جهژنی خاوەنکار

له کۆمەڵگای یارساندا

سارۆ خوسرەوی
(سوێد)

بەپێــی بەڵگــە و گەواهــی مێــژوو ،زاگــرۆس هەر
لــە کۆنــەوە مهڵبهنــدی ئاییــن ،فهرههنــگ و
کولتــووری زۆرێــک لــە گەالنــی ناوچەکــە بــووە،
بهاڵم دوای گەشەســەندن و سـهقامگیریی ئیســام
لــه کوردســتان ،زۆرێــک لــە ئاییــن و کولتــوورە
جیــاوازەکان لهژێــر کاریگەریــی کولتــووری زاڵــدا،
بــە جۆرێــک لــە نــاو چــوون ،یــان کهمڕهنــگ
بوونەتــەوە ،لـهم نێــوهدا ،بهشــێک لــه باوهڕمهندانــی
ئایینییــە زاگرۆســییەکان شانبهشــانی بزووتنــەوە
کۆمەاڵیەتییــەکان ،تێکۆشــان و نەچوونــە ژێــر
بــاری ئایینــی داســەپاو ،بەڵکــو لهســهر ئایینــی
دێرینــی خۆیــان مانــەوه ،کــە یەکێــک لەوانــە
پێڕەوانــی ئایینــی یاریی ـە.
ئایینــی یــاری ،نموونەیەکــی ڕاســتەقینەی
بزاوتێکــە کــە بــە درێژایــی زەمــان و لــە ســەردەمانی
جیــاوازدا ،هـهر لــه هووریگەرییەوە تا میهرپهرســتی
و زهردهشــتیگهری هەبــووە ،بزاوتێــک کــە لــە
ســەدەی حەوتــی کۆچییــەوە گەشــەی زیاتــری
کــردووە.
یارســان خاوهنــی فەلســەفە و ڕوانگــهی
مرۆڤدۆســتییە ،بــاوهڕی بــه دنیــای پــاش مــردن
و ههســتانهوهی دووبــاره هەیــە ،بــۆ گهیشــتن بــه
ئــازادی ،حهقیقــهت و مرۆڤخودایــی.
سەرچاوەی یاسا و بیری ئایینی یاری دەچێتەوە
ســەر مەڕنــۆ و لەوێــوە چوارچێــوە وەردەگــرێ،
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ســهدهم حهوتــهم ،یــهک لــهدوای یــهک ،هاتــوون
و ســهریان هەڵــداوە ،پاشــان ،ســەدەیەک دواتــر،
ســوڵتان س ـههاک دێــت ک ـه دهبێت ـ ه ئامــادهکاری
نیزامــی ئایینــی ئــهم بزووتنهوهیــه.
بهپێــی دهقــه کۆنهکانــی یارســان و شــرۆڤهی
ڕووداوهکانــی ئایینــی یــاری ،ههروههــا ڕۆژژمێــری
کــوردی ،ســوڵتان سـههاک دەبــێ لهســاڵی ٦٢٢ی
کۆچــی ههتــاوی بهرانبــهر بــە  ٦٤٠مانگــی و
١٢٢٠ی زایینــی ل ـه دایــک بووب ـێ.

پاشــانیش خاوەنــکار دەبێتــە چەمکێکــی نــوێ و
ژیــان ڕەنگڕێــژ دەکا و هــەوڵ دەدا لــە حەقیقــەت
بــگا.
بوونی یارســان به هۆی ئهم ڕووداوهوه ،سـهلمێنراوه
و سوڵتان سەهاک و یارانی له پردیوهری هەورامان،
ڕێسا و یاسای ئایینی یارییان داڕشتووە.
واتــا لــه دوای ڕووداوی (مهڕنــۆ)وە ،چۆنیەتــی
ژیانــی کۆمەاڵیەتــی کۆمەڵــگای یارســان ئاڵوگۆڕی
بەســەردا دێ و شــێوازێکی تایبــەت بــە خــۆی
وەردەگــرێ ،بــهاڵم تــا ئێســتاش تەنانــەت زۆربــهی
خەڵــک لهبــهر ناشــارەزاییان لــه ڕووداوی مهڕنــۆ و یارانی ســوڵتان بهپێی بااڵدەســتی و یەکەمینی،
خاوهنــکار ،زۆر ئــاگاداری حەقیقەتــی ئــەم جەژنــە نیــن بـهم شــێوهیه دابـهش دەبن:
و تهنیــا وەک جەژنێکــی ســاده و نەریتــی چــاوی لــێ ههفتــهن ،ههفتهوانــه ،ههفــت خهلیفــه ،ههفــت
ســازچی ،ههفــت ئاخێــوەر ،هەفــت گۆزهچــی،
دهک ـهن.
