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 ثيَشةكى وةرطيَر 

 بةناوى خوداى طةورةى ميهرةبان 

ئىىةم ثةرتوكىىة )ذيىىانى ئىىاينى لىىة نىىةهرَى بىىَو بىىارزان( وة  كانيىىاويَكى ثىىر  لىىة 

وةكو بارزان سةرى هةلَداوة  كة بريتىى يىة لىة رووداو ر استى  ميَذوويى لةنةهرَى تا

كىة ميَىذوويى  ى كىوردسياسى طةلَ  كةسايةتية ئاينى واوى هةندَى كردنةوةى نزيندوو

ةوانانى وة  خىىىَوا شىىىايةتحالَى هىىىةموو كارةكانيانىىىة  داريَىىىذةرانى تةريقىىىةت و ثالَىىى

شورةشىىىىايَرانى طىىىىةالنيان  زانىىىىاو دانىىىىاو دانىىىىةرى  طىىىىةورة سىىىىةردمى ئىىىىةوكات و

طىةالن بىا   لىة ئةطىةر ميَىذوويى  ةكانن يبيروباوةر و شةريعةتى سَى ئاينية ئاسىمان

ملمالنَى و ركابةرى لة نيَوان طةالن و هوزَو وعةشيرةت بكات كة شتيَكى ئاسىاييةو 

دةكىىات لةسىىةر  شميَىىذووى خىىَوى لىىَى ناشىىاريَتةوة ئىىةوا بىىا  لىىة هىىَوى ئىىةم ملمالنيَىىة

تايفةطةرى وئاينى وسياسى بووة  لة نيَوان ئايينىة ئاسىمانيةكان  بىةاَلم ئىةوةى ليَىرةدا 

كارى سةرةكى لةبوونى ئةو ملمالنَى ية لة نيَوانياندا لةسةر مةسةلةى با  كراوة هوَ 

ئةمىىةش   نىىةبوون بىىة عىىادات وتةقاليىىديان بىىوو دتىىرى وة  كيَشىىةى عةشىىيرةت وثابةنىى

يَمة وة  بةلَاةيةكى ميَذووى ئةو ر استية دةسىةلميَنى لىة مانىةوةى ئىةم ثةيوةنديىة بىةه

 لةنيَوان هةرسَى ئاينةكاندا.

)الحيىاة الدينيىة مىن نهىرى الىى ةر لىة وةريَارانىى ئىةم ثةرتووكىة هَوكارى ثالَنى

ضونكة زمانى دايكة خويَنىةران زيىاتر يةكةميان : بَو سةر زمانى كوردى   بارزان(

لىىة ميَىىذووى ئىىاينى بةطشىىتى وة  سةرضىىاوةيةكى كىىوردى  تىىام وضىىيذى لىىَى دةبيىىنن 

كىىة سةرضىىاوةى  تايبىىةت بىىة ناوضىىةكة دةكةويَتىىة بىىةر دةسىىتى خويَنىىةرانى ئىىازيم 

  كوردى لةم بوارةو تايبةت بةم ناوضة زَور كةمة 
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دووةميىىىان: لىىىةدواى بةضىىىاى طةيانىىىدنى ئىىىةم ثةرتووكىىىة وة  خىىىَوى  دةسىىى  

 ةها لةاليىىةن شىىارةزايانىوهىىةر خَوشىىيةكى زَورى ليَكىىراوة لةاليىىةن كةسىىانى ثسىى ور

ية لةم نى يةكةمى ميَذوويى و كةسانى سياسى كوردى كة خاليَكى وةضةرخا ئاينى و

اسىتيةكان وة  خىَوى باسىى ليَىوةى ئةمىةش ضىونكة ر    داةم ناوضانةبوارةو تايبةت ل

 كراوة.

بىىىة زمىىىانى عىىىةرةبى جىىىورة كىىىة سىىىَى يىىىةم: زمانحىىىالى نووسىىىينى ثةرتووكىىىة 

كردنيَكى بةخَويىىىةوة بينيىىىوة  ضىىىونكة نىىىةهىىىةر   و ئاسىىىانئىىىالوزييَكى  تيَاةيشىىىتن 

جىىىورة تيَاةيشىىىتنيَكى تىىىرى  ىزمىىىانى عىىىةرةب ى بىىىةرزىنووسىىىةرى بىىىةريَم لةئاسىىىت

بىةزمانى شىيرينى  جارةيىان  بوية دلَنيىام ئىةم دروس  كرد الى هةنديَك لةخويَنةران 

مىى بىَى بنىةماو دوور ئةو دوو دلية الدةبات  وة  ئةوةى كة لىة هةنىديَك وةاَل  كوردى

وسىىىينيَكيان نووسىىىى بىىىوو لةسىىىةر ضىىىةند ديَىىىرة نولةتىىىةواوى تيَاةيشىىىتنى مةسىىىةلةكة 

كىة دوربىوون لىة ر اسىتى و زَوريى   نىاوةروكى ئىةم ثةرتووكىة  خالىةكانىهةنديَك لة

كةم و بَى بنةمابوون  كة ثيَشتر وةالَمى اليةنارانى هةنىديَك لىة كةسىايةتى نىاودارى 

بَويىىة هىىاتوو نىىة  اليىىةنارانى ر اسىىتى ميَىىذوو لىىةناوةروكي ثةرتوووكىىة كىىةم دابووة 

ةرتووكى هاوشىيَوةى ئىةم ثةرتووكىة ليَرةشدا ئةوة باسى دةكةمةوة كةوا هىة  وايىة ثى

جيَاىاى خوشىىحالَى هىىةموو اليىىةنيَكمان بيَىى  كىىة بىىا  لىىة رووداوى ميَىىذووى ئىىاينى و 

ثيَكةوة ذيانى بةشيَكى زَورى كوردستانى كردووة كة وة  نمونةيةكى هةرة زيندوى 

هىىةروةها بىىا  لىىة ثاشىىكةوتيَكى ئىىاينى كىىردووة كىىة وة  وةالَميَكىىة بَوهىىةموو  جيهانىىة 

ارانى طةلى كورد كة شورةشايَرانى كورد خاوةن ضةندين دةس  كىةوتى ئىاينى نةي

ة  ئىىىىةوةى كىىىىة نووسىىىىةر نىىىىاوى وسىىىىةركردةى بيروبىىىىاوةرى ئىىىىاينى ليَهىىىىاتوون و

 وينى و بيروبىىىاوةر لةوانىىىةش ئىىىةو ثةرتووكىىىة ئىىىاينى يىىىة و هىىىونراوةى ئىىىا.هيَنىىىاون

             قةتى قادرا.هيَنانى تةريقةتى نةقشبةندى دواى تةري هةلَويَستى جواميَرى و
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 رفيق مةال كةرم 
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 ثيَشةكى دكتور 

 حمدةريف ئةد شةمةمح

همرو كىارى ثيَويستى بريتى بيَ  لة كارى  ئةطةر ئايين بة ضةمكى طشتى و

 بةكومىىىةَل  كىىىة دوو هوكىىىارى سىىىةرةكين لىىىة جولىىىةى مرو ىىىةكان بىىىة تىىىا  و دَل 

نةتةوةيىىة  يىىان  ئىىايينى بىىَو هىىةموو طىىةل وكىىة دةطوتريَىى  ذيىىانى ووتةيىىةكى ر اسىىتة 

ئىىىىايين   يةكىىىىةى بريتىىىىى يىىىىة لىىىىة ثةرضىىىىدانةوةى رووى شارسىىىىتانيةتىناوضىىىىةية  

بمويَنىىةريَكى كارياىىةرة لىىة دروسىى  كردنىىى ثةيوةنىىدى مىىرو  بىىة خىىوداو بىىة خىىودى 

يَىك ربيروباوةئةطىةر ئىاين لىة رووى خوداوةنىدةوة  وةها بة كةسانى تر ةوة هةرخَوي

ة رووى ثةيوةنىىدى بىىة كىىاريَكى مرو ايىىةتى بيَىى  لىىبيَىى  بىىَو زاتىىى خىىوداى طىىةورةوة 

ئىىةوا هىىةمان شىىيَوةية لةسىىةر ئىىايينى ئيسىىالم  شىىيَوةكةى لىىة ئىىازادى و كةسىىانى تىىرةوة 

ئيهانىىىة ثيَكىىىردن بىىىة كىىىةم زانينىىىى بةرامبىىىةر ئاشىىىتى كومةاليىىىةتى و قبىىىول نىىىةكردنى 

كتا ثةرسىتى خىودايى بريتيىة لىةوةى كىة كةسىى ي  يةكيَك لة ثيَداويسىتى يىةدةردةكةويَ 

هىىةموو  بىىروادار دةسىى  بىىةردارى هىىةموو شىىتيَك بيَىى  بيَ اىىة لىىة خىىوداى طىىةورة 

 كة بةجوريَك ئازادى يةكى فراوان بكات كة مرو ةكان وة  ية  بن لةبةرامبةرى 

كار بكاتة سةر سنورى ئةوانةى كة خَويان بة طةورة دةزانن  بَى ئىةوةى كىار بكاتىة 

 اايىةكى دادهىةروةها لىة ثيَداويسىتى تىر بريتيىة لىة كومةلَ  ئىازادى  كةسىانى تىر  سةر

ت بىة كىةمى ةهيَمن نةتوانن كةسانى بَى دةسىةاَل ةى كة بوبةجوريك ئةونا ثةروةرانة 

هىةر خىَوى لىة توانايىدا هةيىة  ةى خودان دنهةموو يان بة بمانن و ثش  طوَى بخةن 

ضىىونة جيىىاوازةى كىىة هةيىىة لىىة  بيىىرو بىىوَ  لىىة رَوذى دوايىىدا بريىىار بىىدات لةسىىةر ئىىةو

لىىة  هىىةموو كةسىىيَك وة  يىىة  ئىىازادة ذى دواييىىة روَ  ئىىةو بةتىىةنها خىىاوةنى نيَوانيانىىدا 

ضىىىىيوةى  بىىىىازار و لىىىىة دروسىىىى  كردنىىىىى ثةيوةنىىىىدى لةضىىىىوار لىىىىة مىىىىالى خىىىىَوى و

 ئىىةو شىىيَوازةى )ذيىىانى ئىىاينى لىىة وة.ياسىىايية وى شىىةرئ ئىىاينى ولىىةر هةلَسىىةناادنيدا

  ليَكولىىةرى ليَهىىاتوو دكتىىور عرفىىات سىىتونى بىىارزانى ةوبىىارزان( هىىةر نىىةهرَى بىىوَ 

نيشانةى راستى بة ديىار  بةو ناو .شكةشى كردووة لةم ليَكولينةوةى داهيَناو ويَنةكراوداثيَ 

 ةى كة ثرة لة راثةرين وئةو ميَذوو ي شرو ةى نهيَنيى لة ميَذووى بارزاندا كردووة  خستووة 

بىَو شىويَنى خىَوى لىةناو  ئىةم ضىةندةية باةريَنيَتىةوة كردنى طةلَى كىورد تيَكوشان لة ثيَناو ئازاد

بارزانى  ىالسالمدشيَخ عب بةدةستان  ى ستةمكاران و كاريهةموو طةلةكاندا  سةرةراى نارةزا

بةلَكو شيَخيَك بوو لة  تةنها شيَخيَكى تةريقةت نةبووة وة  ئةوةى كة وا ليَكولةر باسى كردووة 

 ةى باريَتىة بىةر تاوةكو ئةم رولَى ئايينى ئيسالمى هةلَبذاردبوو  طةلةكةيدابووة ثيَناو راثةرينى 

ويىىذدانى هىىةبووة لىىة ناسىىينى خىىوداى خىىَويى  ثىىةروةردةى  قىىولى هىىةبووة  تىىةواو و زانيينيَكىىى

هةموو ئةمانة واى  كة بة بيركردنةوة بة دواى راستيدا باةريَ   وسوفياةرى واى لَى كردببو

و ثروطرامىةى شىيَخةكانى    ئىةم شىيَوازشىةى طةلةكةيىدابىدات لىة ثيَنىاو كيَ  كردبوو كة قوربانى
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دابةش كردنى سةروةت وسىامان بىة   ثيَكةوة ذيانةى ئايينية هةبيَ بارزان واى كردووة كة ئةم 

هىىىةروةها نةتةوايىىىةتى كىىىوردى لىىىةبارزان  هىىىمرى ريَمطرتنىىىى مرَو ايىىىةتى  ثةروةريانىىىة  داد

ئىىىىةم ضىىىىراية  ة بموتنىىىىةوةى رزطىىىىاريخوازى كورديىىىىدا بىىىىةهيَم بىىىىوو لىىىى نيىىىىةتيَكى ضىىىىا  و

ئةمانىىة هىىةمووى   ئىىازادين نىىةى كىىة داواكىىارى ر اسىىتى وبىىَو ئةوا رووناكةرةوةيىىة دةميَنيَتىىةوة 

تيَكوشاوة لةثيَناو طةلةكةى زيىاتر   دةبينران لة ر ابةرى طةورةى نةمر مةال مستةفاى بارزانى

و  لةطةلى كوردى ستةم ليَكىراثةريَم بوبيَ  دوورة  موييَكبةقةدةر كالَة لة نيو سةدة بَى ئةوةى 

لىةم ضىةندة بمانىى ئىةوا ثيَويسىتة بةالم ئةطةر دةتةويَ  بةشيَوازيَكى دريَذو ثر طوش وخروش 

 كة ثيَويستى بة خويَندنةوةيةكى بيركةرانةوةى هةية. ئةم تويَذينةوة طرناة بخويَنيتةوة 

 

كراوة زانين و زانيارية طرناانةى ئةو زيادر سةركةتوو بكات بَو خودا ليَكولة

 هةروة  ليَمان بينيوة

                                                          

 حمدةريف ئةد شةمةدكتور مح                                       

 ستانكوردسةرَوكى كوربةندى همرى ئيسالمى لة                                             

 نويَنةرانى عيَراقىئةندامى ثيَشوى ئةن ومةنى                            

 زانكَوى سةالَحةددينثيَشوى كوليَذى ياسا لة ر اطرى                             

                                                            00- 8 - 0000 

   

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثيَشةكى

ر لةضىىةند مانايَىىك باناهيَشىى  كىىرام بىىب كىىبنارةى بىىارزان ر و داوام ليَكىىرا لىىة نووسىىينى بىىة

بىةاَلم ئىةو كاتىةى كىةبوم  –فةلسةفةى ثيَكىةوة ذيىانى ئىاينى لىة بىارزان  –تويَذينةوةية  لةبارةى 

تةرخان كرابوو وة  ثيَويس  نةبوو ر كةمتر لة مانايَك بوو ر ببية بر يىارى بىةذدارى نىةكردن  

ضونكة لة كبنارةكاندا كاتى تةرخان كراو لة ضوار مىان  زيىاترة . ثاشىان نووسىينى هىةر دا .
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زانسىتي و ئىة كىاديمى  –كىةمتر لىة مانايَىك  –تويَذينةوةية  لىة هىةر بوواريَىك دا لىةو ماوةيىةدا 

نابيَىى  تايبىىةت ئىىةو بىىوارةى كىىة بومنيىىان هةلَبىىذاردوو . باىىرة لىىة كىىةمى سةرضىىاوة وكىىةمى 

ارةدا . هةروةها لة زةحمةتى ئةم بابةتة ضىونكة هىيل ليَكبلىةريَك ثيَشىتر بىة ثةرتوو  لةم بوو

شيَوةى زانستى ليَكبلينةوةى لةسةرى نىةكردووة . بىةلَكو هةنىديَك ) بىا  و خىوا  ( دةبينريَى  

ليَرة و لةوَا . هىةر ببيىة لةسىةرةتادا بر يىارم دا بىةذدار نىةب  . بىةاَلم برايىانى ئةنىدامى كىبنارة 

  -لةسةربةذداربوون   لةبةر دوو هب :سوور بوون 

مىىن وةكىىَو يىىةكيَك لىىة  -ئىىةم بىىووارة لىىة ضىىوار ضىىيَوةى ثسىى بر ى منىىةردووةميان : -يةكىىةميان :

خةلكى ئةم ناوضةيةم . يةكى وة  من لة ثيَشترة لة كةسىى تىر لةنووسىينى ئىةم بابةتىة طىرن  و 

وتواني  ئةم تويَذينةوةيىة مىام ناوةنىدى  بة ثيَمة . ببية داوا كاريان قةبوولَ  كرد ) ثةسةند ( كرد .

بنووس  و بةشدارى لة كبنارةكة بكةم.  لةر استيدا كة كبنارةيةكى سةركةوتوو بوو . تايبىةت 

كة بب يةكةم جار بوو كبنارةيةكى بةم شيَوةية لة ناوضةكةدا ببةستيَ  . خويَنىدن و ليَكبلينىةوة 

ئىىاينى لىىة بىىارزان بىىة شىىيَوةيةكى طشىىتى  ى ئىىةم بابةتىىة م دا ئةمىىةم بىىب دةركىىةوت كىىةوا ذيىىانى

ثيَويسىىتيةكى زَورى بىىة ليَكبلَينىىةوة و تويَذينىىةوةى هةيىىة . تايبىىةت هىىةر وة  باسىى  كىىرد هىىيل 

كةسىىيَك لىىة ر َوى ئةكاديميىىةوة باسىىى نىىةكردووة . زؤربىىةى ليَكبلَينىىةوة و تويَذينىىةوةكان تىىةنها 

طرتبىوو . هةرضىى اليىةنى ئىاينى اليةنى سياسى و كبمةاَليةتى و ئابوورى و ذيناةى لةخبى 

بوو دةبينين تةنها ضةند طوتةيةكى كورت بوون ليَرة و لةوَا ر ئةم اليةنىة زينىدووة فىةرامبش 

كرابىىوو . بىىةلَكو تيَبينىىى ئةمىىةم كىىردووة كىىة هةنىىديَك ليَكبلَىىةرةكان بىىة ئةنقةسىى  ئىىةم بووارةيىىان 

هىيل قسىةو باسىيَك لةسىةر فةرامبش كردووةو اليةنة كانى ترى بةر ضىاو طرتىووة . تىاوةكو 

ئىىاين نىىةبيَ  و ئىىةوةى ثةيوةنىىدى بىىةم بىىووارةوة هةيىىة . بيَاومىىان بىىةر ضىىاوطرتنى ئىىةم بىىووارة 

 طرناة لة ليَكبلَينةوةيةكى زانستيدا شيَوةيةكى ر وونتر و ) ئاشكراتر ( ذيانى ئاينى لة بارزان .

و خبى هةية بة ذيانى ئاينى ثاشان طووتةو با  لةسةر ذيانى ئاينى بارزان ثةيوةنديةكى ر استة

لىىىة شىىىةممينان ر تايبىىىةت لىىىة نىىىةهرَا ر سىىىةنتةرى سىىىةرانى طىىىةورة ثيىىىاوانى  نةهريىىىة ر ببيىىىة 

ناتوانريَىى  بىىا  لىىة بىىارزان بكريَىى  بىىَي ئىىةوةى بىىا  لىىة نىىةهرَا نىىةكريَ  ر شىىيَخةكانى نىىةهرَا 

ليدا كة ئيَمة لة ئوَ رَوليَكى طةورةيان هةبووة لة ميَذووى كورد و كوردستان . تايبةت لة بوارى 

ليَكبلَينةوة ا داين  لة ماوةى ليَكبليَنةوةى ئةم بوارة ئةوة دياردةكة ين كة لة هىةردوو طونىدا  –

طىىور انى ميَىىذووى لىىة طىىةورة ثيىىاوانى نةهريىىةكان لىىة تةريقىىةتى قىىادرا يىىةوة بىىب تةريقىىةتى  

و تايبىةت لىة نىةهرَا نةقشةبةندى . كار ياةرى ئةم هةمووة لةسةر ئةم تةريقةتة لة كوردستان 

 و لةبارزان 

هةوَل دةدةين لةم ليَكبلَينةوةية دا با  لىة ر ةوشىى ئىاينى بكىةين بىة شىيَوازيَكى كىورت و ثوخى  

لةاليةن جولةكة و مةسيحيةكان لة ناوضةى بادينان بة تايبةت لىة بىارزان ر هىةروةها بىا  لىةو 

ن شىيَخةكانى بىارزان و ئاكاكىانى طرذا و تونىدو تيذيىةى بىة دريَىذاى سىاَل كىة هىةبووة لىة نيَىوا

بىواريَكى  –مىةال مسىتةفاى بىارزان  –زيَباريةكان و سةركةوتنى  هةروةها با  كردن لةسىةر 

زؤرى ئةم ليَكبلَينةوةى داطير كىردووة   ئىةوي   لىة خممىةت كردنيَكىى بىةر فىراوان بىوو لىةم 

ى . هىىةروةها هةلَويَسىىتى لىىة بىىوارةدا . تايبىىةت هةلَويَسىىتة بةناوباناىىةكانى و بر يىىارة زانسىىتيةكان

بوارى فرة ئاينيدا . و ثيَاةو ذيانى ئاشىتيانة لىة نيَىوان اليىةنارانى هةرسىَي ئاينىةكان و لىةنيَوان 

مةزهةبةكاندا . هةروةها لة نيَوان لة طةلةكانى تر لة كوردستاندا . ئةم ضىةندة تيَبينىى دةكريَى   

 لة طوتار و هةلَويَس  و بر يارةكانيدا . 

ان شىىىيَخةكانى بىىىارزان دا جاةلىىىة ) شىىىيَخ عبدالسىىىالم ( ى يةكىىىةم هىىىيل يىىىةكيَكى تىىىر لىىىة نيَىىىو

شويَنةواريَكى زانستى لةثاش خبى بةجَي نةهيَشتووة  كة هبنراوةيةكى ئاينى طرناى دانىراوة 
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كةلة ) نةوةدوو ثيَنج ( بةي  ثيَك هاتووة . كة هةموو بواريَكى بيرَوبىاوةرى لىةخبى طرتىووة . 

بىىة شىىر ؤ ة كردنىىى وةرطيَر انىىي و ر ونكردنىىةوةى هبنراوةكىىة . لىىة كبتىىايى  منىىي  هةلَسىىتاوم

ثةرتووكىة كىىة تىىةنها نىالَيَ  مىىافى بابةتةكىىةم ثيَىدراوة ر هىىةمووى بةتىىةواوى لىة خىىبى طرتىىووة بىىة 

جبريَك كة ر يَاةم بة كةسى تر نةدابيَ  تويَذينةوة ئىةن ام بىدات . ليَكبلَينىةوةى ئىةم بىوارة زؤر 

خوازم ئةم هةولَةى من دةسى  ثيَكىى بىاش بيَى  بىب ليَكبلَينىةوةى بىةرفراوانتر لىة بةر فراوانة دة

ترى ثةيوةندى بةم بوارةوة . بة طويَرةى توانام  هةولَ  داوة تيشك بخةمة سىةر بىوارى  بوارى 

          ئاينى ر تاوةكو تويَذينةكة لةبوارى ميَذووى سياسيداةردةضيَ   .                                     

 

 لة خودا داواكارم ثش  و ثةنا بيَ                            

           

 م ستونى ةرةفات كةرةد. ع                  

07 – 7 – 0000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 نةهراَ طوندى 
ى طونىىدى نىىةهرَا بىىة سىىةنتةرى سىىةرانى نةهريىىةكان دةذميَردريَىى   بىىةطويَرةى شىىويَن

ئةم ناوة )شىةممينان(دةطةريَتةوة  و لة ناوجةرطةى ) شةممينان(بوناترين طوند طوندةكة طر

لىىةوى سىىَي بىىرا  -بىىب نىىاوى ) ميىىر شىىةم) ديىىن ( ) شىىةمب ( . شىىةرة  خىىانى بةدليسىىى دةلَيَىى  :

هىىةبوون كىىة بريتىىى بىىوون لىىة ) شىىم) دديىىن  بهائىىة دديىىن  مونتةشىىا ( دةسىىةاَلتدارانى هىىةكارى 

 –ذةى كوردى ثيَى دةلَيَن ) شةمب (دةسىةاَلتدارانى لةنةوةكانى شم) الدين بوون  كةبة دةستةوا

كىة لىة قىةاَلى  بريتى بوون لة نةوةكانى ) بهائة الدين ( كة ) بةهدين ( ى ثيَدةطووت   -ئاميَدى 

) ( ئةوانىة هىىى منتشىا بىوون . كىىة ) ي( ةوة هىاتبوون . هةرضىى دةسىىةاَلتدارانى ) كلى ) تىاروت

مةنىىدو ( يىىان ثيَىىدةطوت (
1
)نا ضىىيا ( واتىىة نىىاو شىىاخةكان ناسىىراوة  كةسىىةر بىىة شىىةممينان بىىة .

ثاريَمطىىاى هةكاريىىة . ئىىةم ناوضىىةية  سىىةدان طونىىدى لىىةخبى طرتىىووة لىىة عةشىىيرةتة هىىةرة 

بريتى بوون لة ) هةركى ر و طةردى ( هةر عةشيرةتيَكي  ثةيوةس  بىوو  بىة كة طةورةكانى 

نىةهرى بىوون ) سىةرانى نىةهرى يان لىة ذيَىر فىةرمانر ةواى  شىيَخةكانى ششيَخةكانيان . هةموو

)
2
. 

  Minorskyسىىتيَتةوة بىىة نىىاوى نيىىرى دةبةسىىةبارةت بىىةناوى ) نىىةهرى ( بوضىىوونيَك  هةيىىة كىىة 

) ديالتر ( با  لىةو   (Dilater . مينورسكى دةلَيَ  :مةسيحيةكان لةم دواية ئةم ناوةيان لَى هيَناوة
                                                 

1
ن  شرفخانى بدليسي: شرفخانه في تاريخ الدول واإلمارات الكردية ترجمه إلى العربية: محمد علي عوني )دمشىق  دار الممىا 

شىىةرةفنامةيا شىىةرةفخانَى بةدليسىىي:  0/017بىىةراورد كىىراوة لةطىىةَل بابىىةتيَكى تىىرى هىىةمان ثىىةرتوو    0/004م( 0001  0ط

 .087( ى0007  0تةرجةما مةال مةحموود بازيدا )دهو   ضاثخانا خانى  ض
2
 .  010-07/010دائرة المعار  اإلسالمية ترجمة لفيف من العلماء  )بيروت  دار المعرفة  د.ط.ت(  
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ناىى يىةكى زؤرى هةيىة لىة كىة طرةسىةر شىويَنى ) نىةهرَا ( بوضوونة جياوازة دةكات ل بيروَ 

ليَكبلَينةوةى ميَذووى ئاشىوريدا ر بىةاَلم ئةمىة نابيَتىة بيىرور اى ئىةو كىة  نىاوى ) دةريىاى نىةيرى 

لةسىةر دةريىاى ئورميىة .  سةرو ( لةسةر دةرياى وانى داناوة و ناوى دةرياى نةيرى خواروى

كىىىىة سمسىىىىرمانى  ةيىىىىئىىىىةوةى كىىىىة ثيَويسىىىىتة تيَبينىىىىى بكىىىىةين لةسىىىىةروى هةموويانىىىىة وة ئةوة

Samsirman كردووة كة دةكةويَتة الى ر ؤذ هةاَلت لة  –نةيرى  –دةس  نيشانى شويَنى هةريَمى

و تورو  Thureau     and Dangin ى بريوة تر وبارى زَى ى طةورة كة سنورى شاخةكانى ووال

يىىىان  ) نىىىائيَرى ( كىىىةهىىىةموو )  خىىىةلكى ناوضىىىةكة بةلَاىىىةن لةسىىىةر ئىىىةوةى  -داناىىىين دةلَىىىيَن :

هةبوشكية بريتية لة دؤلَى ) بهتان ( كة ئةم بةشةية لة هىةريَمى نىةيرى كىبن كةبةسىةر بىةخبى 

 ئاراراتةكان  Urartuماوةتةوة لة ثادشاى
3
. 

ديارو جياواز هةن لة نيَوان ليَكبلَةرةوةكان سةبارةت بة بنةضةى ) نةهريةكان ( هةنديَك ر اى 

ةضىن كىة بنضىينةكةيان دةطةر يَتىةوة بىب ) شىيَخ ئىةبو خيَمانةكةيان وابىبى د ى كةةر لةطةَل ئةو

)  شىيَخ عبىدالقادرى  بةكر ( كةلة طوندى ) ستونى ( ى هةركيةكان نيَذراوة . كة دةكاتة نىةوةى

ى ةش كراوة لة نيَوان هةردوو عشيرةواثَي دةضيَ  ئةم ناوضةيةى شةممينان داب  طةيالنى ( 

يرةتى بىىىةط زادة ئةمانىىىة  قةبيلةيىىىةكى شىىىةسىىىةبارةت بىىىة ع .سىىىةرةكى ) هىىىةركي و طىىىةردى (

ةوة بىىة شىىيَك هةركيىىعةشىىيرةتى بضىىووكى ناوةنىىدى بىىوون ر بىىةهبى بىىوونى ثةيوةنىىدى بىىةهيَم بة

ط ( ى هةركى سةركردةى ة) تر طةور و مرطةورى بةرزو ( كة ) زيرو بلةوان ثيَك دةهيَنن 

بةط زادةكان بوو هةروة  وليام ئيغلتون باسى كردووة 
4
. 

نريَىىى   كىىىةوا سىىىةرانى نىىىةهرى لىىىة خيَمانىىىى ) سىىىةيدان ( ن ئىىىةوا هىىىيل ئةطىىىةر وا داب

طومىىانيَكى تيَىىدا نيىىة كىىة نةهريىىةكان دةضىىنةوة سىىةر عةشىىيرةتى هىىةركى  كىىة خيَمانىىة كانيىىان وا 

ببى دةضن كةوا  لة طوندى ) ستونى ( هةركيةوة هاتوون . ئةطةر ئةم ضةندة ية وابيَ  واتىة 

ةوةى كةوا ) سةيدان( بةشيَكن ر يَكةوتنى طشتى هةية لةسةر ئئةم خيَمانة  لة ) سةيدانن ( ئةوا 

شيرةتى هةركى  ئىةم ضىةندةش هةريةكىة لىة ) عبىا  عىةزاوى ةعلة 
5
باسىي  نيكيتىين و  

6
   و

وليام إيغلتون
7
هنرا فيلد و  

8
ئيسالم ئينسايكلوثيداى  

9
جىةختيان لةسىةر كردووتىةوة هىةروة    

ةختيان لةسر كردووةتةوةئةم بوضوونة هةنديَك لة ليَكولةرى تر ج
10
.  

                                                 
3
 :بةراورد لةطةَل  ئيناليما .710-07/710 سةرضاوةى ثيَشتر  

Bosworth C. E, van Donzel, Lewis, B, & Pellat, CH, (Eds). The Encyclopaedia of Islamر 

(Leiden: E. J. Brill (cheack the word: Shamdinan. 
4
 )م0001  0حمىد محمىود خليىى  ) ربيى   مابعىة التربيىىة  طدكتىىور    وةرطيَرانىىويليىام ايغلتىون: القبائىى  الكرديىة    

وة  نىىةريتيَك لةسىىةرانى هةنىىديك كىىورد بنةضىىةيان بىىَو بنةضىىةى .010-07/010. دائىىرة المعىىار  اإلسىىالمية 85ص

عةرةبيان دةبردةوة وة  ريَمطرتنيَك ئةم ضةندةيةش زَور تةشةنةى كردبوو بَو نموونة دةيان طوت فوالنة كىة  لىة 

سىىىى يىىىة يىىىان ئومةوية ئىىىةم ضىىىةندةية مىىىةال سىىىةعيدى دلاىىىران كردبىىىوو هىىىةروة   باسىىىي  نيكيتىىىين  بنةضىىىةى عةبا

دةلَيَ :"تةنها بَو ئةوةى ريَاةيان ببرن باةن بة دةسىةاَلت خيَىرا هىةول دةدةن بىة تيَكىةالو كردنىى نةسىةة وبنةضىةو 

تويةتى راى خىَوى دةرببريَى  بىة رةضةلةكيان تا بسةلميَنن ئةوان عىةرةبن نىة  كىورد بويىة مىةال سىةعيد كاتيَىك ويسى

شيَوةيةكى طالتة ثيَكىردن طوتويىةتى هةريىةكى كىة ببيَتىة ) بىةط(وا بىاَلو دةكاتىةوة كىة عةباسىى يىة يىان عةلىةوى يىان 

باسي  نيكيتين:  خالدى ية يان خَوى بة نةضةو بنةمالى فالن دادةنيَ   هةزاران ثيَل وثةنا دةدوزيَتةوة كة كورد نية 

 .057-050الكرد ص
5
 .770ص م(0335العماوا: قبائ  العرا  )بغداد  مابعة المعار   د.ط. 
6
: نىورا طابىاني )السىليمانية  مبسسىة حمىدا   وةرطيَرانىىباسي  نيكيتىين: الكىرد دراسىة سوسىيولوجية وتاريخيىة    

 .000م( ص0007 7ط
7
 .85وليام إيغلتون: القبائ  الكردية ص  
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ى نةطىةر او نةتىةوة بةاَلم ئةو ثرسيارةى كة  ليَرةدا دروس  دةبيَ  ئةوةية كة ئايىا ببضى

طونديَكى بضو  ناوبانان؟ وةاَلمةكةى ئةوةية كةشةيخى تىةر  ى هةركى و  بةبَو سةر عشيرة

ك جىَي نشىين بىن هبزيَك بن ياخود سةرانى عةشيرةتيَك بن لة طونديَ   يان طةورةىيقةية  بن  

ئىىةوا زاَل دةبىىن بةسىىةر طوندةكىىة دا بىىةهبى طريناىىى دانىىى خةلَكةكىىة بىىة هىىبزو عةشىىيرةت  

باشترين بةلَاةش بب ئةم ضةندةية طوندى ) بارزانة ( كة طونديَكى زيَباريةكانة  بةاَلم بةهبى 

اومىان جَي نشينى شيَخةكانى بىارزان . واى كىردووة كىةوا زاَل بىن بةسىةر عةشىيرةتةكةدا . بيَ 

هةنديَك هبكارى تري  هةن سةبارةت بةطوندى بارزان ر كةلة داهاتوودا باسى ليَىوة دةكىةين . 

ئةطةر ئةم ضىةندةية ثةسىةند بكريَى  كىة سىةرانى نةهريىةكان بىريتين لىة نىةوةكانى عةشىيرةتى 

نووسىىينى ضىىةند ديَريَىىك لةسىىةر ئىىةم عةشىىيرةتة دةسىى  ثيَشىىترة .ئىىةم عةشىىيرةتة  هىىةركى  ئىىةوا

ترين عةشيرةتى كىوردى دةذميَردريَى  كىة باَلوبَونةتىةوة لىة نيَىوان توركيىا و ئيَىران و بةطةورة

ايىىر بوونىىة  ئىىةم عيَراقىىدار زؤربىىةيان لىىة توركيىىا و ئيَىىران دةذيىىن . كةمةكىىةيان لىىة عيَر اقىىدا جيَ 

يةكةميان: بريتية لة ) هةركى كبضةر ( ئةوانةى كبضةرن ولة عيَر اقدا  عةشيرةتة دوو بةشن

ونةتةوة دووةميان : ) هةركى بنةجى ( ين ئةوانةى هىةركى ر ةسىةنن كىة بةسىةر حىةوت باَلو ب

داو ر طونىىدة ناسىىراوةكانياندا دابىىةش بوونىىة لىىة عيَر اقىىدا ئىىةواني  ) شىىيوة هىىةركَي ر كىىى ر بيَىى

لى ر ناوضىىىةلى ر درى ر سىىىتونى ( كىىىة شىىىويَنكةتووى تةريقىىىةتى قادريىىىة بىىىوون كاتيَىىىك ئىىىةردويَ 

ى شويَنى تةريقةتى قادريةى طرتةوة ئةوان تة ريقةتى قادريىان ثاراسىتبوو تةريقةتى نةقشةبةند

بة شىيَوةيةكى الوةكىىر هىةر ببيىة لىةنيَوان هةنىديَك بةسىااَل ضىوةكانيان سىويَند نىاخويَنن لىةكاتى 

تةناانةدا تةنها بة ) كةو  ( نةبيَ  وات  ) شيَخ عبدالقادرى طةيالنى ( لىةبوارى تىرى ) وةال   

قيبلىةى ر ؤشىةنبيرا و زانسىتيان بىوو  دواى الواز بىوونى دةسىةاَلتى  –نىةهرى  –( دا طوندى 

سىىةرانى نةهريىىةكان لىىة ناوضىىةكةدا ر تايبىىةت لةسىىةردةمى ) شىىيَخ محمىىد   ىىديق ( و ئةوانىىةى 

بةدوايى ئةو لة نىةوةكانى ئىةم بنةمالَةيىة و بىةديار كىةوتنى شىيَخةكانى بىارزان ر ئىةم عةشىيرةتة 

ةرطرت بة تيَ ةر  بىوونى كىات ر دةسىةاَلتى شىيَخةكانى بىارزان زيىادى شيَوةيةكى سةربةخبى و

كىىردوو بىىة ثيَضىىةوانةوة دةسىىةاَلتى نةهريىىةكان الوازبىىوو تايبىىةت لىىةكاتى زيىىاد بىىوونى هيَىىمى 

سىةرانى كة ى م و شيَخ محمد  ديق ( لةطةَل ئةوةر كابةرى لة نيَوان ) شيَخ عبدالسالمى دووة

ةكانى بارزاني  لقيَك بوون لةر ووى ر كابةرى سىةركردايةتى نةهريةكان ئةوان بنةضة و شيَخ

تةريقةى نة قشةبةندى سبفياةرى لة ناوضىةكةدا . مىن وا بىبى دةضى  عةشىيرةتى هىةركى لىة 

د ( ى بارزانيدا  تايبىةت ةحمبارزان تايبةت لةسةردةمى ) شيَخ ئةكاتيَكى تةواو دا ضووة سةر 

كىة ئىةوةى  كاتيَىك بمىةويَ  نىاوى بهيَىن  واتىاى رلةدواى دةركةوتنى ضةمكى ) ميللىةت ( كةهىة

ئينتيماى هةية بب بارزان  ووشةى ) ميللةت ( وشةيةكى ئاينى ية  مةبةستى ثيَى هىةر كةرسىَي 

وابيىىىر بكاتىىىةوة و هىىىمر بكىىىات وة  ئىىىةوةى شىىىيَخةكانى بىىىارزان بيىىىرى ليَدةكةنىىىةوة لىىىة ر وى 

بىةرفراوان بىوو ئىةم حىةوت عةشىيرةتة ئايدلبذيةوة  هةرببية ووشةى ) بارزانى ( بةم شىيَوةية 

رى ر ناسىىراوانة  لىىة ضىىوار ضىىيَوةى خىىبى طرتىىووة ) دؤلةمىىةرى ر شىىيَروانى ر مىىمورى ر نىىما

ى ( بىة لَاىة و نيشىىانةى دةرةكىى ديىار بىىب ئىةم ئينتيمايىة  بىىب بىةرؤذى ر طىةردى ر هىةركى بنىىةج

هىىةركى ئىىةم ورة ( هىىةر ببيىىة هىىيل تىىاكيَكى وسىى ةىجامانىىبىىارزان بريتيىىة لىىة لةسىىةركردنى 
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 ونكة ئىةوان ئينتيمايىان هىةبووة بىةنيشانةى ثيَوة ديارنىةبووةو لةسىةر نىةكردووة لىة ذيانيىدا . ضى

شىىيَخةكانى و كاتيَىىك ئىىةم طبر انىىة ر ويىىدا  –نةهريىىةكان  و ئيىىدارةيان بىىوَ  تةريقىىةت و بيروبىىاوةر

ر يَضىكةى بارزان دةركةوتن وة  هيَميَكى سياسي و ئاينى بة هيَم  عةشيرةتى هةركى هىةمان 

براكانى تريان لة عةشيرةتة كانى تريان طرتة بةر  وة  عةشيرةتى طةردى بة تايبةتى  بىةاَلم 

بة شىيَوةيةكى ثلىةدار و لةسةرخب ضىونكة بىة طىويَرةى ر يَىم بةنىدى كىاتى عةشىيرةتى طىةردى 

ثيَ  عةشيرةتى هةركى ئينتيماى  هةبووة بببارزان  زؤر لة ليَكبلىةرةكان وا بىبى دةضىن كىة 

وةكىو بةلَاىةييَك لةسىةر مةسىيحى :" ةم عةشيرةتة مةسىيحي نةسىتبر ين  قةشىة وياىرام دةلَيَى ئ

ةكىىو ثىىاريَمةرى ئةوةيىىة كىىة طىىوتراوة: ئىىةوان تىىا ئيَستاشىىي لةطةلَىىدابيَ  وبىىوونى هةركيىىةكان  

بةسىىةر سىىناةوة هىىةلَارتووة  كىىة سىىةرى )قىىدي)( جةرجيوسىىيان  ثيىىرؤزى عةشىىيرةتةكةيان

ةسىىىيحيةكانة لىىىة ر ؤذهىىىة)ت   ئىىىةو )سىىىةرة(ش يىىىان الى سىىىةرؤكى شىىىةهيديَكى ئةفسىىىانةيي م

طةورةيان بووة  يىاني  الى )مىةال( كىة  ثلىةو ثايةيىةكى زؤر طىةورةى هةيىة الى عةشىيرةت  

كاهينة بىة تةمةنىةكانى ية كة لة ئةو قسانةطواستنةوةى تةنيا باسمان كردووة ئةوةى ئيَمة ليَرةدا 

" مان بيستووة )نةستورى(
11
. 

كيتىىينباسىىي  ني
12
) شىىم) دديىىن ( دةكىىات ئىىةوةى كىىة شىىةممينانى بىىبى  بىىا  لىىة بنةمالَىىةى ميىىر 

دةطةر يَتىىةوةو دةلَيَىى : خيَمانةكىىةى كىىارى شىىوانى دةكىىرد لىىة نيَىىوان بةكىىداد و موسىىَ ر ناكبكيىىة  

نيَوان عةشيرةتى ) شىةمةر ( ى عىةرةبىر شكسىتى هيَنىا لىة بةرامبىةريان لة ر ويدا لة نيَوان ئة و

ة شىىاخةكانى كوردسىىتان لىىة باشىىورى عيَىىر ا ر و لةطونىىدى ) سىىتونَي ( جيَايىىر دواى ر وى كىىرد

كىىىة هيَلَىىىى  بىىىوون . كىىىة طونىىىدى عةشىىىيرةتى هةركيىىىة واتىىىة بةشىىىى ر ؤذهىىىةاَلت لىىىة شىىىةممينان 

طواسىىتنةوةى هىىةبوو لىىة موسىىلَةوة بىىة نىىاو ئاميَديىىدا )شىىم) دديىىن بىىةهبى  تيَاةيشىىتنيةوة تىىوانى 

و دراوسىىىىيَيةكانى بةدةسىىىى  بيَنيَىىىى   ثاشىىىىان )  كىى هىىىىةرسىىىىةرنج و خبشةويسىىىىتى عةشىىىىيرةت

عيىىمةددين (ى  كىىورى ميراتاىىرى هىىات كىىة ئىىةوي  تىىوانى هيَىىمى خىىبى لىىة ناوضىىةكانى )ميىىر 

بىة توانيىان طةورر ترطةورر طةردىر برادؤس ر دوسكانر ئورامارر ر يَكانى ( فراوانتر بكات. 

بىة اَلم لىةكاتى تونَى ( بميَننىةوة. شةش بَو حةوت نةوة ئةم بنةمالَةية لىة طونىدى ) سى ردةوامىبة

كة ئةوي   تكار (دين ( دا شويَنى دانتشتنيان طواستةوة بب طوندى )بيَ ة درسةر كردايةتى ) نةس

كىة  –نىةهرى  – كى دةذميَردريَى   يىةكيَك لىة ممطىةوت )جىام ( تى هةرعةشيرة طونديَكى بة

يَ ةر بوونى سىَي تىا ضىوار سىةدة و ثاش ت   م ميرةوةيةبة ناوى ئة_ ئيَستا سةنتةرى شةممينيانة 

كاتيَك كةسىةر كردايىةتى و ر ابةرايىةتى كةوتىة دةسى  )ميىر زينىةددين (  سىةنتةرى جيَنشىينيان 

طواسىىىتراوة بىىىب طونىىىدى ) هارونىىىان ( كىىىة دةكةويَتىىىة ناوةر اسىىىتى ) هومىىىارو ( لىىىة بىىىاكورى 
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نةواريَك ماوةتةوة  ة قةاَليةكى بضووكى دروس  كرد تا ئيَستاش وةكو شويَ ئةم مير شةممينان 

ئةم ثادشاية دوو كور ى هةبوون يةكةميان ميىر ) عمىاددين ( كىة بيىرور اى جيىاوازى هىةبوو لىة 

باوكى ببيىة ضىووة شىارى ) ئورميىة ( كىة حكومىةتى ئةفشىاريةكان  ر َا ى ثيَىدا_ميراتايرانى 

نةوارى نادر شاى ئةفشارى ( لة ضوار بىر ةى ) ثىردة سىور و ترطىةور ( تىاوةكو ئيَسىتاش شىويَ 

ئةو حةوزةى كة دروس  كردوةلة ) ر يَى يةكةم ( دامىاوة  هةرضىى كىورى دووةم بىوو بريتىى 

و بنةمالَةيىة نىاوى بىووة كىة لىة ة جيَنشىينى بىاوكى بىوو يةكىةم ميىربوو لة مير ) سىيف الىدين ( كى

شىىةممينانى هىىةلَارتووة بةفىىةرمى ثىىاش بةيىىة  طةيشىىتنى نىىةوةكانى بنةمالَىىةكانى دوو تىىا ميىىرى 

ببيىة  نىةوةى لىة طونىدى ) هىا رونىان ( ئىةو كىات ) بهىرام بىةط ( بىوو بىة سىةركردايةتيان  سيَ 

بىىوو بىىة سىىةنتةرى سىىةرةكيان دواتىىر لىىةنميك كةنيسىىةى  ةوةر ويىىان كىىردة )نىىةهرَا( كىىة لىىةو كاتىى

ةكة لةسةر طرديَك لة ناوةر اسىتى نىةهرَا ) ح ىن ( يَكيىان دروسى  كىرد كىة ) فىال ( يىان دكون

نةهرَا لةوَا مانةوة تاوةكو ) شيَخ عبداللة ( هىات لىة ناوةر اسىتى سىةدةى  نى  ميرةكاثيَدةطوت

نبزدةهةم . دةسةاَلت كةوتة دةس  شيَخةكانى ناسراو بة ) سةرانى نةهرَا (
13
. 

)باسىىي  نيكيتىىين( بىىا  لىىة بنةضىىةى عةشىىيرةتى هىىةركى دةكىىات و دةلَيَىى  : بىىاثيرة  ثىىا شىىان 

دةطىىوت ) ئةبابىىةكر ( كةبىىة  ايةتية  بىىوو ثيَيىىانطىىةورةى دةسىىةاَلتدارى ئىىةم عةشىىيرةتة كةسىى

ناسرابوو كة بة جبريَك ترسىى بيسى  ثيىاوانى شىةركةرى نىةبوو لىة يىة  هاتووا و ليَ  ئازايةتى

ى ) شىةممينان ( كىة لة نيَىوان ئىةو شىةرخوازانةش ميىر ) زةينىة دديىن ( بىوو ميىرسات و كاتدا 

نكةكانى  ناوباناى ميَرخوازى ئىةم ثيىاوة ديوةال بةسةر ثياوانى ميروتواناى زاَل بوونى هةبوو 

بةجبريَك با  دةكرا تاوةكو ر ؤذيَك توانى سنوريَك ببيان دابندريَ  بةكوشىتني و لىةناو بردنىى 

يَىىذتبوو تىىاوةكو تيَبكىىةويَ   ئين ىىا ضىىة  و سىىةروةتيان  ثيىىاوى ميىىر بيسىى   كىىة ثالنيىىان بىىب دار 

َويش  بب ناو خيَمةى ) ضادرى ( ثادشا كبكردةوة بة دوو دةوارى بردةوة  دواتر ر استةوخب ر

كر ( هةلَسىا ثيَشىوازيةكى طىةرمى ليَكىرد و ةبابىددين ( ئىةوي  ناضىاربوو لةترسىى ) ئة) زةينة

  تىىبش ثيىىاويَكى ضىىاونةتر  و هىىةذارى ثىىيَ  انثيَىىى طىىوت : ثيىىاوانى ئيَمىىة الوازتىىرن لىىة ئافرةتىى

ةكانمىان  ئةبابىةكر ئىةم شىةو خبشة ثيىاويَكى وة  تىب لةطىةلَ  بيَى  وة  سىةرؤكى خممىةت كار

مايىىةوة الى ثادشىىا )زةينىىةددين( تىىاوةكو ر ؤذى دواتىىر باةر يَتىىةوة الى خيَمانةكىىةا و هىىةوالَى 

كارى نويَي ثيَيان ر اباةيةنيَ   بةاَلم ثادشا بةهبى باوةر ثيَنةكردنى و لةترسيي ثيىاوانى دةورو 

بىةرة و ثيَشىةوةى بضىن وو دةسى   بةرى ئاطادار كردةوة كة لةكاتى نووستنى )ئةبابةكر( ئةوا

و ثيَيةكانى توند طرَا بىدةن ر ؤذى دواتىر )ئةبابىةكر( يىان بىة دةسى  و ثىَي ى طريَىدراوى هيَنىا 

تىىاوةكو لىىة سىىيَدارةى بىىدةن  بىىةاَلم لىىةزيرةكى ئىىةو تىىوانى خةن ىىةرى يىىةكيَك لىىةثياوانى ثادشىىا بىىة 

بريَىك كىىة ) سىكى در انىىدى بىىة خيَىراى لىىَي بسىةنيَ  و بةخةن ةرةكىىةى ثياوةكىةى لىىةناوبرد بىىة ج

ةن ةرةكىىة خ ىدةسىىكتىىةنيا لواسىىى( و هةولَيىىدا دةسىى  بخاتىىة خةن ةرةكىىة بىىةاَلم ةداريَكىىةوة ه

لىة  بىةر داو ثيَنةكرا و بةناضارى كةوتة ذيَر دةستيانةوة  لةوكاتة هيضىبةدوودةستى داهات و 

هىىيل  :  يةكىىةم :  طىىوتىنى  ئىىةويسىىيَدارةدانى داواى ليَكىىرا وةسىىيةتنامةى بلَيَىى  بىىب مندالَىىةكا

دووةم :   بممىىار ر يَىىذى نةكىىةن دةسىىكى خةن ىىةر نىىةدةن  تىىاوةكو بىىة تىىةواوى نووكىىة ر ميَىىك لىىة 

هةريةكىىةتان ضىىوار ذن بهيَىىنن تىىاوةكو نىىةوةكانتان زؤر بىىن 
14
سىىَي  بتىىوانن تبلَىىةم بكةنىىةوة و  
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طةورة ثياوانيان ئةوانةى ية  ذنيان هةية ئىةوان بىَى دةسىةاَلتنربَى طومىان ئىةم ضىةندةيةش بىَو زَور بىوونى 
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شىىةممينان  بىىةهيل شىىيَوةية  طىىوَا مةدةنىىة طوتةكانىىة هةلَخةلىىةتاوةكانى بىىةط زادةى يىىةميان :

واتة حكومر انى ئةو كاتةى ئةوَا  ئةبابىةكر ضىوار كىور ى هىةبوو ئىةواني  ) مةنىدو ر سىيدو ر 

سةرهات ر مام شير (
15
. 

 

 

 طوندى ستوني  

ئىىةم طونىىدة لىىةر ووى ميَذووييىىةوة بىىة طريناتىىرين طونىىدى عةشىىيرةتى هىىةركى دةذميَىىر دريَىى   

حيةكان بيَىى ر ضىىونكة شىىويَنةوارى بىىةهبى شىىويَنةوارى كبنيىىةوة ثيَدةضىىيَ  كىىة طونىىدى مةسىىي

كبنى كةنيسةى تيَدايةر هةروةها طرينايةكةشى لىةوةدا دةردةكىةويَ  كاتيَىك هةنىديَك لىة ميىر و 

شىيَخ و ئاكاكىىانى لىة بىىاوةش طرتبىىوو لىة كىىاتى تةناانىة و كيَشىىةكاندار لىىة ثيَشىتر باسىىى هبكىىارى 

بوونى كيَشىىةية  لةطىىةَل هىىاتنى ) ميىىر شىىم) دديىىن ( مىىان كىىرد بىىوو بىىَو ئىىةم طونىىدةر دواى هىىة

هىىبزى شىىةمةرى عىىةرةبى ئىىةم بنةمالَةيىىة  شىىةش تىىا حىىةوت سىىةدة حكىىومر انى لىىةو طونىىدةى 

سىةر شىيَخ  وةسىةرانى نىةهرى دةخةنىةبنةضىةى كردووة  زؤر لة سةرضاوة جورواجورةكان 

عبدالقادر طيالنى  دواى مردنى نةوةكةى هاتة ئاكرَى ) عقىرة ( تىا دريَىذة بىة تةريقىةتى بىاوكى 

دواتىىىر ئىىىةوي  لىىىةوَا كبضىىىى دواى كىىىردو هىىىةر لىىىةويَ  نيَىىىذرا  تىىىاوةكو ئىىىةمر ؤش    داتبىىى

مةزارةكةى بوةتة جيَى طرناى دانى خةلَك و سةردانى دةكةن
16
  

دواتر كور ةكةى )شيَخ ئةبوبةكر( ر ووى كردة طونىدى )سىتونَي( ى هىةركى يىةكانر و  

 سىىَي يىىان ضىىوار خةليفىىةكانى  لىىةوَا ذيىىاوة  مةالحةيىىدةرى ثىىاش خىىبى بىىةجَي هيَشىى  لىىة طىىةلَ 

لةوانةية ئةم بةلَاانة ثالَنةرى ميَذوو نووسى كورد ) محمد امين زةكى بةطى(( بىن كىة طونىدى ) 

ستونَي ( بةئيمارةتى سةربةخب هةذمار بكريَ   ر ةخنةى لة شىةرةفخانى بةدليسىى طرتىووة كىة 

باسى ئةم ضةندةى نةكردووة
17

اى زانيىارى ئيسىالمى ئةم ميَذونووسة ثشتى بةستووة بة دةزط  

( كىىة لىىةوَا بةتىىةواوى بىىا  لىىةم طونىىدة دةكىىات  بىىةاَلم ئىىةم ضىىةندةى دائىىرة المعىىار  اإلسىىالمية)

نةطوتووة كة طوندى ستونَي ئيمارةتة
 18

. 

هةر ضونيَك بيَ  ) ستونَي ( ئيمارةت بيَ  يان طوندر ئةوا هيل طومانيَكى تيَدا نية كة 

كى دريَىىذ  فىىةرمان ر ةواى ناوضىىةيةكى فراوانىىى ناوضىىةيةكى طىىرن  بىىووة  بىىب ضىىةند سىىةدةية

كوردستانى كردووة  ئةمة لة اليةنى سياسي و كارطيَر يةوة  هةرضىى اليىةنى زانسىتى يةوةيىة 

ئةوة نةوةى )شىيَخ عبىدالقادرى طىةيالنى( ر وى تيَكىردووة  تىاوةكو زانسى  و زانيىارى تايبىةت 

                                                 
15
 .000-000باسي  نيكيتين: الكرد ص 
16
عبىد القىادر طىةيالني لىة  شىناار  شىيَخعبىد العميىم كىورى  شىيَخا هةنديَك سةرضاوة با  لةوة دةكةن كةو 

 كَوضى دواى كردووة لة طوندى جيال  نة  لة ئاكرَى :
Martin Van Bruinssen: The Sadate Nehri or Gilanizade of Central Kurdistan Pp.2 

http://www.let.uu.nl/~martin.vanbruinessen/personal/publications.  
17
ةمةد ئةمين زةكي بةط: خوال ةيةكى تاريخى كورد وكوردستان ) هةوليَر  ضاثخانةى وزارةتىى مح 

  كىة 70. بةراوردى كردوة لةطةَل تويَذينىةوةى خيَمانىى شىةممينان الثىةرة 070( ى 0001ثةروةردة   

 ثشتى بةستووة بةتةواوةتى لةسةر نامةى محمد ئةمين زكى بىك. بروانىة نامىةى ماسىتةرى دةسى  نىوو 

 عوبةيدو ) نةهرا: شيَخال شيَخلةسةر بموتنةوةى 
Mhmet Firat Kilic; Sheikh Ubeydullah’s Movement (2003).Pp36. 

