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 ن زه گه  و ره و ریشه  کورد له ئستا
  ن نی ناکهدا  ئاوه ز به  حه که

  زدان  یه  له ترسیان نییه
  کانیان  هام   پسه له

   دارد نژاد کنون کرد از آن تخمه
  کز آباد نیآید بدل برش یاد

  سراسر پالسن بود خانھاشا
 ندارند در دل ز یزدان هراس
  وسی فیرده

 

  بۆ کورد کی کوردی بنووسرات له یه شواننامه
  !کی کورد بوو بۆ تا رمایه  بوو، سه سمایه ده
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  قز بۆ سه
  

  تۆ  ش به  پشکه ڕه ن الپه م چه ئه
  ردی تۆ به و  دار ش به پشکه

   شیو و دۆڵ و کانیاوی تۆ به
  ژی بۆ تۆ ی ئه وه ش به پشکه
   الی تۆ ی نووستوه وه بهش  پشکه

Till Saqz 
 
De här sidorna är till dig 
till alla som finns hos dig 
till de som lever för dig 
och de som sover hos dig 
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  :ناوی  به.ویزیۆنی ئۆپناکانالن له  کانای ته له) ٢ ( هڕ  الپه ونه
) TV AZAD(  
 کردنی ئاسۆ موکریانی ئاماده

  
  ند رمه کانی هونه  کاره له  )٢٥٥ – ٢٤١ – ٢٢٨ ( کانی ڕه پهالی  ونه

 . یه)ر نامداری فه مزه(
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی  ـکـه ه، هۆـکـار نووـسـراوهن رـنـووس   ـچـه  ـبـه ڕه ن الـپـه م ـچـه ـئـه: تبیـنـی
ــه ــه وه ـئ ــاژه  ـی ــه ئاـم ــراوه ن نووســـه ی چـــه  نووســـراوه  ـب ــه ر ـک و  ، ـئ

ـمـان رـنـووس   ـهـه  ـبـه  چ رنووـسـک نووـسـیویانه ـیـش ـبـه هراـنـ نووـسـه
دارم لـــــه کـــــاری اهیـــــو.    کـــــراوه کانیـــــان ئامـــــاده نووســـــراوه

  .کرد بت م نه ه کانیاندا هه وه نووسینه
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  رۆک ناوه
   که ی باسه رچکه

  وسی ی فیرده ژیاننامه
   رۆکی شانامه ناوه

  )هیچ و پوچی(نگی  رهه  و فه شانامه
  ب ره ای عه ش ب به زوحاک ئه

   شای ئران ب به ب ئه ره ی عه)زوحاک(
  ی فارس وه ته  نه تکردن به وسی و خزمه فیرده

  دا  شانامه  کورد له
  ) الشانامه( وسی ی فیرده هاب عزام و شانامه بدولوه دوکتۆر عه

  )وسی فیرده(رانی فارس و کورد و  نووسه
  دا) سانسۆر(وری   ژر ته وسی له فیرده
  دا) distartion) (فریودان(وری   ژر ته وسی له فیرده

  وسی ی فیرده غمایی و شانامه ئقباڵ یه
   وسی ی فیرده لی فروغی و شانامه دعه ممه محه
  وسی ی فیرده شاملو و شانامه  د هحم ئه
  وسی ی فیرده هرام مشیری و شانامه به

  وسی ی فیرده ریمی و شانامه داریوش کهواتربوش و 
  وسی ی فیرده امهناسر نامداری و شان

  وسی ی فیرده شانامهمس و  زا شه رهد ممه مه
  وسی ی فیرده دوکتۆر گومراد مرادی و شانامه

  وسی ی فیرده و شانامه) ی که بۆره(،  فیزاده دوکتۆر سدیق سه
 وسی ی فیرده نی و شانامه ده حوسین مه

  وسی ی فیرده  و شانامههرام نازری شه
  وسی  فیردهی ر و شانامه مانگه  که گوه
 وسیناسان وسی و فیرده ری فیرده هونه
  کاری واشه وسی و چه فیرده
  وسی ی فیرده رزی و شانامه ش گۆده سیاوه

  رزی ش گوده  سیاوه-ران می نووسه رهه  یا تانکردنی به وه لکۆینه
  کان و مامۆستایانی زانستگا جیاوازی مورشیدی چایخانه

  م یله ک و ده ی بلوچ و گیلهکان وه ته وسی و کوشتاری نه فیرده
  ر ستی فریودانی خونه به  مه وسی به کانی فیرده سکاریکردنی هۆنراوه ده

  .... بلوچ و  ت به باره وسی سه کانی فیرده وی بۆچوونه کاردانه
  بیاتی کوردی دا ده  ئه زوحاک له

   ورۆزنامه نه
  ) ورۆز مشید و نه جه(کان و  ئرانییه

 ورۆز و نه ره به
  شی  کی دوو به کییه پاشه

 کی گرنگ کتب دیارییه
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 وسی و کورد فیرده
    که ی باسه رچکه

ـه ـه ـئ ـه ـگ ـه ر ـل ـوانی  کۆـم ـرۆڤ ـب ـای ـم ـهـگ ـه ن ـل ـ ـگ ـه وه هڵ ـئ ـرۆڤ دا ـک   ـم
م جیاوازییــان  ، بــه هوییــ زهگــۆی رکــانی  وه  بوونــه  لــهک یــه ســته ده
  .  هوه زمان کاته هئک جیا   یه  مرۆڤ له  که شتک تاکه.  یه هه

ـه ـان ـک ـه ره زـم ـوه ـس ـ ی پـ ـدی گرتـن ــن ـه هی مرۆـڤ ـه  ـل ـه ـگ ـر ڵ ـی ـه. کـت ی  جـگ
  وازی ـمـرۆڤ ـهـۆی جـیـاو ـتـه  ـبـووه )زـمـان (  واـتـه  گۆـشـته م پـلـه  ـئـه داـخـه
    :نموونه.  وه ته ناوی نه ک به یه سته یدا بوونی ده په

  ... . بلوچ، تورک، فارس، کورد و 
ک  یـه وه تـه بینـین نـه کانـدا بگـن ده وه تـه  ژیـانی نـه ر چاوک بـه گه ئه
ـا ـچـه ـیـه شکرکـشـی ناوـچـه ـنـگ و ـلـه وزهـبـر  زه ـبـه  داگـیـر  ن ناوـچـه ک ـی
ـنـاوی ئــران و  ک ـبـه ـیـه  ناوـچـه ارس ـلـهی ـفـ وه ـتـه ـنـه:  نمووـنـه. ـکـات هـئـ

ــه ــدی ـن ــار و گوـن ــی ـش ــه داگیرکردـن ــورد و  وه ـت ــوچ، ـک ــانی بـل   ....ـک
ن   الـیـه  ـلـه  زار ـسـاڵ  دووـهـه  کوردـسـتان زـیـاتر ـلـه ی داگیرـکـاری پرۆـسـه

  .   درا نجامده  ئه وه سیستمی پادشایی ئرانه
ـه)١٣٥٧(ســای ـاوی   ـه ـه)١٩٧٨( =ـت ـی ـل ـه  زاییـن ـران ســای راـپ ـن ڕ  ئـ ـی

 سیـســـتمی )٢٢/١٠/١٣٥٧(روژی .  دژی سیـســـتمی پادـشـــایی ـبـــوو ـبـــه
ـمــوو ـچــین و   ـهــه  ـلــه دا ـکــه وه ڵ ـئــه ـگــه ـلــه. ـنــاو ـبــرا پادـشــایی ـلــه

ـاوه ــک بــه کــانی خــه تــوژه ـاوازه  بیروـب ـه وه ڕی جـی   شــدارییان لــه  ـب
ـکــی  ره ی دورـشــمی ـســه وه ـهــۆی ـئــه م ـبــه دا کردـبــوو، ـبــه ڕیـنــه راـپــه

  ) جمھـــــوری اســـــالمی– آزادی –اســـــتقالل  (   بریتـــــی بـــــوو لـــــه ڕیـــــن راپـــــه
  وه  پاـشـــکۆی ئیـســـالمییه  سیـســـتمی کۆـمـــاری ـبـــه)١٢/١/١٣٥٨(رۆژی
 جنـشـینی   ـکـردی ـبـه)یـنـی ـتـو خوـمـه هئاـیـ(ـتـی  راـیـه  راـبـه ـبـه   ی ئــرانـکـ ـخـه

ــه ســـه  ده وسیســـتمی پادشـــایی ــی داـی ــه! ســـت  ده  ـت ــه  ـل ــدا   راـپ ڕیـن
ـه ـه ســایه ـک ـی خوـم ـه ـت ـی ـب ـاری یـن ـک دـی ـه جۆرـ ـه  کرابوو ـک ـه ـئ ـان ـب   وـی

ـه   )فریـشـته( ـایان ـب ـو( و ـش ـه) دـ ـابوو، ـب ـۆنراوه داـن ـو و ـه ـه  وه رهای ـخ م  ـه
  :  گیا ینی ئه تو خومه  ئایه  لهم رز ا و ههرد  ئه نجه شکه شا ئه
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خلوت دل نیست جای صحبت اضداد         
  حافظ:  درآید دیو چو بیرون رود فرشته

  و گوڵک ڕخۆ ناگرێ د ی دڵ له چاوگه
   گوڵبایکات  ما، با ئه ک نهڕ د که

  

ی  ـــک پـیــان واـبــوو  وـنــه  ـخــه  ـکــه و راده  ـئــه یـشــته ـگــهرزـگــرتن 
ــه( ــی خوـم ــه)یـن ــگ ( وا ـل ــانگی ـچــوارده)ماـن ــه دا وا ـم ی  دا، باـســی وـن
یـتـا   و ـپـه ماـسـمدیای فارـسـی ـخـۆراکی  مانـگـدا ـبـوو ـبـه  یـنـی ـلـه ـمـهوخ
ـه ـه ـپ ـا ـئ ـه یـت ـ و ـه ـان هواـ ـو  ـی ـ ـب ـ هـئ ـه.    وه دهرـک ـه و ـل ـه  راـپ ـهدا  ڕیـن ـی  ـگ ـل

ـه ـوردیش ـب ـه ـک ـرد، ـب ـداری ـک ـه ـش ـه م ـن ـازادی –ئیـسـتقالل ( : دورـشـمی ک ـب  ـئ
ــاری ئیســـالمی– ــه( و ) کۆـم ــو  ـئ ــهـه ــه ـئ ــه کـب ــی ر خوـم ــهیـن ــه،)را  راـب ــو خواســـتی   ـب ـک
ــابووری( ــی( و )ـئ ــافی   وه)سیاـس ــه(ک ـم ــه ـن ــه ـت ــی واـی ــته و )ـت ــی  ـس ـم
  . کرا هئسنیشان  ده...  و)تی چینایه(

ـه ـه  تــازه م سیســتمه ـئ ـران ـل ـه ی ئـ ـری ـئ ـۆ  ســتبه ی ده وه ـب ـت ـب کــار بـ
کــانی  وه تــه ی کــورد و نــه وه تــه کــانی نــه جــ کردنــی خواســته جبــه
ی  رفراوانـــه  بـــه ربازییـــه  ســـه  ت و ئیمکاناتـــه ســـه و ده ، بـــه دیکـــه

تاـنــگ، ـتــۆپ و ـهــا  روه ـهــه، یـشــکر هـــزی ـلــه(ک   ـشــا وهوراـنــی ده
کـی  سـتی، چـه  ده ر  بـه وتبـووه  کـه کـه)  نگـی ی جـه ۆکـه ف شـنه  چـه مه هه

ـی( ـه)ئایینیـش ـرت ـب ـته ده  ـگ ـودی  وه ـس ـ( و ـخ ـه هئاـی ـو خوـم ـی ـت ـوای )یـن  فـت
ر   ـسـه ـنـه ـکـهرمانـیـدا هــرش  یاـنـد و ـفـه راـگـه  و ـجـۆره ـبـهدی جھـادی ـکـور
  :کوردستان

 

اـســالمی، ـبــه رـئــیس ـکــل ـســتاد ارـتــش، و رـئــیس ـکــل ژاـنــدارمری  اـلــرحمن اـلــرحیم،  بـســم الـلــه
دـهــم ـکــه ـبــه نیروـهــای اعزاـمــی ـبــه منطـقــه    دـســتور ـمــیًرـئــیس پاـســداران ـکــل انـقــالب اکـیــدا

کردـســتان دـســتور دهـنــد ـکــه اـشــرار و مـھــاجمین را ـکــه در ـحــال ـفــرار هـســتند تعقـیــب نمایـنــد، 
بــا فوریــت بــه محــاکم صــالحه تســلیم کننــد؛ و تمــام مرزهــای   و و آنــان را دســتگیر نمــوده
دـهــم ـکــه    دـســتور ـمــیًو اکـیــدا. دـنــد ـکــه اـشــرار ـبــه ـخــارج نگریزـنــدمنطـقــه را ـبــا فورـیــت ببن

اهمـــال در ایـــن امـــر، . ســـران اشـــرار را بـــا کمـــال قـــدرت دســـتگیر نمـــوده و تســـلیم نماینـــد
  والسالم.تخلف از وظیفه و مورد مؤاخذه شدید خواهد شد

 

  الموسوی الخمینی   الله روح   ۵٨ مرداد ٢٧ / ٩٩ شھر رمضان ٢۴. والسالم
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   TVه کۆمه) ١٣٥٨ مرداد ٢٨"انقالب"ستند سنگر م(
  

! گرها در سطح کفار واقع هستند این توطه} اشداء علی الکفاررحماء بینکم{  :ینی خۆمه
  باید با آنھا به!  هستند در سطح کفار واقع هستند  کردستان و غیره گرها که این توطه

دارمری با شددت رفتار کند، ژان!  شددت رفتار کند دولت باید به! شددت رفتار کنند
 شددت رفتار  اگر با شددت رفتار نکنند ما با آنھا به! ارتش با شددت رفتار کند

 !خواهیم کرد
   )yoytube.com (  :رچاوه سه

 
  )زمی جھانگیری ره(گر  ونه  ی شاری سنه خانه فرۆکه



 )وسی فیرده(رانی فارس و کورد و   نووسه   )کورد و بلوچ(وسی و  فیرده

 

 9 

ـه ـه ـب ـه  دوای ـئ ـه و ـف ـزه رماـن ـه دا هـ ـان هرـشـیان ده  ئرانیـی ـسـتپکرد و  ـک
ــه ــان ـئ ــرده رووـی ــۆل   هـــه ـک ــۆل ـپ ــدکی کوردســـتان ـپ ر شـــار و گوـن

ـه ـخـه ـاران ـئـه کـیـان گولـل کانیـشـیان ـتـان  ـتـو ـسـامانه روه ـکـرد و ـسـه ـب
 و  ســتانه ره پــه  و فتــوا کۆنــه رمــان و فــه یانــدنی ئــه راگــه .کــرد ئــه

ـه ـه دڕنداـن ـۆ ســه   ـی ـه  ـب ـه ر ـن ـه وه ـت ـه ـی ـه ک ـک ـر ســته  ـل ـی سیســتمی   ژـ ـم
تـــو  ئایـــه(ک  ســـکی وه ن کـــه  الیـــه ینانـــد لـــه پادشـــایی ئرانـــدا ده

و  ـنـاو بردـبـوو بـیـارکی ـکـاتی ـئـه ی ـلـه و سیـسـتمه  ـئـه  ـکـه وه ـیـه)یـنـی خومـه
ت  ـبـاره  ـسـه نگـکـی دوژمنکاراـنـه رـهـه  ـفـه ـکـو ـلـه ، ـبـه ـبـوو  ـنـه ـمـه رده ـسـه
  کــه) فــارس(کــانی   و تاکــه گــرت ی ئــه رچــاوه کــورد ســهلــی  گــه  بــه

  .   کرد  ئه رده روه ان بوو، په و کک له ینیش یه خومه
 

ـنـی پادـشـایی ئــران  ـمـه  درژاـیـی ـتـه  ـبـه نـگـه رـهـه و ـفـه  ـئـه ی داـخـه جـگـه
یــش  نگــه رهــه و فــه ی ئــه رچــاوه ، ســه کــان دراوه رخــواردی فارســه ده
ـرده شــانامه( ـه)وســی ی فـی ـه.  ـی ـانی ـن ـه ژـی ـان وه ـت ـوچ و ـک ـهی بـل ک و  گیـل

تــی  یــه سیاســی و کۆمــه سیســتمی  لــه...  و )م یلــه ده(رانــی مازنــده
ـه ـیزمدا ـئ ـه فارـس ـه ـگ ـه ر ـل ـر ـن ـورد دژوارـت ـ  ـک ـورده  وهـب ـه.  ک ـک ـه ـه   م ـل

ی  ی کۆمارییــدا پرۆســه وره  ده م لــه کــان و هــه وییــه هلــه ورانــی پــه ده
ـارانکردن و ـبـه گولـلـه واـسـینی چاالـکـانی سیاـسـی بـلـوچ  ـنـاف ـهـه  ـتـه ـب

 . برت ده  ڕوه  به دا)تریاک و هرۆئین فرۆش(ناوی   ژر  له
،   ـجــارێ وراـنــه داـنــی بلوچـســتان و ئابووریـشــیان ـبــه ـبــاری ـئــاوه

ر  ـسـه ی ـبـه و ـجـۆره ـتـی ئــران ـبـه وــه ـتـی ده پــی سیاـسـه ـیـش ـبـه وه ـئـه
ــاتووه ــه.   ـه ــۆ ـئ ــه وه ـب ــه ی ـب ــانی بۆیـن ــه  ئاـس ــاو ـئ    وه و باســـانه  ـن
 .  بت وه سته ده مان به)وسی فیرده(کی  یه  پشدا پناسه  له پویسته
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  وسی ی فیرده ژیاننامه
  

  . وه  کۆڕی ژیانه  دته)تووس( گوندکی  نسوور له بولقاسم مه ئه(
ڵ  ـگــه کبـیــروڕا ـلــه  ـســای ـپــاش ـتــه)٣٦(ـنــی ـمــه  ـتــه  ـلــهوـســی فـیــرده

مـین  کـه یـه. ی کـه    کـاره یکرد بـهتسـ  دهدا)سـحووق تووسـی حمـوود مـه مه(
 .ـیـــدوون ـبـــوو ره  زوـحـــاک و ـفـــهداـســـتانی نووـســـی  ـکـــه داـســـتان
  ـسـکی ـشـون ـکـه  ـکـرد و ـبـه هـئـ نھـنـی ـکـاری   پـشـدا ـبـه  ـلـهوـسـی فـیـرده

ـ رداـتـدا ـسـه ده ـا ـبـه ـگـه هـئ وـیـش   ـئـهوش ـکـات  ی پـشـکه ـکـه ـمـه رـهـه ڕا ـت
ـدات ـه، پاداشــکی پـب ـه ـب ـی شــاری تــووس  ی خــه وه هــۆی ئــه م ـب ـک
ـه ـتبوویان ـک ـرده  بیـس ـهوـسـی فـی ـه  ـخ ـی چ کارـک ـه ریـک ـه  و تاـم   وه زرۆی ـئ

 ،بیـســنی ب ی کــردووه  ئاـمــاده  کــه و داســتانه  ـلــه شــه و ـبــه بــوون ئــه
ـه ـه ـئ ـه بووـم ـوور ـس ـه نـس ـی ناوـچ ـه رۆـک ـۆنراوه ـک ـرد ـه ـه  داوای لـک ـه ـک    ـل

ـاره ـه ـب ـای ـئ ـه ـگ ـ.  وه ودا بخونـت ـۆنراوه ککاتـ ـ  ـه ـه هـک ـی  ی بیـسـت ـب دـ 
ت  ر چــی پویســت ببوایــه  هــهوســی فیــرده  وه و کاتــه ر لــه بــوو، هــه

ن  سـه  حـه دات بـه هئـرمـان  حمـوود فـه ان مـهسـوت. دکـر هئ  ئاماده انبۆی
ی  زار ـسـکه  ـهـهدا ـیـت ـهـۆنراوه زار ـبـه ر ـهـه ر ـهـه رانـبـه  ـبـه ـنـی ـلـه یـمـه ـمـه

ی بــداتــــ هئــ وســی فیــرده .زای زکــــت ته کۆتــایی   لــه نکــا 
ـاره ـه ـک ـه ـک ـایی (  واـت ـدهدا)  ـشـانامهکۆـت ـه  بـم ـ، ـم ـه ـن ـه ـب ـوو  وه ـسـتی ـئ  ـب
ـه ـه و ـسـه ـب ـه ( رماـی ـدئاوک ـب ـ) ـن ـاتب ازـس ـرده. ـک ـه  ـشـانامهوـسـی فـی   ی ـب

ــه ســـت   ده  کـــرد و دایـــه  ئامـــادهدا کۆشـــکی شـــا  ســـاڵ لـــه زه دوانـگ
  .حموود  سوتان مه تا بیدات به) یاس هه(

 فیلــک  نـی یمـه ن مـه سـه  حـه دات ـبـه هئـرمـان  حمـوودیش فـه سـوتان مـه
م  بــه، وســی فیــردهبــۆ  ن  کــه ی هوانــ رهو ی زــ   ســکه ن لــه بارکــه

زیـوی بـۆ ی  سـکه،  زـی سـکهبـری   بـا لـه ـت هئـنـی  یمـه همـن  سه حه
  ـنـه ـکـه هدـمـی زـیـو   درـهـه)٦٠٠٠٠(زار  ـسـت ـهـه  ـشـهپاـشـان، ـیـن ـکـه  واـنـه ره
  .وسی فیرده بۆ باتییاس ب  هه ن به دهی هئ و  ن کیسه چه
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ـرده ـه وســی فـی ـاره و ـب ـووڕه  ـک ـت   ده  ـت ـهبـ ـه  هــۆنراوه و ـل ـی دوور و  ـی ـک
 بـۆچ   کـهحمـوود ر سـوتان مـه  سـه هکاتـ هئـش یـدا هـر)جـو هـه(درژی 

ی  ی زــ ـسـکه  ـبـری ـسـکه ، ـبـۆچ ـلـه ــدا ـکـردووه ـگـه ـهـای ـلـه ـکـارکی وه
ــاردووه ــۆ ـن ــوی ـب ــه زـی ــوود  ؟ ـســوتان ـم ــهحـم ــه ـب ــه وه  خوندـن و  ی ـئ

 ـخـۆی وـسـی فـیـردهم  بـگـرن، ـبـه وـسـی فـیـرده دات هـئـرـمـان  ـفـه   ـهـۆنراوه
  .})کات هدرباز  ده
  

  )٨٩ تا٧٨(ڕه الپه -تاران ١٣٦٣سای ) سپھر(ی  اپی چاپخانهچ ، شانامهی دیباچه
  

   چاپکردنی شانامه
  

ی  هـشــانام(   ئاـگــاداره ن دـــه م ـچــه ـئــهری  نووـســه  ی و جـگــه ـتــا ـئــه
ـرده ـه )وســی فـی ـه  ـل ـران ـل ـی   ده  ئـ ـه(وراـن ـه مـح ـه دره مـم ـه زا ـپ ـه) وی هـل   ـک

  هلــ  :، نموونــه لــ جــار چــاپکراوه گــهدوایــن پادشــایی ئــران بــوو 
ـه ـتـاوی ـلـه  ـهـه)١٣٥٣و ١٣٤٥(ـکـانی ـسـاه ـاران ـلـه) ـسـپھر(ی   چاپخاـن   ـت

    .کرت  چاپ ده وه)دیباچه(ناوی  رگکیش به  و به رگدا  به)٧( له
 –اـســتقالل ( دورـشــمی  ک ـکــه ـبــه وراـنــی کۆماریـشــدا، کۆماریـیــه  ده ـلــه
ـه ره)  جمـھـوری اـسـالمی–آزادی  ـی ـسـه دهی  گوڕیـش ـهـت ـایی ـه ـه  پادـش ـد و  ـت کاـن
ـهس ـرد ـب ـتمی ئیـسـالمی ـک ـین یـس ـه،ی جنـش ـه  ـل ـه ـگ ـه وه ڵ ـئ ـه دا ـک ی   زۆرـب

 )وی هـلـه زا ـپـه دره مـمـه مـحـه(رـمـانی   ـفـه ـبـه   ئیـسـالمییه ـتـه و حکوـمـه راـنـی ـئـه راـبـه
، کـران هئـر ه د کـانی خۆیـان  شـار و گونـده  زیندانـدا بـوون یـا لـه یا لـه
ـه ـه ـت ـهت  ناـن ـودی راـب ـران  ـخ ـالمی ئـ ـی ئیـس ـه(ری شۆڕـش ـو خ ئاـی ـهـت ـی وـم  )یـن
   . رکرا و نردرا بۆ تورکییه  ئران ده فرمانی شا له  به

 ـیـان دهیـشـتن  ت ـگـه ـسـه ده ـبـه ئیـسـالمی راـنـی کۆـمـاری   راـبـه کاتــک ـکـه
نـگـری   الـیـه  ـکـه ه تاواـنـ و ه ـبـوراـنـی ـشـایان ـسـتانی ده ده  کارـبـه  ـلـهس ـکـه

ـه)طــاغوت (یسیســتمی پادشــای ـوون گولـل ـاران  ـب ـرد  ـب ت و  روه  ســهوـک
ـان داگیر نهـسـاما ـرا،کانـی ـه ـک ـه روه ـه ـا ـه ـدر ـه ـار و گوـن ی   وـشـهکیش ـش

  . گۆڕی هئیان  که ت ناوه ایهبودا بانی هک  ناوه له) شا(
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  ، لــهس ده تــه  گــر تــی ســه تــاوی ده هــهی )١٣٥٨(هــاری ســای  بــه  کــه  کۆمارییــه تــه م حکومــه ئــه
ـــای ـــه)١٣٦٨(ـس ـــه)٧(  و  ـئ ـــه  ـب ـــه رگیـی ـــپھر(ی  ی چاپخاـن ـــه)ـس ـــ روه ، ـه ـــا ـس ـــه)١٣٧٢(ایـه    ـل

ک   یــه لــه) نشــر زهــرا ( ی  چاپخانــه  لــه)١٣٧٨(، ســایرگــدا ک بــه  یــه لــه) مھــدی(ی  چاپخانــه
ـه ـدا ـب ـه)١٣٨٧(، ســایرـگ ـه  ـل ـران(ی   چاپخاـن ـخ تـھ ـه) نشــر بـل ـه)٥(دوو جــار ـل ـدا  ـب  ســای   ورـگ
  .  ی چاپ کردووه  شانامهرگدا به)٢(له)انتشارات پیام عدالت(ی  چاپخانه  ووجار لهد) ١٣٩٠(
  

  :تبینی
ـنـدی   و پــوه کاـنـه  ـکـاری چاپخاـنـه وه ، ـئـهر بــژی روه  ـسـهیت ـتـۆ ـشـایه
ـبــ بـــژین   دهدا باـســهو  ر ـئــه رانـبــه  ـبــه ـلــه.   نیـیــه وه ـتــه وـــه  ده ـبــه
 ـبــواری  زنــی لــه ری مــه بــه ڕــوه کــی بــه زگایــه تــی ئــران ده وــه ده

 )قـسـمت نـگـارش( ـنـاوی دا )ـشـا(وراـنـی   ده ـلـه  ،ـیـه ـهـه و  ـبـووهنـیـدا  ـمـه چاـپـه
ـه ـوو، ـل ـاری(ی  وره  ده ـب ـاوه دا)کۆـم ـه ـن ـراوه ـک ـه ی ـک ـومیزی بـخـش(  ـب ـه ،)ـم م  ـئ

 )ـشـــی سانـســـۆر ـبـــه(   ـبـــه ران الی نووـســـه ـلـــه   ـیـــه)یـمـــومیزو نـگـــارش (  زـگـــای ده
،  ـچـاپ ناکرــت زگاـیـه و ده ـبـ ئیزـنـی ـئـه  ـبـهـهـیچ کتـبـ ، ناوبانـگـه ـبـه
ـه ـا روه ـه ـهـه ـه  ـئ ـهر بی ـگ ـه ـی ـش ـب ـت ـپ ـاپ وـ ـه ـچ ـار و ر ک ی ـه ـب و گۆـڤ تـ

  ـتـی ئــران ـلـه وــه دهرپرـسـانی   ـبـه کــک ـلـه  ـیـه!گرــت ک ده ـیـه رۆژناـمـه
  ـلـــه )زیـیـــ هزـگـــای موـمـــ ده(  ت ـبـــه ـبـــاره  ـســـه)٢٠١٣(ـســـایی  )١٠(ـمـــانگی
ر  گــه  ئــه یــه هــای هــه تکــی وه ســه  ده زگایــه م ده ئــه :وتــی  وه کــی فارســییه رادیۆیــه

   . چاپ ناکرتی)زیی ه مومیزگا ده( یزنیئب  یش چاپ بکرت به)نئاقور(
  
  .  یادم نییه  و ئیستایش له نووسیوه یشم نه رادیۆکهناوی   و سه و که  ناوی ئه وه داخه به
  

بیـات و  ده شـی ئـه  بـه تـی لـه تایبـه گشـتی و بـه نی فارسـی بـه مه  چاپه له
ـه ـژوودا باـس ـانامه مـ ـانی ـش ـگ   ده ـک ـی گرـن ـورـک ـن و  هـئ ـگـ ـه هـئ ـن ـب   ـب

ـردهی   کــه  ژیاننامــه ک لــه ر وه هــه.  کــی ره ی ســه رچــاوه ســه دا وســی فـی
ــه( داـســتانی  نووـســراوه ــدوون و زوـحــاک ره ـف ــش نووـســینی )ـی ــانامه( ـپ )  ـش

ـاده ـراوه ئاـم ـه.    ـک ـا ـه ـه ـب ـدێ ـل ـانه ـن ـانامه و باـس ـه  ی ـش ـه  ـک ـی   ـل  کتبـک
ــاره فارســـی ســـه ــه ـب ــران چـــاپکراوه ت ـب ــژووی ئـ ــه  مـی ــه  بـک ــن ـب   ـی

  : وه ه) و کوردوسی فیرده(باسی  ناو  ک بۆ چوونه تایه ره سه
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 رس یومه که{
  
ڵ دـو و  گـه  لـه مـین شـا بـوو کـه کـه س و یـه مـین کـه کـه یـهرس  یومه که(

ـداره ـده گیاـن ـان   دڕـن ــک ـه هـئ ـه ـک ـه  جــه وـت ـه وه نـگ ـداران   و ـل  پســتی گیاـن
ـه ـات  ســاز دهرگ  جلوـب ـه ، ســیامهـک ـوڕی ـک ـی ـک ـه ـک ـه یوـم ســت   ده رس ـب
ـوه ـان  دـ ـ هدـک ـوڕی ســیامهن ، هووشــهتکوژرـ ـی ـک ـه ـگ ـاوکی  ک تۆـ ی ـب
 ،وه هیـیـدۆز وت   رـکـه ـبـهـئـاگری ـنـگ   هووـشـه. وه کاـتـه هـئــکـان   دــوه ـلـه
ـه ـه وه ـئ ـش ـب ـت هد  و جــۆره ـی ـه   بـ ـه  ـک ـه ـل ـه  ـگ ـارکی  شــتکدا ـل ـاو ـم ناـک
ـه ـه ـگ ـه وره ـل ـه  ـپ ـا ـب ـک د ـن ـر هردـ ـه هـئ ـ ـپ ـهو، هوتڕـ ـه ـش ـۆ ـئ ـگ ـب ی  وه ـن

  ، ـمـار ـکـه ـخـات ـبـۆ ـمـارهی هدردــک و   ـبـه داـتـه هـئـ تـسـ  بکوژــت ده مارـکـه
ــه ــاپکرێ و ـب ــه ه رد ـن ــه ـک ــه   ـل ــرردکی  ـب ــ  ـت ــت و  هـئ ــه هددرـ ــۆی بـت    ـه

  .کان یدابوونی پزوسکی ئاگر و سووتانی گژوگیا وشکه په
ــه هووشـــه ــگ ـب ــه  ـن ــه یارـم ــاگر ئاســـنی ـل ــی ـئ ــه ـت ــا و  رد ده  ـب رهیـن
کـی فـری کشـتوکاڵ  کرد و خـهـک سـاز  ئاسـن بـۆ خـه کـی لـه شتوومه
ـهـا دــوی  روه ـکـان ـکـرد، ـهـه  کویـیـه ره وه ـلـه ڵ و ـپـه ویکردـنـی ـئـاژه و ـکـه
ـه هتســ ده ـاری ـب ـرد و ـک ـۆ ـک ـوه ـم ـبر ڕـی ـدن و تیی وت و زانســدـن ی خویـن

  .})بوو فر وه کانه  دوه نووسینیش له
  

  مشید جه{
  

 ئاســن  نگــی لــه ی جــه ســه ره ه کــ  ههمورســ  کــوڕی تــه کــهمشــید  جــه(
ورـشـم  ـتـان و ـهـه  ـکـه  ـلـه ن پارـچـه چـلـۆ ـکـی فــر ـکـرد کرد و ـخـهدورـسـت

 دورســتکردن  ره ویــان فــری خانووبــه کــان ئــه ، دــوهن هدورســت بکــ
ی  ر هـنــــا و پیـشــــه ـکــــان ده  کاـنــــه ـکــــرد و زـــــ و زـــــوی ـلــــه

  . شتیسازیشی داهنا که
ـه ـه ـج ـی ـن ـه ژـن ـه  ورۆز ـک ـه  ـی ـه ـک ـین رۆژی ـب ـاره ـم ـه ـه ـه  و ـل ـادا   ـس ری ـس
ـــن  هد پـیــ و هۆـیــه ر ـبــه  ـهــه،وه  یادـگــاری ـئــهتبرـــ هـئــ  ڕـــوه ـبــه
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 پزـشـکی داهـنـا و یمـشـید زانـسـت ـهـا ـجـه روه مـشـیدی، ـهـه ورۆزی ـجـه ـنـه
ـهدر ده ـه  و ـن ـی ـل ـین و مردـن ـاو  خۆـش ـهـن ـۆی ـب ـو برد و ـخ ـا د ـخ ـی هـئ  .زاـن

نــاوی  ســک بــه و خــوایش ســزایدا و کــهبــن  دهــک لــی بــزار  خــه
ـه ـاوه زوـحـاک ـک ـه  راـسـته  ـن ـه قیـن ـوو  فرـیـوی د  ئیبـلـیس ه)ژدـهـاک ـئـه(ی  ـک اـب

ـاوکی ـخـۆی  ـه هدتبوو ـشـکو ـب ـران  ب، ـخـه ره  ـعـهپادـشـای  بــت ـب ـکـی ئـ
ـکــات،  هدمـشــیدیش را  پادـشــایی خۆـیــان و ـجــه ن ـبــه ـکــه هـئــزوـحــاک 
یشـی  کـه رمـه کوژرـت و تـه هدکـرێ و  هئـسـت زوحـاک دیـل  ده  پاشان به

   . وه رته  دوو که  بهتکر هد) مشار ( ڕه  هه به
ـه ـیس ـل ـه ئیبـل ـاو ـئ ـه  پـن ـ و خزـم ـه هتاـن ـه ی ـک ـوو داوای   ـب  زوـحـاکی کردـب

ـ ـات  هدلـ ـاـک ـانـت ـان ه ـش ـاتـک ـاچ بـک ـانه ،ی ـم ـاچکردنی ـش ـاش ـم ـانی  ـپ ـک
ـۆی ون  ـیس ـخ ـاک ئیبـل ـزوـح ـات،  هـئ ـهـک ـه ـل ـیس دوو  ـگ ـتنی ئیبـل ڵ رۆیـش

ـه ـار ـل ـه  ســه ـم ـان ســه  جــ ماچــه رشــانی زوحــاک ـل ـ رهــه ـک  ،ن ده هـئ
 الی  وه ـتـــهچ هک پزـشـــک د گۆڕــــت وه هـئـــپاـشـــان ئیبـلـــیس ـخـــۆی 

ــاک  ــی و زوـح ــژپـ ــهێئـ ــوژه  رۆژی دوو ـک ــک س بـک ــه ه و مـش ــان  ـک ـی
 .})ببنب و ئارام   برسیان نهبا   بدهکان  ماره رخواردی ده
  
 ئابتین{
  
ـه( ـک ـب ـه پیاوـ ـابتین ـک ـاوی ـئ ـه ـن ـه  ره  ـل ـه ـگ ـوو ـب ســت  ده  زی شــاکان ـب

ــاک  ــزوـح ــکی ده هـئ ــوژرێ و مـش ــاره ـک ــواردی ـم ــان  رـخ ـــک ــ هـئ تدرـ ،
ڕوات ـبــۆ کـــوی  هـئــ و تگرـــ هـئــ ی ـهــه ـکــه  ـکــوڕهـئــابتینی  ـکــه ژـنــه
ژـیـان و ــن  هد زوـحـاک  ناـسـان ـبـه ـسـتره لـبـورزی هندوـسـتان، ـئـه ـئـه

ـه ـۆ وا ـل ـانی ـت ـهس ده  گـی ـدوون دا ره  ـف ـه. ـی ـاک ـل ـه زوـح ـوجۆی ـئ م   پرـس
   ـکـوڕی ـبـه ـڤـده  ـحـه  ـکـه ـنـاوی ـکـاوه  ـبـهرێ  ئاـسـنگه  ـکـهـبـ هددا  دوژمـنـه

ـبــ  هـئــ  دواـیــن ـکــوڕی ـیــش ـکــه)ـقــارن(ـکــوژێ و  هدـســت زوـحــاک  ده
مکــاری   ســته چــت بــۆ کۆشــکی زوحــاک و لــه هئــ   کــاوهت،گیرــ هد

   .دادوبداد هاوار و   بهکات  هئست  زوحاک ده



 )وسی فیرده(رانی فارس و کورد و   نووسه   )کورد و بلوچ(وسی و  فیرده

 

 15 

 دژی زوحــاک   ــک لــه  خــه  و کــاوه وه داتــه هدی پــ کــه زوحــاک کــوڕه
ـبـ  هـئـ پـسـتی ـشـر   ـلـه ی ـکـه ـکـه هریـیـ ی ئاـسـنگه و پـشـدامنتدا هـئـهان
ــک و  ری ـخـه  راـبـه ـبـ ـبـه هـئـو   وه رـکـهر دا  ـسـه یـکـات ـبـه هدک ـئـا  وه
ـه وـنـه ـکـه هد ـه ـیـدوونیش ـهـه ره ـفـه. ـیـدوون ره ی ـفـه وه  رێ ـبـۆ دۆزیـن و  ر ـئ

ئــای ( ئــای خــۆی  کــات بــه هئــ  ی کــاوه کــه  پشــدامنه  واتــه پســته

  .})کات هدند زیندانی  ماوه  کوی ده گرت و له هئ و زوحاک )پاشایی
  

 (ســال – پھلــوی چــاپی ســوم  هنــگ ایــران از آغــاز تــا دورهتمــدن و فرکتبــی :  رچــاوه ســه
  ٢٢٠ و ٢١٩  ل- تھران حسینی استاد دانشگاه  دکتر ناصرالدین شاه- شاهنشاهی)٢٥٣٦

  

  :زوحاک
   

  ؟  ک بووه،   هاتووه دا و باسه  له که) هاک ژد ئه(زوحاک یا 
ـلـه  )و کـورد وسـی فـیـرده(کـانی  ـکـی باسـه ره ی سـه رـچـاوه ی سـه وه هـۆی ـئـه بـه

،   رگـیــراوه فارـســی وهی  دیـکــهن کتـبــی   و ـچــهوـســی ی فـیــرده ـشــانامه
  .  فارسیدا چۆن باسکراوه ی زوحاک له  بزانین وشه پویسته

  

  .نت  زۆر پبکه سک که  که  واته بییه ره کی عه یه  وشه: ضحاک
  

   ٢١٨٢ ل -محمد معینر  فارسی دکتمی فرهنگ رگی دووهه به:  رچاوه سه
  

ـه ـه: وردی دا کــ زوحــاک ـل ـاوی زوحــاک ـل ـه ـن ـورده  کۆـم ـای ـک ـۆ  ـگ ـدا ـب وارـی
  . کار براوه مکار و خونژ به سکی سته که
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  رۆکی شانامه ناوه
  

ـه ـه گــه ـئ ـاوه  ر ـل ـرده هرۆکــی شــانام ـن ـه  وســی ی فـی ـه  وه بکۆیـن ســ   ـل
  :  وه ی خواره  وانه  بریتین له  که  پکھاتووهت بابه

  
  ی شاکانی ئران  پناسه- ١
  ی فارس وه ته  نه تکردن به  خزمه- ٢
   ... بلوچ وکانی وه ته تی کوشتاری نه هتایب گشتی و به نگ و خونژی به  جه- ٣
  
ـه ـی  ـب ـهپـ ـه ژیانناـم ـردهی  ـک ـهداـسـتانی( وـسـی فـی ـدوون ره  زوـحـاک و ـف ) ـی
ـکـات  هئـسـت ، پاـشـان ده ـتـی  نووـسـیویهوـسـی فـیـرده   ـکـه ـمـین ـشـته ـکـه ـیـه
  ن زنجـیـــره  ـچـــه  ـتـــای ـشـــانامه ره ـســـه. ) ـشـــانامه( نووـســـینی  ـبـــه

ری ئــایینی ئیســالم و   خــودا و رابــه ی ربــاره ستایشــین ده ی  هــۆنراوه
  .  یه)وی زنه حموود غه سوتان مه (  وانه کک له  یه ن پادشا که چه
 باســی   کــه یی پادشــاکان ر ژیاننامــه  ســه ڕواتــه هئــ  وانــه دوای ئــه بــه

  ـنـدیان ـبـه  پــوه  ـکـه و باـسـانه  ـئـه.ـتـی ـشـکیه ـیـدوون ـبـه ره زوـحـاک و ـفـه
 بیـسـت  ـلـه )٦٠( ـتـا )١٥ ( ڕه  الـپـه ـلـه  ـیـه  ـهـه وه ه)ـیـدوون ره زوـحـاک و ـفـه(
  :  داڕژراوه  هۆنراوه  به  وه ی خواره  ناوانهو بهشدا  به

  
  .م سی ساڵ بوو جه مین شای عه که رس یه  پادشایی کیومه– ١
  .ستی دو  ده ک به  کوژرانی سیامه- ٢
  .ش  ره نگی دوه ڕۆن بۆ جه رس ئه یومه نگ و که ووشه ه– ٣
  .نگ چل سای خایاند  پادشایی هووشه– ٤
  . ده ژنی سه زراندنی جه  دامه– ٥
  .ند سی ساڵ بوو همورسی دوبه  پادشایی ته– ٦
  .ت سای خایاند سهتو مشید حه  پادشایی جه– ٧
  .ڵ باوکی گه  زوحاک لهی داستان- ٨
  .کردنسازن خواردو یبلیس  ئ– ٩
  .مان و نه ره مشید به تی جه سته  ده– ١٠
  .زار سای خایاند  پادشایی زوحاک هه– ١١
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  .ونی زوحاک دا  خه یدوون له ره فه  – ١٢
  .یدوون ره ئاموژگاریکردنی فه  – ١٣
  . دایکی زی خۆی له گه رهباوک و   ت به باره یدوون سه ره پرسیاری فه  – ١٤
  .ر ی ئاسنگه  کاوهداستانی زوحاک و  – ١٥
  .نگی زوحاک وات بۆ جهڕ هئیدوون  ره فه  – ١٦
  .بینت مشید ده کانی جه یدوون کچه ره فه  – ١٧
  .کیلی زوحاک دا ڵ وه گه یدوون له ره  فهیداستان  – ١٨
  . ندیخانه و به ره  بهزوحاک  – ١٩
  .د ساڵ بوو یدوون پنجسه ره پادشایی فه  – ٢٠

***  

 و وـسـی فـیـرده( باـسـی  ـنـدیان ـبـه وـخـۆ پــوه  راـسـته  ـکـهی ـشـانه و ـبـه ـئـه
 : ، بریتین له یه  هه وه ه)کورد

 

   خوالیگری کردن ابلیس- ١
   شدن روزگار جمشید  تباه-٢
   بود  پادشاهی ضحاک هزار سال-٣
  اندر زادن فریدون - ٤
 از مادررا خود   نژادپرسیدن فریدون - ٥
   آهنگر داستان ضحاک با کاوه - ٦
  را ون ضحاکدن فریدبندکر - ٧

  ئیبلیس و خواردن سازکردن
  مان و نه ره مشید به تی جه سته ده

  زار سای خایاند پادشایی زوحاک هه
  یدوون  ره  دایک بوونی فه له  ت به باره سه
   دایکی پرس له ناوکی باوکی ئهیدوون  ره فه
  ر ی ئاسنگه زوحاک و کاوهرهاتی  سه به
    زیندان خاته هئیدوون زوحاک  ره فه

 

  ی فارسـی کـه تـی دیکـه ن بابـه ڵ چـه گـه  لـه   ی شـانامه تـه  بابـهن هو چـ ئه
ـراوه دا ـسـوودیان لــوه ڕه ن الـپـه م ـچـه ـلـه پــی  ، ـبـۆ ئاـسـانکاری ـبـه رگـی

 ـجــۆری  ر ـســه ـیــش ـلــه ـکــه رگاـنــه  ـکــوردی، وه  ـبــه تواـنــا کردووـمــه
ـه وشــه ـه  وه شــه ـب ـه کــراوه ـن ـاوه ، ـب ـو ـن ـه ـک ـا و رســته رۆکــی ـئ ـه ـی و   ـئ

ـۆنراوه ـراوه  وه  ـه ـوادارم وه.  رگـی ـ ک وه هـی رگــه ـه ان تماشــای ـن ـن  ن ـک ـم
ـنـای   ـپـه  ـلـه هـکـ  فارـسـییه ـتـه  بابـه ـخـودی و هۆـیـه ر ـبـه  ـهـه،رگـ ـنـیم وه

  .   وه هت وهجیاکرا)     (  هک بهوه و  ته نووسراوه دا هک کوردییه
،  وه ـتـه  کراـنـه  دووـبـاره م باـسـه ـکـانی ـئـه ـتـه  باـبـه ـنـدێ ـلـه ـهـا ـهـه روه ـهـه
ـیــان  ر ئاـمــاژه ن نووـســه  ـچــه  ـکــه رـچــاوه ک ـســه م وه ـیــش ـهــه وه ـئــه

 . نجامدراوه  ئه،کان بوونی باسههۆی پویست م به پکردووه، هه
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  خوالیگری کردن ابلیس
  

  جوانی بر آراست از خویشتن
  سخن گو و بینا دل و پاک تن

   ضحاک بنھاد روی همیدون به
  ینبودش جز از آفرین گفت و گو
  بدو گفت اگر شاهرا در خورم
  یکی نامور پاک خوالیگرم
  چو بشنید ضحاک بنواختش

   ساختش ز بھر خورش جایگه
  ء پادشا  کیلد خورشخانه

  بدو داد دستور فرمان روا
  فراوان نبود آن زمان پرورش

 شتنیھا خورشک کمتر بود از  که
  جز از رستنیھا نخوردند چیز
  زهر چز زمین سر بر آورد نیز

  هرمن بد کنش رای کردپس آ
  بدل کشتن جانور جای کرد

   از مرغ و چار پای ز هر گونه
  خورش کرد و یکیک بیاورد بجای

  بخونش بپرورد بر سان شیر
  بدآن تا کند پادشا را دلیر

   گویدش فرمان برد سخن هرچه
  بفرمان او دل گروگان کند

   دادش نخست خایه خورش زرده
   تن درست بدآن داشنش چند گه

  د و بر او آفرین کرد سختبخور
   یافت از آن خوردنش نیکبخت هزم

  چنین گفت ابلیس نیرنگ ساز 
   گردنفراز  جاوید زی شاه که

  کردنسازیبلیس و خواردن ئ
  

   بوو الوکی جوانچاک ئاماده
   راوژخۆش و دپاکیالوک

  گای زوحاک  باره یانده خۆیی گه
  زۆرچاک شانوشکۆیا  دا بهی هه

   پادشای دانائاگاداربوتی با 
   جھانا  باشم من لهێر چشتکه

   و کاره زوحاک زانی به  اتک کهک
   وره  گهیک خانهتچشدورستیکرد 

  ستی   ده  پادشا درایه ی خانهتچش
  ستی ربه سه و به سپکرد ئه کاری ده

  تر بووجۆر  به     هور و ده هئ یژیان
  ر بوومت که یینی گوشت مه خوارده
   بوو یوز  و سه میوه  له  نی هم خوارده

  بوو هئا دی وی په له زه  ی که وانه  له 
  وشت هبنی  هریمه م ئه به

  ڕشت هگیاندارانی ئخونی 
   و ماتڕ شتی مامر و مهۆ گ له
  کرد هاوکات  هنی سازئ مه واردهخ
   ک شر خون وه  بهکرد ی ئه رده روه په

  دلرئازا و و بت ترس  تا پادشا نه
  کرد هئی  و جۆره وت به هئرچی پ هه
  کرد هئوتی  سوکه و هه رمانی ئه  فه به
   خۆراک ی بۆ کرد به هلکه  ه ردن زه

  بوو پادشا زۆر چاک  ندورس  پی ته
  تی لبرد زه ی خوارد له که  چشته که
  سخۆشی پوت سپاسیشی کرد ده
  دکار وت ئیبلیسی بهپی  وجۆره به
   پادشای تاجدارتدار ب ر پایه هه
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   سازم خورش  فردات از آن گونه که
  کزو باشدت سربسر پرورش

   شب سگالش گرفت  برفت  و همه
   سازد شگفت  فردا ز خوردن چه که

  دگر روز چون گنبد الجورد
  ود یاقوت زردبرآورد و بنم

  خورشھا ز کبک و تذرو سفید
  بسازد و آمد دلی پر امید

   خوان دست برد  تازیان چون به شه
  سر کم خرد مھر او را سپرد

    مرغ و بره سوم روز خوان را به
    گون یکسره بیآراستش گونه

  بروز چھارم چو بنھاد خوان 
  خورش ساخت از پشت گاو جوان 

  بدو اندرون زعفران و گالب
  می و مشگ ناب ان سال خوردههم

  چو ضحاک دست اندر آورد و خورد
  شگفت آمدش زآن هشیوار مرد

   تا آرزوی بدو گفت بنگر که
   از من ای نیکخوی  خواهی بخواه چه

  خورشگر بدو گفت کای پادشا
   بزی شاد و فرمان روا همیشه

  مرا دل سراسر پر از مھر تست
  ء جانم از چھر تست  توشه همه

     ز نزدیک شاهیکی حاجتم
    مرا نیست این پایگاه وگر چه

   تا کتف اوی  فرمان دهد شاه که
  ببوزم بمالم برو چشم و روی

  

  نم بۆتان  لدهکی چشت بۆ سبه
   ژیان م له رده تا پی شاد بی هه هه

  یان  تا به و و شه  ئه وه بیری کرده
  وان بۆیان ئه  چ چشت سازکا له

  ر ده  تاو هاته یانی کاتک که به
  ر رانسه  سهتکاجھان رووناک بوو 

  باب ه و و گۆشتی گه  گۆشتی که له
   لنا چشتکی نایابی بۆتچش
  ستی برد بۆ خوان ب ده ره  شای عه که
  وان  کاری ئه رسام بوو هاوکات له سه

  رخ  مامر و به م به رۆژی سیه
  نرخ خوان رازاندۆ خوانکی به

  م  گۆشتی گولک بۆ رۆژی چواره له
  م رد و خه ب ده چشتی بۆ لنا به

   وه هران عفه گۆو زهی کۆن و   مه به
   وه  رازانده بۆیجوان بهانی زۆر خو
  ی خوارد زوحاکی پاشا که  چشته که
  و پیاوی دانا  کار ئه رسام بوو له سه

   جھان   له زووت چییه وتی ئاره
  موویان من هه م ئه نجامده بۆت ئه با

   جھانپاشایی  ریش وتی ئه چشکه
  مان تا درزه داری بیت هه ر پایه هه

   نهزووی م ویستی تۆ ئاره خۆشه
   رزیت ئاواتی منه ربه شادی و سه

  الی شا من له ک ئه هی داخوازی مه هه
   و جگا و پله  ئه  نیمه ن که رچه هه
  تۆ ردوو شانی  م هه وێ ماچکه مه ئه
  زووی خۆ  ئاره ستیان پیابنم به ده
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  چو ضحاک بشنید گفتار اوی
  نھانی ندانست بازار اوی

  بدو گفت دادم من این کام تۆ
  بلندی بگیرد مگر نام تۆ

  بفرمود تا دیو چون جفت او
   زد بر کتف او همی بوسه

  د در زمین ناپدیدچو بوسید ش
  کس اندر جھان این شگفتی ندید

   از دو کتفش برست دو مار سیه
   جست غمی گشت و از هر سوی چاره
  سرانجام ببرید هر دو ز کتف
  سزد گر بمانی ازو در شگفت
   چو شاخ درخت آن دو مار سیاه

    از کتف شاه برآمد دگر باره
   گرد آمدند پزشکان فرزانه

  زدند یک بیک داستانھا  همه
   نیرنگھا ساختند زهر گونه

   نشناختند مر آن درد را چاره
  بسان پزشکی پس ابلیس تفت 

  بفرزانگی نزد ضحاک رفت
  بدو گفت کین بودنی کار بود

   ماند نباید درود بمان تا چه
   بخورد خورش ساز و آرامشان ده

  ء نیز کرد نشاید جز این چاره
   شان خورش بجز مغز مردم مده
  د ازین پرورشمگر خود بمیرن

   دیو اندر آن جستوجو نگر نه
   دید اندرین گفتگو  جست و چه چه

   سازد نھان مگر تا یکی چاره
   ماند ز مردم جھان  پردخته که

  کانی  وته   زوحاک گوی دابوو به
  کانی  نھنییه    بهم  بهزانی   یئه نه

  ج جبهبت  ت ئهئاواتوتی 
  بۆ تۆ باشب  له و کاره ر ئه گه ئه

   کاتمان ههر  ههپیکوت پاشان 
   ئاوات  ه ب بگات تاشانی ماچ کا

   شانی زوحاکی ماچکرد کات که
  ستوبرد  پش چاو ونبوو خرا ده له
  ش مار کان هاوکات دوو ره ماچهج  له
  مبار زوحاک بوو خه دا  ههانری سه

  اد بن  له ر دوو هه  کان پاشان ماره
  ر شانی شا سه ڕنرا له ریان په سه
  کو لکی دار   کات وهمان ههم  به
  رشان دوو مار سه  له داوه ری هه سه

  زانا و پزشکان  وه کۆبوونه
  وان  ئهکان ی ماره ن چاره بکهتا 
  کرا کردیان هد بۆیان   که ی وه ئه
  ی مار بۆیان کرا چاره م نه به

   و ناپاک دکار بهئیبلیسی پاشان 
   گای زوحاک  باره چووهک دوکتۆر  وه

  کرێ  هئی   ه چار م کاره وتی ئه
  کرێ  ب بزانی چیتان بۆ ده هئ

    رێ تا بگرن ئۆقره خواردنیان به
    بت ناکرن چاره  نه و جۆره به

  خۆراکیان  نییه  مشکی مرۆڤ  له جگه
   بت ژیانیاندوایی  و جۆره کو به به

   سته  په م دوه ستا ئه ئ بزانه
   سته به  چییان مه م گفتوگۆیه له
  یان بکا  ه  چارکس کو که بهتا 
  کا دا بنب نه جھان ک له  خهبا

  ٣٢ و ٣١ –ل 
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   شدن روزگار جمشید تباه
  

  از آن پس برآمد از ایران خروش
  پدید آمد از هر سوی جنگ و جوش

   روز سفید  گشت رخشنده سیه
  مشیدگسستند پیوند با ج

   ایزدی   شد فره برو تیره
  بکژی گرائید و نا بخردی

  پدید آمد از هر سوی خسروی
  یکی نامداری ز هر پھلوی

    و جنگرا ساخته  کرده سپه
   دل از مھر جمشید پرداخته
   یکایک از ایران برآمد سپاه
   سوی تازیان برگرفتند راه

  شنودند کآنجا یکی مھتر است
  است اژدها پیکر  پر از هول شاه

   جوی  شاه سواران ایران همه
  نھادند یکسر بضحاک روی
  بشاهی برو آفرین خواندند

   ایران زمین خواندند ورا شاه
  هافش بیآمد چو باد کی اژده

  بایران زمین تاج بر سر نھاد
  از ایران و از تازیان لشکری
  گزین کرد گردان هر کشوری
  سوی تخت جمشید بنھاد روی
  یچو انگشتری کرد گیتی برو

  چو جمشید را تخت شد کندرو
  بتنگ آوریدش جھاندار نو

   برفت و بدو داد تخت و کاله
   بزرگی و دیھم و کنج و سپاه

  مان و نه ره مشید به تی جه سه ده
  

    ئاژاوه  بوو بهاد ئران پاشان له
    ر الوه هه  را له هه و نگ  جه بوو به

   تاریکی  رۆژی رووناک بوو به
  ناکۆکی  مشیدا بوو به  جهڵ گه له
  گا ر  رووی لوهزن ی مهزدان هی

   را ههنگ و  جه  لکرد بهئارامی 
   وت ردانی رووی کرده پاشاگه

  ت سه ده و یبوو هز  هه ی که وه ئه
  شکر و سپا لهکرد  ی ئه ئاماده

  مشیدا ڵ جه گه  لهنگ جهب تا هه
  شکر و سپا  له وه  ئرانه له
   رگا وتنه  کهب هر بۆ الی عه له

  وێ   له واس  که  کهبیستبوویان 
   و ج   و پگه ته سه ن ده خاوه
  ک بۆ ئران  اکردنی شایهدی بۆ په
  موویان   الی زوحاک سواران هه چوونه

  شای خۆیان به   شا ویان کرد به ئه
   خاکی ئران  وا بت له رمانه تا فه
  ھا بۆ ئران رۆیشتیژد ک ئه وهر  هه
  خت دانیشت  تهبان لهر   سه نایهی تاج
  ب و ئرانی  ره عه  له      ساز کردی کشکر له
   رانی نگاوه  جه  لهکموو شون  هه له

  مشید برد ر جه پاشان هرشی بۆ سه
  موو داگیرکرد وی هه جھانی ئه

   وری گیراوه  زانی ده مشید که جه
   ماوه  نهینگ جهرد و  به نهتوانای 

  ۆخت و تاج  ته بهگای جھشت  باره
    جۆن  سپا و گه وت و سامان  روه  سه به
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   نھان گشت و گیتی برو شد سیاه
   سپردش بضحاک تخت و کاله

  چو صد سالش اندر جھان کس ندید
   مردمان ناپدید ز چشم همه

   دریای چین صدم سال روزی به
  اپاک دین ن پدید آمد آن شاه

   بچنگ چو ضحاکش آورد ناگه
  یکایک ندادش زمانی درنگ

   مرورا بدو نیم کرد باڕه
  جھانرا ازو پاک و بی بیم کرد

  نھان بود چند از دم اژدها
  بفرجام هم زو نیآمد رها

  شد آن تخت شاهی و آن دستگا
    گاه  ربودش چو بیچاده زمانه

   بود ازو بیش بر تخت شاهی که
   آمدش سود هاز آن رنج بردن چ

   بدو سالیان هفتصد گذشته
  پدید آوریدش بسی نیک و بد

  چباید همی زندگانی دراز
   کیتی نخواهد گشادنت راز که

  همی پرواراندن با شھد و نوش 
  جز آواز نرمت نیآمد بگوش

   گسترد مھر یکایک چو گوئی که
   خواهد نمودن بمن مھر چھر که

  بدو شاد باشی و نازی بدوی
  بر کشادی بدوی راز دل  همه

  یکی نغز بازی برون آورد
  بدلت اندر از درد خون آورد
  دلم سیر شد زین سرای سپنج
  خدایا مرا زود برهان ز رنج

   وه رباز بوو پاشان خۆی بۆ شارده ده
   وه ی بۆ زوحاک مایه که خته تاج و ته

  زانی  یئه هن س  د ساڵ که تاکو سه هه
  شونی ژیانی و  جگه ماڵ و  به
  ریای چین  ده  لهداد سا  پاش سه له
  ئایینو شای بدین و  ا بوو ئهدی په

  س لبه وی کرد په  زوحاک ئه کات که
  س  موده دا کوشتی ده تی نه رفه ده
   وه رته  دوو که  کردی به  ڕه  هه به

  .وه شکرده  رهگشتی ژیانی  کارنامه
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   بود پادشاهی ضحاک هزار سال
  

  چو ضحاک بر تخت شد شھریار
  برو سالیان انجمن شد هزار

   بدو گشت باز سراسر زمانه
  بر آمد برین روزگاری دراز
  نھان گشت آئین فرزانگان

   شد کام دیوانگان  پراکنده
   جادوئی ارجمندهنر خوار گشت

  نھان راستی آشکارا گزند
   بر بدی دست دیوان دراز شده

  ز نیکی نبودی سخن جز براز
   جمشید  از خانه دو پاکیزه

  برون آوردیدند لرزان چو بید
   جمشید را هر دو دختر بدند که

  سر بانوانرا چو افسر بدند
   رویان یکی شھرناز ز پوشیده

  دگر ماهروئی بنام ارنواز
  حاک بردند شانبایوان ض

  بدآن اژدهافش سپردندشان
   بد جوئی بپروردشان از ره

  بیآموخت شان کژی و جادوئی
  ندانست خرد جز بد آموختن

  جز از کشتن و غارت و سوختن
   هر شب دو مرد جوان چنان بد که

  ء پھلوان  از تخمه  کھتر چه چه
   خورشگر ببردی بایوان شاه

    درمان شاه وزو ساختی راه
  مغزش ببرداختیبکشتی و 

  مر آن اژدها را خورش ساختی

  زار سای خایاند پادشایی زوحاک هه
  

   تاجدار وحاک بووه ز کات که
 زار ساڵ  هه ییه ی گه که پادشاییه

  ی ژیان وه وڕه  ره ڕاوه بۆ پاش گه
 مان زهکاروانی بوو  هئرباز  وا ده

   تایدا بوو  لهیانژیانیی زانا
  بوو و شادی خۆشیشیان بهنادانان 

  زن زانستیش بچووک  زانی مه نه
 ها و سووک  راستی بنرخ و ببه

  بوون دوان زادد ئا بۆ کاری به له
 ناوان بوو ناوی له ر نه یش هه چاکه
  مشید دوو جوانی نازدار   مای جه له

  ترس و ئازار  ۆ به ر  ده برانه
  مشید بوون  کچی جه وانه ر دوو ئه هه

 ری جوانانی جوان بوون رسه تاجی سه
  وان بوو ک له هرناز ناوی یه شه
  واز ناو بوو رنه یان ئه وی دیکه ئه
  ی زوحاک که  کۆشکه برانهوان  ئه

 ژدیھای ناپاک س ئه رده  به خرانه
  دکاری  به بۆ ی کردن له رده روه په
  الساریدرۆ وفسوون و  بۆ ئه له

  بوو  ی نه دی کارکه  به  له  جگه
 ی بوو پیشهم  رده ههتان کوشتار و 

   انالو  س له کهو دوو  ر شه هابوو هه وه
 رانزۆردای الواز یاخۆ  سته  ده له

   بۆ کۆشکی پاشا یبردن هئر  چشتکه
 ی شا که رده  بۆ ده رمان  ده کران به هئ
  هات مشکیان  هئر پاش کوژرانا ده  له
 کران  هئ چشت  ژدیھا به  ئهۆب له
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   از کشور پادشا دو پاکیزه
  ء پارسا دو مرد گرانمایه

  یکی نامش ارمایل پاکدین
  دگر نام گرمایل پیشبین

   بودند روزی بھم چنان بد که
   از بیش و کم سخن رفت هر گونه

   و از لشکرش ز بیدادگر شاه
  وز آن رسمھای بد اندر خورش

  خوالیگرییکی گفت مارا ب
   رفت آوری بباید بر شاه

   ساختن وز آن پس یکی چاره
   انداختن  اندیشه زهر گونه

   ریزند خون مگر زین دو تنرا که
  یکیرا توان آوردیدن برون

  برفتند و خوالیگری ساختند
   پرداختند خورشھا باندازه
  ء پاشاه جھان خورش خانه

  گرفت آن دو بیدار خرم نھان
  ختنچو آمدش هنگام خون ری

  ز شیرین روان اندر آویختن
  از آن روزبانان و مردم کشان

   دو مرد جوانرا گشان گرفته
  زنان پیش خوالیگران تاختند
  زباال بروی اندر انداختند
  پر از درد خوالیگرانرا جگر

   سر  پر از کینه پر از خون دو دیده
  همی بنگرید این بدآن آن بدین

   زمین  ز کردار بیداد شاه
  کیرا بپرداختنداز آن دو ی

   وتی پاشا دوو مرۆڤی دپاک  له
 زن دوو دینداری چاک دوو پیاوی مه

  رمایل پاکدین ناوی ئه کیان به یه
 رمایل پشبین گهیان  دیکه وی ئه

  وان  ئه وه رۆژێ دانیشتبوون پکه
    مان  کاری زه ت به باره دووان سه ئه

  ی بوو سپا  مکاری شا و  سته باس له
  بووی که هخواردن  د و له  کاری به له
   خۆمان  وان وتی با ئمه ک له یه
  دیواخان ر له ر هه  چشتکه بین بهب

   وه ینه که هئ باشی بیر  پاشان به
   وه دۆزینه هئیش  و کاره ی ئه چاره
    س  دوو که  الوان بت بکوژرت له  ئه که
  س ک که ین بۆ خۆمان یه که ربازی ئه ده

   پادشا پاشان ری  چشتکه بوون به
شتیان لوان بۆ شا ئه  نا له هدچ 

  ی شا ر چشتخانه سه سیانگرت به ده
  و زانا هک  زیره و دوو مرۆڤه ئه

  بوو هئکوشتنیش  کاتی  کات که
 کاتی کشانی گیانی شیرین بوو 

  ست  و په دکاره ستانی به ده کاربه
 ست لبه  په پله بهکرد  هئدوو الویان 

  ران س چشتکه رده به  خستنهیان هئ
 رزا بۆیان  ئه دران به هئوڕوو  مه ده

  مبار  نگ و خه بوون دته هئران  چشتکه
 روون پ ئازار فرمسک و ده  چاو به

  ر دوو کتر هه یانوانی بۆ یه هد
 دخوو مکاری پاشایی به  سته له

  کیانک ر یه سه کار له  کرا به س ئه ده 
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  ء نیز نشناختند جز این چاره
  برون کرد مغز سر گوسفند
  بر آمیخت با مغز آن ارجمند
  یکیرا بجان داد زنھار و گفت
  نگر تا بیآری سر اندر نھفت
  نگر تا نباشی بآباد شھر

  ترا در جھان کوه و دشتست بھر
  بجای سرش زآن سر بی بھا
  خورش ساختند از پی اژدها

  ماهیان سی جوان هر  ازین گونه
  ازیشان همی یافتندی روان

  چو گرد آمدندی ازیشان دویست
   کیست  نشناختندی که بر آنسان که

  خورشگر بریشان بز و چند میش
  بدادی و صحرا نھادیش پیش

    دارد نژاد کنون کرد از آن تخمه
  کز آباد نیآید بدل برش یاد

  سراسر پالسن بود خانھاشا
  ندارند در دل ز یزدان هراس

   خو پس آئین ضحاک واژونه
   چون می بدش آرزو چنان بد که

  ز مردان جنگی یکی خواستی
   با دیو بر خاستی بکشتی که

  کجا نامور دختر خوبروی
   درون پاک بی گفت و گوی بپرده

   کردیش بر پیش خویش پرستنده
   کیش  آئین نه  رسم کی بد نه نه

 وان بوو ناچار بوون ئه یان نه چاره
  هنرا هئ کڕ کات مشکی مههاو
 کرا  هئ   س و که مشکی ئه  به ڵ تکه
  کوژرا بوو  نه ی که  وه یانوت به ده

 زوو هتۆ زووب  ئه وه خۆت بشاره
و   تۆ بژیت لهتنابانک ه شارن  

 شت و کۆساران  ده  بۆیه پویسته
  ها و مشک ببه بری مشکی ئه له
 ژدیھا بۆ ئه  چشت له کرا به هئ
   الوان س له ر مانگ سی که هه  و جۆره به
 وان  کوشتن ئه کرد له هدربازیان  ده

  وان ئهد   دووسه      بهیشت  یان گه ژماره
  شون و جیان  زانی به هئی س نه که

  ڕ و بزنیان ران مه پاشان چشتکه
  کان بۆ الوه شت و کو له  ده  برده 

  ن زه هگ  و ره ریشهو  ئستا کورد له
  ن دانی ناکه  ئاوه ز به  حه که

  زدان  یه  له ترسیان نییه
   کانیان  هام   پسه له

  خوو د ی زوحاکی به وه کاروکرده
 زوو یکرد ئاره هئ خۆی  هابوو که وه
  بشت بۆ کوشتنی پیاوی به  له

 ڕشت هئسی دا ره په پیالنی بگانه
  ناوبانگ بهجوان و  ت ببواککچ
  نگ کر و نیره  مه  کۆشک به یبرده هئ
  الی خۆ ی لهیکرد بۆخۆ هدی  رده روه په
  بوو گفتوگۆ  نه یاسای شا و ئایین له
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  یدوون  ره ه دایک بوونی ف  له ت به باره سه
  

   پش  چووه ها ئه کاری روزگار وه
  ندش بئه کرد زوحاک  می ئه سته

  ب  دایک ئه یدوون له ره هاوکات فه
  ب  ژیان شاد ئه  به سکی دیکه که
  زوو  ئاره کات زۆر به  ئه  شه گه

   دیار بوو   پوهییشاپاد نمای
  ن شکۆ بوو مشید خاوه ک جه ر وه هه
  بوو ر نه تای هه شدا هاویجوانی   له

  ل شیرین بوو  گه وه وه جھان به
   شادی پ بوو روونی له ناخی ده

  وتی رۆزگار  ڕا ره گه ها ئه وه
 ختیار یدوون بب شاد و به ره فه
   هز بوو کی به  که ه و که ئه
  ڵ بوو  که ندا تاکه  نو که له
   جھان ک تاوسی نر پی نایه وه

  بۆ ژیان  جوانچاک و شیرین ئاماده
  کانزانادانا و وری   ده  له وه کۆبوونه

  شتیان  رده ناس و مۆغی زه ستره ئه
  ل ها که  جھاندا وه یان دیبوو له نه
   ها که س وه  که یان بیستبوو له نه
  گای زوحاک   باره یشته  گه و باسه ئه
  زۆر چاک  که وت پرسوجۆی کوڕه که

   ئابتین بوو یدوون که ره باوکی فه
 بوو ترسی زوحاک ئارامی نه  له
    وه شارده  خۆی ئه موو شون  هه له

   وه  داوه وته ناکاو که رۆژێ له 
  نگ  به ڵ و ده په وانی چه ن پاسه چه

  نگ کر و نیره  مه رگایان پگرد به

   اندر زادن فریدون
  

  برآمد برین روزگاری دراز
   شد اژدهافش بتنگی فراز که

   فریدون زمادر بزاد خجسته
  جھانرا یکی دیگر آمد نھاد
  ببالید برسان سرو سھی

  زو فر شاهنشھیهمی تافت 
   بودجھانجوی با فر جمشید

   خورشید بود بکردار تابنده
  جھانرا چو باران ببایستگی
  روانرا چو دانش بشایستگی

  بسر بر همی گشت گردان سپھر
  رام با آفریدون بمھر شده

    بود همان کاو کش نام پرمایه
   بود ز گاوان ورا برترین پایه

  ز مادر جدا شد چو طاوس نر
   رنگی دگر ر تازهبھر موی ب

  شد انجمن بر سرش بخردان
   شناسان و هم موبدان ستاره
   کس در جھان گاو چون آن ندید که
   از پیر سرکار دانان شنید نه

  زمین کرد ضحاک پر گفت و گوی
  بگرد زمین در همین جست و جوی

   بودش پدر آبتین فریدون که
  تنگ بر آبتین بر زمین شده

   سیر گریزان و از خویشتن گشته
   در دام شیر برآویخت ناگاه

  از آن روزبانان ناپاک مرد
  تنی چند روزی بدو باز خورد
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  ڵ خۆ گه گرتیان و بردیان خرا له
  ب گفتگۆ بۆ الی زوحاک به له

  نی  زا ی وه به  که  یدوون ره دایکی فه
   هانییی که ر مرده سه چییان به

  بوو  دایک ئارامی نه ک وهک  رانه فه
 یدوون هزی دی بوو ره ئاخر فه

    مبار لول و خه ر مه  به رگای گرته
  شت و دۆڵ و مرغوزار  ده روویکرده
   شیر کی به مانگایه  وه تا بدۆزته

  م جوان و ژیر  شیر و هه م به هه
   بردک یه مووچه ن  خاوه هانای بۆ

  باسکردموو بۆ  هه ی که هرهات سه به
   خۆره  شیره م مناه وتی ئه
   نھنی بژی لره  به هناومه

   گرهبر وهم ک باوک ل وه
  لرهخۆت   که بی رده روه په

  من گیان  ئه م  که  باخت ئها پاداش له 
  م ژیان م ژین هه نم هه رت دائه  له
  ن ماڵ ها خاوه  وه می داوه هو

  تاڵ  به  تۆ بکهت فه  خه دت له
  ک منای خۆم وه پارزم ئهت  کوڕ

   تۆمکانی هی ئامۆژگاریی گورایه
  ک خرا رانه ی پسپارد فه که کوڕه
  باا د د تی له فه م و خه خه

   شیری مانگا ک باوک به س ساڵ وه
  دا و مووچه ر له  نھنی هه پاراستی به

  را هگ یدوون زوحاک ئه ره  دووی فه له
   را هشت و د  ده  لهگشت  پرسی له ئه
   چوو بۆ مووچه  له له  په ک به رانه فه

   چو یوز گرفتند و بردند بسته
  بر سرآورد ضحاک روز برو

  خردمند مام فریدون چو دید
   بر جفت او چنان بد رسید که

   بود فرانگ بدش نام و فرخنده
  بود بمھر فریدون دل آکنده
     از روزگار هروان گشت و دل خست

  همی رفت گریان سوی مرغزار
   بود کجا نامور گاو پر مایه

   بود  بر تنش پیرایه  روشنده که
   پیش نگھبان آن مرغزار  به

  خروشید و بارید خون در کنار
  بدو گفت کین کودک شیرخوار

  زمن روزگاری بزنھار دار
  رپدروارش از مادر اندر پذی
  وزین گاو نغزش بپرور بشیر

   خواهی روانم تراست رهاگر با
 گروگان کنم جان بدان کت هواست

      و گاو نغز  بیشه پرستنده
  چنین داد پاسخ بدآن پاک مغز

   بر پیش فرزند تو  چون بنده که
   پند تۆ بباشم پذیرنده

  را   بدو داد فرزندکفران
  را بگفتش بدو گفتنی پند

   سالش پدروار از آن گاو شیر سه
  گیرهمی داد هشیوار زنھار 

  نشد سیر ضحاک از آن جست و جوی
  شد از گاو گیتی پر از گفتگوی
  دوان مادر آمد سوی مرغزار
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 تی دابوو یارمه  ی هس و که وتی به
     وه دمه   ته وه  خودا شتکی خسته

    وه که یه زاناهۆی بهیش  وه ئه
  من  ئهم  نجام به  ئهب کارێ ئه

  من  ئهتو م خۆش ئه که مناه
  ستان ی په وت ب بۆم له ئه

  بۆ هندوستان لهم  م ببه که کوڕه
  من ک ئه  خه  له وه شارمه خۆم ئه
  من لبورز ئه م بۆ ئه به م ئه که کوڕه
   چاالکزۆر جوست و  وه هگۆ هب  کوڕ

   دکی پاک لبورز به روویکرد ئه
  ژیا   ئه  کوهو پاوکی زۆرباش له

  ی دونیا  کشه ت له فه م و خه بخه
     ی پیاوی دپاک تی ئهک و رانه فه
  زۆر چاک بزانهیم  ئرانمن ئه

  ی من  و کوڕه  ئه تۆ که  ئه بزانه
  نیمی دوژمن  خه ب به رۆژێ ئه

  بات  خت ال ئه  تهر سه زوحاک له 
  کات شی ئه  تاجی شایی ببه له

  تتۆ ئاگاداری بی  ئه پویسته
  توانی بی  باوک پاسهوک وهر  هه

  اوی دپاکو پی ر گرت ئه کوڕی لوه
   باشی زۆر چاک کرد به ی ئه رده روه په

   و شون و جگا زوحاک زانی به
   و گا و مانگا هگ و مر  بشهو به

   خرا و شونه  ئه یانده خۆی گه
  روا ی کوشت بترس و په مانگاکه

  ناو برد موو له ڕ و ماتی هه مه
   درشت و ورد هشت له هیچی لنه

 چنین گفت با مرد زنھار دار
      ء در دلم ایزدی  اندیشه که

   بخردی فراز آمدست از ره
   نیست همی کرد باید کز آن چاره

   فرزند و شیرین روانم یکیست که
  ببرم پی از خاک جادوستان

   پسر سوی هندوستانشوم با
   شوم نا پدید از میان گروه
   مر این را برم تا بالبرز کوه
  بیآورد فرزند را چون نوند
   بلند چو غرم ژیان سوی کوه
   بود یکی مرد دینی بدآن کوه

  بود  از کار گیتی بی اندوه که
    فرانک بدو گفت کای پاک دین
  منم سوگواری از ایران زمین

  زند من  فر بدان کین گرانمایه
  همی بود خواهد سر انجمن
  ببرد سر و تاج ضحاکرا
  سپارد کمربند او خاکرا

  ترا بود باید نگھبان اوی 
   بر جان اوی پدروار لرزنده

  بپذیرفت فرزند او نیک مرد
 نیآورد هرگز بدو باد سرد
  خبر شد بضحاک یک روزگار

   و گاو و آن مرغزار از آن بیشه
  بیآمد پر از کین چون پیل مست

   را کرد پست ر آن گاو پرمایهم
   دید اندرو چارپای  هرچه همه

   پردخت جای  بیفکند ازیشان به
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  تاو یدوون به ره ی فه که  شونه چووه
  چاو وێ به و له بینی ئه هنسی  که

   زوحاک و ماه ردا له ئاگری به
  کۆگای خاک  جارێ کرده موو به هه

  سبک سوی خان فریدون شتافت
  فراوان پژوهید و کسرا نیافت

  بایوان او آتش اندر فکند
  زپای اندر آورد کاخ بلند

٤٠ و ٤١ –ل   
  

 دوو   له})یدوون ره  دایک بوونی فه  له ت به رهبا  سه-) اندر زادن فریدون({ی   هۆنراوه  زنجیره له :تبینی
ی  وه  هۆی ئه  به وه خوارهی  وه  ئه م واته که یهی  شه  به ، له کراوه)  گاو پرمایه(دا باسی  جگه
ی ک ست که به مه) گاو پر مایه(و   پموابی ئه هاتووهدا ) تاوسی نر–طاوسی نر (ی  ڵ وشه گه له
  .  کردووه  پناسه وه ی بهیدوون ره  هز ب و فه به

  

  بسر بر همی گشت گردان سپھر
  رام با آفریدون بمھر شده

    بود همان کاو کش نام پرمایه
   بود ز گاوان ورا برترین پایه

  ز مادر جدا شد چو طاوس نر
   رنگی دگر بھر موی بر تازه

  شد انجمن بر سرش بخردان
   شناسان و هم موبدان ستاره
  ون آن ندید کس در جھان گاو چ که
   از پیر سرکار دانان شنید نه

  وتی رۆزگار  ڕا ره گه ها ئه وه
 ختیار یدوون بب شاد و به ره فه
   هز بوو کی به  که ه و که ئه
  ڵ بوو  که ندا تاکه  نو که له
   جھان ک تاوسی نر پی نایه وه

   بۆ ژیان جوانچاک و شیرین ئاماده
  کانزانادانا و وری   ده  له وه کۆبوونه

  شتیان  رده ناس و مۆغی زه ستره ئه
  ل ها که  جھاندا وه یان دیبوو له نه
   ها که س وه  که یان بیستبوو له نه

  

ن شیری   خاوه که که ست مانگایه به مه) گاو پر مایه(مدا  ش دووهه  به له
  . خو کراوه و مانگا به  شیری ئه یدوون به ره زۆر، فه

  

   بود خندهفرانگ بدش نام و فر
  بود بمھر فریدون دل آکنده
     از روزگار روان گشت و دل خسته

  همی رفت گریان سوی مرغزار
   بود کجا نامور گاو پر مایه

   بود  بر تنش پیرایه  روشنده که
   پیش نگھبان آن مرغزار  به

  خروشید و بارید خون در کنار
  بدو گفت کین کودک شیرخوار

  زمن روزگاری بزنھار دار

  بوو   ئارامی نهاندایکموو  هه ک وه
 یدوون هزی دی بوو ره ئاخر فه

    مبار لول و خه ر مه  به رگای گرته
  شت و دۆڵ و مرغوزار  ده روویکرده
   شیر کی به مانگایه  وه تا بدۆزته

  م جوان و ژیر  شیر و هه م به هه
   بردک یه مووچه ن  خاوه هانای بۆ

  کردباسموو بۆ  هه ی که هرهات سه به
   خۆره  شیره م مناه وتی ئه
   نھنی بژی لره  به هناومه

**  
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  از مادررا خود  پرسیدن فریدون نژاد
  

  چو بگذشت از آن بر آفردیدون دو هشت
   اندر آمد بدشت از البرز کوه

  بر مادر آمد پژوهید و گفت
   بگشای بر من نیان از نھفت که

   بودم پدر بگو مر مرا تا که
  امین گھرکیم من ز تخم کد

   گویم کیم بر سر انجمن چه
  یکی دانشی داستانی بزن

  فرانک بدو گفت کای نامجوی
   گفتی بگویی  بگویم ترا هر که

  تو بشناس کز مرز ایران زمین
  یکی مرد بود نام او آبتین

  ز تخم کیان بود و بیدار بود
  خردمند و گرد و بی آزار بود

   نژادش گرد بودثز طھمور
  ی داشت یادپدر بر پدر بر هم

  پدر بد ترا و مرا نیک شوی
  نبد روز روشن مرا جز بدوی

   ضحاک جادوپرست چنان بد که
  از ایران بجای تۆ یازید دست

  ازو من نھانت همی داشتم
   ببد روز بگذاشتم  مایه چه

   مرد جوان پدرت آن گرانمایه
 فدا کرد پیش تو روشن روان
  ابر کتف ضحاک جادو دو مار

   ایران دمار برست و برآورد به
  سر بابت از مغز پرداختند

  مر آن اژدها را خورش ساختند

  پرس  دایکی ئه  ناوی باوکی لهیدوون ره فه
  

  شت  دوو هه یشته یدوون گه هر کات فه
  شت  ده یانده  خۆی گه لبورزه  ئه له

   گیان کی وتی دایه الی دای هاته
  یان  به  بۆ بکه تۆ  ئه م و رازه ئه

   باوکی من  بزانم کیه بژه
  من  زم ئه گه خوم و رهو ت   کامه له
  پرسیان له من شون   ر له گه ئه

  من  چی بژم ئه سه که باوکم چ
  ی هوشیار رۆهی  ئه  ک وتی رانه فه
  می پرسیار وهم  ده ئهمن پت  ئه

  مین  ئران زه ه ل  بزانهکوڕم
  ئابتینی ناو ژیا به هئپیاوێ 

  ی شاکان بوو وه  نه  له سه و که ئه
  بووبئازار   م هه ئازادانا و م  هه
  بووی بباک همورس  توخمی ته له

   بووبیر  لهموو  ههباوک و بابیری
   باوکی تۆ بوو  سه که و ئه

  و بوو  ئهر  هه منیش هیوای
  مکار ستهکاتک زوحاکی 

   تاجدار تۆ بووه ئهبری  له
   زوحاک  من له   ئه  وه تۆم شارده ئه
  رپاک بوو دامنا سه هه  کهرچیم  هه
   باوکی تۆ بوو  زنه  مه و پیاوه ئه
  ناو چوو  لهها وهس زوحاک  ده به
  یابوو دوومار  بان شان زوحاک په له

  ی ئازار  چاوگه ئرانی کرده
  کان بۆ ماره باوکتی کوشت له
  بۆیان  چشت     مشکیشی کرد به
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   سرنجام رفتم سوی بیشه
    کسرا نبود هیچ اندیشه که

  یکی گاو دیدم چو خرم بھار
  سراپای او پر ز رنگ و نگار

   بکش هنگھبان او پای کرد
   پیش اندرون شاهفش  به نشسته

  بدو دادمت روزگاری دراز 
  ر بنازهمی پروریدن ببر ب

  ز پستان آن گاو طاوس رنگ
  برافراختی چون دالور نھنگ

  سرنجام از آن گاو و آن مرغزار
  یکایک خبر شد سوی شھریار

   ببردم ترا ناگھان ز بیشه
  گریزان ز ایران و از خان و مان

   را بیآمد بکشت آن گرانمایه
   را چنان بی زبان مھربان دایه

  وز ایوان ما تا بخورشید خاک
 کرد آن بلندی مغاکبرآورد و 

  فریدون برآشفت و بگشاد گوش
  ز گفتار مادر برآمد بجوش

  دلش پر ز درد و سرش پر ز کین
  بر ابرو زخشم اندر آورد چین

   شیر چنین داد پاسخ بمادر که
  نگردد مگر بآزمودن دلیر

  کنون کردنی کرد جادوپرست
  مرا برد باید بشمشیر دست
  بپویم بفرمان یزدان پاک

  ان ضحاک خاکبرآرم ز ایو
   این رای نیست بدو گفت مادر که

   ک بشه  یه یانده ناچار خۆم گه به
    ندشه یانبوو ترس و ئه  نه که

  بار ک جوان و له بینیم مانگایه
  هار  ک کوستانی به روه جوان هه

  م و شادان بخه   نی بشه خاوه
  ک شایی شایان دانیشتبوو وه
  س موده من ده و ئه  ئه تۆم سپارد به

  رز  س و لهب تر به خوت کا  تا به
   و مانگا جوانه  شیری خۆشی ئه به

   ورانه و ده  لهباشکرد  تۆ ئه بات 
   و مگ و مانگا م باسی بشه به

  گای پادشا  باره یشته ی گه که ئاخره
    و بشه من له رامگوزای خرا ئه

   ت و تۆشه روه جم هشت ماڵ و سه به
  که  بشه وهدکار چو زوحاکی به

   ڵ مانگاکه گه  کوشت لهی که نه خاوه
  مانی خۆ که ڵ ماه گه  له و شونه ئه
  ستی زوحاک گشت کران وران  ده به

  ی زانی و باسه یدوون به ره کات فه
  ڕانی  لک نه  گه وه ییه  تووڕه به
   وه خوارده  خۆی ئه وه روونه  ده له
   وه بووه  رق و کینا سوور ئه له

  یدوون پاشان ره  دایکی فه وتی به
  ی خۆمان ب تکۆشین بۆ تۆه ئه

  موو  دوژمن هه  له وه ینه  که تۆه
  ب سودوو ر ئستا به من هه ئه
  نگی زوحاکی دوژمن ڕۆم بۆ جه ئه
  زن زدانی مه  پشتیوانی یه به

  د ئامان دایکی کوتی ئامان سه
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  ترا با جھان سربسر پای نیست
   جھاندار ضحاک با تاج و گاه

    فرمان او را سپاه میان بسته
  چو خواهد ز هر کشوری صدهزار

   او را کند کارزار کمر بسته
  جز این است آئین پیوند و کین

 جھانرا بچشم جوانی مبین
   هر کو نبید جوانی چشید که

  بگیتی جز از خویشتنرا ندید
  بدآن مستی اندر دهد سر بباد
  ترا روز جز شاد و خرم مباد
  ترا ای پسر پند من یاد باد

   بادبجز گفت مادر دگر باد

  امان د ستم به ی ده که کارێ وا نه
   خته نی تاج و ته زوحاک خاوه

    سته ده به زۆری شکر و سپای  له
  دان سه زار به  ههتو ر بییه گه ئه

  یدان  مه نگ ئنته بۆ جه مرۆڤ له
  رد به نگ و نه  بۆ جه  پویسته وانه ئه
  یتۆ ژیر و جوان و ورد ب بیر که ئه
  ڕۆ ره قی و کاری سه شه له  که به

  ڕۆ نجه بی ره  ئامانج ئه یته ناگه
  نی رت دائه ی سه که ر وا نه گه ئه
  ی تۆ تناگه وتی ژیان ئه  ره له

    گوێ بگره  تۆ له کانم ئامۆژگارییه
   گره م مه که ندی دایکی خۆت تۆ به په

  
  

  ٤٣ و ٤٢ –ل 
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   آهنگر داستان ضحاک با کاوه
  

  ضحاک خود روز و شب  چنان بد که
  بیاد فریدون گشادی دو لب

  ال زبیمش نشیب ابد آن برز ب
   پر نھیب دلش ز آفریدون شده

   یکروز بر تخت عاج  چنان بد که
   تاج  بسر بر ز پیروزه نھاده

  زهر کشوری مھترانرا بخواست
   در پادشاهی کند پشت راست که

  از آن پس چنین گفت با موبدان
   ای پر هنر نامور بخردان که

  مرا در نھانی یکی دشمنست
   بر بخردان این سخن روشنست که

  ندارم همی دشمنی خرد خوار
  ترسم همی از بد روزگارب

  همی زین فزون بایدم لشکری 
  هم از مردم هم از د دیو و پری

  یکی لشکری خواهم انگیختن
  ابا دیو مردم بر آمیختن

  بباید برین بود همداستان
   من نا شکیبم برین داستان که

  یکی محضر اکنون بباید نبشت
  کی سپھبد نکشت ی جز تخم ن که

   راستی  نگوید سخن جز همه
  خواهد بداد اندرون کاستین

   مھتران ز بیم سپھبد همه
  بدان کار گشتند همداستان
  در آن محضر اژدها نا گزیر
  گواهی نبشتند برنا و پیر

  ر ی ئاسنگه رهاتی زوحاک و کاوه سه به
  

  ر هات  سه  بههای  زوحاک وهیژیان
  ون بکاتوید هر  باسی فه و و رۆژ شه

  رتبووداگ دی خۆرپ دهترس و 
  بوو یدوون ئارامی نه ره  ترس فه له

 ختی عاج ر ته سه بوو رۆژێ لهتدانیش
  ها تاج   گرانبه ر بان سه  نابوویه

  سکی هوشیار  کهێ ر ناوچه  هه له
  و کار  ی ئه بۆ چاره  ن کردبوویبانگ

  موو میوانان  هه  کردهپاشان رووی
  انکڕزان دانا و زانا وتی به

   جھان  من له  ئه دوژمن مه هه
  مووتان  هه یش  ئوه زانن کیه ئه
  ناسم ئه باش ی خۆم  هو دوژمن ئه
  ترسم من ئه وت ئه  کرداری چه له
  زن  مهیکشکر ب پک بنم له ئه
   جن  دو و له ری له  مرۆڤ و په له

  زوو من زووبه ئهم  که سپا ساز ئه
  ردوو  هه وانه  دو له  و مرۆڤ  له
  کو داستان نگ باتۆ وه  دهتب ئه
  کسان  یه وه ژین پکه موو ئه  هه که

  موان هه ێ گه  به بنووسن پویسته
   جھان  ژیا له ئه  و جۆره  شا به که

   بوور وه ر و دادپهراستگۆ و دپاک 
    ناوبانگ بوو  ی بهر وهر پهداد  به
  موو میوانان  ترسی زوحاک هه له

  مان وره  گه نگ وتیان به دهک یه به 
  ناچار   پش چاو زوحاک خرا به له
  نج و کاڵ موو گه  نووسی ههیان گه به
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   شاه  یکایک ز درگاه هم آنگه
  برآمد خروشیدن دادخواه

   را پیش او خواندند ستمدیده 
  بر نامدارانش بنشاندند
  بدو گفت مھتر بروی دژم

   دیدی ستم  از که بر گوی تا که
  خروشید و زد دست بر سر ز شاه

    دادخواه  شاها منم کاوه که
   داد من کآمد ستم دوان  بده

  همی نالم از تو برنج روان
  اگر داد دادن بود کار تو

   مقدار تو بیفزاید ای شاه
  نو بر من آمد ستم بیشتر ز

  زنی بر دلم هر زمان نیشتر
  ستم گر نداری تو برمن روا

  من دست بردن چرابفرزند 
   پسر در جھان دهژمرا بود ه
   است این زمان یکی ماندهاز ایشان 

  ببخشای بر من یکی را نگر
   سوزان شود هر زمانم جگر که

  شبھا من کردم یکی باز گوی
   مجوی  و گر بی گھنام بھانه

  بحال من ای تاجور در نگر
  میفزای بر خویشتن دردسر
  مرا روزگای چنین کوژ کرد

  امید و سری پر ز درددلی بی 
  جوانی نماندست و فرزند نیست

   گیتی چو فرزند پیوند نیست به
   بود ستمرا میان و کرانه

   کاتمان هه   پش کۆشکی شا  له
  وبدادو دادوهوریا را هه  بوو به

  گای پاشا  باره سکیان برده که
  وێ دانرا ان له  میوانژوور  له
  مباری یوان پیوت بۆچ وا خهم

  مکاری ستی کام سته ی ده گیرۆده
   پاشاتیس ده  ڕانی و کوتی له نه
   سکا  بۆوومم و هات من کاوه ئه
  یژم  چۆن هه ردم گرانه ده
   چ زمان من پتان بژم به
  ت ب ری کار و پیشه ر داوه گه ئه

  ب ت بلندتر ئه که  و پایه پله 
  م   من سته ه تۆ ل کردت دووباره
  م ت و خه فه  خه  له   کرد پتژیانم
  ی که من ئه ی تۆ له که م تا به سته
  ی به بۆ کوێ ئه  ئستا له م م کوڕه ئه
   جھان من له  کوڕم بوو ئه ژده هه
   ژیان  ئستا له مم ماوه مه س ئه به
   با بمنت بۆم به م مه م کۆڕه ئه

  ڕۆم نجه من ره  ئهژمی ب که تا به
  وانم ژیانی شه  انی چۆنهز ئه
   من بتاوانم ره گه  مه هانه به

   من تۆ م له ی سته که ی ئه که تا به
 تۆ ت ئه بۆ خۆ  له که  ساز مه کشه

  پکردار رخی چه چه مانم پشتی چه
  روون پ ئازار   و ده ماوه هیوام نه
    ری و منایش نییه الویم تپه

     مناڵ شیرینتر نییه هیچشت له
   یه ی هه ندازه دی ئه و بهم  سته
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   بود همیدون ستمرا بھانه
   داری تو بر من بیار  چه بھانه
   برمن سگالی بد روزگار که

  یکی بی زیان مرد آهنگرم
   آتش آید همی بر سرم  ز شاه

  تو شاهی و گر اژدها پیکری
  اید بدین داستان داوریبی

  اگر هفت کشور بشاهی تراست
   بھر ماست چرا رنج و سختی همه

  شماریت با من بیاید گرفت 
  ن تا جھان ماند اندر شگفتآبد

   آید پدیدومگر کز شمار ت
   نوبت ز گیتی بمن چون رسید که
   مارانت را مغز فرزند من که

  همی داد باید بھر انجمن
  سپھبد بگفتار او بنگرید

  گفت آمدش کآن شگفتی بدیدش
  بدو باز دادند فرزند اوی

  بخوبی بجستند پیوند اوی 
   را پادشا بفرمود پس کاوه

   باشد بدآن محضر اندر گوا که
   محضرش  همه چو بر خواند کاوه

  سبک سوی پیران آن کشورش
   ای پای مردان دیو خروشید که

   دل از ترس کیھان خدیو بریده
  ی سوی دوزخ نھادید رو همه

  سپردید دلھا بگفتار اوی
  نباشیم بدین محضر اندر گوا

   هرگز براندیشم از پادشا نه

   یه  هه هانه  به یش وانه  بۆ ئه له
   من  به  تۆ بژه ت چییه هانه به

   ژیانی من تۆ به ی  که ها ئه بۆ وه
  ژار نگ و هه رکم بده ئاسنگه

   هاوار وتوومه می تۆ که  سته له
  ری روه  و سه وره ر تۆ شا و گه گه ئه

  ری  داوه  تۆ به نجام بده کار ئه
  تۆ ر پادشای ئه گه وت ال ئه  حه هل
   و رۆڕۆ  نه  بۆچی شیوه ژیانی مه 

  ی که  منی ئه تۆ به    که  ی و کاره ئه
  ی که رسام ئه جارێ تۆ سه جھان به

  تۆ بزانی  کاری خۆت ئه ر به گه 
   ئاسانی کرد تۆ به هد هات نه وه

  موویان کوژران کانم هه مناه
   کان بۆ ماره  خۆراک له  کرانه
  کانی  باسه دابوو پاشا به گوی 
   زانی یه هو رسام بوو کات به سه

    کاوه  به وه    یان دایه که مناه
    وه ک شاد بوونه یه وان به ئه

   پاشان  کاوه پادشا کوتی به
   بۆمان گه و به  له ناوت بنووسه

  جوانی به   ی خوندۆ کاوه گه  به که
  کانی ره موو نووسه  هه رووی کرده

  ن که ها ئه ڕانی و کوتی بۆچ وه هن
  ن  که رامۆش ئه زدانتان بۆچی فه یه

    پش گرتووه ختان له رگای دۆزه
   ی زوحاک کردووه  قسه بواتان به
  من نانووسم  ئه گه و به ناوم له

  من ناترسم ش ئیتر ئهی پاشا له
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  خروشید و برجست لرزان ز جای
  بدرید و بسپرد محضر بپای

   فرزند او پیش اوی  گرانمایه
  از ایون برون شد خروشان بکوی

  مھان شاهرا خواندند آفرین
   ای نامور شھریار زمین که

  سردز چرخ فلک بر سرت باد 
  نیارد گذشتن بروز نبرد

  ء خام گوی چرا پیش تۆ کاوه
  بسان همسالن کنی سرخ روی

   پیمان تو همی محضر ما به
   پیچد ز فرمان تو بدرد به

   کرد و برفت سر و دل پر از کینه
   عھد فریدون گرفت تو گفتی که

  ندیدیم ازین کار ما زشتر
   بدین کار در بماندیم خیره

  دکی نامور پاسخ آورد زو
   از من شگفتی بباید شنود که
   پدید  آمد ز درگاه  چون کاوه که

  دو گوش من آوای او را شنید
  میان من و او بایوان درست

   گفتی برست یکی آهنی کوه
  همیدون چو او زد بسر بر دو دست

  شگفتی مرا در دل آمد شکست
   شاید بدن زین سپس ندانم چه

  ری ندانست کسھ راز سپ که
   آمد از پیش شاه برون  چو کاوه

   برو انجمن گشت بازارگاه
  همی بر خروشید و فریاد خواند

  رپ  سه ستایه  هه وه ییه  تووڕه به
   ژرپ یهشی دڕان خستی که گه به

  وان ر ئه  ده  پیش چوونه کوڕی دایه
   و کۆن  کوچه روا له ڕان هه ینه ئه

  ر روه میوانان وتیان پادشای سه
   وه خته دار ب و شاد و به ر پایه هه
   ئش و ئازار تۆ له  دوور بی ئه به
   شار  دێ و له نگ و له یدان جه  مه له

  گۆ زه ر ی هه گات کاوه  باره بۆچ له
  رم و شکۆ تار ب شه گوف وا هاته

  بۆ تۆ له     نووسیمان ئمه   گه و به ئه
  رمانی تۆ م فه ی دڕان هه وه م ئه هه
  ر چوو  کۆشکیش ده  له  وه ییه  تووڕه به
  چوو یدوون ئه ره ک بژی بۆ الی فه وه

    دیبوو ئمه وتمان نه کارێ وا چه
    ئمه و کاره موو به رسامین هه سه
  گا  باره تهها ناکاو   لهکک یه

  ر ئستا   هه شت وتی روویداوه
وت  ر که ده  کۆشک وه  له  کاوه  که کات  

  وت رگوێ که من به  وم ئه هاواری ئه
  زوو ا زووبهدو  نیوان من و ئه له

  ا بوودی زن په کی مه جیاوازییه
  ردا   سه یدا به پۆک ئه  چه کات به
  ستدا   ده من له  ژیان ئه  هیوام به

  بت شتک رووبدات وا ئه د مه له
  سیش تناگات مان که  کاری زه له

  ر  ده  الی شا هاته  کاوه کات که
  ر کسه  یه  بازاری وه  کۆبوونه لی

  ری  بدادگه کرد له هاواری ئه
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  جھانرا سراسر سوی داد خواند
  از آن چرم کآهنگران پشت پای

  بپوشید هنگام زخم درای
   کرد  آن بر سر نیزه همان کاوه
   ز بازار برخاست گرد همانگه

  بدست خروشان همی رفت نیزه
   ای نامداران یزدان پرست که
  ی کو هوای فریدون کندکس

  سر از بند ضحاک بیرون کند
  یکایک بنزد فریدون شویم

  ء فر او بغنویم بدآن سایه
   این مھتر آهرمنست بگوئید که

  جھان آفرینرا بدل دشمنست
  بدآن بی بھا نا سزاور پوست
  پدید آید آواز دشمن ز دوست

  همی رفت پیش اندرون مرد گرد
   خرد سپاهی برو انجمن شد به 

  نست خود کآفریدون کجاستبدا
  سر اندر کشید و همی رفت راست

   و سالر نو بیامد بدرگاه
  بدیدندش از دور برخاست غو

  بردید کی  چو آن پوست بر نیزه
  بنیکی یکی اختر افگند پی
  بیآراست آنرا بدیبای روم

  ز گوهر برو پیکر از زر بوم
   بزد بر سر خویش چون گرد ماه
   یکی فال فرخ پی افگند شاه

  فروهشت ازو سرخ و زرد و بنفش
  همی خواندش کاویان درفش

  ری روه دا بۆ دادپه کی هان ئه خه
  ی که رییه  ئاسنگه   یپشدامن
  ی که رمی کاره  چه نهپشدام

    کاوه وه که رمر سه کرد به  که
   وه ڕین پکه دووکانداران راپه

  وان  ئه یانوت  ئه    وه سته  ده رم به
  رستان زدانپه  یه مان گه رن له وه

ویدو ره  فهک هۆگریکسن بب  
  ب   ئهیزگار ر  کۆتی زوحاک له

  زوو   یدوون بۆین زووبه ره بۆ الی فه
  موو گرین ههبک و دا یه نای ئه  په له

  دکار  بهیوحاکی ئیبلیسبین ز
  ڵ کردگار گه کات له دوژمنی ئه

  ها  ببهسووک و  و پسته هۆی ئه به
  ما یش نهیهز بوو دوژمن دۆستی به

   رێ وته  که بترس و بباک کاوه
  ج   سبه دهوت  دا رکه دووی  بهسپا
  یدوون ره زایی شونی فه ی شاره هکاو

  بوون ب ماندوو بی به رگای ئه
  یدوون ساالر  ره  فهماڵر   به   ینهی گه
   هاواریانکرد ئه تکا  کی به خه

   وه ر رمه  سه  دی به ی که که    پسته
     وه  ڕزه  به  زۆر  پشوازی چووه

  ی رۆمی   پارچه  ز و زو و به
  رمی و ئای چه  ئه وه رازاندییه

   خرا ی ئاکه  ژر سایه چووه
  وونی شاید ره فه  وه نازییه شا به

  یی وشه نه بهرد و   سوور و زهئای
  یی   شائا بۆ کۆشکی  بهکردی 
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   بگرفت گاه از آنپس هرآنکس که
   بشاهی برسر نر نھادی کاله
  برآن بیبھا چرم آهنگران
  برآویختی نو بنو گوهران

   و پرنیان ز دیبای پرمایه
   گشت اختر کاویان برآنگونه

   خورشید بود  اندر شب تیره که
  ود جھانرا ازو دل پر امید ب

  بگشت اندرین نیز چندی جھان
  همی بودنی داشت اندر نھان
   دید فریدون چو گیتی برآن گونه
   دید جھان پیش ضحاک واژونه
  سوی مادر آمد کمر بر میان

   کیان بسر بر نھاد کاله
   من رفتنی ام سوی کارزار که

  ترا جز نیایش مباد ایچ کار
  ز گیتی جھان افرین برتر است

  بد هر دو دستدرو زن بھر نیک و 
   مادرش فروریخت آب از مژه

  همی خواند با خون دل داورش
  بیزدان همی گفت زنھار من
  سپردم بیو ای جھاندار من
  بگردان ز جانش نھیب بدان

  بپرداز گیتی زنابخردان
  فریدون سبک ساز رفتن گرفت
  سخن را ز هر کس نھفتن گرفت

  ش دو فرخ همالدبرادر دو بو
   بسال مھتر ازو هر دو آزاده

  یکی بود ازیشان کیانوش نام

   شا  به ببوات سک ر که هه پاشان
  نا  ئهر ه سبان  له  تاجیس ر که هه

  گرد  ئه  ی هپشدامنو  ه ئرزی
  کرد یاری ئه زو ته  به ز و  به
  هادار  و جوان و بهباشی   پارچه به
  هار ک گوی به ه و  وه یازانده ئه
  تاو کو هه ر وه وی تارا هه  شه له

   چاو  دڵ و به خشی به به تینی ئه
    ڕا گه  نھنی بێ ج  پاشان به

  را   شت و ده  ده ندکی بینی له هه
  ی کرد و کارانه یدوون ئه ره کاتک فه

   سستی باری زوحاک کرد ستی به هه
   وه  شمشره چوو بۆ الی دایکی به

   وه ره  سه  ر به ی ههتاجی شایشی
  ڕۆم نگ ئه  دایکی وا بۆ جه وتی به
  ستی پاکی تۆم  ڕوانی هه من چاوه

  ت سه ن ده زن و خاوه  مه زدانی یه
  تیم بکات  یارمه هایه هیوام وه
  ی زانی و باسه   دایکی به کات که

  روونی ی ده رم داگرسا کوره گه
  زن زدانی مه  یهیوت ئه  وه  گریانه به

  من یدوون ئه ره  تۆ فه م بهسپارد 
  ڕۆ نجه ی ره مکه  نه هایه هیوام وه
  تۆ مووکات ئه نای بی هه پشتوپه

    وته رێ یدوون خرا که ره پاشای فه
   بس  که ی به وه و بئهنھنی  به
  یبوو دوو برای جوانچاک  یدوون هه ره فه
  ن چووکتر ئازا و بباک مه ته به 
  بوومیان ناوی کییانووش  که یه
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   شادکام دگر نام پرمایه
  فریدون بریشان سخن بر کشاد

   خرم زئید ای دلیران و شاد که
   گردد بجز بر بھی  گردون نه که

   مھی بما باز گردد کاله
   آهنگران بیآرید داننده

  یکی گرز سازند مارا گران
  چو بکشاد لب هر دو بشتافتند

  ندببازار آهنگران تافت
   بد نامجوی هر کس که  از آن بیشه

  بسوی فریدون نھادند روی
  جھانجوی پرگار بگرفت زود

  وز آن گرز پیکر بریشان نمود
  نگاری نگارید بر خاک پیش
  همیدون بسان سر گاومیش
  بدآن دست بردند آهنگران

   کار گرز گران چو شد ساخته
   پیش جھانجوی بردند گرز به

  فروزان بکردار خورشید برز
  سند آمدش کار پوالدگرپ

   و سیم و زر ببخشیدشان جامه
  همی کردشان نیز فرخ امید
  بسی دادشان مھتری را نوید

  را کنم زیر خاک  گر اژدها که
  بشویم شمارا سر از گرد پاک

   سوی داد آورم جھانرا همه
  چو از نام دادار یاد آورم

  ی ناو بوو رمایه وی دییان په ئه
  وان  ئه یدوون پاشان رووی کرده ره فه

   جھان  له ر شاد بن ئوه وتی هه
  ڕوا و پش ئه ره ها به کان وه کاره
   شا  به وه  بینه  دووباره ئمه

  ستای کارزان   وه ر بنن له ئاسنگه
  وان   بۆمان ئه ن له تا گورز سازکه

  ر دوویان  هه وت خرا ی وه کات ئه
  ران  الی ئاسنگه یانده خۆیان گه
   و کارزان رانی شایسته ئاسنگه
  موان یدوون هه ره  الی فه برانه
  رگار  په  ستی دا یدوون ده ره فه

  ن کار تا پیان بژت چلۆن بکه
  ر خاک سه ی گورزکی کشا له ونه
  ینوان زۆر چاک گامش ئه لله  که ک وه

  کار کرد  بهستیان کان ده ره ئاسنگه
   کرد وان دورست هایان ئه گورزێ وه

  یدوون شاد بوو ره  بینینی گورز فه به
   دڵ بوو  بهکل وانی گه ی ئه کار
  تی کردن   زو خه  ز و به به
  ڵ پاداشیش سپاسی کردن   گه له

  ران  ئاسنگه پاشانیش کوتی به
   جھان من له گۆڕم ئه ژیانتان ئه

  ناو برد من له  زوحاکم ئه کاتک
  سوبرد گۆڕم خرا ده یاسایش ئه

   یاسای جھان م به که رئ ئه دادوه
   ناوان م له ر ده تا ناوم بمن هه

  
  ٤٧ تا ٤٣ل 
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   زیندان خاته یدون زوحاک ئه ره فه
  
   بوو و باسه  زوحاک گوی له که

   بوو رووی تکردن و لیان تۆڕه
  سپیان بۆ زین کرد رمانیدا و ئه فه

  ستوبرد ر خرا ده ه ب رگای گرته
  نگ هنابوو شکرێ زۆری بۆ جه له
  بوو هه زۆریان هزی  ی که وانه له
   رێ وته  بۆ کۆشک که  روه  کوره له

   ج یانده ندن خۆی گه  سه بۆ تۆه
  یدوون ره یان زانی سپای فه وه  به که
   چوون و شونه  بۆ ئه له  په موو به هه
  موو س هه موده زین ده سپ دابه  ئه له

  ب سودوو بهکن بوون ب ئامبازی یه
  ان بان رک و له  ده  و کۆن له  کوچه له
  موویان ک هه بوون خهنگ  شداری جه به
   شیر  تیر و به رد به  به  دار و به به
  م پیر ههو م جوان   هه وه نگه  جه وتنه که

......  

