
حاجی نور عه لی ئیالھی له بیره وه رییه کیدا، که 
بۆته پشه کیی (شاھنامه ی حه قیقه ت) سه باره ت به م 
کتبه، که ناونیشانکی  تری نووسیوه، که (احقاق 
راستیدا  ”له   : ده کوردی)یه،  کوچی  و  الحق 
ھه ردووکیان ناونیشانی یه ک کتبن، ئه گه ر ھات و له 
ھه ر جگایه کدا به جۆرێ ناونیشان ھه ب.“ ھه روه ھا 
دانانی  مژووی  چونکه  راسته،  ”شاھنامه  ش   : ده
ئه و ناونیشانه دره نگتره له مژووی ناونیشانی کۆچی 
کوردی. که واته، وه کو له م قسه یه ی حاجی نور عه لی 
ئیالھی ده رده که وێ، که ناونیشانی کتبه که یه که مجار 
بووه، سه رده مکی   کوردی)  کۆچی  الحق و  (احقاق 

(شاھنامه ی  بۆ  گۆڕاوه  ده ستنووس  به  دره نگتر 
حه قیقه ت). بگومان ئه مه ش ئه و راستییه ده رده خا، 
محمد  د.  وه ک  موکری،  نیعمه ت الله ی  حاجی  که 
موکری ده : ”بۆ دانانی کتبه   که ی به ته واوی له ژر 
کارتکردنی خوندنه  وه و نووسین و ده فته ری گۆرانی و 
شیعری کوردیدا بووه، ھه ر له به ر ئه وه شه، که زمانی 
کرمانشاییه،  ـ  گۆرانی  شوه زمانی  ھه به سته کانی 
(شاھنامه ی  ناونیشانی  ره نگه  فارسییه،  ئینجا 
عه لی  فارسی  که  نووسیبتی،   که س حه قیقه ت) 
ژر  له  به م   ،بووب کوردێ  یاخود   ،بووب ئیالھی 

.کردنی زمانی فارسیدا بووبکارت

شانامه ی حه قیقه ت
یان”ئه حقاقی حه ق  و کۆچی کوردی“

”مژووی ھۆنراوه ی پیرانی ئه ھلی حه ق“

شاکاری حاجی نعمه ت الله ی جیحۆن ئاوای موکری

خوندنه وه ی: فوئاد عه بدوله حمان



ربازی ئه ھلی حه ق:
ئه م ربازه، یه ککه له و لقه ئایینییانه ی به ستراوه 
مه زھه بکی  گشتی  و چه ند  به  ئیسالمه وه  ئایینی  به 
ئیالھی،  عه لی  تایبه تی، وه ک شیعه ،  به  ئایینییه وه 
ئه م  مژینه ی  به م  یه زیدی.  باتنی و  ئیسماعیلی، 
له و  ئایینییانه ی  بوای  بیرو  ریشه ی  ره گ و  ربازه 
قووتره، که له سه رده می داھاتنی ئیسالمه وه ده ستی 
پکردب، که به تایبه تی له ناوچه کانی کوردستاندا 
سه ری ھه داوه و گه شه ی کردووه و بۆ ناوچه کانی تر 

بوبووه ته وه.١
به پی که ش و دابونه ریتی په وه کانی ئه و ربازه 
که له ناوچه کانی کوردستاندا،  ئایینییه ده رده که وێ، 
له سه رده می ساسانییه کان، له ئراندا چه ند ئایینکی 
کۆن ھه بووه، که ره نگه به رده وامیی ئایینی زه رده شتی 
بووبن، به تایبه تی به جۆرکی نھنی که ش و سرووتیان 
پارزراوه و ماریفه ته کانی ئه و ئایینه، جگه له پیرانیان، 
بۆ نوژو نزاکردن به خه کی ھه ڕه مه ک نه دراوه، که 
ئه وه ش ریشه ی ده گه ڕته وه بۆ ئه و که ش و دابونه ریته 
(مه گۆس)٢  موغه کان  که  داخراوه ی،  ئایینییه 
په ویان کردووه و له ئۆجاخه کانیاندا (ئاته شگه ده)٣ 
به والوه زیاتر بونه بۆته وه. دیاره ھه ر به و مه به سته 
بووه، وه کو مژوو ده یسه لمن، ئه و موغانه ماریفه ته 
ده سه تی  ب و  خۆیاندا  ده ستی  نو  له  ئایینییه که 
ئایینیی و رامیاریی خۆیان پبسه لمنن به سه ر خه کی 
ھه ڕه مه کدا. ئه م بۆچوونه زۆر له مژوونووسان رایان 

له سه ر بووه.
ناوی  به   مرۆڤ کۆچیدا  چواره می  سه ده ی  له 
(شاه  نازناوی  سه رده مه  ئه و  که  شاه)،  (موباره ک 
خۆشن)ی لنراوه، کوڕی (مظھرالله) بووه و دایکی 
(لوڕ)دا  خه کانی  نو  له  بووه.  (جه الله)  ناوی 
ده رکه وتووه و ئایینی ئه ھلی حه قی له نوان به ش له 

خه کی (لوڕستان)دا بوکردۆته وه. 
ناوچه  کۆچیدا،  ھه شته می  سه ده   ی  له 
ئران و  فارسه کانی  نوان  له   کوردنشینه کان 
(سوتان  ئیسحاق  سوتان  عیراقدا،  عه ره به کانی 
حه ق  ئه ھلی  ئایینیی  ڕبازی  توانیویه تی  سوھاک)٤ 
ناوچه کانی ھه ورامان و  په ره پبداو بوی بکاته وه له 
 ه ھۆداو چه ند که سانوه کانی داۆو گۆران و کجوان
شاره زووری  دھاته کانی  به رزنجه و  کورده کانی  له 

کردووه به پیرانی ئه و ڕبازه و له جگایه کدا، که به 
ناوی (په ردوه ر) بووه، له (ھۆرامان)، نزیکی دی 
(شخان) له باکووری ڕووباری (سیروان)، جنزرگه ی 

