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 تارهسه

 . ی مانگیه کۆچیی  1435ئێستا ساڵی 
 . ی زایینیه 2314ئێستا ساڵی 

لی  ری و دژی گمه یسمه بمۆ سمازدانی هێمزی کمورد دژی روسمیای دقه 1211تی عوسممانی سماڵی  وڵه ده
و همۆز و   نماوی تیمره  زاری بمه یمان همه کانی کورد دروست کمرد و، ده خێڵه  میدی، له کانی حه وجه نی، فه رمه ئه

یمدانی  مه  و، هاویشتنیه  وه کرده کۆ  وه کانی خۆیانه گ و خان و شێخه تی ئاغا و به رۆکایه سه  به  وه کانیانه خێڵه
 . وه نگه جه

  ، بمه مان شمێوه همه  م دا تموانی بمه ی بیسته ده کانی سه کان و چله سیه  زراوی عیراق له دامه  تی تازه وڵه ده
گمژ   بمه  وه بیمان کاتمه بخما ویشی عیراق، رێک  شانی جه  زاران کورد، شان به هه  وه و هۆز و خێڵه  ناوی تیره

 شۆڕشی کوردا.
تی  وڵمه ده  نجا ساڵ لمه په  تی عوسمانی و، پاش زیاتر له وڵه ده  د ساڵ له ی سه عس پاش نزیکه حیزبی به

نجا  د و په سێ سه  ی جاران، زیاتر له مان شێوه هه  م دا توانی به ی بیسته ده شتاکانی سه تای هه ره سه  هاشمی، له
ڕی  شمه  کدار بکات، لمه زار کورد چه دان هه دروست بکا و، سه  وه و هۆز و خێڵه  ناوی تیره  یشایی بهوجی میل فه

 گژ شۆڕشی کوردا.  به  وه کاته مان کات دا بیان هه  کاریان بهێنێ و، له  ئیران دا به
دان  ، سه وه ناوچه مان نازناوی گوند و شار و هه  ، به وه و هۆز و خێڵه  مان نازناوی تیره هه  ئێستاش به
  تیه سمایه که  . وه نمه که ش ئه کان ره ی گۆڤمار و رۆژناممه ڕه الپمه  نوس رۆژانمه ر، شاعیر، رۆژناممه رۆشنبیر، نوسه

سیاسمی،   کمۆڕه  مان دا، لمه ت و پارلمه فاره ت و سمه زاره ناو وه  تی حیزب و، له رکردایه ناو سه  کانیش له سیاسیه
  ت لمه نانمه ن. ته کمه یی ئه کی و ناوچمه ی نازنماوی خێڵمه کان دا، ملمالنمێ وانیمه رۆژنامهتی، رۆشمنبیری،  اڵیه کۆمه
کرد،  یان ئمه کتری ری یمه رێم رکابمه تی هه رۆکایه بۆ سه  ک که تیه سایه ند که رێم دا چه تی هه رۆکایه ڵبژاردنی سه هه
 ک بون. یه ڵگری نازناوی خێڵ یا ناوچه یان هه که ر یه هه

 : وه پێشه  ند پرسیارێ دیته هدا چ لێره
  نمده وه رونمی مرۆڤمی کموردا ئه ده  لمه  ، ی خێمڵ، گونمد، ناوچمه یمه: گمرێ م گرێ تا ئێستاش ئه بۆچی هه

 ڵ بکێشێ؟ هه  خۆی پێوه  ی شانازیه جێگه  نده وه ، ئه ره کاریگه
ئینتیمما بمۆ   نمده وه ئه وروژێنمێ ی ی ئمه کمه ی، ناوچه که ی، شماره کمه ی ئینتیما بۆ گونده نده وه بۆچی ئه

جوڵێنی  ی ی ئه که ی، خێڵه که ی، هۆزه که ی ئینتیما بۆ تیره نده وه خرۆشێنێ و، ئه کوردستان نای - ی که نیشتمانه
 بزوێنێ؟ کورد نای - ی که وه ته ئینتیما بۆ نه  نده وه ئه

شممەی کممۆمەاڵیەتی یان دامەزرانممدوە بممۆ بەالداخسممتنی کێ تی اڵیممه بی کۆمه کتممه کان مه بممۆچی حیزبممه
 . یه زایی "پیشەیی" هه زگای دقه کاتێک دا ده  له خوێناوی و ئاڵۆز

 دا. و پرسیارانه ی ئه وه اڵمدانه وه  شداری له بۆ به  تاییه ره وڵێکی سه هه  ند وتاره م چه ئه
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وانیوشه

 ، ئیتنممۆگرافی... نترۆپۆلۆجی، ئیتنۆلممۆجی سۆسممیۆلۆجی و ئممه - تی اڵیممه ی کۆمه وه تۆژینممه  کممه ئێسممتا
 زانکۆکمانی کوردسمتان   ندێ لمه هه  له  تی که تایبه  ڕوا، به و پسپۆڕیی دقوڵتر ئه ره وام به رده و، به  دایه وه شانه گه  له

 تی  یممه ی هه زمانیممه  رمایه و سممه یممش دا ئممه ینوسممینی کممورد  لممه  . پێویسممته وه تممه ڵناسممی کراوه شممی کۆمه دا به
  ت بمه کارهێنانی تایبمه ی بمه خانمه  ک بخرێتمه یه ر وشمه ش بکمرێن و، همه ی زانسمتی دابمه پێوانه  نوێ به رله سه
 . وه خۆیه

  ، همۆز... بمه بیلمه وم، دقه ، دقه ، تیره فه ت، خێڵ، ئێل، عێل، تایه شیره ی عه واژه سته ئاخاوتنی ئاسایی دا ده  له
  لمه  واژانه سمته م ده عنای ئمه مک و ممه ا هێشمتا چمهزمانی نوسمین د  ها له روه هێنرێ. هه کار ئه ڵی به ڵوپێکه تێکه
زممانی کموردی دا   لمه  ته و بابه باسی له  تی چونکه تایبه  کراون، به وردی دیاری نه  تی دا به اڵیه ی کۆمه وه تۆژینه
  کان لمه نمدی وشمه ریزبمه  و دانانی جۆرێ له  وه بۆ لێکدانه  وڵێ دراوه دا هه  هەم بابەتانل.  ن بوه گمه یان ده  بوه نه
 دا.  و گروپانه تی ئه اڵیه ی کۆمه ره یکه په

بموبێ یما بچموک،   وره ، گمه تی وتمراوه اڵیه کی کۆمه یه که مو یه هه  ت به شیره ی عه واژه سته ده :ت شیره عه
هاوخوێنی، یا هاوشوێنی، یا   ند هۆزێ، که کگرتنی چه ر خێزانێکی فراوان بوبێ یا یه گه ئه

  بیمه ره کی عه یه ت دا وشمه ڕه بنمه  . له وه ش دا کۆی کردبنه ژێر ناوێکی هاوبه  ههاودقازانجی ل
زممانی   اڵم لمه بمه  کار هێنراوه  شێواوی به  زمانی کوردی دا به  . له وه زمانی کوردیه  هاتۆته
 . کار هێنراوه  تی دیاریکراو به اڵیه کی کۆمه یه که مکێکی دیاریکراوی یه بی دا بۆ چه ره عه

ندێ زممانی  زمانی فارسی و هه  لههەمان وشەی "عەشیرەت" و "عەشائیر" بۆ کۆکراوەکەی 
 هێنرێ. کار ئه  ش بهئێستاو   کار هێنراوه  تردا به

غۆل، بمۆ  . ممه غۆلیمه کی تمورکی مه یه ت دا وشمه ڕه بنه  عێل و خێڵ، له  ر زمان بۆته سه  له  که :ئێل
 . کاریان هێناوه  ی، به که وره سێ بۆ گه هی ک ڵی ڵک، گوێڕایه ڵێ خه ل، کۆمه گه
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هێنرێ. چەند دەسمتەواژەی  کار ئه  ش بهئێستاکار هێنراوه و   ندێ زمانی تردا به زمانی فارسی و هه  له
 تری لێ کەوتۆتەوە، لەوانە:

 ڵی. گوێڕایه :ئێلی
 بە سەرۆکی ئێل وتراوە. :ئێلخان
 فیر وتراوە. بە نێردراو، سه :ئێلچی

گمۆکردن دا   نمدی جمار لمه . هه کار هێنمراوه  ت به شیره ی عه باتی وشه  ، له وه زمانی کوردیه  ئێل، هاتۆته
وەلی دێموانە لە شمیعرێکی دا لە دەلیمل ئەپرسمێ: "کمۆ  تی جاف.  شیره بۆ عه  عێل. عێلی مرادی، نازناوه  بۆته

ڕام  رۆز گمه کمه ڵێ: "نه ئمه یشمیمرد پیرهسەرداری رەندان سەوڵی ساف نەدیت؟"  /خێڵخانەی ئێلی جاف نەدیت
 ،  داتاشمراوه  واژه سمته ده  و  نمدین وشمه چه  وه ی ئێلمه وشمه  ی ئێلی ممورادی". لمه و نزرگه  جێگه /وادی  وادی به

 : وانه له
  ، بمه وره نجاممدانی کمارێکی گمه بمۆ ئه  کمه نمدامانی ئێله مو ئه سازدانی گشتی همه  له  بریتیه :ئێلجاڕی

 . کار هێنراوه  ، به که الماردانی دوژمنی ئێله بۆ په  که شکری ئێله ی له وه تی کۆکردنه تایبه
حممی  ور، بمێ ره ی تمۆ    تمه ڵێ: "داخ پمه وی ئه وله ت. مه شیره ڵێ عه . کۆمه ی ئێله کۆکراوه :ئێالت

 ی ئێالخ، باز، ئیزنش دریان." ئیاڵت په /کریان
 ی ئێل. واری کوێستانه هه :ئێالخ
وەلمی  هێنرێ. کار ئه  عنا به مان مه هه  ، به ر زمان گۆکردنی گۆڕاوه سه  ، له ئێلهی  مان وشه هه :خێڵ

هەی سەرداری پۆل تەتارانی خێمڵ."  /دێوانە ئەڵێ: "هەی دەلیلەی رەم هەردە و هەڵەت گێڵ
ئەی مماوا و مەسمکەن گموزەرگەی خمێڵەن.  /هەر ئەو ئەڵێ: "مەر نمەزانمی لێاڵویمت لمێڵەن

وی  وله مهجای عەیش و نەشات عەنبەر نافانەن." هەروەها  /فانەنیۆرتی چەراگەی خێڵی جا
کەسێکی تر کە لە رمیان ئاوان".  ی گه وارگه بادقی هه /سیاوان  ی خێڵ دیده تاره دقه  ڵێ: "جه ئه

خمێڵم  /هەوارەکەی بێزار بوە بە گلەییەوە وتویەتی: "ئەو وەختەم زانمی ئماخرم شمەڕ بمو
 کو: ، وه وه سازیه وشه  ته اوهخێڵ خرئاوێتەی خێڵی سەگوەڕ بو". 

یفم پمڕ  ی کمه خێڵ خانه /ن مه رون جه ده  تان نه ینه و مه ڵێ: "ئیمشه وی ئه وله ی خێڵ. مه خانه : خێڵخانه
 ن." مه ماته  جه
 گوندێکە لە شارەزور. :خێڵی حەمە
 شارباژێڕ.  له  گوندێکه  :کانی خێڵ
  ئێلمی جماف، لمه  ی کمه و وێسمتگایانه لمه  کێ بوه ن، یهندیخا ربه ی ده ناوچه  له  گوندێکه :بانی خێاڵن

 . یان لێ خستوه رمیان و کوێستان دا بارگه گه
 کوێستان.  وه ره هاردا به به  بۆ جواڵنی خێڵ له  بوه  نیشانه :و ژور ره خێڵ به
ڵێ:  ن ئمهنمدێکی کمۆ رمیان. په گمه  وه ره پایزدا بمه  بۆ جواڵنی خێڵ له  بوه  نیشانه :و خوار ره خێڵ به

 سور".  و جاجمه  له به  بزنه /وژور وخوار و خێڵه "خێڵه
اڵم  بمه /نی نێش، ئاممان  رون چه ڵێ: "گێج مدۆ ده وی ئه وله ت. مه شیره رۆکی عه رئێل، سه سه :رخێڵ سه

م بمێ  رئێل خمه ی سمه کمه وره ڵێ: "جه وی ئمه ولمه مامان". دیسان مه وتول نه رخێڵ نه ی سه هه
کانی  تهەشمیر عه  نمدێ لمه نماو هه  ن". لمه و خمواره رپێچ تا خێمڵ ئمه به  خانهخێڵ  /ن شوماره

 . کار هاتوه  زن" به ی "مه موکریان دا لە باتی سەرخێڵ وشه
 . کار هێنراوه  ی ئینگلیزی به (tribeبی و ) ره تی عه شیره باتی عه  دا له هبابەتند  م چه له :خێڵ
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ش دا کمۆ  ژێمر نماوێکی هاوبمه  شوێنی یا هاودقمازانجی لمهی هاو سۆنگه  له  ڵکه ڵێ خه کۆمه :هۆز
بمن و، هماوخوێنیی   ک بماپیره ی یمه وه نمه  له  که ندامانی هۆزه مو ئه هه  رج نیه . مه وه ته بونه

 ی جیاواز بن. ند باپیره چه  ند خێزانی جیاواز و له چه  شێ له ستێ. ئه ببه  وه پێکیانه
  ژنێکیمان پرسمیوه  لمه  وه گاڵتمه  . به کار هاتوه  کلۆری دابهتی فۆل ندین بابه چه  ی هۆز له وشه
م هۆزی، نمۆ  : "نۆ لهتی وتویه  وه گاڵته  ویش به ئه  ڵگیراوه ند جار هه و چه  کردوهند شوی  چه
،  ویره همه  سمتم لمه دۆزی. ده تاو خۆیان ئمه ر هه به  دقۆزی، نۆ له  هۆزی برایمه  و هۆزی، نۆ له له
".  و هۆزه نا ئه  م هۆزه ، ئه رۆزه ده  وتمه من که  : "که  ". پێشینان وتویانه بیره  له م نده وه ر ئه هه

 و بۆ ناو کۆز". م بۆ ناو هۆز، ئه : "ئه و جلی کار وتویانه ئاساییبۆ پۆشینی جلی 
هما بمیم وە  /وەلی دێوانە یەکێ لە شیعرەکانی بەمجۆرە دەس پێ کردوە: "بێزیای همۆزان...

مەگەر نە هەردەی نەجممدم  /هممۆزان. ئەگەر وە دۆزام، بەیممان دڵسممۆزان مەجنممون بێزیممای
بدۆزان." لە شیعرێکی تری دا کە لە گەڵ سەنگی هەواران ئەدوێ، ئەڵێ: "تۆ جە داخمی کمێ 

 پەسمەندەی هەوار کامین هۆزانی؟" /سوفتە و سۆزانی
  نگمه ن. ره ک بماپیره ی یه وه نه مویان هه ،ستێ به ئه  وه کیانه یه  هاوخوێنیی به  ڵکه ڵێ خه کۆمه : تیره

زانن و  ک پیماو ئمه ی یمه وه نمه  مو خۆیان به همی، هه اڵم راست یا وه بابێ بن، به ره ند به چه
 نێن. کتری دائه خزمی یه  خۆیان به

وشەی "تیرە"، جگە لە کورد، لە ناو کۆمەلگا خێڵەکیە ئیرانیەکان دا، بە تایبەتی لە ناو فارس 
 ن مەبەست بە کار ئەهێنرێ.و لوڕ دا بۆ هەما

  مویان ناوی باوک و بماپیری خۆیمان بمه . هه وه ته وتونه ک باوک که یه  ند خێزانێکن له چه :باب ره به
ک دایمک  یه  مویان له هه  رج نیه ناسن. مه چاکی ئه  سوکاری خۆیان به زانن و که دروستی ئه

ری  بمه  رجمه اڵم مه ین دایک بمن، بمهند ری چه ندین ژنی هێنابێ و به باب چه  نگه بن، ره بو
 ک باب بن. یه

دان و  خانمه  ڵ دا و خۆی بمه ناو کۆمه  له  و ناسراوه  ن ناونیشانه ، خاوه خێزانێکی فراوانه : ماڵه بنه
 زانێ. ڕێز ئه به

ڵ  گمه  ک ژن، لمه ک پیماو )مێمرد، شمو( و یمه یمه  پێک دێ له  تیه اڵیه ی کۆمه که بچوکترین یه :خێزان
ک خێمزان  یمه  شێ به بو ئه ک ژنی هه یه  ر زیاتر له گه کوڕ و کچ. پیاوێک ئه  کانیان له مناڵه

 زیاتر دابنرێ.
 
 
 
 
 
 
تێبینی:

 .1172 - الدکتور شاکر خصباک: االکراد، بغداد
  لممه  . جگممه وه شممی بکاتممه  واژانه سممته م ده ئممه  وڵی داوه دا هممه 352 - 353پەڕەکممانی ال  لممه ، لەم کتێممبەی داسممباک خه

 . ری پێش خۆی باس کردوه ی توێژه ندێ دقسه کانی خۆی هه وه لێکۆڵینه
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. هەر دیمنە و هەر مەزەبەی بە پێمی نلە ناو کوردا دین، مەزەب، زاراوەی زمان، عەشیرەتی جیاواز هەبو
بەاڵم لە ناو هەر یەکێ لەمانەدا رێوشوێنی جیاواز هەبوە. رەگی  یاسا و رێساکانی خۆی هاوسەرگیری کردوە.

 هەندێ نەریتی هاوسەرگیری ئەگەڕێتەوە بۆ سەردەمانێکی زو.

هاوسەرگیریناوخۆیی
بنەماڵەیەک، بەرەبابێک، تیرەیەک، هۆزێک، عەشیرتێک، مەزەبێک، دینێمک کە تەنیما لە نماو خۆیمان دا 

ەی خۆیان ژن نەهێنن و ئامادە نەبن ژن بدەن بە پیاوی گروپێکی تر. ژنوژنخوازی بکەن، لە دەرەوەی گروپەک
ی ئەوترێ "هاوسەرگیری ناوخۆیی". بە پێچەوانەوە هاوسەرگیری ئەگەر کۆسپی دینیی، مەزەبی، خێاڵیەتمی،  پێ

نەتەوەیی لە رێ دا نەبێ، کچ و کوڕ بتوانن لە دەرەوەی خێمزان، بنەمماڵە، بەرەبماب، همۆز، تیمرە، خێمڵ، دیمن، 
ی ئەوتممرێ "هاوسممەرگیری دەرەکممی". لە کوردسممتان  ەزەب، نەتەوەکەی خممۆی، شممو بکممات و ژن بهێنممێ، پممێم

"هاوسەرگیری دەرەکی" دەگممەن و "هاوسمەرگیری نماوخۆیی" سیسمتەمی هەرە بماوی ژنوژنخمواخی بموە کە 
 ئەویش چەندین جۆری هەبوە، لەوانە:

 - یەتممی، هاوسممەرگیری نمماوخۆییخێاڵ - دینممی، هاوسممەرگیری نمماوخۆیی - هاوسممەرگیری نمماوخۆیی
 چینایەتی. - شێخایەتی، هاوسەرگیری ناوخۆیی

دینی:- هاوسەرگیریناوخۆیی
1 نمونە:
رگیریئیزیدیهاوسه

پێڕەوانی ئۆلی ئیزیدی، لە ناو خۆیان دا هاوسەرگیری ئەکەن. نە ژن ئەدەن بە پیماوێکی نەئیزیمدی و 
ەی ئەمەوە توشمی گرفتمی دینمی ئەبمن، رەنمگە لە دیمنەکە دەر نە ژن لە خەڵکی نەئیزیدی ئەهێنن. بە پێچەوان

 بکرێن. توشی گرفتی کۆمەاڵیەتی ئەبن، لە ناو خەڵکەکەی خۆیان دا بە چاوی سوک سەیر ئەکرێن.
ئیزیدی لە ناو باوەڕدارانی ئۆلەکەی خۆیشیان دا، پێڕەوی هاوسمەرگیری نماوخۆیی ئەکەن. فرەژنمی و 

 - ا رێگە پێمدراوە. کمۆمەڵی ئیزیمدی پێکهماتوە لە چەنمد چینمی دینیمیهاوسەرگیری لە نێوان خزمی نزیک د
ک،  کوچمه  لمه  کۆمەاڵیەتی )کاست(، لە سەرەوە بۆ خوارەوە: میر، پیر، شمێخ، موریمد. چینمی موریمد پێکهماتوه

دقیر.. ئەم چینانەش لە ناو خۆیان دا ژنوژنخوازی ئەکەن و بۆیان نیە لە دەرەوەی چیمنەکەی خۆیمان  دقەوال، فه
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چینایەتی بە واتای چینی میر لە نماوخۆی دا و چینمی شمێخ لە  - وسەرگیری بکەن. هاوسەرگیری ناوخۆییها
ناو خۆی دا و چینی مورید و چینەکانی تر هەر یەکە لە ناو خۆیدا هاوسەرگیری ئەکا، بۆ نممونە پیاوێمک لە 

 وال.. هاوسەرگیری بکا.چینی فەدقیر بۆی نیە لە گەڵ کچێ یا ژنێ یا بێوەژنێ لە چینی ئەمیر، شێخ، دقە
 فرەژنی لە ناو ئیزیدی دا رێگە پێدراوە.

 لەم جۆرە هاوسەرگیریە دا بە دەگمەن رەئی ژن وەرگیراوە.


2نمونە:
رگیرییارسانیهاوسه

پێڕەوانی ئاینی یارسان )کاکەیی(، لە ناو خۆیان دا هاوسمەرگیری ئەکەن. فرەژنمی و هاوسمەرگیری لە 
گە پێمدراوە. هاوسمەرگیری کماکەیی تما رادەیەکمی زۆر هاوشمێوەی هاوسمەرگیری نێوان خزمی نزیمک دا رێم

کمۆمەاڵیەتی )کاسمت(، لە سمەرەوە بمۆ خموارەوە:  - ئیزیدیە. کۆمەڵی کاکەیی پێکهاتوە لە چەند چینی دینیمی
سەید )کە بە پیمر دائەنمرێ(، ممام )کە بە دەلیمل دائەنمرێ(، بماوە، ئمۆمی... ئەم چینمانەش لە نماو خۆیمان دا 

 نوژنخوازی ئەکەن و بۆیان نیە لە دەرەوەی چینەکەی خۆیان هاوسەرگیری بکەن.ژ
 لەم جۆرە هاوسەرگیریە دا بە دەگمەن رەئی ژن وەرگیراوە.


3نمونە:
سیحیرگیریمههاوسه

 پێڕەوانی دینی مەسیحی، لە ناو خۆیان دا هاوسەرگیری ئەکەن، فرەژنی لە ناو ئەوان دا رێگەپێدراو نیە.

4ونە:نم

رگیریئیسالمیهاوسه
هاوسەرگیری لە دینی ئیسالم دا جیاوازە. لە روی تیۆریەوە هەمو موسوڵمانێ سەرەڕای جیاوازی زممان 
و نەتەوە و ناوچە و رەنگ، چمین، بمۆی هەیە هاوسمەرگیری لە گەڵ هاودینەکمانی بکما، هاوسمەرگیری لە گەڵ 

بمۆی هەیە چموار ژن بهێنمێ. پیماوی موسموڵمان بمۆی هەیە خزمە نزیکەکانی، ئامۆزا، پورزا، خاڵۆزا... بکما. 
هاوسەرگیری لە گەڵ ژنی ناموسڵمان بکا، بەاڵم ئمافرەتی موسموڵمان بمۆی نمیە هاوسمەرگیری لە گەڵ پیماوی 
ناموسوڵمان بکا. لە ناو موسوڵمانیش دا مەزەبی جیاواز هەیە. ئەگەرچی رێسایەکی ئیسالمی نیە رێ بگرێ لە 

و پیاوی مەزەبە جیاوازەکان، بەاڵم سموننە و شمیعە، کە دو مەزەبمی دینمی ئیسمالمن،  هاوسەرگیری نێوان ژن
 هاوسەرگیری لە گەڵ یەک ناکەن، ئەگەر بیکەن لە ناو خزم و هاومەزەبەکانیان دا پەسند نیە.


5:نمونه

شێخایەتی- هاوسەرگیریناوخۆیی
ممحەمەد، پمێغەممەری ئیسمالم، دائەنمێن. لە کوردستان سەدان خێزان و بنەمماڵە هەن خۆیمان بە نەوەی 

خۆیان بە سەید یا شێخ ئەناسێنن. پێیان وایە لە بەر ئەوەی خوا پێغەممەری لەوان هەڵبمژاردوە، رەگەزی ئەوان 
بەرزترە لە رەگەزی خەڵکی ئاسمایی، بمۆیە ئەبمێ پارێزگماری پماکی و بەرزی رەگەزی خۆیمان بمکەن. لە نماو 

ەتا بۆیان بکمرێ ژن بە ژن و خزممی پملەی یەکەممی خۆیمان لە ئمامۆزا و خۆیان دا ژن و ژنخوازی ئەکەن. ه
 پورزا و خاڵۆزا ئەهێنن.

 لەم جۆرە هاوسەرگیریە دا بە دەگمەن رەئی ژن وەرگیراوە.
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6:نمونه
مەزەبی- هاوسەرگیریناوخۆیی

لقمی لمێ دینی ئیسالم دابەش بوە بە سەر چەندین مەزەبی سەرەکی و لە ناو مەزەبەکانیشمدا چەنمدین 
جیا بۆتەوە. مەزەبی سەرەکی سموننی و شمیعیە. مەزەبمی سموننی پێکهماتوە لە شمافیعی، حەنەفمی، حەنبەلمی، 
مالیکی، شیعەش پێکهاتوە لە دوانزەئیمامی و زەیدی... لە پماڵ ئەم مەزەب و لقمانەدا هەنمدێ لقمی تمر هەن کە 

 دا لێی جیاواز بێ.رەنگە لە هەندێ پرس دا لە گەڵ مەزەبێ هاوڕا بێ و لە پرسەکانی تر
ئافرەتی شیعە بە دەگمەن دراوە بە پیاوی سوننە و، هەروەها بە پێچەوانەشەوە. ئەگەر هاوسەرگیریەکی 

کەسمموکاری ژن و پیمماوەکە و هاومەزەبەکانیممان بە جممۆرێکی ئاسممایی رەفتاریممان لە گەڵ  کممرا بممێلەو جممۆرە 
 نەکردون.
 
7:نمونه

خێاڵیەتی- هاوسەرگیریناوخۆیی
سمەرچاوەی  .ە. خێڵەکمان بە زۆری کمۆچەر بمونخمێڵ ەی بەشێکی گەورەی کۆمەڵگمای کموردیتپێکها

ژیانیان ئاژەڵداری بوە و، هەندێکیان نیشتەجێ بمون سمەرچاوەی ژیانیمان کشمتوکاڵ بموە. لە هەردو جمۆرە 
، کوێخما... پێکهاتەی کۆمەاڵیەتی دا پلەی جیاواز هەبوە. لە ناو خێڵەکان دا: سەرۆک، مەزن، گەورە، ئاغما، بەگ

هەبوە، پلەی کۆمەاڵیەتی و ئابوری ئەم توێژانە بەرزتر بوە لە پلەی کۆمەاڵیەتی خێڵەکیە ئاساییەکان، بەو پێمیە 
پلەکممانی هاوسممەرگیریش لە نمماو خممێڵەکەدا جیمماواز بمموە. پیمماوانی پلەکممانی سممەرەوە لە نمماو خۆیممان دا 

وارەوەش بهێنن، بەاڵم ئەوانی خموارەوە بۆیمان ژنوژنخوازییان کردوە هەروەها بۆیان هەبوە ژن لە پلەکانی خ
 نەبوە ژن لە توێژەکانی سەرەوە بهێنن.

 لەم جۆرە هاوسەرگیریە دا بە دەگمەن رەئی ژن وەرگیراوە.


8:نمونه
چینایەتی- هاوسەرگیریناوخۆیی

لە ئەنجمامی لە ناو شار و گوندەکان دا، لە ناو دانیشتوانی جێگیمردا، کە دابەشمبونی کمار و پیشمە و، 
ئەوەش دا دابەشبونی پلە و پایەی کۆمەاڵیەتی، تەنانەت دابەشبونی گەڕەک و کۆاڵنی تێدا دروست بوە، چینمی 

کۆمەاڵیەتی دروست بون. سەردەمێ پیشەی ئازاد و خاوەنێتی موڵک و کار و، سەردەمێ کارمەنمدی  - ئابوری
خوارەوە دراوە بە پیاوی چینەکمانی سمەرەوە، حکومەتی و هاوواڵتی ئاسایی جیاواز بون. ئافرەتی چینەکانی 

بەاڵم ئافرەتی چینەکانی سەرەوە نەدراوە بە پیاوی چینەکمانی خموارەوە. ئەگەر هاوسمەرگیریەکی وەهما روی 
دابێ کێشەی لێ دروسمت بموە. زۆر جمار ئەو ئمافرەتە لە الیەن مماڵە بماوانیەوە ئمافەرۆز کمراوە، پەیوەنمدی 

 کۆمەاڵیەتییان لە گەڵ بڕیوە.
 مونەی ئەمە لە گێڕانەوەی هەندێ سەرگروشتە و چیرۆک و بەیتە کوردیەکان دا دوبارە بۆتەوە.ن

لە "بەیتممی مەم و زیممن" دا لە گفتوگممۆیەکی خمماتو زیممن و کممارەکەرەکەی دا بە رونممی دیممارە: "مەلممک 
ایە زینمی رەیحانیان دەرکرد بو، بانگیان کردەوە. مەلک رەیحان بازیبەندی لە دقۆڵی خۆی کردەوە، لە پمێش یم

دانا، کوتی: ئەمن چی دی دقەرەواشیە نماکەم. یمایەزین کموتی: لە بەر چمی؟ کموتی: یمایە زیمن، ئەتمۆ دەچمیە 
شەوگەردییە، ئەممن نمابەی. خماتون زیمن کموتی: ئەممن چمومە کموێ؟ کموتی: ئەمشمەو هەممو شمەوێ چمویە 

تن دقەرارممان بمێ ئاغما بمۆ شەوگەردییە، ئەمنت بۆ نەبرد دەگەڵە خۆت؟ کوتی: جا تۆ بۆ زیز دەبی؟ ئەگەر ها
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 - )ئوسمکار ممان: تموحفەی مموزەفەرییە، عەلمی نمانەوازادە، هەولێمر من، نۆکەر بۆ تۆ  ئەو دقەرارەیان پێکەوە کمرد."
2313: 17) 

لە بەیتی "مەحمەڵ و برایم" دا جیاوازی چینایەتی لە کێشەی ناکامیی هاوسەرگیری دڵمدار و دڵخموازدا 
دو شوانی خاوەن مێگەلی گەورە بون. نیشتەجێی ئەشکەوت بون. برایم بە  رەنگی داوەتەوە. مەحمەڵ و برایم

ئاگاداری دایکیان بڕیار ئەدا ژن بمۆ مەحممەڵ بهێنمێ. لە رێمگەی هماتوچۆی بمازاڕەوە بمۆ فرۆشمتنی ئماژەڵ، 
ناسیاوی و ئاشنایەتی لە گەڵ خاتو پەریزادی کچی گەورەی ناوچەکە پەیدا ئەکما. مەحممەڵ و پەریمزاد حەز لە 

تری ئەکەن. باوکی پەریزاد کە لە چینی سەرەوەی کۆمەڵگا بوە کچی خۆی نمادا بە "کرممانج" کە لە چینمی یەک
خوارەوەی کۆمەڵگا بون. پەریزاد رەدوی مەحمەڵ ئەکەوێ. باوکی پەریمزاد ئەمە بە سموکایەتی و ئمابڕوچونی 

ناوی دا ئەکموژرێن، پەریمزاد هەردوکیان لە شەڕێکی خوێ .خۆی دائەنێ. لەشکر ئەنێرێتە سەر مەحمەڵ و برایم
بە گیراوی ئەهێننەوە بۆ الی باوکی، لە سەر تکا و پاڕانەوەی پیاومادقوڵەکانی لە بماتی ئەوەی بیکموژن، وەکمو 
سەگ لە چێشتخانەی ماڵەکەیان دا بە دەسبەسەری فڕێی ئەدەن. پەریزاد، بێ ئەوەی باوکی لێ ئاگادار بکەن، لە 

ێ دو کوڕی ئەبێ. سەرەتا ئەیان شارنەوە. پاشان بە ناوی باوکیان و مەحمەڵ ئاوس بوە. پاش مانگێ بە سک
 .(216 :)ئۆسکار مان مامیانەوە ناویان ئەنێن مەحمەڵ و برایم. بەیتەکە بە روداوێکی تراجیدی کۆتایی دێ.

 
9:نمونه

خزمایەتی- هاوسەرگیریناوخۆیی
 ،دی و یارسممان رێممگەی پممێ داوەیەکممێ لەو نەریتممانەی کە بمماو بمموە و ئاینەکممانی ئیسممالم و ئیزیمم

بگمرە هەنمدێ جمار تما  .پورزاکمان، بموە هاوسەرگیری نێوان خزمی نزیک بە تایبەتی ئامۆزاکان، خاڵۆزاکان،
ئامۆزا یەکەمین بوە. بۆ  ،ئامۆزا هەبوبێ رێگە نەدراوە ئافرەتەکە بدرێ بەکەسێکی تر. بۆ شییان و شایستەیی

ە ئازادیەک بۆ هەڵبژاردنی هاوسەر، نە بۆ کچەکە و نە بۆ کوڕەکە، ئەوەی بە تەواوی ببەسترێنەوە و هیچ جۆر
نەهێڵممرێتەوە. هەنممدێ جممار لە گەڵ لە دایکبونیممان دا لە یەکتممری مممارەکراون، شمموکردنی ئممافرەت بە پیمماوی 
بنەماڵەیەکی تر بۆتە هۆی دابەشبون و بردنی زەوی و سامانی بنەماڵەکە بۆ بنەماڵەیەکی تمر. بمۆ ئەوەی ئەوە 

 پێڕەوی نەریتی هاوسەرگیری خزمایەتی کراوە. ،ا، سامان و میرات، لە ناو هەمان بنەماڵەدا بمێنێتەوەرونەد
چەندین گۆرانی "دوێت ممام" بە کرممانجی و گمۆرانی "ئمامۆزا گیمان" بە سمۆرانی: "ئمامۆزا تمۆ بمااڵ 

 وسەرگیریە.نیشانەن بۆ پێداگری لە سەر ئەم جۆرە دڵداری و ها /ئامۆزا تۆ بۆ من فەرزی  /بەرزی
بەیتی "الس و خەزاڵ" لە سەر هاوسەرگیری ئامۆزایی دارێژراوە. دو پیاو، دو برا بون، مناڵیان نەبوە، 
لە خوا پاڕاونەتەوە مناڵیان بداتێ. یەکێکیان کوڕ و ئەوی تریان کچی بوە، هەر کە لە دایکبون لە یەکیان ممارە 

رەتێکی تر بموە. لە تماوا مەڵبەنمدەکەی خمۆی بە جمێ کردون. الس بە دەزگیرانەکەی رازی نەبوە، شەیدای ئاف
 خمۆی بە کوشمتن داوە. ،هێشتوە. بۆ ئەوەی لە دڵخوازەکەی نزیک بێ بۆتە نۆکەری باوکی. هەر لە سمەر ئەو

 (154 :سکار مانۆ)ئ
بەیتی "شێخ فەرخ و خاتو ئەستێ" کە دڵداری و دڵخوازیەکی ئەفسمانەیی هەڵبەسمتراوە ئەویمش هەر لە 

 ری ئامۆزایی داڕێژراوە.سەر هاوسەرگی
تەنمانەت بنەمماڵەی  .هەبوە هاوسەرگیری ناوخۆیی لە سەر بنەمای خزمایەتی لە ناو چەندین گەلی تردا

یمان لە نماو خۆیمان دا: لە نێموان ئمامۆزا،  شاکانی بەریتانیا پێڕەوی هەمان نەریتیمان کمردوە و، ژنوژنخوازی
 پورزا، خاڵۆزادا، کردوە.
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11:نمونه
ژنبەژن

ژن بە ژن یەکێ بوە لە شێوە باوەکانی هاوسمەرگیری نماوخۆیی. لە نماو هەممو دیمن و مەزەب، لە نماو 
لە سمەر بنەممای ژن بە ژن   هەمو خێڵ و هۆز و تیرە و بەرەباب و بنەماڵەکمانی کوردسمتان دا، هاوسمەرگیری

 نەریتێکی پێڕەویکراو بوە.
ەتێک: خوشکی، یا ئامۆزای، یا خزمێکی نزیکمی، پیاوێ کە ویستبێتی ژن بهێنێ ئەبو لە بەرامبەردا ئافر

ژن لە خێزانمی گوندنشمین و لە خێزانمی کمۆچەردا  .مبەرکچی خۆی، هەندێ جار دایکی، بدایە بە الیەنی بەرا
هەمیشە دەستی کار بوە، بەشێکی گرنگی کارەکانی خێزانەکەی لە بواری ئاژەڵداری و کشتوکاڵ و پەروەردەی 

اوە. شوکردنی ئافرەتەکە بە پیاوی بنەماڵەیەکی تر دەستێکی کاری کماریگەری کر مناڵ و کاروباری ناوماڵ دا
 بۆ پڕکردنەوەی ئەو بۆشاییە ژنێکیان لە الیەنی بەرامبەر وەرگرتوە. ،لەم بنەماڵەیەدا کەم کردۆتەوە

 
اوە:کرژنبەژنبەچەندرێگا

ئاهەنمگ دا هەر الیە بموکی خمۆی ئەگەر ئافرەتی هەردوال لە تەمەنی شموکردن دا بونمایە ئەوا لە یەک 
 بردوە و لە نیوەی رێگەدا هەر الیە بوکەکەی خۆی بەوی تر سپاردوە و، بوکەکەی خۆی وەرگرتوە.

