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  بابان سةقزيبابان سةقزي) ... ) ... 44((بةشي بةشي .. .. ة و شوصين لةدايكبوون و كؤضبةري زةردةشت ة و شوصين لةدايكبوون و كؤضبةري زةردةشت لَلَبنةمابنةما

  

  
  

ران جگای مشت  ی له الی نووسه آه مانه ك زه وه، شت رده دایكبوون و آۆچی زه تی شونی له بابه
 ر آات و دان نووسه سه) خابن نه به آوردی مه(، رتووك نووسراوه دان په تا ئستا سه. و م بووه

ی هزری خۆی  ک به توانای بیروبۆچوون و ڕوانگه ر یه رخان آردووه و هه نیان بۆ ته مه ته
  .مانكیان بۆ دیاری آردووه زه
. له دایك بووه) 25(» پورشاسپ«و ) 24(» خدۆ ده«شت له دایك و باوآك به ناوی  رده زه

  .ه»زه گه ڕه سپی«ی  آه به واته) 26(» مان سپنت ئه«شت  رده دانی زه نازناوی خانه
، شت رده ی زه خودی واژه» تشاهی وه عمادالدین ده«ری آوردی آرماشانی  به بوای نووسه

 »او«ث، یه و تیشكی ته» ز«به مانای » ره زه«آه ،  یه و واته به) 27(» رئائی ته اوشهث ره زه«
به مانای » ئائی«ین و به مانای بار» ر ته شه وه«، وه وشانه یا دره» تابان«ی  به واته» تا«  یان

وشاندنی تیشكی  بارین و دره«آاته  ورامی آۆندا ده له زمانی هه. هاتووه» هاتن«یا » ئایی«
  .شت به آار هنراوه رده ك نازناوك بۆ زه م ناوه له دوایدا وه گوایه ئه» زینی ڕۆژ
شت  رده وه بۆ زه شته رده ن هۆگرانی زه شت نازناوكه آه له الیه رده ڕم وایه آه ناوی زه منیش باوه

می  رهه آه له به» شتی رده پیر شالیار زه«های  ی تكستی گرانبه به گوره. به آار هاتووه
  رمت فه ده، بات ناو ده» سیمیار«شت به  رده ناوی زه» ت ماریفه«پنرخی خۆی به ناوی 

  گۆشت بوانه پیر شالیار بۆ(
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  )بۆ» سیمیار«ی زانای  هۆشت جه آیاسته
نگی  رهه فه". ی سیمیاری زانا ی پیری شالیار گوێ بگره و هۆشی خۆت بده به نووسراوه تهبه و(

ی  قینه ناوی ڕاسته، آانی آوردی گه ی به آه واته به گوره.) 665ی  ڕه الپه. 13رگی  به. دھخودا
  .بووه» سیمیار«، شت رده زه
 

  
  

نانه تا به ئستا  و زانستی و ب الیهآی ورد  یه وه شت لكۆینه رده ربوونی زه ر آۆچبه له سه
، یه  بیروڕا ههدووم به گشتی  به. یه ت و دیاریكراوی خۆی هه بگومان هۆی تایبه، آراوه نه
شت  رده گرن آه زه وه داده ر ئه ت فارس پ له سه  به تایبهیانیرانی ب ی نووسه میان زۆربه آه یه
تی آورستان بوون و آاتك آه  ڕۆژهه، )رانغرب ای ( لهگوایه» ورم «ری وروبه كی ده خه

گه  ر به ب به ت بك نووسه به هه، فغانستان چووه  له ئه»خل به«و شاری  ره ر بووه به آۆچبه
 »خۆراسان« ئران تی ههشت له ڕۆژ رده نووسن زه نن و ده وه زیاتر داده پ له، رچاوه و ب سه

 »ریف زارشه مه«ی له شاری  آه هڕلخ آۆچی آردووه و گۆ هوه بۆ شاری ب وشه دایك بووه و له له
آه گوایه ، ن آه ی بۆ ده شه آان بانگه ی آه بگانه و جۆره شت به رده ڕی من آۆچی زه  باوه  به.دایه

ك  ته له، آۆچی آرده) خۆرئاسان(تی ئران  و ڕۆژهه ره به) آوردستان(له ڕۆژئاوای ئران 
آان  شت پشت له آشه رده یه آه زه و واته به. هدینی ناگونجت ی بهی دین فه لسه ر و فه وهه جه

 ج  ییه رد و بچاره موو ده و هه به، گا جیان بھت و وت و نیشتمان و آۆمه بكات و به
ناوبردنی  رد و له ریی ده سه وه آه ئامۆژگار و چاره ك ئه ته مه له ئه، بھت و پشتیان ل بكات

بۆیه . ناگونجت، ختیاره آی ڕاست و به گایه یی و ئاواآردنی آۆمه واشه ی چهبآردن درۆ و بن
ڕاست ، ج هشتبت آرت و آوردستانی به شت ده رده شه بۆ آۆچی زه ی آه بانگه و جۆره ت به قه

ك  م نه به، و خوارووی آوردستان آۆچی آرده ره دایكبوونی خۆی به ڕاسته له شونی له. نییه
  .هاتبت ڵ آانی نیشتمانی هه وت و له آشه ریب بكه میشه غه  و بۆ ههونه دوور ئه
شون و ، گرت و گومانشكنه رچاوه ده بیات و ئاڤستای نوێ سه ده م آه له ئه م بیری دووهه به

