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ثيَشةكى :
بةناوى خوايةك كة مرؤظى ريَنويَنى كرد بؤ نوسني و
خويَندنةوة  ،بؤ تيَفكرين و بري كردنةوةو ورد بونةوة  ،سوثاس و
ستايش هةربؤ ئةوة كة بةهؤى ثةيامبةرةوة جيهانى بةرةو روناكى
برد  ،كة ئةوهات ئةوى خةوش و ثيسى بوو طشتى مرد  ،بارانى
رةمحةت برِذىَ بةسةر ئةو مرؤية نازدارة  ،ئةو بارانة بةيةك تاو بىَ
ى بةسةر
نةوةك تاو تاو وةك و تاوى بةهاران نةبىَ  ،ئةو رةمحةتة برذ َ
َةو شويَنكةوتوانى  ،تا رؤذى هةتا هةتا ،
ياوةرو هاورىَ و بنةمال
بةهيواى ئةوةى ئيَمةش لةو رةمحةتة بةردةوامة بيَ بةش نةبني .
َميَكى كورتى
لةثاشان :ئةم ضةند الثةرِةيةى بةردةستت وةال
َةيةكى ثةرتوكى (هاوِريَنامة بؤ ميَذووى كوردستان و
ضةند هةل
َى ( 0111)0ضاثى يةكةمى
ي باخةوانة  ،لة سال
كورد)ى نوسةر هاوِر َ
َاو كراوةتةوة و لة
ئةو كتيَبة لة دةزطاى ضاث و ثةخشى سةردةم بل
َامدانةوةيةةةةةدا هةةةةاتووة بةةةةة ميَةةةةذووى
َانةى كةةةةة لةةةةةو وةل
 -0هةةةةةموو ئةةةةةو سةةةةال
زاينني .
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َى  2115يش ضاثى دووةمى لة سايتةكانى ئينتةرنيت
سال
()2

َاوبوةتةوة
بل

 ،ثةرِتوكةكة زياتر لة رؤذ ذميَريَك دةضيَت كة بؤ

رِوداوةكانى كوردستان يان ئةو رِوداوانةى ثةيوةنديان بةكوردةوة
هةية نوسرابيَت  ،ضاثى دووةمى ئةو ثةرِتووكة  0010الثةرِةية ،
َى
رِوداوةكان ناو (هاوِريَنامة) لة ثيَش زاينةوة دةست ثيَدةكا تا سال
. 2115
نوسةر لة سةرةتاى باسةكانيدا بانطةشةى ئةوة دةكا كة
((رِوداوةكان

بةشيَوةى

بيَاليةنانة

تؤماركراون

بىَ

ئةوةى

دابشكيَنريَتةوة بةالى اليةنيَك يان ناوضةيةكدا(. )))3
ي باخةوان" لة "هاوِريَنامة"كةيدا  ،لةسةر ئةو ِريَطا
ئةطةر "هاورِ َ
رون و بىَ خليسكة دا رؤيشتبا خؤى توشى قؤرتى وا زل نةكردبا
َكوو
كة(لةمةودوا رون دةبيَتةوة) ئيَمة طلةييةكمان نةبوو  ،بةل
دةستخؤشيشمان ليَ دةكرد.
َامدانةوةيةةةدا تةةةةنها ضةةةاثي دووةمةةةى ئةةةةو كتيَبةةةةمان كردؤتةةةة
 -2ئيَمةةةة لةةةة وةل
سةرضاوةو ضاثي يةكةميمان لةبةر دةست نةبوة .
 -3ال . 8 :
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َة رِةخنةيةك كة لة ثةرتووكةكةى
َم ئيَمة لةِريَطاى كؤمةل
بةال
دةطرين ئةوة بؤ هاوِريَ باخةوان و بؤ خويَنةرانى هاوِرَينامةش
َكو نوسةر
دةسةمليَنني كة رِوداوةكان بىَ اليةنانة نة نوسراون بةل
دذايةتيةكى زؤرى لةطةلَ ئايينى ئيسالم و زانايانى ئايينى ئيسالمدا
هةيةوة هةميشة حةز دةكا بة جاسوس و بيَطانة ثةرست ناوزةنديان
بكات و سيفةتى خراثيان بداتة ثالَ .
َمةدا نةهاتوين (ئةوى بن بةرِة بهَينينة
ئيَمة لةو كورتة وةال
َة طةورةو بضوكةكانى ئةم ثةرتوكة وة دةرخةين ،
سةر بةرِة) و هةل
َةى زؤرى كتيَبةكةو الوازى سةرضاوةكانى  ،ئيَمة تةنيا
لةبةر هةل
ى :مشتيَك
َةيةكى زةقى ثيشان دةدةين وةك كورديش دةَل َ
ضةند هةل
منونةى خةرواريَكة  ،ئيرت هيوادارين نيشانةمان ثيَكابىَ و هاورِىَ و
هاوِريَيانى هاوِريَشمان وةخةبةر هيَنابىَ  ،يان النى كةم توانيبيَتمان
خويَنةرانى هاوِريَ نامة هؤشيار بكةينةوة  ،هيوامان واية كة ئةم
َةكانى بؤ رِوون
َامدانةوةية بطاتة دةستى نووسةرةكةى و هةل
وةل
بيَتةوة ئةطةر ثيَشوتر لةالى رِوون نةبووبيَةت  ،وةسوديَك بةخوينةرى
كورد بطةيةنىَ  ،بةو هيواية ...
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بةشى يةكةم
دذايةتى نوسةر لةطةلَ ئايينى ئيسالم و زانايانى ئايني
أ .دذايةتى نوسةر لةطةلَ ئايينى ئيسالم
ي((:هيَرشى
َى  611دةَل َ
نووسةر دةربارةى رِووداوةكانى سال
َمانةكان بؤ سةر كوردستان و داطري كردنى هةروةها
عارةبة مسول
سوتاندنى زؤربةى زؤرى ثةرتوكى ئاينى و ويَذةيى و زانستيةكانى
كورد و روخانى شارستانى تيَيدا عارةبةكان بةزؤرى مششيَر
َةتى
َتةكةشيان كردة بةشيَكى دةول
َمان و ووال
كورديان كردة مسول
ئيسالمى عارةبى(. )))4
ثيَش هةموو شتيَك با ئيَمة ثيَناسةى ئيسالم بهيَنينةوة كة تةنها
َامدانةوةى طشت ووتةكانى هاوِريَ :
ئةو بةسة بؤ وةل
ثيَناسةى ئيسالم بةوجؤرةية :
َادةست و
ثابةند بوون و ملكةضي تةواو بؤ فةرمانةكانى خواى بال
دوور كةوتنةوة لةو شتانةى كة نةهى ليَ كردووة و دووركةوتنةوة
 -4ال . 53 :
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َة و
لةسةركيَشي  ،بؤ باوةرِ هيَنان شوَيينَ:ى تايبةتى هةية كة دل
زمانيش وةرطيَرِي ئةو باوةرِةية (.)5
ئةو كورتة ثيَناسةية (كة هاوِريَ نايزانيَت و ناشيةويَت بيزانيَت)
ئةوةمان بؤ رِوون دةكاتةوة كة هيض كةسيَك نايةتة ناو بازنةى
ئيسالمةتى مةطةر بةخواستى تةواوةتى خؤي نةبيَةت  ،باشة كةوا
ئيسالم بةو جؤرة بيَةت هاوِريَ ضؤن ِريَطة بةخؤى دةدات كة بوهتانى
َبةستيَت !!.
بةو جؤرة بةو ئاينة هةل
َنةى رابردووى هاوِريَش ثيَويستمان بةضةند
َامى ئةو خةياال
بؤ وةل
ديَريَكة بؤ بةرضاو رِوونى زياتر :
يةكةم :نوسةر كاتيَك ئةو رِووداوةى دةنووسي دةبوو تؤزيَك بريى
بكردايةتةوة و هةر ئةو قةوانة كؤنانةى ليَ نةداباوة كة لة ثيَش ئةو
َةى كوشندةى لةو جؤرةى نةكردبا  ،نووسةر
ليَدراونةتةوة  ،تا هةل
َةى كوشندةى تةنها لة تؤماركردنى ميَذووى ئةو رِووداوة
ضةندين هةل
َمانةكان هيَرشيان كردبيَتة
َى  611مسول
كردووة  ،ئةو دةَليَ كة سال
َى  611ئايا ئيسالم بونى
سةر كوردستان ! ،ئيَمة لةو دةثرسني  :سال
 -5برِوانة  :قواعد العقائد  ،ئيمامى غةزالي . 005/0 ،
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َةتى
َى  611كةى دةول
َةتى ئيسالمى بونى هةبىَ؟ سال
هةبوة تا دةول
ى (ناوضة كورد
ئيسالمى بونى هةبوة تا ئةوةندة بةهيَز بىَ بتوان َ
َيَك رزطار بكا؟.
نشينةكان) بةماوةى سال
َبةتة
َةتى ئيسالمى لة ساىل  622دامةزراوة  ،هةل
ئاشكراية كة دةول
لةسةرةتاى دامةزراندنيشى ئةوةندة بةهيَز نةبوة تا بتوانىَ
{ثةالمار}ةى ناوضة كورديةكان بدا .
بؤ نووسةر رِوون دةكةينةوة كة  :دةوَلةتى ئيسالمى دواى
ِرَيكةوتنى حودةيبية لةساىل  628دةستى بةفراوان بوون كردووة ،
َى
ئةطةر رِوداوةكة بونيشى هةبىَ (كة نيةتى) دةبوو نوسةر ثاش سال
 628بؤ ئةو رِووداوة دانابا تا بةاليةنى كةم ضةواشةكاريةكة كةميَك
َك بواية .
َى خةل
ى بضىَ و بوهتانةكة وةك بوهتانى مندال
ِرَيى ت َ
دووةم :نوسةر زؤر دةستةواذةى (ئيسالمى عارةبى) بةكارديَنىَ ،
َةية  ،لةاليةك (عارةب) نيةو (عةرةب)ةة  ،و
ئةمةشى لةدوو اليةن هةل
لةاليةكى ديكةش ئاينى ئيسالم ئاينيَكى طشتطرية و تايبةت نية
تةنيا بةعةرةبةوة وةك زانراويشة عةرةبةكان يةكةم كةس بون دذايةتى
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ئايينى ئيسالميان كردوةو يةكةم كةسيش بون لة ئيسالم
َطةراونةتةوة! ئيدى بؤضى ئاينةكة ثالَ بدرىَ بةالى نةتةوةيةك كة
هةل
ئةوةندةى ئةوان دذايةتيان كردووة كةس نةيكردووة ؟!.
َةيةكى ترة
هةروةها كة دةَلىَ (هيَرشى عارةبا مسوملانةكان) هةل
خؤ كاكى نوسةر نةهاتوة ناوى يةك يةك لة ئةو كةسانة بنوسى كة لة
َمانةكان هيَرشيان
َىَ :سةيركةن عةرةبة مسول
لةشكرةكة دابون تا بل
كردة سةر ناوضة كورديةكان ! وةك زانراوة غةيرى عةرةب لة
َطةى ئيسالمى دا بونيان هةبوة ،
سةردةمى ثيغةمبةردا  لةناو كؤمةل
َكى ئةصفةهانة و بيالىل حةبةشى
وةك سةملانى فارسى كة خةل
َكى حةبةشة ( مؤريتانياى ئيَستا) بوو و جاباني كوردى و، ...
خةل
وةبونى غةيرى عةرةب لةهةر لةشكريَكى ئيسالمى شتَيكى واقعي و
حةمتى بوة.
سيَيةم :نوسةر بة ليَوانى دا نايىَ و بةثيَنوسى دا ناطةرِىَ
تةنيا يةك دانةش لةو كتيَبانة بَليَ كة بةكتيَبى زانستى و ئاينى و
ويَذةيى كورد ناويان دةبا ! بةكام سةرضاوة ئةوةت بؤ ساغ بؤوة
كورد لةساىل  611ئةو جؤرة كتيَبانةى هةبوبىَ؟ كة ئةو كتيَبانةى
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هةبوة بة ض زمانيَك بون؟ كوا ناوى بةشيَك لةو كتيَبانة؟ كوا ناوى ئةو
نوسةرة بةرَِيزانة؟ لةنوسةر طةرِيَن دةيةوىَ بةضةند كاتذميَريَك لة
نوسينةكةى ببيَتةوة ! ئةى خويَنةر؟ خويَنةر بؤ رِةخنة ناطرىَ؟ بؤ
ى خويَنةر
داواى شتى لؤذيكى لة نوسةر ناكا؟ بؤضى كتيَبيَكى وا دةب َ
وا بؤى عةودالَ بىَ كة هةفتةيةك زياتر نةيانهيَشتووة لةبازاردا
بكةوىَ؟ بؤضى خويَنةر نوسةرى وا طةورة كردوة و ضةندان
ضاوثيَكةوتنى لة شاشةى تيظيةكان بؤ ئةجنامداوة!
ى كة باسى كرد دةربارةى سوتاندنى زؤربةى
ئةمةى هاورِ َ
زؤرى ثةرتوكى ئاينى و ويَذةيى و زانستيةكانى كورد لةاليةن
َاوى و قسةى سةير و بيَ
َمانانةوة لة ضةواشةكاري و خةيالَ ثل
مسول
ماناو بىَ تام زياتر هيضى تر نية ضةواشةكاريش لةبازارِى مَيذوودا
فلسيكى سوتاو ناكا  ،ئةوةتا كاك هيوا سةالم دةىلَ(( :هةموو ذيَدةرة
ميذوييةكان جةخت لةوة دةكةن كة كورد لةسةردةمى فتوحاتى
َةتى نةتةوةيى سةربةخؤى هةبوة نةدينيَكى
ئيسالمى دا نة دةول
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سةربةخؤى نةتةوةيى هةبوة( )))6ئيَمة نازانني "هاوِريَ" ئةو
زانياريانةى لةكويَ هيَناوة !! .
َى 611
ضوارةم :زؤرم سةيرم ثيَهات كاتيك بينيم نوسةر بؤ سال
وشةى كوردستان بةكارديَنىَ !!  ،ئاخر كوردستان لةوكاتةية يانى
ضى؟ سنوورى جوطرايف ئةو كوردستانة ضةند بوة ! توشى شؤك بوم
ى بة ميَذونووس
َةى تايث رِؤيي (ضونكة هيَشتا هاوِر َ
و بريم بؤ هةل
َى
تيَطةيشتبوم) ضاوم طيَِرا بة ضةند الثةرِةى تردا بينيم نوسةر بؤ سال
 01.111ى ثيَش زاينيش دةَلىَ (( كؤتايى ضاخى باليستؤسني كة
ئاو هةواى كوردستان لة ساردةوة بةرةو فيَنك ضوو( ، )))1نوسةر باس
َى  01.111ثيَش زايني دةكات كةضى باسى كوردستان دةكا!
لة سال
ئةمة لة كاتيَكدا وشةى كوردستان لة ميَذودا بؤيةكةم جار لة
َى ماركؤ ثؤلؤدا هاتووة ئةو طةشتةش
طةشتنامةكةى طةرِيدةى ئيتال
َى  0210دا بوة! لةويَش (كاردستان) هاتوة نةك كوردستان(، )8
لة سال
 -5كورد لة نيوان بة ئيسالمكردن و ئيسالم بوندا  ،ال . 1 :
 -6ال. 01 :
 -1كورد لة نيوان بة ئيسالمكردن و ئيسالم بوندا. 20 :
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ليَرةدا دةردةكةوىَ كة كة ناوى (كوردستان) لة نيوةى دووةمى
َى
سةدةى  03ى زايين هاتؤتة كايةوة  ،نةك وةك نوسةر بؤ سال
 01.111ثيش زايني وشةى كوردستان بةكاردينىَ!!
ثيَنجةم :نوسةر دةَلىَ :عارةبةكان بةزؤرى مششيَر كورديان كردة
َمان  ،ئةمة بؤ نوسةر قسةيةكى زؤر سةير نية ضونكة شارةزاى
مسول
ئايينى ئيسالم نية ئةطةر شارةزا بواية دةيزانى خوداى طةورة
دةفةرموىَ  :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ()1ﭼ،
هةر كةس دةيةويَ باوةرِ بهَيينَ با بيهيَنى و هةركةسيش لةسةر بيَ
باوةرِى خؤى دةميَنيَتةوة با مبيَنيَتةوة  ،لةئيسالمدا بةهيض جؤريَك
َادةست فةرمانى داوةﭽ ﯿ
زؤر كردن لة ديندا نية هةروةك خوداى بال
ﰀ ﰁ ﰂﰃ()01ﭼ
لة ئيسالمدا لةشتيَكى بضوكى وةك كرِين و فرؤشتندا ثيَويستة
ي ! بة
هةردوو اليةن رِازى بن ئةطةر نا ئةو كرِين و فرؤشتنة دانامةزر َ
 -8سورِةتى كةهف  ،ئايةتى . 21
 -1سورِةتى بةقةرِة  ،ئايةتى . 256
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ي و
َةيةك دانامةزريَ  ،باشة هاوِر َ
زؤر ليَكردن هيض جؤرة مامةل
هاوِريَيانى ضؤن ِريَطا بةخؤيان دةدةن دةميان بةو جؤرة بكةنةوة و
َمان !!  ،باشة ئيَمة
َكى كردؤتة مسول
َيَن كة ئيسالم بة زؤر خةل
بل
ئةوةش بؤ ئةو ثيَرِة ( هاوِريَ و هاوِريَيانى) رِوون دةكةينةوة كة لة
َمان قةبولَ ناكريَ مةطةر بة خؤشي خؤى
ئيسالمدا كةس بة مسول
نةبيَت ( هةروةك لة ثيَناسةى ئيسالم رِوومنان كردةوة )  ،واتة ئةطةر
َمانيةتيةكةى ليَ وةرناطرييَت ،
يةكيَك بةزؤر بكريَتة ئيسالم مسول
َمان نية ئةو كةسة!.
مسول
هاوِريَ باخةوان كاتيَك ئةو قسانةى دةكرد دةبوو زانياريةكى
سةرتايي لةسةر ئيسالم هةبا و بيزانيبا كة تةنها ثيَناسةى ئيسالم
بةسة بؤ ئةوةى كة طشت قسةكانى ئةو ثوضةلَ ببيَتةوة ،
ثيَناسةيةكى ديكةى ئيسالم لةزمانى ثيَغةمبةرةوة  دةطوازينةوة
كة ئةويش بةو جؤرةية  ( :أن تسلم قلبك هلل())00واتة ئيسالم ئةوةية
 -00ئةةةةةةوة دةقةةةةةة ثارضةةةةةةيةكة لةةةةة ة فةرمودةيةةةةةةك كةةةةةة ئيبنةةةةةو حيببةةةةةان لةةةةةة
صةةةةةةةةةةةحييةكةيدا رِيوايةةةةةةةةةةةتى كةةةةةةةةةةردووة  ،ذمارةكةشةةةةةةةةةةي  ، 061 :دةقةةةةةةةةةةى
فةرمودةكةةةةش بةةةةو جؤرةيةةةة  :كاتيَةةةك لةةةة ثيَغةمبةةةةر ثرسةةةيار كةةةراوة كةةةة ئيسةةةالم
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َت تةسةليمى خودا بكةيت  ،ئةطةر ئيسالم بةدأل نةبيَت
كة دل
َك بةزؤر
وةرناطرييَت  ،باشة كة بة دلَ نةبيَت وةرنةطرييَت بؤضى خةل
َمان لةكاتيَكدا كة ئيسالمةكةشيان ليَ وةرنةطرييَةت
بكريَنة مسول
؟؟؟!!! .
دواتر ئةطةر بةرِاستى ئاينى ئيسالم بةزؤرى و بةزةبرى مششيَر
َمان فةحتى دةكةن يةك
َاو بباوة دةبواية لةوناوضانةى كة مسول
بل
تاكى غةيرة دينى تيدا نةمابا  ،دةبواية لة كوردستانى عرياقدا
يةزيدى و مةسييى بونى نةماية .
ئةطةر هاوِريَ باخةوان شارةزاى كوردستان بيَت و ضاويَكى
طيَرِابيَت بةناوضةكانى كوردستاندا دةيبينى كة يةزيديةكانى هةموو
َبةندى ثةرستش و رِووطةيان اللشى كوردستانية ،
دونيا مةل
َمانن و يةك كةس زؤرى ليَنةكردوون
ضواردةورةكةى هةمووى مسول
َمان  ،بابيَت و ثياسةيةك بة عةنكاوا بكات و ببينيَت كة
ببنة مسول
َةةةامى داوةتةةةةوة  ( :أن تسلللقل كقهلللللن ت جأن ت ل ل
ضةةةية ؟ ئةةةةويش بةةةةو جةةةؤرة وةل
ج هللللن ت جأن تاللللقا كتالل ل
ناريكن اليقهللل كت من عهللد ت
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ك