ئەگەر ئافرەتی الیەکیان لە تەمەنی شوکردن دا بوایە و ئمافرەتی الکەی تمر هێشمتا منماڵ بموایە یما لە 
گچکەکە لە بماوک یما بمرای کمچە گموێزراوەکە ممارە  گەورەکە ئەگوێزرایەوە بەاڵم ،تەمەنی شوکردندا نەبوایە

کەوتمون، ، بۆ ئەوەی ببەسترێتەوە و نەتوانێ شو بکا یا بدرێ بە شو، لە سمەر "گەورە بە گچمکە" رێمک کرائە
 ەوەئەوسا ئەویش یا ئەگوێزرایەوە بۆ مارەبڕەکەی یان ئەبو لە الیەن پیماوێکی تمر ،مارە کراوە تا گەورە بون

بۆی نەبوە هەڵگیراو بباتە ماڵی خۆی یا ماڵی باوکی، بەڵکو ئەبو بیباتە ماڵی کوێخا، ئاغا، هەڵبگیرایە. هەڵگر 
ە ناسراوەکانی ناوچەکە. ئەویش بۆی تێ بمکەوێ "مەسمڵەت" ی بمۆ بکما. پماش دەسەاڵتدارشێخ، یا یەکێ لە 

 رێککەوتنی هەردوال، الی مەال مارە بکرێ و، بگەڕێتەوە سەر ژیانی ئاسایی.
 ە بەرامبەر یەک کچ دا دو کچ و پارە بەوی تر دراوە.هەندێ جار ل

 
تەاڵقبەتەاڵق

گرتمموە. هەنممدێ جممار "ژن بە ژن" پممێش ئەنجامممدانی، یمماخود دوای  هەمممو جممار ژن بە ژن سممەری نە
ئەنجامدانی بە "تەاڵق بە تەاڵق" کۆتایی هاتوە. الیەکیان پەشیمان بونەتەوە، یاخود ژنی الیەکیمان تمۆراوە یما 

مێردەکەی بەرداوە. یماخود الیەکیمان بە ژنەکە رازی نەبموە یما دەری کمردوە، ئەوسما لە بەراممبەردا دەستی لە 
ی خمۆی  که سموکاره ژنەکەی تەاڵق داوە یمان که  ،وان کمردوه ڵ ئمه گمه  فتاری هاوشمێوه" ی لمه الکەی تریش "ره
 باوانی.  ماڵه  وه ڕێته بگه  زۆریان لێ کردوه
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پەراوێز
ەم وتارەدا وشەی "ئافرەت" بۆ رەگەزی مێیینە بە گشتی، وشەی "کمچ" بمۆ ئمافرەتێ کە هێشمتا شموی تێبینی: ل. 1

 نەکردوە، وشەی "ژن" بۆ ئافرەتێ کە شوی کردوە، بە کار هێنراوە.
"، "هاوسمەرگیری endogamy"، "هاوسەرگیری ناوخۆیی بۆ "marraigeدەستەواژەی "هاوسەرگیری" بۆ ". 2

"، "ژن polygamy"، "فرە هاوسەری" بۆ "monogamy"تاک هاوسەری" بۆ ""، exogamyدەرەکی" بۆ "
 "، بە کار هێنراوە.casteتی" بۆ " اڵیه کۆمه - "، "چینی دینیbridekidnappingهەڵگرتن" بۆ "

بۆ کەسێ بیەوێ زانیاری زۆرتر وەربگرێ لە سەر ئەم دەستەواژانە ئەتوانێ لە هەر فەرهەنگێکمی سۆسمیۆلۆجی دا 
 ێ.بۆیان بگەڕ

 : کانی ناو ئاینی یارسان بڕوانه دینیه  ر چینه سه  بۆ ئاگاداری زیاتر له .3
 (32 - 21 )ل( 1124 - غداد یی، )به ورامانی: کاکه مین هه د ئه مه محه

 کانی ئۆلی ئیزیمدی دینیه  ی چینه رباره (. ده2335 - لتووری کوردیدا، )سلێمانی که  وتن له دووکه دین: ره بوار نوره
 (.126 - 125) یی کانی ئاینی کاکه دینیه  ی چینه رباره ده (،213 )ل
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حەیرانو
 یکۆمەاڵیەتییەکدیاردەچەند

 

کی کیەردەدیا ندچەو ن یراحە
مۆ اڵە  یتیە
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فۆلکلۆری کوردی، بە هەمو بەشە جیاوازەکمانیەوە، رۆڵێکمی کماریگەری هەبموە لە سمەر دروسمتکردنی 
ە سەر لێکدانەوەی دیاردە سروشتیەکان، وەرگرتنی دیاردە کۆمەاڵیەتیەکمان، راهماتنی کەسایەتی مرۆڤی کورد، ل

لە سەر خو و رەوشت و هەڵسوکەوتی ناو خێمزان و دەوروبەرەکەی، بە تمایبەتی لە سمەردەمێک دا کە هێشمتا 
 - دایەنممگە، خوێنممدنگە، زانسممتگە، رۆڵممی دەزگمما فەرمیەکممانی حکممومەت - رۆڵممی دەزگاکممانی پەروەردە

 رۆژنامە، رادیۆ، تەلەفزیۆن.. نەبوە یا الواز بوە. - ێوەبەرایەتی، کارگێڕی، دادگا، رۆڵی میدیابەڕ
مرۆڤممی کممورد لە ژێممر کمماریگەری دایممک و بمماوک و ئەنممدامانی خێممزانەکەی دا بمموە، ئینجمما ژیممنگە 

نی ئاخماوتن کۆمەاڵیەتیەکەی ئەگەر گوند یا خێڵ یا شار بو بێ. لە ناو خێزانەکەی خۆی دا فیری دقسە و زمما
بوە، لە ناو خێزانەکەی خۆی دا زانیوێتی دینەکەی چیە. لە ناو خێزانەکەی دا ئاشنا بوە بە نەریتە کۆمەاڵیەتیە 

ی لە گێمڕانەوەی سەرگروشمتە و چیمرۆک و بەیمت و  باو و رێگەپێدراوەکان. لە ناو خێزانەکەی خۆی دا گوێ
ی پێشینان بوە و هەواڵی رابوردوان و، باسی مانمگ و بالۆرە و گۆرانی بوە. لە ناو خێزانەکەی دا فێری پەند

رۆژ و ئەستێرە، باسی گیانداری کێوی، باسی کارەساتی سروشتی الفاو و بومەلەرزە و وشکەساڵی و هێرشی 
 سون و کوللە و پەتای تاعون و لەرزوتای... بیستوە.

وەی نموێ السمایی نەوەی فەرهەنگی کۆمەاڵیەتی لە نەوەیەکەوە گوێزراوەتەوە بمۆ نەوەیەکمی تمر و، نە
پێش خۆی کردۆتەوە. ئەشێ سیستەمی هاوسەرگیری کوردی و شێوە جیاوازەکانی، دیاردەی ژن بە ژن و، ژن 
هەڵگرتن، دەستێکەاڵوکردنی ژێربەژێری کمچ و کموڕ و، ژن و پیماو، لەم چوارچێموەیەدا لێمک بمدرێتەوە. ئەو 

کمراون، بە میمرات بمۆ ئەم مماونەتەوە ئەممیش پێمڕەوی نەریتانە پێش ئەو، لە الیەن باووباپیرانیەوە، پێڕەوی 
 کردون و، ئەوانی هاوزەمانی خۆی و دوای خۆی راهێناوە پێڕەوی بکەن.

 توێژەری کمورد لە رابموردودا بمایەخێکی ئەوتمۆی بە کمۆکردنەوە و لێکمۆڵینەوەی فۆلکلمۆری کموردی
کمردوە. لەوانە: ئەلیکسماندەر ژابما،  . رۆژهەاڵتناسەکان لەم بوارەدا دەسپێشمخەری و، کماری گرنگیمانداوە نە

ئۆسکار ممان، باسمیلی نیکیتمین. هەنمدێ لە دەدقمی بمابەتە فۆلکلۆریەکمان بە همۆی ئەوانەوە تۆممار کمراون و 
پارێزراون. هەر ئەو کەرەستەیەش، بۆ ئەوان، بۆتە سمەرچاوەی سمەرەکی لێکمۆڵینەوەی زممانەوانی و هەنمدێ 

 گای کوردی.الیەنی ژیانی کۆمەاڵیەتی و ئابوری کۆمەڵ
نوسەری کورد لە نیوەی دوەمی سمەدەی بیسمتەمەوە هەنمدێ بمایەخی داوە بە کمۆکردنەوەی فۆلکلمۆر، 

 ئەویش بە شێوەیەکی زانستی و سیستەماتیک نەبوە، کاری یەکتەنی و پچڕپچڕ بوە.
حەیران، بەشێکە لە فۆلکلۆری کوردی. جۆرێکە لە گۆرانی تمایبەت بە هەنمدێ خێڵمی گەورەی کمورد و، 

حەیممران وەکممو ئمماواز و وەکممو تێکسممت، نەبممۆتە گممۆرانیەک لە سممەر ئاسممتی  نممدێ نمماوچەی کوردسممتان.هە
 سەرانسەری کوردستان بناسرێ و بگوترێ و ببیسترێ.
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رەنگە بۆ یەکەم جار لە پەنجاکانی سەدەی رابوردودا لە بەشمی کموردی ئیسمتگەی رادیمۆی بەغمدادەوە 
رادیۆ و بە نوسمین دەدقەکمانی بماڵو کمردبێتەوە رەسموڵ بێمزار  باڵو کرابێتەوە و، یەکەم کەس کە بە دەنگ لە

. دوای ئەو لە شەستەکان و حەفتاکانی سەدەی بیستەم (1157 - )رسول بێزار گەردی، بژار، بەغدادگەردی بوبێ. 
دا لە الیەن هەندێ حەیرانبێژەوە لە سەر شریت تۆممار کمراوە و، هەنمدێ دەدقمی لە کتێمب دا نوسمراوەتەوە و، 

 سەر و مۆسیقاری هەولێری هەندێ بابەتیان لە سەر نوسیوە.هەندێ نو
دەدقی حەیران، بە تایبەتی ئەوانەی لە زمانی حەیرانبێژە میللیەکانەوە تۆمار کراون، کەرەستەیەکی گرنگ 
و دەوڵەمەندن بۆ لێکۆڵینەوەی زۆر الیەنی ژیانی کۆمەاڵیەتی. بە تایبەتی لە ناو ئەو خێمڵ و تیمرە و همۆز و، 

نەدا کە حەیران یەکمێ بموە لە هۆیەکمانی دەربڕینمی بیروبۆچمون و، ئماوات و ئازارەکانیمان و، تما لەو ناوچا
 ئەندازەیەکی زۆر نواندنەوەی نەریتە باوەکانی ناو کۆمەڵەکانیان.

ئێستا چەند کتێبێ نوسراون و باڵوکراونەتەوە تەرخان کراون بۆ باسی حەیران. هەریەکێ لەو کتێبانە، 
دقممی باڵوکممردۆتەوە، سممەرەڕای ئەوەی بە گشممتی حەیرانەکممان تممازەن و، هەنممدێکیان زۆر و کەم، چەنممد دە

نوسەرەکان خۆیان دایانناون، ناوەرۆکی حەیرانەکان بە پێی تێگەیشتنی خەڵکی ئەم سەردەمە گمونجێنراون و 
 هەندێ لە بابەتە هەستیارەکانی لێ دەرهێنراون. بۆیە لێرەدا کتێبێ کراوە بە سەرچاوەی باسەکە کە:

ەکەم، دانەری کتێب، دەدقی حەیرانەکانی لە زممانی چەنمدین حەیرانبێمژەوە نوسمیوەتەوە وەکمو ئەوان ی
 وتویانە، نەک وەکو ئەو ویستویەتی.

 دوەم، خۆی هیچ حەیرانێکی تازەی دانەناوە تێکەاڵوی حەیرانە کالسیکیەکانی کرد بێ.
ەکەم، )دەزگمای چماو و پەخشمی ئەویش بریتیە لە کتێبی "ئەحمەد بەحری: گەنجی سەربەمۆر، بەشمی ی

 سلێمانی( - سەردەم

جوگرافیایحەیران
بە خوێندنەوەی دەدقی حەیرانەکان دا ئەشێ سمنوری باڵوبمونەوەی وەکمو سمەرزەمین و وەکمو کمۆمەڵ 

 دیاری بکرێ.
لە دەشتی هەوڵێمر: لە دقەراج، کەنمدیناوە، شمەمامکەوە دەس پمێ بکمرێ بەرەو شماری هەولێمر، بەرەو بەسمتی 

ەستۆڕە، بەرەو شەدقاڵوە و رانیە، دقەاڵدزێ، بەرەو سۆران و چۆمان و برادۆسمت، بەرەو دقەنمدیل و سمپیڕێز شەرغە و ب
 بەرەو سەردەشت و خانە و شنۆ، بەرەو موکریان، یاخود بە پێچەوانەوە لە موکریانەوە بەرەو دەشتی هەولێر.

گرد و کانی و سمەرچاوە، لە  ئەم سنورە هەروەک پانتاییەکی فراوانی ئەرز ئەگرێتەوە کە پڕە لە چیا و
 دەدقی حەیرانەکان دا ئەوەندە ناویان هاتوە هەندێ جار بە سەر بیرۆکەی گۆرانیەکە دا زاڵ بوە.

ممامەش، مەنگموڕ، پیمران، ێلمی گەورە و پچموکی گرتمۆتەوە، خهەروەها پانتاییەکی فراوانی ژیانی دەیمان 
 نانکە جماران بە زسمتای، خۆشناو، سورچی، هەرکی، بڵباس، ئاکۆ، زەرزا، گەورک، سوێسنی، گەردی، دزەیی، زرار

دا گەرمیان و کوێستانیان کردوە و، نماوی  کۆچەر بون، لەو ناوچەیە انو پایز انو هاوین اننیشتەجێ و بە بەهار
 عەشیرەتەکان و هەندێ لە گەورەکانیان و، جوانە ناودارەکانیان و تایبەتمەندییەکان باس کراوە.

بابەتیسەرەکی
 ە سەرەکیەکانی حەیران بریتین لە:کەسایەتی

 .ئەکا ێحەز لە کوڕ ێکچ –
 ئەکا. ێحەز لە کچ ێکوڕ –
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 .ی بە مێرد حەز لە پیاوێکی تر ئەکاێکژن –
 پیاوێکی چڵێس، چاو ئەبڕێتە ژنی بە مێردی پیاوێکی تر. –
 شۆفارێ کە دوزمانی ئەکا و ئەبێتە باعیسی دو داڵن. –
 و شوێنی ژوانی دڵدار و دڵخواز بە یەک ئەگەیەنێ.دقاسیدێ پەیامی خۆشەویستی یا کات  –
 دەسەاڵتدارێ کە پەنای بۆ ئەبرێ مەسڵەتەکە بکا. –

شمەڕ  ستایشی شێخێ یا ئاغمایەک، ،بابەتی سەرەکی حەیران دڵداریە. بابەتەکانی تری، بە تایبەتی راو
 الوەکین. ،کە تێکەاڵوی کراون و لەشکرکردن

رایە. خۆشەویسمتیەکی دنیمایی بمێ پەردە و بمێ پمێچ و پەنما و دەربڕینی دڵداریەکەیان سادە و ئاشک
رابواردنە بە دەسبردن بۆ باسی شاردنەوەیە. باسی بەسەربردنی شەوە بە ماچومو  و راموسان و دەسلەمالن. 

 سنگ و مەمک گوشین و، تێرکردنی ئارەزو و ویستی جوتبون.
نمماوی یەکتممری نممابەن. کممچ بە بەڕێممزەوە  ، ئەگەر بممۆ گمماڵتەش بممێ،سممەیر ئەوەیە ئەم دڵممدارانە

خۆشەویستەکەی ئەڵمێ: "هەتمیمە حەیمران" و، کموڕ بە خۆشەویسمتەکەی ئەڵمێ: "کچەتمیمە حەیمران". ژن بە 
 ".ە گولەمێردەکەی ئەڵێ: "مێرد

دایە. بابەتەکمانی هەڵگمرتن و  یشی تمێندایە، هەروەک بەیەکنەگەیشت ئەم دڵداریە بە مرازگەیشتنی تێ
 ەسلێکبەردان ئەگرێتەوە.پێکگەیشتن و د ،رەدوکەوتن

هۆکانی پەیوەندی بریتیە لە کەسی سێیەم: "پێناو" یا "دقاسید"، کە لە نێوان هەردوالدا بمێ، دقسمەکانیان 
 یەک کۆ ببنەوە و بە یەک بگەن. بەیەک بگەیەنێ و سەرەنجام وا بکا لە جێ

ەرمیمان. پمێ ئەچمێ هەندێ لە خێڵەکان کۆچەر بون هاوینان چونەتە کوێستان و پایزان گەڕاونەتەوە گ
کوێستان شوێنێکی لە بار بوبێ بۆ دڵداری و بە یەک گەیشتن. دڵداریەکەیان کورت خایەن بوە. چەند مانگی 

، بە تمایبەتی هاوین ماوەی مانەوەی کوێستان بوە. کاتێ خێڵ بەرەوخوار بۆتەوە توشی "دەسملێکبەردان" بمون
 ئەگەر خەڵکی یەک گوند و ناوچە نە بوبن.

ران بە کۆمەڵێ ناوی کوردەواری رازێنراوەتە، خشڵی خۆرازاندنەوەی ژنمان، جلموبەرگی ناوەرۆکی حەی
دقەشمەنگی نماوچە جیاوازەکمانی کموردەواری، ناوهێنمانی سروشمتی مەڵبەنمدەکە، گموڵی رەنگماورەنگی وەرزە 

یان بە  تیئەمانە جوانیەکی تایبە جیاوازەکانی ساڵ، دیمەنی کەپری هاوینە، کۆ  و کۆچبار، خانوی دەسەاڵتدار،
 گۆرانیەکە بەخشیوە.

لە هەندێ حەیران دا ئاماژە بۆ هەندێ بابەت کراوە، ناکرێ وەکو رێکەوت یان حاڵەتێکی تایبەت سەیر 
بکرێن، بەڵکو لە بەر ئەوەی هەمان بابەت لە سەر زممانی چەنمدین حەیرانبێمژ و، لە چەنمدین کمات و شموێنی 

ەی کمۆمەاڵیەتی لێمک بمدرێنەوە، وەکمو: دڵمداری و دڵخموازی جیاواز دا، دوبارە بونەتەوە، ئەشێ وەکو دیمارد
چێوەی ژنمومێردایەتی و هاوسمەرگیری، هەڵگمرتن و رەدوکەوتنمی ژنمی بە رنێوان پیاو و ژن لە دەرەوەی چوا

مێرد، تەاڵدقدانی زۆرەملێ، داوای دەستێکەاڵوکردنی ژێربەژێر، کە ئەمانە لە گەڵ رێکخمراوەی بەهما بەرزەکمانی 
م، مەسیحی، ئیزیدی، یارسان.. و، لە گەڵ رێکخمراوەی بەهما بەرزەکمانی دقمانونە دانراوەکمانی دینەکانی ئیسال

 دەوڵەتەکانی ناوچەکە، کە بۆ رێکخستنی پەیوەندی نێوان الیەنەکانی هاوسەرگیری دانراون، ناگونجێن.
ەیی حەیران لە بمۆنە گشمتیەکان و لە دیواخمانی ئاغما و بەگ و دەسڕۆێشمتوانی کمۆمەڵ دا، بە ئامماد

ژمارەیەکی زۆری ژن و پیاوی ئاستی جیماوازی کمۆمەاڵیەتی و دینمی و هۆشمیاری، بە دەنگمی بەرز وتمراوە، 
کەچی ئەم جۆرە بابەتانە بە ئافەرین و دەسخۆشی لە حەیرانبێژەکە تێ پەڕیوە. گوێ نە دراوەتە ئەو نماکۆکیە 

 هەبوە.ئاشکرایەی لە نێوان ناوەرۆکی حەیرانەکە و بەها کۆمەاڵیەتیەکان دا 



 چەند بابەتێکی کۆمەڵناسی - گوڵچنین  م رێگاوه ده به

33 

هەڵگرتنی کچێ کە هێشتا شوی نە کرد بێ، یا بە "گچکەیی" مارەی بڕا بێ و نە گوێزرا بێتەوە، ئەگەر 
کەسوکاری، بە پێچەوانەی ئارەزوی خۆیەوە، زۆری لێ بمکەن، بیمدەن بە کمابرایەکی نەویسمتراو، هەر نەیسمە 

ەسممتراون و، بە دوای خممۆی دا بەاڵم پیاوێمک و ژنێممک کە بە گرێبەسممتی "شممەرعی"، یمما "دقممانونی"، پممێکەوە ب
ی بە خۆی داوە مماڵ بە شمپرزەیی و منماڵ بە سمەرگەردانی بە جمێ  بەسترانەوەی ئەخالدقیی هێناوە، چۆن رێ

 - هەڵگمر، هەم ژنەکە - مێمرد، هەم پیماوەکەی تمر - بهێڵێ؟ دوای پیاوێکی تر بمکەوێ، هەم پیماوەکەی خمۆی
یتێکی ئاسایی وەری گرت بێ، سەرۆکی خێمڵ، یما کوێخمای هەڵگیراو، هەم کۆمەڵگاکە دقبوڵی کرد بێ و، بە نەر

مەال، ئەم گمرفتە ئماڵۆزەی خماو کمرد بێمتەوە،  - گوند، یا پیاومادقوڵی ناوچەکە، بە هاوکماری پێشمەوای دینمی
 ی پێک هێنا بێ؟ خێزانێکی هەڵوەشاند بێتەوە و، خێزانێکی نوێ

ناو ئەم کۆمەڵگایمانەدا، مماونەتەوە و لە  نەریتە کۆمەاڵیەتیەکان، کە پاشماوەی سەردەمی زۆر کۆنن و لە
نەوەیەکەوە گوێزراونەتەوە بۆ نەوەی دوای خمۆی، بە کمارێکی کمۆمەاڵیەتی ئاسمایی ژمێمردراون، لە بەر ئەوە 
رەگ داکوتراوتر و بەهێزتمر بمون لە بەهما دینمی و دقمانونی و کۆمەاڵیەتیەکمان، بمۆیە لەو ناوچمانەدا کە ئەم 

 یان هاتوە، نەک بە تێکچون و پەالماردان. ڵەت" کۆتاییکردەوانە رویان داوە بە "مەس

باجئەستێنیماچان
1نمونە:

عەواڵیکاوالنئەڵێ:
 برا وەرە لە پەرێزێ، لە پەرێزە جۆیە

ئەمن رەنگم زەرد دەبوو دەگەڵ هەوهەوی دە پااڵن، خمرمە خرممی دە داسمان، بە 
 خودای پایز تێکۆیە

هەڵنەگمرم لە بەژنمێ باریمک، هەتما  شەرت بێ بە شەرتی دە خودای، ئەمن دەست
وەکوو ئەوێ رۆژێ حەزرەتەکەی دقمابیس دێمتە خموارێ لە عاسممانێ حەوتەممین، 

 چۆکانم لە سەر سینگی دادەدا، بە رۆحێم دەکاتەوە نیسکۆیە
 سەد بریا لە بری دە خودای بایە ئەمن خەرج ئەستێنێ ماچان بام:

ەشان، لە کۆچکە بە سەری لە چارۆکە سپی دە مەنگوڕان، لە کەراس رەشی دە مام
یمان، لە یدە گەورکان، لە کاڵو بە سمەری دە محاڵیمان، لە شمەدە بە سمەری دە بانە

دراوی دە سوێسنیان، لە بێورە بێوران،  ۆک بەخەزێم شۆڕی دە پژدەریان، لە بەر
 .لە کاولە دووکانێ، لە شل و ملی دە سەردەشتیان، بە عام هەموو نوێژی نیوەڕۆیە

 (217گەنجی سەربەمۆر: )ئەحمەد بەحری، 
2نمونە:

فەقێرووزەئەڵێ:
 دەڵیم: بریا خەرج ئەستێن و باج ئەستێنێکی ماچان بام:

ک و زوراریمان، لە سمەر کمۆچکەدرووی ەر شیوی موکریان، لە نێو عێلی زودلە س
دە شۆڕان، لە سەر حەوزی شێخاڵی، لە بێورە بێوران، لە بمن بیمیە دووکانمان، لە 

شمتیان، بەاڵن خۆشمە هەممو ئێوارانمت گرتبمایەوە ئاممان سەر شل و ملی سەردە
 نێزەڕۆیە.

 (173)بەحری: 
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3نمونە:
رەسوڵشیرمۆخئەڵێ:

 ئەرێ کیژۆڵێ دە سەت خۆزێ ئەمن گوڵێک بام لە گوڵی دە هەاڵڵێ
دقەسری، لە سەر گمۆمی  کوێستانی دقەندیلی مامەکۆیان، بەرابەرشین ببام لە تیلەی 

 یان، بەرانبەر و پێشاوپێش بە کاولە گرژاڵێدقووچی دقەزەنی، رەندۆڵی زەرزا
 ئەمما ما  و شەوڕامووسانم لە کوێ پێ خۆشن؟

لە تانج بە سەری دزەییان، لە لفکەشۆڕی گروێسیان، لە کاڵوزرێ شۆڕیان، لە نێمو 
کیژی بێورە و بێوران، لە شەنگەبێری باسمتاوێ و پماگردان، لە بمن پمانکۆڵێ دە 

 رەشماڵێ.
 (113)بەحری: 

4نمونە:
حەمەکوێریبێژوێئەڵێ:

 ،ێنا لە من گەوارە گەوارەدە وەرە براینە، هەورێکی ه
لە من تەڕ دەکا مەغڵەت و مەغڵەتان، کلمکەی گموێزێ، سمەری ، ئەوە گەواری شینە

 دارەبزمارە،
سممەر و کەلمملەی شممەنگەبێرییان، بمماغەڵ شممۆڕێ دزەییممان، مەشممرەف خۆشممی 

ەربەندان، شار و دوکمانی دقەاڵدزێ، هەولێرییان، مەمک خڕی کۆییان، دەربەند و د
پایز و  پژدەرییان، پشتێند شلوملی ئاالنی، یچارۆکەسپی مەرگێ، کۆچکە بە سەر

 .ارەکۆچب ، لە سەر رێیە عێلێ کۆچیبەهاران
 (113)بەحری: 

5نمونە:
قادرزاڵەئەڵێ:

 نێئەوڕۆ ماڵە بابی بەژنێ باریک هەڵیاندەدا لە دقووچی دقەفاڵنان، بەرەو کەونەالجا
 ئەمن خەرج ئەستێنێ ماچان بام: خۆزێ لە خۆزێ دە ئیمانداران

لە گومبەزی سوڵتان عەبدوڵاڵی عەرەبی، کلکەی حوسێنی غازی، لە دەرکی دقەاڵتمی 
کاولە هەولێرێ، لە مزگەوتی مەال جامی، حەمامی پووتی، شەدقاڵوێ رەنگمین، سمەر 

 کانی کاولە سەدقاوێ.
 (154)بەحری: 

6نمونە:
ئەڵێ:کەریمئاالنی

 ئەمن ئاشقم بە شل و ملێ ناسک بە دراوێ
 ،پاشپانیە خڕێ، داوودەلینگ جوانێ، بووکی کاکالغای گلۆاڵنێ

 چەند بە خان و مانی. ،چەند جوانە ئێواران دێتەوە لە سەر رێی سەراوێ
 (225)بەحری: 
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خوشکینیەبیدابەژن
 یی تەمەنمی بە رەبەنمی مماوەتەوە.هەندێ جار کوڕ ئەگەر خوشکی نەبوبێ ژن بە ژنی پێ بکا تا کۆتا

یاخود ناچار بوە لە ناوچەکەیان دا ئافرەتێ بدۆزێتەوە، کچ بێ یا ژن رازی بکما هەڵیبگمرێ، پاشمان بەراممبەر 
"شیربایی" بە پارە مەسڵەتی بۆ کراوە، یان ئەگەر نەیتوانی بێ مەسڵەت بکا، کمابرا لە گەڵ ئمافرەتەکە سمەری 

ژنە هەڵگیمراوەکەی پمێ  /ە بۆ ناوچەیەکی دور کە دەستی کەسوکاری کچخۆی هەڵگرتوە بە یەکجاری رۆیشتو
 نەگات.
 
1نمونە:

رەسوڵشیرمۆخئەڵێ:
، ئەوڕۆ ئێموارێ زەینمی خمۆم لە بمۆ دەدایە ناوەنمدی عاسممانێ  دەڵێم: کیژۆڵمێ

 ئەستێرێک هەڵدەهات لە الی کاولە یەمەنێ
 ێێ نایگەنەمئەمما کۆ و تەرازوو و حەوتەوانە گەلێک دوورن، دە   پک

 پەرچەمت سۆرە مەینێ دە خەنێ  ئەرێ کیژێ
 ئەوان جووتە زەرمەمێ دە باغەڵێت دە دەست کەس مەنێ ،وەسێتە لە پاش من

هەاڵڵێ، بەیبموونێ،  ، لە سوێسنێ،هەتا لە بۆ خۆم دێم کەپرێکت لە بۆ ساز دەکەم
 پەرژین لە رەشەڕەیحانێ، لە گوڵی دە کاولە مەوتەنێ، لە سوورەگوڵێ

 ،ن   خوشکی لە دای و باب شک نابەمئەمما م
 بە ماڵی دنیایە نادەنێ ،بەژن بارێکێم ،ئەوێ کەڵەگەتێ

 :لە بمۆ وان لەوێ کەونە دنیمایە دەکموژن ەیم  و خەفەتمیئەمما ئەمن چەنمدم ح
کەلەکە و ، دە سممێباری نیوەشممەوێدا ێئەگە شممەو ،گەورەکچممی دە مەزنە مممااڵن

 ی تەنێ.ئاخان دەخۆنەوە بە تادق ،کەلەکان دەگۆڕن و
 (113)بەحری: 

هەڵگرتنژن
ئەو دڵداریەی لە حەیران دا باس کراوە و لەوانە بوە بە هاوسەرگیری کۆتایی هاتبێ شێوەکانی جیاواز 

یممانەی کە بمماو بممون. ئەم جۆرەیممان رەنممگە راسممتتر وابممێ بە   بمموە لەو جممۆرە "هاوسممەرگیری نمماوخۆیی"
 "هاوسەرگیری دەرەکی" دابنرێن، لەوانە:

 ی کچی مارەنەکراو.هەڵگرتن –
 هەڵگرتنی کچی مارەکراوی نەگوێزراوە. –
 هەڵگرتنی کچی مارەکراوی گوێزراوە. –
 هەڵگرتنی ژنی شوکردوی بێ مناڵ. –
 هەڵگرتنی ژنی شوکردوی مناڵدار. –

. هەڵگرتن و رەدوکەوتنی ژن و مەسڵەت نەریتێکی باوی هاوسەرگیری بموە عەشیرتانەدا ژن لە ناو ئەو
 اوەکە هاوخوێن، یا هاوتیرە و هاوخێڵ، تەنانەت هاودینی یەکتری نە بوبن.رەنگە ژن و پی
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 :ئافرەتەکە کە رەدوی پیاوەکە کەوتوە و پیاوەکە هەڵی گرتوە
ئەشێ کچێ بوبێ بە شو نە درابێ و، بۆ خزمێکی نزیکی خۆی یا بۆ کەسێکی دیاریکراو نماودێر  –

 نە کرابێ.
 بەاڵم لە بەر کەممی تەمەنمی یما هەر همۆیەکی تمر نە بمێ لە پیاوێمکبمو ئەشێ کچێکی ممارەبڕاو  –

 بێ.ما گوێزرابێتەوە بۆ ماڵی مارەبڕەکەی و هەر لە ماڵی باوک یا برای 
 بوبێ. بێ گوێزرابێتەوە بۆ ماڵی زاوا بەاڵم هێشتا مناڵی نەبوئەشێ ژنێکی بە مێرد  –
 بێ.بوا چەند مناڵێکی هەبێ گوێزرابێتەوە بۆ ماڵی زاوا بەاڵم مناڵێ یبوئەشێ ژنێکی بە مێرد  –
ژنەکە  /دیمدار لە گەڵ کمچەکەکوڕەکە، بە نهێنی دور لە چماو و ئاگماداری کەسمانی پێوەن /پیاوەکە –

 کە بڕۆن و پەنا بەرن بۆ ماڵی کەسێکی دەسەاڵتدار وەکو: میر، کوێخما، ئاغما، بەگ. رێک کەوتوە
ن و، خاوەن مماڵی پەنمادەر و پاش ماوەیەک ئاشکرای بکەدەن لە ماڵەکەی ئەودا خۆیان حەشار ب

تە پێوەندی لە گەڵ ماڵی هەڵگیراوەکە بۆ ئەوەی "مەسڵەت" یان بۆ بکەن و پێکیان بهێنمنەوە کەوتۆ
 .و هەڵگر و هەڵگیراو بگەڕێنەوە ناو گوند، ناوچە، عەشیرەتەکەی خۆیان

 :ببێ، بە چەند جۆر کراوەبە پێکهاتن و رازیبونی هەردوال تەواو  مەسڵەت، کە ئەبو –
 بە پیاوی ژنهەڵگیراو لە گەڵ هەندێ پارە یا دارایی. وەدای ژن /ی هەڵگر کچپیاو –
ە لە ژنێکممی بە مێممرد کە بممو گمموێزرابێتەوە نممرخەکەی کەمتممر بممێ و نە کممرا کچممێ کە مممارە –

 گوێزرابێتەوە.
ە لە ژنێکممی بممو بێ نممرخەکەی کەمتممربممو بێ و منمماڵی نەبمموژنێکممی گمموێزرابێتەوە و مێممردی هە –

 بێ،بوە و مناڵی هەگوێزرابێتەو
لە  بوبێ گرانتر کەوتوەبێ و تا مناڵی زۆرتر بومناڵی هە و بێبوژنێکی گوێزرابێتەوە و مێردی هە –

 سەر پیاوی هەڵگر.
گرانبونی پەیژەیی نرخی هەڵگیراو بە گوێرەی گوێزرانەوەی ژن و نە گوێزرانەوەی، هەبون و نەبمونی 

 بممۆ ئەوەی کممابرای ژنهەڵگیممراو، لە بەر ئەوەی مناڵەکممانی منمماڵ، کەمممی و زۆری ژمممارەی منمماڵ، گەڕاوەتەوە 
بە سەردا بە جێ هێڵراوە، هەتا مناڵی زۆرتر بوبێ، ئەرکی زۆرتر بوە و، ژنی دوەممی بە زەحمەتتمر پمێ رازی 

 بوە.
و  داوە نە کەسێکی کە هەڵگیراو براوەتە ماڵەکەی لە بەر پیاوچاکی و بە خمۆڕایی داڵمدەی هەڵگیمراوی

کردون، لە کرێی داڵمدەدانی هەڵگیمراوەکە و، ئەنجامدانی"مەسمڵەت" ەکەدا چەردەیەک پمارەی لە مەسڵەتی بۆ نە
 هەڵگر یا لە کەسوکاری هەڵگر سەندوە.

هاوسەرگیری کە لە ئەنجامی هەڵگرتن دا تەواو بوە بە بێ زەماوەن تێ پەڕیوە و، پێویسمتی نە کمردوە 
ی شمایی و بەزممی هەڵپەڕکمێ و نمان خمواردن، زاوای زاوا خزم و ناسیاوەکانی بانگ بکا بۆ گێڕانی ئماهەنگ

 کەمدەرامەت ئەو "مەسرەف" ەی لە کۆڵ بۆتەوە، بوک بە بێدەنگی گوێزراوەتەوە بۆ ماڵە تازەکەی.
هەڵگرتن نەریتێکی تایبەت نیە بەم خێڵە کموردانە. زۆر لە گەالنمی دقافقماس بمۆ هاوسمەرگیری هەممان 

ا ئێستاش پێڕەوی ئەکەن، لەوانە: چیچانی، داغستانی، کازاخستانی، یان پێڕەوی کردوە و ت نەریتی کۆمەاڵیەتی
 بەشێکی ئازەربایجان.
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گەفیهەڵگرتن
1نمونە:

خلەدەرزیئەڵێ:
... 

بابە من   پکەم ئێمواران بە  ئەوجار حەیران دە بڵێ سەت جاران کوڕ گاز دەکا:
 تەنێم خەو نایە

یان، کەیخودایمان، پمارەزۆران، دە زوو لە بۆم بڕۆن لە بۆ کن مەالیان، ریش سمپی
هەنمدێکم بمۆ بمکەن تکمایە، ، بۆم بچنەوە کن بمابی نمازدار حەیرانمێ زۆرداران،

 هێندێکم بۆ تێکەون بە ماڵی دنیایە
ئەگەر دەمداتێ بەژنێ باریک و زەندێ بە بازن : پێی بڵێن بە بابی خەزێم شۆڕێ

رم، سمەفەرێکی گەلێ گەلێکم پێ چاکە، دەنما بێیمتە سموێند و دقوڕعانمان هەڵیمدەگ
 دەکەم هەروەکی ناسر و ماڵمااڵن لە بۆ کن خەلیفەکەی بەغدایە.

 (111)بەحری: 
2نمونە:

عەلیکەردارئەڵێ:
 ئەوڕۆ ئەوە کاکینە بە رۆژ هەراسانم، بە شەوێم خەو نایە

بمۆم بچمنەوە کمن  ئەوە بۆم بڵێن بە کەیخودایان، بە دەوڵەمەندان، پیاومادقوواڵن،
هەنمدێکیان بمۆم تمێکەون بە ، هەندێکیان بۆم پکەنەوە تکایەبابی خەزێم شۆڕێ، 

 ماڵی دە دنیایە
خممۆ مممن سمموێندم خممواردوە ئەگە خەزێممم شممۆڕم نە دەنممێ، پیلممی دەگممرم، چممووکەڵە 
 سەفەرێکی دەگەڵ دەکەم، وەکوو ناسر و ماڵمااڵن بۆ کن خەلیفەکەی ماڵ لە بەغدایە.
 (162)بەحری: 

ەر کمچەکەی بە مماڵی دنیما و بە رجما و تکمای پیاوممادقواڵنی کوڕی حەیران هەڕەشەی کمردوە کە ئەگ
ناوچەکە نە دەنێ هەمان رێگەی ناسر و ماڵماڵ ئەگرێ. بەیتی "ناسر و ماڵماڵ" هێنانەوەی نمونەی ئەم بەیمتە 
جۆرێکە لە هەڕەشەیەکی راستەدقینە. "چوکەڵە سەفەرێک"، کە حەوت ساڵی خایاندوە، کردوە بۆ الی "خەلمیفەی 

 ەوسا گەڕاوەتەوە و، دڵخوازەکانیان بە زۆر سەندوە.بەغدایە"، ئ
ی داگیر کمردون  ناسر و ماڵماڵ دو گەنجی خاوەن ڕان و لەوەڕگا بون کەسێکی لە خۆیان بە دەسەاڵتتر لێ

یمان کمردوە  کە سێ کچی هەبوە، ناسر حەز لە خاتون تەورێز و ماڵماڵ حەزی لە خاتو ئەسمەر کمردوە. خوازبێنی
وایان لە کچەکان کردوە هەڵیان بگرن. کچەکان رازی نەبون رەدویان بمکەون. بەڵکمو داوایمان نە یان داونەتێ. دا

یمان. لە بەراممبەر دا پەیمانیمان لە  لێ کردون بڕۆن پلەوپایەی کۆمەاڵیەتی بە دەس بهێنن ئینجا بچمنەوە خوازبێنی
 یان بن. گەڵ بەستون، جگە لەوان شو بە کەسی کە نەکەن و، تا ئەوان ئەگەڕێنەوە چاوەڕێ

ناسر و ماڵماڵ سەری خۆیان هەڵگرتوە. ران و کوێستانەکەیان بە جمێ هێشمتوە. شماران گەڕاون تما 
نە یمان توانیموە همونەری خۆیمان بنموێنن و، سمەرنجی  رێگەیان گەیشتۆتە بەغداد. لە بەغدا کاریمان کمردوە

بمون بە  وە گەممارۆ دراوە.گەورەی بەغداد رابکێشن. تا شاری بەغداد لە الیەن شمێخێکی عەرەب و خمێڵەکەیە
نۆکەری گەورەی شاری بەغداد. بەغداد و دەسەاڵتی گەورەی بەغداد کەوتۆتە مەترسیەوە. شەڕ دقەوماوە. چەنمد 
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جارێ هێزی گەورەی بەغداد شکاوە. تا ناسر و ماڵماڵ وەکو دو پاڵەوانی هەڵکەوتو بۆیمان چمونەتە مەیمدانی 
و، شێخەکەیان بە دیل گرتوە و بردویانە بۆ گەورەی بەغداد.  شەڕەوە. پاڵەوانەکانی شێخی عەرەبیان کوشتون

گەورەی بەغداد لە گەڵ شێخ پێکهاتوە پەیمانی ئاشتی بەستوە. لە پاداشتی ئەم سەرکەوتنەدا ویستویەتی ناسمر 
و ماڵماڵ خەاڵت بکا. ئەوانیش داوایان لێ کردوە خاوەنێتی شموێن و لەوەڕگماکەی خۆیمان و دەسمەاڵتدارێتی 

 .ان پێ بسپێرێ. گەورەی بەغداد ئەو فەرمانەی بۆ دەر کردونناوچەکەی
ناسر و ماڵماڵ بە سەرکەوتویی و سەربەرزی و، بە پلەوپایەی فەرممیەوە دوای حەوت سماڵ دورواڵتمی 
گەڕاونەتەوە مەڵبەنممدی پێشمموی خۆیممان. لەو ممماوەیەدا خمماتون تەورێممز بە زۆری هەڕەشممەی بمماوکی دراوە بە 

 انی مێگەلەکانی و کوڕێکی لە خاتون تەورێز بوە.کابرایەکی تر کە بۆتە شو
بۆتە شەڕ لە نێوان ناسر و ماڵماڵ و دەسەاڵتداری ناوچەکە کە بماوکی دڵخوازەکانیمان بموە، باوکیمان 

یمانە ئینجما بە  کوشتوە، شوانەی مێردی خاتو تەورێمز و کوڕەکەیمان کوشمتوە. لە دوای ئەم روداوە خوێناوی
 (231 - 177فەی موزەفەرییە: )توحدڵخوازەکانیان شاد بون. 