ئایینیی و ته کیه ی داناوه.
ئه وه شی  ھه وی  سوھاک)  (سوتان  ھه به ت 
خه کییه کانی  له  زۆر  خه ککی  نوان  له  داوه 
به  حه ق  ئه ھلی  ڕبازی  ماریفه ته کانی  ناوچانه  ئه و 
نھنی بوبکاته وه. ئیتر له پاش (سوتان سوھاک) 
ئه و  په یدابوون و  حه ق  ئه ھلی  ناوی  به  تر  که سانی 
به ھه مان دابونه ریت و که شو نزا  ئایینییه یان  ڕبازه 
ئازربایجان و  له  پاشان  ڕبازه  ئه و  په وکردووه. 
ده سه تی  سه ر ده می  له  به غدا  له  سه رده مکیش 
پیرو  بوبۆته وه و  (قه ره قۆینو)٥  شازاده کانی  میرو 

موریدیان زۆر بوون.
گه وره کانی  مه به نده  له  یه کک  راستیدا  له 
ئران و  رۆژئاوای  حه ق  ئه ھلی  ئایینی  په وکارانی 
تایبه تی  به  بووه،  (کرمانشاھان)  کرماشان  ناوچه ی 
زه ھاو،  ناوچه کانی   ، سه رپ شیرین ،  (قه سری 
ماھیده شت، که ره ند، بوه نیج، ھوله یالن) و به ش له 
(که ھوڕ، زه نگنه کانی که ندۆه، خی جه الله وه ند، 
عوسمانه وه ند) بوون به ئه ھلی حه ق. له نو خه کانی 
له  کۆچیدا  چواره می  سه ده ی  له  (لوڕستان)یشدا، 
ناوچه کانی (دیلڤان و پشتکۆ)و له نو عه شیره ته کانی 
عه شیره ته کانی تری  نو  له  ھه یه.  ھه ر  (له ک)دا 
ئازربایجان  شیرازو  فارسه کانی  تایبه تی  به  ئراندا، 
له  قه زوین و  ده وروبه ری  له  مه راغه) و  (ته ورزو 
(تاران) گونده کانی (ھه شتگرد و وه رامین) ژماره یه کی 
کوردستانی  به شی  له  ھه ن.  حه ق  ئه ھلی  له  زۆر 
له شاره کانی سلمانی و که رکوک و  ئه مۆ  عیراقیشدا 
له  زۆر  به غدا  شاری  له  ھه روه ھا  خانه قی ،  موس و 
باکووری  ناوچه کانی  له  ھه ن.  حه ق  ئه ھلی  خزانی 
ئه ھلی  تورکیا،  کوردستانی  به شی  کوردستانیشدا، 

حه ق ھه ن.
بگومان، کۆنترین سه رچاوه کان ده رباره ی ڕبازی 
ئایینی ئه ھلی حه  ق ئه و ده قه نووسراوهـ  ده ستنووسه 
ـ  کوردی  زمانی  به  ھه موویان  ھه ر  که  ـ  کۆنه کان 
دیالکتی لوڕی ـ و شوه زمانی گۆرانی٦ کۆن و زازاو 
شوه زمانه کانی  له  لقکه  که  سه یدی،  گه ویش و 
به  ھه ندکیشیان  نووسراون.٧  لھۆن،  ھۆرامانی 



کرمنشایی و  شوه زمانی  به  تکه ڵ  فارسیی  زمانی 
گۆران و ھۆرامانی و ته نانه ت ئازربایجانیش نووسراون، 
که  سه رچاوه که یان،  شوه زمانانه ش  ئه و  ھه به ت 
دواییش  سه رده مانه ی  ئه م  تاکو  کوردییه،  زمانی 
رۆژئاوای  باکووری  له  ئراندا،  رۆژئاوای  ھه موو  له 
رووباری (قاروون)،  نزیکی  تاکو  به ره وخوار،  ئران و 
دابونه ریتی  ئاخاوتنی  ده ستنووسی  پکراوه و  قسه ی 
حه ق و  ئه ھلی  ڕبازی  ماریفه ته کانی  ئایینیی و 
به م  پنووسراوه ته وه،  ھۆنراوه کانیان  ھه به ست و 
ئابووریی  ڕامیاری و  ده سه تی  سه پاندنی  ھۆی  به 
زمانه  ئه و  قه ه مه وی  به تایبه تی  ئران،  شاھه کانی 
زمانه ی  ئه و  زۆربه ی خه کی  ته سکتربۆته وه و  بواری 
ماریفه ته کانی ئه و ڕبازه ئایینییه ی پنووسراوه ته وه، 
رۆژ دوای رۆژ که متر به کاریانھناوه و زمانی فارسییان 
به سه ردا زاکراوه. ئیدی زمانی ئایینیی ئه ھلی حه ق 
به الی خه کی ئاساییه وه قورس و گران بووه و وشه و 
نھنییه که  باوه ڕه  بیرو  وه کو  بووه و  نامۆ  زاراوه ی 

به ش له زمانه که شی وه کو نھنیی لھاتووه. 

:YARSAN یارسان
له  (سان)ه،  (یار)و  پکھاته ی  وشه یه،  ئه م 
به  (یار)  شتن،  یه ک  فارسیدا  کوردی و  فه رھه نگی 
یان  ددار،  یان  خۆشه ویست،  یان  ھاوڕێ،  واتای 
شوه زمانی  له  زیاتر  که  (سان)،  به م  دێ،  به ڕز 
شاه،  واتای  به  به کارھاتووه،  په ھله ویدا  گۆران و 
یاخود سوتان دێ.  به پی نامه ی سه ر  نجام، وشه ی 
که  بوونه ته  بووه،  که سانه   ئه و  ناوی  (یارسان) 
باوه ڕیان  موریدانه ش  ئه و  موریدی سوتان سوھاک، 
تیادا  حه قی  ڕۆحی  سوھاک  سوتان  که  بووه،  وا 
به رجه سته بووه، بۆیه دانراوه به ڕبازی (یاسرانی)، 
که ڕبازی ئه ھلی حه ق و ڕبازی کاکه ییه. باوه ڕیش 
 ،وایه، که (سان) کورتکراوه ی (ستان)ی پاشکۆ ب
کوردستان،  وه ک:   ،ب (نیشتمان)  واتای  به  که 
لوڕستان، ئه فغانستان، تورکمانستان..ھتد. ئستا له 
کوردستاندا زۆر خه ک (ت) ستانه که قووت ده ده ن، 
ھه ندێ  لوڕسان).  (کورسان،  ده ن:  نموونه  بۆ 
واتای  به  (یارسان)  که  وایه،  باوه ڕیان  که سانیش 
جنزرگه ی ئاشقانی حه ق ب. نووسه رکی یار سانی، 
”ناوی   : ده موڕادی)یه،  گوموڕادی  (د.  که 