لل ل جتللللالز كت اللللض ك واج لل ل أ لل ل كن

أشاك عد إس م ) .

مةسيييةكان ضؤن لةسةر دينةكةيان ماون تا ئيَستاش ضواردةوريان
َمان ،
َمانة و كةسيَكيان بةزؤر نةكراون بة مسول
هةمووى مسول
َاوا و دهؤك و
ضةندين منونةى لةم جؤرة لةناوضةكانى ديكةى شةقل
ي بؤيان بطةرِيَ
كؤية و ناوضةكانى ديكة هةية  ،ئةطةر هاوِر َ
دةياندؤزيَتةوة .
ئيَمة مافى ئةوة بةخؤمان دةدةين كة لة هاوِريَ بثرسني كة :
َةتى ئيسالمى رِووى لة الوازى كرد كوردةكان بة
بؤضى كة دةول
َنةطةرانةوة ؟ خؤ ئةوان ئاينيان بة
تيكرِايى (يان بةشيَكى زؤريان) هةل
زؤر بةسةردا سةثيَنرابوو (بةوتةى هاوِريَ) ئيَستا كة ئةو مششيَرة
َمان بؤضي
نةماوة كة كاتى خؤى كوردى بة زؤر كردبوة مسول
َناطةِريَنةوة و لةو دينة ثاشطةز نابنةوة ؟ .
هةل
دةكريَ هاوِريَ باخةوان ئةوةمان بؤ ليَك بداتةوة كة تاكوو
َدا بيَت تاكى كورد ئامادةية طشت مالَ و ساماني يان
ئيَستاشي لةطةل
بةشيَكى زؤرى سامانةكةى لةثيَناو درووستكردنى مزطةوتيَك
هةرضةند بضوكيش بيَت سةرف بكات؟ ئةو دياردةيةش لةهةموو
ي هاوِريَ لة
ناوضةكانى كوردستان بةبيَ جياوازى بوونى هةية  ،دةكر َ
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شويَنى لةدايك بوونى خؤى (كةسولةميانية) ثرسيارى ئةو بابةتة
بكات .
هاوِريَ و هاوِريَيانى دةتوانن بؤ زياتر شارةزا بون لةو بابةتة
ئةطةر سةليقةى خويَندنةوةيان هةبيَت ضةند الثةرِةيةك لة ناميلكةى
(كورد و خزمةتى ئيسالم ) خبويَننةوة تا بؤيان رِوون بيَتةوة لةكاتى
هاتنى تؤطرِؤل بةط بؤ بةغدا بةناو كوردستاندا ضؤن كورد
نةيانهيَشتووة ئةو سوثاية بةناو خاكى كوردوستاندا هيَرش بةريَتة
سةر خةليفةى عةبباسيةكان  ،دواى ئةوةش كة خةليفة بةويست و
خواستى خؤي تؤطرِؤل بةطى هيَناوةتة بةغدا كوردةكان هةر
بةوكارةى نارِازي بوون و بةردةوام بةرثةرضي مةغؤليةكانيان
داوةتةوة  ،لةوكاتةدا بوو كة تؤطرِؤل بةط برِيارى يةكجارى دةدات
َام هةر زوو بؤى رِوون دةبيَتةوة كة ئةوكارة
كة كورد لةناو ببات  ،بةل
بةو و بةهةزارانى وةك ئةو ناكريَ  ،بؤية ثاشطةز دةبيَتةوة لةو
برِيارةى(. )02