18
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دةر( ماوةيىةكى زؤر خىةريكى زانسى  و تةريقةتى قادرية باَلو بكاتةوة  هةرببيةش )مةال حةيى

مان خاتة بةر ثرسياريَكي ترر ببضى مير )شم) الدين( بزانيارى بووة . لةوانةية ئةم ضةندةية

ونىىةوةى )طىىةيالنى( ئىىةم طونىىدةى هةلَبىىذاردووة لىىة نىىاو هىىةموو طونىىدةكانى تىىرى هةركيىىةكان؟ 

ة طرناىىى ميَىىذووى ئىىةم ئةمىىة ثرسىىياريَكى قورسىىة بىىةاَلم ئيَمىىة بىىة طىىويَرةى ثرسىىيارى سىىةرةو

بىةكر و مىةال حةيىدةر(   َو ئيَسىتاش هةريةكىة لىة شىيَخ )ئىةباطوندةمان بب ر وون دةبيَتىةوة  تىاوةك

مىىةزاريان لىىة طونىىدى ) سىىتونَي ( يىىة  بىىة جبريَىىك كىىة خىىةلَكى طوندةكىىة ر يَىىمى ئىىةم دووثيىىاوة 

وعىا و نىما ليَ ار انىةوة  دةطرن  تا ر ادةية  زيادة ر ؤى تيَدابوو . وة  هىاوار بردنىة بىةريان و د

ناسىىراو لىىةو كىىات لىىة نيَىىو خةلَكةكىىة دا  ثىىاش تىىرى داواى ثيَداويسىىتيان ليَىىدةكردن و زؤر كىىارا 

مردنىىى مىىةال حةيىىدةر  و لىىةزةمانى ) مىىةال حىىاجى ( ئىىةم بنةمالَىىة لىىة ) سىىتونَي ( رو ويىىان كىىردة 

) مىىىةال حىىىاجى ( طونىىدى ) مياليىىىان ( كىىة دةكةويَتىىىة ناوضىىىةى ) هومىىارو ( ثاشىىىان نىىةوةكانى 

ر وويان كردة طوندى ) ديمانى سونيا ( تا كاتى هاتنى ) مةال  الهللا (
19
بة طويَرةى ووتةكانى  .

) مىىارتن  ىىان برونسىىن ( مىىةال  ىىالهللا بىىاوكى هةريةكىىة لىىة هىىةردوو شىىيَخ ) عبداللىىة و احمىىد ( 

بووة
20
لىة ) مىةال  يبىراهي  (دةكىات لىة نيَىوان هةريةكىةمارتن ( باسى ) شىيَخ ئلة شويَنيَكى تر)   

 ىىالهللا و مىىةال حىىاجى ( كىىة شىىيَخ ئيبىىراهي  بىىاوكى ) مىىةال  ىىالحة (
21
شىىيَخ عبداللىىة خةالفىىةتى  

شىىىةرعى تةريقىىىةتى قىىىادرى بىىىوو لىىىة وكىىىات  كىىىة ليَىىىى دةرضىىىوو طىىىبر ا بىىىَو سىىىةر تةريقىىىةتى 

شىيَخ بيىدا باسىى ليَىوة دةكىةين  نةقشةبةندى  كة ئةمةش ضيرؤكو ر وداويَكىة لىةكات و وادةى خ

ةثاش ل كةسىىى لىىةدواى  بىىةجَي نىىةمار بىىةاَلم براكىىةى ) ئةحمىىةد ( دوو كىىور ى لىىعبداللىىة هىىي

) تاهىاى يةكىةم ( و ئىةوةا تريىان )  ىالهللا ( بىوو  كىة هىى يةكىةم ماوة يةكةميان بريتى بوو لة 

خةليفةى شةرعى و نويَنىةرى فىةرمى تةريقىةتى نةقشىةبةندى بىوو لىة ناوضىةكة  كىة هةلَسىا بىة 

زانى براى شيَخ عبدالسالم ى يةكةم بة خةليفةى خَوى لىة ناوضىةى دانانى شيَخ عبدالرحمن بار

بارزان تاوةكو بتوانَي لىة هةمبىةر ئارةزوةكىانى ئاكىاى زيَباريىةكان بوةسىتيَ   ئةمىةش لىةكاتى 

خبيىىدا باسىىى دةكىىةين .تاهىىاى نىىةهرى كور ةكىىةى خىىَوى عوبةيىىدو اللىىةى نىىةهرى لىىةثاش خىىبى 

شىيَخ  ى طىةورةترين شبر شىى كورديىة لىة ميَىذوودام ( كة خىاوةن 0880 –م  0878جيَهيَش  ) 

نىىةهرى ر ابةرايىىةتى شبر شىىى ر زطىىار كردنىىى كىىورد و سىىةربةخبى كوردسىىتان  ىيىىد اللىىةةعوب

 -الوانى تىور   –انى تور  ) جون تور  ( طةن ئةمةش لة ثيَ  سةرهةلَدانى شبر شى  كرد 

ئىةم شبر ةشىة دوو  ئورميىة  كةلةسةر خاكى ئيَىران بىةرثابوو نميىك شىةممينان بىة تىةواوةتى لىة

اليةنىىةبوو دذى هىىةردوو حكومىىةتى ئيَىىران و عوسىىمانى  بىىةاَلم شبر ةشىىةكة سىىةرى نىىةطرت و 

يان ( كىىىرد ثاشىىىان طواسىىىتيانةوة بىىىب ) مةكىىىةى نتين)شىىىيَخ عوبيىىىد اللىىىة( يىىىان ر ةوانىىىةى ) قوسىىىتة

 هةرضىىى  سىىةبارةت بىىة( م  0887موكةرةمىىة ( هىىةر لىىةويَ  كبضىىى دواى كىىرد لىىة سىىالَى ) 

براكىىةى تىىرى ) عىىةال ئىىةددين ( ر ؤلَيَكىىى ئىىةوتبى نىىةبووة لىىة ميَىىذوودا كىىة باسىىى بكريَىى ر شىىيَخ 

عوبةيدواللىىة دوو كىىور ى ثىىاش خىىبى جيَهيَشىىتن  يىىةكيَكيان ر ؤشىىنبيرَو ضىىااَل  بىىوو  هىىةلَارى 

خةمى طةل و نيشتمانةكةى بووة  كة ئةوي  ) شيَخ عبىدالقادر ( بىووة بىةاَلم كور ةكىةى تىرى ) 

م (  0887محمد  ديق ( كة ر ابةرايةتى سةرانى نةهرى كةوتة ذيَر دةسةاَلتى لة سالَى ) شيَخ 

كة لة خبشى و شادى ئةم دونيايىةدا بىةزر ببىوو  كىة هىةولَى داوة دةسى  بةسىةر هىةموو شىتيَك 

هىةلَكردنى فيتنىة وشىةر  لىة اليىة  لىة   دابايريَ   لة ثيَناو طةيشتن بة ئامان ىة كةسىايةتيةكةيدا 
                                                 

19
 .751وما بعدها  وباسي  نيكيتين: الكرد ص 07/711دائرة المعار  اإلسالمية  
20
:  م ىد وةرطيَرانىىوالدولىة البنىى االجتماعيىة والسياسىية لكردسىتان   شىيَخلمارتن فىان برونسىون: ااكىا وا 

 .0/170(0008  0حسين )بيروت  دراسات عراقية  ط
21
 Martin Van Bruinssen: The Sadate Nehri Pp.11  
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ان عةشيرةتةكاندانيَو
22
و لة اليةكي تر لة كيَبر كيَيةكدا بوو لة طىةَل شىيَخ عبىد السىالمى دووةم   

م ( دا  مىىىارتن  ىىىان بروسىىىن دةلَيَىىى :  0300)  ئىىىةم ر كابىىىةرا يىىىة سىىىةرى طىىىرت لىىىة سىىىالَى

شيَخ  ر هةروةها بة دةسةالتدارترينلةسةرةتاى سةدةى بيستةم ) محمد  ديق ( لة نةهرَا دةذيا

 بىىارزان ىة هىىبى نىىاكوكى لةطىىةَل شىىيَخوبىىو ر ئىىةم ر كابةريىىةلىىة كوردسىىتانى ناوةنىىد دةذميَىىردرا

دةكةويَتة نيَىوان ناوضىةكانى هةريةكىة لىةم دوو  عبدالسالمى دووةم لة ناوضةى ) ئورمار ( كة

شيَخانة كة فةرمانداريةتى ر استةوخبى دةكردوو لةسةر عةشيرةتى هةركي و طةردى
23
. 

خ محمد  ديق دةكات بة شيَوةيةكى زؤر خراى كة زيادة ر ؤى هةرضى ويارامة با  لة شيَ  

كة تبمةتباركراوة بة ضةندين تبمةتى مةترسيدار وة  ئةوةى كة ثةيوةندى هةية  تيَدا كردووة 

يَكيىان بىب يىةكيَك لىة دانىةرانى ئىةم كتيَبىة نامىةييَكى ر اسى اردنى بىب جار بة باتةكةمانةوة دةلَيَى  :

بر يَكىى زؤر مىالَ  هةيىةو دةمىةويَ  مىن  وو  لةو نامةيةدا طوتبىووى: بانكيَكى ئيناليمى نووسيب

بانكمان بب ئامادةكرد  جا لةبةر ئةوةى ئيَمة دةمانمانى  دايبنيَ   ئيَمةش بانكيَك يان دوو لة بانك

% دةبيَى  و بةمىةرجي  05% بىب 00كة جةنابيان داواى سووديَك لةبانك دةكىات كىة لىة نيَىوان 

يستى ثبَل و ثارةكةى بكيَشيَتةوة  ببية ثيَمان وابىوو  كىة مةسىةلةكة هىيل دةطريَ  هةركاتَي و

ئةن اميَكى نابيَ   بة)م هةر ئةوةندةمان بينى بة فيعلى ضةندين هةزار بىارؤن ر يَاىاى خبيىان 

ثاشىان وياىرام دةلَيَى : بةر اسىتى    Lombard Street .لومبىارد بلنىدنطرتووةو طةيشتنة شةقامى 

سىىىىىةرؤكى دةسىىىىىتةييَكى ان سىىىىىةروةت و سىىىىىامانيَكى زؤرى هىىىىىةبوو  سىىىىىةردارى قاضاخضىىىىىي

بىىةاَلم يىىةكيَك لىىة  .24"قاضاخضىىى كىىوردى  خىىاوةن ثاشىىماوةييَكى زؤرو زةوةنىىد لىىة ئينالتىىةرا 

ليَكبلَةرةوةكان ثشتايرى لة شيَخ محمد  ديق كردووة ر ةخنةى لة ويارام طرتووة بةوةى كة 

ردووة  تايبىةت بىة ميىرى قاضاخضىى ف كىشيَخ محمد  ديق بة هةنديَك رةوشىتى خىراى وةسى

نىىاوى بىىردووة يىىةكان
25
زؤربىىةى ببضىىونةكان وا دةبينىىين كىىة شىىيَخ محمىىد  ىىديق هبكىىاريَكى .

سةرةكى بووة لة لةناوضوون و كىةم بوونىةوةى دةسىةاَلت و ثاشةكشىةى ئىةم خيَمانىة  ضىونكة 

ر ةوشىتةكانى  تىةنها طرناىى بىةبوارى مىاددى دةدرا  و اليىةنى ياسىاكانى  تةريقىةت و ئىاداة و

ثشىىىاوَا خسىىىتبوو  هةرضىىىى هةسىىىتى نيشىىىتيمان ثىىىةروةرا و هةسىىىتى نةتىىىةوةى  زَورى ليَىىىى 

بةدوور بووة  بةلَكو تةنها خةمى دةسةاَلتى هةبووة  كة بةرفراوان بكات لةسةر مافى خةلَكانى 

هةر ببية كبكردنىةوةى بىاج و سىامان و مىال  لىة طريناتىرين بنىةماكانى ئىةو بىوو  ثىاش  –تر 

                                                 
22
 و شىىيَخةكان دةكىىات لىىةم نموونةيىىةدا )مىىارتن( نموونىىةييَك جىىوان لةسىىةر تىىةماعى شىىيَخمىىارتن بىىا  لىىة تموحىىاتى  

فيتنىىىةطيَر ا لىىىةنيَو قةبيلىىىةو بةرةبابةكانىىىدا ديَنيَتىىىةوة  بىىىب كبكردنىىىةوةى سىىىامانى دونيىىىاو فىىىراوان كردنىىىى سىىىنوورى 

دةسىىة)تةكةى  نموونةكىىة بريتيىىة لىىة ضىىيرؤكى )سىىاتب و تىىاتب(  كىىة سىىاتبو تىىاتب يةكىىة بىىةدواى يةكىىدا ئاكىىاى هىىةردوو 

محمىىد  شىىيَخيَىىو ملمالنيَيىىةكى تونىىدا بىىوون  يةكسىىةر هىىةردووكيان لىىة ن« « عةشىىيرةتى )ئبرةمىىار( و ) ريَكىىانى( بىىوون

 ديق _ كة هيوا هةميشة ئاواتى دةستكةوتنى ئارديَكى جوان بوو لةنيَوان دوو بةرداشى طىةورةدا_  خسىتة نيَوانيىان 

و ثيَشنيارى بب )تاتب(ى سةرؤكى ر يَكانيةكان كرد كة دةي اريَمى و ئيسىتيفمازى )سىاتب( دةكىات بةرامبىةر بىة نىر  و 

  هىةردوو سىةرؤكةكة بىةهبى ئىةو شىيَخارة   ئةويتر ناضار بوو ر يَكةوتنةكة قةبوَل بكات بة طويَرةى مةرجةكانى ث

بىىوون  ببيىىة )سىىاتب( و )تىىاتب( ترسىىي  شىىيَخملمالنيَيىىة زؤريىىان لةدةسىى  ضىىوو  بىىة)م هىىةموو دةسىىتكةوتةكان بةشىىي 

يَتىىةوة  لةبىىةر ئةمىىة خبيىىان ثيَكهىىاتن و  يَخشىىئىىةوةيان لىىَي نيشىى  كىىة لىىة كبتاييىىدا هىىةموو مولَىىك و مالَيىىان بىىب  باةر 

َي ر كابىةرى شىيَخر زطاريان بيَ . ببية هةردووكيان هاتنة ذيَر حيمايىةى  شيَخملمالنيَكانيان وةالنا   تاوةكو لةدةستى 

  .430-0/483 والدولة شيَخا)كا والمارتن:  . عبدالسالمى بارزانية شيَخمحمد  ديق  كة  شيَخ
23
 .0/185والدولة  شيَخبرونسن: ا)كا والمارتن فان   
24
 .071: مهد البشرية صويارام 
25
( 0000  0السندا  بدرخان: الم تم  الكىردا فىي المنظىور االستشىراقي) ربي   مابعىة وزارة ال قافىة  ط 
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ةوتنى شبر شى ) جون تور  ( رَا بة )شيَخ عبدالقادرى نةهرى( دا كة باةر يَتىةوة لىة ) سةرك

ثىىاش مردنىىى مكىىة موكرةمىىة ( بىىب ئةسىىتةنببَل  لىىة جيىىاتى ئىىةوةى باةر يَتىىةوة بىىب كوردسىىتان  

م ( دواى ئةوةى ناكوكيييَكى زؤر لة نيَىوان )  0300) شيَخ محمد  ديق ( لة سالَى )  براكةى 

القادر لىىة شىىيَخ عبىىد ادر ( و كىىور ة براكىىةى ) سىىةيد تاهىىاى دووةم ( درووسىى  بىىوو شىىيَخ عبىىدالق

ى سىىىةركردايةتى شىىىيَخاتى خيَمانةكىىىةى ) بنةمالَىىىةى ( دةكىىىرد  كىىىة ئةسىىىتةنبول طىىىةراوة و داوا

ئةمةش مافيَكى ئةو بوو بةطويَرةى ر يَمبةندى ميراتايرىر شىةر يَك لىة نيَىوان مىام و كىور ة بىرا 

ايدا طةيشتنة ر يَكىةوتنيَك كىة شىيَخ عبىدالقادر بةمىة ر ازى بىوو كىة موضىةيةكى بةرثا بوور لة دو

زؤرى سىىىااَلنةى ثىىىَي بىىىدريَ  لىىىة سىىىامانى ئىىىةم بنةمالَةيىىىة و خيَمانىىىةر تىىىاوةكو لىىىة ئةسىىىتةنببَل 

نشىىىيناةيةكى جيَايىىىرى هىىىةبيَ   ئةمىىىةى ثىىىَي باشىىىتر بىىىوو لىىىة ثلىىىةى شىىىيَخيَكى دةسىىىتةكى لىىىة 

كوردستان
26
ئةنىداميَكى ئةن ومىةنى هرى طةر ايةوة بب ئةستةنببَل تىا ببيَتىة شيَخ عبدالقادرى نة 

عوسىىىمانيةكان  لىىىةزؤر لىىىة كببوونىىىةوةكانى ) كومةلىىىة ( كىىىان بىىىةذدار بىىىوو  كىىىة  مةبعوسىىىاتى

( دا شىىيَخ عبىىدالقادرى نىىةهرى  0303ضىىاالكوانيَكى كىىوردى ليَهىىاتوو بىىوو لىىة ثىىايمى سىىالَى ) 

دا  و كىارى كىرد وة  سىةرؤكى ئةن ومىةنى  طةشتيَكى لة هةموو ناوضىةى شىةممينان ئىةن ام

كةش كىىرد  ئةرمىىةنى لىىةوَا ووتىىاريَكى ثيَشىى –كىىوردى  –واَلت لةسىىةر طريَبةسىىتى كىىبنارةى 

دووثىىاتى كىىردةوة كىىة ثابةنىىد بيَىى  بىىة بنىىةماكانى  بىىةاَلم  ( ةكاندلَسىىبزى خىىبى بىىب ) ئيتيحاديىى

ي و طةلةكةى دا ) كورد ( كىرا و لةوكاتةدا دودَل بوو كاتيَك با  لة ثةيوةندى لة نيَوان ئةرمةن

و ثيَويسىىتة ئىىةم خاكىىةى كىىة داطيىىر  طىىوتى : ثيَويسىىتة ئيَمىىة لةطىىةَل ئةرمةنةكانىىدا وة  بىىرا بىىذين 

كة تاوةكو ئيَستا نةطةر اوةتةوة ببيىان و كىار  كراوة و ئةوان داواى دةكةن ببيان باة ر يَنينةوة 

" لةطىةَل براكىانى عوسىماني دةكةين لةطةَل يىةكتر  بىب زيىاتر تيَاةيشىتن و يىةكارتن
27
باسىى .

ئىىةوةى كىىرد كىىة ئيَمىىة لةطىىةَل سىىةركردة ناوخبيىىةكان كىىب بَوينةتىىةوة  ثىىاش طةر انىىةوةى بىىب 

ئةستةنببَل دةستة سةريان كرد ر دواى شكةسى  خىواردنى شبر ةشىةكةى شىيَخ سىةعيدى ثيىران 

ى ثةن ا و دووكةس م ( دادطاى توركى بر يارى لة سيَدارةدان تامردن بة سةر 0305لة سالَى ) 

انى عوسىمانى و ئةندامى ثيَشوى ئةن ومةنى ئةعي رى نةهرى بوو دا  لة نيَوانيان شيَخ عبدالقاد

ية كيَك لة ثياوة هةرة طةورةكانى وواَلت لة حكومةتى توركيا
 28

. 

دواى لىىة سىىيَدارةدانى شىىيَخ عبىىدالقادرى نىىةهرىر شىىيَخ عبداللىىة ئةفةنىىدى نىىةهرى كىىورى لىىة   

ةوة  و لىىىةوَا دذايىىىةتى ثاسىىىدارانى توركيىىىاى دةكىىىرد و تىىىا مىىىاناى ) ئىىىاة ( بىىىة شىىىةممينان مايىىى

ناضارى لة سنورا عيَر ا  ثةر يوة لة طةَل دووسةد سةرة خيَمان  لة عيَر ا  جَي نشين بىوون  

هةرلةوَا ) عبدالعميمى ( كور ى ناردووة كبليَىذى عةسىكةرى لىة زانكىبى بةكىداد لىة سىالَى ) 

وى كردة ئيَران لة ) ميَرطةور ( باكورى ر ؤذ ئاواى ) ئورميىة ( بىةاَلم ( شيَخ عبداللة ر   0340

كور ةكةى عبدالعميم ئةفسةر بوو لة جةيشى عيَر اقى  كة ثةيوةنديةكى بة دةزطاى بموتنىةوةى  

                                                 
26
 .185/ 0مارتن فان برونسن   لةطةلَ  بةراوردى بكة .073: مهد البشرية ص ويارام 
27
عبد القادرى نةهرا هةمان سياسةتى بىاوكى طرتبيَتىة بىةر بةرامبىةر مةسىيحيةكان  شيَخ ثَى دةضيَ  كةوا 

طةورةكىةى هةلَسىا. شىويَن كىةوتوانى داواى لىَى كىردن عبيىد ) نىةهرا بىة شورةشىة  شيَخكاتيَك كة 

كةوا ريَاايان ثَى بدات بة كوشتى مةسيحيةكانى ئورمَى: طوتى " ئيَمةى كورد تةنيا لىة شىتيَكدا 

دمان بىىىب توركىىىةكان هةيىىىة  ئىىىةوي  بىىىةوةى ببينىىىة ضىىىةكيَك بىىىة دةسىىىتى ئىىىةوان لىىىةدذى سىىىوو

يَنىىىةوة سىىىةرمان و  مةسىىىيحيةكان  جىىىا ئةطىىىةر هىىىيل مةسىىىيحييَك لىىىة طبر ةثىىىان نىىىةما  دةطةر 

 .707: باسي  نيكيتين: الكرد ص بةتةواوى بنةبر مان دةكةن. بروانة
28
  .705م( ص0000رة التربية    مابعة وزا0جرجي) فتهللا ): يقظة الكرد ) ربي   ط 
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( بةشىداريان كىردووة لىةكبمارى مىةهاباد  0341كورديةوة هةبوو  خبا و بىاوكى لىة سىالَى ) 

 دا 

ة شيَخ عبداللة ئةفةنديان ثَي باشتر بووة لة قازى محمد لة ر يَبةرايةتى  خةلَك و هبزى ناوضةك

دواى لة ناوضونى كبمارى كوردى قىازى محمىد لةاليىةن ئيَرانيةكانىةوة لىة سىيَدارة درا . مىةال 

مستةفا ر وى كردة ر وسيا  ئةو كات عبدالعميم هةاَلتووى جةيشى عيَر ا  بوو لةطةَل بىارزانى 

هةر لةوَا ئةو هةلَةى بىب ر ةخسىا وة كىة لىة )   دوو ساَل لة سيبيريا ماوة  يا ر ووى كردة ر ووس

لينىىين طىىارد  ( دريَىىذة بىىة خويَنىىدن بىىدات  دواتىىر لةطىىةَل بىىارزانى طىىةر اوة بىىب عيَىىر ا  دواى 

م ( .بىىَو بىة ئةنىداميَكى ضىاالكى حيمبىى ديمىىوكراتى  0358شبر ةشىةكةى عبىدالكري  قاسى  لىة ) 

و جبلَىىو ضىىاالكيةكانى  واى لىىةبارزانى كىىرد كىىة دةستةسىىةر بكىىات بىىب كوردسىىتان بىىةاَلم جمىى

ماوةية  دواتر بةريداوة  نةوةكانى ئةم بنة مالَةية ئيَستا لة ئورميةن لةطوندى ) مرطةوةر (
29
. 

 

 تةريقةتى قادرا
ريَتىىةوة بىىَو شىىيَخ عبىىدالقادرى طىىةيالنىةئىىةم تةريقةتىىة دةط

30
يةكىىةم تةريقةتىىة كىىة بىىاَلو  

دستاندا  دواى ئةو تةريقةتى نةقشىةبةندية لةبىةر ئىةوةى سىةرانى نىةهرى سىةر بووتةوة لة كور

بىىىة تةريقىىىةتى قادريىىىةن  ضىىىونكة لىىىةو بنةضىىىةوة هىىىاتوون  واتىىىة بنةضىىىةى شىىىيَخ عبىىىدالقادرى 

طىىةيالنى  بىىةاَلم لىىة كاتيَكىىدا طىىبر اون لىىة قادريىىةوة بىىب نةقشىىةبةندى  ئةطىىةر ئىىةم طبر انكاريىىة 

ةكانى بىارزان ئىةمر ؤ هىةموويان قىادرى دةبىوون بىةدَل وطيانىةوة . بنةر ةتية نةبوواية ئةوا شيَخ

لةوانةيىىة ئىىةم ضىىةندةيةش كارياىىةرى هىىةبَي لةسىىةر شىىيَخةكانى تىىرى وة  شىىيَخ بريفكىىانى و 

 .باشورى كوردستان بة طشتى وبامةرنى و لوالن 

 

  

 

 لة قادريةوة بب نةقشةبةندى 

                                                 
29
 Martin Van Bruinssen: The Sadate Nehri Pp.7-8. 

30
 يالني طىة الىدين محيىي محمىد  بىاوكى الحسىني  دوسى  جنكىي  ) عبىد كىورى موسىى كىورى القادر عبد 

 ثشى  )لىة دايىك بىووة   يالنلىة طى.طىةورة ثيىاوى سىوفياةرى.دامةزريَنةرى تةريقةتى قىادرى : حنبلي يليط

ثةيوةنىدى  كَوضىى  488 لةتةمىةنى طةن ايىةتى ضىووةتة بةكىداد لىة سىالَى  م( 0078 – ه(470) (برستانتة

هىىةروةها لىىة   كىردووة بىىة زانايىىان و ثيىىاوانى سىوفياةرى لىىة شىىيَوازى  وةعىىم خويَندنىةوة زَور ليَهىىاتوو بىىووة

ثشىى  بىىة كىىارى خىىَوى لىىة ئىىةدةة خويَندوويىىةتى و ناوبىىاناى دةركردووة.  فيقهىىو لىىة طىىويَارتنى فىىةرموودة

هةرلىىة بةكىىداد كوضىىى دواى  508دةبةسىى  و لىىة ووتنىىةوةو فىىةتوادان طةيشىىتة لوتكىىة  لىىة بةكىىداد لىىة سىىالَى 

" شىرحه ابىن  الغيىب فتىو "  و"  الربىاني الفىتهللا"  و"  الحق طريق لاالب الغنية" كردووة لة ثةرتووكةكانى 

رَوذهةالتنسىى نامةيىةكى نووسىيوة كىة لىة  ن ليىمااال ى مرجليىوث"  الربانيىة الفيوضىات"  و"  تيمية الحرانىي

  ثىةرتووكيَكى هةيىة اليىونيني محمىد  وسىىمو. ثاشكوى طو ارى ئاسيا بة بةزمانى ئيناليمى بالو كراوةتةوة

 يحيىى ومحمىد مناقبىه  فىي" االسىرار به ىة" الشىانوفي يوسىف وعلىي" ال يالنىي القىادر عبىد شىيَخال مناقب" 

 عىىن االربلىىي الىىدين محيىىي بىىن القىىادر عبىىد وتىىرج "  القىىادر عبىىد شىىيَخال مناقىىب فىىي ال ىىواهر قالئىىد"  التىىاذفي

كوضىى دواى كىر دووة   (م0011 هى( 510 لةسىالى  "القىادر عبىد شىيَخال مناقىب فىي الخاطر تفريج"  الفارسية

 .4/47م(0000  05  طللماليين العل  دار: ااعالم )بيروت  المركلي محمود بن الدين خير :بروانة 
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ى مىةوالنا خالىد لىة عةشىيرةتى ) ى دةركىةوتنر لىةدواتةريقةتى قادرية باَلوة بووة لىة كوردسىتان

ريقةتى نةقشةبةندى سةرى هةلَداةجا  ( لة سليَمانى ت
 31

مةوالنا خالد كةسىيَكى ئاسىايى بىوو    

دواى ئةوةى خويَندنى ئاينى تةواوكرد بة ) مةال خالد ( ناويان دةبىرد  دةسىتى كىرد بىة خويَنىدن 

رةتةكةى كةعةشىىيرةتى ) جىىا  (ة لةطىىةَل لىىة ممطةوتىىةكانى شىىارى سىىليَمانىر لىىة نيَىىوان عةشىىي

ريىة عةشيرةتى ) بةرزن ى ( دوذمنايةتى و ناكوكى هةبوو  ببية نةضىوةتة سىةر تةريقىةتى قاد

ئىىةم تةريقةتىىةر كاتيىىك سىىةر وةتة ضىىاىىةرى سىىةرانى نىىةهرى لةسىىةر دةسىىتيانر بىىةلكَو بةكاري

ة نةهرى كة يةكيَكة بريارى طةش  كردنى داوة بب ) هينديستان (  ضاوى كةوت بةشيَخ عبدالل

لىىة سىىةرانى نىىةهرى لىىة طونىىدى نىىةهرَا  ضوةسىىةر تةريقىىةتى قىىادرا  ثىىاش ئىىةوةى  ماوةيىىة  

لىىةوَا مىىاببوة  ثاشىىان شىىيَخ عبداللىىة سىىةبارةت بىىة طةشىىتةكةى لىىَي ثرسىىى  طةشىىتةكةى بىىَي 

بةرةن امة  ئةطةر زؤري  طرناة من لةطةلَ  ديَ ؟ وةاَلمىى ) خالىد ( بىة ثارضىة هىبنراوةى  

 ريَكى فارسى بوو كة دةلَيَ  : شاعي

 اديب من جلي) شود  در حلقة زندان                                              

 بة كوشتن كورسان  نالة مستانة خودرا                                            

والتىى )هينىد( ثاش طوَا طرتنى لةم ديَرة هبنراوةية ر ازا بوو كة بةيةكىةوة كىبض بكىةن بىب 

مىىىاوةى يىىىة  سىىىاَل لىىىةوَى مانىىىةوة لةدوايىىىدا ئي ىىىازةى طواسىىىتنةوة ) تةريقىىىةى ( نةقشىىىةبةنديان 

بىىَو عيىىرا   وةرطرتىىبوة  كىىة ئىىةم تةريقةتىىة باوازنىىةوة
32
هبكىىاريَكى تىىر كىىةواى ليَكىىردووة  .

 وى ( بينيىووة  لةسىةر شىيَوةىةهلدةطةش  بكات  ئةوةبوو كة جاريَك لةخةودا ) شيَخ  عبداللة 

بةم شيَوةية ثيَى طوتبىوو ) ئىةى خالىد بضىب بىب حىةجر كة سبفييَكى سادة داواى يةكى  ليَكرابوو 

دةطىةر يَ  كىة لىة سىةر جى  )قمى ( (  وة  خبت دةبينى كةبىة دواى ) هسى ىلةوَا دةرويَشيَكى 

وبىىةرطى يىىة تىىا بيكوذيَىى   لىىةم ضىىةندة توور ةمةبىىةر بىىةلَكو جلىىةكانى مىىاض بكىىة  كىىة ئىىةوي  

دةبيَ  لة ئامان ةكان   هةرضةندة مةوالنا خالىد طرناىى بىةم خةونىةى نىةدابوو تا  يارمةتيدةر

                                                 
31
بهائىىة الىىدين محمىىد ئالويسىىي  بخىىارا شىىاى   شىىيَخريقىىةتى نةقشىىبةندى دةطةريَتىىةوة بىىَو دامةزريَنةرةكىىةى تة 

ه(( لة كوشكى )ق ر( عيرفان لة دايك بووة   نميكة لة بوخارا  لة ثةرتووكىةكانى  707نةقشبةند  لة سالَى  )

هىى((.كوضى دواى 730سىىالى  )ت لىىة )تنبيههالغافههن( ي)سلك)اهه الغ نههكغةسلك)اليهه لغااههناطي)لكت( هه لغا ههنابي)س

كمهنلل81ل.م(مللأ(ملللةنيق ل)ل.م.ت. .جةكسلبةيسسلغا ةيق لغانقشبنلي لكأعالمهنلصل:  بروانةكردووة 

كمهنلل393مسلص8991اه،،8181،ل8بعلان،لكعبللغامنعملغا( ني:لغامكاكع لغاصك(ي ل)ل.م.للغةلغاةشيل،ل 
 بعلان.ل

32
مىارتن ثشىتى بةسىتوة بىة باسىي  نيكيتىين     477-471ا ص  ومىارتن: ا)كى751باسي  نيكيتين: الكىرد ص 

( مىىارتن دةلَيَىى : مىىةوالنا خالىىد 0بىىةالم هةنىىديَك بابىىةتى تىىرى بىىا  كىىردووة كىىة باسىى  باسىىى نىىةكردووة وة :

عبد ) بةيةكةوة ضىون بىو  شيَخ(  مةالنا خالد و0عبد ).  شيَخضوةتة سةر تةريقةتى قادرية لةسةر دةستى 

نىةوةيان لىة هينىد ديىاريكردووة بىة سىىالَيَك بىةالم باسىي  ضىةند سىالَكى داناوة.ثاشىان مىارتن لىىة ( كىاتى ما7هنىد 

( دا هىىاتووة كىىة دلنيىىا نيىىة لىىةوةى كىىة مىىةوالنا خالىىد لةسىىةر ى خَويىىدا كىىة لىىة ناونيشىىانةكة )ويَبسىىايتةكةىبابىىةتيَك

وة دةكات كة هيل سةرضاوةية  عبد) يان كةسيَكى تر هاتبيَتة سةر تةريقةتى   دواتر با  لة شيَخدةستى 

 Martin; The Sadateبىة دلنيىايى نىةبووة كىة سىةرانى نىةهرى ضىونةتة سىةر تةريقىةتى نةقشىبةندى بروانىة

Nehri Pp.2  ئةوةى كىة ليَكولىةر باسىى دةكىات ئةوةيىة كىة مىةوالنا خالىد سىليمانى بىة جىَى هيَشىتوة ونةضىوةتة

لةطىىةل ئىىةوةى كىىة خواسىىتى بىىووة  ثىىاش  ى بىىةرزن ىةكانشىىيَخسىىةر تةريقىىةتى قىىادرى لةشىىارةكةى بىىة هىىَوى 

عبد ) النهىرا شىمميني لىة نىةهرا  بةيةكىةوة ضىون بىو هيندسىاتن ضىةن  شيَخئةوةى كة ضاوى كةوت بة 

سالَيك لةوَى مانةوة بةهةلارى تةريقةتى نةقشىبةندى طةرانىةوة ئىةم هوكىارةش ديىار نيىة كىة لىةم تةريقةتىةدا  

ى بيَاومان ئةمةش بابةتيَكة ثيَويستى بة ليَكولينةوةى يىةكى بىَى اليةنارانىةى طوروان بَو تةريقةتى نةقشبةند

 هةية.
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لة دواى تيَ ةر بوونى ضةندين ساَل  مةوالنا خالد ئةم خةونةى بةتةواوى لىةبير كردبىوو  بىةاَلم 

كاتيَىىىك ضىىىوو بىىىب حىىىةج و طةيشىىىتة كةعبىىىةى ثيىىىرَوزر لىىىةوَا دةورويَشىىىيَكى بةهىىىةمان شىىىيَوةى 

ةو ثيَشةوةى ر ؤيش  و بةتور ةوة و ثىَي ى طىوت: لةسىةر ض بنةمايىةكى خةونةكةى بينى  بةر

ئاينى ئةم كارة دةكةي  ئةى ) فاسق ( ؟ دةرويَشةكةش زؤر لةسةر خب وةاَلمى دايىةوةو ثىَي ى 

ى ( ئىةوة ر يَاايىةكى طوت:ئةى خالىد لىةبيرت ضىووة خةونىة كبنةكىة؟ طىةرتب نةضىيَتة ) دةلهى

سةرى سور ما لة قسىةى دةرو يَشىةكةى ثاشىان طىةر اوة بىب  لة ثيَشة  خالد تزؤر ر زطار بونى

م سليَمانى  بب طةشتةكة خبى ئامىادة كىرد لىةثاَل ئىةو هىةموو ئامبذطىارى ثيىاوانى ئىاينى كىة ئىة

بىب ) دةلهىى (  بة اَلم بيَسود بوو  لة هةولَى ئةن ام دانى طةشتةكة بىوو  تنةدا ن امئةطةشتةى 
33
. 

عبداللىة نىةهرى طةر انىةوة بىب كوردسىتان  بىب باَلوكردنىةوةى  هةريةكة لة مةوالنا خالد و شيَخ

)تةريقة تى نةقشةبةندى ( مةوالنا خالد لة سليَمانى جَي نشىين بىوو  بىةاَلم شىيَخ عبداللىة نىةهرى 

)تةريقىةتى نةقشىبةندى ( لىة  قةتةكىةيتةر طةر اوة بب طوندةكةى ) نةهرَا ( بب بىاَلو كردنىةوةى

خبى لةسةر تةريقةتةكىة بىوو  هةنىديَك لةسىةر ضىاوةكان ئامىاذة جياتى )تةريقةتى قادرى ( كة 

دةدةن هىىةروة  مىىارتن دةلَيَىى : كىىة ) سىىةيد عبداللىىة ( و براكىىةى ) سىىيد احمىىد ( ضىىونةتة سىىةر 

تةريقةتى نةقشةبةندى هةر لةطوندى ) نةهرَا ( لةدواى مردنى ) سيد عبداللة ( كور ة براكةى 

 ( بوبىة خةليفىةى تةريقىةتى نةقشىةبةندى لىة شىةممينان) سيد تةها نةهرى ( كورى ) سيد احمىد 

"
34
. 

تيَكىى نىىىةهرى خىىىاوةن ا(تاهىىى) ناوضىىىةكانى دةوروبىىىةر ضىىىونكة  زَور بىىىوو  دةسىىىةال 

حىاكميَكى ر ةهىا  زةمةني ئىةو بىوون  بىةهَوى ئىةوةى كىةدةسة)تى دينى و هةموويان ملكةضى 

شىويَنيَك نىاوى )نىةهرى(  هبى ئىةوةوة نيَوبىاناى دةركردبىوو  لةهىةرةبوو  طوندةكةش هةر بى

بىىةاَلم    هيَنىىرا  ئىىةوا مةبةسىى  ليَىىي )سىىةيد تاها(يىىة  ئةمىىةش بىىة هىىبى ناوبىىان  و دةسىىة)تيةوة

هةرضى مةوالنا خالدة  بىَو بىة نويَنىةرى سىةرةكى ئىةم تةريقةتىة  لىةو كاتىةدا ناحىةزو نىةيار و 

هةريىىة  لىىة شىىيَخ  ر كابىىةرى سىىةريان هةلَىىدا  ثىىاش بىىاَلو بوونىىةوةى ناوبىىاناى مىىةوالنا خالىىدر

مةعرو  نودةهى بةرزن ى و ) مىةال محمىدى بىالكى ( دذى ئىةو وةسىتان  بةضىةندين تبمىةت 

تبمىىةت بىىار كىىرا  لةوانىىةى كىىة طوتوويانىىة سىىةبارةت بىىة مىىةوالنا خالىىد ) خىىةلَكى كىىورد سىىادة و 

 ئيمان دارن  ببية ثاداشتى زؤر دةبةخشنة خانةقاى نةقشةبةندى يةكان  ئىةواني  بىةم ضىةندةية

 و كىاتى  دةولَةمةند دةبن  ئةمةش بة ثلةثلة دةبيَتة هبى سةرهةلَدانى كيَشة لة بوارةكىانى رَوحىى 

لةوكاتةدا  منىداَل و نىةوةكانى شىيَخةكانى نةقشىةبةندى لىة خبشىي و نىازو نيعمىةت دا دةذيىن بىة 

هىبى  هبى ئةم سامانةوة  بةم شيَوة خبيان بة طةورة دةزانن و لةخبباوى دةبن  ئةمةش دةبيَتة

لىىةبير كردنىىى بنىىةماكانى بىىاو باثيرانيىىان و لىىةبير ضىىونى ذيىىانى سىىادةى ثيَشىىوتريان  ببيىىة كىىارو 

بارى ئاينى نابيَتة دةسى  ثيَكىى كاريىان  شىيَخةكانيان بىةم جىبرة دةسى  دةخةنىة نىاو كاروبىارى 

و  سياسةتةوة  دواى هةوَل و ئاواتى طةيشتن بَو دةسةاَلت دةدةن  بةهبى بةكار هيَنىانى سىامان

هيَىىم هىىةموويان وة  بةنىىدةيان لىىَي ديَىىن  كاردةكىىةن كىىةدوور لىىة ئاينيىىان بميَىىنن و بيىىر لىىة هىىيل 

شتيَك نةكةنةوة تةنها بميَنيَتةوة لةتر  و دلَةر اوكيَى ئةواندا  ئةو ثالنة ئةنانينة ثىةرةى سىةندوو 

كوذريَىى   لىىة اليىىةن حكومىىةت ببيىىةهيَمةكانى دةنيَردريَتىىة كوردسىىتان ) ببيىىة ثيَويسىىتة خالىىد ب

ضونكة دواى بةهيَم بوون ئةوان ئةوا ئارامي و داد ثةروةرى ناميَنيَ   دوذمنانى مةوالنا خالد 

                                                 
33
 .757-751باسي  نيكيتين: الكرد ص 

34
 Martin; the Sadate Nehri Pp 2. 



 03 

بىىةم قسىىانة نةوةسىىتان بىىةلَكو طةيشىىتنة بيرؤكىىةى لىىةناوبردنى مىىةوالنا لىىة كبتايىىدار ئةمىىة كىىاريَكى 

ئىىةوا دة بيَتىىة ئاسىىايية طىىةر مىىةوالنا خالىىد كةسىىيَكى خىىراى بيَىى  . بىىةاَلم بىىة ثيَضىىة وانىىةوة بىىَي  

كاريَكى خراى لةكوردستان دواى كوشتنى  ببية ثيَويستة بكوذريَ  ضونكة ئةن ام دانى كارى 

" خراى بب لةناوبردنى خراثة واجبة
35
.  

( قوتابيىىةكى شىىيَخ يىىةحياى مموريىىة  بىىا  لىىةو ضىىيرَوكة دةكىىات لىىة ضىىبنيةتى  بياىىار)

( كاتيَك كة مةوالنا خالد  كَوضى0001ى ) ا خالدو دةلَيَ : لةسالَ دار شتنى ثالنى كوشتنى مةوالن

بَو بة شىيَخى ئىةم تةريقةتىة لىة هندسىتان بىوو سىليَمانى  نميكىةى دووسىةد لىة ثيىاوانى بىةرزن ى 

ثالنييَكيىىان دار شىى  بىىب كوشىىتنى مىىةوالنا خالىىد. بىىةم جىىبرة ر يَككىىةوتن كىىة بةضىىةكةوة لىىة ثىىيَ  

هاتىة دةرةوة ليَىى بىدةن و بيكىوذن و  دةرطاى ممطةوت بوةستن لة ر ؤذى هةينى  كاتَي مةوالنا

ثارضة ثارضىةى بكىةن. كىاتَي هىةينى هىات . شىيَخ مىةوالنا بىة ر يَكىةوت بىب ممطىةوت لةطىةَل 

ويَىذى هىةينى تىةواو بىوو . دوذمنىان لىةثيَ  كبمةلَىةى حةيدةريىةكان. كاتيَىك ن كبمةلَيَك موريدى

خ ئىىةوة بىىوو كىىة لىىة لىىة سىىيفةتة هةميشىىةيةكانى شىىيَ  دةرطىىاى ممطىىةوت وةسىىتان بىىة ضىىةكةوة 

ممطةوتةكىىة نةدةهاتىىة دةرةوة تىىا دوا كىىة  ئين ىىا دةهاتىىة دةرةوة لىىة ممطةوتةكىىة  كاتيَىىك هاتىىة 

دةرةوة بينىىى دوذمنىىان لىىة دةرطىىاى ممطةوتةكىىة وةسىىتاون  ئىىةوي  بىىة ضىىاو نةترسىىيةوة هاتىىة 

اواريىىان ثيَشىىيانر ئىىةوة بىىوو هةنىىديَكيان هىىةاَلتن هةنىىديَكي تىىر كةوتنىىة خىىوارةوةو هةنىىديَكى تىىر ه

كردوو هةاَلتن  شيَخ بة موريدةكانى بةرةو شىويَنيَك ر ؤيشىتن و بىَي ئىةوةى يىة  كىة  تووشىى 

ت  ئةم ر ووداوة ر ويداوة هىةموو خىةلَكى سىليَمانى ئىةم ضىةندة بىاش  ََ ََ ََ ََ ََ ََ ر ووداويَك ببَي

دةزانن و كة  نية كة نةيمانيَ 
 36

. 

ئوميَىىد بىىوون  كىىة ئىىةن ام بىىدةن دذ بىىة كاتيَىىك شىىيَخةكانى بىىةرزن ى لىىة هىىةموو ثالنىىةكانيان بىىَي 

مىىةوالنا خالىىد  نامةيىىةكيان نووسىىي و ئاراسىىتةى ) شىىيَخ يىىةحياى مىىمورى ( يىىان كىىرد كىىة تيايىىدا 

نووسىىرابوو ) لةاليىىةن هىىةموو زانايىىانى سىىليَمانى يىىةوة بىىب ر ةمىىمى ئىىاين و دنيىىا مىىةوالنا شىىيَخ 

داواى  يَىىى دةلَيَىىين ) خالىىد ( كىىةيىىةحياى مىىمورى ئاميَىىدى  يىىةكيَك لىىةالى ئيَمىىة دةركىىةوتووة كىىة ث

دواى ئىةوةى دةكات ثاش طةر انىةوةى لىة هينىدةوة بىب ئيَىرة  ثياويَكىة وياليةتى طةورة وئيرشاد 

ى ر يَاىىىاى سةرداضىىىوون و طومر ابىىىوون وازى هيَنىىىاوةو هىىىةموو زانسىىىتةكانى تىىىةواو كىىىردوون

يسىتة باةيتىة الى ئيَمىة و ر َا   ئيَمة بيَىمار بىووين لىة بر يىار و كارةكىانى  ببيىة ثيَوهةلَبذاردووة

لةم كارة باري  ئةطىةر نىا لىةناو وواَلتىدا ئىةم بيروبىاوةرة بىاَلو ببتىةوة فةسىادى لةواَلتىدا بىاَلو 

( كاتيَىىك ئىىةم نامةيىىة طةيشىىتة الى شىىيَخ يىىةحياى  وعلىىيك  السىىالم ورحمىىة ) وبركاتىىةببتىىةوة  

وو لةطىىىةَل هةنىىىديَك لىىىة مةكىىىةى خويَنىىىدةوة  يةكسىىىةر لىىىة دةوارةكىىىةى سىىىوار بىىىنامىىىمورى و 

قوتابيىىةكانى  ر يَكىىةوت بىىةرةو سىىليَمانى  لىىةر يَاادا هةنىىديَك ثرسىىيارى لىىة همريىىدا درووسىى  

دةبيَىى   ثرسىىيارى طَون ىىاو ئةوانىىةى كىىة طيَراونةتىىةوة بىىَوى و ئةوانىىةى الوةكىىيَن و ئةوانىىةى 

انايىىان لىىة ثةيوةسىىتن بىىة ئةسىىلى مةسىىةلةكة .كاتيَىىك شىىيَخ طةيشىىتة سىىليَمانى تىىةواوى طىىةورةو ز

شىىوازيان ليَكىىرد . هىىةموويان  ََ ثيَشىىوازى دا بىىوون   لىىة مىىاض كردنىىى دةسىى  و ثيَيىىةكانى ثَي

داوايان لةشيَخ كرد كة ر وو لةمالَيان بكات  بةاَلم ) شيَخ يةحيا ( داواى كرد تةنها دةمةويَ  ئةم 

ى بىة خيَىر كةسة ببين   ببيىة ر وا كىردة جيَاايىة   كىةوا شىيَخ خالىد لىَي بىوو  ئىةوي  بةطىةرم

هاتنى شيَخ يةحياى كرد و بةيةكةوة لىةوَا دانيشىتن  شىيَخ يىةحيا دةسىتى كىرد بىة قسىةو طىوتى: 
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لةزانسىى  دا زؤر كيَشىىة هةيىىة  لةوانىىة وة  ئةمىىة كىىة وةاَلمةكىىةى بىىةم جبرةيىىة و ئىىةم ثرسىىيارة 

نةى وةاَلمةكةى بةم جبرةية   دواتر دةستى كرد بة ثرسىيارةكان لىة مىةوالنا خالىد ئىةو ثرسىيارا

كىىة ئامىىادةى كردبىىوو . ئىىةوي  وةاَلمىىى هىىةموو ثرسىىيارةكانى شىىيَخ يىىةحياى داوة و بىىةم جىىبرة 

هيل كيَشةيةكى نةبوو  ببية وةر طيَرةكة خبى كردة سةر ملى شىيَخ مىةوالنا داواى ليَبىوردنى 

ليَكىىرد
 37

ثيَدةضىىيَ  ئىىةم ر كابةريىىة لىىةنيَوان بةرزن يىىة كىىان و مىىةوالنا خالىىد هىىةر بىىةم شىىيَوةية .

ى كىردة ) قسىتةنتينية ( ثاشىان و روَ ةوة  ببية مةوالنا خالد شارى سليَمانى بىة جىَي هيَشى  تيبَ ما

بةرةو ضةند ووالتيَكىى  عىةرةبى و لىة سىوريا نيشىتةجَي بىوو  هىةر لىةوَا كبضىى دواى كىرد 

م ( لة )  الحى ية ( نيَذرا 0801لةسالَى ) 
38
. 

 

 

 

 

 

 

 

 طوندى بارزان

 
يرةتى زيَباريىة  لىة ئىةن امى ر كابىةرا و طورجوطىبلَى دريَىذ بارزان طونىديَكى سىةر بىة عةشى

خايىىىةن لىىىةنيَوان شىىىيَخةكانى بىىىارزان و ئاكاكىىىانى زيَباريىىىدا  ئىىىةم طونىىىدة طرينايىىىةكى زؤرى 

كبمةاَليةتى هةبووةر شيَخةكانى بارزان لة طوندى بارزان بوونر خةلَكى ئةم طوندة و ميَذووى 

ريىىان دةديىى  لةدةسىى  سىىتةمى ئاكاكىىان  بَويىىة ثىىةنايان و دراوسىىيَكانى ئىىةم طونىىدة طلىىةا و بيَما

دةبردة بةر شيَخةكان تا لةم زولَ  و ستةمة ر زطاريان ببيَ   ئةمة بووة ثةيىدا بىوونى ر كابىةرى 

لةطىىىىةَل بةرامبىىىىةر ) هةرضىىىىى ئاكاكىىىىانى زيَبىىىىارى ئىىىىةوان شىىىىةرعيةتيان لةاليىىىىةن دةولَىىىىةتى 

وى ناوضىىةكةدا بىىةوةر طرتنىىى بىىاج و عوسىىمانيةكانةوة هىىةبووة كىىة دةسىى  باىىرن بةسىىةر تىىةوا

لىىة روى ئاينىىةوة سىىامان بَوطةن ينىىةى وواَلت  بىىةاَلم شىىيَخةكانى بىىارزان شىىةرعيةتيان هىىةبووة 

كةبىىة هىىةموو جبريَىىك دذى زولَىى  و سىىتةم بىىوون  تايبىىةت سىىةبارةت بىىة و سىىامان و ثولىىةى كىىة 

طىىوَا ى لىىة هىىاتوو  ىكبدةكرانىىةوة بىىب دةولَىىةتى عوسىىمانيةكان  جاريَكيىىان شىىيَخ محمىىد بىىارزان

هاواريَك دةبيَ  لة دةرةوةى كويَخةكةى دا  ئةوي  كة هاتىة دةرةوة بينىى جولَةكىةكانى بىارزان 

تا  ةدةوريان داوةو هاواريان هيَناوة كة داواى ليَدةكىةن ر زطاريىان بكىات لةدةسى  وةكيلىى ) فى

دريَىذ بةسىةريان دا  ئاكاى زيَبارى ( كةبة ) بىاثير طرا ىى ( نىاو دةهيَنىرا  كىة ماوةيىةكى دوروَ 

   تىىاوةكو كىىار لىىةكار تىىرازا . لةمىىةو دوا هيَنىىدةى يَىىوةردةطرزاَل بىىووة سىىوودى لىىة داهاتيىىان 

بةرطةى ئةم ضةندةيان نةماوة ضيتر بةم ضىةندةية ر ازى نىابن  ببيىة شىيَخ محمىد بىارزانى بىة 

نيىىة بىىب قي عبىىدالرحمان دةالنىىى (: هىىيل ثاسىىاويَك ةى طىىوت كىىة بريتىىى بىىوو لىىة ) فىىيَكموريىىد

 بيَدةناى ئيَمة لةم زول  و لةم ستةمة  ثيَويستة لةسةرمان كاريَك بكةين بىب وةسىتانى ئىةم زولَمىة

"
39
.  

                                                 
37
 .081-0/084 البشر حلية :البياار 
38
 .758باسي  نيكيتين: الكرد ص 
39
 .40: صم(0380( )د.م.0304-0801بارزان وحركة الوعي القومي الكردا ) ثى رةش: 
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لىَى ئةوةى ليَرةدا طرناة بب ئيَمة ئةوةية كة ) بارزان ( ثيَاةية  و دةس  ثيَكى سىتةم            

ة و ناخبشية لىة نيَىوان ) كاران و ضةوساوة بوو لةدةس  زولَ  و ستةمى ئاكاكان  ئةم ر كابةري

ئاكىىا و شىىيَخةكان ( دريَىىذةى هىىةبوو  بةرةن امةكىىةى سىىةركةوتنى شىىيَخةكان بةسىىةر ئاكاكىىان 

ضةتريَك بىوو بىب  وة كبتاى هات  سةركةوتن بةسةر ناوضةكةدا  ثاشان طوندى ) بارزان ( 

و  تايبىةت دا مانايةكى ئىاينى هىةبوةيهةموو ئةوانةى كة سةر بة بارزانن  ئةم ضةمكة لة بنةض

ريقىىةتى نةقشىىةبةندى   ببيىىة ةدواى ئىىةوةى بارزانيىىةكان لىىة تةريقىىةتى قادريىىةوة  طىىبر ان بىىب ت

ووشىىىةى  ) ميللىىىةت ( بىىىب هىىىةموو ئةوانىىىةى كىىىة دةطريَتىىىةوة كىىىة سىىىةر بىىىة بىىىارزانن  ئةمىىىةش 

كىىىة بةلَاةيةكىىىة لىىىة مانىىىاى ئىىىاينى كىىىة بىىىب هىىىةموو ئىىىةو  ) المللىىىة (ووشىىىةيةكى عةرةبيىىىة واتىىىة 

كة باوةر يان بة تةريقةتى نةقشةبةندى هةية . بىَي طومىان هىةر حىةوت عةشىيرةتى  بارزانيانةية

ناسىىىراو كةسىىىةر بىىىةبارزانن هىىىيل شىىىتيَك لىىىةم تةريقةتىىىة نىىىازانن جاىىىة لىىىة هةنىىىدَا كةسىىىانى 

روشىىنبيرنةبَى . ئينتيمىىا لىىة ثيَنىىاو تةريقةتىىة كىىة نيىىة  بىىة لَكىىو لىىة ثيَنىىاو ئىىةو زروفىىةى ميَىىذووى 

ة . بنةمالَةى بارزان لة مير بةهائة ددين ميرى ئاميَدى يةوة هاتووة س  كراواوةية كة دروطور  

 كىة كة بىراى ) شىم) دديىن ( لىة ثيَشىتردا باسىى ليَىوةكراوة . ثىاش ئىةوةى كىة ميىر ) مةسىعود (

وازى هيَنا لة خبشي دونيا و ئاميَدى بة جيَهيَش  لَى ى بيَماربوو   ئيمارةتةكةى كةوتة دةس   

( ى زيَباريىىةكان جيَنشىىين بىىوو  لىىةوَا خيَمانيَكىىى ثيَىىك هيَنىىا لىىة نميىىك  و لىىة طونىىدى ) هة نىىدكا

طوندى بارزان  بة دريَذاى كات و زةمةن لة كبتاييى هةر لة طونىدى بىارزان ئىاكن ى بىوون . 