هەڵگرتنیبەزۆر
دڵدار بە ئاواتی خواستوە ئەگەر بۆ چەند رۆژێکیش بێ هێندەی میری سۆران دەسەاڵتی هەبوایە. بمۆ 
 - ئەوەی بچێتە سەر ماڵی دڵخوازەکەی بە زۆر لە مێردەکەی داگیر بکا. میر محەمەد، دوایین میمری سمۆران )؟

ەی دا، بێ بەزەیی بموە. بمۆ جێگیرکردنمی ئمارامی و ئاسایشمی واڵتەکەی و، (، لە سەردەمی میرایەتیەک1232
جێبەجێکردنی شەرعی ئیسالم، زەبروزەنگی زۆری نواندوە. ترس و تۆدقاندنێکی بێ ئەندازەی لە ناو سمنوری 
دقەڵەمڕەوەکەی دا باڵو کردۆتەوە. سەری بە ناحەز و نەیار دانەواندوە یا لە نماوی بمردوە. کەس نەی وێمراوە 

ەرکێشی یا سمەرپێچی لە فەرمانەکمانی بکما. لەشکرکێشمیەکی گەورەی کمردۆتە سمەر شمەنگار و مەڵبەنمدی س
ئیزەدیەکان. زۆری پیاوەکانی کوشتون. ژن و مناڵەکانی گرتون و بە دیلی هێناونیەتیەوە بۆ رەواندز، دابەشی 

)بۆ ئاگاداری زیاتر دەربارەی . کردون بە سەر جەنگاوەرەکانی و بە سەر خێزانی دەسەاڵتدارەکانی ناوچەکەی دا
 (1162ئەم بابەتە، بڕوانە: حوسێن حوزنی، مێژوی میرانی سۆران، چاپخانەی کوردستان، 

1نمونە:
قادردریازیئەڵێ:

 حەیران ئەوڕۆ دەربەند لە کاکی خۆ بە تادقە :ئەمن دەڵێم
شمین ، کوێسمتانی دە عەزیمم بمراینە ئەممن زەینمی خمۆ دەدەمەوە :دیسان دەڵێم

 ەبێتەوە لە گوڵی دە سوور، ناوەڵاڵ بە عام گوڵە مێالدقەد
حموکمی میمرە کموێرەی ممن سمێ رۆژانمم ، بریا خۆزێ لە خۆزێداری دە دنیمایە

رەواندزێ بە دەست با، ئەمن چووبامەوە سمەر گمولە کمۆڵەی دە گمولەمێردان، بە 
 پێم فڕیدابانەوە هەر سێک تەاڵدقە. ،حوکمی خەنجەرێ

 (223)بەحری: 
2نمونە:

امئەڵاڵئەڵێ:م
 کوڕینە هەولێرۆک لە من بە تادقە

 ئەمن لە بۆت دەچنم سوێسنە، هەاڵڵە، بەیبوونان، لە نوااڵن وردە مێالدقە
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کوڕینە چەند خۆشە حوکمی وەزیرە کوێری رەواندزێت پمێ بمێ، پچمیەوە سمەر 
 گولەکی دە گولەمێردان، بە حوکم لێی وەرگرێوە هەر سێک تەاڵدقە.

 (173)بەحری: 

بۆدورهەڵگرتن
1نمونە:

عەواڵگوڵنازئەڵێ:
 ئەوە بەستۆک لە بەر تەالنی
. دەریمانولە کۆشکان، لە پەنجەران، لە شانشمینان، دو: نازدارێ مااڵن راوەستاوە

 اڵ نازێ دەکا بە تای کەتانیەڵناو
، ئەمە دەستی خۆممان پێمک دەگمرینەوە. ئەمن سوێندخۆرم دەگەڵ بەژنێ باریک

ناوەڵاڵ سەر مەردقەدی شمێخی  پیران، سەر شەخسان،دەچینەوە سەر چاکان، سەر 
 بورهانی

دەنا ئاوا دەبینەوە ئەودیمو، دەبیمنەوە ، ئەگەر لەوێمان مەخسود حاسڵ بوو چاکە
 .بە رەعیەتی ئەلمانی

 (156بەحری: )
2نمونە:

مەحمەڵئەڵێ:
 ئەوڕۆکانە ئاشقم بە ناسکی ناسک بەدەنێ، دقەد بە کەمبەرە

 ازنێ، پەنجە پڕ لە ئەنگوستیلەمل بە هیزارێ، دقۆڵ بە ب
دەیکمموت ممماڵم خەرا بمموو وەڵمماڵ بەژنممێ باریممک مەڕۆ، ئەمممن لە بیسممت و دوو 

 عەشیرەتانی هەڵدەگرم، ئاوای دەکەم لە دیوی ئێرانێ
مەسڵەتێم بۆ پکەن بە زەبری دە پمووڵی، بە حموکمی دە لیمرێ، بە تێسمکۆڵێ دە 

یلمی بەژنمێ باریمک و نمازدار تفەنگێ، بەاڵم مەسڵەتیان لە بۆ کردم چاکە، دەنا پ
 حەیران دەگرم دەڕۆمە خوارێ، لە بۆ شارەکەی بازیانێ.

 (152)بەحری: 
3نمونە:

مامئەڵاڵئەڵێ:
 رۆژ دێتە دەرێ پڕیشکان داوێ،کوڕینە  

شممۆق و شممەبەدقی خممۆی دەدا: لە کۆشممکان، لە پەنممجەران، لە دوودەریممان، لە 
 دە دقەتاڵوێشانشینان، زینگۆڵەی دە خۆی داوێ لە بریقەی 

دەیبەمە ماڵە میرانی ئەحمەدبەگی، بۆم دەکما  ،بەژنێ باریک هەڵدەگرم کوڕ دەڵێ:
 مەسڵەتێ، ماڵی لە شەدقاڵوێ.

 (162)بەحری: 
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4نمونە:
عەلیکەردارئەڵێ:

... 
 ئەوە کوڕ دەیکوت:

 ئەمن ماڵە خۆم کەنگێ بە ورد و وێرانی دەدی؟
 اڕز باب دەڕازاندەوەئەگە دوێنێ ئێوارێ خەزێم شۆڕیان بۆ گولەی م

 شێعەبدوڵاڵی تەدقیلەسپی دەنگم ناتگاتێ، بۆ تۆم هاوارە.
 (162)بەحری: 

تەاڵقدانیزۆرەملێ
لە هەندێک حەیرانی تردا ئەگاتە رادەی ئەوەی کە بە زۆر بچێتە سەر مێردەکە لە ژێر هەڕەشەی تفەنگ 

 ەم.یا خەنجەردا ناچاری بکا دەس لە ژنەکەی هەڵبگرێ و تەاڵدقی بدا بۆ ئ


1نمونە:
خلەدەرزیئەڵێ:

 ئەرێ حەیران دەوەرە لۆت نەمێنم سەت جاران دەربەند لە من بە مڵکە
 بیتوێنێ رەنگین لە منی ماڵ وێران و خانە خەرابێ دیارە بە دەالدقە

 جا من   پکەم لە گەرمێنانم سوور دەبوونەوە سوورەگوڵە
 وکە مێالدقەناوەڵاڵ لە کوێستانێ دە رەنگینم وە دەر دەکەوتن گوڵو

 ئامن حەیفێک و پێنسەد و بیست و دوو مخافەتێ
 دە وێ بەژن بارێکێم دەکوژن

 پار ئەو وەخت و هەندەران لە ماڵە بابی کۆنە یار و دۆستەکەی خۆم بوو
 ئەوساڵ لە ماڵە گولەکی دە مێردان لە من بە مارە و تەاڵدقە 

 (233)بەحری: 
2نمونە:

محێدینپێنجقیتئەڵێ:
 ان رەندۆڵی زەرزایان لە من بە تادقەئەوڕۆ حەیر

سپی رێزی غەیالنیان، ممۆڵی ، یان لە سەر کێلەشینی سامڕەندان، دقەندیلی مامەکۆی
لە من شین دەبمن هەاڵڵە و بەیبموون و ، بەرانان، دقووچی دقەزەنێ، سەری سەفینێ

 نا بە خواڵی لە باغانم شین دەبن گوڵووکە مێالدقە، سوێسنە
ئەوە ، ەڵ کیژۆڵێ چاردە ساڵ و مەممک نەهماتوونئەوە حەزلێکردنی خەڵکی دەگ

 ئی منی دڵ بە گەردێ دەگەڵ ژنێکە بە مارە و تەاڵدقە
بە گمولێکی دە سمەگبابان ، دەبا دەست بەمە تفەنگێ، بە حوکمی تفەنگێ جانبێزار

 فڕێ دەمەوە هەر سێک تەاڵدقە.
 (234)بەحری: 
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هەمیشە ژنهەڵگرتن بە "مەسمڵەت" کۆتمایی لە هەمو ناوچەکانی کوردستان و، لە ناو هەمو کۆمەڵەکان دا 
نەهاتوە، بەڵکو گرفتی کۆمەاڵیەتی گەورەی لێ کەوتۆتەوە. لە هەندێ ناوچەدا بنەمماڵەی هەڵگیمراو، هەڵگرتنمی 

ژنەکەی خۆیان بە سەرشۆڕییەکی گەورە داناوە. هەندێ جمار بمۆتە همۆی نماکۆکی درێژخمایەنی نێموان  / کچ
 ڵگیراو و، کوژرانی چەندین کەس.کەسوکاری هەردو الیەن، هەڵگر و هە

بەیتی "خەج و سیامەند" چیرۆکی یەکێ لەو هەڵگرتنانە ئەگێڕێتەوە کە بە ئەنجامێکی تراجیدی تەواو بوە. 
خەج و سیامەند ئامۆزا و دڵخواز و دڵداری یەکتری بون. بماوکی خەج، لە بەر هەر همۆیەک بموبێ، ئاممادە نەبموە 

ند خەج هەڵئەگرێ بە جوتە رو ئەکەنە چیایەکی سمەخت. خەج حەوت بمرای خەج بدا بە سیامەندی برازای. سیامە
هەبون. کە ئەبیستن خوشکەکەیان هەڵگیراوە هەسمت بە سەرشمۆڕی ئەکەن، بمۆ ئەوەی ئەو ریسمواییە بسمڕنەوە 
شوێنیان ئەکەون بیان دۆزنەوە و بیان کوژن. سەرەنجام، خەج و سیامەند، بۆ ئەوەی بە زیندویی نەکەونە دەسمت 

 (332حری:  )بهژەکانیان لە بەرزایی شاخەکەوە بە دوای یەک دا هەردوکیان خۆیان هەڵئەدێرن و ئەمرن. بکو

ژوانینهێنی
تی ژنمی کمورد، وەکمو نادڵسمۆز و ناپماک بەراممبەر لە زۆر حەیران دا کەسێتی پیاوی کمورد و کەسمێ

تە ژنمی پیماوێکی تمر و همانی وەبڕیپەیوەندیەکانی ناو چوارچێوەی هاوسەرگیری پیشان دراوە. پیاو چاوی 
ئەدا بۆ دەستێکەاڵوکردنی ژێربەژێر و، ژن پیاوێکی تری جیا لە مێمردەکەی خمۆی همان ئەدا بمۆ جمێ ژوانمی 
نهێنی و بۆ سەرجێگەی خەوتنی خمۆی. لە بەر ئەوەی مێمردەکەی بە کارێمک لە مماڵ دور کەوتمۆتەوە بێمت و 

 کەڵک لەو هەلە وەربگرێ بۆ ئەوەی لە گەڵی رابوێرێ.


1نمونە:
مامئەڵاڵئەڵێ:

 کوڕینە بای دێ شەماڵە
 لە سەرانم هەورە، بایە، لە دامێنان بەری داوە، ساماڵە

کیژ دەڵێ: جوابێکم لە بۆ بەرنەوە کوڕە حەیرانمێ ئەوڕۆ دوو رۆژە، گمولەکی دە 
 گولەمێردان، چۆتە کاروانی، بێ دەستەگوڵی خۆی بوەشێنێ، کەلێن بەتاڵە.
 (161)بەحری: 

2:نمونە
نەناسراوئەڵێ:
... 

کیژ دەڵێ: ئەمن   پکەمێ بمۆ دقاسمیدێکی بە بەدقما  بمگماتێ ئەوڕۆ ئێموارێ، دوو دانە 
 رۆژە گولێکی گولەمێردان لە ماڵێ نیە، هەی بابە   پکەمێ، بە خوای کەلێن بەتاڵە.
 (214)بەحری: 

3نمونە:
نەناسراوئەڵێ:
... 

 بینێرمەوە کن کوڕەتیو حەیرانێ کیژ دەڵێ:   پکەمێ لە بۆ دقاسیدێکی بە بەدقا
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 ئەوڕۆ دوو دانە رۆژە، گمممولێکی گمممولەمێردان، پیسمممەکی دە پیممماوان، لە مممماڵێ 
نییە. دەبما بمێ، بە دەسمتی چمۆپەم بگمرێ شمەمامە و شمەمامێ بماغەڵێ، بماڵ دە 
حەدووسەدی نیوەشەوێدا، دەستی راستەم لە بۆ شل کا، بیهاوێتەوە سەر کەزیملەی 

 دە نێوالنێ.
 (213)بەحری: 

4نمونە:
نەناسراوئەڵێ:
... 

بینێمرمەوە کمن هەتمیمە   ئەممن   پکەممێ لە بمۆ دقاسمیدێکی بە بەدقما کیژ دەڵێ:
بە خموای جمێ . لە مماڵێ نمیە ،گولێکی دە گمولەمێردان ،ئەوە دوو رۆژە، حەیرانێ

  ژوانی من و هەتیمە حەیرانێ چۆڵە.
 (211)بەحری: 

5نمونە:
رەسوڵشیرمۆخئەڵێ:
    پکەم لە بۆ دقاسیدێکی گەلێ گەلێ بە متمان ێ:ئەوە کیژ دەڵ

دەینێرمەوە کن کوڕە حەیرانێ خۆم، دە حەدە حەدی نیوەشەوێدا، دەسمتی خمۆی 
باوێتەوە سەر گۆیە دە خەنمجەرێ، خمۆ بە خمودای ئەممن   پکەممێ لە مماڵی دە 

  مێردانە، هەڵناگرمەوە حەسرەتێ، تەشەنێ، ئای تەشەن و غەمان.
 (122)بەحری: 

6:نمونە
حەمەکوێریبێژوێئەڵێ:

 غەمان دامەگرە وەکی دقەت بە غەمان پێک نایە کیژ گاز دەکا دەڵێ:
تو خواڵ وەرە الدقانم بنێ کۆشێ، رامووسە خاڵی روومەتی، دەست بدە لە شەمامە 

 و شەمامەرەنگینی باغەڵێ، تەماشا کە شاباڵی برۆیە
ۆ نەبیمنمەوە، تمو خمواڵ دنیا ژین و مردنە، دەچینە کاولە غەریبایەتی، نەوەکمی تم

   وەرە گەرنێ تۆم لێ بێ ئازا.
 (112)بەحری: 

حەزکردنلەژنیبەمێرد
یەکمێ لەو بابەتمانەی لە نماو زۆر لە حەیرانەکمان دا وتمراوە و لە دەممی زۆرێمک لە حەیرانبێژەکمان دا 

تممر جممگە لە دوبممارە بممۆتەوە حەزکردنممی پیمماوە لە ژنممی بە مێممرد و حەزکردنممی ژنممی بە مێممردە لە پیمماوێکی 
، یمان بە لە هەندێکیان دا داوای لێ ئەکا مێمردەکەی بە جمێ بهێڵمێ و رەدوی ئەو بمکەوێهاوسەرەکەی خۆی. 

 پێچەوانەوە ژنەکە داوا لە پیاوەکە ئەکا هەڵی بگرێ.
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1نمونە:
رەسوڵینادریئەڵێ:

 ئەوە بەستۆڕ لە من بەستۆڕە، بەستۆڕ بە تادقە
ور دەبوون سومبل و گیابەنمد و خماوە، لە لە سەری بەستۆڕێ، بە دقوڕ گیراو، سو

 دامێنی گوڵووکە مێالدقە
حەزلێکردنی دۆست و برادەران لە کیژی مەمک نەهاتووە، ئی من لە ژنی بە مێرد 

  و تەاڵدقە.
 (122)بەحری: 

2نمونە:
حەمەرەسوڵیسۆفیمینەئەڵێ:

 خۆ من دەڵێم ئەوە دەربەندی بە دقوڕێ گیراو لە من بە تادقە
 بە دقۆنگرە، بنی لە من بە دەالدقەسەری لە من 

لە کوێستانەکەی گەرمێنێ و گەرمەسمێرێ، لە ممن شمین دەبمونەوە هەاڵڵمێ، بەیبموونێ، 
 سوورەگوڵێ، ئەوە لە زۆزانەکەی دە عەزیم لە من شین دەبوونەوە گوڵە مێالدقە

ئەو ساڵەکانە، حەوت ساڵی راستە، حەز دەکەم لە بەژنێ باریک، ئەممان لە ممن بە 
  دقە.مارە و تەاڵ

 (164)بەحری: 
3نمونە:

دەربەندئەوساڵلەمنیماڵوێرانگەلێکبەتاقە
 لە داوێنانی دێنە دەرێ گوڵووکە مێالدقە

بەژنممێ باریممک، پممارەکەینێ ئەوان دەمممانە، یممارکۆڵی خممۆم بمموو لە ممماڵە بابممان، 
  ئەوساڵ، لە ماڵێ گولێکی دە گولەمێردان، بە مارە و تەاڵدقە.

 (171)بەحری: 
4:نمونە

حەمەرەسوڵیسۆفیمینەئەڵێ:
  هەتیوە ماڵ وێران ئەوە کیژ گاز دەکا:

ئەتۆ همیچ حەول و تەدقەالت لە دوای ممن ، هەتا ئەمن کیژ بووم دە ماڵی دە باوان
، ئەمن حەوت ساڵە داوم کەوتۆتەوە داوێکی دە گمولەمێردان ،ئەو ساڵەکانە. نەدەدا

   هەر بە ماڵی دنیایەم دڵ لێ بەر نادا.
 (165ی: )بەحر

5نمونە:
نەناسراوئەڵێ:

 کیژۆڵێ دەربەند لە من بە تادقە
ئەوە لە سەر کوێستانان شین دەبو گیابەند، لە گەرمێنێ گەرمەسێرم دەپشکووتن 

 گوڵە مێالدقە
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ئەوە حەزلێکردنی خەڵکان، لە کیژی مەمک نەهاتوو،   پکەمێ؟ ئی من لە ژنمی بە 
  مێرد و، مارە و تەاڵدقە.

 (215)بەحری: 
6ونە:نم

نەناسراوئەڵێ:
... 

 اڵمێکی بۆ دەناردە هەتیو حەیرانێ:ەکیژ و
یمان ئەوێ  دەبا بێ هەڵمگرێ لە گولەکەی دە گمولەمێردان، پیسمەکەی دە پیماوان،

  پایزێ دەستەکەی خۆم لێ بەردا.
 (213)بەحری: 

دوعایشەڕ- تووک
ی ئاسمایی کۆتمایی بمێ. کچمی لە حەیران دا، کاتێ پەیوەندی کچ و کوڕ رێمگە نمادرێ بە هاوسمەرگیر

دڵخواز و کوڕی دڵدار ناتوانن بە یەک بگەن و خێزانێکی نوێ پێمک بهێمنن، دو شمێوەی جیماوازی رەفتماری 
 کۆمەاڵیەتی لێ کەوتۆتەوە:

پیاو، کە دڵخوازەکەی نە دراوەتێ هەڕەشەی کردوە، کە ئەگەر بە ماڵی دنیا یما بە 
بگممرێ بممۆ واڵتێکممی دور لە تکممای پیاومممادقواڵن دڵخمموازەکەی نە دەنممێ، هەڵممی 

ئەمە یماخیبونی پیماوەکە لە دەسمەاڵت و بێبماکی لەوەی چمی  مەڵبەندەکەی خمۆی،
 ئەدقەومێ، دەر ئەخا.

ژن، کە رێگەی نە دراوە لە گەڵ دڵدارەکەی بە یەک بگەن، تووک، دوعمای شمەڕی 
کردوە لە سەبەبەبکارەکەی، ئەگەر دایک و باوک بوبێ یان دوزمان و شمەیتان و 

ئەمە، خۆبەدەسمممتەوەدانی ئمممافرەتەکە بە دەسمممەاڵت و رازیبمممونی بە شمممۆفار، 
 چارەنوسی خۆی دەرئەخا،

جۆری تووکی ئافرەت رەنگدانەوەی شێوەی ژیانی ئابوری و کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی ئەو سمەردەمەی 
 دقارەمانەکانی حەیرانەکە بوە:

 رهەمەکەی برنج و گەنم بوە.هەندێکیان، هی کۆمەڵگای کشتوکاڵیە، کە کار بە گاجوت کراوە و، بە -
ی رانەکەی بە بەران و، ژیانمدنی ممێگەلەکەی لە  هەندێکیان، هی کۆمەڵگای ئاژەڵمداریە، کە زاووزێ -

 وەرزی نەمانی لەوەڕ دا بە دقۆری گیای وشککراوە بوە.
یە، کە زستان بۆ گێڕانی سمەربانەکەی لە کماتی بماران و، بمۆ  هەندێکیان، هی کۆمەڵگای نیشتەجێ -

 نی بەفر لە کاتی بەفربارین دا، پێویستی بە الوی بەتوانا بوە.ماڵی
هەندێکی تر لەو دوعایانە هەڵگرتنی ژنی کابرای سمەبەبکاری بە ئماوات نەگەیشمتنەکەی بموە، کە  -

بممۆتە هممۆی تێکچممونی شممیرازەی خێممزان و سممەرگەردانی مناڵەکممانی و، پەشممێوانی کاروبمماری 
 ناوماڵەکەی..

نە کەنەفتبونی جەستەیی بون، کە توشی هەرکەسێ بموبێ بموە بە بمارێکی هەندێکی تر لەو دوعایا -
دەردی دقێزەونی گمولی بموە، کە دوچماری هەرکەسمێ  گرانی چارەدقورس بە سەر کەسوکارەکەیەوە،
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بوبێ لە کۆمەڵگا دورخراوەتەوە، یا توشبونی دەردی کوشندەی تماعون بموە کە هەمویمانی لە نماو 
 بردوە.

 یممانە و لە  ڕ لە دقینممی کەسممایەتیەکی تێکشممکاوەوە دەرهمماتون، بێبەزەییدوعاکممان لە نمماخی دڵێکممی پمم
 کمماتی گیرابممونی دا کمماریگەر و ممماڵوێرانکەر و کوشممندە بممون. بەاڵم کمماری لە دڵممی رەدقممی بمماوک و بممرای 

 نەکردوە.


1نمونە:
فەقێرووزەئەڵێ:
... 

لە چاوان، دەڵێم: رەبی خودایە  هەر کەسێکی دەبێتە باعیزی دوو داڵن، کوێر بێ 
الڵ بێ لە زمانی، زەرەند بێ لە دەسمتان، بە مەرەدی میرانمی چمێ، هەممو لەشمی 

 بیگێڕن بێرە و بە وێدا.  داوەشێ،
 (175)بەحری: 

2نمونە:
مەحمەڵئەڵێ:

کچەتیممو حەیممران دەڵممێ: هە  کەسممانێکی مەنمماڵ بممێ، دووداڵن لێممک بکمما، رەبممی 
سمەربانی، پمایزانی دقمۆری  بەهارانی گای دە بەر نیری بمرێ، جستانان جحێڵمی

  سوتاو، ژن هەڵگیراو، تەمەنا دەکەم لە خودای تەبارەک: رەنج بە خەسار بێ.
 (151)بەحری: 

3نمونە:
رەسوڵشیرمۆخئەڵێ:

... 
 ئەمن دەڵێم: هەرکەسانێ بەدگۆیی من و نازدار حەیرانی لە بەرە 

ایزان بەرانمی دە رەبی بەهاران گای جووتی مرێ، هاوینان ئێستری بەر باری، پم
نێو مەڕی، جستانان دقۆری سووتاو بێ، ژن هەڵگیراو بێ، کوڕ مردوو بێ، لە بمۆ 

 غەم و رەنج بە خەسار بێ. دقیامەتێ کۆست کەوتە و ئاخ هەڵکێش، دڵ بە 
 (122)بەحری: 

4نمونە:
عەلیکەردارئەڵێ:

 ئەوڕۆ ئەوە کیژ دەڵێ:
... 

دارم بمن رۆژی بمازاڕی دقیمامەتێ، رەبی خودایە دایک و بابم خوداگیرم بن، پێناو
ئەگە نەیانهێشت هەتیوە الوەکەم، ئەوشۆکانە، لە سەر سینگ و مەمکۆڵەم پکەم بە 

   میوانە.
 (163)بەحری: 
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5نمونە:
مامئەڵاڵئەڵێ:

 کوڕ دەڵێ: خوێنی بەژنی باریکم سەتە، دوو سەتە
... 

مممرێ، لە خوداوەنممدی میممری مەزن دەکەم تەڵەبممێ گممولەکی دە گولەمێردانممت ب
 دەستەی دەستباری هەتاوەکوونێ لەبۆخۆم دەگەڵ بەژنێ باریک دەگرمەوە

... 
 کوڕینە کێژ دەڵێ:

 بابە کۆستکەوتوو بی، دقەت کەست نەمێنێ
 ،ئەگە برینجی پچێنی داڕووجانی بێنێ، ئەگە گەنمی دەچێنی زیزانەی بێنێ

وێدا ئەگە دە سمێباری شمە، مەمدەوە بە پیرێکی لەوانی بێ ئیختیماری حەفتاسماڵە
   پشتا خۆم پێ هەڵدەکڕێنێ.

 (173)بەحری: 
6نمونە:

خلەدەرزیئەڵێ:
 چاوەکەم ئەمن دوعایەکی دەکەم ئەنگۆ وێکڕا بڵێنەوە ئامین 

دەک رەبممی ئەو کەسممانەی لە مممابەینی دووداڵنممدا دەکەن شممەیتانی و شممۆفاری، 
بەرانی  دووزمانی، ئەوەڵی بەهارانی بمرێتەوە گاجووتی بەر نیری، پایزانی بمرێ

نێو مەڕی، جستانانی بمرێ جحێڵی سەربانی، سواری تماعوونی دە مماڵی کەوێ، 
  لە سەر بەردی سەخرەتوڵاڵیە، ئیمان دەرنەباتەوە لە بەر شەیتانی لەعین.

 (111)بەحری: 

الیەنیئەدەبییحەیران
ار بیسمتراوە، کەسانێکی نەخوێندەوار یا نیمچەخوێنمدەو هەرچەندە وا باوە دەدقی حەیرانەکان لە دەمی
 هونەری دابنرێ. - بەاڵم لە روی داڕشتنەوە ئەشێ بە دەدقێکی ئەدەبی

زۆری حەیرانەکان لە سێ بەند پێکهاتوە. سەربەند، ناوبەنمد، پاشمبەند، کەمێکمی چموار و پێمنج، هەممو 
دایە و،  یان بە دقافیەیەکی هاوئاواز پێکەوە بەستراون، یەکێتی بابەتیان تێ بەندەکان سەرەڕای کورت و درێژیی

 مەبەستی بەندەکان بە یەکەوە بەستراون و یەکتری تەواو ئەکەن.
ئەگەر بە پێوانەی عەروزی عەرەبی شی بکرێنەوە، ناکرێ حەیران بە شیعر دابنمرێ. بەاڵم ئەگەر گموێ 
نە درێتە تەفعیلەی عەروزی عەرەبی و، بە تەرازوی رەگەزەکانی تری شیعر، بە تایبەتی بیرۆکەی حەیمرانەکە و، 

ێناکردنی بابەتەکانی و، سۆزی دەرونیی دانەرەکەی و، ئاوازی وشە و ئاهەنگی رستەکانی، کێشانە بکمرێ، لە و
ریزی شیعرە سەرکەوتوەکانی زمانی کوردی دا دائەنرێن. داڕشتن و هۆنینەوەی فۆلکلۆری کوردی، بە تایبەتی 

کانی فەرهەنگمی کموردی، رەنمگە لە حەیران و الوک و ستران و بەیتی کوردی، کە یەکێ بموە لە تایبەتمەنمدیە
داڕشتن و هۆنینەوەی الوژە دێرینەکانی سەردەمی سمۆمەری و ئماکەدی و بمابلی و ئاشموری نزیکتمر بمێ تما 

 عەروزی عەرەبی.
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 : یران بڕوانه ی حه رباره بۆ ئاگاداری زۆرتر ده
 .1157 - بژار، بەغداد رسول بێزار گەردی: -
سەرجەم بەرهەمە باڵوکراوەکانی هونەرمەنمدی گەورەی کمورد رەسموڵ هەندرێن خۆشناو: خەرمانەی تەمەن ) -

 .2312 - بێزار گەردی(، هەولێر
 .2313 - حەیران و چەند بۆچونێکی تر، هەولێر جەمیل سنجاوی: -
 .2313 - حاجی سەعدوڵالی شێخانی: گۆرانی فۆلکلۆری دەشتی هەولێر، هەولێر -
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 دان کتێمب  سمه  . بمه گرنگ بوه  الوه  ب" ی خۆی به سه ک "نه ڵه مان رێچه درێژایی زه  کی به بی خێڵه ره عه

 م  ر ئماده کی خۆیمان تاسمه ڵمه نمدێکیان رێچه . هه ب نوسمراوه ره کانی عه بیله ت و دقه شیره نساب" ی عه ر "ئه سه  له
بی دا،  ره زممانی عمه  تی خۆیان، له نایه سه لماندنی ره کی خۆیان و سه ڵه ی رێچه وه نه. بۆ رونکرد وا ژماردوه و حه
 : عائلم،، اسمر ،  وانمه خشمن، له به کی دیماریکراو ئه عنایمه ، مه کارهێنماوه  یان بمه واژه سمته ڵێ ده کۆممه  وه کۆنمه  له

 تی  اڵیمه ی کۆمه یژه می پمه کمه ی یه پلمه  گروپمێ لمهی  بۆ جێگه  یه یان نیشانه که ریه هه  ، دقبیل،، که بطن، فخذ، عشیره
 )بممۆ ئاگمماداری زیاتردەربممارەی رێممچەڵەک و، پەیممژەی رێکخممراوەی .  که ته شممیره ی عه وه ره ی سممه دا تمما دوایممین پلممه

 - غمدادکۆمەاڵیەتی دقەبیلە و عەشیرەت الی خێڵە عەرەبیەکانی عیراق، بڕوانە: عباس العزاوی، عشائر العراق، الجزء االول، ب
دوای   ی ناوی باوووباپیر، باوک بمه وه بۆ دۆزینه  وه ڕانه ک و گه ڵه ی رێچه وه نوسینه ((114 - 37 )ص. 1137

و  نمد گروپێکمی دیماریکراو، ئمه چه  لمه  الی کورد، جگمه  تی له ب کردویه ره کو عه کانی نوح، وه باوک دا تا کوڕه
 ، بریتمی گرنمگ بموه  الوه  کیان بمه ڵه ی رێچه وانه ناو کوردا ئه  . له وهدرا  ی پێ نه خه و بایه و ئه  بوه ی نه گرنگیه
 : ن لهبو

ساداتبنەماڵەیم،کهیه
نمدین  نێن. سماداتی کمورد چه و دائمه ی ئمه وه نمه  ری ئیسالمن یا خۆیان بمه مه دی پێغه مه ی محه وه نه  که

کۆتمادا   له  نسابانه ی ئه ره جه و شه ندێک له هه  . ن نوسیوهنسابیا ندین کتێبی ئه ها چه روه ، هه یه " یان هه ره جه "شه
بو تالیمب. دوای  لی کموڕی ئمه ی عمهانینی کموڕ ر حسمه سمه  وه رێنمه گه ندێکیان ئه ن و هه سه ر حه سه  وه ڕێنه گه ئه
ری  عفمه ی جه وه نمه  هوانم ، له وه ند لقێکمه چه  بن به ئه  کانی شیعه وان و ئیمامه کانی ئه پێێ ناوی کوڕه  وانیش به ئه

 ... مزه سادق، موسای کازم، ئیمام هه

کانکوردهتیهواکانیمیرایهرمانڕهیفهماڵهم،بنهدوه
ک و  ڵمه یان رێچه کمه ریه اڵتی میراتیمی خۆیمان، هه سمه ده  ن بمه تی بمده وایمه ی ره وه بمۆ ئمه  مااڵنه م بنه ئه

گەشمتێ بە نماو شمەرەفنامەدا  .وای کمۆن رمانڕه کی فمه یمه ماڵه بنه سێ یا ر که سه  وه بنجوبناوانی خۆیان بردۆته
ز( کە ئاماژەی بۆ رێچەڵەکی بنەماڵە فەرمانڕەواکانی کوردستان کردوە و، لەوانەیە زۆریانی لە زممانی  1516)

خۆیانەوە نوسی بێ، هەریەکەیان رێچەڵەکی خۆی بردۆتەوە سەر کەسێ یما بنەمماڵەیەکی خمانەدان، ئەشمێ بە 
 جۆرێ پۆلێن بکرێن:چەند 
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1نمونە:
خەلیفەکانیعەباسی

 ،نڕەوایممانی چەمشممکەزەکفەرما (257) ،ئامێممدی (233: نامەشممەرەف)، هەکمماری لەوانە: فەرمانڕەوایممانی
 (351) ،مەرداسمی( ئەمانە رێچەڵەکی خۆیان بردۆتەوە سمەر خەلیفەکمانی عەباسمی و، فەرمانڕەوایمانی 343)

خان شمەرەف(. 414ی ممامی پمێغەممەر، )ئیممام عەباسم ێڕاوەتەوە بۆ سەربنجوبناوانی خۆیان گحاکمی کلیس 
خۆی گومانی لە سەر راستیی و دروستیی رێچەڵەکی ئەم بنەمااڵنە دروست کردوە، بە زمانی هەندێ شمارەزاوە 

 یان ناوی عەباس بوە، بۆیە بە خۆیان ئەڵێن عەباسی.کانباپیرەگۆیا یەکێ لە وتویەتی 


2نمونە:
ئەمەوی،خەلیفەکانی
 (.472) دانمماوە، مەروانممی حیمممار )سمملێنانی( خۆیممان بەنەوەی سمملیمانی فەرمانڕەوایممانی لەوانە:
 (.557داناوە، )نەوەی مەروانی  خۆیان بە مەحمودی فەرمانڕەواکانی


3نمونە:

قارەمانەکانیئیسالم
ی پمێغەممەر سمەحابە ،جزیرە بنەچەی خۆیمان بمردۆتەوە سمەر خالیمدی کموڕی وەلیمد فەرمانڕەوایانی

ئەبمو بمنەچەی  .چونکە خالید نەوەی نێرینەی لێ نەکەوتمۆتەوە ،میرانی جزیرە شارەزای مێژو نەبون (.272)
 خۆیان ببردایەتەوە سەر کەسێ کە نەوەی لێ کەوتبێتەوە.