......  

......  
.....  

  مووان   هه ریدوون بوون پاپشتی فه
  وان   نگان ئه جه  دژی زوحاک ئه به

  کوان  یشته گه ئهران  نگاوه  جهی نرکه
  سپان  ژر پی ئه ینان له ویش ئه زه
  ور بوو ک هه ر وه نگ هه پوتۆزی جه ته
  رد کوون بوو ش دی بهی ه نووکی نیز به

  شتیان رده زه کوی مه   لهند بوو بههاوار 

   رابند کردن فریدون ضحاک
  

  جھاندار ضحاک از آن گفت و گوی
  بجوش آمد و زود بنھاد روی
  بفرمود تا بر نھادند زین

   پویان باریک بین بر آن راه
  بیآمد دمان با سپاهی گران

   دیوان و جنگ آوران  نه همه
  ر  مر کاخ را بام وه ز بی راه

  گرفت و بکین اندر آورد سر
   شدند  فریدون چو آگه سپاه
   شدند  بیره اه سوی آن ر همه

  از اسپان جنگی فرو ریختند
  در آن جای تنگی بر آویختند
  بھر بام و در مردم شھر بدند
   بدند کسی کش ز جنگ آوری بھره

  ز دیوارها خشت و از بام سنگ
  بکوی اندرون تیغ و تیر و خدنگ

    ز ابر سیاه ببارید چون ژاله
   کسی را نبد بر زمین جایگاه

  ا بدند برن بشھر اندرون هر که
   در جنگ دانا بدند چو پیران که

  سوی لشکر آفریدون شدند
  ز نیرنگ ضحاک بیرون شدند

   ز آواز گردان بتوفید کوه
   زمین شد ز نعل ستوران ستوه

   ابر بست بسر بر ز گرد سپه
   دل سنگ خارا بخست بنیزه

    خروشی برآمد ز آتشکده
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  ران وه خت ب یا جانه  بان ته شا له
  وین ربازی ئه جوان و پیرمان سه

  وین رمانی ئه  و فهفرمانڕوان  چاوه
  موو  ی زوحاک بزارین هه  چاره له
 موو نگ ئژین بزانن هه کده  یه به

  موو کی شار هه  و خهیشکر پیاوانی له
  زوو  زووبهوان ئهنگ   بوون بۆ جه ئاماده

  کردباری شار  کات تاریکی له
  یرکردموو داگ تاو جھانی هه هه

   تۆهسزا و  زوحاک بۆ اله رق
   له  په  کۆشک خرا به روویکرده

  یار نگی وا خۆی کرد ته  جلی جه به
   یار  دۆست و نه ناسی نه یان ئه نه

  روا ب په به  کۆشک  یانده خۆی گه
  یتوانی پیبگرێ رگا  نهیشکس که
   زوو و زوو به هرنازی بینی ئه شه
  دوو و بهیدوونن دو ره ل فه گه له  که
  یدوونی بینی ره هرناز و فه  شه که
 ڕانی  زوحاک نه وه ته  نفره به

   زدانه  کاری یه و کاره زانی ئه
   زگاری ناب و دردی گرانه ره
   وه  تووڕییه  و به رق و کین  به
   وه ه بان کۆشک ندی هاویشته مه که
  خوار  یانده خۆی گه  وه هکۆشکبان   له
  یان بزار ژ خت و تاج و له  ته له
  ر هنا  گالن خرا ده نجری له خه
  هنا ا نهد زار کیشی به یه  وشه تاکه
   بوو ل توڕه  گه وست ده نجر به خه

   خونی جوانانی جوان بوو تینو به

    باشد دده  بر تخت اگر شاه که
  رمان بریم پیر و برناش ف همه

  یکاک ز گفتار او نگذریم
   ضحاکرا  نخواهیم بر گاه
 وش ناپاکرا مر آن اژدهاه

   سپاهی و شھری بکردار کوه
   سراسر بجنگ اندرون همگروه
   گرد از آن شھر روشن یکی تیره

   خورشید الجورد برآمد که
   جوی هم از رشک ضحاک شد چاره
  ز لشکر سوی کاخ بنھاد روی

  ید تن آهن سراسر بپوش به
  بدآن تا نداند کس از انجمن

  برآمد یکایک بکاخ بلند
  بدست اندرون شست بازی کند

   نرگس شھرناز بدید آن سیه
  پر از جادوئی با فریدون بناز

  زلفش چو شب  روز و دو دو رخساره
   بنفرین ضحاک لب گشاده

   آن کار هست ایزدی بدانست که
  رهایی نیابد ز دست بدی
  ستبمغز اندرش آتش رشک خا

   ایوان کمند اندر افکند راست به
   جان ارجمند  از تخت یاد و نه نه

  فرود آمد از بام کاخ بلند
  همان تیز خنجر کشید از نیام

   بر گفت نام  بکشاد راز و نه نه
   بود بچنگ اندرش آبگون دشنه
   بود بخون پری چھرگان تشنه
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  گا  کۆشک و باره یانده  خۆی گه که
  روا  بترس و په ریدوون بۆی چوو  فه
  الماریدا ر په  گورزی گاوسه به

  ردا  سه  شکان له ی که هنگیی کوجه
    ئه نگکی که ناکاو بیستی ده له

  ر وا بب ههبا تۆ  ئه  ده لی مه
  س لبه  په  برینداری تۆ بیکه به

  س موده  ئستا دهانبۆ کو   بیبه
   زیندانکی تار ره وێ بیخه له 
   یار چ و خزم چ یس ههیچ کبین  نه
  بوو و باسه  یدوون گوی له ره  فه هک

   پست شیر بوو  لهی هناکشریت
  وه سته ها به  پشتۆ وه ستانی له ده

   وه  بیکاته توان که س نه هیچ که
  ی زوحاک  که خته ر ته  سه پاشان چووه

  بباک  تووڕدا بهوی  ی ئه کارنامه
  یدوون پاشان ره ک فه  خه  روویکرده

  یان  دانا و زاناڕزان بهوتی 
   س تیر و شیری ب موو که ناب هه

  ب  ژیان باری الر ئه و جۆره به
  ساز ڵ پیشه گه شکری نابت له له

   هاوڕێ و هاوڕاز و ئاواز ببت به
  ک ز و کار س یه ده ک گورزبه یه
   پناوی کار ن له ده وئه ردوو هه هه
  م ویش کاری ئه و کا ئه م کاری ئه ئه

 م خاترجه وت ببه  شه جھان ئه
  دان زین خرته زوحاکی ناپاک ئه

   ژیان کانی نامن له دکارییه به
  دار مووتان ببن پایه بژین هه

  ز باال چو پی بر زمین بر نھاد
  بآمد فریدون بکردار باد

  دآن گرز گاوسر دست بردب
  بزد بر سرش ترگرا کرد خرد

   دمان بیآمد سروش خجسته
  مزن گفت کورا نیآمد زمان

   ببندش چو سنگ همیدون شکسته
   آیدن پیش تنگ  ببر تا دو کوه

   بود بند اوی  اندرون به بکوه
  نیآید برش خویش و پیوند اوی
  فریدون چو بشنید نیآسود دیر
  رکمندی بیآراست از چرم شی

  ببندی ببستش دو دست و میان
   نگشاید آن نبد پیل ژیان که

  نشست از بر تخت زرین اوی 
  بیفگند نا خوب آئین اوی

  بفرمود کردن بدر بر خروش
   ای نامداران با فر و هوش که

   باشید با ساز جنگ نباید که
   جوئید یکی نام و ننگ وزین باره

  ور   با پیشه سپاهی نباید که
   دو هنربیکروی جویند هر

  یکی کار و زر و دگر گرزدار
  سزاوار هر کس پدیدست کار

  چو این کار آن جوید آن کار این
 پر آشوب گردد سراسر زمین
  ببند اندرست آن ناپاک بود
  جھانرا ز کردار او پاک بود
  شما دیر مانید و خرم بوید
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   فرمان و کار ن به  بده درژه
  ی شا که  باسه ک گوێ دابوو به خه

  گا ن باره باسی پادشایی خاوه
  موو  هه که پاشان دانیشتوانی شاره

  بوو  ماڵ سامانیان هه ی که وانه ئه
  موان  شادی و خۆشی رۆیشتن هه به

  وان  گوێ بوو ئه ی شایان له که باسه
  یدوون زانا ره های پوتن فه وه

   ژیانا م له رده کردارتان باش ب هه
   مائاوای کرد وه  ئامۆژگارییه به

  زدانیشی کرد پاشان سپاسی یه
   ر جگای منه م جگا هه یوت ئه ئه

  دواڕۆژی وت و ژیانتان رۆشنه
  های کرد زن کارێ وه زدانی مه یه
  ڕکرد  و منی به لبورز ی ئه چیا له

  مووتان  هه م ئوه رباز بکه تا ده
  ژدیھای زمان ی ئه ندیخانه  به له
    نجامدای کارێ شایسته  بۆیان ئه که

   سته و هه  به وه ره میان به تۆیش وه
  بۆ گشت جھان  پادشام له من که

  نابت دانیشم بکار و فرمان
  ڕۆیشتم  ئه نه  نا من لره ده
  نیشتم   دائه الی ئوه  له ر هه

  موو مائاواییان کرد میوانان هه
  بان شاری داگیرکرد  نگی باه ده
  ڕوانی  چاوه بهموو  ههکی شار  خه
  ڕوانی ئهوان  ئه درکی ماکیان  له
  ر  ده  زوحاک بنه  ماهو له تا هه
     ر  کسه  بیبینن یهند  کۆت و به به

  برامش سوی ورزش خود شوید
   شنیدند مردم سخنھای شاه

   دستگاهاز آن پر هنر مرد با 
   نامداران شھر وز آنپس همه
   بود از زر و گنج بھر کسیرا که

    برفتند با رامش و خواسته
    دل بفرمانش آراسته همه

   بنواخت شان فریدون فرزانه
   ساخت شان  خرد پایگه ز راه
   پندشان داد و کرد آفرین همه

  همی یاد کرد از جھان آفرین
   منست  این جایگاه همی گفت که

  ختر و بومتان روشنستبفال ا
    یزدان پاک از میان گروه که

   بر انگیخت ما را ز البرز کوه
  بدآن تا جھان از بد اژدها
  بفر من آید شما را رها

  چو بخشایش آورد نیکی دهش
   نیکی بباید سپردن رهش به

  منم کدخدای جھان سربسر
  نباشد نشستن بیکجای بر

   من ایدر همی بودمی وگرنه
   پیمودمیبسی با شما روز

  مھان پیش او خاک دادند بوس
   برخاست آواز کوس ز درگاه
   بر  بدرگاه  شھر دیده همه

   بر خروشان بر آن روز کوتاه
   تا اژدها را برون آورید که
   بند کمندی چنان چون سزید به
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   ر له شار  ده شکر زوحاکی برده له
    و ئازار نجه شکه ئه  ی  گیرۆده شاری

   سرا   پشت وشترێ زوحاک دابه له
   رکا  خرایه وه رشۆڕییه سه به 

  تاکو شیرخان   هه و جۆره بردیان به
   رامان وتنه  که و باسه ک به خه
  را  شتوده  ده  له گار بینیویهژرۆ
  وال مه یشۆن له هئل رۆیشتوون  گه

   زوحاک   ۆرهو ج سترا بوو به دابه 
  بردی بۆ شرخان پادشای بباک

  روا و کو هه ره  پش به دابوویه
   ژیانی بخا قۆ له  چه ویستی به

  ک یه ا بوو فریشتهی  پهدا و کاته له
   ک یه هن رست ا چهی گو سرتانی به

     بیبه و جۆره ند به ماوه  دهتا هه
  به  ڵ خۆت مه گه ڵ له  کۆمه ب به ره عه
  تۆ  ڵ خۆت ئه گه  له سانک ببه که
  مخۆر بن بۆ تۆ  دا خه نگانه  ته له

  ند ماوه  ده برده  خرازوحاکی 
  ند  ناو زیندان و به  خستییهپاشان

سازکایور  ده  له  ویستی زیندان   
  بوو کاری پبکا  م هیچ نه به

  دناو بر   له و جۆره به یزوحاک
  ردکئازاد  نی یهدی  به  لهیجھان
  وێ س راگیرا له ب خزم و که به
  بزێندا   به  له و جۆره تا به هه

  نگ و تار  تهیوتک شه  ئه وه دۆزییه
  بوو دیار  بنیی نه ماند که  آو ده له

   و درژ وره بزماری هنا گه

  دمادم برون رفت لشکر ز شھر
    هیچ بھر وزآن شھر نا یافته

   خوار ببردند ضحاک را بسته
   زار هیونی بر افکنده پشت  به

   تا شیرخوان همی راند ازین گونه
  جھان را چو این بشنوی پیر خوان

   و دشت   بر کوه بسا روزگارا که
  گذشتست و بسیار خواهد گذشت

   سخت  ضحاک را بسته بران گونه
  سوی شیر خوان برد بیدار بخت 

   کو اندرون همی راند او را به
  همی خواست کارد سرش را نگون

   سروش  خجسته د هم آنگهبیام
   گوش  خوبی یکی راز گفتش به به
    را تا دماوند کوه  این بسته که

   ببر همچنان تازیان بی گروه
   نگزیردت مبر جز کسی را که

   هنگام سختی ببر گیردت به
  بیاورد ضحاک را چون نوند

   دماند کردش ببند  کوه به
  چو بندی بر آن بند بفزود نیز

   چیز انیدهنبود از بد بخت م
  ازو نام ضحاک چون خاک شد

   پاک شد جھان از بد او همه
   شد از خویش و پیوند او گسسته
   در بند او  بدان گونه بمانده

   اندرون تنگ جایش گزید  کوه به
   کرد غاری بنش ناپدید نگه

  بیاورد مسمارهای گران
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  ندش ب ئه و به  دیوار ئه کوتایه
  دا که  کیوه  به وه سته ستی به ده
   ئازاری بدا و جۆره تا به هه
  سراو ستی به ده بهیواسی بوو  هه
  بن خوناو  هه و جۆره تا به هه
  ین ناو به  دی له رن تکۆشین به وه
  ین خۆمان ماندوو که پناو چاک  له
   باش نامن بۆمان د و نه  به نه
   ژیان له چاک بین   هباشترها  وه
ز ورز  کۆشکی بهڵ گه له و ز   

  رز به ر شاد و سهتۆ   ئهن ناکه 
  تۆ  ئه و چاکبژبه  نیزمان شیر

  بۆ تۆ   ی ژیان زمانه رمایه سه
  یدوون تاجدار ره بوو فه  نه فریشته

   گوی بۆندار کرا بوو له دورست نه
  ند وی کرد به خشش ئه ت و به خه
  ند رجومه بی ئه هئهابی  تۆیش وه ئه

  و زدان ئه بۆ یه  کردی له کارێ که
  و  جھاندا ئه ناو برد له دی له به

   بوو مکار سکی سته زوحاک که
   بوو دکار ڵ و ناپاک و به په چه
   وه ی باوکی کرده یدوون تۆه هر فه

   وه ست گرته ده  به جھانی دووباره
  و بۆیی کرا   ئه  که کارکی دیکه

  دی پاک رزگار کرا  به جھان له
  تۆ    ئه وشتی دڕه  بهن مان چه زه
  تۆ ئه پکرداری  پ و چه ن چه چه
   و دانا  دلره ونهیدو ره و فه ئه
  النا تیی زوحاکی وه سه  ده که

   مغزش نبود اندران جایی که به
   باز فروبست دستش بر آن کوه

   سختی دراز تا بماند بهبدان 
    آویخته بماند او بر آن گونه

   وزو خون دل بر زمین ریخته
  بیا تا جھانرا ببد نسپریم 

   دست نیکی بریم  بکوشش همه
  دار نباشد همی نیک و بد پایه

   نیکی بود یادگار  که همان به
  همان کنج و دینار و کاخ بلند
  نخواهد بدن مر ترا سودمند

  می یادگارسخن ماند از تۆ ه
   مدار سخنرا چنین خوارمایه
   نبود فریدون فرخ فرشته

   نبود ز مشک و ز عنبر سرشته
  بداد و دهش یافت نیکوئی

  تو داد و دهش کن فریدون توئی
   کرد ایزدی فریدون ز کاری که

  نخستین جھانرا بشست از بدی
  یکی بیشتر بند ضحاک بود

   بیداگر بود و ناپاک بود که
  پدر باز خواست گین  و دیگر که
   بر خویشتن کرد راست جھان ویژه

   گیتی ز نابخردان  دیگر که سه
  بیالود و بستد ز دست بدان 

   بد مھر و بد گوهری جھانا چه
   خود پرورانی و خود بشکری که
   کن کجا آفریدون گرد  نگه
   از پیر ضحاک شاهی ببرد که

 )وسی فیرده(رانی فارس و کورد و   نووسه   )کورد و بلوچ(وسی و  فیرده

 

 46

   جھان د ساڵ شا بوو له پنسه
  مان  کاروانی ئه  چووهرۆیشت و

  جھشت       گشترۆیشت و جھانی
  هشت ت هیچت پنه هف  خه  له جگه
 ل کو مگه ر وه ژین هه هئموومان  هه

 ل  شوانی یا مگه یاردهجا خۆت ب

    بد در جھان پانصد سال شاه به
   ایگاهبآخر شد و ماند ازو ج

  برفت جھان دیگری را سپرد
  بجز حسرت از دهر چیزی نبرد

    همه  رمه چنینیم یکسر که
  خواهی شبان باش و خواهی رمهتو 

  
  

 ٥٧ تا ٤٥ –ل )  ١ (رگی  به شانامه
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  )هیچ و پوچی(نگی  رهه  و فه شانامه
   شاکان   پناسه– ١

ـه، هئراـنـی ـشـاکانی   پناـسـه ـشـانامه ـاره  ـئ ـه و ـک ـ ـیـش ـب ـی داـخ وازی پـ
  ـلـه وـسـی فـیـرده .وـسـی فـیـرده   ـلـه ـبـووهوی  زـنـه ـغـه حـمـوود ـسـوتان ـمـه

  :کات هدخۆی ی  که  باسی کاره و جۆره بهکدا  یه هوهۆنرا
  

  چو دارای داراب و بھمن همان
  اهنشھان ش   بود شاه سکندر که

  چو اردشیر و چو شاپور او
  چو بھرام و نوشیروان نکو

  داران گردنکشانچنین نام
   دادم یکایک از ایشان نشان که
   از روزگار دراز  مرده همه

   باز شد از گفت من نامشان زنده
  یکی بندگی کردم ای شھریار

   ماند ز تو در جھان یادگار که
  بناهیای آباد گردد خراب
  ز باران و از تابش آفتاب

  پی افکندم از نظم کاخ بلند
   از باد باران نیابد گزند که

   شان همه ب و بهاک دارای دار هو
   شاگشت پادشای   بوو  کهر نده سکه ئه
  شیر  رده ی ئهشیر و کوڕ رده ئهک  وه
  ژیروشیروانی  هرام و نه به وک وه
  بباک ئازا و ها دلرانی  روه هه

  رپاک   سه یانومو هناون ههناوم 
   رووی روژگار مابوو له ناویان نه

  رزار  سه وه وتنه  که وه زندوومکردنه
  هام کرد بۆ تۆیی تاجدار کارێ وه
  دار  م پایه ده ر ت ههمنناوت ب

  وتی ژیان  ره راکان له کۆشک و سه
  ر با و باران  به دار له پایهنابن 

  ها کۆشک  وه     ناوه دام  هۆنراوه به
  شک  نهپی باران   نه  با و نه  که

  
  

  ١٠٢  ل   شانامه ی دیباچه
  

 یـا خـودی  هنرخـ رچـی کـاری بـاش و بـه  هـه  شـانامهکـانی پی باسـه به
   :هنموون  ،    بووهوان  ئه رانمای  یا به انداوهنجامی ئه شاکان

  

ـه( ـه ـک ـه یوـم ـه رس ـی ـه ـک ـین ـک ـه ـم ـه س و ـی ـه ـک ـوو ـک ـین شــا ـب ـه ـم ـه  ـل ـداره ـگ ـو و گیاـن ـدهڕ  ده ڵ دـ ـان  ـن ـک
  .)کات هدرگ ساز   پستی گیانداران جل و به  و له وه نگه  جه وته که هد
  

  ٢١٩ ل  پھلوی تمدن و فرهنگ ایران از آغاز تا دورهبی کت : رچاوه سه
  :ک یش وه  شانامه  له نموونه

 )وسی فیرده(رانی فارس و کورد و   نووسه   )کورد و بلوچ(وسی و  فیرده

 

 48

  کیومرث شد بر جھان کدخدای
   اندرون ساخت جای نخستین بکوه

   کوه سر تخت و بختش برآمد ز
    پوشید خود با گروه پلنگینه

  ازو اندر آمد همی پرورش
  ورش پوشیدنی نو بد و نو خ که

  رس شای جھان بوو یومه کات که
   نو کوان بوو ی ژیانی له جگه

  پکردت دس ووه  رمانی له کار و فه
  رکرد به  ک جل له نگی وه پستی په

  ی ژیان و ژین   داهات شوه وه وه  له
  رگ پۆشین م به خۆراک سازکردن هه

  ١٥ ل )١(رگی  به شانامه
 جھاـنـدا   ـلـه س رس ـکـه یوـمـه ـپـش ـکـه:   ـئـاراوه  دـتـهک پرـسـیار دا لــره
  ؟ اترگ ساز بک  تا خواردن و جلوبه  ژیاوه نه
یــان  وه  مــرۆڤ کــاری لکۆینــه ت بــه بــاره  ســه ی کــه و زانایانــه ئــه
   فریـقـاوه  ـئـه  پـشـدا ـلـه  مـرۆڤ ـلـه ن ڕه و ـبـاوه ر ـئـه ـسـه ، ـلـه نجاـمـداوه ئـه
ـه ـه ـس ـه ره ری ـه ـان ـل ـداوه، پاـش ـ ـ ـی ژیاـن ـها دوـت ـوینه   ـل ـه  ـش ـانی دیـک   ـک

  !؟ س بووه مین که که رس یه یومه بۆ که.  جگیر بووه
  ی ئاگر وه دۆزینه - ٢

ـتـی  یارـمـه  ـبـهـنـگ هووـشـه. وه دۆزـتـه هـئـوت ـئـاگر   رـکـه ـنـگ ـبـه هووـشـه
ـه ـنی ـل ـاگر ئاـس ـه ـئ ـتوومه رد ده  ـب ـا و ـش ـه رهـن ـی ـل ـاز ـک ـن ـس   وکرد ئاـس

ـه خــه ـاری کشــتوکاڵ و ـک ـری ـک ـی فـ ـاژه ـک ـی ـئ ـه ویکردـن ـه ڵ و ـپ   ره وه ـل
  ٢١٩ ل   پھلوی  تمدن و فرهنگ ایران از آغاز تا دورهبیکت:  رچاوه سه .کان کرد کوییه

شـکر و  نـی لـه خـاوه،  شـا بـووهنـگ   هووشـه کـانی شـانامه باسهپی  به
ـپا ـه ـس ـاج و ـت ـووه  و ـت ـه.  ـخـت ـب ـه ـئ ـه  و تاـج ـا زیـن ـه ی ـش ـاگر  ـب ـ ـئ ـب

 ـئـاگر ـپـش  رگرتـنـی ـمـرۆڤ ـلـه ی ـسـوود وه پرۆـسـه ـچـۆن دورـسـتکراوه؟
   ـلــه  ـکــه  وه رۆژه و ـلــه ـمــرۆڤ . ـبــووه  سیـســتمی ـشــاییدورـســتبوونی

 گوـنـدی  نی ـلـهژـیـا و  وه هر  ده ـتـه ـهـاتووه ـکـان هوـتـ ـکـه ـشـه ـئـهڵ و  نـگـه ـجـه
ـدا ن ما چــه ـهـی ـردووه ســه ـب ـه ر ـب ـاگر وه  ســوودی ـل ـووه  ـئ ـاش .  رگرـت ـپ
  خـــرۆک  و ـســهوـتــی خـــ و تایـفــه ره  کردـنــی گوندنـشــینی ـشــه ـگــه

ـاتوو ـه هـه ـاراوه ـت ـی ـسـه ـسـه پاـشـان ده،   ـئ ـه ـت ـ و تایـف ـه رۆک خـ   ره  ـپ
ــت و ده ــایی  گرـ ــتمی پادـش ــهسیـس ــه دـت ــار  ـس ــه.    رـک ــۆ هووـش ــگ  ـب ـن
  . وه ته  ئاگری دۆزیوه س بووه مین که که یه
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 پیدا شدن آتش
  

   یکی روز شاه جھان سوی کوه
   گذر کرد با چند کس هم گروه
  پدید آماد از دور چیزی دراز

   تن تیز تاز هررنگ و تی  سیه
   خون دو چشم از بر سر چو دو چشمه

   گون ز دود دهانش جھان تیره
   کرد هوشنگ با هۆش و سنگ نگه

  گرفتش یکی سنگ و شد پیش جنگ
   زور کیانی رهانید ز دست به

  جھانسوز مار از جھانجو بجست
   سنگ گران سنگ خرد برآمد به

  هم آن و هم این سنگ بشکست خرد
  د آمد از هر دو سنگفروغی پدی

  دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ
   و لیکن ز راز نشد مار کشته

  پدید آمد آتش از آن سنگ باز
  ھاندار پیش جھان آفرینج

  نیایش همی کرد و خواند آفرین 
   او را فرغی چنین داد که

   نھاد همین آتش آنگا قبله
   ایزدی اینستیبگفتا فروغ

  پرستید باید اگر بخردی
   روخت آتش چو کوهشب آمد براف
    در گرد او با گروه همان شاه

   خورد یکی جشن کرد آن شب و باده
  . کرد  جشن آن فرخنده سده

 ) ی ئاگر وه دۆزینه(
  

   رۆژان پادشای جھان  رۆژێ له
 چوو بۆ کوان  سدا ئه ن که ڵ چه گه له
 وت شتکی باریک  رکه  دوورۆ ده له

  نگیش تاریک  ره ڕ به  گورچ و تیژپه
   هوون بوو لی چما دوو پیاه اوگهچ
  ی جھان تاریک بوو ناسه ر هه به له
  نگی ئازا رنجی لدا هووشه سه
  روا رد بترس و په  به  ستی دایه ده
  بۆ مار موو هزی خستی له  هه به

  نگی هوشیار پکا هووشه ماری نه
  ردکی تر  به وت له  که که رده به

  رد هاوکات کوتوب ر دوو به شکا هه
  ردان  دی به وت له رکه زوزسک دهپ

  وان  نوان ئه  گ له پزوزسک بۆ به
   نگه  و جه  کشه م کوژرا له  نه  که ماره

    گرنگه وه یدا بوو ئه ئاگر په
   پش پادشای جھان نگ شا له هووشه

  وان    کنۆش و ستایش ئه وته که
  خشی های پبه کی وه  رووناکییه که

  ی کنۆشیکۆ  مه ی کرده که ئاگره
    زدانه  چرای یه مه  ر ئه کوتی هه

   ی ژیانه ستایشکردنی مایه
  را ئاگر خۆشکرا سه و هات به شه

  وریا   ده ڕان به شا و یارانی گه
  یان نۆشی ر ئاگردا باده  به له

   .رامۆشی مفه  کاتی خه کردیان به
  

  ٢٠ ل) ١(رگی  به شانامه
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 مردنو خۆشین  نه ناوبردنی  له – ٣
   

  . بردناو خۆشین و مردنی له  و نهدر مشید زانستی پزشکی داهنا و ده جه
  

  ٢١٩  ل)  پھلوی تمدن و فرهنگ ایران از آغاز تا دوره( بیکت : رچاوه سه
  

  

  چنین سال سیصد همی رفت کار
  :ن روزگار آندیدند مرگ اندر

    و جۆره ڕی سصد ساڵ به تپه
   وره و ده بینی له رگی نه س مه که

  
  ٢٧ ل) ١(رگی   به مهشانا

  

  !  رنجه ی سه  جگه ی کردووه، و کارانه مشید ئه  جه  که و باسه ئه
ـه  ـهـل ـو ـئ ـهـم ـه دا ـک ـرۆڤ رۆژـب ـتی ـم ـه  زانـس ـه رۆژ ـل ـردن  ـشـه  ـگ ـهـک  و  داـی
 هـــزی  کاـنــدا ـبــه  البراـتــۆره  تواـنــا ـلــه زاران مرۆـڤــی زاـنــا و ـبــه ـهــه

ـو ـهزانســتی ـن ـه ی رۆژاـن ـی زان ســکه  پشــتیوانی ده  و ـب ـش وـت ـانی ـپ اـی
رکردنـــی  ســـه ن بـــۆ چـــاره وه لکۆینـــهکـــاری ریکـــی  خۆیـــان خـــه

ـه ـییه ـن ـان خۆـش ـه و ـک ـهڕ رۆژـب ـکه  ده ۆژ ـب ـوێ  ـس ـی ـن ـه هدوـت ـه ـگ ـه ن، ـل ڵ  ـگ
   ـیـانتوانیوه  ـنـه ـسـتیان هـنـاوه، ده  ـبـه  ـکـه ی وتاـنـه ـسـکه ـمـوو ده و ـهـه ـئـه
  ! ناو براوه مردن له:  بن ن و  بگه و ئاکامه به
ـه ـه ـب ـه م ـل ـ  ـف ـی شــاپ هرـه ـه ره هنـگ ـتیدا زۆر ـب ـه ـس   انه باســو  ئاســانی ـئ
ـه هد ـت، ـئ ـه  وه کرـ ـی  رده  ـسـه ـیـش ـل ـه )وی هـلـه زا ـپـه رهد مـمـه مـحـه (پادـشـاییـم   ـل

ـــدا ـچـــاپ  ـــی مژوویـی ـــر هدکتـب ـــارانرـخـــواردی   و دهاـک ـــهخونـک    ـل
 .ادر هئ ندی و زانستگایی تایی و ناوه ره کانی سه پۆله

  
  زی شاکان گه  ره– ٤
 
 و  ماـه بنـه   شـا بـه  بووبـت بـه س ر کـه  هـه نگـی شـانامه رهـه پی فـه به
  کونــه  لــهر  گــه ئــه ت نانــه ر شــاکان، تــه  ســه وه چتــه هدک  ــه چــه ره
   :نموونه. بت  بوو وره شدا گهوت و غاری شکه ئه
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  از مادررا خود  پرسیدن فریدون نژاد
  

  چو بگذشت از آن بر آفردیدون دو هشت
  مد بدشت اندر آ از البرز کوه

  بر مادر آمد پژوهید و گفت
   بگشای بر من نیان از نھفت که

   بودم پدر بگو مر مرا تا که
  کیم من ز تخم کدامین گھر

   گویم کیم بر سر انجمن چه
  یکی دانشی داستانی بزن

  فرانک بدو گفت کای نامجوی
   گفتی بگویی  بگویم ترا هر که

  تو بشناس کز مرز ایران زمین
   او آبتینیکی مرد بود نام

  ز تخم کیان بود و بیدار بود
  خردمند و گرد و بی آزار بود
  ز طھمورس گرد بود نژاد

  پدر بر پدر بر همی داشت یاد
  پدر بد ترا و مرا نیک شوی
  نبد روز روشن مرا جز بدوی

   ضحاک جادوپرست چنان بد که
  از ایران بجای تۆ یازید دست

  ازو من نھانت همی داشتم
   بگذاشتم ببد روز  مایه چه

   مرد جوان پدرت آن گرانمایه
  فدا کرد پیش تو روشن روان

  پرس  دایکی ئه  ناوی باوکی لهیدوون ره فه
  

  شت  دوو هه یشته یدوون گه هر کات فه
  شت  ده یانده  خۆی گه لبورزه  ئه له

   گیان  الی دایکی وتی دایه هاته
  یان  به  بۆ بکه تۆ  ئه م و رازه ئه

   باوکی من  بزانم کیه بژه
  من  زم ئه گه خوم و رهو ت   کامه له
  پرسیان له من شون   ر له گه ئه

  من  چی بژم ئه سه که باوکم چ
  ی هوشیار رۆهی  ئه  ک وتی رانه فه
  می پرسیار من پت ئژم وه ئه

  مین  ئران زه  له  بزانهکوڕم
  ئابتینی ناو ژیا به هئپیاوێ 

   شاکان بووی وه نه   له که
  بووبئازار   و زانانا و دا
   بووبباکهمورسی   توخمی ته له

   بووبیر  لهموو ههباوک و بابیری 
   باوکی تۆ بوو  هس  کهو ئه

  و بوو  ئهر  هه منیش هیوای
  مکار ستهکاتک زوحاکی 

   تاجدار تۆ بووه بری ئه له
   زوحاک  من له   ئه  وه تۆم شارده ئه
  رپاک بوو دامنا سه هه  کهرچیم  هه
   باوکی تۆ بوو  زنه  مه و پیاوه ئه
  ناو چوو د له س زوحاکی به ده به
  

  ٤٢ ل )١ (رگی  به شانامه
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ـــه ـــه ـئ ـــه و زانایاـن ـــاره  ـســـه ی ـک ـــه ـب ـــه  ره ت ـب ـــرۆڤ  ـگ ـــاری زی ـم ـک
ی  چوارچـــوهپـــی  زی مرۆڤـیــان ـبــه ـگــه ، ره ـیــان ـکــردووه هو لکۆیـنــه

  .یی ه مه تی بنه سه پی ده  بهک ، نه دیاریکردووه یکان ئسکه
  

  ن مه  ته- ٥
  ) هشانام( و کتبی  وه ره ی سه انهییفارس  و دیکۆمنته پی ئه به
  .ن ژیاو ساڵ)١٠٠٠(یشو زوحاک )٧٠٠(مشید جه ،) ٥٠٠(یدوون ره فه

  

    بد در جھان پانصد سال شاه به
   بآخر شد و ماند ازو جایگاه

***  

  گذشت بدو سالیان هفتصد
  پدید آوریدش بسی نیک و بد

***  

  چو ضحاک بر تخت شد شھریار
  برو سالیان انجمن شد هزار

   جھان  لهد ساڵ شا بوو سهپن
 مان  کاروانی نه  یشته گهپاشان 

***  

  د  ودسه  حه هیی ڕی و گه نی تپه مه ته
  د لک باش و به نجامی دابوو گه ئه

***  

   تاجدار  زوحاک بووه کات که
  زار ساڵ  هه ییه ی گه که پادشاییه

  

ـهی ز)٢٠١٤(ســتا ســایئی ـه،  ایینیـی ـی ده ـب دیا نگوباســ پــهی ماســم م  ـئ
ــه ده،  وره ده ــی ـگ ــی زانـســت ـشــه وراـن ــه  هکردـن ــواره  ـهــه  ـل ــوو ـب ــان  ـم ـک
خۆشـی   ئـازار و نـه کـردن بـه شـهک تـی بـواری پاشـه تایبـه گشـتی و بـه به
  ـتـه ـمـوو بوارـکـدا ـچـووه ه ـهـ  ـلـه  ـکـه  و وتاـنـه کــک ـلـه  ـیـه.جھاـنـدا  ـلـه

   ژاـپــۆن ـبــه ـنــی ـمــرۆڤ ـلــه ـمــه  ـتــه، ه)یاـبــان ( وـتــی ژاـپــۆن وه پـشــه
زار ـسـاڵ ـپـش  ن ـهـه م ـچـه ، ـبـهتبــ هدرـبـاز  د ـسـاڵ ده  ـسـه ن ـلـه گـمـه ده

ــه ــرۆڤ  ـک ــهـم ــه  ـب ــه  ـف ــی  رـه ــج(نـگ ــو و درـن ــه)دـ ــر رده روه  ـپ وه، ا ـک
  !!کات ستنیشان ده  ده و جۆره  به سانه و که نی ئه مه ته وسی فیرده
ـه ـه ره ـف ـدوون و ـج ـ ـی ـاک مـش ـای... و ید و زوـح ـا ـش ـایـب ـووبتن ـش  ش ـب
ــهـکــ ک ـخــه  وه ـبــوون،ـیــانوراـنــی خۆ ده  ، ژـیــاون ـمــه رده و ـســه ی ـئ

ـا ـه یهـش ـه د ـچ ـاتر ـل ـاک زـی ـه ن ـس ـک  ـخ ـهـ ـه ، ـب ـه م ـن ـه و راده ک ـب .  ـی
ـه ـه ـت ـه ـم ـی ـئ ـه ـن ـانه و ـک ـه   ـس ـهر  ـه ـ ـچ ـت بوو دهـن ـه بـ ـگ نیـی ـه  گرـن م  ، ـب
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و   ناراـســت و ـشــته ـئــهۆدا ـمــ  ـئــه ـلــهـبــ  هدـبــۆ    گرنـگــه ی ـکــه وه ـئــه
   !؟ بدرتک خهرخواردی  ده  پوپووچانه

  

  دو – ٦
  ؟  یه  و هه  جھاندا بووه له) دو(ناوی  رک به وه ئایا بوونه

  : ، نموونه کار براوه ی دو به دا وشه  زۆر شونی شانامه له
  
  .کان ست دوه ده ک به  کوژرانی سیامه– ١
  .ش  ره نگی دوه ڕۆن بۆ جه رس ده یومه نگ و که هووشه - ٢
  

  بفرمود دیوان ناپاکرا  – ٣
  با آب اندر آمیختن خاکرا     

  کان  بۆ دوه رکرد له رمانی ده فه
  وان  خۆڵ ئه ن له ڵ بکه ئاو تکه

**  

ـکـار  ـبـه ـمـرۆڤ  ـبـهتیـکـردن  ـسـتی ـسـوکایه ـبـه  ـمـه  ـبـه و وـشـه  ـئـهی دــو، وـشـه
  .نکا رانییه ت بۆ مازنده  تایبه ، به براوه

  دا  شانامه له) ن هریمه ئه(، ئیبلیس – ٧
  

  پس آهرمن بد کنش رای کرد
  بدل کشتن جانور جای کرد

  چنین گفت ابلیس نیرنگ ساز 
   گردنفراز  جاوید زی شاه که

  بسان پزشکی پس ابلیس تفت 
  بفرزانگی نزد ضحاک رفت

  وشت هدڕ بهنی  هریمه م ئه به
  ڕشت هئ گیاندارانیخونی 

  دکار وت ئیبلیسی بهپی  وجۆره به
  دار بت پادشای تاجدار هیر پا هه
   دکار ک دوکتۆر ئیبلیسی به وه

     مجار  زوحاک ئه الی  وه چووه
  

  ٣٢ تا ٢٦  ل) ١(رگی  به
  ؟ ئیبلیس چییه

  

  ؟ )مرۆڤ( جۆری   له گیاندارکه ئیبلیس،
  ؟ )کان ره وه له بانده و په (  جۆری  له رکهاگیاند

  ؟  ریاییه رکی ده وه بوونه یا یی کو  جۆری ئاژه  له گیاندارکه
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 .ال بـــت ـلــه ی هانو پرـســیار ـمــی ـئــه  وه ـســک ببـــت  ـکــه پموانیـیــه
ـه ـه ـم ـه ـگ ـه ر ـئ ـه ی واـن ـان   ـک ـت  بواـی ـهبـ ـودا و ( داســتانی  ـب ـادهـخ  م و ـئ

ــیس و ک ــۆش ئیبـل ــهـن ــه ـن ــیس ـل ــی ئیبـل ــه بردـن ــه  ـب ــاده رانـب م و  ر ـئ
  ).   ی خودا رمانه هو ف رپچی کردنی ئیبلیس له سه

  

  زوحاک – ٨
ـی باســه بــهزوحــاک  م  ، بــه ه مرۆڤــ کــانی شــانامه پـردی ده دوو  بــه 

  :بت بژی  ده  وه گرانه
  

  !؟ بووهیدا  رشانی په  سه  بۆ مار له رۆڤه مم ئه  - ١
  

   از دو کتفش برست دو مار سیه
   جست غمی گشت و از هر سوی چاره

  مارش  رشانی هاوکات دوو ره  سه له
  مبار  خهبوودا و زوحاک   ههانری سه

**  
  

  !بت؟) مرۆڤ(کان مشکی  ب خواردنی ماره هدبۆ  - ٢
  

   شان خورش بجز مغز مردم مده
  مگر خود بمیرند ازین پرورش

   خۆراکیان  نییه  مشکی مرۆڤ  له جگه
   بت ژیانیاندوایی  و جۆره کو به به

  

  ٣٢ ل )١  (رگی به
  

ـی پرســیاری وه ـاره  ـم ـ ـم ـان ـک ـوه هـک ـه  پـ ـدی ـب ـرده  ـن ن  چــه و وســی فـی
م کــارکی   و هــه م کــارکی گرانــه ، هــه یــه  هــه وه ه پشــزار ســاڵ هــه

ـی . ئاســان ـار گراـن ـه هـک ـه ـک ـه وه  ـئ ـه ـی ـه  ئـم ـۆ ـئ ـاتوانین ـب ـه و ده  ـن   وراـن
ـه ـه ـگ ـه وه ڕـن ـه  و ـئ ـه ســانه و ـک ـدوو ـک ـه  زیـن ـا  وه یـن ـه ـت ـۆ  باـس ـان ـب کانـم

  ۆ و ـلـهـمـ  ـئـه ـلـه   ـکـه ـیـه و ـجـۆره ـبـهـیـش  ـکـه هئاـسـانی ـکـار . وه بگـنـه
کــانی   پکھاتــه  کــهت دایــک ببــ  مناــک لــه رابردوویشــدا روویــداوه

دوو (ـبـری  ـلـه:  نمووـنـه جـیـاواز بــت،  ـسـانی دیـکـه ڵ ـکـه ـگـه  ـلـهـشـی ـلـه
ـاو ـه) ـچ ـا ـه ـ ـی ـاوکی بـب ـه ـچ ـاوی ـن ـه ر ـچ ـ و ـن ـوان ده ـب ـه ـت  ری وروـب
ـتخــۆی ـووه.  ببینـ ـه زۆرجــار ـب ـک ـل ــه  منا ـ ـل ـک بـب ـری دوو   داـی ـب
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ـیـا دوو مـنـای ، بــت ـسـتی ـنـه ر ده  ـیـا ـهـهتـسـتکی ببــ  ده ـسـت تاـکـه ده
  .  لکابت  وه که یه شیان به له  که دایک بووبت   له دوانه لفه

  

. ن ده هـئـ  ژـیـان  ـبـه ـبـن و درــژه هد  وره  ـگـه ک ئـمـه ـیـش وه ـسـانه و ـکـه ـئـه
ـه ـشـایه ـابووری ـسـه ـهـۆی ده د ـب ـی ـئ ـاوک و یـت ـ ـب ـه  وه ه دایکیاـن ـوانن   ـن ـت

و  ر ئــه رانبــه  بــه گــا لــه م کۆمــه  بــژین، بــه ی پویســته وه ک ئــه وه
ــه ــه ـســانه ـک ــه  دا ـه ــه ـســت ـب ــ ـب ــات و  هد یاریرپرـس ــهـک ــا  ـب ــی تواـن پـ

ـین  پویســتییه ـان داـب ـانی ژیانـی ـات هدـک ـه. ـک ـه ـئ ـه ســانه و ـک ی  شــوه  ـب
ــه و ـجــۆره زگـمــاکی ـبــه و  ـلــه، ـبــاوک و داـیــک  وه  ـکــۆڕی ژیاـنــه  دـن

ـــاره ـــه  هــــیچ ده وه ـب ـــی نیـی زووی هــــیچ   و خواســــت و ئــــاره ورـک
ـیس( ـه)ئیبـل ـیش ـل ـه ـک ـارادا ـن ـه  ـئ ـووه و نیـی ـه.  ـب ـه ـئ ـه  ســانه و ـک ک  ر وه  ـه

 .  یه ک ئمه ر وه ستکاری سروشتن و خواردنیشیان هه  ده  ئمه
  

 )لی کیمیایی عه (- زوحاک
  

ـاره ـانی ـسـه باـسـی ـم ـۆ  ک پناـسـه  وه ر ـشـانی زوـحـاک ـک ـاری  ـسـته ـب مـک
گــای مرۆڤــدا   کۆمــه  لــه  پناســانه و جــۆره لــه!  زوحــاک دیــاریکراوه

ـووه ـا  و ده ـب ـ، ـب ـه ـب ـه  نمووـن ـه ـی ـه ک ـل ـوردی ده  کۆـم ـای ـک ـان  ـگ سنیـش
ی  ن ناوچــه تــی ئــراق چــه وــه ده) ١٩٨٠(کــانی   ســاه لــه .یــن بکــه

ـــه ـــتان ـک ـــه کوردـس ـــوون ـل ـــریتین ـب ـــان( {  ـب ـــان (-)بادیـن  –) بالیـس
 شــاری  بوومبــارانی شــیمییایی کــرد،) زوور شــاره(و ) تــی خۆشــناوه(

 .  بوو و ناوچانه کک له  یه بجه ه هه
ـه ده ـه وـ ـراق ـئ ـی ئـ ـه ـت ـی ـئ ـه رـک ـمییایه و بوومباراـن ـه  ـش ـپاردبوو ـب   ی ـس
(  ـنـاوی ـتـی ئــراق ـبـه  رکرداـیـه ـنـدامی ـسـه رـبـازی و ـئـه رپرـسـکی ـسـه ـبـه
   لـه وه سـه و کـه اری ئـهمکـ قـی و سـته ـه هـۆی ده ، بـه)جیـد ن مـه سـه لی حه عه

ـه ـورده کۆـم ـای ـک ـه ـگ ـه واری ـب ـه ســه و ـک ـان ـئ ـایی عــه(وت  ـی ـی کیمـی ـه،)ـل و   ـئ
   ماـســمدیای جھانـیــدا ـبــوو ـبــه ـلــه) ـلــی کیمـیــایی ـعــه (  واـتــه ـنــاوه
  . سه و که ی ئه پناسه
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  ب ره شای عه   بهب زوحاک ئه
  

  بخون پدر گشت هم داستان 
  ز دانا شنیدستم این داستان

   شیر بد گر شود نره فرزند  که
   خون پدر هم نباشد دلیر به

  اگر در نھانی سخن دیگر است
   را راز با مادر است پژوهنده
   ضحاک بیدادگر فرومایه

   بگرفت جای پدر بدین چاره
  بسر برنھاد افسر تازیان 

  بریشان ببخشید سود و زیان

   ژیان  شکرد له  باوکی ببه و جۆره به
   زانایان  ن له م م بیستووه نده م په ئه

   بیش شروک وشت وه ڕه د کوڕی به
  ت ئازا ناب  باوکی قهی گوشتن به
   و کاره  ناخی ئه ر بۆیته گه ئه

    الی دایکی دیاره   کارهو  رازی ئه
  وشت ڕه د ست و به د و په زوحاکی به

   دانیشت جۆره و ی باوکی به جگه له 
  ر هاوکات  سه بیی نایه ره تاجی عه

  ک زیانی سووروسات خه  هخشی ب به
  

  ٣٠  ل)١(رگی  به شانامه
  

ـه ـه ـب ـی ـئ ـه  زوحــاک ده و هــۆنراوه پـ ـت ـب ـه ره  پادشــای عــه بـ م   ب، ـب
ـ ک ده وه ـین ـل ـرده دا و هــۆنراوه هبیـن ـاژ وســی فـی ـه   هئاـم ـادری  وشــه ـب  ـم
  : و ئژتکات ده )دایک(
  

  اگر در نھانی سخن دیگر است
   را راز با مادر است پژوهنده

   و کاره  ناخی ئه ر بۆیته گه ئه
  .  الی دایکی دیاره     و کاره رازی ئه

  

  وه روونیـیـه  ـبـاری سروـشـتی ده ر ـلـه ـگـه ـئـه،  وه  وردبیـنـه و باـسـه ـبـا ـلـه
 ـبـاری   ـلـه نیـیـهــک دایکـبـاوک و  ، ـهـیچ وه داـیـک و ـبـاوک بکۆیـنـه  ـلـه

وـــت  بیـیــه رک و پۆـشــاک  ـبــاری و جلوـبــه ـلــه،   ـخــۆراکـخــواردن و
ـدی ـهبـ ـه  مناـ ـهی ـک ـات، ـب ـهم   بـک ـه ـن ـاره داری ـئ ـان و ـک ـده  ـی ـات پـ  و ـک
دا داـیــک و  رۆـســه پم ـکــات، ـلــه هد نائومـــدی  ـســت ـبــه  ـهــه ـکــه همناـــ
ـاوک ـهیشـب ـه  ده  ـل ـه   وه رووـن ـه ـل ـه  مناـ ـه ـک ـاتر ـه ـه  زـی ـدی   ـسـت ـب نائۆمـ

 ن و بکــهیــان  زووی مناکــه  ئــاره  بــه یــانتوانیوه  بــۆچ نــه ن کــه کــه هد
   .ن ج بکه به جبۆ انیک یهپویستی
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و   ـبــهرووـنــی ـمــرۆڤ دهـســتی   ـهــه،وه  ه مناـــی هرد روه  ـبــاری ـپــه ـلــه
م  ـبـه ،ـسـک باـشـتر بــت ـمـوو ـکـه  ـهـه ـخـۆی ـلـهوــت  ـیـه هد  :ـیـه ـجـۆره
ـاوک لــهی  وه روونــی و کــاروکرده  دهیســت هــه ـهژیانــدا   دایــک و ـب و  ـب
  . خۆیان باشتر بت هیان ل که مناه   انخۆشهییپ  یه جۆره

  
   دا)مناڵ(کردنی  رده روه په   لهتی باوک و دایک رپرسایه به
  

ـه ـه ـل ـاوک و داـیـک  م پروـس ـهدا ـب ـا ـئ ـه ـت ـه و کاـت ـاڵ  ـک ـه   مـن ـه ـت ـ ـم ـه   یـن    ـل
ــواره ــه وه ـخ ــ ـی ــه ت و نازانـ ــه ـئ ــدانی ـئ ــاره نجاـم ــه و ـک ــد  باـش ــا ـب   ـی

سـتی   و هـه وه ره  سـه  چـووه کـه  مناـهنـی مـه  تـه م کـه ، بـهرپرسیارن به
ک   نـه ،رپرسـیاره  بـه کـه کـرد خـودی مناـهکـان  کـارهدی  بـه  باشـی و  به

م بـــۆ  بـــه ،دایـــه و بازنـــه لـــهر  هـــهزوحـــاکیش . بـــاوک و دایـــک
ی زوـحــاک  و ـکــاره  رازی ـئــه ـکــات ـکــه هد  وه  ـبــه  ئاـمــاژهوـســی فـیــرده
   !؟ یه  هه وه  دایکییه ندی به پوه
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  انی ئر شا ه بب هئب  ره ی عه)زوحاک(
  

  بــت بــه هدزوحــاک   کــهی  وه پــاش ئــه  کــانی شــانامه پــی باســه بــه
ـه ب، ئرانیـیـه ره  ـعـهپادـشـایی ـبـۆ الی ڕۆن  هد  پاوهـشـکر و ـسـ  ـلـه ـکـان ـب
  . ئران شای ن تا ببت به که هد لیو تکازوحاک 

  

   یکایک از ایران برآمد سپاه
   سوی تازیان برگرفتند راه

  شنودند کآنجا یکی مھتر است
   اژدها پیکر است  هول شاهپر از

   جوی  شاه سواران ایران همه
  نھادند یکسر بضحاک روی
  بشاهی برو آفرین خواندند

   ایران زمین خواندند ورا شاه
  هافش بیآمد چو باد کی اژده

  بایران زمین تاج بر سر نھاد
  از ایران و از تازیان لشکری
  گزین کرد گردان هر کشوری
  سوی تخت جمشید بنھاد روی

   انگشتری کرد گیتی برویچو
  چو جمشید را تخت شد کندرو
  بتنگ آوریدش جھاندار نو

   برفت و بدو داد تخت و کاله
   بزرگی و دیھم و کنج و سپاه

   نھان گشت و گیتی برو شد سیاه
   سپردش بضحاک تخت و کاله

  شکر و سپا  له وه  ئرانه له
   رگا وتنه  کهب ره بۆ الی عه له

  وێ    له یه هه کس بیستبوویان که
   و ج   و پگه ته سه  دهین خاوه
  ک بۆ ئران اکردنی شادی بۆ په
  موویان   الی زوحاک سواران هه چوونه

  شای خۆیان  به  شا ویان کرد به ئه
   خاکی ئران  وا بت له رمانه تا فه
  ژدها بۆ ئران رۆیشت ک ئه وهر  هه

  خت دانیشت  تهبان لهر   سه نایهتاجی 
  ب و ئرانی  ره  عه     کرکی ساز کردش له
   رانی نگاوه  جه  لهکموو شون  هه له

  مشید برد ر جه پاشان هرشی بۆ سه
  موو داگیرکرد وی هه جھانی ئه

   وری گیراوه  زانی ده مشید که جه
   ماوه  نهینگ جهرد و  به نهتوانای 

  ۆخت و تاج  ته گای جھشت به باره
  ۆجن سپا و گه  وت و سامان  روه  سه به
   وه رباز بوو پاشان خۆی بۆ شارده ده

   وه ی بۆ زوحاک مایه که خته تاج و ته
  

،   نووـسـراوه مـیـژووی ئــران ت ـبـه ـبـاره  ـسـه  ـکـه کتــبـنـدێ ـهـهپــی  ـبـه
رس  یوـمـه ـکـه) مـشـید ـجـه(ـپـش    ـکـانی ـشـانامه  باـسـه پــی ـهـا ـبـه هرو ـهـه
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بــت   ده ـچـل ـسـاڵـنـگ هووـشـهرس  یوـمـه ، ـپـاش ـکـه ـشـا ـبـووه ڵـسـی ـسـا
ویـش   ئـه هکـ) همـورس تـه(ر   سـه  دتـه نۆبـه و پـاش ئـه ، شای ئـران به

 . شـای ئـران بـت بـه هدمشـید   جـه  وانـه پـاش ئـه،  بـت دهشا سی ساڵ 
 وـســی فـیــردهـکــانی  پـــی ـهــۆنراوه  ـبــهن پادـشــا و ـچــه  ـئــهی کارناـمــه
ـه خزـمـه ـردن ـب ـران ـبـووه  ـخـه تـک ـکـی ئـ ـه  و ـان فرـکـر ـئ  ـچـۆن  دووهوانـی
ـژین، ـه چــۆن خــواردن ســاز ـب ـه ـک ـه ن، چــۆن جــل ـل ـهر  ـب ن، چــۆن  بـک

   ....  و ن  کهوخ ڕومات به ن و مه دهنجام کاری کشتوکاڵ ئه
ــۆ لـــه هـــا  وه )ســـی شـــا خـــزم و کـــه(دا  یهپادشـــای  وره  دهن چـــه و ـب

ـه ـه رده روه ـپ ـراو  ـن ـه  نـک ـه  ـک ـه ـئ ـه ـگ ـا هاـت ـۆ ـش ـک ـب ـه ر رووداوـ ،  وه  پـش
ـه ـوانن ـل ـه بـت ـدا ـک ـاو خۆیاـن ـ   ـن ـهک ـس ـاری بـک ـهن دـی ـه   ـک ـت ـب ـا ببـ ی  ـش
  ؟ن که رز  قه وه هران نده هه  شا له بن نهناچار  ئران تا
ـسـکی  بــت ـکـه هد ی خۆـیـانـشـا  ـبـهن  یـکـه هد  ـیـش ـکـه ـسـه و ـکـه  ـئـه ـتـازه
ـت ره عــه ـهب  ره ، چــون عــهب بـ ـه ! نزانــ کــان نــه الی ئرانیـی و   لــه جـگ
  ! هرنج ی سه جگه   وه و پناسه  به تی زوحاک سایه ، باسی که    هباس
 ی  بیـکـهبــت هد  وه  ـبـۆ ـئـهـبـاوکی ـخـۆی کوـشـتبت   ـکـهـسـک ـکـهتی راـسـ
وابـت و ر شـانی ر سـه  مـار لـه کـه سـک کـههـا  روه هـه، ی خـۆت شـا به

ـو ـارهـخ ـه اردنی ـم ـۆ ـئ ـت ـب ـرۆڤ بـ ـکی ـم ـانیش مـش ـت  هد  وه ـک ـهبـ ی  بیـک
   ؟   بووه ئارادا  له  یا باسکی دیکهی خۆتشا  به

ــهخت خۆشـــبه ــه  گـــه اـن ــه  ڕان ـب ــهدا  و باســـه دووی ـئ   ،زۆر گـــران نیـی
  :  یاندووه گه ی که باسهستی پبکات  ی هه وه  بئهوسی فیرده

  
  بسر برنھاد افسر تازیان

  بریشان ببخشید سود و زیان

  ر هاوکات  سه بیی نایه ره تاجی عه
   زیانی سووروساتیک خه  خشی به به

  
  لـهنی پشـوو کاشـا  کـه ) رانـه بـاج و سـه(و  و هۆنراوه زوحـاک ئـه ئهپی  به
  دات بـه هئـ  وه  ئـه و باسـه ئـه. ری ناگرـت م وه ، ئـه گـرت رده وهکیان  خه
  . شاکانی پش خۆی ژیاوهی  وانه  زوحاک پچه  که وه تهس ده
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  ی فارس وه ته  نه تکردن به وسی و خزمه فیرده
  

  : ئژت و جۆره  به ، زمانی فارسی ت به باره سه وسی فیرده
  

  ین سال سیدربسی رنج بردم 
   آردم بدین پارسی عجم زنده

  واو ق تکۆشام ته به سی سای ره
   آردۆ باورسیمفامیم توڕدا  جه عه

  

ـرده ـهوســی فـی ـی شــانامه   ـب ـی مــه  خزمــه نووســینی کتـب ـه تـک   زنــی ـب
و  ـئـهـنـای  ـپـه ـلـه!  ی ـفـارس ـکـردووه وه ـتـه  ـنـه ی ـخـۆی واـتـه ـکـه وه ـتـه ـنـه
،  نجامـدراوه  زمـانی فارسـی ئـه ت بـه بـاره  سـه ش کـهوسـی دهفیـری  کاره
ـه ـه ـئ ـه ـگ ـه ر ـس ـه رپیاـن ـای چاـپ ـه  تماـش ـه ـم ـ  نیـی ـه هییفارـس ـان بـک ـن چ  ـک ـی
ـه ـهـکـاری ـبـواری  ی ـلـه واـنـه ـئ ـ ـبـواری ی ـلـه واـنـه ـئـهچ    رۆژاـن  ی مژووـی
ـا ـواری نووـی ـه ک ـهـۆنراوه  وهـسـین ـب ـان ، ـپ ـاخـشـان، داـسـتان و رۆـم   ـی
ـهــا  روه ـهــه...  وزـیــک، ـشــیمی، بیرـکــاریک فی ـشــی زانـســتی وه ـبــه

  نـگـی ـبـه ـبـی ـتـه ره ی ـعـه  وـشـهینبیـنـ هـئـ ـکـان هیفارـسـی  ناـمـه تـکـای واژه
   . چنیوه ی فارسی هه وشه

  
   ـیـه رادهو  ر زـمـانی فارـسـی ـتـا ـئـه  ـسـه ـبـی ـلـه ره ی زـمـانی ـعـه وه کارداـنـه

ـارس(ی   ـخـودی وـشـه ـکـه ـه)ـف ـاوگۆڕی ـب ـه.  ردا ـهـاتووه ـسـه  ـئ  و وـشـه ـئ
ـه ـدا پ ـل ـارس ( ـش ـه)ـپ ـووه، ـب ـه  ـب ـه م ـب ـهی  وه ـهـۆی ـئ ـه  ـک ـه ـل ـدا  ره  ـع بـی

ـی  ـه) پ(پیـت ـه  نیـی ـه ره ـع ـان وشــه ـب ـارس(ی  ـک ـرد)ـپ ـان ـک ـه هـی ـارس  ـب  . ـف
  ت زمــانی فارســی ئســتا لــه بوایــه  ئــارادا نــه  لــه ر شــانامه گــه ئــه
  !  وت که ده ر چاو نه بهکانی جھاندا  ی زمانه نگنامه رهه فه

ــه ــانی وه کارداـن ــهی زـم ــه ره  ـع ــی ـل ــانی فارســـی و ســـه ـب ــه... ر زـم   ـل
ر  ـسـه پاـنـدنی ـئـایینی ئیـسـالم ـبـه ب ـبـۆ داـسـه ره ـمـی هرـشـی ـعـه رده ـسـه
  .ستی پکرد  دهدابستان ره ری عه وروبه کانی ده کی ناوچه خه
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ـه داســه ـانی ـع ـدنی زـم ـه ره پاـن ـی ـل ـه ـب ـگ و خــونژی   جــه  پشــدا ـب ـن
بـیـدا  ره ـتـی ـعـه ـسـه ـنـی ده وـتـی درژخاـیـه  ره ، پاـشـان ـلـه نجاـمـدراوه ـئـه
ــه ــاوه ـه ــایینی ئیـســالمی ڕ م بیروـب ــهـئ ــتن و دووان ائاـخــم   و ـه ــهـف    ـب

ــانی  ــهزـم ــه ره ـع ــی ـب ــه ره ـب ــک  خـــه ره ـب ــه ـ ــره ـپ ــردووه ـی ــان ـک  و  وـی
ـه ـداوه ـئ ـه . نجامیاـن ـه وه کارداـن ـانی ـع ـه ره ی زـم ـی تایـب ـه ـب ـووه ت ـن ـه ـب    ـب
   و ـکـارایی ـلـه ـبـووه گـیـر ـکـی ـفـره ـیـه ـکـو پروـسـه  ـفـارس، ـبـه ی وه ـتـه ـنـه
 )میـسـر(  ک ـکـی وه وت  ـکـه  جۆرــک ـبـووه  ـبـهـکـه ـکـی ناوـچـه ر ـخـه ـسـه
  وه  خۆیـه ت بـه تـی تایبـه سـه ی و دهزنـی شارسـتان کـی مـه  مژوویـه به
ـه ـه ـل ـه  بازـن ـانی ـع ـ ره ی زـم ـووهدابـی ـر ـب ـه  جگـی ـه ، ـل ـاری ئایینیـش   وه  ـب

و   ـلـه دـیـاره .ر رـبـازی ئیـسـالم  ـسـه ـتـه هـنــکـی میـسـر چوو  ـخـهی زۆرـبـه 
  !بووه بزیان نهی کوردیش  وه ته نه دا پرۆسه

  
 شیوســ فیــردهخــودی    کــه ه بــووهــا  وهی ئــایینی ئیســالم وه کاردانــه

ـه ـوه ـن ـ خــۆ ب یتوانـی ـه وتــووه  و کــهێارزـپ ـه ـت ـی   ستایشــکردنی راـب راـن
 و   ـبــووه راـنــه ی داگیرـکــه ـکــه  رـبــازه ـئــایینی ئیـســالم، ئایینـــک ـکــه

     .بیدا ره  سیستمی عه  له  ک بووه ی خه هو  توانهشیی که کاره
  

   نبی آفتاب و صحابان چو ماه
    هم بستن یکدگر راست راه به

   اهل بت نبی منم بنده
  ء خاک پاک وصی ستاینده

  ک مانگ یش وه حابه  و سه بی تاوه نه
  نگ کده  یه وان به موار کرد ئه ریان هه
  بیم دان نه تکاری خانه من خزمه
  بیم یی خاکی پای نهر ستایشکه

  
  
  
  
 
  

  
  ٩٨ و ٩٢ ل -  ی شانامه دیباچه
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  هـکـانی ـشـانام پــی باـسـه ـمـان ـبـه)زوـحـاک(ی  پناـسـه -   ـشـانامه ـکـورد ـلـه
ـده ـاوه لــه ،وه خوـن ـرده(ی ڕ  بیروـب ـووین  یــش)وســی فـی   کــهئاگــادار ـب

ــه ــزهی   ـچــاو ـچــۆن ـب ــران و راـبــهکانی پادـشــا( تماـشــای  وه ڕـراـنــی ئیـســالم ئـ( 
ـ ـات هـئ ـه .ـک ـا بۆیـن ـدوبۆچوونی ر   ـسـه ـب ـردهدـی ـاره  ـسـهوـسـی فـی ـه ـب   ت ـب

ـورد ـرده. ـک ـهوـسـی فـی ـه  ـل باـسـی  )زار ـسـای خایاـنـد پادـشـایی زوـحـاک ـهـه(ـشـی   ـب
ـو ـهژینرـخ ـی هڕد  و ـب ـهو  وـش ـتی  ـپ ـاک دهـس ـات زوـح ـه،ـک ـره  ـل   و زنجـی

  : یوهنووس  ی و جۆره  و به وه ی کردوشیادی کوردیدا  هۆنراوه
  

    دارد نژاد کنون کرد از آن تخمه
  کز آباد نیآید بدل برش یاد

  سراسر پالسن بود خانھاشا
  ندارند در دل ز یزدان هراس

  ن زه هگ  و ره ریشهو  ئستا کورد له
  ن دانی ناکه  ئاوه ز به  حه که

  زدان  یه  له ترسیان نییه
  کانیان  هام   پسه له

  

   وه و باسه  ناو ئه بۆینهبا 
  :  پکھاتووه رستهچوار   له  که فارسییه  بینین هۆنراوه هئک  وه
   

    دارد نژاد کنون کرد از آن تخمه - ١
  کز آباد نیآید بدل برش یاد - ٢
  سراسر پالسن بود خانھاشا - ٣
  ندارند در دل ز یزدان هراس - ٤

  ن زه هگ  و ره ریشهو  ئستا کورد له
  ن دانی ناکه  ئاوه ز به  حه که

  زدان  یه  له ترسیان نییه
  کانیان  هام   پسه هل

  

. ـکـات ـسـت پــده  ده)ئـسـتا(   واـتـه)کـنـون(ی   وـشـه  ـبـه١ی  ـتـای رـسـته ره ـسـه
  .  کار براوه یش به)آن(ی  دا وشه و رسته له
     ـکــه)گیاـنــدار(و ) ک ـشــتومه( ـبــۆ  هکردـنــ  فارـســیدا هـمــای ئاـمــاژه ـلــه) آن(

    :نموونه ،ن دوور
  ) و ماه  ئه-  هرتووک و په ئه (-)   آن خانه-آن کتاب (
   ) و مناه  ئه-  ڕه و مه ئه (-)   آن بچه–آن گوسفند (
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ـرده ـی فـی ـهوـس ـوود وه    ـب ـه ـس ـرتن ـل ـون(  رـگ ـه )آن(و  )کـن ـه ـس ـی خوـن ر  رنـج
  : وه و دوو رسته  به یه ندیان هه وه پ  که)ت بابه( دوو   بۆکش ئهرا
  
    دارد نژاد کنون کرد از آن تخمه - ١
  بدل برش یادکز آباد نیآید  - ٢

  ن زه گه  و ره ریشهو  ئستا کورد له
  ن دانی ناکه  ئاوه ز به  حه که

  
ی زوحـاک  ربـاره  ده  کـه یـه  هـۆنراوه و زنجیـره سـت ئـه بـه مـه :م کـه تی یـه بابه
ــه ــاوی  ـب ــود پادـشــاهی ـضــحاک ـهــزار ـســال(ـن ــی  نووـســیویه) ـب ــهو  ـت ی  وـشــه  ـب

   :وه ی خواره نراوههۆو   ئه گاته هئ تا کات ی دهسنیشان  دهیش)آن(
  

  خورشگر بریشان بز و چند میش
  بدادی و صحرا نھادیش پیش

  ڕ و بزنیان ران مه پاشان چشتکه
  کان بۆ الوه شت و کو له  ده  برده 

  

  :ی  رسته نووسینی به
  ن زه هگ  و ره ریشهو  ئستا کورد له    دارد نژاد کنون کرد از آن تخمه

  

ـه ـه ســوود وه  ـب ـه )و لــه – و  ئــه-آن( و )ئســتا -کنــون(نی کــا وشــه  رگــرتن ـل   ـب
ـهخو ـژێ ره ـن ـۆ  : ئـ ـهئســتا ـت ـه بزاـن ـه    و تبـگ ـورد(  ـک ـش وه)ـک ـاک  ـی ک زوـح

  ! کیان نییه هیچ جیاوازییه  و هوشت هڕد بهست و  په و خونژ
  

  

   که می هۆنراوه ی دووهه ر رسته  سه با بۆینه
  

  .ن دانی ناکه  ئاوه ز به  حه که  کز آباد نیآید بدل برش یاد
  

دانـی و شـار و   ئـاوه ز بـه کـورد حـه: ـ ئـهدا  و هـۆنراوه  لـهوسـی فیرده
  .اتت ناک شارستانییه

  

ــه ــته :م دووـهــهـتــی  باـب ــانی  رـس ــه)٤ و ٣( ـک ــه ن ـک ــه  ـت ــته واوـک ــانی   ری رـس ـک
      ـهـۆنراوه ـمـان زنجـیـره  ـبـه ـهـه ـیـه ندیـشـیان ـهـه ـهـا پــوه روه ن، ـهـه)٢و١(
  :تی ک نووسیویه زوحا ت به باره  سه که
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  سراسر پالسن بود خانھاشا - ٣
  ندارند در دل ز یزدان هراس - ٤

  کانیان  هام   پسه له
  زدان  یه  له ترسیان نییه

  
  : بات هئکار  به) پالس(ی  دا وشه)٣( ی  رسته  لهوسی فیردهبینین  ک ده وه
  

  کانیان  هام   پسه له  سراسر پالسن بود خانھاشا

  
   –) های کمبھا، گلیم درشت  درویشان پوشند، نوعی از جامه  ستبر که پشمینه: سپال({  سالپ
  

، کات ئهری  به  لهروش  و ده کرت ری دورست ده خو  له  که یه پارچه(: پس
  ...)ستوور ی ئه ڕه ، گلیم یا به ها مبه رگی که  جلوبه جۆرک له

  
  ٨٠٥ ل فرهنگ فارسی دکتر محمد معین:  رچاوه سه

  
  کانیان  هام   پسه له  سراسر پالسن  خانھاشابود

  

 مـاڵ زانـ ئـهباشـی  بـه وسـی فیـردهکرـت؟  هئـ پس دورسـت  ماڵ بۆ له
  : کرت،نموونه هئج دورست  رد و خشت و گه  گ و دار و به  به

  

  بفرمود دیوان ناپاکرا
  بآب اندر آمیختن خاکرا

   ز گل بشناختند هر آنچه
  سبک خشتررا ساختند

  و بگج دیو دیوار کردبسنگ 
  نخست از برش هندسی کار کرد

   و کاخھای بلند چو گرمابه
   باشد پنا از گزند چو ایوان که

  کان   دوه بۆ رکرد له رمانی ده فه
  وان  ئهخۆڵڵ  گه ن له ڵ بکه ئاو تکه

  یانتس رده  به بوو له  ههی قوڕهو  به
  وان مشید ئه  بۆ جهپژاخشتیان 

   دیواریان داناج  گه رد و به  به به
  ی کاریان هنا خشه  پشدا نه له

  رماو سازکرا کۆشکی بند و گه
  برا هئر  سه  به ئارامی بهژیان 

  

  
  ٢٦ ل )١(رگی  به شانامه
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   .  دووهکار بر تیکردن به ستی سووکایه به  مه  بهر یشی هه)پس(ی  وشهوسی  ده رفی
  )٤(ی  ر رسته  سه با بۆینه

  
  زدان  یه  له ترسیان نییه  دان هراسندارند در دل ز یز

  

   ،ئاشـــکرایهروون و  )ندارنـــد در دل ز یـــزدان هـــراس(ی  رۆکـــی رســـته ه نـــاو
 ـبــ وـســی فـیــرده،  وه زووی ـخــۆی ـشــیکاته  ـئــاره  ـبــهس ـنــاتوان ـکــه

   !ا ناترستد خو کورد له: ت هئنا  پچوپه
  

  نیـیـه ـکـورد و ـخـودا، باـسـک  ت ـبـه ـبـاره  ـسـهوـسـی فـیـرده  ی و باـسـه ـئـه
ـی بیرکردنــه  بــه کــه ـه وه پـ ـه وه  و کــاری لکۆیـن ـهوێ  بیـی ر   ســه  بچـت

ڕی  بیروبـــاوهر   ســـه ، پاشـــان بچتـــه  و چـــی نییـــه  خـــودا چییـــه و بزانـــ) خـــودا({باســـی 
ـورد ـهیشـک ـوای  ـک ـا ـب ـه  ئاـی ـه  خــودا   ـب ـه ـه ـا نیی ـی ـه ـی ـه.} اـن ـه وه  لکۆیـن ـاره  ـس ـه ـب   ت ـب

ـاوه ـایینی(ڕی  بیروـب ـه ـهـه) ـئ ـه و ـهـهس  ر ـک ـه ر ـن ـه وه ـت ـه ـی ـه ک ـن  و   تاواـن
  ! رانی ی نیگه  جگه نه
  

ــردهـخــودی  ــه  وهوـســی فـی ــاری ک ـتــاک ـل ــه ـب ــه وه  ئایینیـی ــوای ـب    ـب
   کــه کــدا ژیــاوه گایــه  گۆمــه هــا لــه روه ، هــه ئــایینی ئیســالم بــووه

ـه ـه زۆرـب ـان ـب ـان بواـی ـه ـی ـای  ـه ـان ـئ ـووهـم ـه.  ین ـب ـه پـل ـهی ـخـودا وپاـی    ـل
   و ـلـه  تــدا ژـیـاوهوـسـی فـیـرده  ی ـکـه وراـنـه و ده  ـلـهـگـای ئیـسـالمی گۆـمـه
رـمـانی   ـفـه  ـبـه س ر ـکـه  ـهـه وه ی ئیـسـالمه  روانـگـه ـلـه.  مۆیـشـدا دـیـاره ـئـه

سـکی بـاش و  گـادا کـه  کۆمـه  لـه سـه و کـه وت بکـات ئـه سوکه خودا هه
رمـــانی خـــودا  ی فـــه وانـــه ســـکیش پچـــه ر کـــه  هـــه، یـــه شایســـته
  ! وشته هڕد  و بهست دکار و په سکی به  که سه هو ک  ئه  وه بجووته

   
  )کۆـمـاری ئیـسـالمی(ـنـاوی  تـکـی ـئـایینی ـبـه  حکوـمـه  ـکـه ۆی ئراـنـداـمـ  ـئـه ـلـه
ـــداره ـســـه ده ـــه ـت ـــزای کوـشـــتن ـب ـــی ده  ـس ـــالم و ـســـتووری  پـ ئیـس
  ! برێ  ده ڕوه ئران بهتی  وه ستووری ده ده
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ـک لــه یــه شــتنیان بــۆ و ســزای ک  کــه ســانه و کــه کــانی ئــه  تاوانــه کـ
  .دا) خودا(ڵ  گه لهنگ  جه  واته  ،یه)محارب با خدا( چت تاوانی  هئر ده
  

  خودا   و پایه پله و وسی فیرده
  ـتـای ره  ـسـه  ـکـه ـیـه و ـجـۆره  ـبـهوـسـی فـیـرده الی )ـخـوا (ی ـخـودا وپاـیـه پـلـه

  :کات سپده  ده و شوه  به شانامه
  

  بنام خداوند جان و خرد
  خداوند نام و خداوند جای
  خداوند کیوان و گردان سپر

   بر نگذرد کزین برتر اندیشه
   رهنمایء هند روزی د خداو

   و ناهید و مھر ء ماه فروزنده
  
سـت   ده نـدی بـه  ژیـان و هۆشـمه کـات کـه هئـ  وه  باسـی ئـه و هـۆنراوه ئـه

ـه ـه ، خــه خوداـی ـوون و ـن ـه و و خــۆراک و ـب ـوون ـب ـهســت خود  ده ـب ،  اـی
   . جھانی دورست کردووهموو  هه وی ا مانگ و رۆژ و زهخو
  

ر  گــه  خــودا، ئــه ت بــه بــاره  ســه وســی فیــردهی  و هــۆنراوه  لــه جگــه
 س ر ـکـه  ـهـه  وێ ـکـه هـئـر  ده ـمـان ـبـۆ وه دا بگــین ـئـه  ـشـانامه چاوــک ـبـه

ترس ا خــو  لــه ســه و کــه  ئــهویســت بووبــت  خۆشــهوســی فیــردهالی 
   ـکـه  ـهـۆنراوه رهو زنجـیـ ر ـلـه  ـهـه ی ـخـوا باـسـ ت ـبـه ـبـاره ـبـا ـسـه.   ـبـووه

  :، بوانین   تی یویه نووس)زوحاک(  ی رباره ده
  
   از کشور پادشا دو پاکیزه - ١
  پارسا ء دو مرد گرانمایه - ٢
  یکی نامش ارمایل پاکدین - ٣
  دگر نام گرمایل پیشبین - ٤

   وتی پاشا دوو مرۆڤی دپاک  له
 زن دوو دینداری چاک دوو پیاوی مه

  رمایل پاکدین ناوی ئه کیان به یه
  رمایل پشبین یان گه ویدیکه ئه

 
ـه هـئـک  وه ـین ـل ـته بیـن ـه  رـس ـه ی دووـه ـدا وـش ـا(ی  ـم ـه)پارـس ـۆ ـئ ـل و   ـب رماـی
  ســکی لــه  کــه  فارســیدا واتــه پارســا لــه.   وهاکــار بــر رمایــل بــه گــه
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ـــواترس ـــه . ـخ ـــا ـئ ـــیاره ـب ـــه و پرـس ـــه   ـل ـــان و ـل ـــه خۆـم ـــابی   ـج ـن
ـرده( ـی فـی ـهـیـش)وـس ـن  بـک ـۆ : ـی ـه(ـب ـل و ـئ ـهرماـی ـل  ـگ ـه )رماـی ـۆره ـب ـه پ و ـج   ناـس

ـراون  ـورد(و ـک ـش)ـک ـهـی ـرده ؟ و جــۆره  ـب ـهوســی فـی : ی  رســته نووســینی  ـب
  ت بــه بــاره ســهخــۆی  ی ی کینــهڕ پــهو  ئــه )ندارنــد در دل ز یــزدان هــراس(

  :ی که  هۆنراوه  به وهانه  کۆتایییش و رستانه  به، ربوه کورد ده
   

   خو پس آئین ضحاک واژونه
  چون می بدش آرزو  چنان بد که

  ز مردان جنگی یکی خواستی
   با دیو بر خاستی بکشتی که

  کجا نامور دختر خوبروی
   درون پاک بی گفت و گوی بپرده

   کردیش بر پیش خویش پرستنده
   کیش  آئین نه  رسم کی بد نه نه

  خوو د ی زوحاکی به وه کاروکرده
 زوو یکرد ئاره  خۆی ئه هابوو که وه
  بشت وی به  بۆ کوشتنی پیا له

 ڕشت ی دائهتس ره په پیالنی بگانه
  ناوبانگ  بهجوان و    ببوایهکچر  هه
 نگ کر و نیره  مه  کۆشک به یبرده هئ
  الی خۆ کرد بۆخۆی له ی ئه رده روه په
  بوو گفتوگۆ  نه و ئایینییشاکاری   له

  
 یشـکـورد،  ی پـکـردووه  زوـحـاک ئاـمـاژه ت ـبـه ـبـاره  ـسـه ـکـه ـنـه کاراو ـئـه
  !  وه گرته ده
  

ــرده و بۆچوونـــه ت بـــه بـــاره ســـه   ی کـــورد لـــه ربـــاره وســـی ده ی فـی
  تـه وتوونـه کـاری و کـه واشـه  چـه تـه سـتیان داوه نـی فارسـیدا ده مـه چاپه

و   لــه ن نموونــه دا چــه لــره.  و باســه داپۆشــین و سانســۆرکردنی ئــه
  . م که سنیشان ئه  ده کارییانه واشه چه
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  ) الشانامه(وسی  ی فیرده هاب عزام و شانامه بدولوه دوکتۆر عه
  

ـاهنامه ا( ـه)  لـش ـانامه ـه ـان ـش ـرده  ـم ـییه ی فـی ـه وـس ـه  ـک ـانی   ـل ـوان ـس نـ 
ــا ٦٢٠({ ــه) ٦٢١ ـت ــۆچی ـل ــراوه) شـــام( دمشـــق  ـک ــه ـک ــی،  ره  عـــه  ـب ـب
ـ وه رگــه ـه م شــانامه ی ـئ ـه ســکه  ـک ـاوی   ـب ـن (ـن ـی ـب ـن عـل ـدین الفــتح ـب قــوام اـل

ـــداری األصــــفھانی ـــاش وه چــــه ،)محمــــد البـن ـــی شــــانامه ن ســــاڵ ـپ   رگاـن
  . هان سفه  ئه ی خۆی بۆ که  بۆ شاره وه ڕته گه ده
  

  )مدخل(شی   به٩٨  ل الشاهنامه:  رچاوه سه
  

ـه ره  ـعـه م ـشـانامه ـئـه ـرده ک ـشـانامه  وه بیـی ـه وـسـی ـکـه ی فـی    ـهـۆنراوه  ـب
) ـسـر ـنـه (  نووـسـینی ـسـاده ـکـو ـبـه ـبـی، ـبـه ره  ـعـه  ـبـه ـکـراوه  ـنـه داڕــژراوه
   پویـسـتی زانـیـوه  ـبـه  ـکـه و ـشـونانه رگــ ـلـه م وه ، ـبـه  ـکـراوه ئاـمـاده

ـه کــانی شــانامه هــۆنراوه ـه  کــردووه  هــۆنراوه ی ـب ـی ره  عــه  ـب م   هــه،ـب
ـه ـه فارـسـی و ـه ـه م ـع ـه ربیـی ـه ـک ـه ی ـب ـه الی ـی ـیوه وه ـک ـه  نووـس ـا  روه ، ـه ـه

ـه ـکـانی ـشـانامه  ـهـۆنراوه ـنـدێ ـلـه ـهـه ـردووه  فارـسـی ده ی ـب   سنیـشـان ـک
  واـنـه  ـلـه ـگـهج.      ـنـادا نووـسـیوه  ـپـه ی ـلـه ـکـه بیـیـه ره ـسـریش ـعـه  ـنـه و ـبـه
ـد ـهـه ـهێـن ـانی ـشـانامه  ـهـۆنراوه  ـل ـردووه ـک ـه ی ـک ـهـبـی ره  ـعـه  ـب ی   و وـن

   : ن نموونه چه.  وها بۆ دانشیتی تایبه
  

   بناهای آباد گردد خراب
  ز باران و از تابش آفتاب

  پی افکندم أز نظم کاخ بلند
  د گزندبیان ند و بارا أز با که

  ٢ل
    دوشمنانت همچو میخ خیمه

  تن بخاک و  مداممیخواهم 
  سر بسنگ و ریسمان بر گردنش

  ٢٥ل

  یخر علی الدهر کل بناء
  بقطر السحاب و حز ذکاء
  بنیت من الشعر صرحا أغر
  .یمل الریاح و یعي المطر