ههفــت س ـهقا ،ههفــت پێشــکار ،ههفــت فەرمــان،
ههفــت ههفــت ،ههفــت یــاری قهوهڵتــاس ،ههفــت
یارسان:
یارســان لــە دوو وشــەی (یــار) و (ســان) پێــک سـهردار ،بیســتویهک مێــردی بەرزنجـه ،ههفتاودوو
هاتــووە ،بــە واتــای (یارانــی پاشــا) ،پاشــایش پیــر ،نهوهدونــۆ پیــر ،شهستوشـهش غــواڵم ،چلتـهن،
چلتهنــان ،ههزارویــهک مێــرد ،هــەزار و شهســت
هاوواتــای خودایــە.
یارســان بەشــێک لــه کوردهکانــی ڕۆژهــهاڵت مێــرد و بێــوهن بێوهن ـهکان.
و باشــووری کوردســتان دەگرێتــەوە کــە ئێســتا لهنێــو یارســاندا بهڕێوهبــهری زاتــی ،دوور
لــە چەنــد ناوچەیەکــی کوردســتان و دنیــادا لــه ناوچەگــەری و ناوەندگەرایــی دەستنیشــان
هــەن ،چاالکــی هزریــی یارســان پەیوەســتە بــە دەکرێــت و هێــز و دەســتەاڵت بــە تــاک ،یــان
ئاشــکرابوون ،دهرکهوتــن ،ئهویــن و باوەڕهەبــوون بــە ناوهندێــک نادرێــت ،ڕاســتییەکەی هیــچ
کهســێک ل ـهم کۆمهڵگایــەدا نییــه کــه ســەر بــە
بــه فهلســهفهی دۆنــای دۆنـــەوە.
یارسانیش وەک گشت ئایینەکانی تر ،خۆی لە گرووپێــک نەبێــت ،تهنان ـهت پاشــای ئافرێنهریــش
پلــەی حەقیقەتــدا دەبینێتــەوە و لــەم سۆنگەیەیشــەوە بــهو چوارچێوەیــ ه پابهنــده.
لێکچــوون لەنێــوان یارســان و ئایینەکانــی دیکــەدا ناوهنــد ،یــان قهڵهمــڕهوی ژیــان و جوگرافیــای
مرۆیــی یارســان لــ ه پێشــدا باشــووری زاگــرۆس
هەیە.
یەکەمین کهســایهتییهک که باســی له یارســان (لوڕســتان ،هەورامــان و شــارهزوور) بــووه ،پاشــان
کردبێ باهلوولی ماهیـــیه که له سهدهی دووەمی بــە ناوچهکانــی دیکــهی کوردســتان و ئێرانــدا
کۆچــی مانگیــدا ژیــاوه ،دوای ئــەو شاخۆشــین باڵوبوونەتــەوە ،بەشــێک لــە یارســانییەکان لــە
لوڕســتانی ،بابــا ســهرههنگ دهودانــی ،بابــا باشــووری کوردســتان دەژیــن ،بــۆ وێنــە ،لــە
جهلیــل و بابــا نــاوس س ـهرگەتی تــا ســەرەتاکانی خانەقیــن و کەرکــووک و ســلێمانی و هەولێــر،
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شــایانی باســە کــە لــە مووســڵ و بەغــدا و
شــارەکانی دیکــەی عێراقیشــدا یارســانی دەژیــن.