َاتةكةيان  ،ال . 00 :
 -02كورد و خزمةتى ئيسالم لة كتيَيب كورد و ول
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ئةطةر مبانةويَت منونةى خزمةتى كورد بؤ ئيسالم و طيانفيداييان
بؤ ئةو ئاينة خبةينة بةردةستى خويَنةر ئةوا لةوانةية ضةندين بةرط
كتيَب بةمشان نةكات  ،ئيَمة سةرةجنى خويَنةر رِادةكيَشني بؤ
خويَندنةوةى كتيَيب ( عقمضؤنض يف دم كتعقل جكتدين)ى ماموستا مةال
عبدالكرميى مودةرريس و كتيَيب ( ميَذووى زانايانى كورد) ى
ماموستا مةال تاهري بةحةركةيي ) و هةروةها كتيَيب ( بوذانةوةى
ميَذووى زانايانى كورد لةِريَطاى دةستخةتةكانيانةوة)ى موحةمةد
عةىل قةرةداغى و هةروةها كتيبى (تأريخ مشاهري الكرد)ى بابا
مةردؤخى رؤحانى  ،تا بؤى رِوون بيَتةوة داخوا كورد ضي كردووة
بؤ ئةو ئيسالمة و ضؤن بة خؤمانةى زانيوة نةك بيَطانة .
ئيَمة ناتوانني يةك يةك باس لة رِزطاركردنى شارة كورديةكان
َبةتة ئيَمة
بكةين ضونكة ئةوة ثيَويستى بة كتيَبَيكى سةربةخؤية  ،هةل
ى وةك
َامدانةوةى قسةى هاورِ َ
ئةطةر ئةو كارة بكةين تةنيا بؤ وةل
َام ِراى ضةند مَيذوو
كوشتنى ميَشوولة واية بة تانك و زريَثؤش !! بةل
َمان) و
نوسيَكى كورد (ئةوةى كة هاوِريَ دةَليَ بةزؤر كراون بة مسول
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َاوبونةوةى ئيسالم بة مششيَر
غةيرى كورد بؤ بةدرؤ خستنةوةى بل
ِرادةطويَزين .
مةسعود موحةممةد دةَليَ( :كورد خؤشيالَ بوة بة هاتنى ئيسالم
هةتا فارس و رِؤميان لة كؤلَ بكاتةوة())03
موحةممةد جةميل روذبةيانى دةَلىَ( :واديارة كوردةكان كة
لةستةمى ساسانى بةتةنط هاتبون ئةوان بون بة رَِينومايى سوثاى
ئيسالم و شةرِيان بؤ شاهةنشاه نةكردوة و هةموو شارةكانيان هةر
بةبىَ شةرِ بةئاشتى داوة بةدةستةوة(.))04
هةروةها دةَلىَ ( :بةرِابةرى و ثيَشةنطى كوردان توانيان بة ضيا
َطذيَن و بةسةر ئيمثرِاتؤريةتى ساسانى دا زالَ بن) .
سةختةكاندا هةل
َبةتة قسةكانى موحةممةد جةميل رِؤذبةيانى زؤر لة رِاستى و
هةل
رِووى رِووداوةكانةوة نزيكن  ،ضونكة ئةطةر يارمةتى كوردةكان
نةبووبا سووثاى ئيسالمى زةمحةتى زؤرى دةبينى لة جوطرافياى
ناوضة كورديةكان .
 -03كوردستان لةبةردةم فتوحاتى ئيسالميدا :ال .41 :
 -04سةرضاوةى ثيَشوو :ال .41 :
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َىَ ( :كورد بةرِةزامةندى خؤى ئاينى
موحةممةد مةردؤخى دةل
َمان بون())05
ئيسالميان ثةسةند كرد و مسول
موحةممةدئةمني زةكي دةَلىَ ( :كوردةكان بينيان و تَيفكرين كة
ئةم ئاينة تازةية بةتةواوى موافقى تةبع و وجيدانيانة لةبةر ئةوة بة
َيان كرد).
ئاسانى و بةرةبةرة قبول
هةذار موكريانى دةَلىَ ( :ئاينى ثاك و بىَ طةردى ئيسالمةتى كة
لةسةرةتاوة ثةيدا بوة تيشكى برايةتى و يةكسانى وة ضياكانى
كوردستانيش كةوتوة تاريكايى و ئاطر ثةرستى لةسةر رِواندوين و
ضاكان و ثاكانى ئيسالمى ثيشوو تيَيان طةياندوين كة مسوملانان
هةموو ثيَكةوة بران و رةش و بؤر و سثى و مؤر و زةرد و كةوةيةك لة
ئارادا نية  ،ئةطةر جاران كةميَكى بىَ كةس بون وا ئيستا لة سايةى
ئاينى تازةوة بونةتة زؤر و كةس زؤريان ىلَ ناكات(. ))06
هةروةها دةَلىَ( :كوردةكان كة بينيان لة ئيسالمدا هةموو رةطةز و
تريةو هؤز و نةتةوةيةك لة بةرامبةر بارةطاى ئيسالمةتيدا بة سانايى
 -05هةمان سةرضاوةو هةمان الثةرة .
 -06سةرضاوةى ثيَشوو :ال .40 :
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َى ثريؤزى ئةم
دةحةويَتةوة كورديش كة ضونةتة ذيَر سيَبةرى ئاال
َمان هةموو ثَيكةوة
ئاينة ثاكةوة ديتويانة وةك بيستويانة واية مسول
بران و بؤ يةكرت ثشت و ثةنان(. ) )01
هةروةها ئيَمة ووتةى دوو ميَذوونوسى غةيرة كورد دةطوازينةوة
َطة بؤ ووتةكامنان :
وةك بةل
يةكةميان :طؤستاظ لؤبؤن دةَلىَ( :هيَز فاكتةر نةبوة لة
َك طةرِان لةسةر ئاينى
َاوبونةوةى قورِئان ضونكة فاتييةكان لة خةل
بل
خؤيان مبيَننةوة(.))08
َاوبؤتةوة
َىَ( :ئةو فيكرةيةى بل
دووةميان :تؤماس ئارنؤلد دةل
َمان
َك بة مسول
سةبارةت بةوةى مششيَر هؤكار بوة بؤ كردنى خةل
فيكرةيةكة زةمحةتة برواى ثىَ بكريت(. ))01
ى باخةوانة ! لة
ميذوونوسيَكى ترى كورديش ماوة ئةويش هاورِ َ
َىَ (( :يةكةم كورد
َى  600دةل
ال  53ى كتيَبةكةى دا بؤ سال
 -01سةرضاوةى ثيَشوو :ال .088-081 :
َة نامة :ال . 36 :
 -08بة ئيسالم كردنى كورد ماستةر نامة يان هةل
 -01سةرضاوةى ثيشوو  ،ال . 40 :
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َمان كة نيَوى جاوان يان طاوان-كابان
كةبةخواهيشتى خؤى بوة مسول
َمان)).
بو ومةميونى كورِيشى هةر بةويستى خؤى بوة مسول
كة دةَلىَ يةكةم كورد ئةوة دةسةمليَنىَ كة كوردى تريش بة
َمان ضونكة ئةوة سةمليَنراوة
ويست و ئارةزوى خؤيان بونةتة مسول
كة ئةطةر دووةم و سيَيةم نةبيَت  ،بوونى يةكةم خةيالَ دةبيَت  ،كة
خؤت دانت نا هةنديَك لةكوردةكان بةويست و ئارةزوى خؤيان بونةتة
َمان بؤضى ئةو حوكمة طشتية دةردةكةى عارةبةكان بةزؤرى
مسول
َمان؟.
مششيَر كورديان كردة مسول
ئةوة جطة لةوةى كة تيَبينيشمان لةسةر ئةو بةشة ووتةشي
َى  600جاوان
َطةيةكى ميَذوويي نية كة سال
ئةوةية كة  :هيض بةل
َة بانطةوازى ئيسالم هيَشتا بة
َمان  ،ضونكة ئةو سال
بوبيَتة مسول
نهيَنى بوةو ئاشكرا نةكراوة ِرَيى تىَ ناضىَ– يان زؤر زةمحةتة -
َكى
كورديَك بة بانطةوازيَك بزانىَ لةشارى مةككة كة هيَشتا خةل
ناوضةكة زؤربةيان نةيان زانى بىَ !! .
َةيةكى ديكة بةدى دةكريَ ئةويش ثيَكةوة
هةر لةو قسانةيدا هةل
َيَكدا ضونكة ئةوةى
َمان بونى جاوان و مةميونة لة سال
لكاندنى مسول
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زانراوة جاوان هاوةلَ بوةو ثيَغةمبةرى  ديتوةو مةميونة تابعي بوة
َى ديتوة و ثيَغةمبةرى نةديتوة ( ،)21ئةمة جطة لةوة
واتة هاوةل
َمان بونى باوكى لةدايك بوة بؤية جاوانى باوكى
مةميون دواى مسول
ناوى ناوة (مةميون) واتة ثريؤز بؤ ئةوةى ثريؤز بيت بة بةرةكةتى
ئيسالمةتى(.)20
َنيا نةبووبن هيَشتا بةو
ئيَمة بؤ ئةوةى ئةطةر هاوِريَ و هاوِريَيانى دل
باسة  ،باسى رزطار كردنى ضةند شاريَكى كورد نشني لة ثيَنوسى
َنيا بن :
ميَذوونوسانةوة دةطوازينةوة  ،تا بةتةواوى دل
َيكوتاية سةر حةلوان و بة ئاشتى
بةالزيرى دةَلىَ ( :هاشم هةل
طرتى ثاشان ضوو بؤ دينةوةر لةويَوة ضوو بؤ (قرماسني-كرماشان)
بة ئاشتى ريك كةوتن).
ئينب ئةسري دةَلىَ( :نةعيم و قةعقا كةوتنة رىَ بؤ هةمةدان لةطةلَ
حاكمى شار بة ئاشتى رَِيك كةوتن) .
ئةبو يوسف دةَلىَ( :جزيرة بة ئاشتى رِزطار كرا)
 -21عقد اجلمان  01 /0 ،و  ، 01ومشاهري الكرد  ،ال . 055 :
 -20بروانة :ميذووى زانايانى كورد . 231/ 0،
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ى شةرِ ثاشان
َمانةكان ضونة خانةقني بةب َ
ئينب ئةعسةم دةىلَ (مسول
ضونة قةسرى شريين بةبىَ شةرِ).
هةروةها دةَلىَ ( :عيازى كورى غةنةم سوثايةكى بة فةرماندةيى
عةمرى كورى سةعد نارد بؤ شارى سنجار و بة ئاشتى ريك
كةوتن())22
ئةوةى بؤ خويَنةرمان طواستةوة بةشيَك بوو لة باسي ئازادكردنى
ى لةخؤوة
شارة كورديةكان تا حوكمة سةرثيَيةكةى هاورِ َ
َوةشيَتةوة .
هةل
ئيَمةو خويَنةر ضةند قسةيةكى ترى هاورِى دةخوَينينةوة ،
َمانةكان بؤ
َى  634تا  644هيَرشى عارةبة مسول
نووسةر دةَليَ ((:سال
نيَوضةى شارةزورى باشورى كوردستان(. )))23
ى نوسةر شارةزور بة ناوضةيةكى هيندستان
َام  :لةوة دةض َ
وةل
َى  636هَيرشى
َىَ شارةزوور سال
تيَطةيشتبىَ ! ئةطةرنا ضؤن دةل
َى
كراية سةر  ،لةكاتيَكدا ئةو يةك الثةرِة لةوةو ثيَش طوتبوى سال
 -22كوردستان لةبةردةم فتوحاتى ئيسالميدا :ال . 011 :
 -23ال . 54 :
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( 611كوردستان)! داطري كراوة؟  ،ئةوةى سةيرة تةنيا يةك تاقة
َى بؤ
َى بؤ داطريكردنى (كوردستان!) داناوة كةضي ماوةى  01سال
سال
ناوضةيةكى وةك شارةزوور داناوة!.
َدةدةينةوة وديسان شتيَكى
ضةند الثةرِةيةكى ديكة لةو كتيَبة هةل
َى
سةير بةدى دةكةين ئةويش ئةوةية كة نوسةر بؤ رِووداوةكانى سال
َةوة عارةبةكان بةتةواوى دةستيانطرت
 131دةَلىَ((:لةدواى ئةم سال
بةسةر كوردستاندا(. )))24
َام :نوسةر خةريكة بةجؤريَك سةر لةخؤى وخويَنةرانى
وةل
بشيَويَنىَ كة نةتوانىَ بةالى رِاستى نوسيندا بيَتةوة  ،خؤ ئيَستا
ئةطةر بةخؤى كتيَبةكةى خؤى خبويَنيَتةوة و بةضاوى ئينسافةوة
سةيرى بكات سةرى سورِ دةميينَ ! دةست بة ئاخ و ئؤف دةكات لة
دةست ئةم ئسلوبى نوسينةى خؤى ! .
َمانةكانى
َةية كة مسول
ئيَستا خويَنةر نازانيَ كامة سالَ ئةو سال
َى 634ةة يان
َي 611ةة يان سال
هاتوونةتة (كوردستان!) ! ئايا سال
َيَك يان دوو سالَ
َى  ، ! 131ئةو سيَ ميَذووة ئةطةر تاقة سال
سال
 -24ال . 55 :