  
   أی أودأن یکون أعداؤک کوتد الخیمة

     فی التراب و رأسه أبدا جسمه
   للحجر و الجل فی عنقه
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  تمامی بگفتم من این داستان
   بشنیدم از باستان بدین سان که

*  
  میکنون رزم کاموس پیش آور
  میز دفتر بگفتار خویش آور

   گفتار دهقان کنون باز گرد به
   مرد جھاندیده کوید  نکر تا چه

*  
  سر آوردم این رزم کاموس نیز
  درازست و نفتاد زو یک پشیز

  گر از داستان یک سخن کم بدی
  روان مرا جای ماتم بدی

  ٤٠ل
  اگر جز بکام من آید جواب

  من و گرز و میدان و افراسیاب
  ٤٦ل

  نگویم دگر داستان ملوک
  دلم سیر شد ز آستان ملوک

  ٦٢ل
  ء پھلوی نبشتم من این نامه

   پیش تو آرم مگر نغنوی به
  ٦٩ل

  ز شیر شتر خوردن و سوسمار
   است کار عرب را بجائی رسیده

   تاج کیانرا کند آرزو که
  تفوباد بر چرخ گردون تفو

  ٨٩ل

   القصة  أتمت هذه
  کما سمعتھا عن الغابرین

  
  اآلن نشرع فی حزب کاموس 
  و نتقلھا من الدفترالی کالمنا
  فارجع االن الی قول الدهقان

  لتنظر ماذا یقول الرجل المجرب
  

   الحرب حرب کاموس أیضا ختمت هذه
  ولھا، قطمیروما سقط منھا، علی ط

   القصة کلمة واحدة ولو ضاع من هذه
  لقام علیھا بنفسی ماتم

  
  إن لم یأت الجواب 

 الجرز و المیدان و افراسیاب     فانا و کما أرید
  

  ال أقص من بعد قصص ملوک
  فقد مل قلبی عتبات الملوک

  
  قد کتبت الکتاب الفھلوی

    لعلک التنام عنه وسآتیک به
  

  من شرب لبن االبل،قد بلغ االمر بالعربی 
  .الی الطموح الی تاج الکیانین وأ کل الضباب،

  !فأف لک یا فلک الما
  رابه کوژرانی سۆ ت به باره سه

  سمع أم سھراب بقتله
  وتوران دوت بھذا الخبر

  لملک سمنجان جاءوا سراعا
  بمصرع سھرابھا المنتظر

   الثیاب التیاعا فقد علیه

 )وسی فیرده(رانی فارس و کورد و   نووسه   )کورد و بلوچ(وسی و  فیرده

 

 70

  وأخبرت األم أن البطل
  فمزفت الدرع أظفارها

  تين و تجأر جھد الحزین
  رتلف أصابعھا بالشع

  وتذری علی الخد دمع الدم
  تقض علی الکف فی یأسھا

  تری! بنی و روحی: توقل
  محنت الطریق طماح البصر

   االجل  أتاه بسیف عبیه
  فالحت تأل لؤ أبشارها

  و ینتابھا الغشی فی کل حین
  فتجتر من أصلھن الطرر
  وتکبو وتنھض فی المأتم

  ذرو التراب علی رأسھاو ت
  بأیة أرض طوال الثری؟

  عن ابنی و رستم ابغی الخبر
  ١٤٧ل

  .هی  هۆنراوهیت به) ٦٠(ست  شه)سمع أم سھراب بقتله(ی   هۆنراوه
  

  :  پکھاتووه شه ن به و چه له ) الشاهنامه(کتبی 
  کی ن پشه  چه – ١
  شی پشدادیان  به– ٢ 
  شی کیانیان  به– ٣ 
  ر و ساسانیانشی اسکند  به– ٤
  ....کان  رچاوه شی سه  به– ٥

**  

  ) لشاهنامه ا( بهت  باره  سه وه لکۆینه
ـه ـه ـئ ـه م کتـب ـه  ـک ـوان ســانی  ـل ـا)٦٢٠( نـ ـ)٦٢١( ـت ـراوهدا کۆچـی ـه  ـک    ـب
 زانســتگاکانی   لــه  کــه )هــاب عــزام بــدولوه هدوکتــۆر عــ(ن   الیــه بــی، لــه ره عــه

   و لــه نجامــدراوه ر ئــه ســه ی لــه وه  لکۆینــه میســر مامۆســتا بــووه
ـــای ـــۆچی)١٣٥١(ـس ـــی)١٩٣٢( ـک ـــه زاییـن ـــه  ـل ـــب (ی   چاپخاـن دار الکـت

ـی )١٩٩٣( کــۆچی)١٤١٣( ســای هــا روه ، هــه چــاپکراوه) المصــریة  زاییـن
  .  کرت هئیت چاپ  کووه له) دار سعاد الصباح(ی   چاپخانه له
  :  نووسراوه و جۆره دا به م چاپه ی ئه)٢ (ڕه  الپه له
  

 التـــی القاـهـــا أمـــام قـبـــر  رـحـــوم العالمـــة اـلـــدکتور عبـــدالوهاب ـعـــزام فـــی کلمـتـــهیقـــول الم
  . خالل االحتفال األلفی لمولد الفردوسی،)١٩٣٤( طوس، أغسطس سنة الشاعر فی مدینه
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ـه ـه ـب ـی ـئ ـه پـ ـه و ـچ ـه ن دـ ـه ره  ـع ـه، بیـی ـدولوه  ـب ـۆر عـب ـز دوکـت ـات  ڕـ ـه
وـســی  دهـبــوونی فـــر دایک ی ـلــه زار ـســاه ی ـهــه رناـمــه  ـبــه ـعــزام ـلــه

  .  ی کردووه وسی قسه ی فیرده که ر گۆڕه سه  و له شدار بووه به
  .  یه ڕه الپه) ٩٠٠(د  نۆسه )  الشاهنامه (بییه ره  عه شانامهم  ئه
 ـســوود  بیـیــه ره  ـعــه  ـشــانامهو دا ـلــه ڕه ن الـپــه  ـچــه م  ـلــه ی ـکــه وه ـئــه
ـراوه وه ـزانین  ، ه})... و ـکـورد و بـلـوچ(وـسـی و  فـیـرده{ـمـان باـسـی  ، ـهـه  رگـی ـا ـب ـب
   .  چی نووسراوه هانو باس ت به باره سه

   لــهزامعــدوکتــۆر ڕــز  بــه   کــه و باســانه  لــهکــ یــه  ختانــه خۆشــبه
  داوهاـنــنجامی  ـئــه )لـشــانامه ـئــه ( ت ـبــه ـبــاره  ـســهناـیــ هـکــ وه لکۆیـنــه

ــه ــی  ـه ــان باـس ــورده(ـم ــه )ـک ــه  ـک ــه  ـل ــوو ڕه  الـپ ــانی پـش ــاژه داـک ی  ئاـم
   : نووسیوهو جۆریان  ، دوکتۆر عزام به اوهپکر

  
ــرجم({ ــا المـت ــی أهملـھ ــن المســـائل المھمـــة الـت ــان : و ـم ــل اللحـــم و ـک ــن أـک أن الضـــحاک أول ـم

و قـصـــة أمارـیـــل و کرماـیـــل . و ـهـــذا ینـســـب اـلـــ نـمـــرود أیـضـــا. الـنـــاس یقـتـــاتون بالنـبـــات
ـ ـذان ـک ـا ینـق ـی الضــحاک فکاـن ـام حیـت ـل ألـنـاس الطـع ـان بقـت ـا یکلـف ـذین کاـن ـی لالـل ـوم رجــال حـت  ـی

  . )ئتان فأعطیاهم من الضأن والمعز فکثروا و نسلوا و کان منھم الکرداجتمع ما
  
ـ پشــتگوی خســتووه  وه  کــه  گرنگانــه تــه و بابــه ئــه( شــتر :  یــه وه  ئــه رگـپ

ـه ـه ـخ ـک ـس ـوه ـ ـان  وزی و مـی ــی ـه هـئ ـوارد ـن ـه ـخ ـاک  ک گوـشـت، ـب ک  وهم زوـح
نـیـان ـبـۆ  خوارد رمائـیـل ـکـه هـگـرماـیـل و  ـئـهباـسـی . ردـخـوا هـئـگوـشـتی ) نـمـرود(

بـــوو رۆژی دوو الو بکوژراـیـــت و  هئـــکـــرد،  کـــانی زوحـــاک ـســـازده مـــاره
ـمــوو رۆژێ  وان ـهــه م ـئــه ـکــان، ـبــه  ـخــۆراکی ـمــاره ت ـبــه مـشــکیان بکراـیــه

 مـشـکی  ـسـه و ـکـه  ـبـری مـشـکی ـئـه ـلـهو ـکـرد  رـبـاز ده  کوـشـتن ده  ـلـهـسـان ـکـه
ـه ـان  ـم ـڕکـی ـه هـئ ـرد ـب ـاره ـک ـۆراکی ـم ـان  ـخ ـاره. ـک ـه ژـم ـه ی ـئ ـانه و ـک ـه ـس ـه  ـک    ـل

ڕ و بزنـیــان ـبــۆ  ـبــێ ـمــهس  ـکــه د  دووـســه هنیـشــت ـگــه  رـبــازکران کوـشــتن ده
  .})ن انهو ی ئه وه نه   له  کورد،زیادیان کرد  سانه و که ئه  ، پاشانبردن

  
 ٢٩  ل- الپیشدادیون–لقسم االول ا،  الشاهنامه:  رچاوه سه
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ـاوه ـه ـن ـی ـئ ـه رۆـک ـه و ـچ ـه ن دـ ـه ره  ـع ـه بیـی ـۆنراوه(و   ـل ی  ییانه فارســ ـه
   :رگیراوه وه) وسی فیرده

  
  یکی نامش ارمایل پاکدین
  دگر نام گرمایل پیشبین

***  

  چو گرد آمدندی ازیشان دویست
   کیست  نشناختندی که بر آنسان که

  خورشگر بریشان بز و چند میش
  بدادی و صحرا نھادیش پیش

***  

    دارد نژاد کنون کرد از آن تخمه
  کز آباد نیآید بدل برش یاد

  رمایل پاکدین ناوی ئه کیان به یه
  رمایل پشبین یان گه دیکه وی ئه
  

  وان ئهس تکای  د که  دووسه      بوون به
  شون و جیان  زانی به هدی س نه که

  ڕ و بزنیان ران مه پاشان چشتکه
  کان بۆ الوه شت و کو له  ده  برده 

  
  ن زه هگ  و ره ریشهو  ئستا کورد له

   ن دانی ناکه ه ئاو ز به  حه که
  

محمــد البنــداری (هــاب عــزام  بــدولوه ڕــز عــه یکــانی بــه پــی تبینیــه بــه
ــه وهوی کـــرد  شـــانامه کـــه )األصـــفھانی ــه ره عـــه   ـب ــی، ـئ ی  هانو باســـ ـب

ـین ـشـانامه هـئـک  وه.   خـسـتووهی و پـشـتگونووـسـی ـنـه ـه زاـن  فارـسـی   ـب
ــراوه ــیش ، وه نووـس ــه رگـ ــه ـخ ــی ـئ ــفه ـک ــه ـس ــه و  هاـن ــه،  فارـس م  ـئ

ــ هو رگـــه  ه ــه ـل ــفه  ـئ ــه ـس ــووه وه هاـن ــۆ  ـچ ــانامه  ـب ــا ـش ــام ـت ــه   ـش   ـب
   .بی ره  عه بکات بهکی باش  یه شوه
و  ئـهئاگـاداری   بـی ره  عـه  بـه ی کـردووه  شـانامه هـانی کـه سـفه ڕز ئـه به

  : ی نووسیوه و جۆره وسی به  فیرده که  یشه باسه
  

  گر از داستان یک سخن کم بدی
    روان مرا جای ماتم بدی

   القصة کلمة واحدة ولو ضاع من هذه
  لقام علیھا بنفسی ماتم

  

ی  و باســـه ئـــه )رگـــ وه( بـــۆچ  : ئـــاراوه  دتـــه و پرســـیاره  ئـــه لـــره
  !؟ وه بیخونته یشب ره ری عه خونهتا بی  ره  عه  به کردووه  نه

***  
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 .هــاب عــزام بــدولوه ی دوکتــۆر عــه کــه ر کــاره  ســه م بــا بۆینــه بــه
ر باـســی   ـســه چـتــه هـئــ  دوکـتــۆر ـعــزام ـکــهڕـــز  ـبــهک  وهـســکی  ـکــه

ــه( ــه هئســـت  و ده )لشـــانامه ـئ ــات ـب ــه ل ـک ــه وه کۆیـن ــه  و ـک ــانی موکوڕیـی   ـک
ـه ـه ـئ ـه روو خاـت ـان ـن ـوه ک ـهـه  بگوـم ـه ر فارـسـی زانـی ـو ـشـاره ، ـب زای  ـک
  ی ـکــه وه ک ـئــه  وه وه داـخــه م ـبــه ، ـبــه بـیــاتی فارـســیش ـبــووه ده ـئــه
نجـام  ه ئـانیـ کـه وه لکۆینـهکـات  هئـو پویسـت  یـه  دا ئـارا  لـه که باسه
ـه ـه.  داوه ـن ـه   کــه و باســه ـئ ـردووه ئامــاژهوان  ـئ ـان پـک   کــورد لــه(   واتــه ـی
ـکـو  ـبـه ،  باـسـیان ـکـردووه  ـکـه  نیـیـه وه ر ـئـه  ـهـه) ـیـه ـسـه د ـکـه و دووـسـه  ـئـه یـتـوخم
  :  یه وه  خوارهی و جۆره  به که باسه

  
   ژاد دارد ن کنون کرد از آن تخمه

  کز آباد نیآید بدل برش یاد
  سراسر پالسن بود خانھاشا

  ندارند در دل ز یزدان هراس

  ن زه هگ  و ره ریشهو  ئستا کورد له
  ن دانی ناکه  ئاوه ز به  حه که

  زدان  یه  له ترسیان نییه
  کانیان  هام   پسه له

  

 تـۆزێ فارسـیسـک  ر کـه کـو هـه دوکتـۆر عـزام، بـهڕـز  بـهر  ک هـه نه
ـت هئـ بزانـرده زانـت  ، ده سـته بـه چـی مـهدا  و هـۆنراوه لـهوسـی   فزان
ـه ـرده ـک ـه  فـی ـردووه و ـهـۆنراوه وـسـی ـل ـه دا هرـشـی ـک ـه  ـسـه ـت ـیـک  ر کۆـم
  . )کورد(ناوی   بهک خه

ــه ــۆر ـن ــۆچ دوکـت ــه هـچــوو ـب ــه ـت ــاو ـئ ــه وه و باـســه  ـن ــۆ ـئ ــۆ  وه ، ـب ی ـب
 و و هــرش  ـبـهت ـبـاره ـبـۆچ ـسـه؟   ـکـردووه ـنـه ـبـاسب  ره ـعـه راـنـی خوـنـه

ــهتی ـســووکایه ــه  کردـن ــه ـپ ــه ی ره نـج ــته خـن ــان ئاراـس ــردهی ـی ــی   فـی وـس
 تـا   ژـر پرسـیاره تـه بـردووه رگیشـیان نـه  بـۆچ خـودی وه؟کـردووه نه

ـیـان  ـکـه ـبـۆچ باـسـه؟   وه ـتـه  باـشـی روون ببواـیـه ر ـبـه  ـبـۆ خوـنـه ـکـه باـسـه
   ؟ باسکردووه  و نھنیداکی نادیار یه رده  ژر په له

  

ـه ـ  باســهو  ـئ ـه هـئ ـه ـگ ـه وه ڕـت ـۆ ـئ ـه وه  ـب ـه  ـک ـۆر عــزام ـی ـه  دوکـت ـک ـل کـ  
ـه ـه ـب ـادی ـه ـه زارســاه شــدارانی ـی ـرده ی ـل ـوونی فـی ـووه  دایکـب  . وســی ـب
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ـهر گــه ، ئــهوه و باســه  نــاو ئــه تــه ر بچوایــه گــه ئــه ـه  زمــانی ره  ـب   خـن
ـقـوام اـلـدین الـفـتح (ر  ـگـه ـئـه، وه ـتـه وـسـی ـشـی بکرداـیـه  فـیـردهی ـکـه ـهـۆنراوه
ـ ـی ـب ـن عـل ـداری األصــفھانیـب ـه وه )ن محمــد البـن ـی ببرداـی ـه رگـ ـر پرســیار ـت و  ژـ 
ـه ـ  خوـن ـهیراـن ـه و باســه  ـل ـادار بکرداـی ـه ده، ت  ئاـگ ـه وـ ـران ـن ـی ئـ ک  ـت
  ـکـو ـبـه وـسـی، ـبـه ی فـیـرده ـکـه زارـسـاه ـکـردت ـبـۆ ـیـادی ـهـه ده  ـنـهـبـانگی

وـسـی   رـیـزی دوژمـنـانی فـیـرده  و ـلـهدـکـر هـئـ یان تماـشـا وه ـچـاوکی دیـکـه
ی   خاـنــه ـچــووه  دهران ردا الی خوـنــه رانـبــه  ـبــه م ـلــه را، ـبــهگـیــ راده

  !  وه ه و مرۆڤدۆستر روه رکی دادپه نووسه
  

  دا لشانامه  ئه له) ... و وسی و بلوچ  فیرده(
  

  و جۆره بهدا  )لشانامه ئه ( وسی و بلوچ له  باسی فیرده ت به باره سه
  :  نووسراوه

  : العناوین وفی القسم االول هذه
  . نصح نوشین روان رؤساء إیران– ١
  . تقسیم کسری الملکة أربعة أقسام الخراج- ٢
  .  رسالة کسری الی عماله– ٣
  . الجیش  بابک موبذ کسری، و عرضه  قصه– ٤
  .  عدل نوشین روان و ذکاؤه– ٥
    فی مملکته  طوافه– ٦
     ١٤  .... – ٩ – ٨   عقاب الالن و البلوچیین و الگیالنیین– ٧
  

  ١٢٢لوک الطوائف و الساسانیون ل  اسکندر و م–، الجز الثانی  الشاهنامه: ( رچاوه سه
  
ری و داـنـــایی  روه دادـپـــه(دا باـســـی )٥(  ژـمـــاره  بیـنـــین ـلـــه هـئـــک  وه
ــه ــراوه) وـشــیروان ـن ــه ـک ــاره ، ـل ــاب ( باـســی ـیــش)٧ (  ژـم ــالن و عـق اـل

  .کات هئ) ک ئاالن، بلوچ و گیله( سزادانی  )البلوچیین و الگیالنیین
ـکـــانی   ـهـــۆنراوه  ـکـــه)محـمـــد البـنـــداری األـصـــفھانی(ک  رگـکـــی وه ـجـــا وه
وـسـی  فـیـردهنی  دـیـدوبۆچوو ــک ـبـه ـکـات ـتـا ـخـهبوـسـی سانـسـۆر  فـیـرده
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وـشــیروان و کوـشــتاری  توانـــت باـســی ـخــونژی ـنــه زانـــت، ده ـنــه
  وشیروان بکات؟  ست نه ده  بهکان هک گیله و کان هبلوچ و یانئاالن

  

 یشـدا بـه م باسـه هـاب عـزام لـه بـدولوه دوکتـۆر عـه ڕـز به  ی داخه جگه
ـده  ـه بـ ـی ـب ـ نـگ ـان هالی تاواـن ـهـک ـیروان  ی ـن ـهوـش ـاره ـس ـه ـب ـتاری  ت ـب  کوـش

ـه ـوچ و گیـل ـه ک و ده بـل   کــات و بــه ر ده  گــوزه)رانــی مازنــده (  واتــهم یـل
  !   هاتووه ژاره  هه که و خه ر ئه سه  چی به  گرنگ نییه وه النه

  
  :تبینی
ـه ـه  وه داخــه ـب ـن ـع ـه ره ـم ـازانم، ـئ ـی ـن ـه(ی  ن باســه  چــهو ـب )  لشــانامه ـئ
ــه  ـکــردووهمسنیـشــان  ده ک نمووـنــه وه ــا خوـن ــاری  ر ـهــه  ـت ـنــدێ زانـی
 رووی  تـوانن ـلـه هـئـخۆتـان  . وه بــت سـته ده  ـبـه و باسـانه ت ـبـه بـاره سـه
 .  وه هکان  ناو باسه  بۆنه  ،نسنیشان کراو  ده که   انهو دیکۆمنت ئه
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  ) مترجم نثرا الفتح بن علی البنداری الشاهنامه( :کتبی   له دیکۆمینتی ی ڕه الپه
  

  .وریدا  ده  به  کشاوییه ڕه ن الپه م چه ری ئه  نووسه ته و خه ئه
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ی  شــانامه و وســی فیــرده  ت بــه بــاره دا ســه فارســینــی مــه  چاپــه لــه
ـرده ـراوهوـسـی فـی ـه  زۆر نووـس ـ  ـب ـاو ـئ ـه هرـچ ـت ـک ـره. وـ ـاژه لـ ـه  دا ئاـم   ـب

  : له بریتین  م که که یان ده ن نموونه چه
  
  ) نظم و نثر  فردوسی به ءهمانشاه...  ز گفتار دهقان(کتبی  - ١
  
  وسی ی فیرده  شانامه ت به باره  سه)یی وه لکۆینه(کی  یه نووسراوه - ٢
  
   زانستگای برکلی م له ی بیسته ده  سه  کۆنفرانسی ایران له- ٣
  
  وسی ی فیرده  شانامههرام مشیری و به – ٤
  
  وسی ی فیرده والتر پۆش و شانامه ،کی تابه ریمی، تورج ئه کهداریوش  – ٥
  
  Shahname ( سویدی  به کتبی شاهنامه - ٦
  
  ک داستان وه) ضحاک( کتبی – ٧
  
  ) جشن نوروز روایات و تاریخچه( کتبی - ٨
  
  )تاریخ کرد و کردستان ( کتبی- ٩
  
  )تان وه  ستراتژیی دهکوردستان و(کتبی  - ١٠
  
   وسی و شانامه  فیرده ت به باره نازری سههرام  وتووژی رادیۆیی شه - ١١
  
   وسی و شانامه  نازری و فیرده ت به باره  سه تی دیکه  دوو بابه- ١٢
  
  نترنتی کی ئه یه  نووسراوه- ١٣
  
  م و زۆراب و داستانی رۆستهی کوردی   شانامه- ١٤

  غمایی ئقباڵ یه
  
  لی فروغی دعه ممه حهم
  
  د شاملو حمه ئه
  
  مریکا ڤیزیونی ئه له  ته له
  
  BBC ڤیزیۆنی له  ته له
  

  نامدار ناسری
  

  سم هزا ش رهد ممه محه
  

  گومراد مرادی
  

  یی که  بۆره-  فیزاده سهسدیق 
  

  نی ده حوسنی مه
  

  )رادیۆ پژواک: (کردنی ئاماده
  
  
  

  ر مانگه  که گوه
  

  رزی ش گۆده شیاوه
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  وسی رانی فارس و فیرده ووسهن
   

  دا)سانسۆر(وری   ژر ته وسی له فیرده
  

  ن سیسـتمه  الیـه  لـه  کـه خشـه ڵ و زیانبـه پـه کـی چـه یـه وه سانسۆر کـرده
ـه ـه دیکتاتۆریـی ـاده وه  کاـن ـت  ده  پـی ـه. کرـ ـانج ـل ـه ئاـم ـه وه  سانســۆر ـئ   ـی

  . زانت تداران نه سه ندکاری ده  گه گا به  کۆمه که
ربـــین و  یـــدانی راده کردنـــی سانســـۆردا مـــه ی پیـــاده پرۆســـه  لـــه

ـسـترت و رـگـا  ـبـه ـگـا ده ـکـی ئاـسـایی ـنـاو کۆـمـه  ـخـه وه ـلـه بیرکردـنـه
ــه ــاس و نووســـراوه شـــنه  هـــیچ چـــه ـب ــه  ـب   ری کـــه  و کـــارکی هۆـن
ـه ـه ـگ ـه ندکاریـی ـان بخاـت ـت ـک ـه!  روو نادرـ ـته ر وشــه ـه ـه  و رـس ـه ـی   ک ـک

ـه ـان ـب ـتمی ده زـی ـه  سیـس ـدار ـس ـهـت ـه ی ـب ـه ـگ ـه ـی ـت، بباکاـن ـه  ده نـ   درـت
  .برت  ناو ده وری سانسۆر و له ر ته به

  

  و  ی ئــه وانــه کرــت پچــه دا باســی ده  لــره  کــه م سانســۆرکردنه ئــه
ـه سانـسـۆره ـه ـی ـه  ـک ـا ـل ـی ئاـسـایی  ـخـه  رـگ ـه! گرــت  ده ـک دا  م پرۆـسـه ـل

ـاری نووســه ـه ـک ـک ـک ـه رـ ـاری ده  خزـم ـووه سانســۆر ســه تـک ـداران ـب  ـت
  !نت که گا ده  کۆمه  زیان به ر یش هه و کاره کرت، ئه ده
  

  نت؟ گه گا ده  کۆمه   بهزیانبۆچ 
ـه ـه ـل ـه م پرۆـس ـه دا ـل ـری ـئ ـاره وه ـب ـه ی ـک ـرده ده  ـب ـانی فـی ـه ـک ـی ببرـت   وـس

ـــر پرســــیار ـــه ژـ ـــه وه  و لکۆیـن ـــه ی ـل ـــه ـس ـــت و ـپ ـــه ر بکرـ ی  نـج
  و ـجـۆره ــک ـلـه ـخـهـیـدا ـتـا  ـکـه ره ـچـاو نووـسـه نـشـت بکرــت ـبـه  رزه ـسـه

 و  ی تۆــه نجــه  پــه ر  بــه تــه وتــووه  کــه  کــه انــهی)وســی ی فیــرده وه بیرکردنــه(
   ـلـه ـشـک ی ـبـه وه  ـسـینه ـتـه ـسـتیان داوه نـشـت ـخـۆ بـپـارزن، ده رزه ـسـه

  ن ـکــه ـکــه ـــک فـــر ده  ـخــه و ـکــاره وـســی، ـبــه ی فـیــرده ـکــه ـهــۆنراوه
  ک کـــهن، کاتـــ نجـــام بـــده  ئـــه  کارانـــه و جـــۆره وانـــیش لـــه ئـــه

ـه ـه کۆـم ـه گاـی ـۆره ک ـب ـه و ـج ـه رده روه  ـپ ـت ـل ـه  بکرـ ـری ـئ ـه وه ـب   ی بواـت
  !  وه ڕته گه  بۆ پاش ده وه پشه
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  ت بـه بـاره با سـه
سانـســـــــۆرکردنی 

ـــــه ـهـــــۆنراوه ی  ـک
ـــــــرده ـــــــی  فـی وـس

و  تماـشـــــای ـئـــــه
ــه ــه ڕه دوو الـپ    ـک

ــه    ه دوو ـشــانام ـل
  رگیــــــــــــراون، وه
  : ین بکه
 

ـۆنراوه ـه ـه ـه ـک و   ـئ
  : یه شه  به٤
    

  
ـرد از آن  ـون ـک کـن

    دارد نژاد تخمه
  

ـکــز آـبــاد نیآـیــد 
  بدل برش یاد

  
ن ـبـــود خانھاـشـــا
  سراسر پالس

  
ندارـنـــــــد در دل 
  ز یزدان هراس

  
  

  م که رگی یه ه ب- سپھری چاپخانهچاپی وسی   فیردهی  شانامه ی دیکۆمنتی له ڕه الپه
  

  دا و هۆنراوه  ئهژر  به   کشاویه  ڕه ن الپه م چه ری ئه  نووسه ته و خه ئه

 )وسی فیرده(رانی فارس و کورد و   نووسه   )کورد و بلوچ(وسی و  فیرده

 

 80

  
  
  
  
  
  
  
 دا ڕه م الپه له
ـــه ـــه ـئ ی  شــــه و ـب

  وه ـخــــــــــــــــــواره
   سانسۆرکراوه

  
  
  
  

 نبـود خانھاشـا
  سراسر پالس

  
ندارند در دل ز 
  یزدان هراس

  
  

  .انتشارات پیام عدالت(وسی چاپی  ی فیرده  شانامه  له دیکۆمینتی ی ڕه الپه
  )١٣٩٠( چاپ دوم.  ناظر علمی مرتضی امیری اسفندقه

  

  دا و هۆنراوه ژر ئه  به   کشاویه  ڕه ن الپه م چه ری ئه  نووسه ته و خه ئه
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 )Distorsion) (تحریف(، )فریودان(وری   ژر ته وسی له فیرده
  

ــه ــه ـف ــه رـه ــۆر ـس ــی سانـس ــاره نـگ ــه ـب ــۆنراوه ت ـب ــرده و ـه ــی  ی فـی وـس
 جــۆرکی   بــه و هــۆنراوه ر ئــه هــه. سنیشــان کــرا ی کــورد ده ربــاره ده

. بــت  ـنـه و باـسـه ــک ئاـگـاداری ـئـه  ـتـا ـخـه ر ـکـراوه ـسـه  ـلـه ـکـاری دیـکـه
ـه ـاری ماـسـمدیاییدا ره ـل ـواری نووـسـین و ـک ـه  ـب ـخـش و  وـشـتکی زیانـب
  ) . Distorsion ) (تحریف(،)فریودان(ناوی   به یه ل هه په چه
 

ــه ــه ـئ ــدانی ـئ ــاره نجاـم ــه و ـک ــه ر وه ـیــش ـه ــۆ کۆـم ــا  ک سانـســۆر ـب ـگ
ـه ـه  و ـخـه خـشـه زیانـب ـه  و ـجـۆره ــک ـب ـه رده روه ـپ ـه  ـئ ـه ـکـات ـک واـنـیش   ـئ

ـه ـاره و جــۆره ـل ـه  ـک ـده  ـئ ـه. ن نجــام ـب ـۆ ـئ ـه ی باســه وه ـب ـژه ـک ـان درـ   ـم
  . که ر خودی باسه  سه ڕۆمه ر ئه کسه کشت یه نه
 

و بنووـســیت ) youtube(ـشــی   ـبــه بۆیـتــه) نترنـــت ـئــه ( ر ـلــه ـگــه ـئــه
)Shahnameh (ـه ـه  کــه ســتت کــه ر ده  بــه باســک دـت نــاوی  ســک ـب
ـهئ ـمایل قادرـپ ـا  یـس ـاه(ـن ـماعیل قادرپـن ـه)  اـس ـانامه  ده ـب ـۆی ـش ـی ـخ ی  نـگ

ــرده ــه فـی ــه وـســی ـئ ــه.  وه خونـت ــاری خوندـن ــه وه ـک ی زۆر ـجــوان و  ـک
ی  ڕانــه و الپــه یشــدا ئــه کــه وه ڵ خوندنــه گــه لــه!  نجامــداوه بــاش ئــه
  .   وه ر بخونته  تا خونه  دانراوه شانامه

 
کاتـــک کـــاتژمری ) ١٩ تـــا ١٠(  شـــدا نووســـراوه م بـــه کـــه  یـــه لـــه

ی تــدا  و ـهـۆنراوه  ـئـه  ـکـه ڕه و الـپـه م ـئـه ـهـه) ٤٩( گاـتـه  ده ـکـه وه خوندـنـه
ر  سـه بـه. یبیسـتی  ده سـه و کـه نگـی ئـه  ده م بـه یبینـی و هـه  ده نووسراوه

  ری ـهـۆنراوه  هۆـنـه ـنـا ـلـه ڕــز ئیـسـمایل قادرـپـه  ـبـه دا ـکـه و توانایـیـه ـئـه
   ـکـه وه خونـتـه  خۆرــک ـئـه  ـبـه و ـهـۆنراوه ـئـهـتـی،  ـیـه دا ـهـه وه خوندـنـه
  .کات ئه) کورد(زانت باسی  ر نه خونه
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  کز آباد نیآید بدل برش یاد   دارد نژاد  کنون کرد از آن تخمه
 

ــه وشـــه ــورد ـل ــه ی ـک ــرد (  فارســـیدا ـب ــه ده) ـک ــه نووســـرت، ـب   م ـل
ـه ـه وه خوندـن ـورد ( دا ـب ـه) ـک ـه ـئ ـه.  وه خونرـت ـه م شــانامه ـئ ـه خوـن و   ـئ
ـۆنراوه ـه ـه ـه  ـه ـۆره ر ـب ـه و ـج ـرد (  واـت ـه) ـک ـراوه ـک ـه  ده  نووـس .  وه خونـت

ـه ـه ـل ـرد(ی  ی فارســیدا وشــه وه  خوندـن ـه) ـک ـه و جــۆره ـب    نووســراوه  ـک
  . وه خونرته ده) رد که ( کو به ، به وه ناخونرته) کرد(

ر، ـکـردا( { ـکـه) ن رده ـکـه=ـکـردن(ی   وـشـه  فارـسـیدا ـلـه ـلـه) رد ـکـه(ی  وـشـه
ی  و ـهــۆنراوه  ـئــه ی ـکــه وه پـــی ـئــه ـبــا ـبــه. گـیــراوه وه }verb) فـعــل
      : لی بوانین وه ته خونراوه) رد که ( وسی به فیرده

  
  کز آباد نیآید بدل برش یاد   دارد نژاد     از آن تخمه) رد که(کنون 

  
ـت ئــه کــ ئــه بــی،  ره کــانی تــورکی، عــه  زمانــه  بــه و هــۆنراوه توانـ

ـ ـی و ـخ ـیکاتهئینگلـس ـی ـش ـانی فارـس ـه وه ودی زـم ـرده  ـک ـی   فـی ـی باـس وـس
 تـا  ی کـردووه و کـاره تـی ئـه تایبـه  بـه خونـه م شـانامه کـات، ئـه چی ئه
 ! الڕدا ببات  به و هۆنراوه ری ئه بیسه

  
ــه ــوادارم خـــۆت برۆیـت ــه هـی ــه)  youtube(شـــی   ـب  چـــاوی خـــۆت  ـب

 .  گوی خۆت بیبیستی بیبینیت و به
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  ندارند در دل ز یزدان هراس  راسر پالسسن بود خانھاشا
  

  
    سانسۆر کراوه یش کهوسی ی فیرده و هۆنراوه  ئه، وه ته  خونراوه  که و شانامه لهی دیکۆمینتی  ڕه الپه

 )وسی فیرده(رانی فارس و کورد و   نووسه   )کورد و بلوچ(وسی و  فیرده

 

 84

 )وسی فیرده(رانی فارس و  نووسه
  

  سی و هی فیرد غمایی و شانامه ئقباڵ یه
   
ــه( ــایی ـی ــه) غـم ــاڵ ؟  کـی ئقـب

 وان، غمــــایی رۆژنامــــه یــــه
رگــــــــ و  ر، وه نووســــــــه

ـه هــه( ـاس ـ ـه ) مصــحح-ـن   ـل
 دــی  تـاوی ـلـه  ـهـه١٢٩٥سـای

 داـیـک  ـلـه) مـسـکین خورـسـال(
  ـلــــه غـمــــایی  ـیــــه، ـبــــووه
    ی   بۆ ماوه وه ه)١٣٢٧(سای

ـه ـلـه ـسـ ـسـاڵ ـه  ـب ـات ده ـشـی ـئ ـووهیبـی ـاران مامۆـسـتا ـب  ،  زانـسـتگای ـت
. ـکــات  ده)رش روه ـئــاموزش و ـپــه(ـشــتی گۆـڤــاری  ره رـپــه ـکــیش ـســه ـیــه ـمــاوه

ـاری  ـامووز(پاـشـان ـخـۆی گۆـڤ ـوده)داـنـش ـئ ـه  ـب ـه وه کاـت ـه ، جـگ ـه  ـل   و کاراـن
شـتی دوکتـۆر  ره رپـه  سـه  بـه)نگـی رهـه ی فـه بنکـه(  نـد سـاڵ لـه ی چـه بۆ مـاوه

ـه ـپـه( ـز خانـل ـه)ری روـی ـه  ـل ـی   ـب ـه نـگـارش ـسـه(ـش ـه زاره  وه ر ـب ـه رـهـه ـتـی ـف ـار )ر ـنـگ و هوـن  ـک
  . کات دوایی ده تاران کۆچی   له)١٣٧٦(کات و سای ده

  نترنت  ئه :رچاوه سه
 
 نـظـم   ـبـه فردوـسـی ـشـاهانه...ز گفـتـار دهـقـان(ـنـاوی  غـمـایی کتبـکـی ـبـه ڕــز ـیـه ـبـه
ـر ـه )و نـث ـاره ـس ـه ـب ـانامه ت ـب ـرده  ـش ـیوه ی فـی ـه.  وـسـی نووـس ـه ـی ـک ـل و  کـ

ـه باـسـانه ـان ـهـۆنراوه  ـه ـه ـم ـه ـی ـاره  ـسـه  ـک ـه ـب ـورد ت ـب ـه  زوـحـاک و ـک    ـل
و   بــهی کــه ر باســه  نووســه .پکــراوهی  مــاژه ئاکــانی پشــوودا ره الپــه
  :  کردووه  ئاماده جۆره

  
  .ری شا  چشتکه  ببن به  که وه دا بینییه وه یان له که ری کاره سه چاره{
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  ای ساختن وزان پس یکی چاره
   انداختن  اندیشه زهر گونه

   ریزند خون مگر زین دو تن را که
  یکی را توان آوریدن برون

   وه ینه که هئبیر  باشی  پاشان به
  وه دۆزینه هئیش  و کاره ی ئه چاره
    س  دوو که ه الوان ب بکوژرت له  ده که
  س ک که ین بۆ خۆمان یه که ربازی ئه ده

 
ـه ـه ـه ـه ر ـب ـه و هیواـی ـری   ـب نانباشــی فـشــتلـوونچ ـه.  ـب ـوون ـب ـک . ری شــا  چشــکه پاشــان ـب کاتـ

ـکــانی زوـحــاک   پـیــاوه،پـســپردرااکـیــان رـشــانی زوح ـکــانی ـســه ـخــواردن ـســازکردنی ـمــارهـکــاری 
ـکــان،   ـمــارهی چـشــت ن ـبــه  بـکــهان ـتــا مـشــکی خانهتـبــرد ـبــۆ چـشــ هددوو الوـیــان ێ  رۆژـمــوو ـهــه
کــرد و  هدربــاز   کوشــتن ده  نھنــی لــه یــان بــه و الوانــه کــک لــه رمایــل یــه رمایــل و گــه م ئــه بــه
ـپ ـۆ ناب هدان ـی ـتوت ـت ـهـ ـت  ـل ـه.  شــاردا بژـی ـری مشــکی پاشــان ـل ـهـب ـه و الوه  ـئ ـان   مشــکی ـم ڕکـی

 .کان  مارهی چشت یانکرد به کرد و ده هد ، کوژرا بوو ی که سه و که  مشکی ئهی ئاوته
  

  ماهیان سی جوان هر  از این گونه
  از ایشان همی یافتندی روان

   الوان س له کهر مانگ سی   هه و جۆره به
  وان  کوشتن ئه کرد له هدربازیان  ده

  
ران   چشـتکه،د  دووسـه نهیشـت ربـاز ببـوون گـه رگ ده  چنـگ مـه  لـه  کـه ی هسان و که ی ئه کاتک ژماره

و  ی ئـه وه کـان نـه کـورده .بـژینیـی   ئاسـووده  شـوان و بـه ن بـه ڕ و بزنیان بۆ بـردن تـا ببـه بێ مه
  .}بژینکاندا   شاره ی له وه تا ئه هه   پباشترها دامنی سروشت  ژیانیان له  کهن  ئازادیخوازانه

***  
هـا   زوحـاک و کـورد وه ت بـه باره وسی سه ی فیرده هۆنراوهو  ئهر  نووسه
وـسـی  ی فـیـرده ـکـه رۆـکـی باـسـه  ـنـاوه ـسـت ـبـه ر ـهـه  خوـنـه ڕژــت ـکـه داده
  !خوات  فریو ده  دوو شوه ر به  خونه دا و کاره  ئاکامی ئه کات، له نه
  

  :م که ی یه شوه
  

ـیـش  و ـکـاره  ـئـه ، وه ـتـه نووـسـراوه هـنـوـسـی  ی فـیـرده ـکـه ـخـودی ـهـۆنراوه
ــه ــۆ ـئ ــه وه ـب ــه ـی ــا خوـن ــرده  ـت ــدوبۆچوونی فـی ــاداری دـی ــی  ر ئاـگ وـس

  !بت   نه و باسه ت به باره سه
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  :م  ی دووهه شوه
  
  :دات هئ ی که  باسه  به  درژه و جۆره به
  

   زندگی  که  آن آزادگانند کردان از تخمه
  در دامان طبیعت را بر ماند در 

   میشمارندشھرها برتر

   کهن  و ئازادیخوازانه ی ئه وه کان نه کورده
 تا   پباشترها دامنی سروشت ژیانیان له

  .} کاندا بژین  شاره ی له وه ئه

 
کـانی  تییـه هـرش و سـووکایهکـاری و  واشـه  چـه ته ستی داوه دهر  نووسه
ی  وه نه کان  کورده  که وه یکات به  و دهگۆڕت ده) کورد(ر   بۆ سه وسی فیرده
تـا   هـه  دامنـی سروشـتا پباشـتره  ژیانیـان لـه کـه  ن هنائازادیخواز و ئه
  .  شاردا بژین  له  که ی وه ئه
  

   :نووست ه د ناشایسته  کارهو   له جگه
   .ن ڕ و بزنیان بۆ بردن تا شوانی بکه ێ مهدن هه
  

ـه ـین ـل ـارێ واز بـن ـا ـج ـازادیخواز و  باســی  ـب ـوردی ـئ ـهـک ـزن و  ـم ڕ و ـب
مــین  دووهــهر   ســه بۆینــه، بــا  ســه د کــه و دوو ســه  ئــهیکردنشــوانی
  )لی فروغی دعه ممه محه (ناوی وسیناس به فیرده
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  )اقبال یغمایی:  نویسنده)  نظم و نثر  بهوسی فیرده  شاهانه(...ز گفتار دهقان(:کتبی   له دیکۆمینتی ی ڕه الپه

  دا و هۆنراوه ژر ئه  به   کشاویه  ڕه ن الپه م چه ری ئه  نووسه ته و خه ئه
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  وسی ی فیرده لی فروغی و شانامه دعه ممه محه
 

ـه ـاڵ ـی ـایی ئقـب ـه غـم ـه  کتـب ی ـخـۆی  ـک
ــه ــان(  واـت ــار دهـق ــاهانه ... ز گفـت ــی  ـش  فردوـس

کــی  یــه  نووســراوه بــه)  نظــم و نثــر بــه
ت  بــاره  ســه  کــه)لــی فروغــی دعــه ممــه محــه(

ــه ــرده ـب ــی  نووســـیویه وســـی  فـی ،  ـت
  .  وه ته رازاندوه

ی فروـغـی  ـکـه  نووـسـراوه ـشـک ـلـه ـبـه
ـیـه،   ـهـه وه  ه)زوـحـاک ( ـنـدی ـبـه پــوه
    پویستم زانی   به  و هۆیه ر به هه

ــه ــت ـب ــه  ببـ ــه ـب ــرده ـشــک ـل ــورد  باـســی فـی ــه وـســی و ـک ــا  ، ـب م ـب
    م باسه تای ئه ره  سه ین به بکه) فروغی(ڕز  کی کورتی به یه پناسه

  
   ١٢٥٤ – ١٣٢١ )ذکاالمک(لی فروغی  عهد ممه محه

ـیـب و  ده رگــ، ـئـه رووـنـاکبیر، وه) ذکاالـمـک(ـلـی فروـغـی  ـعـهد مـمـه مـحـه
ـــه وان، سیاســــه زان، رۆژنامــــه قســــه ـــات، نوـن ری  تــــوان، دیپلۆـم

 پـشـدا خوـنـدنی  ـلـه. زری ئــران ـبـوو رۆـکـوه زـیـر و ـسـه جـلـیس، وه ـمـه
ــه ــه ـل ــه  ـب ــوون(بیرســـتانی   ده شـــی پزشـــکی ـل پکرد، تســـ  ده)دارالفـن

  . زراند رهنگستانی ئرانی دامه بیات و فه ده شی ئه پاشان به
ری  زـیـــر و دوو ـجـــاریش نوـنـــه  وه  ـبـــه ن ـجـــار ـبـــوو  ـچـــهفروـغـــی

). دیــوانی کشــور(رۆکــی  جلیســی شــورای میللــی، جــارکیش ســه مــه
  وری گـــاوه دا ده وه  ـخــۆی ـلــه ی قاـجــار ـکــه ماـــه ـپــاش رـمــانی بـنــه

ـه ده ـت ـب ـه بـ ـری ـس ـوه  جـگ ـر، رۆـک ـهزـی ـه روه  ـه ـا ـی ـه ـه ـین  ـک ـین و دواـی ـم
ـی ره زیــری ده رۆکــوه ســه ـه وراـن ـوو، جـگ ـه  زاشــا ـب رۆکــی   ســه وانــه  ـل
ی  ــه  ئاـشـتی و کۆـمـهـبـۆ کۆنفرانـسـی(ـتـی ئراـنـی  راـیـه ی نوـنـه ـسـته ده
  نترنت  ئه  رچاوه سه                    .  گرت دهستۆ   ئه  له)کان وه ته نه
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  :وسی فیردهی  هربار ده) لی فروغی عهد ممه محه(دیدوبۆچوونی 
  

ـه{  ـه ـی ـ ـل ـه ـک ـه  تایـب ـه تـم ـانی  ندیـی ـردهـک ـهوســی فـی ـه.   زمانپاکیـی ـه ـل ـانامه  ـه ـوو ـش ـه دا وشــه ـم ـی  ـی ـک
ی  رـبـــه زۆی واـنـــه  پـچـــهوـســـی فـیـــرده  ، دـیـــاره وه د نابینیـتـــه راگرافـکـــی ـبـــه ـنـــد، ـپـــه ـســـه ناـپـــه

  اـســانهو ب  و ـخــۆی ـلــه ـکــردووه ڵ ـپــیس ـنــه ـپــه ی ـچــه  وـشــه ی ـبــهـکــانی خۆـمــان زاری ـخــۆ ـشــاعیره
،   ـئــاراوه رـمــن هاتبـتــه ر کاتـــک باـســکی ـشــه پـــی ـشــوازی داستاننووـســی ـهــه ؛ ـبــه پاراـســتووه

و  دا ـلــه  داـســتانی زوـحــاک  ـلــهک روه ـهــه.   ـکــردووه ی ئاـمــاده ـکــه ی ـبــاش و ـجــوان باـســه  وـشــه ـبــه
 بـــــت ـبــــاوکی ـخــــوی بکوژـــــت   ئاـمــــاده ـــــک ـکــــهڕـتــــی بژـــــت کو  ویـســــتوویه ی ـکــــه ـشــــونه

   :نووست ها ده وه ، )یه رامزاده حه(
  

  بخون پدر گشت هم داستان 
  ز دانا شنیدستم این داستان

   شیر  فرزند بد گر شود نره که
   خون پدر هم نباشد دلیر به

  اگر در نھانی سخن دیگر است
   را راز با مادر است پژوهنده

   ژیان  شکرد له  باوکی ببه و جۆره به
   زانایان   من له م بیستووه نده م په ئه

  ک شریش ب وشت با وه دڕه کوڕی به
  ت ئازا ناب  باوکی قهی گوشتن به
   و کاره  ناخی ئه ر بۆیته گه ئه

    الی دایکی دیاره     کارهو  رازی ئه
  
ــت ره ــردهرزی  بهوـش ــی فـی ــهوـس ــه  راده  ـب ــه ـی ــووه ـک ــه ک ـب ــتییانه و رووداوه  ـل ــهی   سروـش ــه ه د ـک ــت  ـی وـ

ــه ـســه ـمــرۆڤ ده ــداتـســ  ده ـتــی ـخــۆی ـل ــاره ت و ملـکــه ـب  ـکــاری ناشایـســت زووـکــان بـــت و ـچــی ـئ
ــه وهر نجامـبــدات، ـهــه ـئــه ــه ـتــه(ـســی  با ک ـل ــوه  ـکــه)  میـن ــه  رۆـســتهو ـشــه  نـی بـــت و  دهودا   ـخــه م ـل
ـســت  رده  ـبــه خاـتــه هد یـخــۆیو ی نووـســتنی  ر جـگــه  ـســه ڕواـتــه ی و ـئــه ـکــه  ژووره چـتــه هد  میـنــه ـتــه

بــــت،  وێ ده وــــک ـلـــه س ـبـــۆ ـشـــه ک رـبـــوار ـبـــه م وه  رۆـســـته دا ـکـــه وه ڵ ـئـــه ـگـــه م، ـلـــه رۆـســـته
ـهوـسـی فـیـرده ـه(  موـبـدک زانــت ـکـه هد پویـسـت   ـبـه وه  ـئ ـایینی زه ـم ـه) ـشـی رده الی ـئ ڵ  ـگـه ـل

 ی رنامــه وان بــه ریــت ئــه  و دابونــهئــایین ســتووری دهپــی   تــا بــهــت ب  ئامــاده مینــه بــاوکی تــه
و  مــی نووســتنی ئــه رهــه  بــه یــش کــه)بۆراز(   ببرــت، ڕــوه  بــه)کــردن مــاره(  رییــان واتــه هاوســه

  .همین ڵ ته گه بت له م ده ی روسته وه شه
  

  بدان پھلوان داد او دخت خویش
   است آیین و کیش  بوده بدان سان که

   وانه و پاه ی خوی دا به که کچه
   ورانه دهو  ریتی ئه پی داب و نه به
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  چو بسپرد دختر بدان پھلوان
   شاد گشتند پیر و جوان همه
   جان برافشاندند  شادی همه به

  بر آن پھلوان آفرین خواندند
   باد نو بر تۆ فرخنده   این ماه که

  سر بد سگاالن تو کند باد
   راز چو انباز او گشت با او به

   تا دیر باز ببود آن شب تیره

  دا م   رۆسته خۆی بهی  که  کچه که
  دا و کاته  و الو له  پیرشاد بوون

  ماکردن  سه وتنه  کهخۆشیدا  له
  م وتن  رۆسته   به  پیرۆزبای وتنه که

   تۆ   پیرۆز ب له  م مانگه وتیان ئه
  تۆ  گشت دوژمنی تفروتوونا ب ته
  یان ر پاشان تا به  هاوسه  بوونه که
  وان  ئه وه ر پکه سه ویان برده شه

  

  و ـکـاره ـلـهـکـیش  م ـخـه  و ـهـه ـکـه م ـبـاوکی کـچـه  ـهـه  ـکـه  ـبـووه وه  ـئـهوـسـی فـیـردهـسـتی  ـبـه ـمـه
ـتــی  ـســایه  ـتــا ـکــه ر هاوـســه ـســتووری دـیــن و ـئــایینی ـبــوون ـبــه پـــی ده ـبــه  ـکــهئاـگــادارن 

بــت و  دار نــه  کــارکی ناشایســت لکــه وانــی ئرانــی بــه م پاــه پــاک و خــاونی رۆســته
نـــاو کـــانی  ویســـته  خۆشـــه تییـــه ســـایه  کـــه کـــ لـــه  یـــه یـــش کـــه)ۆرابز(ی  وپایـــه پلـــه

   . }  بووهست په  و دکاره سکی به  دایکی که ن  و نه وه  خواره ته یه  نه یه شانامه
***  

ر  ـگـه ، ـئـه زمانـپـاک ـبـووه وـسـی فـیـرده ئژــت  ی فروـغـی ـکـه و باـسـه ـئـه
ت  ـبـاره ـسـه  ـکـهی فروـغـی  هانو باـسـ  ـگـه و ـبـه  ـخـودی ـئـه ـلـه   وردبیناـنـه

 ) مینــــه تــــه و م رۆســــته(ی  و باســــه ئــــه هــــا روه  هــــه،)دایکــــی زوحــــاک(  بــــه
ـه ـه وه بکۆیـن ـه ، ـن ـاک ـن ـووه ک زمانـپ ـه ، ـب ـه  ـب ـیس و ـب ـش ـپ ـو زۆرـی د  ـک
 بـیـر  و ـجـۆره  ـبـۆ دایـکـی زوـحـاک ـبـه  ـکـه  چلۆـنـه م زمانپاکیـیـه ـئـه! ـبـووه

  :ت  و ده وه کاته ده
  

  اگر در نھانی سخن دیگر است
   را راز با مادر است پژوهنده

   و کاره  ناخی ئه ر بۆیته گه ئه
    یارهالی دایکی د     کارهو  رازی ئه

  

  )ی راـمـزاده ـحـه( ی حراـمـزاده ی  وـشـهوـسـی فـیـرده   ـکـه  خۆـشـه وه فروـغـی دــی ـبـه
ـه ـه ـب ـار ـن ـردووه ـک ـاوه، ـب ـه  ـن ـی ـئ ـته رۆـک ـه و رـس ـه  جـگ ـزاده ـحـه(   ـل ـی  )راـم  ـچ
 ؟ وه سته ده دات به هئ

    الی دایکی دیاره     کارهو  رازی ئه   را راز با مادر است پژوهنده   
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ی  وه وـی ئـه  هـهوسـی فیـرده  کـات کـه  هـاوار ده زمـانی خـۆی فروغی به
ـه  داـسـتانه داوه ـه  وه ـک ـا داڕژــت ـک ـه ـشـکۆی رۆـسـتهوشان(  ـه ـی  م پاـ واـن

دایـکـی (م ـبـۆ  ، ـبـه)بــت دار ـنـه  لـکـهۆرابزی دایـکـی  میـنـه ئراـنـی و ـتـه
ـاک ـر ده  وه)زوـح ـا بـی ـه ـه ـه.  وه کاـت ـ ـئ ـه هـم ـه ـی ـانی پاکیـی ـه! ؟   زـم ـه جـگ    ـل

   وه ـیــه)فروـغــی(الی   ـبــه  ـکــه) یـکــی زوـحــاکدا (باـســی تاوانـبــارکردنی
ــارکی  ــهـک ــه ـب ــووه د و نادورـســت ـن ــوه    ـب ــات و   ده  و شانازیـشــی پـ ـک

  :نووست ده
کــی  یــه دا وشــه مــوو شــانامه  هــه لــه.   زمانپاکییــهوســی فیــردهکــانی  ندییــه تمــه  تایبــه کــ لــه یــه

ی   زۆرـبـــهی واـنـــه  پـچـــهـســـیو فـیـــرده  ، دـیـــاره وه د نابینیـتـــه راگرافـکـــی ـبـــه ـنـــد، ـپـــه ـســـه ناـپـــه
  و باســانه  و خــۆی لــه کــردووه ڵ پــیس نــه پــه ی چــه  وشــه کــانی خۆمــان زاری خــۆیی بــه شــاعیره
  ؛ پاراستووه

  
ـره ـان رنج دا ســه لـ ـۆ باســی  رادهـت ـوچ(کشــم ـب ـه  و دهکوشــتاری بـل ـه )....م یـل   ـل
، ـکـات  دهی ـچـۆن باـسـوـسـی فـیـرده   ـکـه  و باـسـه ت ـبـه تایـبـه  ـکـانی هڕ الـپـه
  . وسییه  فیرده"زمانیپاکی"کی  یه گه یش به باسهو  ئه
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  )اقبال یغمایی: نویسنده)  نظم و نثر  بهوسی فیرده  شاهانه ( ...ز گفتار دهقان(:کتبی   له دیکۆمینتی ی ڕه الپه

  
  دا و هۆنراوه ژر ئه  به   کشاویه  ڕه ن الپه م چه ری ئه  نووسه ته و خه ئه



 )وسی فیرده(رانی فارس و کورد و   نووسه   )کورد و بلوچ(وسی و  فیرده

 

 93 

  وسی ی فیرده انامهد شاملو و ش حمه ئه
  

ـه ـه ـئ ـه حـم ـاملو کـی ـه ؟ د ـش ـه ـئ ـاملو  حـم د ـش
ــه ــه)٢١/١٠/١٣٠٤(ـل ــۆچی ـه ــه  ـک ــاوی ـل   ـت

ــه ــاران دـت ــه ـت ــۆڕی ژیاـن ــی  ده.  وه  ـک وراـن
ــه ــه منایـی ــه ـک ــه ی ـب ــاوکی  وه ـهــۆی ـئ ی ـب

ک  ـیـه ر مـاوه ش بـوو ـهـه رـتـه ری ئـه فـسـه ئـه
ـــه ـــۆ ـئ ـــک ره ـب ـــدانی کارـ ـــه نجاـم ی  واـن

ـونک ده ـه ـش ـرا ـل ـاره ـک ـانی   ـش ـت،  رهـک ـش
    ر سه  به و شیراز  ئابادهم، میره سه

ـردووه ـدنی ســه.  ـب ـدان و کــا  شــاره تــایی لــه ره خوـن نی خــاش و زاهـی
د  ـشـھه  بیرجـنـد، ـمـه ندیـشـی ـلـه  خوـنـدنی ـنـاوه ـشـک ـلـه د، ـبـه ـشـھه ـمـه

ـــاران  ـــدووهو ـت ـــه . خوـن ـــای ـل ـــه)١٣٣١( ـس ـــه  ـل ـــۆ  ـگ ـــدا ـب ڵ باوکـی
 گورگـــــان و  تـــــه ی سیســـــتمی ژانـــــدارمری چـــــووه وه بنیادنانـــــه

ــه ــه تورـک ــه نســـه ـم ــات ـل ــه حـــرا، هاوـک ــه ـگ ــدن ـل ــه ڵ خوـن    چاالکیـی
ـانی ناوـچـه سیاـسـییه ـهدا)ـشـمال(ی  ـک ـه . ـشـداریکردووه  ـب ـهـۆی  ـشـاملو ـب

ـه ـه الـی ـری ـل ـه نـگ ـه  ئامانیـی ـه کــان و دژاـی ـه تــی هاوـپ ـان ـل  تــاران  یماـن
کـــان  وییـــه ی شـــۆره ندیخانـــه کرـــت بـــۆ بـــه  ده وانـــه گیرـــت ره ده
ڵ  ـگـــه  زیـنـــدان ـلـــه ـپـــاش ـئـــازادبوون ـلـــه. ـشـــت  ره ـلـــه) ت ـســـۆڤییه(

ــه ــه بـن ــه ماـ ــدا ده ـک ــ  ـی ــۆ ورـم ــه ره(ڕوات ـب ــۆلی ـچــواره)زایـی ــی   و ـپ ـم
ـ وه خوـنـت و پاـشـان دـتـه وێ ده ـنـدی ـلـه ـنـاوه   ر ناچـتـه ـبـۆ ـتـاران ئیـت

ـه ـدن قوتابخاـن ـۆ خوـن ـه)١٣٣٣( ســای . ـب ـاوانی چــاالکی سیاســی  ـب   ـت
ـاوهگیرــت و  ده ـه  ـچـواردهی ـم ـاو   ماـنـگ ـل ـدانی ـشـاری بـن ـاب( زیـن و ) بـن

ـه ـدانی ـق ـه زیـن ـان ـب ـر ژـی ـه ـس ـات ر ده ـس ـه. ـب ـای ـل ـ)١٣٣٦ ( ـس ـه هدا کۆـم ـ  
ـان ـبـه ـیـه ـهـۆنراوه آـهـن (  پاـشـان،ـچـاپکرا)  آهـنـگ ـهـای فراـمـوش ـشـده(ـنـاوی  کـی
ی   هـــۆنراوه ـــه ن کۆمـــه چـــه و )آيـــدا در آينـــه( -)  هـــوای تـــازه (–) و احســـاس

  .  چاپکراوهانی دیکه
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   زانسـتگای برکلـی لـه )١٩٩٠(هـاری سـای  بـه شـاملو لـهد  حمـه رز ئـه به
  ڕــوه ـبـه دا)م هی بیـسـت ده  ـسـه ـنـاوی ئــران ـلـه( ژــر   کۆنفراـسـک ـلـهمریـکـا  ـئـه ـلـه
ــات ده ــژ پشـــکه و کۆنفرانســـه ، لـــه ـب کی دوور و درـش بـــه دا باســـ  

ــه ــه شـــدارانی کۆنفراســـه ـب ــات  ده ـک ــه باســـ.ـک ــه  و کۆنفرانســـه ی ـئ   ـب
ــه  نووـســراوه ــه.  نترنـــت داـنــراوه  ـئــه ـل ــه ـب ــ ـکــه ه باـســ ـشــک ـل  انـی

ـاره ســه ـه رـب ـرده  ت ـب ـه و زوحا  و شــانامهوســی فـی ـه.  ـک ـی هــۆی گ ـب رنـگ
ـه باـسـه ـه ـک ـه  کورـت ـ ـی ـه یـک ـه ـک ـاره  ـس ـه ـب ـرده و  ـشـانامه(  ت ـب   ه ) و زوـحـاکوـسـی فـی

  :  یه و جۆره  به  کهست رده  به مه خه ده

  . یه  خۆیی ههتی کی تایبه  نووسین مژوویه وانه مژوو پچه{
م   ئــه. ناکــات  وه ه کردنــ  دووبــاره  بــهنــین و پویســتزا هدوشــیروان  رهــاتی نــه ســه موومــان بــه هــه

   ـشــا ی ببـــت ـبــه ـبــری براـکــه ر ـلــه ـگــه وت ـئــه الکاـنــدا رـکــه ڵ ـمــه ـگــه  ـلــه  راـمــزاده  ـحــه مرۆڤـخــۆره
ک   یــه س لــه کــر و فریوکــاری بــه  مــه  و ئــژن بــه نووســیویانه .بــات نــاو ده کــان لــه کییــه زده مــه

وـخــوار ـتــا  ره  ـســهو  وه ری وت ـکــۆکرده رانـســه  ـســه ـکــی ـلــه زده ـمــه) ١٣٠٠٠٠( زار دوـســیھه رۆژدا ـســه
  .یواسین کدا هه  ئاهه  چاه د له نوقه
ـــه ـــه  نفــــره مکــــاره ـئ ـــه وه ت و کارداـن ـــی وه ـی ـــوو کــــه ـک ـــ  ده هــــای ـب ـــه دهوـم ـــۆ  زگاکــــانی حکوـم ت ـب

ــه ــانی ده واره ی ـشــونه وه پاککردـن ــار ده ـســتبه ـک ــن  ـک ـــســت  دهو ـب ــه ده هـئ ــه  ـشــانۆیه  ـن   ـکــی فریوکاراـن
  ک فریـشــته  وه  خونـخــۆره م دـــوه ری ـتــا ـئــه روه ـیــری دادـپــهک زنج وه) ـنــگ ـکــن  ـخــر رهنـمــایش(

  تاـیــه تاـهــه ـبــۆ ـهــهـتــوانن  ده پـیــان واـبــوو ،نجاـمــدا ـیــان ـئــه و ـکــاره ـئــه .ـــک بناـســنن  ـخــه ـبــه
ی  بیـســتین کوـتــوپ وـشــه وـشــیروان ده ۆ کاتـــک ـنــاوی ـنــهـمــ ک ـئــه ر وه ن، ـهــه  دهـبــمـــژوو فرـیــو 

  .  وه وته که ریمان بیر ده روه دادپه
  
   است نام فرخ نوشیروان بعدل ندهز

  : نوشیروان نماند  بسی گذشت که گرچه
  سعدی  بیچاره

     ر زیندووه وه داد وشیروان به ناوی نه
    و مردووه  ماوه نه   ه مژ  له ن چه ر هه

  
  

ئســـتا .  وه هینـــ کـــه ی ده باســـپاشـــانردییـــا،  ســـی داریـــوش و بـــه با نـــین لـــه واز بێبـــا جـــار
رکــی   تــویژه کــه) ســووری حــه(نــاوی  دۆســتانم بــه کــک لــه یــه : وحــاک چلۆنــهبــابزانین باســی ز

  گــای بــه مشــید کۆمــه جــه: نووســت  زوحــاک ده ت بــه بــاره کــدا ســه یــه  نووســراوه  لــه توانایــه بــه
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جیــب و مــاقون، چینــی  الکــان، چینــی نــه ک چینــی مــه وه: ش کردبــوو لــی جیــاواز دابــه چینگــه
پــاش . گــات ت ده ســه  ده  پاشــان زوحــاک بــه.... ســازان و  هشــکری، چینــی جووتیــار و پیشــ لــه

بینــین  ک ده  شــا، وه بــت بــه ر ده ی ئاســنگه ڕینــی کــاوه پــی راپــه  بــه یــدوون کــه ره زوحــاک، فــه
  مشــید کــه ورانــی جــه  بــۆ ده گایــه ی کۆمــه وه ڕانــه دات گــه هئــنجــامی   ئــه مــین کــارێ کــه کــه یــه
ون وـیــد هر ی ـفــه وه ڵ ـئــه ـگــه  ئژـــت ـلــهوـســی فـیــردهک  وهر ـهــه. ـتــی ـبــوو ـکــی چیناـیــه گاـیــه ـمــهکۆ
  :  ناو شار و کوتی ست جارچی خسته  ده تی گرته سه ده
  

  ور   با پیشه سپاهی نباید که
   یک روی جویند هر دو هنر به

  یکی کار و زر و دگر کورزدار 
  سزاوار هر دو پدید است کار 

  چو این کار آن جوید آن کار این
  !راسر زمینپر آشوب گردد س

  ساز ڵ پیشه گه  لهتشکری ناب له
  ئاوازاز و ڕ هاوڕێ و هاو ببت به

  ک ز و کار س یه ده ورزبهک گ یه
   پناوی کار ن له ده وئه ردوو هه هه
  م ویش کاری ئه  ئهکاو  م کاری ئه ئه

  م خاترجه وت ببه  شه جھان ئه
  

مشــید  جــه( نــوان پادشــایی  ی پاشــایی زوحــاک لــه وره  ده  کــه وه ســته ده دات بــه هئــ  وه  ئــه مــه ئــه
  .  ناو بردووه  له ی تییه  چینایه و پرۆسه ، ئه دا بووه)یدوون ره و فه

 دوو ســ  تــی ی چینایــهنــد بــه ســته جــۆری ده   ئاگامــان لــه  ئمــه یــش بــزانین کــه وه  ئــه پویســته
ـه)٣٠٠٠ –٢(زار هــه ـه.  ســاڵ پــش نیـی ـه ســته  دهو ـئ ـه ـب ـه ندیـی ـه  ـک ـه کۆ  ـل ـدا  ـم گــای پشــووی ئراـن

زاـنـــین داـســـتانی  ـیـــش ده وه ـئـــه . ـکـــراوهپ ی ی تازیـشـــدا ئاـمـــاژه)ئاڤـســـتا( کتـبـــی   ـلـــه ـبـــووه
   کـــه ککـــه کردی بیـــر و بۆچـــوونی خـــهتســـ ، ده  باســـکراوه  بـــۆ ئمـــه  و جـــۆره  بـــه زوحـــاک کـــه

ـه ـردووه وه ـئ ـان دورـسـت ـک ـۆچ ده ـی ـه  ـب ـت ئاواـت ـه بـ ـه وه خــوازی ـئ ـن ـک ـه ـب ـدوون  ره  ـف ـت و جــارکی ـی بـ
 بـــۆ سیســـتمی  وه ڕانـــه  گـــه ت بـــه بـــاره بـــت ســـه ، بـــۆچ ده وه وان بـــۆ پـــاش بگتـــه  ئـــه دیکـــه
    بن؟ شکه تی شاگه چینایه
ـه ـاره ـئ ـه م ـک ـه  ـل ـه  دوو حاـ ـه ده ت ـب ـه:  ر نیـی ـه ـئ ـه ســانه و ـک ـه ی ـک ـان ســازکردووه م داســتانه  ـئ ـا  ـی  ـی
  ی ـکـه ـسـه و ـکـه ـیـا ـئـه)  راـسـت ـنـاچ ش زۆر ـلـهـیـ وه ـئـه(ـکـان ـبـوون  ـنـده ـمـه وــه دارا و ده چیـنـی  ـلـه

  ـکــــهبووبــــت ف خــــداینامک،، نصــــ چ ،،موســــی فـیــــردهچ  (  کــــردووه ی ئامــــاده کــــه داســــتانه
   ـکـــه  ـکـــردووهـســـاز  و ـجـــۆره ی ـبـــه ـکـــه  و داـســـتانه درۆی ـکـــردووه)  ی ـشـــانامه ـبـــووه رـچـــاوه ـســـه
و  ر ـبــه  ـهــه ،دا نووـســراوه  ـشــانامه  ـلــه و ـجــۆره  ـبــه ـکــان ـبــووه ژاره  ـهــه ـیــش خواـســتی چیـنــه وه ـئــه
  .   کات  ده نگری بووه  الیه یش که و چینه  و ئهندی خۆی وه رژه  به نگری له الیه   زۆر راستگۆیانه هۆیه
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ـاییه ـتکی ئاـس ـه ـش ـه  ـل ـه  رواـن ـه ـک ـکه ی ـک ـه  ـس ـه وه ـک ـر  ـل ـه  ســایه ژـ ـای   و ـپ ـهـن ـدا  سیســتمی چیناـی تـی
ســـکی  کـــه   کـــه  شۆڕشـــگریش بـــۆ کـــاوهی بـــت زوحـــاک تاوانبـــار بـــت و کارنامـــه ژیابـــت ده

ـــی پیـشـــه ـــه)ـســـنعاتکار(ـی ـــه  ـه ـــه  ش ژار و بـب ـــ  ـل ـــه ه ماـڤ ـــه  کۆـم ـــهتی ـی ـــان ـی ـــه ـک ـــای   ـل  کۆـت
ـکــی  ـیــه ک نیـشــانه ـــک وه ی ـبــۆ فرـیــودانی ـخــه ـکــه ریـیــه  ئاـســنگه س پـشــدامنه  ـبــهدا هـکــ داـســتانه

ـه ـه ـب ـۆ الـی ـز ـب ـری خــه هـ ـه نـگ ـه ــک ـل ـت ـب ـا ببـ ـه  ـش ـای پادشــایی ـف ـدو ره  ـئ ـهـی ـدوونک  ره ون، ـف ـی
 زینـــدوو  کـــه تیـــه  چینایـــه ورانـــی پشـــتر و سیســـتمه  بـــۆ ده وه گتـــه  ده و بارودۆخـــه  ئـــه کـــه
  . بت وازش ده ی رز و نه بن جگه کدڵ نه ست و یه کده ک یه  خه  تا وه کاته ده
ـــابی  جــــه  ـــردهـن ـــی فـی ـــهوـس ـــه  ـل ـــه  ـب ـــدا ـب ـــایی زوحاـک ـــی پادـش ـــ ـش ـــک باـس ـــیچ جۆرـ ـــاره ی ـه    ـک

ـه ـتی ـیـه کۆـم ـانی  هـی ـهزوـحـاک ـک ـه ناـکـات و ـل ـار ده  پـشـدا ـئ ـه و تاوانـب ـه ـکـات، ـب ی راـسـتی  وه ـبـ ـئ
مـــار   دوو کـــات کـــه  ده  ئامـــاده و جـــۆره  بـــهژار ی زوحـــاکی هـــه  روو، کارنامـــه ه بخاتـــ کـــه باســـه
  و ـکــاره ئـســتا ـبــۆ باـســی ـئــه.  ـکــانیش مـشــکی مرۆـڤــه  و ـخــواردنی ـمــاره واوهوی رر ـشــان ـســه ـلــه

بــت  ی زوحــاک ده کــه  رده دهکردنــی ر ســه  بــۆچ بــۆ چــاره  بپرســهوســی فیــرده   لــه هســووک و بنرخــ
  .}؟رگرن وهان سوود  مشکی مردوو ر ببن، بۆ نابت له مروڤ سه

*** 

  کان جیاوازییه
 وســی فیــرده تماشــای  ی پشــوو ناســانهوسی فیــردهو  ک ئــه وهشــاملو 

  ـنـاو ـبـا بۆیـنـه .   ژــر پرـسـیار  باـتـه ده وـسـی  و فـیـرده ـشـانامه ات،ـکـ اـنـ
   پیویســته دا لــرهم  بــه یــن، گــه  گــوێ ده ین بــهبــزان  وه و باســه ئــه
  : دوو باس ت به باره  سهوسی فیرده بۆ دیدوبۆچوونی  وه ینهڕ بگه
    )ی فارسزمانی(باسی  - ٢  )ب ره عه(باسی  – ١
  

  )ب ره عه(و  وسی فیرده
  

  چو با تخت منبر برابر شود
  ر شود نام بوبکر و عم همه

**  

  سگ و یوز او بیشتر زان خورد
  نشمردهمی  آن بچیزی   شاه که

  شما را بچشم اندرون شرم نیست
   خرد مھر و آزرم نیست ز راه

  ر رانبه ختا بب به ڵ ته گه ر له  مینبه که
  ر مهکر و عو بوبه  ئه بنه هئکانیش  ناوه

   

  ژین ها خۆش ئه  شا وهکانی هگ سه
   ناتوانن بژین و جۆره  به ئوه
     نییه رم و شکۆ الی ئوه شه

   نییه بۆ ئوهندی  زانای و ره
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   و آن زاد و آن مھر و خوی بدان چھره
  چنین تاج و تخت آمدن آرزوی

   وشته کوت و کار و ره روسه و سه به
   خته زوتان پادشای و تاج و ته ئاره

  
  ٢٢٢ تا ٢١٩ ل )٧(رگی  به شانامه

  

  )یفارسزمانی ( و وسی فیرده
  

  ین سال سیدربسی رنج بردم 
   آردم بدین پارسی عجم زنده

  واو ق تکۆشام ته به سی سای ره
  ارسیم آردۆ باوفمیم توڕدا  جه عه

  

  )زمانی فارسی( و )ب ره عه(شاملو و 
  

  : ت  دهدا  و کۆنفرانسه شاملو له
 دڵ و  کی مژوویی بوو، بهنگ رهه نی فه  خاوه ک که یه وه ته  نه نگ به رهه کی بفه شته بی ده ره عه
رین  په ما و هه ، سه  ناشایسته ، هۆنراوه ده ویست، وتی موزیک به ی خۆش ده ره و هونه  ئه گیان
   . هزن رتاشی تاوانکی مه یکه کشی و په ، ونه تاوانه

  

    : ئژت و جۆره به زمانی فارسی   به ت هبار مان کۆنفرانسدا سه  هه له
   پـیــان واـیــه بـتــهـیــه، ا ـکــی ئیرانیـیــان ـهــه ـیــه ت چوارچـــوه  رواـــه  ـبــه ـنــیـســتانکی زۆرم بیدۆ
ـه ـه  ـسـه ـک ـای  خــۆن، ـسـه  ده وزیقاورـم ـه(ـم ـی ره باباـک ـه)ـم ـان ـل ـاره ـی ـاو ـک ـان پباشــتره  دانســی ـن ،  باـک
ی ت گۆشــ ت بــه بــاره گــرن، ســه ن و رۆژوو ده کــه  نــوژ ده یــه ر بیروبۆچــوونی ئایینییــان هــه گــه ئــه
ـهرام  ڵ و حــه ـحـه ـه وه کارداـن ـان ـه ـه ی زۆرـی ـه، ـه ـه ـی ـدک ـل ـه  ـن ـه واـن ـ  ـه ـاخۆن، ـئ ـه هر گۆـشـت ـن ر  ـگ
  .ردا سه ن به  ده هئری   رووسهن که  کارنه وه  چارشوه به
ـه،ـسـوو ڵ ـخـه ـگـه ـلـه ـه ـگـه  ـل ـه،ی ـکـه ڵ ـبـرای ژـن ـه،ی ـکـه ڵ خوـشـکی ژـنـه ـگـه  ـل ـه ـگـه  ـل ـه ـکـه ڵ براژـن   ی ـل
کــمایــان وایــه خــه وی راده ر زه ه ســ ی نــانخواردن لــه ژیــن و چــون ســفره دا دهنگــی  رهــه  فــه ن پ

  نــگ لگــۆڕاوه رهــه ڵ فــه گــه ت و خوویــان لــه عــاده. وه تــه  و ئرانــی ماونــه ئرانییــان پاراســتووه
ــو  ــان فرـی ــو خۆـی ــه ده هـئ ــه وه ن، چـــون ـئ ــابینن ـک ــه  ـن ــه  مناـ ــه ـک ــان ـت ــه ـی ــاکی  ناـن ــانی زگـم ت زـم

م  فربــــووه؛ بــــه)   ســــوختهپــــدر(ی س وشــــه  فارســــی بــــه خــــۆی نازانــــت و لــــه) دایکــــی(
  !  نییه وه ر هیچه سه  هیچی به  که مریکایشه ی ئه  زاراوه یشی نازانت و به ماناکه

***  

ـرده ـهوـسـی فـی ـانامه  ـل ـه(باـسـی  دا  ـش ـات  ده)وـشـیروان پادـشـایی ـن ـه ،ـک ـ ـی ککـ 
  : نموونه ، بلوچه کوشتاری یش)وشیروان نه( کانی هکار  له
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  ازیشان فراوان و اندک نماند
  ن و مرد جنگی و کودک نماندز

   شمشیر بگذاشتند سراسر به
  ستم کردن کوچ بر داشتند

  بشد ایمن از رنج ایشان جھان
  بلوچی نماند آشکار نھان

  ما نهس  که نیالم  آه  لهزۆر و   له
  ما  نهیشژن و مناڵ و پیاوئازا

  ان درمارال  گورز و شمشر په به
  ران نده  هه هیی  ترسا گه  لهبلوچ
  تری شا ژر چه  ن ئارام بوو لهجھا

  ما ر نه جارێ ناوی هه  بلوچ به
  

کــانی  کــاره(  و هۆیــه ر بــه ، هــه وه ه  وردی خونــدو ی بــه شــاملو شــانامه
ــه ده )وـســی فـیــرده ــر پرـســیار  باـت ــهو  ژـ  و ـئــه( :ـــت دهـیــش )وـشــیروان ـنــه(  ـب
   .)  کوشتووهیکی هدز مه) ١٣٠٠٠٠(  مرۆڤخۆره ی دهارامز حه
  

ــه ــهی وه ـئ ــاژه  ـک ــه  ئاـم ــه ی ـب ــتاری ـم ــه زده  کوـش ــان  کیـی ــهـک ــت  ده ـب ـس
 ـکـات و هـئـ وانوـشـیر ـخـونژی ـنـهباـسـی م  ، ـهـه ـکـردووهوـشـیروان  ـنـه
ـه ـهم  ـه ـهـسـت ـه ـی  رد و ره ده   ـب ـهنـج ـه زده ـم ـان کیـی ـه ،ـک ـه ـب و  م باـسـی ـئ

و  ـهـا ـئـه روه ک، ـهـه و گیـلـه بـلـوچ  ت ـبـه ـبـاره وـشـیروان ـسـه ی ـنـه تاواـنـه
ـرده ـسـووکایه ـی فـی ـهو ـت ـات ـسـی ـب ـورد ناـک ـه.  ـک ـه ـل ـه ـگ ـهدا  وه ڵ ـئ ـه  ـک و  ـئ
  ی ک و کـــاره ، گیلـــهر بلـــوچ وشـــیروان بـــۆ ســـه ی نـــه تـــه سیاســـه
  هـشـاملو ـلـ  ـخـودی دا ـکـه هوراـنـ  دهو ـلـه ـکـورد  ت ـبـه ـبـاره وـسـی ـسـه فـیـرده

ک  ن سیســـتمی پادشـــایی ئـــران وه الیـــه م لـــه ، هـــه ژیانـــدا بـــووه
ــه ـپــه ــه هـل ــاروراـنــی   ده م ـهــهـکــان و  ویـی کۆـمــاری ئیـســالمی (یش کۆـم

ـران ـ )ئـ ـۆ ـس ـوچ هـب ـهر بـل ـورد  و گیـل ـهک و ـک ـدراوه  ـئ ـۆ . نجاـم  باـسـی چـب
 ـبــۆ  وه گـتــه ـکــان ده کیـیــه زده  ـمــهکردنی باـســهۆـکــاری !؟ ـکــردووه ـنــه

و  ـئــایین  ـنــدییان ـبــه ـکــان پـــوه کیـیــه زده ی ـشــاملو، ـمــه وه بیرکردـنــه
ـدئۆلۆژی  ـهئـی ـه زده ـم ـه وه ـک ـه  ـه ـه بۆـی ـیان ده ـی ـات  باـس ـه ـک ـی  ، ـب م باـس

ـوچ ـهبـل ـورد  ، گیـل ـوهک و ـک ـه پـ ـدی ـب ـه ـن ـه  کۆـم ـه  خــه ـ ـه وه كـک ـه  ـه   ـی
  وه،  سیاـســییه  خاـنــه  چـنــه  ده ک و ـکــورد ـکــه گیـلــه ،ـنــاوی بـلــوچ ـبــه

  . بکات وانه ئه باسی ژیانی سیاسی  وهیوستو شاملویش نه
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 بیــر   لــه  فارســییان  کــه  دایــه)مریکــا کــانی ئــه فارســه(مــی   خــه شــاملو لــه
 شـــار و  بلوچســـتان لـــه خـــودی  م بلـــوچ لـــه ، بـــه وه هتـــ  چـــووه
 زـمــانی بـلــوچی   ـبــه ـیــان نیـیــه وه  ـمــافی ـئــهـکــانی خۆیاـنــدا دھاـتــه

! ـکــاتنا) وـشــیروان نــه(ی  و تاواـنــه ـچــی ـشــاملو باـســی ـئــه بخــونن، ـکــه
 وردی  ی ـبـــه  ـشـــاملو ـشـــانامه دا ـکـــه وه ر ـئـــه ـســـه ـهـــا ـبـــه روه ـهـــه

ـدوه ـه خوـن ـه وه ـت ـه ، ـب ـووکایه م ـئ ـهتی و ـس ـرده ـی ـه ی فـی ـی ـس ـاره وـس ت  ـب
 !  کردووه هکی پن یه  ئاماژه و بووه ه گرنگ ن وه الیانه  کورد به به
  
  : ت ها ده روه هه

. وه ـتـــــه  و ئراـنـــــی ماوـنـــــه نـگـــــی ئرانیـیـــــان پاراـســـــتووه رـهـــــه  ـفـــــه پـیـــــان واـیـــــه
ــــه ـعــــاده ــــان ـل ــــه ت و خووـی ــــه ـگ ــــه ڵ ـف ــــۆڕاوه رـه ــــگ لـگ ــــو  ـن ــــان فرـی ــــ و خۆـی ن،  ده هـئ

) دایکــــی(ت زمــــانی زگمــــاکی  نانــــه یــــان تــــه کــــه  مناــــه ابینن کــــه نــــ وه چــــون ئــــه
ــــه ــــت و ـل ــــه خـــــۆی نازانـ ــــدر ســـــوخته(ی س وشـــــه  فارســـــی ـب ــــه)  ـپ ــــووه؛ ـب م  فرـب

  !  نییه وه ر هیچه سه  هیچی به  که مریکایشه ی ئه  زاراوه یشی نازانت و به ماناکه
  

ـــه ـــر ده و جــــۆره بــــه  کــــه   ی داخــــه جـگ   ــــن  و ده وه نــــه هکــــ  بـی
ــــــهئ ــــــانی رانیـی ــــــان زـم ــــــاکی) دایـکــــــی({ ـک ــــــه }زگـم ــــــان ـل   خۆـی

   .)زانن پدر سوخته ده(ی  س وشه  و به وه ته بیرچووه
ـکــــان زـمــــانی   فارـســــه  ـئــــاراوه  دـتــــه  پرـســــیارهم دا ـئــــه لـــــره

ـــه ـــر چــــووه فارســــییان ـل ـــه  بـی ـــه وه ـت ـــا ئرانیـی ـــان  ـی ـــ  !؟ـک  و هـل
ـــــه ـــــه ئراـن ـــــاژهشــــــاملو   دا ـک ـــــی ئاـم ـــــات ده پـ ـــــورک،  ـک ، ـت

ــهن، مـــه رکـــهتو ــوچ، گیـل  کـــورد و ب، ره عـــهرانـــی،  مازنـــدهک،   بـل
   .نژی هنی د رمه ئه

ـــه ـــه ـئ ـــه رـهـــه و ـف ـــه نـگ ـــه  ـک ـــه  ئرانیـی ـــانی فارـســـییان ـل ـــان زـم   ـک
ـــه بیرچــــووه ـــه وه ـت ـــه  ـه ـــان ـف ـــه ـم ـــی  رـه ـــه(نـگ ـــاس هــــو میرعــــه ـئ ـــدا هـب ) ـی

فارســــی (نووســــی ی  ده  کــــه ورانــــی شــــایه زیــــری ده رۆکــــوه ســــه

 )وسی فیرده(رانی فارس و کورد و   نووسه   )کورد و بلوچ(وسی و  فیرده

 

 100

ــ ــانی دایکـی ــهیزـم ــه  ئرانیـی ــه،)کاـن ــهو   ـب ــته ـه ــوچ و   وـس ــافی بـل ـم
  ! چ شاملویکاتیدا ب رت جا چ هوهک پشل ده... وتورک 

 
 زـمــــانی  ی رـبــــاره دهی ـشــــاملو  وـســــته و ـهــــه ت ـبــــه ـبــــاره ـســــه

 !وه سته ده یه به  هه ی دیکه کانی ناو ئران، نموونه وه ته نه

  
  

 یدا باس هوه میرعه  ئه  بهت باره ی دیکۆمینتی سه ڕه الپه
 .وی شای ئران هله زا په دره ممه ورانی محه زیری ده رۆکوه سه
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  وسی ی فیرده هرام مشیری و شانامه به

  
 

   بخونرتدابیرستان و زانستگا بستان و ده  ده  له ب شانامه ئه
  

  :هرام مشیری ی به پناسه
ــه ــوژه ـب ــرام مشـــیری ـت ــژوو، نووســـه ـه ــه ری مـ ــوه ر و ـب ــه ڕـ ری  ـب
ـه ـه ـب ـه رناـم ـه ـی ـی ـت ـه ـک ـۆن ـل ـهڤیزـی ـاوی  ی ـب ـد ســرز(ـن ـین جاوـی ـه). ـم م  ـئ
ـه ـه ـب ـه) ٢٠٠١(ی ســای  رناـم ـه ـل ـه  ـئ ـا داـم ـه مریـک ـد، ـل ـه زراـن ـه م ـب دا  رناـم

ـکــرد و  ـئــه) بـیــات و مـــژووی ـکــۆنی ئراـنــی ده ب، ـئــه زه ـمــه(باـســی 
  .  الواز بووه و جۆره  بۆچ به و باسه ر ئه  سه چووه ئه
ـنــدنی ، ـپــاش خو  داـیــک ـبــووه ـلــه) ١٣٢٦(ـهــرام مـشــیری ـســای  ـبــه
 زانـســتگای  چـتــه ـئــه) ـگــان گوپاـیــه( ـشــاری ـنــدی ـلــه ـشــی ـنــاوه ـبــه
زرــت،  ـمـه ش داـئـه رـتـه  ـئـه ر ـلـه ش و پاـشـان ـهـه رـتـه  ـئـه ری ـلـه فـسـه ـئـه
  . ر ده ش دته رته  ئه  له وه ه)ساواک(کانی  هۆی کاره م به به

ــه)١٩٧٤(ســـای  ــی ـئ ــه ی زاییـن ــۆ ـئ ــه ڕوات ـب ــا و ـل  زانســـتگای  مریـک
ـه( ـاتۆلیکی ـئ ـامری ـک ـه) ـک ـه ـل ـه ـشـی ـشـیمی ده ـب ـه س ـئ ـات ـب ـدن و  ـک  خوـن

ـه ـه(ی  کارناـم ـه وه) وق لیســانس ـف ـت، چــه رـئ ـی ســه گرـ ـاره ن کتـب ت  ـب
  }  نگ و مژوو نووسیوه رهه ت، فه  سیاسه به

  . رگیراوه نترنت وه  ئه  فارسی له  به ته و بابه ئه
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  مریـکـا و ـلـه ڤیزـیـۆنی ـئـه ـلـه ـشـی فارـسـی ـتـه  ـبـه ـلـه) ٢٩/٥/٢٠١٥(رۆژی 
ـنـاوی  ی کـسـک ـبـوو ـبـه رـکـه ـبـه ڕـیـوه  ـبـه ـکـه) ی آـخـر ـصـحفه(ی رناـمـه ـبـه

نـجـام  ـئـه) ـهـرام مـشـیری ـبـه(ڵ  ـگـه وتووژــک ـلـه) ـتـی الـحـه ـهـدی ـفـه ـمـه(
  : یه و جۆره به  و وتووژه ئهکی  یه  کورته درت که ئه

  

  :تی الحه فه
. وـســی ـبــوو مـســاڵ رۆژی فـیــرده ـئــه) ـگــونی(اردیبھـشــت ) ٢٥(رۆژی 

ــه ــهک  ئســـتا ـن ــه ـه ــه ر ـب ــه وه و بۆـن ی  ر باســـی شـــانامه  ســـه  بۆـم
ـرده ـه فـی ـه وســی، ـب ـو ـل ـه  هــه ـک ـه ر ـک ـه  ســه ســ ـک ـب و  ری ـل ـاو کتـ ـن
  :  ، پرسیارم کردبت که دا بووه وه  خوندنه هۆنراوه
  ؟  وه ته ت خوندوه ک شانامه یه تا چ راده
  ناسی؟  ئه ک شانامه یه تا چ راده
  ؟ گه گرن ن شانامه موو ئه بۆچی هه
  . بووه) نازانم(ی  که مه م وه ، به مان بیستووه و باسه مان ئه زۆربه
  ، بۆچی؟ ت کردووه ن تماشای شانامه گمه  ده زانم تۆیش به بت، ئه س ئاگای لنه با که
   بـۆ کـاری خونـدن لـه وه ڕتـه گـه  ئـه و باسـه کـانی ئـه  هۆکـاره ک له یه

  .......................  وه و باسه  ناو ئه ڕۆمه ئه کورتی  دا به رنامه م به وت، له
ر باســی شــاکان   و هــه  مــژووی شــاکانه شــانامه:  ئــژن ی کــه وه ئــه
  !؟)مشیری(ڕز   به کات، راسته ئه

  

  :  هرام مشیری به
  ، ئمــه جــ و دورســته ت پکــرد زۆر بــه  تــۆ ئامــاژه  کــه و باســه ئــه
ــه ــه ـک ــه ســـکمان ـه ــه ـی ــاوی   ـب ــ(ـن ــر ماـک رنـــه) انت ــه ـئ ــاری  ســـه م ـک  ـک

ـه   و لــه  ئــه ی کــه و کاتــه ، ئــه  کــردووه ر شــانامه ســه ی لــه وه لکۆیـن
  ـکـرد ـکـه دوان و ـشـانازییان ـئـه فارـسـی ـئـه  ــک ـبـه هندوـسـتان ـبـوو ـخـه

  :ژتئ) ماکان. (دون  ئه و زمانه به
ـه( ـه ـل ـۆڕ و کۆبووـن ـه وه  ـک ـدا ـل ـه کاـن ـه ســانه و ـک ـه ی ـک ـه  خوـن ـوون و خۆیشــیان ـب ـاس   شــانامه وار ـب ـن
  ). ر بوو به یان له کی شانامه یه ن هۆنراوه س چه کرد، به زانی، پرسیارم ئه ئه
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ـه ـه و باـسـه ـئ ـاژه ـیـش ـک ـه  ئاـم ـرد زۆر ـب ـه ت پـک ـه!   جـی ـاره م ـسـه ـب ت  ـب
  !  نییه و جۆره نا، به؟ )  مژووی شاکانه شانامه: ( و پرسیاره به

  )!وی باش ردهک و نگ و کار رهه فه (  له  بریتییه شانامه
  . ئران رگریکردنیان له  و بهنگ  جه له) کان  ئرانییهزنی مه (  له  بریتییه شانامه
   وانــه  لــه جگــه! زنــی مــرۆڤ  مــرۆڤ و مــه  بــه خدانــه ه، بایــ یــه فــه لســه ، فــه تــه  حیکمــه شــانامه
  !  یهری روه  کانگای دادپه شانامه
ـه شــانامه ـه  ـل ـدا جـگ ـه  ئراـن ـه ی تایـب ـی خــۆی ـه ـ ـت ـه  و پویســته هـی ـه  ـل ـای و  ره ی ســه  قوتابخاـن ـت
  .  ل گرنگه  گه  بۆ ئمه م کتبه ندی و زانستگادا بخونرت، ئه ناوه
***  

   ! یه نترنت هه  ئه ، له  دوور و درژه و وتووژه ئه
  

  :  کردووه ته ن بابه و چه ی به ڕیز مشیری ئاماژه به
  

   زمانی فارسی  شانازیکردنی به– ١
    مژووی شاکان نییه امه شان– ٢
   دا ه شانام ری له روه زنی مرۆڤ و دادپه  مه– ٣
  .  پویستهبیرستان و زانستگاکاندا بستان و ده  ده  له  خوندنی شانامه– ٤
  

   وه  بکۆینه ته ن بابه و چه با له
  

   زمانی فارسی   شانازیکردن به– ١
  

ـه ـان ـک ـه ره زـم ـوه ـس ـه ی پـ ـوان مرۆـڤ ـدی نـ ـا ـن ـیچ زـم ـه، ـه ـدا  ن ـل  جھاـن
 یکــانی ژیــان رانــدنی کــاره  بــۆ راپــهمــرۆڤ،  ی شــانازی نییــه جگــه

  . ێگر رئه  وهزمانی دراوسکانی و ی خۆیی زمان  وشه سوود له
ــه ــه  زمـــانی فارســـی وه وێ لـــه ر بمانـــه گـــه ـئ ــک بکۆیـن وه ک زمانـ  
   ـکـه ی نیـیـه وه  و تواـنـایی ـئـه ـتـوانین بــژین زـمـانکی ـبـه پــز نیـیـه ـئـه

  . ستۆ بگرت  ئه  گوندکدا له ی مرۆڤک له ری رۆژانهکاروبا
ـه ـه ـب ـه  فارـسـییه  واژناـمـه  چاوخـشـاندن ـب ـدا ـبـۆ نمووـن فرهـنـگ فارـسـی (: کاـن
ی  ر وـشـه ـگـه ، ـئـه  الواز و بـھـزه ـنـه  ـچـه وــت ـکـه ـکـه رـئـه بۆـمـان ده) عمـیـد
}  ـیـه)ـکـوردی(ی   زۆرـبـه وی ـکـه هـلـه ـپـه{رنـسـی و  ـبـی، ـتـورکی، ـفـه ره ـعـه
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ـ ده ـنن ـل کی وهربــه  ـشـت ـای نامنـت ـه وه ـه ـه  ـک ـاری رۆژاـن ـه  ـک   ـسـ ی ـک
ـگـا   ـبـۆ کۆـمـه  ـکـه وه  بیرکردـنـه و ـجـۆره  ـلـه و هیواـیـه ـبـه. نـجـام ـبـدات ـئـه

  . خۆ ببارزین خشه زیانبه
  

    مژووی شاکان نییه  شانامه– ٢
  

ـه ـه ـئ ـه ـگ ـه ر وردبیناـن ـانامه  ـل ـرده  ـش ـه ی فـی ـوانین ـئ ـی ـب ـۆ  وه وـس ـان ـب ـم
ـه ده ـه رـئ ـه ـک ـانامه وێ ـک ـه  ـش ـه  بریتیـی ـه  ـل ـۆ ـئ ـاکان، ـب ی  وه  ستایـشـی ـش

ـه ـزانین ـئ ـه و وه ـب ـه ـم ـیری زۆر نادورســته ی ـب ـز مـش ـه ڕـ ـا ـل ن  و چــه  ـب
  :، بوانین رگیراوه  وه  شانامه  له  که وه ی خواره وههۆنرا

  

  ء شھریاران پیش من این نامه
  بگفتم بدین نغز گفتار خویش

**  
  چو دارای داراب و بھمن همان

   شاهنشھان  بد شاه  کهسکندر
   اردشیر و چو شاپور او چو شاه

  چو بھرام و نوشیروان نکو
  چنین نامداران گردنکشان

   یکایک از ایشان نشانم داد که
   از روزگار دراز  مرده همه

   باز  زندهشد از گفت من نامشان
  یکی بندگی کردم ای شھریار

   ماند ز تو در جھان یادگار که
  اببناهای آباد گردد خر

  ز باران و از تابش آفتاب
  پی افکندم از نظم کاخ بلند

    از باد و باران نیابد گزند که

  رهاتی شاکانی پش سه  به ووهم کرد ئاماده
  ندیش  بئه ی نایاب و جوان به  رسته به

**  
  ن شا همه ک دارای داراب و به وه
   شاگشتریش پادشای  نده سکه ئه
  یرش رده شیر و کوڕی ئه رده ک ئه وه
  وشیروانی ژیر هرام و نه  بهوک وه
  ها دلرانی ئازا و بباک روه هه

  رپاک موویان سه ناوم هناون هه
   رووی رۆژگار مابوو له ناویان نه

  رزار  سه وه وتنه  که وه زیندوومکردنه
  ها کرد بۆ تۆی تاجدار کارێ وه

  دار م پایه رده ناوت بمنت هه
  وتی ژیان  ره راکان له کۆشک و سه
  ر باو و باران  به دار له نابن پایه

  ها کۆشک  وه  دامناوه  هۆنراوه به
  شک  باران پی نه  با و نه  نه که

  
  )١٢٠ و ١٠٠( ل  ی شانامه دیباجه
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  دا  شانامه ری له روه و دادپه) زنی مرۆڤ مه. تی مرۆڤ زیله فه (– ٣
  

  !خۆی مرۆڤ ربه  سه زنی مرۆڤ واته مه
ـاره ســه ـه ـب ـه و باســه ت ـب ـه  ـب ـه س ـی ـه ک نمووـن سنیشــان   ده  شــانامه  ـل
  :  نووسراوه و جۆره دا به  شانامه م، له که ئه

  

  ی که سیحییه  مه وشیروان و ژنه رهاتی نووشزاد کوڕی نه سه به
  م ژـنــه ـســیحی ـبــوو، ـلــه  ـمــه و ژـنــه وـشــیروان ژنـکــی ـبــوو، ـئــه ـنــه
بـ   ئـه هور  گـه م کـوڕه ئـه). نووشـزاد(نـاوی  کـوڕیکی بـوو بـه سـیحییه مه

وـشـیروان  ـنـه. ـسـیحی  ـمـه بــت ـبـه ر ـئـایینی دایـکـی و ـئـه  ـسـه چـتـه و ـئـه
ـه ـه ـک ـه  ـب ـه و باـس ـوڕڕه  ـئ ـت زۆر ـت ـه زانـ ـه  ـئ ـ و ـل ـایی  ـب ـکی پادـش  کۆـش
ــه ده ــه ری ـئ ــات و ـف ــه ـک ــان ـئ ــه دات بیخـــه رـم ــه ـن ــه  ـب ــه ندیخاـن م  ، ـئ
 : ه)ر جوندیشاپو( شاری  یش له) زیندانه( ندیخانه به

  

   ایوان اوی در کاخ و فرخنده
  ببستند و کردند زندان اوی
  نشستنگھش جندیشاپور بود
  ز ایران و از باختر دور بود

  ر  ده  کۆشکی پاشا کرایه له
  ر کسه یهخرا بردیان بۆ زیندان 

   جوندیشاپور بوو  له که ندیخانه به
   دوور بوو یشو ئران و رۆژئاوا له

  

ــه ــه ـئ ــدانی بووـن ــه م زیـن ــه  ـئ ــوژرانی  بـت ــۆی ـک ــه) ووشـــزادن( ـه س   ده ـب
ـه ـده ـف ـه رماـن ـه ـی ـی ـن ـه ـک ـیروان ـک ـه وـش ـه  ـل ـه  الـی ـودی ـن ـیروانه ن ـخ   وه وـش

  .ی کوریدا)نووشزاد(ڵ  گه نگ له  بۆ جه ناردراوه
بژرـت،   ئـایین بـۆ خـۆیی هـه ی نییـه وه وشـیروان مـافی ئـه کوڕی نـه

ر ـئـایینی   ـسـه ـتـه ـچـووه بژاردـنـی ئاییـنـدا ـنـه  ـهـه  ـلـه دا واـتـه م ـکـاره ـلـه
، بــا  بــژاردووه کــو ئــایینی دایکــی هــه یــش، بــه ســکی بگانــه کــه

  : وه کاته  چۆن بیر ئه م کوڕه ت به باره وسی خان سه بزانین فیرده
  

   پدر بگذرد پسر کو ز راه
   خوانیمش ار بی خرد ستمکاره

   رگای باوکی البدا کوڕێ له
   ژیاندا  له  نادان و تاوانباره
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.............................  