یارســانی لــه شــارەکانی باکــووری کوردســتان
هــەن ،وەک دێرســیم و ســێواس .هێندێکــی
دیکەیــش لــه ڕووســیا و لهناوچــهی (ئهلیزابــت
پــول) ،لــه دەوروبــەری (قــارس)دا نیشــتهجێن و
لــەوێ دەژیــن ،لهگــهڵ دهرکهوتنــی (قوشــچی
ئۆغڵــوو) لــه ناوچــهی ئازهربایجــان ،ههروههــا
بههــۆی بوونــی شاوهیســقولی و ڕهچهڵەکــی
ئ ـهو لــه تورکســتان ،هەروەهــا لــە ســۆنگەی بــرەو
و ئاشــکرابوونی ئایینــی یــاری لــهم ناوچهیــهدا،
ههندێــک لــه یارانــی تــورک هۆگــر و پێوەســتی
ئــەم ئایینــە بــوون.
یەکەمیــن پهیڤــی نووســراو بــە شــێوەی هۆنــراوه
لـ ه زمانــی کوردیــدا ،تایبەتـ ه بــه یارســان کـ ه بــه
زاری گۆرانــی ،یــان ههورامــی نووســراوه.
یارســانی ههرگیــز ،نەچووەتــە چوارچێــوەی
یاســایەکەوە کــە ئازادیــی خــۆی لهدهســت بــدات و
لــە بــاری فیکرییــەوە یەخســیر بــێ ،بهکاربردنــی
یاســا و ڕێســا بهشــێوازی ئهخالقــی ،ههنگاونانــه
بــۆ گهیشــت ن بــه ئامانجــی مرۆیــی ،بــهاڵم
ئهخــاق لــه شــێوازی ســهرەتاییدا بــه واتــای
ڕیفۆرمــی تاکایەتــی دێــت و وهک پێداویســتیی
ههبوونــی مــرۆڤ و مرۆڤایهتــی خــۆی پێشــان
دهدات ،هـهر ئــەو مــژارە دەبێتـ ه هــۆی ڕێزگرتــن لــه
(تهواوهتــی) و قبــووڵ نهکردنــی خراپــه و خراپــی
لــه تاکهکانــی کۆمهڵــگای یاریــدا ،ئەمەیــش
وهک پێداویســتییهک بــۆ دروســتکردنی پێوەنــدی
و لێــک نزیکبوونـهوه خــۆی دهردهخــات و ئاشــکرا
دهبێــت.
بناغـهی بــاوهڕی یــاری ،ڕێزگرتنــە لــه مرۆڤایهتــی،
ئێمــە دهتوانیــن ڕاســتی ئــهم بــاوهڕه لــه تــهوهری
(خۆناســی) و (مرۆڤخودایــی)دا دەستنیشــان بکەیــن
ک ـه بنهمــای فیکریــی ئ ـهم ئایینــەن ،یارســان بهپێــی

فهلسـهفهی دۆنــای دۆن ،ئیمانــی بهگشــت بوونێــک
و بــە بــاوهڕی جۆراوجــۆر ههی ـه ،ه ـهر بۆی ـه ههمــوو
(خود)ێــک بــه بهشــێک ل ـه خــۆی دهزانێــت.
له یارساندا مژاری مرۆڤخودایی کاتێک بهسهر
ڕوانگ ـهی کەســێکدا زاڵ ببێــت ،ب ـهو قهناعهتــەی
دەگەیەن ـێ کــە لــه پێوەندییــه کۆمهاڵیهتییهکانیــدا
بــهدوای خــودادا بگــهڕێ .ئاکامــی دڵنهرمــی و
ههســتی یەکترویســتیش لهیارســاندا ،دهبێت ـه هــۆی
ســازدانی س ـهمبۆلێکی (ج ـهم).
جـهم خــۆی لهخوێــدا ،هێمایهکــی ئایینییــه کـ ه
هــزری یهکگرتوویــی و یەکبوونــی یــار و یــاران
پێــک دێنــێ ،تــا ئ ـهو شــوێنهی ســیمای یــار لــه
ڕوخســاری یارانــدا بــە دی بکــرێ.