بيَاومان ر ةضةلَةكى ئةم بنةمالَةية ميَذوو نووسان باسىيان ليَىوة كىردووة ببيىة مىن ليَىرةدا باسىى 

 هةندَا لةو كةسايةتيانة دةكةم  كةسةر بة بابةتى ئيَمةن.   ناكةم . تةنها باسى

 

 زانايانى ئاينى لة بارزان

 
ثيَدةضىىيَ  طونىىدى بىىارزان سىىةنتةرى زانسىىتي و مةعريفىىةتى طىىرن  بيَىى  لىىة زانسىىتى ئىىاينى 

ي ان بة ئاشتى و هيَمنهةرسَي ئاينةكان  تايبةت لة زانستى ئيسالم  ئةم سَي ئايينة بةيةكةوة دةذي

 امى  لة دةس  ثيَكدا با  لة زانايانى ئاينى ئيسالمى دةكةين  . و ئار

حسىىين كىىورى ) ئىىةبو لفىىةزل زةيىىن دديىىن عبىىدالرحي  كىىور ى   -حىىافيمى عيَراقىىى : –يةكىىةم 

م ( لةطونىدى ) رةزيىان ( كىة دةكةويَتىة  0705-ه 705عبدالرحمن شىةهرةزوريية  لىة سىالَى ) 

عةسقةالنى ( ية و خىاوةنى ئةلاتة شيَخى ) ابن ح ر نميك طوندى بارزان لة دايك بووة  كة دةك

ناوباناترين ثيَداضوونةوةى فةرموودةكانى هاتوو لة ثةرتووكى ئيمام كةزالى يىة) إحيىا   علىوم 

 مىىن حيىىاءاإل فىىي مىىا تخىىريج فىىي سىىفاراا فىىي سىىفاراا حمىى  عىىن المغنىىي)الىىدين ( بىىة ناونيشىىانى 

واى كردووة( كبضى د 0404 –ه  801لة سالَى )   (خباراا
40
. 

عبداللة كورى يةحيا كورى خالىد كىورى حوسىين (  –دووةم / يةحيا ممورى : ) ناوى تةواوى 

م ( لة طوندى ) بالةتة ( لة دايك بووة  هةنديَكيان دةلَيَن: لة طوندى  0777 -ه  0045لةسالَى ) 

                                                 
40
)الىدرر  لىة ثىةرتوكى  ابن ح ر العسىقالني زَور لة زانايان كارةكانى وةرطيَر كردووة تايبةت قوتابيةكةى 

بةالم المركلىي لىةجياتى وشىةى  . 7/774: المركلي: ااعالم  روانة. ة0/74ة في  عيان المائة ال امنة( الكامن

)رزيان( ووشةى  )رازنان( بةكارهيَناوة ثاشان دةلَيَ  لةكارةكانى ئةوةى كىةبا  كىراوة ر اسىتة ضىونكة ئىةم 

 .طوندة لةناوضةى بارزان هةية
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) ئةرطبش ( ة كةسةر بة عةشيرةتى ممورا بارزانيىة
41
م ( لىة  0878 -ه 0045لىة سىالَى )   

بةكىىدا كبضىىى دواى كردووة لىىة طبر سىىتانى ) بىىاة االزج ( لىىة تةنيشىى  ) شىىيَخ عبىىدالقادرى 

) حليىىة ( ة  خىىاوةنى ثىىةرتووكى  البياىىارطىىةيالنى ( نيَىىذراوة . لىىة نىىاو بىىاناترين قوتابيىىةكانى ) 

 كىىة تيَيَىىدا  زَور ستايشىىى شىىيَخ يحىىى مىىمورى كىىردووة   البشىىر فىىى تىىاريخ قىىرن ال الىىل عشىىر (

 دةنووسمةوة كة بة زمانى عىةرةبى وةسىفى دةكىات ودةلَيَ  و مني  وة  خَوى ة  خَوى هةرو

ب(ههةلغاع ههكم،لك(بههةلمكطلغامن ههكولكغام هههكم،لجههنمللغامنقههكالكغامعقههكا،لك(ههنكطلغا ههةك ل:" دةلَيَىى 
كغألصكا،لأاتنملع منءلغاعهةغولع هالغال هالو،لكمهالمل((هكال(آلهالءلغي(هنول(هيل(هالغامشهطالتلبهالل

غالاهالم،لغانناهالغاعنبهللكغاتقهيلغا،غاهل،لغامتكجهالبط هالااهالملكغامعتمهللليهةلغاهمهنمل(جه شقنو،لغان(ة
ع يال لع الاكغه...طن)لم)لأطنبةلامهلغألم لغام(ملي ،لكقللب ه للةجه لغاتهةجييل(هيلغا قها،لمهللطكنهال

خناهلللب(ةلجميللغاع كملغانق ي لكغاعق يه لكغاةينآلهي ،لطمهنلشههللاهالبهماال(آلهةللشهي لغا(آلهةللمك نهن

غانقشبنلط"
42
هةروةها لة قوتابيةكانى ) شهاة الدين محمود كور ى عبداللة حوسةينى ئالوسىى ( .

كىة بىا  لىة  (الم ىاني والسىب  العظىي  القىرآن تفسير في المعاني و )ر شرؤ ةكةرى خاوةن  تةفسيرى

ة  لىةوة ثيَشةواو زاناييَكى زؤر طةورةيى" شيَخةكةى دةكات و دوا كةسة باسى دةكات و دةلَيَ :

 ناسىىراوترة كىىة بناسىىيَنريَ   زؤر لىىةوة طىىةورةترة بىىة نيشىىانةو ئامىىاذة بىىب كىىردن بناسىىريَتةوة

هيل كةسى وة  ئةو لة دةوروبةرى نىابينَى  ى مرَو فةزلى زوربووة ضاو هةروةها دةلَيَ  :

 ئيمىىام ئيىىبن ئيدريسىىي _ شىىافعى _ بىىارو قورسىىايي خويَنىىدن و ثةسىىةندكراوى مةزهىىةبيلىىةناو 

  زانايىىانى سىىةردةمى خىىبا بىىوو هبكىىارى ملوانكىىةىئىىةو  ووة  بىىةلَكو سىىويَند بىىة خىىبدارتهىىةلَا

 ولىو فضىله و ىف عن البليغ يع م ع ره  علماء قالدة واساة كان  نه لعمرا ب  :هةروةها دةلَيَ 

 اعتنائىه لعدم حسبته ر يته إذا لكن جماالً  للعلماء الرحمة عليه كان بشعره  والشعرا بن ره  الن رة بلغ

"حماالً  بنفسه
43
. 

سَي يةم / شيَخ عبداللة بارزانى : ئي ىازةى زانسىتي و ئىاينى وةر طرتىووة لىة شىيَخةكةى  شىيَخ 

م( شيَخ يةحياى ممورى سىةبارةت بىة قوتابيةكىةى 0804يةحياى ممورى لة ئاميَدى لة سالَى ) 

م اللىوذعي  المحقىق المولى ااج   الفاضى  اام ى   الكامى  الهمىا:" ) عبداللة بارزانى ( دةلَيَ :

الفىىرد االمعىىي  اإلمىىام ذوالفضىىائ  البىىاهرة  والفوائىىد الماهىىرة  موالنىىا العالمىىة المىىال عبىىد) بىىن 

الحاج المال محمد الشافعي الكردا الشهير بالبارزاني".ون د في نص اإلجازة التي منحها يحيى 

  الفاضىى  الكامىى   التقىىي النقىىي  المىىمورا لتلميىىذه مىىال عبىىد ) ثنىىاءه عليىىه قىىائال:" اإلمىىام الهمىىام

معدن البيان والمعاني  المحقق المدقق  المال عبد ) البارزاني"
44
. 

 –عبىىدالرحمان  –مىىةال عبداللىىة سىىَي كىىور ى ثىىاش خىىبى جىىَي هيَشىى   ئىىةواني  ) عبىىدالرحي  

عبدالسىىالم ( كىىة ليَىىرةوة زيىىاتر تيشىىك دةخةينىىة سىىةر شىىيَخ عبدالسىىالم  ضىىونكة ثىىاش ماوةيىىةكى 

سىىىتى لىىىةثاش خبيىىىةوة جيَهيَشىىىتووة  بىىىةاَلم شىىىيَخ عبىىىدالرحمان بىىىة ثيَضىىىةوانةى ئىىىةو هىىىيل زان

السىىىىالم ئي ىىىىازةى دثاشىىىىماوةيةكى زانسىىىىتى نةبووة هةرضىىىىةندة لىىىىة ثىىىىيَ  براكىىىىةى شىىىىيَخ عب

بىىىرا طةورةكىىىةيان ) وةرطرتىىىووة  لةسىىىةر دةسىىىتى ) سىىىةيد تىىىةها نىىىةهرى ( بىىىةاَلم سىىىةبارةت 

                                                 
41
سىةر بنةضىةى  يحيىى مىمورا  ئايىا لىة طونىدى  )بالةتىة(  يىان لىة هةنديَك بيرَو بوضونى جيا هىةبووة لة  

طوندى  )ئةرطوش(ة  ئةطةر طريمان لة طوندى دووةم بيَ  ئةوا لةناو ناوةكانى زاناكىانى بارزانىدا هىاتووة 

  ئةطةر ضى ليَكولةر دوو دَل بووة لةم ضةندةية.
42
 .دواى ئةو ئةوةى 0/084 عشر ال الل القرن تاريخ البياار: حلية البشر في 
43
 .0/3 كرائب االكتراةا)لوسي:  

 
44

. 040-073( ى0338  0408  00بروانىىىة: طو ىىىارى  ىىىةذين ) دهىىىو   ضىىىاثخانا هىىىاوار  هىىىذمار   

 تييَكستى ئةم دوكيومينتة لةوَى باَلوكراوةتةوة كة دوكيوميَنتيَكى طرناى ميَذوويى ية.
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ةَل باوكى  ئةو خةريكى كشتووكاَل بووة لةدوا ساتةكانى ( جياوازيةكى هةبووة لةط عبدالرحي 

ذيانيدا ضاوى لةدةس  داوة لة ذيَر ضاوديَرى براكةى دابووة
45
.  

شىيَخ عبىدالرحمانى نىاردة ) واتىة ضوارةم / شيَخ عبدالسالم بىارزانى : مىةال عبداللىة كور ةكىةى 

يقىىةتى نةقشىىةبةندى لةسىىةر نىىةهرَا ( بىىب فيَىىر بىىوون و خويَنىىدنى زانسىىتى ئىىاينى و هىىةروةها تةر

دةستى ) سةيد تةها نةهرى (  مىارتن دةلَيَى : ) تىاج الىدين ماوةيىة  يةسىةريدا تيَ ىةرى كىة ئىةو 

خةريكى خويَندن بوو بة سيفةتى )مةال( بةالم ئةم جارة لة نةهرَى دةستى كىردةوة بىة خويَنىدن  

اش تىىةواو فيَىىر بىىوون كىىة ) سىىةيد تىىةها نىىةهرى ( ئىىةوى هيَنىىا سىىةر تةريقىىةتى نةقشىىةبةندى : ثىى

طةر ايةوة بب بارزان بة سيفةتى مامبستا ئةوكات ) نيعمةتو اللة ئاكا ( لىة قةبيلىةى زيَباريىةكان 

 دةكىىرد لىىة ناوضىىةيةكى فىىراوانتاكةكةسىىى فىىةرمانر ةواى 
46
ئىىةوةى مىىارتن باسىىى كىىردووة  .

ضونكة بارزان لىة سةبارةت بة فيَربوون و خويَندنى لة بنةرةتدا لةبارزان بوو كاريَكى ر استة  

خ عبداللىىةى شىىيَ  بىىوارى مةعريفىىةت و زانسىىتدا بىىة ثىىيَ  نىىةهرى كةوتىىةوة  ضىىبن وانابيَىى  كىىة

خوازانىىة كىىةبب ئةمىىةش سروسىىتى فيَربىىارزانى بىىاوكى لىىَي بىىوة  قوتىىابى شىىيَخ يىىةحياى مىىمورى  

شىىويَنةكان طةشىى  دةكىىةن بىىب دةولَةمةنىىد كردنىىى زانسىى  و مةعريفىىةتر هىىةروةها وةرطرتنىىى 

 لة خةلَكى ناوضةكة. تةجروبة

  

 لة نيَوان تاج الدين و عبدالرحمن

 
زؤر لة ليَكبلةرةكان لةسةر ) شيَخ عبدالرحمن ( بابةتةكةيان تيَكىةَل كىردووة  هةرببيىة 

انةى سةبارةت بة سةرةتاى شيَخةكانى بارزان هىةن زؤر بىاَلون و يمارتن دةلَيَ : ) ئةو زانيار

هةلَةى تيَداية
47
تيَكةَل كردنيَك هةية لة نيَوان ) عبدالرحمن و تىاج الىدين (  لةو هةاَلنةش جبرة .

وة  زانراوة ئةم دوو ناوة هى ية  كةسة  هةنديَك جار ناوى ) تاج الدين ( بىة ) عبىدالرحمن ( 

هاتووة
48
هةرببية زؤربةى ليَكبلةرةكان واى دادةنيَن كىة ) تىاج الىدين ( يةكىةم كىة  بىووة كىة .

وة  بىىةاَلم ) باسىىي  نيكتىىين ( لىىة جيىىاتى ) تىىاج الىىدين ( نىىاوى ) سىىوفياةرى لىىة بىىارزان باَلوكىىردة

عبدالرحمن ( بةكار هيَناوة  لة ر استيدا ناوى عبىدالرحمن نىاوة ر اسىتةكةية  ببيىة ) تىاج الىدين ( 

لىة ) نىةهرَا ( طىةر اوة كىة  سيفةتيَكة خراوةتة ثاَل نة  ناوةكةيةتى  ئةمةش لةو كاتة بوو كاتىَ 

ينى خويَندووة  خىةلَكى طوندةكىة  بىة ) تىاج الىدين ( ناويىان دةبىرد بىةهبى بب بارزان زانستى ئا

 ئةوةى خاوةن ) زانس  و تةقوا ( بووة  وة  هةموو سيفاتى زانايانى تر 

 Gunter Michael. M   دةلَيَ  : ) تاج الدين ( هةنديَك جىاري  بىة عبىدالرحمن نىاوى دةبىات  مايك

ةى خىىبى دانىىاوة لىىة بىىارزان  يةكىىةم شىىيَخى سىىبفى لةاليىىةن ) سىىيد تىىةها نىىةهرى ( بىىة خةليفىى

نةقشةبةندى بووة كة تةسةووفى لة بارزان بىاَلو كردؤتىةوة
 49

بىةاَلم ) ثىَي ر ةش ( ى نووسىةر  .

                                                 
45
 .07: بارزان صبي رةش 
46
 .183-0/188والدولة  يَخشمارتن فان برونسن: ا)كا وال 
47
 .0/188والدولة  شيَخمارتن فان برونسن: ا)كا وال 
48
ئةوة بةبير خويَنةر دةهيَنينةوة كة هةركاتيَك ناوى  عبد الرحمن بارزاني هات ئةوا مةبةستى  تاج ددينىة    

 بوية تيشك دةخةينة سةر ناوى يةكةم بَى ئةوةى با  لة سيفةتى بكةين.
49
 Michael M.Gunter; Historical Dictionary of Kurds Pp.146. 
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دةلَيَ  : زانيارى ناديارن تاوةكو ئيَستا كة ئةم تريقةتةى لةض شىويَنيَك وةرى طرتىووة  ثاشىان 

ر اى جياواز دةهيَنيَتةوة
50
.  

ر دةلَيَىىى  لةسىىىةر شىىىويَنى ) عبىىىدالرحمن ( نيىىىة كىىىة لىىىةض شىىىويَنيَك تةريقىىىةتى ئىىىةوةى ليَكبلىىىة

وةرطرتىىووة  بىىةلَكو بةمةبةسىىتى ) شىىيَخ عبدالسىىالمى يةكىىةم (ة  ضىىونكة شىىيَخ ) عبىىدالرحمن ( 

 ى يةكىىةمزانسىى  و تةريقىىةتى لىىة ) نىىةهرَا ( وةرطرتىىووة . بىىةاَلم نىىازانين كىىة شىىيَخ عبدالسىىالم

تىىووة؟ هةرضىىةندة هةنىىدَا سةرضىىاوة  هىىةن كىىة ئىىةوي  لىىة ) لىىةكوَا ئىىةم تةريقةتىىةى وةرطر

نىىةهرَا ( وةريارتىىووة . ضىىونكة نىىةهرَا سىىةنتةرى سىىةرةكى تةريقىىةتى نةقشىىةبةندى بىىووة 

ئىةوكات  هةنىدَا راى جيىاواز هىةن سىةبارةت بىىةوةى كىة تىاج الىدين ) عبىدالرحمن ( خةليفىىةى 

نيىىىة  ضىىىونكة شىىىيَخ  ر اسىىى ةمىىىة بىىىةهيل شىىىيَوةية  ئ  مىىىةوالنا خالىىىد ى نةقشىىىة بةنىىىدى بىىىووة

عبدالرحمن لةالى باوكيةوة نيَردراوة بب نةهرَا . ثاش وةرطرتنىى ئىةم زانسى  و تريقةتىة يىان 

بلَيَىىين ثىىاش تىىةواو بىىوونى لةاليىىةن سىىةيد تىىةهاى نىىةهرى بىىة خةليفىىة دانىىراوة لىىة بىىارزان  بىىب 

شدا باسىى كىردووة بةرةناار بوونةوة لة زولَ  و ستةمى ئاكاكانى زيَبارى هةروة  مايك  لة ثيَ 

. 

دواتىىر ) مىىارتن ( دوو دَل بىىووة لىىةبارةى ) شىىيَخ عبىىدالرحمن بىىارزانى ( هةنىىديَك جىىار 

طىةورةى شىىيَخ عبدالسىىالمى يةكةمىة هىىةروةها دةلَيَىى  : عبدالسىىالمى  عبىىدالرحمن بىىرا -دةلَيَى  :

" يةكةم كور ى عبدالرحمان نةبووة بىةلَكو بىراى بضىووكى بىووة
51
لىة ثاشىان هىةمان نووسىةر  .

كةباسى كردووة ةاشويَنيَكي تر دا دوو دَل بووة لةو
52
طومان لىةوة دانيىة كىة شىيَخ عبدالسىالم  .

كاتىىةى كىىة ) شىىيَخ عبىىدالرحمن (  بىىراى بضىىوكيةتى بىىة طىىويَرةى ديكيىىومينتى  ميَىىذوويى  لىىةو

م ( ضوار  قةبيلةى تر طةيشىتنة  0301بارزانى بوو  بة خةليفةى سةيد تةها نةهرى لةسالَى ) 

ةكانى بىىارزان  تايبىىةت هيَميَكىىى ر كابىىةرى زيَباريىىةكان ئىىةواني  ) شىىيَروانى  مىىمورى  شىىيَخ

بةرؤذى ر دولةمةرى (
53

 

سىىةبارةت بىىة عةشىىيرةتةكانى تىىر وة  ) طىىةردى . نىىمارى . هىىةركى بنىىةجى ( ئىىةوان نةبوونىىة 

هيَىىىمى ر كابىىىةرى لةطىىىةلَيان دذى زيَباريىىىةكان . عةشىىىيرةتى هىىىةركى بنىىىةجى ئىىىةوان سىىىةر بىىىة 

انى نىىةهرى بىىوون . هىىيل ثةيوةنىىدييَكيان بىىة شىىيَخةكانى بارزانىىةوة نىىةبووة  ئىىةوان بوونىىة سىىةر

  ثةيوةنىدى لىةنيَوان لة ماوةيىةكى درةناىدا بةشيَك لة شيَخةكانى بارزان وة  عةشيرةتةكانى تر

و توند بوو . تايبةت لة بىوارى ئىالوطبر ى زانسىتي و  نةهرَا و بارزان ثةيوةنديةكى زؤر باش

( لىةبارزان دةيخويَنىدو لىة  0880 – 0880يداللىةى نىةهرى ) ة. بىَو نموونىة شىيَخ عوب زانيارى

كتيَبخانىىىةى طىىىةورةى بىىىارزان خويَندنىىىةوةى دةكىىىرد  هىىىةروة  شىىىةويَك لةشىىىةوةكانى زسىىىتان 

ثىىةرتوو  خانةكىىة ئىىاطرى طىىرت و هبكارةكةشىىى بريتىىى بىىوو لىىة كىىاتى شىىيَخ عوبةيدواللىىة ى 

و  دةبيَىى  و لىىة ذيَىىر ر وونىىاكى مىىوم خىىةوى لىىة ضىىاو نىىةهرى خىىةريكى خويَندنىىةوةى ثىىةرتو

دةكىىىةويَ  و مبمةكىىىة دةكةويَتىىىة خىىىوارةوة و زةيتةكىىىة  بىىىاَلو دةبيَتىىىةوة . تىىىا شىىىيَخ عوبةيدواللىىىة 

و دةبينيَىى  طىىر ى ئاطرةكىىة زيىىادى كىىردووة  هىىاوار دةكىىات و درةنىى  بىىة هانىىاى  بةخةبىىةر ديَىى 

لىة م ببنىةوة )شىيَخ عبدالسىالمى يةكىةم ( هةربىة. دةطةن ئاطرةكة زؤر لة ثةرتوكةكانى سىوتاند

                                                 
50
 .07: بارزان صثى رةش 
51
 .0/188مارتن: ا)كا  
52
 .0/183  سةرضاوةى ثيَشتر 
53
 .50وليام إيغلتون: القبائ  الكردية ص 
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بىىةالَم  دةلَيَىى  كىىة تىىاوةكو ئيَسىىتاش خىىةلَكى بىىارزان وةبيريىىان ديَتىىةوة  داهبنراوةيةكىى ثارضىىة 

 تةواوى هبنراوةكة وون بووة  لة دةس  ثيَكدا دةلَيَ  :  

 تانىَ (شة ة  ل شة يَ  زس

 ةفرو بارانيَ ((((((((((وةختَى ب

 نىَ ارزا(((ئاطر بةربية ح را ب

 واتاى:

 نى زستانشةويَك لة شةوا

 انبار و كاتى هاتنى بةفر

ى طرت حوجرةى بارزانطر  
54
. 

 

ى جيَىىى طرتىىةوة  بىىة اَلم حمىىود ( ى كىىورثىىاش مردنىىى ) شىىيَخ عبىىدالرحمن ( ) مىىةال م

( ى بىراى ئىةو شىويَنى باريَتىةوة   ى يةكىةمموريدةكان لةطةَل ئةوة بوون كة ) شيَخ عبدالسالم

كى شىارةزا و ليَهىاتوو كةسىايةتيةكى كاريممىاتى كبمةاَليىةتى و ئىاينى زانىاييَ بةهبى ئىةوةى كىة 

يىىة  ببيىىة كةسىىانى وةكىىو ئىىةو ثيَويسىىتة تةريقىىةتيان لىىة دةسىى  دابيَىى   تىىاوةكو ئىىةم تةريقةتىىة بىىة 

زينىىدوو ا و ضىىاال  بميَنىىَي  ثىىي ر ةش دةلَيَىى :  بىىةهبى ئىىةوةى كىىة بىىوو بةسىىةرؤكى هىىةموو 

" ةركةوتنى زؤرباشى بةدةس  هيَناشيَخةكان لةوَا ئةن امى س
55
شىيَوازيَكى  –مىارتن  -بةاَلم .

تر دةداتة ئةم مةسةلةية  ببيىة واى ببدةضىَي كىة )شىيَخ عبدالسىالمى يةكىةم ( ثىاش مردنىى بىرا 

طةورةكىىةى خىىبى بةخةليفىىةى ئىىةم تةريقةتىىةى دانىىاوة  كاتيَىىك شىىيَخ عبىىدالرحمان كبضىىى دواى 

م بىة ئاسىانى جيَاىاى طرتىةوة . كىةخبى بةشىيَخ دانىابوو كرد براى واتة شيَخ عبدالسىالمى يةكىة

لةو كاتةدا بةهبى مافى كةسيةتى خىبى  كىةبووة هىبى ناخبشىى لةاليىةن عوبةيداللىة خةليفىةى 

"سةيد تاها
56
. 

لة جيَاايةكى تردا مارتن دةلَيَ  :)شىيَخ عبدالسىالمى يةكىةم ( خىبى بىة خةليفىةى سةيد) ىالهللا( 

هةريىة  لةسىةيد تىةها و   ئةمةش بوة هبى نارةزاى لةالا براى سةيد تةهاى نةهرى زانيووة 

"تاج الدين عبدالرحمن ( 
57
ئةوة بووة هبى ئةوةى كىة شىيَخ عوبةيىدو اللىةى نىةهرى هيَميَكىى  .

عةشىىايرى بىىةهيَم بنيَريَىى  دذى بىىارزان
 58

ليَكبلىىةر واى بينيىىووة كىىة شىىيَخ عبدالسىىالمى يةكىىةم  .

ثايىىة  ى سياسىى بىَي و ضىىاوى لىة سىةركردة و ثلىةوزانايىةكى بىة توانىا بىووة  نىىة  سىةركردةيةك

بيَ   طريمان واى دابنَي كة خبى بة خةليفة داناوة  بةاَلم ئةم ضةندة ثىاش مردنىى بىراى بىووة 

نة  لةكاتى ) شيَخ عبدالرحمن ( لة ذياندا مابوو . ئين ا خىب بةخىة ليفىة زانىين ئىةوكات كىاريَكى 

دواى مردنىى براكىةى يقىةت داوايىان ليَكردبىوو  ئاساى بووة بب ئةو . ضىونكة موريىدةكانى تةر

شيَخ عبدالسالمى يةكىةم كاتةكىةى خىبى تىةرخان كردبىوو لىة طوتنىةوةى وانىة و كىار لىة نيَىوان 

ئىىةو كاتةكىىةى بىىة زانسىى  و زانيىىارا و   (بىىارزان)طونىىدةكانى ) ئاسىىتى (  و طونىىدى براكىىةى 

 ئاينى ثر كردبووةوة. 

كة زاناييَك بوو  ببية كة خبى بىة طىةورةى نىةدةزانى   شيَخ عبدالسالمى يةكةم بةهبى ئةوةى

ى لةطةَل مىالَ  هيل جياوازيةكى نةبوو ىمالَةكة  خواردنى هةمان شيَوةى خواردنى خةلَك بوو
                                                 

54
 .03بارزان صثى رةش: 

55
 .74بارزان ص ثى رةش:  
56
 .0/507مارتن: ا)كا  
57
 .0/183سةرضاوةى ثيَشتر   
58
 .0/130ر  سةرضاوةى ثيَشت 
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خةلَك بةطشتى  هةربةم شيَوةيةى ويارام باسى دةكات ودةلَيَ  : سيفةتيَكى طةورة لة كةسيَكى 

شىويَنى خىبى دةهاتىة دةر  زؤربىةى هىةرة زؤرى طةورة كة خبى بة طةورة نىةدةزانى  و لىة 

 شيَخة ناوباناىةكان لىة شىويَنى خبيىان دةردةضىوون لىةكاتى ثيَشىوازى كردنيىان لةكةسىانى ر ؤذ

بىىةاَلم دواى دانيشىىتنيان ئين ىىا ئىىةوان دةهىىاتن تىىاوةكو ئىىةو  ئىىاوا تىىاوةكو لةبىىةريان هةلَنةسىىتنةوة 

م ئىىىةم شىىىيَخةى بىىىارزان خىىىبى دةهاتىىىة كةسىىىانةى كىىىة ر ؤذ ئىىىاوان لةبىىىةرى هةلَنسىىىتنةوة  بىىىةاَل 

 مانى نىان خىواردن دةبىوو لةطىةلَ ثيَشوازيان و بةطيانيَكى دوور لةخب بةطةورة زانين   ئامىادةي

"
59
شيَخ عبدالسالمى يةكةم خةمخورى زانس  و زانيارى بوو  زؤرطرناى بةفيَر خىوازانى  .

ناوضةكةدا باَلو بكةنةوة  لىةو  و ثيَشوازى لة زانايان دةكرد  تاوةكو زانس  و زانيارى لة دةدا

زانايانةى كة هاتوون بب بارزان ) مةال ئةحمةد عبالخالق ئاكرةيى (  بوو
 60

شيَخ لىةثاش خىبى .

) بيىىر و بىىاوةر ى ( لىىة شىىرو ةى زؤر كىىارى ضىىاكى جيَهيَشىى   كىىة ثىىةرتوكيَكى دانىىاوة لةسىىةر 

ى ليَبيَى  ( لةسىةر دةسىتى ) رةحمةتى خوا دةلَيَ ه ( كة 0014طوندةكةى ) ئاستى ( لة سالَى ) 

زيَبىارى لىة  ة كورى مال محمد بارزانى لة طونىدوبةندةى هةذارت عبدالسالم كورى مال عبدالل

عةشيرةت ر لة ماناى ) جماد االخرة ( لةطوندى ) ئاستى ( ثاش تيَ ةر بوونى هةزارو دووسةد 

" و شةسىىى  و ضوارسىىىاَل لىىىة هي رةتىىىى ثيَغةمبىىىةر
61
سىىىاَل  بةرلىىىة كبضىىىى دواى بىىىة سىىىيَ  .

ثةرتووكيَكى زؤر بةهيَمى لةسةر فيقهى ئيسالمى دايناوة
 62

هةروةها نامةى ) بيرو باوةر ى (  .

ئيمىىانى بىىةزمانى كىىوردى نووسىىيووة
 63

ئين ىىا هةلَسىىاوة بىىةوةرطيَر انى نامىىةى ) القدسىىية ( هىىى  .

وةتة سةر زمانى كوردى لة زمانى فارسى وةرطيَراشيَخ خواجة بهاالدين نةقشةبةندى كة 
64
. 

ثيَنج بىةي   نةوةدوراوة كة لة زؤر بوار ثيَك ديَ   لة ئاينى طرناى دانهةروةها هبنراوةيةكى 

ه ( داريشىىىتووة  كةلىىىة كبتىىىاى ئىىىةم ثةرتووكةيىىىةدا بةتىىىةواوةتى  0058ثيَىىىك هىىىاتووة كةسىىىالَى ) 

شرؤ ة و ليَكدانةوة ى بىب دةكىةين  دواى مردنىى شىيَخ عبىدالرحمن ثةيوةنىدى نيَىوان نىةهرَى و 

ن تيَكضوو . واتة لة نيَوان شيَخ عوبةيداللةى نةهرى و شيَخ عبدالسالمى بارزانى  بةرةو بارزا

ر يَضكةى زؤر مةترسيدار ثةرةى سةند  ئةطةر لةزانين و بوونى كورى نةبواية ) شيَخ محمىد 

م ( شىىىيَخ عبدالسىىىالم  0870) لىىىة سىىىالَى بىىىارزانى ( لىىىة دواى مردنىىىى بىىىاوكى بىىىووة جيَنشىىىينى 

قاسى  و محمىد ( لىة ثىاش خىبى جيَهيَشى   شىيَخ محمىد لىة ذيناةيىةكى زانسىتي و  هةريةكة لىة )

هةر لة تةمةنى طةن يدا توانى ثةيوةندى نيَوان بىارزان و نىةهرَا  و سوفياةرى ثةروةردة ببو

كةدا لة نيَوان شيَخ عوبةيدواللةى نةهرَا و شىيَخةكانى و لقةخبش بكات  واتة لة نيَوان بنةضة 

ا  لىىة شىىيَخ محمىىد بىىارزانى دةكىىات و دةلَيَىى : ) شىىيَخ محمىىد بىىارزانى داواى بىىارزان   مىىارتن بىى

كىىردووة لىىة شىىيَخ عوبةيداللىىة كىىةوا ئي ىىازةى خويَنىىدنى تةريقىىةتى ثيَبىىدات  ئىىةوةى سىىةثاند كىىة 

ثةيوةندى خبشةويستى دووبارة ثةيدا بكاتةوة لةطةَل سىةنتةرى نةقشىةبةندى كىة سىةرةكى بىوو 

"لة ناوضةكةدا 
65
.  

                                                 
59
 .000: مهد البشرية صويارام 
60
 .30بارزان ص ثى رةش: 
61
 .75ص   سةرضاوةى ثيَشتر 
62
مةسىىىعود بىىىارزاني: بىىىارزاني و بمووتنىىىةوةى رزطىىىاريخوازى كىىىورد )هىىىةوليَر  وةزارةتىىىى ثىىىةروةردة   

0004)0/01. 
63
)عقيىدة اوةرى ئيمىان عبد السالمى يةكىةم   بىةزمانى كىوردى نووسىراوة  لىة ذيَىر نىاوى بيروبى شيَخنامةى  

 .0333لة ضاثخانةى وةزارةتى روشنبيرى لة هةوليَر لة ضاثدراوة سالَى   اإليمان(
64
 .0000 نامةيةكى لةضاى دراوة لة وةزارةتى روشنبيرى لة هةولير سالَى 
65
 .0/571مارتن: ا)كا   
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ى بىىىارزان بىىىة جبريَىىىك ر اهىىىاتوون دذى زولىىى  و سىىىتةم  هىىىةولَيان دةدا داد ثىىىةروةرى شىىىيَخةكان

 كبمةاَليىىىةتى بىىىب هىىىةموو ضىىىينةكانى كبمىىىةَل دابىىىين بكىىىةن  تايبىىىةت شىىىويَنكةوتوانى تةريقىىىةتى 

. نموونة لةسةر ئةم ضةندة  جولةكةكانى بارزان ر وويان كىردة الى هةرسَي ئاينة ئاسمانيةكان

دا بىىا  كىىراوة  تبمىىاركرد . كةلىىة ثيَشىى كااَليان دذى ئاكاكىىانى زيَباريىىانشىىيَخ محمىىد بىىارزانى سىى

جولةكىىةكانى بىىارزان بىىة جبريَىىك وةسىىفى شىىيَخ محمىىد بارزانيىىان دةكىىرد وة  طىىةورة ثيىىاويَكى 

شىىىيَوةية  دةيىىىان طىىىوت: ) يةكيَكىىىة لةوانىىىةى كىىىة  ئىىىةوان . مةسىىىيحيةكاني  بىىىة هىىىةمانضىىىاكى 

هىةموو كارةكانمىان دةضىينةالى ئىةو هىةروة  دةضىينة  جياوازى نية لةطةَل ر وحانيةكان ( بىب

الى روحانيةكانمان
 66

هةروة  زؤر ئاساى بوو الى شيَخ محمد بارزانى لةمالى مةسيحيةكان  .

خواردن بخوات  و دةس  نويَذ هةلَباريَ  و نويَذ بكات
 67

ئةم هةلَويَستة ثةيوةنديةكى باش لىة  .

دا  بىىةم جىىبرة هةلَويَسىىتة داد ثةروةريانىىةواى لىىَى نيَىىوان موسىىلمانةكان و مةسىىيحيةكان نيشىىان دة

ديَ  بةيانى نةوةكانى ئةم طوندة) بارزان ( هةرسَي ئاينةكان زؤر دلَسبز دةبن بب شىيَخةكان و 

طىىةَل و نةتىىةوةيان  ببيىىة كاتيَىىك ثةرتوكخانىىةى بىىارزان ئىىاطرى طىىرت  لىىة ثيَشىىدا باسىىى ئىىةم 

ةكيَك لىىة مةسىىيحيةكان ئىىةوكات ضىىوةناو ضىيرؤكة كىىراوة  بىىة هىىبى شىىيَخ عوبةيداللىىة نىىةهرا يىى

ثةرتوكخانةكةوة بةدةستى خبى ثةرتوكى فر يَدةدا دةرةوة بب ئةوةى لة سىوتان ر زطاريىان بيَى 
 

68
.  

نموونةيةكى تر لةسةر دلَسبزى شويَن كةوتوانى ئةم دوو ئاينة بىب شىيَخةكانى بىارزان  بةسىةر 

ثوضىىةَل كىىردةوة كاتيَىىك لةاليىىةن  هىىاتى ئىىةو ئافرةتىىة جولةكةيىىة بىىوو كىىة ثالنىىى ئىىةو ثيىىاوةى

كاتيَىىىك شىىىيَخةكانى  شىىىيَخةكانى سورضىىىى بىىىب تيىىىرؤر كردنىىىى شىىىيَخ محمىىىد بارزانيىىىان دانىىىابوو 

سورضي كةسيَكى طيان فيدايان ناردة تةكيةى بارزانى بة بيانووى ئةوةى كة هاتووة ثة شيمان 

و طومانيىان لىَى هىةبوو  بيَتةوةو توبة بكات . بةاَلم شىويَن كىةوتوانى شىيَخ محمىد دوودَل بىوون 

ببية كةسةكةيان خستة ذيَر ضاوديَرى يةوة كاتيَك هةموو ر يَااييَكى ليَايرابوو  هةولَيدا بةرةو 

ََ  ر ابكىات و خىةريك بىوو لةدةسى  دوا كىةوتوانى ر زطىارى بيَى   ئةطىةر ئىةو  باغ وبيستانَي

خ محمىديان دا. كىة ثىَى ى ئافرةتة جولةكةيىة نةبووايىة  كةشىويَنى ثياوةكىةى نيشىانى ثيىاوانى شىيَ 

طىىوتن بىىةو ر يَاايىىةدا ر ؤيشىىتووة . ئىىةواني  بةدووايىىدا ر ؤيشىىتن تىىا نميىىك بوونىىةوةو برينىىداريان 

 كرد  بينيان ثياوةكة هةلَارى دةمانضةية تاوةكو كارى تيرؤركردنى شيَخ محمىد ئىةن ام  بىدات

"
69
ئاتن ر ( با  لة وةزعىى بةاَلم ئاكاكان بةتةواوةتى ثيَضةوانةى ئةوان بوون  )  اموئي   .

جولةكىىىةكان دةكىىىات لىىىة كوردسىىىتان ودةلَيَىىى  ) هةرضىىىى لةكوردسىىىتان بىىىوو سىىىةرانى هىىىبزو 
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)هىىىةوليَر   0375-0310َورشىىىى ئىىىةيلول شىىىةوكةت مىىىةال ئيسىىىماعي  حةسىىىةن: رَوذانىىىَى لىىىة ميَىىىذووى ش 

لةهةنديَك لة شويَنكةوتوانى ثيَغةمبىةردا . 084( ى 0007   0408  0ضاثخانةى وةزارةتى ثةروةردة  ض

هاتووة كة لةمالى خاوةن ثةرتوكىة ئاسىمانيةكان دةسى  نويَىذيان هىةلَارتووة ونويَىذيان كىردووة نانيىان لىةوَى 

( يىةكيان كىردووة   كىة مةسىيحىخودايان لَى بيَى ( نويَىذيان لىة مىالى ))رةزاى  رداةد  بو و لمانةس خواردوة

تان ثا  بكةنةوة ئةبوو دةردا ثَى طوتووة ئايا لة مالةوةتان شويَنيَكى ثا  بَو نويَذكردن هةية؟ ئةوي  طوتى دلَ 

وةرباىرة  اشان سةلمان طوتى : بَوخوت شةريعةتيَكى لةو ثاشان لةهةرشويَنيَك حةزبكةن نويَذى لَى بكةن  ث

 القىىي  ابىىن ) عبىىد  بىىو المرعىىي  يىىوة بكىىر  بىىي بىىن محمىىد: نازانيَىى   بروانىىة كىىة هىىيل شىىتيَك لىىة شىىةريعةت

 هى(1931 1  طالمعرفىة دار  بيىروت) الفقي حامد محمد:  تحقيق  الشياان م ائد من اللهفان إكاثة :ال وزية
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عةشىىىيرةتةكان لىىىة ضةوسىىىاندنةوةى جولةكىىىةكان نةوةسىىىتابوون  بىىىةلَكو زؤر زيىىىاتر بىىىوو وة  

"ئةوةى واَلتانى تر هةبوو 
70
دا . ئةم نموونانة  ليَدانيَكى  بةهيَم بىوو لىة ئاكاكىان لىة ناوضىةكة .

ببية ئاكاكان ثالنيان دادةر ش  دذى شيَخةكان تايبىةت دذى شىيَخ محمىد  بىةوةى كىةوا كوشىتنى 

حةاللة  ضونكة لة ئاينى ئيسالم دةرضووة  دوورة لة ئىاينى خىودا  وبىة ئىاينيَكى نىووَا هاتبتىة 

طورَا ضىةندين تبمىةتى تىرى بيىرو بىاوةر ى ترسىنا  تىاواى ليَهىات ئىةم تومةتانىة طةيشىتن بىة 

م ( بىىاناى شىىيَخ محمىىديان كىىرد بىىَو موسىى   0885سىىةاَلت دارانىىى عوسىىمانيةكان لةسىىالَى ) دة

هةرلةوَا لةذيَر ضىاوديَرى دةرنةضىوونيان دانىا . بىب ماوةيىة  لىةوَا مايىةوة ثاشىان هىةاَلت و 

طةر ايىىةوة بىىب بىىارزان  ثيَدةضىىوو دةسىىةاَلت ضىىاو ثَوشىىى لىىة هىىةاَلتنى كىىرد. بىىة اَلم ئاكاكىىان لىىة 

شىىىيَخةكان بىىىةردةوام بىىىوون . ضىىىونكة طةر انىىىةوةى بىىىة سىىىةالمةتى سىىىةركةوتنى  دوذمنايىىىةتى

هةذاران و ستةم لَى كاران بوو بةسةر زؤرداران. كة بووة ثىاَل نىةريَكى زيىاتر خىةلَك بىاوةر ى 

بىىة شىىيَخ محمىىد بهيَىىنن. ببيىىة شىىويَن كىىةوتوانى و ديظىىةالنى زيىىاتر بىىوون  ثاشىىان عةشىىيرةتى ) 

انى بارزان . ئةمىة واتىة لةوانةيىة عةشىيرةتى طىةردى لىة كبتىايى طةردى ( طةيشتن بة شيَخةك

بنة شىىيَخةكانى بىىارزان .ثاشىىان عةشىىيرةتى ) نىىمارى ( ةردةمى شىىيَخ محمىىد بىىارزانى طةيشىىتسىى

طةيشتن بة شيَخةكانى بارزان . ثاشان الواز بوونى دةسةاَلتى ئاكاكان و بةديار كةوتنى ر ؤلَىى 

ش عةشىىيرةت طةيشىىتن بىىة شىىيَخةكانى بىىارزان . جاةلىىة شىىيَخةكانى بىىارزان . ليَىىرةدا هىىةر شىىة

عةشيرةتى ) هةركى بنةجى ( نةبيَ  ببيىة ئىةوان مانىةوة لةسىةر ثالَ شىتى شىيَخةكانى نىةهرَا . 

يان هةنديَك جار سةربةخبى ماونةتةوة  لةوانةية طةيشتنيان بىة شىيَخةكانى بىارزان لىةو دوايىة 

وكات . بةَام طةيشتنيان بة شيَخةكانى بارزان بيَ . ئةطةرضى ميَذوويةكى ناديارى هةبووة ئة

جةمىةدانى  زؤر بة هيَواشى بووة . بة شيَوةى هىةنااو بىة هىةناا و بىووة . تايبىةت لىة طىبر ينى

) مةنىىديلى سةرسىىةريان و طبر ينيىىان بىىب سىىبر ( كةئىىةم نيشىىانة ر ةناىىى بارزانيةكانىىة .  ر ةش

مى شىيَخ ئةحمىةد بىارزانى طةيشىتونةتة زؤربةى بب ضوونةكان دةلَيَن ئىةم عةشىيرةتة لةسىةردة

ميللةتى بارزان. ئاكاكان ئةم جارة لةطةَل شيَخةكانى بي يلىى سورضىى نىمي  بوونىةوة. كاتيَىك 

كيَشةكةيان درووس  بوو لةطةَل شيَخةكانى بارزان لةسةر ئافرةتة ر فيَنراوةكة
71
  . 
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طونديَكىة كىة سىةرانى عةشىيرةتى  –ضيرَوكى ئىةو ئافرةتىة رفيَنىراوة بىةم جورةيىة  لىة طونىدى )رو ىَى(  

( كوبونىةوةى سىةرانى ئىةوان بىوو   )رةش بةلة ( بةبَونةى ) مىارةكردن ئاهةنايَكى –ن  طوران لةوَى بوو

محمد سورجي  لةكاتى ئاهةناةكة ضاوى محمد حافيم بىة كضىيَكى  شيَخلة نيَوانياندا   )محمد حافيم( كورى 

بىةردةوام  كثةيوةندى ية ضةند رَوذيَى بةشداربووى ئاهةناةكة دةكةويَ  هةس  بة خوشةويستى دةكات وئةم

دةبيَىى   ئىىةم ئافرةتىىةش خىىاوةن ثياويَىىك بىىوو  لىىة داوى ضىىةند رازى بىىونيَكى نهيَنىىى لةكوتاييىىدا برياريىىدا كىىة 

ئافرةتةكة ببات لةطةَل خَوى )برةويَنى (  رفاندى ئافرةتيَكى خىاوةن ميَىر لةاليىةن عةشىيرةتةوة كىاريَكى كىةم 

 بةهىىةرجوريَك بيَىى  يرَوزتىىرين كارةكانيىىان بىىوو وئاسىىان نية.ضىىونكى ئةمىىة بةكىىةم زانينىىى ثيَشىىيَ  كردنىىى ث

ى ثيىاوةكى بىة ودا مىالَ لةشىة بىروات   دا كة لةطةَل )محمد حافيم ( ( ريَاة بةخَويدا)رةشىَ  ئافرةتةكة بةناوى 

لىىة طىىةلى رويشىى  لىىة  جيَهيَشىى  لىىة قةالكىىة هاتىىة دةرةوةو لىىة خىىوارةوةش خوشةويسىىتةكى ضىىاوةرَى ى بىىوو 

 شىيَخةم ئىةم كىارة ئاشىكرابوو  ميَىردى رةشىَى )شىةريف ئاكىا( رووى كىردة الى تاريكى شةودا  ماوةيةكى ك

ى سورضىى توشىى سىةدمةيةكى زَور نىاخَوش شىيَخلىةوكات  محمد سورضى بَو سكاال لة دذى محمىد حىافيم 

بويىىة برياريىىدا كىىة  نيتىىةوة بىىَو خاوةنةكىىةى بىىةاَلم بىىَى سىىود بىىوو ة هىىةولَى داوة كىىة ئافرةتةكىىة باةريبَويىى بىىوو 

رةتةكةى تةال  بدريَ  لىة ثيىاوة راسىتيةكةى   كىام ئىافرةتى بويَى  لىة نيَىوان كضىانى عةشىيرةت بىَو خىَوى ئاف

هةلَبذيَري  و داواى ثارةو مال و سامان بكات  بةاَلم شةريف ئاكا ئةم ضةندةى بة يىةك ارى قبىولى نىةكرد  

وخوشةويسىتةكةى بةتىةنيا لىةناو برياريدا كة كورةكىةى لىة عةشىيرةت دوور بخاتىةوة) بَويىة محمىد  شيَخبوية 
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يان باةينة الى ) شيَخ بةيةكةوة ضوونة الى شيَخ ) محمد  ديق نةهرى ( تاوةكو سكااَلى خب

ةكريَىى  لىىةالى شىىيَخةكانى محمىىد  ىىديق ( لىىة بيَهيَميىىان و الوازى و ئىىةو سىىتةمةى كىىة ليَيىىان د

لىىةو كاتىىةوة شىىيَخ ) محمىىد سورضىىى ( شىىيَخى ب يىى  ئىىةم هىىبنراوةى لىىة حىىمورى  شىىيَخ بىىارزان 

 محمد  ديق خويَندةوة . 

 َى  ادقيتويى  ةديق                                          

 تويى دةثرسي لة حةقي

 ىمالقتويى سةيدَى 

 تةمبى دكةى ناحةقي

 واتاى :

 تَوى دوستى ر استاويان

 تَوى  دةثرسى لة راستيان

 طةورةى هةرةطةورةمانى توَ 

تةمبَى دةكةى ناحةقان                                        
72
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ى بىارزان. لةوانىة وة  هىةر جىار ثر بىوو لىة بىةناو جةريمىةى شىيَخكيان دةرهيَنىا كىة ئين ا ليستيَ 

بريتىىى بىىوو لىىة ) دةرضىىوون لىىة ئىىاين ( باسىىي  نيكيتىىين  لةسىىةر زارى شىىيَخ محمىىد سورضىىى 

دةطوازيَتىىةوة كةبىىة شىىيَخ محمىىد  ىىديقى نىىةهرى طىىوت: لةسىىةر تبمىىةت بىىاركردنى شىىيَخةكانى 

  طةورةم  تب هةموو شتيَك دةزانى كىة ر ويىداوة  منىي  هىةموو بارزان  ) من ناتوان  هيل بلَيَ 

                                                                                                                                                             

ئةشكةوت مانةوة بة ترسو ناخوشى لة دةس  تولةسةندنةوة ( )تاوةكو ئيَسىتاش ئىةم ئةشىكةوتة بىةناوى ئىةوة( 

لة دواى رَوذى بةهارى ئةوساَل محمد حافيم خَوى نميك كىردةوة لىة عةشىيرةتى هىةركى لىة كَوتىايى طةشىتة 

ا شىةريف ئاكىا ئىةوةى بىَو ديىار بىوو لىة بىَى هيَىمى عةشىيرةتةكةيان هاوينةدا بَو ناو مةروماالتياندا  لةوكاتىةد

)طوران( بَو تو لةسةندنةوة لة محمد حافيم لةضاو بة هيَمى عةشيرةتى سورضى  .بةم جورة بَى دةن  مىاوة 

ضاوةرى ئةوةبوو دةرفةتيَكى بيَتة ثيَ  بَوى  بَوية بةشيَوةيةكى ضاوةروان نةكراو كيَشىةية  هاتىة بةدةسىتى 

محمىىد بىىارزانى تىىا ضارةسىىةربكات  هةنىىديَك لىىة ثيىىاو ضىىاكةكان هىىةوليان دا كيَشىىةكةى شىىريف ئاكىىاش  خشىىيَ 

( هةنىديَك كىة  وكىارى نميىك لىة 0830محمد بارزانى  بيروباوةريَكى تر هةيىة كىةوا لةسىالَى ) شيَخباةينة 

ريىىارى دا كىىة محمىىد بىىارزانى بىىَو ضارةسىىةرى ئىىةم كيَشىىةية  بويىىة ب شىىيَخشىىةريف ئاكىىا داوى كردبىىوو لىىة 

ةم كىارةى بىة هةردوكيان ليَك جيا بكاتةوة ئةطر بةزةبرى هيَمي  بيَ  لةوكاتةدا خيَمانةكى بَو طةراندةوة  ئى

ي( لةوكاتةشدا سىةرةتاى ثىايم بوو هةركيىةكاني  بىَو لةوانةش ) حمد ئاكا بيرسيا   اردهةنديَك نويَنةرانى س

 اسىرابوو شىويَنةكة  هىةروةها لىةبىوو   بىة دولىى سىوران نكة محمد حافيم لة طىةليان  شويَنيان  دةطةرانةوة 

)طرآ ئا ىدةلَى رومىَى( ناسىراوة نميىك لىة طونىدى شىانةدةرةرى كة بَو ثشودان بوو ئةمرَو بة   شويَنيك لةوىَ 

  ا بىروات و زانيىارى بةدةسى  بهيَنيَىيىةكيَك لىةوان تىوانى بةناويانىد هىاتن   ادشىيَخ بةدوايانىثياوانى  بارزان 

ة درةناانىةى شىةودا هيَرشىيان كىردة سىةر خيَمةكىةى محمىد حىافيم كةلةطىةَل )رةشىَى( لىة خىةويَكى تاوةكو لى

ى بىارزان فىةرمانى داوة كىة ببىةن بىَو الى ئىةو  شيَخكة  نةوةدركريان ائاطاد دةس  طيريان كرد  قولدا بوو 

كردبىوون  بىةالَم  ثىَى نىةئىةو فةرمانىةى  شيَخكة  محمد حافيم   ثَى كرد بة كوشتنى ىلةوَى دةست ةكارةساتةك

بىىووة  بىىة  شىىيَخبىىوون كةسىىيَك هىىةبوو كىىة موريىىدى  ثىىَى دةضىىيَ  لىىةنيَوان ئةوانىىةى كىىة بىىةم كىىارة راسىى يَردرا

 شىيَخجوريَك بيرى كردووتةوة كةوا ثاداشتى ئةوانةى ئةم كارة دةكةن جاة لة كوشتن هيضى تىر نيىة  بَويىة 

محمىىد سورضىىى  شىىيَخش  ضىىونكة بىىوة بكىىوذى كىىورى محمىىد بىىارزانى كةوتىىة نىىاو هةلويَسىىتيَكى زَور نىىاخو

.  باسي  لةسىةر ئىةم ضىةندةية دةلَيَ "ئىةم 718. باسي  نيكيتين: الكرد ص17-10: بارزان صبروانة: ثى رةش

ركابةريىىىىةو نىىىىاكوكى يىىىىة بةلاىىىىةن لةسىىىىةر مةسىىىىةلةى ثاثىىىىةن بىىىىوون بةئاينةوةيىىىىة كةلىىىىةدواى بةرذةوةنديىىىىة 

 سةروى هةموو ئةوانى ترةوةية.عةشايرييةكانةوة ديَ  بةردةوام كة لة 
72
 .13بارزان ص ثى رةش: 
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سىىةالحيةت  ثيَىىدةدةم لىىة ثيَشىىةكيدا مىىن لىىةذيَر خممىىةتى هىىةر بريىىاريَك  كىىةدةرى دةكىىةى  ئىىةو 

ثيَ  كةوتووة كىة ناتوانريَى  بىذميَر دريَى  هىةمووى لىةبير دةكىةم لىة ثيَنىاو وزيانانةى كة ماددين 

ة ئىىىىىةم جىىىىىارة جيىىىىىاوازة بىىىىىةهبى ئيهانىىىىىة كىىىىىردن و طىىىىىةورةى جىىىىىةنابتان بىىىىىةاَلم مةسىىىىىةلةك

ضةوسىىاندنةوةمان لةدةسىى  ثيىىاوانى ئىىةم عةشىىيرةتة خراثىىة  هىىةروةها ئىىةو بنةمالَىىة خراثىىة كىىة 

نىاتوان  طىوَا بيسىتى ناويىان بى   ليَىرةدا مىن طويَر ايىةلى فىةرمانى ئيَىوةم  تىب دةزانىى كىة ئىةوان 

قورئانيىىان فريَداوةتىىة نىىاو شىىويَنى ثىىي)  قودسىىيةتى قورئانيىىان نةسىىوتاندووة . بىىةَام ثىىةر ةكانى

ى مىن ةكانطىويَى خيَمانى هةروةها شويَنى نويَذةكانمان ثي) كردووة بىة ثىاش ماوةيىان  هىةردوو

  هةرضىىيةكى تىىب فىىةرمان دةدةى مىىن ى طىىوارةى طويَيىىانبر يىىووة بىىة دةرهيَنىىان وخممىىةتكاران 

"ر ازي   لة مةودوا بةدلَ  وطيان .
73
  

  ئىةوان شيَخةكانى بارزان ناشىاردريَتةوة ورضى كردبوو سةبارةت بةئةو زيادةر ؤى شيَخى س

بىىةبَي طومىىان دوورن لىىة هىىةموو ئةوتبمةتانىىةى كىىة خرابوونةتىىة ثالَيىىان  شىىيَخ محمىىد  ىىديقى 

نةهرى ناردى بةدواى شيَخ محمد بارزانى  لة بةندينخانةى بةدلي) زيندانى كىرا  ثىاش ئىةوةى 

ت دارانىى عوسىمانى ر اطةيانىدوو ر ونيكىردةوة  كةئىةم كة شيَخ محمد  ديق ئةوةى بىة دةسىةاَل 

  لةو كاتةدا شيَخى نةهرى خاوةن دةسىةاَلت ( كةسيَكى تبمةت بارةثياوة ) شيَخ محمد بارزانى 

م ( لةبةنديخانة دا ماوة  0384بوو  كة لةثيَشدا باسمان كردبوو  شيَخ محمد بارزانى تا سالَى ) 

دةسىىةاَلت ر اسىىتى مةسىىةلةكةى زانىىى  ئىىةم ر كابةريىىةى لىىة ثاشىىان ئىىازاد كىىرا  دواى ئىىةوةى كىىة 

نيَىىوان ئاكىىاو شىىيَخةكان بىىةردةوامى هىىةبوو تىىاوةكو بةسىىةر كىىةوتنى شىىيَخةكان كبتىىايى هىىاتوو 

م ( كبضىى  0300نيمامى ئاكاكان لة ناو ضوو لة ناوضةكةدا  شيَخ محمد بىارزانى لةسىالَى ) 

  بىابو  بوون لة ) عبدالسىالمى دووةم  ئةحمىةدتى دواى كرد ثيَنج كور ى لةدواى مانةوة كة بري

محمد  ديق
74

  بارزاني( م افى  مال 

واى مردنىىى خةالفىىةتى بكةويَتىىة دةسىى  شىىيَخ و كىىة لىىةدشىىيَخ محمىىد بىىارزانى وةسىىيةتى كردبىىو

عبدالسىىالمى دووةم  ئىىةم شىىيَخة بةيةكىىةم شىىيَخ دادةنريَىى  كىىة هىىةردوو وشىىةى شىىيَخى ئىىاينى و 

ةيانىىد  بَويىىة سىىةردةمةكةى  بىىة سىىةردةمى طىىور ان دادةنريَىى  لىىة ر ابىىوونى سياسىىى بةيةكىىةوة ط

ميَذووى شىيَخةكانى بىارزان دا. لةر كابىةرى نىاوخبى تةسىك لىة نيَىوان شىيَخةكانى تةريقىةت بىب 

ةتى نيشىىىتمانى و هةسىىىتى نةتةوايىىىةتى لىىىة ثيَنىىىاو سىىىةربةخبى يهةسىىى  كىىىردن بةبىىىةر ثرسىىىيار

كةسانى بةرامبةر طومىانى هىةبوو لىةم نيةتىةى  كوردستانر بةاَلم كيَشةكة بريتي بوو لةوةى كة

سى  بكىةن  بىة ية دروكة هةيبوو . ببيىة هىةوليان دةدا  بةربةسى  لةبىةردةم ئىةم ثىر ؤذةى سياسى

جبريَك بيريان دةكىردةوة كىةوا شىيَخ عبدالسىالمى دووةم لىة ثىاَل ئةمىة  مةبةسىتيَكى تىرى هةيىة 

 . ببيىىة ) سىىةرانى نىىةهرى ( ئىىةم ئىىةوي  سىىةثاندى شىىيَخايةتيةكةى بةسىىةر ئىىةواني تىىر دابيَىى

جموجبلَىىىىةى شىىىىيَخ عبدالسىىىىالمى دووةم و ئةوكارانىىىىةى كىىىىة ئىىىىةن امى دةدا  لىىىىة ناوضىىىىةكة 

بةمةترسىىيةكى ر وون و ئاشىىكرا دةزانىىرا لىىة لةسىىةريان  هىىةروة  شىىيَخ محمىىد  ىىديق نىىةهرى 

 هةمان تيَاةيشتنى هةبوو لةو مةسةلةيةدا . 