.............................  
  نست بر دادگر دشم  هر کس که که
   اهریمنست  مردم نژاد که نه

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

.............................  
  ر ب شای دادوهد دوژمنی پا س که که
   مرۆڤ ناچ  و له زه گه ن ره هریمه ئه

  
  ).... تا ١١٢(ل ) ٦(رگی   به شانامه

  

  !کات؟  ئه نابی مشیری شانازی پوه  جه  که  شانامه زنی مرۆڤ له ت و مه زیله  فه یه وه ئه
**  

  ری روه  و دادپه شانامه
  

 و هیـچـی تــدا  تاــه ی پادـشـایی ـبـه نجیـنـه ـگـه:  دا نووـسـراوه  ـشـانامه ـلـه
ـه ـه  نیـی ـتی ـب ـاره  و پویـس ـوڵ و ـپ ـه  ـپ ـه یـش ـۆ ـئ ـاره ، ـب ـه م ـک ـش داوا ـل   ـی
رز، پاـشـان   ـقـه ن ـبـه ن و ـپـوی پـبـه ـتـی بـکـه  یارـمـه  ـکـهـکـات ــک ـئـه ـخـه
  . وه داته یان پئه پوه
وشــیروان  ی نــه کــه  پداویســتییه بــت کــه  ئــه وشــدرووک ئامــاده کــه

ـه ـات و پوـ ـین بـک ـه داـب ـه ـک ـه. دات ی پـئ ـه ـئ ـه م ـک ـه ـس ـه ، ـئ ـدرووه م ـک   وـش
  ت ـکـهـکـا وـشـیروان ـئـه ی ـنـه ـکـه ره  نوـنـه ـبـ و تـکـا ـلـه ـکـی ـئـه داخوازیـیـه
  و کاـتـه ر ـئـه ر ـهـه نوـنـه. نــت ـیـه وـشـیروان راـگـه  ـنـه ی ـبـه ـکـه داخوازیـیـه

ـه ـه و شــونه ـل ـۆڕه دا، ـل ـه و ـک ـه دا ـک ـه  کۆـم ـ ـخ ـووه ـ ـی لـب ـه ـک ـن   ـب ـ
ـه ـه دات ـکـه ـئ ـه  داخوازـی ـه ـکـی ـب ـه وـشـیروان بـگـه  ـن داوای پاـشـان نــت و  ـی

.  ی ـبــۆ ـبــاس بـکــات ـتــا بزاـنــ چیـیــه ـکــه  داخوازیـیــه ـکــات ـکــه لـئــه
  ـیـه وه ، ـئـاواتم ـئـه نـجـی ـمـن کوڕـکـه ـمـی ره رـهـه ـبـه: ــت وـشـدروو ـئـه ـکـه
ـه ـوڕه ـئ ـه و ـک ـه م بچـت ـت  قوتابخاـن ـه.  و بخوـن ـوادارم ـل ـایه هـی ـر ـس ژـ   
  . دی م بته و ئاواته وشیروانی پادشادا ئه نای نه و په
ـه ی  و ئاواتــه ، ئــه و خواســته تــی ئــه ر دژایــه  دادوهیوشــیروان م نــه ـب
 بـۆ  کـه سـدا پوـه مـان کـه  هـه دات بـه رمـان ئـه کـات و فـه  ئـه وشـدروو که

  . وه نه  که وانه وشدروو ره کهکابرای 
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   روم و  لشکرکشیدن کسری به
  وام گرفتن از بازرگانان

  

  ء جست بوزرجمھر فرستاده
  خردمند و شادان خوب چھر

   برو  اسپه بدو گفت از ایدر سه
  گزین کن یکی بامبردار نو

  ن شھرز بازرگانان و دهقا
  کسیرا کجا یابد از نام بھر

    این درم وام خواه ز بھر سپاه
   بزودی بفرماید از گنج شاه

  ء خوش سخن پیام فرستاده
   نو بد بسال و بدانش کھن که

   باریک بود پیمبر باندیشه
   تاریک بود بیامد بشھری که

  درم خواست وام از پی شھریار
  دار برو انجمن شد بسی مایه

   فروش موزهیکی کفشگر بود 
  بگفتار او پھن بگشاد گوش
  درم چند باید بدو گفت مرد

  دالور شمار درم یاد کرد
  دار چنین گفت کای مرد پر خرد مایه
  چھل مر درم هر مری صد هزار
  بدو کفشگر گفت کین من دهم
  سپاسی ز کنجور بر سر نھم
  بیاورد کبان و سنگ و درم
  نبد هیچ دفتر بکار و قلم

   شد خستهچو بازرگانرا درم 
   شد  از کار پردخته فرستاده

  وشیروان بۆ رۆم و  شکرکشی نه له
  کان  بازرگانه رزکردن له پوڵ قه

  

  ی دانار بوزرجم له  په ناردی به
   و زاناکبیر ڕاوته   به یکر نونه
   بۆچوارناڵ هبو  به  سپ  ئهسواریوتی 
  تۆ  ئه  ببهتڵ خۆ گه سیش له ن که چه

  بازرگانان و جووتیارانی شار
  تۆ ئاگادار  ئه موویان بکه هه
   بۆ کاری سپا گرهبر  وه پاره

  ی شا نجینه  گه  له وه ینه ئایانده
  اوژس بوو جوان و خۆش ر که نونه

   بیریش درژ ن کورت و به مه  ته به
  ل هۆشیار س بوو گه ر که نونه
ناوشار یشته اچوو گه رۆژ دککات   

  ر خواستی شا سه باسی پولی کرد له
   و داران مه وه  ده وه نگییه ده اتن بهه
  ناویان بوو له کیش هه وشدروویه که

   و باسیان گوی راگرتبوو بۆ قسه
    پویسته نه تان چه وتی پاره

   سته به م مه  بۆ ئه بۆمان باس بکه
  زار دهه ی سه ، کیسه وتی چل کیسه

  ی پیاوی هوشیار  ئه پویستهدرم 
  وشدروو ر پیاو که  نونه کوتی به

  زوو م ئستا زووبه ده من پتان ئه
  پان ترازوو هنایان خرا قه

  بوو  پویست نهیشم ه ز و قه کاغه
   کرد ی بۆ ئاماده که کات پاره

  گیروگرفتی گشت بۆ ئاسان کرد
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  بدو کفشگر گفت کای مرد خوب چھر
  نرنجی بگوی ببوزرجمھر

   مرا کودکیست  اندر زمانه که
   بازار او بر دلم خوار نیست که

  بگوئی مگر شھریار جھان
   او را سپارم بفرهنگیان که
   و هنگ آن  دارد سرمایه که

   گفت این ندارم برنج فرستاده
   بگنج  کردی مرا ره  کوتاه که

   بوزرجمھر بیامد بر شاه
   شاد بگشاد چھر بر آن خواسته

   یزادن سپاس پس کهچنین گفت از آن 
   هستم چنین پاک و یزدان شناس که
   دوز  در کشور من یکی موزه که

   شادست و گیتی فروز بدین گونه
   درم باشدش  چندین نھاده که

   از ما ستم باشدش مباد که
  دارد کنون آرزوی  نگر تا چه

  بماناد بر ما همین رای و خوی
  چو وامش بتوزی درم صد هزار

   تا بدارد ز ما یادگار بده
  ستان توانگر شوند  زیرد همه

  جھانجوی و با تخت و افسر شوند
  مبادا ایچ بیدادگر شھریار

   روزگار  به درفشان بود شاه
   جھان گفت بوزرجمھر بشاه
  ھر نیک اختر و خوب چ  ای شاه که

   فروش یکی آرزو کرد موزه
   دارد بگفتار گوش اگر شاه

  ری دانا  نونه یه  داخوازیکم هه وتی
   زیرک و زاناریبووزرجم   به بژه
  می ژیانم رهه  به نیا کوڕکه ته

  و تینی چاوانم گۆچانی پیرییه
  ر روه  پادشای سه هایه هیوام وه

  ر وه خته دم شاد بکاو بمکات به
  م که  کوڕه  تاکه  قوتابخانه بچته

  م ی شاکه  سایه فری زانست ب له
  من م ئه که  ئه و کاره ر وتی ئه نونه
  من  بۆ ئه   کرد  ئامادهتتۆ پوچون 

گا  باره چووهر بووزرجم  
   پادشا دا ی به که  پوه مژده
  زدان وتی سپاس بۆ یهوشیروان  نه
  بان  و مھره وره زدانی پاک و گه یه
  ک   ژین خه ها ئه  وتی منا وه  له که
  ک  که ند به سوودمه ندان، خه و انشاد
   با داراتر بن  داران نده رچه هه
  دوور بن موو به ب هه م ئه  سته له

   با من بزانم ئاواتی چییه
  رکی شانم ک ئه م وه نجامی بده ئه
   زاره دهه  سه  کهییش که رزه قه

    دیارهئاشکرا  وه ینه ده ئهپی 
  موو دارا بن کان هه سته با ژرده
  ن بن مه وه م ده ر هه وه خته شاد و به

ستهپادشا تناب  مکار بب  
  ناوبانگ بب اری بهمک  سته به

ر وتی پادشای زانابووزرجم  
   گشت جھانا دانا و توانا له

  دار وشدرووی پیری پاره پیاوی که
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   این مرد گفت  گفتا که فرستاده
   جھان با خرد باد جفت  شاه که

   بجای یکی پور دارم رسیده
  بفرهنگ جوید همی رهنمای

   باشد بدین دستگیر اگر شاه
   این پاک فرزند گردد دبیر که

   بیزدان بخواهم همی جان شاه
   ن سزوارگاه جاوید باد ای که

   ای خردمند مرد بدو گفت شاه
   کرد چرا دیو چشم ترا خیره

  برو همچنان باز گردان شتر
  مبادا کزو سیم خواهیم و زر

   گردد دبیر چو بازرگان بچه
  هنرمند و با دانش و یادگیر
  چو فرزند ما بر نشیند بتخت
  دبیری ببایدش پیروز بخت

   فروش هنر یابد ار مرد موزه
  شم بینا و گوش چ سپارد بده

  بدست خردمند مرد نژاد
  نماند جز از حسرت و سرد باد
  شود پیش او خوار مردم شناس
  چو پاسخ دهد زود یابد سپاس
  بما بر پس از مرگ نفرین بود
  چو آئین این روزگار این بود
  نخواهیم روزی بدان کند داد

   و مکن رنج باد درم زو مخواه
   هم اکنون شتر باز گردان براه

     دوزان مخواه  و از موزه واهدرم خ
   برگشت و شد با درم فرستاه

 دل کفشگر زان درم پر ز غم
  

  الی تاجدار  له یه کی هه داخواییه
   ئژێ سه و که  ئه رمان ئه نونه

 چژێ پاشا شاد ب و تای نه
   جھان  ئستا له یه کوڕکی هه

  بستان  ده  بچته خوازه ئاواته
   ئاوات بگا ی شا به  ژر سایه له

   بکا رده روه ها په ی وه که کوڕه
  بۆ گیانی شا  دی پاکیش له به
  رگای خودا  د  له وه پاڕته ئه

  نگ هی پیاوی زر پادشا وتی ئه
  نگ  درۆ و نیره خۆ به تۆ فیرو مه

  ر ئستا تۆ هه مان وشتر ئه  هه به
   دوا  ڕنه  و بیگه  بارکه   پوه و ئه
زانا  بازرگان گه چووهب ر بب  

  ند و دانا و توانا ببت هۆشمه
  خت  بان ته  بچته ک منای مه وه

  خت بب هوشیار و دانا و خۆشبه
  وشدروو فری زانست ب  که  کوڕه که

  بب ڕوان ب چاوه یش ئه کوڕی مه
  بۆ پیاوی دانا و زانا و هۆشیار

  دبار سه کیرگ  مه رگه  مه و کاره ئه
   ژیان  له  بۆ ئمه شترهمردن با

  سووڕێ بۆمانها ب مان وه  زه که
  سکی وا  که رناگرین له  وه پاره
  با ین به ده ت نه نجی ژیانمان قه ره
   گشتی که ر ئستا پوه  هه سته هه

   وشتر ورد و درشتی  له بارکه
  م ب زیاد و که  به وه ڕنه بیگه
  م و خاترجه  ئه ر ناگرین له  وه پاره
  م ب زیاد و که  به وه ان بردهی هپار

  م  کانی خه وشدروو بوو به ژیانی که

  ٢٦٠ تا ٢٥٦ل ) ٦(رگی  به
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،  وه وشـیروانه ن نـه  الیـه  لـه نـه پـه  چـه و کـاره نجامـدانی ئـه ڵ ئـه گـه له
  . زانت ر ئه روه  دادپه به) وشیروان نه(وسی  نابی فیرده جه

  !  یه ۆرهو ج دا به  شانامه ری له ی دادوه پناسه
  
  بیرستان و زانستگا بستان و ده  ده  له  خوندنی شانامه– ٤
  

ـــه ـــاوه ره ی ـســـه قوتابخاـن ـــایی و ـن ـــدی و زانـســـتگا ـت  ـشـــونی کانـن
مــوار  ا هــهگــاد  کۆمــه ی ژیــان لــه ، زانســت رگــه فربــوونی زانســته

 ؟  یه تکی زانستییانه نی بابه خاوه  کات، ئایا شانامه ئه
 

و }  رنامــه و بــه ری ئــه بــه ڕــوه  بــه)تــی الحــه ی فــههــد مــه({ بۆچــوونی  بــه
ـــه{ ـــرام مشــــیری  ـب ـــاس شــــانامه(ـه ـــه} ) ـن ـــانامه ـئ ـــ ـش ـــه ـب ـــه  ـل ی   قوتابخاـن

 ئراـنـدا  زاـنـین ـلـه ک ـئـه روه ـهـه.  ـتـا زانـسـتگا بخونرــت وه تایـیـه ره ـسـه
ک، ـفــارس و  راـنــی، گیـلــه ب، ـتــورک، مازـنــده ره ـکــانی ـعــه وه ـتــه ـنــه

ـه ـورد ـئ ـن ـک ـه. ژـی ـه ـل ـاو ـئ ـ ـن ـه هواـن ـه س فارـسـه  ـب ـان ـب ـان  ـک ـانی خۆـی  زـم
ـه وه  مــافی ئــه کــانی دیکــه وه تــه خــوینن، نــه ئــه  زمــانی   بــه یــان نیـی
  ڕــوه  ئرانــدا بــه  لــه  کــه  و سیاســته ر ئــه ســه ۆیــان بخــوینن، بــهخ
ـه ـه ـئ ـرێ، ـئ ـ شــانامه ـب ـت ـب نرــش بخو ـه. ـی ـزانین ـل ـا ـب دا   شــانامه ـب

  :  کراوه وانه ته و نه چۆن باسی ئه
  

  )تورک(لی   گه ت به باره سه
  

   سزاوار نیست ترکزاده این  که
  کس او را بشاهی خریدار نیست

   خاقان نژادست و بد گوهرست که
  بباال و دیدار چون مادرست

   نییه  شایسته  تورکه م بچووه ئه
   و نییه ی ئهی شا سک بوای به که
   سته سکی په  و که زی خاقانه گه  ره له
   ک بسته ی یه باوچ   دایکی ئه له

  
  ٢٨٠ و ٢٧٩ل ) ٦(رگی  به
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 ب ره لی عه  گه ت به باره سه
  

  چو با تخت منبر برابر شود
   نام بوبکر و عمر شود همه

**  
  سگ و یوز او بیشتر زان خورد

   آن بچیزی همی نشمرد  شاه که
  شما را بچشم اندرون شرم نیست

   خرد مھر و آزرم نیست ز راه
   مھر و خویآن و آن زاد و  بدان چھره

  چنین تاج و تخت آمدن آرزوی

  ر رانبه ختا بب به ڵ ته گه ر له  مینبه که
  ر کر و عومه بوبه  ئه بنه کانیش ئه ناوه

**  
  گی پاشامان رانی سه ژیان و گوزه

   بگومان  ژیانی ئوه  له چاکتره
    نییه رم و شکۆ الی ئوه شه

    التان نییه ندی له زانای و ره
   وشته یما و کردار و رهر و س و سه به

   خته  شایی و تاج و ته زووتان له ئاره
  

   دا  شانامه لی کورد له گه
  

   دارد نژاد  کرد از آن تخمهکنون
  کز آباد نیآید بدل برش یاد
  بود خانھاشان سراسر پالس
  ندارند در دل ز یزدان هراس

  ن زه گه  و ره و ریشه ئستا کورد له
  ن کهدانی نا  ئاوه ز به  حه که

  زدان  یه  له ترسیان نییه
  کانیان  هام   پسه له

  

  لی بلوچ  گه ت به باره سه
  

  کار بلوچ ارجمند اردشیر به
  بکوشید با کاردانان پیر

 نبد سودمندی ز افسون و رنگ
   پیکار و جنگ  از بند و رنج و نه نه

  اگر چند بود آن سخن ناگزیر
  بپوشید بر خویشتن اردشیر

    بر آشفت شاهز گفتار دهقان
   بسوی بلوچ اندر آمد ز راه

   چو آمد بنزدیک آن بزرگ کوه

  شیر رده رۆک ئه ی بلوچ سه بۆ چاره
  گبیر  راوته وته ڵ زانایان که گه له
  نگ کر و نیره  مه وت له سکه بوو ده نه

  نگ یدانی جه  مه کرا له هیچیش نه
   م باسه  ئه ند گران و تاه ر چه هه
   سه هناچار کوتی ب شیر به رده ئه
  ران ر بوو شا نیگه ی رابه  وته له
   رێ خرا بۆ بلوچستان وته که
   وره  گه و کوه نای ئه  په  ییه  گه که
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   بگردید اندرش با گروه
    گرد اندر آمد سپاه بر آن کوه

    بر باد راه  بستند از انبوه که
   تا روی شخ  دامن کوه همه
   بود برسان مور و ملخ سیه

  منادیگری گرد لشکر بگشت
   و ز دشت خروشی برآمد ز کوه

   یابید خرد ز کوچیان هر که ا که
  و گر تیغداران و مردان مرد
  و گر انجمن باشد اندکی

   یابد رهائی یکی نباید که
    شد لشکر از خشم شاه چو آگاه
    ببستند راه  و پیاده سواره

  از ایشان فراوان و اندک نماند
  زن و مرد جنگی و کودک نماند

   شمشیر بگذاشتند سراسر به
  تندستم کردن کوچ بر داش

  بشد ایمن از رنج ایشان جھان
  بلوچی نماند آشکار و نھان 

   وره و ده ڕان له ڵ سپادا گه گه له
  زرا وێ دامه  جۆرێ له سپا به

  سرا ی رگای بایش به که ییه  فره له
  ی چییا  تا لوتکه وه  دامنه له
   زۆری سپا ڕا بوو له گه ش هه ره

  شکرا ناو له ڕا به گه جارچی ئه
  را شت و ده  ده رز له نگی به ده به
   وره م ده ستان بینی له ر که یوت هه ئه
   وره ک مناڵ و گه کدار و بچه چه

  ستان  ده ک له رباز ب یه ناب ده
  مووتان بۆ هه  له یه رمانی شا فه
  یی شا  توڕه شکر زانی به  له که
  ستیان رگا  به اده و پی  سواره به
  ما س نه وان هیچ که م و زۆر له که

  ما ژن و مناڵ و پیاوئازایش نه
  المار دران  گورز و شمشر په به

  ران نده  هه ییه  ترسا گه بلوچ له
  تری شا  ژر چه جھان ئارام بوو له

  ما ر نه جاری ناوی هه بلوچ به
  

  م یله ک و ده النی گیله  گه ت به باره سه
  

   سوی گیالن کشید جایگهوز آن
  چو رنج آمد از گیل و دیلم پدید

    بود تا تیغ کوه ز دریا سپه
   هوا پر درفش و زمین پر گروه
  چنین گفت کایدر ز خرد و بزرگ

   ماند پی شیر و گرگ نباید که
    بر گرد گیالن سپاه پرا گنده

   بشد روشنای ز خورشید و ماه

  م یله ک و ده لهر گی  سه چووهپاشان 
  م  سته و ناوچه یانکرد له  ئه ونکهچ
  تا ترۆکی چییا  ریاوه الی ده  له
   ئا و سپا مووی داگیرکرد به هه

  وشیروان  وێ نه  سپا له روویکرده
  مووتان ر هه سه  له وتی پویسته

  ستان ده س له  رباز ب که ناب ده
  ژ و دارستان بۆ شر و گورگی که
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   بوم و رست چنان شد ز کشتن همه
   روی کشور بشست  خون همه از که

  ز بس کشتن و غارت و سوختن
  ء مرد و زن خورش آمد و ناله
   دست خویش ببستند یکسر همه

  زنان از پس و کودک خرد ز پیش
   جنگی بدند ز گیالن هر آنکس که

  هشیوار و با رای و سنگی بدند
  خروشان بر شھریار آمدند

   برو خاکسار آمدند دریده
  
  

  میندا  گن زه بهیان کرد  بوه
  دا نده به و مه نگ له  جه وتنه که
   زۆر بوو ونده یتی کوژراوان ئه مه

  موو شۆرا بوو  خونیان هه وت به
  هۆی کوشتار و تان و سووتان به

   نان وتنه موو که ژن و پیاو هه
  موو هاتن بۆ الی شا  هه سته سبه ده

   دوا  پش و ژنانیش له مناڵ له
  موو نی گالنی ههنگاوارا جه

  بوو رچییان هه زانا و دانا هه
  وشیروان  الی نه یانده خۆیان گه

  وان رپی ئه  به  خاکوپا له وتنه که
  )٩٧ و ٩٦(ل ) ٦(رگی  به

  

  ! رۆکی شانامه یش ناوه مه ئه
ـه ـه ـئ ـه ـگ ـژم میواـن ـه ر بـ ـه ـک ـه ی ـت ـه ـل ـۆنی ـئ ـه ڤیزـی ـا واـت ـه مریـک ـابی   ـج ـن
 دیــدوبۆچونی خــۆیی   شــانامه هت بــ بــاره  ســه هــرام مشــیری کــه بــه
ــوه ده ــه ربـی ــوه  ـن ــه یتوانـی ــه  ـه ــت ـب ــاوه ـس ــانامه  ـن ــی ـش ــات  رۆـک  بـک

  . .....م کردبت ه  هه پموانییه
  

  : کتبی ت به باره ن دێ سه چه
  

  )  و تصحیحی جدید از داستان رستم و سھراب نقدی بر چاپھای انتقادی شاهنامه(
ـه ـز ـب ـهڕـ ـه  مـشـیری ـب ـهو کت ـشـکی گرنـگـی ـئ ـۆ  رـخـان ـکـردووه ی ـتـه ـب  ـب

ـه). م و زۆراب داســتانی رۆســته( ـه ی شــانامه و داســتانه ـئ ـه وه  باســی ـئ ـات   ـئ ـک
ـه ـته ـک ـه  رۆـس ـه م ـش ـک ـل ـه وـ ـاوه ـگ ـی زۆراب ژـی ـۆڕه ڵ دایـک ـه  و ـک ـی  ـک یـش
 دایـکـی  ی ژـنـی واـتـه میـنـه  ـتـه م ـکـات ـکـه ، ـبـه بینـیـوه  زۆراـبـی ـنـه واـتـه

ـه ـی نیشــانه زۆراب ـب ـد ـه ی تــهکــی خــۆێ ال یــه جــ ـت و   دائــه میـن نـ
ـه ـ ـئ ـه: ـ ـه ـئ ـوو بیبـسـته)ـکـچ(ر  ـگ ـان ـب ـه ـم ـه  ـب ـه  ـپ ـک لـک ـه وه  هانـی ـه ، ـئ ر  ـگ
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ـته ـوو بیبـس ـوڕیش ـب ـه ـک ـه  ـب ـه.  وه  قۆیـی ـه زۆراب ـک ـه وره  ـگ ـژێ  ـئ ئـ ـ  ـب
؟ دایکیـشــی ـنــاوی  کهـســ  و چ ـکــه  ـبــاوکی ـمــن کـیــه  داـکــی، داـیــه ـبــه

وانـکـی ـئـازا  اــهــ ـبـاوکی ـتـۆ پ  و ـئـه ـمـه  رۆـسـته  ـکـهـبـاوکی ـپـ ئــژێ
ـه ـه و ـن ـه  رده ـب ـه ، ـب ـاب الی ـک ـ م ـن ـه. ی هس باســی بـک ـه ـب ی  وه هــۆی ـئ

نکــدا   جــه کناناســن لــه  و یــه بینــوه کیــان نــه م و زۆراب یــه رۆســته
  .کوژرت م ئه س رۆسته ده زۆراب به

  

   شدن سھراب از رستم شته
  

  ببازی بگویند همسال من 
  بخاک اندر آمد چنین یال من

  ادر مرا از پدرنشان داد م
  ز مھر اندر آمد روانم بسر

  همی جستمش تا ببینمش روی
  چنین جان بدادم بدین آرزوی

   رنجم نیآمد ببر دریغا که
  ندیدم درین هیچ روی پدر

  کنون گر تو در آب ماهی شوی
  و یا چون شب اندر سیاهی شوی

   شوی بر سپھر و گر چون ستاره
  ببری ز روی زمین پاک مھر

  تو پدر کین منبخواهد هم از 
   خشتست بالین من چو بیند که

  ازین نامداران و گردنکشان
  کسی هم برد نزد رستم نشان

   خوار  سھراب کشتست و افکنده که
  همی خواست کردن ترا خواستار
   گشت چو بشنید رستم سرش خیره

   گشت  تیره جھان پیش چشمش همه

  م سی رۆسته  ده کوژرانی زۆراب به
  

  نانم مه  هاوته  بژن به ئوه
   ژیانمورانی دهڕی  ها تپه وه

   باوکی من دایکم پیکوتم کیه
  من زوویی  و بوو ئاره دیداری ئه
  کو بیبینم ودا به زۆرم هه

   ژینم من له  ئاوات ئه مه بگه
  نجم بسوود بوو  ره داخم گرانه

   کیسچوو من له دیداری باوکم ئه
  ریا  ماسی ده ر تۆ ببی به گه ئه

   دۆڵ و چییا  له وه یا خۆت بشارییه
   ئاسمان هت بۆی ستره  ئه ببیت به
  موو جھان  هه  لهترزبی په دووره
  س باوکی من ده تۆ له  رناچی ئه ده

  تۆیی بکوژیی من کات بزانت ئه
   رانه نگاوه وان و جه م پاه ئه

   تۆ بزانه م ئه  رۆسته ئژن به
  و ی ئه که  زۆرابه  تۆ کوشتووته که
  و ستی ئه  ده د له تۆ قه رناچی ئه ده

  م ه رۆست و باسه  بیستی ئه کات که
  م ت و خه فه  خه جھانی پ بوو له
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  همی بی تن و تاب و بی توش گشت
   گشتبیفتاد از پای و بیھوش
   آمد بھوش  بپرسید از آن پس که

   و با خروش بدو گفت با ناله
   داری ز رستم نشان بگو تا چه

   گم باد نامش ز گردنکشان که
   رستم منم کم مماناد نام که

  نشیناد بر ماتمم زال سام
   و خونش آمد بجوش بزد نعره

  همی کند موی و همی زد خروش
  چو سھراب رستم بدینسان بدید

  هوش از سرش بر دمیدبیفتاد و 
   رستم توئی بدو گفت گر زآن که
   بر بد خوئی بکشتی مرا خیره

   بودم ترا رهنمای ز هر گونه
   مھرت ز جای نجنبید یکباره

  کنون بند بکشای از جوشنم
   ببین این تن روشنم برهنه

  چو برخاست آواز کوس از درم
  بیآمد پر از خون دو رخ مارم
  همی جانش از رفتن من بخست

   بر بازوی من ببست کی مھرهی
   این از پدر یادگار مرا گفت که

   آید بکار بدار و ببین تا که
   پیکار گشت کنون کارگر شد که

  پسر پیش چشم پدر خوار گشت
   دید چو بکشاد خفتان و آن مھره

   بر خویشتن بر درید  جامه همه
   بر دست من همی گفت کای کشته

  وت  که ب جووه بهو هزی لبا 
  وت  پکه وێ له ست و بھۆش له بھه

  رخۆ  سه وه  هۆشی هاته کات که
  تۆ  ئه ڕانی و کوتی پم بژه نه
  م  رۆسته  ناونیشان ئستا له ته هه

  م ب زیاد و که  به پیشانم بده
  من کوڕی زای سام مم ئه رۆسته

  وا بووم ناکام  که داخمگرانه
  کرد  هاواری ئه وه  تووڕییه به

  کرد نی ئه ڕنی و شیوه ریشی ئه
  وت  رۆستم که  زۆراب چاوی به که

  وت ئاخکی کشا و بھۆش بۆی که
  م ی رۆسته تۆ ئهر  گه پاشان وتی ئه
  م رد و خه ب ده  به منت کوشت لره

  تۆم من کرد هوشیار ئهن جۆر   چه به
  کجار  تۆ بۆ یه کرد ئه  پ نهستت هه
  م که نگییه  جه  سوخمه وه  بکه ره وه

  م که  رووته سته  جه ئستا ببینه
  نگ ری ئاهه مه کاتک لبدرێ چه

  نک مبار و بده ب خه دایکیشم ئه
   ناخی دۆ  ویست له منی خۆش ئه
  خۆتس  ده  بام به   ته مۆڕکی کردوه

  کی تۆ یادگاری باو  یادگاره وه وتی ئه
  ک نیشان بۆ تۆ  باتا بت وه با له
   پیش  هاتهها نگ وه یدانی جه  مه له

  ندش باوک کوڕ بکوژێ بترس و ئه
  ر ترازان  به ی له که کاتک سوخمه

   چاوان م به ی بینی رۆسته که مۆره
  م ر خۆیی رۆسته  به جلی دادڕی له
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   بھر جای و هر انجمن ستوده
   کرد و همی کند موی اله ن همه

  سری پر ز خاک و پر از آب روی
   نیست همی گفت سھراب کین چاره

   نباید گریست بآب دو دیده
  ازین خویشتن کشتن اکنون چسود
  چنین رفت و این بودنی کار بود
  چو خورشید تابان ز گنبد بگشت

  نیامد تھمتن بلشکر ز دشت
  ز لشکر بیآمد هشیوار بیست

   کار چیست اه تا اندر آوردگ که
  دو اسپ اندر آن دشت بر پای بود
  پر از گرد و رستم دگر جای بود
  گو پیلتن را چو بر پشت زین
  ندیدند گردان در آن دشت کین
   شد چنان بد گمانشان کو کشته

   شد  گشته سر نامداران همه
  بکاوس کی تاختند آگھی

   تخت مھی شد ز رستم تھی که
  ز لشکر برآمد سراسر خروش

   یکایک بجوش  زمانهبر آمد
  بفرمود کاوس تا بوق و کوس
  دمیدند و آمد سپھدار طوس

   و زآنپس بلشکر چنین گفت شاه
    ایدر هیونی سوی رزمگاه که

  بتازید تا کار سھراب چیست
   بر شھر ایران بباید گریست که

   شد رستم جنگجوی اگر کشته
   یارد شدن پیش اوی از ایران که

  م  خه روون پر له  ده وه  گریانه به
  کرد اری ئهڕن و هاو ریشی ئه

  گرت ر گی ئه  هه وه هروون  ده له
  مان کات ۆراب ههزم   رۆسته وتی به

  ن ئیتر هج ناکات گریان و شیوه
  ن و گریان  ت و شیوه فه م و خه خه

  ی ژیان وه وڕه ناتوانن بگۆڕن ره
  کات رۆژ داچوو تاریک بوو جھان

  شکری خۆیان  بۆ له وه اگ م نه رۆسته
  موان شکری هه  پرسوجۆ له  وتنه که
  م بۆ الیان  رۆسته وه هاته نهبۆ 
  بوو ستا سپ راوه دا دوو ئه  شته و ده له
 و ال بوو  لهم  رۆستهاپووتۆز  ناو ته له
    وه سپه ر ئه سه بینی به میان نه  رۆسته که
   وه  بیرکردنه وتنه وانان که موو پاه هه

  م   رۆسته بوو کوژراوه اه هپیان و
  م  ریای خه  ده وتنه که جارێ موو به هه
  یکاوس برد  بۆ کهوایان  هه له  په به
   کۆشک باری کرد م له ی رۆسته سایه  که

  شکرا  ناو له  له نگامه بوو هه
  را شتو ده  ده  له داوه نگی ئه ده

 یکاوس  رمان که  فه بان به لدرا باه
  ی تووس  که رداره وت سه رکه پاشان به

  پاشان شکر   له پادشا کوتی به
  یدان  بۆ مه وه سواری بۆن ئ به

   ۆراب چی کردووهبۆن بزانن ز
   یشتوه  گوێ گه  به نگ ئاکامی جه

     گوژراوه ر گه  ئه می ئمه رۆسته
   وه ینه  که   بۆین تۆه پویسته
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   زخمی بباید زدن بانبوه
   هم نباید بدن دین رزمگاهب

  چو آشوب بر خاست از انجمن
  چنین گفت سھراب با پیلتن

   اکنون چو روز من اندر گذشت که
   گشت دگر گونههمان کار ترکان 

    شاه  مھربانی بر آن کن که همه
   سوی جنگ ترکان نراند سپاه

   ایشان بپشتی من جنگجوی که
  سوی مرز ایران نھادند روی

   بودم نوید بسی روز را داده
   بودم ز هر در امید بسی داده

   دانستم ای پھلوان نامور چه
   باشد روانم بدست پدر که

    بینند رنجی براه نباید که
   مکن جز بنیکی بر ایشان نگاه

  ین برکی گرانیان لده ب زه ئه
  ین  پبده ره نگیش په یدانی جه مه

  را  هه شکرا بوو به ناو له کات له
  ها م وه  رۆسته ۆرابیش کوتی بهز

 ر هات سه ی بهوا  کهئستا ژیانی من 
 هاتش تووشی گۆڕان کاری تورکانی
  ڕوات   نهپادشا   که کارێ وا بکه

  نگی تورکان سپا ربخات بۆ جه
   پشتیوانی من بوو  به  هو ئه
   بۆ ئران نارد بووسپای  که

  بوو دا هه د ئاواتی زۆرم له
  داڕشتبوومن م  رنامه ل به گه
  من  بووم ئه وه ڕوانی ئه ی چاوه که
  من ستی باوکم بکوژرم ئه  ده به

   بکات و کاره ناب پادشا ئه
  تماشایان کات   وه ته  نفره به

 
  )٨٧تا  ٨٤(ل ) ٢(رگی  به

  

 
ــه ــته م رووداوه ـل ــوڕ دا رۆـس ــازان زۆراب ـک ــه م ـن ــه ـی ــی و ـئ ــوژێ،  ـت یـک

ـه نووســه ـارس باـی ـی ـف ـه راـن ـه خ ـب ـه و داســتان عاتفیـی ن و شــانۆ و  ده  ـئ
ـه ـی ـل ـه ســه فیلـم ـه ر دورســت ـئ ـه ن و وه ـک ـه ریـئ ـه  ســه گرـن ـانی  ر زماـن ـک

ــه ــه دیـک ــه ، ـب ــاره م ـس ــه ـب ــه ت ـب ــزاد ـب ــوژرانی نووـش ــه  ـک ــانی   ـف رـم
  دا لـه بـا لـره. بـن نـگ ئـه بـده" ر روه دادپـه"وشـیروان  وشـیروان، نـه نه

 تــا  وه ووشــزاد بکۆینــهرهــاتی نووشــزاد و دایکــی ن ســه ژیــان و بــه
م و  ی رۆـســته ژاره م و ـپــه  ـخــه ـمــان ـلــه ی ـئــه ژاره م و ـپــه ـبــزانین ـخــه

  :ن  ئه و جۆره  و به متر نییه زۆراب که
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  مرا دین کسری نباید همی 
  دلم سوی مادر گراید همی 

   دین مسیحا شد آئین اوی که
   و دین اوی نگردم من از فه

**  
  

  رش شدن نوشزاد آگاهی ماد کشته
  

  خروش آمد از شھر و هر مرد و زن
   بودن یکسر شدند انجمن که
   شھریاری دلیر و جوان که

   نوشین روان  شاه دل و دیده
  بتابوت از آن دشت بر داشتند

   فرسنگ بر دست بگذاشتند سه
   شد زان سخن مادرش چو آگاه

  بخاک اندر آمد سر و افسرش
    براه  برآمد برهنه ز پرده

    بازارگاه برو انجمن گشته

  بوو دڵ نه وشیروانم به ئایینی نه
  ند بوو سه ال په ئایینی دایکم له

  و ی ئه که  ئایینه سیحه ئایینی مه
  و  ئایینی ئه ردار نابم له س به ده

**  
  

  رۆشی دایکی  کوژرانی نووشزاد و په
  

  موو  ژن و پیاو هه وه  شارانه له
  زوو  زووبه وه وری کۆبوونه  ده له
  ی جوانچاک و ئازا  شازاده که

  سرا  کهیی پادشای دڵ و دیده
  رشان  سه  تابووت و نایانه خستیانه
  ب پشوودان ق بردیان به س فرسه
  یشت  دایکی گه واڵ به  هه کات که

  ست تاجی فدا و فرمسکی هه
  تی ر رووت و پپه  ده  کۆشک هاته له

  کی شار گشتی  خه وه  هانایه هاتن به
   

  )١٢١ ت ١١٢ (ل) ٦(رگی  به
  

ـۆچ نووســه ـارس ســه ـب ـی ـف ـاره راـن ـه ـب ـه م جــۆره ت ـب ـه  رووداواـن ـه  ـک    ـل
ـکـات  مـکـاری ـئـه م و ـسـته  ـسـته ڕووـنـی ـبـاس ـلـه  و ـبـه دا ـهـاتووه ـشـانامه

( و ) م و زۆراب رۆســته(ی کــان هداســتان  چ نانووســن و خۆیــان بــههــی
  !ن؟ که ریک ئه وه خه )نیژه ن و مه بیژه
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  وسی  فیردهو لیور بست ئهو کی، والتر پۆش  تابه ج ئهریمی، تور داریوش که
  

ــه٤/٢/٢٠١٤ۆژی ر شـــی فارســـی   ـب
ــــــه ــــــه ـت ــــــۆنی ڤ ـل ) BBC(یزـی

ـــــــووژکی  ـــــــهوـت ـــــــاوی  ـب ـن
 )تـــاتورک  و ئـــه زاشـــا نگانـــدنی ره ســـه هـــه(

ری  ـبــه ڕـــوه ، ـبــه وه خـشــکرده ـپــه
  : ناوی سک به  که رنامه و به ئه

  
  :شدار بوون  به  یش سه و س که ئهدا  که رنامه  به  له،)ریمی داریوش که(
  

  . ئینگلیس نچستر له  زانستگای مه  مامۆستای مژوو له)لیور بست ئه( – ١
  .رلین  به  له وه ره تی ده سیاسه  وه ی لکۆینه ندامی بنکه  مژووناس و ئه)واتر پۆش( – ٢
   ئامستردام   لهی  وه ی لکۆینه ندامی بنکه مژووناس و ئه: کی هتاب تورج ئه( – ٣
 

ـه ـه ـئ ـه و ـب ـژه   رناـم ـه  دوور و درـ ـه  و نیزیـک ـه ی کاتژمرـک ـره ، ـب م لـ  دا
  :  یه  و جۆره به،  یه  هه وه م باسه ندی به  پوه کهکی  یه کورته

  

یی و  ماه کی باسی جیاوازی بنه تابه ڕز ئه م به به :ریمی داریوش که
،   چییه سه و دوو که کرد، جیاوازی ئهتاتورکی  زاشا و ئه یی ره رده روه په
  ڕز پۆش؟ به

  

ــۆش ــه:ـپ ــن پمواـی ــه  ـم ــاوازی ره وره  ـگ ــرین جـی ــه ـت ــا و ـئ ــاتورک  زاـش ـت
ــه ــه ـل ــه ـگ ــان ـســه دا ـهــه وه ڵ ـئ ــه ردووـی ــوون، ـئ ــاز ـب ــه رـب ــاتورک ـل   ـت

ی  ـنـدامی لژـنـه رـمـی ـبـوو، ـئـه رـکـی ـفـه فـسـه ربازـیـدا ـئـه زانـسـتگای ـسـه
نـســی  ره ـمــانی و ـفــه ـئــهـکــانی  ـنــگ ـبــوو، ژـنــاڵ ـبــوو، زماـنــه ـجــه
بــــوو،  هــــه جھــــان  ت بــــه بــــاره زانــــی، دیــــدوبۆچوونی ســــه ده
ـه ـته ـئ ـه ـس ـوو، ـک ـی ـب ـووی بیـن ـه مـب ـاو کۆـم ـکی ـن ـه ـس ـودن  گاـی ـی ـم ـک

  ـکـان ـلـه وه ـتـه دا ـنـه ـگـا نوـیـه و کۆـمـه یویـسـت ـلـه ـتـاتورک ده ـبـوو، ـئـه
  . کانیانه  گرنگترین جیاوازییه وه ناو ببات، ئه
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ــه ــی ـک ــه:ریـم ــه  ـم ــ ـب ــه وه هســـتت ـئ ــه ـی ــاتورک ده  ـئ ــاوازی  ـت یویســـت جـی
  منت؟ یی نه وه ته نه

  

  ـکـان ـبـه  ئانـکـارادا تورـکـه یویـسـت ـلـه ده!  هاـیـه  وهــ ــ، ـبـه  ـبـه:ـپـۆش
ی  ی خودمخـتــاری، کـشــه  ببینـــت، کـشــه وه رـگــی ئوروپایـیــه جلوـبــه

  شــک بــوون لــه کــان بــه  جۆراوجــۆره کــان، باســی زمانــه وه تــه نــه
  .گا مودنسازی کۆمه

  

ــه:ریـمــی ـکــه ــه زاـشــا م ره  ـب ــاره  ـل ــه  وه م ـب ــه  ـب ــاری   ره  ـجــۆرکی دیـک فـت
رمـتــر  ـکــان ـنــه وه ـتــه ی ـنــه  کـشــه ت ـبــه ـبــاره  ـســه زاـشــاه ـکــرد، ره ده
  ڕز بست؟ ؟ به ، دورسته وه جویه ده
  

  !؟ نا وه جویه رمتر ده  زۆر نه:بست
  

  ی کـورد بـه وه تـه  نـهبـوو  نـه ت ئامـاده نانـه تـاتورک تـه م ئـه  به:ریمـی که 
ـه ـی بناســت و پناســه ـف ـه رـم ـار ده ی ـئ ـی ئینـک ـه واـن ـرد، ـل ـاره ـک   وه م ـب
  بوو، نا؟ ها نه زاشا وه ره

  

  ربایـجــان ـبــوانین ئاـمــاده  باـســی ـئــازه  وردی ـلــه ر ـبــه ـگــه  ـئــه:بـســت
  !رمی بناست  فه بوو زمانی تورکی به نه

  

،   باـسـکی گرنـگـه ن ـکـهـکـا وه ـتـه ر باـسـی ـنـه  ـسـه وه ڕیـنـه  ـبـا بـگـه:ریـمـی ـکـه
ـا ده ـژین ره ئاـی ـوانین بـ ـاره زاشــا ســه ـت ـه ـب ـه م کشــه ت ـب ـه  ـن ـی  رمیـی ـک

ـاتری ده ـد زـی ـه؟نواـن ـه  ـی ـک ـل ـه کـ ـه  ناکۆکیـی ـانی ـئ ـه و ده ـک ـوان  وراـن ی نـ
و  ر ـئــه ـســه تــاتورک ـلــه ی کــورد ـبــوو، ـئــه  و ئـــران کـشــه تورکییــه

ـاوه ـه ڕه ـب ـوو ـک ـه  ـب ـران ـل ـه  ئـ ـورد(ڵ  ـگ ـدا )ـک ـان  ه و ســ ســازێ هـئ رکوتـی
ـات ـه.ناـک ـا ـئ ـه  ئاـی ـه ـم ـه وه  ـئ ـادات ـب ـه وه ســته ده  ـن ـه  ـک   زاشــا م ره  النیـک
  وه  پـشـه  ـچـووه  ـنـه و راده ـکـان ـتـا ـئـه وه ـتـه ی ـنـه  پناـسـه ت ـبـه ـبـاره ـسـه
  .ڕز پۆش م؟ به که  ده ه یان ئینکار بکات، یا من هه که  پناسه که
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ـه گــه  ده وه تــه متــر جــوووه ر زاشــا نــه  ره ی کــه وه  ئــه:پــۆش  بــۆ  وه ڕـت
ـاری الوازی ده ـی ده ـسـه ـب ـه ـت ـه وـ ـه ت، ـئ ـه ـگ ـه ـسـه و ده ر ـئ ـه ـت ـه ی ـک    ـل

ت، پـمـــواب ئــــران   ئرانیـشـــدا ببواـیـــه ـبـــوو ـلـــه ـهـــهدا  تورکیـیـــه
ـی فارســیزمی سیاســه ـاده ـت ـرد  ده  پـی ـه. ـک ـه ـب ـانی   ـف ـی ناســاندنی زـم رـم

کردـنـی  ـسـت ـنـه ـبـهر ، ـبـه ر وتـکـدا ـکـارکی گراـنـه  ـهـه ـکـان ـلـه وه ـتـه ـنـه
   ـلـه  ـچـون کاتــک ـکـه ، و دیکۆمـنـت ـبـووه ـگـه پــی ـبـه ی ـکـورد ـبـه وـشـه

  .کرت ئینکاری بکرت ی کورد ببت، چۆن ده دا وشه شانامه
***  

  
ـه ـه ـسـه  باـسـی ـهـه ـل ـدنی ـک ـی  ـسـایه نگاـن ـه ره(ـت ـاتورک زاـشـا و ـئ ـه) ـت   ـک
 ) بـسـتلـیـور ـئـه(و ) واـتـر ـپـۆش(ڕــزان  ن ـبـه الـیـه ـلـهدا  رناـمـه و ـبـه ـلـه
ـتــاتورک  نجاـمــدار،  ـتــای ـتــرازووی ـئــه  ـئــه )ـکــی تاـبــه ـتــورج ـئــه(و 

ـووقورـسـتر ـه ،  ـب ـوه  ـب ـه ڕـ ـه ـب ـه ری ـئ ـه و ـب ـهیـسـیو  ده رناـم نـگـی  ـسـه ( ت ـب
  و کارناـمـه  ـئـهیـسـتیو ، ده وه  راـسـت کاـتـه و باـسـه ر ـئـه راـبـه ناـبـه) ـکـورد
 و  ـبــووه ـتــاتورک دیکـتــاتۆر ـنــه ک ـئــه وه  ـکــهزاـشــا بنووـســت  ـبــو ره
ی  ـگــه  ـبــه ـبــهـپــۆش  م  ، ـبــه ـکــردووه ی ـکــوردی ئینـکــار ـنــه ـســهپنا

  . وه داته  ئه هبۆچوونو  ئهرچی  رپه وسی به  فیردهی شانامه
   

  و کارنامـه ئـه کاتکـدا  لـه  کـه رنامـه ری بـه بـه ڕـوه ریمـی بـه داریوش کـه
ـۆ ره ـهنووســت  زاشــا ده ـب ـه  ـک ـی ده ـل ـی ره  ئراـن ـی  زاشــا و ده وراـن وراـن
ـه ـه مـح ـهزا  ره د مـم ـایش و ـه ـا روه ـش ـهـه ـه  رۆژه  ـل ـدا ـک ـه یـش ـه  ـئ ـه و ـب   رناـم
 زـمـانی ـخـۆی   ـبـه ی نیـیـه وه  ئراـنـدا ـکـورد ـمـافی ـئـه ـبـات ـلـه  ده ڕــوه ـبـه

  . بووه تاتورک دیکتاتۆر نه ک ئه زاشا وه ئژت ره ،بخونت
ـه ـته ـه ـه وـس ـه ـک ـه ی ـب ـۆش ـل ـز ـپ ـه ڕـ ـه و ـب ـووه رناـم ،  دا زۆر مناســب ـب
  ت ـبـه ـبـاره وـسـی ـسـه ی فـیـرده ـکـه  ـهـۆنراوه کیـشـی ـبـه ـیـه ر ئاـمـاژه ـگـه ـئـه

  !بوو ت، جوانتر و مناسبتر ئه کورد بکردایه
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  )Shahname(  وسی ی فیرده شانامهو ناسر نامداری 
  

ر ادمـــنا(ن   الیـــه  لـــه  کـــه کتبکـــی ســـویدییه) Shahname( شـــانامه
ـــه)یناســــر ـــالمبری( و   فارســــه  ـک ـــا ـم ـــه)Malmberg  Anjaئانـی ـــی  ـب ـ 
و  ـئــه دا  م کتـبــه ـلــه. نووـســراوهی پـمــواب ـســویدی بـــت،  ـکــه ـنــاوه

  :  سویدی  به وسی کراوه ی فیرده ی شانامه پنج داستانه
  
  زوحاک- ١
  زاڵ و روودابه- ٢
 زۆرابم و   رۆسته- ٣
 ش  سیاوه- ٤
  ندیار سفه م و ئه  رۆسته- ٥

Zahak
Zal och Rodabe
Rostam och Sohrab
Siavash 
Rostam och Esfandiar  

 

  :  کراوه  پناسه و جۆره  به   سویدییه م شانامه ئه
  

  De fem berättelser som återges här tillhör de centrala 
episoderna i Shahname. Berättelserna har för kortats och 
överförts till prosa.  

  
 . رگدراوه  وهسر  نه  و به وه ته  کورتکراوه  )شانامه (ی ته بابهو پنج  ئه

***  
ـه ـهو  ـل ـ ـپ ـاژه هراگراـف ـه دا ئاـم ـه کورتکردـن ـه وه  ـب ـه ی باـب ـانی شــانامه ـت   ـک

 بپرـسـت  ر ـمـافی نیـیـه بــت خوـنـه)  رـسـته(و  پــی ـئـه ر ـبـه ـگـه ـئـه.   ـکـراوه
  : ین و بژین رپچی بکه م با سه ، به وه ته بۆچ کورتکراوه

  ! ن پشلکراوه الیه ماڤی س    تانه و بابه ی ئه وه  کورتکردنه به
  

  ؟ وه بت کورتکرته ، بۆ ده خۆی ماندووکردووه   تانه و بابه سی بۆ نووسینی ئه و   فیرده- ١
  !؟ وه خونته  نهکان ته بابهموو  ر هه بت خونه بۆ ده  - ٢
  . دووهی پکر دا ئاماژه و هۆنراوه وسی له  فرده  که یه انهن  و الیهس و که ئه - ٣
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ـاری وه ـه ـک ـان بریتیـی ـه رگـ ـتنه  ـل ـه وه  گواـس ـراوه ی باـب ـی نووـس ـی  تـک ـی
ـا ده ـه ـی ـدار ـل ـه نـگ ـه وه  زمانـک ـانکی دیـک ـو زـم ـه.   ـب ـه ـئ ـه ـسـه و ـک ـه  ـک و   ـئ
ــ ـــن وه دات پـــی ده نـجــام ده  ـئــه ـکــاره ــدا  ـکــاری وه ـلــه. رگـ رگاـن

 توانــایی   لــه وــت، جگــه کــه رده دا ده کــه  کــاره رگــ لــه توانــایی وه
ـ ده وه ـه رگـ ـه ســتپاکی و ـئ ـه ماـن ـداری ـی ـه ـت ـه ـک ـین ـم ـی وه ـم ـه  رـج رگاـن

  ! یه  هه وه سکی دیکه  که ندی به  پوه و کاره چون ئه
ـدا ـهـه  ـکـاری وه ـلـه ـازاده ر ـکـه رگاـن ـده  ـچـه س ـئ ـسـک   ـکـاری ـکـه  ـلـه ـن
ــۆ وه ـــده هـــه ــت ـب ـــه بژ ــان، ـب م ده رگـ م و  ســـتکاریکردن و کـــه

ـه ـادکردنی جـگ ـه ی پرســیاره زـی ـهگ  ـب ـه شــتی و ـب    کــه تــی شــانامه تایـب
ــه ــه ره نووـس ــه ـک ــه ی ـل ــدا نیـی ــه  ژیاـن ــودی   ـک ــت و ـخ کرابـــی پ  پرـس

  :   ی نووسیوه و جۆره دا به  شانامه یش له)وسی فیرده(
  

  گر از داستان یک سخن کم بدی
  روان مرا جای ماتم بدی

  بم  کهک  یه  وشه م داستانه ر له گه ئه
  ب هئ  ژاره و پهم  ه من ماتژیانی

  
  ١٣٥  ل)٣(رگی  به شانامه

  

،  وه  کورتکردنــــه ت بــــه بــــاره  ســــه  گشــــتییه و باســــه  لــــه جگــــه
بــت  ، بــۆ ده ی پرســیاره  خــۆی جگــه)زوحــاک(ی باســی  وه کورتکردنــه

  بت؟  وسی نه ی فرده و هۆنراوه ری سویدی ئاگاداری ئه خونه
   

    دارد نژاد کنون کرد از آن تخمه
   یادکز آباد نیآید بدل برش

  سراسر پالسن بود خانھاشا
  ندارند در دل ز یزدان هراس

  ن زه هگ  و ره ریشهو  ئستا کورد له
  ن دانی ناکه  ئاوه ز به  حه که

  زدان  یه  له ترسیان نییه
  کانیان  هام   پسه له

  

ـه ٤٢باســی زوحــاک  ـت ـب ـ  هــۆنراوهـی ـهو    هـی ـه ـل دا ٢٤ و ٢٣ و ٢٢ - ڕه  الـپ
   ـکـراوه   ـهـۆنراوهـیـت  ـبـه٤٢و   ـئـه. وه ـتـه    وهـسـرانوو فارـسـی و ـکـوردی  ـبـه
  :  وه ی خواره ن رسته و چه به
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Zahak tusen år vid makten 
 

Zahaks tid vid makten räknades till tusen år. Under hans tid 
utplånades allt vad de visa och kunniga hade åstadkommit och riket 
styrdes av enfaldiga och obildade människor. Konsten förtrampades 
och svartkonsten hyllades. Sanning och rättfärdighet fick lämna plats 
åt ondska och lumpenhet. 
Zahak förde Shahrnaz och Arnavaz, Jmshids döttrari till sitt plats 
med hjälp av trollkarlar fick han dem att leva ett liv i synd. Kung 
Zahak kammarherre tvingade varje kväll två unga män till palatset 
där han lät döda dem och tillaga kungens kvällsmat av deras hjärnor. 
Ingen vågade yppa ett ord till trots. Alla var rädda gör att mista sina 
liv. Förutom Ahura Mazda hade de ingen att vända sig till.   

  
ـــه ـــانامه ـل ـــویدییه و ـش ـــه  ـس ـــه دا دوو باـب ـــاوی  ت ـب ـــته(ـن  )بۆرازم و  رۆـس

ـیــان  ـکــه  کتـبــه  ـکــه ـیــه ـســه و دوو ـکــه کـیــان ـهــی ـئــه ، ـیــه ـچــاپکراوه
ـــه ، دووهــــه چــــاپکردووه ـــین باـب ـــی  ـم ـــه)ۆرابزم و  رۆســــته(ـت ـــه  ـل ن  الـی

ـه ـۆرکی ســویدی ـب ـاوی  پرۆفـس ـاس) Bo Utas({ـن ـوو ئۆـت ـه}ـب ـۆنراوه  ـب    ـه
  .  وه ته  کورتکراوه یشنووسراوه  سویدی، نه  به کراوه
   : و داستانه ی ئه  نموونه ن دک له چه

Då lysande solen sin vinge just höjt 
och nattsvarta korppen på huvudet böjt, 
Tahamtan drog på sig sin tigerskinnskräkt, 
steg upp på sin springare, snabb som en fläkt. 
Han styrde den ut emot slagfältets mitt 
och satte en järnhjälm på huvude sitt. 
På motsatta sidan satt Suhrab i lag 
med vänner och vin till harposlag. 

  

  جـار لـه) ٢(تـک   بابـه  کـه  نییـه ی پرسـیاره رـک جگـه ر خونـه بۆ هه
  !؟ وه کرته ها کورت ده تکیش وه کرت و بابه کتبکدا چاپ ده

ــه ــدا ده ـل ــاری دیکۆمنتـی ــه  ـک ــت کورـت ــا ی نووســـراوه کرـ ــی   ده  ـی نـگ
و  ـلـه. رگیرــت  ـسـوودی لــوه رـچـاوه ک ـسـه بژــری ـتـا وه ـسـک ـهـه ـکـه
  !اتگ  نه که کییه ره  سه  خودی باسه  زیان به یشدا پویسته کاره
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  . ه)زار سای خایاند پادشایی زوحاک هه( : باسیوریا،  ده  به ت کشراوه  خه  که شه و به ئه

  .ی ناسر نامداری که  سویدییه  شانامه  له دیکۆمینتی ی ڕه الپه
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 سم ا شهز هرد ممه محه
 و
  وسی ی فیرده شانامه

  

  
 

   کتبی زوحاک دا ر له س هونه
  

  )سانسۆر(ری البردن  ری گۆڕین و هونه ری تانکردن، هونه هونه
  

کی  زگایه ن ده  الیه ناوی زوحاک له دا کتبکی فارسی به) ١٣٩٣( سای له
 تاران  له) کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان(ناوی  فارسی به
ن   الیه  له م کتبه ئه. کانی ستۆکھۆم  کتبخانه ته یشتوه  و گه چاپ کراوه

:  هحیمیزاد یمان ره په (–) ر نووسه: مش زا شه ره(کانی  ناوه س به س که
  که رۆکی کتبه ناوه.   کراوه ئاماده) گرافیککار: هشید مھاجر مه(و ) گر ونه
  :   پکھاتووه شه به)  ده(و  له

  

وبینین زوحاک   خه–رمایل  رمایل و گه  ئه–مشید   جه– پادشایی ضحاک –رداس   مه–زوحاک (
  ). زیندانی کردنی زوحاک– اکڵ زوح گه یدوون له ره نگی فه  جه–ر  ی ئاسنگه  کاوه–یدوون  ره  فه–
  

  : ری تانکردن هونه
) وسی ی فیرده شانامه (  له  کتبی زوحاکدا نووسراوه  له  که شه  به و ده ئه
  :  نووسراوه وه و ناوانه شدا به به)  سزده (  و له  هۆنراوه به

  

 –ڵ بـــاوکی  گـــه  داســـتانی زوحـــاک لـــه-ت ســـای خایانـــد  وســـه مشـــید حـــه پادشـــایی جـــه( {
ــیس ئ ــازخـــواردن و یبـل ــته  ده– کردنـس ــی جـــه ـس ــه ـت ــه ره مشـــید ـب ــان  و ـن ــایی زوحـــاک -ـم  پادـش

  ئاموژـگــــاریکردنی –وـنــــی زوـحــــاک دا   ـخــــه ـیــــدوون ـلــــه ره   ـفــــه–زار ـســــای خایاـنــــد  ـهــــه
  – دایـکــی  زی ـخــۆی ـلــه ـگــه  ـبــاوک و ره ت ـبــه ـبــاره ـیــدوون ـســه ره   پرـســیاری ـفــه–ـیــدوون  ره ـفــه

ـــاوه ـــاک و ـک ـــتانی زوـح ـــنگهی ئا داـس ـــه–ر  ـس ـــه ره   ـف ـــدوون ـئ ـــه ـی ـــۆ ـج ـــاک  ڕوات ـب ـــی زوـح   –نـگ
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کیلــی زوحــاک  ڵ وه گــه یــدوون لــه ره   داســتانی فــه–بینــت  مشــید ده کــانی جــه یــدوون کچــه ره فــه
  ).  ندیخانه و به ره   زوحاک به–دا 
  
  .})٥٧ تا ٢٥ ( ره  الپه– سپھر تاران   چاپی چاپخانه شانامه) ١(رگی   به رچاوه سه
  

ـکـرد و  وـسـی ـنـه ی فـیـرده  ـشـانامه  ـبـه  کتـبـی زوـحـاک ئاـمـاژهری نووـسـه
  .  چاپی کرده وه ناوی خۆیه به

**  
  :  نووسراوه و جۆره دا به)زوحاک(کتبی ) ٣٦ و ٣٥ ( ڕه  الپه له
  
کانی زوحاک باج و  وانه پاسه. ک دژوار و ناخۆشتر بوو  ژیانی خه مشید، پاش تشکانی جه(
ی  برد بۆ چشخانه وک دوو الویان ئه موو شه ک و هه رشانی خه  سه وهکی زۆریان خستبو یه رانه سه

کانی ترسکی  وانه تی پاسه  یارمه زوحاک به. کان  چشت بۆ ماره کردن به شا و مشکیان ئه
ت باسی  س بیویستایه ر که گه ئه. توانی شتک بت یئه س نه  که وه که  دی خه هایان خستبووه وه

  .   وه نده  به یانخسته یانگرت و ئه کانی زوحاک ئه سوس و سیخوڕهشتک بکات جا
نین  شپۆش بوون، خۆشی و شادی و پکه نگ و ره کانیاند دته می کوژراوه  خه ک له خه

رگ بای  ک بژی مه وه. کرد ئه  و کۆنا یارییان نه  کوچه کانیش له ت مناه نانه باریکردبوو، ته
  و باره ناو بردنی ئه کار بت بۆ له سبه بوو هاوارێ بکات و ده سک نه هک.  ر شار کشاوه سه به

.  وه  کرده و کاره رمایل بیریان له رمایل و گه  ناوی ئه سی ئرانی به پاشان دوو که.  مواره ناهه
رمایل و  پاشان ئه.  پادشا  چشتخانه  پشدا فری چشت لنان بوون و پاشان چوونه وان له ئه
کرد و  رباز ئه  نھنی ده ن به بوو بکوژرایه  ئه  که و دوو الوه وێ الوک له موو شه ل ههرمای گه
هنا و  ڕکیان ئه  مشکی مه سه و که ربازکردنی ئه پاش ده. ی شار وه ره کانی ده یاننارد بۆ کوه ئه
و  کان له ژاره  هه ارهم. کان  چشت بۆ ماره یانکرد به  کوژرابوو ئه ی دی که سه و که ڵ مشکی ئه گه له
  کرد، کاتک که رباز ئه سیان ده  مانگی سی که و جۆره به. یاننان تیدا ئه  برسییه دا له ماوه
ڕ و بزنیان بۆ ناردن تا شوانی   مه رمایل رانه رمایل و گه د، ئه  دووسه  یشته  گه و الوانه ی ئه ژماره
زنی   پاشای مه  که ڵ ئمه گه  له ڵ ئمه گه نگ له  جهرن تا کاتی ر به سه  ئارامی به ن و ژیان به بکه

 .). ناو برد مشید بوو، له  جه ئرانمان که
  

  : ن باسی گرنگ کراوه  چه  به دا ئاماژه راگرافه و په ئه
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  مشید  جه– ١
  ری زوحاک مکا  سته– ٢
  رمایل رمایل و گه  ئه– ٣
  .ن ڕ و بزنیان بۆ ناردن تا شوانی بکه  مه  رانه– ٤
  

 : مشید هج
ژنی  ورۆز و جه  رۆژی نه  که  پادشایانی پشدادی بووه ک له مشید یه جه
   کردبوویان به تی زوحاک که  یارمه کان به ، ئرانییه ورۆزی داناوه نه

  و باسه ت به باره با سه. ناویان برد مشیدیان له شای خۆیان، جه
  :ین  بکه ن ده و چه تماشای ئه

  

  مشید شدن روزگار ج تباه
  

  از آن پس برآمد از ایران خروش
  پدید آمد از هر سوی جنگ و جوش

   روز سفید  گشت رخشنده سیه
  گسستند پیوند با جمشید

   ایزدی   شد فره برو تیره
  بکژی گرائید و نا بخردی

  پدید آمد از هر سوی خسروی
  یکی نامداری ز هر پھلوی

    و جنگرا ساخته  کرده سپه
   هدل از مھر جمشید پرداخت
   یکایک از ایران برآمد سپاه
   سوی تازیان برگرفتند راه

  شنودند کآنجا یکی مھتر است
   اژدها پیکر است پر از هول شاه

   جوی  شاه سواران ایران همه
  نھادند یکسر بضحاک روی
  بشاهی برو آفرین خواندند

  ایران زمین خواندند ورا شاه

  مان و نه ره مشید به تی جه سه ده
  

    ئاژاوه  ئرانا بوو به پاشان له
    ر الوه  هه را له نگوهه  جه بوو به

   تاریکی  رۆژی رووناک بوو به
   ناکۆکی مشیدا بوو به ڵ جه گه له
  ر گا زن رووی لوه زدانی مه یه

   را نگ و هه  جه ئارامی لکرد به
   وت ردانی رووی کرده پاشاگه

  ت سه یبوو هزوده  هه ی که وه ئه
  شکر و سپا کرد له ئهی  ئاماده

  مشیدا ڵ جه گه نگ له تا بجه هه
  شکر و سپا  له وه  ئرانه له
   رگا وتنه ب که ره بۆ الی عه له

  وێ   له س وا  که بیستبوویان که
   و ج   و پگه ته سه ن ده خاوه
  ک بۆ ئران  یداکردنی شایه بۆ په
  موویان   الی زوحاک سواران هه چوونه

  شای خۆیان  شا به  هویان کرد ب ئه
  خاکی ئران  وا بت له رمانه تا فه
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  :مکاری زوحاک سته
  

کان زوحاکیان  دا بینیمان ئرانییه وه ره ی سه و هۆنراوانه ک له ر وه هه
ناو برد و  مشیدیان له تی زوحاک جه  یارمه به. خۆیان) شای ( کرد به

یدیان کوشت و پاشان مش  جه ماه  بنه یدوون له ره ی باوکی فه)ئابتین(
س  که) د چوارسه(مان   هه نموونه.  گرتن و کوشتنی الوان سیان کرد به ده
پی  زگار بوون و به یشیان ره)د دووسه(یان کوژران و )د دووسه ( که

ڕ و بزنیان بۆ   مه له ن مگه چه) زوحاک(ری کتبی  دیدوبۆچوونی نووسه
و میش برایشان میفرستند، تا هایی از بز  گله: (ن ناردوون تا شوانی بکه

  .شبانی کنند
  

  ری گۆڕین هونه
  

د  و دووسه ندی به  پوه  که  شانامه شک له  تماشای به دا پویسته لره
  : ین رباز کراون بکه  کوشتن ده  له  که سه که

  

   از کشور پادشا دو پاکیزه
  ء پارسا دو مرد گرانمایه

  یکی نامش ارمایل پاکدین
  پیشبیندگر نام گرمایل 

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

........................  
  بجای سرش زآن سر بی بھا
  خورش ساختند از پی اژدها

   هر ماهیان سی جوان ازین گونه
  ازیشان همی یافتندی روان

  چو گرد آمدندی ازیشان دویست
   کیست  نشناختندی که بر آنسان که

  خورشگر بریشان بز و چند میش
 )نھادیش پیشبدادی و صحرا 

   وتی پاشا دوو مرۆڤی دپاک  له
 زن دوو دینداری چاک دوو پیاوی مه

  رمایل پاکدین ناوی ئه کیان به یه
 رمایل پشبین یان گه وی دیکه ئه

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

........................  
  ها و مشک ببه بری مشکی ئه له
 ژدیھا بۆ ئه  چشت له کرا به ئه
   الوان س له ر مانگ سی که هه   جۆرهو به
 وان  کوشتن ئه کرد له ربازیان ده ده

  وان د ئه  دووسه      یشت به یان گه ژماره
  شون و جیان  زانی به یئه س نه که

  ڕ و بزنیان ران مه پاشان چشتکه
 کان بۆ الوه شت و کو له  ده  برده 

 )وسی فیرده(رانی فارس و کورد و   نووسه   )کورد و بلوچ(وسی و  فیرده

 

 130

 : یه هو جۆر  به  هۆنراوه و زنجیره شی کۆتایی ئه به
  
  خورشگر بریشان بز و چند میش(

 ).بدادی و صحرا نھادیش پیش
  ڕ و بزنیان ران مه پاشان چشتکه

 کان بۆ الوه شت و کو له  ده  برده 
  
ر  ن سه چه(یا ) ڕ ر مه ن سه ر بزن و چه ک سه یه ( واته) ڕ ن مه بزن و چه(

م  به). ر  سه١٠(ر   سه  ده  به یان ناگاته  ژماره که) ڕ ر مه ن سه بزن و چه
  :نووست  نه که ر کتبه نووسه

ڕ و   مه له ن مگه چه(ی  رسته. ڕ و بزنیان بۆ ناردوون  مه له ن مگه چه
  . ناکات وه  شیکردنه  و پویست به روونه) بزن

  
هایی از بز  گله: (ن ڕ و بزنیان بۆ ناردوون تا شوانی بکه  مه له ن مگه چه

  .، تا شبانی کنندو میش برایشان میفرستند
  
   که سه که) د چوارسه(و  ت به باره وسی سه ی فیرده  شانامه  له ی که وه ئه
  ی که سانه و که ئه( کانی زوحاک یا راستتر بژین وانه ن پاسه  الیه له

سیان کوژران و  که) د دووسه(گیران و )  پادشای خۆیان زوحاکیان کرد به
 شوان و شوانیکردن  ت به باره ک سهرباز کران، باس یشیان ده)د دووسه(

ڕ و   مه له ن مگه  چه  به سه د که و دووسه ر ئه گه ئه.  نووسراوه  و نه نییه
  وانان که کانی زوحاک، پاسه وانه پاسه{ت   شوانییان بکردایه وه بزنه

 و شونی   ناو برد و پاشان جگه یان له)یدوون ره فه(باوکی ) ئابتین(
   و به وه  بوو دۆزییه خۆره ی شیره  کوڕکی بچکۆله یدوون که ره فه

  ! نھنی بژین؟ یانتوانی به ئه} یاند زوحاکیان راگه
   به سانه و که  ئه  که  بووه وه  بۆ ئه ڕه  بزن و مه ره ن سه و چه ناردنی ئه

  نھنی ژیاون
  

  چو گرد آمدندی ازیشان دویست
 ) کیست  نشناختندی که بر آنسان که

  وان د ئه  دووسه      یشت به  گهیان ژماره
  شون و جیان  زانی به یئه س نه که
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 شار و   بۆنه یانتوانیوه  نھنی ژیاون نه  به ی که وه  هۆی ئه به
ن  و چه  خواردنی ئه ک به یه نی بکن، بۆ ماوه مه کان تا خوارده گونده
  .ن  ژیان بده  به  درژه ڕ و بزنه  مه ره سه
  

 رری سانسۆ هونه
  

ری  ر هونه  سه ڕۆینه سکاریکردن و گۆڕانمان بینی، ئستا ئه ری ده هونه
   به  که سه د که و دووسه  ئه ت به باره سه) قرتاندن و لفردان(سانسۆر

رباز   کوشتن ده  له سیش که د که و دووسه س زوحاک کوژران و ئه ده
 : ڕوانین  ئه مان هۆنراوه ی هه  درژه ر له کران، هه

  
  گر بریشان بز و چند میشخورش

  بدادی و صحرا نھادیش پیش
    دارد نژاد کنون کرد از آن تخمه

  کز آباد نیآید بدل برش یاد
  سراسر پالسن بود خانھاشا

 ندارند در دل ز یزدان هراس

  ڕ و بزنیان ران مه پاشان چشتکه
 کان بۆ الوه شت و کو له  ده  برده 

  ن زه گه  و ره و ریشه ئستا کورد له
  ن دانی ناکه  ئاوه ز به  حه که

  زدان  یه  له ترسیان نییه
 کانیان    ماه  پسه له

  
 و  ال ناوه ی وه وه ی خواره و هۆنراوه ری کتبی زوحاک ئه بۆ نووسه
  ؟ کردووه ئاماژی پنه

  
    دارد نژاد کنون کرد از آن تخمه

  کز آباد نیآید بدل برش یاد
  سراسر پالسن بود خانھاشا

  در دل ز یزدان هراسندارند

  ن زه گه  و ره و ریشه ئستا کورد له
  ن دانی ناکه  ئاوه ز به  حه که

  زدان  یه  له ترسیان نییه
 کانیان    ماه  پسه له
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  و باسه تی ئاگاداری ئه تایبه گشتی و منان و الوان به ران به تا خونه
وسی  و بۆچ فیرده زوحاک کوشتوونی کن  ی که سانه و که بن و بزانن ئه

  !  باسی کردوون یش و جۆره به
  

  سراسر پالسن بود خانھاشا
 ندارند در دل ز یزدان هراس

  زدان  یه  له ترسیان نییه
 کانیان   ماه  پسه له

  
گرێ،  ی زوحاک ئه و کاره  رز له و دوو ده  نووسینی ئه سی به فیرده
  مۆ له  ئه ی که رنامه و به پی ئه به) ندارند در دل ندارند هراس(ی  رسته

  .   کافریان کوشتووه و زوحاکیش کۆمه) کافر ( ، واته ئارادایه
  
و   بۆ ئه  کراوه  روانه وه ی خواره سه دره و ئه  رگای ئه  له ن دره م چه ئه
  . یان نووسیوه)زوحاک( کتبی  ی که سانه که
  

   com.entesharat@kanoonparvaresh  
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   پنووسی رضا شمس به) ضحاک( کتبی   لهی دکۆمنتی ڕه الپه
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  بۆ کورد ت لهکی کوردی بنووسرا یه شواننامه
  ! بوو بۆ تاکی کورد رمایه  بوو، سه سمایه ده

  )وسی ی فیرده شانامه ( ڵ گه خۆماندووکردن له
  !سی سییه و ژرده  و ژرده سییه ژرده
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 دوکتۆر گومراد مرادی و
  وسی ی فیرده شانامه

  
ـــــوانتره ـــــه ـج ـــــدا  ـل     پـش

ڕـز  کـی کـورتی بـه یه پناسه
ــــرادی( ــــومراد ـم ــــان )ـگ ـم

ــه ــه وه ســـته ده ـب ــت، ـئ و   بـ
ـــه ـــه پناـس ـــش ـل ـــان  ـی  زـم
 وتــووژکی   لــه       وه خۆیانــه

  :  ئژن و جۆره  به فارسیدا 

  
ـ{ ـه هـب ـه م ـئ ـه ـگ ـت واـی ـه ر پـ ـتا پناـس ـه  هـش ـه ـک ـۆ ـه ـن ـب ـه ی ـم ـدێ ـل   ـن

 بــاش  ی ئــوه کــه رانــی وبالگــه دۆســتان و هاونیشــتمانان و خونــه
  ستان؛  رده  به مه خه ک ده یه ن رسته ، چه وه ته بووه روون نه

 
ـه ـوردم و ـخ ـن ـک ـی  ـم ـه({ـک ـیرین و زه ـق ـاو سریـش ـه) ـه ـووم ـب ـدروو ـب  ،رـگ

 زانســتگای هایــدلبرگ   خونــدنم لــه،)دار رجــه ده(یشــدا  رتــه  ئــه لــه
ـه ـاوه ـت ـرد، ـم ـوژه ی ســاک وه واو ـک ـه ک ـت ـفورد  ر ـل ـتگای ئاکـس  زانـس

ـه ـه وه کــاری لکۆـن ـه وه نجامــدا م ـئ  یــش)١٩٩٣( تــا )١٩٨٨( ســای  و ـل
  .   زانستگاکانی هایدلبرگ، هامبورگ و برمن مامۆستا بووم له
ــه ــهر ریـکــی ـکــاری وه  ـخــه وه)١٩٩٦( ـســای  ـل ــانم ـل ــه گـ ــانی   زماـن ـک

و  نـــای ئـــه  پـــه ، لـــه)فارســـی و کـــوردی و ئینگلیســـی و ئامـــانی(
ران و  ـسـت خوـنـه رده  ـبـه ـتـه هوی ـخـۆم خـسـتو م نووـسـراوه دا ـهـه کاراـنـه

  .} م که  بواری سیاسیدا کار ده م له هه
  
  .)ادیدوکتۆر گومراد مر(ڵ  گه له) رزی رامه رزان فه فه(نترنت وتووژی  ئه:  رچاوه سه(
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   جشن نوروز روایات و تاریخچه
 

  

 

 

ــه ــز  ـب ــرادیڕـ ــهکتب ـم ــان ـب ــاو کـی ــه  ) جـشــن ـنــوروز رواـیــات و تاریخـچــه( یـن ـب
  : و هۆنراوه به انی که تای کتبه ره ر سه ، نووسه نووسیوهفارسی  

  

  کنون ای سخن گوی بیدار مغز
  سخن چون برابر شود با خرد

   ناخوش بود  اندیشه کسی را که
   را چلیپا کندهمی خویشتن

  یکی داستان بیارای نغز
   رامش برد روان سراینده

  بدان ناخوشی رای او گش بود
   پیش خردمند رسوا کند به

 
ـه ـه ـک ـۆنراوه  ـل ـانی   ـه ـرده(ـک ـه)وـسـی فـی ـدوه  ـی ـه رازاـن ـه وه ـت و   و پاـشـان ـب

  :ن ده هئیان  که  باسه  به  درژه جۆره
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 م  چاپی دووهه ت به باره ک سه یه ن رسته چه{
  به)  و ئابوورینگی، مژوویی، سیاسی رهه فه(ی  هل نووسراو  سای رابردوودا گه  ده له

ها  روه ، هه وه ته  بوکراوه وه ڕه ن الپه م چه ری ئه ن نووسه  الیه مانی و فارسی له اکانی ئ زمانه
 جشن  وایات و تاریچهر(،  وتووه رکه  بۆم ده جروبه ته م به  به.   چاپکراوه چوار کتب و نامیلکه

کی چاپی   پشه ک له ر وه  راستیدا هه له.  پشوازی لکرا ی دیکهکان  نووسراوه زیاتر له) نوروز
مارسی  )٢١( رۆژی  ر که وباسی نووسه  قسه ک بوو لهش  به م باسه ، ئه ی پکراوه مدا ئاماژه که یه
شان شم کرد و پا مانی پیشکه ئامانی  ز لی کورد به باتی گه  مژووی خه ت به باره سه) ١٩٩٠(
  .) وه س بو کرایه ده سبه  فارسی و ده نگری بوون کردم به  الیه  که س ندێ که ر داخوازی هه سه له
 و   ترکردنیانه و دوو ماره ی ئه  الی زوحاک، وتی چاره وه ک دوکتۆر هاته مجار ئیبلیس وه ئه(
  ژرت و مشکیان بکرت بهسیان بۆ بکو  رۆژی دوو کهتب هد و  ری ئینسانه  مشکی سه یش به وه ئه

  له مرۆڤ  ی هیشڕگو یویست ره هد   نگه کر و نیره و مه ئیبلیس به.  بدرت کان  ماره رخواردی  دهچشت و
،  وه رته  دوو که  بهی کرد هڕ  هه کرد بهس لبه  پهمشیدی  جه ی که وه ن زوحاک پاش ئه هد. ناو ببات
انی و مشکی  ووهکوشت  رۆژی دوو الوی ، رک ژیاوه مکا ک سته وه)  روژ٣٦٤ و ڵسا ٩٩٩( زوحاک
کانی  ناوه  خواترس به زن و له  مهیپاشان دوو پیاو .رشانی کانی سه  ماره رخوارد ه د ته داوه
 رۆژی نکو بتوان بهن،  خواردن بۆ زوحاک ساز بکهبن تا  هدکار  بهتس  دهرمایل گهیل و رما هئ
 : ئژت وه و باره  لهوسی فیرده. ن رباز بکه  کوشتن ده  له،تت بکوژرب هد  ی که و الوانه ک لهک یه
  

   ریزند خون مگر زین دو تن را که
  یکی را توان آوریدن برون

    س  الوان دوو که ب بکوژرت له  ده که
  س ک که ین بۆ خۆمان یه که ربازی ئه ده

  

ـه ـه  و جــۆره  ـب ـه ـل ـری ـئ ـهری  وه  ـب ـارهس  ۆژی دوو ـک ـۆ خــۆراکی ـم ـان بکوژر ـب ـهاـک ـت ـک ک ده ــوژرا  ســ ـک
 و نووـبــ هدرـبــاز  رگ ده  ـمــه س ـلــه ـکــه) ٣٠(ـمــانگی   زـنــه  ـمــه و دوو پـیــاوه ـئــهووکۆـشــی  ـهــه  ـبــهو 
 .س د ـکــه  دووـســه یـشــته ـیــان ـگــه  ـشــوان، ـتــا ژـمــاره  ـبــبن ـبــه ـکــهـشــت  ـکــردن ـبــۆ ده ـیــان ده واـنــه ره

  : ت هد وسی فیرده  ، دووباره  دورست بووه وانه زی ئه گه  ره ئژن کورد له
  

  دارد نژاد کنون کرد از آن تخمه
   دل برش یاد  ز آباد ناید به که

  ن زه هگ و توخم و ره ئستا کورد له
  ن دانی ناکه  ئاوه ز به  حه که

  
 حمـــوود ورانـــی ســـوتان مـــه  ده  لـــهوســـی فیـــرده رزی ئـــران بـــه  پایـــهیزانـــین شـــاعیر هدک  وه(

ـه غــه ـاوه وی زـن ـه دا ژـی ـه ، ـه ـه ر ـب ـه  ســته و هۆـی ـاری ـئ ـه مـک ـاتۆره ره پــه م پادشــا کۆـن ـ ســت و دیکـت  انـی
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و  ت بــه بــاره ســههــا  روه ، هــه ر گیــراوه یــان لــوه رانــه  بــاج و ســه  کــه  جووتیــاران  بــه ت هبــار ســه

  })، بینیوه  وه ته کردووه بیریان  کی دیکه یه  شیوه  به  که سانه که
  

   ٣١ و ٣٠، ٢١ ، ٢٠ ، ١٦ ل)  جشن نوروز  و تاریخچهروایات(:  رچاوه سه
***  

    س خاڵ کراوه  به ئاماژه ) جشن نوروز روایات و تاریخچه(ی کتب  له
   

  :م که یهخای 
  

   دارد نژاد کنون کرد از آن تخمه - ١
   دل برش یاد  ز آباد ناید به که - ٢
  

 باسـی  کـات کـه  دهوسی فیردهی  که  هۆنراوه  لهشه و به  به  ئاماژهر نووسه
  :   کراوهتوخم و نژادی کوردی تدا 

  
  )ن زه هگ  و ره ریشهو  ئستا کورد له()       دارد نژاد کنون کرد از آن تخمه(
  

  : که هۆنراوهی م که شی یه  به له ناوی کورد  وه  ئه زۆر باشه
و   ئــهیمــ شــی دووهــه بــهی  ، ئــه  نووســراوه)  دارد نــژاد کنــون کــرد از آن تخمــه(

  :  و رسته  له  هست به مه چی وسی فیرده  وکات هد باسی چی  هۆنراوه
   
  ).ن دانی ناکه  ئاوه ز به  حه که(  ) دل برش یاد  ز آباد ناید به که(

  

  ـکـه  هاـیـه وه فارـسـیدا زـمـانی  زایـیـان ـلـه  ـشـارهر نووـسـه  ختاـنـه خۆـشـبه
ر   ـســه   ـنــهگ هدر  وه  ئینگلیـســی و ئاـمــانی و کوردیـیــه نووـســراوه ـلــه

و  ر ئـه سـه بـه.  هانـو زمان ر ئـه  بـۆ سـه وه  فارسیشـه زمانی فارسـی و لـه
ـه شــاره ـهدا  زایـی ـه  هــه ـک ـۆ یاـن ـه  هــه  ـب ـه ر دوو ـب ـان و هــۆنراوه شــی ـئ  ـی
ــردووه ـشــینه ــه ـک ــۆ  وه ـت ــه، ـب ــه ـچــوو  ـن ــ ـن ــه هـت ــاو ـم ــه  ـن ــه ـســته ـب ی   ـک

  !؟ تر ئاگادار ب  تا خونهوه یه)وسی فیرده(
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  :م خای دووهه
  

حمـــوود  ورانـــی ســـوتان مـــه  ده وســـی لـــه رزی ئـــران فیـــرده بـــه  پایـــهیزانـــین شـــاعیر هدک  وه(
ی  ســت و دیکتــاتۆره ره پــه م پادشــا کۆنــه مکــاری ئــه  ســته و هۆیــه ر بــه ، هــه دا ژیــاوه وی زنــه غــه
و  ت بــه بــاره هــا ســه روه ، هــه ر گیــراوه یــان لــوه رانــه  بــاج و ســه  کــه  جووتیــاران  بــه ت هبــار ســه

  })، بینیوه  وه ته  بیریان کردووه کی دیکه یه  شیوه  به  که سانه که
  

 )وی زـنـه حـمـوود ـغـه ـسـوتان ـمـه( مـکـاری ـسـته باـسـی دا راگراـفـه و ـپـه ه ـلـر نووـسـه
 ـبـا .  ـکـردووه  واـنـه ـسـتی ـبـه ـهـه) وـسـی فـیـرده(ـخـودی : ــت هدـکـات و  هد

   :ت چی ده  همکار پادشا سته  و ت به باره  سهوسی فیردهبزانین 
 

  اندر ستایش سلطان محمود
  

  جھان آفرین تا جھان آفرید
  چنو مرزبانی نیآمد پدید

   بنمود تاج چو خورشید بر گاه
   عاج زمین شد بکردار تابنده

   بود  خورشید تابان که  گویی که چه
  کزو در جھان روشنائی فزود

   پیروز بخت ابوالقاسم آن شاه
  نھاد از بر تاج خورشید تخت

  بیاراست تا باخترز خاور 
  پدید آمد از فر او کام زر

   بیدار گشت مرا اختر خفته
   بسیار گشت  مغز اندر اندیشه به
.....................  

  بیاراست روی زمین را بداد
  بپردخت از آن تاج برسر نھاد

   بزرگ جھاندار محمود شاه
  تآبشخور آرد همی میش و گرگ

  حموود تایشی سوتان مهس
  

    خودا جھانی سازکردووه  که وه کاتهو  له
   کردووه های دورستنه وانکی وه پاسه

  ر سه تاو تاجی نایه  هه کاتک که
  ر رانسه موو سه جھان رووناک بوو هه

   تاوی ک بوو و تاوه تۆ ئژی ئه
   پی رووناک بوو و جۆره جھان به  که
  خت بولقاسم بوو پادشای خۆشبه ئه

  خت  بانته ر رۆیشته سه   تاجی نایه
  دان ئاوه بووی ا پت و رۆژئاو رۆژهه

  شادانموو بوون  ودا هه ی ئه  سایه له
   بدار بوومنیشی نووستووی  ستره ئه

   بووپ زانست   هلروونم  مشک و ده
.....................  