ئه  ھلی حه ق ھه ه یه، باشتر وایه بگوترێ یارسان.“ 
ئه وه ی  شایانی باسه، د. گوموڕادی ده : ”له نو 
ئازه ریش  تورکمان و  کورد  له  جگه  یارسانییه کاندا، 
ھه ن.“ ده : ”ژماره ی ئه م یارسانییانه نزیکی چوار 
ملیۆن ده بن و له عیراق و له ئران و له وتانی  تریشدا 
یارسانییانه، نه  ده : ”ئه م  وه ک په ناھنده ھه ن.“ 
سونین و نه شیعه ن و نه عه له وین ، که ناوی (یا عه لی) 
ده ھنن، مه به ستیان (عه لی کوڕی ئه بی تالب نییه و 
ھیچ عه لییه کی تر نییه، به کو مه به ستیان له عه لی، 

یه زدانی بنده“.
حه ق  ئه ھلی  تایه فه ی   : ده موکری  محمد  د. 
به م  سانسکریتی و  ئایینی  بۆ  ده گه ڕته وه  نه ژادیان 
بیری  تایبه تمه ندیی  پشکه وتووترو  شوه یه کی  به 
ئرانیی کۆن ، چونکه زۆر له دابونه ریتی ئرانیی تدا 
کۆبۆته وه. پاشتر سیمای ڕبازی عیرفانی شیعه  شی 
ڕه مزییه  ڕه گه  له و  ئه مانه شدا  له گه ڵ  به م  گرتووه، 
ھرمزییهـ  عیرفانییه الی نه داوه، که که شی  ئه فسانه یی و 
ڕازو په نھانی له ال پارزراوه، بۆ نموونه: سه باره ت به 
دابوونی جیھانی ڕوح و جیھانی گه ردوون، ده ن: به ر 
(یه زدانیش)  خوداش   ،داب جیھانه  ئه م دوو  له وه ی 
نه بووه، له (شاھنامه ی حه قیقه ت)دا ھاتووه، که نه 
زه مین و نه ئاسمان و نه گه ردوون و نه ھیچ شتک، نه 
ته خت و نه تابلۆ و نه په یڤ و نه فه له ک و نه به ھه شت و 
نه دۆزه خ و نه فریشته و نه مه الئیکه ت و نه ئه ستره و 
نه خۆر و نه مانگ نه بووه، ته نھا گه وه ری (یا) ھه بووه، 
بووه.  مرواریدا  له  جگه ی  بووه،  حه ق  (یا)  ته نھا 
مرواری له قاوغیدا بووه و قاوغی مرواری له بنی ده ریا 
بووه و ده ریا شه پۆله کانی ھه موو شونکی گرتۆته وه، 
له دیوانی شیعره کانی شخ ئه میردا روونکردنه وه  به 
ده ق ھاتووه، که: ”کات یه زدانم ھشتا (یا) بووه، 
نه زه مین ھه بووه و نه ئاسمان و نه ھه ساره و نه ده نگی 
بای  دوو  بووه   مه ل یه زدان  ئه وساته  ئاده میزادێ، 
ھه بووه له ز، پاشان ھاتووه و خۆی ھاویشتۆته نو 
له نو قاوغی  ئینجا که خۆی  بگه رده وه،  نقمکی 
مرواریدا بینیوه ، که به ته نھا له نو ده ریای په نھاندا 
که وتۆته  بووه،  ته نیا  دیوه  خۆی  که  پاشان  بووه. 
له گه دا  په یمانی  که  دسۆزه کانی،  کۆیله  داھنانی 
به ستوون و ئیتر ھه نگاوی بۆ پشه وه ناوه و له قاوغی 

مرواری چۆته ده ره وه.



سه ره نجام: 
(نامیلکه  که المه کانی  له  یه ککه  ئه مه 
له سه ده ی حه وت و  ئه ھلی حه ق، که  ئایینییه  کانی) 
نامیلکه یه  ئه م  نووسراوه ته وه و  کۆچیدا  ھه شتی 
بارکه،  بارکه  بریتییه له شه ش به ش، که ئه مانه ن: 
جھن،  ده وره ی  کۆڵ،  کلیم و  حه وته وانه،  دوڕه ی 
کتبه  له م  سه ر ه نجام. جگه   ورده  عابدین،  ده وره ی 
ئه ھلی حه ق چه ند کتبکی تریان ھه یه، که له نوان 
سه ده ی دوو تا سیانزه  نووسراونه  ته وه. وه ک: ده وره ی 
به گی   ع که المی  خۆشین،  شاه  ده وره ی  باوڵ، 
جاف، که المی نه ورۆز، که المی حه یده ری.. ھتد. ئه م 
که المانه ش ھه مووی به کشی ده  بگه ھۆنراونه ته وه، 
له کی و  به  تکه ڵ  نووسراون و  گۆران  شوه زمانی  به 
مه   ریوانی و  کوردیی  کرمانشایی و  کوردیی  لوڕی و 

کرمانجیی سنه یی و که لھوڕی.
له توی (سه ر  نجام)دا چه  ند به  ش له فه لسه فه ی 
ئیشاق و دانایی کۆن و سۆفیگه ریی ئیسالمیش ھه یه، 

به دوانزه بگه یی ھۆنراونه ته وه.

ئه حقاقی  یان  حه قیقه ت،  شاھنامه ی 
حه ق و کۆچی کوردی:

ده گمه نه کانی  نرخ و  به  شاکاره  له  یه ککه 
په وه کانی ڕبازی ئه ھلی حه ق، که ئیمۆ به ڕاستی 
به گه نجینه یه کی ب ونه ی ئه ده ب و بیری ئایینیی کورد 
داده نرێ، به م جی داخه، که به ده گمه ن خونه   ری 
کورد، یاخود لکۆه رو شاره زای کورد باسی ئه ھلی 
حه ق پیان بۆ بردب و که وتبته به رده ستیان، چونکه 
تاکو ئستا به چاپخانه ی کوردیی نه گه ینراوه و وه کو 
نوشتهء  (گنجینهء  ئرانی  نووسراوه ی  گه نجینه ی 
ایرانی) له چاپخانه ی فارسی و فه ڕه نسیدا له چاپدراوه و 
تاکو  که  نازانم،  ئه وه  ڕاستیی  به م  بوبۆته وه. 
ئستا کام نووسه رو رۆژنامه نووس و لکۆه ری کورد 
له  یاخود  ئه ھلی حه قه وه،  له باره ی  له کاری خۆیدا 
شاکاره ش  ئه م  بۆ  ده ستی  بت و  بابه تکی تردا  ھه ر 