يَك لىىة ةم دا محمىىد  ىىديق لىىة نىىةهرى دةذيىىا . بىىة يىىةكلةسىىةرةتاى سىىةدةى بيسىىت -مىىارتن دةلَيَىى  :

دةذميَىىردرا  لةكوردسىىتانى ناوةنىىدا كىىة بىىووة هىىبى كةوتنىىة نىىاو   هىىةرة شىىيَخة دةسىىةاَلتدارةكان

                                                 
73
 .713-718باسي  نيكيتين: الكرد ص 
74
محمد بىارزاني نىاوى كىوريَكى خىَوى بىة محمىد  ىديق ناونابيَى  بىَو رازى   شيَخبةدورى نازانريَ  كة وا  

ةوةى محمىىىد  ىىىديقى نهىىىرا  لةوانةيىىىة بىىىةم جىىىورة سياسىىىةتة حةكيمانىىىة هىىىةولَى هيَوركردنىىى شىىىيَخكردنىىىى 

 .ةكانى بارزان و سةرانى نةهريةكان   لةوانةيةش هَوكاى تر هةبيَ  شيَخبارودوخةكةا دا بيَ  لة نيَوان 



 70 

ر كابىىىةرى يىىىةكى زؤر لةطىىىةَل شىىىيَخ عبدالسىىىالمى دووةم لىىىة بىىىاَلو كردنىىىةوةى ضةوسىىىانةوةى 

انى هىةردوو شىيَخةكان  كىة هىةولَى ويَتة نيَوان سنورى ناوضىةككةناوضةى ) ئبرامار ( كة دة

"فةرمان ر ةواى ر استةوخبى داوة لةسةر هةردوو عةشيرةتى هةركي و طةردى 
75
.  

ئىىةم ثىىالن و   م ( كبضىىى دواى كىىردوو 0300بىىةاَلم شىىيَخ محمىىد  ىىديقى نىىةهرى  لىىة سىىالَى ) 

د   لىىةدواى مردنىىى شىىيَخ محمىى  لىىة دذى شىىيَخ عبدالسىىالمى دووةمئامان انىىةى بىىةجَي نةطةيشىى

 ديق نةهرى كور ةكةى سةيد تةهاى دووةم جيَاةى طرتةوة  ثاش ر كابةريةكى زؤر لةطىةَل 

ََ  تىةهاى دووةم . هةرضىةندة شيخ  ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ عبدالقادرى مامى  لة ئةن ام دا بَو بىة شىَي

  ىىديق هىىةبوو لىىة نيَىىوان شىىيَخ عبدالسىىالمى دووةم و شىىيَخ محمىىدبىىةردةوام ر كابةريىىةكى زؤر 

تىىةهاى دووةم  تىىا  شىىى و ئىىارامى ر ؤيشىى  بىىة هىىاتنى سىىيدةنديةكىىة بىىةرةو بانىىةهرى بىىةاَلم ثةيو

لىىةدواى دا ر ووى كىىردة طونىىدى بىىارزان لىىةو كاتىىةى كىىة داوا كىىراو بىىوو لىىة اليىىةن دةسىىةاَلتى 

عوسمانية 
76
.  

شيَخ عبدالسالمى دووةم زؤر طةشتى بب ناوضةكان ئةن ام دا بب ثتةو كردنى ثةيوةندى  

ى كىوردى  لىة ثيَنىاو ا. يان بىة شىيَوازيَكي تىر بىب دروسى  كردنىةوةى مىالَ لةنيَوان عةشيرةتةكاند

يانيَكى كوردى سةربةخب  ببية سةردانى شىيَخ بةدى هيَنانى خةونى كورد لة دروس  كردنى ك

بهائةدين ى نةقشبةنديان كرد لة ) بامةر نَي ( لةطةَل ئةوةى كة لةر كابىةرى بىةردةوام دابىوو لىة 

طةلَى
 77

مى دووةم شةر ى تايفاةرى و مةزهةبى بر ا لة نيَوان عةشىيرةتةكاندا  شيَخ عبدالسال.

لة ثيَناو طةلى كورد  طةليَك سةردانى ئةن ام دا بب ناوضىةى بادينىان  ئةمىة بابىةتيَكى ميَذوويىة 

ناضينة ناو ناوةر ؤكةوة تةنها تيشكيَك دةخةينة سةر ئةو بوارةى كىة ثةيوةنىدى بىة باتةكةمانىةوة 

شكةش بة دةسةاَلتى عوسمانى لسالمى دووةم دوكبميَنتيَكى ميَذووى طرناى ثيَ هةية  شيَخ عبدا

م (  0308كىرد . كىىة بىىة طريناتىىرين داواكىىارى ئىىةو كىىاتى طىىةلى كىىورد دةذميَىىردرا  لةسىىالَى ) 

 بةرزكراوة دواى  واذوكردنى لةاليةن شيَخةكانى ناوضةكة

  -طريناترين داواكاريةكانى بريتى بوون لة :

 ردى بكريَتة زمانيَكى فةرمى. زمانى كو -0

 خويَندن بةزمانى كوردى بيَ  . -0

بةر يَوبةرايةتى ناحيةكان دابمةزريَنَي وفةرمانبةراني تر ئةوانىة بىن كىة بىةكوردى  قايمقام و -7

 دةدويَن .

 ياساو دةسةاَلت بة طويَرةى شةريعةتى ئيسالمى بيَ .  -4

ةبى شافعين ضىونكة مةزهىةبى ) حةنىةفى ( قازا و موفتى ئةو كةسانة بن كة لةسةر مةزه -5

 مةزهةبى فةرمى دةولَةتى عوسمانيةكانة .

 بيَ  . وةرطرتنى باج بة طويَرةى شةريعةت -1

بةاَلم دةسةاَلتى عوسمانى ئةم ضةندةى قبووَل نةكرد  ئةمةى بةداواكردنى دةولَةتى سىةربةخب 

( 0304 – 00 – 04لة اليةن كوردةوة هةذمار كرد ببيىة لىة ) 
78
شىيَخ عبدالسىالمى دووةميىان  

لة سيَدارةدا  سةبارةت بة شيَخةكاني تر ئةوانةى كة واذوويان لةسةر ئةم داواكاريانة كردبىوو. 
                                                 

75
 .0/185مارتن: ا)كا  
76
 .0/130 سةرضاوةى ثيَشتر  
77
) ربيىى   مابعىىة  0304-0871كىىاميران عبىىد ال ىىمد  حمىىد الدوسىىكي: بهىىدينان فىىي  واخىىر العهىىد الع مىىاني  

 .0/130وقارن م  مارتن: ا)كا  047ص م(0007  0خاني  ط
78
م)كوردسىىىىىىىىىىىىىىتان  مابعىىىىىىىىىىىىىىة وزارة 0375-م 0307اسىىىىىىىىىىىىىىماعي  زبير بالل:ثىىىىىىىىىىىىىىورت بىىىىىىىىىىىىىىارزان 

 71م(ص0388 0ال قافة ط
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لةوانة شيَخ نور محمد بريفكانى كةدةستيان بةسةر داطرتوو  لة زيندانى مووسَ  زيندانيان كرد 

لىة ر يَااكىةى الدا و  ندى بامىةر نىبةاَلم شيَخ بها  الىدين نةقشىبة  و هةرلةوَا كبضى دواى كرد

ة  دواى ئةوةى كة والى ) سليَمان لةتيف ( ئامبذطارى كردوو لة سيَدارة نةدراثةشيمان بو
 79

.  

 طريناترين دةسكةوتةكانى شيَخ عبدالسالمى دووةم بريتى بوون لة :

 لةناوبردنى رذيَمى دةرةبةطايةتى. -0

.دابةش كردنى زةوا و زار بةسةر جوتياران -0
80

 

 قةدةكة كردنى ذنهيَنانى ) قةسرى ( وةرطرتنى ) مةهرو ( ذن بة ذنى .  -7

 وس  كردنى ممطةوت لة طوندةكاندا. در -4

داد ثةروةرى كبمةاَليةتى لة نيَوان هةموو تايفةكانى كوردستان تايبةت لىة طونىدى بىارزان  -5

 و دةورو بةرى . بةهبى بوونى هةرسَي ئاينة ئاسمانيةكان . 

) دانيشىتوانى بىارزان لةضىةندين تايفىةى  -دةلَيَ  : بة خالَى كبتايى ديني) كبمارو  ةتسةبار

جيىىاواز لىىة ثيَكهاتىىةى نةتىىةوةى و ئىىاينى ثيَىىك ديَىىن  لىىة ثىىاَل كوردةكىىان هةريىىة  لىىة ئاشىىورا و 

جولةكىىةكان بةشىىيَكى دانيشىىتووانى ناوضىىةكة ثيَىىك دةهيَىىنن  كىىة بىىة ئاشىىتي و ئىىارامى لىىة طىىةَل 

ياون  شيَخةكانى بارزان مامةلَةيةكى زؤرباش لةطةَل جولةكة و مةسيحيةكان نةتةوةى كورد ذ

دةكرد
81
بىة شىيَخى وةكو طةَل مةسىيحيةكانى تىامى دووةم بة جبريَك مامةلَةى لةشيَخ عبدالسال .

و كين سةيرى شىيَخيان   ةتى ئةو كات بة ضاويَكى ثر لة رمةسيحيةكان ناسرابوو . ببية حكوم

وو نيانىةى هةيىة بةرامبىةر مةسىيحيةكاندةكىرد بىةهبى ئىةو نىةرم
82
زؤر اليىةنى تىر هىةولَيان  .

 شىيَخ  واى لىة دةدا تاوةكو ئةو ر   و كينةى حكومةت زياتر بكةنةوة كة هةى بوو بةرامبةر بة

شىىيَخ عبدالسىىالمى دووةم باشىىترين  :لَيَىى كىىرد كىىة بجيَاىىرى كونسىىولى بىىةريتانيا لىىة دياربىىةكر 

كومىةت زؤر كى كىةمي  هىيل كيَشىةيةكى نىةبووة لةطىةَل حشيَخةكانى ناوضةكةية بب ماوةيىة

زؤر نةرم بوو لةطةَل مةسيحيةكان داد ثةروةرانة لةطةَل دةوروو بةرى و هةلَسوكةوتى 
83
. 

لةسىةر طونىدة مةسىيحية نشىينةكان  ) ئةردةل ( دةكىات .وة  نموونىة با  لةطوندى  –ويارام 

بىىوارة وة طونىىدى ئىىةردةل ( لىىة ر اسىىتيدا دة لىىة ر ووى داد ثىىةروةرى لةطىىةلَيان دةلَيَىى :) لىىةزؤر 

 طوتريَىى  شىىايةنى دةسىى  خبشىىى يىىة  ضىىونكة خىىةلكى طوندةكىىة هىىيل هبيىىة  نادؤزنىىةوة كىىة

سكااَلى لةدذى تبمار بكةن لة ر ووى سياسةتةوة . ضوونكة طةورةى طوندةكىة بريتىى بىوو لىة 

بوو لىة بىة شىيَخى )ئاكاى سوارى( طةورةى هةموويان بريتى بوو لة شىيَخى بىارزان كىة ناسىرا

ضىىىىونكة بىىىىة جبريَىىىىك مامةلىىىىةيان لةطىىىىةَل دةكىىىىرد هىىىىةروة  ضىىىىبن لةطىىىىةَل  مةسىىىىيحيةكان 
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 .74جرجي) فتهللا ): يقظة الكرد ص 

80
سىىىةبارةت بىىىة خىىىالى دووةم )دابىىىةش كردنىىىى زةوى وزار بةسىىىةر جوتيارانىىىدا( مىىىةال مسىىىتةفاى بىىىارزاني  

م( تيَىدا هىاتبوو عةشىيرةتى ئيَمىة لىة 05/00/0347ى لة  باكو بَو بةرثرسى حيمبى بلشفي لة )نامةيةكى نووس

هيل دةرةبةطايةتى لة نيَوانما ندا نية  هةرية  لة ئيَمىة خىاوةن زةوى ومىولكى  ثةن ا هةزار كة  ثيَك ديَ 

تيارانىدا بةيةكسىانى م( بةسىةر جو0304عبدالسىالم دابىةش كىردووة لىة سىالَى   ) شىيَخخَويةتى  كة بىراى مىن 

 .0/708دايك بوونى بارزانى   لة ة : كونارةى سةدسالةىبروان
81
)بىافي نىازا وعبىدا حىاجي( )بيىروت   لة زمانى روسى وةرطيَراوة لة اليةن البارزاني وشهادة التاريخ   
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82
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مووسلَمانةكان دةكرد . ئىةم نىةرموو نيىان و داد ثىةروةرة يىة واى كىرد كىة ئىةوان بىة ئىارامي و 

خبشي دا بذين دوور لة تر  و ضةوسانةوة 
84
. 

ما ( ى مةسيحى لةطةَل هةنىدَا تخوَ زى ) ى زؤر هةبوو لة نيَوان  هبلةوكاتة شةر و ناخبشيةك

و دريَىىذ  كىىة لىىة كبتايىىدا ئىىةم كيَشىىةية  لىىة دراوسىىيَى كىىوردى موسىىلَمانةكان بىىب ماوةيىىةكى دوور

سةرى هةلَدا شةريَكى طةورة ر وويدا  اليةنى موسلَمانةكان هةولَيان دا بة شيَوةيةكى ناحةز بب 

) جيهىىىاد ( لىىىة دذيىىىان . بىىىة اَلم شىىىيَخ رازى كردنىىىى مةسىىىيحيةكان تىىىا ببنىىىة موسىىىلَمان بىىىة نىىىاوى 

دةن . هيل جموجبلَيَكى لةم جىبرة ئىةن ام بى م ئةم ضةندةى نةهيَش   شويَنكةوتوانى عبدالسال

ما ( ئةم ضةندةى شيَخ قةبولَى نةكرد و لةو كاتةى كىة جةيشىى تخوَ لة طةَل ئةوةى كة هبزى ) 

ة فةرمانةكانى شيَخ دةردةضوو . هةولَى ئاكا ل تةتوَ  -دةطةر ا  ويارام دةلَيَ  :توركى بةدوايدا 

هيَرش كردنة سةر مةسيحيةكانى دةدا . ببية شيَخ عبدالسالم نويَنىةريَكى خىبى نىاردة الى تىةتو 

ئاكا و ئاطادارى كردةوة . بةاَلم تةتو ئاكىا سىور بىوو لةسىةر ئىةم ضىةندةية  ببيىة جىاريَكي تىر 

انى شىىيَخ نىىاكرَا جىىَي بىىةجَي م) فىىةر -:ثيَىىى طىىوت و شىىيَخ نويَنةرةكىىةى نىىاردة الى تىىةتو ئاكىىا 

نةكريَ  ( شيَخ منىى نىاردووة تىاوةكو ثيَى  ر اباةيىةن  كىة ثيَويسىتة لىة مىالَى خىبت بميَنىى  ئاكىا 

سىىةرى بىىةرز كىىردةوة طىىوتى : شىىيَخ هيضىىى لةسىىةر مىىن نيىىة بىىا فةرمانةكىىةى بىىب يىىةكيَكي تىىر 

و دووبىىارة ثيَىىىى هاتىىة ثىىيَ   بنيَريَىى   ضىىوونكة مىىن طويَر ايىىىةلى ناكىىةم بىىةاَلم نويَنىىةرى شىىىيَخ

لة ذوورةكىةى  دواى ضةند خولةكيَك و كوشتى وتةتو ئاكا  خَوى هةلَدا سةر  ر اطةياندو دواتر

يىىىوانى خىىىبى بىىىة جيَهيَشىىى  و هاتىىىة دةرةوة خةن ىىىةريَكى بىىىة خىىىويَنى ثيَبىىىوو . كوشىىىتيةكى لىىىة  د

"قسةى شيَخ نابَي بشكيَنرَى  دةياوت "
85
بىةئاطابوو لىةوةى كىة شيَخ عبدالسالمى دووةم زؤر  .

هةنديَك كة  لةهةردوو الى مووسولَمانان و مةسيحيةكان ئةم هةلَة بقوزنةوة لة اليةن هةنديَك 

روة  هةنىىديَك لىىةوةدا هىىة ريَىى  بىىب جيهىىاديَكى ثيىىرؤز دذى بىىَى بىىاوةرانئاكاكىىان  ثاشىىان بابرد

تانيا رى بىةري) وان ( نامةيىةكى نووسىى بىب سىةفي جيَارى كونسولى بةريتانى لةببى دةضوو  

م ( تيَدا هاتووة ) ئاماذة بة شىيَخ  0304ماي) )  01( لة بةروارى  لة ئةستةنببَل ) لوي) مالي 

عبدالسىىالم دةكىىات كىىة لىىة اليىىةن هةنىىدَا سىىةرانى هبزةكىىانى كىىوردةوة بىىة شىىيَخى مةسىىيحيةكان 

هةولَيَك  ناوى دةبرد بةهبى ئةو نةرموو نيانيةى كة بةرامبةر مةسيحيةكانى نوواندبوو ئةمةش

بىىوو بىىب كىىةم كردنىىةوةى كةسىىايةتى شىىيَخ  ضىىونكة شىىيَخ زؤر بةباشىىى لةطىىةلَيان دةجواليىىةوة و 

مامةلَةيان لةطةَل دةكرد  لةطةَل ئةوةشدا تبمةت باربوو لةاليةن حكومىةت بىةهبى ئىةوةى كىة 

هةنىىديَك شىىويَن كىىةوتوانى هيَرشىىيان كردبىىوو سىىةر طونىىديَكى مةسىىيحى ئاشىىووريةكان  كىىةزؤر 

"و ثياوى كوشتبوو لةذن 
86
. 

ر ةناىة الى خويَنىةرى بىةر يَم وا بىةديار بكىىةويَ  كىةوا شىيَخ عبدالسىالمى دووةم تىةنها  لةطىىةَل 

ثةيوةنىدى لةطىةَل جولةكىةكاني   مةسيحيةكان مامةلَةيةكى باشى هةبوو بيَ  . بةاَلم لة ر اسىتيدا

ر نمونىىةش لةسىىةر ئىىةم تىىر بىىوو . ئةطىىةر زؤرتىىر يىىا باشىىتري  نىىةبيَ   هىىةمان شىىيَوةى ثيَشىىووبة

ان و بنةمالَةى ) كىةباى ( يىان ضةندةية ئةم ثةيوةندية بة هيَمة بوو كة لة نيَوان شيَخةكانى بارز

ةباى ( بىىوو. كاتيَىىك دةسىىةاَلتى عوسىىمانى شىىيَخ عبدالسىىالمى دووةمىىى دةسىى  طيركىىرد  و ) طىى

ولَةمىىةنترين بنةمالَىىةى ةباى ( كىىة لىىةو كاتىىةدا بىىة دةسىىيَدارة دانىىى دا . بنةمالَىىةى ) طىى بر يىىارى لىىة

كىىرا . كىىة ) ئليىىاهو كوردسىىتان دةذميَىىردرا . كيسىىيَكى زيَىىرى ثيَشكةشىىى دةسىىةاَلتى عوسىىمانى 
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ةباى ( لةطةَل خبى برد بب ئةستةمببَل تاوةكو شيَخ عبدالسىالم ر زطىار بكريَى   بَويىة كاتيَىك ط

( طةر اوة بر يارى لة سيَدارة درانى شيَخ ر اطيراةباىئلياهو ط)
87

تر لة سيَدارة درا دوا  
88
. 

نووسىىةر دواتىىر ئةمىىة بىىا  دةكىىات كىىة ئىىةم ثةيوةنديىىة بىىةردةوام بىىوو لىىة نيَىىوان ) مىىةال مسىىتةفاى 

ةباى ( كةسىةردانى ) بىارزانى ( ةيظد طبارزانى ( ونةوةكانى ئةم بنةمالَةية  تايبةت لةطةَل ) د

خىاوةن بىوو  ) ئىاكرَا (  كردبوو لة شاخةكانى بارزان . دةيظد يةكيَك لة هةرة دةولَةمةنىدةكانى

م ( ثىاش ) لىة نىاو ضىونى  0375ضةندين كيَلَاةو بيَستان بوو لة بارزان  لة شةشى ئىازارى ) 

م ( لىة يىةكيَك لىة نىة  0373شبرش ( . بارزانى لة ئةمريكا ماوة بةهبى نةخبشيةكةى ثاشان ) 

ئةم هةوالَىة توشىى بوو بةم هةوالَة دلَاران  خبشخانةكان كبضى دواى كرد . ئين ا دةيظد زؤر

كاتيَىك بىاوك   -كىات دةلَيَى  :ى ( باسىى دةلمةى كضى دةيظد طةبا. هةروة  ) سةنةخبشى كرد

هةوالَى كبضى دواى بارزانى بيس  لةسةر زةوى دانيشتوو دةسىتى بىةطريان كىرد . خىواردن 

ماوة دواى شةش مان  كبضىى  يةو خواردنةوة و كارى ر ؤذانةى لةخبى قةدةكةكرد بةم شيَوة

"دواى كرد 
89
. 

ئىىةم ثةيوةنديىىة بىىة هيَىىمة لىىة نيَىىوان خيَمانيَكىىى كىىورد و موسىىلَمان تايبىىةت  بارزانيىىةكان لةطىىةَل 

خيَمانيَكى جولةكة  بةر اى من كاريَكى ئاساية  ضىبن نىا؟ ئىةم دوو خيَمانىة بةيةكىةوة ذيىاون لىة 

خىةمخورى كوردستان ضةندين هىةزار سىالَة  كىة هىةموويان كىورى يىة  نيشىتيمانن بةيةكىةوة 

ئىىةم طةلىىةن   بىىةرطريان ليَكىىردووة لىىة كىىاتى تةناانىىة و نةخبشىىيدا يارمىىةتى يىىةكتريان داوة 
90
  

كوردستانيان لة بارةى زانس  و زانيارى و ر ؤشةنبيرى ثيَ  خستووة . طونديَك كة ممطةوت 

هىىةبوون . ئايىىة ناويىىان و ثةرسىىتااو مةعبىىةدى ليَبىىوو  زانىىاو ئىىةحبار و روهبىىان لىىة ميَىىذوودا 

ةعقولة و كار يَكى مة نتيقية ئةم ثةيوةنىدا لىةبير بكريَى  و لىةناو بضىيَ  بىةهبى سياسىةتيَكى م

ر ةطةز ثةرستى سةراو ذيَر   بريارى دةركردنى ئةوانة بدريَ  لة كوردستان دا 
91
. 

لةسةر ئىةم ثةيوةنىدى يىة كونىةى بىةهيَمى كبمةاَليىةتى لىةنيَوان خيَمانيَكىى كىوردى موسىلَمان و 

جولةكىة . واى كىرد كىة هةنىديَك ليَكبلىةرى عىةرةة تايبىةت ئيسىالميةكان  واى ليَىك خيَمانيَكى 

                                                 
87
لةوانةيىىة بىىةهَوى ئىىةوةوة بيَىى  يىىاني  هىىَوى تربيَىى  كىىة والىىي سىىليمان نىىةزيف ثةلىىةى كىىرد لىىة سىىيَدارةدانى   

تةنبولى نةكرد  لةوانةية طوَى بيستى شتيَكى لةم جىورة ضاوةروانى راس  كردنةوة و ثةسةند كردنى لة ئةس

 شىيَخبيَ   بوية لة سيَدارة دانى كاريَكى تاكة كةسى بوو  بوية لةوة ديىاربووة كىة والىى ويسىتوويةتى تولىة لىة 

 كة كةسيَكى كورد بووة. والى ية  ةاسى ببكاتةوة ئةوةى جَى 
88
م( 0338  0   ه ىىىرته  )ااردن  ااهليىىىة  طيعقىىىوة يوسىىىف كوريىىىه: يهىىىود العىىىرا   تىىىاريخه    حىىىواله 
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 .007يعقوة كوريه: يهود العرا  ص 
90
ى خىةرج دةكىرد هيل ثةيوةنىدى بىة جولةكىةو كةكان مال وسىامانيان لىة بىوارى مرو ىهةنديَك جار جولة 

وكردنىةوة  لىة كةنيسةوة نةبوو جاريَكيان لةناوضةى )ضاال( جولةكةكان ثارةو سامانيان كيَشاوةتةوة بَو قةرب

)قىردا( موسىلمانيَكى كىورد هاتىة كةنيسىةى مةسىيحيةكان  لىة طونىدى ى يةكيَك لة خيَمانة موسلمانةكان نكوشت

بةدةسىى  كيَشىىةيةكةوة دةناالنىىد ئةطىىةر بىىاجى نىىةدات ئىىةوا دةضىىيَتة طرتووخانىىةوة كةنميكىىةى ثىىةن ا فرنىىك 

و برة ثارة لىة بةشىى كةنيسىة كىة ئىةم كىارة بووبوية هيضى نةما تةنها ئةوةى كة طاباى هةلَ) بة بةخشينى ئة

 .075إريك براور: يهود كردستان ص زَور كارياةرى هةبووة لةسةر موسلمانان 
91
ى  ََ م( نميكىةى 0350-0343م( بىوو   لىة  )0800)كوضكردنى يةكةمى جولةكةكانى كوردسىتان لىة سىاَل

يهود البلىدان اإلسىالمية    بروانة : سةد هةزار جولةكة كوضيان كرد  لة عيرا   و لة كوردستان بَو ئيسرائي

.زَوربةى جولةكةكان بةزَورى دةركران لة عيرا  لةطةَل ئةوةى كىة هةنىديَكى تىر بىة ويسىتى 044-073ص

خَويىىىان رَويشىىىتن لةطىىىةَل ئةوةشىىىدا كىىىة سياسىىىةتى حكومىىىةتى عيراقىىىى هىىىَوى سىىىةرةكى بىىىوو سىىىةبارةت بىىىة 

 كوضكردنى جولةكةكان .
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ثةيوةنديىةكى توونىدة  كوردسىتان  دا هةيىة وبدةنةوة كة ثةيوةنىدى لىة نيَىوان كىورد و جولةكةكانى

بوةتىىة مةيىىدانى سىىةهيوينةكان و موسىىادو هةنىىديَك لىىةو جىىبرة تومةتىىة مةترسىىيدارانة.ئةوةى كىىة 

  ئةوةيىىة كىىة هةنىىديَك جيىىاوازى بىىةرفراوان هةيىىة لىىة نيَىىوان ثةيوةنىىدى ليَكبلىىةر بىىبى دةضىىيَ 

كبمةاليىىىىةتى خيَمانىىىىي و ثةيوةنىىىىد ى سياسىىىىى سىىىىتراتيذى  يةكىىىىةميان واتىىىىة كبمةاليةتيةكىىىىة 

ثةيوةنديىىىةكى كبنىىىة و دةميَنىىىَي  مانىىىةوةش هىىىيل زيىىىانيَكى نيىىىة  ئىىىةو جولةكىىىة كوردانىىىةى كىىىة 

كبمةاليىىىىةتى دةثىىىىاريَمن  لةطىىىىةَل كىىىىوردة كَوضىىىىيان كىىىىردووة بىىىىب ئيسىىىىرائي  ئىىىىةم ثةيوةنىىىىدى 

موسلَمانةكان كة ئةمة ناضيَتة ضوار ضىيَوةيةكى سياسىى طشىتى بىةلَكو لىة ضىوار ضىيَوةيةكى 

خيَمانى دةبةستيَتةوة 
92
.  

 جولةكةكانى بارزان                                             
يةتى دةكىةين سةردةمى ثادشىا ليَرةدا باسىجولةكةكان بة ضةندين قبناغ دا تيَ ةر بوونةر 

لىىةنيَوان سىىةردةمة جياوازةكىىانى جولىىة كىىةكان  ئىىةوةى كىىة ثةيوةنىىدى بىىة باتةكةمانىىةوة هةيىىةر 

 –شانشىينى بىاكوور كىة ثايتةختةكىةى بريتيىة لىة   شانشينى باكوور و باشور لةوكاتةدا دامةزرا

ةيان بريتىىى بىىوو لىىة بىىة ئيسىىرائي  نىىاونراوة  كىىة لىىة دة هىىبز ثيَكهىىاتووة  كىىة سىىةرؤكةك –سىىامرة 

م ( بىىةاَلم هةرضىىى شانشىىينى باشىوورة ثيَىىك هىىاتووة لىىة  . 370 – 300)  Jeroboam )يىةربعام(

لي  ( ) قىىود  ( ئىىةم ختةكىىةيان بريتيىىة لىىة ) ئورشىىةثايتة ةردوو هىىبزى ) يىىةهوز و بينيىىامين (هىى

لىىة  م ( 700 –  . م  300دوو شانشىىينة بىىب مىىاوةى دوو سىىةدة بىىة جيىىاو سىىةربةخب مانىىةوة ) 

م ( هيَرشىىيان كىىردة  700ئاشىىوريةكان لىىة سىىالَى )  سىىةردةمى سىىةرجوونى دووةمىىى ئاشىىورى 

 و ثيىاو( ى ثايتةختيان داو تيَك و ثيَكىى دا ى ) سامرةماروسةر شانشينى ئيسرائيلى باكور و طة

)ميديا( طةن ةكانيان رَويشتن بةرةو ووالتى 
93
.  

 70كة دةركراون و بب كوردستان هىاتوون بىة هةنديَك ليَكبلةرةوةكان ذمارةى ئةو جولةكانةى 

وون دةبيَتىىةوة كىىة كىىبض كردنىىى جولةكىىةكان و سىىى هىىةزار دادةنريَىى   ليَىىرةدا ئىىةوةمان بىىب ر  

 The Ten Lost ( دة هبزةكىة يىان بىوو 00ئةواني تر بىب كوردسىتان بىب طىةر ان بىة دواى هىةر ) 

Tribes of Israel.  ةريىة  لىة ) بنيىامين تىوديلى و ئيريك براور بىا  لىة كىبض كردنىى هجولةكة

بيتاحيا راتسبوونى ( لةسةدةى دوازدةمى زاينىى دةكىات ودةلَيَى :) ئامىان ى سىةرةكيان طىةر ان 

ى دةيىىةمى ئيسىىرائيلى بىىووة . هىىةمان ئامىىانج بىىوو لىىة كىىبض  ئةسىىباتةكان (دة بىىب دؤزينىىةوةى 

بوو جاة لة جولةكةكان . تا سةردةمى ئةمر ؤ كردنى ئةوانةى تر
94
. 
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مىىارى ميسىىرى عىىةرةبى  لىىةو مىىاوةى دوايىىدا  لةطىىةَل هةنىىديَك روونىىاكبيرى لىىةكاتى طةشىىتكردنمدا بىىَو كو  

لةوانةش فةهمى هوةيدى   يةكةم ثرسيارى كة لَى ى كردم ئةوةبوو  ئايىا جولةكىة  عةرةبى ئةو ووالتة دوام 

لة كوردستان ض دةكةن؟ ئةمة ثرسياريَكى لةبةرطيراو ئامادةكراوة بَو هةموو كورديَك كة سةردانى ووالَتة 

عىىةرةبى وئيسىىالميةكان دةكىىات يىىان لىىةكاتى طفتوطوكردنيىىدا لةطىىةَل هىىةموو روشىىنبيريَكياندا تايبىىةت ضىىينى 

سياسى و روشنبيريان  مني  ئةم ثرسيارةم ال كةريب بوو  ثاشان طفتوطومان كىردو ئىةم ر اسىتيةم بىَو بىا  

ةيةكى كومةاَليىةتى نىة  كرد وبةطريمان ئةطةر جولةكةش لة كوردستان بيَ  ئةوا دةضىيَتة نىاو ضوارضىيَو

سياسى وثروتوكوليدا  ثةيوةندى مةال مستةفاى بارزانى لةطىةَل جولةكىةكان ئىةم جىورة ثةيوةنديىة بىوو  نىة  

وة  ئىىةوةى كىىة زَوربىىةى ليَكولىىةرانى عىىةرةة  و تايبىىةت ئيسىىالمى تيَكةوتوون تايبىىةت ئةطىىةر بىىمانين ئىىةم 

 .    خيَمانة جولةكانة بنةضةيان لةكوردستان بووة

 
93
ل.18سلص1001ا،،8111،ل8(ن)لعبللغا(ميلل(تنح:لغايهكلي لعةضلتنةيخيل)غألةل)،للغةلعمنة،ل عر 
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نيكتين با  لة ) كرانى  ( ى ئةمىةريكى دةكىات كىة يىةكيَك بىوو لىةو كةسىانةى كىة ئىاينى  باسي 

ئةو لةوباوةر ة دابوو ثاش سةرةدانى كردنى ) نةستوورية شاخاويةكان  -باَلو دةكردةوة دةلَيَ  :

 ( نةوةى ) سباياى ( جولةكةى دؤزيةوة لة ر ؤذطارى بابليةكان و ناويان نا 0840( لة سالَى ) 

بةرزة بووةكان ( عةشيرةتة بة)
95
) دةهبزةكىانى ( لىة  ىتايبىةت  جوولةكةكان بىاَلو بوونىةوة بىة.

هةتا ئيَستا شىويَنةواريان مىاوة لىةو  هةموو شويَنيَكى كوردستان ببئةوةى جيَاير و جيَنشين بن 

هةرضى ئىةوةى تايبةتىة بىة جولةكىةكانى بادينىان . ئةوانىةى  طوندانةى كة تيايدا جيَاير بوونةر

ة كىىبض كردنىىى بنيىىامينى تىىبديلى لةسىىةدةى دوازدةمىىى زاينىىى هىىاتوون جولةكىىةكانى بادينىىان لىى

بريتىىى بىىوون لىىة نىىةوةى يةكىىةم لةوانىىةى كىىة ) شةلةمةنسىىةر ( ئاشىىوورى بىىةدي  طيرابىىوون 

لةسةدةى دوازدةمى ثيَ  زاينى . ذمارةيان زيادى كرد لةكاتى سةردانى كردنيان بىب ناوضىةى 

وم  واتة شاخاوى تار ط Taragom بيس  و ثيَنج هةزار كة  و بةزمانى) ئاميَدى ( بب نميكةى 

دةدوان –
96
.  

سىةندور و  وة  طونىدةكانى ) تى  كبىر لىة زاخىب لة طريناترين طوندةكانى جولةكة لة بادينىان 

دهب  و ) بي  نور (  لة ئاميَدى و طوندى سوندو لة ريَكان شةندوخا لة
 97

. 

 

 حاخاماتى جولةكة لة كوردستان                                             
حاخىىىام يىىىةعقوة كىىىورى يىىىةهودا مىىىةزراحى  بةريَوبىىىةرى قوتابخانىىىةى  (0

جولةكان لةئاميَدى
98
. 

ةموو يىداى لىة ئاميَىدى  كىة سةرضىاوةى سىةرةكى هىحاخام عىةلوان ئة   (0

سةرضىىاوةى سىىةرةكى  -بىىَو رةفائيىى  باتىىاى بَويىىة رافائيىى  دةلَيَىى  :زانياريىىةكان بىىوو 

ياريىىةكان  بريتىىى بىىوو لىىة عىىةلوان ئةفيىىداى حاخىىامى ئاميَىىدى ثيَشىىتر . كىىة خىىاوةن زان

زانيىىارى طشىىتى بىىوو . شىىارةزاى تىىةواوى هىىةبوو لىىةكاروبارى ذيىىانى كبمةاَليىىةتى  

ئةو سةرضاوةية بوو كىة هىيل جاريَىك بىةبَي وةاَلم نىةبووة هىةركاتيَك داواكاريىةك  

" ليَى هةبوواية
99
. 

هىةكوكين . لىة كوردسىتان بىب قىود  كبضىى حاخام رةحاي  كورى حىاي   (7

م(0717-0754) سةركردايةتى تايفةى جولةكة بوو كرد 
100
سةبارةت بةطونىدى   .

) بارزان ( بة سىااَل ضىووانى ئىةم طونىدة بىا  دةكىةن كىة ) جوولةكىةكان ذمارةيىان 

موسىىلمان و مةسىىيحيةكان  بىىاغ و باخضىىةكانيان كىىة لىىة  لىىة زؤرتىىر بىىوو لىىة هةريةكىىة 

زيىىاتر بىىوون تىىاوةكو ئىىةمر ؤش نىىاوى هةنىىديَكيان لةسىىةر ئىىةم بىىاغ و دووسىىةد  000

باخضانة بةناوى يةكةميانة
101
. 
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 م(0003  0) ربيىىى   مابعىىىة ح ىىىي هاشىىى   ط 0307-0880تىىىاريخه  االجتمىىىاعي واالقت ىىىادا والسياسىىىي 
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 .88م( ص0007  0ماعية  طواالجت
97
 .01إريك بروار: يهود كردستان ص 
98
 .080سةرضاوةى ثيَشتر  ص 
99
 .07سةرضاوةى ثيَشتر  ص 
100
 .073يهود البلدان اإلسالمية ص  
101
 .04:بارزان صثى رةش  
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الم نىىىةبوو  بىىىةلَكو ى  زانسىىى  و زانيىىىارى تايبىىىةت بىىىة ئيسىىىطونىىىدى بىىىارزان سىىىةنتةريَك

سةنتةريَكى زانستى لة شويَن كةوتوانى هةردوو ئاينى جولةكة و مةسيحى بووة . ئيري  دةلَيَى  

دور و بىىىىارزان دوو سىىىىةنتةرى سىىىىةرةكى بىىىىوون بىىىىب فيَربىىىىوون و خويَنىىىىدنى ثيَشىىىىان سىىىىةن -:

) شىةريعةت لىة سىندور و وشىةى )  -و ئىةمر ؤش خىةلَكى كوردسىتان دةلَىيَن :تاوةك حاخامةكان 

سةنتةرى يةكةم   بةاَلم ئةمر ؤ لة ذيَىر سىنوورى بة  رة ( خودا لةبارزان . ثاشان ) نيروة ( بوَ 

وتة شارةكانى ئاميَدى و ئاكرَا و دهب زاخب داية  ر اهيَنانيان كة
102

زؤري  طرناة با  لىة . 

بكةين  كة وة  كبضىبةر م( 0814-0808)) جوزيف ئيسرائي  بينيامين ( ) بينيامينى دووةم ( 

دهىو  . سةرةدانى كوردستانى كردووة ئةوناوضانةى كة سةردانى كردووة ) زاخب . سندور . 

ان ( كىىة بىىةم شىىيَوةية بىىا  لىىة بىىارزان و خةلَكةكىىةى قوش . ئىىاكرَا ثاشىىان بىىارزبيىى  نىىور . ئىىةل

ئىةو تىاريكى و نةزانيىةى كىة برايىانى جولةكىةكان تيَكىةوتون بىة جبريَىك كىة  -دةكات و دةلَيَ  :

 نازانين بة ض جبريَك نويَذيان بكةن لة طةلَيان  مانةوةيان ليَرة بة جبريَكىة كىة هىيل جيَاىاا

كىة دةيىان بيىن  ليَىرة ( ئيريىك بىراور لةسىةر قسىةكانى ني ية  وة  ئىةوةى  اثةتر بةم شيَوةية خر

) ئةمىىة هةلَويَسىىتى زؤر لىىةم حاخامانىىة بىىوو كىىة سىىةرةدانى  -دةلَيَىى  : و بىىةم شىىيَوةية دةدويَىى 

بارزانيان دةكرد . بةاَلم بينيامين : بب ماوةيةكى زؤر كةم ماوة لة بارزان ئةمةش بةشى ئةوةى 

اوى بمانيَىى  . ثاشىىان ئيريىىك ئىىةم ثاسىىاوة بىىب بينيىىامين نىىةدةكرد كىىة لىىة ذيىىانى ئىىةم خةلَكىىة بةتىىةو

دةدوزيَتةوةو دةلَيَ : ثيَويستة ئىةم ضىةندةية لةبىةر ضىاوبارين كىة هىةر كةسىيَك ئىةم وةزعىةى 

طةشى  و زيىارةت لةباية وة  ئةوةى كة ئةو بينيويةتى كة لة ذيانى ئةوتب ذياوة كة ثر بىوو تيبد

كى تيَكةل و نازانسىتى بىَو طةشىتةكةى  جيَهيَشىتبا بَى . كة ثيَويس  بوو ئةو لة ر اى خبى وةسفيَ 

طومىىان ثةرتووكةكىىةى زور بابىىةتى تىىر هىىةبووة كىىة طرناىىة باسىىى بكىىةين  بىىةالم ثيَويسىىتى بىىة 

ثيَداضونةوةو ثروطراميَكى رةخنةطرى هةية
103
. 

 بارةكانى بارزانحاخامات و ئةح                                           
رى يونىىاى بىىارزانى : خىىاوةنى ثةرتوكيَكىىة بىىةزمانى حاخىىام شىىمعون كىىو (0

كىىوردى لىىة ذيَىىر ناونيشىىانى ) شىىهيتاتى بىىارزانى ( تىىاوة  و ئيَسىىتاش ئىىةم ثةرتووكىىة بىىة 

دةس  نووسى ماوةتةوة
104
. 

                                                 
102
 .078إريك بروار: يهود كردستان ص 
103
 .41-45ص  ثيَشتر سةرضاوةى 
104
فيشىى  ويَنةيىىةكى لىىةم دةسىى  نوسىىة ميَذووانىىةى هيَنىىاوة لىىة ولتىىر   078إريىىك بىىروار: يهىىود كردسىىتان ص 

واتىة ئىةوةى طيانىدارى سىةردةبري  كىة كىاريَكى زَور  شىوهي   يىان شىوحي م( لة كردسىتان  مانىاى 0110)

طرن  وبةرزة كةم كة  لةتوانايداية بةهَوى طرناىى يىةكى الى جولةكىةكان زَوري  سىودبةخ  وطرناىة 

ى ئىةم ثلىةو ثايىة دةكىةن بةهىةموو جىوريَكى يىةوة بنيامين بىا  دةكىات كىةوا اليان  كة هةولى بةدةسى  هيَنىان

جولةكةيةكى نةخويَندةوارى نميىك لىةبارزان ئىةو ثلىةو ثايىةى لىة يىةكيَك لىة ثيىاوة طةورةيىةكى عةشىيرةتيَكى 

كرى بةرامبةر بة ثارةيةكى زَور كة سااَلنة ثىَى ى دةدات ئةمىةش ضىونكة هىةموو كىة  توانىاى سىةربرينى 

دارانى نية  بوية ثيَويستة لة قوتابخانةيةكى شوهيتةكان دةرضووبيَ  تىا بتىوانَى ئىةم كىارة بكىات ضىونكة طيان

ندا لة ناوضىةى هىةركى يىةكان حاخامىاتى ليَبووة لةوكاتىةدا شىوحيتيَك هةبوو لىةوَى حىةوت ئاسان نية  لة كوَ 

ات ضىونكة ئىةوان خىاوةن زةوى رَوذيَكيان حاخاميَىك ويسىتى سىةيرى كيَلاةكىةى بكى حاخامتى ترى لَى بوو 

وكيَلاىىىةى زَوربوون لىىىةكاتى ئامادةنىىىةبوونى لىىىةو شىىىويَنة خوشىىىكى ئةوحاخامىىىة هةشىىى  مريشىىىكى سىىىةرى 

بريبوون ئامىىادةى كردبىىوون بىىةطويَرةى توانىىاى  حىىةوت حاخامىىةكى باناهيَشىى  كرابىىوون  كىىاتَى ئيَىىوارة 

كةكةشىىى هةشىى  مريشىىكةكةى لىىة براكىىةى طىىةراوة بىىَو مالىىةوة حىىةوت حاخامةكىىةش طةيشىىتنة ئىىةوَى  خوش

ثيَشيانى دانا دواى تةواو بوونى  نانةكةيان  ليَيان ثرسى تام وضيَذى مريشىكةكة ضىوون بىوو؟ طوتيىان زَور 

خَوش بوو  خوشكى لة قسةكردن بةردةوام بوو  هيل شتيَكى سةيرتان نةدي  لةو مريشكانة وانية؟هةروة  
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يي  هىاليفى بىارزانى  كورةكىةى شىةموئي  بىارزانى  ضىيرؤكة نحبر ناسا (0

رؤكى دار هىىةنارى ناوباناةكىىةى لىىة طىىةَل شىىيَخ بىىارزان  كىىة ئىىةم ضىىيرؤكة بىىة ضىىي

ضارةسةر ناسراوة
105
. 

حاخىىام ) ئىىةهارونى بىىارزانى ( دةسىىةاَلت دارانىىى عوسىىمانى بةطىىةورة  (7

حاخامى كوردستان دةزانرا  لةدواى مردنى حاخام ) ئيليىاهو سىايغ ( شىويَنى طرتىةوة . 

م ( سىىةرَوكايةتى حاخامىىةكان كةوتىىة ذيَىىر دةسىىةاَلتى حاخامىىة  0307بىىةاَلم لىىة سىىالَى ) 

انةوةيةكبارزان
106
. 

ئاسىىىينازى بىىىارزانى . ثىىىةروةردةكار و زانايىىىةكى ئىىىافرةتى جولةكةيىىىة    (4

بةيةكةم مةرةبية دةذميَردرا لة ميَذووى جولةكة ر ؤذهةاَلتىةكان )سىفاردي  ( كىة خىاوةنى 

ثةرتووكيَكة لةسةر ثةندى كوردى
107
. 

 

 ضيرؤكى دار هةنارى ضارةسةر
بىىةهبى بىىوونى ثةيوةنىىدى بىىة شىىيَخةكانى  لةطىىةَل دريَىىذى ئىىةم ضىىيرؤكةدا  بىىةاَلم دةيايَر مىىةوة

ضونكة ثيَويستى بة قسىةو بىا  هةيىة لةسىةرى   وة  رزانةوة  شرؤ ةكردنى ئةم ضيرؤكة با

سىاَل لىة كوردسىتان لىة ر ؤذى هةينيىدا لىة ناوةر اسىتى  ئةمانةتيَك زانستى ية   ثيَ  سةدوو ثةن ا

سىىاَل تيَ ىىةر  ببىىوو  لةطىىةَل  كةتةمىىةنى لىىة سىىةد (يظىهىىالناثانيىى  جىىةذنى ) سىىوكوت ( دا حبىىر )

كورةكةى شموئي  بةيةكةوة دانيشتوون لة شويَنيان لة طوندى بارزان  با  لة بابةتى ) حكيكىة 

( واتىىة مةالئيكىىةت يىىان زانىىايى المركافىىا( يىىان دةكىىرد لىىة تىىةلموود  طفتوطبيىىان دةكىىرد لةسىىةر )

ةت بىةوةى ة سىةبارعةرشى خىوا  زؤرى ثيَىوة خىةريك بىوون  ويسىتيان هاوكيَشىةية  بدوزنىةو

(  هىىةر لىىةو كاتىىةش دا شىىيَخى بىىارزان لةسىىةر مىىالَى خىىبى كةضىىى هةيىىة لةسىىةر ) المركافىىا

دانيشىىىتبوو  ر ووناهيىىىةكى سىىىةوزى بينىىىى لةسىىىةر مىىىالَى جولةكةيىىىة   ببيىىىة داواى كىىىرد لىىىة 

ضىونكة شىيَخ زؤر ثيَىى و لىةم ضىةندة ئاطىادارى بكةنىةوة  موريدةكانى  زوو باةنة ئىةم شىويَنة

بىَي ئىةوةى هىيل  مان بوو لةو ر ووناكية سةوزةى كة بةرةو ئاسىمان بىةرز دةبيَتىةوةسةر سور  

كاتيَك نوويَنةرةكةى شيَخ طةيشىتة شىويَنى ر ووناكيةكىة سىةرى سىور ماو بينىى  زيانيَكى هةبيَ ر

كى ئاطر لةو كبخةوة دةردةضيَ  و لةوَا حوبرو  ََ كور ةكةى خةريكى ثةرتووكةكىةيان طرَا

ببيىىىة خيَىىىرا طىىىةر اوة الى شىىىيَخ و ثيَىىىى ر اطةيانىىىد . شىىىيَخ طىىىوتى: ئىىىةم  و ئاطريىىىان ناطريَىىى  

( ئةطىةر نىا ضىبن طىرى كانى ) محمىد ( )د. دووكةسانة ) حبىر ( نىين بىةلَكو يىةكيَكن لىة نىةوة

                                                                                                                                                             

ر دبن من تةناه لةية  كاتذميَردا هةموو ئةو مريشكانةم سىةربرييوة دةبينن ئيَوة كاتيَكى زَور دةبةنة سةر تا فيَ 

وخةربىىةخَوم ئامادةشىى  كردووة لةوكاتىىةدا حاخامىىةكان بةسىىةر برامةيىىدا هاواريىىان كىىرد ئىىةو ضىىي  كىىردووة؟ 

هةريةكةيان واى زانيوة ئةوى  ئةوي  طوتى من واممانيوة يةكَى لة ئيَوةى سةرى مريشكةكانى سةر بريوة 

 مريشكةكانى بريوة بوية حاخامةكان هةريةكةيان وة  سماية  بةسىةر خويانىدا سىةثان بىة مىاوةىتر سةرى 

يان شكاندو كضةكة بَوماوةى سَى مان  بةتةنياى لىة مىاليَكى  (بيس  وشةش بة رَوذو بوون و )مةن ةلةكةيان

لىةو سىالَةدا كوضىى  بة جيا )جودا( زيندانيان كرد  بةو جورة دةطيَرنةوة كةوا حةوت حاخامةكان هىةموويان
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وايان و ئىىاطر لىىةمالَيان دةردةضىىَي بىىَي ئىىةوةى طريىىان باىىرَا  و نةسىىوتيَن . ببيىىة بىىر ؤن بىىةد

وةكو لة ر ةضةلَةكيان ب رس   ثاش ئىةوةى كىة طىةر اوة الى شىيَخ نن   تاهةردووكيان بب ئيَرة بيَ 

هةردووكيانى لةطةَل خبى هيَناو  شيَخ ليَيان ثرسى ئةو طر ة ئاطرةى سةوز ماناى ضيبوو كىة 

 ة ؟ ووبلةسةرةوةى مالَتان بةرز دة

ينيىةك  ئىاطرة و هىيل تيَب زانياري  نية لةسىةر ئىةم طىر ة ضمدا طوتى : ( لةوةاَل ناثاني  هاليفي)

نةكردووة ضونكة ئيَمة خةريكى خويَندنةوةى ثةرتوكى ثيرَوز بىووين  بىةاَلم شىيَخ طىوتى: ئىةم 

ضةندة ر اس  نية ئيَمة هةموومان ئةم ئاطرةمان بينيووة . ئةم ئاطرة سىةوزة واتىة ئىاطرى ئىةو 

ة ئيَىىوة كةسىىانةن كىىة بةنىىدةى بىىةر يَمن . ر ةضىىةلَةكى خبتىىان  ثيَبلَىىيَن هىىيل طَومىىانى تيَىىدا نيىىة كىى

 لةبنةمالَةى ثيَغةمبةرانن . 

( وةاَلمىىىى دايىىىةوة و طىىىوتى : تىىىب بةهةلَىىىة داضىىىووى ئةمىىىة ر ةضىىىةلَةكى منىىىة ناثانيىىى  هىىىاليفي)

ر ةضىىةلَةكى خىىبى هىىةمووى بىىا  كىىردوو نىىاوى ئةجىىدادى طىىةورةى خىىبى هيَنىىا  بىىةاَلم شىىيَخ 

خبتىىىان ة لىىىة ئىىىاينى بىىىاوةر ى ثيَنىىىةكردوو طىىىوتى: ئيَىىىوة لةنىىىةوةكانى محمىىىد ) د .   ( و ثيَويسىىىت

ئةطةر نا دةتىانكوذم ثاشىان بر ياريىدا كىة لىةناو شىويَنى مىةر ومااَلت  وةرباةريَن ببنة موسلَمانر 

زيندانيان بكات تاوةكو زؤر ئةشكةن ةيان بدات و بر ياريدا ئاطريَك لة نميكيان داطيىر سىيَنيَ   

( ناثانيىى  هىىاليفيلةوكاتىىةدا )هةلَدةكيَشىىا  نهىىةردووكيان لىىة شىىويَنةكة دانيشىىتن و بىىبنى دوكىىةلَيا

بىابمكوذن بىة اَلم مىن لىة كىورى خىبم ئةترسى   -كةوتة طفتوطبكردن لة طةَل خبيدا و طىوتى : 

ئةو ر زطار بكةم  ببية باناى خواَلميَكى شيَخى كىردو داواى  دةكوذريَ   بَوية ثيَويستة ئةوي 

ذى شىةمة حةرامىة لةسىةرمان ليَكرد كة ضاوى بة شيَخ بكةويَ  : ئين ا داواى كرد لىة شىيَخ ر ؤ

ببيىىة ر يَاامىىان بىىدة ئيَمىىة لىىة ر ؤذى  ة مىىاَل دةربضىىين وة  خىىبت دةزانىىَير ئيَمىىة كىىار بكىىةين و لىى

شةمة لةمالَةوة بيربكةينةوة   كةوا كامةيان جىَي بىةجَي بكىةين ئىةوةى كىة لةسىةر ئيَمىةت فىةرز 

ى يةكشىىةم دةطةر يَينىىةوةو كىىردووة لىىة دينىىى جولةكىىة وةرطىىةر يَين يىىان مىىردن هةلَبىىذيَرين ؟ ر ؤذ

بر يىىارى كبتىىاى ثيَىى  ر ادةطةيىىةنين   شىىيَخ بىىةم ثيَشىىنيارة ر ازى بىىوو ئىىةواني  خيَىىرا طةر انىىةوة 

مالَةوة دةستيان كرد بة نويَذو نماكردن .ر ؤذى شةممة بةيةكةوة دانيشىتن تىا بىب دووا جىار نىانى 

ردةوة . شىىمو ئيىى  لىىة بىىاوكى ر ؤذى شىىةمة بةيةكىىةوة بخىىبن و بةيةكىىةوة بيريىىان لىىة داهىىاتوو دةكىى

ثرسى ئايا بب ر زطار بوون لىةمردن ئىةم ياسىايةى ر ؤذى شىةممة ثىب ضىةل نابيَتىةوة ؟ بىاوكي  

وةاَلمى دايةوة طوتى بةلََي . لة وكاتةدا كور ةكةى سةيرى سةقفى خانووةكةى كىرد ) رةشىكة ( 

( دةسىىتى  هىىاليظى اثانيىى ن) يىىة خىىوارةوة لىىةثيَى كىىرد بىىة ثةلىىة هةلَسىىاو هيَنايىىة كيَكىىى لىىَي بىىوو  

كورةكةى ثيَى طوت تب نىازانى ئىةمر ؤ ر ؤذى شىةمةية طريىان تيايىدا حةرامىة ؟  بةطريان كردر

كىىىة كور ةكىىىةى  انىىىةم بىىىب كىىىةم كرنىىىةوةى ئىىىازارى منىىىةرئىىىةوي  طىىىوتى : لىىىيَ  طىىىةر َا ئىىىةم طري

يانى دةركىىةوتوو ضىىاوى لىىةو تاريكيىىةى شىىةوى كىىرد نىىةوة  يىىة كيَىىك بةدوايانىىدا بيَىى  تىىاوةكو بىىة

طةيشتنة ر ووبارى زَا ى ) نهر الماة ( لة ثشىتةوةيان طونىدى ) ىووريا ( ليَيىان ديىار بىوو . 