26

َم ئةو
َةيةكى وا زل تةماشا نةدةكرا بةال
لةنيَوانياندا بواية هةل
جياوازية بؤ يةك رِوداو هيض ثاساويَكى بؤ نية  ،ئةم جؤرة رِوداو
َةكانيش
تؤماركردنة كة دوو سالَ بؤ رِوداويك دابنريَت وة سال
سةدةيةك (جارى وا هةية زياتريش) لة نيَوانياندا بيَت لة كتيَبةكةيدا
زؤر بةرضاو دةكةويَت كة خويَنةر ناضار دةكات رِيَك و رِاست بؤ
َبةتة لةوانةية هةنديَ جار هةردوو
َيَكيان بَلىَ درؤية – هةل
سال
َة بيَت  -بؤ ئةو ووتةيةمشان دوو منونة
ميَذووةكةشيان هةل
دةهيَنينةوة :
َى  0411بؤ لةديك بونى مةالى جزيرى
 - 0لة (ال  )11 :سال
َى  0511بؤ هةمان رِوداو داناوة !! .
داناوة كةضى لة (ال  )85 :سال
َى  0118بؤ لةدايك بونى حةمدى شاعري
 - 2لة (ال  )022 :سال
َى  0816بؤ هةمان رِوداو داناوة!! .
داناوة كةضى لة (ال ) 085 :سال
لةم دوو منونةيةدا ئةوة بؤ خويَنةر رِوون دةبيَتةوة كة نووسةر
َكو ضاويشي
نةك هةر هيض دةربارةى ميَذوو نازانيَت  ،بةل
نةحشاندووة بة ضةند كتيَب َيكى ميَذويي!! .

27

َى  0185نوسةر دةَلىَ(( :شةهيد كردنى عبدوخلالق
بؤ سال
مةعروف لةشارى هةوليَر  ،نيَو براو ثةرتوكيَكى بةنيَوى ئادةميزاد لة
كؤمةىل كوردةواريدا دةركرد كة هةموى رِةخنة بو بؤ سةر ئايينى
ئيسالمى بيَطانة()))25
َام:
وةل
َى ضى !!  ،ئةو مةبةستةى
يةكةم :نوسةر خؤشى نازانىَ دةيةوىَ بل
َى 0185
َىَ كة سال
دةيةوىَ ناتوانىَ بيدا بةدةستةوة  ،ئايا دةيةوىَ بل
َى شةهيد بونيةتى؟
َى دةرضونى كتيَبةكةشة جطة لةوةى سال
سال
ئةطةر واية بؤ واناَلىَ؟  ،ئايا دةيةوىَ بَلىَ بةهؤى ئةو كتيَبةوة شةهيد
َطةى ضية؟  ،ئايا
كرا؟ ئةى بؤ واناَلىَ؟ ئةطةر مةبةستى واية بةل
َى كوردةواريدا يةكيَكة لة
مةبةستيةتى بَلىَ ئادةميزاد لة كؤمةل
كتيَبةكانى عبدوخلالق مةعروف؟ ئةطةر مةبةستى واية بؤ تةنيا ئةو
كتيَبةى عبدوخلالق مةعروف باس دةكا بؤضى كةباسى نوسةرانى تر
دةكا نوسراوى ئةوان باس ناكا؟

 -25ال . 630 :

28

ئةم جؤرة نةزانية لة نوسيندا شتيَكى تاقانة نية بروانة ال  231بؤ
َى 0101ز بزانة ضى دةَلىَ (( :كؤضى دوايى هؤزانةوان مةال عبد
سال
اهلل ى حاجى قادرى كؤيى))  ،ئيَستا خويَنةر ثيَبكةنىَ يان بطرى؟
ي باخةوان
ثيَبكةنىَ لةبةر ئةو نوكتةية  ،يان بطرى لةبةر ئةوةى هاوِر َ
َى
كتيَبى ميَذوويى بنوسىَ؟ خويَنةر لةو وتةيةى سةرةوة وا حال
دةبيَت كة حاجى قادرى شاعري كوِريَكى هةبىَ و كورِةكةى شاعري بىَ
َام دواتر بريى دةكةويَتةوة كة
و مةالش بىَ و ناويشى عبداهلل بىَ  ،بةل
حاجى قادر ذنى نةهيَناوة( ،)26حاجى خؤشي لةبةيتيكدا دةَلىَ:
هةر منم ئيستة وارسى عيسا
بىَ ذن و بىَ مالَ و كور و مةئوا
ناضار خويَنةرى بىَ طوناح دةستيَكى دةكةويَتة ئةم الو دةستيَكى
ترى دةكةويَتة الى تر .
دووةم :دواتر ئةطةر بةرِاستى ئايينى ئيسالم بَيطانةية بؤضى
َمانن؟ ئةى توركةكان؟ فارس؟. ......
زؤرى هةرة زؤرى كورد مسول

 -26برِوانة ميَذووى ئةدةبى كوردى . 032/4 ،
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َطرتوة بؤ
ئايينى ئيسالم ضةمكيَكى مرؤظايةتى و جيهان طريى هةل
َة .
كةس بيَطانة نية (مةطةر هاوِرىَ نةبىَ)  0411سال
خوداى طةورة دةفةرمويَ  :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ()21ﭼ وة

ى (أال
دةشفةرمويَ  :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ()28ﭼ ثيغةمبةرى مةزن دةفةرمو َ
ال فضل تعا ا عقى أعجما جال تعجما عقى عا ا جال ألمحا عقى
أس ل جال أس ل عقى أمحا إال ضت ق ى(.))21
ئةمانة طشتيان بنةما رِةسةنةكانن كة ئاينى ئيسالمى لةسةر
بنيات نراوة  ،ئةطةر هاوِريَ ئةو ئاينةى ثيَ بيَطانةية ئةوا لة نافامى
خؤيةتى  ،وةطةر نا هةركةس كة تؤزيَك خويَندةوارى هةبيَت دةتوانيَ
ئةو دةقانةى وةضنط بكةويَةت ئةطةر مةبةستى بةدواطةرِانى رِاستى
بيَت .
 -21قورِئاني ثريؤز  ،سورِةتى حوجورِات  ،ئايةتى . 03
 -28قورِئاني ثريؤز  ،سورِةتى حوجورِات  ،ئايةتى . 01
 -21بةشةةةةةة ةيَكة لةةةةةةةةة فةرمودةيةةةةةةةةةكى دريَةةةةةةةةذ كةةةةةةةةة ئيمةةةةةةةةامى ئةمحةةةةةةةةةد لةةةةةةةةة
موسنةدةكةيدا رِيوايةتى كردووة بة ذمارة . 23536 :

30

َستؤى دةَلىَ(:ثةيام و بةرنامةكةى موحةممةد هةموو
هةروةك تؤل
جيهان دةطريَتةوة ضونكة يةكانطرية لةطةلَ عةقلَ و حيكمةت) (. )31
ئةطةر دينى ئيسالم تايبةت بواية بةعةرةبانةوة ئةوا عةرةب
هةرطيزاو هةرطيز بة سةركردايةتى سةالحةددينى كورد و حممد
َاى ئةواندا شةرِيان نةدةكرد
فاحتى تورك رِازى نةدةبون و لةذير ئال
َبةتة ئةطةر عةرةب دينةكةيان بةتةنها بة هي خؤيان بزانيبا ،
هةل
هةرطيز رِازى نةدةبوون زانايةك لةسةمةرقةند و بوخارا و زانايةك لة
ئةندةلوس و زانايةكى تر كة حةبةشي بوة  ،ئةو دينةيان خزمةت
بكات.
ضؤنى مامؤستا هةذار باسى دةكا هةر واية (كوردةكان كة بينيان
لة ئيسالمدا هةموو رةطةز و تريةو هؤز و نةتةوةيةك لة بةرامبةر
بارةطاى ئيسالمةتيدا بة سانايى دةحةويَتةوة كورديش كة ضونةتة
َاى ثريؤزى ئةم ئاينة ثاكةوة ديتويانة وةك بيستويانة
ذير سيَبةرى ئال
َمان هةموو ثيكةوة بران و بؤ يةكرت ثشت و ثةنان() )30
واية مسول
 -31تةنها حممد  ،ثشتيوان كاكل :ال . 1
 -30كوردستان لةبةردةم فتوحاتى ئيسالميدا  ،ال . 088-081 :
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يان مامؤستا عةالئةددين سةجادى (( :كة ئيسالم هاتة ناوةوة ،
ئيسالم ئةو شانازى كردنة بةخؤو بة باوباثريةوة – ض لةناو عةرةب و
ض لةناو غةيرى عةرةبدا – ثيشاندةوةو بةدةستورى ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

()32

ﭼبةيةك ضاو سةيرى هةموو نةتةوةكانى كرد

و تةنها بايةخى بةوةدا كة طةورةو خؤشةويست الى خوا ئةو كةسةية
كة عبادةت و تةقواو لةخوا ترسانى هةبىَ  ،ليَرة هةمويانى يةكسان
كرد و كةسى بةسةر كةسا بة زياد دانةنا)) (. )33

 -23قورئانى ثريؤز  ،سورِةتى حوجورِات  ،ئايةتى . 03
 -22ميذووى ثةخشانى كوردى  ،ال . 04
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جيَطاى داخ و كةسةرة كة ببينني لة جيَطاى شةرِةفخان و حممد
َتة بة مَيذووى
ئةمني زةكي جؤرة كةسانيَك ميَذوو بنووسن كة طال
كورد و ميَذووي ئيسالم وخزمةتى كورد بةو ئاينة بكةن ! شاعري
دةىلَ:
ئةليَم بةدلَ لةناخةوة

طةىلَ طةىلَ بةداخةوة

َشةنا
نةما طوَلىَ لةطول

يا ميوةية بةباخةوة

َى جةهلة بةس
هةر درك و دال

لةم ثاييزى زةمانةدا

سةوزايى عيلم و مةعريفةت

33

نةما بةدةشت و شاخةوة

بةشي دووةم
رِقى نوسةر بةرامبةر زانايانى ئيسالم
 .1مةال ئيدريسى بةدليسي :
َى  0521دةَلىَ((:كؤضى دوايى مةال ئيدريسى
بؤ رِووداوةكانى سال
بةدليسى كة سيخوريَكى ئاىل عومسانى بو(. )))34
َام  :ئيَمة حةقى خؤمانة لة هاوِريَ بثرسني سيخوِريةكةى مةال
وةل
ئيدريسى بدليسى ضى بوة؟ ئايا سيخورِيةكةى هةر ئةوةبوة كة بؤ
َى داوة و بؤ كورد ماندوو بوة؟ ئايا طشت ئةوانةى كة بةو
كورد هةول
جؤرة خزمةتى كورديان كردووة لةالى هاوِريَ سيخورن ؟؟!! ئايا
ضةمكى سيخورِى الى هاورىَ ض مانايةكى شاراوةى هةية؟ ئيَمة ئةو
مانا شاراوةية بؤ خويَنةرى هاوِريَنامة رِوون دةكةينةوة:
َتان سةليم
لةشةرِةفنامة دا هاتوة مةال ئيدريس بةرامبةر سول
طوتويةتى(:مريةكانى كوردستان لة بةزةيى شاهانةتان ضاوةنيَرن
 -34ال . 82 :