4نمونە:

میللەتیعەرەب
عەرەبمی سمەر بمنەچەی خۆیمان بمردۆتەوە  (561، )هۆزی دونبولی ( و،432) ،بنەماڵەی زەردقی لەوانە:

 .(424) ،حاکمی سۆران بۆ سەر عەرەبی بەغداو، شام 


5نمونە:
شاوسەرکردەمێژوییەکانیئێران

و،  (623، )اسمبی کموڕی فەیمروز پێنجەممین کیسمراجام خۆیان بردۆتەوە سەربدلیس  میرانی لەوانە:
( دانماوە. 323، )یمرانکیسمراکانی ئ یرەگەزلە  یساسمان خۆیان بە نەوەی شماکانیفەرمانڕەوایانی ساسۆن 

، بەرمەکمیبنەماڵەی ی چەوەبە میرانی سویدی ( و، 512، )ەی گیوی گودەرزخۆیان بە وەچکەلهوڕ  گەورەکانی
 ( داناوە.452)

ەوە سمەر رەسمەنی خونکمارانی دیماربەکر، کە ێتی ئەردەاڵن دەگێمڕاننەی فەرمانڕەوایمبنچیمشەرەفخان 
بەاڵم مەئمون بەگی کوڕی بمێگەبەگ، کە خمۆی یەکمێ  .(115) ،لە نەتەوەی ئەحمەدی کوڕی مەرواننئەوانیش 

بوە لە میرەکانی ئەردەاڵن، لەو یادداشتەدا کە بۆ سوڵتانی عوسممانی نوسمیوە رێچەڵەکمی خۆیمانی بمردۆتەوە 
و، کەچمی هەنمدێ لە مێژونوسمەکانی  (12)ممذکرات بمیگە بیمگ: سەر ئەبو عوبەیدەی جەڕاح و ئیممام عەبماس 

بەاڵم سانەکانی هەوراممان خۆیمان بە نەوەی  (.14)مسمتورە: سەر ئەردەشیری بابەکان  ئەردەاڵن بردویانەتەوە
 لە دقەڵەم داوە.ع(  141)ئیدمۆندس: ئەسفەندیار 
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 تریقهیشێخانیتهماڵهم،بنهسێیه
  ید" واتمه "سمهاڵم  بمه  وه کانیانمه ماڵه نماوی بنه  بمه  رچی نازناوی شێخیان نوسماندوه گه ، ئه مااڵنه م بنه ندێ له هه

رسمتی نماوی شمێخیان  رماڵ بۆ نوێژ و خواپه ر به سه  ی زۆریان له وه هۆی مانه  به  ڵکو بون، به  لی نه ی کوڕانی عه وه نه
یانمدنی  نسموب، بمۆ پێگه رماڵ". بۆ ئیرشاد و راکێشانی مورید و مه : "شێخی به وتراوه  شێخانه  م جۆره . به رگرتوه وه
 . بوه دقا" یان هه ندی "خانه دقشبه تی نه ریقه " و شێخانی ته کیه تی دقادری "ته ریقه سۆفی، شێخانی ته روێش و و ده  لیفه خه
  

 1:نمونه
یبارزانیماڵهبنه

شمێخ   یان لمه کمه ماڵه ری بنه ، سه س هێناوه ده  یان به تی نازناوی شێخایه  وه ندیه دقشبه تی نه ریقه هۆی ته  به  که
 شمێخانی  تی له ریقه ی ته وه دوای ئه ڕحمانبدو کا. شێخ عه س پێ ئه ده ، جێی بارزان بوه نیشته  که،  وه هڕەحمانبدو عه
دوای مردنممی ئەو شممێخ دقا.  و خانممه  سممه دره نی مه دقشممی و، خمماوه تی نه ریقممه شممێخی ته  ، بۆتممه رگرتمموه هری وه نممه

کانی خێزانمی فمراوان و  وه و کوڕ و نه ئه الم خێزانی ناوک و، دوای بدوسه شێخ عهعەبدوسەالم جێگەی گرتۆتەوە. 
کمانی نمزاری،  تی تیره تایبمه  کانی نزیکمی خۆیمان دا، بمه نماو خێڵمه  . شێخانی بمارزان لمه بابیان پێک هێناوه ره به
 یان کمه نفوزه . یدا کردوه یان په تی اڵیه کۆمه - جێ... نفوزی دینیی رکی بنه ردی، هه ڕی، گه مه ڕۆژی، شیروانی، دۆڵه به
  تمه ریان دا بونه وروبمه کانی ده ی خێڵمه شه ڕه ر هه رامبه به  کانی له نگره بی و، الیه زهه ڕێکی مه باوه  بۆته  وه ته ریقه ته  له

یان  رگری ک بمه چه  تی دا، به وڵه اڵتی ده سه ڵ ده گه  یان و، له کانی دراوسێ ڵ خێڵه گه  ملمالنێ له  له .کگرتو خێڵێکی یه
مای  ر بنمه سمه  لمه  ی بارزانی نمه ماڵه اڵت و نفوزی بنه سه کدار. ده کگرتوی چه خێڵێکی یه  ته و بونه  وهخۆیان کرد  له

 . ڕی دینیه مای باوه ر بنه سه  ڵکو له ویداری، به مای زه ر بنه سه  له  و نه  هاوخوێنیه
 . وتوه داکه  وه گوندی بارزانه  له  که ماڵه نازناوی بنه

 .1123پی رەش، بارزان وحرک، الوعی القومی الکردی،  ر دەربارەی بنەماڵەی بارزانی بڕوانە:بۆ ئاگاداری زیادت
2نمونە:

،ندیقشبهینهماڵهبنه
  یان لمه کمه ماڵه ری بنه ، سمه س هێنماوه ده  یان بمه تی نازناوی شێخایه  وه ندیه دقشبه تی نه ریقه هۆی ته  به  که

دوای   دقێ عوسممان کا. فمه س پمێ ئمه ، ده بوه  وێڵه جێی گوندی ته نیشته  ، که دقێ عوسمانی کوڕی خالید ئاغاوه فه
دقا،  و خانمه  سمه دره نی مه دقشمی و، خماوه تی نه ریقمه شێخی ته  بۆته  ، رگرتوه والنا خالید وه مه  تی له ریقه ی ته وه ئه
ری  کمانی شمێخ عوممه کا. کوڕه ئمه س پێ ده  وه م شێخه یان له که ناوکی خیزانه .دین شێخ عوسمانی سیراجه  بۆته
 . بابیان پێکهێنماوه ره یان خێزانی ناوک و خیزانی فمراوان و بمه که ریه دین هه هائه دی به مه دین و شێخ محه زیائه
ی  نماو خێمڵ و تیمره  ندی لمه دقشبه ی شێخانی نه ماڵه . بنه یدا بوه ندی لێ په دقشبه ی شێخانی نه ماڵه نجام بنه ره سه

اڵت و نفوزیمان  سمه خێمڵ، ده  بۆته اڵم نه . به بوه یان هه و مورید و سۆفی  لیفه ی جیاواز دا خه ناوچه  جیاواز و له
 . ویداری بوه هۆی زه  شێکی به ، به روحانی بوه - وی عنه هی نفوزی مه  شێکی به به

 . وتوه داکه  وه ته ریقه ناوی ته  له  که ماڵه نازناوی بنه
کاتب االسرار مال حاممد بیسمارانی،  بە زمانی فارسی: ارەی بنەماڵەی نەدقشبەندی بڕوانە:بۆ ئاگاداری زیادتر دەرب

 .1326سیری در ریاض المشتادقین، بە تصحیح و مقدمە و حواشی و تعلیقات: ابوبکر سپهرالدین. 
ح نزهم، فمی ریماض المشمتادقین، تقمدیم وترجمم، واعمداد: عبداللمه مصمطفی  مال تەرجومەی ئەم کتێبە بە عەرەبی:

 .2312 - وعبداللطی  مولود عبدالکریم، سلیمانی
 مەال عەبدولکەریمی مودەڕیس، یادی مەردان، بەرگی یەکەم و دوەم.
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3نمونە:
بانییتاڵهماڵهبنه

کی  الیه مه  یان له که ماڵه ری بنه ، سه س هێناوه ده  یان به تی شێخایه نازناوی  وه تی دقادریه ریقه هۆی ته  به  که
شمێخ   تی لمه ریقه ته  وه حمود دوای ئه ال مه کا. مه س پێ ئه ده  بان بوه جێی گوندی تاڵه نیشته  ، که وه نگنه خێڵی زه

  نگنمه حمودی زه ممه ال ، مه کیه و ته  سه دره نی مه تی دقادری و، خاوه ریقه شێخی ته  ، بۆته رگرتوه دی هندی وه حمه ئه
  خێزانمی فمراوان و بۆتمه  . خێزانی نماوک بۆتمه وکیان پێکهێناوهخێزانی نا  نگنه کچێکی میر ئیسماعیلی زه و
شێکی  بانی به ی تاڵه ماڵه اڵت و نفوزی بنه سه خێڵ. ده  بۆته اڵم نه و کفری، به  رکوک و کۆیه که  بابێ له ره ند به چه
 . بوه  وه ویداریه هۆی زه  شێکی به رۆحانی و به -وی عنه هۆی نفوزی مه  به

 . وتوه داکه  وه بانه گوندی تاڵه  له  که ڵهما نازناوی بنه
 بۆ ئاگاداری زیاتر دەربارەی ئەم بنەماڵەیە بڕوانە:

 . هەروەها:(245 :)ادمۆندس
 د موکەڕەم تاڵەبانی، دیوانی شێخ رەزای تاڵەبانی.

 د نوری تاڵەبانی، جەزبەی عیشق، دیوانی شێخ عەبدوڕەحمانی تاڵەبانی.
لە شمیعرێکی خمۆی دا گێمڕاوەتەوە، سمەرەتاکەی بەمجمۆرە دەس پمێ  شێخ رەزا مێژوی بنەماڵەکەیانی

 کردوە:
 خودا حەز کا کە رۆژێ بەندەیەکی خۆی بکا خۆشنود

 لە رێگەی دورەوە بۆی دێ، بە پێی خۆی، شاهیدی مەدقسود
 بەم بەیتەش دوایی پێ هێناوە:

 رەزاش لەو نەسلەیە، بیبەخشە یا رەب، کە دقەت نابێ
 بوخار و ئاگری بێ دود.گوڵی بێ خار و بەحری بێ 

 

کانرانیخێڵهیسهماڵهم،بنهچواره
بنەماڵەی سەرانی خێڵەکان، بە زۆری، لە رێگەی چیرۆکێکی راست یا هەڵبەستراوەوە، بمنەچەی خۆیمان 
گێڕاوەتەوە سەر کەسێکی ئازا و بەهێز و ژیر کە بە هۆی بمرا و خزمەکمانیەوە، بەرەبابێکیمان پێمک هێنماوە، 

 ە سەر شوێنی ژیان و دانیشتوەکانی دا.دەستی گرتوە ب
  

 1نمونە:
خێڵیشێخبزەینی
ئەم چیممرۆکەی دەربمارەی بنجوبنمماوانی خێڵەکەیممان   وه ینیمه بزه زممانی ئاغاکممانی شممێخ  لممه ئیمدمۆنس

 گێڕاوەتەوە:
حمود ئاغا، حاجی  ن ئاغا، مه سه کانی: حه ناوه  ی چوار بران به وه نه"شێخ بزەینی 

،  رست بوه شێخێکی خواپه  سه م چوار که باس. باوک یا باپیری ئه عهال  ، مه مزه حه
  کێ لمه ڵ یمه گمه  سمواری ئێسمترێ لمه  . رۆژێکیمان بمه بوه روێشێکی زۆری همه ده

. شمێخ  رێیان پێ گرتموه  رده ڵێ جه کۆمه  شتێک دا رابوردوه ده  کانی دا به ره نۆکه
  ر جمارێ کمه تا خێرا بکا. همه  ی داوه که ئێستره  توندی له  ستی به ی ده که داره  به

  ر هاتون به ده  وه یه که گوێی واڵخه  له  واڵه رده ڵێ زه کۆمه  ی داوه که ئێستره  داری له
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.  همماوار و ناڵممه  لممه  یان پممڕ کممردوه که شممته کان ده رده . جممه داوه  وه کانیممه رده جه
  ی بدا بمه که ئێستره  یاتر لهی شێخ هان بدا ز وه بۆ ئه  ی دیوه وه ئه  ی که که ره نۆکه

 " نماوی    شمێخ لێمده "شمێخ لێمده  تی: "شیخ بزن، شیخ بزن ". واته فارسی وتویه
  ". و خێڵه له  نراوه  وه مه ینی له بزه شێخ

 (41 وەرگێڕانی عەرەبی:. 42 ، وەرگێڕانی فارسی:ئیدمۆندس)
 بۆ ئاگاداری زۆرتر بڕوانە:

 (163 - 161 )ص. 1147 - راق، الجزء الثانی، منشورات الشری  الرضی، بغدادالمحامی عباس العزاوی، عشائر الع
( ئەم کتێبە تەرجومەی 116 - 111 )ل. 1171 - العشائر الکردی،، ترجمه و علق علیه: فٶاد حمەخورشید. بغداد

شانی: مالحطمات راپۆرتێکی کە دەسەاڵتی داگیرکەری ئینگلیز "دائر  الحاکم المدنی فی العراق" نوسیوێتی بە ناونی
 .1111 - عن عشائر کردستان الجنوبیە )بین الزاب الکبیر ودیالی(، بغداد

 2نمونە:
رکیخێڵیهه

 : وه ته یان گێڕاوه که ی بنجوبناوانی خێڵه رباره ی ده م چیرۆکه ئه  وه کانه رکیه هه  کێ له زمانی یه  نیکیتین له
.  کر بموه کا نماوی بابمه س پمێ ئمه ده  وه سمێکه که  رکی له هوای ه رمانڕه ی فه ماڵه ی بنه وره گه  "باپیره
تی  . دوژمنایمهەس هماتو تی بیسمت کمه دقمه ره نیا ده ته  به ، ترساوه هیچ نه  له  کر پیاوێکی ئازا بوه بابه
. جارێکیان بیسمت  وه کانی میری روت کردۆته مزینان. پیاوه دینی میری شه ینه ڵ میر زه گه  له  بوه هه
  وه تمه ر بیستی کوشتون و روتی کردونه م هه اڵم ئه به  وه ته یان بۆ ناوه کانی میر بۆسه پیاوه  س له که
 ی میر. که ته بۆ خێوه  وخۆ چوه تی راسته بردویه  دو ئێستر بار کردوه  کانی له له لوپه ک و که چه

ژن بمێ   کمانی ممن لمه اوهتی پی . وتویه خێرهاتنی کردوه . به بڕیوه رنه ی خۆی ده دقینه میر نیازی راسه
  کو تۆ ببێته و پیاوێکی وه  وه الی من بمێنیته  وێ له مه ژار و ئازای ئه اڵتتر بون تۆ پیاوێکی هه سه ده
بۆ رۆژی دوایمی بچمێ   ی و هیوایه به  و نوستوه  ته ماوه  وه دڵنیاییه  کر به کانم. بابه ره رۆکی نۆکه سه

 . وه ستۆته لیان به چوارپه  ریا گرتویانه سه  به  داویانهودا  خه  و له ی بهێنی. شه که خێزانه
  کێ لمه ری یمه نجمه خه  به  . پڕی کردوه وه ندیان لێ کردۆته بیکوژن کۆتوپێوه  بۆ رۆژی دوایی هێناویانه

  وه پشمتیه  لمه  سمکی میمر داوه  رێکی لمه نجه هێز خه وا به  بوه  وه دارێکه  کانی میردا. میر پشتی به پیاوه
، ەهماتو  وه ستیه ده  ی به که سکه نیا ده ته  رای کێشاوه  دارێکا، که  به  دقیوه ی چه که ره نجه نوکی خه  رچوه ده
  داوای کمردوه  وه تمه گیراوه  ماوه کی پمێ نمه . چمه وه ته دا ماوه که شی میر و داره له  ی له که ره نجه می خه ده

 تی: وتویه  یان پێ داوه بکا رێگهکانی  سێت بۆ کوڕه ن وه ی بده پێش کوشتنی رێگه
 . وه نه که ر تادقی نه گه ئه ستن به ی مه مشتۆکه  ر له نجه می خه م، ده که یه
 م بسێنن تان زۆر بێ و تۆڵه چه کێکتان چوار ژن بهێنێ تا وه ر یه م، با هه دوه
 گرن. وا، مه نڕهرما مزینان، خێزانی فه ی شه گزاده کانی به شیرینه  دقسه  رگیز گوێ له م، هه سێیه
  م، لمه کمه سمێ بمرای یه  له  رکی رهات، مام شێر. خێڵی هه یدۆ، سه ندۆ، سه مه:  بوه کر چوار کوڕی هه بابه
 ." وه وتۆته رهاتی که ی سه رهات تیره سه  یدان، له ی سه سیدۆ تیره  ندان، له ی مه ندۆ تیره مه

 (232 :نیکیتین)
 : رکی بڕوانه هه خێڵیی  رباره بۆ ئاگاداری زۆرتر ده

 .136 - 134 /2العزاوی: 
 (73 - 73 )ل. 1171 - العشائر الکردی،، ترجمه و علق علیه: فٶاد حمەخورشید. بغداد
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3نمونە:
خێڵیدەلۆ

مستەفا نەریممان لە زممانی پیماوە پیرەکانیمانەوە ئەم چیمرۆکەی دەربمارەی بنجوبنماوانی خێڵەکەیمان 
 :گێڕاوەتەوە

ی ز لە هەرێمی سمەنگاودا بموە. همیچ بەڵگەیەکمی ئەوتۆممان  1253ری ساڵی "هۆزی دەلۆ تا دەوروبە
دەربارەی نیشتمانی پێش سەنگاوی هۆزی دەلۆمان دەست نەکەوتوە، تەنها ئەوە نەبێت دەمماودەم لە پیماوە بە 
تەمەنەکانی ئەم هۆزە بیستراوە کە دەلۆ لە بەرەبابی دە شۆڕە سواری هۆزی بڵبماس بمون و لە سمەر سمنوری 

ان و عوسمانیەکان لە نێوان سنە و دقەاڵچواالن دا، بزێوییان ئەکرد و مەترسمییان خسمتبوە سمەر سمنوری ئیر
 هەردو دەوڵەتەکەوە.

جارێکیان کۆمەڵە رێگرێک رێ بە کاروانێکی بازرگانی ئەگرن کاتێ ئەم دە برایە بەو هەواڵە ئەزانن لە 
ەکان هەڵگرن ئەوان بەمە دقایل نمابن، دە بمراکەش چەتەکان ئەچنە پێشەوە داوایان لێ ئەکەن دەست لە بازرگان

پەالماریان ئەدەن و کاروانەکەیان لە چنگ دەرئەهێنن و رەوانەی موڵکی بابانی ئەکەنەوە، میمری بابمان کە بە 
نەبەردی و جەنگاوەری ئەم دە برایە ئەزانێت زۆر رێزیان ئەگرێت و هەرێمی جامڕێزی نماو سمەنگاویان پمێ 

نێموان شماخەکانی ئاجمدا  و بەرگە  ەوە لە رۆژئماوای زنجیمرە شماخی دقەرەداغمی  ئەبەخشێت کە ئەکەوێمتە
ناوچەی سەنگاو. پەنجا سماڵێکی بە سمەردا تمێ ئەپەڕێمت وەچەی ئەم دە بمرایە ئەم ئاواییمانە دائەمەزرێمنن: 

ێنێکی بەرگە ، مەسۆیی، عەینکە، کارێزە، ترشاوە، باجگە، پێنج ئەنگوست. لە ناو ئەم گوندانەدا باجگەیان شمو
 - ئیستراتیجی هەبوە کەوتۆتە سەر لموتکەی چیمای ئاجمدا  و پارێزگماری رێمگەی کماروانی نێموان بەغمداد

سمملێمانی یممان تیمما کممردوە. کاروانسممەراکەیان لە گەروی سممەنگاو بممۆ حەسممانەوەی بازرگممان و دقەتممارچی و 
)مستەفا  ”وانەکان وەرگرتوە.رێبوارەکان دروست کردوە هەروەها لەو باجگەیەدا خەرج و باجیان لە دقەتار و کار

 (72 - 72 نەریمان، شۆڕشی ئیبراهیم خانی دەلۆ، ل
 بۆ ئاگاداری زیاتر دەربارەی خێڵی دەلۆ:

 (42 - 44 )ل. 1171 - العشائر الکردی،، ترجمه و علق علیه: فٶاد حمەخورشید. بغداد
  .173 - 171 /2العزاوی: 

کەسانیئەمچوارتوێژەکۆمەاڵیەتیە:
کی ەیرایەتیەکان، شێخانی تەریقەت و سەرانی خێڵەکان و، هەندێ توێژی تر شانازی بە رێچەڵ، مسادات

خۆیانەوە ئەکەن بۆ ئەوەی رەوایەتمی بمدەن بەو دەسمەاڵتەی کە باووباپیریمان لە نماو کمۆمەڵ دا، لە یەکمێ لە 
ەوە و ئەیمانەوێ بە بوارەکانی سیاسی، کۆمەاڵیەتی، ئابوری دا هەیان بموە و، ئەممان بە میمرات بۆیمان مماوەت

 زیندویەتی بیهێڵنەوە، بە الیانەوە گرنگە چونکە:
، رەوایەتی دەسەاڵتەکەی لە پێغەمەری ئیسالمەوە وەرگرتوە. خوای گەورە گەردونی لە بەر خاتری سەید

ی ". ئەم پیمرۆزیەال الە اال اەلل محمدد رسدوا اەللمحەمەد خوڵقاندوە و، هەمو موسوڵمانێ لە شایەتمان دا ئەڵێ: "
محەمەد وای لە نەوەکانی کردوە کە وەکو "ئمالی ممحەمەد" لە پملەی کمۆمەاڵیەتی بەرزتمر دا خۆیمان لە خەڵکمی 

 ئاسایی بە شەریفتر و بەو هۆیەوە بە خاوەن مافی دەسەاڵتداری دابنێن.
، رەوایەتی دەسەاڵتی لە باپیرەی وەرگرتموە، کە لە سمەردەمی دێمرین دا شما یما یەکمێ لە دقارەممانە میر

یە هەڵکەوتوەکان بوە. شا لە سەردەمی کۆن دا بە هەڵبژێردراوی خوا دانراوە بۆ حوکمڕانی خەڵمک، ئەو جەنگ
رەوایەتیەی بۆ دەسەاڵتداری لەوەوە بە میرات، وەکو نازناوێکی کۆمەاڵیەتی: خان، بەگ، ئاغا، بۆ ماوەتەوە، کە 

 سایی دا.نیشانە بوە بۆ خانەدانێتی و بەرزی پلەی ئەو کەسە لە چاو خەڵکی ئا
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، رەوایەتمی دەسمەاڵتی لە کەسمی یەکەممی بنەماڵەکەیمانەوە وەرگرتموە. شمێخی یەکەم لە ئەنجمامی شێخ
خواپەرستی دا خەڵکی لە خۆی کۆ کردۆتەوە و، الیەنگرەکانی بە گێڕانەوەی کەرامات و مەنادقیبی، ژورئاسایی، 

یەتی بموە، لە نماو خەڵمک دا بەڕێمز نازنماوێکی کمۆمەاڵ یان بۆ ئافراندوە. شێخ، شێخەکەیان جۆرێ لە پیرۆزی
سەیر کراوە. ئەو رێزە دوای چەند نەوەیەک بۆتە دامەزراوەیەکی بەردەوام و، کوڕ و نەوەکمانی ئەو رێزەیمان 

 بە میرات بۆ ماوەتەوە.
، رەوایەتی دەسەاڵتی لە هێز و توانای خمۆیەوە وەرگرتموە. سمەرخێل پێویسمتی بەوە نەبموە سەرخێڵ

وە بۆ سەر شایەکی ئیرانمی یما عەرەبمی، تما کەسمانی دەوروبەری دەسمەاڵتەکەی ئەو رێچەڵەکی خۆی بگێڕێتە
 دقوبوڵ بکەن، بەڵکو پێویستی بەوە بوە هێزی خۆسەپاندن و ژیرایەتی بەڕێوەبردنی هەبێ.

 
هەندێتێبینی

ی  که ته شمیره ، عه هماڵم ک و بنجوبناوانی مێژویی خێزان، بنه ڵه ڵکی ئاسایی پرسی رێچه ، خه گروپانه  شنه م چه له  جگه
خێڵێکی کورد مێمژوی خمۆی   تی که نوسراوێکی تایبه ئێستا. تا  وه کردۆته ر بیری لێ نه ، یا هه بوه گرنگ نه  الوه  به

 . س دا نیه ر ده به  له  وه گێڕابێته

خێڵیکوردیوناو
 : گۆڕێ، جیاوازه هئ  ته شیره ر عه وتی مێژویی دروستبونی هه پێی ره  تی کوردی، به شیره ناوی عه

  و گروپمه یاڵیی ئمه یان خمه  دقینه ی راسته وره گه  باپیره  نگه ره  که  یه وه سێکه ناوی که  ندێکیان به م، هه که یه
 گی، دبه له دینی، بابامیری، وه لی، نوره : میراوده وانه بێ، له

 - رکی زێباری، همه - بارزانی، زێبار - : بارزان وانه ، له یه وه ناوی جێ، گوند، ناوچه  ندێکیان به م، هه دوه
 یی، شوان رکی، ساڵه هه

: جماف،  وانمه ، له ی گوم بوه که وانیه زمانه  ی یا بنجه عناکه مه ئێستا  که  یه وه ناوێکه  ندێکیان به م، هه سێیه
سمتێکی  به مه  نمه هیان بمۆ بکمرێ، هێشمتا ناگ وه نمد لێکدانمه رچه هه  م ناوانمه نگور، بڵباس، ئاکۆ... ئه ش، مه مامه
 لمێنراو. سه


تشیرهژنوناویعه
ت،  ی ممروه فه . تایه بوه  وه ته ناوی ئافره  نگوڕ به کانی مه کیه ره سه  تیره  ندێ له کانی کوردا هه ناو خێڵه  له

و رد فرممان رضما خمان، )ابراهیم افخمی، دقیام مال خلیل ی زین.  فه م، تایه ی شه فه ی زێڕین، تایه فه ی ئامان، تایه فه تایه
 (73 ص ،62انتشارات محمدی، سقز، تابستان 

  راغمه مه  نگوڕ لمه رانی ممه سمه  بمێ کمه  وه و کوشتاره ی ئه سۆنگه  له  مه ئه  نگه . ره ی تێ رامانه جێگه  مه ئه
  وه تمه عوه نماوی ده  کانیان بمه زه ربمه جه  نگوڕ و پیماوه رانی مه باپیر ئاغا و سه ک 1117 دوچاری بون. ساڵی

کماتی نوسمتن دا   لمه .کان دا ر ماڵمه سمه  شیان کمردون بمه و، بۆ میوانداری دابه  راغه بانگ کراون بۆ شاری مه
باب و  ره ی بمه وره تی گمه تایبمه  کانیمان، بمه نگوڕ زۆری پیاوه کانی خۆیمان کوشمتون. ممه کان میوانه خوێیه خانه
کرنی  رده روه یان و پممه کممه باب و تیره ره بردنی کاروبمماری بممه وهڕێ کانیان ممماون، بممه کانیممان کمموژراون، ژنممه تیره
  نوێ خێزانیمان پێکهێنماوه رله سه  نگوڕ که یشتوی مه پێگه پیاوانی تازه  وه یه م بۆنه ستۆ. به ئه  کانیان گرتۆته مناڵه
 ناسراون.  وه ناوی دایکیانه  ، به وه یان دروست کردۆته که باب و تیره ره و به
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سمکی   دا مناڵێکی کوڕ له و کاته مرد بێ یا کوژرا بێ، له  پیاوێ که  واری دا شتێکی ئاسایی بوه هکورد  له
ر  باتی باوکی هه  ش بوبێ له وره ناونرابێ و، تا گه  وه ناوی باوکیه  دایکبونی به  ی دا بوبێ، دوای له که ره هاوسه
راڵ  نمه فا پاشمای یماموڵکی و، جه انی کورد حاجی مسمتهک پیاوه وره گه  س له ناسرابێ. دو که  وه ناوی دایکیه  به
 . وه ته بۆ ماوه  ندان، وه: یا موڵکی و خه نکیانه نه  کانیان له ندان، نازناوه ری  پاشای خه شه

ناویکەسونازناویخێڵەکی
ی  ر نماو سه  اخرێتهب( ن سه گری )یائی نه ڵئه هه  که نازناوی خێڵه  خێڵێکی دیاریکراو که  ر به سێکی سه که

دوای نماوی   تمه ( خراوه اڵم )یمائی ئیزافمه ی بمه کمه دوای ناوه  تمه خراوه  که ته شیره نیا ناوی عه ڵکو ته به  که خێڵه
نمد ئاغمای ئماکۆ،  ش، مامه نی ئاغمای ماممه ره نگوڕ، دقمه ئاغمای ممه  مزه حمود پاشای جاف، هه کو: مه . وه که سه که

 سمکۆی شکاک
کمو:  ، وه وره گمه  وی شوێن یا نماوی بماپیرهبێ بۆ نا  نیشانه  خۆی یائی پێوه  که ته شیره ر ناوی عه گه مه

 .لی باس ئاغای میراوده ێباری، عهم ئاغای زراری، فارس ئاغای ز ردی، حاته بایز ئاغای گه
 ، شموێنه و ڵکی ئمه کو خه ر وه سه  ته یائی خراوه  که ر ناوه سه  ناوی شوێن بێ و خرابێته  ی که وه اڵم ئه به

شمێخ عوبەیمدواڵی  کو روه ری همه کمو: زێبماری، پشمده تیش، وهەشمیر نماو بمێ بمۆ عه  و شوێنه ر ئه گه ئه  نانه ته
 .یی ولقادری پاوه فایی ساباڵخی، ئه وه شەمزینی، مەوالنا خالیدی شارەزوری،

،  کمه نمدی ژیمانی خێڵه ڵبمه نماوی مه  تی( بۆتمه تی، ایه تی، یه زیادکردنی پاشگری )ه  ندێ خێڵ به ناوی هه
 تی. زراره - تی، زراری نگوڕایه مه - نگوڕ تی، مه ئاکۆیه - تی، ئاکۆ خۆشناوه - کو: خۆشناو وه
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ر  سمه  لمه  لی تری دنیما، کمه کو خێزانی زۆر گه کوردی، وهبیری بێ، خێزانی   ی مێژوی کورد له نده وه ئه
 م خێزانێکی فراوان. ، هه م خێزانێکی ناوک بوه ، هه رگیری پیاو و ژن دروست بوه ی هاوسه بنچینه

کانیان. پیاوی  ک ژن و، مناڵه یه  ک ژن یا زیاتر له پیاوێک و یه  له  پێکهاتوه  ، چونکه خێزانی ناوک بوه
ڵگای کوردی: ئیسالم، ئیزیمدی،  کانی ناو کۆمه باوه  مو دینه . هه ژنێکی هێناوه  بۆی لوا بێ زیاتر لهر  گه کورد ئه

سمتی  . گرێبه داوه  ژن نمه  مێردی" یان بمه -  ی "فره اڵم رێگه ، به پیاو داوه  ژنی" یان به -  ی "فره یارسان، رێگه
ئیزیمدی،   ئیسالم، پیر لمه  ال له : مه وه کانه وا دینیه ن پێشه یهال  له  که رگیریی پیاو و ژنه کی هاوسه نوسراو یا زاره

 . نجام دراوه یارسان، ئه  له  باوه
   ، لممه بمموه  کممه تی پیاوه اڵیممه اڵت و توانممای دارایممی و کۆمه سممه ی ده نیشممانه  وه کممه الیه  ژنممی لممه -  فممره

 مهێنان،  رهمه   بمۆ کمار و به  کمه یمی خێزانهی مرۆ رچاوه بۆ زیمادکردنی سمه  کی گرنگ بوه هۆیه  وه کی تره الیه
ڵ  گمه  رۆکی خێڵێمک لمه نێموان سمه  لمه  یمانێتی بموه ندێ جاریش بۆ گرێدانی هاوپه اڵت. هه سه ڕ و ده   بۆ شه

 خێڵێکی تر.
ی  پایمه یرزی و نزمیم . بمه بوه ی همه وره کی گمه تی الی پیماوی کمورد گرنگیمه اڵیمه ی کۆمه نازنماوی پلمه

 . وه ته نگی داوه ندی پێشینان دا ره په  ش له مه ڵگادا. ئه ناو کۆمه  له  ی پیشان داوه سه و که ئهتی  اڵیه کۆمه
 شم بڵێن ئاغاژن". که ژنه  خۆم بڵێن ئاغا، به  : "به وتویانه

  داریش بموبێ، نمه ژار و نه ر هه گه مان بۆ راخا؟" ئاغا ئه ڕه : "من ئاغا و تۆ ئاغا، کێ به ها وتویانه روه هه
  تی دا بمه اڵیمه ی کۆمه پله  ر خۆی له هێشتا هه  وه باری سایکۆلۆجیه  سامانی زۆر، له  ڕ نه مه رانه  بوبێ نه وی هه زه
 ڵکی ئاسایی. خه  له  رزتر داناوه به

کمانی  کمو ناوه ، وه که س یا خێزانه تی که اڵیه ی کۆمه ی پلهیرز بون بۆ به  نیشانه  کان که نازناوه  ندێ له هه
خۆیمان   مانه . ئه وه ته کانی ماوه نه میرات بۆ خاوه  به  وه باووباپیره  ید، له گ، کوێخا، شێخ، سه شا، میر، ئاغا، بهپا
 . داناوه  جاخزاده دان و وه خانه  به

 ک". کوته  جاخ به ، ناوه ئیشاره  به  جاخزاده : "وه وتویانه
جاخ  و ناوه  جاخزاده کانی وه واژه سته ". ده اگرتنی ئاسانه، ر هانینی گرانه  جاخزاده : "وه ها وتویانه روه هه

ن،  ممه وڵه اڵتدار و ده سه ڵگا، ده ی کۆمه وه ره کانی چینی سه کێکیان توێژه یه  که  وه شه دو به  به  ڵگایان کردوه کۆمه
 ژار، بون. و هه  سته ڵگا، ژێرده ی کۆمه وه کانی چینی خواره وانی تریش توێژه بون و، ئه
  کمو کمه، وه س یا خێزانه ی که یی پله ی رێژهیرز بون بۆ به  ویش نیشانه ئه  کان که ندێکی تری نازناوه هه
 . ستیان هێناوه ده  نج و ماندوبونی خۆیان به ره  ستا، به ال، میرزا، وه کانی مه ناوه
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ڕ  شمه  بمه  یمه نگمی هه بروزه ئاغما زه  الیان". واتمه ڵ ممه گه  رع له شه  ڵ ئاغایان، نه گه  ک له کوته  : "نه وتویانه
 کانی ناکرێ. ره ربه رع دا، بۆ دانانی رێوشوێنی پێکهاتن به شه  له  یه زایی هه شاره  الش چونکه چاری ناکرێ و مه
نمدێ  ت، هه نانمه ی. ته که ڵگره بۆ هه  بوه تی هه ، گرنگی تایبه لفه دقێ، خه کو فه ش خوارتر وه وانه نازناوی له

ی  وه ج، بمۆ ئمه بچمێ بمۆ حمه  وه کۆ بکاته  پاره  وڵی داوه بوبێ هه ی نه تانه و بابه ر هیچ نازناوێکی له هگ س، ئه که
تی دا  اڵیمه ی کۆمه پله  بوبێ له ی نه و نازناوانه ی هیچ کام له وه ئه  ی. چونکه که پێش ناوه  نازناوی حاجی بخرێته

 . یری کراوه سه  وه کانی تره خوار چین و توێژه  له
ال شمێخ  کو حاجی مه ند نازناوێ ریز بکا وه چه  وڵی داوه هه ، وتوه که ک نازناو دانه نیا یه ته  س به ندێ که هه

 . ڵ دا زیادی کردوه ناو کۆمه  ش رێزی له وه ال... ئاغا، به گ، حاجی مه ید فاڵن، حاجی فاڵن به ال سه فاڵن، حاجی مه
ن  الیمه  ، لمه که سمه تی که اڵیمه ی کۆمه یمی پلمه ی رێژهیرز بون بۆ به  یشانهن  دا که و نازناوانه ر ئه رامبه به  له
بۆ نیشماندانی   ویستراو داهێنراوه س و خێزانی ئاسایی یان نه ندێ که هه  له  ناووناتۆره  وه اڵتداره سه چینی ده

 وان. تی نێوان خۆیان و ئه جیاوازی چینایه
 ساڵن". هیچ فه  ساڵن به ڵ نائه گه  ن، لهساڵ مو فه ساڵن هه ڵ ئه گه  : "له وتویانه

  سمت لمه به مه  زایمه".  چێ بمه ت ئه ند ساڵه نجی چه ، ره کایه  چۆره ساڵن مه ڵ نائه گه  : "له ها وتویانه روه هه
نی ژار و بێ ناوونیشا هه  بون که  وانه سڵ ئه نی ناوی زل بون و نائه خاوه  وه باووباپیره  له  ن که وانه ساڵن ئه ئه

 تی بون. اڵیه کۆمه
 ما". سه  ما، دێته چڵێ که  ما، به ته  ره خه دا مه گه  چکه : "به ها وتویانه روه هه
دا  ر نمادا". گمه س بمه و کمه تکمای ئمه  اڵم بمه گرێ، بمه ڵک ئه دا خه ی گه دقسه  : "حاکم به ها وتویانه روه هه
ڵک  خه  توانێ زیان به بێ، ئه خۆی بایی ئه  ژار زو له سی هه که  بوه  وه ستیان ئه به ، مه ر بوه که رۆزه ر و ده سواڵکه
 ڵک بێ. ڵکی خه که  اڵم ناتوانێ به نێ، به یه بگه

کانی شمێخانی  تی دقادری و سۆفی، بۆ موریمده ریقه کانی شێخانی ته بۆ موریده  بوه  نیشانه  روێش، که ده
  لمه نبمو ڵغانی پاراسمتن ، دقمه بوه یان نمه تی اڵیه اوێکی کۆمههیچ نازن  ی که سانه و که ندی، بۆ ئه دقشبه تی نه ریقه ته

 ریان دا. سه  ی ناشیرین به دابڕانی ناووناتۆره
ک دا  ر الیمه سمه  ک به الیه  ڕێک دا که نجامی شه ئه  تی، له یهاڵ رجی ئابوری، سیاسی، کۆمه لومه هگۆڕانی ه
ی  ن بموبن، گمۆڕانی پایمه ممه وڵه نمدێ ده ابوت و ههنمدێ نم یرانی ئمابوری دا هه نجامی دقمه ئمه  زاڵ بوبێ، یا لمه

 . دوادا هاتوه  ی به سه و که تی ئه اڵیه کۆمه
 س". به نج عه رچون ره جاخان ده دیم وه س، دقه که  س بو به س، ناکه ناکه  س بو به : "که وتویانه

 گیران ر مه که ر کاره که رن بۆ میران، کاره واڵ به : "هه ها وتویانه روه هه
 گیران". رزێر مه رزێر وه . وه..
ی  وه تکردنمه رگیری و خوازبێنی دا بمۆ رازیبمون یما ره ی هاوسه پرۆسه  تی له اڵیه بونی نازناوی کۆمه هه

نی نازناو   بۆ ژنهێنان بوبێ بۆ خۆی یما  ، خاوه ی زاوای تازه وه تکردنه ها بۆ رازیبون یا ره روه ماڵی بوک، هه
 . بوه یان هه ری کانی بوبێ، کاریگه ودانی کچهش  کانی و،   بۆ به بۆ کوڕه
نمدێ  ر جماران هه گمه ئه . ناو کوردا باوی مماوه  ش لهئێستاتا   وه تیه اڵیه نازناوی کۆمه  ریتی نازین به نه

و  پماڵ ئمه  ، له یه تی گرانی هه اڵیه ، هێشتا نازناو نرخی کۆمه وه م بوبێته گرنگی که ئێستانازناو گرنگ بوبێ و 
یمدا  یمان په تی، گرنگی ڵگا خوڵقاندویمه وتنی کۆممه پێشمکه  که  ک نازناوی تازه یه دا، زنجیره یانه ریتی نه  وهنازنا
نێتی کۆمپانیمای بازرگمانی،  ر... خماوه فسمه نمدازیار، ئه ر، ئه ی خوێندنی زانکۆ دکتۆر، پارێزه کو پله ، وه کردوه
 تی... رزی حکومه ی به زیفه وه



 یکورد ێزانیخ تی یهخزما ندی ێوهپ ی ڵه یهرا

51 

کمو  رز دا بوبێ، وه تی به اڵیه کی کۆمه یه پله  ی له که ر پیاوه گه پیاوێک، ئه  به  کردوه ی شوی وه ژن دوای ئه
کی  یمه پله  ر گمه . ئه  خمانم نماو بمراوه  بمه  ، وره رۆکی خێڵێکی گمه ت، سه رزی حکومه ستێکی به ده پاشا، میر، کاربه

  لمه ، کێ بمانگی کمردوه یمه  . که رگرتوه ی وه که ێردهبوبێ، نازناوی م کی دیاری هه یه تی، یا پیشه اڵیه تی کۆمه تایبه
ئاغماژن،  - کمو: ئاغما وه  نوسماندوه   ی پێموه کمه ی مێرده یما پیشمه  ناوی پله  بانگی بکا،  وه ناوی خۆیه  باتی به
یی سمێکی ئاسما ر که گه اڵم ئه ستاژن. به وه - ستا مامۆستاژن، وه - الژن، مامۆستا مه - ال کوێخاژن، مه - کوێخا
 . جیج، باجی رێحان، ئایشێ خان... بانگ کراوه نیج، یا خه مه  داده  بوبێ به

نی راپەڕانمدر  سمه  وتۆتمه ی دا، کماتێ که کمه نماو مماڵی مێرده  ی و جێگیربمونی لمه وه ژن دوای گواستنه
 کابمان  فره  کمه ێزانهبوبێ خ ژنمێ زیماتری همه  له  که ر پیاوه گه یبانو(. ئه کابان )که   کاروباری ناوماڵ پێی وتراوه

 ر  گمه وانی تمر. ئه و یما ئمه زای ئمه نمه هه  کێکیان به ر یه کانی هه کتری و، مناڵه ی یه وێ هه  کان بون به ، کابانه بوه
   میشمه بوبێ، هه هێمز نمه  بمه  کمه ی خێزانه وره رگه تی سمه سمایه ر که گمه ژیمابن، ئه  وه ک مماڵ دا پێکمه نماو یمه  له

.  کردوه کتری نمه ی یمه چماره  زیان له زۆری حه  . به کان دا دروست بوه نێوان کابانه  نهێنی له ی ئاشکرا یا کێشه
 نگمی  ی پێشمینان دا رهنمد نمدێ په هه  ش لمه ممه . ئه کتری گێمڕاوه یمه  . پیالنیمان لمه کتری تێکمداوه یه  کاریان له

 : وه ته داوه
 بێ". کابان، وێران ئه  ڵی فرهکوێخا، ما  ستا، گوندی فره وه  : "ئاشی فره وتویانه

 ". یا بێ خوێیه  : "شیوی زۆر کابان، یا سوێره ها وتویانه روه هه
رپرسی راگرتنی پاکی  به  کان که ژنه  "، چونکه ژنۆیه یبانو، خۆڵی تا ئه که  : "خانوی فره ها وتویانه روه هه

سمیان  کتری دا بهێمنن، که ر یمه سمه  بمه    کمه اڵهی شمێواویی م وه کتری و، بۆ ئه ردقی یه  بون، له  که و خاوێنی ماڵه
 . وه کردۆته و پاک نه  ماڵیوه یان نه که ماڵه

 . ندن دا بوه سه ره وڵی زیاد بون و په هه  له  میشه خێزانی کوردی هه
کتری بون. بۆ منماڵی  وێی یه کان هه ژنه ،بوبێ ژنێ زیاتری هه  ر له گه . ئه بوه باوک، پیاو، کچ و کوڕی هه

وێکانی باوکخوشمک و بماوکبرای  و، مناڵی هه  بوه کچ و کوڕی خۆی هه  ر ژنه ژن )زڕدایک( بون، هه باوه وێ هه
دایکمی جیماواز بمون   له  کان که . مناڵه وان بوه م زڕدایکی ئه زای خۆی بون و ئه نه اڵم هه م بون، به کانی ئه مناڵه

 کتری هاتبێ. ی یه چاره  لهخۆشیان   م وا بوه کتری بون. که زڕبرا و زڕخوشکی یه
.  بوه کانی همه ر مناڵه سه  ر مێرد و له سه  دا کاری له که ناو خێزانه  تی ژن له اڵیه ی کۆمه رزی و نزمی پله به

ی نمد نمدێ په هه  ش لمه ممه . ئهەپێشتر زانیمو  له  کانی خۆیان به م مناڵه یان، هه که پیاوه  له  نزیکتر بوه  که م ژنه هه
 : وه ته نگی داوه ره پێشینان دا

 کابانی مااڵن".  اڵاڵن، بونه تیمی گه : "کچه وتویانه
تیم(  تیو )کچمه ی کچمه واژه سمته ده  تیو". لمه ئاغماژنی کچمه  رشمیو، نمه ی سه خانمه  : "نه ها وتویانه روه هه

 . کی ئاسایی بوه یه ماڵه ژار یا بنه ستیان کچی خێزانێکی هه به مه
 ترم". جاخزاده تۆ وه  اڵم من چکێ له ، به اوکمان برایه: "ب ها وتویانه روه هه
وتمرابن،   وه وسمه ته  به  ندانه م په ئه  نگه ". ره ت گریانم بۆی نایه ، دقه دایه  بێ له : "برام نه ها وتویانه روه هه

 بون.  تیه اڵیه کۆمه  و دۆخه ی ئه وه نگدانه اڵم ره به
  متر یا نزمتمر لمه چاوی که  ی به وه . ژنیش بۆ ئه وه ته نگی داوه رهمان جیاوازی  ڵگایش دا هه ناو کۆمه  له

 بێ. تی هه اڵیه نازناوێکی کۆمه  زی کردوه کرێ، حه یری نه کانی سه ڵه ی هاوه پله
 ". ، پێم بڵێن ژنی ئاغایه جلی گایه  : "بمنوێنن به وتویانه  بۆیه
 ن ژنی حاجی".جلی تانجی، پیم بڵێ  : "بمنوێنن به ها وتویانه روه هه
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  و بچموکتر بمون، لمه لمه  براکانی کمه . بوه تی هه کی تایبه یه جێگه  رهو گه  دا کوڕه که ناو کوڕانی خێزانه  له
  ش لمه ممه . ئه ویکمراو بموه ریتێکی پێڕه نمه  وه . ئهکردویەتیبرابچوک  کاری بەردەس .دانیشتون   وه وه خوار ئه

 : وه ته نگی داوه ندی پێشینان دا ره ندێ په هه
تی  رکی زۆری خزممه برابچموک ئمه  پاینی ئاوایی بمێ". چونکمه   ماڵت له  برابچوک بی، نه  : "نه وتویانه
 ر شان. سه  وتۆته کاتی هاتنی میوان دا، که  تی له تایبه  ناوماڵ، به

ی منماڵی ر خوشک و برا گه ، ئه وه ی گرتۆته جێگه  وره ی خێزان، کوڕی گه وره رگه دوای مردنی باوک، سه
 و. ستۆی ئه ئه   وتۆته ، کهیانشو دان و ژن بۆ هێنان  کردنیان، به وره و گه  رده روه رکی په بوبێ، ئه هه

بمۆ   کمه .ر کمه کاره  پێمی وتمراوه ، کمه تی مماڵ و خێزانه بۆ خزمه  راگیراوه  تێ، کچ بوبێ یا ژن، که ئافره
ی ژنمی  پلمه  تی دا نزمتر لمه اڵیه ی کۆمه پله  ر له که ن. کاره یهدا  ی مناڵ بوبێ پێی وتراوه رده روه خێوکردن و په به

 . یری کراوه ئاسایی سه
 شکێنێ". وچک ئه و که  ر بڵێیت خانم، کاسه که کاره  : "به وتویانه  بۆیه
 یڕێژن". ئه  رانه که کاره  ن و به یکه ئه  خانمانه  : "به ها وتویانه روه هه

  کار، کمه خزممه  پێی وتمراوه  که تی ماڵ و خێزانه بۆ خزمه  راگیراوه  ، کهڵت بوبێ یا خێزاندار پیاوێ، سه
کە بمۆ  . لمه له  کردنی منماڵ بموبێ پێمی وتمراوه رده روه بمۆ پمه  پیاو، کمه  ڕ و ترساندن بوبێ پێی وتراوه بۆ شه

ی  خ دا پمێی وتراوە سەرکار. کە بۆ کرێکاریی کماتی بموبێ لە کمێڵگە یما لە بما کۆکردنەوەی مڵکانە بوبێ پێ
 وتراوە سەپان یا رەنجبەر.