بةاَلم هيل قسةيةكى نةبوو هيل ضىارةيةكى نىةبوو تىا لىةو ر ووبىارة ب ةر نىةوة  تىا لةدووايىدا 

 سةيريان كرد لةشويَنيَكى ر ووبارةكة دووكةسى جولةكىة لىةويَن و هىاتوون تىاوةكو دةسى  نويَىذ

هىىةلَارن و كاريَىىك لىىةم جىىورة ئىىةن ام بىىدةن . بانايىىان كىىردن ئىىةواني  سىىةريان سىىور ما دةبيىىنن 

دا تىىا لىىة نكة زؤر بةباشىىى دةيىىان ناسىىى ببيىىة هاتنىىة الا و يارمىىةتيان ضىىو )شىىموي  ( لىىة ويَيىىة 

يةكيَكى مووسلَمان لةسىةر ئىةم كىارةبوو كىة شىةمب ئيلىى ثةر انىدةوة . هىةر  ر ووبار بي ةر يَننةوةر

ةر يَاادا ليَيىىان ثرسىىى ) ئىىةى خىىودا شىىموئي  ئةمىىة لىىة ر ؤذى شىىةمة ضىىبن تىىب هاتويتىىة ئيَىىرة لىىة لىى

بىىةاَلم لىىةو  ؟ ر ؤذى شىىةمةى خىىودا؟ ئيَسىىتا ئيَمىىة دةتىىوانين كىىارى ر ؤذانىىةمان ئىىةن ام بىىدةين ليَىىرة

 بة رووييَكى  زؤر توورة سةيريان دةكردوو ثيَى طىوتن ئيَىوة ربوو كاتةدا شةموئي  زؤر توور ة
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بةر اسىى  دووكةسىىى خىىراثن . ئين ىىا يةكسىىةر سىىةركةوتنة سىىةر دوو دارى )  ف ىىا  ( كىىة 

هيل طةالَيةكى ثيَوة نةبوو تةنها ضةند طةاَلية  لةسىةرةوةى دارةكىة هىةبوو وة  بةلَاةيىة  

هةرلةوكاتىىةدا ) شىىيمون ( زانىىاو قىىازى   كىىة لةوكاتىىةدا دوو دارى سىىةوز لىىة زيىىادة نىىةمابوون

تيَرة زانىىى طىىةورة بىىوو . لىىة ئىىةن امى خويَندنىىةوة لىىة كبكردنىىةوةى ئىىة ئاميَىىدى بىىوو كىىةوة  سىى

ناى ديَتة ال ى ببيىة ئةمر ؤ شةممة ميَوانيَكى زؤر طر ستيَريَكى زؤر طةيشتة ئةو ضةندةى كة

سَي يةم  دوو  ةكردنى خواردن بوو  كة بوو جةمىداواى لة خيَمانةكةى كرد كة خةريكى ئاماد

تى يىة  مريشىك لىة طىةَل باشىترين جىبرى ر وون  لىة ئيَىوارةى مريشكى ثركراو بةبرنج لىةجيا

حةوشىةى كةنيسىةى ) لىة هةمان ر ؤذ جولةكةكان وة  هةر جار لة ئاميَدى لة وةرزى بىةهاردا 

لىىىةوكات ذمىىىارةى دانيشىىىتووانى جولةكىىىةكانى ئاميَىىىدى زؤر بىىىوو .  دانيشىىىتن  عىىىةزرا نةسىىىا  (

دانيشىتوون بىب طىوَا طىرتن لىةو كىارةى ذمارةى ئةوانىةى لىةوَا لىة ضىوار دةورى )شىيمون ( 

كىىة  بىىوون   لىىة ناوةر اسىىتى وتارةكىىةى ) شىىيمون ( يىىةكيَك هاتىىة نىىاو  400)شىىيمون( نميكىىةى 

ى كببونةوةكةيان كة ج  و بىةرطى لىة ر يَاىادا زؤر تىبزى هىةلَارتبوو ثاشىان لىة شىويَنى بىةتالَ 

 ةئةمىىكىىة ئىىةوَا زانيىىان  دانيشىىتووانىقىىد  ( م) تىىابوت العهىىد الكةنيسىىةدا دانيشىى  لىىة تةنيشىى  

( ى بارزانيىىة . سىىةريان سىىور ما بىىةهاتنى لىىة ر ؤذى شىىةمة لىىة ناكىىاودا . ئين ىىا ناثانيىى ) كىىور ى

ثرسياريان دةكرد دةبيَ  شةوى ر ابىردوو ض شىتيَك ر ويىدا بيَى  لىةم شىارة  كاتيَىك لىة نويَىذى ) 

ولةكىىةكان وةسىىتاو  مينحىىة ( بوونىىةوة . ثاشىىان شىىموئي  لىىة شىىويَنى خىىبى هةسىىتاوة  بةرامبىىةر ج

داواى لَي كىردن  كىة ليَىى خىبش بىن ضىونكة حورمىةتى ر ؤذى شىةمةى شىكادندووة و سىماييَك 

 بةسةريدا جَي بةجَي بكةن .

ضين بب مالَةوة  من بب تب بةاَلم شيمون ثيَى طوتن : من دةزان  ض سمايةك  دةدةم با ب

رسىىنا  هاتبوتىىة ثيَشىى  ببيىىة سىىَي يىىةم  ئامىىادة كىىردووة  مىىن دةزانىى  كىىة كىىاريَكى زؤر ت جىىةمى 

ناثانيى  بىةدواى ) يةكشىةمةدا شىيَخى بىارزان حورمةتى ر ؤذى شةممةت شىكاندووة . لىة ر ؤذى 

( لةطةلَى هاتة بارزان  ببية شيَخى بىارزان ناثاني  هاليفي(  و كور ةكةى نارد .  تةنها )هاليظى

ةطىةر بةقسىةى يىةكيَك لىة زؤر توور ةبوو خىةريك بىوو ئىةم ثيىاوة بىةم تةمةنىة زؤرة بكوذيَى   ئ

ببضى دةتةويَ  ئةم ثيرة  ةنيشتى دانيشتبوو ببية ثيَى طوترر اويَذكارةكانى شيَخ نةبواية كةلة ت

ى ةى كة خويَن بريَذي   تَو دةتىوانناطاتة ئةو راد ميَردة بكوذي  لة كاتيَكدا كة خةريكة بمريَ ؟

خ بىىةم ثيَشىىنيارةى ثيرةميَىىردى شىىيَ  طرتنىىى كورةكىىةى  هىىةولَى زيىىاتر بىىدةى بىىَو دةسىى  بةسىىةردا

 مةيةكى بَو هةموو شيَخةكانى كوردىنا ى ئازاد كرا  اني ثنابَوية حبر  ويَذكارى رازا بوو را

ةوة باةريَننىةوة دواى كىرد بىة هوشىيارينارد بَو زانينى شويَنى شىةموئيلى جولةكىةى هىةاَلتوو  

م هىىىةموو بىىىةاَل   سىىى  طرتىىىووةديَىىى  وشمشىىىميَرى بةدة ايانىىىداوبةثيَضىىىةوانةوة بةد بىىىَو بىىىارزان 

بىىةالم شىىيَخ بىىةم ضىىةندةية بىىَى دةنىى  نىىةبوو   كةكىىة  جولةكىىةى نىىةبينيووة   ووةالمىىةكان ئىىةوةب

شىىتيَكى نووسىىى لةسىىةرى لةوانىىةش نىىاوى شىىةموئيلى جولةكىىةى  دخىىا  دةداو ضىىةن دةسىىتى لىىة

َويىىة ب ة هىىةر لىىة ئاميَىىدى خىىَوى شىىاردووتةو ادئىىةو ضىىةندةى دةزانىىى كىىة لىىة ئةن امىى سىىى دةينوو

 شىىىيَخى ئاميَىىىدى بىىىة دةسىىى  بةسىىىةرداطرتنى شىىىةموئي  وهةلَسىىىا بىىىة نووسىىىينى نامةيىىىة  بىىىَو 

ديَتىة ئاميَىدى بىةدواى حبىر شىةموئي   شيمون ئىةوةى دةزانىى كىةوا هىةر  راوةدةستيان بكاتةوة 

بَويىىة لةطىىةَل خىىَوى بىىرد بىىَو كةنيسىىةى )عىىةزراى نةسسىىا ( بَويىىة داواى لىىَى كىىرد كىىةوا خىىَوى 

لىىةوَى سىىَى ذورى لىىة ثىىاَل كةنيسىىةكةدا  لىىة تةنيشىى  كةنيسىىةكة  ذوورى )جنيَىىما( بشىىاريَتةوة لىىة

ذورى يةكةم تايبةت بىوو بىة شىويَنى كحىول تايبىةت بىة كةنيسىةكة  دووةميىان تايبىةت  هةبوون 

رى سىَى يىةم وثةن ةرةيةكى بضىوو  لىةويَوة بىَو ذو بوو بة هةلَارتنى بةر ثةرةكانى تةورات 

ر تاريك بوو  كةشويَنى هةلَارتنى ثةرةكانى تىةورات هىى كىونى رى سَى يةم زوَ وذو  دةضوو
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كىة ضىةندين سىالَة  كىةلكى خويَندنىةوةيان نىةمابوو  هةروةها ثةرتوكى نويَذ  كة ضةندةها ساَل 

شىيمون لىةو ثةن ىةرةدا حبىر شىيموئيلى   ناسىرابوو ذوورى )جنيَىما( كة بة لةوَى ثاريَمراو بوو

ثاشىىىان ثةن ةرةكىىىةى لةسىىىةرى  اردنىىىةوةى ثيىىىَى دةدا خسىىىتة نىىىاو ذوورةكىىىةدا وخىىىواردن وخو

كاتيَك كة شيَخى ئاميَدى نامةى شيَخى بارزانى ثَى طةيش  زَور بة  دادةخس  بة شيَوةى كاتى 

طةرانةكىةى  ضىونكة بىةاَلم بىَى سىود بىوو  ووردى بةناو ئاميَديدا دةطىةرا بىة دواى شىةموئيلدا 

بَويىة وةالمىى شىيَخى بىارزان داوة كىةوا  و هةموو شىويَنيك جاىة لىة ذوورةكىةى شىةمووئيَ  بىو

شةموئي  لةوَى نية  بةالم شىيَخى بىارزان بةمىة رازى نىةبوو بىاوةرى ثىَى نىةدةكر  بَويىة ثىةناى 

بَويىة ئىةم جىارة  بردة بةر جادووطةرى  كة بَوى روون كردةوة كىةوا شىةموئي  لىة ئاميَىدى يىة 

ئي  ولةوكاتىىةدا شىىةم زَور تونىىد بىىوو  نامةيىىةكى تىىرى نىىارد بَوشىىيَخى ئاميَىىدى كىىة ئىىةم جارةيىىان

بىة شىويَنى يىة ثةناى بردووتة بىةر جادووطىةرى بوَ ئةوةى بوو روون بووة كةوا شيَخى بارزان 

  ( بىداتىَ  تىةفليالت )تاليى  و بَوية شيمون داواى كرد كةوا ئةو شويَنةى بةجَى بهيَليى   زانيوة 

خىوا  داواى كرد لىة   ؤذئاواى كةنيسةكبلَةكةى باكورى ر   ثاشان سنوريَكى داريَش  لة دةورى

طيانى  لةوكاتةدا لة دةس  بدات ونةكةوييَتة دةس  ئةوانةى كة بةداوى دةطةريَن  كةوا طيانى 

 زيانىىىةوة وئىىىةم هةوالىىىةى بىىىة شىىىيَخى بىىىارزاندواتىىىر الشىىىةكةى بىىىة مىىىردووى دو لىىىة دةسىىى  دا 

ريان لىة شىويَنى اطيَكى يادثةيكةر ى تةقواداران وقةديسةكان نااند  هةر لةوَى لة طورستراطةي

دروسىى  كىىردووة  لىىةوَى زور تىىووى هىىةنارى لىىَى ضىىيَنراوة دواتر باخضىىةيةكى ثىىر لىىةدار 

الى  كىردووة كىة طرناىى يىةكى زَورى هىةبيَ كة ئةم دارة واى هةنارى لَى طةشةى كردووة 

موسلمانةكان وجولةكةكان
108
.  

 :لةوانة هةية كةيروَ رةخنةمان لةسةر ئةم ض زَور تيَبينى و

 ديارة كىىىة وا دانىىىةر باسىىىىكىىىاتى روودانىىىى ئىىىةم رووداوة خةمووكيىىىة نا (0

 تةنها دةلَيَ :ثيَ  سةدو ثةن ا ساَل. نةكردووة وديارى نةكردووة 

هيَناوة كىىىىىىىة زور وورد دانىىىىىىىةر ووشىىىىىىىةى شىىىىىىىيَخى بىىىىىىىارزانى بىىىىىىىةكار (0

 نىىاوى شىىيَخى بىىارزان بىىا  لىىة كةسىىايةتيةكى ديىىار ناكىىات  اهة تىىةنكنةبووتةوة ضىىون

ئةطىةر مةبةسىتى شىيَخةكانى  مةبةسىتى كىام شىيَخة؟ كانى بىارزان زَورن ضونكة شيَخة

ئىةوا ئىةوان   بىن بارزان هةريىة  لىة شىيَخ محمىد يىان شىيَخ عبدالسىالمى يةكىةم ودووةم

 ة لةناو ضيرَوكةكةدا ووة دوورن كةباسى هاتزَور لةو بيروباوةر

 و  ىىىىاو نيىىىىة شىىىىيَخ ثىىىىةنا بباتىىىىة بىىىىةر سىىىىيحرشىىىىتيَكى بىىىىاوةرثيَكراو طون (7

ضىونكة ئىةم ضىةندةية ثيَضىةوانةى  ك لةثيَناو دةستايركردنى هىةاَلتووييَ دووطةرى جا

 بضووكترين بنةماكانى بيروباوةرى ئايينى ئيسالمة.

وة ك شىىيَخى بىىارزان ئةوةنىىدة بىىةهيَمبوئةوكاتىىة ديىىار نيىىة كىىة لىىة ض كاتيَىى (4

لىة هةرةشة لة شيَخةكانى تر بكات ضىونكة وة  زانىراوة شىيَخةكانى بىارزان بىةردةوام 

ند بةم جورةى دانةر با  دةكات ئةوة ركابةريدا بوون لةطةَل ئاكاكانى زيَبارى يةكان 

 بةجوريَك هةرةشة لة شيَخةكانى ئاميَدى بكةن.بةهيَم نةبوونة 

ميَىىىذووى شىىىيَخةكانى بىىىارزان ثىىىرة لىىىة هةلَويَسىىىتى ضىىىا  و مةردانىىىة لةطىىىىةَل ( 5

ناسىىىراوة بىىىة شىىىيَخى ووةم نةئايىىىا شىىىيَخ عبالسىىىالمى د شىىىويَنكةوتوانى ئاينىىىةكانى تىىىر 

كريسىىتيانةكان جولةكةكانى بىىارزان بةضىىاوى ئىىةحباريان  مةسىىيحيةكان؟ بىىةرطرى 
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تى بىىاش ودادثةروةرانىىة بىىةهَوى هةلَويَسىى سىىةيرى شىىيَخ محمىىد بارزانيىىان نىىةدةكرد 

 لةطةلَيان.

  طومانى تيَدا نية ئةم ضيرَوكة بنةضةو بوونيَكى هةية بةاَلم ضونيةتى طيَرانةوةو با( 1 

 يى زورى تيَدا كىراوة يَك جيَاادا زيادة روَ تايبةت لة هةند كردنى زَور طون او روون نية 

 ثاشان  دانةر لة ثةرتووكة كةيدا با  لةهةنديَك ش  دةكات كة ثيَضةوانة ية ليَرةدا.

لةو ثةرتووكىةدا زَور  ئةوةى كةواى ليَكردووم كة طومان  هةبيَ  لةو ضيرَوكة ( 7

لةوانةيىةش  ى الم دروسى  بيَى  واى كىردووة كىة دوو دلَى يَدايىة شتى ثيَضىةوانةى ت

ليَىىرةدا باسىىى هةنىىديَكى دةكىىةين  ئىىةم ضىىةندةية بىىَو وةرطيَىىرو دانىىةرةكان باةريَتىىةوة 

بىارزانى دةكىات  هىاليظىناثاني  با  لة طورى كة دانةرى ثةرتووكة  وة  نموونة 

بىىىةاَلم لىىىة  ميَديىىىة طىىىورى كورةكىىىةى شىىىةموئي  لىىىة ئا و كىىىةوا لىىىة طونىىىدى بارزانىىىة 

 شويَنيَكى ترى ثةرتووكة كةيدا هاتووة كةوا طىورى شىةموئيلى بىارزانى لىة موسىلة 

ثيريدا بةناضارى لةوَى رويشتووة ضويتة  ياوة  لةتةمةنىهةروةها هةر لةبارزان ذ

شىيموئلى بارزانى بىاوكى شىيمونى بىارزانى ناسىراو  ثاشان دةلَيَ : ئاشور )موس ( 

ةوي  يةكيَك بوو لةوانةى كةوا هةالتووة لة بىارزان بىَو ئاميَىدى بة )شيَرى شيَ (  ئ

ثاشىىان كىىة بىىا  لةضىىيرَوكى دارى هىىةنارى   وهىىةر لىىةوَى كوضىىى دواى كىىردووة

ر اسىىىتى يةكىىىةى شىىىةموئي  لىىىة  هىىىةروة  ئىىىةو ثالةوانةكةيىىىةتى  ضارةسىىىةر دةكىىىات 

ا  لىىة ثاشىىان بىى بىىارزان هىىةالَتووة بىىةرةو ئاميَىىدى ولىىة وَى مىىردووة نىىة  لىىة موسىى  

دواتىر شىيموئي  بىارزانى  شةموئي  دةكات كة ناسراوة بة شيَرى شيَ  نىة  شىيمون 

  بةاَلم باوكى كة ثيرو بةسااَل ضىووة نىةيتوانى لىة جيَهيَشتووة لة تةمةنى طةن ايةتى

 دانىةرى ثةرتووكةكىة دةلَيَى :بروات بَوية لىةوَى  مىاوة تىا مردنى  بارزان رابكات و

ثاشىىان شىىيموئي  بىىاوكى شىىيمون نيىىة  ضىىونكة شىىيمون  وة تةمىىةنى سىىةد سىىاَل تيَ ىىةري

وة  هاوريَيىىةكى  ئةسىىتيَرة زانيَكىىى طىىةورة بىىووة  ماموسىىتاو قىىازى بىىوة لىىة ئاميَىىدى 

ى تيَبينيمان كىردووة لىةو طفتوطويىة بةم جورة كَون ثيَشوازى لة شيموئيلى كردووة 

دى و لىةوَى مىردووة دواتر شيموئي  رووى كردووتة ئاميَ  لة نيَوانياندا روويداوة كة 

نة  رووى كردبيَتة موس 
109
. 

رةى هةردوو حىوبرى جولةكىةكان ثيَضىةوانةى بضىووكترين بنىةماى ائةو رةفت  (8

ضَون لة شىيَخةكان  ئيسالمة شتيَكى روون وئاشكراية الى هةموو موسلمانةكان 

لىة ئاكاكىان  من لةو باوةرة دام ئةمة كارى يىةكيَك بارزان شتيَكى شاراوة دةبيَ  

باوةرى ئيسالمى نازانيَ   لةئيسالم تةنها نىاوى دةزانيَى     كة هيل لة بيروبيَ 

طومىىان لىىةم  يىىة ليَكولىىةري  كةوتووتىىة بوَ  هىىةموو جىىورة طريمانىىةكان دةكريَىى  

 ضيروكةدا.

 بارزان سيحيةت لةةم
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 تيَداية.
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  و بةلاة لةسةرهةبوونى مةسيحيةكان لة كوردستان زورن ئةوندةش بةسىن سةرضاوة

هةبوو بريتىى  لةو طوندة كةنيسةيةكى ناودار  ينة سةر مةسييحةكانى بارزاندةخة ليَرةدا تيشك

  (ات طقسىية مىن االن يى ءقراوةها ثةرتوكى )العهد ال ديد( )مةى عةزراء(هةرةبوو لة )مةري

ئيسىىرائي  كىىورى قةشىىة طي) كىىورى قةشىىة ركىىة دانةرةكىىةى قةشىىة يوسىىف كىىورى قةشىىة طىىو

ثةرتوكةى كريبىوو  دايكةكةى نةسرةت ئةم ى وشونى كضى ئوشعنكة )ئةلقوشى بوو  هورممد

لة بارزان لةم كةنيسةية
110
. 

 بارزان ةشةى هبان وقور
ةنى ثىةرتووكى  ةما  يوحنىانى بىارزاني خىاوشىقةشة داود كورى  (0

 .(ات طقسية من االن ي ءقرا)العهد ال ديد( )

ورمم( ممو)هى ةما  كانون كىورة بىراى ش ةعقوة كورىي قةشة (0

 .سيناةؤا ةلغل)ى فسيرةت خاوةنى  ارزانيبئبراهيمى  كورى 

كىىىة ل ن ىىىار بىىىارزاني ئىىىاى كىىىانون ةعقوة كىىىورى  قةشىىىةيىىى قةشىىىة س3

هىىةروةها دانىىةرى   ة بىىةزمانى كىىوردىوبةشىىيَكى ئين يلىىى  مىىةتاى نووسىىيو

 .س قسلغاقلغسلكص كغتل)ثةرتووكى 
ثيَىىوة هةلكيَشىىان و ثىىَي  دانىىةرى زَور لىىة  بىىارزاني ى دقةشىىة داوو (4

كىىة لىىة بيسىى  زيىىاترة ى( و موراسىىتىىةراتي  طىىوتنى كىىةماين )
111
طومىىان .

هةريةكىىىة لىىىة  لىىىةوةدا نيىىىة كىىىة ئىىىةو هىىىةموو نموونىىىةى زانايىىىانى موسىىىلمان و

ةسىىيحيةكان لىىة بىىارزان حاخامىىاتى جولةكىىةو ئىىةحبارو روهبىىان وقةشىىةى م

 زانيىىار بىىووة لىىة ميَىىذوودا و لىىةوةى كىىة بىىارزان مةلَبةنىىدى زانسىى   بةلَاىىةن

ريَبىىازى  انيىىارى لةهىىةموو ئاراسىىتةوز بىىةطويَرةى بالوبونىىةوةى زانسىى  و

لةطىىةَل ئةوةشىىدا نةبووةتىىة هىىَوى ركابىىةرى تىىايفى    ئىىايينى ومةزهىىةبى يىىةوة

 بيريَكىىىىى هىىىىةلَقوالوى شىىىىورةش ووئىىىاينى لىىىىةبارزان بىىىىةلكو بىىىىةردةوام وة  

 هىىىىىىىةموو اليةكىىىىىىىةوة دذى سىىىىىىىتةم و دكتاتوريىىىىىىىةت لىىىىىىىة  راثىىىىىىىةرين بىىىىىىىوو

ا ضىىىةندين سىىىةركردةو لىىىةو طونىىىدةد  بىىىة دريَىىىذاى ميَىىىذوو بوووضةوسىىىانةوة

 رابةرى شورةش ناويان لة ميَذوودا ماوة.

 

تايى شي خ                                 بارزان  ايةتىكو 
كىة  براى شىويَنى طرتىةوة  ىدشيخ عبدالسالم ى دووةم شيخ ئةحمةثاش لة سيَدارةدانى 

يىىىةى هىىىةلَارتبيَ  ندواكىىىة  بىىىوو ئىىىةم نازنىىىاوة ئايي
112

د بىىىَى طومىىىان شىىىيخ ئةحمىىىة  

نىىىىديَك وة  دةبينىىىىين هة طفتوطىىىىوى زَورى لةسىىىىةرة لىىىىة ميَىىىىذوودا  ة كىىىىةكةسىىىىايةتيةك

 داواى خودايىىةتى كىىردووة بىىَو نموونىىة  لىىةرةكان بةضىىةندين تومىىةت دةخةنىىة ثىىالَى ليَكو

تةى قيبلة لة كةعبةى ثيرَوزةوة بىَو الى طورينى ئاراس خَوى بة خوداى بارزانى داناوة 
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 .و ئةوى دواترى 000سةرضاوةى ثيَشتر  ال  
112
عوسىمان ومحمىد خالىد   شىيَخوةرطرتووة  تايبةت هةريةكة لة  شيَخكورةكانى لةدواى ئةو ئةم نازناوةى  

بةاَلم بةشىيَوةى زارةكىى بىووة   واتىة هىةمان مانىاى ئىايينى بىة فىةرمى نىةبووة هىةروة  جىاران كىة هىةيبووة 

 ثاشان ئةو ماوة ئةوةندة وة  ثيَويس  نةبووة  هةنديَك كوسل وضةوسانةوة و طورانكىارى سياسىى لىةناكاو 

  .ات بةسةريدا ه
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 حىىةالل كردنىىى طوشىىتى بىىةراز  رَوز يىىندنى قورئىىانى ثسىىوتا خىىَوى لىىةكاتى نويَذكردنىىدا 

ضىةندين تومىةتى تىرى عةقايىدى  اةرانةوةى لة ئاينى ئيسالم بَو ئىاينى مةسىيحيةت هةلَ 

مةترسيدار
113
  

طةيشىىىتوتة ئىىىةو طوايىىىة ى لىىىة شىىىيَخ ئةحمىىىةد دةكىىىات بىىىةوةى كىىىة ركومىىىارو  بىىىةرط

بىىةيانى  ووى كىىوردا بيروبىىاوةرةى كىىةوا ئىىاينى ئسىىالم روليَكىىى  خراثىىى هىىةبووة لىىة ميَىىذ

بىةجوريَك كىة هةلَبسىتيَ   بوية ويستويةتى لةكارياةرى رزطاربيَ   دةبيَتة دذى كورد 

يىان ضاكسىازى بكىات لىة ئيسىالم  بة داهيَنانى ئىاينيَكى نىَوى بىَو كىورد )ئىاينيَكى تايبىةت(

"لة ضةمكةكةى تَى بكات لةسةر واقعى طةلى كورد و
114
ة كىات ئةم بةرطرى كردنة ل.

 بةبةراورد لةطةَل كارو طوتنىة ناسىراوةكانى شىيخ  ي  نيةخَوى نةبووة  راستوشويَنى 

نىوَى ئةمىة شىتيَكى  بىارزاني بونةتة ثاَل باوكيشى شيخ محمد ئةم تومةتة عةقايديانة خرا 

بىةهَوى   نى تةريقىةتى تىربىةهَوى زَورى ركابىةرى شىيَخةكا نية بَو شيَخةكانى بىارزان 

يىة  لىة دوايىةكانى تىرى دذى  تةدذايىةتى دةسىةاَل ةها هىةرو  دوذمندارى كردنى ئاكاكان

حمد ى خراونةتة ثاَل شيخ ئةمن واى بَودةض  كة ئةم تومةتانة بارزان وخةلكى بارزان 

لَويَسىىتى ايبىىةت بريتانيىىةكان ضىىونكة زَور هةت وة بىىوو ةبىىارزانى لىىة اليىىةن دوذمنةكانيانىى

ئيناليمةكىان م( 0308لةسىالَى ) توندو خراثيان هةبوو بةرامبةر بة هةلَويَستةكانى شيَخ 

ة هىَوى تىورة بىوونى شىيخ بىو هةلَسان بىة جيَنشىينكردنى نةسىاتيرةكان لىة نميىك بىارزان 

ئةوضةندةى قبول نةكرد كة بوة هىَوى تورةبىوونى بريتانيىةكان ور  وكينىةيى  ئةحمةد 

لىَى هةلَارتن هىةروة  ئىىةو جةناىةى كىىة روويىدا لىة نيَىىوان بارزانيىةكان وئاشىىوريةكان 

ةسىىىىىتى بريتانيىىىىىةكان تيَىىىىىدا بىىىىىوود
115
تىىىىىاوةكو كىىىىىارة سىىىىىتراتيذيةكانى بىىىىىةجَى بهيَىىىىى   

م( بىىةريتانيا واى لىىة حكومىىةتى عيَراقىىى كىىرد كىىة هيَىىرش 0370لةناوضةكةدا لةسىىالَى )

بكاتىىىة سىىىةر طونىىىدى بارزان مىىىارتن دان بىىىةوة دةنيَىىى  كىىىةوا سةرضىىىاوةكانى بىىىةريتانيا 

حمىةدر  وكينيان لىة بشىارنةوة لىة شىيَخ ئةنةيانتوانى 
116
يىةكيَك لةوهوكارانىةى كىةواى .

كىىردووة كىىة شىىيخ ئةحمىىةد دذايىىةتى بىىةريتانيا بكىىات بريتىىى بىىوو لىىةو طورانكىىارا يىىة 

خسىتة  ة حكومىةتى عوسىمانيةكان  كىة طونىدى بىارزانئيداريانةبوو كةوا ئةن اميان دا ل

ضىونكة ية شيَخ ويستوويةتى بىارزان بخريَتىة سىةر رةواندوز بوَ  سةر ناوضةى ئاكرَى 

هةروةها سةنتةريان بوو وكات ئاكرَى بريتى بوو لة قةاَلى زيباريةكان لة
117
ثيَدةضوو .

 اى زيباريىةكانهةموو ئةو خممةت وشورةشةى شىيخ لىة دذى ئاكىبريتانيا بةم سياسةتة 

هىىيل ئىىةن امى نةبوو ضىىونكة بىىةم شىىيَوةية بىىارزان دةضىىيَتةوة سىىةر بىىة لىىة ديىىوارى داو

ئىىةو  كىىة لىىة طونىىدةكانى عةشىىيرةتى زيَباريىىةكان بىىةوة كىىة بىىارزان طونديَ  زيَباريىىةكان 

بىىىةم  انيىىىان بريتىىىى يىىىة لىىىة كيَشىىىةيةكى خيَمانىىىى ويَوهىىىةموو كيَشىىىانةى كىىىة هىىىةبووة لىىىة ن
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114
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دذايىىةتى شىىيَخ ئةحمىىةد بىىَو وة  بةلَاةيىىة  لىىة ئيداريىىة ضارةسىىةر دةبيَىى . نكاريىىةطورا

وركىةكان :خىَوم بةدةسى  تئيناليمةكان كة بة ئةفسةرى سياسىى بريتىانى )هولى ( طوت

ى بةرضىىىاوم سىىىةدجار باشىىىترى دةزانىىى  خىىىَوم بةدةسىىى  ئيناليمةكانىىىةوة نبىىىدةم دوذمنىىىا

"بدةم
118
. 

 

ئىىةو تومةتانىىةى كىىة خرابوونةتىىة ثىىاَل شىىيخ واى كىىرد كىىة شىىيخ رةشىىيد لىىوالنى 

شىيخةكانى بىارزان بىةوةى كىة لىة ئىايين ذى دبرداوستى بريارى شىةرو جيهىاد بىدات لىة 

مورتىىةد بىىوون لىىة ديىىن دةرضىىوون 
119
اش سىىةركةوتنى شىىيخةكانى بىىارزان بةسىىةر ثىى  

مىةال مسىتةفاى بىراى لةطىةَل ضىةند لةوكاتةدا شيخ ئةحمةد  ركابةرةكانيان  و ىدوذمنان

النى دةركرد ضونكة ئةو لةو باوةرةدابوو كة لووشيخ رةشيد لة  (لوالن)كةسيَكى ناردة 

ت شىىىيخ رةشىىىيدى برادوسىىىتى بىىىةرةو ئيَىىىران هىىىةاَل  شىىىيخ ئةحمىىىةد لىىىة ئىىىايين دةرضىىىووة 

م( بوو0307لةماناى تشرينى دووةمى سالَى )
120
. 

موو تومةتانىىة ضىىةند مىىن واى بىىَو دةضىى  لىىةرَوى زانسىىتى مةنهةجيىىةوة ئىىةو هىىة

خ ئةحمىىةد دوورة لىىةو ئىىةوةى ر اسىىتى بيَىى  شىىي  هىىَوييَكى بىىَوى هىىةن و هىىةروا نىىةهاتوون

وتبن بَويىة دةكانى لىة زيىادة روو كىةيىبىةاَلم لةوانةيىة مور تومةتانةى كىة خراونةتىة ثىاَل 

تايبىىةت كىىة دةكةونىىة نىىاو  ئةمىىةش سروشىىتى تةسىىةوفة  كةوتوونةتىىة نىىاو ئىىةو هةالنىىةوة 

)شىىاحات شىىتى تةسىىةوفة كىىة بىىة ورئةمىىةش حالىىةتيَكى س بىىوارى فىىةناى سةرخَوشىىى 

ئةوبابةتىىىة  واة لىىىة ميَىىىذوودا يىىىدوة  لىىىة زَور لةسىىىوفيةكاندا روو  ناودةبريَىىى   ىىىوفية( 

توان دةطةنىة ئىةو كاتيَك موريىدو شىويَنكةو ةرى بدويَين ى تيَداية دةرفةت نية لةسانمطو

 نة  شيَخ بةلكو هيل كةسيَك ناتوانريَى  رايىان بوةسىتيَنَي و قةدةكىةيان بكىات  حالةتة 

ئةمىةش  لةتى لة خَو ضوونن ئةوان نة دةزانن ضىى دةلَىيَن وضىى دةكىةن ضونكة لة حا

ئايينىة ئاسىمانيةكان تايبىةت لىة هىةموو  ى سوفياةريدا دياردةيةكى سروشتى ية لة جيهان

بىةجوريَك  ئةوانىة ضىينيَكن  ئةوانة بة ديَوانىة ناسىراون بوزيدا. لة سوفياةرى هيندى و

زَور جىىار شىىيَخ  كىىار لىىة ئىىازادى كةسىىانى تىىر دةكىىةن  لىىة ئازاديىىدان بىىةزيادة لةبىىةدةر كىىة

يان امبىةرربيَماربىووة لةبة وى يىة و لة وةسىتاندنيان لىةوجورة زيىادةردةس  طريَدار بو

موونةيىة  بىا  دةكىات لةسىةر ئىةم زاَل ببيَ   ثيرةشى نووسىةر ن اديان نى بةسةرنةيتوا

شىىىويَنكةوتوانى شىىىيخ محمىىدبارزانى بىىىة دةركردنىىىى بىىىراى تاقانىىىةى  :ةيةو دةلَيَىىى دنضىىة

 ئىىةوةى كىىة بىىة بيىىانوى زاى شىىيخ محمىىدبارزانىةى نىىارارسىىةرةالقاسىى ( لىىةبارزان  ة)م

و هىىيل   نىىةكردووة نةقشىىبةندى ئىىةوى دروسىى  قىىةتىيى تةردةيىىان طىىوت : تىىةعليمات

وة روةها شيخ محمد بارزانى نىةيتوانيهة كارياةرى لةسةر نةبووة تاوة  براكةى بيَ  

هىىىيل بكىىىات بىىىَو براكىىىةى
121
كاتيَىىىك كىىىة شىىىيَخ ثابةنىىىدبيَ  بىىىة بنىىىةماكانى تةريقىىىةت .

شىىىويَنكةوتووى بيَىىى  بىىىة هىىىةموو جوريَكىىىةوة ئىىىةوا طىىىةورة دياردةبيَىىى  بىىىة بَوضىىىونى 

ثابةنىد دةبىن بةهىةموو فىةرمانيَك كىة شىيَخ  دةكةونة نىاو ثةرسىتنى تىاريكى  يدةكانى مور
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119
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ئةطىىةر بويىىان زةرةريىى  بيَ  مىىارتن بىىا  لىىة شىىويَنكةوتوانى بىىارزان   دةرى دةكىىات 

نى شىىيخى بىىارزان ئامىىادةن بىىة بىىَى اكزَور جىىار وا دةلَىىين كىىةوا موريىىدة دةكىىات ودةلَيَىى :

بدةنىىىىة خىىىىوارةوة ئةطىىىىةر شىىىىيَخ داوايىىىىان لىىىىَى طفتوطىىىىَو خَويىىىىان لةسىىىىةر شىىىىاخيَك فريَ 

بكىىاتن
122
هىىةموو  نووسىىةر دةيىىةويَ  بىىا  لىىةوة بكىىات كىىةوا شىىيخ ئةحمىىةد بىىارزانى لىىةو.

ئةوانىىة هىىةموو كىىارى ئيناليىىمى ركابةريىىةكانى شىىيَخى بىىارزان بىىوون  نىىة دوورة اتومةت

يخ شى بَو كةمكردنةوةى كةسىايةتى كومةاليىةتى وسياسىى وئىايينى شىيخ بىووة  كاتدا و لة

يةكسىىىانى بىىىوو لىىىة نيَىىىوان  وة  هىىىةموو شىىىيَخةكانى بىىىارزان ئامىىىان ى دادثىىىةروةرى و

لةهىةمان  ان خةلَكىدا لىةرووى ئىايين ومةزهةبىةوة جياوازى نةدةكرد لىة نيىو كةمةلَاادا 

ئةنىدرانيكى ئةرمىةنى  ةنى هةلَويَسىتيَكى نيشىتيمانى وهةسىتى نةتةوايىةتى بىوو واكاتدا خى

ووسى بَو شيَخ ئةحمةد بارزانى بَو رزطاركردنى خيَمانى م( نامةيةكى ن0300لةسالَى )

لىىىة مىىىةجمةرةى كةهةرةشىىىةى لةناوضىىىونى لىىىَى دةكريَىىى  بىىىة طىىىويرةى نووسىىىينةكةى .

كايةتى )وةليىد هيَميَكىى ئامىادةى كىرد بةسىةروَ  ئةو داوكاريةى بة جىَى هيَنىا   توركةكان

مة ئامىادةكراوةدا  لىةناو ئةوكات مةال مستةفا لة تةمةني طةن يدا بوو لةناو ئةو هيَ  بةط(

( ن بىىةوةى كىىة دةضىىن بىىةرةوة )كوشىىتنىعةشىىيرةتةكانى اليىىةنارانى توركيىىادا رَويشىىت

ئةرمةنةكان
123

 و باوازنىةوة  بكىةن رزطىار  نىدرانيك بةم جىورة فيَلىة توانيىان خيَمانىى  

بَونىىىىاو خىىىىاكى سىىىىوريا
124

ضىىىىواردة كةسىىىىى  سوارةضىىىىاكى  04لىىىىةو جةناىىىىةدا  هىىىىةر. 

بارزانيةكان كوذران
125
نةتةوايىةتى شىيخ ئةحمىةد  ةبارةت بة هةلَويَسىتى نيشىتيمانى وس.

الى هةرية  لة شىيخ عبىدالقادرى نىةهرى وشىيخ  فاى بارزانى ناردةبارزانى مةال مستة

سةعيدى ثيران تاوةكو هاوكىارى بكىةن لىة شورةشىى دذى كةماليىةكان
126
شىيخ ئةحمىةد .

نوونى دووةمىى سىالَى ( كىا00نةخَوشىخانةى ابىن سىينا لىة شىارى بةكىدا لىة )لىة بارزانى 

                                                 
122
 .0/500مارتن: ا)كا  

 
123

لىىةو نموونىىة طىىةورةو طرناانىىةى كىىة جىىةخ   لةسىىةر ئىىةو ثةويوةنىىدى يىىة بىىاش و بىىةهيَمةى لىىة نيَىىوان   

ئامرى سةربازى هيَمى  شيَخوو سى بشيَخ سةعيدى نورهةريةكة لةكوردو ئةرمةنةكان دةكاتةوة هةلويَستى 

رى حةميدية بوو لةناوضةى موشَى لةوكاتةدا جةنةرالى توركى )نورا ويسي( فةرمانى ثيَكرد كىةوا داضةك

سىىى وزةمىىان نور هىىةموو ئةرمةنىىةكانى ئىىةو ناوضىىانة بىىة ذن وثيىىاو مندالىىةوةكَو بكاتىىةوةوبيانكوذيَ   بىىدي 

ردةوة هةمويانى بة نهيَنى بردة ثيَشىةوةى شىةرةوة  هيَلىى ( ئةرمةنى كَو ك0500نميكةى هةزارو ثيَنج سةد )

بةيةكةوة نووسىان لةطىةَل روسىةكان هىةبوو لىة دولَيَكىدا وبرياريىدا كىة نانيىان بىداتَى تىاوةكو ئيَىوارة   تىاوةكو 

فةرمانى دا بة ئةرمةنيَك كةوا بىروات بىةرةو هيَىمى روسىيا وئاموذطىارى كىرد كىةوا بىةردةوام هىاوار بكىات 

ئةرمىىةن( تىىاوةكو نىىةيكوذن  تىىاوةكو لىىةوة بمانيَىى  ئايىىا ئىىةوان ئامىىادةن ريَاىىا بىىَو  ئةرمةنىىةكان  )ئةرمىىةن  

كىرا لىة اليىة سىةركردةيان بىةم بكةنةوة؟دةطيَرنةوة كىةوا ئةرمنيىة يةكىة طةيشىتة ناويىان ولىةوَى ثيَشىوازيان ليَ 
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 شيخ عوسىمان شىويَنى طرتىةوة وبىوة بىة شىيَخى بىارزان  م( كوضى دواى كرد 0313)

و حكومىىةت لىىة  بةرلةضىىةند رَوذيَىىك لىىة روودانىىى شىىةرى نيَىىوان بمووتنىىةوةى كىىورد

لةطىةَل نميكتىرين كةسىةكانى  م( شىيخ عوسىمان بىارزانى جىَى هيَشى  و0374)ئازارى 

سىالَةكانى  لىة نيىوان ل جوريَىك بَىو بىارزان نةطىةراوة بىةهي   بَو شارى بةكىدا يشوَ ر

ثاشان شىيَخ )محمدخالىد(  شويَن بوو  ( وة  بارزانيةكانى تر بَى سةروو0380-0387)

م( 0387-0374ئازاد كىراوة كىةدا مىاوة لىةماوةى ) براى طةورةى لةو كاتةدا لةناوضة

ى كردة والتى ئيَرانوَ ة  ردا  لةداوى لةناوضوونى بموتنةوةك
127
. 

 مةال مستةفاى بارزانى
تويَذينىةوة  ثىةرتوو  و زَور بابىةت ونامىةو  َوى سياسى وكومةاَليىةتى وميَذووييىةوةلةر

بابةتىىةى كىىة ئيَمىىة  بىىةاَلم لىىةرَوى ئىىةو مىىةال مسىىتةفاى بىىارزانى  هىىةن لةسىىةر كةسىىايةتى

كردووة نىىىىةليَكولىىىىةر ليَكولينىىىىةوةى هىىىىيل  لةسىىىىةرى دةدويَىىىىين واتىىىىة بىىىىوارى ئىىىىايينى 

كى ئىىةكاديمى سىىةربةخوَ بةشىىيَوةية
128

 ة تيشىىكى دةخةينىىة سىىةر بىىةهَوى طرناىىىبَويىىة ئيَمىى

يانىةويَ  مىةال تايبىةت كىة هةنىديَك كىة  هىةن كىة دة ثيَويسىتى ثىَى ى لةوكاتىةدا  يةكة و

مستةفاى بارزانى لةبوارى ئاينى دوور بكةنىةوة كىة هىيل ثةيوةنىدى يىةكى بىة ئايينىةوة 

رابةرايىىىةتى بىىىوو كىىىة  يَىىىرى وةش طوربىىىةديار خسىىىتنى اليىىىةنى شىىىورةش وشىىى نىىىةبووة 

شىيَخيَكى بىة  ة بةو جورة باسى ناكىةم كىة من ليَر.يةوة نةبووةوةندى بة بوارى ئايينى يثة

وانىىةو وتىىارى  و ممطةوتةكانىىدايلىىةن روحىىى بىىووة  ئىىايينى و و زانىىاييَكى  مةنىىدي  بىىووة

اى ضىىىونكة مىىىةال مسىىىتةف اسىىىتيةكانى ميَذوويةر  ئةمىىىة بىىىة ثيَضىىىةوانةى  دةداوة ضىىىونكة

بىةالَم هىةولَي دةدا كىة بةهىةموو  بارزانى كةسيَكى زانىاى ئىايينى نىةبوو بىةماناى ووشىة 

واتة لة نيَىوان هةسىتى ئىايينى  شيَوةية  ثةيوةندى لة نيَوان ئاين وكومةَل دروس  بكات 

ئةم ضةندةية لة هىةلَ)  هةستى نيشتيمانى و نةتةوايةتى لة ضوارضيَوةيةكى ناوةندى و

لو  و طوتنىىةكانى تيَبينىىى دةكريَ .مىىةال مسىىتةفاى بىىارزانى لىىة وكىىةوت و رةوشىى  وسىى

لةتةمىىةنى سىىَى سىىالَيدا ضىىوةتة نىىاو  لىىة طونىىدى بىىارزان لىىة دايىىك بىىووة  04/7/0307

ثاشىىان فيقىىه وشىىةريعةتى  ى شىىةش سىىالَى تىىةواو كىىردووة يخويَنىىدنى سىىةرةتا بةنديخانىىة 

لىةوَى  وى سىليمانى بىوةواركاتيَك كة ئىا خويَندووة بَو ماوةى ضوارساَل لةهةمان طوند 

نسىىتى فيقهىىى نىىةفى كرابىىوو لىىةوَى هىىةر بىىةردةوام بىىوو  كىىة زَور طرناىىى داوة بىىة زا

رى تةفسير وفةرموودة وةرطرتووةواب ئي ازى زانستى لة ئيسالمى تاوةكو
129
هةنىديَك .

زانسىىتى ئيسىىالمى خويَنىىدووة لىىة بةردةسىىتى كىىة بىىارزانى  دةكىىةن سةرضىىاوة بىىا  لىىةوة

ئةوانى تر مال عبد ) جروستاني و نى لة سليمانى لةوانةتايانى ئاييماموس
130

هةروةها . 

دةسىىتى  بىىاوكى دكتىىور عىىم  لىىةذيَر زانى خويَندووةلىىة زانسىىتى رةوانبيَىىذى تاشىىةرحى تىىةف

                                                 
127
. 7/008م( 0337 0مسعود البارزاني: البارزاني والحركىة التحرريىة الكرديىة )بيىروت  راباىة كىاوه  ط 

 .0/134ومارتن: ا)كا 
128
اتي كوردسىتاني بابىةتيَكى ثيَشىكةش كىرد بةريَم محمد مةال قادر ئةندامى مةكتةبى سياسي ثىارتى ديمىوكر 

لةدايك بوونى بارزانى   بىةالم بابىةتيَكى زانسىتى نىةبووة  لةكونارةى سةدسالَةى  بةناوى  )بارزاني وئايين(

لىىة ضوارضىىيَوةى ئىىةكاديمى بىىةلَكو بةلاىىةى ميَىىذووين كىىة هىىى كةسىىيَكة كىىة خىىَوى لةطىىةَل رووداوةكىىان و 

 ستى بارزانى دةكات لة رووى ئايينةوة سودم لَى وةرطرتووة.ر استيةكاندابوو  كةبا  لة هةلَويَ 
129

دانىىىا ئىىىادةمم شىىىميدت: سىىىةفةريَك بونىىىاو ثيىىىاوة ئازاكىىىاني كوردسىىىتان: وةرطيَىىىران: ئىىىةبو بىىىةكر سىىىالهللا 

 .084 ( ى0008  0ئيسماعي )دهو   ضاثخانةى خانى  ض
130
 .0/704  لةدايك بوونى بارزانى الةى كونارةى سةدس 
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شيخ محمد خال  الدين مستةفا
131

رزانى لىة خيَمانيَكىى سىوفياةرى ابى": دةلَيَى  ةذارهى . 

برواى هىةبووة كىة   قورئانى لةبةركردووةزوربةى   زانستى عةرةبى خويَندووة  بووة

"قىةدةرى هىةبووة  بىرواى بىة قىةزاو ئيسالم ئاينيةتى و
132
هَوكىارى ئىةوةى كىةبارزانى .

كىة  طرناى بةم زانستةى داوة دةطةريَتةوة بىَو ئىةو ذيناىةى كىة تيَىدا ثىةروةردة كىراوة 

لةسىةروى  ة دةطةريَتةوة بَو بنةمالةية  كة زور رةسةنن وضةندين زاناى لَى ثةيىدابوو

بىىةرز يىىةحياى  دةكاتىىة قوتىىابى شىىيخى ثايىىة هىىةموويان شىىيخ عبىىد) ى بىىارزانى يىىة كىىة

ئىةوةى  دووبارةكردنىةوةى نيىة  ثيَويسى  بىة كةلىة ثيَشىتردا باسىى ليَىوة كىراوة  ممورى 

ى بىىارزانى تيىىا ذيىىاوة واى كىىردووة كىىة زروفىىة ليَكولىىةر بىىَوى ضىىووة كىىة وا ئىىةو كىىات و

وة    طرناىى دان بىة بىوارى سياسىى بىروات شةرعى بةرةوخةريك بوون بة زانستى 

بوايىة ئىةو ضةوسىانةوة  ئةطىةر بىارودوخى طون ىاو نةتةوةكىةى  خممةتيَك بىَو طىةَل و

لىىىة زانسىىىتى  زانايايىىىةكى ليَهىىىاتووى لىىىَى دةردةضىىىوو ئىىىةوا  نةدابوايىىىة لىىىة عيَىىىرا   روو

انى ئىةوكات لىة رووداوةكى بىةاَلم بىارودو  و شةرعى وة  بنةضة  بىَو ئىةوانى دواتىر 

كيَكى نيشىىتيمانى كىىة ورطيَىىرو سىىة عيَىىرا  واى كىىردووة كىىةوا ببيَتىىة رابىىةريَكى شىىورةش

بىةهيل شىيَوةية  بىَى ئوميَىد نىةبووة لىة راثىةرين  هيل تامى خَوشىى ذيىانى نىةبينيووة 

 كردنى كوردستان لة زول  وستةمى ستةمكاران. رزطارو   لةثيَناو يةكارتنى كورد

ة دةثرسيَ  بَوضى بارزانى بىة )مىةال مسىتةفا( ناسىراوة؟  ئايىا بةلَاىة بَو خويَنةر هةية ك

بَى طومىان هةنىديَك لةوانىةى  نية كةوا بارزانى زانايةكى ئاينى بووة دوور لة سياسةت؟

بىىة بىىوارى ئىىاينى دةدةن وا بيىىر دةكةنىىةوة كىىةوا بىىارزانى زانىىاييَكى ئىىايينى كىىة طرناىىى 

مةال( هةنديَك سةرضاوةو دوكوميَنتى تر ناوى بةوةى كة ناسراوة بة ) اهتةن بةرزبووة 

َى ى كاتيَك كىة لى ةكانىيةكيَك لة هاوتةم بارزان بة )مةال مستةفا( دةبةن بة هَويةكى تر 

براكانى  دةلَىيَن  ضى بة باو  وبوَ  ارزاني  طوت:ببة  0311لةسالَى   دةثرسَى و دةلَيَ :

وةيان بىىةتَو ةبابو؟بىىةاَلم ئىىوشىىيخ عبالسىىالم و شىىيخ ئةحمىىةدو شىىيخ  شىىيخ وة  شىىيخ محمىىد

ثيَ  ئةوةى لة دايك ب  لة طونىدى ئيَمىة زانايىة  )مىةال( بىة تىةقوا و  طوتى: :ناَليَن شيخ؟

كىاتَى مىن لىة   ريَمى لَى دةطرتن خةلكى طوند زور خَوشيان دةويس  و دلَسوز هةبوو 

منيان ناودار كرد بةناوى ئةو )مةال مستةفا( دايك بووم 
133
دحالى ئةمةش بةلاىةو شىاية.

ضىىون  رووداوانىىةى هةيىىة كىىة ئىىةم نازنىىاوة بسىىةلميَنيَ   ميَىىذووييى سىىةردةميَكة كىىة ئىىةو

زانىاييَكى ئىايينى نىةبوو  نى كةسىيَك وهاتووة؟كةى خةلك ئةم نازناوةى بَو دانىاوة؟ بىارزا

بىىةلَكو خويَندنةوةيىىةكى كىىةمى هىىةبوو لىىة زانسىىتى  وة  هةنىىديَك كىىة  وا بىىَوى دةضىىن

 .و راثةريندا ونيَكى ليَهاتوو شارةزابوو لة لة سياسةت وشةرخاوةن ى ئةزم ئيسالمى 

ى بىىةهوَ  هىىةروةها بىىةزانايانى ئىىايينى  بىىارزانى طرناىىى بىىة بىىوارى ئىىاينى داوة 

زبىىوونى واَى خسىىتنى واتىىة الوثشىى  طىى بيروبىىاروةريَكى تىىةواو بىىةو ئىىاين وشىىةريعةتة 

لىىة شورةشىىةكانى طومىىان لىىةوةدا نيىىة كىىة زانايىىانى ئىىايينى هيَميَىىك بىىوون كىىة  شىىورش 

 كورديدا بةكةمى سةيرى ناكريَ .

                                                 
131
ابىاني: إسىهام علمىاء الىدين الكىرد فىي كردسىتان العىرا  فىي توجيىه الحركىة الوطنيىة عبا  علىي سىليمان ب 

 .78-77صم( 0003  0م ) ربي   آرا   ط0375-0310الكردية بين عامين 
132
 .481 ى بارزانى لة مةهابادةوة بَو ئارا  
133
 .047شةوكةت مةال ئيسماعي  حةسةن: رَوذانَى لة ميَذووى شَورشى ئةيلول ى  
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ر سةر داواى بىارزانى ذمارةيىةكى زوَ لةم( 0370)( ئازارى سالَى 00لةدواى  )

فىىةوجى ثاسىىةوانى سىىنور دامةزرانىىدن 00لىىة زانايىىانى ئىىايينى لىىة دوازنىىدة 
134
لةهىىةمان .

زانايىىان لىىة سىىالَدا واتىىة لىىةدواى يىىانمدةى ئىىازار بىىارزانى هةلَسىىا بةدامةزرانىىدنى يىىةكيَتى 

كوردسىىتان
135
  علىىي مىىال قىىادر  فىىار  بىىاوة ى)محمىىدبويىىة داواى كىىرد لىىة هةريىىة  لىىة .