ڕاکشاوه!
بگومان به ھاو ده گمه نیی ئه م شاھنامه ی حه قیقه ته 
له وه دایه، که مژینه یه کی ھۆنراوه ی گه وره و فره وانی 
ئه م  گه وره ی  مژوویی  سه رچاوه یه کی  حه ق و  ئه ھلی 

ئه و  به یته کانی  ژماره ی  تکای  ئایینییه،  ڕبازه 
ھه به سته مژینه یه ١١١١٧ به یتن، که به شوه زمانی 
فارسیی  به  تکه ڵ  کرمانشایی و  ـ  گۆرانی  ـ  لوڕی 

ئیمۆ نووسراونه ته وه.
مژوویی  شاکاره  ئه م  نووسه ری  یاخود  دانه ری، 
له کورده کانی ئه ھلی حه ق، که  ئه ده بییه یه ککه  ـ 
ناوی (حاجی نیعمه ت الله ی جیحۆن ئاوای مۆکری)یه، 
ناوه و کوڕی  له خۆی  مجرم)ی  نازناوی (موجرم = 
(میرزا بارامی مۆکری)یه. له سای ١٢٨٨ی کۆچیدا 
له دی (جیحۆن ئاوا)ی سه ر به شاری (دینه وه ر)٨، 
سانی  له دیکبووه.  کرمانشاھانه  ناوچه ی  له  که 
(کرماشا،  شاری  له  ھه رزه کاریی  الوی و  ته مه نی 
له  بردۆته سه ر،  ئایینی  خوندنی  به  کرمانشاھان)دا 
(جیحۆن  دی  له  به دواوه  کۆچی  ١٣١٨ی  سای 
ئاوا) چۆته خه وه ت و گۆشه گیرییه وه و رووی عیرفان 
به  ده ستی  گرتۆته به رو  سۆفیگه ریی  (ده روشی)و 
١٣٣٨ی  سای  له  کردووه و  به رھه مه کانی  نووسینی 
خاک  به  گیانی  ئاوا)دا  (جیحۆن  له  ھه ر  کۆچیدا 

سپردراوه. 
بووه له موریده کانی   (حاجی نیعمه ت الله) یه ک
ده ستی  له سه ر  ته ریقه تی  ئیبراھیمی)و  (شاه 
له  خۆی  وه کو  ھه ر  وه رگرتووه،  ھه یاسی)  (شاه 
شاھنامه که دا، که له رکه وتی ٢٢ی جه مادی ئه وه لی 
 : ده نووسیویه تی و  یادداشت  به  کۆچیدا  ١٣٢٨ی 
الحق  یا احقاق  این کتاب شاھنامهء حقیقت  ”مؤلف 
حین بنده حاج نیعمه الله متخلص به مجرم بن مرحوم 
از  مسکن  دینور  االصل  مکری  بھرام  میرزا  مغفور 
طائفهء اھل حقیقت سر سپردهء خاندان اعلیحضرت 
ارواحنا  پناه شاه حیاسی  اقدس شاھنشاه عالمیان 

فدا بودم.“
به  حه قدا  ئه ھلی  موریدکی  له گه ڵ  له وه،  جگه 
ناوی (حاجه وه ھاب) گه شت و گه ڕانی کردووه و له دوا 
سانی ژیانیدا بۆ مه به ستی سه ردان له جزیاره ته کانی 
عیراق)و  (کوردستانی  حه قه کانی  ئه ھلی  الی  چۆته 
چاوی پیانکه وتووه، ھه ر وه کو خۆی له شاھنامه که یدا 
ده : ”در عالم مراقبه  و در حال بی خبری و مستی 
روحانی از طرف حق ملقب به حاج وھاب گردید. وی 
در سال اخر حیات خود بقصد زیارت بعتبات شقافت 



و باکردان پیروان حقیقت ساکن عراق مالقات کرد.“
ئه وه ی شایانی باسه، ئه م شاھنامه ی حه قیقه ته ھه ر 
وه کو دانه ره که ی دیسان له یادداشتدا نووسیویه تی، 
پکھاتووه له دوو به رگ، یاخود چوار به ش. به شی 
یه که می له به رگی یه که میدا به ناونیشانی (فردوس)
که  (رضوان)ه،  ناونیشانی  به  دووه می  به شی  ه. 
ھه مووی ھه به سته و ده رباره ی سه رده می پغه مبه ری 
به  دووه میدا  به رگی  له  یه که می  به شی  ئاخرزه مانه، 
به سه رھاته کانی  ده رباره ی  که  (خلد)ه،  ناونیشانی 
(شاه  ھاتنی  غه یببوونی و  تاکو  سوھاک)  (سوتان 
واته  حه قه،  ئه ھلی  ره مزه کانی  ھه موو  ئیبراھیم )و 
پیرانی ئه ھلی حه ق. به م، جگه له و چوار به شه، دوو 
به شی تریش له نو کتبه که دا ھه یه، که یه که میان 
ده رباره ی  ھه به ست  به  کتبه که یه  پشه کیی 
خه قبوونی ئاده م و ھارووت و مارووت و پغه مبه ره کانی 
پشین و پشدادییه کان و که یانییه کان و ئه شکانییه کان و 
ساسانییه کان و دانایانی پشین و چوار روکنی ئیسالم و 
ھه ر  دووه میان،  ئیمامه کان.  مه خلووقات و  چینی 
کۆتایی  ”له   : ده خۆی  مۆکری  نیعمت الله  وه کو 
شاھنامه که دا نووسراوه و ناونیشانی (نعیم)ه.“ واته، 
به پی دانانی به شه کانی دانه ر، چوار به ش له دوو 
به رگداو به شکی کۆتاییش، به م له چاپه فارسی و 
زیادکراوه و  بۆ  پشه کییه کی  به شی  فه ڕه نسییه که دا 

بووه به شه ش به ش. 
فارسی و  چاپخانه  له  باسه،  شایانی  ئه وه ی 
فه ڕه نسییه که دا (تھران، قسمت ایرانشناسی، انستیتو 
ایران و فرانسه ١٩٦٦) به دوو به ش، واته دوو کتب 
شاھنامه که یه،  ده قی  یه که م  کتبی  دراوه،  له  چاپ 
که  لکۆینه وه،  یادداشتک و  پشه کییه ک و  له گه ڵ 
به ھاوکاریی رۆژھه تناسی  (دکتۆر محمد موکری)، 
کتبی  نووسیویه تی،  کۆربین)  (ھنری  فره نسی 
دووه میش به شی دووه می به رگی یه که م، که له سای 

١٩٧١دا چاپکراوه، پرسته کانی به شی یه که مه.