خاوهنکار:
خاوهنــکار ،یانــی خاوەنــی کار ،ســێحەبی کار،
یان سێحەبکار .ل ه ئهدهبیاتی کوردیدا (خاوهن) به
واتــای ســێحەب دێــت و مهبهســت لــه خاوەنکاریــش
ئافرێنــهر و خاوەنــی چەرخــی گەردوونــە ،ئــهم
وش ـهیه هاوواتــای (خــودا)( ،یههــووه) و (ڕوحــی
پیرۆز)ــ ه و لــه کهالمهکانــی یارســاندا بـه واتــای
جۆراوجــۆری دیکــهی وهک( :ســاحێبکەرەم)،
(پاشــا)( ،ســاحێبکار)( ،ســوڵتانی حهقیقــهت)
و (شــای ههورامان)یــش لێــک دراوهتــهوه .لــه
یارســاندا جهژنێــک ههی ـ ه بــه نــاوی (خاوهنــکار)
لهبــهر ئــهوهی (مهڕنــۆ) وهک شــوێنی ڕووداو
یــادی لــێ دەکرێتـهوه ،ئـهم جهژنـ ه وەک جهژنــی
(مهڕنۆ)یــش نــاوی لــێ دهبرێــت .ئ ـهم جهژنــه ب ـ ه
خاتــری ئامادهبوونــی ســوڵتان س ـههاک و یارانــی
لــ ه شــوێنی ڕووداوهکــه و ســهرکهوتنی تیشــک
بهســهر تاریکاییــدا و بوونــی ڕهســمیی یارســان
لــه فۆرمــی مرۆڤــدا ،وهک خاڵــی وهرچهرخــان
و بنهڕهتیــی بیرۆکــهی یــاری ،یــادی لــێ
دهکرێتــهوه و هەمــوو ســاڵێک لــ ه کۆمەڵــگای
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یارســاندا پیــرۆز دهکرێــت.
مهڕنۆ:
(مهڕنــۆ) وشــهیهکی لێکــدراوه ،له(مــهڕ) بــه
واتــای (ئهشــکهوت) و (نۆ)یــش بــه واتــای (نوێ)
دێــت کــه لـه ئەدەبیاتــی باوهڕیــی یارســاندا ،واتــای
سـهرههڵدانی چهمکــی نوێیــه لــه جیهانــی بوونــدا،
ئ ـهم واتای ـه داب ـهش دهبێــت بهس ـهر چهنــد بهشــێکی
وهک:
شــرۆڤهی ڕواڵهتــی حیکایهتــی مهڕنــۆ ،دهرکهوتنــی
چوارچێوه و یاســاکانی هزری یاری.
بهشی یهکهم:
شرۆڤهی ڕواڵهتیی حیکایهتی مهڕنۆ:
ســوڵتان ســههاک بهرزنجهیــی ،کــوڕی (شــێخ
عیســا) ،یهکێــک بــووه لـه گەورهکانــی ناوچهکه،
ســوڵتان ســەهاک لهســاڵی ٢٦٠ی کۆچــی
ههتــاوی لــه بهرزنجــهی ســهر به(عهربــهت) لــه
پارێــزگای ســلێمانی لــه دایــک بــووه.
لهبـهر ئـهوهی لــه بــاری بیــر و بــڕواوه کهســێکی
جیــاواز بــووه ،لــه ســەردەمی منداڵیــدا ،براکانــی و
خهڵکــی ناوچەکــه بەرانبــەری نهرمونیــان نابــن و
لهگهڵــی کهوتوونهت ـه ملمالنێــی فیکــری ،پاشــان
لهبـهر گوشــار و زوڵــم و زۆری هێــزه دهســتهاڵتخواز
و ڕادیکاڵــهکان ،لــه ناوچــهی بەرزنجــهی
ســلێمانییهوه ب ـهرهو هەورامــان کۆچــی کــردووه.
ل ـه ڕێگــە ،لــه نزیکــی ههورامــان و ل ـه کێــوی
(شــنروێ)ی ئێســتادا ،هێزێکــی نهیــار دوایــان
کهوتــوون و هێرشــیان کردوونەتــە ســەر ،ســوپایهک
لهژێــر نــاوی (چیچـهک) ،کـه پێــک هاتبــوون لـه
نهیــاران و تاریکپ هرســتانی ناوچەکــه ،بــه هــاوکاری
لەگــهڵ هێــزی پشــتیوانی کــه بــۆ پیالنگێــڕی
ڕەوانــەی دهڤهرهکــه کرابــوون ،ڕووبــەڕووی ســوڵتان
ســههاک و یارانــی بوونهتــهوه.