34

َطةى باب و باثريانيان ثىَ ببةخشى و يةكيَكيشيان هةر لةخؤيان بؤ
ول
بكةى بةسةردارى طشتى(.))35
َتان سةليم كة رِوون و
ئةمة قسةى مةال ئيدريسة لةالى سول
َةتيَكى يةكطرتوى بؤ كورد داوة
َى ثيَكهيَنانى دةول
ئاشكراية كة هةول
َةى مةال
َى داوة كورد خؤى خؤى بةرِيَوة ببات  ،ئةو هةول
يان هةول
َم مريةكان خؤيان
َتان سةليم ثةسةند بوة بةال
ئيدريس لةاليةن سول
لةسةر سةردارى طشتى رازى نةبون ! .
ئةم دةقةى خوارةوةى حممد زةكيش خزمةت بةوباتةمان دةكا و
يةكانطرية لةطةلَ وتةكانى شةرِةفخان  (( :جاضن م النض أجل من مت ن
من تأسيس إلكر لك قي يف االس ضن ت وق جإح يض ضت ذتن كتعهد
جذتن تاضحل كتعثمضنيني  ،جج ع أسسض صضحل م ئم تقق مي
كت الي أكدكم عقى تطهلليق نظضم (كتويدركسي ن) " نظضم كت اليضت أج
كحل مضت ك حد " ج سهيق كحملضفظ عقى لجكم كإلمضركت كت الي
كحملقي  ،جت مل ي قدم هذه كألمضركت عقى إثضر كتونت جكإلك ضل فيمض
 -35مةةةةةال ئيدريسةةةةى بدليسةةةةى  ،حةسةة ةةن مةةةةةمحود حةمةةةةة كةةةةةريم (ال )024:
ئةويش لة شةرِةفنامةى وةرطرتوة .

35

ينهمض جت كتوقت اقم هض عقى كإلحتضل جكت عضجن  ،ت ضنت كد آمنت
مس قهلل ركئعض حسنض تألااكل

()36

)).

ئةو وتةيةى (هاوِريَ) ثيَضةوانةى ئةوو وتةيةتى كة (ال )3 :ى
كتيَبةكةيدا دةَلىَ  :كتيَبةكةم ثيَشكةشة بة طيان و كردةوةكانى
شةرِةفخانى بدليسى  ،ئةى بؤضى ناطةرِيَيتةوة بؤ كتيَبى شةرِةفنامة
و بزانى مري شةرِفخان ضؤن رِوداوةكانى ئةو سةردةمة تؤمار دةكا؟
َام ثيَدةضيَ ئةو ثيَشةكية بة بريق و باقةى تةنها بؤ رِةواج دان بة
بةل
كتيَبةكةى خؤى نوسيبيَةت و هيضي تر !!
ى بةم
َيَني ثيَناسةى سيخورِ الى هاورِ َ
ئةمةمشان بريضوو كة بل
جؤرةية( :خزمةت كردنى زانا ميَزةر بةسةرة كوردةكان بؤ خاك و
نةتةوةو طةل و ئاينيان) ئةم ثيَناسةية هاورِىَ نةيوتوة (يان رِاست تر
َام بة سيخورِ ناوبردنى خةخمؤرانى كورد
بليَني نةينوسيوة) بةل
لةاليةن هاورَِيوة ئيَمةى ناضار كرد كة لة طؤشة نيطاى هاورِىَ بةم
جؤرة خبويَنينةوة(( )31بةهيواى ئةوةى مبان بورىَ) .
 -36مشاهري الكرد وكردستان. 000 :
َى دةبني لةاليةن هاورِيَوة .
 -31لةمةودوا باشرت لة ضةمكى سيخور حال

36

ي باخةوان بيَت)
َيَى رِووى دةمى لة هاوِر َ
شوكور موستةفا (وةك بل
دةَلىَ(( :بةداخةوة هيَندىَ نةخويَندةوارى نةزان و سةر ليَشيَواو و
َو دةبةنة سةر ئيدريسى بةدليسى جنيَوى دةدةنىَ
ماية ثوض شاال
َديَراندا كوردةكانى بةالى عومسانيدا
لةسةر ئةوةى كة لةشةرِى ضال
كيَشاوة  ،هةزار رِةمحةت لة طؤرِى مةال ئيدريسى بةدليسى كة لة
سايةى ريَبةرى (رِاميارى) و خويَنةواريى ئةوةوةية شارى بةدليس
بةو بضوكيةوةى بوةتة جيَطاى شانازى طةىل كورد(.)))38
َىَ(( :العامل
ئيبنو عيمادى حةنبةلي دةربارةى مةال ئيدريس دةل
كتوض ل)) واتة  :زاناى ثايةبةرز  ،وةدةَلىَ (( :ضجلمق اضن من نوادر
الدهر ومفردات العصر( )))31واتة  :بةطشتى يةكيَك بوولة تاكةكان
لةسةردةمى خؤيدا و منونةى كةم بوو .
وة ماموستا مةال عبدالكريم مودةرريس لة (عقمضؤنض يف دم كتعقل
جكتدين ،ال  )81:وة حممد ئةمني زةكي بةط لة (مشاهري الكرد

 -38ئيدريسةةةةةةى بةدليسةةةةةةى  ،نوسةةةةةةينى حممةةةةةةد بايرِةقةةةةةةدار  ،وةرطيَرِانةةةةةةى :
شوكور مستةفا  ،ثيَشةكى ال . 8-1 :
 -31شذركت كتذهب. 032/8 :
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وكردستان  ،ال  )001:هةمان ووتة دوبارة دةكةنةوة  ،هةروةها لة عقد
اجلمان 515/0 :و  511هةمان ووتة دةستدةكةويَت .
وة موحةممةد ئةمني زةكي دةَلىَ(( :ه من فض ء كألااكل كتذكئعا
كتايت  ،جاضن معاجفض ب" كحل يل " )) .
وةك بينيمان رِاى ميَذوونوسان تةواو ثيَضةوانةى قسةكةى هاورِيَ
باخةوانة  ،ئةو تةنيا بةدواى ئةوة دا دةطةرِىَ تانةو تةشةرِ لة
زانايانى ئايني بطرىَ بؤ ئةو كارةشي تةنها سةرضاوةى طريفانيةتى
نةزياتر !!

38

 .2مةالى خةتيَ :
َى  0185دةَلىَ ((لة دايك بونى خؤ
دةربارةى رِووداوةكانى سال
فرؤشى ميَذويى مةالى خةتىَ(. )))41
َام :هاوِريَ باخةوان بةردةوامة لة لةكةدار كردنى زانايانى
وةل
ئايينى و بة سيخور ناوبردنيان بىَ ئةوةى بؤ سةرضاوة باوةرِ
ثيَكراوةكانيش بطةريَتةوة ضونكة دةزانىَ طةر بؤ سةرضاوةى باوةرِ
ثيَكراو بطةرِىَ ئةو شتانةى دةست ناكةوىَ كة خؤى دةيةوىَ ضونكة
ئةو بةدواى خةون و ئةفسانةو بوختان دةطرىَ نةك بؤ ِراستى
ميَذوويى .
ئةو دةيةوىَ ضؤنى دةوىَ ميذوو ئاوابىَ  ،ئةوى سةيرة بةدةمى
دانايىَ هؤى بة سيخورِ ناوبردنيان بَلىَ .
ئيَمة ضةند وتةيةكى زاناى طةورةى كورد ئيرباهيم فةصيح
َدانة بة مةالى خةتىَ
حةيدري دةطوازينةوة كة سةراثا مةدح و ثيا هةل
 ،مامؤستاى حةيدرى دةفةرموىَ(( :كتع م كحملقق جكتوهضم ك دكق
صضحب كتذهن كت كضل جكتو ا كتنقضل جشيخ كتعقمضء كت رع كتاضحل
 -41ال . 001 :
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كتق ذعا حممد كخلطا كت الز جاضن من أعظل عقمضء كتعاكق جكد كن وع
قق اثري جصضر شيخ عااه يف ال فن جاضنت ت كتيد كتط ىل يف
كت حقيق جكت دكيق أ ذ عن عقمضء أع م(. )))40
مامؤستا مةال عبد الكريم مودرريس دةفةرموىَ (( :ه كتعضمل
كتع م جكحلرب كتوهضم أس ضذ كتعقمضء كألفض ل جكدج كحملققني
كألمضثل(.)))42
مامؤستا

ى يةكيَكة
مةسعود موحةممةد دةَلىَ( :حممدى خةت َ

لةهةرة زاناكانى زانستةكانى ئيسالم لةسةردةمى خؤيدا(، ))43
هةروةها لة شويَنيَكى تردا دةَلىَ ( :هةر خؤى خاس سةرؤك و خاس
بليمةت و خاس مةرديَكة(. ))44
زوبةير بيالل ئيسماعيل دةفةرموىَ (( :مجع ك
ني خم قف كتعق م ك عاجف يف عهده(. )))45
-40
-42
-43
-44
-45

عنوان اجملد ال . 043 :
عقمضؤنض يف دم كتعقل جكتدين ال . 502 :
لةثةرؤشةكانى ذيان :ل . 011
لةثةرِؤشةكانى ذيان :ل . 003
عقمضء جمدكرس يف أر يل. 111 :
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حممد كخلطا

ئيَمة واى بؤ دةضني هؤكارى ناوبردنى مةال موحةممةدى خةتىَ بة
َبةسرتاوة بىَ كة حوزنى موكريانى
سيخورِ بةهؤى ئةو فةتوا هةل
نزيكةى دواى سةدةيةك لة كوذرانى مري موحةممةد بؤى دروست
كردووة كة ئةمةش خؤى لةخؤيدا جيَطاى تيَِرامان و ثرسيار كردنة
بؤضى دواى نزيكةى سةدةيةك كوذرانى مري حممد باس لةو فةتواية
()46

بكريَت؟

بؤضي كةس ثيَش حوزنى موكوريانى ئةو فةتوايةى
()41

تؤمارة نةكردووة ! ئةى كةواية كوا فةتوا كة

؟ بؤضى ئةو

ميَذوونوسانةى باس لة بونى ئةو فةتواية دةكةن ناكؤكيان هةية لة
جؤرى فةتواكة؟ هةريةكةيان بة جؤريَك باسى فةتواكة دةكةن !!،
َى هةةةةيض كةةةةورديَكيش دا
َةةةةىَ(( :بةخةةةةةيال
 -46لةةةةةم بةةةةارةوة مسةةةةعود حممةةةةد دةل
نةةةهاتبو مةةةالى خةةةتىَ بةةةر طومةةان بكةةات نةةة لةةةدةمى ذيةةانى خؤيةةدا نةةة لةةةثاش
ئةةةةو دةمةةةةش  ،هةةةةتا سةةةةرةتاكانى ئةةةةم سةةةةدةية كةةةة سةةةةنطاندنى كؤنةةةة روداو
بةةةةةةةةةتازة عةةةةةةةةةيارةى نرخانةةةةةةةةدنى بةرذةوةنةةةةةةةةدان دةسةةةةةةةةتى ثيَكةةةةةةةةرد)) ،لةةةةةةةةة
ثةرؤشةكانى ذيان :ل . 18
َةة ةىَ (( :بةةةةةالى ئيَمةةةةةوة مةسةةةةةلةى فةةةةةتواى مةةةةةال
 -41د.مةةةةارف خةزنةةةةةدار دةل
مةحةمةةةةةدى خةةةةةتىَ تةةةةا ئيَسةةةةتا وةك روداويَكةةةةى ميَةةةةذوويى سةةةةاغ نةبؤتةةةةةوة ،
زيةةةاتر قسةةةةى نةةةاو خةةةةلك و سةةةةرزارة تةةةا ئيَسةةةتا دوكووميَنتيَةةةك نةدؤزراوةتةةةةوة
ئةم فةتوايةى تيَدا نوسرابىَ))  ،ميَذوويى ئةدةبى كوردى. 21/4 :
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بؤضى موحةممةد ئةمني زةكى كة هاوسةردةمى حوزنى موكريانى بوة
باسى ئةو فةتواية ناكات؟!.
َي مرؤظدا
ئةو ثرسيارانة و ضةندين ثرسيارى ديكةش كة بة خةيال
ديَت  ،ئةفسانة بوونى ئةو فةتواية دووثات دةكةنةوة ! .
ئةوةى دةبى بطوترىَ كة دواى رِوخانى مرينشينى سؤران و
طةرِانةوةى مةال موحةممةد بؤ طوندى خةتىَ شاعريى طةورةى كورد
حاجى قادرى كؤيى و مةال عبد اهلل ى جةىل زادة دةرسيان لةال
خويَندوة كةضى حاجى قادر لة هيض شيعريَك لة شيعرةكانى دا ئاماذة
ى يان النى كةم
بؤ ئةوة ناكا كة مةال موحةممةدى خةتى سيخورِ بوب َ
هيَرش بكاتة سةرى .
َبةتة كة ئةطةر مةالى خةتيَ سيخورِ بوبيَ ئةوا دةبيَ هةردوو
هةل
قوتابيةكةشي وا بوبن ! يان النى كةم كةمتةرخةم بووينة لة ئاست
َسؤز نةبونة بؤ كورد ئةطةر نا بؤضي باسي ئةو
ميَذووي كورد و دل
خيانةتة طةورةيان نةكردووة كة ماموستاكةيان لة ميللةت و
نيشتيمانةكةى خؤى كردووة؟