  :corbin Henry نری کۆڕباینھ
ئه م توژه ره یه ککه له رۆژھه تناسه جیھانییه کان و 
له  ئیسالمی،  ئرانی و  فه لسه فه ی  ئایین و  پسپۆڕی 
له  زایینی  ١٩٠٣ی  سای  نیسانی  چوارده ی  رۆژی 

پاریس له دایکبووه، له خزانکی خاوه ن بیروباوه ڕی 
کاتۆلیکدا په روه رده بووه، بۆیه به کارتکردنی ئه و 
بای  قۆناغکی  چۆته  ئایینییه  په روه رده  جۆره 
زانسته  کانی مه سیحی، به م له پاڵ ئه وه شدا خه ریکی 
الیه نی فه لسه فی و سۆفیگه ری بووه له ئایینداو له به ر 
ئه وه ی رووی له خوندنی ڕبازی ئایینی پۆتستانتی و 
ئه و  بۆ  کردووه،  (رینیسانس)  ڕاپه ڕین  سه رده می 
مه به سته ش چۆته زانکۆی سۆڕبۆن. له سای ١٩٢٦دا 
به گه نامه ی بای له خوندنی فه لسه فه  دا وه رگرتووه . 
جگه  له  مانه، به رده وام خه ریکی خوندنی فه لسه فه ی 
عه ره بی و  ئه وروپا و  کالسیکه کانی  زمانه  رۆژئاوایی و 
فارسیی کۆن و نوێ، ته نانه ت زمانی په ھله وی و چه ند 

شوه زمانکی کوردی بووه. 
کۆربین، ھه ر له سه ره تاوه فه لسه فه ی دیارده ناسی 
فه لسه فه ی  Phenomenology ئدمۆند ھوسرڵ و 

مارتین  philosophyی   Existents بوونگه ری 
ھه گیرسانی  له  به ر  تکردووه و  کاریان  ھایدیگه ر 
جه نگی جیھانیی دووه م، چه ند به رھه مکی گه وره ی 
فه ڕه نسی،  زمانی  سه ر  وه رگاوه ته  ئه مانیاوه  له 
ھایدیگه رو  مه رگناسی)یه که ی  (دیارده ی  له وانه: 
که  ھایدیگه ر،  چییه؟)ی  (میتافیزیک  یاسبرزو 
سه رھه دان و  بۆ  بووه  ھۆ  گه وره ترین  کتبه  ئه م 
فه ڕه نساداو  له  بوونگه ری  فه لسه فه ی  بوبوونه وه ی 
ته نانه ت ژان پۆڵ سارته ریش دانی به وه دا ناوه، که به 
ھۆی خوندنه وه ی ئه و به رھه مه وه رگاوانه وه چۆته 

نو دنیای فه لسه فه ی بوونگه رییه وه. 
 دیارده ناس به  خۆی  (کۆڕباین)یش  ھه به ت 
وجودی  فه لسه فه ی  داھاتنی  پاش  له  به م  زانیوه، 
بیرو  لکۆینه وه ی  ئه نجامی  له  به کو  فه ڕه نسا،  له 
به  نزیک،  خۆرھه تی  فه لسه فه ی  ئایینی و  ھۆشی 
توی  له  بوونگه رییه  فه لسه فه ی  ئه و  که  تایبه تی، 
ده قه ئایینی و ئایینزایی و سۆفیگه رییه کانی ناوچه کانی 
ئران و کوردستاندا دۆزیوه ته وه، یه که مجار له رگه ی 
مامۆستایه کییه وه، که ئیسالمناسی گه وره ی فه ڕه نسییه  
به ناوی (لوی ماسینیۆن Massignon .L)ه، رۆژێ 
(حکمة  کتبی  له  دانه یه ک  وانه  وتنه وه دا  کاتی  له 
.ندنه وه ده داتاالشراق)ی (سوھره وه ردی)ی بۆ خو
کۆربین  دووه مدا،  جیھانیی  له سه ره تای جه نگی 



ده ستنووسه کانی  لکۆینه وه ی  مه به ستی  به 
سوھره وه ردی و ده ستنووسی تر، رووی له وتی ئران 
جه نگ،  ئاگری  په ره سه ندنی  له به ر  ئیتر  کردووه، 
بۆ  فه ڕه نسا و  بۆ  بگه ڕته وه  نه یتوانیوه  کۆربین 
جه نگ  ھاتنی  کۆتایی  تا  واته  ساڵ،  شه ش  ماوه ی 
له ئران ماوه ته وه، ئه و ماوه درژه ش ھه لکی باشی 
به وردی له  به باشی و   بۆ ره خساندووه، که بتوان
داناو  له  زۆر  سوھره وه ردی و  به رھه مه کانی  ھه موو 
١٩٤٥دا  سای  له  بکۆته وه و  تری  ئیسالم  زانایانی 
له   سوھره وه ردی  ده ستنووسه کانی  به رھه مه  ھه موو 

چاپ دراوه.
له سای ١٩٤٦یشدا له الیه ن وه زاره تی ده ره وه ی 
به شی  سه رۆکی  به  کراوه  (کۆڕباین)  فه ڕه نسا 
ئرانناسی له ده زگای ئرانی و فه ڕه نسیدا له تاران و 
له و ماوه یه دا توانیویه تی زنجیره یه ک نامیلکه و ده ق و 
به  بویانبکاته وه،  بگه یه ن و  چاپ  به  ده ستنووس 
 Iranienne رانیبی ئه کت ناوی (زنجیره ی کۆمه
 : (کۆڕباین) ھه ر وه کو خۆی ده .(bibliotheque

گه یاندوویه تیه  گرتووه و  ده ستی  ”سوھره وه ردی 
ئران و خستوویه تییه نو ده ریای قووڵ و به رینی بیرو 
کۆڕی  له  که  خۆرھه تی،  سۆفیگه ریی  فه لسه فه ی 