ســوڵتان ســههاک لهگــهڵ یارانــی پهنــا دەباتــە
بــەر ئهشــکهوتێک بهنــاوی (مهڕنــۆ) و بــۆ مــاوهی
ســێ شـهو و ســێ ڕۆژ لــەوێ دەمێنێتــەوە.
لـ ه ئهنجامــی ههڵکردنــی بــا و بــۆران و گهردهلــوول،
ســوپای چیچـهک لهپــاش ســێ ڕۆژ تهفروتونــا دهبــن
و لــە ئاکامــدا بههــۆی ڕووداو و ب ـهاڵی سروشــتی،
ناچــار دهبــن ناوچهکــه بــه جــێ بهێڵــن.
ســوڵتان ســههاک ،لــە بــەر ئــهوهی ســوپای
چیچــهک نهیتوانیبــوو بــ ه ئامانجــی خــۆی
بــگات و لــه پالنهکهیانــدا ســەرکەوتوو نهبووبــوون،
دوای ڕۆژی ســێیەم بڕیــار دەدا جهژنێــک بەڕێــوە
ببــا بــە نــاوی جهژنــی (خاوەنــکار) .ئــەم جەژنــە،
بــ ه جهژنــی (مهڕنۆ)یــش ناوبانگــی ڕۆیشــتووە،
دوای بهڕێوهچوونــی جهژنهکــه ،ســوڵتان و
یارانــی درێــژه ب ـ ه ســەفەرەکەیان دهدهن و دهگهنــه
ههورامــان.
بهشی دووهم:
دهرکهوتنــی چوارچێــوه و یاســاکانی هــزری
یــاری:
ڕاســتییەکەی (مهڕنــۆ) خاڵــی وهرچهرخانــی
هــزری یارییــه کــه هــەر ب ـه هــۆی ئ ـهم ڕووداوهوه
بوونــی یارســانیش ســەلمێنراوه.
مــژاری یارســان ب ـهر لــه (مهڕنــۆ) تهنیــا وهک
ئهدهبیاتێکــی بــاوهڕی هەبــووه ،ئهوەیــش بــه دهر لـ ه
چوارچێــوهی مەدهنــی ،دهســتووری و سیســتمی
ئایینــی ،بــهاڵم دوای (مهڕنــۆ) کۆمهڵــگای
یارســان دهبێتــه خاوەنــی سیســتمی کۆمهاڵیهتــی
و ئایینــی تایب ـهت بــه خــۆی.
مهڕنــۆ تهنیــا واتای بهجێهێنانی فهرزی ڕۆژوو،
ڕهنــج و تاقـهت ،پهیامــی ئهویــن ،دوورهپهرێــزی لـ ه
خۆبەزلزانــی ،پابهندبــوون ب ـه نهبــوون و پاراســتنی
ڕاز نییــه ،بهڵکــو لــە هەمــان کاتــدا ،ههڵگــری
پهیــام و ڕازی شــاراوهییه ،ئەویــش لــه سیســتمێکدا
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کــە مــرۆڤ بتوانــێ تێێــدا ڕوحــی تێکۆشــان بــرەو
پــێ بــدا و لــه پێنــاوی بەدەســتهێنانی هەبوونــدا لــه
دژی تاریکــی بەربهرهکانــی بــکا و لــە بێهێــزی
بێتــەدەر و ڕێگــەی ڕاســت درێــژە پــێ بــدا.
ســوڵتان ســههاک لــ ه ههنــگاوی یهکهمــدا،
یەکەمیــن دهســتووری ئایینــی و بــاوهڕی خــۆی لـ ه
ڕێــگای ئـهم چهنــد دێــڕهی خــوارهوه ڕاگهیانــدووه.
ئــەو دهفهرمــێ:
ڕوکـن وه دهفتهر ،ڕوكــن وه دهفتهر
ڕوكــــن ئی تاريخ بنويس وه دهفـتهر
نهی چلهی تاوسان يهرێ ڕۆ سهبت كهر
مـــانگ و دڵی ڕاس دوازدهی سفيد پـهڕ
يـهرێ ڕۆی يـاران چيگام بـی وه فـهڕ
عهيد و پاشاهيم دووههم داش ئـەسهر
واتــە :بەپێــی ئەرکانــی دەفتــەر ،پایــە و
ئەرکانــی ئــەم مێــژووە لــە دەفتــەردا بنووســن،
لــە چلــەی هاوینــدا ســێ ڕۆژ تۆمــار بکــە ،لــە
مانگــی ناوەڕاســتدا ،واتــە لــە چلــەدا کــە دنیــا
ســپی دەبێتــەوە ،لــە دوازدەیــەم ڕۆژیــدا ،یــاران ســێ
ڕۆژ لێــرە بنیشــنە نــاو فــەڕ ،واتــە ڕۆژوو بگــرن،
دووەم جەژنــی پاشــاهیم دەردەکەوێــت.