 ،برييارى كورد مامؤستا مةسعود

ى و دوايش
موحةممةد دةَلىَ( :خؤ ئةطةر خةتىَ كاريَكى واى كردب َ
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ضارةنوس حاجى قادرى بؤ خويَندن بردبيَتة الى و لة نيَزيكةوة
ئاشناى كاروبارى بوبىَ  ،هةردةبو لة شيعرةكانى نيوةى دووةمى
تةمةنيدا كة هؤشى بةرةو نةتةوايةتى كرابؤوة و ضاكةو خراثةى
تيَدةطةيشت باسى كردبا  ،ئاخةر هيض شتيَكى زةرةر بةخش و سود
َنان يا ريسوايى
بةخشى لة بوارى نةتةوايةتيدا نةهيَشتؤتةوة بةهةل
باسى نةكا و ديوانةكةى كة بؤنى ئةو وةهمةى تيَدانية خةتىَ و زاناى
ثىَ تؤمةتبار بكا يا زةمى بكا(. ))48
ثيَمانواية ئةوانةى رِوخانى مرينشينى سؤران دةدةنة ثا َل مةالى
َى خويَنةرى خؤيان دةكةن ئةطةر نا قابيلة
َتة بة ئةقل
خةتىَ طال
مرينشينيَكى وابةهيَز بة فةتوايةك برِوخيَت؟.
مريى سؤران هيَرشى زؤرى كردبوة سةر مرينشينة كوردييةكان و
َكيَكى زؤرى لةكوردةكان كوشتبوو نة مةالى خةتى توانيويةتى
خةل
ئةو شةرِة بة فةتواييك رِابطرى( ، )41نةكةسيش تواناى رِاطرتنى هةبوة
 -48هاوسةنطكردنةوةى تةرازوويةكى سةنطةال :ل . 11
َةةىَ(( :لةسةةةرةتاى دانةةةانى مةةةةالى خةةةتىَ بةةةة بةةةاش مةةةةال
 -41مسةةعود حممةةةد دةل
َةةةةةم رِةوى ثاشةةةةاى كةةةةؤرةدا ِريَكةةةةةوتنيَك و ثةةةةةميانيَكى
و مةرجةةةةةعى ديةةةةين لةقةل
بنجةةةى و سةةةةرةتايي هةةةةبووة لةةةةميانى ثاشةةةاو مةةةةالدا لةسةةةةر ئةةةةوة كةةةة نةثاشةةةا
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 ،ئةى ضي بو توانى ئةو شةرِة طةورةى كة برِيار بوو رِووبدا لةنيَوان
ى توانى رِاى بطرَيت؟
عومسانيةكان و مرينشينى سؤران مةالى خةت َ
دواى ئةوة ئةطةر مةال حممد خةتىَ سيخورِ بوة بؤضى ثاشاى
كؤرة نةى كوشتوة()51؟  ،لة كاتيَكدا ضةندين كةسى لة خزمة
نزيكةكانى خؤى (وةك مامةكانى) كوشتوة  ،وة ئةطةر سيخورِ بوة
َكى ئةوىَ بةداوى داضون و
بؤضى دواى رؤيشتنى لة رِواندوز خةل
دوبارة طةرِانديتيانةوة رِواندوز؟ ئةم "ميذوونووسة"ةانة زؤربةى
َوو دةزانن سةبارةت بة
َكى رِواندوز و ثاشاى طةورة بة خةوال
خةل
َسةنطاندنى مةالى خةتىَ كة لةيةكةوة نزيك بون و هاوسةردةمى
هةل
َسةنطاندنةدا
يةكرت بون  ،وة خؤيان بة رِؤستةمى زالَ دةزانن لةو هةل

تيَكةةةةةلَ بةة ةىَ لةةةةةكارى سةةةةةر بةشةةةةةر و ئاينةةةةةوة و نةمةةةةةالش دةخليَكةةةةى ببةة ةىَ
َسةةةةةةةورِاندنى ئيشةةةةةةةى دونياييةةةةةةةةوة)) .
بةسةةةةةةةةر كاروبةةةةةةةارى حةةةةةةةوكمرِانى و هةل
حاجى قادرى كؤيى /بةشى دوةةم :ل . 10
َةةةةم داوام ليَةةةةدةكات سةةةةويَند خبةةةةؤم كةةةةة ثاشةةةةا مةةةةةالى وةهةةةةا دةئةةةةةجننى
 ( -51دل
قيمةةةةةى لةةةةةكونى بيَذنطةةةةةوة بةةةةةر ببنةةةةةوة ئةطةةةةةر بيزانيبايةةةةة نيةةةةازيَكى هةيةةةةة
َةةةدا ئةةةازار بةةةةة ئيمارةتةكةةةةى بطةيةةةةنيَت)  .مسةةةةعود حممةةةد /لةثةرؤشةةةةةكانى
لةدل
ذيان :ل 016 -015
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لة كاتيَكدا نزيكرتينى ئةو ميَذونوسانة كة حوزنى موكريانية (بةثىَ
ى نوسينى هاورىَ)  41سال دواى كوذرانى ثاشاى كؤرة ئينجا
حوزنى موكريانى لة دايك بوة! .
ى خؤشى باوةرى بةو
ئةوةى سةيرة و لةسةير سةيرترة هاورِ َ
فةتواية نية وةك بؤ بةروارى  0836-8-11دةَلىَ(( :لة ئةجنامى
هيَرشى تورك بؤسةر مرينشينى سؤران و برِانى ئاوو خواردةمةنى لة
هيَزةكانى ثاشاى كؤرة لةشارى رةواندوزدا  ،ثاشاى كؤرة خؤى داية
دةست هيزةكانى توركةوةو بةديلى برديان بؤ ئةستانة(.)))50
كةواتة خؤ بةدةستةوةدانى ثاشا لةناضارى بوة و بةهؤى نةمانى
ى مةالى خةتىَ بؤ
ئازووقةوة بوة نةك فةتوا! ئةى كةواتة كاك هاورِ َ
سيخورِ بوة؟ سيخوريةكةى ضى بو؟ كوا سةرضاوةت؟ ئيَمة ضاوةرىَ ى
َمانة دةكةين (تا ئةو كاتةى ووشرت لة كونى دةرزيةوة دةضيَتة
ئةم وةال
ذوورةوة)  ،هةروةك ئةوةى سيخورِ بونى مةالى خةتىَ ميَذوو لة
طةردةنى هاورِىَ ى تؤق كردبىَ ! هاورىَ دةيةوىَ بةزةبرى كوتةك زانا

 -50ال . 054 :

45

ئاينية خةم خؤرةكان (وةك ثيشرت ومتان) بكا بة سيخورِ و
خؤفرؤش!! .
ئيَمة زؤر لةسةر ئةو بابةتة نارِؤين ضونكة ثةميانى كورت برِميان
بة خويَنةر داوة وة نوسينةكةى هاوِريَش شايةنى ئةوندةش نةبوو
َممان ىلَ كرد ضونكة قسةيةكى سةرثيَ ى بازارى بوو بة
ثيَمانواية زول
نوسينى ميَذوونوسان نةدةضوو .
وةئةو باسة (مةسةلةى فةتواى مةالى خةتىَ) زؤرى لةسةر
نوسراوة خويَنةر دةتوانىَ بطةِريَتةوة بؤ ضةند سةرضاوةيةكى وةك :
حممد ثاشا الرواندوزى  ،دانراوى  :مةال تاهري مةال عبداهلل
بةحةركةيى -عةرةبي.
فةتواكةى مةالى خةتىَ  ،لة دانراوى  :حةسةن مةمحود حةمة
كريم-كوردي .
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 .3مةال يةحياى مزوري :
َى  0831نوسةر دةَلىَ(( :مردنى سيخورِى
بؤ رِووداوةكانى سال
بةناوبانط مةال يةحياى مزوري(. )))52
َام :نوسةر هةر لة خؤرِا خةتى رِةش و سثى بةسةر
وةل
َينةوةيةك ئاخةر ميَذوو نوسني
كةسايةتيةكان دةدا بةبىَ هيض ليَكؤل
كةى واية !!  ،ئةوةى سةيرة دةَلىَ سيخورِى بةناوبانط! وةك ئةوةى
باسى شتيَك بكا كة هةموو مرؤظايةتى بيزانىَ يان النى كةم هةموو
َة ليَ
كورديك بيزانىَ! ئيَمة لةجياتى ئةوةى بؤ قسةكانى نووسةر ضةثل
بدةين ئةوا بؤ قسةى ميَذوو نوسان دةطةرِيَينةوة:
سةرةتا زاناى طةورة ئيرباهيم فةصيح حةيدةري دةَلىَ (( :كتع م
كتنحايا ضمع ك نق ل جك عق ل حضجز كتواع جكألص ل كت تا كحلضفظ
ك عما شيخا جسندز جشيخ مشضيخ كتعاكق ضالتوضق كتشيخ حييى
ك

جرز كتعمضلز.))53(.......