  بمه  وه، کمه ڵکی تمره ڵێ خمه کۆممه  بمه  وه ته سمتراوه به  وه تیمه تۆڕێکی فراوانی خزمایه  به  ناوک  خێزانی
. خمزم  تی بموه کی دروسمتکردن و پاراسمتنی خزمایمه ره ی سه رگیری ناوخۆیی رێگه . هاوسه سوکار دانراون که

  تی لممه تایبممه  ی دا. بممه ڵگاکممه نمماو کۆمه  لممه  کممه ی خێزانه خممورتی و الوازی پایممه بممۆ  بوه کی زۆری هممه گرنگیممه
و  ی پێشمینان لمهنمد نمدین چیمرۆک و په بوبێ. چه ر نمه تی تێدا الواز یا هه وڵه اڵتی ده سه ده  ک دا که ڵگایه کۆمه
 ن: هه  وه یه باره

 ".الی خوا بێ  له دقەزار  گه پشت برابێ، مه  : "برا له وتویانه
  ی لمه ی خزم و بێگانمه وه له  جگه  نده م په : "خزم گۆشتت بخوا ئێسقانت ناشکێنێ". ئه ها وتویانه روه هه

 تی. ی خزمایه ڵه هۆکانی پێویستیی راگرتنی رایه  له  کێ بوه ، یه وه کتری جیا کردۆته یه
ش  پارێزگماری دقمازانجی هاوبمهر  تاسمه هه  وه پێکه  توانیوه یان نه  براکانی ناو خێزانی فراوان زۆر جار

ر  سمه  وتون لمه چێ، رێمک کمه یان تێک نمه که تیه ی برایه وه بۆ ئه  ری کردوه رامبه نابه  ستی به کێکیان هه یه .ن بکه
 کانیان. ندیه وه رژه شکردنی به دابه

 مان جیایی". : "برامان برایی، کیسه وتویانه  بۆیه
کی  یمه رچی خراپه . هه که بۆ خێزانه  وره کی گه یه کێشه  به  و بوهخزمی خرا  وه ی خزمی باشه وانه پێچه  به
حسماب   کمه بابه ره ، به کمه ماڵه ، بنه که مو خێزانه ر هه سه  ڵکو له ، به کراوه  ر خۆی حساب نه سه  نیا له ته  کردبێ، به

  ودا، لمه ی ئه که ی تاوانه تۆڵه  نی لهکا مو خزمه سێکی کوشت بێ، هه ر که گه ت ئه نانه گالون. ته  مویان تێوه . هه بوه
 دا بون. وه ی کوشتنه شه ڕه ژێر هه

 با". یات ئه یبڕی حه تکوژێ، نه ، بیبڕی ئه کو گونی دقۆڕ وایه : "خزمی خراو وه وتویانه  بۆیه
و بمێ   . ماڵی بێ کابان شپرزه ستۆی ژن دا بوه ئه  ڕاندنی کاروباری ماڵ له راپه . رکی ژن دقورس بوه ئه

  تی لمه تایبمه  ، بمه ی دا کمردوه کمه مهێنانی خێزانه رهمه کمار و به  شمداری لمه بهژن الدێکمان دا   . له ر بوه روبه هس
 ڵداری دا. کشتوکاڵ و ئاژه
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 ویر دیارن". ر نان و هه : "ئیشی ژنان بیستوچوارن، هه وتویانه  بۆیه
ی  کمه یمان و ناوخێزانهی منماڵ، مماڵی خۆ م فێرگمه که . یه کردنی مناڵ بوه رده روه رکێکی گرنگی ژن په ئه
ت دیمن و  نانمه وت، ته ڵسموکه وشمت، جمۆری هه کردن، خمو و ره . دقسه م مامۆستاش دایک بوه که یه . خۆیان بوه

 . فێر بوه  وه دایکه  ب، له زه مه
 ". بخوازه  دوێته  ببینه  : "دایه وتویانه  بۆیه
پیماوێکی بماش کردبمێ و، الی   ر دایک شموی بمه گه ". ئه ختی دایک جیازی کچه : "به ها وتویانه روه هه
تی  اڵیمه ی کۆمه یشتو بموبێ، پێگمه الر و تێگه بوبێ، ژنێکی سه ی خۆی دا رێزی هه که ناو خێزانه  ی و له که مێرده
 . داوای کردوه  سی هاوشانی خۆی هاتوه ، که هێز بوه یشی به که کچه

بماوکبرا و دایکبمرا،   لمه  گمرێ بمدا. جگمه  وه خیمزان پێکمه ندین خۆر توانیوێتی چه دایکی مناڵی شیره
(. کمچ و  شیربرا )هاوشمیره  ک ژنیان خواردبێ بون به شیری یه  . کوڕی دو خێزانی جیاواز که بوه شیربرا هه

خوشمک و بمرای شمیری   وانیش بون بمه ک ژنیان خواردبێ، ئه ر شیری یه گه کوڕی دو خێزانی جیاوازیش ئه
 . بڕاوه کتریان پێ نه اڵم میراتی یه شیاون، به کتر نه یه  رگیری به تر بۆ هاوسه(. ئی )هاوشیره
ڵ بماوکی  گمه  ی لمه کمه نمدی ژنه وهێپ.  وام بموه رده ڵ باوک و دایکی خۆی بمه گه  ندی مێرد )شو( له وهێپ
سمو، بمۆ  ک و خهنمدی بمو وهێپ  ی بۆتمه کمه ڵ دایکمی مێرده گمه  لمه زور و خمه  ندی بوک و وهێپی بۆته  که مێرده
 نک(. ( و داپیر )نه وره گه باپیر )باوه  کانی بون به مناڵه

نمدی  وهێپ  ی بۆتمه کمه بمۆ مێرده  ندیه وهێپو  . ئه وام بوه رده ڵ باوک و دایکی خۆی به گه  ندی ژن له وهێپ
کان بمۆ  داپیر. مناڵمه باپیر و  کانی بون به سو و، بۆ مناڵه ندی زاوا و خه وهێپ  زور و بۆ دایکی بۆته زاوا و خه

 . وه( زا )نه وان بون به کچه ئه
  ی فۆلکلمۆری دا بمه وه گێڕانه  ی )بوک( له که ری کوڕه ڵ هاوسه گه  سو( له ندی نێوان دایکی کوڕ )خه وهێپ

خمۆش بماس   ی )زاوا( بمه که ری کچه ڵ هاوسه گه  سو( له ندی دایکی کچ )خه وهێپچی  که . کراوه  خۆش باس نه
کاتێمک دا   ، لمه بموه  ، لێمی تموڕه ، ئیشی زۆری پێ سپاردوه ی گرتوه که بوکه  ی له خنه ره  میشه سو هه خه . کراوه

نمدی پێشمینان دا  نمدێ په هه  ش لمه ممه . ئه تی نازی بکێشێ و دڵی رابگمرێ ، ویستویه ی کردوه ستایشی زاواکه
 . وه ته نگی داوه ره

ی( و  که ی )مێردی کچه نێوان زاواکه  دایک له  که  وتوه داکه  وه زیهو جیاوا وا"، له و دو هه  چیرۆکی "بانێکه
 تی. ی( دا کردویه که ی )ژنی کوڕه که بوکه

می ژیانی خۆی دا  رده سه  له  وه وانه کانی ئه وه ی و نه که ی و بوکه که هۆی کوڕه  به  اڵم باوک پێی وابوه به
  ش لمه مه بێ. ئه وام ئه رده ی به که ، خێزانه وه مێنێته رۆشنی ئه  ی بهجاخ دوای مردنیشی وه  بێ و، له رز ئه ی به پایه
 :وه ته نگی داوه ندی پێشینان دا ره ندێ په هه

  وه وانمه کانی ئه وه ی و نمه ی و زاواکمه کمه هۆی کچه  به  زار زاوا ماڵم نابێ ئاوا". چونکه هه  : "به وتویانه
 . وه بێته ڵکو کوێر ئه وام نابێ، به دهر ی به که بابه ره ی و به که ناوی خێزانه
پێویسمتی دارایمی و   بموه  وه سمتی ئمه به رگم". مه کا بمه رگم، زاوا نمه : "خمودا بمدا ممه ها وتویانمه روه هه

 ی. تی زاواکه ژێر منه  وێته ی بکه وه له  ی، مردنی پێ خۆشتر بوه س زاواکه ده  وێته که دابینکردنی ژیانی نه
رزا و،  هێموه  کانیان به رژن و مناڵه هێوه  کانیان به ر( و ژنه شوبرا )هێوه  بون به  که هرد بۆ ژنێبراکانی م

 کتری. ئامۆزا )پسمام و دوێتمام( ی یه  برازای شوبرا و بون به  کانی بون به مام، مناڵه  کانی بون به بۆ مناڵه
  کانی بون بمه )میمک، پلک(، مناڵه پور  کانی بون به دش و بۆ مناڵه  بون به  که کانی مێرد بۆ ژنه خوشکه

 کتری. پورزا )میمزا( ی یه  زا )خوارزا( ی دش و بون به خوشکه
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.  کردوه ی نممه که ی دشمه چمماره  زی لمه ش حممه کمه . براژنه کمردوه  ی نممه کمه ی براژنه چمماره  زی لمه دش حمه
 : وه ته اوهدنگی  ندی پێشینان دا ره په  ش له مه . ئه کترییان کردوه کانی یه ره ربه به

 ". پێ دایه  وشێکی له ، دره ڵ دایه گه  رچی دشێکی له : "هه وتویانه
 ". پێ دایه  وشێکی له ، دره دێ دایه  س دشی له رکه : "هه ها وتویانه روه هه

  بون بمه ی هەردوالکان ( و مناڵه )الله خاڵ  کانی بون به ژنبرا و بۆ مناڵه  بون به  که براکانی ژن بۆ مێرده
 کتری. ی یهو پورزا ۆزاخاڵ

پمورزای   کان بمون بمه پمور و مناڵمه  کانی به ژنخوشک و بۆ مناڵه  بون به  که کانی ژن بۆ مێرده خوشکه
 کتری. یه

  کان بۆتمه بمۆ مناڵمه  که بوبێ و، ژنێکی تری هێنابێ. ژنه هه  و ژنه ی مردبێ و مناڵی له که ر ژنه گه مێرد ئه
 زڕکوڕ و زڕکچ.  ته بونه  که کان بۆ ژنه ژن و مناڵه باوه

کی تمری  بوبێ، شمویه همه  کمه مردوه  پیماوه  ر منماڵی لمه گمه ئه .ژن بێوه  بۆته ی مردبێ  که ر مێرده گه ژن ئه
 زڕکوڕ و زڕکچ.  ته بونه  که کان بۆ پیاوه )زڕباوک( و مناڵه  پیاره باوه  کان بۆته بۆ مناڵه  که کردبێ، پیاوه
نمدین گونمد نماو  چه  وه م نماوه ڵێن زڕگموێز. بمه ئمه گرێ پێی  نه ر ر به گه ئه ر، داری گوێز بێبه  زڕ، واته

خشمێ.  به مان مانما ئه جازی همه جۆرێکی ممه  ، به وه ناوی باوک و دایک و کوڕ و کچه  . نوساندنی زڕ به نراوه
  و مناڵمه ئه  پێی وا بوه  که بێ، باوکه نه  و باوکه له  باوکێکی تر بوبێ و  له  کی تر، واته شویه  کوڕێ یا کچێ که له

کمو  وه  و باوکمه ئمه  وانیش پێێان وا بوه ئه  باوکیان نیه  و پیاوه ئه  زانیویانه  کان که . مناڵه وه هاتو خێر ناد بۆ ئه
 کانیش زڕکوڕ و زڕکچ بون. ( و مناڵه پیاره زڕباوک )باوه  که مان نادا. باوکه  خ به مناڵی خۆی بایه

کانی، کممچ و  کمموڕ و بوکمه - کانی پێکهێنممراوی مناڵمه  مێمرد و، خێزانممی تمازه ژن و - خێزانمی بمماوک
ژیما بمن، یمان   وه ک خمانو دا پێکمه یمه  مویان لمه همه  نگه زازا( کانی، ره زا و کوڕه )کوڕه  وه ڵ نه گه  زاواکانی، له

  رچی پیمر و بمه گمه ، ئه اپیمرهد - یا دایک  باپیره، - ک گوندا ژیا بن. باوک یه  ک دێ دا، یان له یه  مویان له هه
ئامۆژگماری و   لمه  بوه ریان هه وری کاریگه ی ده وه ر ئه به  مابن، له نی کارکردن دا نه مه ته  له  سااڵ چوش بوبن و،

نێموان   لمه  لێ جار کێشه . گه ی ماڵ ناو براون که کۆڵه  کانی ناو خێزان دا، به رکردنی کێشه سه و چاره  رده روه په
ژیانی  وه ی پێکمه  " نیشمانه ڵ تۆممه گمه  سمو لمه ندی: "بوکێ گوێت لێ بمێ، خه ، په سودا دروست بوه بوک و خه

 کانێتی. چکه و خێزانی به  خێزانی باوکانه
خمدانی  بمۆ بایه  یه باب دا نیشمانه ره و بمه  ماڵمه ڵ خێزان و بنه گه  ندی له وهێپ  له مو ناوه  و هه بونی ئه هه
تی  ی خزمایه بۆ دیاریکردنی پله  یه ی هاوخوێنی و، نیشانه ر بنچینه سه  تی له ندی خزمایه وهێپراگرتنی   کورد به

کماتی   اڵڵ لمه رام و حمه ی حه تی بۆ دیاریکردنی راده تایبه  کتری، به یه  یان له ی نزیکیی بایۆلۆجی ناسینی پله و
 رگیری دا. هاوسه

نمد دایکمێ  ری چه ک دایک یان به ری یه به  نگه ، ره وه هوتۆت ندین کوڕ که باوک چه  ، له خێزان فراوان بوه
خێزانێکمی   بمه  یان بموه کمه ر یه . همه یان دروست کردوه وانیش خێزانی تازه ک پشت بون، ئه یه  اڵم له بوبن، به
 : ندوه یان سه ره ی جیاواز په دو شێوه  ، به زیادیان کردوه و فراوان بون  وانیش که ناوک، ئه

نماوی   بمه  کی دیماریکراو یمه ماڵه و دروسمتبونی بنه ره بمه  ندنی خێزانی فراوان بوه سه ره ن، پهکیا یه شێوه
  وه ی نمۆزده ده کانی سمه تیمه واکانی میرایه رمانڕه فمه  ماڵمه نماوی بنه  یما بمه  ت، پیشه ریقه ، گوند، ته وره گه  باپیره

 یان  کمه تیه اڵیه کۆمه  ی هێمزه وا بناغمه رمانڕه اڵتی فمه هسم ڵ ده گمه  یان لمه اڵوی وی و تێکمه نێتی زه ناسراون. خاوه
 یشمبوبێ  ر هه گمه ، ئه بوه یان نمه کی اڵم نفموزی خێڵمه ، بمه بوه یان همه تی و ئابوری اڵیه . نفوزی سیاسی، کۆمه بوه

 . الواز بوه
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  یان بمه کمه ریه هه   ابێ، کمهب ره ند به و دروستبونی چه ره به  ندنی خێزانی فراوان بوه سه ره ی تریان، په که شێوه
  ر لمه یان. همه  کمه یما نماوی گونده  کمه بوبێ یا هی دایکه  که    ناوی باوکه  که وه ناسراون، ئیتر ناوه تیه ناوێکی تایبه

  بمه بمون  ، وه نماوێکی تمره  وه، بمه تمه وتونه ک باوک که یه  مویان له هه  بابێ که ره ند به چه  دا ندنه سه ره و په وتی ئه ره
  مویان لمه همه  بوه رج نمه ند هۆزێک، مه هۆزێک و، چه  بون به  ، وه تره ناوێکی  ، به وه ک پێکه یه ند تیره ک. چه یه تیره
خێمڵ   ، بمون بمه ک )فیدراسمیۆنێک( یمان پێمک هێنماوه کێتیمه یه  ، وه نماوێکی تمره  وه، بمه ک پشت بوبن، پێکمه یه
  دانتر بمون، یما نزیکتمر بمون لمه اڵتتر یا کۆنتر یما خانمه سه ده  مویان به هه  له  کیان، که یه ماڵه بنه  ت( ێک. شیره )عه
مان  ئمه  کمه باتی خێڵه  ت دا له زگاکانی حکومه ر داووده رامبه به  یان کردون و، له تی رۆکایه م، سه رده وایانی سه رمانڕه فه

نمدی نێموان  وهێپی هماوخوێنی و،  ر بنچینه سه  کان له بچوکه  که ندی نێوان خێزانی یه وهێپیان کردون.  تی رایه نوێنه
  ژیمان لمه  وه و پێکمه  وه مانمه  ش و دقمازانجی نماوکۆیی لمه کی هاوبمه ڵه ی رێچه ر بنچینه سه  کان له تیه اڵیه کۆمه  که یه

بوری دا، نفموزی پاڵ نفوزی سیاسی و ئا  . له یان بوه که تیه اڵیه کۆمه  ی هێزه سنورێکی جوگرافی دیاریکراودا، بناغه
 . ن کاتی پێویست دا، ساز بده  س، له دان که ندێکیان سه زاران و، هه ندێکیان هه هه  بوه، توانیویانه یان هه کی خێڵه

.  وه تمه  کمان، کۆبونه  جیاوزه  باب و خێزانمه ره و بمه  مو هۆز و تیره بۆ هه  ژێر ناوێکی گشتی دا  خێڵ، له
.  بوه یان هه نگیی ناوکۆیی نگی، جه رهه تی، ئابوری، فه اڵیه کی کۆمه یه ێ، رێکخراوهجێ بوب ند یا نیشته وه خێڵ، ره

نگێکی  رهمه ب( بمون، فه زه ک دین )ممه ر یه سه  له بەشی زۆریان( ئاخاوتون،  هجه ک له ک زمان )یه یه  مویان به هه
کی دیماریکراوی ژیمان و چماالکی  یمه ، ناوچه یان کمردوه رگیری نماو خۆیمان دا هاوسمه  ، لمه بوه شیان همه هاوبه

ئاشمتی یما   رپرس بون، به به  وه وروپشتیان دا، پێکه کانی ده س و گروو و خێڵه م که رده به  ، له بوه ئابورییان هه
 ن. ناووناوبانگی بکه  یان و داکۆکی له که ندی خێڵه وه رژه به  پارێزگاری له  ڕ، شه  به

کانی دقمازاخی روسمی،  نگیمه جه  کمه ی یه ر شمێوه سمه  مید، لمه بدولحه می عوسمانی دا سوڵتان عه رده سه  له
  کمه رگمرت بمۆ دروسمتکردنی یه کانی کمورد وه و هۆز و خێڵمه  باب و تیره ره تی به اڵیه ی کۆمه پێکهاته  سودی له
 وام بون. رده نگی جیهانی به مین جه که تا یه هه  که( 1211) میدی کانی ئااڵی حه نگیه جه  کیه خێڵه

بردنی  ڕێوه و، بۆ به  ئینگلیز عیرادقی داگیر کردوه  که  وه نگی جیهانیه مین جه که دوای کۆتایی هاتنی یه  له
رکوک، موسمڵ،  : لیواکانی سلێمانی، که وانه ی کارگێڕی دا، له که یه  ر سیانزه سه  به  ش کردوه عیرادقی دابه  که واڵته
،  ت: کمارگێڕی )ممودیری ناحیمه اڵتی حکوممه سمه ئیتمر ده  وه و کاتمه لهک.  لیوایه  ولێریشیان کردۆته ها هه روه هه

  ئیشمی بمه  ی کمه وه ڕای ئمه ره اڵتی ئینگلیز سه سه . ده وه که ناوچه  ته یی خزاوه شێنه  دقایمقام(، پۆلیس، دادگا.. به
کان  ێهاتیمهکمی و د خێڵمه  بردنی کاروبماری ناوچمه ڕیوه ، خۆیشی بۆ بمه می عوسمانی کردوه رده کانی سه دقانونه

 . کردوه جێ فغانستان جێبه ئه  ێشتر لهپ  که  هێناوه تی نیزامێکی تایبه
،  وڵی زۆریمان داوه عیمراق دا همه  هاشممی لمه - تی اڵتی پاشایه سه ویش ده اڵتی ئینگلیز و دوای ئه سه ده
نگاوی کارگێڕی، دقمانونی، سیاسمی،  ندین هه چه  وه ر ئه به  سپێنن له و بیچه  وه تی زیندو بهێڵنه می خێاڵیه سیسته
 کو: ، وه دا ناوه یه و ئاڕاسته یان به ئابوری
 شائیری. م، دقانونی دعاوی عه که یه
 کان. رانی خێڵه سه  به  ویوزاری کوردستانی داوه زۆری زه  رازی که ی ئه سویه م، دقانونی ته دوه
ممودیر   زراندون بمه و، دایان مه  ان سپاردوهک رۆکی خێڵه سه  کانیان به بردنی زۆری ناوچه ڕێوه م، به سێیه

 وار بون. خوێنده وار یا کۆلکه خوێنده ندێکیان نه کاتێک دا هه  له
ردان و  سمتێوه ده  کان بمه رانی خێڵمه سمه  لێ لمه گمه  رانی عیمراق دانمراوه نی نوێنمه نجوممه ئه  م، که چواره

نمدامی  ئه  تمه ت، کراونه یان بمۆ حکوممه یدڵسۆز  ر به رامبه ت، به زگاکانی حکومه پشتیوانی داووده
 مانی عیراق. پارله
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ر  به  مافی جوتیاری له  وتو، که تایی دواکه ره کی سه یه شێوه  تی به می خێاڵیه گی و سیسته به ره می ده سیسته
وما.  دقه 1152 موزی ی ته 14 تا شۆڕشی  بوه ی هه کانی عیراق درێژه کارپێکراوه  پێی دقانونه  گرتبو، به چاو نه
وتنی  ی پێشمکهیی دقمازانجی ئمابور وه زۆرتر لمه  که رکرد. دقانونه راعی ده تی شؤڕش دقانونی ئیسالحی زه حکومه

ی یی ئمابور کانمدنی بناغمه ڵته هه  کمه سمتی دقانونه به مه . بوه ستی سیاسمی همه به ر چاو گرتبێ، مه به  کشتوکاڵی له
. دقمانونی ەوی، دانمرا بمو نێتی زه خاوه ی وه مکردنه ی که ر بنچینه سه  هل  تی که تایبه  ، به گی بوه به ره می ده سیسته
اڵتی  سمه کاند و، ده ڵته کی زۆر هه یه ندازه گی تا ئه به ره می ده و، سیسته  موار کراوه ند جارێ هه رچی چه گه ئه  تازه
کان،  بابه ره و به  ماڵه ی نێوان بنه دێرینهتی  ندی خزمایه وهێی پ ڵه اڵم رایه . به وه م کرده کانی که ته شیره رۆکی عه سه
کانی  جیاوازه  و هۆزه  ندامانی تیره تی خێڵ و ئه رۆکایه تی هاوناویی نێوان سه ی خێاڵیه رینهێندی د وهێی پ ڵه رایه
ا و ویدارانی پێشمو )میمر و ئاغم تی نێوان زه ی خێاڵیه ندی دێرینه وهێی پ ڵه ند(، رایه وه جێ و ره )نیشته  که خێڵه
 وام بو. رده کی تر به یه شێوه  کان )کرمانج و مسکێن و گۆران(، به گ و شێخ( و جوتیاره به

کمداری  ی چه وه رکوتکردنی بزوتنمه بمۆ سمهز(  1121)  وه زرانیه تای دامه ره سه  کانی عیراق له ته حکومه
تی و  اڵیمه کۆمه  کی و ناکۆکیمه هتی خێڵم ی دوژمنایمه سمۆنگه  له . مان تاکتیکی عوسمانی کردوه وی هه کورد پێڕه
ربازی  سمه  و همۆز و خێڵمی کمورد هێمزی نیمچمه  باب و تیمره ره بمه  ، له وه کانی کورده کانی نێوان خێڵه ئابوریه
شمتاکانی  هه  لمه لە شەسمتەکانی سمەدەی بیسمتەم فورسمان سمەالحەدین و، نیزامی" لێ دروست کردون. یره "غه
کانی  ندنی چاالکیمه سمه ره ی په رممه گه  ئیمران و، لمه - نگی عیمراق رمبونی جمه ی گه نگه جه  م دا، له ی بیسته ده سه

ی  ر بنچینمه سه  نی" له ته وجی دیفاعی وه فی " و "فه وجی خه عس "فه تی به کانی کوردستان دا، حکومه رگه پێشمه
نماوی   کانی خۆیمان و، بمه ۆکهر تی سمه رکردایه سمه  کان، بمه و هۆز و خێڵمه  کانی تیره ره ڕکه شه  سازدانی پیاوه

کان بممۆ  ربازی لممێ دروسممت کممردن. دوای راگمموێزانی دانیشممتوانی گونممده ی سممه کممه ، یه وه کانی خۆیانممه خێڵممه
دوای   م دا و، لمه لیجی دوه نگی خمه جمه  ئیمران و، لمه - نگی عیمراق جه  ملێ و، شکانی عیراق له ئۆردوگای زۆره

ڵ  گمه  شمان و، لمه ڵوه هه  ربازییانه سمه  کمه م یه ، ئمه(1111 دنی )ئمازاریڵکی کوردستان و ئازادکر ڕینی خه راپه
وت.  یی تێکمه شمپرزه  کان وجمه تی نماو فه ربازی، سیاسی، ئمابوری، خێاڵیمه تی، سه اڵیه ندی کۆمه وهێپش دا  وه ئه

کان،  ی جمارانی گونمدهت اڵیمه ژیانی کۆمه وه ی پێکه کو چوارچێوه اڵم "خێزانی فراوان" وه ، به "خێزانی ناوکی" ما
 ک ترازا. یه  و، له با و پته تی ته اڵیه کی کۆمه یه که کو یه و هۆز و خێڵ وه  تیره
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تێبینی:
کمار   "، بمهextended family"، و"خێزانی فراوان" بۆ "nuclear familyی "خێزانی ناوک" بۆ " واژه سته ده

 . هێنراوه
ی  وه دا لێکۆڵینمه و بمواره لمه  ، کمه وه بمه ره کی عه رنجی زانایمه باری سه  ی لهر خێزانی کورد سه  بۆ ئاگاداری زۆرتر له

 (1172 - )بغمداد،  الدکتور شاکر خصمباک: االکمراد دراسم، جغرافیم، ارنوغرافیمه کتێبی:  ، بڕوانه یدانی کردوه مه
 .471 - 453 ص
نمدی  دی خماڵ، په ممه شێخ محه :رگیراون وه   یه رچاوه سه م کار هێنراون له  دا به ته م بابه کانی له کوردیه  نده په  شێ له به

 (2337 - پێشینان، )سلێمانی
اڵتی  سمه کانی ده سیاسمیه  ن حاکمه الیه  کانی کوردستان له بردنی ناوچه ڕێوه ی جۆری به رباره بۆ ئاگاداری زۆرتر ده

 : ، بڕوانه وهکانیان نوسی کان خۆیان یادداشته حاکمه  ، دو له وه ری ئینگلیزه داگیرکه
(، الجمزء الثمانی 1173 - های: سنتان فی کردستان، ترجم، فؤاد جمیمل، الجمزء االول )بغمداد بی: ره زمانی عه  به

 (1173 - )بغداد
 (1171 - ، )بغداد ادمونس: کرد وترک وعرب، ترجم، جرجیس فتح الله بی: ره زمانی عه  به
 (1367 - ابراهیم یونسی، )تهران  ادمونس: کرد وترک وعرب، ترجمه زمانی فارسی:  به
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تییپێوەندیخێاڵیهڵهرایه
ڵگایکوردیداناوکۆمهله

 
 

 یەرا
پ ی هڵ
خ یندوەێ
اێڵ ک ناو  لە تی یە
 همۆ
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 (نمونهبه)ئێلیجاف

 :مەکیەیشەب

 ژوێمۆبەوەانەڕگ
م  ئمه یکان ناره کمه  ، لمه الواز بموه یند ناوه یتاڵ سه ده  دا، که یاسب عه یت هڵو ده ین مه ته یکان ناغهۆدوا دق  له

 رۆز یک هیم نمدازه دروست بون، تما ئه یی ناوچه یوا هڕرمان و فه یی ناوچه یت ماره دا، ئه الوازه  فراوانه  رهۆمپراتیئ
 ێنمد ش دا هه وانمه نماو ئه  لمهبمون.  خت تهیپا یغداد و به یباس عه ی فهیل خه  ر به ناو سه  ر به بون، هه ۆخ ربه سه
 .یکورد یت ماره ئه

 یر رانسمه دا سه وه نماو ئمه  ، لمه کمه ناوچه یرکردنمیداگ ،یباسم عه یت هڵمو ده یو روخمان لۆغ ممه یرشێه
تما  یو کمورد  کمه ناوچه یژوێمم نلمو،ۆیدق  ره و دقمه نلموۆیئماق دق یکان وره گه  تورکمانه  هێڵخ ن هیال  کوردستان، له

  لمه یرۆز  بمه ، هین یک ره سه یکێدا باس کان وداوهناو ر  کورد له ی. باس کردوه کیو تار زڵۆئا رۆز یک هی ندازه ئه
 ،ێبم  فنامه ره شمه ،ێرخان کرا ب کورد ته یباس ۆب  که ژوێم این ته  نگه . ره وه تهێنرێخو کان دا ئه روداوه یزێراو په
کمو  وه یکان هێڵمت و خ ماره کمورد و ئمه ،یت هیماڵ ممهۆک ،یئمابور ،یاسمیس یخمۆد ی وه نمهۆڵیکێل ۆبم ێشم ئه  که
 .ێریربگ وه ێل یکڵ کورد که یژوێم  به ت بهیتا یک هی رچاوه هس

  سمگرتن بمه ده ۆبم یشتنیلهاو و په یسونن یجۆلیۆدیئا ی نهیر بنچ سه  له یعوسمان یت هڵو ده یدروستبون
 ،یعیش یجۆلیۆدیئا ی نهیر بنچ سه  له یو فه سه یت هڵو ده یو دروستبون ئه یدا و، دوا استڕ ناوه یتاڵ ژههۆر ر سه
ممان  . هاوزه وه دانمهی م مه ئه یدق ناو چه  وت بوه که ستانوام. کورد رده به یکڕێ شه یدانی مه  کرده ی که مو ناوچه هه
 انۆیمخ ێڵخ نیند و، چه  وه بوبونه ندویت ز ماره ئه نیند کوردستان چه  له دا، ته هڵو م دو ده ئه یدروستبون ڵ گه  له
م دو  ئمه وانێمن  لمه ۆخ ربه و سه زێه به یکێت هڵو ده یناوک  تهێبب  وهیتوان ی نه انیکێک هی چی. ه وه خست بوه کێر
 یچ و ملکمه یزۆسڵد انی که هیر  دا هه یو عوسمان یو فه سه وانێن  له زێه یرازو ته ی رهێگو  به کوڵ . بهدا ته هڵو ده
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 . وهڕیرب ده انیکێک هی ۆب ۆیخ
 ی رهیمو ت زۆو هم ێمڵخ نینمد چه  لمه  کهماتوهێکمورد. پ یکان ته رهیش عه نیتر وره گه  له  بوه کێک هی جاف

ل  بمه جه وانێمن  کوردسمتان دا لمه یفراوان یک هی ناوچه  له ،ێج شتهین یکێم ند و که وه ره یرۆو بچوک، ز  وره گه
  دا بمه ڵشمما نماو ره  کوردسمتان دا لمه یتمەاڵژهۆر ەل  سمنه یر دهیمئاو یایکوردستان و چ یخوارو ینیمر حه
 .اونیژ یدارڵ ئاژه

و  یعوسممان یسمنور یکان ناوچه  له م ستهیب ی ده سه یتا ره و سه  زدهۆو ن  ژده هه یکان ده سه ییژایدر  به
 رۆز ی" ت هیمع به . "ته کراوه نمه یارید لێو ک ێڵه  به  ته هڵو و دو ده ئه ی. سنور ر بردوه سه  به انڵیدا سا یرانیئ
 یسمنور  وهیمزان انیم ر نه هه انیکێند هه کان هێڵ. خ بوه نه ارید اونیدا ژ کان هیسنور  ناوچه  له  که ش نهێاڵو خ له

 ۆبم انیمتر یکێنمد بون و، هه سمنور همه یویمردو د همه  لمه ڵدان سما سمه ییژاێدر  به  چونکه  ه،یچ یت هڵو ناوده
 ڵ همه ێپ ینگ ته رانیر ئ گه . ئه داناوه انیک هیال ر به سه انۆیخ ی ر جاره ز، ههربا باج و سه یدان  له  وه اندنهڕ پهۆخ
 ی" ت هیمع "ره  بمه انۆیبن خ یچنڵ هه ێپ ینگ ته یر عوسمان گه و، ئه یعوسمان ی" ت هیع "ره  به انۆیبن خ یچن
و،  ت هڵمو ردو ده همه انوێمن یکان هیمندەوێپ یگمرژ ۆیهم  تمه جار بونه ێند سنور هه یکان هێڵ. خ ژماردوه یرانیئ
 . قاندوهڵکان دا خو سنوره یستان ده کاربه وانێن  له یکدار چه یکادانێپ

 جافیلێئیوتنرکهدهیتارهسه
  جاف لمه یلێئ یجار ناو م که هی ۆ. ب کراوه  ز( نه 1516 /ک 1335دا ) فنامه ره شه  جاف له یلێئ یباس

و  لێمئ نینمد چه ی وره گمه یکێنیۆدراسمیف  کمه  لهێم ئ ئه ێ(. ناشز 1631 /ک 1341)  هاودا هاتوه زه یمانی په
دا  مه رده وسمه له ڕکتموپ  اوهیمدا ژ یمی اوچمهن یزێمدو زله یرسمنور سه یفراوانم یک هیم ناوچه  له  بوه  رهیو ت زۆه

 یلمێر ئ سه ۆب  وه نهێڕگ ی ئه ژونوسانێم  له ێند . ههێبو ب هه یژێدر ییژوێم یک هی نهیشێپ ێب ئه ،ێدروست بو ب
  بمه انیئێسمتا ی للمهیح یتما شمار  وهڕۆجموان  بون و، لمه  وره گه یکێلێدا ئ کان هیباس عه یم رده سه  له  جاوان، که

 .(1173 - غدادەب ژار،ەه یانێڕرگەگاوان، و یرکراویب  له یزۆواد، ه فا جه )د. مسته . بوه  وه هست ده
  کمورد بمه یکان هێڵمخ  ز( کمه 1514 یئماب ی 23 رەراممبەک ب 123 یبمەجەر 2) رانێدڵچا یرد به نه
و دو  ر ئمه سه  رز، به ر ئه سه  ، له که ناوچه یشبون دابه یتا ره سه  بون، بو به  که هڕ شه یشدار به یعوسمان یدقازانج
و  رانێمئ ینیم رزه سمه  لمه ێشم به  بونه انیکێش . به وه شه دو به  کرد به یشیکان هیکورد  ته ماره ئه تری. ئدا ته هڵو ده
 یتماڵ سمه ده رێمژ  وتمه و که یعوسممان ینیم رزه سمه  لمه ێشم به  بموه یکێشم و، به یرانیئ یتاڵ سه ده رێژ  وتنه که