زانستی و ئه ده بیی ئه وروپادا نه ناسراوه.
ھه به ت گرنگیی لکۆینه وه کانی (کۆڕباین) ته نھا 
ئایینی و  ھۆشی  بیرو  الیه نه کانی  که  نه بووه،  له وه دا 
فه لسه فی و مه زھه ب و سۆفیگه ریی گرتۆته به ر، به کو 
ئیسالمیشی  سه رده مه کانی  پش  که  بووه،  له وه دا 
گرتۆته وه و زۆر الیه نی فه لسه فی، مژوویی و ئه ده بیی 
میلله تانی ئران، به تایبه ت فارس و کوردی له رووی 
ده رخستووه،  نویه کانییه وه  کۆن و  فه لسه فه  ئایین و 
چه ند گوتاری نووسیوه، یاخود وه رگاوه بۆ زمانی 
(مانه وی) و  سروودناسیی  ده رباره ی  فه ڕه نسی 
ئایینی  زه رده شت و  (ماریفه ته کانی)  په ندنامه کانی 
عه لی  شیعه و  (ئسماعیلی) و  ربازی  (مه زده ک) و 

ئیالھی و ئه ھلی ھه ق.
ئه وه ی له م لدوانه دا ئمه به المانه وه زۆر گرنگه 
ئه وه یه، که (کۆربین) بایه خی زۆری به ڕبازی ئایینیی 
شوه زمانی  نووسینی  زمان و  له  داوه و  حه ق  ئه ھلی 
کوردستان،  باکووری  له  لوڕ  کرمانشانی،  گۆرانی، 

نو  پشتکۆو  به ختیاری و  ناوچه کانی  له  تایبه ت  به 
خه کانی که ھوڕو له ک و لوڕ، ئه ندامکی کارا بووه 
موکری)  محمد  (دکتۆر  له گه ڵ  ھاریکاریکردن  بۆ 
مامۆستای زانکۆی تاران و سۆڕبۆن له زمانناسیدا بۆ 
گرنگی  شاکاری  ده قی  به چاپگه یاندنی  لکۆینه وه و 

ئه ھلی حه ق، که (شاھنامه ی حه قیقه ت)ه که یه.
زانی  پویستم  به  لدوانه دا  ئه م  کۆتایی  له 
خونه ری کورد ئاگادار ب سه باره ت به سه رنووسینی 
ئه و وتارانه ی به زمانی بگانه له سه ر ئه ھلی حه ق و 
ئایینی و  زمانه وانی،  مژوویی،  بابه تکی تری  چه ند 
دابونه ریتی کورد نووسراون و له پشه کیی (شاھنامه ی 
ئه مانه ی  که  کراون،  بۆ  ئاماژه یان  حه قیقه ت)ه که دا 

الی خواره وه ن:
دیالکتی  به  ئه میر  دوو وشه ی شخ  په نجاو  ١ـ 
گۆرانی: وه رگانی ده قی ئه م وتاره بۆ زمانی فه ڕه نسی 
پشه کییه کدا  له گه ڵ  په راوزه وه  لکۆینه وه و  به 
حه ق.  ئه ھلی  فه لسه فییه کانی  روانگه  ده رباره ی 
الپه ڕه   .١٩٥٦ سای  پاریس،  ئاسیایی،  ”گۆڤاری 

٣٩١ تا الپه ڕه ٤٢٢.
جوگرافیاو  ده رباره ی  کوردستان:  ئاووھه وای  ٢ـ 
له  کوردییه  زمانی  دیالکته کانی  ئه فسانه کانی 
کوردستان، گۆڤاری ئاسیایی. پاریس، ١٩٥٩. الپه ڕه 

٤٧٢ تا الپه ڕه ٥٠٥.
له  رووخسار  و  رواه ت  و  به رگ  جلو  باسی  ٣ـ 
الی ئه ھلی حه ق؛ ده قی وتووژ له بیست و چواره مین 
له   ١٩٥٧ سای  له  که  خۆرھه تناسان،  کۆنگره ی 
وتارو  شاری میونیخ له ئه مانیا به ستراوه، کۆمه ه 
راپۆرتی زانستیی کۆنگره ی ویسپادن ١٩٥٩. الپه ڕه 

٤٩٦ تا الپه ڕه ٤٩٩.
٤ـ خه ونی باطنی و لکدانه وه یان له الی کورده کانی 
ئه ھلی حه ق له ئراندا: کۆمه ه ی منابع شرقی، ژماره 
لکدانه وه ی  خه ون و  ده رباره ی  وتارکه  کۆمه ه    ،٢

خه ون. پاریس، ١٩٥٩. الپه ڕه ١٩١ تا الپه ڕه ٢٠٥.
فۆلکلۆری  فارس و  ئه ده بیاتی  له  گه وه  رو دوڕ  ٥ـ 
ئه ھلی  کورده کانی  به  تایبه ت  ئه فسانه کانی  ئران و 
حه ق: گۆڤاری ئاسیایی، پاریس، ١٩٦٠. الپه ڕه ٤٦٣ 

تا الپه ڕه ٤٨١.
٦ـ مۆسیقاو سۆفیگه ری: ئینسکلۆپیدیای مۆسیقا. 



پاریس، به  رگی سیه م، ١٩٦١.
په رستگای  پیرۆزو  (گی  کورد:  ئۆجاخی  ٧ـ 
جگای  سه ره   تایی،  ئاگری  کوانووی  سه ره تایی، 
ئاگردان، خانه ی ئۆجاخ، پاشماوه ی ئاگر، به رده وامیی 
ئۆجاخ،  خۆه مشی  ئه فسوونی و  ھزی  خزان، 
خانووی  گزینی،  ستارگه ی  خانه دان،  ده سه تگه ی 
ئه تنۆگرافی،  گۆڤاری  خزانی).  که له ی  الدکان، 

پاریس، ١٩٦١. الپه ڕه ٧٩.
کورد:  الی  له  ژنھنان  شایی و  دابو نه ریتی  ٨ـ 
یادداشته کانی مرۆڤناسی و باسی کۆمه ناسی. گۆڤاری 

ئه تنۆگرافی، باریس. ١٩٦٢.
٩ـ (رازو نھنییه کان مه درکنه) و (به رده ڕه ش) له 
ئراندا: ده رباره ی ربازو مه زھه بی ئایینیی لوڕه کان و 
ده قه  له  وزاور)  ئه ھلی حه ق. (ده وره ی  کورده کانی 
کۆنه کانی گۆرانیی ئه ھلی حه ق، له گه ڵ لکۆینه وه و 
پاریس،  ئاسیایی،  گۆڤاری  زمانه وانی.  لکدانه وه ی 