 -52ال . 058 :
 -53عنوان اجملد  ،ال . 008 :
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لة شويَنيَكى تردا دةفةرموىَ (( كت تا كت ضمل ك عضرف كتذز كد
قغ من ك

ضرم كأل

ق جت ك ع كتنوس حد مل ناه يف أحد من

ك عضصاين(.)))54
ميَذوو زان موحةممةد ئةمني زةكي بةط لةوةسفى مةال يةحيا دا
دةَلىَ (( من عقمضء كألااكل ك شه رين ضتعقل جكت ق ى(.)))55
مامؤستا مةال عبدالكريم مودةرريس دةفةرموىَ(( :ه كتعضمل
كتع م شضفعا كت مضن اهف كتعافضن حييى حسني ك جرز(.)))56
هةروةها مامؤستاى مودةريس لة شويَنيَكى تردا دةفةرموىَ:
((مةال يةحيا ثايةيةكى بةرزى لة زانستدا بووةو بة شيخ كت ل يف كت ل
بةناوبانط بووة  ،شةهامةت و غريةتيَكى زؤرى بوة لة ئةمر بةضاكةو
َةميوةتةوة  ،لة زانستى حةديثدك
نةهى لة خراثةدا لةكةس نةسل
واريثى شيخى بوخارى و لة فيقهى شافعيدا جيَنشينى ئيبنو حةجةر
بووة( ، )))51هةروةها مامؤستا عبد الكريم لة مامؤستا ئيرباهيم
 -54عنوان اجملد ال . 035 :
 -55مشاهري الكرد وكردستان ال . 421 :
 -56علماءنا يف خدمة العلم والدين ال . 620 :
 -51يادى مةردان 12/0 :ثةرِاويَز .
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فةصيح حةيدةرى دةطويَزيَتةوة كة لة ثةرتوكى (اجملد التالد) دا
نوسيويةتى (:مةوالنا مةال يةحياى مزورى لة طةورة طةورانى
ئوممةتى موحةمةدةو لة فيقهدا طةيشتووةتة ثلةى تةرجيح سةرةراى
ئةوةى دةريا بوة لة علومى عةقلى و نةقلى دا لة حيكمةت و فةلةكيات
َى بووة  ،زجنريةى ئيجازةى طةىلَ لة
و ريض يضت دا دةستيَكى باال
مةاليانى كوردستان ئةطةريَنةوة سةر ئةم. ))58( .....
خويَنةر كة سةيرى وتةيةى ئةم مامؤستا و ميَذوونوسانة دةكاو
ضاويَكيش بةو وتة شرِانةى هاوِريَ باخةوانيش دةخشيَنيَت!!
جياوازى ئةم دوو وتةية وةك نيَوانى ئامسان و رِيَسمان دةبينيَت.
لةهةر شويَنيَك"هاوِريَ" وتةيةكى دذي زانايةكى ئايينى ببينىَ
َكو بةتاسةوة) تؤمارى دةكا  ،ئةمة بوة
بةبىَ بةدواداضون (بةل
َة نامة ؟ .
هاوِريَنامة يان هةل

 -58يادى مةردان 12/0 :ثةراويَز .
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بةشى سيَيةم
هةلَة سةيرةكانى نوسةر
أ .ضةند قسةيةكى سةيرى هاورىَ:
َى  150دةَلىَ (( :نوسةرى عارةب
يةكةم :بؤ رِووداوةكانى سال
مةسعودى رِاى دةطةيةنيَت كة طونديَك لة ناوضةى ئةسةد ئاباددا
بةنيَوى كوردةوة هةية(.))51
تيَبينيمان لةسةر ئةو ووتةيةى :
َكينة دةسا وةرن ئةو دوو ديَرِة خبويَننةوة و بزانن كة ئةو
خةل
ى ئةو كات
"ميَذووزانة" دةَليَ ضي !! ئةو "نووسةر"ة وادةزان َ
تةلةفزيؤن و ئينتةرنيت و مايكرؤفؤن و كؤنطرةو ظيستيظال ئةوشتانة
ى و كؤنطرةيةكى رِؤذنامةوانى بؤ ئةو مةبةستة
هةبوة تا مةسعودى ب َ
ببةستىَ !!.
نوسينى سالَ بؤ ئةو جؤرة ووتانة شتيَكى ناواقيعية  ،مومكني
َيَك ئةو زانياريةى تؤمار كردوة ،
نية كةسيَك بزانىَ مةسعودى لةض سال
 -51ال . 61 :
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بةشيَك لة كتيَبة كؤنةكان دواى تةواو بونى كتيَبةكة لة كؤتا الثةرة
َى
َى تةواو بونى كتيَبةكة دةنوسن نةك سال
"بةدةطمةن" سال
َى تةواو
تؤماركردنى يةك يةك لة زانياريةكان !!  ،واتة مةرج نية سال
َى دةستثيَكردنيشى بىَ تا خويَنةر هةر زانياريةكى
بونى كتيَبيَك سال
َى تةواو بونى كتيَبةكةية
َة تؤماركراوة كة سال
َىَ ئةوة لةو سال
بينى بل
 ،جار وةية نوسةر  21سالَ بة كتيَبيك خةريك دةبىَ– هةروةك
هاوِريَش ضةندين سالَ بة كتيَبة ميَذووييةكةى خةريك بوة !  ،-ئةم
َةتة لةضةند شويَنيَكى تريش بةسةر هاوِريَ باخةواندا دوبارة
حال
دةبنةوة بةالم با ئةمة منونةيةك بىَ لة منونةكان .
دووةم :بؤ بةروارى  0121-0-30دةَلىَ (( :رِوودانى شةرَِيك
لةدةربةندى بةدليس ،لة نيَوان تورك و شؤرِشطَيرة توركةكاندا
سةرةجنام كوردةكان سةركةوتن(.)))61
َةن لةو ووتانة نةطةيشتني ! باشة ئةوة ماناى ضي كة تورك
ئيَمة ئةسل
و شؤرِشطيَرِي تورك شةرِيان كردووة!!  ،ئةوة ض ثةيوةندى بة

 -61ال . 341 :
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ميَذووى و كوردستان و كوردةوة هةية ؟  ،باشة لةو شؤرشةدا بؤضي
كورد قازاجني كرد !!  ،لةرِاستيدا ئيَمة سةرمان سورِماوة !! .
لةاليةكى ديكةشةوة  ،ئةطةر مةبةستى (تورك) لة حكومةتى توركى
بواية ئةوا دةبوو بينوسيبا لةنيَوان حكومةتى تورك و شؤرِشطيَرِة
َيَني تورك و شؤرِطيَرِى توركى شةرِيان
توركةكان  ،ضونكة ناكريَت بل
كردووة  ،ضونكة شؤرِشطيَرِة توركةكانيش هةر توركن !! .
َى  0188دةَليَ " ((كؤضى دوايي عومسان
سيَيةم :هاوِريَ بؤ سال
َى  0181دةَليَ
ثاشاى بابان()))60خوا ليَى خؤشبى  ،دواتر بؤ سال
((عومسان ثاشاى بابان جارِى سةربةخؤى دا(. )))62
َيَكيان جياوازى هةية وة لة هةمان الثةرِة دان ،
ئةم دوو رِوداوة سال
َى كؤضي
ئةطةر خويَنةر تيَبينى ئةو دوو ميَذووة بكات دةبينىَ كة سال
َيَك ثيَش جارِدانيةتى بؤ سةربةخؤيي !!
دوايي عومسان ثاشا سال
ئيَمة وا لة هاوِريَ دةطةين كة بةاليةوة ئاسايي بيَت كة كةسيَك دواى
مردنيشي جارِي سةربةخؤيي بدات !! .
 -60ال . 001 :
 -62ال . 001 :
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جياوازى سالَى رِوداوةكان :
َى زؤر لَيك
وةك ثيَشرت ئاماذةمان ثيَدا جارى وا هةية دوو سال
دورى بؤ يةك رِووداو داناوة  ،ئةم جارة ئاماذة بةوة دةدةين كة
َةكان ليَكةوة نزيكن رِوداويش هةمان رِوداوة  ،نوسةر تةنيا بؤ
سال
زياد كردنى قةبارةى كتيَبةكةى واى كردوة وةئةطةرنا حيكمةت لةو
كارة سةيرانة ضية؟ يان ض بةربةستيَك هةبوو لة البردنى يةكيَكيان؟ ،
ئيَمة ليَرةدا ضةند منونةيةك دةهيَنينةوة :
َى  0153و
 )0بؤ لة دايك بونى شيَخ مارفى نؤدةيى هةردوو سال
َى  0160دانراوة !! .
سال
ئةو دوو ميَذووة جياوازةى لة هةردوو الثةرِةى  011و  001تؤمار كردووة.

َى  0813و
 )2بؤ لة دايك بونى شاعري (كوردى) هةردوو سال
َى  0811دانراوة !! .
سال
ئةو دوو ميَذووة جياوازةى لة هةردوو الثةرِةى  026و  031تؤمار كردووة.

َى
َى  0114و سال
 )3بؤ كؤضي دوايي شاعري مةحوى هةردوو سال
 0111دانراوة !!
ئةو دوو ميَذووة جياوازةى لة هةردوو الثةرِةى  225و 238تؤمار كردووة .

53

َي  0888و0810
 )4بؤ لةدايك بوونى تؤفيق وةهيب هةردوو سال
دانراوة !!
ئةو دوو ميَذووة جياوازةى لة هةردوو الثةرِةى  215و 211تؤمار كردووة .

َى
 )5بؤ لةدايك بوونى حوسةين حوزنى موكريانى هةردوو سال
 0886و  0813دانراوة !!.
ئةو دوو ميَذووة جياوازةى لة هةردوو الثةرِةى  213و 202تؤمار كردووة .

َى  0816و
 )6بؤ لةدايك بونى مةالى طةورةى كؤية هةردوو سال
 0881دانراوة !!.
ئةو دوو ميَذووة جياوازةى لة هةردوو الثةرِةى 085و 010تؤمار كردووة .

َى  0812و
 )1بؤ كؤضى دوايي شاعري وةفايى هةردوو سال
 0811دانراوة !!.
ئةو دوو ميَذووة جياوازةى لة هةردوو الثةرِةى  201و  201تؤمار كردووة
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ب .دوبارة كردنةوةى زانيارى:
ئةجمارة ِروداويَكى ميَذوويى دوجار تؤمار كردني وة دانانى لةيةك
َدا :
سال
َى 0818ز لةدايك بونى رفيق حيلمى لةال  208دووجار
 .0سال
نوسراوة .
َى 0121ز لةدايك بونى ديالن ال  346هةمديسان دوجار
 .2سال
نوسراوة لةيةك الثةرةدا .
َالى جةىل زادة
0118 .3ز كؤضى دوايى حاجى مةال عةبدول
لةكؤية ال  ، 233دوجارو الثةرِةيةك .
0113 .4ز لةدايك بونى مةال مستةفا بارزانى ال ، 228
بةدوبارةيى بةالم جاريَكيان بةروارى بؤ زياد كردووة
بةروارى  0113/3/04بؤ داناوة .
َى 0814ز لةدايك بونى شيخ حممد شيخ رِةزاى تالةبانى
 .5سال
(خاليسى) ال  . 083دوبارةى كردؤتةوة لةيةك الثةرةدا!
َى 0125ز ال  ، 330هةمان رِوداو
َيسى سال
 .6كؤضى دوايى خال
و هةمان سالَ بةالم ئةم جارة الثةرةى طؤرِيوة ال . 334
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ت .طيَرانةوةى رِوداوةكانى شؤرِشةكةى شيَخ سةعيدى
ثريان بة ثيَنوسى نوسةر:
ثىَ ثىَ لةطةلَ ضةند زانياريةكى شؤرِشةكةى شيَخ سةعيدى
ثرياندا دةرؤين لةكتيَبة ميذويةكةى هاوِريَ باخةواندا:
0125-2-01

((ِرزطاركردنى

شارى

ليجة

لةاليةن

شؤرِشطيَِرةكانى شيَخ سةعيدى ثريانةوة(. )))63
َى 0125ز ة هةر
لةم ضةند بةروارةى خوارةوةش كة هةمويان سال
باسى شؤرِشةكةى شيخ سةعيدة:
2/22 ، 2/05 ، 2/04

، 3/0 2/26 ، 2/25 ، 2/24 ،

وة لة  3/3دةَلىَ (( :بةهؤى رِاثةرِينى شيَخ سةعيدى ثريانةوة
َدةوةشيَتةوة وة كابينةيةكى وةزيرانى فاشسترت
كابينةى توركيا هةل
ديَتة كايةوة()))64
َة ثؤثةى شؤرِشةكةو كابينةى
لةطةلَ هاوِريَدا طةيشتينة ضل
َم هاوِريَ دَيتةوة سةرةتا!
َوةشايةوة  ،بةال
حكومةتى توركياش هةل
 -63ال . 334 :
 -64ال . 336 :
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ضؤن؟

ى (( بةرثابونى شؤرِشة
ََ
بةم شيَوةية 0125/3/1 :دةل

مةزنةكةى باكورى كوردستان بةسةركردايةتى شيَخ سةعيدى ثريان
كة بوة هؤى كوشتنى  51هةزار سةربازى تورك( ، )))65وة بؤ دوبارة
كردنةوةى ئةو بةروارةى رِابردوو ديسانةوة بؤ 0125/3/20ز دةَلىَ(( :
دةبواية لةم رؤذى نةورؤزةدا شؤرِشةكةى شيخ سةيد {سةعيد}
َم لةبةر ثشيَويةك لةنيَو موريدةكانى دا بةدوو هةفتة
َبطريساية بةال
هةل
َطريسا. )))66(.....
ثيَشرت هةل
َى دةبىَ ضةند شارَيك
ى وا حال
خويَنةر لةم قسانةى هاورِ َ
بةدةست شؤرِشطريِةكانى شيَخ سةعيد وة ئازاد كرابىَ وةكابينةى
َوةشابيتةوة ئةو هةموو رِوداوةش ثيَش ئةوةى شؤرِش
حكومةت هةل
دةست ثيَ بكات !! .
ضاوةرِوان مةكةن كؤتايى شؤرِشةكةمشان بةتةواى بؤ تؤمار بكا
ضونكة لةبةروارى 0125/1/28ز دةَلىَ (( :كؤتايهاتنى داوةريكردنى

 -65ال . 336 :
 -66ال . 331 :
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شيَخ سةعيدى ثريان كةثاشان لةطةلَ  53سةرؤكى ترى كورد لة
سيَدارةدران(.))61
ئةمة هاوِريَ نامةية بؤ ميَذووي كوردستان و كورد باس لة
داوةريكردنى شيَخ سةعيد دةكا لة كاتيَك (بةثىَ ى نوسينى خؤى) لة
بةروارَيكى زووتر شيخ سةعيد لة سيَدارة دراوة!! لةبةروارى
ى (( :لة سيَدارةدانى شيَخ سةعيدى ثريان و 48
ََ
 0125/6/31دةل
كةسى تر لةاليةن توركةكانةوة(. )))68
ئيمة ناحةق دةبوين ئةطةر رِةخنةمان لة هاوِريَ باخةوان و
َة نامة بؤ ميَذووي
كتيَبةكةى طرتبا بة مةرجيَك ناوى كتيَبةكةى (هةل
كوردستان و كورد) با نةك هاوِريَنامة .