 »تشاهی وه عمادالدین ده«وانشاد  بۆ نموونه ڕه. آات شت دیاری ده رده ری زه جگای آۆچبه
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م و  رۆسته( و )ناسراوی ئاڤستا چیاآانی نه(آانی  رتووآه رمانشانی له پهری هژای آ نووسه
شون و ، »آان شته یه«شتی  رده بیاتی زه ده گرتنی ئه رچاوه  به سه)زۆراو به زمانی ئاڤستا

  .آات ستنیشان ده شنه ده م چه شت به رده ری زه جگای آۆچبه
م   آه به درژایی مژوو ئه)27(» وشدرینه ئه«ر زۆزانی  باته به نا ده شت په رده مجار زه آه یه

تی   له ڕۆژهه»سنه«ریمی شاری   له هه)28(» ر ئاویه، ر ئاویده«شنی  یه به چه وشه
یدا  آه له دوا)29(» هۆگر«ڕوات بۆ چیای  وه ده وشه شت له رده پاشان زه. وه ته آوردستاندا ماوه

تی آوردستاندا به  یه له ڕۆژهه م ناوچه  ئستا ئه)30(» جیر هه، جر هه، ژیر هه«بته چیای  ده
. شت داهۆنرا رده آانی گاتا بۆ زه می سرووده شی دووهه دا به م شونه له. ناوبانگه به" ر وه دینه"
ك  ر چیایه هبریا و له س  ناو ده)31(» نگ شا هگ«ی به ناوی  آه ی گوشتاسپ آه آۆشكه آه

م  ئه. شت و یارانی رده ترین پاپشتی زه وره بوو به گه، ژراند وی په ئایینی ئه، دروستی آردبوو
» ساییندژ، شاییندژ، شاهیندژ«مه به  رده و سه یه آه له»حنه سه«شونه ئستا له باژری 

، اگرنۆشئ، به ناوی ئاترنۆش (آی ها ئاگرگایه روه شت هه رده زه.  به ناوبانگ بوو)32(
زاران ساڵ به  م شونه له دوای هه ئه.  دایمزراند)33(» ریا باآته« له )رنۆش ئازه، ئاهیرنۆش

پاشان . وه ته تی آوردستاندا ماوه ی آرماشا له ڕۆژهه»ر وه دینه«ریمی   له هه»پارسینه«ناوی 
،  به زمانی ئاڤستام و زۆراو رۆسته(. ش ئستا ماوه م گونده  و ئه»ر باخته«ریا گۆڕیا به  باآته

  ".36 و 35. ل
 

  
  

 3 سای 52ی   له ژماره»ر ئاویه«ی  نامه فته  ههه ل»ورامانی ههمین  حمدام«وان  ر و زمانه نووسه
م وشه  تدا ئه واه ه ڕهل: "رنجه ر نووسیوه آه جگای سه ر ئاویه سهه  باسكی ل12ی  ڕه الپه

م  ب به ده، ها ب ریش وه گه ئه! آه فره آۆن بت، خات رده ها خۆی ده  وه»ر ئاویه«یه  ناساآاره
دا له دوو  وه ر دوو دۆخی لكدانه  له هه»ر ئاویده«ی  وشه، وه واته وه لك بدرته ی خواره جۆره
یه آه  وه وه بوترێ ئه م ڕووه ب له ی آه ده وه وانیش ئه آی پك هاتووه و ئه ره شی سه به
آان بۆ زمانی  رپاآی ناوه آوردیه ویان داوه آه سه اناسانیان ههآان و جوگرافی نگه پارسیه رهه فه

وه ناگیرێ و جۆره تاوانكی   سنگههستی ب ش جۆره آاركه آه ده مه ربگن و ئه پارسی وه
ب  یه ده وه م لكدانه پاش ئه! وه رگیز له بیر ناچته مژوویی و جوگرافیایی و ئینسانیشه آه هه
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شت له آاتی  رده و جگا پیرۆزانه بووه آه زه آك له ر یه ده آه ئاویهین  آه وه له یاد نه ئه
ردا  ند ڕۆژك له ئاویده ی چه  بۆ ماوه»لوڕستان«و  ره وه به ه»شیز«هاتووچۆآردنی له 

وه و  ر آه له هاتن و چوونه ته به ی گرتووه آه می ڕگابینه شی دووه وجا به وه و ئه ته ماوه
  ".ڕبوه دا تپه»سیروان«راغی   به قهی دا ڕگاآه وه ڕانه گه

 )ئران و ئراق(ستكردی  ر سنووری ده ورامان له سه خه ئستا له هه  گوندی به منڕی به باوه
زن بووه و آۆشكی به ناوبانگی  می خۆی باژركی مه رده م شونه سه ئه. وتووه و ماوه كه هه
و  به،  ل ماوهكیند ما  چهه و گوندكی نده ئستا له شوه رچه هه، ی گوشتاسپی لبووه آه
آان و  ه و تاتارغۆل زیی مه به آان و هرشی ب ربه موسومانه رجه آه له دوای داگیرآاری عه مه

م گونده  ئه. ماوه م گونده شتكی وای ل به ج نه عس ئه ڕژمی بهو   عوسمانیمی رده پاشان سه
آانی   و شاره»شین و دزی ڕه، ه رمه گه هانه، رآ ده، ڕ ی مه ڕه ده«آانی  له نوانی گونده

ی  بت زۆر به ئاسانی له ڕگه ر آورد آیانی خۆی هه گه ئه. وتووه كه  هه»ریوان بچه و مه ه هه« 
  .لمنت توانت بسه م ڕاستییه ده ئه، آانی واره دیرۆآییه شونه

  

  
  

com.snm@kurdavesta
tk.kurdavesta.www
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