  ری روه  دادپه وی رازاندۆ به زه
  ری سهبان   تاجی نایه کاتک که

  زن حموود پادشایی مه ی مه  سایه له
  ورگ و بزنڕ و گ  مه وه ژیان پکه هد
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  ز کشمیر تا پیش دریای چین
  ران کنند آفرینبرو شھریا

  چو کودک لب از شیر مادر بشست
   محمود گوید نخست بگھواره

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

  کسی کش پدر ناصرالدین بود
  سر تخت او تاج پروین بود
  خداوند مردی و رای و هنر
  بدو شادمان مھتران سر بسر

  تاکو کشمیر   هه وه ریای چینه هد  له
   دانا و ژیری پاشایتیانوت بژی هد

  ی جوان و نازدار مکانه رمه منای به
  ر زار  سه بوو له حموودیان هه ناو مه

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

  دین ب  باوکی ناسره سک که که
  روین ب ی تاجی په که خته ی ته پچکه
   ر هونه  و ندشه  ئازایی و ئهن خاوه
   ر وه خته بهموو  ههودا   ئه  سایه له

  

  پادشاهی اشکانیان
  

   جھان را ستای کنون پادشاه
  برزم و ببزم و بدانش گرای

  رای سرافراز محمود فرخنده
  کزویست نام بزرگی بجای
  جھاندار ابوالقاسم پرخرد

   رایش همی از خرد برخورد که
  ستان ایران و زابل شھنشاه

  ز قنوج تا مرز کابلستان
  برو آفرین باد و بر لشکرش

   و کشورش  بر خویش و بر دوده چه

  کان شکانییه پادشایی ئه
  

     جھان کهیئستا ستایش پاشای
   نگ و شادی و زانست به  جهیفر
  ندان حموودی دشاد و خه مر مه نه

   جھان ناوی ناودارانی پاراست له
  نی جھان  خاوهیبولقاسم ئه
  فرمان و  کار لهانا و زانا د

  م زابلستان پادشایی ئران هه
  ی قنوچ تا کابلستان  ناوچه له

  ی بۆ سپاکه له و خۆیسپاس بۆ 
  ی که  و بۆ وته ماه بۆ بنه

  

ـه ـه  ـل ـین الـپ ـردهدا ی شــانامه ڕه دواـی ـاره  ســهوســی  فـی ـه ـب  ســوتان  ت ـب
  :نووست  ده و جۆره حموود به مه
  

  اد بار پنج هشت ز هجرت شده
   شھریار  گفتم من این نامه که

   محمود آباد باد همی گاه
  ش شاد بادلسرش سبز باد و د

  د چوار  سه ڕی به ت تپه  هیجره له
  یار   بوو ته بۆ لهم    شانامه م تا ئه
  حموود پیرۆز ب ختی مه ختوبه ته
  وز و دیشی شاد ب ری سه سه
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  همش رای و هم دانش و هم نسب
   چراغ عجم آفتاب عرب

   اندر جھان کهودم  ستشچنان
  آشکار و نھاناز  ماندسخن 

  مرا از بزرگان ستایش بود
  ستایش ورا در فزایش بود

  رد جاوید باد آن خردمند م که
   بکام دلش کار کرد همیشه

   را یادگار بدو ماندم این نامه
  شش بیور ابیاتش آمد شمار به

  م جه ب چرایی عه ره تاوی عه هه
  م رد و خه  ده دوور لهدانا و زانا 

   جھانا من رستم له په های ئه وه
  تا بزانن گشت دۆست و دوژمن هه

  م  که زنان ئه من ستایشی مه
  م که و بپایان ئه شتایشی ئه

    دانا و ژیره و پیاوه بژی ئه
   هکبیر و ته راپا را ژیانی سه

   یادگار   به و کرده بۆ ئه م  م نامه ئه
    ژمار تهگا هئ دزار   ههست  شه به

  
ن   الـیـــه حـمـــوو ـلـــه  ستایـشـــکردنی ـســـوتان ـمـــه ت ـبـــه ـبـــاره ـســـه

ـرده( ـه)وســی فـی ـه تــوانین تماشــای  ده وه ـی ـه١رگــی   ـب  ١٤و١٣و١٢ -ڕه  الـپ
 ٧رگ   بــــه–١٣٤ و ٢٥ ل٥ رگــــی  بــــه- ٢٤٥  و٤ و ٣ ل٤ رگــــی  بــــه -
  .ین بکهتاران  )١٣٦٣(ی سپھر، سالی  چاپخانه شانامه ٢٥٢ل
  
   که یه ستره ناوی ئه: روین په
  

ــرده ــی فـی ــهوـس ــۆره  ـب ــه و ـج ــوتان ـم ــی ـس ــوود   ستایـش ــات،  هدحـم ـک
مـکـی   ـمـه ـمـی ـلـه  ده  ـنـدی وه ر ـئـه  ـهـه ی ـنـاو النـکـهــت مـنـا هدـهـا  روه ـهـه

  !  ه زار ر سه له یحموود دایکی ترازا ناوی مه
ـرده  پشــدا ستایشــی  شــکانی لــه ی ئــهکانشــای  بــۆ پناســه وســی فـی

 .وان ر باســی ـئــه  ســه چتــه هد پاشــان ،کــات ده مــوودح ســوتان مــه
ـه ـه ـئ ـردهر  ـگ ـهـسـتی   ـهـهوـسـی فـی ـه ـسـته(و  ـب ـاری و کۆـن ـه مـک ی  ـسـتییه ره ـپ

و کردبـــت  ، ی پـکــردووه ر ئاـمــاژه  نووـســه ـکــه) حـمــوود ـســوتان ـمــه
ـه ـۆره ـب ـاتـیـش ستایـشـی  و ـج ـودی  هد،  بـک ـوو ـخ ـرادی وهـب ـۆر ـم ک  دوکـت

ـی ری  نووســه ـرده ) جشــن نــوروز روایــات و تاریخچــه(کتـب   تــه  ببردایــهوســی فـی
   !ی؟ که هدها   تۆ چۆن ستایشی دیکتاتۆرکی وه  که وه ژر پرسیاره
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 وـسـی فـیـردهی  جویـیـه  ـهـه و ـهـۆنراوه ـئـهڕــز ـگـولمراد ـمـرادی  ـبـهر  ـگـه ـئـه
ـه ـاره  ـسـه ـک ـه ـب ـه ت ـب ـوود نوو  ـسـوتان ـم ـه ـتـی یویهـسـحـم کردن  هرـشـ  ـب

 وـســی فـیــرده   دابنـــت ـکــهی و ـجــۆره و ـبــه بزانـــت )و ـئــه(ر  ـبــۆ ـســه
  !یه ه  هه وه ئه  ،زانیوهمکار  سکی سته  که حموودی به سوتان مه

  

دا  وه  پنــاو ئــه دا لــه جوییــه هــه  و هــۆنراوه  لــهوســی فیــردههرشــی 
  ت بــه بــاره ی خــۆی ســه کــه نــه حمــوود بــه  ســوتان مــه  کــه بــووه
ـرده ـی فـی ـهوـس ـه  ده  ـک ـوو ـل ـه ـب ـ  ـب ـه هرانـب ـه ر ـه ـه ر ـه ـت  زار ـب ـۆنراوهـی   دا ـه

   ! ی زیوی پداوه  سکه و هناوه ج نه به ی بداتزی  زار سکه هه
ک  ، ـنـه ـنـدی خۆـیـدا ـبـووه وه رژه  پـنـاوی ـبـه ـلـه وـسـی فـیـردهی ـیـ ـتـووڕه

ـه ـه حمــوودی ســوتان مــه  کــهی  هو ـئ ـت زســت ره پــه مکــار و کۆنــه ســته  ـب انیبـ .
ی وسـی کـارک ک فـرده سـکی وه هـا بـۆ کـه کـی وه یـه نووسینی کارنامـه

  !  و ناشایسته ه هه
  

 رهاتی شاکانی پش سه م کرد به ئاماده
  ندش بئه ی نایاب و جوان به  رسته به
  شتا  هه یشته نم گه مه  ته م که به

  ردا رووخا   سه  بهزووم ئارهمای 
  نج کشام رهمن  ئهق  به سی سای ره 

 نج  گه  ز و به م به تاکو بگه هه

   پیشء شھریاران من این نامه
   بدین نغز گفتار خویشبگفتم

   نزدیک هشتاد شد چو عمرم به
   بر باد شد  یکباره امیدم به

  بسی سال اندر سرای سپنج
  امید گنج چنین رنج بردم به

  

  ١٠٠  ل ی شانامه دیباچه
 

  :م خای سیه
   

  .  دورست بووه وانه زی ئه گه  ره ئژن کورد له
تـی   یارمـه بـه  کـه  یـه سـه د کـه  دووسـهو ئـه ) وانـه ئـه(  ه لر نووسهستی  به مه

 باسـی  واز بنـین لـه جارێبا  . زگار کراون کوشتن ر  له  )رمایـل رمایل و گه ئه(
تـاریخ ( کتبیر   سه و بۆنه) سه  که٢٠٠و زی کورد و شوانیکردنی ئه گه ره(

  .)یی که بۆره(دوکتۆر :  پنووسی به) کرد و کردستان
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  )دکتر گلمراد مرادی  جشن نوروز، روایات و تاریخچه( کتبی  له  دیکۆمینتی ی ڕه الپه
 دا و هۆنراوه ژر ئه  به   کشاویه  ڕه ن الپه م چه ری ئه  نووسه ته و خه ئه
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  وسی ی فیرده و شانامه) یی که بۆره (-  فیزاده دوکتۆر سدیق سه
  

وکـتـۆر د(ڕــز  ـکـی ـبـه ـیـه وه پناـسـه داـخـه ڕام، ـبـه نترنـتـدا زۆر ـگـه  ـئـه ـلـه
سـکی نائاشـنا  کـه ر ی نووسـهی که دوکتۆر بۆره. کرد یا نه م په)یی که رهۆب

  . میان زۆره رهه  بهفارسیدای کوردی و  بخانه کت له،  نییه
  

ـه ـی لــهی  کــه ڕیــز بــۆره ـب  فارســی   بــه  کــه)کــرد و کردســتانتــاریخ (  کتـب
  : نووسن ده  جۆرهو  ، به نووسیویانه
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  : دا  شانامه کورد له{
  زوحاکی مار له( داستانی   لهیش وه ئه،  بینین ده) کورد(دا ناوی  وسی فیردهی   شانامه له(
ر   سه چته هدپاشان  شکنت، هدت  مشید شا ران و جهر ئ  سه کاته هد هرش   که  یهدا)رشان سه
 کاندا  داستانه مکار و خونژ بوو، له کی سته هیپادشا زوحاک . ئرانپادشاییختی  ته
توانم  هدمن  :ت هد الی زوحاک و  چته هدسکی باش و دانا  ک که ن وه هریمه  ئه  که وه یخونینه هد

  ) ......................م که بخواردنی خۆش دورست
خ چشتی ر و و به  گۆشتی مامر و که  لهن هریمه ئهسپرت،  هد پچشت لنانیزوحاک کاری (

 با بۆت  ب و ئژت چیت پویسته دڵ ده کانی به ات، زوحاک کارهک هدتامی بۆ دورست  خۆش و به
ن  هریمه م، ئه  ماچ بکهتکان  شانه پمخۆشهی  ر رگام بده گه ت ئه هدن  هریمه م، ئه ج بکه جبه
 ،دا ریان هه ن دوو مار سه هریمه کانی ئه  لوه ج  و له وه هر دوو شانی زوحاک  هه می نا به ده
م  کان زۆر تکۆشان، به  دوکتۆره ،وه دایه ریان هه  سه و دووباره بندا قرتان  ن لهکانیا ماره
  کات به هد  دوکتۆر و پشنیار کات به هدن خۆی  هریمه بوو، پاشان ئه یان سوودکی نه که کاره

ژک موو رۆ ی هه م کاره کان بدات، ئه رخواری ماره  دهمشکیان رۆژی دوو الو بکوژت و  زوحاک که
دا دوو ئرانی باش  م کاته ، لهبن دهکانیان زۆر بزار   کوژرانی الوه ک به دا و خه هدنجام ئه
ن   نھنی ئازاد که  به و دوو الوه کک له  تا رۆژی یه وه نه که هدرمایل بیر  هرمایل و گ کانی ئه ناوه به

  س له کان و مانگی سی که دی مارهرخوار  ده دایه هدڕیکیان   مشکی مه سه و که کی ئه بری مش و له
 ،خوکردن ڕ و مات به  کشتوکاڵ و مه کاری ن به سبکه وێ ده کان تا له وهنارد بۆ ک هدکانیان  الوه
  :ت هد وسی فیردهک  وه ر ، هه یادیان کردووه ز ره به ره  به نن که سانه و که ر له کان هه کورده

  

   هر شب دو مرد جوان چنان بد که
   پھلوان  از تخمه ھتر چه ک چه

   ایوان شاه  هخورشگر ببردی ب
    درمان شاه وزو ساختی راه

  برون آختیبکشتی و مغزش 
  مر آن اژدها را خورش ساختی

   پادشاگوهر از  دو پاکیزه
  ء پارسا دو مرد گرانمایه

  یکی نامش ارمایل پاکدین
  بین دگر نام گرمایل پیش

  و دوو الوی جوان ر شه هابوو هه وه
 ۆردارانزی الواز یاخۆ  سته  ده له

   بۆ کۆشکی پاشا یبردن هدر  چشتکه
 ی شا که رده  بۆ ده رمان  ده کران به هد
  هات مشکیان  هدر پاش کوژرانا ده له
 کران  هد چشت  ژدیھا به  بو ئه له
   وتی پاشا دوو مرۆڤی دپاک  له

 زن دوو دینداری چاک دوو پیاوی مه
  رمایل پاکدین ناوی ئه کیان به یه
 رمایل پشبین ان گهی ویدیکه ئه
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   بودند روزی بھم چنان بد که
   از بیش و کم  هر گونهسخن رفت

   و از لشکرش ز بیدادگر شاه
  وز آن رسمھای بد اندر خورش

  خوالیگری  هیکی گفت مارا ب
   رفت آوری بباید بر شاه

   ساختن وز آن پس یکی چاره
   انداختن  اندیشه زهر گونه

  همی بنگرید این بدان آن بدین 
   زمین ز کردار بیداد شاه

  از آن دو یکی را بپرداختند
   نیز نشناختند این چارهجز 

  برون کرد مغز سر گوسپند
  بر آمیخت با مغز آن ارجمند

  را بجان داد زنھار و گفت یکی
  نگر تا بیآری سر اندر نھفت

  آباد شھر  هنگر تا نباشی ب
  ترا در جھان کوه و دشتست بھر

  ن سر بی بھااجای سرش ز  هب
  خورش ساختند از پی اژدها

  ان هر ماهیان سی جو ازین گونه
  ازیشان همی یافتندی روان

  یشان دویست اچو گرد آمدندی از
   کیست  نشناختندی که سان که بر آن

  خورشگر بریشان بز و چند میش
  بدادی و صحرا نھادیش پیش

    دارد نژاد کنون کرد از آن تخمه
  کز آباد نیآید بدل برش یاد

  ر دوویان  رۆژێ دانیشتبوون هه
 وان دوو ئه کرد دووبه هدیان  قسه
  یی  سپاکه  مکاری شا و  سته له
 ی که   خواردنه  له د و  کردار به له
   خۆمان  وان وتی با ئمه ک له یه

  دیواخان ر له ر هه  چشتکه ببین به
   وه ینه که هد باشی بیر  پاشان به

  وه دۆزینه هدیش  و کاره ی ئه چاره
  ر دوو کتر هه یانوانی بۆ یه هد
  د خوو مکاری پادشایی به  سته له
  وان ک له ر یه سه کار له کرا به هدست  ده

  وان بوو، ناچار بوون ئه یان نه چاره
  هنرا  دهکڕ وکات مشکی مه ر ئه هه

 کرا  هد   س و که  مشکی ئه ی ئاوته
  کوژرا بوو  نه ی که  وه یانوت به ده

 زوو تۆ زووبه  ئه وه خۆت بشاره
   گوند و شاران ناب تۆ بژیت له

 شت و کۆساران  ده  بۆیه پویسته
  ها و مشکک ببه بری مشکی ئه له
 ژدیھا بۆ ئه  چشت له کرا به ده
   الوان س له ر مانگ سی که  هه و جۆره به
 وان  کوشتن ئه کرد له هدربازیان  ده

  وان س تکای ئه د که ووسه د      بوون به
  یانشون و  جگه  زانی به هدی س نه که

  ڕ و بزنیان ران مه پاشان چشتکه
  کان بۆ الوه شت و کو له  ده  برده 

  ن زه هگ و توخم و ره ئستا کورد له
  ن دانی ناکه  ئاوه ز به  حه که

   

  }.یی که  بوره- فیزاده  سدیق سه:  ٧٧ – ٧٦ -٧٥  ل- کردستانتاریخ کرد و
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    )یی که بۆره(ڕز  ی به که  ناو نووسراوه با بۆینه
  :  دوو خاڵ کردووه یان به اژهم ئا دا و نووسراوه له
  

  :م که خای یه
  

ـه نووســه ـه  ئامــاژهدا) کــرد در شــاهنامه(ی   نووســراوه ر ـل    کــه کــات  ده وه  ـب
و  ن ـئــهـیــا ـکــه ، ـبــۆ دورـســتی باـســه   دا نووـســراوه)   ـشــانامه ـنــاوی ـکــورد ـلــه(

ـــره ـــه   شــــانامه  ی  هــــۆنراوه  زنجـی ـــاژه  ـک ـــه  ئاـم ـــورد ده  ـب ـــات   ـک ـک
  :نووسن  ده  و جۆره  بهدا که ی باسه  درژه له،  وه ته نووسیوه

  
خـتـــی  ر ـتـــه  ـســـه تکـشـــکان و ـچـــووهمـشـــید ـشـــای  ر ئــــران و ـجـــه  ـســـه زوـحـــاک هرـشـــی ـکـــرده

   .پادشایی ئران
  
ر ئــران،   ـسـه  هی ـکـرد بــژین زوـحـاک هرـشـ  ـکـه ـیـه ــه  ـهـه و باـسـه ـئـه

ـهـچـون ـان ده  ـخـودی ئرانیـی ـده ـک ـای لـ ـۆ الی زوـحـاک و تـک ـه ڕۆن ـب ن  ـک
  ـلــه ) شــدن روزـگــار جمشــید تبــاه( ـشــی  بــه ـلــه.  ـشــای ئــران  ببـــت بــهتــا

  : مشید و زوحاک کراوه  باسی جه و جۆره دا به شانامه
  

شـکر و سـپای   لـهتتکی بووب سه  توانا و ده س که ر که بن، هه هدمشید بزار   جه کان له ئرانییه
ڕۆن  هد  شـکر و سـپاوه  لـه کـان بـه ا، ئرانییـهمشـید ڵ جـه  گـه نـگ لـه  جـه ته ونهوتو  که،  ناوه وه پکه

  .شای ئران  ببت به  ن تا که هد زوحاک   تکا له وکان به ره بۆالی عه
  
  :  و باسه ت به باره  سهوسی فیردهی  که یش خودی هۆنراوه وه ئه
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   شدن روزگار جمشید تباه
  

  از آن پس برآمد از ایران خروش
  پدید آمد از هر سوی جنگ و جوش

   روز سفید  گشت رخشنده سیه
  گسستند پیوند با جمشید

   ایزدی   شد فره برو تیره
  بکژی گرائید و نا بخردی

  پدید آمد از هر سوی خسروی
  یکی نامداری ز هر پھلوی

    و جنگرا ساخته  کرده سپه
   ل از مھر جمشید پرداختهد

   یکایک از ایران برآمد سپاه
   سوی تازیان برگرفتند راه

  شنودند کآنجا یکی مھتر است
   اژدها پیکر است پر از هول شاه

   جوی  شاه سواران ایران همه
  نھادند یکسر بضحاک روی
  بشاهی برو آفرین خواندند

   ایران زمین خواندند ورا شاه

  مان و نه هر مشید به تی جه سه ده
  

    ئاژاوه  بوو بهدا ئران پاشان له
    ر الوه هه  را له نگوهه  جه بوو به

   تاریکی  رۆژی رووناک بوو به
  ناکۆکی  مشیدا بوو به ڵ جه گه له

  گا ر  رووی لوهزن ی مهیزدان
   را ههنگ و  جه  لکرد بهئارامی 
   وت ردانی رووی کرده پاشاگه

  ت سه ودهیبوو هز  هه ی که وه ئه
  شکر و سپا لهکرد  ی ده ئاماده

  مشیدا ڵ جه گه  لهنگ جهب تا هه
  شکر و سپا  له وه  ئرانه له
   رگا وتنه  کهب ره بۆ الی عه له

  وێ   له واسک  بیستبوویان که
   و ج   و پگه ته سه ن ده خاوه  که

  ک بۆ ئران  اکردنی شایهدی بۆ په
  موویان   الی زوحاک سواران هه چوونه

  ی خۆیانیشا به   شا ویان کرد به ئه
   خاکی ئران وا بت له رمانه تا فه

***  

ـتـاریخ ـکـرد (کتـبـی ٧٨٤ڕه  الـپـه  ی ـلـه ـکـه ڕــز ـبـۆره  ـخـودی ـبـه ختاـنـه خۆـشـبه
ــردهی  مـــان هـــۆنراوه دا هـــه)زوحـــاک( باســـی  لـــهو  )و کردســـتان  وســـی فـی

ـاره ـسـه ـه ـب ـه ت ـب ـه  ـچـوونی ئرانیـی ـۆ الی زوـحـاک ـک ـان ـب ـمـاس ـخـان  ـئـه ( ـک
   :وه ته  هانی نووسیو و جۆره  به،ی کورد  به کردوویه )لھور که

  سواران ئران گردیان شا چۆ
  دخۆ هاک به  ده ردن وه ر روو که کسه یه

  مین ردشان شای ئران زه ئامان که
  رین  شاهیش واتن ئافه ک وه ک یه یه
  ی دنیا  خۆست شاد بین نه وسا گرد وه ئه
  رش نیا  سه ی وه ویش تاج که ئه

swaran eran grdidin sha jo 
yaksar ru kardin wa dahåk bad xo 
aman kardishan shay eran zamin 
yak yak wa shahish watin afarin 
awsa grd wa xost shad bin nay dnya 
awish taji kay wa sarish niya  
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ـه ـه و  ـئ ـه شــه ـب ـۆنراوه   ـل ـه  ـه ـردهی  ـک ـهوســی فـی ـه   ـک ـ ـب ـۆرهڕـ ـه ز ـب ـی  ـک ـی
  :کات هدست پ  ده و هۆنراوه به  ، وه ته  یانهنووسیو

  
    هر شب دو مرد جوان چنان بد که

   پھلوان  از تخمه  کھتر چه چه

  و دوو الوی جوان ر شه هابوو هه وه
  وان ی الواز یاخۆ پاه سته  ده له

  
  اتووه کۆتایی پھ  و هۆنراوه به
  

    دارد نژاد کنون کرد از آن تخمه
  کز آباد نیآید بدل برش یاد

  ن زه هگ  و ره ریشهو  ئستا کورد له
  ن دانی ناکه  ئاوه ز به  حه که

  
مــی  کــه شــی یــه بــه) مــرادی(ڕــز  بــهک  یــش وه )ی کــه بــۆره(ڕــز  بــه

ـه ـهـۆنراوه ـردهی  ـک ـهوـسـی فـی ـه )  دارد ـنـژاد کـنـون ـکـرد از آن تخـمـه(   واـت  باـسـی  ـک
 مــیش ئــه  وه داخــه بــه ، گرنگــه وهال  بــهکــات هدتــوخم و نــژادی کــورد 

   .)کز آباد نیآید بدل برش یاد( م  دووهه یش  بهر  سه ته چووه نه
ـهـا  روه  ـهـه ی پرـسـیاره، جـگـه  وه ـئـه ـشـه و ـبـه ر ـئـه  ـسـه ـتـه ـچـووه ـبـۆ ـنـه
  .ن سه د که سهوو دو  توخمی ئه  له کورد  که کردووه  هو  بهی ئاماژه

 
 !نادورستباسکی یی و  که بۆره دوکتۆر

  
  :نووسن دا ده)تاریخ کرد و کردستان(ی )١٤٤(ڕه  الپه ر له نووسه

 و  ـتـی ئــران و ئــراق و تورکیـیـه پــنج و ـکـان ـلـه ک وتـمـان ـکـورده وه
  و وتاـنـه ی ـئـه  زۆرـبـه دوودا ـلـه راـبـر ژـیـن و ـلـه  ـئـه  و روـسـییه ـسـورییه

 ـپـاش  م ـلـه  ـبـه، ه زـمـانی ـکـوردی یاـسـخ ـبـوو خوـنـدن و نووـسـین ـبـه
ــانی کـــوردی  وه ئیســـالمییهشۆرشـــی  ــا زـم ــهـئ ســـت  ده زادی خـــوی ـب

 ...  چاپکراوه م زمانه  گۆڤار و کتب بهێند  تا ئستا هه هناوه
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  ؟  نادورسته و باسه بۆ ئه
  
  چـتـه دهخوـنـدن و نووـسـین ـمـوو جھاـنـدا ـمـرۆڤ ـبـۆ فرـبـوونی   ـهـه ـلـه

ـدن وره ده.  قوتابخانــه ـه ره کــانی ســه  پۆلــه  لــه ی خوـن ســت   ده وه تایـی
   . زانستگاکانی جیاجیا شه  به گاته کات تا ده پده

 ـکـی ـیـه  کوردـسـتانی ـپـاش شۆڕـشـی ئیـسـالمی ئــران قوتابخاـنـه ئاـیـا ـلـه
 تــا تــاکی کــورد  زراوه  دامــه وه هی ئرانــتــ وــه ن ده  الیــه لــهکــوردی 

  ؟  و بنووست کوردی بخونت بتوانت به
  :نووسن ده  وه راوانییه دف  یی زۆر به که ڕز بۆره به  ی داخه جگه

  
ــه( ــی ئیـســالمییه  ـل ــاش شۆرـش ــوردی  وه ـپ ــانی ـک ــا زـم ــهـئ ــوی ـب ــاوه ده زادی ـخ ــتا  ـســت هـن ــا ئـس  ـت
  .)  چاپکراوه م زمانه ندی گۆڤار و کتب به هه
  
 ـکـوردی ـچـاپ  ن گۆـڤـار و کتبــک ـبـه ـتـی ئــران ـچـه وــه  ده ی ـکـه وه ـئـه
ـه،ـکـات ده ـودانی ـخـه وه  ـئ ـۆ فرـی ـی   ـب ـهـک ـه  جھاـن ـا ـن ـه ـت ـن ـل ـدا  ـ  ئراـن

ـه ـاڤی نیـی ـورد ـم ـه ـک ـت  ـب ـۆی بخوـن ـانی ـخ ـره.  زـم ـا لـ ـاژه ـب ـه دا ئاـم    ـب
ـه ـه ـی ـک ـل ـه کـ ـه و گۆڤاراـن ـه  ـک ـه  ـل ـه ن ده الـی ـی ئیســ وـ ـهـت   وه المی ئراـن

   .یه )وه سر( ناوی  و گۆڤاره ، ئهین کرا بکه چاپ ده
،   ـشـاری ـسـنه ـکـرا، پاـشـان براـیـه  ورـمـ ـچـاپ ده  پـشـدا ـلـه  ـلـه ـسـروه
ـه هـخـاو ـی ـئ ـار ـن ـا هو گۆـڤ ـاز( ـی ـه)صــاحب امتـی ـهی ـک ـکه  ـک ـه ـس ـاوی  ـب زا  مورـتـه(:ـن

   ـلــه ـیــه ـســانه و ـکــه کـــک ـلــه  ـکــه ـیــه .)اـســفندیار رـحــیم مـشــایی(مـحــب االولـیــا 
ـه ـی  ـس ـوتکردنی شۆڕـش ـتانرـک ـی داکوردـس ـه رۆـ ـی  ره ـس ـ ـک ـه وهاگـ ر  ، ـه
ـه ـه ـب ـه  ده و هۆـی ـه گاـت ـه  ـئ ـه و پـل ـه ـی ـه  ـک ـای  ـل ـۆی)٢٠١٣( ـس ـد ی ـخ  کاندـی
  .رۆککۆماری ئران کات بۆ پۆستی سه هد
  

ــش شۆڕشـــی ئیســـالمی :بـــۆ ئاگـــاداری ــرانـپ ــب و هـــه  هـــه ئـ م  م کتـ
ـکــانی   ـچــاپکراوه کوردیـیــه(   کتـبــه:  نمووـنــه،ـکــرا  ـچــاپ دهی ـکــوردیگۆـڤــار
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 ،یصــــاحب امتیــــاز(   بــــه  کوردســــتان ی هرۆژنامــــ{ یــــا  مھابــــاد لــــه )یــــدان کتبفرۆشــــی ســــه
ـشــوکرو باـبــان  (–) ر ـســدیق ـمــوفتیزاده رنووـســه ـســه( -)انیلزـمــ دـیــع ـئــه جـیــد ـبــه بدولـمــه ـعــه

  . )یی وه ته شی نه ری به نووسه
  

ـۆ ئــه گــه لــه ـز ـب دا خۆیــان مانــدوو  و کارانــه  لــه  کــه ســانه و کــه ڵ رـ
  !بووکی جھان  دانی خه بۆ فریوی شایش کارانهو  ئه ، کردووه

  

  
زی کورد و شوانیکردنی  گه رهتوخم و {باسی ر   سه ڕۆینه دا ئه کانی دیکه ڕه  الپه له
  .دا)ناسانوسی فیرده ری هونه  ووسی فیردهری  هونه( ژرناوی  له }سه که ٢٠٠و  ئه
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  )یی که بۆره ( دکتر صدیق صیفی زاده: تاریخ کرد و کردستان  کتبی له  دیکۆمینتی ی ڕه الپه

  
 دا هۆنراوهو  ژر ئه  به   کشاویه  ڕه ن الپه م چه ری ئه  نووسه ته و خه ئه
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وی هله زاشای په دره ممه می محه رده  سه  کوردستان لهی ی دیکۆمنی رۆژنامه ڕه الپه  
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 وسی ی فیرده نی و شانامه ده حوسنی مه
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 نی ده حوسنی مه
ـه ـه نووـس ـه ر ـخ ـی ـم ـاده ـک ـدنی  هاـب ـانس(، خوـن ـوق لیـس ـتر) (ـف ـه)ماجـس   ی ـل

ــک دا ســـای  ــه١٣٥٤ژئۆپولتـی ــاوی  ی ـه ــ)  ز١٩٧٥(ـت ــاران  هـل  زانســـتگای ـت
ـه ـردوه ـت ـه.  واو ـک ـر ـل ـه بیرـسـتانه  ده دواـت ـانی ـم ـاد و  ـک ـازاد(هاـب ی )زانـسـتگای ـئ

وـتــی شۆڕـشــی   ره ـلــه.  وه رس گوتۆـتــه ناـســی ده ورـمــ جوغرافـیــا و کۆـمــه
ـه ـه ـس ـران دا وه رانـس ـه ری ئـ ـو ـئ ـه ـک ـدامکی ـب ـۆکراتی  ـن ـی دـم ـردووی حیزـب  راـب

ـه ـانی تکۆـش ـران، هاوـش ـتانی ئـ ـهران و  کوردـس ـه رـب ـی ـئ ـزب  راـن ـی حـی رکناـس
واـکـانی   ڕه دیھـنـانی ماـفـه ـیـی و، وه وه ـتـه ی ـنـه وه وـسـانه  دژی زوــم و ـچـه ـلـه
.  وه تـه بـاتگان دا مـاوه نـاو کـۆڕی خـه  کوردسـتانی ئـران لـه لـی کـورد لـه گه
ی  وه ـشــکیان ـکــاری لکۆنـیــه ـبــه: ـشــن ر دوو ـبــه ـکــانی نووـســه ـمــه رـهــه ـبــه

  :کو زانستگایین وه
  ).ابع آب و انرژی سد مھابادمن (– ١
  ).شرکتھایی سھامی زراعی سنندج (– ٢
  ).ترافیک شھر تھران (– ٣
  پیرانشھر) بان له به(وضع معیشت در روستای  (– ٤
  ).جنبشھای آزادیبخش ملی در کردستان (– ٥
  ). کارتوگرافی شھرستان مھاباد و پیرانشھر– ٦
  :ن مانه  ئه وه ته  و بوکراونه یه  هه وه باته  سانی خه ندییان به ی پوه و نووسراوانه ئه
  ). از سوما تا اشنویه ( –ا 
  ).دینامیزم مبارزاتی خلق کرد در کردستان ایران (– ٢
  .رگ دا  دوو به  له– )تان وه کوردستان و ستراتژیی ده (– ٣
  

ـی  ـتراتژی ده(کتـب ـتان و ـس ـه کوردـس ـان وـ ـه) ـت ـه ـب ـازه رـه ـی ـت ـه ـم   ره، ی نووـس
  وه ـسـتی ـئـه ـبـه ک ـمـه رـیـه  ـسـه ـلـه.  رـیـک ـبـووه  ـخـه  ـسـانی پــوه  ده  ـلـهزـیـاتر
ـووه ـه ـب ـه وه  توژـن ـه ـی ـه ک ـل ـه ـس ـاره ر ـئ ـولتیکی  و هۆـک ـتراتژی و ژئۆـپ  ژیئۆـس
کــار بــوون و،  راســت دا بــه تــی نــوه ی رۆژهــه  ناوچــه  لــه  بکــا کــه یانــه
کـــان و ناســـیۆنالیزمی کـــورد  نووســـی سیاســـیی کـــورده ر چـــاره ســـه لـــه

  . یان بووه وه کاردانه
  )تان وه کوردستان و ستراتژیی ده(رگی کتبی  ربه سه:  رچاوه سه
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ـز حوـسـنی ـمـه ـبـه ـبـی  ـنـی ـلـه ده ڕـژیی ده( کتـه کوردـسـتان و ـسـتراتـه) ـتـان وـ   ـب
  : یان نووسیوه و جۆره وسی به ی فیرده  شانامه رگرتن له وه دوسو
  
  نفال کردنی کوردستان ئه

ــه مـــی  رده  ســـه دروســـت لـــه) م وتـــه ی حـــه ده ســـه (-) کـــۆچی١٣ ( ـل
ی  لیـفـه ـمـین ـخـه ـتـاب، دووـهـه ر ـکـوڕی ـخـه ـتـی عوـمـه زره ـتـی ـحـه الـفـه ـخـه

ـتـی ساـسـانی  وــه ر ده  ـسـه ب هرـشـی ـکـرده ره ـشـکری ـعـه ئیـسـالم دا، ـلـه
 ژـــر  وتـنــه دوو وـتــی ـبــین النـھــرن و ئـــران ـکــه. و تـکــی ـشــکاند

)  فارـســنامه(ری  ووـســهن) اـبــن بلـخــی. (ـکــان ـبــه ره رـمــانوایی ـعــه ـفــه
  کــان بــوون، ـلــه شــکری ساـســانییه  لــه کــان ـلــه کــورده: (نووســ ده

ــــاواره ڕی ئیســـــالمدا هـــــه شـــــه ــــوژران و ـئ ــــان ـک ــــوون مووـی .  ـب
ـرده( ـه)وـسـی فـی ـاژه  ـشـانامه ش ـل ـه دا ئاـم ـره  ـب ـاوه  غـی ـورد  ت و پـی ـی ـک تـی

ودا  یخوـسـره ـشـکریانی ـکـه  نــو ـلـه  چـلـۆن ـلـه ـکـا ـکـه ـکـان ده لووـچـه و ـبـه
  . هاتن ڕ شه به

  سپاهی ز کردان کوچ بلوچ
  ١٤ جنگ مانند قوچ سگالیده

   

ڕا ) ـبــین النـھــرین ( ـبــان ـلــه ره ـشــکری ـعــه ، ـلــه)ی ـکــۆچی١٨(ـســای 
کــانی  ورامــان، شــار و گونــده ر کرماشــان و هــه  ســه هرشــیان بــرده

  شــتی کوردســتانیان بــه کوردســتانیان وــران کــرد، شــاخ و دۆڵ و ده
ی ئاورـگــا و   جـگــه ور ـکــرد، ـلــهراـنــی ـکــورد ـســ نـگــاوه ـخــونی ـجــه

  ١٤وت دروست کران  رستگاکان مزگه په
  

ـه ـاره ســه ـل ـه ر ـک ـه رده و ســه ســاتی ـئ ـه ، پارچــه ـم ـوردی ـب    شــیعرکی ـک
  :  ده  که ج ماوه ورامی به ی هه زاراوه

  

   خاپور ب کردنه ره زۆرکار ئه
  زوور تا شاره  هه گۆنا و پاه
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   دیل پشینان نیکان وه ژن و که
  روی هۆنیان  ئازاتلی ژهرد مه

  هورمزگان رمان آتیران کوژران
  کان وره ی گه وره  گه وه هویژشان شارده

  س  بکه وه ردشت مانه ئایین زه
   ١٥یی کانا هورموزدو هیچ کس زه به

  

ـکـی   ـخـه ق ـبـه رـحـه ـکـان ده ـبـه ره دا، زوــم و زۆردارـیـی ـعـه م ـشـعره ـلـه
ـه ـان ـک ـایین ـی ـووهـشـت رده  دیـنـی زه کوردـسـتان و ـئ ، زۆر ـبـاش روون   ـب

شـکری  ر لـه رامبـه  بـه وـل، لـه ی ئـارده کـانی ناوچـه کـورده.  وه تـه کراوه
ـرد ئیســالم و داســه ـان ـک ـایینی ئیســالم دا خــۆڕاگریی زۆرـی ـدنی ـئ . پاـن

  میــان دا بــه زار دره دهــه شــت ســه کــان، هــه رزداره نجــام مــه رئــه ســه
ان کردنــی توعــام و وــر  پشــی قــه م جــۆره رداری ئیســالم و بــه ســه

  ١٦یان گرت )ساترووان و بالسجان و سبالن(کانی  ئاورگا و شاره
  

ی  ـسـتی دلراـنـه رـهـه  زۆر ـشـون تووـشـی ـبـه  ـلـه ـشـکری ئیـسـالم ـکـه ـلـه
ـک  نـی خـه زویـن، کۆمـه ر قـه سـه کاتـک هرشـی بـرده.  ـک ببـوه خه
ـه ـه ـب ـدی ـب ـه  توـن ـدا چووـن ـه.  وه گژـی ـه وه دوای ـئ ـه ی ـل   شــکری ئیســالم ـب
کیـان راسـپارد، بـن موسـومان بـن،   خـه کـرا، لـه یچی بـۆ نـهڕ ه شه

ـان  ـه(ـی ـده)  جزـی ـه. ن ـب ـانیش ـخ ـه دیـس ـه ـک ـه ـک ـه  ـن ـه چووـن ـارو ـب ـر ـب ژـ   
  :کرد  هاواریان ده وه رزه نگکی به ده
  

   گزیت دهیم  موسومان بیم نه نه
  ١٧ شی کاما برهیم بشی او مکه

  

  یــه وه ی ئــه ، نیشــانه ی گــۆران گــوتراوه  زاراوه  بــه  کــه یتــه م بــه ئــه
ـه ـات و زاراوه ده ـئ ـه بـی ـۆرانی ـل ـوردی ـگ ـریش  ی ـک ـش ئیســالم و دواـت  ـپ
م دوای وـــران ـبــوونی ـشــاری  ، ـبــه  ئـــران دا زۆر ـبــاوی ـبــووه ـلــه
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ـکـان،  غووـلـه ـسـتی ـمـه ده زوور ـبـه ـلـوان و ـشـاره ر، ـسـیروان، ـحـه وه دیـنـه
  : یه وه  ئه که مانای شعره.   کزی داوه له
  

  ین ده ش ده زییه  جه  موسومان و نه هبین  ده نه
   السیمان ب یش خه  مای خۆتان با ئیمه وه بۆنه

  
 -هـــز رداشـــی بـــه  نـــو دوو بـــه کـــان لـــه دا، کـــورده و چاخـــه لـــه

   بــاکوور و ئیمپراتــۆری ئیســالم لــه رقــی لــه ئیمپراتــۆری رۆمــی شــه
ی و  ـلــه ـتــی وـتــه وـتــی تایـبــه ـکــه ـهــه.  گیرـیــان کردـبــوو-باـشــوور

ـکـان  ـیـان هـشـت ـکـورده دا، ـنـه و نــوه ی ـلـه ـکـه نگیـیـه رـهـه  ـفـه ندیـیـه پــوه
ـ الیــه ـه ـب رقــی،   رۆمــی شــه کــان لــه شکســتی ساســانییه.  وه ن بمنـن
ـورده ـه ـک ـانی ـل ـی ـشـه ـک ـۆریی رۆـم ـی دوور خـسـتته  ئیمپراـت ـه وه رـق م  ، ـب

  . بوو ک نه کانیش یه یه)وی مه ئه(ڵ  گه له
ــه ــه ـئ ــه ـم ــه ویـی ــان ـل ــوان ـســاه ـک ــان  نـ ــا ٤٠(ی ـک ــدا، )١٣٢ ـت ی کۆچـی
تــی  ومییــه  قــه زرانــد بــوو لــه بیــان دامــه ره واو عــه تکــی تــه وــه ده
) واـلـی ـمـه(ـگـووت  کانـیـان ده ـبـه ره  غـیـره ـعـه ـبـه.  وه بـیـدا توابووـنـه ره ـعـه
  .کردن یریان ده  چاوکی سووک سه و به

  
 
  
  
  ١٨٧ مردووخی کوردستانی ، ل  ممه  مژووی کورد و کوردستان، محه١٤
  ١٣٧ و ١٣٥ فرهنگ ایران، گردآوری فریدون جنیدی، ص   نامه١٥
 کردـســتان جـلــد اول – کرمانـشــاهان ٣٢٥  ڕه، ی، الـپــه ـکــه ی ـکــورد، ـبــۆره  مـــژووی وـــژه١٦

   ١١٤مسعود گلزاری، ص 
  ١٣٧ و ١٣٥ فرهنگ ایران، گردآوری فریدون جنیدی، ص   نامه١٧
   

  نی ده حوسنی مه) ٥٥ تا ٥٣(ل ) ١(رگی  به) تان وه کوردستان و ستراتژی ده(کتبی 
*** 
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الـنــی  ـکــی رزـگــاریخوازیی ـگــه ـیــه ـکــه ره ، ـحــه ی ـشــعوبییه وه بزووتـنــه
ـۆ دژایــه ـوو، ـب ـران ـب ـه گــه تــی لــه ئـ ـی –تــی سیاســی  ڵ حاکمیـی  دینـی

ب  ره الـنــی ـنــا ـعــه  ـگــه ـیــه ـکــه ره و ـحــه ـبــه. ڕێ خراـبــوو ـبــان وه ره ـعــه
ـه وه ـه وه هــۆش هاتـن ـژوو و ـف ـی دامرکا رهــه ، مـ ـدهنـگ ـان بووژاـن ،  وه وـی
زنتــرین  مــه)  شــانامه. (کــوڵ هــات راییــان وه روه ســتی نیشــتمانپه هــه

ــعری ــاکاری ـش ــه ـش ــان، ـب ــی زـم ــه فارـس ــه  ـخ ــاعیری  القیـی ــی ـش ـت
ـــه ـــی  ـب ـــانگی ئراـن ـــه) ابوالقاـســـم فردوـســـی(ناوـب ـــوو ـل ـــک ـب .  داـی

ــرده ــاره فـی ــانی داســـتانی شـــانامه وســـی، ـق ــه ماـن ــورده ی ـل ــان   ـک ـک
ک و  الـیــه ـکــان ـلــه ژووی ـکــۆنی ـکــوردهـبــژارد ـبــوو، بـشــک مـــ ـهــه
و )  ویـیــه ـنــه ـســه ـحــه(و ) داد ـشــه(ی ـحــوکمرانی ـکــوردی  وه وـشــینه دره

ـه( ـه ـم ـان روانیـی ـه) ـک ـه ـل ـره  الـی ـه وه کـت ـانی دا ـهـه  ـل ـی ـهـه و زـم ـسـت و  وـن
ـرده ـه هۆشــی فـی ـوون ـل ـه. دا  داڕشــتنی شــانامه وســی ـب ـه ـه ـه ـگ ی  وه ڕاـن

ـحـاک و  و کوـشـتنی زه) ـشـان ـحـاکی ـمـار ـلـه زه ( ـلـه) ر ی ئاـسـینگه ـکـاوه(
خـتــی  ر تــه نــد بــۆ ســه مــاوه  کــوی ده یــدون لــه ره ی فــه وه ڕانــه گــه

ـایه ـه پادـش ـای ـس ـران، ـخ ـی ئـ ـه ـت ـش و ـئ ـج راـک ـوو،  رـن ـووناوی ـب فـس
  وـسـی ـبـه فـیـرده. ـشـ ـکـورد و ئراـنـی باـسـتان ر ژـیـانی هاوـبـه  ـسـه ـلـه

ـه ـه وه زیندووکردـن ـازه و داســتانه ی ـئ ـانکی ـت ـه  گـی ـه ی ـب ـی ئ  ـگ ـران الـن ـ
کـانی ئــران  کـه ی خـه کگرتووانـه ڕینـی یـه خشـی و خـۆڕاگری و راپـه بـه
 . گروتین کرد مکاردا به تدارانی سته سه  دژی ده له
  

ژــر ســاتۆری  کــان لــه  رزگــاری کــورده ت بــه بــاره وســی ســه فیــرده
 :نووس تییان ده ت و ئازایه حاک و غیره زه
  

   هر ماهیان سی جوان ازین گونه
  یافتندی روانازیشان همی 

  چو گرد آمدندی ازیشان دویست
   کیست  نشناختندی که بر آنسان که
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  خورشگر بریشان بز و چند میش
  بدادی و صحرا نھادیش پیش

    دارد نژاد کنون کرد از آن تخمه
  کز آباد نیآید بدل برش یاد

  سراسر پالسن بود خانھاشا
  ندارند در دل ز یزدان هراس

  

، رۆژــک  ـنـد ـشـاردرابۆوه ـمـاوه  چـیـای ده ـلـهـهـۆی دایـکـی  ـیـدون ـبـه ره ـفـه
ـه ـی ده ـل ـه پرســ، ره  دایـک ـه چــه زو ڕه ـگ ـی ده ـ ـه ـک ـه ـگ ـ؟   ســه وه رـت ر ـک

  :ی د که  کوڕه به) ک هران فه(
  

 تو بشناس کز مرز ایران زمین
  یکی مرد بود نام او آبتین

  ز تخم کیان بود و بیدار بود
  خردمند و کرد و بی آزار بود

  دش نژادز طھمورث کرد بو
  ٢٢پدر بر پدر بر همی داشت یاد

  
  )   ٤٠ ( ره  کوشش دبیر ساقی، جلد اول، الپه  فردوسی، به  شاهنامه٢٢

**  
  :   چوار باس کردووه ی به دا ئاماژه ڕه ن الپه و چه نی له ده ڕز مه به

  

تـاب،  ر کـوڕی خـه تـی عومـه زره تـی حـه الفـه مـی خـه رده  سـه  لـه له {– ١
ـه ـه دووـه ـین ـخ ـهلی ـم ـه ـف ـالم دا، ـل ـه ی ئیـس ـرده ره شــکری ـع   ب هرشــی ـک
دوو وـتـی ـبـین النـھـرن و . ـتـی ساـسـانی و تـکـی ـشـکاند وــه ر ده ـسـه

ــه ــران ـک ــه ئـ ــه وتـن ــر ـف ــه  ژـ ــانوایی ـع ــه ره رـم ــان ـب ــن بلـخــی. (ـک ) اـب
شـــکری   لـــه کـــان لـــه کـــورده: (نووســـ ده)  فارســـنامه(ری  نووســـه

موویــان کــوژران و  ڕی ئیســالمدا هــه  شــه کــان بــوون، لــه ساســانییه
  .} بوون ئاواره
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م  ، ـبـه  ـبـووه م ـئـاواره  ـهـه م ـکـوژراوه دا ـکـوردکی زۆر ـهـه نـگـه و ـجـه ـلـه
،   کــورد کــردووه یــان لــه و کوشــتاره  ئــه ی کــه وانــه ی ئــه رکــرده ســه
  !  باسکراوه) ر تی عومه زره حه(ت  زره ی حه  وشه  و به ی رزه جگه

  

ـه ـا ـئ ـه و پرســیاره ـب ـه  ـل ـان بـک ـن  خۆـم ـه: ـی ـه ـئ ـه(ر بنووســرات  ـگ ر  عوـم
  بوو؟ تاوان ئه) تاب کوڕی خه

**  

ـرده (- ٢ ـه)وســی فـی ـاژه  شــانامه ش ـل ـه دا ئاـم ـره  ـب ـاوه  غـی ـی  ت و پـی تـی
ــه ــورد و ـب ــه ـک ــان ده لووـچ ــه ـک ــا ـک ــه ـک ــۆن ـل ــه  چـل ــو ـل ــکریانی   نـ ـش

   هاتن ڕ شه ودا به یخوسره که
  

   جنگ مانند قوچ سگالیده  سپاهی ز کردان کوچ بلوچ
  

و  یخوـسـره  ـکـورد و بـلـوچ ـبـۆ ـکـه  ـکـه  ـکـراوه وه  ـبـه دا ئاـمـاژه و باـسـه ـلـه
و ) کــورد( بــۆ  یــه  و هــه  چ ســودکی بــووه وه  ئــه باشــه. نگــاون جــه

  سـانی رابـردوودا لـه. مـرودا ئـه  رابـردوو یـا لـه  لـه)کـوردی(سیستمی 
کوردســتان    و لــه  ســورییه و  تورکییــه،تــانی ئــران، ئــراق وــه ده
ـه ده ـیان ـئ ـه ـس ـرد ـب ـه ه ر ـک ـبگیر، ـه ـ ـش ـه هر ـک ـه س بـک ـه وتاـت ـیان  رده  ـب ـس
  . نگ یانبردن بۆ جه یانگرتن و ئه ئه...) رباز و سه(ناوی  به

ـرا  ـکـه هانـسـ و ـکـه  ـبـاوک و دایـکـی ـئـه  ـلـهـکـات یانپرـسـی   ـئـهن ـبـوو گـی
.  ئیجبــاری یــانوت وا لــه مــدا ئــه  وه ؟ لــه  کویــه تــان لــه کــه کــوڕه
  وه خۆیـیـه ی ئاـسـایی ـبـه  ـبـرا و ـشـیوه ڕــوه  ـبـه هو پروـسـ  ـئـه ره ـبـه ره ـبـه

 کوردســتان  خــت و بــاری بکــاری لــه رانــی ســه ن و گــوزهاگــرد، ژیــ
ــه ــاکی ـکــوردی ناـچــار ـکــرد جـگ ــه ـت ــ  وه  ـل ــهـی ــ ی ـک ــاری  ه بچـت  ژرـب

ـه ســه ـه وه ربازیـی ـه ، ـب ـو ـل ـه   ـک ـان،گ ( ی پـل ـدار، پاســه روهـب وان و  ژاـن
  تانـه وـه و ده نگـی ئـه ـزی جـه نـاو ه بۆنـه) و مـالزمزابـت  ( -)فسرانا

و  لــه. م بکــوژرن م بکــوژن و هــه ن و هــه بکــهنــگ  شــداری جــه بــهو 
ر  ـگـه ؟ ـئـه ـبـووه  انوتکـیـ ـسـکه  دهچ ـکـوژراون  ی ـکـه وه  ـلـه  جـگـه دا پروـسـه

 ـبـاری   ئراـنـدا ـبـوانین، ـلـه راـنـی ـکـورد و بـلـوچ ـلـه  ژـیـان و ـگـوزه ـلـه
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ـه ـابووری، ـف ـه وه نـگـی و سیاـسـییه رـهـه ـئ ـه ـبـاش ـنـینک   ـن ـه  ، ـب ـکـو  ـل
ک ـشـانازی  ـکـان ـنـه ـخـودی بلوـچـه. ژـیـن ـخـت و دژواردا ـئـه ژـیـانکی ـسـه

ـتـی  وــه ی ده  کارناـمـه  ـبـه و ـجـۆره ئاـمـاژه ـکـو ـبـه ، ـبـه ـهـۆنراوهو  ن ـبـه ناـکـه
    :ن که ئران ئه

  

ـــس از  ـــی ـپ ـــران یـک ـــام و ـســـالطین اـی حـک
هــــای   بھانــــه دیگــــری بلوچســــتان را بــــه

،  رار دادهگونــاگون مــورد تاخــت و تــاز قــ
 و اموالـشــان  ـمــردمش را قـتــل ـعــام نـمــوده

ــه ــرده را ـب ــاراج ـب ــد  ـت ــه. اـن ــان ـک ــر زـم   ـه
ــــه ــــا ـب ــــت   قـــــدرت رســـــیده بلوچـھ  و دوـل

اـنـــد ـمـــورد  مـســـتقل ـخـــود را تـشـــکیل داده
ـــع گشــــته خشــــم همســــایه  و   شــــمالی واـق

فردوـســی . اـنــد ـمــورد ـیــورش ـقــرار گرفـتــه
ــا تصـــمیم اردشـــیر بابکـــان  ــاط ـب در ارتـب

  .بلوچستان چنین میآورد   به برای حمله

ـران یــهتــداران ســه ده( ک   و پادشــاکانی ئـ
ـه ـه  دوای یــه ـب ـانووی جۆراوجــۆر  کــدا ـب  بـی

ر بلوچـســـتان،   ـســـه ـکـــرده هرـشـــیان ـئـــه
ـه ده ـه ســیان ـئ ـرد ـب ـه ـک ـوچ و   کۆـم ـوژی بـل ـک

ــانکردنی ســـه ــان ت و ســـامانه روه ـت . کانـی
ــک بلوچـــه هـــه ــان ده ر کاتـ ــان  ســـه ـک تـی

ـه ـه بگرداـی ـت   ده ـت ـهـس ـانی ـس ـه و کـی ـۆی  رـب ـخ
  وتـنـه ـکـه ت، ـئـه بلوچـسـتانیان پــک بھناـیـه

ـتــی دراوـســ ـبــاکووری   و نـفــره  کیـنــه ـبــه
ــرده. بلوجـســتان ــاره وـســی ـســه فـی ــه ـب   ت ـب
کــان و هــرش  شــیری بابــه رده بیــاری ئــه

  ): ی نووسیوه و جۆره بۆ بلوچستان به
  

 بکار بلوچ ارجمند اردشیر
  بکوشید با کاردانان پیر

 ی ز افسون و رنگنبد سودمند
   پیکار و جنگ  از بند و رنج و نه نه

  اگر چند بود آن سخن ناگزیر
  بپوشید بر خویشتن اردشیر

  شیر رده رۆک ئه ی بلوچ سه بۆ چاره
  گبیر  راوته وته ڵ زانایان که گه له
  نگ کر و نیره  مه وت له سکه بوو ده نه

  نگ یدانی جه  مه کرا له هیچیش نه
   م باسه  ئه  تاهند گران و ر چه هه
   سه ناچار کوتی به شیر به رده ئه

***  

ــــــرد ــــــیش نمیـب ــــــاری از ـپ ــــــیر ـک . اردـش
   شــھادت فردوســی بــه انوشــیروان بنــا بــه
ــه ــتان حمـل ــردم آنجـــا  بلوچـس ــد، ـم  مینماـی

 ـتــاراج  را قـتــل ـعــام و اموالـشــان را ـبــه
   میبرد

پــی  ـبـه. س ناــت  ده ـشـیر ـکـارکی ـلـه رده ـئـه
ــۆنراوه ــرده ـه ــانی فـی ــهوـســی  ـک ــیروان  ـن وـش

ـه ـه ـپ ـتان ـئ ـاری بلوچـس ـه دات و ده الـم ـا  س ـئ ـک
ـــه ـــه ـب ـــانکردنی   کۆـم ـــوچ و ـت ـــوژی بـل ـک
  .کانیان ت و سامانه روه سه

***  
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  از ایشان فراوان و اندک نماند
  زن و مرد جنگی و کودک نماند

   شمشیر بگذاشتند سراسر به
  ستم کردن کوچ بر داشتند

  بشد ایمن از رنج ایشان جھان
  د آشکار و نھانبلوچی نمان

  ما س نه وان هیچ که م و زۆر له که
  ما ژن و مناڵ و پیاوئازایش نه

  المار دران  گورز و شمشر په به
  ران نده  هه ییه  ترسا گه بلوچ له

  تری شا  ژر چه جھان ئارام بوو له
  ما ر نه جارێ ناوی هه بلوچ به

  

   .})١٣ ( صفحه) ٤ ( شماره) ٩٨(بولتن مباحثات، سپتامبر{
  

  :  هۆنراوهو ت به باره 
  

   جنگ مانند قوچ سگالیده  سپاهی ز کردان کوچ بلوچ
  

  :  نووسراوه و جۆره دا به ی دیکه ن شانامه  چه له
  

   جنگ مانند قوچ سگالیده  سپاهی ز گردان کوچ و بلوچ
  

  .)کردان(ک  ، نه ه)گردان ( و وشه ئه
  . ، بباکترس ئازا، نه:   واته وییه هله کی په یه گرد وشه

**  

ژــر ـسـاتۆری  ـکـان ـلـه  رزـگـاری ـکـورده ت ـبـه ـبـاره وـسـی ـسـه  فـیـرده- ٣
  :نووس تییان ده ت و ئازایه حاک و غیره زه

  

   هر ماهیان سی جوان ازین گونه
  ازیشان همی یافتندی روان

  چو گرد آمدندی ازیشان دویست
   کیست  نشناختندی که بر آنسان که

  خورشگر بریشان بز و چند میش
  دی و صحرا نھادیش پیشبدا

    دارد نژاد کنون کرد از آن تخمه
  کز آباد نیآید بدل برش یاد

  سراسر پالسن بود خانھاشا
  ندارند در دل ز یزدان هراس
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  یزدان یا ضحاک ؟
  

ت و  دا باسـی غیـره هـۆنراوه و  لـه) وسـی فیـرده ( نـی پیوایـه ده ڕـز مـه به
  :  کردووهدا ) حاک زه(ر  رانبه  به تی کوردی له ئازایه

   
    دارد نژاد کنون کرد از آن تخمه - ١
   کز آباد نیآید بدل برش یاد- ٢
  سراسر پالسن بود خانھاشا - ٣
   ندارند در دل ز یزدان هراس- ٤

  
،  و ـهـۆنراوه ر ـئـه  ـسـه ڕۆـمـه دا ـئـه ـکـانی دیـکـه ـشـه  ـبـه ی ـلـه وه ـهـۆی ـئـه ـبـه

ـره ـه لـ ـاژه دا ـب ـه س ئاـم ـواره  ـب ـی ـچ ـه  دـ ـه م ـئ ـه. م ـک ـه ـئ ـه ـگ ـه ر ـل و دـ  
  :دا هۆنراوه

  
   ندارند در دل ز یزدان هراس

 : بنووسرات
  هراس) ضحاک(ندارند در دل ز 

  
بـوو،   دورسـت ئـه ی پکـردووه نـی ئامـاژه ده ڕـز مـه  بـه ی کـه و باسـه ئه
ـه ـه ـب ـه م ـب ـرده وه داـخ ـه  فـی ـی ـل ـۆنراوه وـس ـه و ـه ـرش ـئ ـه دا هـ ـه کاـت ر   ـس

  ).کورد(
** 
 

ـه- ٤ ـه ره  ـف ـدون ـب ـۆی ـی ـهـه ـی ـل ـای ده  دایـک ـاوه  چـی ـد شــاردرابۆوه ـم ،  ـن
ر   ـسـه وه رـتـه ـگـه ـکـی ده ــه ـچـه زو ڕه ـگـه پرـسـ، ره  دایـکـی ده رۆژــک ـلـه

  : هی د که  کوڕه به) رانگ فه(ک؟ 
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  تو بشناس کز مرز ایران زمین
  یکی مرد بود نام او آبتین

  ز تخم کیان بود و بیدار بود
  خردمند و کرد و بی آزار بود

   کرد بودش نژادز طھمورث
  ٢٢پدر بر پدر بر همی داشت یاد 

  
  سنیشان کراون  ده  که و هۆنراوانه ت به باره سه
  

   تو بشناس کز مرز ایران زمین- ١
   یکی مرد بود نام او آبتین- ٢
   ز تخم کیان بود و بیدار بود- ٣
   خردمند و کرد و بی آزار بود- ٤
   ز طھمورث کرد بودش نژاد- ٥
   بر همی داشت یاد پدر بر پدر- ٦

  
 دایـشــ لـــره.  ـکــار ـبــراوه ـبــه) ـکــرد(ی  دا وـشــه)٥ و ٤(ـکــانی    دـــه لــه
  ). کرد ( نووسراوه) گرد(بری  ، له کراوهی پشوو  ه مان هه هه
  

  .}) صفت(ناون   ئاوه{)  بی آزار- گرد-خردمند(کانی  وشه
   ، زانادانا: خردمند
  ترس ، ئازا، نهبباک: گرد

  کباش، چا: بی آزار
   

 )بی آزار  وگرد و خردمند(کانی   وشه ک به رانه فه.  وه  ناوهکورد،کردی  وشه
  . کات  ئه  نه یدوو ره  باوکی فه که ی که همرد  باشی و بباکینای و باسی زا
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  له ناون ئاوهی  دوو وشه   که})بی آزار( و) خردمند({ی کان  نوان وشه له
  که)  کورد-کرد(ی  کرێ وشه ئه) گراماتیک ( وه هستووری زمان باری ده

  !؟کار ببرت  به )ناوه(
  
  :ی که  کوڕه یدوون ئژێ به ره فهدا دایکی  و هۆنراوه له
  

  تو بشناس کز مرز ایران زمین
  یکی مرد بود نام او آبتین

  ز تخم کیان بود و بیدار بود
  خردمند و گرد و بی آزار بود
  ز طھمورث گرد بودش نژاد

   داشت یادپدر بر پدر بر همی

  مین  ئران زه  له  بزانهکوڕم
  ئابتینی ناو ژیا به هئپیاوێ 

  ی شاکان بوو وه  نه  له و پیاوه ئه
  بووبئازار   م هه ئازادانا و م  هه
  بووی بباک همورس  توخمی ته له

   بووبیر  لهموو  ههباوک و بابیری
  

 ن چــه  کــانی لــه ن شــووی کردبــت و مــرده ک چــه رانــه ر فــه گــه ئــه
ـه ـه ـن ـهی وه ـت ـۆ نمووـن ـا، ـب ـه:   جیاجـی ـوچ،  ره ـع ـوردب، بـل ــک ووبتن،  ـب
ک  ـیـش ـنـه وه ، ـئـه ـبـووه) ـکـورد( ـبـاوکی ـتـۆ ـکـرێ بــژێ  ـئـه وه و کاـتـه ـلـه
  ـکـو ـبـه ـبـهـنـاون،   ـئـاوه  ـکـهدا )خردمـنـد و ـبـی آزار(ی   نــوان دوو وـشـه ـلـه

  .کرت ی پئه اژهجیا ئام
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 ی دکۆمنتی ڕه الپه
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  وسی ی فیرده  شانامههرام نازری و شه
  

 
  

   رگیراوه  سایت رادیو پژواک وه  له ونه
  

  وه ـیـه)وـسـی فـیـرده(ـکـانی   رـگـای ـهـۆنراوه ـکـانی پـشـوودا ـلـه ـشـه  ـبـه ـلـه
  . وسی بووین ئاگاداری دیدوبۆچوونی فیرده

  

ک   وه)ـهـرام ـنـازری ـشـه(ڕــز  دا دـیـدوبۆچوونی ـبـه  وه ی ـخـواره ن دــه و ـچـه ـلـه
  ت ـبـه ـبـاره ـسـه) ـسـکی ـکـورد رانی و موزـیـک و ـکـهـنـدکی ـگـۆ رـمـه هوـنـه(
 یش)هرام نازری شه(ی خودی  ها پناسه روه وه، هه خونینه وسی ده فیرده 

  .کرت باس ده دا  وتووژه و له  وه  زمان خودی خۆیانه له
   

ـه رادیــۆیی فارســی )رادیــۆ پــژواک( )٦/٦/٢٠١١(رۆژی ی  وه تــه نونــهشــی  ـب
 )هـرام نـازری شـه( و ) لیـزاده حسـین عـه(ڕـزان  ڵ به گه له سوید وتووژکیتی  وه ده
  لـه) نبـرگ گۆته( ستۆکھۆم و یۆتۆبۆری   له  کۆنسرتک که ت به باره سه

   کـه  وتـووژهو  لـه شـه و بـه ئـه . وه خـش کـرده  بوو، پـها بر ڕوه بهسوید 
   ـبـه  کردووـمـه ـیـه  ـهـه وه  ـیـه)وـسـی  و فـیـردهـشـانامه( باـسـی  ـنـدی ـبـه پــوه

  : هی و جۆره  به  کوردی که  به وهانووسراوه و بۆ ئاسانکاریش کر

  .  زراندوه تان دامه)وسی فیرده( تیپی   ئوه:ری رادیۆ وژه{
  ک لـه یـه  نموونـه شـنه درابوو، هـیج چـه نجام نه  ئه  شانامه  چونکه:نازری
م  ی ئه  ماوه  له وه زنه ن هیچ گۆرانیبژکی مه  الیه  له نجامدانی شانامه ئه

ـردوه دوبیـسـت و ـسـی ـسـاه ـسـه ـه  دا ی راـب ـه   ـل ـارادا نیـی ـۆرانیب ـئ   ژه و ـگ
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 تـا کـار تستیاندا بـ ر ده ک له به یه  نموونه ها راهاتوون که  وهکان کۆنه
سـاراتی  ت و جـه س جورئـه  کـه های کـردووه  کارکی وه وه ر ئه ن، هه بکه
رتـای  سـه  لـه  مـن چونکـهم نجـام بـدات، بـه  ئـه م کاره  ئهتب ی نه وه ئه

ها خۆیشـم کـوردم و  روه ، هه راهاتوومماسی ل ئاوازی حه گه  له وه الوییه
) نـد نـورعلی برومـه(و ) فایی داریوش سه(پاشانیش مامۆستایان دوکتۆر 

ی  رده روه  پـه، یـه نگی مندا هه  ده  له  که ماسییه  حه نگه و ئاهه هانیاندام ئه
تکـی  سـاره ت و جـه  جورئـه  هانـدا کـهانمنیـ  و شـتانه تکای ئـه، م بکه
 چـوار سـاڵ پـش . بشـکنم لیسـمه و ته مین جار ئه که ب بۆ یه هام هه وه
ـ ده ـهتـس ـرد ـب ـاره مان ـک ـه وو ـک ـی ـئ ـیۆنا  تیپـک ـهلنترناـس ـ یمان ـل رک ۆ نـی

ن   ژاپـۆن و چـه ومـراکشو فریقـا  مریکا و پاریس و ئـه  ئه  له،زراند دامه
  سای  واته م دوایانه  ئران تا ئه م له ان برد، بهم ڕیوه به  دیکهکی وت

  . برا ڕوه وش به بوو له ین، باش ی ببه ڕیوه کرا به  نه)١٣٨٩(
  

   . برت ب ڕوه  شیراز به دا له یان نه م رگه  به:ری رادیۆ وژه
  

ک  یـه وه ندی کاتـدا کاردانـه  هه م له ی نازانم، به که ، هۆکاره  به:نازری
زان و ـنـادان  ـسـی ـنـه ـنـدێ ـکـه  ـهـه ، ـئـاراوه  دـتـه  ـشـانامه ت ـبـه ـبـاره هـسـ
دات چـون  هد رووداوـک روو  وه  بخونرـت ئـه ر شـانامه گـه  ئه یانوایهیپ

م  گـرن، بـه هدر چاو  به  له س ناوی شانامه  به وانه  ئه،کات هدباسی شا 
و   و ـئـه هـیـ)وـسـی فـیـرده(ی  قیـنـه ی راـسـته ـفـه لـسـه  ـفـه رۆـکـی ـشـانامه ـنـاوه
رفـرازن   سـه و کاتـه  تا ئهانتدار سه دهزۆردار و   که   یه وه یش ئه فه لسه فه
کیـان کـرد هزکـی  تـی خـه ی دژایـه هنـد و ر ئه کدا بن، هه ڵ خه گه  له که

ـمان ـهیئاـس ـا   ـپ ـ هدـی ـهتبـ ـان   و ـل ـه هدناوـی ـات، ـئ ـه هو ـب ـه ـی ـه  ـف ـه لـس ی  ـف
  ر شـانامه گه  ئه زان پیانوایه  نهسی نادان و ندێ که م هه به، وسی فیرده

وڵ   هـه و هۆیه ر به  هه،رکار  سه وه دات و شا دته هدبخونرت شت روو 
سـتین و  زانـین چـۆن راوه هدیـش  م ئمه  بگرن، به و کاره ن پش به ده هئ
 ئـاخر ،نجـام  ئـه گاتـه هد  کـه ر جۆرک بـت کـاره  هه  به،ین رگری بکه به
وسـیمان زۆر  کان فیـرده  ئرانییه ئمه. درت نجام نه ی ئهوس  فیرده یفه حه
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و بوو زمـانی فارسـی   ئه !کان زۆر گرنگه  ئرانییه ، بۆ ئمهتو هدخۆش 
و  ر ئـه گـه ب رزگـاری کـرد، ئـه ره تـی عـه سه  ژر ده  و له وه زیندوو کرده

       .}چوو ناو ده  له ت زمانی ئمهبوا نه
**  

تـرس و ببـاک،  سکی نه و کهندکی گۆرانی  رمه ونهک ه ڕز نازری وه به
ی  فـه لسـه  و فـه رۆکـی شـانامه  نـاوه بـاس لـهیش ک کـوردک ها وه روه هه

  :ت هدکات و  هدوسی  فیرده
  

  ب رزگاری کرد،  ره تی عه سه  ژر ده  و له وه و بوو زمانی فارسی زیندوو کرده ئه
  .چوو ناو ده   له ت زمانی ئمهبوا و نه ر ئه گه ئه

  

 ،  راسـت و دورسـته) وه و بـوو زمـانی فارسـی زینـدوو کـرده ئـه(:  ئـژن  کهیان باسهو  ئه
 :ت هد  و جۆره به  و باسه ت به باره سهوسی  خودی فیرده

  

  ین سال سیردبسی رنج بردم 
   آردم بدین پارسی عجم زنده

  واو ق تکۆشام ته به سی سای ره
  دۆ باو آرارسیمفمیم توڕدا  جه عه

  

 زمـانی   بـه یـه کـی هـه ندییه ی زمانی فارسی چ پوه وه زیندووکردنهم  به
   !)چوو ناو ده  له  ئمهت زمانی  بوایه و نه ئه(ن   و چۆن ده کوردییه  که وه وانه ئه

 زمـانی کـوردیش بـۆ   و)فـارس(نـاوی   به که یه وه ته نه  زمانی یزمانی فارس
  ).   کورد(ناوی  ک به یه وه ته  نه ته به خۆی زمانکه و تایبه

 ژـر    له  که  ژیانی زمانی کوردی نییه ڕز نازری ئاگای له  به  ی داخه جگه
کـات  رگ ده ی مـه  قاژه له وژمی زمانی فارسی و سیستمی فارسیزمدا په ته

   بـاس لـه وه  شـانازییه وان بـه  ئـه ی داخـه ڕوات، جگه مان ده و نه ره و به
  .ن که وسی ده ی فیرده فه لسه وسی و فه فیردهتی  سایه که

  

  !؟ فه لسه کام فه
  

  یـه وه ی ئـه کـات، نیشـانه وسی ده ی فیرده فه لسه  باسی فه ی که وه ر ئه هه
وسـی  کـانی فیـرده  بۆچوونـه وه و ئاگایـان لـه ته خۆندووه یان نه شانامه
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ک  ، نـه وه هتـ  وردی بخوندایـه یـان بـه ر شـانامه گـه ئـه.   و نییـه بـووه نه
دوژمـن (سـکی  ک کـه کو وه کرد، به ده  نه وه یه)وسی فیرده ( شانازییان به

  .کرد یان ئه پناسه) ک  خه به
  

  :  یه و جۆره وسی به ی فیرده فه لسه فه
  

  ازیشان فراوان و اندک نماند
  زن و مرد جنگی و کودک نماند

   شمشیر بگذاشتند سراسر به
  ستم کردن کوچ بر داشتند

  د ایمن از رنج ایشان جھانبش
  بلوچی نماند آشکار نھان

**  

  چنین گفت کایدر ز خرد و بزرگ
   ماند پی شیر و گرگ نباید که

  ما نهس  که  وان لهم  آه  لهزۆر و   له
  ما  نهیشژن و مناڵ و پیاوئازا

  ان درمارال  گورز و شمشر په به
  ران نده  هه هیی  ترسا گه  لهبلوچ

  تری شا ژر چه  جھان ئارام بوو له
  ما ر نه جارێ ناوی هه  بلوچ به

  

   ستان س له ده رباز ب که ناب دهوتی 
  ژ و دارستان بۆ شر و گورگی که

  

  زان) شانامه( نازری زان و نه)فارسی(نازری 
 

کرماشـان و بـۆ   وه گتـه نـازری ئـهرام  شـهڕیـز   بـه٢٠١٤هاری سای  به
  .بات هئ  ڕوه کۆنسرتک به

  

  : یه و جۆره کانی به  گۆرانییه  لهک یه
  

  کرماشانگم فارسی نیزام   من منالی کرد فارسی نیزانم 
  

  :وانینب   کوردی و فارسییه  گوزارشه و هلبا   سرتهنو کۆ ت به باره سهبا 
  

  .  دایک بووه  لی له ی که و شاره ، ئه  کرمانشاه کۆنسرتی مامۆستا شارام نازری له
کی شادمانی  ن خه  الیه  شارام نازری گۆرانی تدا وت له وسی که یردهکۆنسرتی تیپی ف

دا  م کۆنسرته له) کردستان و کرد(والنری  پی راپۆرتی هه به . پشوازی لکرا وه کرماشانه
   زمانی کوردی باسی له دا به م کۆنسرته شارام نازری له . شدار بوون س به زار که ھهج پن زیاتر له
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 زانایانی  ندک له  ناوی هه ی به کی کوردستان کرد و ئاماژه تی خه ن و سارستانییهوت پشکه
  ر شونک که  هه  کوردم و له م که که نازری وتی من شانازی ئه .گی کرماشان کرد ناوبانه به

ی کرماشاندا  م کۆنسرته له.   کوردی بووه  به و کۆنسرته شکی ئه کۆنسرتم بووبت به
ناوبانگی کورد  ندی به رمه هونه) ندی مه باس که عه( کۆچی دوایی  ت به رباره ی خۆی سه ژاره موپه خه
 ن بۆ کرمانشا وه  بمه  بوو که وه دا ئه م ماوه کانی من له  ئاواته کک له ربی و کوتی یه ده

ن   رگایه رپرسانی کرمانشاه  به م بک له م، به  ببه ڕیوه کی کرماشان به کۆنسرتک بۆ خه
  . م که  ئه  و کۆنسرت پیاده کی کرمانشاه ناوی خه  وام له دا، ئستا زۆر شادمان که ئه نه
ی  نگ گۆرانی هۆره نبور و چه  و عود و ته مانچه تی که  یارمه دا به م کونسته می ئه که شی یه  به له

و باسی ) یدوون ره فه(نی  دایک بوو لهو ) پادشاهی زوحاک(مدا داستانی  شی دووهه  به وت، له
  .  گۆرانی نبور کرد به  ته به) ری ی ئاسنگه کاوه(

**  
  شب کنسرت شھرام ناظری؛ گزارش مشروح کردپرس از دو

   

  هنرنمایی شورانگیز شوالیه آواز در دیار کرمانشاه
اش بی همتاست، این  هشھرام ناظری در اجراهای زند  سرویس موسیقی _خبرگزاری کردپرس 

ای از قطعات زیبا و شورانگیز  ه نامدار در کنسرت اخیر کرمانشاه با اجرای جشنوارخواننده
ناظری برای همشھریانش   لحظات خاطره انگیزی را برای دوستداران فرهنگ و هنر آفرید

شاهنامه خوانی کرد، قطعاتی از موالنا خواند و از همه مھتر آن ها را میھمان آهنگ های 
  .شب برای کرمانشاهی ها سنگ تمام گذاشتدو در واقع او در این  .بسیار زیبای کردی نمود

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

  

 با آوا و نوای مقامیشاهنامه خوانی 
  

شاید بدیع ترین تحفه ای که شھرام ناظری برای همشھریانش به ارمغان آورده بود؛ یک 
این هنرمند در کنسرت قبلی اش . بود» درفش کاویان«مجموعه شاهنامه خوانی با عنوان 

برای   را به صحنه برده بود، ولی تا به حال» موسیقی کردی«و » موالنا«قطعاتی از 
داستان  در این بخش به روایت  شوالیه آواز  .نپرداخته بود» شاهنامه خوانی«به  انشهمشھری

درفش «و همچنین برافراشته شدن » کاوه آهنگر«و » فریدون«، قیام »پادشاهی ضحاک«
برای روایت هرچه بھتر این بخش از موسیقی   هنرمند صاحب سبک این .پرداخت» کاویانی
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بود، موسیقی ای که به حال و هوای حماسی   گرفته ھرهب مقامی و آوازی منطقه کرمانشاه
نام   »آوا«این بخش قطعه ای کوتاه به نام  اولین کار  .بسیار نزدیک است» شاهنامه«

با درهم آمیختن   تنظیم شده بود و» مور«و » هوره« که بر اساس آواز مقامی داشت
قطعه، پیش  در واقع این. تحریرهای مقامی شھرام ناظری، فضایی حزین را تداعی می کرد با

  :درآمدی برای روایت دوران تاریک پادشاهی ضحاک بود
  

  چو ضحاک شد بر جھان شھریار 
  کردار فرزانگان   نھان گشت

  هنر خوار شد جادویی ارجمند 
  شده بر بدی دست دیوان دراز

   برو سالیان انجمن شد هزار
  پراگنده شد کام دیوانگان
  نھان راستی آشکارا گزند

   نرفتی سخن جز به رازبه نیکی
..........................................................................................  
..........................................................................................  

..........................................................................................  
و گروهش حال و هوای حماسی تری به خویش » ناظری«، آوای »فریدون«در ادامه با تولد 

  .می گیرد و قطعه با نوید تغییر به پایان می رسد
می پردازد که این بخش نیز » فریدون«برای یافتن » ضحاک«کار بعدی به روایت جستجوی 

در این بخش . و نقالی ساخته شده بود» طرز رستم«ی و آواز تلفیقی از براساس مقام مجنون
گروه در ادامه داستان . آواز ناظری جلوه ای مقامی یافته و به زیبایی های کار افزوده بود

اجرا شد که ناظری » درفش کاویانی«در قالب مقام سحری روایت کرد و سپس » کاوه آهنگر«
برای شنوندگانش جالب   ن داستان را روایت کرد که شنیدنشهمراه با ضرب حماسی زورخانه ای

  :برافراشته شدن درفش کاویانی توسط کاوه آهنگر بود قطعه نیز  سرانجام بخش این .توجه بود
   

  همی خواندش کاویانی درفش  فرو هشت ازو سرخ و زرد و بنفش 
 
  

پیروزی روشنایی بر پایان بخش این قسمت قطعه شورانگیزی بود که به زوال حکومت ضحاک و 
                     .تاریکی می پرداخت

  
  )بھزاد خالوندی(
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  عی  سه-                    پی توانا به  کوردی  به  فارسییه و گوزارشه رگانی ئه وه
  
  ودا؛  دوو شه  کۆنسرتکی شارام نازری له،)کوردپرس(گوزارشکی رکوپکی (

  :شی موزیک به. ندی کوردپرس رماشان ناوهی ک  ناوچه ری له چاالکی هۆنه
  

ـکــی  ـیــه رناـمــه  ـبــه  ـشــارام ـنــازری ـلــه  ناوباـنــگ  ـبــه ـنــدی رـمــه هۆـنــه
ـکـی کرماـشـان   ـخـه ش ـبـه ی پـشـکه وـخـۆدا کۆنـسـرتکی بوـنـه راـسـته
ـرد ـه. ـک ـازری ـل ـه م کۆنســرته ـن ـه دا ـب ـه ی شــانامه رناـم ـوه خــونی ـب ڕـ  

ـرد و ـچـه ـۆنراوه ـب ـه(ی  ن ـه ـا ـم ـرد)والـن ـهیـشـی ـک ـه  ـب ـۆرانی، ـه ـا  روه  ـگ ـه
  کــه  میوانــانی کۆنســرته ش بــه نــدی گــۆرانی کوردیشــی پشــکه هــه
ـرد ـه. ـک ـه ـل ـه وه و دوو شــه  راســتیدا ـل ـه دا ـب ـه رناـم ـه ـی ـی ـب ـزی  ـک زوپـه 

  .کان کرد  کرماشانییه ش به پشکه
........................................  

  مقام خونی به شانامه
ـژین دیارییــ ئــه نــد شــارام نــازری  رمــه  هونــه  کــه کــی تــازه هکــرێ بـ

   :ناوی به   باسک بوو،کانی بۆ هاوشارییههنابووی 
   .}وسی ی فیرده  شانامه له) درفش کاویانی، ئای پادشایی({

ر  ســه  لــهی)والنــا مــه(کــی  یــه هــۆنراوهن  دا چــهی کۆنســرتی پشــوو لــه
ـکه ـوردی پـش ـاوازی ـک ـووش کرد ـئ ـهـب ـانام ، ـب ـتا ـش ـا ئیـس ـونی  هم ـت ـخ

ـه ـوه ـب ـه ڕـ ـوو  ـن ـه. بردـب ـه هوـن ـه رـم ـازری ـل ـد ـن ـه ـن ـه م ـب ـتانی  رناـم دا داـس
کردنــی  هــا هــه روه ، هــه)ر ی ئاســنگه کــاوه( و )یــدوون ره فــه(ڕینــی  ، راپــه)پادشــایی زوحــاک(
    . وه خونده ) درفش کاویانی–ئای پادشایی (

ـه ـه هوـن ـۆ پشــکه رـم ـازری ـب ـد ـن ـه ـن ـی ـئ ـه و باســانه ش کردـن    ســودی ـل
  ماـسـییه، ـکـانی ـحـه نـگـه  ئاـهـه ی کرماـشـان ـکـه وزـیـک و مـقـامی ناوـچـهم
ـرت وه ـه. رـگ ـه ـی ـه ـک ـین ـب ـه ـم ـه شــی ـئ ـه م ـب ـه رناـم ـوو   باـب ـورت ـب ـی ـک تـک
  .  داڕژ رابوو) مۆره(و )  هۆره( ئاوازی   به  که)ئاوا(ناوی  به
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 جـھـانی  ـبـرده ی ده ـکـه ـشـدارانی کۆنـسـرته  ـسـۆزی ـنـازری ـبـه نـگـی ـبـه ده
ک بـوو بـۆ رۆژانـی تاریـک  تایـه ره  سـه مـه  راسـتی ئـه ، لـه  وه مینیه ماته
  : کات س پئه  ده و جۆره  به چاوی پادشایی زوحاک که نگوسله و ئه

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

  .بت  دایک ده یدوون له ره تا فهبت  وام ئه رده  به م باسه ئه
ــه ــان باـس ــه پاـش ــه ـک ــه  ـئ ــه چـت ــه  ـئ ــه و جـگ ــاک (  ـک ــه) زوـح  دووی  ـب

  ت ـکـه نـگـی تایـبـه  ئاـهـه ـیـش ـبـه ـشـه م ـبـه گرــت، ـئـه دا ـئـه)ـیـدوون ره ـفـه(
ـه ـه مقامیـی ـه ـجـۆری رۆـسـته (  و ـل ـه و ده)  ـم ـۆ ـئ ـازریش ـب ـی ـن   و ـجـۆره نـگ

ــه،  شایســـته داســـتانانه ــرا  پشـــکه ـی ــاوه(داســـتانی پاشـــان . ش ـک ی  ـک
ــه) ری ئاـســنگه ــاوازی  ـب ــه( ـئ ــه ـس ــا ده) ری ـح ــه ـت ــای پادـشــایی ( گاـت  درـفــش -ـئ
ـکــی   دـمــه–رب  زه (  ـســوودیان ـلــه دا ـشــه م ـبــه  ـبــرا، ـلــه رـــوه  ـبــه)کاوـیــانی
ـه ـرد و ده وه)  زۆرخاـن ـه رـگ ـی ـب ـه نـگ ـازری ـب ـرته رزی ـن ـدارانی کۆنـس ـه ـش ی  ـک
کردنــی ئــای  هــه    بریتــی بــوو لــه شــه م بــه ئــه. ن کشــکرد مــه کــه

  : کات ست پئه و جۆره ده  به وه که ره ئاسنگهی  ن کاوه  الیه پادشایی له
  

  همی خواندش کاویانی درفش  فرو هشت ازو سرخ و زرد و بنفش 
  

 هزوپــز ـبـوو   ـکـی ـبـه ـیـه ن ـهـۆنراوه ـچـه  رناـمـه م ـبـه ـشـی ـئـه ـبـهدواـیـین 
) چــاوی  نگــوس لــه تاریــک و ئــه(مکــاری و ژیــانی   ســته  باســی کــه
ی روونــاکی، ئــازادی،  هــا مــژده روه کــرد، هــه ورانــی زوحــاک ئــه ده
  .ک پبوو وتنی بۆ خه رکه ستی و سه ربه سه

  هم کرد ونده ئه،  یه ڕه ن الپه چه) ندی خاوه(ڕز  بهی که  نووسراوه :تبینی
دا  و کۆنسرته ڕز نازری له به  گۆزارشانه،و  پی ئه به.  کوردی به

ی ش پشکهو  گۆرانی  بهکات  ئه )وسی ی فیرده شانامه(ی  اوه هۆنر کۆمه
ی )٤٦ تا ٣٥ ( ڕه  الپه یش له و هۆنراوانه  ئه.  که شدارانی کۆڕه  به  بهکات ئه

دا )٢٤ تا ٢٠ ( ڕه  الپه ، له ڕه ن الپه م چه ری ئه نووسه. دا نووسراوه شانامه
 .   فارسی و کوردی نووسیوه ی به و هۆنراوانه ئه

  

  : ئاراوه پرسیار دته) ٣ ( و کۆنسرته ت به باره سه
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  کرماشانگم فارسی نیزانم  من منال کرد فارسی نیزانم  - ١
  

ـه ـت، ـب ـازری فارســی نازانـی ـرده م شــانامه ـن ـه وســی ئــه ی فـی   کــات ـب
  !کی کرماشان؟  خه کات به شی ئه گۆرانی و پشکه

  

ــه  – ٢ ــازری داـســتانی  ـب ــز ـن ر  ـســه  ـبــهـیــدوون ره ـفــهوتـنــی  رـکــه زوـحــاک ـتــا ـســه(ڕـ
  یکــات بــه بژرــت و ئــه ئــه وســی هــه ی فیــرده  شــانامه دا لــه)زوحــاک

کی کرماشان، که  خه کات به شی ئه کهشگۆرانی و پ کوردن  .  

ــه ــه چۆناوچۆـن ــز   ـب ــازری ڕـ ــانامه(ـن ــرده ـش ــون و فـی ــیناس ـخ ــه)وـس ــان ـب و   چاوـی
ـه ـواره هۆنراواـن ـه وه ی ـخ ـۆنراوه  ـل ـرده  ـه ـانی فـی ـی ـک ـه وـس ـه   ـک ـاره ـس ت  ـب

 !؟ وتووه که نه،  نووسیویانه )کورد ( به
  

    دارد نژاد کنون کرد از آن تخمه
  کز آباد نیآید بدل برش یاد

  سراسر پالسن بود خانھاشا
  ندارند در دل ز یزدان هراس

  ن زه هگ  و ره ریشهو  ئستا کورد له
  ن دانی ناکه  ئاوه ز به  حه که

  زدان  یه  له ترسیان نییه
  . کانیان  هام  ه پس له

 

بـوو   کـورد، ئـه وسـی بـه  فیـردهی تییـه سـووکایهو  ر ئـه رانبـه  بـه  له– ٣
ــازری( ــه) ـن ــۆرانی ـب ــی ـگ ــاوی  تیـپ ــرده(ـن ــه)وســـی فـی ــه وه ـی ــه  داـئ ــت ـم نـــازر ــه ـی    ـل
  ت؟  ببوایه گرانه خنه وستی ره دا ههوسی  ی فیرده و کاره ر ئه رانبه به

***  

  : ئژێ ی نازری که  دهو ت به باره  سه وه روونکردنه
  

  ) کرماشانیکم فارسی نیزانم ( –) من منال کرد فارسی نیزانم(
  

  : یه و جۆره  به    گۆرانییهو ئهخودی 
  

   ) گیانم زات وه  زوان کوردی قه وه ( –)  کرماشانی فارسی نیزانمخۆم(
  

  . سکاری کرده  ده و جۆره یان به وه  ئه وه  داخه به
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   گۆرانی  کردن بهوسی فیردهی  نراوههۆهرام نازری و  شه
  

 
 

ــانەنــوسێپ 15:01:03 03/13/2016  ک
نگی گۆرانیبژی کورد   ده به) فشی کاویانی دره(لبوومی موزیکی  ئه
  له) رید ئیلھامی فه(ریی موزیکزانی کورد   ئاوازدانه و به) هرام نازری شه(

  . وه وتی ئران بوکرایه
ی   شوه به) ئای کاویانی ( واته) فشی کاویانی دره(لبوومی موزیکی  ئه
زموون و ناوداری کورد  ئه نگی گورانیبژی به  ده ی بهی نگ و ونه ده
  ی ئاوازی ئران، به تی شوالییه گری خه هه) هرام نازری شه(

کانی   پی شیعره و به) رید ئیلھامی فه(ریی موزیکزانی کورد  ئاوازدانه
بوالقاسم  ئه(کیم  رمانی حه می هه رهه به) وسی ی فیرده شانامه(

 هاوکاری  ها به روه و هه) ر ی ئاسنگه کاوه ( ت به باره سه) وسی فیرده
 ساڵ   ده دوای نزیک به) وسی فرده(نیارانی کوردیی گروپی موزیکی  ژه
  به) رای رۆژین سه غمه  نه(زگای  ن ده  الیه وام له رده وی به هه
ی  رمایه  دانانی سه و له) دین حوسین خانی دره سه(مھنانی  رهه به
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ی  زگای بوکراوه ن ده  الیه و له) ری ته رز ته گووده (تی کورد سایه که
ری وتی ئران  رتارسه کانی سه  جۆراوجۆره  شاره له) ری شار هونه(

ر و  و ئاوازدانه) رید ئیلھامی فه(موزیکزانی کرماشانی ،  وه بوکرایه
فشی  دره(لبوومی موزیکی  نبوور ئه توانای ئامری ته نیاری به ژه

می مندایدا و  رده  سه  له تی کرد که  دایکی بلیمه ش به شکهپ) کاویانی
ها  روه ردۆست و هه ، دسۆز، هونه بانه  میھره م دایکه کانی ئه هاندانه به

نبوور و  کانی ته  فربوونی ئامره ستی به و، ده کانی ئه پشتیوانییه
  .ستار کرد
نی موزیکی ئران  خو نیا حیماسه ته) هرام نازری شه(می  رهه دوایین به

کانی  رییه لتووری و هونه  که نده ی ناوه  رگای زۆربه  ئستادا له له
م  بیاتی ئه ده ردیدی هۆگرانی موزیک، شیعر و ئه  به  له وه ئرانه
   دوای سانکی زۆر له  کورده  ناوداره م گۆرانیبژه  ئه  که دایه وته
 ئامری   به ارکی دیکهدا ج)فشی کاویانی دره(بوومی موزیکی  ئه
دا   مۆسیقاییه مه رهه م به  و له ی خوندووه نبوور، شانامه نی ته سه ڕه
   و مۆره کانی هۆره زار ساه ن هه  چه نه سه  ڕه قامه  مه کی له که
  . ش کردووه نبووری پشکه کانی ته  کۆنه قامه ها مه روه  و هه رگرتووه وه

کانی   چیرۆکه کک له  یه ت به باره سه) فشی کاویانی دره(رۆکی  ناوه
  ، به که  تا کۆتایی چیرۆکه تاوه ره  سه  له  که وسییه ی فیرده شانامه
کی  رگایه  ده م جۆره  ڕاستیدا ئه کرت و له ش ده  پشکه وه ی گانه شوه
کی   چاالکییه وه ته م بابه  له ی ئراندا که وه  موزیکی گانه  له نویه

  قالی واته تشن، نه ره  نه دا له لبوومه م ئه  و له داراوه نجامنه وتۆ ئه ئه
ک   که ری دیکه ندک هونه کاری و هه یشن، شوه نیمه ، ئه وه گانه

  .  رگیراوه وه
) فشی کاویانی دره(لبوومی  ری ئه کان و ئاوازدانه بژاردنی شیعره هه
  ی کرماشان له کانی ناوچه ه کوردیی نه سه  ره قامه وای مه شووهه پی که به
  رگرتن له ک وه  و که دا بووه)رید ئیلھامی فه(ستۆی موزیکزانی کورد  ئه

یدا  گه نگ له تی ئامری چه ها هاوڕییه روه ت و هه ی ئافره وه گانه
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لبوومی   ئه  له  کرماشانییه ره م ئاوازدانه  ئایدیاکانی ئه  له ککی دیکه یه
   . دا بووه)یانیفشی کاو دره(موزیکی 

 پی  ی خۆی و به  گانه  به ی که ته و ئافره ئه) باسپوور سارا عه(
کان و  رده ی په وه یی و خوندنه خانه ی قاوه کانی گانه تییه نایه سه ره

کوو  وه) خشایش نازلی به(نیشت خاتوو   ته ڵ شانۆ له گه کردنی له تکه
فشی  دره(لبوومی   ئه یان له)سیو فیرده(نگ، گروپی موزیکی  نیاری چه ژه

  ش له لبوومه م ئه ی ئه رهنانی ونه  و ده تی کردووه دا هاوڕییه)کاویانی
  . بووه) هوورا زوالنوور ئه(ستۆۆی  ئه
فشی  دره(لبوومی   ئه کانی له  موزیک و گۆرانییه  پارچه ندک له هه

  نگ له ی ده وه ش کدا و به یه)DVD ( یی له ی ونه  شوه  به که) کاویانی
)CD(وکراوه یهندنی مه:   بریتین له وه ته کدا بقام  خو)ی مه بهقامه پ  

 دایکبوونی  حاک، له تی زه ، پاشایه) و مۆر کانی هۆره  کوردییه کۆنه
پی  به(یدوون  ره شون فه  بهsحاک نبوور، زه نی ته یدوون، تاکژه ره فه
ی دادخواز،  دانی کاوه رهه سه، )خونی جنوونی و شانامه قامی مه مه

ری و  حه قامی سه پی مه به(ر  ی ئاسنگه ر، کاوه ی ئاسنگه شۆڕشی کاوه
)  و باستانی ربی زۆرخانه زه(دانی ئای کاویانی  ، هه)خونی شانامه

ڕی  شه(یدوون  ره ن فه  الیه ند له ماوه  کوی ده حاک له  دیلگرتنی زه به
ها  روه و هه) قامی سارووخانی پی مه به ( وه نهپاڕا) ڵ تاریکی گه نوور له

  . ری حه وشاهی باستانی و سه قامی جله مه
یی  نگ و ونه لبوومی ده ئه) وسی فیرده(ندامانی گروپی موزیکی  ئه
) هرام نازری شه(نگی گۆرانیبژی ناوداری کورد   ده به) فشی کاویانی دره(
کانی کوردستان و ئران  ه جوراوجۆر نیارانی کوردیی شاره  ژه  له که

نیاری  ر و ژه ه  ئاوازدانه-رید ئیلھامی فه:  پکھاتوون، بریتین له
 - نبوور، مھراب ئیسرافیلی نیاری ته  ژه-رنوود ئیلھامی نبوور فه ته
 -ھور ریسا که نبوور په نیاری ته  ژه-ای که نبوور ئاڕمان ده نیاری ته ژه
نیاری عوود، سابیر   ژه-دی مه عید نایب محه نبوور، سه نیاری ته ژه
، سینا  مانچه نیاری که  ژه-نیاری دیوان، یۆنس پاکنژاد  ژه-کاهی زره نه
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نیاری   ژه-خشایش ی ئاتۆ، نازلی به مانچه نیاری که  ژه-م له عه
ربی  کان و زه  کوتراوه نیاری ئامره  ژه-ری فه رهاد سه نگ، فه چه

  .ف یاری دهن  ژه–ری  زه هریار نه  و شه زۆرخانه
  ، به)هرام نازری شه(نگی   ده به) فشی کاویانی دره(لبوومی   ئه شک له به

نیارانی   هاوکاری ژه و به) رید ئیلھامی فه(ری موزیکزانی کورد  ئاوازدانه
   له٢٠١٠ سای  مین جار له که بۆ یه) وسی فیرده(کوردیی گروپی موزیکی 

نسا و  ڕه  وتی فه له) الیستئۆرینت(تی موزیکی  وه فیستیڤای نوده
مین خولی فیستیڤای  شه  چل و شه مان سادا له  هه ها له روه هه

  له) تیئاتری ئانتیک(ی  وره الری گه  ته له) کارتاژ(تی موزیکی  وه نوده
ی   شوه  وتی توونس به ی کارتاژ له زار ساه ند هه شاری چه

   له  موزیکانه م پارچه هش کردنی ئ شکرا و پشکه کۆنسرت پشکه
  م فیستیڤاه بژردراوانی ئه  هه کک بوو له وسی، یه ی فیرده شانامه
  .ی موزیک تییه وه  نوده گرینگه

 ئران  مین جار له که  بۆ یه٢٠١١ سای  ، له لبوومه م ئه  له شکی دیکه به
ای  پیشانگ  هۆی میالد له ی ئاوازی ئران، له نگی شوالییه  ده به

ن هۆگرانی   الیه شکرا و له ی کۆنسرت پشکه  شوه تی تاران به وه نوده
  یه رنامه م به ر ئه دا هه  درژه له.  پشوازیی لکرا وه موزیک و گۆرانییه

راک، نوور و  زد، کرماشان، ئه هان، شیراز، یه کانی ئیسفه  شاره له
ژی رزلنانی  رۆ ها له روه ی ئران و هه ن شاری وتی دیکه چه

 دوو سای جۆراوجۆردا و له زانکۆی   زانکۆی تاران له وسی له فیرده
 .شکرا  شاری تاران پشکه ریف له تی شه نعه سه
  
 ).فشی کاویانی دره(لبوومی موزیکی  یاندنیی گشتیی ئه تیی ڕاگه رایه به ڕوه به

  
  
 

  کان  سایتی پنووسه رچاوه سه



 )وسی فیرده(رانی فارس و کورد و   نووسه   )کورد و بلوچ(وسی و  فیرده

 

 181 

  وسی  فیردهی ر و شانامه مانگه  که گوه
  

ی   و وتــووژه ت بــه بــاره ن دکــی فارســیم ســه  چــه)٢٦/٦/٢٠١١(رۆژی
  :ژر ناوی  کرد و له  ئاماده)وسی کی فیرده یه هۆنراوه(ڵ  گه له) هرام نازری شه(
  

  خوانی آقای شھرام ناظری نظری بر شاهنامه
  ! مقام انسانی انسان است  فردوسی توهین به شاهنامه

  
ـه ره ـۆ واـن ـرد ـب ـهم ـک ـه  ـچ ـایتی ـئ ـه ن ـس ـی، ـی ـه نترنـت ـک ـل ـایتانه کـ   و ـس

  )com.peshmergekan.www(: کان بوو رگه سایتی پشمه
  

ــه ــمه خوـن ــایتی پـش ــی ـس ــه رـک ــان رـگ ــه ـک ــاوی   ـب ــه(ـن ـــه گو ــه  ـک  )ر مانـگ
رپرسـی  بـهبـۆ ) نـازری ( ربـاره  ده و باسـه ت بـه بـاره ک سـه یـه نووسراوه
ـسـت  ـکـان ـهـه رـگـه رپرـسـی ـسـایتی پیـشـمه ن، ـبـه ـکـه  ده واـنـه  ره ـکـه ـسـایته
ن بـــۆ  کـــه  ده وانـــه  ره کـــه ن و نووســـراوه کـــه رپرســـیاری ده  بـــه بـــه

  . ن ده م چه ری ئه نووسه
  گوـه(ڕـز  کـان و بـه رگـه رپرسـی سـایتی پشـمه ڵ سپاس بـۆ بـه گه له
ی  وه ـهــۆی ـئــه  ـبــه ،  وـســیوهـیــان نو و نووـســراوه  ـئــه ـکــه) ر مانـگــه ـکــه

هـا  روه ، هـه یـه  هـه وه وسـی و شـانامه  فیـرده نـدی بـه  پـوه  که نووسراوه
ـه نووـسـراوه ـه   ـک ـه  ـل ـه الـی ـه ن کارشناـسـکی پـل ـه ـب ـاتی فارـسـی  ده رزی ـئ بـی

پیویـسـتم زاـنـی  ، ـبـه  ـیـش نووـسـراوه)ـشـانامه ( ـتـی تایـبـه گـشـتی و ـبـه ـبـه
  . م باسه لهشک   به م به رگرم و بیکه سوودی لوه

ر بـبـین،  مانـگـه ڕــز ـکـه ـکـی ـبـه ـیـه  پـشـدا ئاـگـاداری پناـسـه م ـبـا ـلـه ـبـه
  . رگیراوه وه)  کان رگه پشمه ( سایتی لهیش  و پناسه ئه
  
)com.peshmergekan.www(  
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  ا زیاتر د م ئان و ساته گای کوردی له کۆمه: ر مانگه  که گوه
   یه ری و زانیاری هه  رۆشنگه موو شتک پویستی به  هه له

   ٢٠١٢. ٦. ١٤,  ممه پنج شه

  

   ،   چاالکی سیاسی و بواری ژنانه ر مانگه  که گوله

  

ک  کانی وه  جۆراوجۆره ی بواره وه ریکی لکۆینه وام خه رده  به که
   .  ه هتد........  و پیاو  کسانیی ژن  یه ت ، سیاسه

 ئستا   و یه بیاتی فارسی دا هه ده  ئه ری له  ماسته  ره  تکۆشه و خانمه ئه
تی  کانی ڕۆژهه  حیزبه کک له ی یه رگه مه باشووری کوردستان پش له

 و   نوان ئوستووره قوڕئان له" دا کتبی م دوایانه  له  ، که  کوردستانه
 و  رچووه تی ، ده یه ندین ساه می کاری چه رهه  به  که"جادوو دا 