لحىة سىعد  ةال تةفتي  مىوال علىي مىة)موكارى كردنى يةكيَتى زانايان وة  ابة هار( ةذه

 في  لىىىةةلةسىىومىىال حمىىدا  ال قىىادر سىىكتاني  مىىال سىىعيد ويسىىي  مىىىال محمىىد خىىان ةمىى

كة خودى بارزانى لة كونارةكة ئامادةا  ريَدرا ى طنراطةياند كونارة 00/00/0370

لىىةبىىوو لةطىىةَل ضوارسىىةد كةسىىايةتى ئىىاينى لىىة ممطىىةوتى طةالَ 
136
 ئىىةم يىىةكيَتى زانايىىة.

لةطىىىةَل  زبىىىووة اورولىىةى ثيَشىىىترى نىىةماوة و ال م ئىىىةوبىىىةاَل  ئيَسىىىتا بةردةوامىىة  وتىىاوةك

لةشورةشىى ئةيلولىدا دةسةالتى كىوردى لىة اليىةنى مىاددى ومةعنةوى.ثشتايرى كردنى 

)مىىال بىىارزانى هةنىىديَك لىىة قىىازى يىىةكانى لىىة كىىارى ثيَشىىمةرطايةتى دامةزرانىىدن وة  

(ر سىىكتاني  مىىال ويسىىي روسىىتي رهةنىىديَكى تىىرهيراتىىي  مىىال قىىادمسىىتةفا 
137
لىىة كاتيَىىك .

دايةتى روئةندامى ئةن ومةنى سةرك  ةال محمد باليساني قازا شورةش بووملةكاتةكان 

و شورةشىىى ئىىةيلوول بىىو
138
يَىىك كىىة بىىارزانى لىىة بىىةرزاى كات سىىةرَو  بىىارزانى دةلَيىى :.

هىىةروةها ديىىوانى ئةحمىىةدى  بىىةردةوام  قورئىىانى ثيىىرَوزى هىىةلَارتبوو  شىىاخةكان بىىوو

"دوو شىتةى لىة خىَوى دوور نةخسىتبووةبةهيل شيَوةية  ئىةم   جميرى
139
هىةلَارتنى .

ةجوريَك كة قورئانى ب قورئان وديوانى ئةحمةدى جميرى ضةند بةلَاةيةكى بة تواناية 

هةسىتى  ثيرَوز واتىة هةسى  كردنىى ئىاينى بىوو كىة لىة قورئانىةوة سةرضىاوة دةطريَى  

بىىة هىىةردووكيان هاوكيَشىىةكة  نةتةوايىىةتى كةلىىةديوانى جميىىرى سةرضىىاوة دةطريَىى  

ابىوون لىة يىة كةكىةم لىة سىةركردةكان و كة ئةمةش هاوكيَشىةيةكى راسىتى تةواو دةبيَ  

ا  سةرةدانى شارى دالرحمن عار  سةرَوكى كومارى عيَركة عب ذيانى سياسيدا.كاتيَك

دياريىىان ثيَشىىكةش بىىة  ى نىىان خىىواردن اولىىةد ضىىاوى بىىةبارزانى كىىةوت  ديانىىاى كىىرد 

كاتيَىىك كىىة عبىىدالرحمن  دياريىىةكانيان بريتىىى بىىوو لىىة قورئىىانى ثيىىرَوز  يىىةكترى كىىرد 

  لىة ئيَمىة؟ بىارزانى دةويَى تانوضىي لةبارزانى ثرسى سةبارةت بة داواكاريةكانى كورد

 دةمانىىةويَ  ئىىةم قورئانىىة جىىَى بىىةجَى بكىىةن  دةوةو طىىوتى:ركىى قورئىىانى ثيىىرَوزى بىىةرز

هيضى ترمان لىةئيَوة  هيل داواكارى ترمان نية جاة لةمة  بكةن بة ثروطرامى ذيان 

ناويَ 
140
مانىا بوو ضىونكة قورئىانى  بَى طةمان وةاَلمى بارزانى وةالَميَكى طشتى وثىر.

ئيَمىة بىا  لىةو  لةزَور لىة ئايةتةكانيىدا  ونةتةوة دةنيَ   ن بة مافى هةموو طةلَ ثيرَوز دا

بىىةاَلم باسىىى ئىىةو  بابةتىىة ناكىىةين ضىىونكة ثيَويسىىتى بىىة ليَكةلينةوةيىىةكى سىىةربةخَو هةيىىة 

مةبةسىت   ئايةتةى دةكةين كىة وة  ضارةسىةريةكى سىةركةوتووة بىَو هىةموو كيَشىةكان 

نىىاهيَلى  ن وبىىا  لىىة فةلسىىةفةى ثيَكىىةوذيان دةكىىات ونةتىىةوةكا وطىىةلَ  شىىةى كةمينىىةكيَ 

ن   َخلَق نَاك     إ نَّا النَّا     َيُّهَا يَا}ى طةورة دةفةرمويَ : ادقبول نةكريَ  خوبةرامبةر   َذَكىر   م 

                                                 
134
 .0/744 لةدايك بوونى بارزانى  سةدسالةى  كونارةى 
135
 .7/001مةسعود بارزاني: بارزاني وبمووتنةوةى رزطاريخوازى كورد  
136
 .0/744 لةدايك بوونى بارزانى  كونارةى سةدسالةى 
137
 .0/745  سةرضاوةى ثيَشتر 
138
 .13ص عبا  علي سليمان باباني: إسهام علماء الدين الكرد في كردستان العرا  
139
 .0/357  ةى سةدسالَةى بيرهاتنةوةى لةدايك بوونى بارزانىكونار 
140
 .13ص عبا  علي سليمان باباني: إسهام علماء الدين الكرد في كردستان العرا  
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وبًا َوَجَعل نَىىىىاك     َو  ن  َىىىىى ىىىىع  ىىىىَرَمك     إ نَّ  ل تََعىىىىاَرف وا َوقَبَائ ىىىى َ  ش  ن ىىىىدَ   َك  َ  نَّ إ    َت قَىىىىاك     )َّ   ع   َعل ىىىىي    )َّ

{َخب ير  
141
ئىاين طىورى بىَو ر اسىتيةكى   ثابةند بوونى بة بارزانى طوران لة ووشةكانى و.

بىىارزانى طةيشىىتة طونىىدى  1399سىىةرَو  بىىارزانى بىىا  دةكىىات لةسىىالَى   ثرةكتيكىىى

كضىىيَك كةتةمىىةنى لىىة بيسىى  سىىاَل تيَ ىىةرى نىىةكردبوو  )بنىىا َى( منىىي  لةطىىةلَى بىىووم 

كىىوا بىىارزانى؟  و دةطريىىا هىىاوارى دةكىىرد  رَى ى لىىَى طىىرتين  ن وهاتةسىىةر ريَاامىىا

بىىىارزانى ثىىىَى ى طىىىوت كيَشىىىةت ضىىىية؟ئةوي  طوتى:بىىىاوك  منىىىى داوةتىىىة كابرايىىىة  

ئاموذطارى كىرد كىة  كى كردوواوبارزانى باناى ب  فتا سالَة بة ذن بةذنىةكةتةمةنى ح

ةى شىةريعةتى ئيسىالم و بيَ  لةو مةسةلةيةدا ضىونكة ئةمىة ثيَضىةوان دةبيَ  دادثةروةر

"ياساية
142
. 

ى كة باسمان كرد ثيَ  كىوض كردنىى بىوو بىَو يةكيىةتى ةئةو استيدا زَوربةىلةر  

 لةسىىةر ئىىةم عادةتىىة نىىةمابيَ   وَى طىىَور انى بةسىىةردا هاتبيَىى  ةلةوانةيىىة لىى سىىو يةت 

ابيَىىى  لىىىةبيروباوةرى بىىىَو لةوانةيىىىة طور هىىىةروةها لةسىىىةر ئىىىاين وبيروبىىىاوةرى ئىىىايينى 

وعيةت بةسىىةريدا يتايبىىةت لىىة واَلتيَىىك كىىة بيروبىىاوةرى شىى يىىةكى ثيَضىىةوانةوة لوذئايدو

هةروةها ئةو ماوةيةش زَورة كةبارزانى  ماوةيةكى زوري  ئةو دةسةالتة مابوو  زالَة 

ارنى لىىةوَى مىىابووة كةنميكىىةى دوانىىمدة سىىاَل بىىووة كىىة ئةمىىةش كىىاتيَكى تىىةواوة بىىَو طىىو

يىةوة واتىة باىورَى لىةرووى ئايىدولوذى وسياسىى نىى ووركةسيَكى كةريبانة لة روى دة

لة روسيا  انمدة سالَ بارزانى لةطةَل شويَنكةوتوانى ماوةى دو  وكومةاليةتى ودةروونى

وةية  كارياىةر نىةبووة بىةهيل شىيَ  م هةرلةسةر بيروباوةرى ئاينى مىاوة بةال مانةوة 

بىارزانى لةطىةَل دةلَيَ : ئىادةم لةاليةنى ئايينى وة لةناو كةشىو هىةوايى يىةكى بىَي دينيىدا 

بىوون مبىةردةوا  توانى لةسةر هةمان بيرَوباروةرى ئاينيان مابوونةوة زَور لة شويَنكةو

"يىىىانلةسىىىةرى تىىىا طةرانىىىةوة بىىىَو والت
143
يةت بىىىارزانى ئةوةشىىىى بىىىة سىىىةرانى سىىىو .

راطةيانىدبوو تيَيىىان طةيانىدبوو كىىة نىة ئىىةو نىة حيمبىىى ديمىوكراتى كوردسىىتانى  شىىيوعى 

نىىين 
144
اسىىتى بىىَو موسىىلمانى ر   ئيَمىىة موسىىلمانين  راشىىكاوةى ثىىَى يىىان طىىوت: زَور بىىة.

يةت مامىةوة بىَى ئىةوةى من بَو ماوةى دوانىمدة سىاَل لىة سىو ناطةريَتةوة عيةت هةلَ شيو

"باوريَ  بوو شيوعيةت
145
م( سةرةدانى ئىةرمينياى 0351كاتيَك كة بارزانى لة سالَى ).

مىودو وى خىدو محادنى)كرد بَو ضىاو كىةوتن بىة كوردةكىان 
146
يَاىاى ر ثىَى ى طىوت::

  وعيةت دةرواتيئايىدولوذياى شى ماركيسىى لينينىى و رزطاركردنى طةلى كورد بةرةو

وة  هةرجار ليَوةكىانى لةسىةر يىة   بارزانى زَور تورةبونى ثيَوة دياربوو لة قسةكانى 

  لينينىي وئايىدولوجي شىيوعي دةزانىين – ئيَمةش ماركسىي : نادو  نادو طوتىهةذاندوو 

دةسىى  هيَنىىانى مىىافى طىىةلى كىىورد ةةها ئىىةو ريَاايىىةش دةزانىىين كىىة ضىىاكة بىىَو بهىىةور

                                                 
141
 .07  ئايةتى سورةتى  حوجورات 
142
 .0/37مةسعود بارزاني: بارزاني وبمووتنةوةى رزطاريخوازى كورد  
143
 .005ياوة ئازاكانى كوردستان ىدانا ئادةم شميدت: سةفةريَك بَو ناو ث 
144

وزيرى آشىو: دوسىية البىارزاني فىي محفظىة سىتالين الفوالذيىة ترجمىة: اسىماعي  ح ىا  ) ربيى   مابعىة 

 .74ص م(0008  0خانى  ط
145
 .004دانا ئادةم شميدت: سةفةريَك بَو ناو ثياوة ئازاكانى كوردستان ى 
146
وة لىة حكومىةتى ئىةرمينيا كىة ميَىذوو نىوو  نادوا خدو محمودو  :جيَايرى يةكةمى وةزيرى طواستنة 

  0353 . لة كى طةلى كورد بة زمانى ئةرمةنىئةدةبوانى ناسراوى كورد بووة خاوةنى ثةرتوو



 50 

"
147
ى لىىة شىىلةراسىىتيدا بىىارزانى زَور ثابةنىىد بىىوو بىىة بيروباوةريةكةى سىىةرةراى نةخوَ .

بىىىىةاَلم دةسىىىى   روشىىىىنبيرى  زمىىىىان و دوورى والت وئىىىىاين و دةرةوةو لىىىىة كىىىىةريبى 

بةدةرخسىى  بكردبوايىىة ئىىةوا ئةطىىةر كةسىيَكى حىىةز بةدةسىىةالت وخىَو  بىةردارى نىىةبوو 

لةطةَل ئةوةشدا كة روسيا وةاَلتيكىى خىاوةن هيَىمو  دةس  بةردارى بيروباوةرى دةبوو 

لةطةَل ئىةو هةلَويَسىتةى  ولةبرياردانى سياسى جيهانى  بريارى خَوى بوو لةناو جيهاندا

ةش كىىة بىىةالم رازى بىىووة لةثشىىتايرى كردنىىي روسىىيا لةوانىى بىىارزانى دذى شىىيوعيةت 

يةت بَويىىة بىىة دةسىىةالتى سىىو  يمان بيَىى  بىىَو ثشىىتايرى كىىردن لةكيَشىىةى كىىورد ثىىةوها

وتنةوةى رزطاريخوازى وبم يةت ثشتايرى طةلى كورد وئةطةر يةكيَتى سو  طوت:

ئىىةوا كىىورد ئامادةيىىة  بكىىات بةهىىةمان شىىيَوةى طىىةالنى تىىرى رَوذهىىةالتى ناوةراسىى  

"ة هاوثةيمانىسوزيَكةوة ببيَت ةشيَوةيةكى ئاشكراو بةهةموو وةفاوب
148
. 

 ئازادى ئايينى الى بارزانى                        
 لىىىىة ئىىىىارامى و ادبةطشىىىىتى لةكوردسىىىىتان ئايينىىىىة ئاسىىىىمانيةكان هةرسىىىىىَ 

شىةرى ئايىدولوذى ئىاينى  لىة كوردسىتاندا بةدريَىذاى ميَىذوو سةالمةتيدا ذيىاون 

ة شىىىكيَ هةنىىىديَك  لىىىةناو بىىىةر و  ذخايىىىةننىىىةبووة كىىىة ببيَتىىىة هىىىَوى شىىىةريَكى دريَ 

كىىىةوتوانى  هىىىةروةها لىىىةنيَوان هةنىىىديَك شىىىويَن روويىىىداوة لىىىةنيَوان خةلكىىىدا 

)مينورسىكي وسىون  ى نىةبووةةرم لةسىةر بنىةماى ئىايينى وتايفاىبىةاَل  ئايينةكان 

كىىىىة  (رنىىىىدو)لةسىىىىةر ئىىىىةوة ريَككىىىىةوتوون لةطىىىىةَل قسىىىىةى  وياىىىىرام( دامو  ووئىىىىا

مةسىةلةى عةشىايرى بىووة لةسىةر  نيىةكا و مةسىيحي كيَشىةى نيَىوان كىورد:"طوتويةتى

"كةلةسىىةر ئىىايين بيَىى  زيىىاتر وة  لىىةوةى
149
لةسىىةر ئىىةم ضىىةندةية طونىىدةكانى بةلاىىة .

لةية  طونىدا هةرسىَى شىويَنة  بوون لة ممطوت وكةنيسةو ثةرستاةكان  كوردستان ثر

 تومىىا  بىىووا دةلَيَىى : تايبىىةت لىىةناو ئيمىىارةتى بادينانىىدا  ثةرسىىتااى ئاينىىةكان دةبينىىرا 

ى بىىوونى بىىةهوَ  مةلاةيىىةكى فىىرة ئىىايينى وفىىرة بيروبىىاوةرى روحىىى يىىة كوردةكىىان كو

بىىةكان ةبالوبونىىةوةى مةزةه ى ئاينىىة جياوازةكىىان ئىىةوباَلوبونىىةوةى مةزهىىةب فرةئىىاينى 

هةربويىىىة طىىىةلى كىىىورد  واى كىىىردوة خىىىاوةنى مةزهىىىةبيَكى تايبىىىةت بىىىة خَويىىىان بىىىن 

"نى دةوروبىةريان هةيىةيسفاييَكى ئايينى هةية كة فروانترة وة  ئىةوةى كىة والتىاسف
150
. 

بىان   ميَىذوو نووسىى بىةناو ئةم فسيفساا ئايينى ية بةزَورى لة ئيمارةتى بادينان دةبينرا 

كورديىىىةكان زيىىىاتر فىىىرة  بادينىىىان لىىىة هىىىةموو ئيمارةتىىىة ئيمىىىارةتى جليلىىىى جليىىى  دةلَيَىىى :

ة  كىة هةريى كى يةكةى تايبةت لةشارة سةرة نةتةوةى لَى بووة  فرة ئاين و دانيشتوان 

جولةكىىة ولةطىىةل نةتىىةوةكانى تىىر مىىةن ورلىىة موسىىلمان وئيَىىمدى وئاشىىورى وئة
151
 لىىة.

ذيىىىىىىىىانى ئىىىىىىىىايينى بيَىىىىىىىى   ةوانةيىىىىىىىىة شىىىىىىىىارى زاخىىىىىىىىَو باشىىىىىىىىترين بةلَاىىىىىىىىةى ثيَكىىىىىىىىةو

بةيةكىةوة لةناوضىةكةدا  جولةكةو مةسىيحيةكان وئيىمدى موسلمانةكان و":لةناوضةكةدا

ونةتىىىةوةى هىىىةبيَ  لىىىة  بىىىةئارامى وخوشةويسىىىتى دةذيىىىان بىىىَى ئىىىةوةى جيىىىاوازى ئىىىاينى

                                                 
147
 .40-40ص وزيرى آشو: دوسية البارزاني 
148
 .74ص  سةرضاوةى ثيَشتر 
149
 .707-700باسي  نيكيتين: الكرد ص 
150
 .001 كراد الدولة الع مانية ص حمد محمد  حمد: 
151
 .041ص سةرضاوةى ثيَشتر 
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ثةرستى وئاينى وتايفاىةرى تومىار  بةدريَذاى سةدة هيل كيشةيةكى رةطةز نيَوانياندا 

نةكراوة
152
.   

كوردةكىان  و ئةرمةن ودةلَيَ : ةهيَمة دةكات لة نيَوان كوردبا  لةو ثةيوةندى ية بمينورسكي  

 سىىةدةى رابىىردوو  لةناوضىىةى هىىةكارى لىىة سىىالَى ضىىلةكان لىىةدةذيىىان  لةطىىةل نةسىىتوريةكان 

   كة بة )مةزبةحىة ى ئةرمىةن( نىاوى دةبىةن يضَ ينةدا وة  ئةوةى بة وةى بهيل شتيَك روو

باوةرةدام كة ثةيوةنىدى كىورد لةطىةَل ئةرمةنىةكان لىةزةمانى كونىدا زَور  من لةو ثاشان دةلَيَ :

بىىاش بىىووة
153
عدديىىة( )الت ذيىىانى ئىىايينى سىىةبارةت بىىة هةلَويَسىىتى بىىارزانى لةمىىةر بىىة ثيَكىىةوة.

Pluralism  ئىةو  تى باسىمان كىردووة وةواكةبة تة  وا باسةكة دةمان باتة سةر طوندى بارزانئة

زور لىىةزاناى ليَهىىاتووى  كةليسىىاو ثةرسىىتااى تيَىىدابووة  طونىىدةبووة كةهةرسىىَى ممطىىةوت و

 ىحاخامىىات طىىةورة وة   هىىارون هىىاليفي طىىةورة ىحاخامىىات راقىىي  ويعم يحىىاف تيَىىدابوو وة 

بةدريَىذاى   بىارزانيةشىة وة  قةشىة داؤد ق هبىان وور و لةسةردةمى عوسىمانيةكان ردستانوك

ة سىىةدةكان ئةوانىىة بةيةكىىةوة ذيىىاون زَور بىىة خوشىىى وطيىىانى برايىىةتى.بَى طومىىان ئىىةو بةيةكىىةو

شانازى ثىَى  كةوتووانى هةرسَى ئايينةكان كة جَى ى كوتووة لةنيَوان شويَنذيانى ئاينى ية سةر

رةكى دةطةريَتىىةوة بىىَو رولىىى سىىةرةكى شىىيَخةكانى بىىارزان  كىىة لةثيَشىىتدا كىىارى سىىةهوَ  كردنىىة 

باسىىىمان كىىىردووة كةبةضىىىةندين تومىىىةتى مةترسىىىيدار تومىىىةتباركرابوون بىىىةهَوى هةلويَسىىىتى 

بىةم جىورة هةلَويَسىتانة ناوضىةكة  نى هةرسَى ئايينةكان رانةيان بةرامبةر بة شويَنكةوتواجواميَ 

هةنىديَك ليَكولىةر  وة دوور لة شةرى تايفاةرى ومةزهىةبى بةردةوام بة خوشى وسةالمةتى ما

ر لىة بىةدوو تةقاليىدى ئىةو نةتةوانىة و عىادات  و بَو كةلتور ذيانة دةطريَننةوةة بوونى ئةم ثيَكةو

بىىىةاَلم ليَكولىىىةر واى بىىىَوى دةضىىىيَ  كىىىة هوكىىىارى   خةكانى بىىىارزانيَ هَوكىىىارى كارياىىىةرى شىىى

تىىىةوة بىىىوَ  ََ ايبىىىةت لةاليىىىةن ت رَولىىىى مامَوسىىىتايانى ئىىىايينى  سىىىةرةكى ئىىىةم فةلسىىىةفةية دةطةرَا

ةى طرتووة ضىىونكة فةلسىىةفةى اوالم سةرضىىسىىكىىة لىىة فةلسىىةفةى ئىىاينى ئيشىىيَخةكانى بىىارزان 

ئىةطر بروانينىة ئايةتىةكانى قورئىان  بيروباوةر دانىراوة  نضينةى ئازادى ئاين وبئيسالم لةسةر 

ئيَمىىة نىىاتوانين ليَىىرةدا باسىىى  بينىىين ئىىةوا ئىىةم ضىىةندةية دة وفىىةرموودةكانى ثيَغةمبىىةرى خىىودا  

ئيَمىةش ليَىرةدا باسىى هةنىديَكيان  ضونكة ثيَويستى بىة ليَكولينيةيىةكى سىةربةخَوى هةيىة  بكةين 

ىىَراهَ  اَل  }خىىوداى طىىةورة دةفىىةرمويَ  دةكىةين  ين   ف ىىي إ ك  ىىد   تَبَىىيَّنَ  قَىىد   الىىدن ش  ىىنَ  الرُّ ف ىىر   فََمىىن   ال َغىىين  م   يَك 

ن  َوي ب   ب الاَّاك وت   َسكَ  فَقَد   ب اّللَّ   م  تَم  َوة   اس  ر  ث قَى ب ال ع  ي    َو)َّ   لَهَا ان ف َ امَ  اَل  ال و  {َعل ىي    َسىم 
154
خىوداى  .

ض   ف ىي َمىن   َ)ََمنَ  َربُّكَ  َشاءَ  َولَو  } طةورة دةفةرمويَ  َر  لُّه ى    اا  يًعىا ك  ىر ه    َفَأَن ى َ  َجم   َحتَّىى النَّىا َ  ت ك 

ن ي يَك ون ىىوا م  ىىب  { نَ م 
155
  لىى  مىىن الا (":) ىىلى ) عليىىه وسىىل  ثيَغةمبىىةرى خىىودا دةفىىةرمويَ  .

 يىوم ح ي ىه فأنىا منىه  نفى) طيىب بغير شيئا منه  خذ  و طاقته  فو  كلفه  و انتق ه  و معاهدا 

"القيامة
156
و شار رسول ) ) لى ) عليه وسل ( بأ بعه إلىى  ىدره   ال ومىن قتى  معاهىدا  .

                                                 
152
م( 0008  0سىىىعيد الحىىىاج  ىىىديق الماخىىىويي: زاخىىىو الماضىىىي والحاضىىىر )دهىىىو   مابعىىىة الخىىىاني  ط 

 .755ص
153
: معىرو  خمندار)بغىداد  مابعىة الن ىوم  وةرطيَرانىى . .مينورسكى: ااكراد مالحظات واناباعات  

 .73ص م(0317
154
 .051ئايةتى   سورةتى  بةقةرة 
155
 .33ن) ئايةتى  سورةتى  يو 
156
 7/070(:7050سنن ابى داود كتاة )الخراج واالمارة والفىء(باة تشعير اه  الذمة برق  ) 
157

  والبيهقي في سىننه الكبىرى 7054 ذمارةى فةرموودىرواه  بو داود في سننه باة في تعشير  ه  الذمة   

 . 03000 . ذمارةى فةرموودىباة ال يأخذ المسلمون من ثمار..
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سىىوله  حىىرم ) عليىىه ريىىهللا ال نىىة  وإن ريحهىىا لتوجىىد مىىن مسىىيرة سىىبعين لىىه ذمىىة ) وذمىىة ر

خريفا".
157
. 

ضىوة نىاو  زاى خىوداى لةسىةربيَ  كاتيَىك كىةها ضيرَوكى عومةرى كورى خىةتتاة رةهةروة 

لةوكاتة بان  دراو ئيمامى عومةري  دةركىةوت لىة  ايريَ بية  تاوةكو كليلةكانى وةريكةنيسة

ئىةوي  طوتى:ئةطىةر مىن ليَىرة نويَىذ  ان ثرسى نويَذ بكة ئةى ئيمام مةسيحيةكان ليَي ةكة ةنيسك

ئيَمةش ليَرة نويَذ دةكةين هىةروة  ئيمىام عومىةر  دةليَن: عةرةبةكان ليَتان دةسيَننةوة بكةم ئةوا 

كةواتىة هىيل شىتيَكى ئيمىام عومىةرى قةدةكىة نىةكردووة كةلىةوَى نويَىذ بكىات  نويَذى كردووة 

كةنيسىىةكان لىىة مةسىىيحيةكان لىىةدواى ئىىةو بىىةزَورى  وسىىلمانةكانجاىىة لىىة ترسىىى ئىىةوةى كىىة م

بىىة بيىىانوى ئىىةوةى كىىة ئيمىىامى موسىىلمانةكان نويَىىذى تيَىىدا كردووة ئىىةم ضىىةندةيةش  بسىىتيَننةوة 

ة ممطةوتئةوةى بكريَت بةسيةتى بوَ 
158
وة   بةرامبىةركةسىى ئةو رَوشىنبيرى قبىول نىةكردنى  

 كىة بىةرةو ناخوشىى كومىةلااينةى ئايىدولوذى لةسىةر بنضى ئةنداميَكى كومةلااى مرو ايىةتى 

كيَشىىةكة لىىةوكات دةسىى  ثىىَي دةكىىات كاتيَىىك  نىىاوخَويى  ضةوسىىانةوةو ئىىالوزى شىىىناخوَ  دةبىىات 

يىىان ئةوانىىةى زالىىن  زورينىىةكان هةلَدةسىىتن بةسىىةثاندنى ئىىاين وبيروباوةريىىان بةسىىةر كةمىىةكان 

بىَو بىةزورى سىةثاندنى بيىروراى دةلَيَى : هةولَىدان ":مسىترون ئاركىارين  بةسةر ئةوانى تىردا 

ميَىذوو .159" بىَى سىود هَوى همرى خراى و ضةوانةى ويستى بةرامبةر دةبيَتةذى بة ثيَ وئايدول

ولوذياى كىة هةنىديَك والت سىةثاندويةتى تىةنها باشترين بةلَاةية لةسىةر ئىةم ضىةندةية ئةو ئايىد

كةوتوانى ئايينىىىةكانى تىىىر بَويىىىة بيىىىر لىىىة ئايىىىدولوذياى شىىىويَنى وئىىىالوزى لىىىَى دةكةويَتةوة نىىىاكوك

ئىةوي  لىة ثيَنىاو داهاتوويىةكى  بةلكو ثيَويسىتة بيىر لىة فرةئىاينى وفىرة ذيىانى بكةنىةوة  نةكةنةوة

ثيَويسىتة مةسىيحيةكان :"دةلَيَى   رةوليكي كىارل راينىكاسىهوتي ال باشتر بَو هةموو مرو ةكان 

كان هىةروة  ثيَشىان  ومةلاائايين لةسةر ك اتوويان بكةنةوة لة مةسةلةى زاَل بوونىبير لة داه

 ى ينةتىىةوة   لىىة كةمةلاايىىةكى فرةئىىاينى ونكة كومىىةلااى داهىىاتوو بريتىىى دةبيَىىضىىو  وابىىوو

 لةوكاتةش شوينيَكى بضوو  داطير دةكات  ش كةنيسةكان شويَنيَكى الوازيان دةبيَ  اوةمةودل

بَوية ثيَويستة بير لة فرةئايينى بكاتةوة لىةناو خىودى ئىايينى مةسىيحيةتدا
160
ئىةم فةلسىةفةية واتىة .

كاتيَىك كيَشىةية    ذيانى ئايينى لةبارزان لة كَون وئيَستادا ناسراوة لة ميَذووداة فةلسةفةى ثيَكةو

ى زَور بىَو ضارةسىةرى توانى يةكيَك لة سَى ئايينةكان ئةوا هىةولَ دةدات لة نيَوان شويَنكةو روو

ئةمىة كىاريَكى دروسى  كىراوى   خىراىنةبيَتىة هىَوى دةرةن ىامى  تاوةكو تةشةنةكات و دةدةن 

دواتىىر زَوربىىةى ئىىةو هيَرشىىانةى كىىة كرابوونىىة سىىةر شىىويَنكةوتوانى   ةشىىيَخةكانى بىىارزان بىىوو

ئايينةكانى تر تايبةت مةسيحى وجولةكةكةن كارى ئاكاكان وكارى ئةوانة بوون كىة لىة اليىةنى 

ئةن امىدانى ئىةم كىارة  ئايينيان نة بووة كة ريَاىر بيَى  لىة ىهيل روشنبير ئايينى الواز بوون 

لة روذانى يةكةمةكانيدا زَور تونىد بىووة  -شيخ محمد  ديقدةلَيَ :سةديق _ويارام:"  خراثانة

ر ووداوى كوشىىتنى يىىةكيَك لىىة ئةسىىقةفةكان _ مىىار كبريلىىى  و لىىة ضةوسىىانةوةى مةسىىيحيةكان 

                                                 

 
158
 074عاية بن محمد بن سال  نسخة م ورة ص  شيَخبلوغ المرام لل شر   
159
كارين آرمسترونغ: الن(معات اا ولية في اليهودية والمسيحية واإلسالم ترجمة: محمىد ال ىورا )دمشىق   

 .70ص( 0335. ل ساال)703م( ص0005  0دار الكلمة  ط
160
خلىف  وةرطيرانىى:لىى الحىوار والتفىاه  :جورافسكى: اإلسىالم والمسىيحية مىن التنىاف) والت ىادم إ  ليك) 

 .053ص  م(0005ه( 0405  0محمد ال راد)دمشق  دار الفكر  ط
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ذدانى باناهيَشىىتى مىىالَى خىىبى كىىرد  ويىىكىىة فى ئبرميىىة_  بىىة ئةنقةسىى    دواى ئىىةوةى ئةسىىقة

"هةموو كورديَكى هةذاند 
161
. 

لةثاَل ئةم شةرو ناخَوشيةوة هةبيَ  كة رووداوة لة نيَوان موسىلمان  دةرةكى   لةوانةية دةستيَكى

ئىةوةى  بةهَوى نةف) نممى هةنىديَك كةسىةوة بىوو شيخ عبد السالم ومةسيحيةكان لةسةردةمى 

 لىة ثيَشىتدا بىا  ليَىوة كىراوة  كىة دةسىتى بىةريتانياى لةثشى  بىوو  تر لةسةردةمى شىيخ ئةحمىةد

ندا كةوا شيَخيَك فةرمانى هيَرش كردنى دابيَ  بَو سىةر كةسىيَكى ابةالم نةبووة لة ميَذووى بارز

كاتيَك كة ئةو فرة ذيانة هىةبووة لىة   دضةوانةوة ثاريَمطاريان لَى دةكريَ بةلكو بةث خاوةن ئايين 

زانىاى  نةتىةوةكانى تىر  و سةر طةل وهَوز ووةنيَوان شويَنكةوتوانى ئايينةكان ئةمة كارى كرد

هىىيل ":راسىىتى كىىردووة كىىة طوتوويىىةتى Hans Kung( الهىىوتى ئىىاينى )هىىانم كىىون  ئىىةلمانى و

هىيل كىاتيَكي   ئةطةر لىةنيَوان ئايينةكانىدا نىةبيَ   نابيَ   ةرثاطةالندا بكاتيَك ئاشتى لة نيَوان 

"نىىةبيَ  طىىةر طفتوطىىوى ئىىايينىةلىىة نيَىىوان ئايينةكانىىدا نابيَىى  ئ
162
هىىةمان ريَضىىكةى  انىزاربىى.

 قبىول كردنىى بةرامبىةر و لىة طرناىى دان لىة ئىازادى ئىايينى شيَخةكانى بارزانى طرتبىوو بةر

ضونكة ئةم فةلسةفةية لة كومةلااى مرو ايةتيدا باشترين ريَاة ضارةية  نةكردنةوةيان  رةت

وا مةسىةلةكة بىةرةو تايبىةت كىة و دروسى  بىوونى طىرذى  تنةوة لة ضةوسىانةوةركةو بَو دوو

رةطةزثةرسىىىىىىتى نةتىىىىىىةوةى دةروات لىىىىىىة  مةترسىىىىىىى دةمىىىىىىارطيرى ئىىىىىىايينى و مةزهىىىىىىةبى و

/ لةباكو لة كونارةى نويَنىةرانى كوردسىتانى ئيَىران وئيىرا  بىارزانى ووتةيىةكى 91/9/9191

تا  طوزةرانى طةلى كورد  بكةين بَو باشتر كردنى بار ثيَويستة ئيَمةكار ى:ثيَشكةش كردو طوت

بيروباوةرةكان ئازاد بن تىةنها  ئاين زانس  و  زمان و ثيَويستة ذيانى مةدةنيةت بروات  بةرةو

فاشىىىيمم نىىىةبيَ  
163
ثيَكىىىةوتنيَكى لةطىىىةَل و اى ئيتالعىىىاتى ئيَرانىىىى ضىىىذنامىىىةروَ  9179لةسىىىالَى .

 بارزاني  وةالمى دايةو طىوتى: ليَيان ثرسى ئايا كوردى عيرا  موسلمانن؟ بارزانى ئةن امدا 

 نيَكى شىىىيعةية احيمبىىىى ديمىىىوكراتى كوردسىىىتان موسىىىلم وسىىىكرتيَرى ن موسىىىلمانن يازورينىىىة

ئيَمىة  لىة دذى رذيَمىى بةكىدا يارمىةتيمان دةدةن  وها مةسيحيةكان لة طةلمان تيَدةكوشن هةزارة

هىىىةموويان بىىىراى  هىىىيل جياوازييَىىىك ناكىىىةين لىىىة نيَىىىوان سىىىونةو شىىىيعة و ناموسىىىلمانةكاندا 

و ضةسى اندنى ى  ئةوي  بةديهيَنانى دادثىةروةر انج تيَدةكوشين هةموومان بَو ية  ئاميةكترن 

ديموكراتية بَو عيرا 
164

بةسىةردان هاتىة )رينيه مىوري)(  ى فةرةنسى كاتيَك كة روذنامةنوس. 

ةتى دلَنيىىابوو وثىىاش ئىىةوةى لىىة ذيىىانى مةسىىيحيةكانى بينىىى بةتىىةوا 9111كوردسىىتان لىىة سىىالى 

زَور بىىة طىىةرمى  نىىاليَنن  هىىيل كيَشىىةية  نىىالىىةوةى كىىة مةسىىيحيةكانى كوردسىىتان بةدةسىى  

بويىة كاتيَىك كةثرسىيارى لىة بىارزانى  ةكان دةكىةن بةرابةرايىةتى بىارزانى بةشدارى لةشورةشى

ن بةيىة  موسلمانةكان ثةيمانيا بارزانى طوتى:مةسيحةيةكان و كرد سةبارةت بة مةسيحيةكان:

 لىةثيَناو مافىة كانيىان ةكان بكىةن يان بةيةكةوة بةشدارى لىة راثةرينىداوة بةويس  وئيرادةى خو

                                                 
161
 .077: مهد البشرية صويارام 
162
 .8ص : اإلسالم والمسيحيةجورافسكي 
163
 .0/341 كونارةى سةدسالةى بيرهاتنةوةى لةدايك بوونى بارزانى 
164
رزايى نىىىةمر )هىىىةوليَر  ضىىىاثخانةى وةزارةتىىىى ضىىىاوثيَكةوتن و وتارةكىىىانى بىىىاوريىىىا جىىىا : هةنىىىديَك  

 .50( ى0333ثةروةردة  
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165
بارزانى زَور بةتونىدى وةسىتاوة بةرامبىةر بةوانىةى كىة دةيانويسى  زيىان بىة مةسىيحيةكان .

كاتيَك محمىود ئاكىاى زيَبىارى _كىة دةكاتىة بىاوكى خيَمانىى بىارزانى_ هيَرشىى كىردة  باةيةنن 

 ةهال )دوال نىىطونىىدى وة   كةلىىةذيَر ثاريَمطىىارى بارزانيىىدا بىىوون  سىىةر طونىىدة مةسىىيحيةكان 

كةى طةياند نميكةى ثيَنج هةزار كةزيان بة خةل  Mar Yacuدومينيكان )مار ياقو( ةزنى كليسا م

 بىارزانى بىةم كىارة ناشىيرينة زَور تىورة 0310مةسيحى بةرةو سنورى توركيا هةالتن لةسالَى 

ريىةكان ثىةنايان بىردة باثاشىان زيَ  بوو وبرياريدا هيَرش بكاتة سةر زيَباريةكان ولةناويان ببىات 

عيَراقىىى بىىةر سىىوثاى
166
عيَراقىىى هيَرشىىى كىىردة سىىةر طونىىدى بىىارزان  سىىوثاى 0317لةسىىالَى .

و  هىىةوليَربىىَو طونىىدةكانى  ى كىىرد كىىة مةسىىيحيةكان كىىوض بكىىةن لىىةوا ثشىىتى بىىارزان و ودةور

موسىى  وبةكىىدا
167
ئين ىىا كىىورد يىىان   ى يةكسىىانى سىىةيرى هاوالتيىىانى دةكىىردبىىارزانى بةضىىاو .

بىىىةالم طرناىىىى زيىىىاترى بىىىة  موسىىىلمان يىىىان مةسيحى سىىىوننة يىىىان شىىىيعة  ن بيَىىى  توركومىىىا

َو  هَوزو عةشيرةت هةوليان دةدا كة فيتنةو شةرى رهةنديَك لة سة ةكضون مةسيحيةكان دةدا 

بو ةبَوية هةموو هةولةكانى بىَو ئىةو ئاينى دروس  بكةن لة نيَوان موسلمانةكان ومةسيحيةكاندا 

 نةوةى هىىىىىىىىىةمان بكىىىىىىىىىةن كىىىىىىىىىةبراى موسىىىىىىىىىلمانةكانن كىىىىىىىىىة مةسىىىىىىىىىيحيةكان وا هةسىىىىىىىىى 

تايبىىىىىىىةت نيشتيمانن ضارةسىىىىىىىةريان بةسىىىىىىىتراوة بةضارةسىىىىىىىةرى برايىىىىىىىانى ئايينىىىىىىىةكانى تر 

موسلمانةكان شتيَكى سةير نية كة هةنديَك لة كورانى شورةشايَر بريتى بوون لة مةسىيحيةكان 

ي ىر  الوكىو(ةم قةدورمم ملىك جكىو  ئىاريرا  هىةنسو هىة)فروة  
168
اوبىاناترين هىةروة  ن.

ريى  ط)مارئافرةتى شورةشايَرى مةسيحى لة ثيَنىاو رزطىاركردنى كوردسىتان بريتىى بىوو لىة 

سةرَوكايةتى شانةيةكى ريَكخسىتنى نهيَنىى كىوردى  بوو ( )برين ثيَل ئاكرىَ  كة لة  جورج( 

)معاوية عبد الكري  إسماعي  جولوبك( كة كوذرا بةدةستى دةكرد 
169
هىةروةها لىة ئةن ومىةنى .

كة بارزانى وة  نويَنىةرى خىَوى دار( )بول) بيَ قةشةى كلدانى ئةيلول كردايةتى شورةشى سةر

مةسيحيةكانى كوردستان دانا بةناوى
170
داواى كرد لة حكومىةتى لة هةنااويَكى تردا بارزانى  .

دواى ئىىةوةى كىىة ناحيىىةى  مان دابنريَىى  كىىة )فرةنسىىو حىىةريرى ( وة  قايمقىىامى ضىىوَ  ابةكىىد

حكومىىةتى عيَىىرا  ئىىةو  0370ى ئىىازارى سىىالَى  00ثىىاش ريَككىىةوتنى  ا مان بىىَو بىىة قىىةزوَ ضىى

ستورى عيَراقة كة تيَداهاتووة بىَو ةداواكاريةى رةت كردةوة بة بيانوى ئةوةى كة ثيَضةوانةى د

بىىةالم سىىوربوونى بىىارزانى لةسىىةر ئىىةم داويىىة  كةسىىيَكى مةسىىيحى نيىىة ئىىةم ثوسىىتة وةرطيريَىى  

ليذنىىةى نىىاوةخوى ناوضىىةى نسىىو هىىةريرى بةرثرسىىى ةفةرلةطىىةَل ئىىةوةى كىىة  ياسىىاى بةزانىىد 

سىىةرَوكى هيَىىمى بالةكايىىةتى بىىووهىىةروةها جيَايىىرى  ايىىةتى بىىوو بالةك
171
لىىة قىىةزاى ئاميَىىدى .

بارزانى داواى كرد لة حكومةتى بةكدا كةوا موالزمى مةسيحى يوسىف بىوترو  وة  قايمقىام  

 ارةيان حكومىةت ئىةم داواكاريىةى م ئىةمبةاَل  ضونكة خةلكى ناوضةكة بوو  قةزاكة دابنَري  

                                                 
165
رينيَة موري): كوردستان يان نىةمان وةرطيَىران: ئىةبو بىةكر سىالهللا ئيسىماعي  )دهو  ضىاثخانى خىانى   

 .053 ( ى0008  0ض
166
 .047ص دانا ئادةم شميدت: سةفةريَك بَو ناو ثياوة ئازاكانى كوردستان ى 
167
 .087ي  حةسةن: رَوذانَى لة ميَذووى شَورشى ئةيلول ىشةوكةت مةال ئيسماع 
168
 .747-0/741 لةدايك بوونى بارزانى  كونارةى سةدسالةى 
169
 .30ص دانا ئادةم شميدت: سةفةريَك بَو ناو ثياوة ئازاكانى كوردستان ى 
170
 .7/007مةسعود بارزاني: بارزاني وبمووتنةوةى رزطاريخوازى كورد  
171
 .0/747 ك بوونى بارزانى لةداي كونارةى سةدسالةى 
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ثةسةند نةكرد
172
هةروةها لىة راديىوى دةناىى كوردسىتان كاتيَىك تىةرخانكراوة بىَو ثروطرامىى .

دادثةروةر َى كردنى يةكسانى وجتوركومانى بَو جَى بة سريانى و
173
. 

  يَككةوتنىىةدواى ئىىةو ر كى توركومىىان بىىوو ئىىازار كةسىىيَ  00 جيَايىىرى وةزارةتىىى باشىىور ثىىيَ 

بىارزانى شىويَنى ئىةوى نىةطورى  بىووةلة شويَنى خىَوى مىا  كةسةكة
174
لةطىةَل ئىةوةى كىة بىَو .

ات ةدمةنىىدى نىى ت تىىاوةكو لةاليىىةن حكومةتىىةوة رةزاهىىيل كىىة  نىىةدةبوو بىىَو دةسىىةالتيَك بىىروا

دةبيَتىة كَوسىل لىة ريَاىاى دوذمنىانى حكومىةت وةكىو  ومةرجةكانى رةزامةندى لةسةرى بدات 

م بىىارزانى ئىىةوى لىىة جىىَى ى خىىَوى بىىةاَل  يخوازى شورةشىىايَر بموتنىىةوةى رزطىىار بىىارزانى و

لةطىةَل بىوونى كيَشىةى  لةثيَناو ثاراسىتنى يىةكريَمى لىة نيَىوان برايىانى هاونيشىتيمانيدا  النةبرد 

م بىارزانى لةسىةر بىةاَل  دارايى كة روبةرووى شورةشى كىوردى بىووة لىة هىةموو قوناكةكانىدا 

وديان اه وراهام( لةى )مار ئنيسةةكوة   روس  كرد حيسابى تايبةتى خَوى ضةند كةنيسةى د

ى بارزانلة دة ةربيديال  طوندى ( لةي)طورط)مار ىنيسةةك   ولة حةفتاكان
175
لىة هةنىديَك .

كةسىايةتى طرنىىك دةسى  نيشىىانى جىار ئىةو شىىويَنانةى مةسىيحيةكانى بىَو ديىىدارو ضىاوثيَكةوتنى 

 بىىةريتانيا لىىة عيىىرا  لىىة بىىةروارى  كاتيَىىك كىىة كىىابتن )سىىتوك)( نويَنىىةرى  سىىةفارةتى دةكىىرد 

كىة وةرطيَىرى  ضىاوةرَى ى بىووخو(شيَ  )ريحانة بارزانى لة مالَى وديان اههاتة  05/7/0345

ان لىىَى ياديَرى كىىة ضىىئةوانىىة بىىارزانى بىىَو مىىاوةى سىىَى رَوذ لىىة هاوديىىان مىىاوة   بىىوو )متىىرج ( 

م ةدروش تومىا  ئىاا  يىوورةنسى)زيىا مكىة بريتىى بىوون لىة  دةكرد بريتى بوون لة مةسىيحيةكان 

ركيم(ةمشون سةباويد  خميران نيسان  ش
176
دادثةروةرى يىة لىة ناويىان  ئةم جورة يةكسانى و.

واى كىرد كىة  نةوةكانى ئةم نيشتيمانة سةرةراى بوونى جياوازى لة ئايين ومةزهىةة ونةتىةوة 

بَويىة     لىة اليىةن نىةوةكانيانسىتاوى ثىَى ببةخشىيَ كانى بىارزانى طيىانى دلَسىوزى ورةشورةش

بىىارزانى   ناو ئىىةوةى كىىةبارزانى دةيىىةويَ ويىىدا طيانيىىان بكةنىىة قوربىىانى لىىةثيَ نائامىىادةبوون لىىة ثيَ 

زَور بةسىىةربةرزو ئىىازاو ضىىاونةتر  وبىىَى  نيشىىتيمانةكةى  نىىاو طىىةل وئىىازارى دةكيَشىىا لىىة ثيَ 

 رتىىاوةكو مىىرد قبىىول نىىةدةكرد   ىو ضةوسىىانةوة وةية  كةمكردنىىةوةبىىةهيل شىىيَ  منىىةت ذيىىاوة 

طىىوت لىىة  ( ووتةيىةكى وة  بىىَى ريَىمىرائيةسىىامعبىىد ) ) راطةيانىدن  وةزيىرى روشىىنبيرى و

كىىات  ئىىةو 0318ريَككىىةوتنى حكومىىةت بىىوو لةسىىالَى  كاتيَىىك كىىة لةطىىةَل شىىاندى بىىارةى كىىورد

مطرتنىىىى ةبىىىةر ريَ ثىىىَى طىىىوت ئةطىىىةر ل بىىىارزانى هةلَسىىىاوةو دةسىىىتى دا بىىىة خةن ةرةكىىىةى و

انى تىىوم دةبىىرىنةبوايىىة ئىىةوا زمىى شىىاندةكةتان 
177
 مىىةال مسىىتةفاى بىىارزانى لىىة بىىةروارى سىىالَى  .

حةسىىىانةوة  بىىىةهيل جوريَىىىك لىىىة نةخَوشىىىخانةيةكى ئىىىةمريكا كوضىىىى دواى كىىىرد  0/7/0373

                                                 
172
 .0/770سةرضاوةى ثيَشتر   
173
 .7/007مةسعود بارزاني: بارزاني و بمووتنةوةى رزطاريخوازى كورد  
174
 .0/770 لةدايك بوونى بارزانى  كونارةى سةدسالةى  
175
 .0/0058سةرضاوةى ثيَشتر   
176
ودياني ( لىة ةهى ةتا  مىلية. نووسىةر) مى0053-0/0058 لىةدايك بىوونى بىارزانى  كونارةى سةدسىالةى  

بىا  لىةوة دةكىات وة  طلىةيى لىة سىةرَو  –)ةم،لغاط نحلغألخكطلبي)لغاطهةللكغيشهكةيي)سل بابةتيَكدا بةناوى

تن سىتوك) نويَنىةرى   دةلَيَى  كىاب البىارزاني والحركىة التحرريىة الكرديىة بارزانى هىةروةها لىة ثىةرتووكى :

زاني لىة طونىدى  )شىاورا( واتىة لىةمالَى  مىةال يوسىف اني لىة عيىرا  ضىاوى كىةوت بىة  بىارسةفارةتى  بريتى

لة هاوديانا بيَى   بىةاَلم  مىةعرو  جيىاوو  دةلَيَى  ئىةم ضىاوثيَكةوتنة لىة كة بلََى شاوراوا  لة جياتى ئةوةى 

ياوو  : كارةساتى )بارزان( ى زولَمليَكراو  وةرطيَىران: ئىةبو مةعرو  ضطوندى  هاوديان بوو. بروانة : 

 .080( ى 0008  0ماعي  )دهو   ضاثخانةى خانى  ضبةكر سالهللا ئيس
177
 .001البارزاني وشهادة التاريخ ص 
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يىىانيَكى طواسىىتراوبوو لىىة نىىاو ضىىاخةكانى بىىةَلكو ذ مى جىىَى طيربىىوونى بةضىىاو نىىةبينى رائىىا

كوضىى دواى  يَىك بىَو كىاتيَكى تىر ثاشان كوض كردن بةرةو ووالتىى دوور لىة كات كوردستاندا 

 بىىةلَكو بةرهىىةميَكى زَورى هىىةبوو  وتيَكوشىىانى بىىَى سىىودو بةرهىىةم نىىةبوو  م خىىةبا تكىىرد بىىةاَل 

 مىىىىةدةنى و لىىىىةبوراى شارسىىىىتانى وثيَشىىىىكةوتووة  كىىىىة ئىىىىازادو وة  دةبينىىىىين لىىىىة كوردسىىىىتان 

 تةكنولوذياوة خَوى نميك كردووة لة والتة ثيَشكةوتووةكان.

 

 

 رت كراوةكوثوختةو                            
ئىىابورى طىىةلى  ليَكولىىةرةوةكان لىىة كىىون وئيَسىىتادا بىىا  لىىة اليىىةنى راميىىارى وكومةاليىىةتى و

 ن ئىةو طىةرم وطىورى ويكورديان كىردووة  كاتيَىك كىة بىا  لىة لىة اليىةنى ئىاينى دةكىةين دةبينى

 سىةيةكى وةرطيىراو طرنايةى ثَي نةدراوة جاة لة هةنديَك طوتةو باسى كورت نىةبيَ  يىان ق

 ثة ورابةالم ثيَضةوانةوة باسى كردوة بةخ قسةو با  دةبينين كة هيل نية جار كو هةنديَك بةلَ 

نموونىىةى وة  باسىىي  نيكيتىىين هيَشىىتان رَوذهةاَلتناسىىان لىىةوة باشىىتر بىىوون  ةخنىىةى ليَايىىراوةر  

ةش لةطةَل ذيانى هاوب كة ئةم اليةنةى باسى لَى وة كردووة  ومارتن  ان برونسن وئةوانى تر

 ستووتة سةرى لة بةرهةمةكانياندا.تيشكيان خو ديارى كردووة طةلى كورد 

بابىىةتيَك دةتوانريَىى  خويَندنةوةيىىةكى  ذيىىانى ئىىايينى لىىة كوردسىىتان دةسىىتكةوتيَكى زانسىىتى زورة 

وة مني  بة طويَرةى توانام هةولَ  داوة با  لة ذيانى ئاينى بكةم لة نةهرَى  تةواوى بَو بكريَ  

تايبةت  كردووة لة بةهدينان و  نك لة ذيانى ئاينى جولةكةو كريستيانةكاباسى هةنديَ   بَو بارزان

م ليَكولينىةوةدا ئىةوةمان بىَو دةركىةوتووة كىة طونىدى نىةهرَى سىةنتةرى سىةرةكى لة  لة بارزان

تايبىةت بريتىى بىوو لىة سىةنتةرى تةريقىةتى قىادرى كىة هىى  زانستى طرن  بووة لىة شىةمدينان 

عبد)  سةيد ةرانى نةهرى بوو ثيَ  ئةوةى بَو تةريقةتى نةقشبةندى باوريَ  لةسةر دةستى س

لةنىىةهرى شىىيخ عبىىدالرحمن بىىارزانى لةسىىةر ئىىةم   مىىةوالنا خاليىىدى نةقشىىبةندى ىنىىةهرى شىىيخ

تةريقةتىىة ثىىَى طةيشىى  ولىىةوَى تةريقىىةتى نةقشىىبةندى خويَنىىدووة لةسىىةر دةسىىتى سىىةيد تىىةهاى 

و سىتةمى ئاكاكىانى  جيَنشىينى خىَوى دانىا لىةبارزان تىاوةكو بةرامبىةر زولى ثاشىان بىة  نةهرى  

و  شىيخةكانى نىةهرى قوربىانى زوريىان داوة لىة ثيَنىاو رزطىاركردنى كىوردبارى بوةسىتيَ  .زيَ 

كىىىىة  لةسىىىىةرَوى هةموويانىىىىةوة شىىىىيخ عوبةيىىىىدوالى نىىىىةهرى بىىىىوو  سىىىىةربةخَوى كوردسىىىىتان 

خىىَوى كىىردة  ورةكىىةى شىىيخ عبىىدالقادر كىىةد ثاشىىان كسىىةركردايةتى طىىةورةترين شورشىىى كىىر

هةستى نيشىتيمانى و نةتةوايىةتى بىَو هةروةها زيندووكردنةوةى   قوربانى لة ثيَناو طةلى كورد

 كانى كورد دذى ستةم وضةوسانةوةى دذى فور  وعوسمانيةكان .ةنةو

 شىويَنكةوتوانى هةرسىىَ  بريتىى بىوو لىة سىةنتةرى زانسى  و زانيىارى لىةسةبارةت بىة بىارزان 

و  هىةروةها لةطىةَل ضىةندين ئىةحبار لةو طوندة زَور زاناى موسلمانى سىةر هةلَىدا   ئايينةكان

كىىىة بةيةكىىىةوة دةذيىىىان لىىىة خوشىىىى وئاراميىىىدا  روهبىىىان وقةشىىىةكان  حاخامىىىاتى جولةكىىىةكان و

بىارزان زَور موعانىاتى  ر ئىايينى خَويىان .ةهةريةكةو لة ثةرسىتااى خىَوى وهةريةكىةيان لةسى

ئاكىاى زيَباريىةكان  بارة لة ركابةرى لة نيَوان شيَخةكانى بىارزان و وى خَويدا  بينيوة لة ميَذو

 لوالن  هةريىىىىة  لىىىىة )نىىىىةهرىَ تىىىىا دةطاتىىىىة ركابىىىىةرى يةكىىىىةى نيَىىىىوان شىىىىيَخةكانى بىىىىارزان و 

 دواتر طورا بَو ناخوشى وئىةو ركابةريىةى يىة  لىة دواى يىةكى حكومةتىةكان  (ىَ نرةم  باب يَ 

تايبىةت لىة ثال شىتى   ى ئىاينى طىةورةى بىة خَويىةوةى بينىى شكةوتنيَكةَل ئةوةشدا بارزان ثيَ لةط

مرا  ةدولىى)يةكارتنىىةوةى هىىةر حىىةوت عةشىىيرةتةكان و كردنيىىان لىىة تةريقىىةتى نةقشىىبةندى 
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لىة ذيَىر ضىةمكى  )ميللىةتى  ركي بنىةجى(ةروذى  طىةردى  هىةرواني  ممورا  نمارا  بىشيَ 

ئىىةوا لىىةبارزان مىىةال مسىىتةفاى بىىارزانى  بيَىى ةر لةنىىةهرَى شىىيخ عوبةيىىدولال ئةطىى .(بىىارزان

هىيل جوريَىك ئىاكن ى  بىة ئةو ثيىاوةى كىة هىيل خَوشىى يىةكى لىة ذيانىدا نىةبينيوة و ثةيدابوو 

لة ثيَناو رزطىاركردنى تيَكوشانيدا و لةطةَل ئةوةشدا بَى ئوميَد نةبوو لة هةوَل  نةبووة لة ذيانى 

ةطىةَل رةوشىى بَو ضونيةتى مامةلىة كردنىى لبارزانى هةنديَك ياساو بنةماى دانا    طةلى كورد

ذيان لىة نيَىوان ئايينىة جياوازةكىان و مىةزاهيب و ةتايبةت مةسةلةى ثيَكىةو ئاينى لة كوردستاندا 

بةخوشىى مىاوة دور لىة نةخوشىى  بىةم شىيَوةية بىارزان بىة شىيَوةيةكى ئىارام و نةتةوة جيايةكان 

  تى نةتةوةيى .ثةرس زيدةرةوى ئايينى و زالبوونى مةزاهيب و رةطةز
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  هونراوةى ئاينى شيخ عبدالسالم بارزانى
ئىىةم هىىونراوة بنووسىىمةوةو شىىرو ةى بكىىةم  دوو هوكىىار هىىةبوون كىىة واى كىىرد مىىن

بريتى ية لةوةى كة ئةم هونراوةية نووسةريَك هةلَساوة بة وةرطيَرانىى بىَو  يةكةميان

178وى كردووتةوةسةر زمانى عةرةبى وباَل 
بةالم وة  ئةوةى من دةبيىن  ئىةم وةرطيَرانىة  

 :ضونكة  بة  نية
يىةوة كىة بىة دلَنياي لَىة  ئةم هونراوةية لة ثةرتووكة كورديةكةى ثر ة لىة هة( 0

كةى كردووة لةكاتى وةرطيَران هةنديَك بةي  تيَكىةل هةلةى ضاثن كة كارى لة مانا

بةية  كراون وة  ئةوةى هةنديَك بةي  دةبينى كةوا وةرطيَىراوة بىَو بىةيتى  تىر كىة 

هىىيل ثةيوةنىىدى بةيةكىىةوة نيىىة.ليَرةدا خويَنىىةر دةكةويَتىىة نىىاو هةنىىديَك كيَشىىةدا لىىة 

 ى هونراوةكة.كناوةروَ 

ئةمىىة هونراوةيىىةكى تىىةواو ئىىاينى يىىة بابىىةتى شىىةرعى لىىة خىىَوى طرتىىووة ( 0

نووسةري  ثسى ور نيىة لىةم بىوارةى بيروبىاوةرى   لةطةَل مةسةلةى بيروباوةرةوة 

ريَ  لة وةرطيَرانى هةنىديَك نبوية هةنديَك جار ضةمكى دوور لة ئاواز  بةكار دةهيَ 

 ة ئايىةت وفىةرموودةى ثيَغةمبىةردا هىاتوون   وتايبةت ئةوانةى ل لة ضةمك و واتا 

خويَنىىةر هىىيل دا يىىئايينضىىةمكى كانة طون ىىاو نىىةبيَ  لىىة لةطىىةل مكاتيَىىك ئىىةم ضىىة

نازانيَى  بىةوةى كىة هونراوةيىةكى ئىايينى و  هةس  بة تام و ضىيَى وةر ناطيريَى  و

شةرعية من دان بةوة دةنىيَ  كىة سىودم وةرطرتىووة لىةوةرطيَرانى ئىةم نووسىةرة لىة 

ول و مانىدووبونى زورى ةمةبةستى شيَخ لة هةنديَك ديَىرة هونراوةكةيىدا ضىونكة هى

 داوة .