ئ ـهو پهیڤ ـهی ســوڵتان س ـههاک دواتــر لهالی ـهن
زاتدارانــی دیکــهوه ،وهک ســهرچاوه ،پێداگــری
لەســەر کــراوە و شــی کراوەتــەوە.
داب و دهســتووری بهڕێوهبردنــی ئــهم جهژنــ ه
بهپێــی کەالمهکانــی یــاری ،جۆرێکــە کــ ه
یارســانییهکان لــه کاتوســاتی دیاریکــراودا بــۆ
مــاوهی ســێ ڕۆژ لــه بوومهلێڵــدا (پارشــێو)
دهک ـهن و تــا خۆرئاوابــوون و دەرکەوتنــی ئەســتێرە
بــهڕۆژوو دەبــن ،دوای ئــهم ســێ ڕۆژه ،جهژنــی
خاوهنــکار ،یــان جهژنــی شــاهی بهڕێــوه دهچــێ.
نهریتــی بەڕێوهبردنــی ئ ـهم جهژنــه ئاوایــە کــە ه ـهر
بنهماڵهیهکــی یارســانی لهســهریهتی کهڵهشــێرێکی

تهندروســت کــه بتوان ـێ بقوولێنــێ ،لهگ ـهڵ مەنێــک
(ســێ کیلــۆ) برنــج کــه بــه ڕۆنــی خۆماڵــی لــێ
نرابێــت ،ببات ـه خزمەتــی ج ـهم و جهمخان ـه تــا ل ـهوێ
لهالیــهن ســهیدەوە نــزای لهســهر بخوێنرێــت ،پاشــان
بــه شــێوهیەکی دادوەرانــە لهنێــوان خەڵکیــدا دابــهش
بکرێــت.
جگ ـ ه ل ـهو شــتانهی ک ـه لهس ـهرهوه ئامــاژهم پــێ
کــرد( ،نیاز)یــش دەکــرێ لــە ههنــار ،ســێوی ســوور
و چهنــد شــتی تریــش پێــک بــێ و لــ ه جهمــدا
ئامــاده بکــرێ.
جهمــی دابهشــکردنی هێــز و دهســتهاڵت ،جهمــی
دابهشــکردنی نیــاز ،جهمــی هاریــکاری و یهکیهتــی
پێــک دێــت ،ئەوجــا جهمنشــینان ســەرقاڵی
داگیرســاندنی مــۆم دەبــن و زیکــر دەکــەن و هــاوکات
لەگــەڵ تەمبــووردا کــهالم دەخوێنــن.
لــه ڕۆژی جهژنــدا ،یارانــی یــاری ،خۆیــان
بــۆ ســهردانی یهکتــر ســاز دهکــەن و ئهندامانــی
جهمخانـهکان بــۆ جهژنـ ه پیــرۆزه سـهردانی یهکتــر
دهکــهن ،ئــهم نهریتــه لــه الی گشــت ئهندامانــی
کۆمهڵــگای یارســان ،جێــگای خــۆی گرتــووه.
(ستۆکهۆڵم)
سهرچاوهکان:
* تهیــب تاهیــری( ،٢٠٠٧ ،ســهرنجام) کهالمهکانــی
یارســان ،عێــراق ،ســلێمانی ،ئهنســتیتۆی فهرههنگــی کــورد.
 ( ٢٠٠٩مێــژوو و فهلســهفهی ســهرنجام) ،شــرۆڤهیفیکــری و باوهڕیــی یارســان کوردســتان ،ههولێــر دهزگای
موکریــان.
  2010ڕۆژژمێــری ئارایــی کــوردی ،ههولێــر دهزگایموکریــان.
 ٢٠١٠ -بانگی سهرحهدان ،ههولێر دهزگای موکریان.
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