 .یعوسمان

هاوزهیکانماننامهیپه

 یستراون، سمنور به  زهێم دو ه ئه وانێن یکان دقورسه  هڕ شه یدوا  له  کهز(  1764 /ک 1151نادر شا )
  نمه ایمج  شمانهیو ن لێمک یدانمان  و بمه  خشمه ر نه سمه  لمه کراویاریمد یکێڵێکو ه وه زیرگ هه نای شبونه م دابه ئه
 ،ێج شمتهینمد و ن وه سمنور، ره یکان هێڵم، خ بموه اڵ و دقمه ێد و شماره  ناوچمه ی نهیر بنچ سه  له کوڵ به ، وه ته ۆکرد
و  یکۆو نماک  شمهێک ی هیمما  تمه وان بونه ر ئهجا رۆ، ز کردوه داێت انۆیهاتوچ   نهاڵسا یباج ێند هه  ر به رامبه به
 یمم دوه ی وتنناممه ککهێ( و ر1223 /ک 1232) م کمه هی ی وتنناممه ککهێر  بمه مڕۆرز ئمه یکمانۆ. تا گفتوگڕ شه
 سنور دانرا. یکردنیارید ی تهیمۆهات و پاشان ک ییتاۆز( ک 1247 /ک 1263) مۆرزر ئه

 یو هڕم هڵم دقمه یکان ناوچمه ماڵ بمه ، شماوهێک  نمه یت هڵمو ردو ده همه انوێن یسنور ێڵیه یرچ گه هاو ئه زه یمانی په
 یو عوسممان رانیمئ وانێن  له  بوه ۆڵیدو دق یکێمانی په اۆیگ  هاو دا که زه یمانی په  . له کردوه یاریناو د  به ،یانیردوک هه

 یلماندن سمه یانمدنی راگمه ۆبم  نوسراوه یعوسمان ی نه هیکال هی یکێمانی کو په وه  که  هیدا س ر ده به  له ک هی گهڵ به این دا، ته
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 : کردوه یارید انۆیخ یکان وه هڕم هڵ دقه یسنور  رهۆمج به   مانهی و په ئه ێیپ  . بهیرانیئ ین هیال  به  که وتنه کهێر
 ی به سمه بمن، دقه  ممهێئ یهم  دره  مان و بمه جه یناو بمه نێدو شمو جانیغداد و ئازربا به یال یسنور  "له

 یكمینز ی كه شاخه ،ێب  مهێئ ۆب یكان شته ده ڵ گه  كراوه، له یارید یسنور به  لیرم سه  نگ، كه ته ره تا ده یل هند مه
 .ن مهێئ یه  نهر نگ و ده ته ره سنور. ده  تهۆب یلباشیم ،ێوال ب ئه ۆب

  ردویمی  زه   و   رهپیم   و،   ن  مهئێ   ییونومایه   تی  زره  حه   عال  ئه   هی   جاف   یلئێ  له    هارونی   و   نیادزی   كانی  زهۆه
                                                                                                 . وه  ته  ماوه   تر   ی  الكه   بۆ   شی 

 یاڵ دقمه یژئماواۆر تمه  وتونه ش كمه و گوندانمه ئمه ،ێبكمر رانێمو  هی وه شاخه ی لوتكه به   كه ریزنج یاڵ دقه
 بن. وال ئه ئه ۆب یتاڵ ژههۆر  ونه كه ش ئه و گوندانه و ئه  وه ننهێم ئه  مهێئ ۆناوبراو ب یرانكراوێو

 یاڵ ر دقمه سمه  بمه ێوانمڕب یكێنێر شمو همه مڵم زه یاڵ دقه یوال ئه  تهۆوت كه ی وهێو ك زور ئه شاره یكینز  له
 ۆبم یر وروبمه ده یكان گونمده ڵ گمه  ورامان لمه همه یاڵ وت كراوه، دقمه زه  وه مهێئ ییونیهوما ین هیال  ناوبراو دا له

  و   وانریم  ممه   و   ن  ممهئێ   همی   ری  وروبه  ده   و   جهدقزڵ   زور. شاره یسنور  به دقان دانراوه  چه ی ردنه تر، گه ی كه نه هیال
                                                              . تر   ی  كه  نه  هالی   هی   ری  وروبه  ده 

  كاول   دقارس   الی  له    مغازبرد   یاڵ  دقه   و،   وان   سنوری   ر  سه   له   ماكۆ   و   دقوتور   یاڵ  دقه  داوه    انیاربڕی   ردوال  هه
                 ". ن  بكه 

 ن: خه ئه یر ده یکان نجامه و ئه کۆر و ناوه  مانهی م په ئه یستن به یژگارۆر یرج لومه هه ی وه نهۆڵیکێل
وان  ئمه یو، دوا  کمردوه یرانمیئ یحموکم یو فه سمه ی هڵما هاو دا بنه زه یمانی په ینینوس یکات  له: م که هی

 ینگ جمه م دا همه انیمو هه یم رده سه  . له کردوه انیدا حوکم ک هی یدوا  دقاجار، به نجایند، ئ فشار، زه ئه ی هڵما بنه
مو  همه  لمه ماڵ ، بمه کمراوه رۆمم وتن ککمهێر یممانی هم پم ، همه وماوه دا دقمه یو عوسممان رانیمئ وانێن  له یناوێخو
.  نمهیبنچ  به  هاو کراوه زه یمانی په یکۆر دا ناوه کان وتنامه ککهێمو ر هه  و له کانۆمو گفتوگ هه  کان و له مه رده سه
 وانێمن  لمه  بموه نیکوردنش یکێ، شار بوه ت هڵو ردو ده هه یران نهێنو یوتن کهکێو ر  وه بونهۆک ینێشو  هاو که زه

  وانمه له  کمورد بموه یلمێئ نینمد چه یانیمژ یند بهڵ دا مه شئێستا  دا و له  مه رده و سه دا. له نیدق کرماشان و خانه
 جاف. یلێئ یکان زهۆه  له ێشەب

 یکردنیاریمد  دا و لمه کان وتننامه ککهێر یشتنڕدا  له  بوه هه یک ره سه ۆڵیر ت هڵو ردو ده هه یزێه یرازو ته: م دوه
 یشمتوانیدان یب زه ممه ،ینمید ،یت هیمێاڵخ ،یمی وه تمه نه یپرسم  تمه دراوه نه ێدا گمو وه دا. لمه یو عوسممان رانیئ یسنور
 یانیمژ ینمد بهڵ کورد و ممه یکان هیت هیرایم یو هڕم هڵ دقه یشکردن دابه ۆیه  تهۆسنور ب یکردنیارید  وه ر ئه به  . له که ناوچه
و  ر ئمه بمه یکێشم به انیم ، تمه هڵو م دو ده لمه ێک هیمنماو   تمه وتونه که انیم  انهی یت هیرایم م ئه یو هڕم هڵ . دقهیکان وره گه  لهێئ

  وانمه له ران،یمئ یکێشم به  تمهۆب یکجار هیم  بمه سمتانکورد یتماڵ ژهمهۆر تمریئ  مانمهی م په ئه ی. دوا وتوه که  شکردنه دابه
  تمهۆکوردسمتان ب ینمد و، باشمور و ناوه رانیمئ یت هڵمو ده یسمت ردهێژ  ته وتونه که انیو موکر ناڵ رده ئه یکان هیت هیرایم
 یکان وره گمه  لمهێ. ئیعوسممان یت هڵو ده یست ده رێژ  ته وتونه که رانۆبابان و س یکان هیت هیرایم  وانه له ،یعوسمان یکێش به

 جاف. یلێئ  وانه دا، له که سنوره یویردو د ر هه سه  ش کراون به دابه  و سنوره ئه ییژاێدر  به شیکورد
سمان،  ، جه دره هاتون، بمه کێپ یر سه  هاو دا له زه یمانی په  له ی هینیم زه  شکردنه و دابه ئه ی ێپ  به: م هێیس

دقان  چمه ی ردنه ( و گهئێستا ڵیخورما کی)نز مڵ زه یاڵ (، دقهئێستا ینیدق خانه کی)نز  رنه نگ و ده ته ره ده ،یل نده مه
ورامان  همه یاڵ . دقمهیعوسممان یر بمه  تمهۆوت ( کهئێستا ینینجوێپ کی)نز  جهڵ( و دقزئێستا یساددق دی سه کی)نز
 .رانیئ یر به  تهۆوت که ۆ( و ماکئێستا ی ێورم کیدقوتور )نز وان،یر ( و مهئێستا ەیپاو کی)نز

  تمهەوتون که وانیر ورامان و ممه همه یاڵ . دقمهناڵ باجمه یت هیمرایم یسمنور  تمهەوتون نگ که ته ره و ده  رنه ده
بمون،  ناڵ رده ئمه یت هیمرایم  ر بمه سمه شمترێپ  کمه ، جمهڵدقان و دقز و چمه مڵ زه یاڵ . دقهناڵ رده ئه یت هیرایم یسنور
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 بابان. یت هیرایم یسنور  تهەوتون که
 یت هیمع به هماتون، ته کێمپ یر سمه  هماودا لمه زه یممانی په  له ی هیالتێئ  شکردنه و دابه ئه ی ێپ  به: م چواره

 یکمان زهۆه یت هیمع به ردا ته رامبمه به  . لمه کمراوه یارید یعوسمان ۆجاف ب یلێئ  له یو هارون ینید ایز یکان زهۆه
  لمه  هۆیمون بو گرنمگ بم  وره دا گمه مه رده و سه له  زانهۆم ه ئه  ارهی. د وه ته ساخ کراوه رانیئ ۆب ییردو و زه  رهیپ
نما   وه رهیپ یناو  به کێزۆو ه ینیادیز یناو  به کێزۆه ئێستا ماڵ . به هاتوه انیها گرنگ دا ناو وه یکێمانی په

 یرونتر بو بن. هما یزۆو ه  رهیت یواڵ کهێو ت ەوەپوکابن ێب کۆیەه رەه رەب ەل  زهۆم دو ه ئه  نگه . رهنێناسر
 .نێردرێژم جاف دا ئه یکان زهۆه یزیر  له شئێستاتا  انیردوک هه ییردو و زه

 جافیلێئیشبوندابه
ز( و  1642 - 1621 /ک 1352 - 1332) یو فه سه یف شا سه یحوکم یم رده سه  هاو له زه یمانی په
  جمماف، کممه یلممێ. ئ سممتراوه ز( دا به 1643 - 1612 /ک 1341 - 1321) یعوسمممان یممموراد تانڵسممو
ر  سمه  به  بوه ش دابه تریئ  مانهی م په ئه ی، دوا بوه ر چهۆک یزۆو ه  رهیو ت ڵێخ ڵێ مهۆک ی وره گه یکێنیۆدراسیف
 ەوەنیدقەخمان ەل یکێش و، به  وه رانهیئ یتاڵ سه ده رێژ  تهۆوت که  تا سنه  وه کرماشانه  له یکێش دا. به ت هڵو ردو ده هه
  بمه یعوسمان یش و به ڕۆجوان یجاف یناو  به یرانیئ یش . به وه هیعوسمان یتاڵ سه ده رێژ  تهۆوت که نینجوێتا پ
 ناسراون.  وه هیمراد یجاف یناو

 یممراد تانڵسمو یم رده سه  له  هاو دا که زه یمانی په ینجام ئه  له  که  جاف بوه ی زانهۆو ه ئه یمراد یجاف
 ڕۆجموان یجماف  لمه انیم وه اکردنمهیج ۆ. بم خشمراوه به ێپ انی یعوسمان ی" ت هیع به "ته  کراوه رۆدا م یعوسمان
 .ێت دراوه انی یمراد ینازناو

  بموه ێک هیمبابان  یت هیرای. م وه بابانه یت هیرایم یو هڕم هڵ ناو دقه  وت بوه که یمراد یجاف یانیژ یند بهڵ مه
.  هبمو یعمال یبماب  ر بمه سه شیو ئه  وه غداده به یریز وه ی گهێر  غداد و له به یت هیوال  ر به سه ی انهی یت هیرایو م له
 بابان. یت هیرایم یران کهڕ شه ۆییمر یزێه یکان رچاوه سه  له  بوه ێک هیجاف  یلێئ

  وه انمهۆیخ یکێس که ن هیال  له  نه  دا، ۆیخ یکات  له  چونکه ، کهیتار رۆز یک هی تا راده لهێم ئ ئه ینیرێد یژوێم
  لمه ، وه نمهاڵ رده ئمه یکمان ژوهێم ی گمهێر  لمه ، لمهێئ م ئمه ی. باسم وه ته نوسمراوه  نمه  وه تره یژونوسانێم ن هیال  له  و نه
 . گ )ظاهر( بوه به ریەزا یناو  که  وه که ناوچه یکان ناو روداوه  تهێد  وه هیکان کهۆر سه  له ێک هی یم رده سه

 جافیکانگزادهبهیکهڵچهێر
 ێس پ ده  وه کهێاویپ یم رده سه  دا، له که ناوچه یکان روداوه  له ارید یک هی هڵما کو بنه جاف، وه یکان گزاده به

  رهیت یتێک هی یر نهێزر دامه  جاف و، به ی گزاده مو به هه ی وره گه  رهیباپ  گ به به ریە. زا گه به ر هیزا یناو  کا که ئه
 . ناوهێه کێپ انی یمراد یجاف یلێئ  که ێنر دائه  کان اوازهیج  زهۆو ه

 ی وهێکموژران و شم ۆی. هم دا کموژراوه کێمروداو  لمه ،ەوەنێمڕگەئ ەرچاوەس ێندەه کوەگ، و به ر هیزا
 : وه نهێدرێڕگ ئه اوازیج یکۆریچ ێس  دا به کان اوازهیج  رچاوه سه  له ی که کوژرانه

 
 م،کههییکۆریچ

 1155)  وه تمهۆب واڵب یر وروبه و ده  سنه  له ڕی. دقاتودق بوه ڵیسا  وشکه ن،ڵێ ئه ناڵ رده ئه یکان رچاوه سه
د،  حممه . خمان ئه مار کردوه عه ۆیخ ی که شکره له ۆب ی هێڵو دانه ن،اڵ رده ئه یت هیرایم ی ، بنکه سنه  . نادر شا لهک(
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 ۆبم یت هیمدا. نادرشما ناردو کڵم ر خمه سمه  به  کردوه یش دابه  ناوهێره ده یکان ماره عه ێڵەیوەدان ن،اڵ رده ئه یوال
 یرو  تموهاڵ همه ، شمتوهێه ێجم  بمه ینماڵ رده نادر شا ئمه یسزا یترس  د له حمه . خان ئهی که راوهیگڵ هه  هێڵو دانه
 انیم ،یک تمه  تمهۆتو که  گ نمه بمه ر هیم. زا گ بموه به ر هیزا یدا توش تناڵ هه ی گهێر  . لهیعوسمان یخاک  تهۆکرد
  یگ به ر هی. زاانڕی شه  به  بوه  گرتوه نه ێل یزێو ر  چوه  نه  وه هیریپ  به ستیوێکو پ وه انی،  کردوه  نه ڵی هیاێڕگو

 - غمدادە. بیکمورد ەب ەانیمکردو فاەجاف و شمکور مسمت نەسەد. ح ن،ەاڵردەئ یژوێم ،یکوردستان ی . )مستوره کوشتوه
اردالن،  یاز انتشمارات کمانون خمانوادگ خ،یبن محممد بمن منموچهر اردالن، لمب تموار سرو)خ هاەروە(. ه17. ل 1121
 (43 - 42. ل 2536مهر ماه  - تهران
 م،دوهیکۆریچ

 ایم  کردوه یچۆک  وهڕۆجوان  له ڵشما د ره سه ی کهینز ڵ گه  گ له به ر هیزا ندس،ۆدمیئ ی وه انهێڕگ ێیپ  به
 یوێمک  نهێم شو . لهروانیس یروبار یژئاواۆر ینار که  ( لهئێستا یخانیند ربه ده کی)نز نێاڵخ یبان ۆب  توهاڵ هه
 . بابان دا بوه یو هڕم هڵ دقه  له  که  وه تهێب ئه ژێدا ل که روباره یال  داخ به ره دقه

بابمان  یریمد پاشا م حمه ئه  ز( که 1772 / ک 1126) ژوێم نیوردتر ندسۆدمیئ ی وه کدانهێل ێیپ  به
  بمه انیم یراسمت  بمه ک هیم مماوه یدوا ماڵ . به رگرتوه وه یگ به ر هیزا  وه شهۆخ یرو  پاشا به چواالن،اڵ دقه  له  بوه
 انیسمت ده دا هیم و ناوچمه لمه  کمه یزان یس چل که یکێگروپ یی رده و جه ناڵتا یرپرس به  به یگ به ر هیزا یاستڕنا
 ر هیمزا ڕیکمو یگ ن. دقادر به بده  وه سته ده  به انۆیخ  و گروپه گرت تا ئه  بارمته  به انیو ئه  وه ر ئه سه  . له هیدابو
 یبماوک یرزگمارکردن ۆبم تمریئ ماڵ بو، گرت و کوشمت. بمه واندیش انی یگشت یشیئاسا  که ،ی م گروپه گ ئه به
 ۆڕیگم  به نێاڵخ یبان کینز  له  که رده چل جه یکوشت بو. کوشتارگا یو ئه  شه هڵ هه یپاشا  نگ بو، چونکه دره
  لمه یشمیایدز یبابمان گونمد ی. پاشما هیدا مان ناوچه هه  له  که  شهیایدز  گ له به ر هیزا ۆڕی. گ ناسراوه ل گهڕکو
 (152 - 155 :ندسۆدمی)ئ. ڕیکو یگ دقادر به  به  هکردبو داو یگ به ر هیزا  له ی مه و سته ئه ی هۆڵت

 م،ێیەسیکۆریچ

 ەک رۆز یکەیەپمماش مممود ەل کممراری: "تەوەتێممڕێگەتممر ئ یکێرۆجمم ەب گەب ریەزا یهمماتن گەب میممرەک
 ڕیکمو یگمەب اڵفوەیسم ڕیکمو یگمەب دەحممەئ اری یوالدەئ کا،ەئ گەب ریو تاه گەب ریزاه یمانەز یسادوفەت
 یادیمو ز بمنەئ رۆجماف ز ەک ،ڕۆجوان ەل گەب ریو تاه گەب ریجافن. زاه یلێئ یسیئەر یگەب دەحمەئ دەیس

 ەیگمزادەب ەیورەگ یبماوک ەدا، ک گەب ەخمان کەت ەل ڵمما دەو چوارسم ۆیخم ەب گەب ریزاه ،ێبەئ انینفوس
 جماف، نەحسم رۆدکتم ەیوەنۆڵیکمێجاف، ل یخیئرەجاف، ت یگەب تاحەف یگەب میرە)ک ."نێاڵخ یبان ەنێد ،یەگەب دەڵەو
شمام و  ۆبم ەشتوۆیر ەمانەز وەئ رەه ێب وب کۆیەه رەه رەب ەل گ،ەب ریتاه (142 - 147. ل 1115 - غدادەب
 .ەوەتەاوەڕگەن ،ەبو ریگێج ێوەل

خموا  یتمەحمەر ەب 1165 ڵیسما یتێوینوس کوەڵناکا ب گەب ریەزا یکوژران یجاف باس یگەب میرەک
 .ەیەجن ێدقەف ەل ەیکۆڕەو گ ەچو

 کوردستانیوباشورجاف
و،  ەڵخەشم ەل ڕو پم تیمپ ەب یکەیەنماوچ ،یتەیەکەنمدەسمادق ناو دەیسم ئێسمتا ەک زور،ەشار یشتەد

 ایمالرەم یشۆخەو ن ەوتراو ێپ ی" ڕە"هو ەکەناوچ یزمان ەب ەک ایالرەم ەیشولێم مەاڵ. بەفراوان بو یگاەڕوەل
 ڵیمنما رۆز یکەیەژممار ڵێسما مموە. هەبمو ەکوشمند یکمیەەاڵب ،ەوتراو ێپ ی" رزوتاە"ل ەکەناوچ یزمان ەب ەک

. ەوەتەویمزۆد ەیکیەشمۆخەن ۆبم انیکەیەچار ەو ن ەویزان یکانەشولێم یناوبردنەل ۆب انیکەیەگێر ە. نەکوشتو
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 انڵەیمپاەت ەوەنەخدور بم انۆیمخ ەل ەشولێم ەیوەئ ۆب وانەو ش وتونەخ یرەس ەل ەکردو انڵەیرزاەه نانیهاو
 ەتۆبمرد انیمناەپ انیشمیکانەشۆخەن یرەسمەچار ۆ. بەوەنەدور بخ ڕەهو ەانیستویو ەیکەڵەدوک ەب ،ەسوتاندو

 یکێتەسممور ینممدنێخو مەد ەب کیەالە. مڕێببمم ۆبمم انیممرزوتاەل ایمم ،ێبنوسمم ۆبمم انەینوشممت الەو م خێشمم رەب
. ەوتوەک ێت یکیە ێگر ندەچ ەکەڕۆپ ەوەتۆب ەکەتەسور یندنێخو ەتا ل ،ەداو ێگر یوزەس یکەڕۆیەپ ەوەدقورئان

  مەک یکانەگونممد ەوەئ رەب ە. لەڕێپەئ ەیرزوتمماکەل ەوەب یەگمموا ،ەوەکەشممۆخەن یسممتەد ەتەکممراو ەڕۆیەپ وەئ
. ڵمیەاڵگ ،ینممەم ،ڕوەڵمک بماس،ڵ: بەوانەل ەبمو داێمت یاوازیج ەیریو ت زۆه نیندەبون. چ مەک یشتوانیو دان
 وەئ ەکە. نماوچەنماوێه انیمکار ەب یرۆخمەڕوەل ۆبم هارداەب یرزەو ەو ل ەوەمان ۆزستان دا ب یرزەو ەل رترۆز
 یو، دوا نەاڵردەئ یوڕەمممەڵەدق ەل ەبممو ێشممەب ،ەبممو مەڵممز یەاڵدق ەل نەاڵردەئ یانڕحمموکم ەیبممنک ەیمەردەسمم
 و نگمانڵو پا ناواەسەح یکانەاڵدق ۆب نەاڵردەئ ییواڕەرمانەف ەیبنک ەیوەزانێو گو یعوسمان یکانیەشێشکرکەل
 یوڕەممەڵەو، دق یعوسممان ینیمەرزەسم یکێشمەب ەتۆبم یکجمارەیەب ەکەنماوچ ،ەسن ۆب یکجاریە ەب نجامەرەس
 بابان. یتیەرایم

 ەکەنماوچ یشمتوانیدان یکمێڵەخ - یگرافۆممید ەیخشمەن ەکەناوچ ۆو جاف ب گەب ریەزا یهاتن یدوا
 ە. لەگرتمو ەکەنماوچ یکمانەرەچۆو ک ێییجۆخم یشمتوانیدان ەب یانویب گ،ەب ریەزا ڕیکو یگە. دقادر بەاوۆڕگ
 ێلم یسمەک دەارسمچو ،ەوەتەانیمراوێگ مەماودەد کوەداون و، و یالمارە( پئێستا ینینجوێپ کی)نز رێشل یمەچ

 یکمانەزۆه ەوۆیەه وە. بخاەرئەد ەکەکوشتار ەیوارەدق ەییورەگ ێب داێت یشینانەوێپ ەکەژمار رەگەکوشتون. ئ
 یتەبیتما ەب ،ەوەمماون یوانەتر، ئ ینانێشو ۆب ەکردو انیچۆک یرکجایە ەبون، ب ەوازەرەپ انیکێندەه ەکەناوچ
 ەبون ک ەیەورەگ ەنیۆدراسیف وەئ یوەاڵکێ. تەکردو ڵودقوب انیجاف ەیگزادەب یتەاڵسەد ،ڵیەاڵگ ەیورەگ یزۆه
 .ەوتوەرکەد ەویەمراد یجاف یلێئ یناو ەب

 : ماوه ێج  پاش به  له ڕیگ دو کو به ریەزا
 گ. گ و دقادر به به مانڵێس

 جافیلێئەیکهاتێپ
دو   بابمان، بمون بمه یت هیرایو م ناڵ رده ئه یت هیوال یتەاڵسەد یسنور ی وه اکردنهیج یدوا  جاف له یلێئ

 .یمراد یو جاف ڕۆجوان ی: جاف وه هیک ره سه یش به
دا،  رانیمئ یت هڵمو ده یتماڵ سمه ده یسمنور  له ی بابانه ره و به  رهیو ت زۆو ه له  هاتوه کێپ ،ڕۆجوان یجاف

 ی یبمون، والم ناڵ رده ئمه یت ماره ئمه  ر بمه . سمه وه تمه ماونه ان،یکان شماهه ی هڵمما بنه ی رهیمزنج یانۆڕگ یاڕ ره سه
 یجماف یت هیکاۆر ند بون. سه وه ره انیکێم بون، که ێج شتهیمان ن ئه یرۆکردون. ز یارید یکان کهۆر سه ناڵ رده ئه

 .یمراد یجاف  له  بوه اوازیج نای یت هیێاڵخ ی کهاتهێپ یرۆو ج ڕۆجوان
دا،  یعوسممان یت هڵمو ده یتماڵ سه ده یسنور  له ی بابانه ره و به  رهیو ت زۆو ه له  هاتوه کێپ ،یمراد یجاف

 یت هیکاۆر ها سمه روه ، هه وه ته ماوه ڕکو ۆب  وه باوکه  له لێئ یت هیکاۆر بابان بون، سه یت ماره ئه  ر به . سه وه ته ماونه
و،   لماندوه سمه ۆیخ یکان رهیو ت زۆه یت هیکاۆر سه لێئ یکۆر . سه وه ته اوهم ڕکو ۆب  وه باوکه  له کان رهیو ت زۆه

بمون.  ێج شمتهین انیکێم نمد بمون، کمه وه مان ره ئه یرۆ. ز لماندوه سه ی که لهێئ یگشت یت هیکاۆر بابان سه یپاشا
  .ڕۆجوان یجاف  له  بوه اوازیج انی یت هیێاڵخ ی کهاتهێپ

 ینماو نینمد چه  بمه اواز،یمج یزۆهم نینمد چه ی( نیۆدراسمی)ف کگرتنیە  له  هاتوه کێپ ەجاف ک یلێئ
و،  ن رهیبماپ ک هیم  لمه انیمو همه  کمه  کمردوه  نمه یعایدیمئ زیرگ هه ، وه اوازهیج ی کهاتهێپ نیند چه  و، به اوازیج
  له ایج  به ۆیخ انی زهۆر ه هه ، شهیم هه کوڵ . بهێست به ئه  وه انهیک هی  به ینێو، هاوخو  هی هه انیش هاوبه یک هڵ چهێر
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)ظماهر  گەب ریەزا یناو ەبون ب ێسەک ەیوەن ەدا ک گزاده به ی هڵما بنه یاڵئا رێژ  له ماڵ . به وهیتر زان یکان زهۆه
 و بون. ئه یکان نهێوشوێو ر ی که کهۆر سه یرمان فه ڵی هیاێڕو گو  وه ته بونهۆک ەوەبگ( 

 یت هیمخزما ، نماوهێه کێمپ انیمجاف یلمێئ  کمه ،یکمان رهیو ت زۆهم  کمام، لمه چیه ڵ گه  جاف، له ی گزاده به
 ی چمه و وه  وه جماف نمه یکان هیک ره سمه  زهۆهم  له چکامی. ه کردوه نه انی یشیو، ژنوژخواز  بوه نه انی ینێهاوخو
 .بون ۆخ بهر سه یک هی رهیت ای زۆه انی که هیر هه کوڵ بون، به وان نه ئه

 مۆنمۆتۆئ یکێت دا حکوممه که ناوچه  . له بوهەه یانڕحوکم یمەستیس ەل ێرۆدا ج ۆیناو خ  جاف له یلێئ
،  کمردوه انیسمتانێو کو انیرم گمه ڵێمو سما بمون، همه ر چمهۆک انیمرۆ. ز نمد بموه وه ره یکێت حکومه ماڵ ، به بوه
 بون. ێج شتهین انیکێم که

  وه بمه ی که بونه وره . گه وه تهۆبچوک ب انی  بوه  وره گه ی که هیت هیکاۆر سه یو الواز یزێه به ی ێپ  به جاف
 . وه ته وهیک ته ێل ی رهیت ای زۆه ێند هه  بوه  وه به یو، الوازبون ڵپا  تهۆهات یتر ی رهیو ت زۆه ێند هه  بوه

 رانۆوگکورد
ش  دا دابمه یت هیماڵ ممهۆک ینمیر دو چ سمه  بمه  وه هۆیمخ یرنج سمه یبار  له یهاتێد یگاڵ مهۆجاف ک یلێئ

 : رانۆکردوه، کورد و گ
 یکمورد دانمان  بمه ۆکمورد. خم  وتموه انۆیخ  به ،یکان هیک ره سه  رهیو ت زۆو ه یکان گزاده جاف، به یلێئ

 ۆبم  بموه  ئاماژه کوڵ جاف به یلێئ یی وه ته نه ی ناسنامه ۆب  بوه نه  ئاماژه  واره و غه رانۆگ  تر به یوان جاف و ئه
 یەیپما یشمکردن دابه یک ره سمه یر وهێمپ بونێج شمتهیو ن ییتێک هێڵوان خ ئه ی. الیت هینداەو بون و ره یر چهۆک
 ،ێج شمتهین  وه وانمه چهێپ  ، بمه ئمازا و ئمازاد بموه یکێر نگاوه جمه ،یک هێڵخ یاویپ اۆی. گ بوه ڵ مهۆک یت هیەاڵمۆک

 .   بوه ملکه یکۆترسن یک هیکابرا
 یاوازیمج یاڕ ره سمه ،یوانیر زور و ممه و شماره انیرم گمه یکان نهیگوندنشم و اریممو جوت هه  به ران،ۆگ

 .رانۆگ  وتوه انیکان هێڵو خ زۆه یک هڵ چهێر
 یالر تمه یرو سمه  لمه  گزاده دا به یشۆیناو خ  . له رزتر داناوه به  به رانۆگ  له ۆیدا جاف خ یت هیاڵ مهۆک ی پله  له

 یکۆرەسم ەک ڵمیەاڵگ یزۆهم ەل ەبمون. جمگ  وه گزاده به ی خوار پله  جاف له یکان رهیو ت زۆه ،ەبو دا که لهێئ یت هیاڵ مهۆک
 .ەبوەن ەوێپ انیئاغا ای گەب یتر نازناو یکانەریو ت زۆه ەکام ل چیه ،ەبو ەوێپ انی"ئاغا"  ینازناو انیکانەریت

 جافیکانەزۆه
 ۆیخم یت بمهیتا یاسمتڕم و ده اخمێ، کو بوه همه ۆیخم یت بهیتا یناو  انەیکیەر هه یمراد یجاف یکانەزۆه

 یکراویاریمد یگماێو ر  زهیو پما  نمهیو هاو  هاره و بمه  زسمتانه یوار ، همه بوه هه ۆیخ ی ادهیو پ  ، سواره بوه هه
 . بوه هه ستان،ێو کو انیرم گه ۆب ۆیخ یت بهیتا

و،  ەجماف بمو یلمێئ یکۆرەدا سم مەسمتیب ەیدەسم یکانییەو سم کانەسمتیب ەل ۆیخم ەجماف ک یگەب میرەک
 ۆ. بممەجمماف بمماس کممردو یکممانەریو ت زۆهمم رەسمم ەل یاریممبمماش زان یکممەیەردەچ ،ەوینوسمم یجمماف"  یخممیئرە"ت

کمار  ەب ەڵیمۆکم ،ەردقیمف ،ەفیەتما ل،ێمئ رت،یشە: عیکانەواژەستەد وەجاف، ئ یلێئ ییکێڵەخ ەیکخراوێر ەیوەرونکردن
" و، ەڵمۆ"کم ەجمار ب ێنمدە" و هەردقیم"ف ەجمار ب ێنمدەه یکمانەری" و، تەفی"طما ەب یکانیەکەرەس ەزۆه موە. هەناوێه
 " دا.شتوی" و "داناوەڕی"گ رەس ەب ەکردو شەداب ەیکەلێئ یاڕکێو ت ە" ناو بردوەورە"گ ەب یکانەریو ت زۆه یکۆرەس

 :یتێوینوس یمراد یو جاف ڕۆجوان یجاف یلێئ یکانەزۆه یناو ەیربارەد
 ەتەریشمەع مە. ئەرادقێمع ڵیداخ ەابان دا کب یکوردستان ەو ل رانێئ ەجاف ل یکانەفیطا یدەدەع یانەی"ب

 :ەیەمەئ انیسمیئ ەفانیطا مەجاف و، ئ نەڵێئ انێیعومووم پ ەب
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بابان:یجافیکانەفیطا
 ،یداخمەب ،ڵەییمماەک ،یدانە م ،یهمارون ،یباشک ،یرخانەت ،ییغزادۆر ،یشاتر ،یەڵی: مکاەردقیف یسمیئ

 نمد،ەو یفۆ م ،یلیسمماعیئ خێش ،یدۆسەم ،یینێژوەن ،یەڵیو ،یخشەزدانبیە ،ۆڵیورەن ،ڵیەاڵگ ،ییسایع ،ەلەمەع
 .ۆکەلیت ،ییچووچان ،ییرەسێب ،یرێعوز لیسما ،ڵەپشتما ،ڵییراویم ،ییزۆتاووگ

 ڵمیداخ ەبابمان ک یو خماک زوورەشمار ەو هماتوون ەوەبمون ێجمو رانێئ یکانەجاف ەل ەفیطا ندەچ مەئ
 :نوسمەیئ ەک ەیەمەئ ەوەتەماو رانێئ ەل ەجاف ک یکانەفیو، طا ەرادقێع

 ،یگمەدبەڵەو ،یشێروەد ،یرژێن ک،ۆییک ،ەییشیطا ،یسەیرویدقادرم ،یناخیە ،یمامیئ ،یجانەباو ،یدقوباد
 (124 :گەب میرە)ک." یکەرێکو ،ییوڕدو ،یزۆتاووگ ،ڵیپەپ ،ەییئاخ یلەع ،ییردوەز ،ۆییکۆک ،یرێژەلەد
 
 :کیەنیبێتندەچ

 ۆبم یرۆراوجمۆج ی وه کدانمهێل انۆیمخ انیکێنمد هه یرچ گه . ئهنین رۆج ک هی  زانهۆم ه ئه یناو: م که هی
 چی. هم هیمن انیمکراوێپڕ و بماوه ێج بمه ،یمیژوێم ،یوانەزممان - یزانسمت یک هیمما بنه چیکان ه دقسه ماڵ ن به که ئه
  رهیبماپ یکان هم ناوه ۆوتون. ئاخ داکه  وه هیچ  له  و ناوانه ئه  که  هیس دا ن ر ده به  نوسراو له ییژوێم یک هی گهڵ به
،  وه تمه کردونه ۆیک مەاڵب  ،ێبو ب  نه انی رهیباپ  نگه ره  که ،ێبوب انیتدارەاڵسەد ی وره گه م که هی یه ای ، انهی وره گه
 . بوه انی که شهیپ یه ای نێشو یه

 :نێبکر نێلۆپ  ند خانه چه ۆکان ب ناوه ێش ئه ت هڵروا  به
 ،یمیغزاۆر - روخ زاد ،ڵمی هیممکا - لیمکائیم ،یارونهم - : هارونکوەو ەویەت هیسا که یناو ەب زۆه -

 .یلیسماعیئ خێش ،یرێعوز لیسماعیئ ،یبداخ - (، بداخیی ماله )که یی هڵما که
 .ینکیش ،ڵیاڵ گه ،یی مهۆ: گکوەو ەوەنێشو یناو ەب زۆه -
 .یرخان ته ،ی، شاتر له مه ، عه شوانکاره ،یشۆ: کافرەو شهیپ یناو ەب زۆه -
 ...یدان سه ،یباشک ،ۆڵیور جاف، نه ی: ناو وانه له ، وه نهێلۆم پ کام له چیه  تهێناچ  که  وه تهێنێم ئه ێند ناو چه شتاێه

 انیم سمتهۆتمردا پ یکان نهێو شو تاڵ سه ده یند ناوه وانێن  له  که  وتوه انی وانه : شاتر )شاطر( بهیشاتر
 یجاف  بون له ێش به ی نده وه ئه ،ێبو ب انەیشیپ ەمەدا ئ تەڕەبن ەل رەگەئ ،یشاتر یزۆه ماڵ . به و بردوه  ناوهێه

 کموڵ بمه ،ەردراوێسمپەن ێپم انەیکار وەئ ەوەکیەتیەرایو م تڵەوەد چیه نیەال ەو ل  کردوه نه انی و کاره ئه یمراد
 . کردوه انی یدارڵ بون. ئاژه ڵ ن ئاژه خاوه

دان  . سمه زرانمدوه دامه رانیئ یفارس ی وچهنا  له انی وره گه یکێت ماره بون. ئه  وره گه یکێڵێ: خ شوانکاره
 ؟ وه ته کردونه ۆیجاف دا ک یاڵئا رێژ  له یو چ  هی م ناوچه ئه  هیت هیاندونی گه یبون چ وا هڕرمان فه ڵسا

 یکان وره گمه  هێڵمخ یزیمر  . "معجمم البلمدان" لمه بموه  که ناوچه یشتویدان ینۆک یکێزۆه ڵیاڵ : گه ڵیاڵ گه
 کردون. یو الواز  وازه ره په ژگارۆر یکان روداوه  ارهید ماڵ دون. بهبر یزوردا ناو شاره

 ک هڵم چهڕێو هاو نێهاوخو  هیرج ن . مهاوازیج یباب ره و به  رهیت  له  کهاتوهێپ ەکەلێئ یکێزۆه مو هه: م دوه
  نگه ره یک الوه یکێباب ره ستون. به به ی وه کهێش پ هاوبه یجار دوژمن ێند ش و هه هاوبه یدقازانج کوڵ بو بن، به

 ، وه تمهێب شمتین  وه ممه به زتر،ێه به ۆیخ  له یک هی رهیت ڵ گه  له یت هیدوژمنا ۆیه به انی گا،ڕ وه له یبون  نه ۆیه  به
 .ێداب یرو یشی که وانه چهێپ  نگه و، ره ی که زهۆه  له ێش به  به  بوه ک هی پاش ماوه
  لمه  هماتوه کێم، پ جماف بموه ینیۆدراسمیف یر نهێکهێپ یکان هیک هر سه  زهۆه  له ێک هی  که یشاتر یزۆه ەنێو ۆب

  رانمهیم ت ئمه  نگمه ره ،یجمان وسم ی ،ڵمی وه ،یسمی موه ره کمه ،یسمی روهیمپ ،یسی روهی: م وانه له اواز،یج ی رهیت نیند چه
ش،  هاوبمه یوار ، همه کمردوه انیمچۆک  وه کمهێ، پ بوه همه انیشم هاوبه یدقمازانج ماڵ بمه ،ێبموب  نمه انیش هاوبه یک هڵ چهێر
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 یک هیم کمه هی  وه ر ئمه بمه  . لمه شمبوهەه انیشم هاوبه یاستڕم ده ڵێ مهۆش، ک هاوبه یپاراستنۆخ یزێش، ه هاوبه یگاڕ وه له
  لمه زکردنێه بمهۆخ ۆبم شیمان ئه مان، ئه ڵپا  ته انهیداو پاراستنۆخ ۆالواز ب ی رهیت ێند ، هه بوه هه انیو پته یت هیاڵ مهۆک
 . گرتوهڵ هه انیمان ناو و، هه  که رهیت  له ێش به  بون و بون به یکتر هی یواڵ کهێمان ت زه ینڕی پهێت  ون. بهگرت انۆیخ