ثيتىىى ) حىىةرفي ( يىىة وة  دةبينىىين  ى ئىىةم نووسىىةرة بةشىىيَوةىرانىىوةرطيَ ( 7

لةزوربىىةى شىىويَندا بىىةم شىىيَوةية مىىارةى ووشىىةكانى كىىوردى وعىىةرةبى وة  يىىةكن ذ

طيَرانىىى تيَكسىىتةكةى دةضىىيَ  نىىة  دلَنيىىام كىىة واتىىاى تىىةواو نابةخشىىيَ  ئةمىىة بىىة وةر

 .ماناكةى

                                                 
178
 .070: بارزان ص  ثى رةش 
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وى كردووتىةوة لىة سىالَى هةشىتاكاندا ثيَدةضىيَ  جىاريَكى تىر نووسةر باَل ( 4

لىىىة ثىىىةرتووكى بنةرةتىىىدا  و نةكرابيَتىىىةوة ئىىىةم ويَنةيىىىة زَور كَونىىىة وهونراوةكىىىان بىىىاَل 

 .ديارنةبوو

بىراى بىةريَمم ماموسىتا مىال كة وة  ثالنةريَك بوو لة وةرطيَرانى ئةم هونراوةيىة  هَوى دووةم :

ئةيوة هةلَساوة بة باَل كردنةوةى ئةو هونراوةية لة ثةرتووكةكةى
179

و   كىردن بىةبَى شىرو ة  

ون وئاشكراية دةتوانريَ  هونراوةكةى لةسىةر ى ر اسى  وةستان لةسةرى لة ويَنةيةكى زور ر

 بكريَتةوة.

اوةيىىةكى زَور بةسىىودةو هىىةموو هونر ئىىةم هونراوةيىىة لىىة نىىةوةدو ثيَىىنل ديَىىرة بىىةي  ثيَىىك ديَىى  

طشتى لةبيروباوةرى ئىاينى  يةكىوة  ثيَناسة  ئاينى وبيروباوةرى لة خَوى طرتووة  اليةنيَكى 

فيَرخىىىوازان بىىىَو ئاسىىىان خويَنىىىدنى وتيَاةيشىىىتن و  نووسىىىراوة بىىىو تىىىازة ثيَاةيشىىىتوان و ئيسىىىالم

وة دةكريَى  كىة شىيخ زَور وة  هةموو زاناكىانى ثيَشىتر لىةم هىونراوةدا تيَبينىى ئىة  لةبةركردنى

ئىةم هىونراوة بىة دان ثيَنىانى  طومىان بىىَ   ضاوى كراوةبوو لة مةسةلةى جياوازى بيروبىاوةردا

نةكةى يئامىانج لىة نووسى ى لةئاستيَكى ئةوتوى هونراوةدا نية لةرووى وةزن وقافيةوة ةكدانةرة

يَمىة ئىةم هونراوةيىة ئىةوةى طرناىة الى ئ  تنة نة  داهيَنانة لىة بىوارى هىونراوةدا رسود وةرط

وة بىَو ناوضىةيةكى طىرن  لىة ميَىذووى كىوردو كوردى ئاينى زَور كةمىة دةطةريَتىةكولتوريَكى 

راثىةرين  شىويَنى سىةرهةلَدانى شىورش و  ئةوي  بريتى ية لة ناوضىةى بىارزانكوردستاندا   

 .يةقوتابخانةى شيَرانى ثيَشمةرطة زانيارى هةموو ئاينةكان و وسةنتةرى زانس  و

                 

 هونراوةكة                      
 طوه بدةنة بةحسَى خَوش                                

 طةلى كةسَى  احب طَوش                                        

 َوش(((خودَى نةكةن فةرام                                

 

 

 واتاى :

 طوَى بارن لة باسى خَوش

 ةوانةى خاوةن طويَنئةى ئ

 نةكةن خودا لةياد بكةن كارةكانى فةراموش كةن

 

نَاف ق ونَ  }خوداى طةورة دةفةرمويَ   نَاف قَات   ال م  ىه     َوال م  ض  ىن   بَع  ىل   م  ونَ  بَع  ر  ن َكر   يَىأ م   ب ىال م 

نَ  و    َعن   َويَن هَو  ر  ونَ  ال َمع  يَه     َويَق ب ض  ىوا  َي ىد  َ  نَس  ىيَه     )َّ نَىاف ق ينَ  إ نَّ  فَنَس  ىق ونَ  ه ى    ال م  {ال فَاس 
180

. وقىال 

ينَ  تَك ون وا َواَل تعالى} َ  نَس وا َكالَّذ  ق ونَ  ه       ولَئ كَ   َن ف َسه     فَأَن َساه     )َّ {ال فَاس 
181

 . 

 

 ر(ئةطةر جوان ئةطةر ثي

                                                 
179
  0( )هىوليَر  ضىاثخانا حىاجى هاشى   ض0304-0800مال ئةيوة: ثيَداضىونة ة  ل ميَىذوويا بىارزان ) 

 . 70( ى 0007
180
 .17وبة ئايةتى  ةتسورةتى   
181
 .03شر ئايةتى  ةحسورةتى   
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 كةسَى خَودَى بكةت ذبير

 رير(ضقيامةتَى دَى بي  

 واتاى :

 يرنئةطةر ث ئةطةر طةنج و

 ئةوانةى خودا لةبير بكةن

 رَوذى دواى ئةوان كويَرن

ه   ف ي َكانَ  َوَمن   } ئاماذةى بةم ئايةتةى خوداى طةورة كردووة كة دةفةرمويَ  َمىى هَىذ    َع 

َرة   ف ي فَه وَ  خ  َمى ا)  {َسب ياًل  َو ََض ُّ   َع 
182
ىَرضَ  َوَمن   وقوله تعالى}  ىر ا َعىن    َع  ك  يَشىةً  لَىه   فَىِ نَّ  ذ   َمع 

ه   ن ًكاضَ  ش ر  مَ  َونَح  َمى ال ق يَاَمة   يَو  تَن ي ل  َ  َرةن  قَالَ    َع  َمى َحَشر  ن     َوقَد    َع  يًرا ك    َتَت ىكَ  َكىَذل كَ  قَىالَ   بَ  

يتَهَا آيَات نَا مَ  َوَكَذل كَ  فَنَس  {ت ن َسى ال يَو 
183
.  

                                         

 كةسَى خودَى نةناسي

 بى قةلبَى قاسيرون نا

 ابى خال ي(حا   ن

 

 واتاى :

 ئةوةى خودا نةناسىَ 

 ةقى نةرم نابىَ دلَى ر  

 لة تورةى خودا رزطار نابى

............................................... 

 

 خالق ئيَكة بَى هة الة

 مي الهانندة نة ((((نة م

 ة نةزةوالة(((((نة مردن

 واتاى :

 خودا يةكةو بَى دوستة

   كة  نيةو كة  وة  ئةو نيةوة

 نة دةمريَ  و نةال دةضيَ 

 

ل   ه وَ } َوَّ ر   اا  خ  ن   َوالظَّاه ر   َوا)  ء   ب ك  ن  َوه وَ  َوال بَاط  {َعل ىي    َشىي 
184
لىة نىماو ثارانىةوةكانى لىةكاتى  .

 ورة  السىىب  السىىماوات رة اللهىى  :"نووسىىتندا  ثيَغةمبىىةر  ) ىىلى ) عليىىه وسىىل ( دةفىىةرموو

 ال  والنىوى الحىب فىالق  والقىرآن واإلن يى  التىوراة منمل  شيء ك  ورة ربنا  العظي  العرش

 و نى   شىيء قبلىك لىي) ااول  نى   بنا ىيته آخىذ  نى  شىيء ك  شر من بك  عوذ   ن  اال إله

                                                 
182
 .70ئايةتى   سورةتى  ئيسرا 
183
 .001-004سورةتى  تاها ئايةتى   
184
 .7 سورةتى  الحديد ئايةتى  
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 اقىل  شىيء دونىك لىي) البىاطن و نى   شيء فوقك لي) الظاهر و ن   شيء بعد  لي) ا)خر

"قرالف من و كننا الدين عنا
185
.  

                             

 ره(((نظينةمانندة نة 

 نة شةريكة نة مشيرة

 يرة((نة معينة نة ن 

 

 

 

 واتاى:

 و كة  وة  ئةو نية كة  بةرامبةر

 ثيَويس  بةكة  نية كة  هة ال و

 و كة  يارمةتى دةر نية كة  هاوكار

 خوداى طةورة دةفةرمويَ :

ء   َكم   ل ه   لَي )َ } ي    َوه وَ   َشي  ير   السَّم  { ال بَ  
186

ىَمد   )َّ     ََحىد   )َّ   ه ىوَ  ق     . وقال تعالى}  يَل ىد   لَى     ال َّ

ف ًوا لَه   يَك ن   َولَ     ي ولَد   َولَ    { ََحد   ك 
187
.  

                                      

 يا رة تو زَورَى بلندى

 وبَى مانندى مي البَى 

 تةنينة ضَون ضةندى بوَ 

 اتاى:و

 و بلندى ئةى خودا تَو زَور بةرز

 بَى ويَنةو بَى بةرامبةرى

 بوتَو نينة ضون وضةندى

 

 

هاتووة  اسيفاتى خوادى طةورة بةبةرز لة زَور ئايةتد
188

بة جاريةكى  (د. ) ثيَغةمبةر. 

 هىافِن  عتقهىا: قىال   ) رسىول  نى  :قالى   ؟  نىا مىن :قال   السماء في :قال   ؟ )  ين "دةلَيَ 

مبمنة
189
.طىوتى مىن كيَ ؟ئىةوي  طىوتى تىَو واتة خودا لة كوَى ية؟ ئةوي  دةلَيَى  :لىة ئاسىمانة .

                                                 
185
 .3071  حمد بن حنب  لة )مسند( ريوايةتى كردووة لة فةرموودةى   بي هريرة ذمارةى فةرموودة  
186
 .00سورةتى  شورا ئايةتى   
187
 سورةتى  ئيخال  . 
188
  سىىورةتى  70وقمىىان ئايىىةتى    سىىورةتى  ل10ج ئايىىةتى  ةحىىورةتى    سىى055سىىورةتى  بةقىىةرة ئايىىةتى   

 .4ئايةتى     سورةتى  شورا00ةتى  كافر ئايةتى    سور07ئايةتى   سةبة
189
ذمىىارةى رواه مسىىل  فىىي  ىىحيحه مىىن حىىديل معاويىىة بىىن الحكىى  السىىلمي  بىىاة تحىىري  الكىىالم فىىي ال ىىالة  

 .0007فةرموودة 
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ئيمىىامى  ئىىةم بابةتىىةئىىةو بىىروادارة  ة.ئىىةوي  فىىةرمووى ئىىازاد بكىىةن ضىىونك نيَىىردرواى خىىوداى

(العلو للعلي الغفارزةهةبى لة ثةرتووكى )
190
   . باسى كردووة.

                                             

 ذ َى ضَونَى تيَ  خةبةر

 ئةو نة جسمة نة جةوهةر

 نة بةشةر ضهنة عةر

 واتاى:

 لة رووى ضون وهةوالةوة

 ةو نة جةوهةرئةو نة تةن 

 ةو نة بةشةر نة بةردةس 

ء   َكم   ل ه   لَي )َ }خوداى طةورة دةفةرمويَ   ي    َوه وَ   َشي  ير   السَّم  { ال بَ  
191

 . 

                                              

 ة ة تنىَ ((((((ئةو خالق

 ردنىَ (((((زةهة ذم(ةمن

 هةم ذ خةوَى وخارنىَ 

 واتاى :

 ئةو دروس  كةرى بة تةنياية

 دوورة  لة مردن ثا  و

 هةم لة خةو هةم لة خواردن

 

ه  تَأ خ   اَل  ال قَيُّوم   ال َحيُّ  ه وَ  إ الَّ  إ لَهَ  اَل  )َّ  }:خوداى طةورة دةفةرمويَ  نَة   ذ  م   َواَل  س  {نَو 
192
. 

 

 الل((ذو ال بَو مةعبودَى 

 رةوا نينة ات ال وانف ال

  اللدطةل عالةما شبهَي 

 واتاى :

خاوةن شكبيةية كة  بةر يَااى )االت ال واالنف ىال( لىة جيهىانيَكى  خوا ئةو ثةرستراوة

ويَناضيَ  و خبيشي هاوشيَوةى سيَبةردا دةردةكةوَا  ئةو زاتة بَي كةم و كورية هيل شتيَكى 

   لة هيل شتيَك ناضيَ 

                                 

 ةردَى وةحيد      ((((((((رةبى تو ف                           

 يد      ((((((((نابي  بةع ة(لحظئيَك                            

 .ئةقرةة ترى ل حةب  الوريد                           

                           

                                                 
190
 عبدالمق ىىود بىىن  شىىر  محمىىد  بىىو:   تحقيىىقالغفىىار للعلىىي لعلىىو: اهبيالىىذ  حمىىد بىىن محمىىد عبىىد)  بىىو 

 (.0335  0  طالسلف  ضواء مكتبة)الرياض  
191
 .00سورةتى  شورا ئايةتى   
192
 .055  سورةتى  البقرة ئايةتى 
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 واتاى :

 خودا تَوى تا  وتةنياى

 ية  لةحمةش دوور نابي 

 نميكترى لة حب  وةريدة

 

ن َسىىانَ  َخلَق نَىىا َولَقَىىد  }  خىىوداى طىىةورة دةفىىةرمويَ   لَىى    اإل   ىىو     َمىىا َونَع  ىىه   ب ىىه   ت َوس  ىىن   نَف س   َونَح 

ن   إ لَي ه    َق َرة   {ال َور يد   َحب     م 
193
بَاد ا َسأَلَكَ  َوإ َذالى}قال تعا . يب   قَر يب   فَِ نني َعنني ع  َوةَ    ج   الدَّائ   َدع 

يب وا َدَعان   إ َذا تَ   ن وا ل ي فَل يَس  م  د ونَ  لََعلَّه     ب ي َول ي ب  ش  {يَر 
194

:"  ربعىوا (قال ) لى ) عليه وسل و. 

ريبا  وهو معك "على  نفسك   إنك  ال تدعون      وال كائبا  إنك  تدعون سميعا ق
195
.  

                                                

 اهَى مةتين   (((ى تَو ش((((((((((رةب                                  

 ين ((((((((((((ئي اد كر ذ ئا ا موه                                  

 ةزهةر شرينضةند  ورةتيَ  م                                  

 واتاى:

 خودا تَوى شاى مةتين

 دروست  كردين لة ئاوى مةهين

 ضةند ويَنةى شيَوازى جوان

َسنَ  الَّذ ا } وداى طةورة دةفةرمويَ خ ء   ك  َّ   َح  ن َسىان   َخل ىقَ  َوبَىَد َ  َخلَقَىه   َشىي  ىن   اإل   ىين   م    ط 

لَه   َجَع َ  ث  َّ  ن   نَس  اَللَة   م  ن   س  {َمه ين   َماء   م 
196

ى     َلَى   }لىه تعىالى:.وقو ل ق ك  ىن   نَخ  {َمه ىين   َمىاء   م 
197

. وقىال 

ن َسانَ  َخلَق نَا َولَقَد  تعالى} ن   اإل   اَللَة   م  ن   س  ين   م   النُّا فَىةَ  َخلَق نَىا ث ى َّ   َمك ىين   قَىَرار   ف ىي ن ا فَىةً  َجَعل نَاه   ث  َّ   ط 

َغةً  ال َعلَقَةَ  فََخلَق نَا َعلَقَةً  َغةَ ال م   فََخلَق نَا م ض  ظَاًما ض  نَا ع  ظَامَ  فََكَسو  ًما ال ع   فَتَبَىاَر َ  آَخرَ  َخل قًا  َن َشأ نَاه   ث  َّ  لَح 

َسن   )َّ   {ال َخىال ق ينَ   َح 
198

ن َسىانَ  َخلَق نَىا لَقَىد   . وقىال تعىالى} َسىن   ف ىي اإل   {تَق ىو ي     َح 
199
ع ونَ  }  ىاًل   َتَىد   بَع 

ونَ  َسنَ  َوتََذر  {ال َخال ق ينَ   َح 
200
. 

                                              

 

 خودَى هةنة حةف  سيفات

 ى زات(((((((قةديمن ئةو وةك

 ات(((((ئيَك عيلمة يادى حةي

 واتاكةى :

 خودا خاوةن حةوت سيفاتة

                                                 
193
 .01سورةتى    ئايةتى   
194
 .081 ئايةتى  سورةتى  بةقةرة 
195
  ورواه 0330ذمىارةى فىةرموودة بىدء الىوحي   رواه البخارا في  حيحه من حديل  بي موسىى  كتىاة 

 . 7077 ذمارةى فةرموودة مسل  في  حيحه من حديل  بي موسى باة استحباة خفل ال وت بالذكر
196
 .8-7جدة ئايةتى  ةسورةتى  س 
197
 .00 سورةتى  مرسالت ئايةتى  
198
 .04-00سورةتى  مبمنون ئايةتى   
199
 .4سورةتى  تين ئايةتى   
200
 .005يةتى  سورةتى   افات ئا 
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 لة كونةوةن وة  زاتى ئةو

 ية  زانستة ويةكيان ذيان

 

خىىوداى طىىةورة حىىةوت سىىيفاتى هةيىىة 
201

 وة  زاتىىى ئىىةونو هىىةر ن   زور لىىة ميَىىذة

 .يةكةميان زانستةو ئةوةى تر ذيانة

 

 ئيَك قودرةتة يا دى بيستن

 ادى ديتن(((ئيَك ئيرادةية ي

 افتن(((((((((سابعَى وان ئاخ

 واتاى :

 ية  توانايةو يةكيان بيستن

 ية  ويستنةو ئةوى تر ديتن

 حةوتةم لةوان قسة كردن

 

 ا(((ةر  ودةنا((كةالمَى وى دورة ذ ح

ةزةهة ذ تةسليسا فرةناازاتَى وى من
202

 

 دى ئةلوان ورةناا((((((((مقدةسة ذ هن

 واتاى :

 وتةى خودا دوورة لة دةن  ولة ثي 

 مةسيحيةكانطوتةى زاتى ئةو ثاكة لة 

 رةناىو ثيرَوزة لة هةموو وةسف 

ثي  نية  قسةى خوداى طةورة بة دةن  و
203
  

 

 ذ هندى جوملةيَى مومكيناتان

 زةراتانةواهر وة ((((((((((((((ذ ج

 ةرن بو  فاتان(((((تيَكدا مةزه

 وتاى :

 لةكَوى هةموو بونةوةرةكان

                                                 
201
بوى ضووة هةمان شتة كة لة مةدرةسةى ئةشعةريةدا هةية   بةاَلم مةدرةسىةى ماتريىدا  شيَخئةوةى كة  

 .دروس  كردن )التكوين(لةسةر ئةم سيفةتانة سيفةتة حةوتةمة سيفةتى ترى زيادى كردووة كة بريتى ية لة 
202
يَنىاوة تايبىةت لىة سىةردةمى رابردوو لىة بىةكار ه يىةكان مةسىيحىوَ بضةمكى  )اإلفرنج( زانايىانى ئيسىالم  

 بةكارى هيَناوة مةبةستى ئىةو مةسىيحيانةى كىةوا بروايىان بىة بيروبىاوةرى سىيانى شيَخثيَداويستى هونراوة  

 .الت ليل()
203
بىىا  لىىةم مةسىىةلةية دةكىىات كىىة لىىة مةزهىىةبى ئةشىىعةرى لةسىىةرى ريَككةتوون بىىةالم لىىة  شىىيَخليَىىرةدا  

كىىةالمى خىىودا دةكىىات بىىة دةنىىك وثي  ئيمىىامى سىىةجمى بىىة تىىةواوةتى بىىا  لىىةم قوتابخانىىةكانى تىىردا بىىا  لىىة 

السى ما   بىو ن ىر ضةندةية دةكات و زور بة ئاشكرا ئةم ضةندةى روون كردووتةوة لة نامةكيدا .بروانة :

ه((: رسالة الس ما إلى   ه  زبيد في الرد علىى مىن  نكىر الحىر  وال ىوت تحقيىق محمىد 444عبيد ) )ت

 ه((. 0407 0بد ) )السعودية  مركم البحل العلمي وإحياء التراى اإلسالمي  طباكري  ع
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 طةردةكان هةرولةجةو 

 هةمووى شيَوةن بَو سفاتةكان

                                          

 انى((طوت يا هةموو جسمةكن تَو ج

 انى((ا هةموو دارةكن تو ب((((طوت ي

 طوت يا هةموو شةهرةكن تَو خاني

 

 اتاى :و

 هةموو يان ية  الشةن تَو طيانى طوتى طةر

 طوتى  طةر هةموويان ية   ماَل بن تَو دانةرى

 طوتى طةر هةموويان شاريَك بن تَو خاوةنى

 

 

 ما مةستور(((بارى بَو كةن                                        

   ر و((((( هطيَرا ة  باون                                        

 كر عالةما مةستور إ هار                                 

 واتاى :

 خوداى طةورة طةن ينةيةكى بةزربوو

 ى دياركر تاوةكو بناسنخوَ 

 ثاشان ئةو عالةمة بةرزةى دياركر

 

م تىا يةيةكى نادياربوونةوار دةكات ودةلَيَ  :من خةزيَنليَرةدا شيخ با  لةهةنديَك لة شويَ 

ش بىىوو بىىمان  بَويىىة بونىىةوةريَك دروسىى  كىىرد  وناسىىي  و ئىىةواني  بىىةم ضىىةندةية بىىمان  ثىىيَ  خىىوَ 

منيان ناسى
204
مانيةكى راسى  ودروسىتة ئةطىةر بىةم شىيَوةية ليَىك بدةينىةوة كىةخوداى طىةورة .

نةبوونىىةوة خىىةلك ئىىةويان خةزيَنةيىىةكى بىىمرو شىىاراوةبوو كاتيَىىك بونىىةوةرى دروسىى  كىىرد لىىة 

كة ئةمةش طةورةترين خةزينةية واتة ناسىينى خىوادى طىةورة  ى ثيَغةمبةرةكانيةوةناسى بةهوَ 

 .بروا ثَى هيَنانى

                                      

 ىَ (((نباو ذإ هار كر 

 ما بةينا كافَى ونونىَ 

 عالةم ئينا ية بوونىَ 

 واتاى :

 ديارى كرد لة و نهيَنةى شاراوةية

 نون)كن فيكون( لة نيَوان كا  و
                                                 

204
ئةمىىىة قسىىىةى ثيَغةمبىىىةر نيىىىة هىىىيل  ى حىىىةراني دةلَيَىىى :تيميىىىة ابىىىن   بىىىةالم فةرموودةكىىىة راسىىى  نيىىىة   

ي  لةطىةَل ئىةم رةجىةح  بنئيى و شيةركةزسةضاوةيةكى راستى نية هةروةها هى زةعيفي  نية هةرية  لة 

 المشيشىىىي إبىىراهي  بىىن خليىى  بىىن محمىىد:بروانىىة   دةن بةاَلم واتاكىىةى راسىىتة لةناو سىىوفيةكاندا بىىالوةضىىةن

 دار  بيىروت)  زمرلىي  حمىد فواز:  تحقيق  موضوئ بأ له  و له     ال فيما المر وئ اللبلب :الارابلسي

 .047( صه(0405  اإلسالمية البشائر
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 بوون خةلقى هيَناية

 خوداى طةورة دةفةرمويَ  : 

ي   } ىىَماَوات   بَىىد  ض   السَّ َر  ىىًرا قََضىىى َوإ َذا َواا  ىىن   لَىىه   يَق ىىول   فَِ نََّمىىا  َم  ىىون   ك  {فَيَك 
205

 َوه وَ . وقولىىه تعىىالى}

َماَوات   َخلَقَ  الَّذ ا ضَ  السَّ َر  مَ  ب ال َحقن  َواا  ل ىه   فَيَك ون   ك ن   يَق ول   َويَو  ل ىك   ه  َولَى ال َحىقُّ  قَو  مَ  ال م   ف ىي ي ىن فَخ   يَىو 

ور   {ال َخب ير   ال َحك ي    َوه وَ  َوالشَّهَاَدة   ال َغي ب   َعال     ال ُّ
206
ل نَىا إ نََّمىا } خوداى طةورة دةفةرمويَ   .  قَو 

ء   نَاه   إ َذا ل َشي  {فَيَك ون   ك ن   لَه   نَق ولَ   َن    ََرد 
207

ه   إ نََّما. وقوله تعالى} ر   ك ن   لَه   يَق ولَ   َن   َشي ئًا دَ  ََرا إ َذا  َم 

ب َحانَ   فَيَك ون   ه   الَّذ ا فَس  ى ن  َملَك وت   ب يَد  ء   ك  ىونَ  َوإ لَي ىه   َشىي  َجع  { ت ر 
208
 خىوداى طىةورة دةفىةرمويَ  .

ي ي الَّذ ا ه وَ } ي    ي ح  ًرا قََضى فَِ َذا َوي م  {فَيَك ون   ك ن   لَه   يَق ول   فَِ نََّما  َم 
209
. 

                                            

 ر ة وى طرزا(((اد ك(اي          

 مى(((((((((روزا كةن(((َو ب(((ذ ب

 ئةو دزاني  حكمةتا رةمما

 واتاى :

 ئةو كةونةى بةم شيَوةى داهيَنا

 بَو ديار كردنى ئةو طةن ينةية

 تةنها خَوى لةو نهيَنيةش دةزانيَ 

 

 ودىَ (ا وج(((((((((((ادةم ئين(((((ئ

 فةرمان كرة مةلةكيَ  شهودىَ 

 ادةمى هةرنة س ودىَ ((((((بَو ئ

 واتاى :

 ئادةمى هيَناية بوون

 تةكانيشفةرمانى دا بة فر

 كة وا كرنوشى بَو ببةن

ن   بََشًرا َخال ق   إ نني ل ل َماَلئ َكة   َربُّكَ  قَالَ  إ ذ  }خوداى طةورة دةفةرمويَ   ىين   م  ي ت ه   فَىِ َذا  ط   َسىوَّ

ن   ف يه   َونَفَخ     ي م  وح  وا ر  ينَ  لَه   فَقَع  د  {َساج 
210
. 

                                        

 ةر((ةب(ئةوان بهيس  ئةو خ

 كة  ذ ئةمرَى نة ضو دةر

 نظرةد (((((((((ئيال ئبليسَى ب

 واتاى:

 كاتَى فةرمانى خودايان بيس 

 كة  لةو فةرمانة دةرنةضوو
                                                 

205
 .007رة ئايةتى  ةقةسورةتى  ب 
206
 .77نعام ئايةتى  ئةسورةتى   
207
 .40ح  ئايةتى  ةسورةتى  ن 
208
 .87-80ئايةتى   ينساسورةتى  ي 
209
 .18سورةتى  كافر ئايةتى   
210
 .70(70سورةتى  ص ئايةتى   
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 تةنها ئيبلي) نةبووة طوَى بيس 

لُّه ىى    ال َماَلئ َكىىة   فََسىىَ دَ }اذةى بىىةم ئايةتىىةى كىىردووة كىىة خىىوداى طىىةورة دةفىىةرمويَ  ئامىى  ك 

َمع ونَ  بَرَ  إ ب ل ي)َ  إ الَّ    َج  تَك  نَ  َوَكانَ  اس  {ال َكاف ر ينَ  م 
211

     . 

 

                                          

 فةرمان كر شاهَى وةدود

 ةردود((دطةل ئيبليسَى م

 ر س ود(((((ضى نةبتة بوَ 

 واتاى:

 ةيىشاى بةرةح  و بةز

 ثرسى لة ئيبليسى بةنةفرةت

 نةت برد ئادةمبَوضى كرنووش بَو 

 :كة خوداى طةورة دةفةرمويَ 

دَ   َن   َمنََعكَ  َما إ ب ل ي)   يَا قَالَ  } تَ  ب يََداَّ  َخلَق     ل َما تَس    بَر  تَك  ن  َ   َم    َس  نَ  ك  {ال َعال ينَ  م 
212
.                                      

 ا لة عيني(((((حوجةت ئين

 ني((((((ئةز ضيَترم ة يةقي

 طينيئةز ل ناريمة وئةو ل 

 واتاى :

 هةن ةتى هيَناوة ئةو لةعينة

 من لةو باشترم بة يةقينة

 ئةو لة قور ومن لة ئاطر بومة

ن ه   َخي ر    َنَا قَالَ } كة خوداى طةورة دةفةرمويَ  ن   َخلَق تَن ي م  ن   َوَخلَق تَه   نَار   م  ين   م   {ط 
213
.                                   

 اال(ئةو دكةت قي  وق

 ايدة نةدا دةليال((((ف

 يالةذو ذ ئةو طةريا بو

 واتاى:

 دةليَ  ةوةوباس قسةبةو ئةو 

 كةلكى نينة بَى بةلَاةو دةليلة

 . ثاشان زةرو زيانى زورى لَى كةوت 

 

 تىَ ذله ئيبلي) كةفتة 

 ةتىَ ((((كر دوعايا موهل

 ةتىَ (((((هةتا رَوذا قيام

 واتاى :

 ئيبلي) كةوتة رةزالةت

                                                 
211
 .74-77سورةتى  ص ئايةتى   
212
 .75سورةتى  ص ئايةتى   
213
 .71سورةتى  ص ئايةتى   



 13 

 داوا لةخوداى كرد مولةت

 بميَنَى تا لةرَوذى قيامةت

ن ي َرةن  قَالَ  } كة خوداى طةورة دةفةرمويَ  ر  م   إ لَى فَأَن ظ  {ي ب َع  ونَ  يَو 
214
. 

 

                                                  

 خودَى ئةو نةكر مةحروم

  لومبة يا  منتظروت ((((ط

 هةتا رَوذا وةختَى مةعلوم

 واتاى :

 خودا ئةوى بَى بةش نةكرد

 طوتى بميَنة ئةى ستةمكار

 هةتاكَو رَوذى ديار

 

نَ  فَِ نَّكَ  قَالَ  } كة خوداى طةورة دةفةرمويَ  ن ظَر ينَ  م  م   إ لَى  ال م  ل وم   ال َوق     يَو  { ال َمع 
215
. 

                                             

 ون(حال كو طةريا سةرنا

 ون(((((بوو سرا مةكن اهر 

 هةر كافر بوو ئةو مةلعون

 

دةسىىتى كىىرد بىىة  ى ئيبلىىي) بىىة دياركىىةوت وارى رويىىدا ئىىةو داواثىىاش ئىىةوةى طورانكىى

 بالوكردنةوةى كوفرو هةلخةلةتاندنى خةلَك. 

                                       

 ارا(((((مةلعون م د بوو ل ك

 ارا((((سووند خار ة عمةتا ب

 ئةز دَى ئينسانا كيَشمة نارى

 واتة:

 ئةم مةلعونة سوربو لة كارى

 سويَندى خوار لة خوداى بارى

 طشتيان ببا بَو ناو ئاطرى

 

ة ئيبلي) دةستى كرد بة كارةكانى واتة هةلَخةلةتاندنى خةلك  ضونكة سويَندى خواردوو

 بة طةورةى خودا كة مرَو ةكان هةلَبخةلةتيَنَى هةروة  كة خوداى طةورة دةفةرمويَ .

ت كَ  قَالَ  } مَّ يَنَّه     فَب ع  و  ينَ  َا ك  َمع  { َج 
216
. 

                        

 ةريقىَ (((((((((((دَى وان كيَشمة ك

                                                 
214
 .73سورةتى  ص ئايةتى   
215
 .80-80سورةتى  ص ئايةتى   
216
 .80 سورةتى  ص ئايةتى  
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 ىَ ((((((((ريق طهدَى روونمة سةر 

 هةمى رةناا وان بةمة حةريقىَ 

 : واتة

دةيانخةمة ناو قوالييةوة مةبةستى خوشى دونياو سةروةت وسامانى بةهةموو ريَاايىة  

لةريَيان ال دةدات.هةولى الدانيىان دةدةم تىاوةكو بضىن بىَو ئىاطرى دوزة .هىةروة  كىة خىوداى 

 طةورة دةفةرمويَ :

َوي تَن ي فَب َما قَالَ  } َدنَّ   َك  َراطَكَ  لَه     َاَق ع  تَق ي َ     س  ىن   َ)ت يَىنَّه     ث  َّ   ال م  يه     بَىي ن   م  ىن    َي ىد   َوَعىن   َخل ف ه ى    َوم 

د   َواَل  َشَمائ ل ه     َوَعن    َي َمان ه     {َشاك ر ينَ   َك  ََره     تَ  
217
 إ ذ   تَىَرى َولَىو  } خوداى طىةورة دةفىةرمويَ  .

ينَ  يَتََوفَّى وا الَّىذ  ىر ب ونَ  ال َماَلئ َكىة   َكفَىر  ىوهَه     يَض  ج  بَىاَره     و  {ال َحر يىق   َعىَذاةَ  َوذ وق ىوا َو َد 
218
خىوداى .

لََّما } طةورة دةفةرمويَ  وا  َن    ََراد وا ك  ج  ر  ن هَا يَخ  ن   م  يد وا  كَ  م   {ال َحر يىق   َعىَذاةَ  َوذ وق ىوا ف يهَا   ع 
219
. 

                                      

          

 ىَ (((كر رةبَى عمةت اةا((((خ                            

 ةتىَ ((دطةل مستةحةقَى لة عن                            

 ئةز دَى ل وان كةم رةحمةتىَ                             

مىن بىةزةى خوداى طةورة بة ئبليسى راطةياند ئةوةى كة شايةنى نةفرةت وعىةزابى خودايىة   

ئةوان دةضنة ناوبةزةى خىودا بىة اَل بي  بوية بة بةندة ضاكةكان  دةكةم وناتواني  بةسةريان ز

ةوانةى ئيبلي) وشويَنكةوتوانى ئةوانةى دةر كراون لة رةحمى خودا ئيبلي) بةم ضىةندةية ضيَ ث

دانى ثيَوة ناوة كة ناتوانريَ  ثياوضاكان لىةريَااى راسى  البىدات ئاماذة بىةم ئايةتىة دةكىات كىة 

 خوداى طةورة دةفةرمويَ  .  

مَّ  قَالَ  } يَنَّه     ت كَ فَب ع  و  ينَ  َا ك  َمع  بَاَد َ  إ الَّ    َج  ن ه     ع  ينَ  م  لَ   خ  { ال م 
220
. 

                                      

 تىَ ذيله ةن ((((ئةطةر بك

 ةوبةتىَ (((هندا بكةن ت

 ئةز لَى كةم مةكفيرةتىَ 

اةريَتىةوة الم ئةطةر بةندةى من طناه و تاوان بكات ثاشان تةوبة بكات و بة تىةواوةتى ب

ئةوا خوداى طةورة لَى ى خَوش دةبيَ  ئاماذة بةم ئايةتة دةكات كة خوداى طةورة دةفةرمويَ  

. 

ينَ  }  َشةً  فََعل وا إ َذا َوالَّذ  وا  َو   فَاح  وا  َن ف َسه      َلَم  َ  َذَكر  وا )َّ فَر  تَغ  ن وب ه     فَاس  ف ىر   َوَمىن   ل ىذ  ن وةَ  يَغ   إ الَّ  الىذُّ

وا َولَ    )َّ   ىرُّ ىونَ  َوه ى    فََعل ىوا َمىا َعلَىى ي    لَم  {يَع 
221

ئامىاذة بىةم ئايةتىة دةكىات كىة خىوداى طىةورة . 

بَىىاد اَ  يَىىا ق ىى    }دةفىىةرمويَ  . ينَ  ع  ىىَرف وا الَّىىذ  ىىه     َعلَىىى  َس  ىىن   تَق نَا ىىوا اَل   َن ف س  َمىىة   م  َ  إ نَّ  )َّ   َرح  ف ىىر   )َّ  يَغ 

ن وةَ  يًعا الذُّ ي    ال َغف ور   ه وَ  ه  إ نَّ  َجم  ح  {الرَّ
222

 مىن والتائىب  توبة الندمقال) لى ) عليه وسل (:" و. 
                                                 

217
 .07-01عرا  ئايةتى  سورةتى  ئة 
218
 .50نفال ئايةتى  سورةتى  ئة 
219
 .00ج ئايةتى  ةحسورةتى   
220
 .87-80  سورةتى  ص ئايةتى 
221
 .075عمران ئايةتى   ىسورةتى ئال 
222
 .57ر ئايةتى  ةموزسورةتى   
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"له ذنب ال كمن الذنب
223
واتة ثةشىيمانى تةوبةيىة  تةوبىةكار لىة طوناهىةكان هىةروة  ئىةوةى  .

 هيل طوناهى نةبيَ  .

 

 هةر كةسَى كو سةركةش بي        

  (ة دَى روو رةش بي(شوبهى ت

  ((((((ئاتةش بيحةقَى وى دَى 

 واتة :

ئىىةوةى بكةويَتىىة نىىاو طىىومراو طونىىاه ئىىةوا وة  ئيبليسىىى لىىَى ديَىى  ضارةنووسيشىىى بىىَو 

ئىىاطرى دوزةخىىة ومانىىةوةى تيَدايىىة تىىا هىىةتاى ئامىىاذة بىىةم ئايةتىىة دةكىىات كىىة خىىوداى طىىةورة 

مَ  } دةفةرمويَ  . وه   تَب يَلُّ  يَو  ج  َودُّ  و  وه   َوتَس  ج  ا و  ينَ  فَأَمَّ ى الَّىذ  ىوه ه     َودَّت  اس  ج  ت     و  ىدَ   ََكفَىر   إ يَمىان ك     بَع 

ن ت     ب َما ال َعَذاةَ  فَذ وق وا ونَ  ك  ف ر  {(109) تَك 
224
. 

                                  

 

 ال(ئةو مةلعونَى بةد فةع

 ال((بَى ئةدةبَى بَى خي 

 ضةند دريَذ كر ئةو مةقال

ر خراث ة نة شةرم ونة رةوشتى واتة :ئةو بةنةفرةتة خاوةنى كردةوةى زوَ 

هةية طفتوةكةى دريَذةى كيَشا لةطةَل خوداى طةورة كاتيَك كة كرنووشى بَو ئادةم ثيَغةمبةرة 

 نةبرد.

 دريَذ كر دطةل شاهَى مةجيد

 ةريد((((ئةو ئيبليسَى وةيَى م

 يد((((ذ سةر ريَكان ماى وةح

ودا ئةو ئيبليسةى كة زَور بة واتة :ئةو نةفرةتى ية طفتوةكانى دريَذةى كيَشا لةطةَل خ

 عينادو دَل رة  بووة بةتةنيا لة ريَااى طومراو ماوةتةوة بة ثيَضةوانةى هةموو فريشتةكان.

                                        

 دةتىَ (((((((((((((((ة سةبةبَى وةح

 ةتىَ ((((((بووية مستةحةقَى لةعن

 ئةو طةريا بوو سةر مةع يةتىَ 

ةى كىىىىىىةوا ئيبلىىىىىىي) جيىىىىىىابووة لىىىىىىة فريشىىىىىىتةكان طويَرايةلى خىىىىىىوداى بىىىىىىةهَوى ئىىىىىىةو

 نةكرد شايةستةى نةفةرتى خودا بوو ضونكة سور بوو لةسةر تاوانةكانى.

                                   

 ان ((((((((ئبلي) كو نةبوو ق

 ان (((ذ ئةمرَى خودَى بوو م

 لةعنةت لَى كر شاهَى  ان 

 

                                                 
223
 .00743ذمارةى فةرموودة  ال غير ال ام   حيهللا  
224
 .001 عمران ئايةتى  ىالسورةتى  ئ 



 70 

ةرمانى دا بة مةاليكةتةكانى كة كرنووشىى بووببىةن  ئيبلىي) كاتيَك كة خوداى طةورة ف

بَويىة   لة كةسيَك كة لة قور دروسى  كىراوةباوةرةى نةدةهات  بةهَوى ئةوةى كة ئةو ضاكترة 

لىىةو فةرمانىىة دةرضىىوو خوداى طىىةورةش لىىةذيَر رةحمىىى خىىَوى دةرى كىىرد و بىىة نةفىىةرت لىىَى 

واى ئاماذة بةم ئايةتة دةكات كة خىوداى طىةورة كراو ماوة وبةم جورةش دةميَنيَتةوة تا رَوذى د

ج   قَالَ } دةفةرمويَ  . ر  ن هَا فَاخ  ي    فَِ نَّكَ  م  نَت ي َعلَي كَ  َوإ نَّ   َرج  م   إ لَى لَع  ين   يَو  {الدن
225
. 

                                   

 ئةو بوو ة مةنعا عةجول                                  

 فةرمان نةكر ئةو قةبوول                                  

 مول((((ذ مةرتبَى طةريا ع                                  

بريارى ئيبلي) لة كرنووش نةبردن بَو خودا كاريَكَى بة ثةلةى كرد كة ئةو كارةى نةكرد بَوية 

يشىتةكاندا بوو بىةلكو خوداى طةورة لة ثلةيةكى بةرز هيَناية ثلةيىةكى نىمم ئيبلي) لىة ريَىمى فر

فريشىىتةية  بوو بىىةاَلم لىىة ئىىاطر دروسىى  كرابوو كىىاتَى طويَرايىىةلى خىىوادى نىىةكرد لىىةو ثلىىةى 

يَ  نىاوى عىةزازي  بوو كىة بىةريَمو ثايىة ثلةوثاية مايىةوة  ئيىبن عىةبا  دةلَ دابةزى بَى كةلك و

بىاَل بىوو ثاشىن لىَى سىةندرايةوة خىاوةنى ضىوار زترين فريشتةكان بىوو ربة
226
ةها ئيىبن هىةرو.

لة هةموو فريشىتةكانى تىر ضىاكتر وزانىاتر بوو هةرئىةوبووة هىَوى ئىةوةى كىة عةبا  دةلَي : 

"خَوى بة طةورة بمانىَ 
227
. 

 

                                

 ود((شةيتان كو نةبر س 

 فةرمان كر شاهَى وةدود

 ةردود((((((خارج ببة يا م

ةر فةرمانيىىدا خىىوداى طىىةورة دوورى كاتيَىىك كىىة كرنووشىىى نىىةبر دبىىوض ئىىادةم ثيَغةمب

 بخاتةوة لة رةح  وبةزةى خَوى بَو كةزةبى خَوى .

 

 ىَ (((((((((ارج ببة ل جةنةت((خ

 يان ذ عةسمان يان رةفعةتىَ 

 ئة  رةناة مةرجةعا ئايةتىَ 

خوداى طةورة شةيتانى لة بةهةشى  دةر كرد يىان لىة طىةَل مةاليكةتىةكانى ئاسىمان يان 

و دابةزاندة خوارةوة ئةو مةبةستية كىة لىو ئايةتىةدا باسىى ليَىوة دةكىات و لة وثلةوثايةى كة هةبو

ج   قالَ }.دةفةرمويَ    ر  ن ها فَاخ  ي    فَِ نَّكَ  م  {َرج 
228
ثَى دةضيَ  شيَخ دوو دَل بيَى  لىةو شويضىنةى .

كة شةيتانى لىل دةر كراوة ئةوةش حةقيةتى شيخ قورتوبى با  لىةو بيىرورا جيىاوازة دةكىات 

                                                 
225
 .78-77 سورةتى  ص ئايةتى  
226
  الكتىب عىال  دار الريىاض ) البخىارا سىمير: تحقيىق  القىرآن احكىام ال ىام :القرطبي  محمد ) عبد  بو 

 .0/034( م0007  ه( 0407
227
   د.ت(1)د.م.دار ه ر  ط القرآن تفسير في البيان جام :الابرا  جرير بن محمد جعفر  بو  

05/081. 
228
 .74   ر ئايةتىيحسورةتى   
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باسى سَى را دةكات لىة ئاسىمان دةركرا يىان لىة بةهةشى  دةركا يىان خرج منها( )فا لة ووشةى

.لة ناو مةالئيكةتةكاندا دةركراوة
229
. 

                                   

 دا(ة ل سةر عةبي(((((((((الزم                                          

 بكةن ئةمرَى سةييدا قبول                                          

 دا((دا نةبن ذ زومرةيا مةري                                         

ئةطىىىةرنا بىىىة كةسىىىانى تاوانبىىىار لةسىىىةر بةنىىىدة ثيَويسىىىتة طويَرايىىىةلى طةورةكىىىةى بيَ  

 دةذميَردريَن.

 

 تىَ  ق هئةز لةو دكةم وَى 

 ىَ (هةر كةسَى طوه ة دةت

 ىَ (((((((بخَو باري  عيبرةت

ردنىىى ئىىةم ضىىيروكة بىىَو هىىةموو ئةوانىىةى كىىة طويَبيسىىتن بَو ئاموذطىىارى وثةنىىد بىىا  ك

 وةرطرتنة.

                                            

 بالسوءارة ((((((((نةفسا ئةم

 هندى موهلةت بدةن ل دوو

 ةت زوو ة زوو(((((تةوبة ناك

 

ودا ئةطىىةر كىىاتى نةفسىىى مىىرو  بىىةرةو كىىارى خراثىىة دةروات ناطةريَتىىةوة بىىَو الى خىى

                                      .تةواوى بدةيتَى 

 ة ذ  َى نةومىَ (زووبة راب

 ذ نةفسا خَو بكة لةومىَ 

 ى بكة شةرمىَ (((ذ خالق

ضىونكة كاتيَىك كىة خيَراكة هةلَسةوة لىة كةفلةت كىة كةفلىةتى بةنووسىتووى ضواندووة 

تىةنها طلىةى لىة خىَوت بكة ئىةو وودةدات مرو  نووستوو بيَى  نازانيَى  ضىى لةدةوروبىةرى ر

 هَوكارى بَى ئاطايى تَوية شةرم لة خوادى طةورة بكة ثيَغةمبةر دةفةرمويَ  )د. ( 

  ذا  لىي) :قىال  ّلل والحمىد  نسىتحيي إنىا ) رسىول يىا قلنىا :قىال  الحياء حق ) من استحيوا" 

 ولتىىذكر  حىىوى ومىىا والىىبان  ىوعىى ومىىا الىىر   تحفىى   ن  الحيىىاء حىىق ) مىىن االسىىتحياء ولكىىن

 حىىق ) مىىن اسىىتحيا فقىىد ذلىىك فعىى  فمىىن  الىىدنيا زينىىة تىىر  ا)خىىرة  راد ومىىن  والبلىىى المىىوت

"الحياء
230
" إن ممىا  در  النىا  مىن كىالم النبىوة ااولىى  إذا لى  تسىتهللا  هةروةها دةفةرمويَ   .

فا ن  ما شئ "
231
. 

 

 ىَ ((قي ة تن(ذ خال

                                                 
229
 .4/11 القرطبي: ال ام  احكام القرآن  
230
  و حمىد 0458 ذمىارةى فىةرموودة رواه الترمذا من حديل ابن مسعود باة استحيوا من ) حق الحياء  

 .7170 ذمارةى فةرموودةفي مسنده من حديل ابن مسعود  
231
 .7484 ذمارةى فةرموودةالوحي  رواه البخارا من حديل  بي مسعود  كتاة بدء  
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 رنىَ ((ة ترسة ذ م

 دنىَ  تةر  بكة  ىَ 

ديَىىىرى يةكىىىةم تةواوكىىىةرى ديَرةكىىىانى ثيَشىىىترة تةناه شىىىةرم لىىىة خىىىوادى بكة لىىىة مىىىردن 

بترسَى ئةم دونياية بهيَلةو كوض بكة 
232
. 

 

 ة دونيايىَ ((((((تةر  بك

 ائىَ (((((((((بترسة ذ ليق

 بةرَى خَو بدة فةنايىَ 

كىىىوض بكىىىة لىىىةم دونياية بترسىىىة لىىىة ديىىىدارى خودا رووبىىىةرو مىىىردن ولةناوضىىىوون 

 ة ضونكة مرو  ضةند تةمةنى دريَذ بيَ  بةرةو لةناوضونة.بةو

 

 رورة(بة  ببة مةك وَ (ت

 ة زَورا دوورة(ةرا ت(سةف

 مةنمال تة قةبرَى كوورة

بىىةتران ومىىةكرور مةبة ضىىونكة ئىىةو طةشىىتةى تىىَو دروروو دريَىىذة مالَى تىىَو طىىوريَكى 

 قَولة.

 

 ة(مةنمال تة قةبرَى تةنا

 ة(َو بمانة ئةو ض رةنا((ت

 بَى هةوار وبَى دةناة يىَ 

مالَى تَو طوريَكى تةسكة نازانى ئةو طورة ضوون دةبيَ  ئىةو طىورة يىان ميَرطيَكىة لىة 

ميَرطىىةكانى بةهةشىى  يىىان قورتيَكىىة لىىة قورتىىةكانى ئىىاطر طوري  ماليَكىىة هىىاوارو بانىىك كىىردن 

 ونماى نية ضونكة كة  طوَى ى ليَ  نية خوداى طةورة دةفةرمويَ  

ت    ََحَده     اءَ جَ  إ َذا َحتَّى} ع ون   َرةن  قَالَ  ال َمو  ج  َم    لََعلني  ار  ى    ف يَمىا َ ال ًحا  َع   إ نَّهَىا َكىالَّ  تََرك 

ن   قَائ ل هَا ه وَ  َكل َمة   َز    َوَرائ ه     َوم  م   إ لَى بَر  {ي ب َع  ونَ  يَو 
233
. 

 

 
                                                 

232
مةبةس  لة ثش  طويَخستنى دونيا و كَوضكردنى واتة دوونةكةوتنى  بىةجوريَك نىةبيَ  كىة بكةويَتىة نىاو  

دلَماندا ئةطةر هةر لةناو دةستماندا بيَ  ببيَتة وةسىيلةية  نىة  مةبةسىتى سىةرةكى   شىتيَكى ئىةوتو كارياىةر 

كارى نية  لةوكاتة خراثةكارة ئةطةر ببيَتىة طىةورة مىرو    خىوداى نية ضونكة خوشةويستى دونيا لة خراثة

مَ  َمن   ق    }طةورة دةفةرمويَ   ىَرجَ  الَّت ىي )َّ   ز ينَىةَ  َحرَّ ه    َخ  بَىاد  ىنَ  َوالاَّينبَىات   ل ع  ز     م  ينَ  ه ىيَ  ق ى    الىرن  ف ىي آَمن ىوا ل لَّىذ 

ن يَا ال َحيَاة   مَ  َخال َ ةً  الدُّ يَات   ن فَ ن    َكَذل كَ  ال ق يَاَمة   يَو  م   ا)  لَم ونَ  ل قَو  ينىنَ  }{ هةروةها يَع  ىبُّ  ل لنَّىا    ز  ىهََوات   ح  ىنَ  الشَّ  م 

ير   َوال بَن ينَ  الننَساء   قَن اَىَرة   َوال قَنَىاط  ىنَ  ال م  ىة   الىذَّهَب   م  َمة   َوال َخي ى    َوال ف ضَّ َسىوَّ َن َعىام   ال م  ى   َواا   ال َحيَىاة   َمتَىائ   َذل ىكَ  َوال َحىر 

ن يَا ن ىىىَده   َو)َّ   الىىىدُّ ىىىن   ع  س  بوايىىىة ئىىىةوا ثيَغةمبىىىةرمان)د. (  ئةطىىىةر خوشةويسىىىتى دونيىىىا خراثىىىةكار {ال َمىىى ة   ح 

 هىةروةها ئىةم فىةرموودة  ال ىالة فىي عينىي قىرة وجع  والايب النساء الدنيا من إلي حبب ":َ   نةدةفةرموى

" مىن قىال إنىي ال ابىن عقيى  الحنبلىي دةفىةرمويَ  : نية رهيل ر استية  بوونى (.)(بلغالنينلةأسلطالخ يت 

هةركةسىيَك بلَيَى  مىن دونيىام خىَوش ناويَى  دروزنىةر   حب الدنيا فهىو كىذاة  فىِن ثبى   ىدقه فهىو م نىون".

لةبةر نةبوونى كات نىاتوان  زيىاتر بةاَلم ئةطةر وا دةركةوت كة ئةم كةسة دونيايى خَوش ناويَ  بمانة شيَتةر 

 . ابةتة بدويَ  لةسةر ئةم ب
233
 .000-33سورةتى  المومنون ئايةتى   
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 بَى دةن  وبَى هةوارة

 وارة(ار كنار لَى ديض(((

 تةذى دووثشك و مارة

 

ماليَكة هيل شتيَك نابيستى جيهانيَكى ترة كة  لة و ر استية نازانيَ   ماليَك يان 

 قورتيَك كة ضوار ديوارى هةية كة ثرة لة مارو دووثشك.