١٩٦٢. الپه ڕه ٣٦٩ تا ٤٣٣.
دابونه ریتی  که ش و  سووری)و  (چوارشه ممه  ١٠ـ 
ئه فسوونی و مه زھه بی له ئراندا: کۆمه  وتار. ھنری 
ماسه. تاران، زانکۆی تاران، ١٩٦٣، الپه ڕه ٢٢٨ تا 

.٣٠٢
١١ـ مه سه له ی خوقان له  الی کورده کانی ئه ھلی 
حه ق: ده قی وتووژ له بیست و پنجه مین کۆنگره ی 
١٩٦٠دا  سای  سپه مبه ری  له  که  خۆرھه تناسی، 
له شاری مۆسکۆ به ستراوه. به رگی دووه م، کۆمه ه  
وتارو راپۆرتی زانستیی بیست و پنجه مین کۆنگره ی 
خۆرھه تناسان له مۆسکۆ سای ١٩٦٣. الپه ڕه ١٥٩ 

تا ١٦٨.
به گه  له   یه ک ده رباره ی  لکۆینه وه یه ک  ١٢ـ 
مژووییه کانی کوردستان له سه ده ی ده یه می کۆچیدا: 
مرۆڤناسی و  نووسینه  له گه ڵ  ئه نزله،  قه باه ی 
 .١٩٦٣ پاریس،  ئاسیایی،  گۆڤاری  مژووییه کان. 

الپه ڕه ٢٢٩ تا ٢٥٦.
١٣ـ ئه رمه نستان له فۆلکلۆری کورداندا: گۆڤاری 
توژینه وه سه باره ت به زمان و مژووی ئه رمه نه کان. 
خولی دووه م، به رگی یه که م، پاریس، ١٩٦٤. الپه ڕه 

٣٢٧ تا ٣٧٦.
کوردی  زمانی  فربوونی  کوردیۆلۆجی و  ١٤ـ 

له گه ڵ  زانستی  راپۆرتی  سۆڤیه تدا:  یه کتیی  له 
ئیندکسی کتبه چاپکراوه  کان. گۆڤاری ئه تنۆگرافی، 

پاریس ١٩٦٣. الپه ڕه ٧١ تا ١٠٥.
١٥ـ صیادی ئیالھی و شاھبازی ئه زه لی: سه رده می 
دامیاری. ده قی گۆرانی له گه ڵ وه رگان و لکدانه وه و 
(زمانی  عیرفانی) و  (صیدی  ده رباره ی  لکۆینه وه 
ویسپادن،  زمانه وانی.  نووسینه کانی  له گه ڵ  دروی) 

ئه مانیا خۆرئاوا.
له گه ل  ده روشایه تی  نھنییه کانی  رازو  ١٦ـ 
ده رباره ی  نووسینه کانی  وه رگانی  له گه ڵ  کورددا: 
(ئایینی حه قیقه ت)ی حاجی نور عه لی شاھی ئیالھی و 

لکدانه وه کانی. پاریس ١٩٦٥ـ ١٩٦٦. الپه ڕه ٢٤٢.
١٧ـ (په رستنه راسته قینه کان له  کوردستاندا)، 

له نووسینی: ئیڤانۆف، له نده ن، ١٩٥٣.

سه رچاوه کان:
١ـ موکری، د. محمد: شاھنامه ء حقیقت (تاریخ منظوم 

مکری،  ابادی  جیحون  نعمة الله  حاج  اثر  حق):  اھل  بزرگان 

متخلص به مجرم، بخش اول، متن شاھنامه، تھران، قسمت 

دانشگاه  ١٩٦٦م،  فرانسه،  و  ایران  انستیتو  ایرانشناسی، 

پاریس.

٢ـ نصر، سید حسین: جشن نامه، ھنری کربن، تھران، 

.١٩٧٧

٣ـ زکی بگ، محمد امین: خالصة تاریخ الکرد وکردستان 

(من اقدم العصور التاریخیة حتی االن)، ترجمة: محمد علي 

عوني. ط٢، سنة ١٩٦١. ج١.

٤ـ گۆڤاری ھیوا. ژماره ٦، ئابی سای ١٩٨٧، پاریس. 

الپه ڕه ٥٧.

په راوزه کان:
١ـمامۆستا (جه میل رۆژبه یانی) له وتارکیدا، که له سای 

١٩٥٧دا ده رباره ی مژووی کۆن و نوی مه نده لی نووسیویه تی و 

 : کی بۆ کاکه ییه کانی ئه و ناوچه یه ته رخانکردووه، دهبه ش

(دوپه رستی) کورد  کۆنی  ئایینی  به  سه ر  حه ق  ”ئه ھلی 

ئه وروپیدا  ـ  ھندۆ  میلله تانی  یه زیدی و  له گه ڵ  له مه شدا  ن. 

الی  له  دوایی  دیۆس،  دیواو  به  بووه  دو  وشه ی  ھاودینن. 

به  بووه  یه زیدییه کان  الی  له  داوو  به  بووه  کاکه ییه کاندا 

کوردی  ئایینی  به  ”سه ر   : ده شونکی تردا  له  تاووس.“ 



(دویسنا)یه و دوایی سووککراوه ی دیواس له الی یه زیدییه کان 

بووه به تاووس و له الی کاکه ییه کان بووه به داوود.“ به م 

ھه ر له و وتاره یدا مامۆستا رۆژبه یانی په یدابوونی ئه م ربازه 

بۆ  کۆچی.  ده یه می  سه رده می  پش  گاوه ته وه  ئایینییه  ی 

ئه مه ش ده : ”که مه سعود ناوی کاھکاھی ھناوه.“ بگومان 

ئه م رایه له گه ڵ رایه کی پشوودا زۆر جیاوازه بۆ ئاماژه کردنی 

جمیل  (محمد  حه ق.  ئه ھلی  ربازی  په یدابوونی  سه رده می 

وحدیثا.)  قدیما  التاریخ  فی  (مندلی)  بندینجین  الروژبیانی، 

 ٢٧ به رگی  کورد،  ده سته ی  عیراق،  زانیاریی  کۆڕی  گۆڤاری 

ھیوا،  گۆڤاری  بوانه  ھه روه ھا   .٤٢٤ الپه ڕه   .١٩٨٠ به غدا، 

ھماره ٦، پاریس، ئابی ١٩٨٧.