 -61ال . 338 :
 -68ال . 338 :
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ث .دوو رِةخنةي تر:
يةكةم :لةناو شاعريانى كورددا دوو شاعري هةن كة نازناويان
َى 0815
ساملة  ،يةكيَكيان عةبدولرِةمحان موحةممةدة كة سال
لةدايك بوة  ،وة ساىل  0861كؤضى دوايى كردوة

()61

 ، ،وة

َى  0848لةدايك بوة  ،وة
ساملةكةى تر ناوى سةليم ئةمحةدة لةسال
َى  0100كؤضى دوايى كردوة( ،)11ئةم زانياريانةمان بؤ ئةوة بوو
لةسال
َةى خوارةوةى هاورَِيى باشرت ال رِوون بيَت:
خويَنةر لةو هةل
ى دةَليَ (( :كؤضى دوايى
َى  0818لة الثةرة  205دا هاورِ َ
بؤ سال
َبةتة هةركام لةو دوو ساملةى بامسان كرد
هؤزانةوان سامل))  ،هةل
َةى كردوة .
مةبةست بىَ هةل

 -61ميةةةةةةةذووى ئةةةةةةةةدةبى كةةةةةةةوردى 055/ 3 :و  ، 051وة ميَةةةةةةةذووي ويَةةةةةةةذةيى
كوردى581/2 :
 -11ميَةةةةةةةذووي ئةةةةةةةةدةبى كةةةةةةةوردى ، 631/4 :ميَةةةةةةةذويى ويةةةةةةةذةيى كةةةةةةةوردى:
251/2
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َى 0125ز دةَلىَ(( :ئةمحةد عومسان بوة ثاريَزطارى
دووةم :بؤ سال
هةوليَر نيَوبراو كورِى مال ئةفةندية()))10
زؤرم حةز دةكرد بزامن ئةو ئةمحةد عومسان ناوة بؤ بوةتة كورِى
مال ئةفةندى؟ لة كاتيَكدا مال ئةفةندي ناوى ئةبوبةكرة باوكيشى
ناوى عومةرة(!! )12
عةبباس عةزاوي ناوى دوو كورِى مال ئةفةندي دةبا يةكَيكيان
عزالدين و ئةويرتيان قاسم(.)13
ى باخةوان ضؤن ليَك بدةمةوة!! وة
ئينجا نازامن زانياريةكةى هاورِ َ
ضؤنى بؤ ضارةسةر بكةم!
َتة كردن
َانةم بري ديَتةوة كة جاروبار منداالن بؤ طال
ياريةكى مندال
بةيةكرتى ناوى كةسيَكيان دةهيَنا لةطةل ناوى باوكى دةيان وت
َةكان دةيان زانى ضونكة ثرسيارةكة
باوكى ناوى ضية؟ ديارة مندال
ى نايزانى وةك ئةوةى ليَى بثرسني
َام هاورِ َ
َة  ،بةل
َاميشى لةطةل
وةل
 -10ال 308 :
 -12برِوانةةةة عقمضؤنلللض يف دمل ل العلةةةم والةةةدين  ،ال  ، 34 :يةةةان مشةةةاهري الكةةةرد
وكردستان  ،ال . 12 :
 -13أربل يف خمتلف العصور  :ال . 051 :
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َىَ ئةبوبةكر! ضونكة
ئةمحةد عومسان ناوى باوكى ضية؟ ئةويش بل
ئةبوبةكر ناوى مال ئةفةندية مةال ئةفةندى نازناوة .
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لةكؤتاييدا :
ئيَمة لةو كورتة رِوونكردنةوةيةمان ئةوةى مةبةستمان بوو
ئةوةبوو كة بةخويَنةر رِابطةيةنني كة ئةو "هاوِريَية" كتيَبةكةى تةنها
بؤ ئةوة نووسيوة كة ضةواشةكارى ثيَوة بكات و مةبةستى ديكةي
لةثشتةوة نية  ،لةوانةشة مةبةستى ديكةى هةبيَت  ،وةك
خؤدةرخسنت و شتى ديكةش كة شويَنى باسكردنيان نية ! .
َةكانى ئةو "كؤلكة" نووسةرة طةرِابني و
ئيَمة وةنةبيَت بةدواى هةل
هةمووميان لة دوو تويَي ئةو كورتة رِوونكردنةوةيةدا و ضةند
الثةرِةيةدا باس كردبيَ ! نةخيَر  ،ئةطةر ئيَمة مبان ويستبا ئةو كارة
َةمان
َام ئيَمة حةوصةل
بكةين ئةوا دةبوا ضةندين الثةرِة بنووسني  ،بةل
َةكان بنوسني و رِةتى
هةر ئةوةندة بوو  ،ئيرت ناتوانني ضيرت هةل
بكةينةوة لةبةر زؤريان وة هةنديَكيان ثيَويستيان بة رِونكردنةوةى
َى نامة ناردنى ناىل
َى  0834بة سال
زؤرة هةر بؤ منونة :هاورِيَ سال
دادةنىَ لةمةككةوة! لةكاتيَكدا ئةم نامةية دواى روخانى مرينشينى
بابان بوة وةك لة نامةكةدا دةردةكةوىَ ئةى ئةوة نية ناىل دةفةرموىَ:
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ئايا مةقامى روخسةتة لةم بةينة بيَمةوة؟
َةحةت تةوةقوفة تا يةومى نةفخى صور؟
يان مةسل
َمى دةداتةوة:
يان كة سامل وةال
َةوة كة حاكمانى بةبة دةر بةدةر كران
لةو سال
نةيديوة كةس لة ضةهرةى كةس جةوهةرى هونةر
ََيني دوو ديَرةكة خؤيان دةدويَن ،
ثيَويست ناكا ئيَمة بيل
َى 0850ز روخاوة.
ي سال
مرينشينى بابانيش بةثىَ ى نوسينى هاورِ َ
َطةيةكى لةسةر نية
وة ديسان نامةكة كة لةمةككةوة ناردرابىَ هيض بةل
ضونكة سامل باس لةشام دةكات وةك دةَلىَ:
َكى شامة نامةيى من سويى نالية
بؤ مول
هةر حةرفى ئةوة لةوةزعى وياليةت دةدا خةبةر.
ى بةدواى
ى بض َ
بةهةر حالَ خويَنةر (بؤ ئةم مةبةستة) دةتوان َ
َزارى ناىل دانراوى ماموستا مةسعود موحةممةد يان:
ضةثكيَك لة طول
َي هي فاتح عبد الكريم يان :لة ِريَطاى ئةدةب و لة
ثيَشةكى ديوانى نال
ثيَناو ناىل دا هي موحةممةدى مةال كريم
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َةكانى هاوِريَ باخةواندا سةليقةى
ضون بةدواى يةك بةيةكى هةل
دةوىَ كة ئيَمة نيمانة  ،بةهيواى ئةوةى مةبةستةكةمان طةيشتبىَ .
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سةرضاوةكان لةدواى قورِئاني ثريؤز :
 .1أر ل يف خم قف كتعا ر كتق كء جك دين /حمضما عهللضس
ع كجز  ،طهللع كألجىل . 3001
َة نامة؟  ،فا ل
 .3بة ئيسالمكردنى كورد ماستةر نامة يان هةل
قةرةداغى  ،ضاثى دووةم . 2116
 .3تةنها حممد  ،ثشتيوان كاكل . 2116 ،
 .4حاجى قادرى كؤيى ،مسعود حممد  .ضاثى دووةم  ،دةزطاى
ئاراس .
 .5شذركت كتذهب يف أ هللضر من كتذهب  ،إ ن كتعمضل كحلنهللقا  ،لكر
إحيضء كترتكث كتعا ا – ريجت .
 .6عقد كجلمضن يف تاك ل كتعقمضء جكألل ضء كت ال  /محدز عهللد
كجمليد سقوا ج حتسني إ اكهيل كتدجس ا  ،كتطهللع كألجىل
 3002م .
 .7عقمضء جمدكرس يف أر يل  /ز ري

ل إمسضعيل . 1821 ،

 .2عقمضؤنض يف دم كتعقل جكتدين/عهللد كت ايل حممد مدرس ،
كتطهللع كألجىل . 1822
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 .8عن كن كجملد يف يضن أح كل غدكل ج اا ججند  ،كتع م
إ اكهيل فايح حيدرز  ،مطهللع لكر كتهللااز -غدكل .
 .10فةتواكةى مةالى خةتىَ ئةفسانةى ميذوونوسيَك  ،حةسةن
مةمحود حةمة كةريم  ،ضاثى يةكةم . 2116
 .00كورد لةنيَوان بةئيسالم كردن و ئيسالم بوندا /هيوا سةالم .
َاتةكةيان ،
 .02كورد و خزمةتى ئيسالم لةكتيَيب كورد و ول
لةدانراوى  :كةثتان شيَخ أ.وةحيد  ،دةزطاى ئاراس  ،هةوليَر
 ،ضاثي يةكةم . 2100 ،
 .12كوردستان لةبةردةم فتوحاتى ئيسالمى دا ،

حةسةن

مةمحود حةمة كةريم  ،ضاثى ضوارةم . 2111
 .04لةثةرؤشةكانى ذيان /مسعود حممد  ،ضاثى دووةم  ،دةزطاى
ئاراس .
َى لةيةكخستنى مرينشينة
 .15مةال ئيدريسى بةدليسى رؤل
كورديةكاندا  ،حةسةن مةمحود حةمة كةريم  ،ضاثي يةكةم:
. 2118
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 .16حممد ثاشا كتاجكندجزز  ،طضها عهللد كت سقيمضن  ،كتطهللع
كألجىل .3003
 .17مشضهري كت ال جاالس ضن  ،حممد أمني زكي  ،مطهللع شظان-
كتسقيمضني . 3005
 .08ميَذووى ثةخشانى كوردى  ،عةالئةددين سةجادى  ،دةزطاى
ئاراس .
 .18ميَذووى زانايانى كورد  ،مةال طضهري مةال عبد اهلل بةحةركةيى
 ،ضاثى يةكةم . 2101
 .21ميَذووى ويَذةيى كوردى  ،سيديق بؤرةكةيى (سةيف زادة) ،
ضاثى دووةم  ،دةزطاى ئاراس .
.12

ميَذووى ئةدةبى كوردى  ،د.مارف خةزنةدار  ،ضاثى

دووةم  ،دةزطاى ئاراس .
 .22هاوسةنطكردنةوةى تةرازوويةكى سةنطةال  ،مسعود حممد ،
و:حةكيم كاكةوةيس .
 .23ئيدريسى بدليسى ،موحةممةد بايرةقدار -وةرطيَرِانى :
شكور موستةفا  ،دةزطاى ئاراس .
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