دا  رانیئ یسنور  دا له ڕۆییو جوان یر مراد سه  جاف به یش بون دابه یدوا  زانهۆم ه له ێند هه: م هێیس
 ی کهاتمهێدو پ  بمون بمه ماڵ به ن،ێدابن یکتر هی یخزم  به انۆیخ  هی وانه له  نده رچه . هه وه ته ماونه  وه مان ناوه هه  به
 یهاونماو ینێگونمد و شمو ێنمد هه ویمردو د همه  لمه  کمه زهۆه ینماو  له  . جگه وه ناوه ک هی  به اواز،یج یک هێڵخ
 . وه تهۆئاوا کرد انیکتر هی

 یزور شماره  لمه انیمتر یکێشم به راننیمئ  لمه  وه مان ناوه هه  به انیکێش به یلیسما خێش یزۆه ەنمون ۆب
  ؟ نمه بموه ێکم  نماو نمراوه  وه نماوه  بمه یوان ئه  که ی لهیسما خێو ش ئه ماڵ . بهاوازیج یزۆدو ه  . بون بهرادقنیع
 . ر وتوه سه  له یچیه شینوسراو یژوێم  نه ، هی وه سته ده  به انیکراوێپڕ باوه یک هیئاگادار انۆیخ

 بون. هه ویردو د هه  له ەک ،ییردو هز ،ۆک لهیت یکانەزۆه هاەروەه

 جافیکانەزۆوهەگزادەبیندەوێپ
جماف و  یران سمه وانێمن ینمدەوێو، پ یکان هێڵمو خ زۆجاف و هم ی گزاده به ی هڵما بنه وانێن یندەوێپ

.  بموه  هن شی یداریو زه ی نهیر بنچ سه  ها له روه ، هه بوه  نه ینێهاوخو ی نهیر بنچ سه  جاف له ییئاسا یندامان ئه
و  یو زه یروبوم بمه  وان لمه ئمه یت راممه . دهبمون  نمه یو زه ین ت پاشا خماوه دحه مه یم رده جاف تا سه یران سه

ن  دا بکمه کان دارهیمو زه یو زه  بون تا کار له  نه اریجاف جوت یکان رهیو ت زۆه یندامان ، ئه بوه  نه  وه هڵکشتوکا
و   گزاده بمه  جماف بمه یلمێمو ئ همه یداهمات ی رچاوه . سمهانیکان کهۆر سه  ن به بده ییگ به ره ده - یو زه یو باج
 ی وه ئمه گاکانڕ وه . له بوه هه ڵی ئاژه ر،ۆز ایم  که ،ۆیخ یش به انی سه ر که . هه بوه یدارڵ ئاژه ، وه هییئاسا یک هێڵخ
 یندەوێ. پیکان نه خاوه  به  داوه انی پوشانه ڵ مهۆک  به  بوه نه انۆیخ یه ی وه و، ئه  ش بوه هاوبه  بوه انۆیخ یه
 . بوه یارکیتر په - یهاودقازانج ی نهیر بنچ سه  له کان هێڵخ یندامان و ئه کۆر و سه یت هیکاۆر سه ی هڵما بنه وانێن


 نمگەدا دانمرا بمو، در تڵەوەد یکاروبمار یبردنەوەڕێمب ەل یچاکسماز ۆبم ەک یعوسمان ی" ماتینزە"ت
کوردسمتان  ەل تریئ کانیەکورد یەتیەرایکوردستان بو. م ەناوچان وەل ێکیە خت،ەتیپا یکانەدور ەناوچ ەشتەیگ
 وەبمو ئ یتموانەین تمورکتمورک دا بمو.  یستانەدەکارب سەد ەل ییواڕەرمانەف یتەاڵسەهات بو، د انی ییتاۆک
 رەعوم مەکرەئ یردارە. سەوەبکات ڕبو، پ شتێه انی ێج ەب کانیەتیەرایم یەیاسیس ،ییدارا ،ێڕیکارگ ییەشاۆب

 ،ینمیب یکمانەورەگ ێڵەخم ەل ێنمدەه یرانەکرد و سم یمانێسل یردانەس راقیع ی یوال ەبو ب ەیوەئ یپاشا دوا
 ەمە)دواتمر ح گەب دەمەممح یتەبیتما ەجماف، ب یرانەدا و، سم ەدارێس ەل یندەوەمەه ێڵیخ یرانەس ەل ێندەه

 رەسم ەو ل کردنێجەشمتین رەسم ەل ،ێبم کێمپ انەڵیمگ ەل یتموانەین ،ینمیب یگمەب وەخوسرەیک ڕیکو یپاشا( 
 دانرا. ێج ەل یتر یکیەو وال خراێل ەویەما ەن رۆپاشا ز رە. عومیریباجگ رەس ەو ل یریربازگەس
 

 یفراوانم یکمێرەروب ەوەانیمژ یندەبەڵم یرو ەل ،ەبو ەکەناوچ یلێئ نیترەورەگ ەوەژمار یرو ەجاف ل یلێئ
 دا. انۆیخ یال ەب ەلێئ مەئ یشانێراک ۆدا بون ب وامەردەب ڵیوەه ەل یعوسمان یکانیەوال ۆیەدا بو. ب سەد رێژ ەل
 

 هڵپشتما
  کمه ل،ێمئ یکانەکۆر سمه ڵی. مما بوه  هڵ، پشتما گزاده به ی هڵما بنه یتاڵ سه ده یکان هیک ره سه  که هۆڵک  له ێک هی

  کمه لهێئ یتمر یکمان واره مو ده همه  لمه  شمهیم هه انیم کمه واره ده ماڵ بمه اون،یوار دا ژ ده  گ بون، له به ریەزا ی وه نه
" نماو  وره گمه  هڵم"ما  به  وه تهێو بناسر ێب اریدا د کان هڵشما مو ره ناو هه  له ی وه ئه ۆ. ب تر بوه وره تر و گه رازاوه
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 یت بمهیتا یانیمژ ۆبم یکێشم نمد به . چه ش کمراوه دابه ابینا ڵیو دقا غیچ  به  وه ناوه یوید  له  وره گه  هڵ. ما براوه
 ی وه بونممهۆو ک شمتنیدان ینێوشم  کممه هڵما یتمر یکان شمه . بهیکان و کچمه ڕو کممو یکان ژنمه ل،ێرئ سمه یزانمێخ
مو  همه  لمه  بموه اردانڕیو ب ۆگفتوگ ینێ. شو بوه کان رهیو ت زۆه ی( سیئ )ره کۆر و سه استڕم ده رمو، شچهیر
و،  وژور هێڵمو خ وخوار هێڵمخ ی گمهێو، ر یکمان شمهێو ک  کمه لهێئ ی ژانمهۆر یانیژ  به انی یندەوێپ ی و پرسانه ئه
 ی وه کردنمهۆو، ک ینمد و ناوه یمی ناوچمه یت حکوممه یستان ده و، کاربه ێدراوس یکان هێڵخ ڵ گه  له یکان هیندەوێپ
 جاف. یکان رهیو ت زۆه یندامان ئه یداهات  له لێئ یت هیکاۆر سه یوت رکه به

 مە. ئ بموه  هڵپشمتما  پاندوه سمه دا کمه لهێئ یواو ر ته سه  به ی که تهاڵ سه و ده  پاراستوه ی وره گه  هڵما ی وه ئه
 سمتیتما ب  جماف ده یک هیم رهیو ت زۆر ه هه  له لێئ یکۆر . سهەکراو یوێڕەپ ەوەگەب ریەزا یمەردەس ەل ەتیرەن
 - 533  تهۆشمتی گمه انیم بمن. ژمماره  وره گه  هڵما یر فه هاوسه یی شهیم هه یک هی وهێش  به  که  بژاردوهڵ هه یزانێخ

دا  انۆیخ یکان هڵ مهۆناو ک  بون، له  زه ربه چاالک و جه یسان که انیکان اوهیبژاردون پ ڵی هه ی وانه . ئهڵما 633
 یک و تفادق چه ینکردنیو داب  هڵپشتما یکان زانهێخ یانیژ ینکردنیناسراو بون. داب یترس و چاونه یت هیئازا  به
 یکۆر سمه یست ر ده به  له  و ئاماده یت بهیتا یکێزێکو ه . وه دا بوه لێرئ سه ۆیست هئ  له یسوار یسپ و ئه ینگ جه
 : له  بوه یتیبر  هڵپشتما یرک دا بون. ئه لێئ

 .ییو دارا ڵو ما ی که هڵما و بنه لێرئ سه یپاراستن -
 یژێدرسم ده  جماف لمه یلمێئ یکم ره ده یشیئاسا یو، پاراستن  که لهێئ ۆیناوخ یشیئاسا یپاراستن -

 تر. یکان لهێئ
 .ێکرد ب یشێرک سه  که ک هی رهیر ت س و هه رکه هه یکردنێم و ته لێرئ سه یکان ارهڕیب یکردنێج بهێج -
 . که لهێئ یندامان ئه یداهات  له لێئ یت هیکاۆر سه یوت رکه به ی وه کردنهۆک -
 یر داوا سممه  بابممان و   لممه یکممان رهیم یر داوا سممه    لممه  کممه لهێئ یکان هیشممێشکرک له  لممه یشممدار به -

 .یعوسمان یکان هیوال
 . وه تهۆوت که نه ێل ی چه وه گەب ریەزا ڕیکو یگ به دقادر
 :ەوەتۆوتەک ێل ڕیدو کو گەب ریەزا ڕیکو یگ به مانڵێس
 . ناو ناوه  وه هی مامه یناو  به ڕیکو یگ باوک، دقادر به یگ به مانڵێگ. س گ و دقادر به به و خوسرهی که

 جافدایلێئیکۆرەسیوارەهەلچیر
 ە. لەبابمان بمو یپاشما حممودەم یممانەهاوز گەب ریەزا ڕیکو یگەب مانڵێس ڕیکو یگەب وەخوسرەیک

و  چیمر ێوەل رەو، ه ەبو یمانێسل ەل چیر ینانێه رێخەب ۆز( ب 1223کوردستان ) ۆدا ب چیر یردانەس یژانۆر
 1223 یئاب ی 23 یژۆر ەل چیبکا، ر انی یاندارویجاف دا م یکانەوارگەه ەل ەکردو شتێبانگه ەیکەرەهاوس
 :ەوەتەاوێڕگ ەیکیەشوازێپ یباس ەرۆمجە. بەکردو یردانەدا س

 ەڕیو سموارچاک بمون، پ زۆدقم انیمموەه ن،یبمو گەب یکانەرکردەس ەچوار ل یتوش برد،ەن ەیندەوە"ئ
 ەینکڵبمو، گمو یادورد ەوەانیکانەسمپەئ رێمژ ەب انیشمیرشەکمرد بمو، ف ەوەانیکانەچێروپەس ەب انۆیشاهەنیش
 .ەوەببون ۆڕش داێپ انیردەز

 شێبمو. پم ەوەکەاچیمرەخوار ز ەل کێلیدو م ەک گ،ەب وەخوسرەیک ەیکەوارەه ەنیشتەیگ ودایو ن ۆن ەل
 یراسمت ەهمات بمو، ب ەوەرممانیپ ەب ەوەیەکەجموان ەسمپەئ یسموار ەب ،ۆیخ گەب ،ەیکەوارەه ەنەیبگ شەوەئ

 یگمەب دەمەو مح ەیکڕەکو ێس رەبو، ه ید ەوام ن یسپەئ بوەد رۆز یکڵێسا ندەچ ەبو، ک کێسپەئ نیجوانتر
 ەل ەبمو ک شترۆخ ەکات وەل ڵید گەب وەخوسرەیبون. ک ەڵگ ەل یشیجاف یشوێپ یکۆرەس یگەو دقادر ب یبرازا
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 ێمڕز یکانەپچۆکرد بو، دق رداەس ەب ڵیموەستەئ یکۆیەتڵبو، پا رداەب ەل یشەشتۆپ یکێرگە. جلوببومید یمانێسل
بمو،  خۆجموان و شم کجماریە یکمێالو ەک ،یشمەیکەورەگ ڕەکرد بمو، کمو یخۆو ش نگەتر ش ەیندەوەبون، ئ
 ەبمو، ب ێر ێر ییوروپماەئ یشممێکرد بو، ئاور رەب ەدا ل ابینا یکێکراس رەس ەب یباوک ەیوەئ کەو یکێجل
 ەشتنەیتا گ تریدا بون. ئ گەب کەت ەل ەوەانیجوان یمایروسەس ەب شیجاف ەیسوار یکەیەستەچنرا بو، د ویز
 (123 :چی)ر .نواندەد انۆیخ ەیهرەو ب کردەد انییدبازیجر کانەالو ،ەکەوارەه

 یو داوا ەوینوسم یوەئ ۆبم ەک داەعریشم وەل یلمە. وەبمو گەب وەخوسمرەیک یممانەهاوز ەوانێمد یلەو
 یەبەبمدەو د تەاڵسمەد داەکەعریشم ەیوەنمدنێخو ەل ،ێبخمواز ۆب یمەش ێبچ ەویەنگەد ەب ەکردو ێل یکەمۆک
 .ێوەکەرئەد گەب وەخوسرەیک یتیەکاۆرەس یزگاەد

 ڵێاەیخ وەخوسر
 ڵێاەیخ وەخوسر ،ێخانخاس ەیپ یئا

 ڵێقبایسپا و سان، دارا ئ بێساح
 ...  ڵێو ال ەنێزەخ نجەگ ەن اەیموه

 (42 - 41 ە:وانێد یلەو یوانی)د
گ،  گ، دقمادر بمه هبم مانڵێ: سم  مماوه ێجم  پماش بمه  له ڕیکو نجێپ ک(، 1244 - )؟ گ به و خوسرهی که

 گ. به حمان هڕبدو گ، عه د به مه گ، محه به اڵبدو عه
 . وه تهۆگرت یباوک ی گهێگ ج به مانڵێس
 یزێمه یزیمر  لمه ،یمانێسمل یشمار کینز ،یوڕگ گرده  دا له کڕێ شه  ک( له 1245 - )؟ گ به اڵبدو عه
 . کوژراوه ینج گه  به ن،اڵ رده ئه یزێه یبابان دا دژ
و  لمه ،یرانمێئ یزێمه یرشمێر ه بمه  وتبونمه که  کمه  وه جافه یکان رهیت  له ێند نگ هه ده  به  گ چوه به دقادر

 . وهینوسم ۆبم ی"  هیرسم "مه یو ولمه ک(. مه 1242 - )؟  کموژراوه ەوتموەک ێمڵو ی ر گولله به شیوەئ دا هیزڵۆئا
 (357 هاەروە. ه371 ی:وەولەم یوانی)د

 یک هیم مماوه  بمه یبرا یگ دقادر به یکوژران یدوا  دا بوه ۆست ئه  له ی که لهێئ یت هیکاۆر سه  گ که به مانڵێس
  شمانزه ین ممه ته انیبرا یپاشا(  ەمەگ )دواتر ح د به مه دا محه و کاته ک(. له 1242 - )؟  مردوه شیو کورت ئه

بابمان بمون،  یپاشما دەحمەئ یوانڵخا ەجاف ک ەیگزادەب یتر یکێبابەرەب ەل ،یکان خزمه  له ێند . هه بوه ڵسا
 ی هڵمما س بنه ده  جماف لمه یت هیکاۆر سمه  انهیسمتویبابمان و یپاشما یتەارمیم ە. بی کمه گهێج  ته وهڕیب انیچاو
گ و  د بمه ممه محه (155: گەب میمرە)ک سمت. ده  بگرنمه  که لهێئ یت هیکاۆر سه انۆیخ ننێر به گ ده به و خوسرهی که
 یناچمار  . بمه چوه نه  وه انهینگ ده  به ناڵ رده ئه ی یوال ماڵ . به سنه ی ناوچه ۆب  کردوه انیچۆک یکان نده وهێسوپ ده
رخان  تمه ۆبم ی( ئێسمتا ی هیعد سمه یدقزرابمات )شمار ی غمداد ناوچمه به ی یغداد. والم به کینز ۆب  وه ته اونهڕ گه

 وەل ێچمەئ ێ. پانۆیخ ی که ناوچه  وه ته اونهڕ و گه  وه هت بابان ئاشت بونه یپاشا ڵ گه  له ڵسا ێس یکردون. دوا
 .ێدروست بوب غداداەب یکانیەجاف و وال یلێئ یرانەس وانێن ەل ۆوخەراست یندەوێپ تریئ ەوەکات

 یشمتنیو و دان ئمه یمردنم سمانید ،یبماوک ی گهێج  گ له به مانڵێس یگ و دانان به و خوسرهی که یمردن
بابمان:  یپاشماکان یکان هیمناوێخو  هۆییمناوخ  شمهێک ڵ گه  له  مان بوه و، هاوزه ئه ی گهێج  له یبرا یگ د به مه محه
نماو  ۆبم ێجمار نمدەچ یو عوسممان رانیمئ یسمت ده یشمانێپاشا و، راک اڵبدوەپاشا، ع دەحمەپاشا، ئ حمودەم
 مەجماف ل یلمێئ یرانەبابمان. سم یت هیمرایم ین ممه ته یکان هڵدوا سما ڵ گه  له  مان بوه بابان و، هاوزه یو هڕم هڵ دقه
 .ەدور راگرتو انۆیبابان خ یکانەریم وانێن ەینەینوبەیک
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 :مەدویشەب
 جافیانیژیوهێش

 ر چمهۆک یوتون. کمابرا کمه انیکان هڵم ئماژه یاندنڕ وه له یکورد، دوا یتر یکان نده وه ره  لهێکو ئ وه جاف،
هار  به  . له خستوه کێر ی که هڵ ئاژه یوکردنێخ و به انیژ یستیوێپ یرج لومه هه ی ێپ  به ۆیخ یانیژ یرج لومه هه

و  ره بمه ایمگ  کمه ئێسمتا یوار همه  لمه ،ی کمه هڵ ئماژه ۆب  بوه  وه هڕ وه له یدوا  به  وتوه که ڕێ به  وه انهیرم گه  له  دا که
 یمان شمت دا همه ش وه انمهڕ گمه  ، لمه دا بوه ناڵجو  له  رهۆمج داهاتو، به یوار هه ۆب  وه هیتێزاوێگو  واوبون چوه ته

و  ۆیخ یران گوزه ۆب ێو ئه یش که ی وه ر ئه به  ک له تر، نه یکێوار هه ۆب  وه هیت هیگواستو  وه کهێوار هه  . له هکردو
 یبمات  لمه ر چمهۆک یاویم. پ باشتر بموه ی که له گهێم ۆب ی وه ر ئه به  له کوڵ ، به بارتر بوه  و له شترۆخ ی که زانهێخ
 ی که لهێئ  شتنهی گهێم ت . ئه دا بوه ی که هڵ ئاژه یت خزمه  له ۆیخ ێنێکار به  هب ۆیخ یت خزمه ۆب ی که هڵ ئاژه ی وه ئه
 . کردوه  وره گه ی شهێک نیند چه یتوش

 رەچۆکڵیما

  به  وه ته ستراوه به  نه ، اوهیژ  خانودا نه  له  ن،یگوندنش - ێییکو الد بوه، وه نه ریگێدا ج کێنێشو  له ێڵخ
  بمه ، اوهیمدا ژ ڵشمما ره  . لمه بوه  نه ێد یسنور یلی. د وه هڵز و باخ و کشتوکا ره  به  وه ته هستراو به  ، نه وه گونده
 ۆیخ شێپ  ته داوه ی که وه ران و ره ، وه ته چاوهێپ ی که هڵشما ره یت هیستویرکات و . هه کردوه ی ێکۆڕگێج یئاسان
  بمه ر، چمهۆ. ک بموه اوازیمج ی فمه هیو تا  رهیمت ،اوازیمج ی م، ناوچمه و چه ایچ وبان، گهێر یزا . شاره شتوهۆیو ر
 .بونیاخیو   وه ابونهیج ۆب  بوه هه یرترۆز یل هه ، وه نهیگوندنش ی وانه چهێپ

 یممو  چنمراو لمه یک هیم ختمه نمد ته چه  لمه  هماتوه کێم. پ نراوهێکار ه  به ئێستا یچادر یبات  له ،ڵشما ره
 ک هی خته ند ته . چه بوه ێتر ند مه چه ییژێتر و در مه وین ی کهینز یک هی خته ر ته هه ییش. پان ره یبزن یسراوێر
تر  دو ممه یرز بمه  بمه ێسمتون ند ئه ر چه سه  دا له یاستڕ ناوه  له ێگ رهیو، د  دورواوه  وه که هی  ن و سوژن به به  به
ر  همه  . لمه ش کراوه دابه ی وه هناو یویو د  راوهیگ ی وه ره ده یوارید غیچ  به  بوه شۆب یور ، چوار ده دراوه ڵ هه

 . رز دا داکوتراوه ئه  ت و سنگ به په  به  وه هیچوار ال
 ی ژمماره  بمه ڵشما ره یو پچوک یی وره . گهییئاسا یک هێڵخ یه  له  تر بوه وره گه ێڵخ یکۆر سه ڵیشما ره

 . بوه اتریز ایستون  ئه  دوانزه انی که وره ستون و گه ئه ێس انینی. بچوکتر کراوهیارید یکان ستونه ئه
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 .ڵتاو ن،یوار، کو ده ،ەانیایس ،ڵامای: سکوەو ەبوەه یرۆراوجۆج یدا ناو کانەندەوەناو ر ەل ،ڵشما ره
 ینەسمۆس ،ڵخما نیرەنمبەع ەی: "هەڵێئ ەیکەستیوەشۆخ ەدا رو ب یکانەعریش ەل ێکیە ەل ەوانێد یلەو

 جاف". ڵیامایخاسان س یخان ەیه /فاڵک
 یشما وق،ەش نیریش یخۆش /...انان،یایس ی: "شاەبانگ کردو ەرۆمجەب یستیوەشۆخ یمەش و،ەئ رەه

 ".ترانانەدق ەدید تارەدق ەیلیلەد /روانانەپ یشاد خش،ەشفاب یمەش /انانیایس
 ". اوهیور س هه ی شهۆگ  چون مانگ نه / اوهید رداوۆه ڵامایس ی شهۆ: "گیت هیوتو ڵامایر س سه  له یو وله مه
 یمنم  بمه تیمدور یم و خه راقیف  که ێ: "کاریت هیوار وتو ر ده سه  له ،ەبو نیشارنش ەزا، ک ره خێش مەاڵب
  ناکا". ڕیش یوار ده  با به ویت هه  رما به سه /کرد
 یدارەڵئاژ

  بوه همه یاوازیمج ینگ ناو و ره  وهێو ش رۆن و ج مه ته ی ێپ  به ڵ و بزن. ئاژه ڕ مه  له  بوه یتیبر ڵ ئاژه
 . بوه هه یت بهیتا ی نهۆدا ب یخور ی وه نهڕیو ب نیو زا ردان کبهێت یرز وه  و، له

 ینگ نماو و ره  وهێو ش رۆن و ج مه ته ی ێپ  به شیو . ئهستریر و ئ گا و مانگا و که  له  بوه یتیبر خاڵو
 . بوه هه یاوازیج

 . وهب هه یاوازیج ینگ ناو و ره  وهێو ش رۆن و ج مه ته ی ێپ  به شیو ئه ن،یو ما سپ ئه -
 . بوه ند مه هڵو ده یکێناو جاف دا زمان  له یدارڵ ئاژه یزمان -
 : راگرتوه یتر یانداریگ نیند چه ڵ ئاژه  له  جگه جاف -
 تر. یکێوار هه ۆب  وه کهێوار هه  بار له ی وه گواستنه ۆب گا، -
 .ۆو هاتوچ نێو رمباز یسوار ۆب سپ، ئه -
 و خواردن.  لکهێه ۆب ر، وه له په -
 دز.  له ڵما یپاس ۆگورگ و، ب  ران له یپاراستن ۆب گ، سه -
 و ئاسک. شکێرو و که ،ۆڕپ یت بهیتا  ل، به مه یراو ۆب ،یتانج -
 راز. به یراو ۆب ، توله -
 ڵ گمه  و لمه و شمه گماڕ وه لمه ۆبم یت هیبردو ی که رانه ڵ گه  شوان له ژۆر  ، به دانراوه واڵگ  به یرچ گه ئه گ، سه

  تمهێوت ب ر کمه گمه . گورگ ئه گورگ بوه ڵ ئاژه ی وره گه ی. دوژمنی که نه خاوه ڵیشما ره یکینز ۆب  وه تهۆهات  که رانه
 یکمان هڕ ممه یملم ێوت بم کمه ایمفر ینمد چه کموڵ ، به وتوه که دانه ڕێ مه این ته یکوشتن  به ایخواردن   ، به وه ناو رانه
راو  ی کمه گورگه یتمێب یر تموان گمه و، ئه  گورگ پاراسمتوه  له ی که رانه  راوهیراگ  هۆیگ ب . سهیو کوشتون  شکاندوه
بمون.  نداریبر یخت سه  به انیدوکر هه ای  کوشتوه یتر یو ئه انیکێک هیجار  رۆ. زێنێخنکیب  داوه یالمار په ای  ناوه
 ێشمت ای ێفرەد رەب یمەد ندەرچە. هەدانراو واڵگ ەب رەه ەدراو نجامەئ ێپ ەیگرنگ ەکار مەئ گەس ەیوەئ ەڵگ ەل
 رێمن یگە. سەکردو انی" لیسمیسور "ب ڕیدقو ەب نەبک رەد ییواڵگ ەیوەئ ۆب ،ەداو مەڵەدق ەل انیواڵگ ەب ،ێب وتەک
 ۆبم انینان ەک ژۆر موە. هەڵەتوت یکانەچکەو ب ێڵد ێم یگەو س ڵماەگ ێبوب نەمەت ەب رەگەو ئ ۆڵگ ەوتراو ی ێپ

 .ەبرژاندو انی" ەتکێ"گ گەس یراکۆخ ۆب ،ەبرژاندو انۆیخ یخواردن
 یکمۆریچ انیم ده  و لمه نانیشێپ یند دان په سه  بون له کڵ خه یانیژ یواڵ کهێت ێرۆج  به  اندارانهیگ م ئه

 ینگم ده ی وه اکردنمهیج ۆ: ب نمونه ۆزمان. ب ینگ رهه فه  له ێش به  ته و، بونه یک ره سه یت بابه  ته دا بونه یرۆلکلۆف
 ،ێنڕێدقا بمزن ئمه ،ێنڕێبا ئمه ڕ : مه انهی. وتو نراوه ێل یت بهیتا یکێناو  نگه ر ده هه ۆتر ب یکێانداریگ  له ێانداریگ

  لهیپشم ،ێنێوادق ئمه یوێمر ،ێنێلور گمورگ ئمه ،ڕێ وه گ ئمه سمه ،ڕێ زه ر ئمه کمه ،ێنێلیح سمپ ئمه ئه ،ێنۆڕێب گا ئمه
 ...ێنێکیچر ئه ڵۆ هه ،ێنێویجر ئه  که لهۆچ ،ێنێگار مر ئه ،ێنێدقودق ئه رێش هڵ که ،ێنێاویم ئه
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 ڵناومایللوپهکه

فمر  ده یرۆز ،ێبشک ی وه ئه ێب  وه تهێزێبار بکا و بگو یکان له لوپه و که ڵما یئاسان  به ی وه ئه ۆب ر چهۆک
 : دروست کردوه  خته مو، دار و ته ،یخور ست،ێپ  له یکان له لوپه و که

 ماست. یندن ژه ۆ، ب شکه : مهڵ ئاژه یستێپ  له -
 وشک. یک شتومه یگرتنڵ هه ۆ، ب مانه هه شاو،ۆو د نۆر یگرتنڵ هه ۆب ، زهی: هڕ مه یتسێپ  له -
  ێکمو  ر لمه : "کمه انمهیوتو نانیشمێ، پ وه خواردنمه یئماو ی وه گواسمتنه ۆ، بم بزن: کونده یستێپ  له -

پچموکتر   ونمدهک  لمه  وه خواردنمه یئاو ی وه گواستنه ۆ، ب نده وه ؟"، جه رژاوه ێکو  له  ، کونده وتوه که
 . بوه

 .سیو گور ڵشما بزن: ره یمو  له -
و  شمه  بمه  نک، شوان که په . که رز راخراوه ر ئه سه  و نوستن له شتنیدان ۆ( بیحت : لباد )تهیخور  له -

پماش   : "لمه انمهیوتو نانیشێ، پ کردوه یر به  رما له باران و سه  له یپاراستن ۆخ ۆب  وه ته ژ ماوه که  له
 نک". په هباران ک

پاراسمتن و  ۆم بم همه  مانمه . ئه چنمراوه ،ڵوا جمه ،ۆڕهم ،ێمڕن، ت و مو: به یخور یسراوێر ین به  له -
  تمر لمه یکێوار همه ۆب  وه کهێوار هه  له ی وه گواستنه ۆم ب هه دا که هڵشما ناو ره  ک له شتومه یگرتنڵ هه
 بون:  که زانهێخ یکان هیستیوێپ
 ،ەداو سممیو گور ڵوا ر و جمه : "کمهەانیوتو نانیشێو بارکردن. پ لەپلوەک ەیوەچانێپ ۆب س،یگور 

  نمه  نمهۆل ک هیم  بمه سی: "گمورەانیموتو هماەروەم"، ه نماده کێمت  که ن کاره به ڵێو تا کێسوژن ۆب
 ". هی نهۆدو ل ی رهۆن نجای، ئ وه هاته ئه

 ێتم ی هێڵمو دانه  روست کمراوهو مو د یخور ینگ هڕنگاو ره ین به  له  بوه ییکتا هی یکێفر ده ،ڵوا جه 
  تمهێچ : "تما نه انمهیها وتو روه ". همهڕێد ئمه ڵوا جمه ێمشک بم  له یو : "ئه انهیوتو نانیشێ. پ کراوه
 ".ڵما  به ێناب ڵوا جه

  لمه ی رگاکه باربردن، ده ۆب   دروست کراوه یخور ینگ هڕنگاو ره ین به  له  بوه ییدوتا یکێفر ده ،ۆڕه 
 . هبو یپان یر بار سه

  لمه یاوازیمباربردن، ج ۆب  دروست کراوه یخور ینگ هڕنگاو ره ین به  له  بوه ییدوتا یکێفر ده ،ێڕت 
 . بوه یژێدر یر بار سه  م له ئه ی رگاکه ده ،ۆڕه ڵ گه
 ۆدا بم شمتنۆیر یکمات  . له ناوهێکار ه  به یگا یرۆز  به یکان له لوپه و که ڵشما ره ی وه گواستنه ۆب جاف

 . وه هێڕت یناو تا  ته ساوا، خراونه یرخ و به  رپهۆک یبچوک، کار ڵیمنا یپاراستن
 .ێڕت  له  بوه کێرۆج خورج،


 راکۆخ

 . بوه ڵ ئاژه یریش یم رهه نان و به یرۆز  جاف به یخواردن
 ێلمم یک پمه . که وه تمه ژراوهێب ژنممگێب  . ئمارد بمه بموه ڵممما یژنم یشمی. نممانکردن ئ کمراوه  ژانمهۆر نمان

ئماو  ڵ گمه  شمت دا لمه ته  لمه ی کمه سمپ و گما و مانگما. ئارده ئه ۆب  خواردن دانراوه ۆک ب په . که وه ته اکراوهیج
 ک هیم مماوه یالنێش یدوا  کراوه. ێت یرترشیو هه ،ێبو ب زێپ ێب ەیکەئارد رەگەئ ،ێب ڵ هه ی وه ئه ۆب ، لراوهێش
پمان  یینک تمه  ( به نهۆرخ )ده  ر پنه سه  له کۆریت و تس ده  به  .اوهڕب ێل یمشت گونک  به ڕوسا پ ئه  وه ته راوهێڵه

 . نراوهێساج برژ  ر سه  داخ دا. نان له یر ساج سه  به  برژاندن دراوه ۆ. ب وه ته کراوه
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 : نراوهێم ه رهه به راکۆخ رۆند ج چه ڵ ئاژه یریش  له
 ڵ نجمه مه  لمه ی که رهی. شم وارهێو ئ ڕۆ وهیو ن یانی . به شراوهۆجار د ێس یژۆر ،یزان یدوا  له (،ێ)م زەپ

 ماست.  به  . کراوه وه ته کراوه ۆ)دقازان( دا ک
 ۆ. بم شمراوهۆداپ یر . سمه کمراوه ێتم ینێو . همه نراوهڵێکمو کراویارید یک هی و تا پله شه  به ریش ،ماست

 ێل ۆیو د  ره که ، انهیوند ژه  شکه مه  به  ژانهۆر ەکراو ێت یئاو ەیوەئ یماست. ماست، دوا  به  بوه  وهی مه یانی به
 . وه ته کراوه ایج

 . کراوه ێت یزوان دقه  کهیر فه ێب شۆخ یتام ی وه ئه ۆ. ب ەوەتەخوراو  وه نانه  . به ماوه نه داێت یور چه ،ۆد
. نراونڵێئاگر کو رەس ەل ەوەکێپ و،اڵکو یرەساو ایبرنج  ەڵگ ەل ەکراو وەاڵکێماست ت ای ۆد ،وڵیکوۆد

 .ەکراو ێت یوێک یایگ ای شتۆجار گ ێندەه ەیکەتام یشکردنۆخ ۆب
  لمه یتمر ی که شه . به خورما خوراوه ،ۆزەگ ،ێتر یشاوۆد ن،ینگو هه ڵ گه  له انی یروت  به یکێش به ، ره که

 . راوهیگڵ هه دا زهیه  و له نگ زه نهۆر  تهۆب  کراوه ڵر ئاگر دقا سه
 . دانراوه شتنۆفر ۆب یکێند و هه شتێچ ینانێل ۆب یکێند هه ،نۆر
 . ست کراوه خه ۆید ،ژێریش
تا   خراوهڵ تاو هه ر هه به  لک له سه  به  وسا کراوه ئه  وه تهۆست ب تا خه  نراوهڵێر ئاگر کو سه  له ۆد ،شک که
 . وه تهۆوشک ب
ر  به  لک له سه  به  . کراوه وه تهۆست ب تا خه  نراوهڵێر ئاگر کو سه  . له کراوه واڵ کهێت شێوڕو ب ۆد ، نهۆید

 . وه تهۆتا وشک ب  خراوهڵ تاو هه هه
  کمراوه یمی تمازه  . به ، دروست کراوه بوه ڵ ئاژه ی هۆڵخێر یرۆز  به ەک ن،ێو و هه واڵکو یریش  له ،رین په

 زستان. ۆب  راوهیگڵ هه  وه ستهێپ  ته کراوه زدایپا  له یکێش ، به لک و خوراوه سه  به
 .ەو خوراو ەکراو رمەگ ێمەدا ک نیزا یدوا ەڵیوەه یژۆر ێس ەبزن، مانگا، ل ،ەڕم یریش ،ۆفر


 ندماوهزه

 یک هیم نمدازه تما ئه دا ژانهۆر یکاروبار  له یشدار و به یت هیێاڵخ یانیژ یسروشت ۆیه  جاف به یت ئافره
 ڕ. کمچ و کمو وهیشمۆپ  نمه یشمۆ. ژن روپی کمه زهۆه یاوانیمپ ڵ گمه  لمه  بوه همه یوبموناڵ کمهێت یست ربه سه رۆز
نماو   ژن لمه  . ژن بمه بموه شێپم  لمه دنو شموکر نمانێژنه ۆبم زاۆدا ئمام یریرگ هاوسه  . له وهیناس انی یکتر هی
دو  وانیمن  ژن، لمه  ژن بمه یت بهیتا  به ،یریرگ جار هاوسه ێند . هه بوه ییئاسا یکێجاف دا شت یلێئ یکان زهۆه
و  گمرتنڵ . ژنهمهیممانی و هاوپمه یت هیمخزما یردندروسمتک یسمت به مه  ، بمه نجام دراوه دا ئمه زۆدو هم انی  رهیت
.  بموه زانێمردو خ هه ییسوایو ر ۆڕیرش سه ی هیما ێداب یر رو گه . ئه ن بوه گمه ده یکێداورو اویپ یوتن دوکه ره
 یریم غمه  بمه  داوه  نمه انیمکچ  گزاده بمه ی هڵمما . بنه وه ته انهیردوۆکوشتن ش  به ێشتبی گه انی ێپ انیست ر ده گه ئه
 . ناوهێه  گزاده به یری غه  له انیژن ماڵ به  گزاده به

بو  یکچ راز یسوکار ر که گه . ئهینێخوازب ۆتا ژنان چون ب ره . سه بژاردوهڵ هه ی که هڕکو ۆب یژن زانێخ
  ش کمردوه دابمه انینیریو ش  وه تهۆخوارد انیکراو بو بن شه یر راز گه . ئهینێخوازب ۆچون ب اوانیپ نجایبن ئ
 ڵیمما ،ڵردو مما . همه اوهێمڕگ انیم وه زانهیگو یند هماو زه ،یکردن ماره یدا. دوا انیکان اوهیو ناس ستۆر د هس  به
و  ۆڵهم دا. ده  وه زانمهێگو ینگ ئاهمه  لمه یشدار به ۆب  بانگ کردوه انیکان اوهیو ناس ستۆردو زاوا، خزم و د هه
بمون.  ێکمڕ پمهڵ هه یشدار به ک هڵ شبه ره  و به ایج  به او،یژن و پ ،ڕ. کچ و کو کراوه ێکڕ پهڵ . هه دراوه یل ناڕزو
. بموک سموار  کمردوه  ئامماده انۆیردوال خ هه یکان سواره  وارهێو ئ مه . ده جاف بوه یلێئ یت بهیتا یرانۆگ  رهۆه

ردو  همه گماێر ی وهین  . له بردوه انۆیخ ڵ گه  له یسوار  به انیبوک  سواره یپی. ت ردا دراوه سه  به یو تارا  کراوه
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ر  . همه وه تمهەوۆڕیگ انیکان را بوکمه و هه  هڕ و نه نێرمباز  به نواندنۆخ ک هی ماوه ی. دواشتونی گه ک هی  به پیت
 م کمه هی یو شمه  کمردوه یرێف  بوه ڵ گه  له یکێ. بوک ژن دا بوه انی یوانڕ چاوه  زاوا له  بردوه ۆیخ یبوک ک هیال
  فتمار لمه ره نۆچم م کمه هی یو شه  کردوه یریف  بوه ڵ گه  له یبرازاوا  که اوهیبکا. پ ی که ردهێم ڵ گه  فتار له ره نۆچ
 بوک بکا. ڵ گه

 کان سمتهۆخمزم و د  لمه ێنمد ربوک و بمرازاوا و هه بمه  وه ره ده  . لمه وه رده پمه  ته بوک و زاوا چونه و شه
 یک هیم گوللمه  مانچمه ده ەب ایمنگ  تفمه  بمه  وه هر ده  تمهۆهات ێواو کرد ب ته ی که شهیر کات زاوا ئ بون. هه ڕێ چاوه
 ی گمهڵ کمو بمه وه ینماوێخو ڕۆی ربوک په . به بوه  که کچه یورزاوا و روس یوتن رکه سه ی شانهین  وه . ئه دقاندوه ته
 ییشما ێبمو بم نینگم زاوا زه ڵیر ما گه ئه انی،  هاتوه ییتاۆن ک ماوه باوک. زه ڵیما ۆب  وه تهۆبوک برد یتێکچ
 . شاوهێک ی ژهێدر ێژۆد رن چه