  وعی خۆی دا تا ئستا و له  نه  له و کتبه  ئه نگه ڕه .  وه  بازاره وتۆته که
  .ن ب  گمه ی کوردی دا ده تبخانهنو ک

   گوه کان پیرۆز بایی له رگه ڕی پشمه رانی ماپه به ڕوه ک به  وه ئمه
  .یان  شکینیی و داهنانی بورانه  ڕچه  بۆ ین که خانم ده

   )com.kanpeshmerge.www(کان  رگه نترنتی پشمه  سایتی ئه رچاوه سه
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  عید  سو کاک سه
    یه هخن و ره ڵ ئه گه رموو له فه

Slaw kak seid 
Fermu le gel em rexneye 

  
امیدوارم دوستان پان )  کی بوردم فونت کردی نداره( فارسی مینویسم عذر میخوام که" اوال. سالم عزیزان({

  !  بھشون برنخوره!!  کردیست
مطلب !  نشد  سعی کردم برام مھم نباشه  هر چه  بودید که  گذاشته  شاهنامهمطلبی در مورد شھرام ناظری و

الزم دونستم بعضی .  معناشو نفھمیدم یی که  از اشکاالت وحشتناک امالیی پر بود از بغض و کینه گذشته
  عنوان های علمی و به نظراتم رو هم بر اساس دانسته.  کار بیاد  امیدوارم به چیزهارو روشن کنم که

   هر کس بتونه یی نیست که  چیز ساده  نام شاهنامه  نقد اثری به که" اوال. کارشناس ادبیات فارسی می گم
   در حوزهایی ابراز نظر کنه  و ای کاش ملت ما یاد میگرفت که  کار تخصصیه نقد یه"  و اساسا واردش بشه

  .   تخصصش رو داره که
 برداشت  نمی دونم این دوست عزیز از کدام قسمت شاهنامه رو من  و اما محتوای غیر انسانی شاهنامه

 عنوان شاهد آوردن کاش می گفتن این بخش از کدام   خودشون به  که  اون چیزیه اگر استناد به! کردن؟
  سه) م  خاطر پایان نامه به( رو   کارشناس ارشد ادبیات هستم و شاهنامه  که بنده.   شده  آورده شاهنامه

   این ابیات به  عنوان دزد دیدم و نه  کرد رو به ام هیچ کجا نه  خوانده  کلمه  به ا آخر کلمهبار از اول ت
  .  چشمم خورده

 تصحیح های قابل اعتنا و معتبر اساتید   چاپ مسکو است که ی شاهنامه  نسخه  اصیل شاهنامه ی نسخه
 در تصحیح  ی چاپ مسکو و نه نشدهی تصحیح   در نسخه یی نه ادبیات هم بر اساس اون هست در هیچ نسخه

  . ی باستان کزازی این ابیات وجود ندارند  در نامه  در تصحیح دکتر حمیدیان و نه دکتر خالقی مطلق نه
  محتوای شاهنامه!!!  است  شاهنامه  باشه  شده  در وزن فعولن گفته این دوست عزیز فکر کردن هر شعری که
  عقالنی و انسانی است و هر چه" ف ادعای ایشان محتوایی شدیدادر میان تمام متون کھن فارسی بر خال

 ما چون کردیم پس باید از فارس و از ادبیات فارسی  و اما اینکه.  بر آن است هست ستایش خرد و تکیه
   ناشی از حقیقت گویی و دادخواهی ما باشد نوعی عقده  کردی بیزار باشیم بیشتر از آنکه و هر چیز غیره

 ادبیات فارسی یکی از عظیم ترین و فاخرترین ادبیاتھای  واقعیت این است که.  نشان می دهد حقارت را
  .  ما می افزاید  چیزی به  از عظمت آن می کاهد و نه کالسیک دنیاست و انکار این موضوع نه

 ها  وره ثبت و ظبط اسط کرده) اعم از فارس و غیر فارس( برای فرهنگ ایرانی  شاهنامه کمترین کاری که
  . های این مردمان است و افسانه
  یعنی چندین زبان متفاوت میتواند وجود داشته.  زبانی های فرهنگی است و نه  حوزه  هم متعلق به اسطوره
   شاهنامه این دوست عزیز ما نمی دانند که. ی اساطیری مشترک باشند ها و پیشینه  در داشته باشد که

ی فرهنگی است از تاجیکستان و   تمامی ساکنان این حوزه  متعلق به کردی هم وجود دارد و شاهنامه
 بخشی از آن را جمع   فارسی بوده  زبان خودش که فردوسی به. افغانستان تا اردبیل و دهوک و دیاربکر

  Berezewe                                                .  }....) و از نابودی نجا  آوری کرده
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  عید  سهسو کاک 
    یه هخن و ره ڵ ئه گه رموو له فه

Slaw kak seid 
Fermu le gel em rexneye 

 
)  م فۆنتی کوردی نییه که کیبورده(نووسم   فارسی ده م که که  پشدا داوای لبوردن ده له. ویستان و خۆشه سه{

  !نجت ره دیان نه!! هیوادارم دۆستانی پان کردیست
! کرا م به ، بهبت  گرنگ نه وه المه ودا به  دانابوو زۆرم هه هرام نازری و شانامه شهت  باره تکتان سه بابه
پویستم  به. وت بۆچی که ر نه  بۆم ده  رق و کینه بوو لهی ئیمالیی زۆر بوو پ ه  هه دا که وه ڵ ئه گه  له که ته بابه

  . خش بت  هیوادارم سوود به وه مه ندێ شت روون بکه زانی هه
 پشدا  له. م که بیات فارسی باس ده ده ک کارشناسکی ئه کان وه  زانستییه وته سکه پی ده کانم به ید و بۆچوونهد
نجامی بدات، کاری  س بتوانت ئه ر که  هه  که  نییه  کارکی ساده ناوی شانامه مک به رهه نگاندنی به سه هه
 بوارکدا کاری  ت له یش فر ببوایه ی ئمه که وه ته  نه ، خۆزگه تییه تدا کارکی تایبه ڕه  بنه نگاندن له سه هه

  . یه  توانایی هه ت که بکردایه
اگر ! ؟ ریگرتووه  وه شی شانامه  کام به  له ویسته  خۆشه م دۆسته ی شانامه من نازانم ئه رۆکی نامرۆڤانه م ناوه به
دا  کام شانامه  له و باسه یانووسی ئه  ده ، خۆزگه شانیان کردووهسنی  خۆیان ده  که ته مان بابه  هه و باسه  ئه ی گه به

  م له م سی جار شانامه که)  خاتری پایان نامه به(بیاتی فارسیم  ده رزی ئه به   کارشناسکی پله من که.  نووسراوه
  وتووه رچاو که ک دز به  کوردم وه  هیچ شونکدا نه  له وه ته   خوندوه وشه به  وشه ڕه  تا دوایین الپه وه ڕه م الپه که یه

 زانایانی   که یه)مسکو(ی چاپی   نوسخه ی شانامه مین نوسخه که یه.   یشم بینیوه  هۆنراوه یته ن به و چه  ئه و نه
ق و دوکتۆر  ن دوکتۆر خالقی موته  الیه  له یش که و نوسخانه  له  نه و نوسخه   له ستن نه به بیات پشتی پده ده ئه
  ویسته  خۆشه م دۆسته ئه.  نووسراوه  نه و هۆنراوانه  ئه یه) باستان گزازی نامه(و   له  و نه  کراوه یدیان ئامادهم حه
  !!! یه داڕژرابت شانامه) لون عه فه(ر کشی   سه ک له یه ر هۆنراوه  هه  که کاته ها بیر ده وه
ی  که رۆکه  و ناوه وانه ی دیدوبۆچوونی ئه وانه کاندا بچه ه فارسیی  کۆنه موو کتبه  نوان هه  له رۆکی شانامه ناوه
   ئمه م چونکه به.   ستایشی دانایی و زاناییه یه دا هه  شانامه رچی له ، هه یه  و زانایانه رتاپا مرۆڤدۆستانه سه

  یش له وه ئه. بزار بینبت   کوردی نه ر شتک که بیاتی فارسی و هه ده  ئه  فارس و له بت له  ده وایه کوردین که 
راستی . گرت  ده رچاوه سه    وه ستانه کی په یه  رق و کینه کو له ، به  نییه وه رییه روه ی راستبژی و دادپه وانگه ره

 و  ی شانازییه بیاتی کۆنی جھاندا جگه ده  ناو ئه  و له زنه بیاتکی مه  هد بیاتی فارسی ئه ده  ئه  که یه وه  ئه که باسه
  بچوکترین کارک که. نت یه  ناگه  ئمه  و هیچیش به وه م کاته ی که و پله  ناتوانت له و باسه ئینکار کردنی ئه

و  کانی ئه  داستانه کۆنه  یه وه  فارس نین ئه ی که وانه  فارسن و چ ئه ی که وانه نگی ئرانی چ ئه رهه  بۆ فه شانامه
   .  وه ته  خۆدا کۆ کردووه ی له که خه

 ئارادا بت و  توانت له ن زمانی جیاواز ده  چه واته. یک زمان  نه یه ههان نگیی رهه  فه ندی کانیش پوه داستانه
،  یه ی کوردیش هه  شانامه  نازانت که ی ئمه ویسته  خۆشه م دۆسته ئه. موویان بت ی هه رمایه کانیش سه داستانه
بیل و دهۆک و  رده  ئه گاته  تا ده فغانستان  تاجیکستان و ئه له که  هکی ناوچ موو خه  هه ندی به  پوه شانامه
  یھشتووه  و نه  وه ته تی کۆکردوه  زمانی خۆیه  زمانی فارسی که ی به  وانه شک له وسی به فیرده.  یه  هه وه کره دیاربه

  . ناو بچت له
     Berezewe  
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  :نووسن  ده)بیاتی فارسی ده رزی ئه به کارشناسکی پله(ک   وه ڕز گۆه به
  

س بتوانت  ر که  هه  که  نییه  کارکی ساده ناوی شانامه مک به رهه نگاندنی به سه هه(
  ، خۆزگه تییه تدا کارکی تایبه ڕه  بنه نگاندن له سه نجامی بدات، کاری هه ئه
  ).  یه وانایی هه ت ت که  بوارکدا کاری بکردایه ت له یش فر ببوایه ی ئمه که وه ته نه
  

  :نووسن دهها  روه هه
 و  وانه ی دیدوبۆچوونی ئه وانه کاندا بچه  فارسییه  کۆنه موو کتبه  نوان هه  له رۆکی شانامه ناوه(

 ستایشی دانایی و  یه دا هه  شانامه رچی له  و هه  و زانایانه رتاپا مرۆڤدۆستانه ی سه که رۆکه ناوه
  ). زاناییه

  
یا   زانایی و دانایی و مرۆڤدۆستییه کانی  وه ی خواره  هۆنراوه و س پارچه ئه
  ! ؟ یهرق و کین و خونژیی  رچاوه سه

  

    دارد نژاد کنون کرد از آن تخمه
  کز آباد نیآید بدل برش یاد

  سراسر پالسن بود خانھاشا
  ندارند در دل ز یزدان هراس

*  

  ازیشان فراوان و اندک نماند
   نماندزن و مرد جنگی و کودک

   شمشیر بگذاشتند سراسر به
  ستم کردن کوچ بر داشتند

  بشد ایمن از رنج ایشان جھان
  بلوچی نماند آشکار نھان

*  

  چنین گفت کایدر ز خرد و بزرگ
   ماند پی شیر و گرگ نباید که

  ن زه هگ  و ره ریشهو  ئستا کورد له
  ن دانی ناکه  ئاوه ز به  حه که

  زدان  یه  له ترسیان نییه
  کانیان  هام   پسه له
  

  ما نهس  که  وان لهم  آه  لهزۆر و   له
  ما  نهیشژن و مناڵ و پیاوئازا

  ان درمارال  گورز و شمشر په به
  ران نده  هه هیی  ترسا گه  لهبلوچ

  تری شا ژر چه  جھان ئارام بوو له
  ما ر نه جارێ ناوی هه  بلوچ به

  

   ستان س له ده رباز ب که ناب دهوتی 
  ژ و دارستان ۆ شر و گورگی کهب

 )وسی فیرده(رانی فارس و کورد و   نووسه   )کورد و بلوچ(وسی و  فیرده

 

 186

 
  

ر مانگه  که گوهڕز  بهی  که نووسراوهدیکۆمینتی  ی ڕه الپه  
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 وسیناسان وسی و فیرده ری فیرده هونه
 

.   ـکـرا رۆـکـی ـشـانامه  ـکـورتی باـسـی ـنـاوه ـکـانی پـشـوودا ـبـه ـشـه  ـبـه ـلـه
  :وسی ی  فیرده  و هۆنراوه ئه
  

    دارد نژاد کنون کرد از آن تخمه
  آباد نیآید بدل برش یادکز 

  سراسر پالسن بود خانھاشا
 ندارند در دل ز یزدان هراس

  ن زه گه  و ره و ریشه ئستا کورد له
  ن دانی ناکه  ئاوه ز به  حه که

  زدان  یه  له ترسیان نییه
 کانیان  هام   پسه له

  

ـه ـده ـئ ـون و چــه  شــه وـن ـه رمـ ـه ـپ ـه  کــه ـ ـزان   ـب ـی البنــداری (ڕـ الفــتح بــن عـل
ــه (-)الـصــفھانیا ــا ئیـســماعیل قادرـپــه (- )غـمــایی ئقـبــاڵ ـی زا  دره مـمــه مـحــه(و ) ناـســر ناـمــداری(و ) ـن

ـه  )ـمـش ـشـه ـه ـل ـان ـشـاردوه  خوـن ـه رانـی ـه  وه، ـت ـا  روه ـه ـهـاب  ـبـدولوه دوکـتـۆر ـعـه(ـه
ـهـیـش )فروـغـی(و ) ـعـزام ـان لـن ـه داوه خۆـی ـه ، ـب ـه م ـه ـۆنراوه ر ـئ ـه و ـه الی    ـب
ری   نووســهســک  وه  )نــی ده حوســنی مــه(و  )یــی کــه بــۆره( و) مــرادی(ڕــزان  بــه

ـی دیــدوبۆچوونی  بــه!     نرخــه کــی شایســته و بــه یــه کــورد هــۆنراوه پـ
ـه( ـایی  ـی ـۆره-غـم ـرادی و ـب ـه  ـم ـی ـک ـه) ـی ـورد ـل ـه ـک ـوخمی ـئ د  و دووـسـه  ـت
 )!شوان (  کوشتن رزگار کراون و کراویشن به  له ن که  سه که

         

  !د شوان؟ دووسه
  

ـار(ک  ـهـیچ کارــک وه ـه) ـک ـرۆڤ ـک ـۆ ـم ـات ـشـه ـب ـدابین بـک ـانی پـ رم   ژـی
ـــه ـــه ، ـشـــوانیش وه نیـی ـــار ـن ـــه ک ـک ـــت ـب ـچـــاوی ـســـووک  ک نابـ 

 مــرۆڤ  تکــردن بــه ی خزمــه  خانــه بــت لــه کــو ده تماشــابکرت، بــه
  !ت ی بۆ دیاریکر جگا

ــه:ـبــۆ ئاـگــاداری ــره  ـل ــرده  ـهــۆنراوه و زنجـی ــاره وـســی ـســه ی فـی ــه ـب   ت ـب
  ـکـی تــدا نیـیـه ـیـه ک ـیـا رـسـته ـیـه  وـشـه ـسـه ـکـهد  و دووـسـه  و ـئـه)زوـحـاک(

و  وســی ئــه ی فیــرده کــه پــی هــۆنراوه بــه.  باســی شــوانی بکــات کــه
رمایـل و  ئـه(ت خـودی  نانـه و تـه  نھنـی بـژین بـهبـ   ده سـه د کـه دووسـه

ـه ـل ـگ ـه) رماـی ـه ـک ـه  ـئ ـه واـن ـان ـل ـردووه  کوشــتن ده ـی ـاز ـک ـه رـب   ی  وشــه  ـب
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ـار({ ـه) زنـھ ـان(  واـت ـ ده (–) ئاـم ـت })لغـی ـژن نابـ ـان ئـ ـه پـی ـژین و   ـل  شــاردا ـب
  ! وه س بتانناسته نابت که

  

  یکیرا بجان داد زنھار و گفت
  نگر تا بیآری سر اندر نھفت
  نگر تا نباشی بآباد شھر

 ترا در جھان کوه و دشتست بھر

  کوژرا بوو  نه ی که  وه یانوت به ده
  زوو تۆ زووبه  ئه وه خۆت بشاره

  و شاران ن نابت تۆ بژیت له
 شت و کۆساران  ده  بۆیه پویسته

  

  چو گرد آمدندی ازیشان دویست
  کیست  نشناختندی که بر آنسان که

  وان س تکای ئه د که  دووسه      بوون به
  شون و جیان زانی به یئه س نه که

  

و  ی ـئــه وه  ـهــۆی ـئــه ، ـبــه ـیــان زانـیــوه وه رماـیــل ـئــه رماـیــل و ـگــه ـئــه
ــه ــانه ـک ــه ـس ــه نھ  ـب ــی ـئ ــن، ـن ــه ژـی ــاتوانن بۆـن ــه   ـن ــاو ـخ ــک و   ـن ـ

ڕ و   ـمــه ره ن ســه و چــه ن، ئــه کــانی ژیانیــان دابــین بـکــه پداویســتیه
  . ک بۆ شوانی کردن  بۆ بردوون تا پیبژین، نه یان بزنه
ـه ـه ـئ ـه ـگ ـه) ٢٠٠(و  ر ـئ ـه ـک ـه ـس ـۆن ـئ ـت ـچ ـوانییان بکرداـ ـه  ـش ـانتوانی ـب    ـی

ـژین، خــه ـی ـب ـه نھـن ـک و زوحــاکیش ـئ ـی و ـ ـهیزاـن ـه  ـه د  و دووســه م ـئ
  .دران یش سزا ئه)رمایل رمایل و گه ئه(م   هه وه و گیرانه  ئه سه که

  

  کورد و شوانی
  

ـــه ـــه وـش ـــۆچ الی ـب ـــوان ـب ـــزان  ی ـش ـــه(ڕـ ـــایی ـی ـــرادی(و ) غـم و ) ـم
وــت ـبـزانین  ر بماـنـه ـگـه ؟ ـئـه وه ـتـه نـگـی داوه  ره و ـجـۆره ـبـه) ـیـی ـکـه ـبـۆره(

ـه ـه و دووســه ـئ ـه ســه د ـک ـه  ـک ـرده  ـئ ـان و ســ فـی ـه وسیناســه کردوونـی    ـب
ـاپیره( ـه ـب ـه ،) کــوردی وره  ـگ ـه روه ـه ـان ـب ـا کردوونـی ـۆ ده ـه ـت   شــوانیش، ـب بـ

ـه ـبن؟ ـئ ـه و باســه شــوان ـب ـه  ـئ ـدوبۆچوونی فارســه وه گـت ـۆ دـی کــان   ـب
و  کاـنـدا ـبـه  فارـسـییه  واژناـمـه ـیـش ـلـه و باـسـه ـئـه.  ـکـورد ت ـبـه ـبـاره ـسـه
    :  نووسراوه جۆره
     )فرهنگ فارسی دکتر محمد معین(ی )٣(رگی  به {شوان ( واته) چوپان ( ):کورد= (کرد
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  ن؟ سه د که و دووسه  توخمی ئه کورد له
  

ـه ـه ـب ـدوبۆچوونی ـب ـی دـی ـزان  پـ ـۆره- ـمـرادی-غـمـایی ـیـهڕـ ـهـاب  ـبـدولوه ـیـی و ـعـه ـکـه  ـب
ــزام  ــرده وهـع ــیناس  ک فـی ــه(وـس ــوخمی ـئ ــه ـت ــورد ـل ــه  ـک ــه و دووـس ــه د ـک ــت    ) ـس دورـس

 پـشـــتیان  وسیناـســـانه و فـیـــرده  ـئـــه  ـکـــه هو ـهـــۆنراو ـلـــه ـبـــا ، ـبـــووه
  : وه ، بکۆینه ستووه پبه

  
  مرد جوان هر شب دو  چنان بد که

  ء پھلوان  از تخمه  کھتر چه چه
   خورشگر ببردی بایوان شاه

    درمان شاه وزو ساختی راه
  بکشتی و مغزش ببرداختی

 مر آن اژدها را خورش ساختی

  الوی جوانو دوو  ر شه هابوو هه وه
  وان ی الواز یاخۆ پاه سته  ده هل

   بۆ کۆشکی پاشا یبردن ر ده چشتکه
  ی شا که رده  بۆ ده رمان  ده کران به ده
 هات مشکیان  رئه  پاش کوژرانا ده له
 کران  چشت ده ژدیھا به  بۆ ئه له

  
ـهـر ـشـب ( { ـمـرد  وی دوو ـکـات ـشـه  ـئـه وه  باـسـی ـئـه  ـهـۆنراوه و زنجـیـره ـئـه

ـرد جــوان ـهبر })دو ـم ـه اوـن ـه  چشــخانه ـت ـت  ـک شــکیان بکرــا م ی زوحــاک ـت
  . کان بدرت رخواردی ماره  چشت و ده به
ـه ـه ـل ـیدا وـش ـانی فارـس ـرد(ی   زـم ـه (-)ـم ـه)رد ـم ـی نریـن ـۆ مرۆـڤ ـه  ـب ـار   ـب ـک
  وه ه)وان ـجــه –ـجــوان ( پاـشــکۆی  ـبــه) ـمــرد(ی  کاتـــک وـشــه. برـــت ده
   زۆر لـه نـی نـه همـ  تـه  کـه یـه سـکی نرینـه سـت کـه بـه کار ببرت، مه به

ـده ، لــه وه ره  ســه  لــه  نــه یــه وه خــواره  )الو(ــن   زمــانی کوردیــدا پـی
  .     تا بیستوپنج ساڵ دایه  نوان شازده نی له مه کرێ بین ته ده
س   نھـنــی ژـیــاون و ـکــه  ـبــه)ـکــوڕ(،  )الو(  ه )ـمــرد ـجــوان(د  و دووـســه ـئــه
 تــوخمی   کــورد لــه چۆناوچۆنــه.  جگــه و شــونیان  بــه  یزانیــوه نــه
  !؟ دورست بووه ) کوڕانه( - )مردهای جوان(و   ئه  واته وانه ئه
  

    دارد نژاد کنون کرد از آن تخمه
 کز آباد نیآید بدل برش یاد

  ن زه گه  و ره و ریشه ئستا کورد له
   ن دانی ناکه  ئاوه ز به  حه که
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  کاری واشه وسی و چه فیرده
  

دا باسی )ی زوحاک و دورانی پادشایی زوحاک که ژیاننامه (  ناکاو له وسی له بۆچ فیرده
  !ند؟ سه د و ناپه  زمانکی به ویش به کات و ئه کورد ئه

 نھنـی  موویـان کـوڕن و بـه  هـه سـه  کـهد و دووسـه ک باسـکرا ئـه وه ر هه
ـــاون ـــه وه. ژـی ـــه ک ـئ ـــوون و ـپ ـــین زۆرـب ـــه ره زاـن ـــی بووـن    ره وه گرتـن
هــۆی   بــه   وانــه کــ لــه ۆڤیش یــه مــر وی کــه کــانی گــۆی زه زینــدووه

ژن و  ( واـتـه) نــر و ـمـ(ـنـی دوو ـتـاکی  ده ـبـوونی ـبـه ـنـدی و تـکـه پــوه
 پـاش  ییـه و تکـه مـی ئـه رهـه بـه. نجـام  ئـه گاتـه کتـر ئـه ڵ یه گه له) پیاو
 مرۆڤکـی  بتـه  ئـه نـی ژنـا داڕـژراوه ده  بـه  لـه کی دیـاریکراو کـه یه ماوه
ـوێ ـه. ـن ـه ـئ ـازه م مرۆـڤ ـ  ـت ـه ه ـک ـی ـئ ن   پــ ـاڵ(ـ ـه) مـن ـه ـئ ـه ـگ ـوو  ر میـن  ـب

ـژن  ـه) ـکـچ(پیئـ ـه و ـئ ـه ـگ ـه ر نریـن ـوو پیـئ ـن   ـب ـۆڕ(ـ ـه). ـک ـاتی  ـسـه ـب رـه
دا  ـمـان پرۆـسـه ـهـه  ـبـه )ـکـوڕن(ن ـیـاموو  ـهـه ـیـش ـکـه ـسـه د ـکـه و دووـسـه ـئـه
  ی سـته مـان دوو ده  هـه  بـه یـه نـدی هـه  پـوه نـه وا  و بـوونی ئـه ڕیـوه تپه

)ـ ـر و ـم ـه) نـ ـاوهژن  ( واـت ـه).  وه و پـی ـه ـسـته م دوو ده ـئ ـه  ـئ ـه ـگ ـبن ـب   ر ـب
  )باوک و دایک(نی مناڵ پیان ئژن  خاوه

  

  )قانع(  .  ناو دنیای بمایه منیان خسته    کایه وتنه  دایکم و باوکم که که
  

ر بـاوک   سـه   وه باتـه ب سـه  کـهد و دووسـه ئـهی  وه بـری ئـه لـهوسـی  فیرده
ـان ـ  و دایکـی ـو ب ـاوک ـره  و داداـیـک و ـب ـاپیره پـی ـه  و ـب ـه ی ـئ ـوردن واـن ـژێ،  ـک ئـ  :
  .ن سه د که و دووسه  نژادی ئه کورد له

ن  الـیــه ـلــه  ـکــه  ـســه د ـکــه و دووـســه ـکــانی پـشــوو ـئــه  پـــی باـســه ـبــه
   ـنـاو  و ـبـه  پناـسـه ـبـهر  ـهـهـبـا . نوژـیـا  ـشـاردا   ـلـه، گـیـراون وه زوحاـکـه

و  گـیـران  ی پرۆـسـهـمـان  ـنـدییان ـبـه ـهـه  پـنـوه  ـکـه ی دیـکـهـسـ  دوو ـکـه ـلـه
 .  بوانین ، یه  هه  کوشتن  لهرباز بوون  و ده وشتنک
  

 یدوون ره فهو باوکی دایکی    واته) ک رانه فه( مردی  ئابتینو  )ک رانه فه (- ١
  ). ی کوژراوهکۆڕ) ١٧(  که) ر ی ئاسنگه کاوه (- ٢
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  یدوون ره دایکی فه ک رانه فه
 
  

  رپرسیدن فریدون نژاد خود را از ماد
  

  چو بگذشت از آن بر آفردیدون دو هشت
   اندر آمد بدشت از البرز کوه

  بر مادر آمد پژوهید و گفت
   بگشای بر من نیان از نھفت که

   بودم پدر بگو مر مرا تا که
  کیم من ز تخم کدامین گھر

   گویم کیم بر سر انجمن چه
  یکی دانشی داستانی بزن

  فرانک بدو گفت کای نامجوی
   گفتی بگویی  هبگویم ترا هر ک

  تو بشناس کز مرز ایران زمین
  یکی مرد بود نام او آبتین

  ز تخم کیان بود و بیدار بود
  خردمند و گرد و بی آزار بود
  ز طھمورس گرد بود نژاد

  پدر بر پدر بر همی داشت یاد
  پدر بد ترا و مرا نیک شوی
  نبد روز روشن مرا جز بدوی

   ضحاک جادوپرست چنان بد که
  جای تۆ یازید دستاز ایران ب

  ازو من نھانت همی داشتم
   ببد روز بگذاشتم  مایه چه

   مرد جوان پدرت آن گرانمایه
 فدا کرد پیش تو روشن روان

  پرس  دایکی ئه یدوون ناوی باوکی له ره فه
  

  شت  دوو هه یشته یدوون گه ره کات فه
  شت  ده یانده  خۆی گه لبورزه  ئه له

   گیان  الی دایکی وتی دایه هاته
  یان  به  بۆ بکه تۆ  ئه م و رازه ئه

   باوکی من  بزانم کیه بژه
  من  زم ئه گه  توخوم و ره   کامه له
   شون پرسیان له من  ر له گه ئه

  من  چی بژم ئه سه باوکم چ که
  ی هوشیار ی رۆه  ئه ک وتی رانه فه
  می پرسیار من پت ئژم وه ئه

  مین  ئران زه  له  بزانهکوڕم
  ئابتینی ناو ژیا به هئپیاوێ 

  ی شاکان بوو وه  نه  له و پیاوه ئه
  بووبئازار   م هه ئازادانا و م  هه
  بووی بباک همورس  توخمی ته له

   بووبیر  لهموو  ههباوک و بابیری
   باوکی تۆ بوو  سه و که ئه

  و بوو  ر ئه هیوای منیش هه
  مکار کاتک زوحاکی سته

  دار تاج تۆ بووه بری ئه له
   زوحاک  من له    وه تۆم شارده

  رپاک بوو دامنا سه رچیم هه هه
   باوکی تۆ بوو  زنه  مه و پیاوه ئه
 ناو چوو د له س زوحاکی به ده به

  

ـه ـی ـف ـژێ  ره دایـک ـدوون ئـ ـابتین(ـی ـه ده)ـئ ـردم ـب ـۆ  ی مـ ـوژرا، ـب س زوحــاک ـک
  .  وه ته  زوحاک شاردوه وم له کوژرت ئه یش نه)یدوون ره فه(ی  وه ئه

  !؟ هاتووه دانی نه  شار و ئاوه یش خۆشی له)یدوون ره فه(ئایا دایکی 
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  ر ی ئاسنگه کاوه
 

   پسر در جھان مرا بود هژده
   است این زمان از ایشان یکی مانده

  ببخشای بر من یکی را نگر
   سوزان شود هر زمانم جگر که

  شبھا من کردم یکی باز گوی
   مجوی  و گر بی گھنام بھانه

  ی تاجور در نگربحال من ا
  میفزای بر خویشتن دردسر

...................  
    برون آمد از پیش شاه چو کاوه

   برو انجمن گشت بازارگاه
  همی بر خروشید و فریاد خواند
  جھانرا سراسر سوی داد خواند
  از آن چرم کآهنگران پشت پای

  بپوشید هنگام زخم درای
   کرد  آن بر سر نیزه همان کاوه
 بازار برخاست گرد ز  همانگه

   جھان من له  کوڕم بوو ئه ژده هه
   ژیان  ئستا له مم ماوه مه س ئه به
   با بمنت بۆم به م مه م کۆڕه ئه

  ڕۆم نجه من ره ی بیم ئه که تا به
  وانم  ژیانی شه زانی چۆنه ئه
   من بتاوانم ره گه  مه هانه به

   من تۆ م له ی سته که ی ئه که تا به
  تۆ ت ئه بۆ خۆ  له که ه ساز م کشه

.........................  
  ر  ده  الی شا هاته  کاوه کات که

  ر کسه  یه  بازاری وه  کۆبوونه لی
  ری   بدادگه کرد له هاواری ئه

  ری روه دا بۆ دادپه کی هان ئه خه
  ی که رییه  ئاسنگه   پشدامنی
     ی  که ی کاره رمییه  چه  پشدامنه

    کاوه وه ر رمکه سه  کرد به که
  وه ڕین پکه دووکانداران راپه

  
   ژیانی شاری؟ ری شاری یا بزار له ی ئاسنگه کاوه

  
ی  ـکـــوڕی ـکـــاوه) ١٧( زوـحـــاک   ـهـــۆنراوه زنجـیـــرهو  ـئـــه پــــی  ـبـــه

ـکـی ـشـار  ڕێ و ـخـه ـپـه  دژی زوـحـاک راـئـه  ـبـه ، پاـشـان ـکـاوه کوـشـتووه
د  و دوو ـســـه ـئـــه.   دژی زوـحـــاک دات ـبـــه  ـهـــان ـئـــه وه ه)ـبـــازار ( ـلـــه
 ـشــاردا ژـیــان و   ـلــه  کوـشــتن رزگارـیــان ـبــووه  ـلــه ـیــش ـکــه ـســه ـکــه

م  ـبـه،  تنـبـووب ـیـش ـسـی ـکـاوه ن و ـشـاید ـخـزم و ـکـه ههاوـشـاری ـکـاو
جـیـاوازی   .وه داـنـی ناکرـتـه  ـئـاوه دـیـان ـبـه  ماـنـه وـسـی ئــژێ ـئـه فـیـرده
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ـه ـه ـئ ـه واـن ـه  ـل ـه ـگ ـاوه ره ڵ دایـکـی ـف ـدوون و ـک ـه ی ئاـسـنگه ـی ـه چید ر ـل ،  اـی
  ژیاون؟  شاردا نه له  رانگ و کاوه ک فه یش وه وانه ر ئه گه مه
ی   ـکــه گــای زوـحــاک و ـکــوڕه  ـبــاره   چـتــه  ـئــه  کــاوه دا ـکــه و باـســه لــه
و   نـــاوی خـــۆت لـــه  کـــاوه ، زوحـــاک ئـــژێ بـــه وه گرتـــه  رئـــه وه
  ـکـاوه. ـیـان کردبـوو، بنووـسـت ئامـاده)  زانایاـنـه(و   ئـه  ـکـه نامـه ـگـه بـه
ـه ـ ـن ـک ـن ـهنووســ ااوی خــۆی ـن ـه ، ـب ـو ـب ـه ـک ـه ـگ ـه ناـم ـه  ـک ـدڕ ـئ  و ـن
  ی ـکـه وه ـپـاش ـئـه. ر  ده  ڕواـتـه ـئـه  وه یـیـه  ـتـووڕه  ژــر ـپـ و ـبـه یخاـتـه ـئـه

ر   ـسـه ـنـه ـکـه  هــرش ـئـه دا و ـکـۆڕه  ـلـه) زانایاـنـه(و   ـئـهر  ـهـه ڕوات  ـئـه ـکـاوه
  و جـۆره  رووی تـۆدا بـه  بـۆ لـه سـه و کـه  زوحـاک ئـه ـن بـه  و ئـه کاوه
  . وه  جویه دبانه بئه

  
  مھان شاهرا خواندند آفرین

   ای نامور شھریار زمین که
  ز چرخ فلک بر سرت باد سرد

  نیارد گذشتن بروز نبرد
  ء خام گوی چرا پیش تۆ کاوه

  بسان همسالن کنی سرخ روی
   پیمان تو همی محضر ما به

   پیچد ز فرمان تو بدرد به
   کرد و برفت سر و دل پر از کینه

   عھد فریدون گرفت  گفتی کهتو
  ندیدیم ازین کار ما زشتر

  بدین کار در بماندیم خیره

  ر روه  وتیان پادشای سهزانایان
  ر وه خته دار ب و شاد و به ر پایه هه
   ئش و ئازار تۆ له  دوور بی ئه به
   شار  دێ و له نگ و له یدان جه  مه له

  گۆ زه ر ی هه گات کاوه  باره بۆچ له
  رم و شکۆ  گوفتار ب شه وا هاته

  بۆ تۆ له     نووسیمان ئمه   گه و به ئه
  رمانی تۆ م فه ی دڕان هه وه م ئه هه
  ر چوو  کۆشکیش ده  له  وه ییه  تووڕه به
  چوو یدوون ئه ره ک بژی بۆ الی فه وه

    دیبوو ئمه وتمان نه کارێ وا چه
   ئمه و کاره موو به رسامین هه سه

  
**  
ـه ـه ـب ـه  ـل ـانی ـب ـی ژـی ـاو گرتـن ـهرـچ ـه  ـئ ـه و دووـس ـه د ـک ـه  ـس ـه ـک ـاردا   ـل  ـش

ـاون و  ـه ژـی ـه ـل ـه الـی ـراون، هــه وه ســتانی زوحاکــه ده ن کارـب  هــا روه  گـی
ــه ــه ـل ــابتین(ل  ـگ ــهی ) ـئ ــاوکی ـف ــدوون و  ره ـب ــوڕه(ـی ــاوه ـک ــانی ـک ــه)  ـک ــه ـک ک   ـی
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، س زوحــاک ده  بــه یــش کــه)مشــید جــه( یخــود ، نووســیان بــووه چــاره
ـک کــه ـ زوحاکـ ـه١)کــان فارســه(کــان  ه ئرانیـی ـان ـب  شــای خۆیــان و   کردـی

ـه ـه  پاشــان ـب ـی زوحــاک جــه یارـم ـه ـت ـرد مشــیدیان ـل ـاو ـب ـه . ـن ر  گــه ـئ
ـرده ـاژه وـسـی راـسـته فـی ـه وـخـۆ ئاـم ـه هو ی ـب ـه  بکرداـی ـه ت ـک د  و دوو ـسـه  ـئ
 و  هـکــاو(  ت ـکــه یـشــی بکرادـیــه وه باـســی ـئــه ـبــوو ـئــه ـکــوردن،  ـســه ـکــه
ــه)مـشــید ـیــدوون و ـجــه ره ـفــه ــرده ـیــش ـکــوردن، ـب ــه م فـی ی  وه وـســی ـبــۆ ـئ

زـمــانکی    ـبــه رهو ـجــۆ ـکــات، ـبــه  ـنــه و باـســه ـســت ـبــه  ـهــهر خوـنــه
  :کات  باسی کورد ئه وه هیشت فره ن ناشایست و به

  
    دارد نژاد کنون کرد از آن تخمه

  کز آباد نیآید بدل برش یاد
  سراسر پالسن بود خانھاشا

 ندارند در دل ز یزدان هراس

  ن زه گه  و ره هو ریش ئستا کورد له
  ن دانی ناکه  ئاوه ز به  حه که

  زدان  یه  له ترسیان نییه
 کانیان  هام   پسه له

  
  :تبینی

  
ـره ـهدا و لـ ـه)٢٠١٦(  ـسـای  ـل ـه دا ـئ ـه ـگ ـهـسـ ر ـک ـی ـب ـه وه  دـ    خۆـشـب ـک

ــ ـشــازادهـشــا و  ــهان ـک ــوانن پـشــتوپه ـئ ــای ـخــه ـت ــه ـن گـشــتی و  ـــک ـب
ـه ـه ـب ـی ده تایـب ـه ـتـی چیـن ـهداری ـسـکورت و ـن ـ  کۆـم ـا ـب ـهـگ ـه ن، ـئ   ـسـه و ـک

ــه ژیـــانی ن ئاگـــای لـــه ــه اـب ــه ری ئـــه راـب ک   و خۆیشـــم وه مـــۆ نیـی
  زانیـوه نـهنـا  و پشـتوپه دۆسـت  م بـه وانـه  ئـه دـهن  م چـه ری ئه نووسه

ـایزانم ـه. و ـن ـه ـم ـه ـب ـاژه ســت ـل ـه  ئاـم ـردن ـب ـه جــه   ـک ـدوون ره مشــید و ـف  ک  وهـی
  !س  و به  یه که سه با ی وه روونکردنهبۆ دوو پادشای پشدایی 

  
  کان فارسهوسی و  فیرده

  
  ین سال سیدربسی رنج بردم 

   آردم بدین پارسی عجم زنده
  واو ق تکۆشام ته به سی سای ره

   آردۆ باورسیمفامیم توڕدا  جه عه
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  وسی ی فیرده رزی و شانامه ش گۆده سیاوه
 

  
  

م   ـهـــه ک خۆـیـــان نووـســـیویانه رزی، وه ڕــــز ـگـــۆده ی ـبـــه پناـســـه
ـن وه ـه(رگـ ـم موـت ـه) رـج ـوژه و ـه ـق(ر م ـت ـه). محـق ـاره ـه ـه ر دوو ـک ـان  ـک ـی

   ـلـه و هۆـیـه ر ـبـه  ـهـه ـیـه،  ـهـه وه وـسـییه ی فـیـرده  ـشـانامه ـنـدی ـبـه پــوه
ـه ـرده ـب ـه شــی فـی ـه م چــه وسیناســی ـل ـاژه ڕه ن الـپ ـه دا ئاـم ـاره  ـب ـانی   ـک ـک
ــت ده ــه. کرـ ــا ـل ــه ـب ــاری وه  پـشــدا ـل ــه  ـک ــه رگاـن ــوانین  ـک ــای ـب . ـی

ـــه ـــه چاپخاـن ـــاراس ـل ـــه ی ـئ ـــه  ـه ـــر ـل ی ولــــا ـــی )٢٠١٢( ـس  کتبـک
 .م و زۆراب  داستانی رۆستهیی کورد  شانامه:ناوی  به چاپکردووه
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  : یه و جۆره  به که تای کتبه ره سه
ـشــکۆکی ـکــوردی و فارـســی  ـکــانی ـکــه ـتــه  باـبــه کـــک ـلــه م و زۆراب، ـیــه داـســتانی ڕۆـســته{ - ١

ـــه ـــ، ـک ـــک دـن ـــه  ده پـ ـــ) ١٢٠(ری  وروـب ـــه هســــاک ـل ـــه ـم ـــر  وـب ـــا  ن خــــه  چــــه هـب تــــی جیاجـی
ـــراونه ـــه نووـس ـــه.  وه ـت ـــراونه  ده ـک ـــوترێ نووـس ـــه ـگ ـــه وه ـت ـــه  ـب ـــه و ماناـی ـــه ـی ـــه  ڕه  ـک ـــژووی  نـگ مـ 

.  مــن ئاگــاداری ـنــیم ڕنــ ـکــه پــه ش ـتــ ده دان ســای دیکــه کــان ـســه  نووســینه ک ـلــه یــه ژمــاره
  ـلــه) م و زۆراب ڕۆـســته(و ) م فتـخــوانی ڕۆـســته ـحــه( دوو چیۆـکــی   گـشــتی ـلــه  ـبــه ـکــه سنووـســه ده

 شـــعرکی  یتـــه زار بـــه ن هـــه الخـــدری ڕوواری و چـــه ی مـــه )تنامـــه وـــه ده(ی کـــوردی،  شـــانامه
 ـهـــی  سنووـســـه م ده  ـئـــه . وراـمـــی و فارـســـی پــــک ـهـــاتووه زاری ـهـــه  ـشـــوه ی ـکـــوردی ـبـــه دیـکـــه
ـه ڕه ـه تــی محــه حـم ـه ـم ـووه دـب ـی ـب ـی دڕۆـی ـه ـگ ـه ، ـک ـه١٩٨٩ ســای   ـل ـه  ـل ـی ســوید ـگ   تــه تووهیشــ  وـت
   .ستی من ده

  م ـلــه ـبــه).....(ر ـچــاوه ـبــه ـتــان ـلــه سنووـســه م ده ـکــانی ـئــه  چیۆـکــه کـــک ـلــه  ـیــه وه ئـســتا ـئــه
ـه هــه ـۆ چــاپکردنی ـب ـه واــدان ـب ـت پــه  شــیاوی شــانامه  شــوازک ـک ـه  بـ ـه ـل ـرد و چــاوه م ـن ڕوان  ـک

ــووم ــه هـــه. ـب ــا ـل ــه٢٠١٢تـــای ســـای  ره  ســـه ـت ــه  ـل ــای ئاراســـه ن ده  الـی ــ وه زـگ ــی چـــاپ و  ه ـب ـن
م و  زی چیۆـکــی ڕۆـســته ر کاـغــه ـقــی ـســه  ـچــاپ، ده  دوای دنـیــابوون ـلــه ـبــه. ی درا وه بوکردـنــه

ــۆ ـســه ـکــه ـقــه رگاـنــی ده  وه وتـمــه مپـیــوتر و دواـتــر ـکــه ر ـکــه  ـســه زۆراـبــم خـســته ــانجی   ـب ر کرـم
ـه. خــواروو ـه ـل ـه  پشــدا دـب ـ و ـل ـن هــه  دـ ـک هاوتــا ســۆرانییه  ـب ــه ر د ـم نووســی ـک ـه. ..ـی   ـل

  میشـــه کـــان هـــه واوی وشـــه  مانـــای تـــه  بـــۆ دنیـــابوون لـــه مـــان شـــوه  هـــه رگانیشـــدا بـــه وه
مــن .   بــووه م کــراوه کــه ر کــامپیوتره  ســه ی دیجیتــاڵ لــه  شــوه ی دھخــودا بــه وره نگــی گــه رهــه فــه

ورامیـــزانم کـــاک ســـدیق بابـــایی بـــۆ  ورامـــی و هـــه ڵ ســـپاس بـــۆ هـــاوڕیی هـــه  گـــه دا لـــه لـــره
     ........ .ز  ر کاغه  بۆ سه که ی چیرۆکه وه قی گواستنه م ده که ر یه  سه  به هپداچوون

  
  وسی ی فیرده شانامه - ٢
ــانامه( ــه ـش ــه  ـل ــینی ـح ــه  نووـس ــیم ـئ ــرده ـک ــه بولقاـســم فـی ــه وه وـســی گاـن ــی پاـ ــانی  وا ی چیرۆـک ـن

ــای ئرانییـــه ــه تـــا ئســـتا وه  هـــه شـــانامه.  متۆلۆژـی کـــانی  گـــه  گرینگتـــرین بـــه کـــک لـــه ک ـی
دـیــن ئـیــبن  ک زیاـئــه ب وه ره ی ـعــه وره ـنــدکی ـگــه بیرـمــه. ـکــرێ ی ئراـنــی ـچــاوی ـلــ ده ناـســنامه

  .})بین ن ده کا ک قورئانی ئرانییه  وه سیر شانامه ئه
  

  ٩، ٨، ٧ل 
  :  یاندوو باسو  ئهر   سه  پشدا بۆینه با له
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  )وسی بولقاسم فیرده کیم ئه  نووسینی حه  له شانامه (- ١
  
ـسـک  ـمـوو ـکـه  ـبـۆ ـهـه تیـیـه ـکـی تایـبـه ـیـه وـشـه) ـکـیم ـحـه(ی   وـشـهـکـیم، ـحـه
وردی  وـســی ـبــه   فـیــرده ی ـســک ـشــانامه ر ـکــه ـهــه !ـکــار نابرـــت ـبــه

ـه ـاتوان وـشـه وه بخونـت ـرده ی ـحـه  ـن ـیم ـبـۆ فـی ـه ـک ـار  وـسـی ـب ـات، بـک ـب
  ! یه و پله  ئه گاته  ده وه  ئه وه یش بیخوینرته ر ساده گه ئه
  
ـــه- ٢ ـــه  بیرـم ـــدکی ـگ ـــه ب وه ره ی ـعـــه وره ـن ـــه ک زیاـئ ـــبن ـئ ـــن ئـی ـــانامه دـی ک   وه ـســـیر ـش

  ).بین ن ده کا قورئانی ئرانییه
  

ــه ــه(ی  و پناســـه ـئ ــبن ـئ ــه)ســـیر ئـی ــرده  شـــانامه  ـک ــه ی فـی ــه وســـی ـل ڵ  ـگ
ـــــان( ـــــه) قورـئ ـــــردووه راوه ـب ـــــته رد ـک ـــــانامه ! ، دورـس ـــــانی  ـش  ـک

   ـلــه ، ـبــا دوو نمووـنــه تیـیــه کوشتوکوـشــتار و ـســووتان و تانچیـیــه
  : وه دا دته ڵ شانامه گه  له سنیشان بکرت که قورئان ده

  
  اسری  ماکان للنبی ان بکون له
 حتی یثخن فی االرض، 
 تریدون عرض الدنیا 

  یرید االخره والله
        

 
** 
  

  فکلوا ما غنمتم حالال طیبا
*  

 دیـلـی   ـکـه وا نیـیـه رێ ره مـبـه ـبـۆ ـهـیچ پـغـه
لـی مـای  ده  بـه یـان بکـا بـه ڕه ب و به هه

  کـــات بـــه بـــاس نـــه وی ره دنیـــا تـــا زه
ـوه مانان، ئــا موســ ـاک و ـن   خــونی ناـپ

ـه ـان ـگ ـای دنیاـت ـه ره ـم ـانی  ـک  و ـخـوایش ـم
  .هاتوو  بن نه تایی و خۆشی له تاهه هه

**  
ــه هـــه ــان کـــه رچـــی ـب وت   تـــانی چنگـت

 و  ــه زۆـمـازۆ لـتـان ـحـه ک ـگـه بیـخـۆن وه
  .نۆشی گیانتان

  
ـــی   کۆـمــه  لــه ـمــزاده کتبــی ـئــاده:  رـچــاوه   ســه- ٦٩ و ٦٧ی   ئاـیــه-لنـفــا لئــه ی ـئــه ســوڕه
  ).عروف بدولخالیق مه عه: (ر  نووسه٣٤ل  واریدا، کورده
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 :وسی ی فیرده  شانامه  له نموونه
  

   بوم ورست چنان شد ز کشتن همه
   روی کشور بشست  از خون همه که

  ز بس کشتن و غارت و سوختن
  نء مرد و ز خورش آمد و ناله
   دست خویش ببستند یکسر همه

  زنان از پس و کودک خرد پیش
   جنگی بدند ز گیالن هر آنکس که

  هشیوار و با رای و سنگی بدند
  خروشان بر شھریار آمدند

   برو خاکسار آمدند دریده

   زۆر بوو ونده یتی کوژراوان ئه مه
  موو شۆرا بوو  خونیان هه وت به

  نر کوشتار و تان و سووتا  به له
   نان وتنه موو که ژن و پیاو هه

   هاتن بۆ الی شا سته سبه موو ده هه
   دوا  پش و ژنانیش له مناڵ له

  موو رانی گنی هه نگاوه جه
  بوو  هه رچییان م زانا و دانا هه هه

  وشیروان نای نه  په یانده خۆیان گه
  وان رپی ئه  به  خاکوپا له وتنه که

  
  ٩٧  و٩٦  ل)٦(رگی  به شانامه

  

  یان که رگانه ر کاری وه  سه با بۆینه
  

  رگان ری وه رگر و هونه وه
  

ـیـی ـیـا  تـکـی نووـسـراوه  باـبـه  ـکـه ـسـک زاـنـین، ـکـه ـئـه  وه ـئـه ـمـانموو ـهـه
. رگــ  پیئــژن وه ر زـمـانکی دیـکـه  ـسـه باـتـه  ـئـه وه  زمانـکـه نـگـدار ـلـه ده
ـه ـه ـل ـی و ـع ـه ره  فارـس ـرجم، ـب ـدا مـت ـانج،  بـی ـورکی دیلـم ـه ـت  ســویدی  ـب

)Översättare(کانی  زمانه  له ....  
  

  :شه ن به کان چه رگدراوه  وه ته بابه
ــاف – ٢ زانســـتی –ا  ــه( ســـاده - ٣) حقـــوق( ـم ــه– ٤) ســـر ـن ــی وه ده  ـئ ــان،  ـب ک داســـتان، رۆـم
   . خشان و هۆنراوه په

  تـه  تایبـه  وانـه یـن چـوون ئـه چاوپۆشـی بکـه) ٢ و ١( کـانی شـه  بـه با لـه
ـه ـه ـب ـان  ـک ـارهـس ـه ی ـش ـانه زا ـل ـه. دا و باـس ـه ـب ـه ـش ـانی دیـک ـه ـک ـه  ـه س  ر ـک
  . کرت باسی بکات پی توانای ئه به
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    رگانی ساده وه
 پــــی تواـنـــا و   ـبـــه س ر ـکـــه  ـهـــه رگانـکـــه وه  رگاـنـــی ـســـاده وه

   .دات نجامی ئه تی ئه یه  هه  که دا و دوو زمانه زایی له شاره
  

  بی ده رگانی کاری ئه وه
رـگـرتن   ـسـود وه ـمـرۆڤ بـه!  رووـنـی مرۆڤـه ـبـی خـۆراکی ده ده  ئـهـتـی بابـه
ـه ـه ـل ـه ـشـه  ـب ـانی ـئ ـه ده ـک ـی ـئ ـه ـب ـه چـت ـانی تایـب ـه  جـھ ـه ت ـب ـه و باـب ،  وه ـت
ریـش  گـه بـت، ئـه ر بـت مـرۆڤ شـاد ده  شـادی هنـه کـه تـه ر بابـه گـه ئه

کاتـــک .  وه  و ماتیـیــه ژاره م و ـپــه  جـھــانی ـخــه چـتــه ناـشــاد ـبــوو ده
ـ ده وه ـاری وه ســبداته رگـ ـه  ـک ـی باـب ـه رگاـن ـی ـئ ـی، ده تـک    پویســته ـب
و  ئـه) کیفیـت(تـی رچـاو بگرـت تـا چۆنایـه  بـه  لـه ندییانـه تمـه و تابـه ئه

رـچـاو   ـبـه  ـلـه ندیـیـه تـمـه و تایـبـه ر ـئـه ـگـه ـئـه. ـگـات  زـیـانی پـنـه ـتـه باـبـه
ـه  ـه ـن ـت ـه ـه گرـ ـان ـب ـه م زـی ـه و باـب ـه ـت ـه  و ـه ـان ـب ـه  خــاوه م زـی ـی ـئ و  ـن

وێ  یاـنـه  ده ـیـش ـکـه ـسـانه و ـکـه ـهـا زـیـان ـبـه روه نــت، ـهـه ـگـه  ده ـتـه باـبـه
ـه ـوود ـل ـه ـس ـه و باـب ـه ـت ـدراوه  وه  ـک ـین، ده رگـ ـه  بـب ـه ـگ ـوون ـل ـت، ـچ نـ  
  !بن ش ده ی ببه که تاموچژه

  

  رگرانی داستان و رۆمان وه
) ـســر ـنــه(نووـســی  ر ـجــۆری ـســاده ـســه  ـلــه داـســتان و رومانـــک ـکــه

ـتـی  ـیـه  ـهـه  ـکـه ـسـه و ـکـه پــی تواـنـای ـئـه  ـبـه ی ـکـه رگاـنـه نووـسـرابت وه
رگاـنـی داـسـتان  دا وه ریـنـه  ـبـه م جھاـنـه  ـلـه درــت، رۆژاـنـه نـجـام ـئـه ـئـه

  . وه  بازاری خوندنه دته   بۆ زمانکی دیکه وه  زمانکه و رۆمان له
  

   رگانی هۆنراوه وه
ـه ـه ـه ـان ـئ ـه مووـم ـۆنراوه ـل ـین ـه ـه زاـن ـراوه ـگ ـاده ی ڵ نووـس ـه(  ـس ـر ـن  دا)ـس

ـاوازه ـۆنراوه.  جـی ـوه ـه ـه  چوارچـ ـه ی تایـب ـه ت ـب ـۆنراوه  ـخـۆی ـه ـه، ـه    ـی
 .ـیـان بـکـات زن ـبـه ـسـتکی ـمـه ـبـه ـتـوان ـمـه دا ده ـیـدانکی بچکوـلـه  ـمـه ـلـه
ر   ســه رگنــه  وه ی ســاده  نووســراوه  بــه یتــه  بــه و تاکــه ر ئــه گــه ئــه
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 ڵ ـگـه رـخـان بکرــت، ـلـه ی ـبـۆ ـتـه ڕه ن الـپـه  ـچـه  پویـسـته زـمـانکی دیـکـه
ـه ـه وه ـئ ـه دا ـک ـه  ـئ ـه و ـچ ـه ڕه ن الـپ ـراوه ـسـه یـشـی ـل ـه ، وه ر نووـس ـه رگـ   ـک

  !  مه  و پی که وه دی ئاو ناخواته
ـــۆنراوه وه ـــی ـه ـــه رگاـن ـــواب ـل ـــوه  پـم ـــۆنراوه  چوارچـ ـــدا  ی ـه یـی
ـه ده ـونج، ـه ـه ن وه ر ـچـه ـگ ـه رگـ ـت  ـک ـات ناتوانـ ـدوو بـک  خۆیـشـی ماـن

ی  داســـتانه(و  ئـــه! ر  خونـــهبـــدات  کـــه تـــاموچژی خـــودی هـــۆنراوه
  ـتــه رگـــاوه  وه وه ورامیـیــه  ـهــه رزی ـلــه ڕێ ـگــۆده  ـبــه  ـکــه )م و زۆراب رۆـســته

  .  یه یت هۆنراوه زار به ی هه  نزیکه  "کرمانجی خواروو"ر سۆرانی سه
  

بــوانین و ) کــانی رگانــه وه(  و)  ورامییــه  هــه هــۆنراوه(و   لــه  ن نموونــه  چــه بــا لــه
   :کهرگان بزانین چۆن وه

  
  یار ی ته دنده ڕه خش په  ڕه پا نیا وه

  زم شکار  عه وان به  ئه رشی جه به
  

ـه( ـی ـل ـه پـ ـده  ـئ ـه ســپی چــوون باـن ـه ی ـت ـاردا و ـب ـه ـی ـه  ـم   ســتی ڕاو ـل
  .)رچوو کۆشک ده

*  

  نگان ده نی خه  پشت چه ست نه مان به که
  نگان مه  ماوای شار سه  به رد ڕۆش که

  

رـمـی   ـهـه ـسـت و ڕووی ـلـه  پـشـت ـبـه  ـلـهنـگـانی ده ـمـان و تـیـری ـخـه ـکـه(
  ٤٢ ل )نگان کرد مه  شاری سه ر به سه

*  

  ر ور پ هونه خش به  ڕه همز دا به مه
  ر سوار گران شر ناموه

  

ـنـد، ـشـری ـنـاودار و ـسـوارچاکی لـھـاتوو  رـمـه پینـگـی لــزان و هوـنـه(
  )سپی تاودا ئه

*  
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  دارا رد مه که حرا نه رد نه سه ڕووکه
  شت سارا و ده نهعزێ گیا  به

  

و  ک بـه یـه وێ بـۆ مـاوه حـرا کـرد و لـه  سـه سـتان ڕووی لـه  بـ ڕاوه به(
  )ڕا دا گه ره شت و ده ده

*  

  م  چه حشی دی وه  گۆڕان وه عزێ جه به
  م ن ڕه رده خش، گوڕان که  ڕه والن دا به جه

  

  )تن وین و هه سپی تاو دا ڕه  ئه ک گۆڕی کوی دی که یه ژماره(
*  

  مان  رووی که ش دا نه رکه  ته ترێ نه
  مان ی پ زۆر نادری زه نجه  په وه

  

دی   الـقـــه ماـنـــان تیرـکـــی ـلـــه ور و زه دیـتـــراوی ده ـنـــه] م ڕۆـســـته[( 
  ) هزی ی به نجه  په مانی دا و به ر که  سه رهنا و له ده

*  

  ر سم جه ست پکای حه  شه ها دا به ڕه
  م  د رد نه ر که ی گۆڕ گوزه  سینه داش نه

  

 سـنگی گـۆڕ  رد سـم لـه وان تـرازان، تیـری بـه ر کـه  سـه ی لـه نجه  په که(
  )دواندو بوو

*  

  ند مه وادا که ی پ زۆر هه نجه  په وه
  ند  به ردش نه و گۆڕ زامدار ئاوه ئه

  

ـنـدکی هاویـشـت و ـگـۆڕی بریـنـداری  ـمـه ـکـانی ـکـه  ـپـ زۆره نـجـه  ـپـه ـبـه(
  ٤٣ل )ند کرد به

*  

   پا زام وه خاو، هۆر بدار بیم جه
   جا ن وه نده مه خشم نه  ڕه دیام که

 جـی خـۆی  م لـه کـه خشـه  ڕه سـتام دیـتم کـه ر هـاتم و هـه بـه خـه  وه کـه(
  ٥٥ ل) ماوه نه
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  سار  و حه روازه یوان ده سر و ئه ی قه ئه
  سار خته بۆ یه رب گورزم مه  زه به

  

ـه( ـه ـئ ـاره روازه ســر و کۆشــک و ده م ـق ـه ی ـش ـ  زه  ـب ـورزم تـ ـی ـگ ک و رـب
  ٥٦ل) یانووخنم م و ده ده کان ده مه

*  

  فراز رئه وڵ سه خس سه ی شه م وات ئه ڕۆسته
  ن نیاز؟ ی چش ئامانی چشته په

  

ـه ڕۆســته( ـی ـئ ـه م وـت ـه ی ـئ ـی ســه ک ســه ی وه ســه و ـک ـه ره وـ ـرازی،  ـئ ـف
  ٦٣ل )؟ ستت چییه به چی هاتوویی و نیاز و مهۆب

*  

  تس رمه سپان سه  پشت ئه نیا نه ست مه ده
  ست نی زۆر ده سپان چه بی ئه سست مه

  

کـان  سـپه کـان، ئـه سـپه ر ملـی ئـه  سـه خسـته وژمـی ده سـت تـه  ده  بـه که(
  ٨٤ل )وتن که بوون و ده ست سست ده ر زۆری ده  به له

*  

  ر زه  نه ردن وه رماواش، ئاوه سۆهراب فه
  ر ی ناموه وه خش بی نه  توخم ڕه جه

  

   بیبـنـ، دیـتـی ـکـه وه  بـنـ ـبـۆ ـئـه ـکـه ـسـپه  ـئـه رـمـانی دا ـکـه زۆراب ـفـه(
  ٨٥ ل) ی ناوداره خشی ڕۆه  تۆی ڕه سپ له ئه

*  

  ر ته ی پ خه یزه ماس نه ودای ئه  مه جه
  ر بی کاریکه  سوهراب نه ن وه سه ئه

  

ـــزه ـــه نـ ـــه ی ترـســـناک ـل ـــه  ـب ماـســـی پـشـــتنی زۆراب، ـهـــیچ  ر ـئ
  ٩٢ل )کرد کی ل نه رییه کارگه

*  

  ی سان وزیدهسپ گ  ئه سوار بی وه
  ن خان  میدان شای سۆسه ئاما نه

ن  ی ـسـاڵ، ـشـای سۆـسـه ـبـژارده ـسـپک ـهـه ـسـپ ـبـوو، ـئـه ـسـواری ـئـه(
  ٩٥ل) ڕ یدانی شه تا مه خاڵ هه
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  قار یکاوس به  که وه شمه  ڕووی خه به
  کار رزه ی هه رزه م هه  ڕۆسته به: واتش

  

ی  رزه ی ـهـه هـهـ: ـمـی وت  ڕۆـسـته وه ـبـه ییـیـه  ـقـین و ـتـوڕه یـکـاوس ـبـه ـکـه(
  ١٢٠ل   )کاران رزه هه

 

   زین خش سوار بی وه  ڕه پا نیا وه
  قین یوان جۆشیا به  ئه ش جه به

  

   ـلـه وه  ـقـین و توڕیـیـه ڕا و ـسـواری زـیـن ـبـوو، ـبـه ـگـه ـسـپدا ـهـه  ـئـه ـبـه(
  ١٢٤ل) وت رکه ده کۆشک وه

  

  کار لیل و زه و زه شه تا نیمه هه
  فار وات یا غه سرین مه ڕزا ئه مه

  

  ی ـلـه وه ڕــژا و پاڕاـنـه لـیـل، فرمـسـکی ده و داـمـاو و زه ـشـه ـتـا نـیـوه ـهـه(
  )یگوت کرد و ده خود ده

*  

   کارانم زانۆ گۆنه  وم مه به
   یارانم عاسی و عوسیانبار دوور جه

  

  تاکــار، دوور لــه  و خــه ــه  تاوانبــارم، هــه زانــم کــه بــۆ خــۆم ئــه(
  )یارانم

*  

  رانو بدا ر شه ب هه ب یاڕه  یاڕه به
  ر سوبح و ئواران کبه دای ئه  سه به

  

نـگـی   ده وت و ـبـه ـکـه وی ـلـ ـنـه و ـخـه ـمـوو ـشـه  ـیـاخودا ـیـاخودا ـهـه ـبـه(
   ١٧٧ل )ر  سه ی برده یانی ئواره  به وره زدانی گه یه

*  

  ی شکار نده ڕه  مورغ په بی به ر مه ئه
   وار رۆت به ند ماوه مه ی که قه  حه وه

  

ـه( ـه ـئ ـۆت ده ـگ ـه ر ـخ ـه ـک ـده ی ـب ـر و   باـن ـه(ی نچـی ـماندا ده ـب ـی  ئاـس ) ـف
   ١٨٣ل ) خوار تھنته ند ده مه ی که  کفه  به وه ئه

*  
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  نام نای ال یه قدیر به  ته  به وسه په
   کام ند نیاۆ به رزه  فه بابۆ جه

  

ـه( ـاو ـک ـتی خــودای بـن ـوو ویـس ـاوا ـب ـه ـئ ـاوک ـل ـه  ـب ـه  ڕۆـ ی خۆشــی  ـک
  ١٩٢ل) بینی نه

**  
ـنـــاو  ی  رســـته.  کانیانـــه رگانـــه کـــی وه یـــه هن نموونـــ  چـــه وه ئـــه
 ی ـکـه رگراـنـه ، وه  نووـسـراوهـنـدااک هـهـۆنراو  ژــر  ـلـه ـکـه( ) ـکـان واـنـه ـکـه
ن  و ـچــه ـئــه) گراـمــاتیکی زـمــانیی ( رزـمــانی زـمــانیی واـتــه.  رگـــه وه

ن  و چــه  لــه ن وشــه چــه  !یــه کــه رگانــی کتبــه ی وه  پناســه  نموونــه
ــداک رگانـــه  و وه هـــۆنراوه ــه   پویســـته یـــه  هـــهانـی   ، وه روون بکرـن

  : ن و چۆره بهیش  وانه ئه
  

 ،ی ســـان  گوزیـــده،پشـــتوڵ،  ســـه ،)کـــان تـــک و مـــه( ، ســـم، پکـــای،  نـــادر،همـــز مـــه(
  .نام ، ال یهکاران رزه  هه،ڕا گه سپدا هه  ئه  به،ندی شکار ڕه  مورغ په،ر کبه دای ئه سه

*  

  ر هونهور پ  خش به  ڕه همز دا به مه
  :ر سوار گران شر ناموه

  

ـنـد، ـشـری ـنـاودار و ـسـوارچاکی لـھـاتوو  رـمـه پینـگـی لــزان و هوـنـه(
   ٤٣ ل )سپی تاودا ئه

  

سـپ   سـواری ئـه  کـه سـک  کـه.)سـپ  ئـه زنگـی دان لـه ئـاوه(  واته] همـز مه[
ی   پاژـنــه  ـبــۆات، ـبــه وـــت و  رـکــه ـکــه ـســپه وـــت ـئــه بـــت و بیـیــه

ـه ـه ـک ـه وـش ـه ـک ـا ـب ـه گ ی ـی ـاوزه ۆـش ـه ی ـئ ـه نگیـی ـه ـک ـه  ـئ ـر  دات ـب ـکی  ژـ ـس
   .وت که  رئه سپ سپدا، ئه ئه

*  

  مان  رووی که ش دا نه رکه  ته ترێ نه
  مان ی پ زۆر نادری زه نجه  په وه

   

ـته ـه ڕۆـس ـراوی ده م ـن ـه ور و زه دیـت ـی ـل ـان تیرـک ـه ماـن ـا و  دی ده  الـق رهـن
  ٤٣ل ) هزی ی به نجه  په مانی دا و به ر که  سه له
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ـادر[ ـه ]ـن ـه ـم ـادر شــا(ســت  ـب ـه)ـن ـوردی شــانامه(ری  ، نووســه ـی ـه) ـک ـه ـی   ـک
نووســـن  رگـــ ده م وه ، بـــه کـــات  ده  نـــادر پناســـه م بـــه رۆســـته

ـه) م ڕۆســته( ـراوی ده ـن ـان ور و زه دیـت ـه. ماـن ـادر(ی   فارســیدا وشــه ـل  )ـن
ـه( کــوردی   بــه)نایــاب ( واتــه ـ   وه...).، زۆر بــاش  بوـن نــادر(رگـ (
ـراوه ده  نــه بــه ـت دیـت وه کــه   یــه وه یــش ئــه وه هۆکــاری ئــه .زانـ   ــرگ

) ی فارســـی نامـــه واژه(تـــی   یارمـــه کـــان بـــه ورامییـــه  هـــه هـــۆنراوه
   .}کرمانجی خواروو"ر سۆرانی   سه گنه رئه وه
  ـشـانامه ( ـیـا باـشـتر بــژم  ـیـه کوردی م ـشـانامه ری ـئـه  داـنـه ی ـکـه وه ـئـه
ی  ، هۆکــه  کــردووه  پناســه) شــانــادر(  مــی بــه رۆســته)  کــوردی بــه
ـه ـه وه ـئ ـه ـی ـه  ـک ـش نووســراوه) ١٢٠ ( م شــانامه  ـئ ـه.  ســاڵ ـپ ـاش  واـت  ـپ

  . مردنی نادر شا بووه
* 

  ر سم جه ست پکای حه  شه ها دا به ڕه
  م  د رد نه ر که ی گۆڕ گوزه  سینه داش نه

  

 سـنگی گـۆڕ  رد سـم لـه وان تـرازان، تیـری بـه ر کـه  سـه ی لـه نجه  په که(
  ٤٣ل )دواندو بوو

  

    . نگاوتن، لدانی نیشانه پکان، ئه] پکای[
   )قـه سـم ره(  ر سـم واتـه جـه ، حـه  سـمی پـی چوارپیانـه سـت  به مه: ]سـم[
ـه( ـه ـئ ـ) ر، هســر ســپ، ـک ـه هـئ ـه چـن ـه ســم ره(ی   خاـن ـه)   وه قاـن ـه ـه و  ر ـب

ـه ـاڵ ده هۆـی ـه .کــرن  ـن ـ نووســیویانه م وه ـب ـه :رگـ ـری ـب . رد ســم  تـی
  .کات  دهرد کون به   تیژه ونده  ئه و تیره  ئه واته

   
  سار  و حه روازه یوان ده سر و ئه ی قه ئه
  سار خته بۆ یه رب گورزم مه  زه به

  

ـه( ـه ـئ ـاره روازه ســر و کۆشــک و ده م ـق ـه ی ـش ـک و   زه  ـب ـورزم تـ ـی ـگ رـب
  ٥٦ل) یانووخنم م و ده ده کان ده مه
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و  رگــر بــه وه . رووخانــدن، تکــدان دا واتــه و هــۆنراوه لــه] ســار ختــه یــه[
  . یانووخنم م و ده ده ده) کان تک و مه: ( ی نووسیوه جۆره

  . م دورست ده تکوپک ئه.  م نادورسته ده کان ئه تک و مه
  

  . تکوپک: تارومار
   جارک خراوکردن به: تکوپک

   
  .})ژار  فارسی، هه– فرهنگ کردی -  بۆرینه نبانه هه ١٧٦ و ١٤٠ -ل

*  
  فراز رئه وڵ سه خس سه ی شه م وات ئه ڕۆسته
  ن نیاز؟ ی چش ئامانی چشته په

  

ـه ڕۆســته( ـی ـئ ـه م وـت ـه ی ـئ ـی ســه ک ســه ی وه ســه و ـک ـه ره وـ ـرازی،  ـئ ـف
  ٦٣ل) ؟ ستت چییه به چی هاتوویی و نیاز و مهۆب
  . ه)رز بابه(ست  به دا مه و هۆنراوه ، لهرو ختی سه  دره واته ]وڵ سه

*  
  ست رمه سپان سه  پشت ئه نیا نه مهست  ده

  ست نی زۆر ده سپان چه بی ئه سست مه
  

کـان  سـپه کـان، ئـه سـپه ر ملـی ئـه  سـه خسـته وژمـی ده سـت تـه  ده  بـه که(
  ٨٤ ل )وتن که بوون و ده ست سست ده ر زۆری ده  به له
  .ک مل  پشت نه واته ]پشت[

*  

  ی سان سپ گوزیده  ئه سوار بی وه
  ن خان  شای سۆسه میدان ئاما نه

  

ن  ی ـسـاڵ، ـشـای سۆـسـه ـبـژارده ـسـپک ـهـه ـسـپ ـبـوو، ـئـه ـسـواری ـئـه(
  ٩٥ل) ڕ یدانی شه تا مه خاڵ هه

  

  .نگ شه  جوانچاک، قه دا واته و هۆنراوه له] ی سان گوزیده[
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بـت،   ده کـه سـپه  سـواری ئـه  کـه کـار بـراوه  بـه سـه و کـه  بۆ ئه و وشه ئه
  .بات کار ده  به که سپه ی بۆ ئه)انی س گوزیده(رگر  م وه به

*  

  قار یکاوس به  که وه شمه  ڕووی خه به
  کار رزه ی هه رزه م هه  ڕۆسته به: واتش

  

ی  رزه ی ـهـه ـهـه: ـمـی وت  ڕۆـسـته وه ـبـه ییـیـه  ـقـین و ـتـوڕه یـکـاوس ـبـه ـکـه(
  ١٢٠ل )کاران رزه هه

  

ـه رزه هــه ]کــاران رزه هــه[ ـار ـل ـدا  ـک ـۆ کوردـی ـوڕکی  ـب ـازه ـک ـهالو   ـت  مــووی  ـک
  هـبـ  و وـشـه ، ـئـهبرــت ـکـار ده  ـبـه هـنـاوه رـنـه ری ده رـیـش و ـسـمی ـسـه

ـه ـه ـب ـتی ـم ـهـس ـهیاد و ناش  ـب ـت ـسـت ـب ـار نابرـ ـه.ـک ـۆ وـش ـه  ـب ـار  زه ی ـه ـک
ـه ده ـوانین تماشــای الـپ ـه٩٦٨ -  ڕه ـت ـاره ی ـه ـه نـب ـردی  ( بۆریـن ـگ ـک فرهـن
  .ین ژار بکه  هه- فارسی–

*  

   زین خش سوار بی وه  ڕه پا نیا وه
   قین یوان جۆشیا به  ئه  جهش به

   ـلـه وه  ـقـین و توڕیـیـه ڕا و ـسـواری زـیـن ـبـوو، ـبـه ـگـه ـسـپدا ـهـه  ـئـه ـبـه(
  ١٢٤ل )وت رکه ده کۆشک وه

  

  ـبـ، ـبـه ـسـب ده  ـئـهی، ـمـروڤ ـسـوار ڕان نادورـسـته ـگـه ـسـپدا ـهـه  ـئـه ـبـه
  .ڕت گه ئه هه... شاخ و کو

*  

  و بداران ر شه ب هه ب یاڕه  یاڕه به
  ر سوبح و ئواران کبه  ئهدای  سه به

نـگـی   ده وت و ـبـه ـکـه وی ـلـ ـنـه و ـخـه ـمـوو ـشـه  ـیـاخودا ـیـاخودا ـهـه ـبـه(
   ١٧٧ل )ر  سه ی برده یانی ئواره  به وره زدانی گه یه

  

ـه] ر کـبـه دای ـئـه ـسـه[ ـه ـم ـه) ازان ( ـسـت باـنـگ ـب ـانگی ـب ـواران ـب ـانی و ئـ ازان  ( ـی
  .)صبح و مغرب
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  شکاری  نده ڕه  مورغ په بی به ر مه ئه
  وار رۆت به ند ماوه مه ی که قه  حه وه
  

ـه( ـه ـئ ـۆت ده ـگ ـه ر ـخ ـه ـک ـده ی ـب ـر و   باـن ـه(ی نچـی ـماندا ده ـب ـی  ئاـس ) ـف
   ١٨٣ل ) خوار تھنته ند ده مه ی که  کفه  به وه ئه

  

شـاعیر . یـه)ـۆ بـاز و هـه(سـت  بـه دا مـه و هـۆنراوه لـه] نـدی شـکار ڕه مورغ په[
 ی برنــدار ی کــه ســه و کــه  بــه وه ی زۆرابــه زمــان دا لــه و هــۆنراوه لــه

رـنـاچی و  ده)  ـمـه رۆـسـته ( ـسـت ـبـاوکم ـکـه  ده ـتـۆ ـلـه:   ــت ـکـردووه، ـئـه
ــه ــه ـئ ــت، ـت ــه کوژـ ــه ناـن ــه ت ـئ ــه ـگ ــت ـب ــه ر ببـی ــه  ـه ــاز و ـب ــۆ و ـب ـ  

  .} وه  خواره دهنته ن ئه مه  که  بفریت به وه ئاسمانیشه
*  

  نام نای ال یه قدیر به  ته  به وسه په
   کام ند نیاۆ به رزه  فه ۆ جهباب

  

ـه( ـاو ـک ـتی خــودای بـن ـوو ویـس ـاوا ـب ـه ـئ ـاوک ـل ـه  ـب ـه  ڕۆـ ی خۆشــی  ـک
  ١٩٢ل )بینی نه

و  ـئـه. نووـسـتوو ر، ـنـه ـبـه ـخـه  ـبـه ، واـتـه بیـیـه ره ـکـی ـعـه ـیـه وـشـه] ـنـام ال ـیـه[
رگــر  م وه ، ـبـه ـکـار ـبـراوه ت ـبـۆ ـخـودا ـبـه ی تایـبـه ک پناـسـه  وه وـشـه
ـاو ـلـه ـبـه ـه  بـن ـهـکـی د ـی ـگـای ئیـسـالمیدا   کۆـمـه  ـلـه س ر ـکـه ـهـه.  وه اواـت

ـه ـوای ـب ـت، چ ـب ـه ژیابـ ـا ـن ـت ـی ـه  ئیـسـالم بـ ـت، ـئ ـه  ده وه بـ ـت ـک زانـ  
ـاوی هــه خــودا گــه ـ ـن ـه ـل ـه ـی ـان، ره ره:  ، نمووـن ریــم،  حــیم، کــه حـم
   ..... .تار بار، سه قادر، جه

***  

  تــه اوهریــانگ  وه وه ورامییــه ی هــه لــه زاراوه  کــهم  ی رۆســته هداســتان
ـیــت  بــهزار   هــهی  نزیکــه"کرمــانجی ـخــواروو"ی ســۆرانی  زاراوه ر ســه

  . کردسنیشان  ده ل م نموونهن  و چه  ئهس به  یه هۆنراوه
ـه ـۆنراوه و چــه ـئ ـه  وه ره ی ســه ن ـه ـر  ـک ـه  اوه ـک ـانجی خــواروو"  ســۆرانی  ـب " کرـم
ــه ــه ـب ــا ـب ــی تواـن ــۆره پـ ــاده   و ـج ــردووه ئاـم ــه م ـک ــه ، ـب  ک  وه م تکاـی
  !رگ نیم  من وهن، که تماشای مهرگان  وه
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  یار ی ته دنده ڕه خش په  ره پا نیا وه
  زم شکار  عه وان به  ئه رشی جه به
  نگان ده نی خه پشت جه  ست نه مان به که

  نگان مه  ماوای شار سه  به رده رۆش که
  ر ور پ هونه خش به  ره همز دا به مه

  ر سوار گران شر ناموه
  دارا رد مه که حرا نه نه سهرد  رووکه
  شت سارا و ده عزێ گیا نه به
  م  چه حشی دی وه  گۆڕان وه عزێ جه به
  م ن ره رده خش، گوڕان که ره  والن دا به جه

  مان  رووی که ش دا نه رکه  ته ترێ نه
  ی پ زۆر نادری زمان نجه  په وه
  ر سم جه ای حهکست پ  شه ها دا به ره

  م  ده رد نه  کهر  گوزهی گۆڕ  سینه داش نه
  ند مه وادا که ی پ زۆر هه نجه  په وه
  ند    به ردش نه و گۆڕ زامدار ئاوه ئه

  خش بوو نگی سواری ره پای نا ئاوزه
  رچوو  کۆشک ده ستی راو له به  مه به

   شان وانی خرا کرده تیر و که
  نگان مه وری سه و ده ره  رێ به وته که

  وری بباک و به هئخش   ره  دا لهنگی  ئاوزه
   سواری چاک والن شۆڕه  جه هنایه

   کرد رده و هه ستان رووی له ب راوه به
  ی کرد  چاوی ته ی به که موو ناوچه هه

   ودا ی کوی لهرن گۆ بینی چه
  خشی تاودا  ره ویانکرد که ان رهرگۆ
  وران ی نادری ده که  تیردانه له

  وان  ناو مای که تیرکی خسته
  ردین اویشت پکای سمبه تیری ه که

  مین  زه  گال وهر سنگی گۆ دای له
  موو هزی  هه نی بۆ خست به مه که
  سی ر ده  به ی زمامداری هنارگۆ

  
   پا  خاو، هۆرزام وه بدار بیم جه

    جا ندن وه مه خشم نه  ره دیام که
  ر پ  سه ستامه ر هاتم هه به خه به

   ج  له ماوه م نه که خشه بینیم ره
  
  سار  و حه روازه یوان ده سر و ئه ی قه ئه
  سار خته بۆ یه رب گورزم مه  زه به

  راتان سار کۆشک و سه  و حه روازه ده
  بۆتان   گورز له م به ده تکوپک ئه

  
  فراز رئه وڵ سه خس سه ی شه م وات ئه ڕۆسته
  ن نیاز؟ ی چش ئامانی چشته په

  رامان روی خه ربا سه رعه ی عه م وتی ئه رۆسته
   هاتووی بۆ المان؟کست به  چ مه به

  
  فارسی گورخر. ری کوێ ک، که ه کبه ه ک، گودرژی به ه کبه ه ری به که: گۆر

  ٦٢ – ٥٦ – ٥٥ – ٤٣ – ٤٢ل 
  

  ست رمه سپان سه ئه پشت  نیا نه ست مه ده
  ست نی زۆر ده سپان چه بی ئه سست مه

  کان سپه رپشت ئه نا سه ستی ده  ده که
  ستیان  هزی ده وی له نه تیان ئهپش

  

  ر زه  نه ردن وه رماواش، ئاوه سۆهراب فه
  ر ی ناموه وه خش بی نه  توخم ڕه جه

  سپیان هاورد  رمان زۆراب ئه  فه به
  یریکرد  کاتک سه خشه  ره زانی له
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  ر ته ی پ خه یزه نهماس  ودای ئه  مه جه
  ر بی کاریکه  سوهراب نه ن وه سه ئه

   زۆری بازوو  مشری تیژ نه ش نه
  بوو ر نه  رووی زۆرابدا کاریگه له

  
  

  ی سان سپ گوزیده  ئه سوار بی وه
  ن خان  میدان شای سۆسه ئاما نه

  رتۆپی جوانان سپ بوو سه سواری ئه
  یدان  مه روا رووی کرده بترس و په

  
  

   تغ ئابدار رد وه م که ه ر قه سپه ئه
  ا دیارنیا زولفم د کوخود که

  غانم ق بوو قه بری شمشری شه  زه به
    و زوفانم رکه نگی ده خوار کوجه وته که

  
  

  قار یکاوس به  که وه شمه  ڕووی خه به
  کار رزه ی هه رزه م هه  ڕۆسته به: واتش

  م  رۆسته وتی به  وه ییه  توڕه بهیکاوس  که
  م رده  سهیس نادانی ست و ناکه ی په هه

  
  

   زین خش سوار بی وه ه ڕ پا نیا وه
   قین یوان جۆشیا به  ئه ش جه به

  بان زین  نگی دانیشت له پای نا ئاوزه
   توڕی و قین  جھشت به کۆشکی به

  
  

  کار لیل و زه و زه شه تا نیمه هه
  فار وات یا غه سرین مه ڕزا ئه مه
   کارانم زانۆ گۆنه  وم مه به

   یارانم عاسی و عوسیانبار دوور جه
  و بداران ر شه ب هه ب یاڕه اڕه ی به
  ر سوبح و ئواران کبه دای ئه  سه به

  مبار نگ و خه و دته شه تا نیوه هه
  یوت کردگار  ئه وه  گریانه به
   تاوانبارم من که زانم ئه ئه
   یارم م دوور له م تاوانبار و هه هه
  وبدارانت  ستایشکردن شه به
  م ئوارانت یان هه  بانگی به به

  
  

  ندی شکار ڕه  مورغ په بی به ر مه ئه
   وار رۆت به ند ماوه مه ی که قه  حه وه

  ۆ و باز  هه ر تۆ ببیت به گه ئه
  رباز ی ده دگرێ گیان ناکه ن ئه مه  که به

  
  نام نای ال یه قدیر به  ته  به وسه په

   کام ند نیاۆ به رزه  فه بابۆ جه
  کردکارکی وای ستی کردگار  ده

   شکرد  ببه  رۆه شادی باوک له
   

 
  
  
  

  ١٩٢ – ١٨٣ – ١٧٧ – ١٢٤ – ١٢٠ – ١٠٢ – ٩٥ – ٩٢ – ٨٥ – ٨٤ ل 
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  بۆ کار ب له  و ماتریاڵ نه رمایه  سه که

  کی باشترین کار تانکردنی مای خه
  هاش نجامدانی کارکی وه ڵ ئه گه له
  ! باش  دز بزانین و خۆیش به ک به خه
  

  
  :ناوی  به   ووه ستۆکھۆم کتبکی چاپکرد  له)Apec(ی  چاپخانه) ٢٠١٣(سای 

  ی کوردی شانامه
  م و زۆراب چیرۆکی ڕۆسته

  چیرۆک ک قی جیاواز و یه چوار ده
 
  :کردنی ئاماده
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  رزی ش گۆده سیاوه
  : یه و جۆره  به و کتبه تای ئه ره سه

  

ـــک خــــه نانــــهوریکــــی نو کاتـنووســــی کــــوردی، وه  ســــه ســــین و هان، داڕ ر ڕـــ و  وه شــــتنهرگـ 
 دواتــر  م و زۆراب بــووم، کــه کــانی چیۆکــی ڕۆســته سنووســه  ده کــک لــه راوــز نووســینی یــه پــه
ی  وه ڵ ئـــه گـــه ولـــر چـــاپکرا، لـــه  هـــه زگـــای ئـــاراس لـــه  ده دا لـــه)٢٠١٢( کۆتـــانی ســـای  لـــه
ــی ده ده ــه ـقــه مزاـن ــانامه  کوردیـی ــانی ـش ــاوازی ـتــه ـک ــه  جـی ــان ـل ــه واوـی ــرده ڵ ـشــانامه ـگ ــیدا  ی فـی وـس
ـکــانیش ـبــۆ خۆـیــان زۆر   کوردیـیــه ـقــه  ده ش ڕاکـشــرا، ـکــه وه رنـجــم ـبــۆ ـئــه ، هاوـکــات ـســه ـیــه ـهــه

ـه ـاوازن، ـئ ـه لــک جـی ـه م جیاوازیـی ـه  ـن ـه ک ـت ـا ـل ـه ی  زاراوه نـی ـاوازدا ـب ـه  جـی ـو ـل ـۆرم، داڕشــتن  ـک  ـف
ـــه ـــه و ـت ـــاوه ناـن ـــه ت ـن ـــو ده ڕۆکیشــــدا ـل ـــه  نـ ـــاوازه ـق ـــی ڕۆســــته  جـی ـــانی چیۆـک ـــدا  ـک م و زۆرـب
کـــی گرینگـــی چـــاپ و  ی پویســـتییه  ســـۆنگه لـــه........ ........................... رچـــاون بـــه

ردانــک  بــه ریــان، بیــارم دا وه  ســه  لــه وه کــان و لکۆینــه  کوردییــه  کۆنــه قــه ی ده وه بوکردنــه
ـه ـوان نوســخه ـل ـاوازه  نـ ـه  جـی ـی ـک ـانی الـن ـه ـک ـ وه م هــیچ ـن ـه ره ک ســه ـب ـه تاـی ـه ک ـل ـوان چیۆـک نـ   

ـــدا بـکـــه ـکـــانی ڕۆـســـته هجـیـــاواز ـــۆ ـئـــه. م م و زۆرـب ـتـــاییی ـســـ  ره وـکـــی ـســـه ک ـهـــه ش وه وه ـب
  :بژراد  نو س کتبدا هه م و زۆرابم له ی چاپکراوی جیاوازی چۆکی ڕۆسته نوسخه

  ، )رزی ش گۆده م و زۆراب، سیاوه ی کوردی، داستانی ڕۆسته شانامه(
  و ) مینی شید ئه د ڕه مه ، محه)ورامی هه(ی کوری  شانامه(
  ). هرامی ج به  کردی، ئیره شاهنامه(

ردانـکــی گـشــتی  رـبــه  پـشــدا وه ، ـلــه ـســتدایه رده  ـبــه  ئـســتا ـلــه ی ـکــه م کتـبــه  دووـتــوی ـئــه ـلــه
ــه داســـتانی ڕۆســـته ــاژه ر ســـ ده  هـــه م و زۆراب ـل ــراوی ســـه قـــی ئاـم ــردووه وه ره پـک ــره.  م ـک دا  لـ

ــه وه ــه ک بـن ــای لکۆیـن ــه ی وه وه ـم ــژاردووه ن ســـیمبۆلکم هـــه ردان چـــه ـب ــه ـب ش و   و خـــای هاوـب
ــاییی هـــه ــک جـی ده لـ ــه قـــه ر ســـ ــه ـک ــه ی ســـیمبۆله  ســـۆنگه م ـل ک  دواتـــر وه.  رخســـتووه  ده وه کاـن
ی   دوو شــــانامه م و زۆراب لــــه قــــی چیۆکــــی ڕۆســــته ی کالســــیک دوو ده وه شــــوازی لکۆینــــه

ر  بــه ر وه بــه دــ وه مینــی دــ بــه ی ئــه ی کــوردی نوســخه رزی و شــاهنامه ی گــۆده کــوردی نوســخه
ــه ــری داوه ـی ــه.  کـت ــه ـب ــه  دوای ـئ ــان دوو ده دا هـــاتووم و هـــه ـم ــه قـــی وه ـم   ردرام جـــارکی دیکـــه ـب
ـــه وه ـــی ڕۆســــته ر ده ـب ـــی چیۆـک ـــه ـق ـــانامه م و زۆراب ـل ـــرده  ـش ـــه وســــی داوه ی فـی ـــم داوه  و ـه وـ  

. م ر بخــه دا ده م چیۆکــه ی کــوردی و فارســی لــه شــدا لکچــوون و جیــاوازیی نــوان شــانامه لــره
...............................................................   