 ارى(ا ا تةمام  ةش(((((((((((ط

 دَى هيَتة سةرَى تة هشيارى

 ارى((دَى نازل بن قا ديَ  ب

  ئىىىىةوكات بىىىىةئاطا ديَ  ئين ىىىىا دابىىىىةش دةبيَ  مىىىىال وسىىىىامانى كاتيَىىىىك كىىىىة دةنيَىىىىذريَ  

مةالئيمةتىىةكان ديَنىىة الى كىىة نيَىىردراوى خودان دةليَن:تىىَو لىىة دونيىىا دةرضىىووى تَو ئيَسىىتا لىىة 

 جيهانيَكى ترى كة ئةوي  جيهانى بةرزةخة. 

 

 ة شهودىَ (((((ا تيَن(((((((((((طا 

 عودىَ ((((دَى تة راكةن حالَى ق

 سوال دكةن ذ تة مةق ودىَ 

 هةلَى دةستيَنن تاوةكَو وةالميان بداتةوة ئين ا ثرسيارةكانى لَى دةكةن  ت كاتيَك ديَنة ال

 

 ض مةق ودَى ئةو دَى قة د كةن

 القَى ئةحةد كةن((((((((((((سواال خ

 رسا نبيَى)ئةحمةد( كةن((((هةم ث

ضىىىىىى لىىىىىَى دةثرسىىىىىن لىىىىىةناو طَوردا ئىىىىىةوان لىىىىىة خىىىىىالقى لىىىىىَى دةثرسىىىىىن هةروةها لىىىىىة 

خواى لةسةر بيَ . ثيَغةمبةر)ئةحمةد( دروودى
234
. 

 

 ئةطةر جةواة نةبي  سةديدة

 ا وان بيَ  حةديدةزور((((((((((ط

 الب دكةت قةديدة((((((((((((((ق

ئةطةر وةالَميَكى تةواى نةبوو ئةو دوو مةالئيكةتة لَى دةدةن بة ئاسن ناتوانريَ  ثيَبينىى 

 دواى ئةوة بكريَ  كةضى لَى ديَ  

 

 ارة(((((((((((((طورزا وان بيَ  كوب

 ئةطةر ل ضيا بدةت ئيَك جارة

 ارة(((((((((((دَى كةتن توز وكوب
                                                 

234
:"لي خمسة  سماء   نا محمد  و حمد  و نا الماحي الذا يمحىو ) بىي الكفىر  رو نىا الحاشىر لةفةرمودةى   

الذا يحشر النا  على قدمي  و نا العاقب الذا لي) بعده نبى(ي". رواه البخىارا فىي  ىحيحه بىاة كتىاة بىدء 

ذمىىارةى  . ومسىىل  فىىي  ىىحيحه بىىاة فىىي  سىىمائه  ىىلى ) عليىىه وسىىل 4831 فىىةرموودىذمىىارةى الىىوحي 

ئةمانىة ثيىتن نىة  نىاو   ) ها،ليهسسل. ناوى تري  هةية كىة لةسىةر زارى زَور خةلكىة وة  1050فةرموودى

ئةطةر وا نةبواية ئةوا راس  بوو ئةوكات ئةطةر ثيتةكانى دةس  ثيَكى هةنديَك سورةت بةناو ناويىان ببىةين 

. 



 71 

ئةطىةر لةشىاخيَك بىدرات ئىةوا دةبيَى  زَور طةورةية بةم طىورزة ليَدانى مةالئيكةتةكان 

"بة توزو خا  بةجوريَك كة هيضى ناميَنىَ 
235
. 

 

 ئةو دَى ميني  ة وى عةيشى

 ةت ناميني  ض خَوشى((((((((ق

 يراشا ئاتةشى(((((((((((((((((ذ ف

 مرو  لةو حالة ترسنا  وناخَوشة دةميَنيَتةوة هيل خَوشى وئيسىراحةت وتىامى نىاميَنىَ 

 َوذى دوايى.ربةلكَو لة وعةزابة دةميَنيَتةوة تاوةكَو 

 

 ةش وهةم طورى((((((ض ئات

 مةلة  وة ل قةبرى خورى

 ا تةنيش  تيَك ثةرى(((هةت

هىىىىىاوار  اران مةالئيكىىىىىةت  لىىىىىَى ىةشىىىىىكةن ةيةكة بىىىىىَو تاوانبئىىىىىاى كىىىىىة ض ئىىىىىازارو ئ

 دةكات طورةكةى زَور بضوو  دةبيَتةوة بة جوريَك كة هةموو ثةراسوةكانى تيَك دةشكيَن.

" ضالعه تختلف حتى قبره عليه يضيق" وة  لةو فةرموودا دهاتووة 
236
.  

 

 ةيتَى وةى بَى مةفةر((ئةو م            
 اكةت بيَتة دةر((اقةت ن(((((ت

 ورة وكةردَى ل نك ميني  ك

ئةوبةندة مىردووة كىة هىيل دةرضىوون ورزطىاربوونى بىَوى نيىة ناتوانيَ  لىةوطورةدا 

ر و ةو نةدةبيسىتَى واتة كى دةربضيَ  بةلكَو بةتةنيا دةميَنيَتةوة لىةناو طىوردا بىةتر  ونىة دةبينىىَ 

رةكوَ 
237

" بك       عمى له لييق ث " لة فةرموودة دا هاتووة. 
238
. 

                                         

 ير(نا يَ  وان بين  ة تةفس                                      

 ير((((ئيَك مونكةرة ئيَك نةك                                      

 يان موبةشةرة هةم بةشير                                      

مونكةرة ئىىةوى تريىىان نةكير كىىة نىىاوى مةالئيكىىةتان دةهيَىىن  وباسىىيان دةكةم يىىة  لىىةوان 

ثرسىىىيار لىىىة طىىىاورو تاوانبارةكىىىان دةكات بىىىةاَلم كةسىىىى بىىىروادار ممطينىىىى بىىىةخ  )بةشىىىيرو 

موبةشةر( ديَنة الى ثرسارى لَى دةكةن وممطينى بةهةشتى دةدةنَى 
239
. 

                                                 
235
  4755 ذمىارةى فىةرموودةرواه  بو داود في سننه مىن حىديل البىراء بىن عىازة  بىاة فىي مسىألة القبىر   

 .08177 ذمارةى فةرموودةورواه  حمد في مسنده من حديل البراء بن عازة 
236
 .00037 ذمارةى فةرموودةرواه  حمد في مسنده من حديل  ن) بن مالك  
237
ئةوةيىة كىة قسىة ناكىات و اللَىة   نةكردووة ئىةوي   ترسيَنةرةكة ئيكةتةمةالسيفةتيَكى ترى  شيَخ  باسى لة 

 ئةم سيفةتة لةو حةديسةدا هاتووة كة لة سةرةوة باسمان كرد.
238
 .08177 ذمارةى فةرموودةرواه  حمد في مسنده من حيل البراء بن عازة  
239
نىدة دةكىةن هةيىة ئىةواني  كىة فةرموودةيىة  هةيىة بىا  لىة نىاوى دوو فريشىتةكانى داوا لىة بة باوةرناكةم 

هةبيَ  كة بسةلميَنيَ  ناكريَ  تةنها ثش  بىة  ئايةت  )مبشر وبشير(  لةم جورة مةسةلة بيروباوةرانة ثيَويستة

را ببةستريَ  ضونكة كةيب تةناه الى خوادية و تةنها خَويى دةزانيَ    لىةو جىورة بيروبىاةوةرى يىة بىةهَوى 

وة  ئىىةوةى كىىة  ابىىن ح ىىر العسىىقالني و ئىىةوانى تىىر باسىىيان كىىردووة   هىىاتنى وةحىىي دةبيَىى  بىىَو ثيَغةمبىىةران 
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 من(جوملةيَى وان ضار ئس

 مسةمايَى وان دوو جسمن

 من(تيَكدا ئةموات دوو قس

 

)منكىىر ونكيىىر ى تاوانبىىاران  يتين لىىة ضىىوار مةالئيكىىةت ئىىةواني كىىَوى مةالئيكىىةتان بىىر

ئةواني   اداران ( لة ر استيدا دوو جورن جوريَكيان تايبةتن بَو طاورةكانومبشر وبشير ى برو

مردووةكىاني  دوو جىورن  مبشىر وبشىير جورةكةى تر بَو بىروادارانن ئىةواني  منكر ونكير  

 ن.جوريَكيان بروادارن وجورةكةى تر طاور

 

 ةرة(((((ئةو مةلةكيَ   احب ك

 ضه رةةن ((((طا ا ل مةيتى دك

 هةوار دَى ضنة مةشر  ومةكرة

لىةناو طوردا ئىةو تاوانبىارة هاوريَىك دةكىات كاتيَك مةاليكةتةكان هةلَدةس  بة سىمادانى 

 كة دةكاتة رَوذهةاَلت ورَوذئاوا.

 

 دَى طولَى بي  دةناا وان

 خةلقَى عةرد وعاسمانان

 و ئينسانانكةيرى جين 

كاتيَىىك مةاليكةتىىةكان هةلَدةسىى  بىىة سىىمادانى طاورةكىىان  لىىةناو طوردا ئىىةو تاوانبىىارة 

ةكان ئىةو هىاورةى هىةموو شىتيَك هاوريَك دةكات لة دةس  ئىةو ئىازارو ئةشىكةن ةى مةالئيكةت

  ىىيحة في ىىيهللا:" كىىدا هىاتووة .لىة فةرموودةيةبيسىتى دةبيَىى  جاىة لىىة ئينسىىان و جنوكةكان.طويَ 

"ال قلين اال شيء ك  يسمعه
240
. 

 

 دةت(((َى وا ب(طةر ل طوه

 تة تر  وهةيبةت(دَى بي

 ئيمان دَى بي  بَى منةت

ةراوكَى يىىىان لىىىةو ئازاردانىىىة ببيَ  ئىىىةوا تووشىىىى تىىىر  و دلَىىىطويَ  ئةطىىىةر مىىىرَو  وجنوكىىىةكان

هىىيل كىىة  نىىةدةما بىىةطاورو تاوانبىىار  يَىىك دةبىىوو موسىىلمان رودةبوون ئةوكاتىىة هىىةموو طا

وة  ئاذةلىىىةكان لىىىة يىىىة تىىىةنها جاىىىة لىىىة مىىىرَو  وجنوكىىىةى طىىىَوى ى ليَيىىىة بوَ  لةسىىىةر زةمىىىين 

 و عليىه )  ىلى النبىي بينما :دةلَيَ   يابس كورى  ىيدةز )وة  خَويى(فةرموودةيةكدا هاتووة

  و سىتة  قبىر وإذا  تلقيىه فكىادت به حادت إذ  معه ونحن  له بغلة على الن ار لبني حائ  في سل 

 ؟ هىبالء مىات فمتىى :قال   نا رج  فقال ؟ ااقبر هذه   حاة يعر  من الفق   ربعة  و خمسة

                                                                                                                                                             

ئىىةو دوو مةالئيكةتةى رسىىيار لةبةنىىدةى طوناهباردةكىىةن بىىريتين لىىة  هةنىىديَك لىىة شىىارةزايانى فيقهىىى دةلَىىيَن:

 ح ىر بىن علىي بىن  حمىد. بروانىة:وبشير مبشر )منكرونكير( ئةوانةى ثرسيار لة بَى تاوانان دةكةن بريتين لة

 .9/199( 1993  )المعرفة دار)بيروت  البخارا  حيهللا شر  البارا فتهللا :العسقالني الفض   بو
240
. و بىو داود فىي سىننه مىن 08177 ذمىارةى فىةرموودة رواه  حمد في مسنده من حديل البراء بىن عىازة  

 .4755 ذمارةى فةرموودة حديل البراء بن عازة  باة في المسألة في القبر 
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  ن ّلل لدعوت  تدافنوا ال  ن فلوال  قبورها في تبتلى اامة هذه إن :فقال  اإلشرا  في ماتوا :قال

 عىذاة مىن بىاّلل تعىوذوا :فقىال  بوجهىه علينىا  قبى  ثى   منىه  سىم  الىذا القبىر عذاة من يسمعك 

 مىن بىاّلل نعىوذ قىالوا القبىر عىذاة مىن بىاّلل تعىوذوا :فقىال النىار عىذاة مىن باّلل نعوذ :قالوا  النار

القبر عذاة
241

 . 

ثيَدةضىىيَ  شىىيَخ بىىا  لىىة جيىىاوازى لىىة شىىرو ةرو مانىىاى فىىةرموودةى هىىاتوو كردبيَىى  

بيىىروراى جياوازيىىان هىىةبووة لةسىىةر فىىةرموودةى   هىىةرةوة  شىىرو ةكةرانى فىىةرموودةش

 ناواةمىى  مىامئي" لوال  ن ال تىدافنوا". اى لةسةر بيَ ( كة دةفةرمويَ  ثيَغةمبةر )سالوى خود

 وبةدريَىىذاى باسىىى بووضىىونةكانى كىىردووة ماناكىىةى جياكردووتىىةوة
242
كىىة باسىىى لىىة مانىىاى  

لوال  ن ال يدفن  )ية شيَخي  ئةوةى ر استى هةلَبذاردوة كة بريتى ية لة بوَ  دةكةى كردوة موفةر

واتىىة ئةطىىةر خىىةلكان مردوويىىان لىىةطور  سىىم  عبىىاده عىىذاة الميىى (ت )  ن ي حىىد ميتىىه  لىىدعو

دةكىىر كىىةوا بةنىىدةكانى طىىوَى بيسىىتى دةنكىىى  ةرباوة ئىىةوا مىىن داوام لىىة خىىوداى طىىةونةشىىارد

عةزابيان باية تاوةكو هةموويان خةريكى خوداى ثةرسىتى ونميىك بوونىةوة لىة خىوداى طىةورة 

ةن  ئىىةطر مىىرو  وجنوكىىةكان طىىوَا ببن وجاىىة لىىةوة خويىىان بىىة هىىيل شىىتيَكةوة خىىةريك نةكىى

ر دةبوون وهيل طاوريَك لةسةر دونيا نةدةماو دونيىاش نىةدةبو ابيستبان ئةوا هةموويان برواد

شىىويَنى تاقيكردنىىةوة وئىىةم كىىارةش تايبىىةت نةبوايىىة بىىة طيانىىةوةران كىىةطويَى بيسىىتى عىىةزابى 

قةبرن هةروة  ابن قي  دةلَيَ  
243
. 

                                    

 ا ا مةلة  لَى دخورى(((((((ط                           

 كافر دَى ل جةوابَى حةيرى                           

 ا ها ال ئةدرى((((دَى بيَ  ه                           

   واتاى:

 كاتيَك مةالئيكةت دةكاتة هاوار                         

 وةالم و سةرسورماوة كةسى طاور   بىَ                        

   دةلَيَ  ها ها من نازان                        

 فيقىوالن  في لسىانه ملكىان ويأتيىه"  وة  لة فةرموودةيةكاد هاتووة ثيَغةبةر دةفىةرمويَ 

 فيقىوالن   درا ال هىاه هىاه :فيقىول ؟دينىك ما :له فيقوالن   درا ال هاه هاه :فيقول ؟ربك من :له

" درا ال هاه هاه :فيقول ؟فيك  بعل الذا الرج  هذا ما :له
244
. 

                                           

 ةواة سةديد بي (ئةطةر ج                                    

 ئةزمان دَى لَى فة يهللا بي                                     

 هللا بي ((((َى وى دَى مةليحال                                    

                                                 
241
 .7730 ذمارةى فةرموودىباة عرض مقعد المي    رواه مسل  في  حيحه 
242
  1  طالعلميىة الكتىب دار )بيىروت  ال ىغير ال ام  شر  القدير فيل :المناوا علي بن محمد الدين زين 

 .1/491 م(1334 - (ه1411
243
 العلميىىة  الكتىىب دار)بيىىروت   الىىرو  :ال وزيىىة قىىي  ابىىن ) عبىىد  بىىو المرعىىي  يىىوة بكىىر  بىىي بىىن محمىىد 

 .99م( ص1391 - ه( 1931

 
244
 رواه  بو داود في سننه  و حمد في سمنده  وهو تتمة حديل البراء بن عازة الاوي . 
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 واتاى :

دروسىى  و ر وون و )بشىىير ومبشىىر(  انكاتيَىىك وة)مىىى بةنىىدة بىىب هىىةردوو مةالئيكةتىىةك

كىىىىة بمانىىىىَي سىىىىةبارةت بىىىىة ثىىىىةروةردطارى خىىىىبى و ئاينةكىىىىةى و بىىىىة جبريَىىىىك   ئاشىىىىكرابوو 

و بىىة  ئةوكاتىىة قةبرةكىىةى دةبيَتىىة باكيَىىك لىىة باكىىةكانى بةهةشىى « ثيَغةمبةرةكىىةى وة)م بداتىىةوة

 .خبشي و ئاسوودةيي و دلَنياييةوة دةذي  تا ر ؤذى قيامةت 

 

 جةوابا درس  دَى ئةوبى

 ى(((((((((((((بيَذي  ) رةب

 ةبيى((((((((((((((((ومحمد ن

 دروس  بريتى ية لة  ))( خودامةو )موحةممةد( ثيَغةمبةرمانة . اس  ومى ر  وةالَ 

 

 وإن اإلسالم ديني

 ي(رآن إمام((والق

بة قبلتي(((لكعوا
245
. 

 واني(((والمبمنون إخ

 ات  خواتي(((والمبمن

يوإبراهي  الخلي   ب
246

 

 ئيسالم ئايينمة

 ى منةكقورئان ثةرتوو

 كةعبة قيبلةى منة

 ئيمانداران براى منن

 ئيمانداران خوشكى منن

 ئيبراهي  ثيَغةمبةر باوكمة

 

 ام بوو جةواة((((((طا ا تةم

 ااةخ  ((ذ كةيبَى دى هيَ            

 عةبدَى من طوت يا  ةواة

مى ثرسيارةكان بة جوانى دةداتةوة ئةوكات خوداى طةورة ندةى ضا  وةاَل كاتيَك بة

 ن  السماء في مناد فينادى" دةفةرمويَ  ر اس  دةكات بةندةى من لة فةرموودةيةكدا هاتووة.

"عبدا  د 
247
. 

                                                 
245
ى تىىري   لةوانةيىىة لةبىىةر ئىىةوةى بيَىى  كىىة زَور انئىىةم هىىونراوةى نووسىىيوة بىىةزمانى عىىةرةبى  ئىىةو شىىيَخ 

انةوةى ثرسيارةكان فريسشىتةكان بىة روونة  ئةمةش واتاى ئةوة نية كةوا ثيَويستة هةمووبةندةكان بَو وةاَلم د

زمانى عةرةبى  رةوان بيَ   ئةمة هيل راستيةكى بىَو نيىة  هىةموو كىة  وةالم بىةو زمانىة دةداتىةوة كىة لىة 

بابةتىةم بىة تيَىرو تةسىةل  دونيادا قسةى ثَي دةكات ضونكة خودا خوى دانةرو دروسى  كىةرى زمانةكانة ئىةم

 ىىال  الىىدين ى ( ضىىاثخانةى زانكىىوَ )تىىاريخ النعريىىب الىىدينياوى  كىىردووة لىىة ثةرتوكةكةمىىدا بىىةن وةباسىى  ليَىى

0001. 
246
يةكىىةمى هىىةموو مرو ةكانىىة   دواتىىر نىىو  بىىاوكى دووةمىىى مرو ةكانىىة   زانىىراوة كىىة وا ئىىادةم بىىاوكى  

 .سةبارةت بة ئيبراهي  ثيَغةمبةر باوكى هةموو ثيَغةمبةرانة نة  هةموو مرو ةكان 
247
 د في سننه من حديل البراء بن عازة الاوي .رواه  حمد في مسنده  و بو داو 
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 ةبدَى من طَوت يا حةقى((((((((ع

 قيبَو راثيَخن فراشَى ئيستةبرة

 ةل سند  و ة نمرةقي((((((دط

خوداى طةورة بة مةاليكةتةكانى دةفةرمويَ  ر اسى  دةكىات بةنىدةى من ريَىمى باىرن 

تَّك ئ ىىينَ }.وة  دةفىىةرمويَ :بىىة در و جةوهىىةرات  بىىة رايىىةخيَكى روونىىا  كىىةرةوة ش   َعلَىىى م   ف ىىر 

ن   بَاَائ ن هَا تَب َر    م  {َدان   ال َ نَّتَي ن   َوَجنَى إ س 
248

ف وفَة   َونََمار    له تعالى}. وقو {َم  
249
. 

                                                   

 ةلةكا((((((((((((وفطال  ذ يمنا                                      

 ةلةكا(((دَى هيَ  بَو م خااة                                    

 بَو عةبدَى من  ةكةن كولةكا                                    

   ئيكةتىةكانى دةليَىلة خَوشى بةدةى برواردارو باشى كارةكانى خوداى طةورة بة مةال

ريَاىىا بىىدةن بىىة بةنىىدةى من ثةن ىىةرةكانى بىىَو بكةنىىةوة لىىةناو طورةكةيىىةدا تىىاوة  شىىويَنى خىىَوى 

 ببينَى لةناو بةهةشتدا.

 

 

 كولةكا  ةكةن د جةنةتىَ 

 تىَ خَوش بيَ  بيَنا رةحمة

 مةتىَ ((((((دا نةبينيتن زةح

شى  بكريَتىةوة تىا بىوونى بكىات ثاشان خوداى طةورة فةرمنا دةدات كةوا دةرطةى بةهة

لةناو بةهةشتدا تاوةكو لىة ناخوشىى نىاو دونيىاو ناخوشىى نىاو طىور لىةبير  وشويَنى خَوى ببيني 

 بكات وضا  ببيَتةوة.

                                             

 ال((((((ثاش كو بريا ئةو مةق                        

 ل بَو عةبدى خَوش بوو حال                        

 ال(((ئةو دَى كةتن قة دا م                        

ثاش ئةوةى كة وةالمى مةاليكةتةكانى داوة طورى فراوان بوو ناوخَوشىى طىور طىورا 

تةنها ئىةوة مىاوة كىة ئةوبةنىدة باةريَتىةوة الى ئىةو كىة  بَو ميَرطيَك لة ميَرطىةكانى بةهةشى  

 وكارةى كة بة جَى ى هيَشتبوون ثاش مردوون.

 

 

 دَى بيَنة وى مةاليكة

 دَو تَو وةنةكة(((((عةب 

 قة دا ماال خَو نةكة 

ثاش ئةوةى كة دةيةويَ  باةريَتةوة الى كة  وكارى  مةاليكةتىةكان ثىَى ى دةلَيَن ئىةو 

 كى ترى كة ئةوي  جيهانى بةرزةخة.تَو لةذيان نةماوى تَو لة جيهانيَ  هةولَة مةدة ضونكة

                                                 
248
 .54ن ئايةتى  احمةرسورةتى   
249
 .05 كاشية ئايةتى سورةتى   
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 قةبرَى تة دَى بي  ئا ا

 تنا ضا ا(قدارَا دي(((مي

 وو  وزا ا(((بنظة وة  ب

 

بةدريَىىذاى بينيىىى ضىىاو فىىراوان دةبيَىى   بنىىوو نوسىىتنيَكى وة  بىىو   ت دةبيَتىىة مىىاَل رطىىوَ 

ةوَى لىىىة فةرموودةيىىىةكاد ة زورت خَوشىىى  دوةى كىىىتىىىةنها ئىىىة كىىىة  هىىىةلَ  نةسىىىتيَنيَ  وزاوا 

"ال نة إلى باة له ويفتهللا  ب ره مد له فيتس :" هاتووة
250
:" هىةروةها هىاتووة كىة ثىَى ى دةلىيَن.

 مضىى عه مىىن ) يبع ىىه حتىىى  إليىىه  هلىىه  حىىب إال يوقظىىه ال الىىذا العىىرو  كنومىىة نىى  :فيقىىوالن

"ذلك
251

 . 

                                       

 جةديدة  مه نه نه  ما نهئة  

 وبهةتَى وةعد وةعيدة((((((((ش

 دا ة كةالمَى مةجيدة(((((ئيقت

بةلكوض ئةمة ثةيمانى خوداية هةروة  لة  وئةم ديَرانة شتيَكى نوَى نية ئةم هونراوةية 

                        .قورئاندا هاتووة

 ئةطةر عةيبة  تيَدا بى

 ى(ةسَى يارو براب(((((((ك

 ى(ت ة خرابنةكة ذكر

  

س  و براو ئةمةية هبنراوةى من  جا ئةطةر كةم و كورتييَكى تيَدا بوو  تكاا من لة دؤ

سىىةيرى كىىةم و كورتيىىةكان نةكىىةن و بةخراثىىة بىىا  لىىة هبنراوةكىىةم خبشةويسىىتان ئةوةيىىة كىىة 

ر ةوشى  و سىيفةتى نةكةن هةر لةبةر ئةوةى كةم و كورتى تيَداية  طومىانى تيَىدا نييىة كىة ئةمىة 

  هىىةروةكو   ضىىونكة خواليَخبشىىبوو كةسىىيَكى سىىادةو سىىاكارو خىىب بةكىىةم زان بىىووناييانىىةزا

 ثياوضاكانى ثيَشين لة زانا دلَسبزو ر استابيةكان. 

 

 ئةطةر ضةندي  خراة بى

 ةقَى وَى عيتاة بى(((((((ح

 ذة  ةواة بى((((((((تَو بيَ 

نةبيَ  ئىةوا تىَو ئةطةر هونراوةكةش خراى بيَى  لىةرووى روخسارةوة شايةسىتةى ر ةخ

             ر استى بكةوةو ر استى بلََى.

 

 ي(ضةندا سةقي  ب نه   

 ي(ئةطةر حةلي  ب ا ر((ن

 عنَى سةلي  بيطه دَى ذ 

                                                 
250
. و حمىد فىي مسىنده و بىو داود فىي 0410ذمارةى فىةرموودىرواه الترمذا في سننه من حديل  بي سعيد  

 سننه  كالهما من حديل البراء بن عازة الاوي .
251
 .0070 ذمارةى فةرموودة حديل  بي هريرة  باة عذاة القبر  رواه الترمذا في سننه من 
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ئةطةر ضةندي  هونراوةكة باش نةبيَ   ئةوةى كة تىَى دةروانىَى بمانيَى  ئىةم هىونراوة 

ةوا زور بىة ئىارامى ولةسىةر خىَو مةبةستى هيَنانة سةر ريَاار راستى خىةلك ئامىان ى بيَى    ئى

 دور دةبي  لة رةخنة طرتن و كةم وكورى يةكانى دةبوري  .

 

 ةر ة رةواج بي(ئةط نه   

 ةر ة ل اج بي(ئةط ا ر((ن

 بَى شك ئةو دَى حةراج بي

بىىةاَلم ئةطىىةر لىىةرَوى روخسىىارةوة هونراوةيىىةكى بىىاش وبىىةهيَم بوو كةسىىى ر ةخنىىةطر 

وةرَوكى نةكات ئةوا هَونراوةكة ماناكةى لةدسى  دةدات و بىَى تةنها ر ةخنة باريَ   سةيرى نا

 سود دةبيَ .

 

 ةبةر(ذ هي رةتَى دةم خ

 ةدةر(ارى بَو ق((((ساال ج

عةمفةر فظارابرى بوو لة
252

 

سىىةبارةت بىىةو سىىالَى كَوضى ئةوسىىالَى كىىة ديَ  كىىةبريتى يىىة لةسىىالَى ووشىىةى )عمفىىر( 

 .واتة لةو ثيتانة ثيَك هاتووة )عةين مي    را(

 

 جارى ببون ضةند سنون

 ي رةتَى رابى بون(((((ذ ه

 ائو رائو كةينو نون((((ح

ن ئىىةو اضىىةندين سىىاَل تيَ ىىةرين بةسىىةر هي ىىرةت كردنىىى ثيَغةمبىىةرى خىىودا)د. ( ثاشىى

ن(  ثيتانةى دووبار كردووتةوة واتة )   ر  غ
253
. 

 

 رةبى تويَى كافرا

 ازا بكة شاعرى(((ئ

 ةزابا ئاطرى((((ذ ع

 طونةهمان خَوش دةبى خوداى طةورة دةفةرمويَ :خودا تَوى لة 

                                                 
252
ثىاش ئىةوةى كىة بىا  لىةم زاراوانىة دةكىات كىة خىاوةنى ضىوار ثيتىى  -: لة ضاثى مةال ئىةيوة دا دةليَى   

لة راستيدا )كن حر( لة الى  ثى رةش هةمان شتة   واتة )عمفر( كة هىيل واتىاى نيىة وا دانىرواة –)عمفر( 

كردنكىىة لةضىىوار ثيىى  ثيَكهىىاتووة  مىىن واى بىىو دةضىى  كىىة  وشىىةى )عمفىىر( راسىى  نيىىة بىىَو ئاسىىان لةبىىةر 

 شىيَخ راستيةكةى )كن حر( كة ئةوي  هيل مانىاى نيىة  تىةناه لىة ضىوار ثيى  ثيَىك هىاتووة   ئىةو ثيىتن كىة 

 باسى كردون : حاء  وراء  وكين  ونون 
253
هىيل ئىةن ام نةطةيشى   داواى ر وونكردنىةوةم لىة ليَكولةر هةولَيداوة تاوةكو لةم ثيتانة تيَباات بةاَلم بة  

كرد  بىة)م هىيل وة)مىيَك  دةسى  نةكىةوت. هىةروة  ئىةو نووسىةرةى كىة كىارى  شيَخنةوة رؤشنبيرةكانى 

وةرطيَرانى ئةم هونراوةى كردووة هيل وةالَميَكىى تىةواو روونىى ثىَى نىةبووة  وة  دةلَيَى : لىة ديَىرى سىَى 

هى(( دانىراوة . 0058ب ةدى سالَى دانانى ئةم هونراوةمان دةداتَى كة لةسالَى  )يةمدا هاتووة ) .ر.غ.ن( بة ئة

ن ثرسىىيارم كىىرد لىىة مىىةال ئىىةيوة كىىة ئىىة هىىونراوةى بىىالو ا. ئىىةم قسىىةيةش روون وديىىار نيىىة  ثاشىى77الثىىةرة 

 .كردووتةوة سةبارةت بةم ثيتانة  طوتى وةرم طرتووةو بالوم كردووتةوة بَى ئةوةى هيل لَى بمان  
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ن ب   َكاف ر  } ة   َوقَاب     الذَّ يد   التَّو  قَاة   َشد  ل   ذ ا ال ع  ىير   إ لَي ىه   ه وَ  إ الَّ  إ لَهَ  اَل  الاَّو  {ال َم  
254

ب ىاريَمة ئىةم . 

 هونةرمةندة لة عةزابى ئاطر.

 

 ى تَو يَى راحمي((رةب

 نا مىخةالص بكةى 

  المىه خذا (((ئرَوذا 

ئةى خواد تَو بة رةحمى بةزةي  بةبةندةى خَوت دَى بةزةى بةسةر دانةرى ئةم هونراوةدا 

 بكة رزطاربكة لةو رَوذةى كة ستةمكاران دةضنة دوزة  .

ا } َمال ه   ك تَابَه     وت يَ  َمن   َو َمَّ ر   َولَ     ك تَاب يَه     وتَ  لَ    لَي تَن ي يَا فَيَق ول   ب ش  َساب   َما  َد   َكانَ    لَي تَهَا يَا  يَه  ح 

يَةَ  نَى َما  ال قَاض  ل اَان يَه   َعنني هَلَكَ   َمال يَه   َعنني  َك  ذ وه    س  لُّوه   خ  ي َ  ث  َّ   فَغ  لَة   ف ي ث  َّ   َ لُّوه   ال َ ح  ل س   س 

هَا ع  َراًعا َسب ع ونَ  َذر  ل ك وه   ذ  ن   اَل  َكانَ  إ نَّه    فَاس  م   طََعام   َعلَى يَح لُّ  َواَل   ي   ال َعظ   ب اّللَّ   ي ب 

ك ين   س  {ال م 
255
. 

 

 

 

 ىَ (تا قافسورةتى ةقَى (((((ة ح

 فىَ ئيضاةم سةبةبَى  َى (((ه

 مة خالص بكةى ل خةوفىَ 

 ر ئىةو زيىادةى كىة هىاتووةةليَ  دةثاريَمىة لةبىةر سىورةتى قا  هىةروةها لةبى ادئةى خو

 ذى دوايى . رزطارمان بكة لةتر  و نةخوشى روَ 

 

 ى تَو شاهَى مةتينى((((رةب

 مة خالص بكةى ذ لةعيني

 َى كَو ئا َى تيني((((((وةخت

ئىىةى خىىوداى مىىةليكى بىىةهيَمو مىىةتين رزطارمان بكىىةى لىىة شىىةيتانى لةعين تايبىىةت لىىة 

سىىةكةراتى مردنىىدا يان كاتيَىىك ئىىاوى مىىردن دةخوينةوة رَويشىىتنى رو  وطيىىان بةخواردنىىةوةى 

 ئاوى ضواندووة.

 

 سةكةراتىَ  ا((((((وةختَى نةزع

 ى تَو بدة راحةتىَ ((((((((((((رةب

 مة خالص بكةى ذ زةحمةتىَ 

تايبىىةت لةسىىةكةراتى  خىىَوش بكىىةى و ئىىةى خىىودا رو  دةرضىىون لىىة طيانمىىان ئاسىىان 

 مردندا رزطارمان بكةى لة عةزابى سةندنةوةى رو  خوداى طةورة دةفةرمويَ :

                                                 
254
 .7مومين ناسراو بة سورةتى  )كافر( ئايةتى  ورةتى  س 
255
 .74 -05سورةتى  الحاقة ئايةتى   
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ت  ال   َكَمىىَرات   ف ىىي الظَّىىال م ونَ  إ ذ   تَىىَرى َولَىىو  }  ىىا و َوال َماَلئ َكىىة   َمىىو  يه     بَاس  ىىوا  َي ىىد  ر ج  مَ   َن ف َسىىك      َخ   ال يَىىو 

نَ  ىىَمو  ن ىىت     ب َمىىا ال ه ىىون   َعىىَذاةَ  ت    ن ىىت     ال َحىىقن  َكي ىىرَ  )َّ   َعلَىىى تَق ول ىىونَ  ك  ونَ  آيَات ىىه   َعىىن   َوك  ب ر  ىىتَك  {تَس 
256

 .

قًا َوالنَّاز َعات  }  هةروةها دةفةرمويَ  اَات  َوال  َكر  اًا نَّاش  {نَش 
257
. 

 

 ةية عةبدا((((ئوميَد هةر ه

 و ئيكراما سةيدا لوطفذ 

 ةيدا(((((((((((ئازا بكةى ذ ق

 

بةندة  بَى ئوميَىد نابيَى  لىة رةحى  وبىةزةى خودا ئىةى خىودا رزطارمىان بكىة لىة ئىاطرى 

بَاد اَ  يَا ق     }جةهةننةم خوداى طةورة دةفةرمويَ : ينَ  ع  ىَرف وا الَّذ  ىه     ىَعلَى  َس  ىن   تَق نَا ىوا اَل   َن ف س   م 

َمة   َ  إ نَّ  )َّ   َرح  ف ر   )َّ ن وةَ  يَغ  يًعا الذُّ ي    ال َغف ور   ه وَ  إ نَّه   َجم  ح  {الرَّ
258

. وقال تعىالى علىى لسىان يعقىوة 

ن   تَي أَس وا َواَل عليه السالم } ن   يَي أَ    اَل  إ نَّه   )َّ   َرو     م  م   إ الَّ  )َّ   َرو     م  ونَ  ال قَو  {ال َكاف ر 
259
. 

 

 ئوميَد هةية عةبدَى كةريب

 يظى كارة بةندَى كةريب((ه

 مةتا رةبَى قريب((((بَو رةح

بةندى بةلةنااز بَى ئوميَد نابيَ  لة رةحمى خوداى طةشبينة بة بىةزةيى وبةخشىين ولىَى 

  :خوش بوونى خودا ضونكة خودا لَى ى نميكة ودةيبينى ودةبيستى خودا دةفةرمويَ 

بَاد ا َسأَلَكَ  َوإ َذا}  يىب   قَر يىب   فَىِ نني َعنني ع  ىَوةَ    ج  يب وا َدَعىان   إ َذا الىدَّائ   َدع  ىتَ   ن ىوا ل ىي فَل يَس  م   ب ىي َول ي ب 

د ونَ  لََعلَّه     ش  {يَر 
260
. 

 

 ةم ة ئيعالم(((نا  دَى ك

 ةيان و هةم كةالم((((ة ب

 ة سةالم مضا عةبدَى 

هيَن  بىةروون وئاشىكرا ئةوي  عةبدسىةالمة واتة ووشىةى ناوى دانىةرى هونراوةكىة دة

 )عةبد( ى خستووتة ثاَل ناوى خوداى طةورة )سةالم(.

                                  

 ةر بيَذي  سائ ((((ئةط                                              

 ي  كام ئة  ئسمة ناب                                             

 قةيدا وى نابي  داخ                                                

ئةطةر يةكيَك ثرسىيارى كرد ئىةم نىاوة تىةواو نية واتىة موتلةقىة ناتوانريَ  جيابكريَتىةوة 

 سنورى هةيةو نةوةستان.نى تر بةم ناوة  واتة ناويَكة نة لةناوةكا

 

 ةتن ئةو مةسئةل(((((مةدفوع
                                                 

256
 .37نعام ئايةتى  سورةتى  ئة 
257
 .0 -0عات ئايةتى  ينازسورةتى   
258
 .57ر ئايةتى  ةموزسورةتى   
259
 .87  سورةتى  يوسف ئايةتى 
260
 .081 رة ئايةتى ةقةبسورةتى   



 85 

 ا وى دَى بي  داخ ةيد(((((((ق

 ة حوكمَى مةجازَى مورسةل

 ئةوي  لة بابةتى موجازو مورسةلة  و ضارة دةبيَ ئةو كيَشةى نا

 

 ئةو خالديَى زيَبارى

 هيظى دكةت ذ بارى

 ازا بكةى ذ نارى(((ئ

دانىىىىةرى ئىىىىةم هونراوةيىىىىة خاليديىىىىة لىىىىة تةريقةت دةطةريَتىىىىةوة بىىىىَو مىىىىةوالنا خاليىىىىدى 

يرةت ضىىونكة شىىيخ لىىة عةشىىيرةتى زيَبىىارى بوو كىىة طونىىدى نةقشىىبةندى زيبارى يىىة لىىة عةش

 بارزان سةر بةوَى ية داوا دةكات كة خوداى طةورة لة ئاطرة دوزة  رزطاربكات.

 

 ةت(ريقطه اليدمة ة (((((((((((((خ

 اريمة ة عةشيرةت((((((((((((((زيب

 بارزانيمة ة مةسكةن و قةريةت

ةريقةت وزيَباى ية لة ثاشان شيخ با  لةوة دةكات كة خاليدى ية لةت

 عةشيرةت لةطوندى بارزان دةذي  كة شويَنى لة دايك بوونيةتى .

 طالهللارةبى ئازا بكةى عةبدَى 

 ةفو بكةى مريدَى  الهللا((((ع

 ورمةتا نةبيَى فاتهللا(((((((ة ح

ئةى خودا ببةخشى ئةوبةندةى تاوانبار لةطةَل شويَنكةوتوانى ضىا  بةحورمةتى محمىد 

)د. ( 
261
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

261
وة نةوة بة ثيَغةمبةر هةنديَكيان بة حةرام دةزانن هةنىديَكى تىر بىة ثيَضىةوانةناكان ناكووكن لةسةر ثارااز 

ن  بىةراى ليَكولىةر دوور كةوتنىةوة لىةم جىورة ى كافربن و موشريك بَى ئةمةش مةسةلةيةكى ئو ولى نية ث

 ثارانةوة باشترة  ضونكة ئةمة ثةيوةستة بة عيبادةت و لة هىيل فةرموودةيةكىدا نىةهاتووة هىيل سىةحابية 

 .  .خودا باشتر دةزانى ئةمةى نةكردووة
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ى سةرضاوةكان  وةك خو 
 سةرضاوة عةرةبيةكان  –يةكةم 

 تفسىىىير فىىىي البيىىىان جىىىام :الابىىىرا  جريىىىر بىىىن محمىىىد جعفىىىر  بىىىو 

 .  د.ت(1)د.م.دار ه ر  طالقرآن

 سىمير: تحقيىق  القىرآن احكام ال ام :القرطبي  محمد ) عبد  بو 

 (.م0007  ه( 0407  الكتب عال  دار الرياض )البخارا

 بىو:   تحقيىقالغفىار للعلي لعلو: االذهبي  حمد بن محمد عبد)  بو  

  (.0335  0  طالسلف  ضواء مكتبة)الرياض   عبدالمق ود بن  شر  محمد

 شىر  البىارا فىتهللا :العسىقالني الفضى   بىو ح ر بن علي بن  حمد 

 ه((.1993 المعرفة دار)بيروت  البخارا  حيهللا

 يخه  االجتمىىىاعي  حمىىىد محمىىىد  حمىىىد: كراد الدولىىىة الع مانيىىىة تىىىار

  0) ربيىىىى   مابعىىىىة ح ىىىىي هاشىىىى   ط 0307-0880واالقت ىىىىادا والسياسىىىىي 

 م(.0003

  :يهىود كردسىتان  ترجمىة: شىاخوان  إريىك بىروار ورفائيى  باتىاى

 .م(0000  0كركوكي وعبد الرزا  بوتاني) ربي   مابعة وزارة التربية  ط

  :كرائب االكتراة)د.م.ت.ط(.ا)لوسي 

 (الم والمسيحية من التنىاف) والت ىادم إلىى جورافسكى: اإلس  ليك

  0الحىىىىىوار والتفىىىىىاه  ترجمىىىىىة خلىىىىىف محمىىىىىد ال راد)دمشىىىىىق  دار الفكىىىىىر  ط

 .م(0005ه( 0405

  البىىارزاني وشىىىهادة التىىاريخ  ترجمىىىه عىىىن الروسىىية: بىىىافي نىىىازا

 م(.0001ه( 0407  0وعبدا حاجي)بيروت  دار العربية  ط

 اريخيىىة  ترجمىىة: باسىىي  نيكيتىىين: الكىىرد دراسىىة سوسىىيولوجية وت

 م(.0007 7نورا طاباني )السليمانية  مبسسة حمدا  ط

 ( 0304-0801: بارزان وحركة الوعي القومي الكىردا)ثى رةش

 .م(0380)د.م.

 مابعىة وزارة التربيىة  0جرجي) فتهللا ): يقظة الكرد) ربي   ط  

 م(.0000
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  :جماعة من مبرخة اليهود: اليهىود فىي البلىدان اإلسىالمية  ترجمىة

ال الرفاعي)الكويىىىىىىى   الم لىىىىىىى) الىىىىىىىوطني لل قافىىىىىىىة والفنىىىىىىىون وا)داة  جمىىىىىىى

 .م(0335ه( 0405

  حىىاجى رمضىىان بيسىىكى: بحىىل عىىن عائلىىة شىىمدينان ودورهىىا فىىي

 .م(0007  0الحركة التحررية الكردية )السليمانية  مابعة رومان  ط

 العلىىى  دار: ااعىىىالم )بيىىىروت  المركلىىىي محمىىىود بىىىن الىىىدين خيىىىر 

 م(.0000  05  طللماليين

  دائرة المعار  اإلسالمية: ترجمة لفيف من العلمىاء )بيىروت  دار

 المعرفة  د.ط.ت(.  

  مهد البشىرية  الحيىاة دبليو.  ا. ويارام وادطار .تي. ا.ويارام :

 م(.0000  7في شر  كردستان  ترجمة جرجي) فتهللا ) ) ربي   دار آرا   ط

 آل محمىىىد  ديفيىىىد مكىىىدول: تىىىاريخ ااكىىىراد الحىىىديل  ترجمىىىة: راج

 م(.0004  0)بيروت  دار الفارابي  ط

  زبيىىىدة محمىىىد عاىىىا: اليهىىىود فىىىي العىىىال  العربي)د.م.مركىىىم عىىىين

 م(.0007  0للدراسات والبحوى اإلنسانية واالجتماعية  ط

  م 0375 -م0307زبيىىىىىىر بىىىىىىالل إسىىىىىىماعي : ثىىىىىىورات بىىىىىىارزان

 م(.0388  0)كوردستان  مابعة وزارة ال قافة  ط

  كردسىىتان )مىىذكرات( ترجمىىة: ر.علىىي  زنىىار سىىلوبى: فىىي سىىبي

 م(0387  0)بيروت  دار الكتاة  ط

 ال ىىام  شىىر  القىىدير فىىيل :المنىىاوا علىىي بىىن محمىىد الىىدين زيىىن 

 .م(1334 - (ه1411  1  طالعلمية الكتب دار )بيروت  ال غير

  الس ما   بو ن ر عبيد ): رسىالة السى ما إلىى   هى  زبيىد فىي

تحقيىق محمىد بىاكري  عبىد ) )السىعودية   الرد على مىن  نكىر الحىر  وال ىوت

 ه((. 0407  0طمركم البحل العلمي وإحياء التراى اإلسالمي 

    سعيد الحاج  ديق الماخويي: زاخو الماضىي والحاضىر )دهىو

 م(.0008  0مابعة الخاني  ط

  السىىىىىىىىندا  بىىىىىىىىدرخان: الم تمىىىىىىىى  الكىىىىىىىىردا فىىىىىىىىي المنظىىىىىىىىور

 (0000  0االستشراقي) ربي   مابعة وزارة ال قافة  ط

  شرفخان البدليسي: شرفخانه في تىاريخ الىدول واإلمىارات الكرديىة

 م(. 0001  0ترجمه إلى العربية: محمد علي عوني)دمشق  دار الممان  ط

  عبا  علي سليمان باباني: إسهام علماء الدين الكرد فىي كردسىتان

 م ) ربيى  0375-0310العرا  في توجيه الحركىة الوطنيىة الكرديىة بىين عىامين 

 .م(0003  0آرا   ط

 تىاريخ فىي البشىر حليىة :البياىار إبىراهي  بىن حسن بن الرزا  عبد 

 )د.م.ط.ت(.عشر ال الل القرن

 0عبىىد المىىنع  الحفنىىي: الموسىىوعة ال ىىوفية )د.م.دار الرشىىيد  ط  

 م(. 0330ه( 0400
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 .م(.0335العماوا: قبائ  العرا  )بغداد  مابعة المعار   د.ط 

  مالحظات واناباعات ترجمة معرو   . .مينورسكى: ااكراد

 .م(0317خمندار)بغداد  مابعة الن وم  

  فرسىىى  مرعىىىي: دراسىىىات فىىىي تىىىاريخ اليهوديىىىة والمسىىىيحية فىىىي

 م(.0008  0كردستان ) ربي   دار آرا   ط

  كارين آرمسىترونغ: النى(معات اا ىولية فىي اليهوديىة والمسىيحية

 .م(0005  0ط واإلسالم ترجمة: محمد ال ورا )دمشق  دار الكلمة 

  دهىىو   0307-0830ماجىىد محمىىد زاخىىويى: الفرسىىان الحميديىىة(

 (0008  0مابعة خاني  ط

  مىىارتن فىىان برونسىىون: ااكىىا والشىىيخ والدولىىة  البنىىى االجتماعيىىة

  0والسياسىىية لكردسىىتان  ترجمىىة:  م ىىد حسىىين )بيىىروت  دراسىىات عراقيىىة  ط

0008). 

 مهىىىىىىىىا محمىىىىىىىىد  حمىىىىىىىىد درنيقىىىىىىىىة: الاريقىىىىىىىىة النقشىىىىىىىىبندية و عال

 )د.م.ت.ط.جرو  بري)(.

 ال وزيىة قىي  ابىن ) عبىد  بىو المرعىي  يىوة بكىر  بىي بىن محمد: 

 .م(0375 - ه( 0735 العلمية  الكتب دار)بيروت   الرو 

 )محمىىد:  تحقيىىق  الشىىياان م ىىائد مىىن اللهفىىان إكاثىىة :((((((((((((((ىى 

 م(.0375 - ه(0735 0 طالمعرفة دار  بيروت) الفقي حامد

 المر ىوئ اللبلب :الارابلسي المشيشي إبراهي  بن خلي  بن محمد 

 دار  بيىروت)زمرلىي  حمىد فىواز:  تحقيىق  موضىوئ بأ ىله  و لىه   ى  ال فيما

 .(ه(0405  اإلسالمية البشائر

   مسعود البارزاني: البارزاني والحركة التحررية الكرديىة)بيروت

 م(.0337  0طراباة كاوه  

 ان روبولوجيىىىة  ترجمىىىة  هنىىىرى فيلىىىد: جنىىىوة كردسىىىتان دراسىىىة

 .م(0000  0جرجي) فتهللا ) ) ربي   مابعة التربية  ط

  وزيىىىرى آشىىىو: دوسىىىية البىىىارزاني فىىىي محفظىىىة سىىىتالين الفوالذيىىىة

 .م(0008  0ترجمة: اسماعي  ح ا  ) ربي   مابعة خانى  ط

   ويليىىىام ايغلتىىىون: القبائىىى  الكرديىىىة  ترجمىىىة:  حمىىىد محمىىىود خليىىى

 .)م0001  0) ربي   مابعة التربية  ط

   يعقوة يوسف كوريه: يهود العرا   تىاريخه    حىواله   ه ىرته

 .م(0338  0)ااردن  ااهلية  ط
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 سةرضاوة كورديةكان –دووةم 
  بىىارزانى لىىة مىىةهابادةوة بىىَو ئىىارا   وةرطيَىىران: شىىةوكةت شىىيَخ

 .(0000  0يةزدين )هةوليَر  ضاثخانةى وةزارةتى ثةروةردة  ض

  حةسىىىىىىةنى دانيشىىىىىىفةر: بىىىىىىارزاني لىىىىىىة ويىىىىىىذداني رَوذهىىىىىىةالتي

 (.0007  ضاثخانةى وةزارةتى ثةروةردة  0كوردستاندا)هةوليَر  ض

  :دانا ئىادةمم شىميدت: سىةفةريَك بونىاو ثيىاوة ئازاكىاني كوردسىتان

  0وةرطيَىىىران: ئىىىةبو بىىىةكر سىىىالهللا ئيسىىىماعي )دهو   ضىىىاثخانةى خىىىانى  ض

0008). 

 وةرطيَىىران: ئىىةبو بىىةكر   يىىان نىىةمان رينيَىىة مىىوري): كوردسىىتان

 .(0008  0سالهللا ئيسماعي  )دهو  ضاثخانى خانى  ض

  شىىىىةرةفنامةيا شىىىىةرةفخانَى بدليسىىىىي: تةرجىىىىةما مىىىىةال مىىىىةحموود

 (.0007  0بازيدا)دهو   ضاثخانا خانى  ض

  شةوكةت مةال ئيسىماعي  حةسىةن: رَوذانىَى لىة ميَىذووى شَورشىى

  0ةى وةزارةتىىىىى ثىىىىةروةردة  ض)هىىىىةوليَر  ضىىىىاثخان 0375-0310ئىىىىةيلول 

0408  0007.) 

 (ى 0408  00هىذمار   طو ارا ) ةذين() دهو   ضىاثخانا هىاوار

0338.) 

 0فةرةيىىدون نىىوورى: بما ىىى بىىارزانى )هىىةوليَر  ئىىارا   ض  

0007.) 

  مةسعود بارزاني: بارزاني وبمووتنىةوةى رزطىاريخوازى كىورد

 (.0004)هةوليَر  وةزارةتى ثةروةردة  
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 وو  : كارةسىىىىاتى )بىىىىارزان( ى زولَمليَكىىىىراو  مىىىىةعرو  ضىىىىيا

  0وةرطيَىىىران: ئىىىةبو بىىىةكر سىىىالهللا ئيسىىىماعي  )دهىىىو   ضىىىاثخانةى خىىىانى  ض

0008). 

  محةمىىىىةد ئىىىىةمين زةكىىىىي بىىىىةط: خوال ىىىىةيةكى تىىىىاريخى كىىىىورد

 .(0001وكوردستان ) هةوليَر  ضاثخانةى وزارةتى ثةروةردة   

 ( 0304-0800مىىال ئىىةيوة: ثيَداضىىونة ة  ل ميَىىذوويا بىىارزان )

 .(0007  0وليَر  ضاثخانا حاجى هاش   ضة)ه

   ميهىىىرداد ئيىىىمةدى: ئىىىايين وتايفىىىة ئىىىايينى يىىىةكان لىىىة كوردسىىىتاندا

 (0000  0وةرطيَران لة ئناليميةوة: كامةران فةهمي)سليَمانى  ض

  ى نىىةمر نضىىاوثيَكةوتن و وتارةكىىانى بىىارزاوريىىا جىىا : هةنىىديَك

 .(0333 )هةوليَر  ضاثخانةى وةزارةتى ثةروةردة 
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 وةرطي ر لة ضةند دي ري كدا:

 لىة ميَرطةسىور  0380فيق كةرةم مستةفا ( لىة دايىك بىووى سىالَى ةناوى تةواوى )ر

ةلااى دةسىى  ثيَكىىى خويَنىىدنى هةرلىىةوَى بىىووة  دواتىىر خويَنىىدنى ناوةنىىدى لىىة كومىى

لىة  ى كوردسىتانيقوتابخانىةى ئامىادة ى لىةينىدنى ئامىادةشاخوالن تةواو كردووة  خويَ 

ى وسى بةدةسى  هيَنىاوة لىة زانكىوَ يوردواتر بروانامةى بةكال  تةواو كردووة هةوليَر

لىىىىة سىىىىالَى  ذى ثىىىىةروةردةى زانسىىىىتةكان بةشىىىىى بىىىىايولوذى سىىىىةالحةددين لىىىىة كوليَىىىى

سىاَل  ماوةى حةوت ذنامةطةرى بَو روَ  نووسينى زانستى و كارىلة   0001/0007

 تاوةكو ئيَستاش بةردةوامة  نووسةرو سةرنووسةرى هةردوو طو ىارى )هيَلىين( و

لقىى وة  سةرثةرشىتيارى ر اطةيانىدنى  بووة هةمة جور و)ديدى زانكَو(  ى زانستى

ئةنىدامى كومةلَىةى قورئىان خويَنىانى كوردسىتان  زانكَو سةالحةددين كارى كىردووة 

  سىتانى ذيناىةى كوردسىتانة(هةروةها بةرثرسى ر اطةياندنى ريَكخرواى )دوَ  بووة 

  و كردووتىةوةاىةزانى بىاَل ى ذينى تايبةت بة بوارضةندين بابةت وبةرنامةى راديوَ 

زانى لىة ضىةندين قوتابخانىةى سىوران وانىةى سىتاى ثسى ورى زينىدةدواتر وة  ماموَ 

سىتاى هىةمان بابةتىة ئيَسىتاش ماموَ  ضةند قوتابخانةية  بووة  ىطوتيتةوة بةريَوةبةر

 لة قوتابخانةى دواناوةندى سورانى نموونةا 

 ضةندين بابةت وثةرتووكى هةية لةوانة:

 .راثورتى هةمةجورى راطةياندن بابةت و (0

 وةرطيَران لة عةرةبى ةوت لة قورئاندا(ثةرتووكى )نهيَنيةكانى ذمارة ح (0

 ثةرتووكى )طواستنةوةى ئةندامةكانى لةش لة رووى شةرئ وياساوة( (7

 ثةرتووكى )هةستى شةشةم( (4

 شى وشَوخى ناوداران( ثةرتووكى )خوَ  (5

 ثةرتووكى )نهيَنى شةويَك(  (1

  ةرتووكةى لةبةردةستى خويَنةرداية.وةرطيَرانى ئةم ث (7

 ةى راديوى لة بوراى ذيناةزانيدا.بابةت و بةرنام 000زياتر لة  (8

  .ثةرتووكى ئاو لة قورئاندا لةذيَر تةواوكردنداية  (3

 ثةرتوكى )هةلةى زانستى( كارى بَو دةكات لة تةواو كردنداية . (00
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