 ٢ـ مه گۆس: مزدیستان، مزداپرستان، په وکارانی ئایینی 

زه رده شت.

کوردی  زمانی  بۆ  ئاته شگه ده  له  راستتره   ٣ـئۆجاخ: 

له به ر ئه وه ی وشه ی ئاته شگه ده سه رچاوه که ی فارسییه، به م 

ئۆجاخ سه رچاوه که ی کوردییه.

له  سوھاک  سوتان  سه ره نجام،  نامه کانی  پی   ٤ـبه 

قه زای  به  سه ر  به رزنجه ی  گوندی  له  کۆچی  ٦٧٥ی  سای 

شخ  کوڕی  له دایکبووه.  سلمانی  شاری  له  ھه ه بجه 

خاتوون  ناوی  دایکی  بووه.  ھه مه دانی  عه لی  بابا  عیسای 

دایراک رمزبار بووه. سوتان سوھاک له پاش مردنی باوکی 

ناکۆکی که وتۆته نوان خۆی و براکانییه وه، بۆیه سه ری خۆی 

ھۆرامان.  ناوچه ی  له  شخان  گوندی  بۆ  چووه  ھه گرتووه و 

له وێ ژیانی خه وه ت و گۆشه گیریی بووه، ربازی (یارسانی)

ی نوکردۆته وه. موریدانی ئه ھلی حه ق له کووه ھاتبن ئه م 

له  چین و  له  بوون.  زۆر  موریده کانی  لکردوون.  پشوازیی 

الی.  گه یشتوونه ته  ئرانه و  ھه رمه کانی  بوخاراو  ھیندستان و 

سوتان ئیسحاق موریده کانی به ش کردووه بۆ پانزه پله: ھه ر 

پله یه ک ناوکی لناوه: (حه وت ته ن، حه وت وانه، یاران قۆڵ 

تاس، حه وت ئه رده بیر، حه وت خه لفه، حه وت خادم، حه وت 

حه وته وان، چل جیھان ته ن، نودونه بیر شاھۆ، شه ست و شه ش 

غوم که مه ر زین، ھه زارو یه ک به نده ی خواجه مانند، بیۆر 

ھه زار به نده، به  نده ی ب شومار). ده گوترێ ته یموری گورگانی 

(٧٧١ ـ ٨٠٧ی کۆچی) یه ک بووه له موریده کانی. ھه ندێ له 

مه الیانی شاره زوور، که له سه رده می سه ده ی حه وت و ھه شتی 

که  ده ریانخستووه،  چامه یاندا  ھه ندێ  له  ژیاون،  کۆچیدا 

سوتان سو ھاک زمان و ئه ده بی عه ره بیی له سه ر ده ستی مه ال 

ئه لیاسی شاره زووری خوندووه. زانستی ئایینیی خوندووه، 

شار  کانی  بۆ  گه شتی  کردووه.  سۆفیگه ری  له  رووی  پاشان 

شاره کانی  کردۆته  رووی  پاشان  کردووه،  عیراق  کوردستان و 

له   یه ک به  بووه  کردووه.  حه جی  جارکیش  شام.  میسرو 

ناودارترین زانایانی ئایینی و خه تیبی سه رده می خۆی. بووه به 

کتبکی  ده گوترێ  ئایین.  زمان و ئه ده ب و  بندی  مامۆستای 

له سه ر ته فسیری قورئان داناوه. پاشان گه ڕاوه ته و بۆ گوندی 

شخان و له وێ له سای ٧٩٨ی کۆچی کۆچی دوایی کردووه و 

ته رمی به گۆڕستان سپردراوه.

 ٥ـقه ره  قۆینو ١٣٧٨ـ ١٤٦٨، ئاق قۆینو ١٣٧٨ـ ١٥٠٢، 

تاریخ الدول واالمارات الکردیة في العھد االسالمي، الجزء الثاني 

بك.  زکي  امین  العالمة  وکردستان.  الکرد  تاریخ  لخالصة 

ترجمة الی العربیة: محمد علي عوني. ١٩٤٥. المقدمة طبعة 

برلین الغربیة. سنة ١٩٨٦ للدکتور کمال فؤاد. 

 وه زمانه یه، که عه شیره ت٦ـ(گۆران) له راستیدا ئه و ش 

له  ژیانیان  مه به ندی  پکردووه.  ناوی (گۆران) قسه یان  به 

سنه و له کرمانشان بووه. ئه م ناوه بوبۆته وه تا ئه و راده یه ی 

نراوه له شیعری ئایینی و میللیی کوردیش، یان ئه و شیعرانه ی 

به مۆسیقاو گوتراون، که له ده بگه پکھاتوون. بۆیه بوون به 

گۆرانی، واته سه ر به گۆران. دوایی گۆرانی بووه به وشه یه ک 

بۆ ھه موو جۆره ئاوازه کوردییه کان.

 ٧ـره نگه کۆنترین ده قی شوه زمانی گۆرانی مه سنه وییاته 

سۆفیگه ره کانی (مه الی په رشان) ب. په رشاننامه. به پی 

له  په رشان  مه الی  مژوویی،  سه رچاوه ی  به گه و  ھه ندێ 

فوئاد  که مال  د.  ژیاوه.  چوارده ھه مدا  سه ده ی  کۆتاییه کانی 

سه فه ویدا،  سه رده می  کۆتاییه کانی  له  زاته  ”ئه م   : ده

سه رده می شانزه ھه م، ژیاوه، که بۆ ئه و مژووه په نای بردۆته 

به ر ناوه ڕۆکی ھه به سته کانی په رشاننامه. ھه مان سه رچاوه ی 

پشوو.

 ١٠٩٥ تاکو   ٩٥٠ سانی  ماوه ی  له  دینه وه ر   ٨ـشاری 

پایته ختی ده وه تی حه سنه وی برزیکانی بووه، که فرمانه وایی 

له نه ھاوه نده وه تاکو  کوردستان کردووه.  به شی خۆرھه تی 

شاره زوور، که ئیمۆش شونه واری ئه و شاره ماوه ته وه به ٤٠ 

کم له خوارووی خۆرئاوای شاری سنه دایه. ھه مان سه رچاوه ی 

پشوو.