ـه شــانامه ـان پناســه  کوردیـی ـه ـک ـه ـی ـان ـه ـی کوردیـی ـه ـک ـه ـی ـاوی شــانامه  و ـب ـوردی ناســراون و   ـن ی ـک
.  یــه وســیدا هــه ی فیــرده ڵ شــانامه گــه  لــه وه ڕۆکــه  بــاری فــۆرم و نــاوه رچاویــان لــه جیــاوازیی بــه
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ــه ــانامه ـک ــوو ـش ــه ی واـب ــوردی ـب ــکه  ـک ــه ـش ــنامه  ـل ــه  ناـس ــه ده ی ـئ ــوردی و ـل ــی ـک ــه ـب ــه و ڕوانـگ   وه یـش
  ..................................... .ییی کورد پک دن وه ته ی نه ه ناسنام شک له به
ئامــانج .  وه تــه  ئــران چــاپ و بوکراونــه ی کــوردی لــه  شــانامهدنــ ی دواییــدا چــه م ســانه لــه
  رنیـیـه  ـنـاخی خۆـیـدا ـئـه  ـلـه ـمـه ـکـان ـچـی بــت ـبـا ببــت، ـئـه  کوردیـیـه ی ـشـانامه وه  بوکردـنـه ـلـه
م  رـنــی ـلــه نـکــی ـنــه م الـیــه ـبــه.  ژـمــاردن ـبــی ـکــوردی دـتــه ده  ـئــه ت ـبــه ک جۆرـــک خزـمــه و وه
ــوه ــه پـ ــه ندیـی ــه دا ـب ــه تایـب ــه  ســـه تـــی ـب ــه و نوســـخه رنجـــدان ـب ــه ی شـــانامه  چاپکراواـن ــن   ، ـک ـم

  ویــش بــه  ئــه کانــه ی شــانامه وه  نووســینیه نیــا جۆرــک دووبــاره م تــه کــه  یــه یــه وه دیتــوومن، ئــه
ــه ــی، ـک ــی فارـس ــه ڕنووـس ــه  ـئ ــه ـم ــه  ـل ــدا خوندـن ــه وه  خۆـی ــتی چیرۆـک ــانامه ی دروـس ــانی ـش  زۆر  ـک
 .....................................................................ـکـــــــا  تووـشـــــــی گرـفـــــــت ده

ــه ــه ـل ــی دیکـــه  الـی ــه وه ـک ــه  پشـــه  ـل ــدانی  م شـــانامانه کـــی و ناســـاندنی ـئ ــک گرـ ــک لـ دا جۆرـ
ــه ده ــوان ـشــانامه ـســتکرد ـل ــرده ی ـکــوردی و ـشــانامه  نـ ــانج و ـمــه وـســیدا ـبــه ی فـی ـســتکی  ـبــه  ئاـم

ـه ـراوه تایـب ـه ک هــه وه.  تــی ـک ـان وـت ـه ـم ـه ی ـم ـورده نشــوور، ـک ـه  ـک ـرانین و ـئ ـان ئـ ـژووی  ده ـک ب و مـ
وـنــاران، ـشــون و  ـســت ئراـنــی ـکــه ـبــه دا ئیـتــر ـمــه لـــره.  ـیــه ڵ ئراـنــدا ـهــه ـگــه ان ـلــهـشــی هاوـبــه
یـیـی ئـسـتای  وه ـتـه ـتـی ـنـه وــه ـسـت ده ـبـه ـکـو ـمـه  ـبـه  نیـیـه...ـلـووچ و  ی ـکـورد، ـفـارس، ـبـه وارـگـه
  مــه م ئــه  بــه یــه شــیان هــه کــان مــژوو و متۆلۆجیــای هاوبــه  کــورد و ئرانییــه راســته.  ئرانــه

 ـســووک و ئاـســان  ـبــی ـکــوردیش ـبــه ده دا ـئــه م ناونیـشــانه  ژـــر ـئــه  ـلــه ه هۆـکــار، ـکــهـنــاب ببـتــ
   مافــــه ــــی کــــورد لــــه  خــــه ک، کــــه یــــه وه تــــه تکــــی نــــه وــــه  مکــــی ده بــــدزرێ و بکرتــــه

م   ئرانــی ئمــۆدا لــه دا لــه رده  ژــر پــه ی، کــه لــه وه ئــه. کــا ش ده کــانی ببــه تییــه وایــه تــه نــه
   ـکـــه ی ناـســـیۆنالیزمی ئرانیـیـــه وــــدانکی ـشـــاراوه  ڕاـســـتیدا ـهـــه ـلـــهـکـــرێ،  دا ده ندیـیـــه پــــوه
م  بـــه. ی کـــوردی خۆیـــان داببـــێ ی راســـتینه  ناســـنامه کـــان لـــه  کوردییـــه وێ شـــانامه یھـــه ده

زۆک و   ـنــه وـنــه و ـهــه ـتــوان ـئــه ـکــان ده  کوردیـیــه ر ـشــانامه  ـســه ـکــان ـلــه  زانـســتییه وه لکۆیـنــه
  .ر بکا ریگه اب ک

  .مان کتب ی هه)١٢ تا ٩(ل  
  : و چوار شانامه ی ئه پناسه

دا   ـشــانامه م و زۆراب ـلــه ی رۆـســته و ـچــوار داـســتانه ت ـبــه ـبــاره ـســه
  : یان نووسیوه و جۆره رزی به گۆدهش  سیاوهڕز  به

  .   یت هۆنراوه به) ١٤٣٥ (وسی ی فیرده  ی شانامه)م و زۆراب داستانی رۆسته(
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  لــــه) ئــــاراس (رزی، ش گــــۆده م و زۆراب، ســــیاوه ی کــــوردی، داســــتانی رۆســــته شــــانامه
  . یت هۆنراوه به) ٩٥٨ (-) ٢٠١٢(ولر، سای  هه

  

 ســلمانی، ـســاڵ کوردۆنـیــا، مینــی، د ڕشــید ئــه حمــه ـمــه) ورامــی هــه(ی کــوردی  شــاهنامه
      یت هۆنراوه به) ٨٣٠ (م و زۆراب داستانی رۆسته -نادیار

  

ــردی،  شـــاهنامه ــره(ی ـک ــه ئـی ــی ج ـب ــ)هراـم ــاران، ســـای ا،، ئاـن داســـتانی  (-) ٢٠١٠( ـت
  .   یت هۆنراوه به) ٧٣٠ ()م و زۆراب رۆسته

  
  وتی ژیان  ره له  وه ژیان و لکۆینه

  

ـتـادا  ره  ـسـه  ـمـرۆڤ ـلـه  ـکـه سنیـشـان ـکـردووین ـیـان ـبـۆ ده وه زاناـیـان ـئـه
ی  ـشـه ا ـگـهدوـتـی ژیاـنـ  ره  ـلـه،ا ژـیـاوهدکاـنـ وت و دارـسـتانه ـشـکه  ـئـه ـلـه

ـردووه ـه ـک ـت  و ـگ ـه ووهیـش ـه  ـب ـانی ـئ ـۆ  ژـی ـه. ـم ـۆی ـئ ـه ـه ـه و ـگ ـه ـش   کردـن
  ـمـرۆڤ ـلـه ـکـانی  موکوڕیـیـه  و ـکـه ــه نجاـمـدانی ـهـه  ـبـۆ ـئـه وه ڕیـتـه ـگـه ـئـه

  بووبـتـه ( ـکـه ـجـا زیاـنـه.  وه  زـیـانی بینـیـه وه واـنـه  ـئـه ـهـۆی  ـبـه  ـکـه ژـیـان
ـه هــۆی تــرس و دــه ـه خــۆرپ، بووبـت ـداری ـب   شــک لــه  هــۆی بریـن

، ن رۆژ نجــی چــه  نــاوچوونی کــار و ره  لــهنــدامی یــا  و ئــه ســته جــه
  . سه و که ئهن مانگ و سای  چه

ی  وه کردـنـه  دووـبـاره  ـمـرۆڤ ـلـه  ـکـه  ـهـا ـبـووه  وه ـکـان ی زیاـنـه وه کارداـنـه
ـه ـه ـئ ـه، ـخـۆ بپارزــت  و کاراـن ـووه ـیـش هو  ـئ ـه  ـب ـه ـت ـی  ـشـه  ـهـۆی ـگ کردـن

   ـکـه ردا ـهـاتووه ـسـه ـهـای ـبـه کردـنـی ژـیـان ـئـاوگۆڕکی وه ـشـه ـگـه. ژـیـان
ـه ـرۆڤ جـگ ـه ـم ـهی  وه  ـل ـر ـل ـه بـی ـاری ـئ ـه و رۆژه  ـک ـه ی ـئ ـه وه کاـت ـو  ، ـب ـک
ـــه ـــر ـل ـــه بـی ـــاری مانگاـن ـــه...  و   و ـســـانه  ـک ـــه ـخـــۆی ـئ  و  وه کاـت
ـوه ـۆ دائــه چوارچـ ـر و ســوودی  ڕژیــت تــا زیــانی کــه  و فــۆرمی ـب مـت

 جیاجـیــانی  ـشــه  ـبــه  ـلــهن داڕـشــت ـفــۆرم و چوارچـــوه. زۆرـتــر بـــت
  ).تحقیق(   وه  و لکۆینه وه ی توژینه خانه  ته یشتووه ژیاندا گه
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  یی  کاری نووسراوه  ت به باره  سه وه لکۆینه
  

ـاری نووـسـراوه ـشـه ـتـری ـگـه ـچـه ـان کاروـب ـه یـشـی خـسـتووه کردـنـی ژـی   ـت
ــایه ــر ـس ــه  ژـ ــای  و ـپ ــهـن ــووه وه خۆـی ــه  و ـب ــکه ـت ــۆی پیـش ــی  ـه . وتـن

ـیـی  ڕه الـپـهن  ن دــی ـیـا ـچـه تـکـی ـچـه  باـبـه ر ـکـه تواـنـاترین نووـسـه ـبـه
 ـپـاش  ـکـه ره  بـکـات، ـخـودی نووـسـه ی کتبـکـدا ئاـمـاده  چوارچــوه ـیـا ـلـه
ـاوه ـه ـم ـه ک هــه ـی ـه  هــه ســت ـب ـدێ ـک ـه ـن ـوڕی ـل ـه  نووســراوه موـک ـدا  ـک ـی
و  ر ئـــه س خونـــه رده  بـــه وه  بیخاتـــه ر دووبـــاره گـــه کـــات، ئـــه ئـــه
  . کات ر ئه سه  چاره موگوڕییانه که
  

ـبه ـه خۆـش ـراوه ختاـن ـانی نووـس ـه   جـھ ـه   ـل ـه  ـب ـه ـش ـانی دیـک ـان ـک ـا ی ژـی  ـت
ر   خونــه  بــۆ  بــوار فراوانییــهو د  ئــه!هتــردفراوانئــازاد و  ک یــه راده
ران   ـکــاری نووـســه  ـلــه وه خـنــه  ره  ـچــاوی ـبــه   ـکــات ـکــه ـمــوار ـئــه ـهــه
ـهربوان ـت و ـه ـه ـ ـه ـ ـراوه  و ـک ـوڕی نووـس ـان ده موـک ـان بک ـک ـتسنیـش رـ 

  چـتـه ـیـش ـئـه م ـکـاره  ـئـه. روو ـکـانی بخرـتـه ه و پــز هــز  ـبـه ــه ـیـا ـخـا
ـه ـه خاـن ـار روویــداوههــا  روه هــه ،وه ی لکۆیـن ر  ن نووســه  چــه جاروـب

ـه ـک ـل بــه کت ـه  وه وه  زمانـک ـه  ســه رگـن ـانکی دیـک ـا   .ر زـم ـهـب  دوو  ـل
  : ی بوانین نموونه

  
ـه( {- ١ ـایی ڕازی تــه(ی  وه و ڕۆژه ـل ـه) نـی ـۆ ـی ـه کــه ـب  ســای  م جــار، ـل
ی   مایــه تــه کــانی بوونــه  شــیعره ک لــهنــد ، هــه چــاپ کــراوه) ١٩٥٧(

ـه ـدوان و ـل ـو و لـ ـه  ســه گفتوـگ ـراده رنووســینی ـه ـدێ ـب ر،  ری نووســه ـن
ـه ـه ـک ـه  داـخ ـه ـک ـه م ـه ـه ر ـی ـه ـک ـان ـل ـه ـی ـه وه  خۆـی ـات و ـم ـه  ـک ـۆ  ـب ســتی ـب

ـاوه شــیعره ـه کــانم داـن ـان ـب ـاره ، ـی ـی داوه  ـئ ـه زوی خــۆی لـک .  وه تــه ـن
ــه ــه ـل ــاو ـئ ــه ـن ــین نو ماـن ـــان ب ــان، ـی ــان، دا دووانـی ــینی دووانـی وـس
  : یه تییان هه خکی تایبه بایه
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 کتـبـی   ـلـه  ـکـه ـیـه)ـفـا دـیـن مـسـته عـیـزه. د(ڕــزم  مـیـان ـهـاوڕیی ـبـه ـکـه ـیـه
ی مامۆســــتای   دکتۆرانامــــه دا کــــه)الواقعیــــة فــــي األدب الکــــردی(

  .کات کانم ئه ن شونکدا باسی شیعره  چه ، له ناوبراوه
  

ــان دووه ــه: مـی ــه ووتارـک ــه (  ـک ــ کاـک ــه) الح هی ـف دا )١/٨/١٩٧٧( ڕؤژی  ـل
ی ـمـن داـبـووی،  رـبـاره راـنـی ـسـلمانی ده کـتـی نووـسـه ی ـیـه  باخـچـه ـلـه
ـه ـدا  ـل ـه) ١٩٧٨ســای ( دوایـی ـاره(و  ـئ ـه) ی ووـت ـه ـل ـار و  ڵ چــه ـگ ـد ووـت ـن

   ـلـه وه ـیـه)ـکـاروانی ـشـیعری ـنـوی ـکـوردی(ـنـاوی  نووـسـینکی ـتـردا ـبـه
  . وه چاپدا و بوی کرده

  
  .}) ٥( ل ردی، د هه حمه ئه) نیایی  ڕازی ته (کتبی :  رچاوه سه 

 **  
ر  ســغه لــی ئــه عــه (:ڕــزان ن بــه  الیــه  لــه )دایکــی ماکســیم گــۆرکی(کتبــی {  - ٢

و  ـنــدێ ـلــه  ـهــه. فارـســی  ـبــه  ـکــراوه  وه ـیــه)دی ـقــازی مـمــه مـحــه( و) ـســروش
ـه ر دوو وه  ـهـه  ـکـه ـسـانه ـکـه ـدوه ـکـه رگاـن ـیارگ ، وه وه ـتـه ـیـان خوـن  ـن

ــه ــهم دووـه ــان ـب ــووه الوه ـی ــه  ـجــوانتر ـب ــوه ، ـل ــه  چوارچـ ــی  ی ـت نزـک
  :  کردوون یان  که  دوو ورگرانهباسی   هجۆر و  بهدا دۆستانه

ــه) ماکســـیم گـــورکی(دایکـــی  ــه عـــه ( ـل ــی ـئ ــابووه) ر ســـروش ســـغه ـل ــه، وه تـــه جـی ڵ  گـــه  ئیســـتا ـل
  .ژی  ئهدا)دی قازی ممه محه(
  

  .} ) بیست کی فارسی  رادیۆیه م له باسهو  ئه(

  )مینی ئه ی شانامه(ڵ  گه له) رزی گۆده ی  شانامه(راوردکردنی  به
  
ـ ـه هـب ـا ـب ـی تواـن ـی نووســه رهــه پـ ـ ـم ـدوهمراـن ـه  خوـن ـا ئســتا  وه ـت ، ـت
ـوه نــه ـترــ  نووســه مبینـی ڵ  گــه  لــه)خــۆیخــودی (ی  ه نووســراوک بـ

  . راورد بکات دا به سانی دیکه ی که نووسراوه
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ــه ــی نووســـراوه ـب ــهر ی نووســـه راوردکردـن ــه ان ـل ــه ـگ ــاری  ڵ ـی ــر ـک کـت
     : نموونه)ر خودی نووسه(ک   نه ره خونه

  
  .)نیایی ڕازی ته(و  )دایکی ماکسیم گورکی(کانی  کتبه

  
نـدێ کاتـدا باسـی   هـه لـهتـوان  تـی و ئـه مـافی خویـه ـکر نووسهر  هه

 ــکئاوگۆڕ  ـکـه   کاتــک داـیـه ـیـش ـلـه وه  ـئـه،ـکـاتبی ـخـۆی  نووـسـراوه
ـه ـراوه و ـل ـه  ی  نووـس ـتر نووـسـیویه  ـک ـی پـش ـه  ـت ـاراوه دـت ـته   ـئ  و پویـس

  .   وه اتهر روونک  بۆ خونه وه  ئهر نووسه
  

ــه ــا بۆیـن ــاو  ـب ــهباســـی  ـن ــردن ـب ــهراوردـک ی داســـتانی  وه  و لکۆیـن
ی )٤٥ ( ڕه  الـپــه  ـلــه  ـکــه وه ـیــه)رزی ش ـگــۆده ـســیاوه(ڕـــز  ـبــه )م و زۆراـبــی رۆـســته(

  : کات  پئه س ده  ن هۆنراوه چهو   به یاندا که کتبه
  

  ڵ  نام دانای حوڕ زوولجه به(
  رین مانگ و ڕۆژ و ساڵ هان ئافه جه
  ر  سه ند جه وفیق خوداوه ربدۆ ته ئه

  ڕ ی زاڵ زه وه ستان نه بواچون ده
  رم مامی دۆستان خاتر شاد که ته
  رم م سوهراب یاد که ی ڕۆسته نگنامه جه
   

 ٤٥ل 
  :کۆتایی دتیش  ن هۆنراوه چهو  به
  

  رد ی بگه همینه نی زاڵ ته م چه رۆسته(
  رد نیای فه ردن شوکر زات، تاک ته که
  ی سام زنه ن خه ی قوماش چه ند پارچه چه
  مام دای ناته  مسکین گه خشان وه به
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  م  خه ر گوشاد بین جه کسه مامی یه ته
  م   ر ده هق د ردن شوکر حه  شادی که به
  الم سه مدوولیال باقی وه لحه ئه
  نجام  ئه یاوا به" کتاو"ی  مهخات
  ر روه ید سه ت سه  حاجه مجار به ئه

  ر حشه شت مه شافع عوسیان ڕۆی ده
  سووڵ ی ڕه یاران تابعه... 
  قبوڵ ق مه رحه هار ئیمام به ر چه هه
  عسووم  مه هارده وق ئیمامان چه  شه به
  زووم ین مه هیدان حوسه  شای شه به
  بار گای جهر  ده و خاسان جه وق ئه  شه به
  تاکار خشۆ گونای عاسی خه ببه

  مع حازرین ن جه ئوممدم ئیده
  مین بان دڵ غه  کام، نه بیاوان به

  الم زران سه زاران دروود هه هه
  .الم یسه له د عه حمه ر مه زما به

  
  ٢١٣ ل 

ـه ـۆده ـب ـز ـگ ـه ڕـ ـه) ٩٥٨(و  رزی ـئ ـه  ـهـۆنراوه ـیـت ـب ـه ی ـل ـه) ٨٣٠(ڵ  ـگ     ـیـت ـب
 راورد ـبـــه} میـنـــی د ڕـشـــید ـئـــه حـمـــه ـمـــه) وراـمـــی ـهـــه(ی ـکـــوردی  هـشـــاهنام { ی ـهـــۆنراوه
ـردووه ـه ـک ـان  و جیاوازیـی ـتووه یکانـی ـه. روو خـس ـۆ ـئ ـهی  وه  ـب ـه ـل    پرۆـس

ــه ــه وه لکۆیـن ــاوی دا  ـک ــۆده ســـیاوه(ـن ــه( و )رزی ش ـگ ــه حمـــه ـم ــی د ڕشـــید ـئ زۆر ) میـن
ـاره ـه  دووـب ـه ـن ـه({ی   نیشــانه  وه بـن ـۆ )  ن ـئ ـه نوســخه(ـب ـی ی ـئ ) ن گ({ و })میـن

ـۆ  ـه . سنیشــانکردووه  ده})رزی ی گــوده نوســخه(ـب ـا ـل ـ  چــه ـب    لــه  هن نمووـن
   :کان دیاریکردوون، بوانین ر وشه سه  له) ژماره(   به کهیان  که کاره

  نگ ردش دره که رخنا نه الدی چه
  ٢٧نگ   ڕووی سه ندش نه دار که ردش به ئاوه
  نی ئیستخان غز و چه مام گۆشت و مه ته

  ٢٨مر سوبحان   ئه د به شا بواردش به
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  رزیــدا دوو دـکــی دیـکــه ی ـگــۆده  نوســخه ، ـلــه م شــونه راســت ـلــه
  : دا نییه  لره ، که یه هه

  

  رد غزش جا که  مه باب نه ی که راره شه
  رد نا که ری خاو جای به ئاما په

  :ب وام ده رده به)  ن ئه(
  

  وار ردش به خش ئاوه  کۆڵ ره زین جه
  ٣٩ ڕووی مرغوزار  نهر  ها که خشش ره ره
  

   بالین رد نیا وه خش ئاوه زین ره
  ٣٠مین   عاله به عبوود ڕه مر مه  ئه به

  
  

  ، لــه نووســراوه) الدی(مینــدا  ی ئــه  نوســخه مــدا لــه کــه  دــی یــه  لــه-٢٧
یلــی  م و خــه ، الدی یــان کــه نووســراوه) یلــی خــه(رزیــدا  ی گــۆده نوســخه
ـانی زۆر ـه. ـی ـی دووه ـل ـه  دـ ـدا ـل ـۆده نوســخه  ـم ـاوه ی ـگ ـدا ـن :   نووســراوه رزـی

  .نگ  ڕووی سه ندش نه  شاد که ردش به ئاوه(
  

  .ن ک یکه دا وه که ر دوو نوسخه  هه  له- ٢٨
  : رزیدا ئاوا هاتووه ی گۆده  نوسخه  له– ٢٩

  

  رد ن جا که ته  پای مورغزار پیله نه
 رد م چرا که ور ڕۆسته  ده خش ئاما نه ڕه

  

 :  هاتووه یه م شوه رزیدا به ۆدهی گ  نوسخه  له– ٣٠
   باین رد نیاش نه خش ئاوه زین ره

  ٤٨ل      رین عبوود پادشای سه مر مه  ئه به
  نگ خاران  خاک پای سه رنیام به سه

  ٥٧٨ی یاران   دین ئازورده بزارم جه
  ت وانا کایه رفش وات حه یل حه خه
  ٥٧٩واحش دانا   وار ئه و ئاما به شه
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  ر ته ودای پ خه  ژار مه وهگیان سپارد 
  ٥٨٠ر  مگه یش دونیای سته  عه بزار بی جه

  

  رد نیای فه  زات تاک ته شکورمان به
  ٥٨١ رد م جودا که  هه ن نه ده  به رواح جه ئه

  

  ی تغ زام کاری بی سته ئارۆ خه
  ٥٨٢ نادیاری بی  رده رواح سپه ئه

  

  ی نگام گولبانگ یا حه  هه ر نه حه سه
  ٥٨٣ی  تاران که کشان قهرما  شا فه

  

   شت کینه و ده مدا نه  هه داشام وه
  ٥٨٤  مینه  شار زابول زه ن جه رده کۆچ که

  
  

  . وه ته مک جیاوازتر دووپات کراوه کی که یه  شوه  به– ٥٧٨
ک ـهـاتوون، دــی  ک ـیـه دا وه ـکـه ر دوو نوـسـخه  ـهـه م ـلـه ـکـه  دــی ـیـه– ٥٧٩
  :  ن گ دا ئاوا هاتووه م له دووه

 مر ب باک دانا  ئه و ئاما به شه
  

  :  ن گ دا ئاوا هاتووه  له– ٥٨٠
  رد به  نیش ژارئالووی نه رد به گیان سپه

  رد م که یش دنیای سته  عه ژار بی جه په
  

  .   ن گ دا نییه  له– ٥٤٨
  .   ن گ دا نییه  له– ٥٨١
  .  ن گ دا نییه  له- ٥٨٢

  :  ن گ دا ئاوا هاتووه  له- ٥٨٣ 
  

  ی نی سوبح گوڵ بانگ یا حه ر چه حهر سه
  ی تاران ته رما کشان قه شا فه
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ـه– ٥٨٤ ـاتی   ـل ـول" ـب ـره" زاـب ـه لـ ـابول( ن گ دا   ـل ـاتووه) ـک ـه ، دورســته ـه ی  ـک
ـه ـه ر ده ـه ـت، چونـک ـابول بـ ـ ـک ـته ـب ـه  ڕۆـس ـۆی ـل ـۆ ـخ ـه م ـب ـاتبوو  وه  زابوـل  ـه

  .کن دا یه که ر دوو نوسخه  هه  له وه  له بجگه. ر بۆ شه
  ١٩٣ – ل

  

  .سنیشانکران  ده  بوون که ن نمونه  چه وانه ئه
   لــهان ســوودی دا وه  و توژینــهدکــردنراور و بــه رزی لــه ڕــز گــۆده بــه
  :  نووسیوه وجۆره  به ی وانه  ناوی ئه،رگرتووه  وه رچاوه ن سه چه

  

ــر شـــاهنامه (- ١ ــا تکـــی ـب ــردی ـب ــوانی ـک ــر ادب حماســـی و پھـل ــدی ـب ــروز، درآـم   چمـــن آرا، بـھ
،  ، شــماره٤٤ فردوســی مشــھد، ســال   علمــی پژوهشــی جســتارهای ادبــی، دانشــگاه ردی، مجلــهکــ

   )١٣٩٠ا، بھار 
  ١٨  ل

ــر شـــاهنامه (- ٢ ــی ـب ــا تـک ــردی ـب ــوانی ـک ــر ادب حماســـی و پھـل ــدی ـب ــروز، درآـم ــن آرا، بـھ   چـم
،  ، شــماره٤٤ فردوســی مشــھد، ســال   علمــی پژوهشــی جســتارهای ادبــی، دانشــگاه کــردی، مجلــه

   )١٣٩٠ ا، بھار
  ٢٠ ل

  )٨٨ (  شماره-١٣٨٧زبان و ادبیات، رشد آموزش زبان و ادب فارسی، زمستان ( - ٣ 
  ٣١ ل

  )٨٨ (  شماره– ١٣٨٧زبان و ادبیات، رشد آموزش زبان و ادب فارسی، زمستان  (- ٤
  ٢٢٩  ل

   ـشــــاری کرماـشــــان ـلــــه ی ـکــــۆچی ـلــــه١٢٨٨ ـســــای  تـشــــاهی ـلــــه وـــــه دـیــــن ده عیـمــــاده( - ٥
   )....ب   دایک ده ریستۆکراس له ی ناسراو و ئهک یه ماه بنه

  ٣٢ ل

، ـســــازمان )١٣٦٩(روـســــتم و ـســــھراب، محـمــــد حـســــین کنگراـنــــی فراـهــــانی، ـچــــاپ اول ( -٦
  ٢٢٣ ل              هنری تبلیغات اسالمی حوزه

   )هار رای به ک شوعه له مه(و ) ژمول مول(ی  وسی نوسخه ی فیرده  شانامه– ٧
  ٢٢٧ل

ـیـان   ئاـمـاژهکـتـر، ڵ ـیـه ـگـه  ـلـه ـشـانامه دووو هی ـئـدکردـنـراور  ـبـهڵ ـگـه  ـلـه
  :  یهو جۆر  به  که   دووه کریشی گرنگک باس به
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ئامــانج .  وه تــه  ئــران چــاپ و بوکراونــه ی کــوردی لــه نــد شــانامه ی دواییــدا چــه م ســانه لــه
ـ  ـلـه ـمـه ـکـان ـچـی بــت ـبـا ببــت، ـئـه  کوردیـیـه ی ـشـانامه وه  بوکردـنـه ـلـه   رنیـیـه دا ـئـه ـنـاخی خۆـی
م  رـنــی ـلــه نـکــی ـنــه م الـیــه ـبــه.  ژـمــاردن ـبــی ـکــوردی دـتــه ده  ـئــه ت ـبــه ک جۆرـــک خزـمــه و وه
ــوه ــه پـ ــه ندیـی ــه دا ـب ــه تایـب ــه  ســـه تـــی ـب ــه و نوســـخه رنجـــدان ـب ــن  ی شـــانامه  چاپکراواـن ــه ـم ، ـک

  یــش بــه وه  ئــه کانــه ی شــانامه وه  نووســینه نیــا جۆرــک دووبــاره م، تــه کــه  یــه یــه وه دیتــوومن، ئــه
ــه ــی، ـک ــی فارـس ــه ڕنووـس ــه  ـئ ــه ـم ــه  ـل ــدا خوندـن ــه وه  خۆـی ــتی چیۆـک ــانامه ی دروـس ــانی ـش  زۆر  ـک

بــۆ ڕنووســی . تــا بــۆ کــوردی ناشــ ڕه  بنــه  ڕنووســی فارســی لــه چونکــه. کــا تووشــی گرفــت ده
ی   خۆیــدا جگــه  لــه مــه بــرێ؟ ئــه کــار ده کانــدا بــه  کوردییــه نووســی شــانامه  دووبــاره فارســی لــه

   ـلــه ـیــه ک جگرـتــووی کوردیـمــان ـهــه ـیــه ـتــا ڕاده  ڕینووـســکی ـهــه  کاتـکــدا ئـمــه ، ـلــه رنـجــه هـســ
ـه ـهـه ـدا ـهـه ـشـی کوردـسـتان، باـشـوور و ڕۆژـهـه ر دوو ـب ـه ـت ـه . ـی ـه  ـل ـه وه ـکـی دیـکـه  الـی ـکـی   پـشـه  ـل

ی کــوردی و   نــوان شــانامه ســتکرد لــه دا جۆرــک لــک گرــدانی ده م شــانامانه و ناســاندنی ئــه
ــانا ــرده مهـش ــه ی فـی ــیدا ـب ــه وـس ــانج و ـم ــه  ئاـم ــه ـب ــتکی تایـب ــراوه ـس ــی ـک ــه وه.  ـت ــه ک ـه ــان وـت ی  ـم
ـه ـرانین و ئــه  کــورده نشــوور، کــه ـم ـژووی هاوبــه ده کــان ئـ رانــدا هــه گــه شــیان لــه ب و مـیــه ڵ ئ  .
... ـلــووچ و  ی ـکــورد، فــارس، ـبــه وـنــاران، شــون و وارـگــه ـســت ئرانــی ـکــه ـبــه دا ئیـتــر مــه لــره
  .  ییی ئستای ئرانه وه ته تی نه وه ست ده به  مهکو  به نییه

 ـنــاب  ـمــه م ـئــه  ـبــه ـیــه ـشــیان ـهــه ـکــان مـــژوو و متۆلۆجـیــای هاوـبــه  ـکــورد و ئرانیـیــه راـســته
ـه ـار، ـک ـه هۆـک ـه ببـت ـه  ـل ـر ـئ ـه م ناونیشــانه  ژـ ـه ده دا ـئ ـوردیش ـب ـی ـک ـدزرێ و  ـب ـان ـب  ـسـووک و ئاـس

ـه وــه  مکــی ده بکرتــه ـه وه تــه تکــی ـن ـه  خــه  کــهک، ـی ـه  مافــه کــی کــورد ـل ـه تــه  ـن ـه واـی کــانی  تیـی
  ........................................................................... کا ش ده ببه

........................................................................................  
  ڕۆـکـدا ـلـه  ـفـۆرم و ـنـاوه  ـلـه ـیـه، ـکـه  خۆـیـان ـهـه ت ـبـه ـکـی تایـبـه ـیـه ـکـان پناـسـه  کوردیـیـه ـشـانامه
ـرده ی  شــانامه ـاوازن فـی ـه هــه. وســی جـی ـه  شــانامه ر بۆـی ـه  کوردیـی ـان ـن ـه ک وه ـک ـان ـل ی   شــانامه رگـ
  ـشــانامه.  ـیــه ـهــه) ی ـکــوردی ـشــانامه(ک   خۆـیــان وه ت ـبــه ی تایـبــه ـکــو ناـســنامه وـســی ـبــه فـیــرده
 جـیـاوازی  وه ڕۆکیـشـه  ـبـاری ـفـۆرم و ـنـاوه ـکـو ـلـه  ـنـا ـبـه وه  زمانیـیـه ـبـاری نـیـا ـلـه ـکـان ـتـه کوردیـیـه

  .  یه وسی هه ی فیرده ڵ شانامه گه رچاویان له به
  

  ١٨و ١٢و١١ل 
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  کان  کوردییه  و دزینی شانامه سیستمی فارسیزم
  

  ـسـتی ـکـردووه سیـسـتمی فارـسـیزم ده({رزی  ڕــز ـگـۆده ـچـوونی ـبـهۆ ب ـبـه
ـه ـی ـشـانامه ـب ـه  دزیـن ـان  کوردیـی ـه)ـک ـه وه  ـئ ـدا ـیـش ـل ـه  کاتـک    ـشـانامه  ـک

ــه ــرده رگاـنــی ـشــانامه  وه ـکــان کوردیـی ــین و پناـســه ی فـی ی  وـســی ـن
  .})یه  خۆیان هه  به ت تایبه

ن  و ـچــه  مـــژووی ـئــه  ـلــه هپویـســت  و باـســه  ـئــهی وه ـبــۆ روونبووـنــه
  : ن و جۆره  به  ئاگادار بین که شانامه

ــشـســاڵ) ١٠٨٠( ـشــتا وـهــهزار  ـهــهوـســی ی فـــرده ـشــانامه * ،  نووـســراوه  ـپ
) رـگـی  ـبـه٥ (–) رـگـی  ـبـه٤ (–) رـگـی  ـبـه٢ (–) رـگـی  ـبـه١ ( ـلـ ـجـار ـبـه ـگـه
  .  چاپکراوه... و  تاران له) رگی  به٧(و 

  

   ری نووـســراوه، ـمــه ی هـجــری ـقــه)١٢٤٦(ـســای  )هراـمــی ـبــه(ی  ـشــاهنامه* {
  .  تاران چاپکراوه له) ٢٠١٠(سای 

ــه)١٣٢٩(ـســای  میـنــی ی ـئــه ـشــاهنامه*  ــه ی هـجــری ـق ــه ری نووـســراوه ـم    ـل
  .  نادیاره....ی  که ی چاپه، سا  چاپکراوهسلمانی

  .  چاپکراوهولر  هه له) ئاراس(ی  چاپخانه  )٢٠١٢(سای رزی  ی گۆده شانامه* 
    .}رزی ی گۆده که  کتبه رچاوه سه

  
ـه ـه ـب ـی ـت ـه پـ ـانامه ـم ـی ـش ـرده ـن ـه ی فـی ـی و ـک ـایه وـس ـه ـس ـاو  تیـی ـانی ـن ـک

ـت( ـتهداـس ـ انی رۆـس ـه هم و زۆراـب ـه، )ی ـک ـه روه ـه ـا ـت ـه ـه ـه ـم ـی ـئ ـه ـن ن  و ـچ
م و  داســتانی رۆســته(کــانی نــاو  تییــه ســایه  و کــه  شــانامه کوردییــه

ـکـان   کوردیـیـه  ـشـانامه وــت ـکـه ـکـه ر ـئـه ـمـان ـبـۆ ده وه ـئـه) ـیـان ـکـه زۆراـبـه
ـنــدی  م ـهــه ، ـبــه نووـســراون)  وه وـســییه ی فـیــرده ـشــانامه( رووی  ـلــه

ـه ـاگۆڕ ـل ـانامه  ـئ ـه ـش ـه  کوردیـی ـدا ـئ ـدراوه کاـن ـه  . نجاـم ـترین ـب ـه باـش    ـک
ــه ــۆ ـئ ــه و باـســه ـب ــه  ـشــانامه  ـک ــان  ی کوردیـی ــهـک ــانامه ـل ی   رووی ـش

  :    نووسراوه و جۆره دا به)مینی ئه (  شانامه  نووسراون له وسی فرده
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  هام وسی توس دانای پ فه فرده(
  یام ی ئه هنامه باعس ئیجاد شه

  ی مقام وه زنه وود غهحم م سوتان مه هه
   ).لقیام ومه  یه ت بان جه حمه فوی ڕه عه

  ٤٢٣ل 
  ت بـه بـاره سـه کـوردی  بـه  هـا کـی وه یـه  هـۆنراوه  دا کـه وه نـای ئـه  پـه له
 ، نووســـراوه )وی زنـــه حمـــوود  غـــه وســـی و ســـوتان مـــه ی فیـــرده وســـی، شـــانامه فیـــرده(

ــه ــۆده ـب ــز ـگ ــهرزی ـچــۆن  ڕـ ــانامه ـئ ــن ـش ــوانین بـ ــه کورد ـت ــان  یـی ـک
ـوه ـه پـ ـدییان ـب ـرده  شــانامه ـن ـه وه  وســییه ی فـی ـه  ســه و  نیـی  خــۆن و رـب

ـه سیســتمی فارســیزم شــانامه ـکــان   کوردیـی ـت؟ هـئ ـه !دزـ ـا ـل  باســی  ـب
  کــه  راگرافــه و پــه  و لــه وه وینــه کــه کــان دوور نــه نــی شــانامه خــاوه
  :   یان پکردووه ئاماژهرزی  گۆده

  
ــه{ ــی ڕوســـته ـل ــه هم و زۆراب نوســـخ  چیۆـک ــه ی ـئ ــدا داـن ــه مینـی ــۆک، ـک ــه ری چـی ــه ناســـراوه  ـن    ـل

زاری ـگــۆرانی  ـشــوه) ـفــز ـلــه( ی ـبــه ـکــه  چیۆـکــه ـکــا، ـکــه  ده وه دا باـســی ـئــه ـکــه کۆـتــایی چیۆـکــه
  : داڕشتووه

  

  یی سوبحانی زدان حه  یه شوکور وه
  فز گۆرانی م بی داستان له ما ته
  زمونش ماچان گۆرانی  مه د ر سه ئه
 .}رفشانی که  شهفز گۆران ی له ئه

  ٢٥ل
  

ـه ـه ـب ـی ـئ ـه پـ ـه و ـپ ـه راگراـف ـه شــانامه(و  ، ـئ ـی ی ـئ ـه)میـن  هــی خــودی  ـی
ڕیــز  ر بــه گــه جــا ئــه.   ناســراوه ســکی نــه  و هــی کــه مینــی نییــه ئــه

ـۆده ـه ـگ ـه  و باـسـه رزی ـب ـه  ـئ ـن ـک ـه زاـن ـانامه  ـئ ـه  و ـش ـی   ـهـی ـخـودی ـئ میـن
ـه ـه نیـی ـۆچ ـئ ـه و شــانامه  ـب ـان ـل ـه ـی ـه ڵ شــانامه ـگ ـ ـک ـان ـب راورد  هی خۆـی

مـی  رهـه  بـه)مینـی ئـه(ڕـز   بـه  کـه وه  ناکۆنـه     و باسـه بـۆچ لـه! ؟ کردووه
 !؟ وه ناوی خۆیانه  به ی کردووه سکی دیکه که
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  )رزی گۆدهش  کردنی سیاوه ئاماده کوردی  شانامه (کتبی
  

  م کتـبـــه ـکـــی ـئـــه ره ـســـهباـســـی ،  ـیـــه ڕه الـپـــه) ٥٥٢ ( م کتـبـــه ـئـــه
ڵ  گــه  لــه یــه)رزی ی گــۆده نوســخه(ی   هــۆنراوهیــت بــه )٩٥٨(راوردکردنــی  بــه

و  نــای ئــه  پــه م لــه ، بــه دا)مینــی ی ئــه نوســخه(ی  یــت هــۆنراوه بــه) ٨٣٠(
 نـــوان  جـیــاوازی ـلــه) ٢ (  ـبــه دا ئاـمــاژه وه ـکــردن و لکۆیـنــهراورد ـبــه
  :ن و جۆره  به  که دا کردووه کوردییه   شانامهدوو و  ئه

  

ر  میـنــی زۆر لـــک ـنــزیکن ـیــان ـهــه رزی و ـئــه ی ـگــۆده ر دوو نوـســخه زاری نووـســینی ـهــه ـشــوه  - ١
ــه ــن ـی ــه. ـک ــه ـب ــه م ـل ــانی وشـــه  ـب ــار هـن ــه ـک ــدا و ـه ــه روه  و زماـن ــا ـل ــاوه ـه ــک   ـن ــدا زۆر لـ ڕۆـک

ن  ـتــه ی فیـلــه رزـیــدا وـشــه ی ـگــۆده  نوـســخه  ـجــارکیش ـلــه  ـبــۆ تاـقــه رنـجــه ی ـســه جـگــه. جـیــاوازن
  ش ـلـه واـنـه  پـچـه ـبـه. دا ـمـن ماـنـا ده  ـهـه  ـکـه ـیـه ن ـهـه ـتـه ی پیـلـه و وـشـه  ـبـاتی ـئـه نابیـنـدرێ و ـلـه

دا   جگاـکـــانی دیـکـــه  و ـلـــه ـکـــار ـهـــاتووه ن ـبـــه ـتـــه  جارــــک پیـلـــه مینـیـــدا تاـقـــه ی ـئـــه نوـســـخه
ـه کــی کــۆنی  یــه  وشــه کــه) هــوون( بــاتی  مینیــدا لــه ی ئــه  نوســخه دواتــر لــه.  ن نووســراوه تــه فیـل
ـه هــه ـان گۆرانیـی ـی ـی ـه وراـم ـانی   و ئیســتاش ـل ـه ئاخــافتنی هــه زـم ـدا ڕۆژاـن ـه ورامـی ـری،  کــار ده  ـب ـب
ـه) خــوون(ی  وشــه ـار هــاتووه ـب ـه ـک ـه ، ـب ـوو نوســخه  هــه م ـل ـۆده ـم ـه ی ـگ ـدا ـی ی  ک جــاریش وشــه رزـی

  : نووسراوه نه) خوون(
  ن چوونی ته رسا پیله یکاوس په که
  ر پر هوونی زانۆ جگه وسه مه په

 

 زمــانی  کــار هــاتوو لــه ی زۆر بــه نــدک وشــه ه کــان بــه  کۆنــه ی وشــه وه ی گۆڕینــه م دیــارده ئــه
. بیـنــدرێ مینیــدا ده ی ئــه  نوســخه کــی گشــتی لــه یــه  شــوه مرۆییــدا بــه فارســی یــان کــوردیی ئــه

 ـکـار  ی ژن ـبـه  ـجـارکیش وـشـه رزـیـدا ـبـۆ نمووـنـه ی ـگـۆده  نوـسـخه ـمـوو  ـهـه  ـلـه واـنـه  پـچـه م ـبـه ـبـه
  . هکار هاتوو به) ن زه ( وه  باتی ئه  و له هاتووه نه
  

  ر به  و خه  واته بۆ جه وت پ مه
  ر روه رد سوهراب سه نگ که ن جه نی زه چه

  

ی کــۆنی کــوردی  هرامیــدا وشــه ی بــه  نوســخه  لــه  کاتکــدا بــۆ نموونــه  لــه وه کــی دیکــه  الیــه لــه
 یــان  مینیــدا زۆر جــار کناچــه رزی و ئــه ی گــۆده  نوســخه  و لــه کــار هــاتووه کــچ بــه) دوــت(ک  وه
  : کار هاتووه برێ، به کار ده به) دختر( فارسیدا   ئستا له کچ، که) ر ختهدو(ی  وشه
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  یدان کار  مه ند جه ر خجل مه دوخته
   گوفتار بازی ئاما به  حیله به

  وان شای افراسیاب ماچان پاه
  .تاب ر نمانا عه ک دوخته نی یه چه

  ٢٨ و ٢٧ل 
   وه  نووسینه  و دووباره وه  شوازی داڕشتنه– ٢

ــدا  ی ـگــۆده  نوـســخه م و زۆراب ـلــه ـکــی ڕۆـســتهچیۆ ــدا  ی ـئــه  نوـســخه ـلــه. ـیــت ـبــه) ٩٥٨(رزـی مینـی
   ـلـــه کـکـــی دیـکـــه ش ـیـــه ـمـــه ـئـــه.  یـتـــه ـبـــه)٧٣٠(هرامـیـــدا  ی ـبـــه  نوـســـخه ـیـــت و ـلـــه ـبـــه) ٨٣٠(

چیۆـکــــی .  ی کوردیداـیــــه  ـشــــانامه م و زۆراب ـلــــه ـکــــانی نـــــوان چیۆـکــــی ڕۆـســــته جیاوازیـیــــه
موکـــورتی  واو و بـــ کـــه سنووســـکی تـــه ر ده  ســـه رزی لـــه ی گـــۆده  نوســـخه م و زۆراب لـــه رۆســـته
نـیــا  مـیــان ـتــه ـکــه  ـیــه ـســنووس، ـکــه ر دوو ده ـســه میـنــی ـلــه ی ـئــه چیۆـکــی نوـســخه.   ـکــراوه ئاـمــاده

ــه) ٥١( ــووه ڕه الـپ ــه ، دووه  ـب ــان، ـک ــه مـی ــه  ـئ ــش ناـت ــووه وـی ــه واو ـب ــه) ٦(م  رـجــه  و ـس ــه ڕه الـپ   ی ـل
  ر بۆیــه ، هــه وه تــه ، ســاق کــراوه وه تــه تــیش خونــدراوه حمــه ه ز  و بــه مــاوه راســتدا لــ نــه نــوه
 چـــاپی  ک لـــه وه هـــرامیش ڕوونکردنـــه ی بـــه ر نوســـخه ســـه  و لـــه واو نییـــه  تـــه یـــه و نوســـخه ئـــه

ی   بـگــوترێ، ـکــه نوـســخه وه ـکــرێ ـئــه ـکــان ده یـتــه ی ـبــه ژـمــارده پـــی ـهــه ـبــه.  دا نیـیــه ـکــه چیۆـکــه
  .  تره ی متمانه واوتر و جگه هرامی ته نی و بهمی ی ئه رد دوو نوسخه  هه رزی له گۆده

  ٣٥ ل 
 ـنــاو  باـتــه ر ـئــه  خوـنــه  اوهی پـکــر ئاـمــاژه   ـکــه و دوو جیاوازیـیــه ـئــه

و  گـشـتی و ـئـه بـیـاتی ـکـوردی ـبـه ده  ـئـه ـتـی ناـیـه ـتـی و ـچـه باـسـی چۆناـیـه
ـه ـشـانامه ـه  کوردییاـن ـه  ـب ـه تایـب ـی و ـب ـه ـت ـه  خوـن ـام ـشـانامه ر ـئ ـت ـک ـ  
   !کات سنیشان ئه  ده)رزی ی گۆده نوسخه(اشکرایش  ئ ه و بهباشتر

 )٩٥٨ (و  ئـه   کـه درـت نجـام ئـه  کاتکـدا ئـه  لـهیـش کردنهسنیشـان و ده ئه
ان دا چاپـیـ  کتـبـه و  ـلـه وه هاـنــنـاوی خۆی  ـبـهوان ـئـه   ـکـه     ـیـت ـهـۆنراوه ـبـه

  ــه و کۆـمـه ـلـه     !  ـمـاوه  ژیاـنـدا ـنـه  ـلـه  ـکـه ـیـه ـسـکی دیـکـه ـهـی ـکـه  ـکـردووه
  ! }رزی خودی گۆده هی )ڵ زوولجه(و ) حوڕ({ی  وشه) ٢(س به  ههۆنراو

  

  :کات سپئه  ده و جۆره  به  هۆنراوه یت به) ٩٥٨(و  تای ئه ره سه
  

  لال  زوولجهی حه نام دانای  به
  لرین مانگ و ڕۆژ و سا هان ئافه جه
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 رنووـسـی ـکـۆنی زـمـانی ـکـوردی  پــی دا ـبـه و ـهـۆنراوه ـلـه) ـسـال(ی  وـشـه
ـه ـه و جــۆره ـب ـه)ســال: (نووســرا  ـئ ـه ، ـب ـه م ـل ـه  وه  خوندـن ) ســاڵ(دا ـب
ـ  رنووـسـی  ی ـبـه و ـهـۆنراوه  ـئـه رزی ـکـه ڕــز ـگـۆده ـبـه.  وه خوندراــه هـئ

ـــــوێ ئاـمـــــاده  ـکـــــردووه ی)الل زوولـجـــــه(ی   وـشـــــه  ـکـــــردووه، ـن
ی   وشــه   هو  لــه جگــه.  وه دا بتــه)ســاڵ (ڵ گــه  تــا لــه )ڵ زوولجــه( بــه

، )حـوڕ (  بـه ویشـی گۆڕیـوه  ئـه  دا هـاتووه و هـۆنراوه  لـه یـش کـه)ی حه(
  :  نووسیوه و جۆره ی به که پاشان هۆنراوه

  

  ڵ  نام دانای حوڕ زوولجه به
  رین مانگ و ڕۆژ و ساڵ هان ئافه جه

  ٤٥ل 
ـه ـه ـل ـه) ٥٥٢ ( و کتـب ـه ڕه ـپ ـه(دا  یـی ـار ـس ـۆده شــیاوه({) دان ـج  })ن گ(و  )رزی ش ـگ

  سـتان، بـا لـه ر ده  بـه تـه  پشـوودا خـراوهکـانی شـه بـه   و لـه نووسراوه
  : بوانینی ی دیکه ن نموونه چه
  :  ئاوا هاتووه وه  بک جیاوازییه  ن گ دا به له . ٦٤٤

  

  رین نای بھته  نۆ به م جه دیسان هه
  رین ڵ وه وه م حام بی، چون ئه باز هه

  :  ئاوا هاتووه وه  بک جیاوازییه  ن گ دا به له . ٦٤٥
  

  مام رد، نۆ ڕۆ بی ته  ویه نۆ ماه  جه
  ی زاڵ سام وه رد چراغ نه رۆشن که

  ٢١٢ل 
  ، ـلـه وـسـیدا ـهـاتووه ـکـانی فـیـرده  جـیـاوازه ـقـه  ده نـیـا ـلـه ـیـش ـتـه ـمـه ـئـه
وانکــی  ک پاــه نیــا وه رزی تــه قــی گــۆده  ده کانــدا لــه  کوردییــه قــه ده

  .  تورانی ناوی هاتووه
  ٢٥٧ل 

ــه ــه جـگ ــوڕمانه ی ـس ــه رـس ــۆ تاـک ــه   ـب ــارکیش ـن ــه ـج ــه (  ـل ــه ـس ــی رـب  )رـگ
دا نـاوی  ییـه ڕه پـه) ٥٥٢ ( و کتبـه کـانی ئـه ڕه  نـاو الپـه  لـه ، نـه  کـه کتبه
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و  وـــت، ـئــه رـچــاو ناـکــه  ـبــه  ـهــۆنراوهـیــت  ـبــه)٩٥٨( و ـنــی ـئــه ـخــاوه
  !  چاپکراوه وه هی)رزی ش گۆده سیاوه(ناوی   به هۆنراوانه

  

وه،  نــه، راســتکردنهرگــران، پیاچوو وه(ک   جھــانی نووســینی وه لــه
ر   ـهــه ـکــه رـــک، ـکــاره ـمــی نووـســه رـهــه ـبــه ) ی وه  چاپکردـنــه دووـبــاره

ـه ـه ـب ـودی ـئ ـاوی ـخ ـه ـن ـه وه ســه و ـک ـه  ـک ـدا نووســیویه  ـل ـاپ   پـش ـی ـچ ـت
  : و کاره بوانین دوو نموونه له با له. کرت ئه

  

 بــۆ  وه  ســویدییه  لــه)مــاڵ ئاســۆ کــه(رگــ   وه)ری سیاســی رگــوزه(کتبــی  - ١
  .  ستۆکھۆم له) APEC(ی  ی، چاپخانهکورد
ـسـڤن ) (Sven – Eric Liedman({ـنـاوی   ـبـه  و کتـبـه رـگـی ـئـه رـبـه ـسـه

 ـنـاویڵ  ـگـه  ـلـه}س ـمـان ـکـه  ـهـهـکـی ـکـورتی ـیـه پناـسـهو )  ئــرک لـیـدمان–
  . وه ته رازاوه) APEC (ی چاپخانه

 

:  مدیســان نووســراوه  هــه دا کــه  نــاو کتبــه م لــه ی دووهــه ڕه  الپــه لــه
})Sven – Eric Liedman) ( نــرک لـیــدمان–ـســڤپاـشــان ـنــاوی} ) ئـ 
  . چوکی نووسراوهپ   به)ماڵ ئاسۆ که( کاک  رگر واته وه

  

  . فارسی  بۆ) قازیید ممه محه(رگر   وه)دایکی ماکسیم گورکی(کتبی  - ٢
ـه ســه ـه رـب ـی ـئ ـه رـگ ـه و کتـب ـاوی   ـب ـورکی(ـن ـه  رازاوه)ماکســیم ـگ ـاوی  وه ـت ، ـن
  .   پچوکی نووسراوه  به)محمد قاضی(ڕز   به هرگریش وات وه

**  

ـه ـه ـب ـز  م ـب ـیاوه(ڕـ ـۆده ـس ـه وه) رزی ش ـگ ـوژه{ســکی  ک ـک ـق ( =ر  ـت  })محـق
ن و  کــه  چــاپی ئــه وه نــاوی خۆیانــه بــه  یــت هــۆنراوه بــه) ٩٥٨(و  ئــه
  !دزن  کان ئه  کوردییه یشنووسن سیستمی فارسیزم شانامه ئه

  
  بیات ده  ئه له) شی سیاوه( گورزی  به

 بات  ناو ئه یت له به) ٩٥٨(پیت  
  ڵ  زوولجه کرت به الل ئه زوولجه
  !!ڵ رۆژ و مانگ و ساڵ گه  له وه تا بته
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 کان  کوردییه وسی و شانامه ی فیرده جیاوازی شانامه
 

ـه ـه ـل ـه ـگ ـه وه ڵ ـئ ـانامه دا ـک ـه  ـش ـه  کوردیـی ـان ـل ـانامه ـک ـرده ی  ـش ـی  فـی   وـس
) ی کــوردی شــانامه(نــاوی  خــۆ بــه ربــه  ســهک داســتانکی وهرگیــراون،  وه

 کــــارکی نادورســــته،  کردنــــه و پناســــه ئــــه. ن  کــــراوه پناســــه
    ! یه) کوردی  به شانامه(ی  که دورسته

  
ــه ــه ـل ــه ـگ ــه وه ڵ ـئ ــش ـک ــه ـی ــه و شـــانامه  ـئ ــه  کوردییاـن ی   شـــانامه  ـل

ـرده ـراون،  وه وه وســییه فـی ـه   رگـی ـهم جیاوازی ـب ـه ـی ـی ـم ـهزن ـک ـه  ـه ـه ـی    ـل
  ! کاندا  کوردییه وسی و شانامه ی فیرده ان شانامهنو

  
ـرده شــانامه ـه ی فـی ـ جــار وســی ـگ ـه  ـل ن   شــوازی جۆراوجــۆری چــه ـب

ــه ـبــه ــه ـچــاپکراوه...  ـتــاران و  رـگــی ـل ــه ، ـبــه  وه ـت ــه م ـل ی   کتبخاـن
  ! یه)وسی ی فیرده شانامه(یش  وه  ئه یه  هه ک شانامه فارسیدا یه

  
  ت ـبــه ـبــاره س ـســه ـلــ ـکــه  ئـســتا ـگــه، ـتــا وه اپکردـنــه چ  ـلــه جـگــه

ـهـا  روه ، ـهـه نجاـمـداوه ـیـان ـئـه وه وـسـی ـکـاری لکۆنـیـه ی فـیـرده ـشـانامه
ـه هــه ـدێ ـل ـانی شــانامه  داســتانه ـن ـان وه ـک ـراوه ـی ـه رگـ ـانی   ســه ـت ر زـم

ــه  پرۆـســه ـلــه،  دیـکــه ــرده ر ـشــانامه ـســه ی ـکــارکردن ـل چ   وـســی  ی فـی
ـه ـا وه وه لکۆیـن ـت ـی ـران   بـ ناســه(رگــرده و  پ ـاوی فـی ک   وه)وســی ـن

  !نووسرت  ئه نی شانامه خاوه
  

ــانی  داـســتانه م  ش، رۆـســته م و زۆراب، ـســیاوه زوـحــاک، زاڵ و رووداـبــه، رۆـســته({ـک
   ـبــه س دوو کــهن   الـیــه لــهوـســی  ی فیــرده شــانامه  ـلــه }نــدیار ســفه و ئــه
   و لــه  ســویدی  بــه کــراوه) ئانیــا مــالمبری(و ) ناســر نامــداری(کــانی نــاوه
  کتـبـهو  ـئـهرـگـی  رـبـه  ـسـه . اپکراوهـچـ) Shahname( ـنـاوی  ـکـدا ـبـهکتب
  :   یه هو جۆر به
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Shahname  

Det iranska nationaleposet Shahnake (Kungaboken) är det äldsta 
bevarade verket på nypersiska. Bokens författare Abol –Qasem 
Ferdosi (Abual –Qasim Firdawsi, Firdausi, Ferdowsi) levde ca 
(934-1025).  
Inom den klassiska persiska litteraturen, som hade sin 
storhetstid under tre sekler med början på 1000- talet, intar 
Shahname en säregen plats. Ramberättelsen och alla sidoteman 
avfattade på cirka 50 000 dubbelverser,  ger en inblick i det 
förislamiska Irans traditioner, folkliv och historia. De fem 
berättelser som återges här tillhör de centrala episoderna i 
Shahname. Berättelserna har förkortats och överförts till prosa.  

  

ــانامه ــه ـش ــۆنترین ـب ــه  ـک ــۆنراوه رـه ــی ـه ــ ـم ــی ئرانیـی ــه مـل ــ یـی ــه هکاـن ــی  ـب ــه و  فارـس ــه ره نووـس ی  ـک
 ـســاڵ ٣٠٠ی   ـمــاوه ـشــانامه .  ژـیــاوه )٩٣٤ - ١٠٢٥( نـــوان   ـلــه ـکــهـیــه )وـســی بولقاـســم فـیــرده ـئــه(

ـه ـ گرنگـتـرین ـب ـووه هرـه ـه ـمـی فارـسـی ـب ـاو   ـل ـهـن ـانی دیـکـه ـمـه رـهـه  ـب ـانی ـشـانامه باـسـه .دا ـک  ٥٠٠٠٠   ـک
ـانی ـخـه ـیـه  ـهـۆنراوهـیـت ـبـه ـژووی ئــر  و باـسـی ژـی ـک، مــهـ ـان ـلـه ان و دابوـن ا د ـپـش ئیـسـالم ریـت
  . سویدی  به سر کراوه ی نه ر شیوه  سه شی لهی و پنج داستانه ئه. کات هئ

**  

سـیش    کـه یـه ی کـوردی هـه نـدین شـانامه دا چـه)کـوردی(ی   کتبخانـه له
ـتـوان  س ویـسـتی ـئـه ر ـکـه ، ـهـه هیاـنـ قیـنـه ـنـی راـسـته نازانــت ـکـ ـخـاوه

   .نیان  خاوه  بکات بهیخۆ
  

ـوان   یــه وه ئــه ـاوازی نـ ک   نــه کــان  کوردییــه وســی و شــانامه یــردهی ف شــانامه جـی
  !کات ئهباسی  رزی  گۆدهڕیز  به که   جیاوازییهو ئه
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  م و زۆراب وتی داستانی رۆسته سکه ده
  

  واڵ جه زمی ناوی رۆسته هب
  فیشاڵ فو درۆ وی سه ره که
  م  ژه هی ب مه و رۆسته ئه

  ن  ته هخوارد ب هئگۆرکی 
  بینا رگا  ی له مه و رۆسته ئه
  مینا  زه چوو به ژنۆ رۆئه تا ئه هه
   هزی ن له  مه١٠٠ی  مه و رۆسته ئه
  ورانی بھزی ا بۆ ده خو دا به ئه

  

  و پووچانههیچ  و باسه ئه
  !    مانه م زه ک ئه  نه ورانی کۆنه هی ده

  مۆ ورانی زانست و تکنیکی ئه  ده له
  کا بۆ تۆ؟ اب چی ئهم و زۆر رۆسته

  کان  کوردییه ی شانامه رچاوه سه
  ! بگومان وسییه ی فیرده شانامه

  )مینی ئه(ی   شانامه  له و باسه ئه
  :با بزانی   نووسراوه  و جۆره به

 

  هام وسی توس دانای پ فه فرده(
  یام ی ئه هنامه باعس ئیجاد شه

  ی مقام وه زنه حموود غه م سوتان مه هه
 ).لقیام ومه  یه ت بان جه مهح فوی ڕه عه

   

 بۆ کورد ت لهکی کوردی بنووسرا یه شواننامه
  ! بوو بۆ تاکی کورد رمایه  بوو، سه سمایه ده

  )وسی ی فیرده شانامه(  ڵ گه خۆماندووکردن له
  !سی سییه و ژرده  و ژرده سییه ژرده
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ی )ک چیرۆک ق جیاواز و یه راب چوار دهم و زۆ ی کوردی چیرۆکی ڕۆسته شانامه ( ی دیکۆمنی له ڕه الپه
 .   وه ن سیستمی فارسیزمه  الیه کان له  کوردییه  دزینی شانامه ت به باره  سه،رزی  گۆدهش سیاوه
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 کان و مامۆستایانی زانستگا جیاوازی مورشیدی چایخانه
 

کـــانی  شـــه ڤیزیـــون و بـــه لـــه مـــژووی دورســـتبوونی رادیـــو و تـــه
ـگـا  ـکـانی کۆـمـه ڕاـنـدنی ـکـاره  راـپـه  ـلـه  جـگـه، نترنــت زۆر ـکـۆن نیـیـه ـئـه
نرـخــه، ـکــارکی  ـخــش و ـبــه  زۆر ـســوودبه  ـکــه واـنــه  رـگــای ـئــه ـلــه
: ک کانیـان وه رنامـه  بـه ـک بـه  کـاتی بکـاری خـه   کـه  یـه وه یان ئـه دیکه

ـیلم  ـۆرانی و ـف ـده... ـگ ـه ـپ ـه.  وه بـت ـش دورســتبوونی ـئ ـه ـپ ـاتی  واـن  ـک
  کرد؟ ریک ده  خۆیان خه وه چییه هگوزرا و ب ک چۆن ده بیکاری خه

،   ـیـاده ـیـان ـلـه وره و ده  ئـه  ـکـه ـسـانه و ـکـه  الی ئـه و پرـسـیاره مـی ـئـه وه
و   ـبـه  ـکـه ـیـه ن دــه م ـچـه ری ـئـه  ـخـودی نووـسـه ـسـانه و ـکـه کــک ـلـه ـیـه

   بــه وه ره  ده وا خۆشــیدا لــه  کــاتی هــه ــک لــه خــه.  ی بینیــوه جــۆره
وا   زـســتان و ـهــه ـبــرد، ـلــه ر ده ـســه ڕان و ـیــاریکردن کاتـیــان ـبــه ـگــه

ی خـۆش و گـورانی و   قسـه  بـه  وه  ماـه  لـه وانـه ت شـه تایبـه ساردی بـه
ــــۆنراوه ــــه ـه ــــتان خوندـن ــــه وه  و داـس ــــا ـه ــــاری وه  ـی ــــدێ ـی ک  ـن

ـکــرا   ده وه  ماـــه  ـلــه  ـکــه)توڕناـبــازی(، میرمـــرین)ـجــۆرابن(ویـبــازی ـگــۆره
ـه ـدرت ـئ ـام ـب ـه،نـج ـات ـب ـه  ـک ـرا ر ده ـس ـه.ـب ـش  وه  ـئ ـهـی ـۆره ـب ـووه و ـج    ـب
 ماــک  و ـلـه ر ـشـه  دۆـسـت و ئاـشـنا ـبـوون ـهـه وه  پـکـه س ـکـه ن ـکـه ـچـه
  . کرد رباز ده  کاتیان ده انه و کار  بهوه و بوونه کۆده

  و داســـتانانه کـــه نـــدێ لـــه  یـــادم بـــت هـــه  لـــه  و جگـــه تـــا ئـــه
 یتــی بــه( - )الن رســه میــر ئــه ئــه (داســتانی:   بریتــی بــوون لــه وه خوندرانــه ده
ـــ و مــــه لــــه( -) ی دمــــدم قــــه  –) م و زیــــن  مــــه( -) رهــــاد شــــیرین و فــــه( - )جنــــوون یـل

  .)ۆرابزم و  رۆسته (-)  رنامه نده سکه ئه(
  

ـــه ـــه پاشــــان ـئ ـــه وه و داســــتان خوندـن ـــه  و یارییکردـن ـــه  ـل وه  ماـ  
   لــه  کــه   انــهی ســه و کــه ، ئــه) خانــه قــاوه(کــان   بــۆ چایخانــه  وه گۆزرایــه
 .)مورشــید (راوتــ  پیــان ده وه خونــده کــانی ده ســتانانهکــان دا چایخانــه

ـ و ـکـاره س ـئـه ـقـز دوو ـکـه  ـسـه ـلـه ـکـی  کـیـان ـخـه دا، ـیـه دهنجاـمـ  ـئـهانـی
ـه ـسـه ـوو ـب ـز ـب ـاوی  ـق ـه)ـفـوور ـسـتا ـغـه وه(ـن ـهی و  ـئ ـازانم ـخـه  دیـک ـان ـن ـی  ـی ـک
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و   ـلـه جگـهـفـوور  ـسـتا غـه وه .مـاوه  ـیـاد نـه یـشـم لـه کـه ـنـاوه  ،کـوێ بـوو
، تواـنـا ـبـوو ـبـهزۆر ـکـی  ناـیـه  ـبـهدا ـخـانوو دورـسـتکردن ـکـاری  ـلـه ـکـاره
ک باســکرا  ر وه هــه .ویســت بــوو ــک زۆر خۆشــه هــا الی خــه روه هــه
 ـتـا .ر ـبـردن ـبـوو ـسـه ـبـۆ ـکـات ـبـه  ی زـسـتانانه وه و داـسـتان خوندـنـه ـئـه
ـه ـه ـئ ـادارم  و جـگ ـتانیی ئاـگ ـه) ۆرابزم و  رۆـسـته( داـس ـراو ـه ـه هم ـک ـانۆ   ـب  ـش
   ... . و سویدی   به  کراوه وه  فارسییه لهها  وهر  فیلم، هه م به و هه

  

   )کان و مامۆستایانی زانستگا جیاوازی مورشیدی چایخانه(ر باسی   سه با بوینه
  

 ،شــاملو ،فروغــی  ،غمــایی یــه ،}بــوو ئۆتــاس) Bo Utas({ ،یرادمــناناســر  ڕــزان بــه
  ) ـشـانامه( یـکـان هـنـاو باـسـ  ـتـه  چووـنـه ـکـه) ـیـی ـکـه  ـمـرادی و ـبـۆره، ـعـزاممـشـیری،

  مــژووی ئــران ت بــه بــاره  ســه انیــ وه کــاری لکۆنــهر  ک تــوژه وه
   کــه ســانه و کــه  ئــه : ئــاراوه  دتــه باســهو  ئــهدا  لــره، نجامــداوه ئــه
 کتــب و ،داوهنجاـمـ  ـئـه یـیـان وه  ـکـاری لکۆیـنـه  ـشـانامه ت ـبـه ـبـاره ـسـه

ــیلم و شـــانۆیان ده ــا ـف ــاده رهرـب ــردووه ی ئاـم ــاره  ـک ــانی  ـک ــهـک  وان  ـئ
ـنـدی   پــوه ـکـه  ـیـه ـشـانامهـنـاو کـانی  فـسـانه  ـئـه داـسـتان و ت ـبـه ـبـاره سـه
ـه  ، یــه  هــه وه ه)یــدوون و زوحــاک ره هفــ(  و)رۆســتم و ســۆراب( ک ســی وه  دوو کــه ـب

ر   بــه نــه خــه  ده وه کارییــه واشــه  چــه ی زوحــاکیش بــه کــه  باســه تــازه
  !ک  خهست ده

ـره ـه لـ ـه و پرســیاره دا ـئ ـاراوه  دـت ـه  : ـئ ـه ـئ ـه  ســانه و ـک ـۆ ناڕۆـن ـاو ـب   ـن
  ـمـافی تاـکـهو  ن ژـیـا ـنـدی ـبـه  پــوه  ـکـه  ـکـانی ـشـانامه قیـنـه  راـسـته باـسـه

وشـیروان و  رهـاتی نووشـزاد کـوڕی نـه سـه  بـه یـه کـه  هـه وه کانـه سـه که
کـات  وشـیروان ئـه  نـه  تکـا لـه  کـه وشـدرووه و کـه ی ئـه که  خنکاوه ئاواته
بـسـتان ـتـا بـخـوی و ـچـاوی   ده ـتـهی بنر ـکـه  ـکـوڕه  رـگـای ـبـدات ـکـه ـکـه
و   ـیــه  ـهــه وه وـســییه وـســتی فـیــرده ـهــه،  زانـســت ئاـشــانا بـــت ـبــه

 و مردنـــی   نووســـینی شـــانامه زار ســـاڵ لـــه ئســـتایش پـــاش هـــه
   * !ن؟ که  ده و باسانه  چاوپۆشی لهچبۆ*  !وامه رده بهوسی  فیرده
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ینیبت :  
  

 و مامۆـســـتایانی زانـســـتگاکـــان  جـیـــاوازی مورشـــیدی چایخاـنـــه ردــــی هـیـــوادارم ـســـه

ــه ــه ـن ــه چـت ــه   خاـن ــه ی ـب ــه ـک ــاری ـئ ــی ـک ــه مزاـن ــانه و ـک ــه ـس ــه  ـک    ـل
ـه ـتانیان ده چایخاـن ـان داـس ـده ـک ـه خوـن ـه ، ـئ ـانه و ـک ـه ـس ـاره  ـب ـه و ـک م   ـه

  کیشـیان لـه م خـه کـرد و هـه  دابـین دهخۆیـان ژیـانی  م لـه کی کـهشـ به
  ـسـانه و ـکـه م ـئـه ـبـه ـکـرد،  ده رـبـازه ـمـاتی ده و  ژاره م و ـپـه ـخـهجـھـانی 

  ت ـبــه ـبــاره ـســه ـیــان  وه  و ـکــاری توژیـنــه  زانـســتگاییان بینـیــوه ـکــه
چ ـکــارکی   هانـســ  ـکــهو  ـئــهی ـکــار  ـلــه ، جـگــه نجاـمــداوه  ـئــه ـشــانامه

  !؟   کردووه  شانامه ت به باره سهیان  دیکه
  

***  
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  ک یه  پناسه بلوچستان و کورته
  

ـنـاوی بـلـوچ  لــک ـبـه  ـگـه  ئاـسـیا ـکـه  ـلـه ـکـه ـیـه بلوچـسـتان ـنـاوی ناوـچـه
میلــی ) ٢٥٠٠٠٠(ی  ری بلوچســتان نزیکــه رووبــه. ژی دا ئــه م ناوچــه لــه

رانــک  داگیرـکـه.  رـیـا داـیـه  لــواری ده میـلـی ـلـه) ٩٦٠ (  ـکـه ـیـه چوارگۆـشـه
وت  ـیــان ـئــه)بلوچـســتان ( ن، ـبــه  نـیــاز ـبــوون هـنــد داگیرـکــه  ـبــه کــه

ــد دروازه ــه( ی هـن ــاب ـئ ــد ـب ــ). لھـن ــه هـب ــژوو بگاـن ــژای مـ ــان   درـ ـک
ـســتیان  دا ده و هرـشــانه ر بلوچـســتان ـلــه  ـســه ـتــه هرـشــیان ـکــردووه

ـردووه ـه ـک ـه  ـب ـانکردنی ـس ـوچ روه  ـت ـامانی بـل ـه. ت و ـس ـانه ـل دا  و هرـش
  . ندێ جاریش شکاون  و هه ندێ جار دوژمنان شکستی هناوه هه

ـه ـک ـئ ـده ســکه کاتـ ـه ـن ـه ری ـم ـدوونی ـل ـین)٣٢٥ ( ـق ـش زاـی هرشــی   ی ـپ
 ـتــانکردنی  ـســتیان ـکــرد ـبــه دا ده وه ڕاـنــه  ـگــه ر هـنــد ـلــه  ـســه ـکــرده

ر  نــده ســکه کــانی ئــه نگییــه  جــه رکــرده  ســه کــک لــه بلوچســتان، یــه
  ـکـان ـکـه ر  بلوـچـه رانـبـه  ـبـه ـلـه) Lien Natus(ـلـین ـنـاتوس {ـنـاوی  ـبـه
  .کرد تکشکا ین ئه که  ناوچه رگرییان له به

  

  )نبلوچستا(ب بۆ  ره هرشی عه
  

ــه ــاش ـس ــه ـپ ــه رـک ــی ـع ــه ره وتـن ــه ب ـب ــه ـس ــه ر ـی ــیه زدـگ ــدا،  ردی ـس ـم
کـــان  ر بلوچســـتان، بلوچـــه  ســـه کـــان هرشـــیان کـــرده بـــه ره عـــه
ـه ـه ـب ـان ـل ـانکی ـمـه رگریـی ـان ـکـرد و زـی ـه  خۆـی ـان ـب ب  ره  ـسـپای ـعـه زنـی
رمــانی   فــه بــه.  ن  بکــه کشــه  پاشــه یانــد و ناچاریــان کــردن کــه گــه

  ک ـلــه ـیــه ـســته ن ده ـچــه} ـســی ئـــراقرپر ـبــه) ـبــدو ـبــن ـعــامر ـعــه({
ـکـانی   ناوـچـه  رگاوـبـانی زاـیـی ـلـه ـسـت هـنـانی ـشـاره ده  ـبـۆ ـبـه رـیـاوه ده
ـه( ـد ـس ـتان(و ) ـن ـرده) بلوچـس ـان ـک ـه رووـی ـه  ناوـچ ـه.  ـک ـته و ده ـئ ـه ـس   ی ـک

ـاتبووه ـه ـه ـتان زانیاریـی ـه  بلوچـس ـۆی ـب ـانی ـخ ـۆره ـک ـه  ده و ـج ـه خاـت ر   ـب
   گیروگرفـتـی زۆرـمـان ـبـۆ دـتـه و ناوـچـه ـلـه): ـبـدو ـبـن ـعـامر ـعـه(س  ده
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ـکـوژرن،  مووـیـان ـئـه  ـهـه وه م بــت ـئـه ـمـان ـکـه ر ـسـپاکه ـگـه ، ـئـه وه پـشـه
. مـرن  برسـا ئـه نـی لـه مـه بـوونی خـوارده هـۆی نـه ر زۆریش بن بـه گه ئه
حـارس بـن . (ن خـه یـان دوا ئـه کـه ک هرشـه یـه  تـا مـاوه و هۆیـه ر به هه
) قیـقـان({ر ـشـاری   ـسـه  ـکـردهی هرـشـیان  ـسـپاکه و) ـبـدی لـعـه رت ـئـه ـمـه

ــه ـکــه  ــه ـشــکه ـب ــه  ناوـچــه  ـل ــاوا ی ـکــیچ ـل ــه}  بلوچـســتانی رۆژـئ م  ـل
  .کوژرێ ی ئه ی سپاکه دا زۆربه هرشه

   

  )بلوچستان(ئران و 
  ـتـدارانی جـھـانی ـلـه ـسـه ـنـدی سیاـسـی ده وه رژه  پــی ـبـه بلوچـسـتان ـبـه

ـه ـتان و ـئ ـران و پاکـس ـوان ئـ ـراوه نـ ـتان ـک ـه فغانـس ـه  ـب ـ ـب ـ  ـس ،  وه هـش
  وه ن ئرانـه الیـه  لـه  ی کـه شـه و بـه ر ئـه  سـه ڕۆمـه  کـورتی ئـه دا بـه لره

کـــان  نیشـــییه خامـــه ی پـــش زایـــین هـــه)٥٢٨(ســـای .  داگیرکـــراوه
ــر کـــرد   کـــان ویســـتوویانه  بلوچـــه ر کـــات هـــه. بلوچســـتانیان داگـی

ـه ســه ده ـرن و ده وه ســته  ده ت ـب ـه  بـگ ـی ســه وـ ـه ـت ـه رـب ـنن  خــۆ داـم زرـ
ــه ــ ـل ــاکوره هالـی ــکانی ـب ــه وه ن دراوـس ــه  ـپ ــار دراون، ـئ شـــیر و  رده الـم
ـه ـیراون ـن ـه وـش ـای   ـل ـا ٥٢٩( ـس ـرده)٥٧٧ ـت ـیان ـک ـین هرـش ـیش زاـی   ی ـپ
ی بلوچـســتان داگـیــر ـکــرد و )ـکــران ـمــه(ی  ر بلوچـســتان و ناوـچــه ـســه
  . کوشتاری بلوچ و تانکردنی بلوچستان ستیان کرد به ده

   

  )بلوچستان(و کان  وییه له ی په هر مژوودا و کارنام سه بازدان به
  

ـه ـی ـم ـروته شۆڕـش ـه ـش ـران ده  ـل ـه  ئـ ـاری الواز  ـس ـایانی قاـج ـی پادـش ـت
ـه کردـبـوو، ـهـه ـه ر ـب ـه و هۆـی ـه)١٩٠٩( ـسـای   ـل ـی ـب ـشـکی زۆری  ی زاییـن

   لـه شـه و بـه ئـه). مرکـز(تـداری سـه نـدی ده  بـۆ نـاوه وه یان بـرده سپاکه
ـران ـکـه ـسـپاکه ـهدا  ـکـه  ناوـچـه  ـلـه ی ئـ ـه وه مابووـن ـان  ـکـی وه  تواناـی هاـی

ـه ـا ـن ـه ـم ـوو،  بلوـچ ـه ـب ـان ـب ـه ـک ـه  راـب ـی  راـی ـه(ـت ـان ـب ـرام ـخ ـیان ) ـه هرـش
  ـیـان پـچـوڵ ـکـردن و ـلـه) ـهـره ـپـه(ی   ئاـسـانی ـقـه رـیـان و ـبـه  ـسـه ـکـرده

م  ـکــه نـگــی ـیــه  ـجــه  ـبــه م پروـســه ـئــه. ڕاـنــدن رـیــان ـپــه  ده ـکــه ناوـچــه
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ر   ـسـه وه ـیـن ـکـرده  دیـکـهـکـان دوو هرـشـی پاـشـان قاـجـاره.  ناوبانـگـه ـبـه
 سـای  هـرام خـان لـه بـه. یشـدا تکشـان  دوو هرشـه  لـه بلوچستان کـه

  ـبــوو ـبــه) دـخــان مـمــه مـیــر دۆـســت مـحــه(ی ـکــۆچی دوایـکــرد و )١٩٢١(
ـینی ـه. جنـش ـای  ـل ـه ده) ١٩٢١( ـس ـه ـک ـار الواز  ـس ـایانی قاـج ـی پادـش ـت

  تـی گرتـه هسـ ل زانـی و ده  هـه ی بـه و کاتـه ئـه)  نـج زا میرپـه ره(ببوو، 
 ـشــای ئــران و ـتــاجی  دا خــۆی ـکــرد بــه)١٩٢٦( ـســای  ســت و لــه ده

) ١٩٢٨( ســای  زاشــا لــه رمــانی ره  فــه ســپای ئــران بــه. ر  ســه نایــه
ــرده ــه  ـســه هرـشــیان ـک ــه ر بلوچـســتان، ـل ــه  ـب ــه رانـب دا  م هرـشــه ر ـئ

رـگـری   ـبـه وتـنـه ـکـه) ـخـان ردار جمـعـه ـسـه(ـتـی  راـیـه  راـبـه ـکـان ـبـه بلوـچـه
ر   ـبـه ـنـای ـبـرده ـخـان ـپـه م تکـشـان و جمـعـه  بلوچـسـتان، ـبـه ـکـردن ـلـه

تـــی  وـــه ن ده  الیـــه دا لـــه و کاتـــه  لـــه ت کـــه بلوچســـتانی رۆژهـــه
ـگـرێ و  ـخـان ـئـه ـتـی ئینگـلـیس جمـعـه وــه ده.  داگـیـر کراـبـوو وه ئینگلیـسـه

  . تی ئران وه  ده یدات به ئه
ـکـانیش  و بلوـچـهن  ده ی خۆـیـان ـئـه هرـشـ  ـبـه ـکـان درــژه رانیـیـه ئ هــزه
زاران  دا ـهـه و پرۆـسـه  ـلـه ن، ـکـه  خۆـیـان ـئـه رـگـری ـلـه  پــی تواـنـا ـبـه ـبـه

ـه ـوچ ـئ ـه بـل ـوژرێ و کۆـم ـه ـک ـدار ـئ ـش بریـن ـی زۆرـی ـن، هــه لـک هــا  روه ـب
 ـشـاری  نگــک ـلـه  ـجـه ـلـه.  وـتـانی دراوـسـ ـنـه ـبـه ـنـا ـئـه زۆریـشـیان ـپـه

ـبـاقر (ـنـاوی  ـکـانی ئراـنـی ـبـه ربازیـیـه  ـسـه رماـنـده  ـفـه ـکـ ـلـه ـیـه) دزک(
ـگــوڕن و   ـئــه )دزک(کوژرـــت، پاـشــان ـنــاوی ـشــاری  ـئــه) ـنــا رـپــه داوه
داگـیـر ) مـپـور ـبـه(ی  ـکـان ـقـه  ئرانیـیـه هــزه). ـنـا رـپـه داوه ( ـیـن ـبـه ـکـه ـئـه
دۆسـت (تـی  نـدی حکومـه  نـاوه یـش کـه )هـره پـه(ن و پاشـان شـاری  که ئه

گـوڕن و  یـش ئـه و شـاره ن و نـاوی ئـه کـه بـوو داگیـر ئـه) دخـان ممـه محه
ـگـرن و  د ـخـان ـئـه مـمـه  و ـخـودی دۆـسـت مـحـه )ـهـر ئیرانـشـه ( ن ـبـه یـکـه ـئـه
ـه ـه ـئ ـاران یـب ـۆ ـت ـه. ن ـب ـه دۆـسـت مـح ـه مـم ـان ـب ـه د ـخ ـه رناـم ـرتن ـل   ی راـک

  . یکوژن  و ئه وه یگرنه م ئه رژت، به زیندان دائه
 دواـیـین ـشـای ئــران ـبـوو،  وی ـکـه هـلـه زا ـپـه د ره مـمـه وراـنـی مـحـه  ده ـلـه
  .کرا و ئه یره  بلوچستان په زاشا له ورانی ره هتی د مان سیاسه هه
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  )بلوچستان(کۆماری ئیسالمی ئران و 
  

ــای   ــی ـس ــه) ١٣٥٧(شۆڕـش ــه ـه ــایی ـپ ــتمی پادـش ــاوی سیـس ــه ـت وی  هـل
ی ـپــاش   دوو ـســاه ـتــی ناوـنــدی ـلــه وـــه الوازی ده. ـکــان ـتــه ـــه ـهــه

ـووه ـدا ـب ـه شۆڕـش ـۆی ـک ـه  ـه ـه وه م بووـن ـاودری ـل ـونتۆل و ـچ ـه ی ـک ر  ـس
   و ـلـه م بـبـووه  ـکـه مکاراـنـه ـتـی ـسـته ک سیاـسـه ـیـه ن و ـتـا رادهبلوچـسـتا

ـه ـانی ـل ـاری بازرـگ ـدا کاروـب ـنووره ئاکاـم ـه  ـس ـتان ـگ ـانی بلوجـس ـه ـک ی  ـش
  . ئارادا بوو  بارودۆخی ئازادی سیاسیش له وانه  له کرد، جگه

.... نـگـی، سیاـسـی و ـئـابووری و رـهـه  ـفـه  ـبـواری  ـلـه  ـکـه م ـئـاوکۆڕه ـئـه
ـــه ـــاتبو ـل ـــاراوه بلوچســــتان ـه ـــه و ـئ ـــاکرێ ـل ـــه ، ـن ـــی  ڵ ده ـگ وراـن
ـتــی  ـســه  ده ی ـکــه وه ـپــاش ـئــه. راورد بـکــری کاـنــدا ـبــه ویـیــه هـلــه ـپــه

ـه ـاری ئیـسـالمی ـل ـه  ناوـچـه کۆـم ـوو پرۆـسـه ـک ـر ـب ـوت،  ی ـسـه دا جگـی رـک
ــانکردنی بلوچـســتان ده ــرده کوشتوکوـشــتار و ـت ــه وه ـســتی پـک ک  ، ـن

ـه ک ده وه ـی ـپ ـه وراـن ـه هـل ـه ویـی ـان ـب ـه ـک ـو زۆر ـل ـه دهو  ـک  پیســتر و  وراـن
  . تر تر و خوینمژانه په چه

ــه ــۆ ـل ــران ـب ــاری ئیســـالمی ئـ ــه کۆـم ــی ـن ــاو بردـن ــه ـن ــوچ  وه ـت ی بـل
ـکــانی  وراـنــه ل ده ـگــه  ـلــه  ـپــیش ـکــه ـتــه ـهــای گرـتــووه ـتــی وه سیاـســه

ـکـانی  رـچـاوگرتنی هرـشـه  ـبـه  ـلـه م ـبـه راورد ناکرــت، ـبـه پیـشـوودا ـبـه
.... ر و ـنـده ـکـه ـسـه ان و ـئـهوـشـیرو وراـنـی ـکـورش، ـنـه  ده  ـلـه پـشـوو ـکـه

یشـتن  گـه  ئامـانجی خۆیـان نـه  بـه ی بلـوچ کـه وه تـه ناو بردنی نـه بۆ له
  ـتـوانن بـلـوچ ـلـه ن ـئـه ـگـه ی ـئـه و ئاواـتـه  ـبـه ماـنـه ـکـرێ بــن ـئـه ـچـۆن ده
  !ن ناو ببه

 
 
   

ــات ({  بوـکــراوه:  رـچــاوه ـســه ــولتن مباحـث ــه–ـب ــی بلوچـســتان   کمیـت ــاهنگی مـل  – موـقــت هـم
   })١٢،١٣،١٤،١٥،١٦،١٧ (ل) ١٩٩٨(پتامبری سای  س)٤ ( ژماره

 )وسی فیرده(رانی فارس و کورد و   نووسه   )کورد و بلوچ(وسی و  فیرده

 

 240

  )م یله ک و ده  گیله-بلوچ (کانی  وه ته وسی و کوشتاری نه فیرده
  

  ر وردبیناـنـه ـگـه ـئـهوـسـی باـسـکرا،  ڕی فـیـرده  بیروـبـاوه ک ـلـه ـیـه کورـتـه
ـه ـوانین  ـشـانامه ـل ـان ده ـب ـه رده  بۆـم ـه ـک ـاوو  وت ـئ ـه هـن ـه ) ـشـانامه(    واـت   ـک
ـهـبـۆ ـه  ـئ ـرده و کتـب ـاریکروـسـی  ی فـی ـه! واوه  ناـتـه،  اوهدـی ـه ـگـه ـئ پــی  ر ـب

 و  ـشـانامه( : بــت و ـجـۆره ی ـبـه ـکـه  ـنـاوه بــت، پویـسـتهی  ـکـه هرۆـکـ ـنـاوه
  :بوانین  و هۆنراوه ه ل و باسه ت به باره با سه).   خوننامه

  
   سزا دادن کسرا

 را االنان و بلوچییان و گیالنیان
 
   کار بلوچ ارجمند اردشیر ز
  وشید با کاردانان پیربک

  نبد سودمند ز افسون و رنگ
   پیکار و جنگ  از بندو رنج و نه نه

  اگر چند بود بد آن سخن ناگزیر
  بپوشید بر خوتشتن اردشیر
   ز گفتار دهقان بر آشفت شاه
   بسوی بلوچ اندر آمد زراه

   چو آمده بنزدیک آن برزگ کوه
   بگردید گرد اندرش با گروه

   در آمد سپاه گرد ان سر آنگونه
    بر باد راه  بستند از انبوه که
   تا روی شخ  دامن کوه همه
   بود برسان مور و ملخ سیه

   لشکر بگشتدمنادیگری گر
   ز دشت خروشی برآمد ز کوه

   یابید خرد  از کوچییان هرکه که
  وگر تیغداران و مردان مرد

  
  وشیروان  نگی نه جه

 کان گیالنییهو ڵ ئاالن و بلوچ  گه له
 

  شیر رده رۆك ئه ی بلوچ سه بۆ چاره
  گبیر  راوته وته ڵ زانایان آه گه له
  نگ آر و نیره  مه وت له سكه بوو ده نه

  نگ یدانی جه  مه آرا له هیچیش نه
   باسهم   ئه ند گران و تاه ر چه هه
   سه  بهوتیک ناچار  به شیر  رده ئه
  ران  ر شا بوو نیگه ی رابه  وته له
   رێ خرا بۆ بلوچستان وته که
   وره  گه و کوه نای ئه  په هیی گه  که
    وره و ده ران له  سپادا گهڵ گه له

  زرا وێ دامه  جۆرک له  به سپاه
  سرا ی رگای بایش به که ر زۆرییه به له
  ی چییا  تا لوتکه وه  دامنه له
   زۆری سپا رابوو لهگ ش هه ره
  شکرا ناو له  ڕا به گه چی ئهڕجا
  را شت و ده  ده رز له نگی به  ده به
   وره م ده ستان بینی له ر که یوت هه هئ

    وره ک مناڵ و گه کدار و بچه چه
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   اندکیروگر انجمن باشد ا
   یابد رهائی یکی نباید که
    شد لشکر از خشم شاه چو آگاه

    ببستند راه سوار و پیاده
  ازیشان فراوان و اندک نماند
  زن و مرد جنگی و کودک نماند

   شمشیر بگذاشتند سراسر به
  ستم کردن کوچ بر داشتند

  بشد ایمن از رنج ایشان جھان
  بلوچی نماند آشکار نھان

    حیشان گله  بر کوه چنان شد که
    یله بدی بی نگھبان و کرده

  شبان خود نبودی پس گوسفند
   بلند بھامون و بر تیغ کوه

   رنجھا خار بگذاشتند همه
   پنداشتند  را خانه در و کوه

   سوی گیالن کشید وز آنجایگه
  چو رنج آمد از گیل و دیلم پدید

    بود تا ییغ گوه ز دریا سپه
   هوا پر درفش و زمین پر گروه
  چنین گفت کایدر ز خرد و بزرگ

  اند پی شیر و گرگ م نباید که
    بر گرد گیالن سپاه پراگنده

   بشد روشنائی ز خورشید و ماه
   بوم و رست چنان شد ز کشتن همه

   روی کشور بشست  از خون همه که
  ز بس کشتن و غارت و سوختن

  ء مرد و زن خورش آمد و ناله
   دست خویش ببستند یکسر همه

  زنان از پس و کودک خرد پیش

  ستان  ده  لهکک رباز ب یه ناب ده
  ان وتمو  ههبۆ   له یه)شا(رمانی  فه
  یی شا  توڕه شکر زانی به  له که
  ستترا رگا  به  و پیاده  سواره به
  ما نهس  که  وان لهم  آه  لهزۆر و   له

  ما  نهیشژن و مناڵ و پیاوئازا
  ان درمارال  گورز و شمشر په به

  ران نده  هه هیی  ترسا گه  لهبلوچ
  تری شا ژر چه  جھان ئارام بوو له

  ما ر نه جارێ ناوی هه  بلوچ به
  یانهای کرد مات بۆ خۆ کارێ وه

  کوان شت و  ده  ژیان له هئ شوان  ب به 
   فرامۆش کراموو  ههنج رد و ره ده
  ک مای پکرا وهر  ههر  شت و ده ده

  م یله ک و ده ر گیله  سه  چووه پاشان
  م  سته و ناوچه یانکرد له  ئه  چونکه

  تا ترۆپکی چییا  ریاوه ده  له
   ئا و سپا مووی داگیرکرد به هه

  وشیروان وێ نه  له سپا روویکرده
  مووتان ر هه سه  له کوتی پویسته

   ستان س له ده  کهترباز ب ناب ده
  ژ و دارستان بۆ شر و گورگی که 

  ی گالن  ناوچه لشکر و سپا له
     شیو و دۆن   له  وه  بوونه بوه
   زۆر بوو ونده یتی کوژراوان ئه مه

  موو شۆرا بوو  خونیان هه وت به
   کوشتار و تان و سووتانر به  له

   نان وتنه موو که ژن و پیاو هه
   الی شا بۆ هاتن سته سبه موو ده هه

   دوا  پش و ژنانیش له مناڵ له
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   جنگی بدند ز گیالن هر آنکس که
  هشیوار و با رای و سنگی بدند

  خروشان بر شھریار آمدند
  برو خاکسار آمدند دریده

   انجمن شدند اندر آن بارگاه
   تن  و خسته  دستھا بسته همه
   ما باز گشتیم از آن بدکنش که

  گردد زناخۆش منش مگر شاه
   را دل ز گیالن بخست وگر شاه

  ببیم سرها ز تنھا بدست
  نود گردد مگر خش دل شاه

   سر  یکی توده چو بیند بریده
   چو چندان خروش آمد از بارگاه

    آواز بشنید شاه وز آنگونه
   جھان بریشان ببخشید شاه

   شد اندر دل او نھان گذشته
  دوا خواست از گیل و دیلم دو صد

   بد کز آنپس نگیرد کسی راه
  یکی پھلوان نزد ایشان بماند

  ند شد کار لشکر برا چو بایسته

   موو رانی گنی هه نگاوه جه
  بوو  هه رچییان م زانا و دانا هه هه

  وشیروان  نهنای په  یانده خۆیان گه
 وان رپی ئه به   خاکوپا له وتنه که
  موو ستابوون هه گا وه ر باره  به له
    تو ماندوو که سراو شه سی به  ده به
  شیمان   گشت بووین په یانوت ئمه ئه
 موومان ی کردمان هه و بدکارییانه له
   گنیان له نجابت ر پادشا ره گه ئه
  ستی خۆمان ده  بهگوژین  زاران ئه هه

  کا زوو ئه ها ئاره وهپادشا 
  شک ساز بکا کۆری باو  سه  هل

   بارگا هیی  گه و باسه کاتک ئه
  ی زانی پادشا و کاره کاتک به

  موان پادشای جھان  هه خۆشبوو له
  کان دییه  گشت به چاوپۆشیکرد له
  م و گن یله کی ده  خه پاشان وتی به

  وان د جارتر ئه ن کاری به که نه
  ی خۆی  سپاکه  لهیزا سکی ئا که

   جی خۆی  ا له داین رکرده  سه کرد به
  

  ٩٧ - ٩٦ ل  )٦(رگی  به شانامه
  

 و ـبـهدات و  هـئـالـمـاری بلوچـسـتان   ـپـه ـشـکر و ـسـپاوه  ـلـه ـبـهوـشـیروان  نـه
وـسـی  فـیـردهـنـابی  ـجـهم  ، ـبـه بـلـوچی  کوـشـتار ـکـات ـبـه هدئـسـ  ده ـجـۆره

  :کات هدوشیروان   ستایشی نه و جۆره به
  

    شد لشکر از خشم شاه چو آگاه
   بستند راه ب سوار و پیاده

  ازیشان فراوان و اندک نماند
  زن و مرد جنگی و کودک نماند

  یی شا  توڕه شکر زانی به  له که
  ستترا رگا  به  و پیاده  سواره به
  ما نهس  هک وان له م  آه  لهزۆر و   له

  ما ژن و مناڵ و پیاوئازایش نه
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   شمشیر بگذاشتند سراسر به
  ستم کردن کوچ بر داشتند

   از رنج ایشان جھانبشد ایمن
  بلوچی نماند آشکار نھان

  ن دراالمار  گورز و شمشر په به
  ران نده  هه ییه  ترسا گه بلوچ له

  تری شا ژر چه   لهجھان ئارام بوو
  .ما ر نه جارێ ناوی هه بلوچ به 

 

 و پـیـر   ژن و مـنـاڵ ی کوـشـتاری بـلـوچ ـبـهوـسـ نـگـی فـیـرده رـهـه پــی ـفـه ـبـه
  ! و ئارامیئاسایش  هۆی بته هد  وه و جوانه

ـه ـابی ـج ـه ـن ـهوشــیروان  ـن ـه ـب ـه  ده شــکر و ســپاوه  ـل ـن و ر  ســه  چـت ـگ
ــده ــه .ران مازـن ــده دـ ــی و دڕـن ــه ـق ــی ـن ــه وشـــیروان وه ـی ــ هد  هاـی تبـ 

ـه  خــه هــا لــه کوشــتارکی وه ـه ک و ده کــی گیـل    تاکــه م بکرــت کــه یـل
بــت  دهو ر ـشـو  ـخـۆراکی ـگـورگ   ـتـا ببــت ـبـهتچــ رـنـه ـسـکیش ده ـکـه
  . کۆشک ساز بکات  که و خه  ئهری  سه لله  گه له

  

  چنین گفت کایدر ز خرد و بزرگ
   ماند پی شیر و گرگ نباید که

   ستان س له ده رباز ب که ناب دهوتی 
  ژ و دارستان بۆ شر و گورگی که 

  
  

   خشنود گردد مگر دل شاه
   سر  یکی توده چو بیند بریده

  کا زوو ئه ها ئاره پادشا وه
  ری باو کۆشک ساز بکا  سه  له

  

ــه ــرده م ـجــه ـب ــابی فـی ــه وـســی ـن ــه  و ـجــۆره ـب ــۆنراوه ـب ستایـشــی    ـه
 :نووست و دهکات  ه دوشیروان شیر و نه رده ئه

  

  تاو بوو ک هه ر وه پادشایی جھان هه
   بووهیوا و ترسی   سایه جھان له

  وتی کاروان   ره ژیا له هئ  و جۆره به
  یان ست و هۆگری ژ ده شمشر به

  بوو بوو لبوردن نه هئ   تووڕه که
  خشینشدا دڵ فراوان بوو  به له

  ری بوو روه م شا دادپه ی ئه پناسه
  بوو تیدا ئاش ی له  سایه جھان له

  جھاندار کسری چو خورشید بود
  جھانرا ازو بیم و امید بود
  بدینسان رود آفتاپ سپھر

  بیکدست شمشیر و یکدست مھر
   خشم بخشایش آرد بھنگام نه
   بخشش بچشم  خشم آیدش گاه نه

   خسرو نژاد چنین بود این شاه
   بد جھان را بداد بیاراسته

  ١١١ ل )٦(رگی  به شانامه
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ـســـت  دـکـــردار و ـپـــه وـشـــیروانی ـخـــونیژ و ـبـــه  ـنـــه ستایـشـــکردنی
ـه ـتوه ـگ ـه یـش ـه ـت ـه و راده  ـئ ـه  ـی ـانکی وه ـک ـیرازی ـسـه(ک  ـس ـام خــه( و )ـعـدی ـش  )یـی
ــه ــه ـک ــ  دوو شـــاعیری پاـی ــه هـب ــه رزی فارســـن، ـن ر   دادوه وشـــیروان ـب
 :  نموونه. بزانن

  

  وشیروان و نهعدی  سه
   است نام فرخ نوشیروان بعدل زنده
  : نوشیروان نماند  بسی گذشت که گرچه

 سعدی

   ژیان  له   ماوه  نه یشدا که وه ڵ ئه گه له
 وشیروان   نه ره روه  دادپه ر پادشای هه

ـه ـسـه ـه و ـجـۆره ـعـدی ـب ـه  ستایـشـی ـن ـه وـشـیروانی ـخـونژ ـئ   ـکـات و ـب
   ـبـاس ـلـه و ـجـۆره  ـبـه وه یـشـه ـکـی دیـکـه  الـیـه  ـلـه وزاـنـ ری ـئـه روه دادـپـه

  : ت ئه: کات  مرۆڤ ئهینج رد و ره ده
  

  تو کز محنت دیگران بیغمی
  نامت نھند آدمی نشاید که

  زانی ر نه ک گه نجی خه رد و ره  ده به
 یزان ر نه  مرۆڤ هه  خۆت به پویسته

  

یـــش  و راده ـــک تـــا ئـــه فریـــودانی خـــهدرۆ و ریاکـــاری و راســـتی 
نـجـی ـمـرۆڤ،  رد و ره  ده  بـیـر ـلـه و ـجـۆره  بـه وه ـکـه  الـیـه ـتـۆ ـلـه! بـت؟ ده

  وه ـشــه  دیکــهـکــی  الیــه  و لــه وه یـتــه بکــه) م ئــاده(ر  ـشــه ئینســان، بــه
  ر بزانیت؛ روه  دادپه وشیروان به ک نه خونژکی وه

  : وانوشیر ییام و نه خه
بخواـنـــد و ـهـــم ـبـــر آن ) ـنـــوروز( بنوـشـــت و آن روز را  جـشـــن ـبـــزرگ داـشـــت و عھدناـمـــه( {- ١

  ). روزگار نوشین روان عادل آیین میرفتند تا به
 

و  کیـان نووسـی و ئـه یـه نامـه گـه  بـرد و بـه ڕـوه زنیان بـه ژنکی مه جه(
وراـنـــی  ـیـــان ـتـــا ده رناـمـــه م ـبـــه ورۆز و ـئـــه ـیـــان ناوـنـــا ـنـــه رۆژه
  . }.)برد  ئه ڕیوه ر به روه روانی دادپهوشی نه

  

   مداین که گفتندی خدای تعالی این بنا بردست او تمام گردانید و ایوان کسری به :ییام خه - ٢
 عمارت همی کردند تا بر دست نوشین  شاپور ذواالکتاف بنا افنکندی و از بعد او چند پادشاه
  .د این بسیارروان عادل تمام شد و پل اندیمشک همچنین و مانن
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سـرا و  تـاقی کـه(واو کـرد و  و ته ستی ئه ده ی به  م کۆشکه زن ئه ن خودای مه ده
  ن پادشایی دیکه ویش چه رپای کرد و پاش ئه یش شاپووری ذولکتاف به)داین مه

ها پـردی  روه نجام، هه  ئه یاندییه ر گه وشیروانی دادوه  تا نه کۆشکیان دورستکرد
  . ر ماوه و هه ارکی ئهک ک ندیمشکیش وه ئه

  

  سووری لی حه عه: ر نووسه ٢٤ و  ٢٠ ل )یامی ه خی نوروزنامه(
  

 ی ئـران مـژوو ت بـه بـاره  سـه  کـه انهیی فارسـ  کتبـهو ر چاوک به گه ئه
یمـوور   تـه- غـول نگیزخـان مـه  چـه- ر نـده سـکه ئـه(ی   باسی هرشه بگین، هنووسراو

   بـه سـانه و کـه ئـه: ـن دهن و  کـه بـۆ ئـران ده )م ئایینی ئیسـالرانی رابهنگ و  له
) قتـل عـام(کیـان کوشـتار  و خـه الماری ئرانیانـداوه  په شکر و سپاوه له

  و هۆیـه ر بـه هـه!  کیان تان کـردووه ت و سامانی خه وه ره ، سه کردووه
 .ن که  ده پناسه )خونژ و تانچی(ک   وه سانه و که ئه

  شکرکشـی نـگ و لـه  جـه ت بـه بـاره بکی مژوویی سـهر کت ری هه خونه
ـه ـه ـب ـتی، ـه ـه روه گـش ـا ـئ ـه ـه ـییانه و کتـب ـه  فارـس  باـسـی هرـشـی  ـیـش ـک

کرـت  ن، ده کـه ده) رانـی ئیسـالم یموور و رابه  ته-نگیز  چه-ر نده سکه ئه(
   و راده  تا ئـه سانه و که  بوانن و بن ئه و کتبانه  له وه  چاوی گومانه به
  .  نووسراوه  وه وانه ن دوژمنانی ئه  الیه  له و کتبانه بوون، ئه نژ نهخو
کـی  ران و کوشتاری خه  بۆ گن و مازنده-وشیروان بۆ بلوچستان شکرکشی نه له(م باسی  به

رـمـانی   ـفـه  ـبـه ـکـه و ـخـه ت و ـسـامانی ـئـه روه ـهـا ـتـانکردنی ـسـه روه م، ـهـه یـلـه ک و ده بـلـوچ و گیـلـه
وشیروان بووبـت   دوژمنی نه  که  وه رکی بگانه ن نووسه  الیه له) یروانوش نه
  وه  ناخی ده  له  که سک نووسراوه  پنووسی که کو به ، به نووسراوه نه

 ـچـاوی   ـبـووه و ـبـه ی ئــران وـشـیروان و پادـشـاکانی دیـکـه نـگـری ـنـه الـیـه
  .    تماشای کردوون وه رزه

ـنـابی   ـجـهم ـخـونژ و ـتـانچین، ـبـهرانـی ئیـسـالم   راـبـهنگـیـز و و ـچـهر  ـنـده ـسـکه  ـئـه چۆنانوچۆنـه
وـسـی ـنـرخ و  فـیـردهـکـانی   هک ـخـونی خزـمـ وه... ک و  گیـلـه ـبـۆ ـخـونی بـلـوچ و؟  هر هوـشـیروان دادو ـنـه
  وا؟ بانک و دوو هه !؟ یه رانه روه  دادپه ت و سامانی بلوچ و روه نی سه، بۆچ تانکرد  نییه هایان به
  

  * !؟  کانی شانامه تییه یه ر باسه کۆمه  سه وت بۆنه نه چ نایهبۆ *
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  :تبینی
ـه ـش ـئ ـی  وه ـپ ـه(ی کتـب ـه ـن ـام ی خــه ورۆزناـم ـه) یـی ـانی  ، هــۆنراوه وه بخونـم ـک

ــام  خـــه ــدوهم )ییـــام کـــانی خـــه چوارینـــه(یـی ــار و، ســـه تـــه خویـن  و  بـــه ت هـب
  :  و فارسی نووسیوهی کورد م به ن رسته و چه  ئه انههۆنراو

  
 برای خیام     ییام بۆ خه

  

  پایدار باشی خیام   ییام بژی خه
  دشمن غم ایام    ییام  می ئه دوژمنی خه

   داری  هر واژه به      یه کتا هه یه ر وشه  هه له
  صدها پند و پیام     یام ند و په دان په سه

  

  !؟ وایه ره  یمان بینیوه که  کارنامه وشیروانک که ر بۆ نه روه نازناوی دادپه
  

 
 برای خیام     ییام بۆ خه

  

  پایدار باشی خیام   ییام بژی خه
  دشمن غم ایام    ییام  می ئه دوژمنی خه

   داری  هر واژه به      یه کتا هه یه ر وشه  هه له
  صدها پند و پیام     یام ند و په دان په سه

  

 
  دیبانی فارس ر و ئه  الی نووسه  لهی خونژ)وشیروان نه(ی  کارنامه

  
  . ء دادگری و رعیت پروری است  ادبیات فارسی، انوشیروان نمونهدر
  
  .  ک دۆستییه ری و خه روه وشیروان سنبۆل و همای دادپه دبیاتی فارسیدا نه  ئه له
  

         ). کیا(دکتر زهرا خانلری  ) ٧٤( ل، –فرهنگ ادبیات بارسی (کتبی 
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  وسی کانی فیرده سکاریکردنی هۆنراوه ده
  ر ستی فریودانی خونه به  مه به

  

هـا  وه رمـانکی م فه یله هک و د گیلهنی کا وه ته هن کوشتاری  ۆ بوشیروان نه
   بـه و جۆره یش به)وسی فیرده(نابی  جهکات و  رئه ده  درندانه  و نامرۆڤانه
  :  دارشتووه  بۆی هۆنراوه

  

  چنین گفت کایدر ز خرد و بزرگ
   ماند پی شیر و گرگ نباید که

   ستان س له ده رباز ب که  دهنابوتی 
  ژ و دارستان بۆ شر و گورگی که 

**  

  چنین گفت کایدر ز خرد و بزرگ
  ی شیر و گرگیک ماند  نباید که

   ستان  له دهک یهرباز ب  ناب دهوتی 
  ژ و دارستان  شر و گورگی که له 

  

 سـکیش  کـه ه نـاب تاکـو  بکـوژرنمـوو بـ هـه  ئـه:لـت ئـهوشیروان  نه
  .... و خۆراکی شر و گورگ  بهت بب که ترچ ده
    

  ). شیر و گرگپی ماند  نباید که(
  

  : اوهسکاری کر  ده  جۆرهو به  و هۆنراوه ئهم  به
  

  ). شیر و گرگییک ماند  نباید که(
  

  )کی یه) یکی({ی   وشهڵ گه  له  جیاوازی زۆره}ی  په)پی({ ی وشه
   

   .)برای ( واتهدا ی فارسی له) ی  په-پی(ی  وشه
  .}) منبۆ( =) برای من( { :نموونه

   .})بۆ تۆ ( =)برای تو({
  })م بۆ ئه(   =)برای این({
  .})و بۆ ئه(=  )برای آن({

   : نموونه). یک(  واته فارسییدا  له) کی  یه-یکی(ی  وشه
  .})ک مرۆڤ یه (–) یک انسان({
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  کـهتا نـاب: ـت ئـهوسـی  ی فیرده که هۆنراوهوشیروان و  ی نه که رمانه فه
 خـۆراکی  ی ببـت بـه وه ت بـۆ ئـه نانـه تـهبمنت زیندووی   به یانسک که

،  که ی ناوچهکان ژ و کو و دارستانه که ی دیکه و گیاندارانی شر و گورگ
  .موویان بکوژرن  هه پویسته

  
  :ت کراوه ئهسکاری  ده  که   و هۆنراوه ئهم  به
   

  )و گرگی شیر یک ماند  نباید که(
  

موویـان  بـ هـه ، ئـه) گورگ بمنـت ک دانه هی شر   دانهک ناب یه(  :واته
 :  ئاراوه  پرسیارک دنینه دا  لره  باسهو  ئهی  وه بۆ روونبوونه .نربکوژ

  
   و گورگ یا بۆ کوشتاری شر وشیروان چووه هن

  !م؟ یله ک و ده النی گیله  گهۆ کۆشتاریب
 
  ی بـه وه  بـری ئـه  لـه هانـان و درۆز و فریوکـارسـت  چاوبـه ره م نووسه ئه

ـاوی ره ـه ـچ ـه وه خـن ـانامه  ـل ـه  ـش ـوانن و ـپ ـه  ـب ـه ی ره نـج ی   ئاراســته خـن
ن ژـر پرسـیار و  وشـیروان ببـه ی نـه کـه  دڕندانه کارهن و  وسی بکه فیرده

 ،ن  ئاگادار بکه و باسه ران له  و خونهن  بکه وانه ته و نه داوای لبوردن له
وـت  یانـه ئـه و  نگریسـه و  ـه په  چه و کاره  ئه ته ستیان داوه  ده ۆرهو ج به
ی   سـایه  لـه دا کـه وره م ده یـش لـه وه ئـه .ن ر فریـو بـده  خونه و جۆره به

گـشـتی و  ـکـان ژـیـانی ـمـرۆڤ ـبـه ـشـه ـمـوو ـبـه  ـهـه وتـنـی زانـسـت ـلـه پـشـکه
 تـووک،ر ک پـه  بـواری نووسـین وه م لـه نی هـه مه کاری چاپهتی  تایبه به
  وه ی خـواره وهو شـ هبـ ...  بـواری فـیلم  م لـه ، هـهنـگ  بواری ده م له هه
  . ستمان رده  به وته که ئه

  : ین  بکه ی شانامه ڕه و دوو الپه با تماشای ئه
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  .انتشارات پیام عدالت(وسی چاپی  ی فیرده  شانامه  له دیکۆمینتی ی ڕه الپه

  )١٣٩٠( پ دومچا.  ناظر علمی مرتضی امیری اسفندقه
  

  دا و هۆنراوه ژر ئه  به   کشاویه  ڕه ن الپه م چه ری ئه  نووسه ته و خه ئه
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  م شه رگی شه ه ب- سپھری چاپخانهچاپی وسی   فیردهی  شانامه ی دیکۆمنتی له ڕه الپه

  

  دا و هۆنراوه ژر ئه  به   کشاویه  ڕه ن الپه م چه ری ئه نووسه  سووره  ته و خه ئه
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 ) بلوچ (  ت به باره وسی سه کانی فیرده ی بۆچوونه وه نهکاردا
  

) ـبـادیئات وــه حـمـوود ده ـمـه(ن دـکـی   ـچـه  ـبـه  ئاـمـاژه دا هـتـی لــر جــی خۆـیـه
 : هی و جۆره  به  کهنی  بکه)دیدار بلوچ( ری کتبی نووسه

  
ـــــه({ ـــــن ـک ـــــدم  ـم ـــــردم عالقمـن  وانمــــــود ـک

ــه  اکیـــپ ایشـــان،  بـــروم همـــراه) ســـراوان( ـب
ــرق  ــاعر ـغ ــرای ـش ــد و ـب ــب ـش ــرت و تعـج حـی

ای در  لوحانـــه  چینـــین خواســـت ســـاده اینکـــه
ــت ــد -: ـمــن ـســرکوب کـنــد، گـف  خـیــال میکنـی

ــــوخ و آدم  ـچــــی دارد آـقــــا؟ ـیــــک مـشــــت کـل
  ـخـــــاک و گرـمـــــایش آدم را خـفـــــه! مفـلـــــوک
.  دارد اینجـــور جاهـــا رفـــتن کفـــاره. میکنـــد

ـــه ـــرویم ادای وظیـف ـــوری مـی ـــم مجـب ـــا ـه ای  ـم
نـــی شـــھر  میبی  اینجـــا را کـــه تـــازه! بکنـــیم
ــده ــاری؟. اش اـســت عـم ــا، بیـک ــر آـق ــا ! نخـی ـم

  )مامور بھداری هستیم، شما چرا؟

  
  

  ی هکـ سـته ڵ ده گـه  لـه پمخۆشـه  کـهم پیشـاندا دابـوو  و جـۆره  بـه من که(
و  ی ـئـه وه ـسـۆڕما و ـبـۆ ـئـهیر ، ـشـاعیر ـسـه)راوان ـسـه( ـبـۆم ـبـۆ وان ـئـه

ـاره ـه زووه ـئ ـه  ـگ ـات، وـتـی ی ـمـن ـسـه وجاـن ـاکی ـخـ: رـکـوت بـک ـت ـک ۆم پـ
ژار  ـهـه ـکـی لــک ـخـه  و کۆـمـهۆــوـنـدێ ک ؟ ـهـه وێ  ـلـه ـیـه ـهـه ـچـی  واـیـه

ـوک مــه( ـت  دهوێ مــرۆڤ  ئــهی رماکــه خــۆڵ و گــه !)فـل نـچــوون بــۆ . خک
ڕۆیــن بــو   ئــه یــش کــه ئمــه.   تاوانکــه  جــۆره  شــونانه و جــۆره ئــه
ـه ـدانی کار ـئ ـارهنجاـم ـتره!   وـب ـه  باـش ـش بزان وه ـئ ــی ـت ـک ـه   هـی  ، م شــاره ـئ

 کارخۆ تۆی خۆم، نا نا کاک.  دانیانه کی ئاوهشار؟ نیت ب !  
  .}!)ین، تۆ چی؟ خۆشخانه ندی نه  کارمه ئمه
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 -:  صــاحبش زابلــی ســت و پریــروز تکــرار میکــرد  کــوچکی ســت کــه  فروشــگاه کنــار قھوخانــه({
ــر ـشــده ــی بھـت ــا بیـســت ـســال پیـشــتر خیـل ــده آب و ـهــوای زاـهــدان ـت ــاد ـش ــاه ، آـب   ، درـخــت و گـی

ـتــازه .  میخوردـنــد ـمــردم اینـجــا ـتــا بیـســت ـســال ـپــیش آب از ـچــاه.  ، درـخــت و گـیــاهاـنــد کاـشــته
 بـلــوچ -:   غاـفــل نماـنــد ـکــه هـمــو ـضــمن گفـتــارش از اـیــن اـبــراز عقـیــده. اـنــد  آب گذـشــته تلمـبــه

 تبعــیض قــومی کثیفــی   چــه ام کــه  دریافتــه و مــن طــی همــین مــدت کوتــاه! جــز واجبــات نیســت
ــه ــان دارد طـــور ضـــمنی در اینجـــا حـــاکم اســـت و ـب ــانی جرـی ــم میخواهـــد ریشـــه!  پنـھ اش را  دـل

 میبـیــنم و دقـیــق میـشــوم، نمیـتــوانم دلیـلــی ـبــرای اـیــن قـضــاوت  زـیــرا بـظــاهر ـهــر ـچــه. بـیــابم
 !).قضاوت کثیف. نادرست بیابم

 
ی  کـه نـه  خـاوه  کـه یـه  هـه دا دووکـانکی بچکۆلـه کـه نای چایخانـه په  له(

 ـچــاو  ی زاهـیــدان ـلــهوا ئاووـهــه: ـکــوت ، پـــرێ ده ه)زاـبــول(ـکــی  ـخــه
ــا ختـیــان ناـشــتووه ، دره ـپــش زۆر باـشــتر ـبــووهبیـســت ـســاڵ    ، گـی

 ـتـا بیـسـت  ی ئــرهـکـ ـخـه.  ـیـه  ـهـه هـخـت و گـیـا درهدار و ،  وز ـبـووه ـسـه
.   ئاوـیـان داـنـاوه ـپـۆمپی  ـتـازه.  وه ـخـوارده ـسـاڵ ـپـش ـئـاوی بیرـیـان ده

کـی  هایـه بـه بلـوچ نـرخ و )بلـوچ جـز واجبـات نیسـت( :رمـوو فـهی هـا ده روه هه
   ! و پویست ناکات بژین هایان نییه وه

کـی  رییـه رابـه  چ نابـه  کـه وتـووه رکـه دا بـۆم ده  کورتـه م مـاوه ر لـه من هه
! کرـــت  ده پـیــاده یش نھنـیــ  ـبــه و   ئاراداـیــه وـمــی ـلــه  ـقــهـلــی ـپــه ـچــه

ـاتوانم  ـبـزانم، ـبـه  م ـکـاره ی ـئـهر هۆـکـا پمخۆـشـه م ـکـاره  ی ـبـه ـپـهم ـن
ـکـی  ریـیـه دادوهم  ، ـئـه هو ـمـه  بدۆزـمـه ریـیـه روه م دادـپـه  ـئـهیرهۆـکـا  م و بـبـه
  })! ه په چه

  ٢٦  و٢١  کتبی دیداری بلوچ ل
 

  لـه بلـوچ  ت بـه بـاره سـهخـان وسـی  فیـردهنـابی  جـهی انک بۆچوونهدیدو
ک   وهرـکـی نووـسـهت  ناـنـه ـتـه   وه ـتـه خۆـمـای ـبـووهـهـا  وهـکـدا  ـنـاو ـخـه

  ڕــت ـکـه ـگـه هـئـ  ـمـه و ـسـته ـبـۆ هۆـکـاری ـئـهـیـش )یت ئاـبـاد وــه دهحـمـوود  ـمـه(
 !!!!کرت هئو  رهی په "ومی بلوچ قه"ر   سه له
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  دا)کوردی(بیاتی  ده  ئه زوحاک له
  
  ت بـه بـاره کـوردی سـه  بـهکـی مـژووییم  یـه رچـاوه سه   کهدا وه ڵ ئه گه له
دا   هـۆنراوهشـی  به م له بوو، به یدا نه پهبۆ ... و نترنت ه ئ له) زوحاک(

 هـا روه ، هـه ی نووسیوه باره ده یانداستان و شانۆل  شاعیرانی کورد گه
   بـه  ئاماژه  هورۆز نووسراو  نه ت به باره  سه  که و هۆنراوانه ی ئه زۆربه  له
سک   که  به شانی ناوی زوحاک ئاماژه ، شانبه ن که دهمکاری زوحاک  هست
  :  نموونه.کرت هد شگسکی شۆڕ ک که  وه )ر  ئاسنگه ی)کاوه({ناوی  به
   

   کور و کچ پیر و جوان ژنی کورده ورۆز جه ژنی نه جه
  .مشکی زوحاکی پژان ن مان که ی قاره یادی کاوه

  
  . ماوه یاد نه م له و هۆنراوه  ئهنی خاوه ناوی  وه داخه به

***  
   فر و ئاگر ستران و به

  ..ک کی یه پشه
  

  ی هۆ هه(گوتن
   چووی کوچ کاوه چهرۆژا 
   ڤه ناهنه
  بوو  بتن ههکی ژدهایه ئهکی  ته ل وه
  رشین  هه رو تاج ل هاتنه تا سه هه

   بن ر هاتنه هزار سه
....  

   ١٩٨٢ سای ٨، ژماره  ٧٩ تا ٧٥ -ل) ری کورد نووسه(گۆڤاری . ییب ید طه موئه: ر نووسه
  

  ورۆز  شیعر بۆ نه  چیرۆکه-یتی ئاگر به{
  

  ختی گ گرتو رهل و پۆی ، د ، په سال نییه
  .کا ڵ نه ندا هه ربه ژوو ده  که چراخان له
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  شقی   چیرۆک بۆ عه و گه  ئه ساڵ نییه
  نووس و  ک نه یه کاوه
   زوحاکرگی  بۆ مه
  .خا خ دانه دۆزه
....  

  ١٩٨٢ سای ٨، ژماره٦٧ - ٤٣ ری کورد ل  گۆڤاری نووسه-س  شرکۆ بکه: ر نووسه
***  

  !ف ب ف قه زنجیر قهی  ی کاوه وه ته ی نه ئه
  وری زستان، دڕ  هه ورۆز دای به رۆژی نه

....  
  ردن  گه هاکی له ژده تا زنجیری ئه

  !ک دامای پیکی ئاسن یه وه ته نه
  

 ٣٠٩ دیوانی گۆران ل -گوران: ر نووسه
***  

   کانی فاشیزم  بۆ بته-هاک  ژده زیندانی ئه{
  

  ؛ یه  قه-   زیندانت قه! هاک ژده ئه
  . رگای پۆیه  کۆنکرت، دهدیواری

   زیندانت، خته ، سه کون به! هاک ژده ئه
  !ندی گرانت ن به  ببه ناڕووش به
   کۆت و زنجیرت؛ ش مرنه هیزی له
  .مار ناپاکی بیرت  ده  له کارییه
    سزایه شنه  چه ر تاوه قیت هه دڵ ره
  .  کایه خاته ن هۆش ئه ندیی خاوه بۆ به

  وانت، زیندانهرب و  شن سه هند چه
  !کانت ندییه  خونی گشت به رخۆشن به سه
  زراو چوو،) بیر( ی دوی له ئه! هاک ژده ئه
  ! مشک کردوو ی ناشتای مارانت به ئه
....  

  ٢٦٩ و ٢٦٨ دیوانی گۆران ل
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  هاک ژده نجامیی ئه ئه{
  ران بازاری ئاسنگه - ک ی یه رده په
 

  ): وه نگ لدانه م زه ده به(جارچی 
  رمانی شای ب باک  فه به

  هاک، ژده ن شکۆ ئه خاوه
  رێ، م ده  ده تان له ورته
  !درێ رتان ئه  سه  شیر له به
  

  ، )کشن ڵ ئه شیر هه: (یاساون
  !رێ م ده  ده تان له ورته
  !درێ رتان ئه  سه  شیر له به
  

  :جارچی
  رارن، مارانی شا ب قه
  .کارن رزه ناشتای مشکی هه

  کوڕ،ر و  تان سه ه ر مه هه
   مشک پ ر له ی سه کاسه
  ن،   که ئاماده

  ن با یاساون بیانبه
  ی شا، تا جووت جووت بۆ چشتخانه

   قووت مشکیان بۆ مار بب به
  !زیر کرماییلی ژیر وه: ستی  ده به

....  
  
  
  
  
  

   ٣٥٩ تا ٣٥٣ دیوانی گۆران ل
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   رتاشی کوردی دا یکه ری په  هونه زوحاک له
  

یـی  هـۆنراوهری  شـی هونـه  بـه با لـه
  وه وینه  زوحاک دوور که ت به باره سه

ر  ی هونـه کـانی دیکـه شه  به و بۆینه
ک  ، وهرتاـشـی یـکـه ری ـپـه ک هوـنـه وه
دا   رتاشـییه یکـه  پـه و کـاره لهبینین  ده
  ، کـاوه ه  ر ی ئاسنگه کاوه سنبۆلی  که
ی  کـه رییـه  ئاسـنگه پیکیستکی   ده به

ی  کـه تهسـ  ده رشـان و بـه سـه   ته ناوه
ـه ـی  دیـک ـل هـک ـه ســه هـل ـک ـک ری پیاوـ  

ـــه ـــووه ـســـنبۆلی زوحاـک ـــه  گرـت    ـب
و  و ونـه و ئـه پـی ئـه بـه . وه سته ده

 زوحــــاک   وه ی خــــواره هۆنراونــــه
  :کوژت  ده ست کاوه ده به

  
  kurdipedia.info  :  ی سایت  له  ونه
یدانکی شاری    مه  له  ره و پکه ی ئه ونه

  . سلمانی گیراوه
 
   کور و کچ  پیر و جوان ژنی کورده ورۆز جه ژنی نه جه

  .نمشکی زوحاکی پژان مان که ی قاره یادی کاوه
***  

  ورۆز  شیعر بۆ نه  چیرۆکه-یتی ئاگر به{
  

  ختی گ گرتو ل و پۆی ، دره ، په سال نییه
  .کا ڵ نه ندا هه ربه ژوو ده  که چراخان له
  شقی   چیرۆک بۆ عه و گه  ئه ساڵ نییه

  نووس و  ک نه یه کاوه
   زوحاکرگی  بۆ مه
  .خا خ دانه دۆزه



 )وسی فیرده(رانی فارس و کورد و   نووسه   )کورد و بلوچ(وسی و  فیرده

 

 257 

  :تبینی
  

  ـلــهرـگــرتن   ـســوود وه ـبــه دا ڕه ن الـپــه م ـچــه  ـلــه باـســی زوـحــاک ـکــه
  رـچـاوه ـمـان ـسـه پــی ـهـه ـبـه و  ی پـکـراوه  ئاـمـاژهوـسـی ی فـیـرده ـشـانامه

ـر ـوردیش ـب ـه وهاـک ـه ـت ـژاد و رهر   ـس ـه ـن ـه ـگ ـاک و ـه ـیان  زی زوـح ر دوویـش
  .   سنیشان کراون ده.... ڵ و په دکار و چه هست و ب په
  

 کـیــان و  بـــت ـکــه )ژدـهــاک آـســتیاکس ـیــا ـئــه(ـمــان   ـهــه م زوحاـکــه ئاـیــا ـئــه
ــه ده ــی  وـ ــادی(ـت ــه )ـم ــرۆس  ناوـچــه  ـل ــهی زاـگ ــه داـم ــد، ـئ ــاد(و  زراـن ــه) ی هـم    ـک
ـه ـه )ـکـورش( س ده ـب ـه کـچ ـک  زای ـی ـهکـ ـاد  ـل ـاکانی ـم ـه پادـش ـراو و  ـل ـاو ـب  ـن

  ؟  جنشینی کرایه سیستمی فارسیزم
  

ـه ـه و باـسـه، ـئ ـوه  باـسـکی ـب ـه  و پویـسـته رـب ـه  ـب ـاری ـل ر  ـسـه  وردی ـک
ری  ک نووـسـه ـسـکی وه  تواـنـای ـکـه  ـلـه و ـکـاره ر بــم ـئـه ـگـه ـئـه. بکرــت

  ســانک کــه  هیــوادارم کــه، تاوانبــار نــیم دا نییــه ڕه ن الپــه م چــه ئــه
  . وه و باسه  ناو ئه  بۆنه یه یان هه و کاره  ئهیتوانای
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   ورۆزنامه نه
  

ـگـای فارـسـی   کۆـمـه  ـلـه ری ـسـاڵ ژـنـی ـسـه ک ـجـه  وهـمـۆ ـئـه  ورۆز ـکـه ـنـه
  ؟ ی کردووه رچاوه  سه  کووه  لهتبر  ده ڕوه به... و کوردی و

  

   ورۆزی شاکان ورۆز یا نه نه
  

  ـلـه.  ـمـین رۆژی ـسـاه ـکـه ـیـه)  ردـیـن روه ـفـه(لــوه  خاـکـهـمـین رۆژی  ـکـه ـیـه
ـه هدپشــینیان  ـه) مشــید جــه (  کــه وه گـن ـووه مــین کــه کــه ـی م   ئــه  س ـب

ـه ـه ـچ ـه ژـن ـوه ی ـب ـردووه ڕـ ـه  ـب ـه م رۆژه ، ـل ـید  دا ـج ـه هدمـش ـه چـت ـی   ـج نـگ
  .رداری خۆی رمانبه  فه یانکاته هدان و پاش تکشکانیان ک هدو
ـکـان  وهــ، دنیـشـ هدین دازــختـکـی  ر ـتـه ـسـه مـشـید ـلـه دا ـجـه و رۆژه ـلـه
ـه ـ ـت ـه هخـت ـه هد  ی ـک ـه رـشـان و ـهـه  ـسـه نـن ـه و رۆژه ر ـئ ـاوه ده (  ـل ـد ـم   وه ه)ـن
  ـکـان ـبـه هتدـسـ ـبـن و ده هـئـرـسـام   ـسـه و ـکـاره هـبـ ــک ، ـخـه باـبـل ـنـه ـگـه هد

ـــژه مـشـــید وه پاـشـــان ـجـــه. خۆـشـــی و ـشـــادی ـــه ک پادـشـــا درـ    ـب
ـه ـه شــته ـگ ـۆ  دهدات  هدی  ـک ـازهڕوات ـب ـه،ربایجــان ـئ ـه  ئرانیـی ـان ـل دا  م رۆژه ـک
مـشــید  هـجــ. هـنــار ده  دارـشــکر  ـلــهیانمـشــید ـشــکر رانـمــایی ـجــه  ـبــه

ـه ـابییان ـل ـایینی ـس ـاو ده ـئ ـه  ـن ـات، ـه ـه ـب ـده دا ده م رۆژه ر ـل ـه ـس ـات ـب   ـک
کردنی ـمــوو زاناـیــان ـبــۆ راهنـمــای دات ـهــه رـمــان ده ری و ـفــه روه دادـپــه

  وه ه)امـیــی ـخــه(ـنــاوی  ـبــه  ـکــه ـکــدا  ـیــه ورۆزناـمــه  ـنــه ـلــه. ـبــن ـبــۆ الی
ـراوه ـ نووـس ـۆی دـی ـه ـه ـه اریکردنی ـن ـۆره ورۆز ـب ـووه و ـج ـه :  ـب ـک ـک کاتـ  

ـه ـان ـخـۆر دوو ـجـۆر ـسـووڕانی ـه ـه زانیـی ـه، ـی ـه  ـی ـان ـئ ـه وه کـی ـه   ـی ـه  ـک   ـل
ـــه ـــدارۆژ )٣٦٥%٢٥( ر ـه ـــه ـک ـــه وه بـت ـــه  ـئ ـــه و کاـت ـــه  ـک ـــانگی   ـل  ـم
ـسـتی  و ده  لـیـه ی ـکـه و کاـتـه  ـئـه وه ، ناتوانــت بـتـه  ـبـووه دا لــوه خاـکـه

  . وه بته م ده ی که و ل ان کردووهڕ  گه به
  ورۆز و کردـیـان ـبـه وت ناویـنـا ـنـه رـکـه ی ـبـۆ ده وه مـشـید ـئـه کاتــک ـجـه

  . برد  ده ڕوه یان به وه یکش ئه  و خه ژن، پادشاکانی دیکه جه
  

  .}١١٣ و ١١٢ل تمدن و فرهنگ ایران از آغاز تا دوران پھلوی، {: کتبی
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 )ر بایـجـان ـئـازه( ـبـۆ   ـچـووهمـشـد  ـجـه  ـکـه  ـکـراوه وه  ـبـه دا ئاـمـاژه و باـسـه ـلـه
  لــه) پادشــایانی پشــدای(ی  ماــه مشــید و بنــه  جــه دا کــه وره و ده ئایــا لــه

  ؟  ربایجان بووه ناوی ئازه تدا بوون ناوێ به سه ده
،  ـکـار ـبـراوه  ـبـه رـچـاوه ک ـسـه  زانـسـتگاکاندا وه  ـلـه  ـکـه و کتـبـه  ـلـه و ـنـاوه ـئـه

  .  ی پرسیاره گه خۆی ج کار بردووه یان به و ناوه بۆ ئه
  
  :مشید ورۆز و جه  نه ت به باره هس
  
   ف کیانی یکی تخت ساخت به
   بدو گوهر اندر نشاخت  مایه چه
   چون خواستی دیو برداشتی که

   گردون بر افراشتی ز هامون به
  چو خورشید تابان میان هوا

   فرمانروا  برو شاه نشته
  جھان انجمن شد بر آن تخت او

  از بخت او  شگفتی فرومانده
   جمشید بر گوهر افشاندند به

  مر ان روز را روز نو خواندند

  ی شکۆداریختکی سازکرد شا ته
  هادار ل به ر نایاب گه وهه  گه له
  یانگرد رمانی شا دوان هه  فه به
   برد١مایان  بۆ سه وه مینه  زه له
  ر روه تاو پادشایی سه کو هه ر وه هه
  ر  وه خته  شاد و به وه خته ر ته سه  به
    ختی شا ور ته ده  له  وه ک کۆبوونه خه
   شادمانی شا هلموو  رسام بوون هه سه
  مشید گوباران کرا  جه و رۆژه ئه

   نرا و رۆژه ورۆزیش له ناوی نه
  

  ٢٧ ل  )١(رگی  به شانامه
  
    . وه تهورز کرا وی به  زه له  که  یه وه ست ئه به  مهکو به،   نییهست ئاسمان به مه: ما سه *
  

  ی  چوارچـــوه  ـلــه  ـکــه ورۆز باـســکه  ـنــه ت ـبــه ـبــاره  ـســه و باـســه ـئــه
  وه داـخــه ـبــه !  راـســتی  ـلــه ـیــش دووره وه ، ـئــه دا فـســانه داـســتان و ـئــه

 و وـســی فـیــردهی   روانـگــه  ـلــه رـشــتکی دیـکــه ک ـهــه ـیــش وه)ورۆز ـنــه(
ـاپه ـتانه ـش ـهوه وه رـس ـاکانهری ـن ـه.   ـش ـا ـل ـه ـب ـانه  ـئ ـاپه فـس ـتی ره  و ـش  ـس
  لـه  وه یشـه کـی دیکـه یـه گـه  روانـه  و لـه کـی دیکـه  الیه  له وه وینه هدوور ک

  .رۆز بوانینو نه
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   وه  بۆ پاشه وه ڕانه گه
ـه ـا گیـن ـه وه ـب ـۆ ـئ ـه و ده  ـب ـه وراـن ـه ســه  ده  ـک ـی زانســتیی ـل ـارادا  ـت  ـئ

ـه ـووه ـن ـۆ ـئـهک  ، وه ـب ـهـم ـان ـبـۆ ـهـاتووچوو ـه ـه  رگاوـب ـووه ـمـوار ـن ،  ـب
 مــۆ ئــهک  ، وه بــووه فــۆن نــه لــه رق و تــه ۆر، بــهراکتــ ماشــین، تــه
ـۆر و ده ـه دوکـت ـان و ـن ـه خۆـشـخانه رـم ـووه  ـن ـۆ ـئـهک  ، وه ـب ـۆ ـم  ـسـیلۆ ـب

  .  بووه  نه وله نم و دانه وتکردنی گه که پاشه
ـه ـا ـگ ـه ـب ـه وه ڕیـن ـۆ ـئ ـه و ده  ـب ـه وراـن ـه   ـک ـا ـل ـرۆڤ ـی ـاو ـجـه  ـم ـه  ـن ڵ و  نـگ

وتنـی ببـت  ی پشـکه  رگـهر تـۆزێ گـه  یـا ئـه کانـدا ژیـاوه وتـه شکه ئه
ــه ــه ـل ــی ـچ ــد و دـ ــه  گوـن ــای ـل ــاخ و  ن ـم ــی ـش ــیو و دۆڵ و دامـن  ـش
 و  ـفـر و کــوه  ـبـه  ـبـهرـمـای زـسـتان ، ـتـاریکی و ـسـه  ژـیـاوهکاـنـدا کــوه
ـه ـسـه ـه هۆـب ـه وه نداـن ـه ریـکـی ـچـه  ـشـه  بووبــت ـب ـانی ن مانـگ رد  ده. ی ژـی

ـه ـازار ـن ـه و ـئ ـه خۆشــی ـل ـه  الـی ـوارده ک، ـت ـوونی ـخ ـه واـب ـۆی و  ـم ـی ـخ ـن
 ژـیـانی لکردبــت  وه ـکـی دیـکـه  الـیـه ڕ و ـمـاتیش ـلـه تـفـاق و ـئـافی ـمـه

پـــی ژـیــانی ـخــۆی  دا سروـشــت ـبــه  دژواره و بارودۆـخــه ژان، ـلــه ـبــه 
 ـنـدان و هۆـبـه ـسـه   ره  ـبـه ره ر، ـبـه  ـبـه گرـتـه و ـگـۆڕان مـلـی رـگـا ده ره ـبـه

و وا خۆـشــی  ، ـهــه وه بـتــه م ده رماوـســؤل ـکــه ـفــر و ـســه ـبــه ی کـــوه
ـه ـه ـس ـا ده رـه ـژ و گـی ـدانی ـگ ـه ـ ـت ـب ـه بـ ـینی ـئ ـه  جنـش  و   دژواره و ژیاـن

ـمـوار  ڕ و ـمـات ـهـه ل و ـمـوور و ـمـه رـگـای ـهـاتووچوو ـبـۆ ـمـرۆڤ و ـمـه
ـت ده ـه. بـ ـه م ده ـئ ـازه وراـن ـه  ـت ـه  وه  ـب ـه رزی ـب ـار ـب ـه ـه ـه ناوبانـگ ـه  ـک ر   ـه

ی  و رۆژـکـ  ژـیـانکی ـتـازه ـخـت و دژواره  ـسـه وراـنـه و ده رۆژـکـی ـبـۆ ـئـه
  .  ک بووه)ورۆز نه ( نوێ واته

ـه ـه وه ـئ ـه ی ـک ـاره  ـس ـه ـب ـه ت ـب ـه  ـن ـی  ورۆز ـل ـه( باـس ـه ـن ـا ـن ـاکان ورۆز ـی   دا)ورۆزی ـش
  تـــاودا کـــه وری هـــه  ده  بـــه وییـــه ، باســـی ســـووڕانی زه گرنگـــه زۆر

ـاوه ـه ـم ـه رۆژ ده) ٣٦٥%٢٥( ی ـک ـت خاـی ـاریکردنی .نـ ـه دـی ـه ـئ ک   وه و کاـت
ی  پــی پواـنـه  ـبـهدا وراـنـه دهو  ـلـه    وه ه)ورۆز ـنـه(ـنـاوی  ـبـهو ری ـسـاڵ  ـسـه

   ! یی شانازییه  جگهی مرۆڤمۆ ئهزانستی 
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  ) دیکه(ی نری سا و سه) ورۆزی نه(ری سای  سه
  

) ری ـسـاڵ ـسـه(ن ـجـۆر  دا ـچـهـمـۆ ـئـه  ـلـه  زاـنـین ـکـه  ده وه مووـمـان ـئـه ـهـه
  : نموونه یه، هه
  .ری سای عبری  سه– ١
  .)دیمیال(ری سای زایینی   سه– ٢
  .)مسی شه(تاوی  ری سای کۆچی هه  سه– ٣
  .)ری مه قه(ری سالی کۆچی مانگی   سه– ٤

  ری سای عبری سه{ 
  )کان هودییه یه (  به ته  تایبه ری ساه م سه ئه

  : وت) هارون(و ) موسا(  موشه   بههای  میسردا وه خودا له
  هم مانگــ بــت، ئــه مــین مانــگ ده کــه  یــه بــۆ ئــوه) نیســان(مــانگی 

  .   مین مانگی ساه که یه
  

  )میالدی(ری سای زایینی  سه
  کان سیحییه  مه  به ته تایبه) میالدی(سای زایینی ری  سه
   ـکــه )ـســیحه عیـســای ـمــه(  داـیــک ـبــوونی ی ـلــه بۆـنــه ـیــش ـبــه  وه ـئــه
م   بــهمــانگی دســامبر، ٢٥ رۆژی بیســتوپنجی  ڵ گــه  لــه ره رانبــه بــه

  .  اوهری ساڵ دیاریکر  سهک  وه می ژانوییه که رۆژی یه
  

  ری سای کۆچی سه
  کان  موسومانه  به ته ری سای کۆچی تایبه سه

ســـای ) کـــۆچی مـــانگی(و ) تـــاو کـــۆچی هـــه(تـــای ســـای  ره ســـه
ی ٦٢٢ ســـای  لـــه  کـــه ری ئیســـالمه رابـــه) د ممـــه محـــه(کـــوچکردنی 

  }. دینه  بۆ مهڕۆن  ده وه ککه  مه دا له زایینی
   نترنت ئه:  رچاوه سه

  
ـین  هدک  وه ـهبیـن ـه) ری ســاه ســه) (٤(و  ـئ ـی رووداوه ـب ـه  پـ ـ  ئاییـن   هکاـن
ـه ـه ـل ـه  الـی ـاریکراوه  وه ن ـخـۆدی مرۆـڤ ـه  ـهـه، دـی ـام ـل ـه ر ـک ـه واـن ـه  تایـب   ـت
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نـدی  هپـو) ورۆزی  سـای نـه ری سـه(م   بـه، مـرۆڤ  لـهک یـه سـته  ده به
   . نییهبت،  مرۆڤ کردیست  ده   که وه  هیچ رووداوکه به

  بــه) وی گــۆی زه( ســووڕانی  نــدی بــه ورۆزی پــوه ری ســای نــه ســه
ــه ده ــه وری ـه ــاودا ـه ــه ـت ــه . ـی ــه ـئ ــه ـگ ــه ر وردبیناـن ــای  ـســه (  ـل ری ـس
ـه ـه) ورۆزی ـن ـوانین، ـس ـه ـب ـای ـن ـوه ری ـس ـه ورۆزی پـ ـدی ـب ـه ـن ـوو   ـه ـم
  . یه  هه وه سکه که
  

   ئاگر
  :ین  بکه  هن د و چه ی ئاگر تماشای ئه وه  دۆزینه ت به باره با سه

   

  نگی پش مژوو  رهه ت و فه شارستانییه
  
ــه{ ــک ـه ــه  رکاتـ ــاس ـل ــی   شارســـتانییه  ـب ــش(ـت ــژوو ـپ ــت ) مـ بکرـ

  ی وه  ـئـه،وه ـتـه دۆزراوه ت ـنـه  هـشـتا ـخـه  ـکـه ـیـه وراـنـه و ده ـسـت ـئـه ـبـه ـمـه
ــه ــه ـک ــه هد   ئـم ــی   ده وه باـت ــش(وراـن ــژوو ـپ ــانی  پاشـــماوه) مـ ی ژـی
ـه ـه وت نیـشـینه ـشـکه ـئ ـه  کاـن ـه  ـک ـه  ـل ـ ی زه  ـب ـه  هماـن ـووه  ـب ـه دوور ـب    و ـب
ـه ـ تو وڵ ـه ـهی انکۆـش ـ ئاـس ـان هوارناـس ـه  ـک ـی زه  ـل ـراوه ده وی  دـ  و  رهـن
  .  و باسانه ست خونکارانی ئه ر ده  به ته هووتو که
ـمـن،   کـه زۆر  دا کـه وه ڵ ئـه گـه لـه. ن نی ئمـه یادگـاری باوبـاپیرا وانـه ئـه
ـه ـه ـب ـ م ـگ ـهـل ـان و  گرانـب ـهـه ـه وه  کارداـن ـان ـه ـه ـی ـه ـی ـه  ـل ـژووی ر ـس مـ  
ـش زاران ســاڵ هــه ـۆ ئمــه وه  ئــه  و شــتانه ئــه. جھــان  ی مــۆ ئــه ـپ    ـب

ـه روون ده ـه ـک ـه وه ـن ـی   ـک ـینانتروپوس( مرۆـڤ ـه٢)ـس ـه  ـک ـه  ـل ـ  ـئ ـه کهـش ـانی  وـت ـک
 ١)چوکــۆتین(وتــی  شــکه  ئــه لــه.  ئاگریــان ناســیوه ،نو ژیــا)چینــی بــاکوردا(

ـماوه ـک پاـش ـی   یی ئـس ـه)   ـسـینانترۆپۆس(مرۆـڤ ـه ـل ـاگردا   ـپ ـووی ـئ ـای کواـن ـن
ــه دۆزراوه ــه ســـته ده .   وه ـت ــه ـی ــی دیـک ــه ـک ــه  ســـه  ـل ــاوه ر ـئ ــه و ـب   ڕن ـل

ک  ـیـه ـسـته  جـگـای ژـیـانی ده فریـقـای ـخـواروو ـکـه ـکـانی ـئـه وـتـه ـشـکه ـئـه
 ، ـبـــووه )پرومیـتـــوس( ٢)ئاـســـترالوپیتکوس پرومیـتـــوس( ـنـــاوی  ـمـــرۆڤ ـبـــه ـلـــه
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کــار   بــهیــان ئاگر  کــه وتــووه ســکه  دههایــان واری وه ئاســه و  نیشــانه
ــردووه ــه . ـب ــان کاتـــک ـک ــاگری  بگوـم ــرۆڤ ـئ ــه ـم ــه وه دۆزیـی ی   زۆرـب

   کـه وه  هـۆی ئـه  ئـاگر بـوو بـه. ر کـرد سـه ی ژیـانی چـارهکـان گیروگرفته
ـئـاگر . ـنـن ـیـه  زیانـیـان پبـگـه واـنـه ـتـوانن ـشـه ـکـان ـنـه  دڕـنـده ره وه جاـنـه
ک ـخـودا   وه ک پـیـرۆز ـبـوو ـکـه ـیـه ده را  الی ـمـرۆڤ ـبـه ـتـادا ـلـه ره  ـسـه ـلـه

  . گرت کاندا رزیان ده ژنه  جه کرا و له  دهشتایش
1 – Prehistory  2 – Sinanthropus    
3 – Chou Koutin  4 – Austrolopithigus           

  
  ی )ن پکه(مرۆڤی 

ـه ـی پـک ـه مرۆـڤ ـی ـک ـه ـن ـه  ـب ـاوی ـئ ـه ـن ـه و ناوچاـن ـه ی ـه ـه ـک ـراون و ـل وێ  ـن
ـــه ـــه دۆزراـن ـــه. ، ناســــراون وه ـت ـــه ـب  ) پ- س–و ( تکۆشــــانی و وڵ  ـه

 لــه ١٩٢٩  ســای  لــه م مرۆڤانــه ی ئــه وارناســی چینــی جومگــه ئاســه
،  وه تــه ن بینــراوه  کیلــۆمتری پکــه٦٠   لــه) چوکــوتین(ی کــان هوتــ شــکه ئــه
  .ملیۆن ساڵ پش ژیاونک یه   انهو  ئه  که وه سته ده دات به  ده وه ئه

  

ـه ـه ـب ـه( ی  وـت ـانی ی١)ســخۆلۆس ـئ ـوس( شانۆنووســی یۆـن ـه٢)پرۆمـت ـه  ـی ـین  ـک ـم
ـه ـه ـک ـوو ـک ـک  س ـب ــه( چ ـه)ون ـگ ـانی دوورـگ ـی گـک ـه ـگ  ٣)لمـنـوس(ی ی ـب

ــه. داگرـســان ــانی دا   داـســتانه ـل ــانی یۆـن ــه)  پرۆمـتــه  (ـک ــاگر  ـب  ـخــوای ـئ
ــه ــراوه، پرۆمـت ــه داـن ــاگر ـل ــ و  هد  وه  ئاســـمانه  ـئ ــه هدڕفـن ــدات ـب   ـی

  ). وسئز(تی  ر نفره  به وته که هد   و هۆیه ر به مرۆڤ، هه
  
ــهیز ــوس ـل ــدا  ـئ ــدر (پـش ــه) پاـن ــک ( ـب ــه) مجرـ ــ ـل ــازار و   ده ـپ رد و ـئ

ـهــۆی   ـبــه١م پاـنــدر ، ـبــه نرـــت ـبــۆ الی پرۆمـتــه هد  وه نهخۆـشــی ـنــه
ـه ـای و زانایـی ـه وه داـن ـاره  ـب ـه  ـک ـوس یی ز  ـک ـت هدـئ ـان ز. زانـ ـوس یپاـش ـئ

ـه ـاز  ـقـه-ـقـاف( کــوی   ـلـه ک تاوانبارــک  وه پرۆمـت  ٢)هفـسـتوس( ـبـه) فـق

ـه هد ـه وه ـسـتته ـب ـه  ـب ـۆ  تاـهـه ردــک و ـسـزای ـهـه  ـب ـایی ـب ـه هد ـت  و  وه بـت
رگ و  ـنـووک ـجـه  ده ـمـوو کاتــک ـبـه  ـهـه ـکـات ـکـه هدداـکـی ـبـۆ دـیـاری 
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ــاره هـــه ــه نـــاوی ونجونجـــ بکـــات و دووـب ــدوو بـت پـــاش .  وه  زیـن
   پرومـتـهـکـوژێ و هد   ـکـه داــه) راکـلـۆس ـهـه( و ـئـازارکی بپاـیـان  نـجـه ـشـکه ـئـه

. خـشـــت یـبـــه هدبــــت و  هدئوـســـیش لیـخـــۆش یـکـــات و ز هدـئـــازاد 
ـه ـه ئاگرــک ـک ـه  پـشـکه  پرومـت ـرد ـب ـایی  ـشـی ـک  ـمـرۆڤ هوـشـیاری و داـن

  ت ـبـه ـبـاره  ـسـه ک ـبـوون ـیـه فـسـانه  باـسـمان ـکـرد ـئـه ی ـکـه واـنـه ـئـه. ـبـوو
  .   ئاگرهییدا بوون په

1 – Aeschylus   2 – Promethee   3 – Lemnos 
   ی یۆنانه فسانه اوی ژنکی ئهن: پاندر

  .تبر دکار   به وه ستنه  بۆ به ند که ربه مه ک که  وه  ئاسنکه پارچه: هفستوس
ـه ـه ـب ـه م ـب ـه  بۆـچـوونی ـه ـدێ ـل ـه ـن ـاگرێ ـب ـان ـئ ـه  زاناـی ـۆی گرکاـن   وه ـه
ـه ـه ـک ـه  زه  ـل ـه وه ویـی ـه  ـس ـداوه ری ـه ـه ـ ـوه  ـک ـه وـت ـه  ده ـت ـا ـب ـرۆڤ ـی   س ـم

ــه ــۆی ـه ــقه وره ـه ــ وه تریـش ــه روه ه، ـه ــا ـب ــه ـه ــۆی ـگ ــه  ـه ــی ـه وا و  رـم
ـئــاگر . س ـمــرۆڤ  ده وتبـتــه  ـئــاگر ـکــه وه گگرتـنــی گژوگـیــای وـشــکه

  . ژیانداکی بوارر هه  وتنی مرۆڤ له  هۆی پشکه ته بووه
  

  .}٨ و ٧  لتمدن و فرهنگ ایران از آغاز تا دوران پھلوی، {کتبی :  رچاوه سه
  

  ورۆز همایی ئازادیخوازی نه
،  هانــی ری ســای تــازه ورۆز ســه  نــه ی کــه وانــه تــه  نــهو نــاو ئــه  لــه
 ـیـش ـسـنبولی و پناـسـه ، ـئـه ـیـه ـشـی ـهـهی ـکـی دیـکـه ـیـه ورۆز پناـسـه ـنـه

  .  مکار و زۆردارییه دژی سته
  ؟  کراوه  وه  پناسهها وه  ورۆز بۆچ نه
رزی   وه  ـلــه  ـکــه ـخــت و دژواره  ـســه و ژیاـنــه ورۆز ـئــه  ـهــاتنی ـنــه ـبــه

بــ و ژیــان بــۆ  تــی الواز ده ســه کــرد، ده ای دهو رمــانه زســتاندا فــه
ـه ره وه بوونــه ـه کــان ـب ـه گشــتی و مــرۆڤیش ـب ـ و  تــی ئاســان ده تایـب ـب
  دات ـبــه ی ده  ـمــژده وه ر ـئــه ـهــه. ن ـکــه ـیــی ده  ئاـســووده ـســت ـبــه ـهــه

ـتـی  ـسـه دهـیـی کۆـتـایی پــدت و  ـسـته  ژـیـانی ژــرده ـکـان ـکـه ـسـته ژــرده
  .اتڕ شکان دهو تک ره مکار و زۆردارن به سته
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  ورۆز و ئاگر نه
  

  ڕــوه ی ئــاگر بــه بــ گوبســه ری ســاک بــه ورۆز و ســه هــیچ نــه
  خـت و دژواره  سـه و ژیانـه  بـۆ ئـه وه گتـه ر ئـه یـش هـه وه ئـه.  بـراوه نه

زنـتــرین  دا ـئــاگر ـمــه رزه  وه ـلــه. ـتــی  بووـیــه  ـمــرۆڤ ـکــهی  زـســتانییه
  !  ناگای مرۆڤ بووه پشتیوان و په
ـتـی ـئـاگر   یارـمـه ، ـبـه ـتـی ـئـاگر ـخـواردنی ـسـازکردووه یارـمـه  ـمـرۆڤ ـبـه
ــه ــۆی ـل ــداره ـخ ــه  گیاـن ــه  ـج ــه نـگ ــانی وه یـی ــه ـک ــیر و ـب ــر  ک ـش ... ـب
متــر   تــا کــه تــی ئــاگر خــۆی گــرم داهنــاوه  یارمــه ، بــه پاراســتووه

ی  ســـه ره ک کـــه خۆشـــین بـــت، ئـــاگری وه دووچـــاری ئـــازار و نـــه
  مــۆ ئــاگر لــه  ئــه لــه.  هکــار بــردوو ی رگاوبــان بــه وه رووناککردنــه
ـنـاوی  ـسـازی ـبـه ـشـی پیـشـه  ـبـه ، ـلـه رـبـاز ـبـووه  ده واـنـه ی ـئـه چوارچــوه

وتنــی ژیــانی مرۆڤــدا   پشــکه لــهور  زنتــرین ده  مــه)ی ســووتان  وزه-ئنــرژی (
  !ن دوانه ورۆز لفه  ئاگر و نه کوردی  کورتی به به گت و ده
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  ) ورۆز مشید و نه جه(کان و  ئرانییه
 

ـهـار  رزی زـسـتان و ـهـاتنی ـبـه  کۆـتـایی وه ورۆز، ـلـه  ـنـه ت ـبـه ـبـاره ـسـه
  ن ـکـه ـکـه  ـئـه وازه و بانـگـه  ـچـاالکی و ـئـه وـنـه ـکـه ماـسـمدیای فارـسـی ـئـه

ـوروز( ـد باـسـتانی ـن ـه عـی ـوده  ـک ـذار آن ـب ـق   جمـشـید بنانیانـگ  اـسـت متعـل
ـه ـوروزی را اـجـرا ـب ـم مراـسـم ـن ـا ـه ـا و کردـه ـا میباـشـد، افغانـھ   ایرانیـھ

و   بــه دا ئامــاژهیشــ رچــاوه لــ ســه  گــه لــه). امــی میدارنــدو آنــرا گر
  :ن که ورۆز ئه  نه ت به باره وسی سه ی فیرده هۆنراوه

  
   ف کیانی یکی تخت ساخت به
   بدو گوهر اندر نشاخت  مایه چه
   چون خواستی دیو برداشتی که

   گردون بر افراشتی ز هامون به
  چو خورشید تابان میان هوا

   فرمانروا برو شاه  نشته
  جھان انجمن شد بر آن تخت او

   از بخت او شگفتی فرومانده
   جمشید بر گوهر افشاندند به

 مر ان روز را روز نو خواندند
  سر سال نو هرمز فروردین

   از رنج روی زمین بر آسوده
   شادی بیاراستند بزرگان به

  می و جام و رامشگران خواستند
  چنین جشن فخ از آن روزگار

   ما ماند از آن خسرو یادگار هب

  ی شکۆداریختکی سازکرد شا ته
  هادار ل به ر نایاب گه وهه  گه له
  یانگرد رمانی شا دوان هه  فه به
   برد١مایان  بۆ سه وه مینه  زه له
  ر روه تاو پادشایی سه کو هه ر وه هه
  ر  وه خته  شاد و به وه خته ر ته سه  به
    ختی شا ور ته ده  له  وه ک کۆبوونه خه
   شادمانی شا هلموو  رسام بوون هه سه
  مشید گوباران کرا  جه و رۆژه ئه

   نرا و رۆژه ورۆزیش له ناوی نه
  هار  رزی به  وه  م له که رۆژی یه

   ئش و ئازار ها بوو له وی ره زه
  ان  تدار سه کۆڕیان رکخست ده

  یران وحه سته ی نۆشی و به بۆ مه
  ژنکی پیرۆز  جه ج ماوه بۆمان به

  ورۆز ناوی نه  بهۆمشید ی جه  ال له
  

  ٢٧ ل )١(رگی  به شانامه
 
    . وه تهرز کراو وی به  زه له  که  یه وه ست ئه به  مهکو به،   نییهست ئاسمان به مه: ما سه* 
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ـه ـه ـئ ـه ـگ ـان ـسـه ی فارـسـه و باـسـه ر ـل ـاره ـک ـه ـب ـه ت ـب مـشـید  ورۆز و ـجـه  ـن
کــان خۆیــانی   فارســه کــان کــه ئرانییــهکــرێ بــژین  ، ده وه بکۆنــه
کــو  ورۆز نــین، بــه ژنــی نــه نــی جــه ک خــاوه ن نــه کــه  ئــه پپناســه

ن  و ـچـه  ـلـه و باـسـه ت ـبـه ـبـاره ـبـا ـسـه.  مـشـیدیان ـکـردووه ـتـی ـجـه دژاـیـه
  : بوانین هۆنراوه

  
   شدن روزگار جمشید تباه

  
  از آن پس برآمد از ایران خروش

   جنگ و جوشپدید آمد از هر سوی
   روز سفید  گشت رخشنده یهس

  گسستند پیوند با جمشید
   ایزدی   شد فره برو تیره

  بکژی گرائید و نا بخردی
  پدید آمد از هر سوی خسروی

  یکی نامداری ز هر پھلوی
    و جنگرا ساخته  کرده سپه

   دل از مھر جمشید پرداخته
   یکایک از ایران برآمد سپاه
   سوی تازیان برگرفتند راه

  جا یکی مھتر استشنودند کآن
   اژدها پیکر است پر از هول شاه

   جوی  شاه سواران ایران همه
  نھادند یکسر بضحاک روی
  بشاهی برو آفرین خواندند

   ایران زمین خواندند ورا شاه
  هافش بیآمد چو باد کی اژده

  بایران زمین تاج بر سر نھاد

  مان و نه ره مشید به تی جه سه ده
  

    ئاژاوه  بوو بهدا ئران پاشان له
    ر الوه هه  را له نگوهه  جه بوو به

   تاریکی  رۆژی رووناک بوو به
  ناکۆکی  مشیدا بوو به ڵ جه گه له

  گا ر  رووی لوهزن ی مهیزدان
   را ههنگ و  جه  لکرد بهئارامی 
   وت ردانی رووی کرده پاشاگه

  ت سه یبوو هزوده  هه ی که وه ئه
  شکر و سپا لهکرد  ی ئه ئاماده

  مشیدا ڵ جه گه  لهنگ جهب تا هه
  شکر و سپا  له وه  ئرانه له
   رگا وتنه ب که ره بۆ الی عه له

  وێ   له واسک  بیستبوویان که
   و ج   و پگه ته سه ن ده خاوه
  ک بۆ ئران  اکردنی شایهدی بۆ په
  موویان  سواران هه الی زوحاک  چوونه

  شای خۆیان به   شا ویان کرد به ئه
   خاکی ئران  وا بت له رمانه تا فه
  ژدها بۆ ئران رۆیشت  ئهک وهر  هه

  خت دانیشت ته بان لهر   سه نایهتاجی 
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  از ایران و از تازیان لشکری
  گزین کرد گردان هر کشوری

  خت جمشید بنھاد رویسوی ت
  چو انگشتری کرد گیتی بروی
  چو جمشید را تخت شد کندرو
  بتنگ آوریدش جھاندار نو

   برفت و بدو داد تخت و کاله
   بزرگی و دیھم و کنج و سپاه

   نھان گشت و گیتی برو شد سیاه
   سپردش بضحاک تخت و کاله

  جھان کس ندیدچو صد سالش اندر 
   مردمان ناپدید ز چشم همه

   دریای چین  سال روزی بهصدم
   ناپاک دین پدید آمد آن شاه

   بچنگ چو ضحاکش آورد ناگه
  یکایک ندادش زمانی درنگ

   مرورا بدو نیم کرد باڕه
  جھانرا ازو پاک و بی بیم کرد

  ب و ئرانی  ره عه      شکرکی ساز کرد له
   رانی نگاوه  جه  لهکموو شون  هه له

  مشید برد ر جه پاشان هرشی بۆ سه
  موو داگیرکرد وی هه جھانی ئه

   وری گیراوه  زانی ده مشید که جه
   ماوه ه نینگ جهرد و  به نهتوانای 

    وه هخت و تاج ته  گای جھشت به باره
    وه جهن  سپا و گه وسامان و ت  روه  سه به
   وه خۆی بۆ شاردهرباز بوو پاشان  ده

   وه بۆ زوحاک مایهی  که خته تاج و ته
  زانی  یده هن س  د ساڵ که تاکو سه هه
  شونی ژیانی و  جگه ماڵ و  به
  نریای چی  ده د سا له  پاش سه له
  و شای بدین و ئایین ا بوو ئهدی په

  س لبه وی کرد په  زوحاک ئه کات که
  س  موده دا کوشتی ده تی نه رفه ده
   وه رته  دوو که  کردی به  ڕه  هه به

  .وه شکرده ی ژیانی گشت ره کارنامه
***  

  

نــاو  ب دنــی بــۆ لــه ره ڕۆی زوحــاکی عــه ئــه) فــارس( تــۆی ئرانــی
  گرــت و ـبـه مـشـید ـئـه ـتـی ـتـۆ ـجـه  یارـمـه مـشـید، زوـحـاک ـبـه بردـنـی ـجـه

عـیـد باـسـتانی :(تـیـ ئـسـتایش ـئـه!  وه رـتـه  دوو ـکـه ـکـات ـبـهی  ـئـه ڕه ـهـه
  .) ایرانیان است نوروز متعلق به

  :  عید و  به ژنیان کردووه جه
  

   ایزد تبارک در سایه
  .عید شما مبارک

  
  .... شما تبریک میگویم  حلول عید نووز را به
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  ورۆز همام ن

 
  کۆڵ ورۆزی کۆڵ به مام نه

  شت و دۆڵ بێ رگای ده ئه
  فری کوستان شل به ئه

   کوردستان کاته روو ئه
  
  ر ما رکی هه ر ده به له

 ست تۆزقا وه رائه
   گیژ و کوڕان  به ئه
 نج و کان  گه  به ئه
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  ی رۆژێ پیرۆزه سبه
    ورۆزه ژنی نه رۆژی جه

  ر یش دا بون بنن ئوه
 هار  به  له بۆ پشوازی

  
   ئاگر وه ینه با بکه

   و گ سهبکانگای 
   ور گ و بسه  ده له

   سه  ده ویستین به رائه
  
   و گۆرانی سته  به به
   و شادمانی   نده  خه به
  کی جھان  خه ن به ئه

  !مووتان یش، هه شاد بن ئوه
 
   منان  دا هو کات هل
   لدان  په چه  موو به هه
   مان رۆ له  ده دنه
  موان  هه وه ن پکه ئه
  
  وه ورۆز هاته نه مامه 

   وه  هنایه ی هورۆزان نه
  ورۆز بژی، بژی مام نه

  !مووان پیرۆز  هه  لهورۆز نه
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 هار ورۆز و به نه
  

   مۆ رۆژێ پیرۆزه ئه
   ورۆزه ژنی نه مۆ، جه ئه
   تای ساه ره ورۆز سه نه
   هاره یشی به که رزه وه
  
   رزێ شیرینه هار وه به
   نگینه شت و چییا ره ده
  ئنن الن بچوو هه مه
  خونن  نو باخان ئه له
  

  آا ختان چرۆ ئه دره
  آا رئه  ده گوڵ و میوه

  ر سهنرا و گوندان سه شار
  آا ی خۆی ئه هره  به پ له

  
  شت راآتۆری ده ی ته هاڕه

  شت  بۆ گه كی له چوونی خه
   آاررخ و نگی به ده نگه ده
  شت  پاش وه  له ل خۆشه گه
  
   مۆ رۆژێ پیرۆزه ئه
   ورۆزه ژنی نه  چه،مۆ ئه
   ساهتای  ره ورۆز سه نه
  . هاره یشی به که رزه وه
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  ورۆز نه
  
  ورۆز ژنی نه ، جهمۆ ئه  ژنه جه

  !لک پیرۆز  بۆ ژیان گه  رۆژکه
   و سۆز سته  هه ربنی رۆژی ده

  زورۆ ژنی نه ، جهمۆ ئه  ژنه جه
  

   مکار و زۆردار نییه ستهرۆژی 
    نییهشاکان دایکبوونی  له ژنی جه

   شت نییه رده راهیم و زهبرۆژی ئی
   س و معراج نییه ژنی کریسمه جه

   
   سروشت ژنی ژنه، جه جه
  مینی به بشت  ژنی زه چه

  وی بوچان  زه م کاره بۆ ئه
  ستان  ب وه ڕوا به ساک ئه

  
  ڕێ گه ا ئهد تاویور  ده به

  گرێ رئه ی تیشک وه لزمه
  کا  باشی پاراو ئه خۆی به

  کا موار ئه رگا بۆ ژیان هه
   
  خت ل و موور و دارودره مه

  خت کا خۆشبه ڵ و مرۆ ئه ئاژه
  ورۆز ژنی نه ، جهمۆ ئه  ژنه جه
    ! ببت پیرۆز،س موو که  هه له
 



 )وسی فیرده(رانی فارس و کورد و   نووسه   )کورد و بلوچ(وسی و  فیرده

 

 275 

  ورۆزانه ورۆز و نه نه
  
  رۆز هات و نه

  گوی بۆ تۆ، هانی
  ڕوانی ش، چاوهبۆ منی

  
  ورۆز هات نه

  شادی بۆ تۆ، هانی
  ڕوانی بۆ منیش، چاوه

  
  ورۆز هات نه

  ویستی بۆ تۆ، هانی خۆشه
  ڕوانی بۆ منیش، چاوه

  
  ویستم  خۆشه
  ک یه رۆزانه  نه ڕوانم، به چاوه

ڕوانی  چاوه  بهتکۆتایی ب.  
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  ورۆز نه
 

  زستانم بینی 
  و شه ی مانگه ر تریفه به له

    دووگیانی بوو، بهدانیشت
  

   رخۆ سه ئارام و له
   نییوی ز جانه پاپه و آراس

   چنی ئه
  

  ت  آه آۆرپه: وتم
  ؟نی چی ناو ئه

  .ورۆز نه: وتی 
  

    بانه گوزه: وتم
  ؟ی ده چیمان پئه

  .رۆز آه ی نه زیزه گه گوه: وتی
  

   تۆ،  لهی که وه تریقانه: وتم
   و ئه   له آان  ییه گراس و گۆره

  گشت هۆز ش له زیزه گه گوه
 !ببت پیرۆز

  
  
  
  
 قز  سه  ناوچه  له ناوی کوکی کوردستانه: رۆز آه نه
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 ؟ کوردستان  لهورۆز نه 
 

  ت پیرۆز ب؟  بیم سای تازه ڕوانی که چاوه
   ب؟  تازه  که ، چی هاتووه چی رۆیوه
  ی پش که ش کۆیله  و مه ر خوایه خوا هه

 ¨!ب ئهت گژ  م شادیکردنه رم له سه
 

 
 
 
 
 
 
 
  

١٢/٣/٢٠١٥  
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  نوروز در کردستان
 

   بگویم سال جدید مبارک باد؟ منتظری که
   نو باد؟  کدام و کدامست، که ء رفته کھنه

  خدا همان خدا است و ما هم عبود قبل
 !از این شادیء مھملی فکر در قفس ماند

  

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

١٢/٣/٢٠١٥ 
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 ورۆز نه
  
  ۆم  ئه ورۆزه نه

   وه ته ها سای تازه
  وقاال  وڵ و ته رۆژی هه

   وه کارکردن هاته
  
   ژ که یری شاخ و داخ و که سه
   وه هنکان چۆن چوو فره به

   و کانی بناران  له جۆگه
   وه  ژیانهپاکنوێ  رله سه
  
  ر وه ل و موور و گشت بوونه مه

  ر رانسه شاری و گوندی پاک سه
  بۆ ژیان  ن له  ئه سته به
 . وه  و شادی نابنه نده خه
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  زستان ماڵ ئاوا
 
   زستان بزاری له

  هاری ئاشقی به
  رد یدای شیناوه شه
  یلی گۆزاری؟ که
  
  نگین هاری ره به

  خشین گوزاری نه
  شق و دداری  ئه
  !ژین فرۆ ئه  به به

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 )وسی فیرده(رانی فارس و کورد و   نووسه   )کورد و بلوچ(وسی و  فیرده

 

 281 

   ممه  چوارشه کوه
  

    ساهییی کۆتا مه  چوارشه کوه
   و یاه  له وه ینه که ئاگرک ئه

  ند ب ی هن به که  بسهئاگرێ
   زار ساه  تاریکی هه دڕ بدا به

  
  کور و کچ، ژن و پیاو

  زن و مناڵ، پیر و الو مه
   دڵ ، شادی له  لو  له بزه
   چاو  له س، مژده نو ده س له ده
  
  ی زورنا  سیه به
  هۆڵ ی ده  گرمه به
  یران  و حه  هۆره به
  شت و دۆڵ و ده ره به
 
  کرتووڵ خۆ چوی گ  گه ن لهی هب ئه
  کگرتوو ی تاک، تاک، گی یهک گ نه
  هاران ن بۆنی بهی به یا ئه گه له
  موو جھان  کوردستانۆ بۆ هه له
  
  ورۆز و بھار ن پیرۆز ب نهی ئه

  وریشت گولزار ر گوڵ ب و ده ژیانت هه
گات بئاشتی و ئارامی چرای ر  

 !ستی هاوکاری همای ژیانت ب هه
له نهو  ) Arya Music (رگیراوه وه   
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  هار؟ کوا به
  

  هار؟  کوا به
  کوا چرۆی دار؟

  ڕینی نو گوزار؟ په کوا هه
  ر و ددار؟ نینی دبه کوا قاقا و پکه

  
  ر تابه ختیمان هه ن سه چه
  ر  سه ن زستانمان برده چه
  ر ده ن زۆردارمان کرده چه
  ر ده ربه ین و ده ر ئاواره چی، هه که
  

  هار؟  هکوا ب
  کوا چرۆی دار؟

  ڕینی نو گوزار؟ په کوا هه
  ؟ر و ددار نینی دبه کوا قاقا و پکه

  کوا
  کوا،
  کوا؟
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   کانیاو و ئاو
  : ئاوی کی بچکۆله هی ڵ پناسه گه له
  

  بارێ کاتک باران ئه
   خوارێ م دته  خۆڕڕه به
  ریا چ بۆ ده ن ئه هه
 ویا  ناخی زه ن به هه
  
   آورت یه وه ش پاش مهوی ئه

  ستووبرد رۆ ده دتۆ ده
   آانیاوی جوان ب به ئه
 ی ژیان  چاوگه ب به ئه
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   ی ئاوه آانیاو جگه

   ال روواوه ی له وز سه
  ڕوانی  ئاو ئه آات له

 ی نازانی آه نگه  ره به
  
  نون  سوورا سوور ئه له
  نون  شینا شین ئه له
 آا  ئهوز سهوزا خۆی   سه له

  آا  چاومان ئه بهیاری 
  

  ی  یری بای آه آات سه
  ی  بایشی تناگه له
  نون  جی چووك، چووك ئه له
  نون  جی زل، زل ئه له
 

   رچی آات شیرینه ئاو هه
   ی ژیان و ژینه رچاوه سه

  رمان  آاتی گه هاوین له
  ستمان رده  به  له هۆه سه
  
    سارد و جوانه و ئاوه ئه
   نه بیزا  دوو گازه له

  ئۆآسیژن و هیدرۆژن
 .یخونن ند سایتر ئه چه
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Karin och hennes ko 
 
God mjölk kommer från gott hö 
 
MÖ 
MÖ 
MÖ 

Jag behöer hö! 
Vill du mjölka mig? 
Jag har ingen åt dig! 
 
Jag är hungrig, 
Jag behöver hö! 
Jag är törstig, 
Jag behöver ia 
Som blir tö! 
Sen kan du mjölka mig 
Och få god mjölk för dig 
 
MÖ 
MÖ 
MÖ 
Jag behöver vatten och hö! 

 
005-02-23  Bild från entenet  
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  ی رامان و مانگاکه خه

 
 شیری خۆش و گیای بۆنخۆش

  
   شیرم  مانگای به پووره
   جوان و ژیرم - مانگای پووره

   الی تۆ هاتووم بۆ شیر له
   و دۆ ره  ماست و که تا بخۆم

  
  وێ شیری خۆش؟ شیرت ئه
  تام و بۆنخۆش؟ شیری به
   گیای خاون بۆ بنه

  زن رته ڵ ئاوی سه گه له
  

  من  تر بووم ئه کاتک که
  من  ئه تۆیش بدۆشه ئه

  ی ده م پنه وانه تا ئه
  !ی  شیرم تۆ ناده لو له

  
  م مۆ، مۆ  کوردی ئه به

  -تۆ   ئه  بۆم بنه-بۆ 
  ئاوی سارد و گیای پاک

 ! زۆر چاک  من ببیسته له
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  هار زستان و به
 

  چرۆ و سیخوار
  پۆش ختتان دائه دره
    میوه ب به کیان ئه یه
  !وش دره ک کریستاڵ ئه وی دی وه ئه
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Vinter och vår 
 
Rimfrost och knoppar 
täcker och täckt träd 
en annan blir frukt och 
andra glittrar som kristall. 

                       
 
 
 
 
 
 
 

Täck:  täckt- täckare- Vacker nätt – behaglig 
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  سامیستان بۆ کوردستان له
 

   وه) یسه کبنیکه(  له
   بۆ ئارارات، وه گرمه باڵ ئه

  بۆ شاهۆ، بۆ داهۆ،

  ی رۆژانی هات مه بۆ چلچه
  
  ی سامیستان که یه)سپیل فییه(

  انم بۆ منانی کوردست به ئه

   و دیاره ی ئه زیزه  گه گوه

  . زاره م بشه  بۆ الوانی ئه وه ئنمه
 

   هارییه گوکی بهسپی ناوی ل فییه
  .ی سوید وه ره شی سه  به  له ناوی آوكه›  یسه آبنیكه‹

  .  روسییهنند و  سوید، نوروژ و فه  له آن که یه وه ته  نه-آان   سامه-سامیستان 
 . رگیراوه رنت وهنت  ئه  له و ونه ئه
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Från Samistan till kurdistan 
 
Från Kebnekaise ska jag  
flaxa och flyga till Ararat, 
till Shahå, Dalahå och  
Chelcheme där jag levde glatt 
 
Jag tar Fjällsippor från Sammistan 
till barnen i Kurdistan 
där ifrån hämtar jag Gezizeblommor 
och skänker de till barnen i Samistan 

 
 
 
 

Gezizeblommor : Iris 
Ararat, Shahå, Dalahå, Chelcheme de är fyra  berg  
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  وکی ئارام شه

  
   و پاک ساماڵ ئاسمان شینه
  ناڵ و ناه  ب بروسکه
   وه شنته  ئاسمان ئه مانگ له

   وه بریسکنه  ئه یش ستره ئه
  و شه نگهی ما فری ژر تریفه به

  و خه  نووچکه کا به یاری ئه
  روشکی جوانی خرپن دوو که
  قون  قونه ڕۆن به هددن و 

   وانه  منیش چاوم له
   .جوانه زۆر ی هک نه دیمه

  
   رگیراوه  کتبکی سویدی وه  له روشکانه و که ی ئه ونه
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Den stilla natten 
 
Himlen är tydlig och klar 
Månen lyser 
Tjärnorna glittrar 
Snön blinkar som kristall 
Två tjocka kaniner 
Hoppar O hoppar 
Och jag tittar O tittar 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 )وسی فیرده(رانی فارس و کورد و   نووسه   )کورد و بلوچ(وسی و  فیرده

 

 293 

 
  ی هاوین چله

 
  ریا  خوار بۆ باوشی، ده ما هاته سه
  ما  ئامزی سه ر، چووه سه ریایش چووه ده
  جریونن ستران، ئه ریادا ئه ی ده  النه له
  ما ر رانی سه سه نیش، نووستون لهپۆال شه
  
  ندی ئابیسکۆ به  مه ، له و رۆژه مشه ئه

   بدارن–کوڕ و کچ، پیر و جوان 
  م بزارن  خه ما، له  کۆڕی سه وان له

  ر تاوی ئابیسکۆ  به ین من و تۆ، له ما که  با سه ره وه
 
 
 
 

 . رووی سوید  سه  له کوکهناوی : ئابیسکۆ
 .ی ئابیسکۆ ئاوا نابت  ناوچه  رۆژ لهدا )Juni( مانگی  له
  . رگیراوه وه) Mål 1( کتبی   له و ونه ئه
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Midsommarafton 
 
Himlen kommer ner i havet 
Havet går upp i himlen. 
Stjärnorna glittrar i havet 
vågorna vilar i himlen 
  
Det är midsommarafton i kväll 
alla är vakna i kväll 
kom och dansa i kväll. 
Det är Abiskodagen i kväll 

 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bild från internet 
I juni månaden solen går aldrig ner i Abisko området. 
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    تۆمته مامه
  

   خوار فر دته کولو کولو به
  زار ریا و بشه ر کو و بان ده سه له
   نگه مووال کپ و ک و بده هه
   هار   گورگهورن م، ده به

      
  رخۆ  یش سه  تۆمته مامه
  و دھات و شار ره  به روه وا به
   وره کی گه  گونییه ویه  آۆییه به
 دار زه  دیاری جوان و نوقی مه  له په

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

  منان دات به  دیاری ده  که ری سای زاینییه ، پاپا نئیولی سه تۆمته
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Farbror tomte 
 
Det dalar ner stora snöflingor 
På berg, i havet och skogar 
hela området är mörkt och tyst 
men rabiata vargar ylar 
  
Farbror tomte sakta, sakta 
är på väg till städer och byar 
har på ryggen en stor säck 
det är full av godis och klappar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

نترنت  ئه  له ونه  
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        Det är svenska och kurdiska kombinerat ھهشی سویدی آوردی تك 
    تۆمته مامه

  
   خوار کولو کولو سنۆ دته

  زار  پۆ بری، ئی هاڤت ئۆک بشه
  نگه مووال مۆرك و مه هه
   هار ورن وارییه م، ده به

    
  آتا آتا، سه یش سه  تۆمته مامه
  شارو دھات و  ره ر پۆ وگ به ئه
   ئن ستۆر سك ویه  آۆییه به

  دار زه  پرسنت و گودیسی مه  له فوله
  

***  
   )فر  به:سنۆ

  –)ر آو  سه له: پۆ بری(
  –)ریا  ده له: ئی هاڤت(
 –)تاریك: مۆرك(
  -) گورك  :واری( 
  –) پاپا نۆئیل:  تۆمته(
  –) ئارام:  آتا سه(
  –)  یه هه: ر ئه( 
  –) وهڕگا وا به: وگ پۆ(
   -)ك یه : ئن(
  –) وره گه: ستۆر(
  -)یس  ته، گونییه:  سك(
  -( دیاری:  پرسنت (–) پ:  فول(
 ).نوق:  گودیس(
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  فرینه مام به

  

  بارێ فر ئه  به زستانه
  تاوێ ئارام
  تاوێ تون 

   خوارێ ڵ دته  کۆمه به
  

   کۆن  منیش وام له
  ن  ڵ دۆست و هاڤه گه له

  ین بوچان  که یاری ئه
  لدان  په  گۆرانی چه به

  

  فرینه ین مام به که دروس ئه
   جوان و شیرینه چونکه 

  ب ین پرسی نه ده نانی پئه
 ب  رمای نه پۆشین سه دائه

 

   وه بته  چووک ئه ره به ره م، به به
   وه وته که  پش چاومان دوور ئه له

   بۆ ماڵ وه ڕۆینه یش ئه ئمه
  رگیراوه نترنت وه  ئه  له  ونه        .تاڵ سبه  ده ماندوویی و به
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  ر ده به سزده
 

  ر   ده ڕۆینه ر ئه ده به رۆژی سزده
  بۆ تۆمارکردنی یادگار

  شت و کۆسار  شیو و دۆڵ و ده له
  

  ر   ده ڕۆینه ئه ر ده به رۆژی سزده
  هار نی به رشی چیمه ر فه بۆ سه

   و رووبار   گوێ گۆل و جۆگه له
  
  ر  ده ڕۆینه ر ئه ده به ژی سزدهرۆ

  بۆ بینینی یار
    ناو گوزار له
  

  ر  ده ۆینه ڕ ر ئه ده به رۆژی سزده
  )ر ئاوییه(ی  بۆ لوتکه

   رگیراوه نترنت وه  ئه  له ونه

 )وسی فیرده(رانی فارس و کورد و   نووسه   )کورد و بلوچ(وسی و  فیرده

 

 300

  ر وه خته ری به ئاوییه
  )شانشین(رزایی  بۆ به

نشینشانشینی د  
  )وسان تاقه(ۆین بۆ الی ڕ  ئه ووه له 

   دۆستان شادیبۆ دیداری
   )بستوون(  ینه که پاشان روو ئه
 ڤین ستوون بستونی ئه

 
  ر  ده  ۆینهڕ ئه ر ده به رۆژی سزده

   )سارۆس حه(ندایی  بۆ به
  )پۆش وزه سه( و )جی داشامه(شی  بۆ باوه

  )مه چلچه( و )ندیل قه( و )رۆز که نه(بۆ 
  )ئارارات(بۆ  )داهۆ( بۆ )شاهۆ(بۆ 
  !مه  ته ر به هموو کات س  هه که
  

  : پرسین لیان ئه
  رۆژی هات: ن  پیئه   که و رۆژه ی دێ ئه که

  ری زد و وت؟  داگیرکه رۆژی بزاری له
  
  جوانی خۆت ناسی  ر کاتک به هه: ن ئه
  ساسی   که ستت کرد، که ر کات هه هه
    !و رۆژه، رۆژی هاته ئه

   !هاته  نه ربازبوون له رۆژی ده
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  پایز

  
  پایز، ساردی 

  م ناسه ک هه وه
  م روون تاسه ی ده ناسه هه
  نگی  بده
بنگی  ه  
  ژاران ک هه وه
  ر دیواران رانی بهاژ هه

  ک شادی من  وه رۆژت کورته
  نجی من ک ره وت درژ وه شه
   ماوی پم ب چلۆنه ده
  !؟وتاوی  فه ما نه  خه له

 پایز 
  ،پایز
  !پایز
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  رزی چوار وه
  

  روم روی سه  سههارا  به له
   هاوینا تاوی تاو له
  نگان نگی ره  پایزا ره له
  ندان نبه مه رماوسۆی ته  زستانا سه له
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  ریا و ئاسمان ده
  
  ریا و ئاسمان ده

 خوشك و بران
  هاوینان شاد و ئارام

  !سام  و به زستانان توڕه
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  ی هار و مه به
  
  ستم  ها مه ستم، وه مه
  ستم ر پ راوه سه اتوانم لهن
  ستی دیداری سروشتم مه

  ستم ست و نه  هه  له هاره جوانی به
  
  ستم جوانی سروشت مه ی به  وه ڵ ئه گه له

  ستم ی چۆڵ ناکات ده ی مه پیاه
  کات خۆش مم ئه تامی تامی ده  تامی به به
  !رامۆش کا فه  پمئه ته فه م و خه رچی خه هه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 )وسی فیرده(رانی فارس و کورد و   نووسه   )کورد و بلوچ(وسی و  فیرده

 

 305 

  لدا وی یه شه
  

  م ست بكه وێ مه مه و ئه مشه ئه
  م ست بكه ستی په دنیای په

  ند و ری دۆستان به سه
  م  بكهوی نهری خۆیشم  سه
  
  لدا وی درژی یه  شه له
   یادی گوی ددا له
  نگدا ی شه ڵ هۆنراوه گه له

  م آه  ف ئهمۆمی  پیاه
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  شب یلدا
  

  امشب میخوام مست آنم
  دنیا پستی را پست آنم

  سر دوستان بلند و
  سر خویش را خم آنم

  
  در شب دراز یلدا

  بیاد گل دلھا
   با شعر زیبا همراه

 جام می را سر آنم
 

  اسف خورم بر حال گردون
  گردون زشت و پست و دون

   کلید کاروبار مردم را  داده که
   افراد دغلکار و بد و زبون به
  

   درد و غم  سھم مردمم گشته
  ای می نوشن دم بدمبج

 جام زهرآلود فریبکاران را
 وار سر میکنند خم سپس برده
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  ی هاوین چله
 

   ی هاوینه مۆ چله ئه
   تینه واو به رما ته گه

  ریاآان گوێ رووبار و ده
  مووان  بۆ هه ل خۆشه گه

  

  تاو ر هه ریای شینی به ده
  پرشنگ داوژێ بۆ چاو

   ی هاوینه مۆ چله ئه
  .  شیرینهل جھان گه

  

  و پاك ساماڵ  ئاسمان شینه
  *)ئوسكار(ی   و گرمه وره ب هه

  ما ن سه آه ستران ئه ئه
  ما رزی سه  هۆی به له

  

  س بگرین یش ده  با مه ره وه
  ڕین په  آامی دڵ هه به
   ی هاوینه و چله مشه ئه

  .  شیرینه سروشت گه
  
  
  
  
 
  

   رگیراوه  وه سانامهمان  هه   له ونه . یشقهتر وره ، هه   بروسكه  سویدی واته به: ئوسكار
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  ورۆز نه
  

   گوستان کات به ورۆز جھان ئه نه
  مووان کات بۆ هه موار ئه ژیان هه

   هشی و رۆژه  ئهی کورد ورۆز نه
  !خۆ بت کوردستان ربه سه  که
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  ورۆزی  کی نه یه می نامه وه
   

   ویستم ن، ش دۆستی خۆشه
ـه ـه ـئ ـه م کاـت ـاواتم ـئ ـت شــاد، ـئ ـه وه  و گشــت کاتـک ـه ـی ـان ـب    ژـی

ــاره ــ ـئ ــه! زوت ـب ــه کارـت ــه  جواـن ــه  ـن ــه ورۆزیـی ــه ـک ــه ت، ـل ڵ  ـگ
ـفــر  ی ـبــه وه و تواـنــه ـمــاڵ  باـســی ـهــاتنی ـشــه ی ـکــه ـکــه ناـمــه
 ـمـی  وه ـنـد دــه و ـچـه وێ ـبـه ـمـه ـئـه. ـسـتم  ده یـشـته ـکـات، ـگـه ـئـه
 : وه مه هدت ب که  جوانه سته  و هه که نامه

 

  ماکم، رنۆکان بۆخن هیوای شه به
  !کن ته ندان هه  ربه،ندانی ک و ربه ه سته به
  
  ڕخا  سوور وه وانه رخه ماکم ئه هیوای شه به
  ، وه  و چییا پاک کاته پۆکه ته
  !کن ته  هه  و کۆنان ر جاده ی سه دمه

   
   د بچن ماکم تۆوی شادی له هیوای شه به
  نگ بسووتن، هز وه  شه -وه  شنته گرێ بگهئا
  !دیاری بن موومان به  ورۆزکی شاد بۆ هه نه
  
  ورۆزکم  هیوای نه به

  زن   دابه-  س کویله ده دار به کۆیله
  بئان ردنی دۆستان   گه باسکم له

  ویستی   خۆشهفرمسکی  به
  ک نگاوییه ژه ر دڕکه   جی هه له
  ران بون  نده زاران گوخه هه
  !هیوا هیوام، به هیوام، به به

  عی  سه- ستۆکھۆم
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 ورۆز نه
  

  نج و کاڵ گه
  و مناڵ ژن و پیاو، مر 

  رگ خوناوی، جل و به
  یوما نگ و روخسار خه ره

    و النه  و ب خانه ئاواره
  . رینه  و به  پان م جھانه له

  

   بی ژاکاوه پرچی شۆڕه
    شواوه زیزه نگی گه ره

  ڵ و چییاکان سیمای دۆ
  کان نمای گوند و شاره

   وه    و کۆنه  کوچه به
   وه  بازار و دووکانه به
   وه یخانه وت و مه  کلیسا و مزگه به
    وه و پۆله  تیمارستان و قوتبخانه  به

  نجامی بوومباران  ئه له 
  . وران موویان کراون هه

  

  نگ شین ریاکان بوون ره جاران ده
  شین رمه گن گه ئستا ئه
  ی کۆچ نشین رگی ئاواره بۆ مه
  بۆ ژین  شون له  انهییریا ن  ده  له  جگه که
   

   وه نانه و دیمه ک ب بتوان به
   وه  شادی و خۆشی کاته بیر له

  ورۆز  نه بوات بۆ پشوازی له
  رۆز که ندیل و نه  قه  له وه ئاگر کاته

** 

  .  ورانی کردووه کییهتی تور وه  ده کهی کوردستان )سوور(شاری ی  ونه
  ١/٣/٢٠١٦   رگیراوه نترنت وه له ئه  و ونه ئه
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 هات کونی نه
  

   چاڵ ن زستانمان نایه چه
  هات ر نه هارێ هه ی به سروه

 
  ڕکرد ورۆزمان به ن نه چه

  هات نه ت هه رۆژکی نوێ قه
 
   رێ وته ن کاروانمان که چه
  هات پرکی گیر نه  که تاقه

 
  کانن دوژمنمان تش چه
  هات دی نه وتنمان وه رکه سه
 

  هاران وی به  و که سوسکه
  کات  راوی ئه  که راوچی نییه

 
   بانگی شومی خۆ خۆرییه

  کات راوچییان دشاد ئه
 
  فرێ ر ئه نان هه  نه نی به سه وی ره که
  !کات دان راوچیش شونی هه سه
 
   وییه ر نه ، سه وییه ی وا که وه و که ئه

  !!هات ی بنن کونی نهن، ناو تی که نفره
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  لدا وی یه شه

  
   لدایه وی یه مۆ شه ئه

   ور دایه  پشت هه تاو له
  وری باران ک هه ور، نه هه
  ی بوومباران وری دووگه هه

  
   لدایه وی یه مۆ شه ئه

   ور دایه  پشت هه تاو له
  ر شاد ب  با هه  دشاده که

  !ب  نه ساتانه رگه  مه و ئاگای له
  

٢٠/١٢/٢٠١٦  
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  م که هگیتارم و  جھانی خه
  
  خت و پ ئش و ئازار  ژینی سه له
  ر لوی گیتار  به مه به نا ئه په
  رزی  قاقای به   به رم و نگی نه ده  به
  پکردار پی، چه رخی چه گۆڕم چه ئه
 

 وی بۆ کۆشی زه  خوار مانگ ئنمه
  وی  پرچی خا هم ل ده  ئه ستیره ئه

  ستم به د ئه  قه ی له زینه کۆلکه
  ستم  ست و نه  هه  به وه یازنمه ئه
  
 روشان زمی ده  بۆ کۆڕ و به م یبه ئه
  ینۆشان ی و مه زمی مه روشی به ده

  چ  هۆش ئه م تا له ده ی پئه هننه
  چ ر ئه  دڵ ده تی له فه م و خه خه
  

  ران دۆست و یا م له که پاشان بانگ ئه
  مۆ و یارانی جاران دۆستانی ئه
  ر نیگای چاویان  سه مه خه نیگام ئه

  زیان  ناو دی حه مه به زم ئه حه
 

  وکی تار  شه توون له مرم به جا ئه
  ی گیتار که روه ر خۆشب سه م هه به
   مه ش تاریی گیتار دوژمنی خه شه
   گوفتار  بته، یھاڕێ کات که ئه
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  !رگیراون نترنت وه  ئه  له و ونانه ئه

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

کان کان و سۆزه سازه  
 

  سۆزی شمشاڵ به
  نگی تار  ئاهه به
  ی پیانۆ نجه  له به
  مای گیتار  سه به
 
  ف  که ی په  چه به
  ف ی ده  خرمه به
  نگ یی چه  بزه به

  نگ  ده مه کانی هه
  
  ی وای نه  نه به
  ی ز و ئۆخه  حه رڕژ له ستی سه  هه به

  م خه کات رکئه
  م خه شاد و دوور له

 هۆڵ ی ده  گرمه ی زۆڕنا، به  سیه به
  شت و هۆڵ  دیداری شیو و ده چمه ئه
  کی بۆکان وی زیره ی که  قاسپه به
  نگی نگی گۆمی بده شکنم مه ئه
   بۆ ژیان  سته لم به یا ئه گه له
  

  زمی جاران  به م له که ئهیادکیش 
  ! یادی یاران م به که م ف ئه پیاه

  وه مه یکه  من ئه یادی الوییه
  !وه تومه  من ئه ورانه و ده بۆ ئه
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  شی کی دوو به کییه پاشه
  م که شی یه به
  

،  بلــوچ،کــورد(  ت بــه بــاره ســهوســی   فیــردهوســت و دیــدوبۆچۆنی هــه
ــه ــه ک و ده گیـل ــانکرا دهم  یـل ــه و سنیـش ــتی  ـه ــهوـس ــی نووـس ــیش راـن  فارـس
   !  چلۆنه وت که هرک سیش ده  و فیرده و باسانه ت به باره سه
  

ی  ن رـســته و ـچــه  و ـلــه  نیـیــهیـیــ ـلــه ی ـگــه  و جـگــه دوژـمــن، دوژمـنــه
   ! پویست نازانم  زیاتر بهیش خواره

  
 وس خ یا فیرده دۆزه

  
  بی خک هه وس و دۆزه ر فیرده گه ئه
  ج سبه من ده بژرم ئه ئه خ هه دۆزه

  وسا ب  فیرده  قاسم تووسی له کات که
  !بۆ شادتر ناب؟خ   دۆزه ژیان له

  
   وه  باش بخونیته ر شانامه گه ئه

   وه گریته کئه ڵ منا یه گه تۆیش له
  ی ری بکه به ر له ر هه گه م ئه به

  ڕۆی وت ئه ناسی و بۆ مزگه قورئان نه

  فردوس یا دوزخ
  
  ر فردوس و دوزخی باشد در میان گه

  دوزخ میگزینم با عشق آن زمان
  یچون ابولقاسم طوسی بود فردوس

   ز فردوسی همنشینیم با دوزخی به
  

   را خوانی با چشم باز گر شاهنامه
   و همراز میشوی با من همراه

  گر خوانی آنرا بسان فردوسیان
   گشتی مسلمان قرآن نخواننده
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  م شی دووهه به
  
  بـه ت بـاره سـه مانوسـی فیـردهو دیـدوبۆچوون و مرۆڤدۆسـتی  وست هه

ر پادشــا خــونژ و  رانبــه  بــه  لــه م یلــه دهک و  ، گیلــه بلــوچکــورد،
رانـی  وسـت و دیـدوبۆچوونی نووسـه کانی ئـران بینـی و هـه تاوانباره

وسـی  فیـرده تماشـای  وه  چـاوی ڕیـزه  بهن چۆ  بینی کهکوردی خۆیشمان
  !سنیشانکردووه کیان بۆ ده وپایه  و چۆن پلهن که هئ
  

  ت ـبـه ـبـاره ۆـمـان ـسـهخ   ـکـه ی وه  ـلـه ـیـی ـکـورد جـگـه ـسـته اری ژــردههۆـکـ
، نییـه و  بـووه نه  شتکی دیکه  وه ینه بیر ناکه رمان وروبه ی دهکان رووداوه

  ! س  و به یه م هه ن رسته و چه ر ئه مان هه مییه رخه مته و که ت به باره سه
  

 ژیان
  

   جھانهم   ئاله ی هوشیاره وه ئه
   نی ژین و سامانه بۆخۆی خاوه

   دامان ستم به  ده شت به  ده ده
 !م ژین و سامان  هه شتیش بۆ ئمه

  
  
  
  
  
  
  
 
 

  رگیراوه کی فارسی وه یه  هۆنراوه  له و هۆنراوه همای ئه
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   هایه نرخ و پبه کی به کتب، دیارییه
  

ـه ـه ـی ـه دۆـسـتانم  کــک ـل ـه  ـک ـه رده ـب ـامپوتر وام ـل ـاری ـک ـهدا ـک ـیم   یارـم ـت
ـکــی  هیــ امه شــان وه ولـــره  هــه  لــه٢٠١٣ مــانگی ـچــواری  کــات، لــه ده

رۆژ دیــالن (ی کــاک  و کــاره  دیــاری بــۆ هنــام، بــه وســی بــه فیــرده
ـووم) داســوک ـش مامۆســتایه چــه. زۆر شــاد ـب ـی ســویدیم  ن ســاڵ ـپ ـک

ـ وه ـالن کتبـک ـاک دـی ـا(ی ک ـک ـه ـئـاف بریـت  Brita Af Geijerstam ژـسـتام ـی
   ـبـوو ـبـهـکـانی  ـهـۆنراوه ـشـک ـلـه  ـبـه ـکـه) Nära nya dikterـنـاوی  ـبـه

نامدیاری بۆ ه!  
 ـیـا باـشـتر  ـکـه ـکـی ـشـانامه ـیـه ڕه ن الـپـه  ـچـه م ـبـهک ـچـاو و کاـتـه ر ـئـه ـهـه

ـه ـم دیاریـی ـه بـ ـالن  ـک ـاک دـی ـگ ســهی ـک ـا، باســکی گرـن رنجــی  دا گـ
ـه،راکـشـام ـه وه  ـئ ـوون  ـیـش ـن ـم سانـسـۆرکردنی ـب ـا باـشـتر بـ ـه(ـی دـ  
  . بوودا   و شامه  له)ک یه هۆنراوه

ــانامه ــان ـش ــه پاـش ــویدیم ـی ــی ـس ــانامه) Shahname( ـک ــه و ـش ــی  ـی ـک
و  رـگـرت، بینیـنـی ـئـه  وه  ی گـشـتی ـسـتۆکھۆم ه کتبخاـنـ ـلـهم )ـبـی ره ـعـه(

ڕه ن الپه م چه کردنی ئه  هۆی ئاماده بووه   شانامهس.   
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   کتبی چاپکراوه
  

١  
٢  

  قزی عی سه سه               ٢٠٠١سای ) چیرۆکنووس یا کینۆکنووس؟(
  قزی قایشی عی سه سه    ٢٠١٠سای ) دام واسینی سه  تا هه بجه ه  یادی هه له(

  
  .  هی بۆ چاپ ئامادشی ڕه ن الپه چهو  ئه

  
١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨ 
٩  

   نامه بجه ه هه
  نجنامه ره
   ورۆزنامه نه

  جھانی منان
 کان خشانه په

 )زمانی کوردی(ی  بۆ خانه) سویدی(ی  ن هۆنراوه ی چه وه گواستنه
  دی کور کان به بچکۆله وشه
  De små orden  )کوردی(و ) سویدی ( کان به بچکۆله وشه

  ) Den magiska penseln(ی داستانی  وه گواستنه
   بۆ کوردی وه یه سویدی له ) که ره فسوونگه  ئه مه ه قه(

  

***  
***  
***  

 
 
 