 ەینۆبمم ەب یکەیەدیسممەدق نممدەجمماف دا. چ یکممانەاویپەورەو گ ەگممزادەب ەڵگ ەل ەبممو وەاڵکێتمم یوەولەم
 ینەمید ێندەه ەوەعرانیش وەئ ەیگێر ەل ەمەردەس مەئ یوارەندێخو ەنگەر ،ەوەتەوینۆه ەاویج ایج یندەماوەز
 :ەوانەل رچاو،ەب ەتێب یژنان ەیوەاندنازۆڕو خ ڵو خش ەمەردەس وەئ یرانۆو گ ێکەڕپەڵو ه ییشا

کا:  ئمه ێس پم ده  ممه به ی تاکه ره سمه ،ەدانماو  حمود پاشماوه ممه ینانێژنه ی نهۆب  به یکانەعریش ەل ێکیە
 (311 ی:وەولەم یوانی)د .ری ر سه من خاس خاس بکه ینخوا توخوا ته /ری خه  و وه زم نه به ۆکت ب موباره

 نتیفت نمه ی کا: ناممه ئمه ێس پ ده  مه به ی تاکه ره سه ەوەتەوینۆتردا ه یک هییشا یسف وه  له یتر یکیعریش
 (411 ی:وەولەمدیوانی ) .رد که ادیم ز کوره ی سهڵێب ی پهڵک /رد باد ئاوه ۆر ک هی


 بونڵمنا
و کار  ەڕش ۆب ەبو ەورەگ یکێزێباوک ه ۆب ێبو ب رۆز ندەرچەه ،ەبو ییخوا ینرخەب یکیەارید ڵمنا

 ڕیجمار ژن کمو ێنمدەممردون. ه یرۆز ڵمنما مەاڵتردا، ب یکانەزانێناو خ ەل تەاڵسەو د یتیەەاڵمۆک یەیو پا
 .ەناوێه یتر یژن ێبب ڕیکو ەیوەئ ۆب ەکەاویپ ،ەبوەن

 ەماممان دا ل یرشمتەرپەس رێمژ ەل ڵبون. منما ەن یندروستەت یتەخزم ەو ن شکیپز ەناو جاف دا ن ەل
 نەخماو مەاڵب ،ینێو پماک و خماو یندروسمتەت یکاروبمار ەئاگما ل ێب وار،ەندێخوەن یکێ. مامان ژنەبو کیدا
 .ەکردو ەیکەستانەیز ییو، ئاگادار ەوڕیب ەیکڵەمنا ی. مامان ناوکەبو زمونەئ

 ەکەزانێم. خەممردو ەوەکڵەمنما رەس ەب ەکەستانەیز انیدا مردون.  مەک یکێنەمەت ەل وزادەن ڵیمنا یرۆز
 ەوەشم ەوا بو انی ێپ انەیکڵەمنا یمردن ۆ. باستڕنا ەڕیباو ێندەه ۆب ەوەتەاوێڕگ یرۆز ەب انەیکەمردن ۆیه

 ەیکڵەو منما ەسمتاکەیز ەل یزگمارێپار ۆ. بمیتیەکوشتو ڵها ەوابو انی ێپ ەکەستانەیز یمردن ۆو ب یتیەگرتو
 .ەگرتو ۆب انەیوارەش

 ەی، ئو ئماو یکمان رەسم ۆبما بم ەیئ ێنمێهەرئەد ەسمتاکەیز ڵمید ەژێدر یکێژن ،ڵها ،ەوابو انەڕیباو
بکما،  ەکار وەو ئ ەکڵەناو ما ۆبکا ب ەدز ێناتوان ڵها ێب ی ێل انیئاگا کانەاویپ رەگەخوات. ئ ەیو ئ ەوەشوات
 ەکەئمماو رەنممجەخ ەو ب ەکیەکمان رەسمم ەبچممن ونەبمک ایممفر کممانەاویپ رەگەکمرد ئ یشممەدز رەگەئ تەنممانەت ایم
 .ێبەئ یمردن رزگار ەل ەکەستانەیز نن،ێدقەڵەبش

 رۆز ڵیمنما مەاڵب ،ێنماب ڵیمنما ،ەکۆزەن یشۆشپەو ر شەر یکێژن ،ەوەش ،ەوا بو ناەڕیباو شڵیمنا ۆب
دا  یستیوەشۆخ ەل یشەباو ەکاتەئ ەکڵە. مناێتێنەیەگەئ ۆیخ ێبب کیدا ەل ەتاز یکڵێمنا ەک رە. هێوەئ شۆخ
 .ێخنکەو ئ ەوەتێبەئ نیتا ش ێگوشەئ ەڵیه ەندەوەئ

 کەیەپارچ ای ،ێب بوەه رەگەئ ێدقورئان ،ەبو کیدا ەل ڵنام ەک رەه ن،ەدەرو ن ەساتانەکار وەئ ەیوەئ ۆب
 کیمنز ی ێلم ێرێنماو تمریئ ێنێترسمەئ ەوەشم ەوەئ ەوا بمو انەڕیباو ،ەدا داناو ەکڵەمنا یرەس رێژ ەل انینان
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ژن و  ،یغڵبماەڵەدق ەب انەیمکڵەما ەوانەشم کەیەفتەتا ح ەکەستانەیو ز ەکڵەمنا ەل یزگارێپار ۆب رە. هەوەتێوەبک
 ەکڵەمما یتموخن رنێموەن ەوەشم ەو ن ڵها ەن ەیوەئ ۆب ەوەتەدا ماون ەکڵەما ەل ەکەزانێخ یستۆو د خزم او،یپ
 انیممردن ۆبم ەبوەه یندروستەت ۆیه ەچونک ،ەمردو ڵو منا ەمردو رەه ستانەیدا ز شەمانەئ ەڵگ ە. لونەبک
 .ەوەو ش ڵها کەن
 

 ڵمنایناونان
و  سمتۆد ەل یکێسەک ندەو چ کیەالەم ،ێب بوەه ەنکاینز وەل رەگەئ ،ەکەوزادەن یباوک کەیەفتەح پاش

 یبمون ەئامماد ەب ەالکەم ەوارێمئ ینمان ینمانخواردن ی. دواەیکڵەمنما یناونمان ینیئما ۆب ەبانگ کردو اویناس
 ە. لەناسمراو ەوەنماو وەب ەکڵەمنما تمریو ئ ەنماو یناو ،ەداو داەکڵەمنا ی ێگو ە" بییسالمی"ئ یبانگ کانەوانیم
 .ەکردو ەینەتە" خالکەددا " لەه نیکترینز

  یرەمەغێپمم یدەمەمممح ینمماو ەیکممورتکراو ە" کەمە"ح ینمماو جمماف دا نمماو ەل یەنممیبێت ەیگێجمم ەیوەئ
  ،ەدارو کێمنماودا ل رۆز ەڵگ ەل ،یزۆریمو پ ەڕف ۆبم ،ەییەفسمانەئ یکێاوچماکیپ ینماو ە" کسەیمو، "و ەسالمیئ
  ەمەح ز،یممزەع ەمەح م،یحممەر ەمەح م،یممرەک ەمە: حکمموەو ،ەکەنمماو شێپمم ەتەخممراو ەمە. حەدوان یکێنمماو ەتۆبمم
 س،ەیمو یلمەع س،ەیشا و س،ەیبا و س،ەیو ەمە: حکوەو ،ەکەناو یدوا ەتەخراو سەی.. ودیشەر ەمەح د،یعەس

و  بمابەرەب ینماو ەتۆبم ەنماوان مەل ێنمدەه تەنمانە... تسەیمئاغما و س،ەیمو ریمپ س،ەیمو ریم س،ەیمراد و
 .انیکانەریت

 ەتەخمراو ەرۆناو و نات ێرۆج ندەچ ان،ەیکەریت ای زۆه یو نازناو انۆیخ ەینیدقەراست یناو یاەڕرەس
 :ەناوان مەل ێندەه ڵپا

 .ەبو ەکەسەک یستیوەشۆو خ ینازدار رەب ەل انیکێرۆج -
 ەتەداو انەیمرۆنات ،ەڕیفێبم رەب ەل انۆیخ ەیدقس ەب ،یفتارەدرەو ب یالسار رەب ەل انیتر یکێرۆج -

 .ڵیپا
 ەوێمپ ەیرۆنمات ،یلمێخ ،ەڵمیچەک ،ڵمیال ،یرێکو ،یجۆگ ،یلەش ،یندامەمئەک رەب ەل انیتر یکێرۆج -

 .ەنراوێنوس
 .ەرکردوەد یناوبانگ ەویەکیدا یناو ەب ەمردو یباوک ەتر ک یکێندەه -
 ەڵگ ەل انی ینمدەوێپ ەیپمل ی ێپم ەب یدقشمەن ایم یدقادر یتەقیرەت رەس ەتەچون ەک شیتر یکێندەه -

 شەمە. ئەوەانیمکانەناو شێپم ەخمراوت ،ەوانێد ش،ێروەد ،یفۆس ،ەفیلە: خیشناوێدا پ انەیکەخێش
 خراو. ەیرۆنات ەل یپاراستون

 

 وترساندنترس
تمرس  ەوەو باوک کیدا نیەال ەکورد دا ل یزانێناو خ ەل ڵمنا ەیردەروەپ یکانیەکەرەس ەتەباب ەل ێکیە

و  ەکۆجنم ەل ەنمراوێراه داەوەئ ڵپما ەل ،ێبترسم تەامیمو دق بمرەدق ەخموا، ل ەل ەکراو رێف ڵ. مناەو ترساندن بو
دقسمن و  ەل ،ۆڵچم ینێشمو ەل ک،یمتار یوەشم ەل ەنمراوێ. راهێبترسم ،ۆو تاپ وێخ ەو درنج، ل وێد ەل تان،ەیش
و مشمک،  ەلکێممارم ەل ،ەلیو پشم گەسم ەمار و دوپشک، ل ەل ،ەڵدقەگورگ و چ ەل ەنراوێراه ،ێبترس ستانۆڕگ

 ت،ەحکموم یرەرممانبەو ف ندەکارم ەل ەنراوێ. راهێبترس ەقشیترەورەه ەل ،ێڵەهەالفاو و ر ەل ەنراوێ. راهێبترس
 ،ێبترس ریو گز خاێکو ەو ئاغا، ل گەب ەل د،ەیو س خێش ەل رباز،ەو س سیلۆپ ەل
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 ۆیهماتوچ  راوهێمو انی نه  بوه هه یو دا، سام شه  له یت بهیتا  ، به کردوه ستانۆڕگ  له ڵیس  کورد یگشت  به
.  نماوهێه  کمار نمه  سموتاندن بمه  ۆب ی ێو ئه یو دار  وهڕیب  نه یستانۆڕگ یخت دره  وه ر ئه به  ر له . ههنەبک داێپ
 انیم  کردوه انیستانێو کو انیرم گه  مو جار که . هه بوه هه یزۆریپ  له ێرۆج ر چهۆک یجاف یال اوچاکیپ ۆڕیگ
  له انی ، وه تهێب زراێگو  نه انۆیب یانئاس  به  که  ادهیز یل لوپه که ، که زهۆر ه سه  تهێوت ب که یناڵو تا ڕ شه یترس مه
و  ئمه یرۆز  . بمه وهنا انیدا  وه اوچاکهیپ ۆڕیگ شتین ته ەل ێستانۆڕگ  له ،ێبوب  نه ی ێپ انیستیوێدا پ شتنۆیر
 .ێدرا ب  وهێت یست ده  م وابوه ، که بوه زراوێپار  له لوپه که
 

 پرسه
 . مردو بوه ی جاف پرسه یکان تهیر نه  له ێک هی
 ۆیخم یت بمهیتا یسمتانۆڕگ  گمهێج ێنمد هه  لمه وخوار، هێڵو خ وژور هێڵخ ی گهێر ییژاێدر  جاف به یلێئ

 دیم سمه یگونمد  له انیرم گه  له انیکان ستانهۆڕگ  له ێک هی.  انهیناشتو انینیکترینز  له  مردوه انیکێک هی ە، ک بوه هه
 یکۆر ردار و سه جاف و سه ی گزاده به ی پرسه ینیی. ئا هسادق بو دی سه  زور له شاره  له انیتر یکێک هیو  لیل خه
خاک   به ،یسالمیئ ینییئا ی ێپ ەب ،ییئاسا یک هی وهێش  به  ساده ی. جاف ساده یجاف یه  له  بوه اوازیج کان زهۆه
 :ماڵ . به دانراوه ۆب ییئاسا یک هی و پرسه  ردراوهێسپ

 ڕدقمو ک هیم ێخوێدا پ  که پرسمه یدانمان ینێم شمو رده به  هل ، واوهێپ انیکان رداره و سه کۆر سه ۆب انڕیدقو
  هڕم دقمو ئمه ێژۆنمد ر . چهیشان  له  داوه انڕیدقو ێخت دا نه که پرسه  له یشدار به ۆب ێس چو ب رکه هه ، وه ته راوهیگ
 .یدار پرسه یینیگم خه ی شانهیکو ن ، وه وه ته ماوه  وه هیکان جله  به

و  ۆڵکوچ رگ و چمه جلوبمه  ناوهێه انی که مردوه یسپ ئه ، اوهێڕگ انیکان رهردا و سه کۆر سه ۆب انڵی تهۆک
نماو   بمه  وه هیم که سپه ئه یسوار  و به نیدار یک هی واره دقه یر به  تهۆکرد انیمردو یکابرا یو راو ڕ شه ی سته ره که
وام  رده بمه  تمهیر م نه ئه  پرسه یژانۆر ییاژێدر  . به  انهیاوێڕگ  وه دانهۆخ ەو ل انیو گر  وه م الوانه ده  دا به  که هێڵخ
 . بوه

 ەوەجماف یکانەناسمراو ەاویمپ ەل ێکمیە ڕیکمو یکوژران ەینۆب ەب ەدا ک یکانیەرسەم ێکیە ەل یوەولەم
 ."تەکەادگاری نەڵەتۆک ەیوێش /تەکەوار نیمیس یمایس نەنهانە: "پەڵێئ کا،ەئ ەیکەڵەتۆک ۆب ەئاماژ ،ەناویدا

 ەیوەالوانمدن ە. سمالم لێدا بماو بمو بم یوارەکمورد یتمر ینێشمو ێندەناو ه ەل ەتیرەن مەئ ێچەئ ێپ
 تەڵمتۆک یبمێز ە: "بمو بەڵمێئ کما،ەئ ەیکەڵەتۆکم یباس مەه کا،ەئ وانێپڕدقو یباس مەدا، ه ەڵکەویش یکیەئاغا
 (11 - 13 :سالم یوانی)د ."هانەد ۆب تەریح ینگوشتەئ ەتەسرەح مەل مەبەن ۆب /مۆر یپادشا ەیکەریسات

دو  مەئ ێشمەئ ن،ێو ممردن نماگونج انیمژ ۆبم سمالمیئ ەیوەکمدانێل ەڵگ ەل تنیرەدو ن ەڵتۆو ک وانێپڕدقو
 .ێکرد ب ێل انی یزگارێو پار ەوەتێماب ییندویز ەکورد دا ب یتێاڵخ ەل ێندەناو ه ەل ێب سالمیئ شێپ یه ەتیرەن


 وتڕوراوویرچهۆک
 ایممج  ەیممیردەو ج یدز ەل یینممداریکممورد، د یتممر یکێرەچۆکمم رەه کەجمماف، و یکممەمەر یکیەکممابرا

کمات  مانەه ەل ج،ەو ح ژوۆو ر ژێنو یکانەزیرەف ینانێهێجەب یعناەم ەب ،ێب ندارید مەه یتێوی. توانەوەتۆکرد
 یت هیمئازا  بمه یگاوبانێر یی رده و جه یک رهیز  به یناڵما ی یدز ر چهۆبکا. ک شیوتڕو راوو ەییردەو ج یدا دز

 یمی رده و جمه یدز ێب یتوانی س نه رکه هه دا رهیت ێند ناو هه  . له وهیوت زان سکه ده  هب یکاروان ی وه و روتکردنه
 ێدا نماتوان ومان قمهێل  له  که  داناوه انیتاڵ سه دهێو ب یسپ ێستوپەد یک هیکابرا  به  چونکه ،ێت داوه نه انیبکا، کچ

 .ێنێبژ ی که زانهێخ
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  لمه یدز ای،  وه روت بکاته ێبوارێر ،ێب وت کهڵ هه ۆب یکێل ر هه گه ئه ێب ڕی پهێدا ت ک هیر ال هه  به ر چهۆک
  لمه یل ببما، همه ۆیخم ڵ گه  له ،ڕێر سه یکێگوند  له ایتر،  یک هی رهیت  له ڕێ مه ،ێسپ ئه ،ێر بکا، که ک هیگوند ڵیما
 ایم انۆیمخ یەکمانەریز ی یدز یکۆریچ ،ەوەرمەش ەب کەن ،ەویەشاناز ەب کانەریجار پ ێندە. ه داوه ست نه ده
 شیوانمەداون ئ انیمهان ،ەوەتەاوێمڕگ انیمکانەوەو ن ڕکمو ۆدا ب انیکانەشتنیدان ەل انۆیخ ەیانیئازا ەییردەج
 .نەبک ێل انیچاو

و  ردێمەریپ یکانەوەانێڕگ ەیگێر ەل ،ەیانی یتیەساەک وەل ێکیە. ەوەنێڕگەئ ەکانۆریچ وەل رۆز مەماودەد
 یشممۆخ ۆبمم ەنمممون ەب یکممانەو کار یکانەدقسمم ،ەویەکممورد یبممەدەنمماو ئ ەتۆچمم ینمماو ،ەویەسممجاد نیممالدەع

 .ەوەدەرحەس ەالل یناو ەب ەبو ییغزاۆر یکیەکابرا ،ەوەتەنوسراو
 رەسم ەل کێمژۆبمو. ر ناێه یگرێو ر یدز ەل یکرد بو واز ەیبۆت ییغزاۆر یدەرحەس ە: "اللەوەنێڕگەئ
 شیموەئ ،ەڕیپێمدا ت ێو ەب ێڕیشارباژ یکێدا بو. ران ێل انیورەد یشیکانڕەدا بو. کو انەڵیه ەسەکێب یگرد
 ینێشمو ەل انیمچیه یکمانڕەکمرد کو یرەی. سمکمردەئ یحاتیزبەو ت ژێنو ڵرماەب رەس ەراخست بو ل ڵیرماەب
 ڵیرمماەب ۆنما، بم شەر یهم ننێمب ینما، سمپ ەڕل یهم یالهمی: "ال ئیوتم ەوەحماتیزبەت مەد ەنابزون، ب انۆیخ

ممن  ،ەنییگا لەگڕکو ،ەنەڕیف ێب ێرە: "ئیوت ماەن یچار نجای. ئنڵێناجو رەه لەگڕکرد کو یماشاە " تەباوکتان
 ەو ەواخمانید مەئ ۆخم وا،یمد وەچو ب ەکەلەک ەل ێڕیژشاربا یران ەوەئ ؟یچ ەوێئ ەکردگ واڵگ لمەخگێش یستەد
 (1/26 :مەردەس یزگاەد یچاپ ،یمروار ەیرشت ،یسجاد نیالدە)ع  "ێریراناگ ڕت

 ەوەدور ەل کماەئ ماشماەت ێبمەئ وازێمپ ەل انڵیمما ییغزاۆر یدەرحەس ەالل کڵێ: "ساەوەنێڕگەئ هاەروەه
: کماەراووروت، بانگ ئ ۆب ێناچ یچیو ه ەشتویدان ۆیخ ڵیما ەل سەرکەه شیلەگڕو کو ێبەئ تەر کێکاروان
و  ڵکوتما ێنگموەخموا ر ەب ەکماروان وەئ نەک ماشاەت شتگن؟یدان ۆب ەوێئ ەکردگ مەوەمن ت ۆخ لەویتەه ی"ئا
 ەکماروان، الل رەسم یەدا انیمتاو ێجمار ەب سمتیب انەیممەئ ەڵگ ەل لەگڕ " کموێو ێپ انیاسخ یو شت ەوشک
 بو. ەکەکاروان ەل یشیو چاو کردەئ یکریز رەبو ه ەوەستەد ەب ەیکەحیسبەت شیدەرحەس

 ە. اللەوەانەڕراسمت گ ننێمب چیهم ەیوەئ ێبم ەب تمریکمرد ئ انەیدقسم ێندەکاروان ه ەشتنەیگ لەگڕکو
 انیمروت نیچمو ەخموا الل ە: "بانیموت ؟ەوەانەڕگ رواەه یچۆبو، ب یچ ەوەئ یپرس ەوەانیریپ ەهات ب دەرحەس
 ەوەئ یترسم ەل شەمێ. ئمنیخێشم یاویمو پ نیوارێمچەرەدق یکمەڵخ انیمخموارد وت انیندێسو یچەک ەوەنەیبک
 ەیه نڕۆبم نڕۆ: "بمیوتم ە". اللنمانێه ێوازممان لم تمریبکمات ئ کممانەیەزیموج یتوش نەسەح خێش کەوەن
 یاویمو پ چمنەئ ێکمو ۆب ن،ێد ەوێکو ەل ەکەزوار ێرەئ ێبپرس ێو ەڕف ێب ەندەوەئ ێویتەه ،ێنێمەن انمرتەع
بچمن و  یزیمح ەو ەرۆمجمەو ەک یکێجمار ،ێو یایمف ەو حممۆر ن،یخێش یاویپ ژنیە شیوانەئ تەوەڵه ن؟ێک
 (1/133 :یمروار یە)رشت  "ژمیە تانێپ ەخراپ یرچەه م،ەناک لیدقو تانێل ەوارێچەرەدق یخێش وەئ یرەس ەوەنێب

 ەکیەرچمە. چەوەکماتەروت ئ کیەرچمەچ یکمانڕەکو ەل ێکیە: "ەوەنێڕگەئ ەوەدەرحەس ەالل یزمان ەل رەه
 ۆبمم ەیکەوتکممراوەز ەلەلمموپەک کمماەئ ێلمم یداوا ،ەیکڕەکممو سەد ەشممکات ل ۆبمم دەرحەسمم ەالل یال ۆبمم ێچممەئ
دا،  کیمتار ینزمم یکمێژور ەل ،ەکمز بمو یو چماو فمتەنەو ک ریمپ رۆز دەرحەسم ەالل داەکمات وە. لەوەتێنێبس
 ەتۆکمرد یبانگ دەرحەس ە. اللەکردو وەئ یال ەل ۆیخ ەیکاڵسکا یرچەچ ،ێبەئ ەوەستەد ەب یژێدر یکەیەندەدق
: یتیەوتممو ،یملمم ەتۆواندەسممر یکەیەنممدەراسممت دق یسممتەد ەب ەگرتممو یکممابرا یملمم وەچ یسممتەد ەب ەوەشممێپ
  "یکوژراوەن یەن سەب ،ەخوا بک یشوکر رانباوگاوە"ک

  تمهێوتب که ی گمهێر  گانمهێب یکێبموارێو ر ک هیم دهڕیم ر گمه . هه هین شناوۆخ  وه ته م بابه له یگشت  به کورد
  کمه گانهێجمار ب ێند ت هه نانه . تهیکان هینیبێت  له  بوه ێک هی  وه و روتکردنه ییگرێو ر ییدز یباس  وه کوردستانه

 ێجم  بمه ی کمه هڵما  ، کمه بردوه نمه یکان له لوپه که ۆب یست و ده  وهگرت ێل یزێر ێبو ب وانیودا م ئه ی که هڵما  تا له
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 ژۆر  ، بمه رده و جمه شمه  : "بمهەوتمراو ەممان ە. ب وه تهۆکرد یو روت  گرتوه ێپ ی گهێر گا،ێر  تهۆوت و که   شتوهێه
 ڕێیهماو یکان رده جمه  سمته ده ۆبم یاریمو زان ڵوا همه ینێنه  به ماڵ به  دا بوه که کاروانه ڵ گه  له ۆیخ انی"،  رده مه

  خوا و له ئه شتۆگورگ گ ڵ گه  : "له انهیها وتو روه ". هه دزه یکیر و شه  هی هڵدقاف یقیف : "ره وتراوه  مانه . به ناردوه
 ەوەتەڕێمبگ ەوەوتەسمکەد ەو ب یت المه سمه ەب ەبموەن یاریخت  مو جار به دز هه یکا." کابرا ئه ن وهیش ڕ مه ڵ گه
 ."ێکوت سنگ ئه ێژۆخوا، ر سنگ ئه ێژۆدز ر یکی: "دا انهیوتو  هۆیب ،ەاوجار کوژر ێندەه

 :ەوانڕبەنمونۆب

 .23 ص .1112دمشق  ،یحاج ی: دراس، حول االکرد، ترجم،: د. عبدرخیب. ل ،یروس یرەژێتو
م(، ترجمم،: االب د. بطمرس حمداد،  1231 - 1237العمراق ) یالم یەرحل، دوبر ،ینسەرەف یبازرگان

 .31 ص .2311راق للنشر الو تیب
 .ەکراو ۆیخ ەیکەکاروان ەل یدز تەنانەت ،ەداو ەوەب ەیئاماژ ێجار ندەدا چ ەیکەشتەگ ەل چ،یر

 کسی. سما1112 - غمدادەجاف، ب نیحس یکردنەو ئاماد انێڕرگەکورد، و یکانەزۆه کس،یسا مارک
 .نناوێه یدا ناو ەیکەلبومەئ ەل ەیزانۆه وەئ ەیزورب ڵپا ەتەداو ەیکار مەئ

 رەد انیژ ۆب وانەئ ینیروان یکێنیەال ێشەئ ەنراوێکار ه ەب ەوش ێندەئاخافتن دا ه ەناو جاف دا ل ەل
 :ەنمون ۆب ،ڕێبب

 ەو ب ێبم ڕیکم یکمیەرچەجماف ه یکیە. کابراەنراوێکار ه ە" بندنە"س ەی" وشنڕی"ک ەیوش یبات ەل
شمتم  ەناڵفم یتیەوتمو کموەڵب ،ەوڕیمشمتم ک ەناڵفم ەوتموەین ،ێب ڕیک یکێسەرکەه ەو ل ێب ڕیک یکێندەرچەه
 ەل ێرۆجمم ندنەسمم مەاڵب یەداێممت ەینیەدوال ەینممدانەزومەئار یوتنممەکێر ەل ێرۆجمم نڕیکمم ەاریمم. دەندوەسمم
 .یەداێت یکردنێرلۆز

جماف  یکیە. کمابراەنمراوێکمار ه ە" بانی"ژ ەیوش لەلوپەک ینرخ ۆ" بنانێ"ه ەیوش یبات ەل هاەروەه
 یتیەوتمو کموەڵب ێنمێهەئ ەنمدەوەئ ەوتوەین ەوەئ رەب ەل ،ەوڕیب ینرخ یەکاڵکا ینەمەت ەب ێب ڕیک یکیەرچەه
 .یژەئ ەندەوەئ

 ییانیوزجاف
بمو  دانەوشمک رەگەئ ەزراکەم ،ێگونمد ای ێاریجوت یزراەناو م ۆب ەبو لەگاگ ای لەگێم یرادان ییانیز

 .ڵکا ەڕەت ای ێب
 یکماروان ینمڕی پمهێت یکمات  لمه یت بهیتا  به،  بوه کان نهیگوندنش ڵ گه  جاف له یکان شهێک  له ێک هی ییانیز

و   گمهێڵو ک یدان ئاوه یال  به انیکان له گهێم ڵ گه  له انیرم و گه ره دا به ی وه انهڕ گه  له انی ستانێو کو ره به دا که لهێئ
،  ت بموهدا دروسم ێج شمتهیند و ن وه ره وانێن  له یکۆناک  کردوه انی یانیز ەمو جار ک دا. هه کان ارهیجوت یباخ
 . وماوه دقه داێت یو کوشتن ڕ شه ۆیه  تهۆب شیجار ێند هه

   لممه یداوا  کممه رانهۆ. گ وه کممهێرانۆگ ینم گممه هڵ نمماو پممه  تممهۆجمماف چ یک هیممکابرا ڕی مممه : رانهەوەنێڕگ ئممه
  ی که بما السمکه  بگمره ی کمه هڵ: "گویت هیمدا وتو ماڵ وه  لمه  کمه . جافه وه دور بخاتمه ی که هڕ مه  رانه  کردوه  که جافه
 بخوا "

  کمه ارهیجوت ، وه کمهێرانۆگ ڵیگما ک هیم هڵم ناو پمه  تهۆجاف چ یک هیکابرا ڕی مه : رانهەوەنێڕگ ئه ها روه هه
 ت کمه هڵگا ۆت  وه مه م دور ناخه که : "من رانه وتوه ی ێپ  که . جافه وه دور بخاته ی که رانه  کردوه  که شوانه  له یهاوار
  " وه ره زهێبگو
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 نیگوندنشیاریوجوترچهۆکییکهێڵخ
 یاویمپ یشمیئ  به ی شهیو پ کۆترسن یکار  به ییاری. جوت وهیروان ییگوند  سوک له یچاو  به  یک هێڵخ
  وتوه یکان گونده یشتوانیدان  کورد و به  وتوه ۆیخ  . جاف به ژماردوه  نه ت رهیش عه  به یوان ، ئه داناوه  هڵ بوده
 .رانۆگ

 :اۆیگ  وه نهێڕگ ئه رانۆر گ سه  له  وه جافه یزمان  به  دقسه ێند هه
  "ی بکه ێپ ی مه گه رمێت ۆب کتێرانۆگ  چکه   بهیگر مه ،یگر : "مه وتوه ی ێپ یباوک ، اوهیگر ێجاف  هڵمنا
  بمه ێب : "ئمهیت هیموتو  راگرتوه یکێرانۆجاف گ یک هیدا کابرا نیهاو یرما گه  له رتر،ی سه یمو هه  مانه  له

 وم " دا بخه یر به  من له ی بکه ۆب رم بهێس یست رابوه  وهێپ
گمرژ و ناسماز   شمهیم هه ،ینیو گوندنشم ر چمهۆک ران،ۆکورد و گم وانێن ی یندەوێپ  نهیروان  رهۆج م ئه

 ڵکشمتوکا یم رهمه به  لمه ی وره گمه یر ره جمار زه رۆ. ز کردوه انی یکتر هی یری دوژمن سه یچاو  . به وه تهۆشتێه
 . داوه

 نیودجاف
و  نانێژنه ،یریرگ هاوسه  ب بون. له زه مه یعیشاف - یسونن یمانڵموسو یگشت  جاف به یلێئ یکان زهۆه

 یسمالمیئ ینید یکان نهێوشوێر  له انی یو هێڕپوردا، پ له و که راتیم یشکردن ، دابه مردن و ناشتن و پرسه ق،اڵ ته
  و تمرس لمه  فسمانه خورافمات و ئه ییر گهیکار رێژ  له رۆز یک هی هنداز . تا ئه کردوه انیج حه انیکێند . هه کردوه

دا دروسمت   انمهیو ژ ک ئمه وه یکێرج لومه هه  ش له وه دا بون. ئه ۆو تاپ  کهۆجن ،ەوەو ش ڵئا و،ێو درنج، خ وێد
 و شمه  و بمه یوان هۆڵچ  له ژۆر  دا، به ڵ ئاژه ڵ گه  له انۆیخ یکات یرۆز یش و به وار ندهێخو نه یگشت  به  که  بوه
 . ر بردوه سه  به ،یزانست یند و ناوه یدان ئاوه  دا، دور له یکیتار  له

بمون،  ێجەشمتین یکێشەند و ب وه ره  وهین یم که یکێش ند بون، به وه ره ی وره گه یش جاف، به یکان زهۆه
و   سمه دره وت و مه ند بون، مزگه وه ره ی وانه . ئه بوه دا هه  که لهێئ یانیژ یند بهڵ مه یکان گونده  له ێند هه  له انی بنه
 ۆبم یژێشمنوێ، پ راگرتموه انی ێدق فمه ایمال  زان ممه مه ره یمیراس مه یبردن وهڕێ به ۆزان ب مه ره  . به بوه  نه انیال مه

 سمالمیئ یریمب  لمه ۆیخم یشمتنی گهێت ی ێپ  کردون، به ۆب ی وانه شه یحێراو ته یر داداون، رابه یعز کردون، وه
 کردون. یژگارۆامئ

 ، هیم وه بماره  : "گمام بمه انمهیوتو  بموه زڕێم به یکێکار  الوه  به یت هیال مه  که  وه نده وه ره یکێجاف یزمان  به
  " بکه ییال مه یرێف مڕال کو مه ، هی وه داره  به م نهۆید

 انیال و ممه  سمه دره هوت و م ، مزگمه بوه همه انیم بنمه انیبون،  ێج شتهین  جاف که یکان زهۆه ی شه به و ئه
 یدیموالنا خال : ممه وانمه له ، وتوه کمهڵ همه داێمت انی یمانسمۆر یریو شماع  وره گمه یناودار و زانما یال . مه بوه هه
 .ینال ، وانهێد یل خان، وه د هڵ ال وه مه ،یدقوباد یخانا ،یند دقشبه نه

 وجافجحه
  جکردن لمه . حمه هیداێت انی یدان حاج سه  به نێنرێه ئه ناو  که  وه نهۆک  جاف دا له یکان هیت هیسا ناو که  له

 یکێر فه سمه جماز،یح  لمه  نمهید و مه  کمه مه ۆبم شمتونۆیر  وه کوردستانه  کاروان له  و به ێپ  به  دا که کێم رده سه
 انیسمتیوێپ  به  هبو هه انی ییدارا یتوانا ی وانه ، ئه بوه یینید یک هی زهیر فه ی وه له  جکردن جگه . حه بوه ئاسان نه

و  ی کمه رهیناو ت  له  که سه که یت هیاڵ مهۆک ی پله ی وه رزبونه به ۆب  بوه ک هی شانهیمان کات دا ن هه  له ن،ەکیب  وهیزان
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 کەڵمخ ،ەوەتێبناسر یحاج کوەو شەوەئ ۆ. بحڵو سو اڕکردن و پرسو ێپ ژێراو ۆب یت بهیتا  دا، به ی که زهۆه
 ەب یتمیەکردو ایم ەسمتوەب ەوۆیەخم یرەس ەب ی" ەدیشە"ک ردەز یکێچێرپەس ەشیمەه ،ێبگر ێل یحاج یزێر

 .نێپشت
 یکێنممد روداون و هه یکێنممد . هه وه نممهێڕگ جمماف ئه یانیمم یر حاج سممه  لممه شۆخمم یکممۆریچ انەیممد

 ن. خه رئه ده ی که لهێئ ی وه ره ده یایدن  له ییئاگا ێکابرا و ب یی ساده انیمو هه ماڵ . بهستراون بهڵ هه
 ەگماتەئ ەک واەڕو زو ئ کماتەئ ەلەپ ێختمە. نجەح ۆب ێچەئ کێجار یسەیرویم یکیە: "کابراەوەنێڕگەئ

 کممیو بماوک و دا مۆخم ەل راێخ تەسادق ەبم و یە: خواەڵێو ئ ێگرەئ ەعبەک یفڵو دقو داەئ المارەپ راێخ ،ەعبەک
 (4/11: یمروار ەی)رشت ."یگرتگ ەن یکۆرەب ێڵتا خ ەبو شۆخ

 رەسم ەبموم. ب جەح یریمە: "ئیپاشا وت فاەمس ی: حاجەوەنێڕگەئ ەویەکڵامی فاەستم وایل ریم یزمان ەل
 نەکەئماو ئ ،ەوتموەک یشسمپیر یوەڵەدق یسور یکیەکابرا داەعبەک رەب ەکرد وا ل رمەی. سامەڕگەئ ەوەکانیەحاج
 ەوەمموزەت یممانگ ەبمو وتەک جەح شڵەسما وە. ئەویەال ە. چموم بەکمورد میزانم اەیکەرگەجلوب ە. بایرەس ەب
پاشما  ە. لشماێک ەڵه یژێمدر یکەیەناسمەه ەوەکرد رزەب ی. کابرا چاوبرژاەئ ەکەلم رەس یەخراەئ ڵکا یشتۆگ
 یئماودار ەیلمگەگ یشتەد وەل بوەچاوت ن  ۆب ۆخوا  ت ێرە: "ئیئاسمان وت ەکرد یو رو ەوەکرد رزەب یرەس
 مەئ ەوەتمر روم کمرد یکێجمار رەگەئ ؟ەوەنماوت ۆتم وبم نێشو ەمەئ ؟ەیدروست ک تۆخ ۆب ڵما داەنکێف واەه
 ی: "حماجی" وتمت؟ێیکو یکەڵو خ یەوت کابرا ناوت چ مێپاشا پ ە: "لی." وتمیخلک ن ڕیمن کو ەبزان ەنێشو
 (1/71: یمروار ەی)رشت .نینجوێپ یال ەل ەکێو گرد شتەد ،ەلگە." گییغزاۆر یدقادر

 ەیکەجاممان وافماەت یکات ە. لجەح ۆب ێچەئ کڵێکورد سا یکیە: "کابراەوەنێڕگەئ ەوەوەئ یزمان ەل رەه
: وتەیمئ رەبو ه ێل مێبوم، گو ەویەکابرا وەپشت ئ ەبو من ل وتەک ێوا ر یپاشا وت فاەمست ی. حاجدزنەئ ێل
 ێچماو پم ەرێممنمت ل ەک یکێرجما رەگەبدزن. ئ مەکەجامان رموتەف تتەخزم ۆهاتم ب ەمجارەچاوان  ئ یینای"ب
 (4/21: یمروار ەی)رشت ."کایە رەس ەب ننێشکیب سەه مودگانمەد یرچەه رموەبف وتەک

 نەاڵردەئیتیەرایومجاف
.  بوه نمه  سمتانهۆد یمراد یجاف  له ڕۆو جوان وانیر مه یکان سته ده و کاربه ناڵ رده ئه یکان هیوال یستێوڵ هه

 ینمدەوێپ  مه دهر و سمه . ئمه وه رانمهیئ یناو خماک  وت بوه که یمراد یجاف یکان نهیهاو گا هڕو وار و له هه  له ێش به
و  رانیمئ وانێمن  لمه التێئم ۆی، هماتوچ بوه نمه داۆوت ئمه ینونو دقما یماسۆپلید یکێئاست  له شتاێه یت هڵو ناوده
 ،ێدروسمت ببم ێلم یدقمانون یکۆو نماک یاسمیس ی شمهێک ی وه ئمه یبمات  بخات، له کێر ێرۆج  دا به یعوسمان
 ی وتنناممه ککهێر ێبم یزانم انی نه یکان زهۆه یران سه جاف و، یلێئ یران سه  نگه . رهێبکر ێل یئابور یدقازانج
 یتماڵ سمه ده یگشمت  بمه کان هێڵمخ  مانمه و زه . ئمه هیچ  وه وانه به یکان دارهیند وهێپ  نجامه ره و، ده  هیچ یت هڵو ناوده
ت  حکوممه  وه هوانم چهێپ  ، به گرتوه رنه وه ێل انۆیوت ئه یکێسود  ، چونکه کردوه ری کو دوژمن سه وه انی یت حکومه
 .انیر سه  تهۆرباز چ سه یباج و گرتن یندن سه ۆب  شهیم هه

م  ، بمه ماوه نمه رانیمئ یت هڵمو ده ڵ گمه  له انیبونیتاڵهاو یندەوێپ  وه هاوه زه یمانی په یدوا  له ،یمراد یجاف
بمون و،  یعوسمان یت هڵو ده یت هییع ره تریوان ئ ئه کوڵ . بهناڵ رده ئه ی یوال یه  بون، نه رانیئ یت هییع ره  نه  هی ێپ
 چمواالناڵ دقمه  له  کردوه انیبابان یکان رهیم ۆیجاف هاتوچ یران . سه بوه هبابان ه یت هیرایم ڵ گه  له انی یندەوێپ

 یک ره سمه ۆی. هم کردوه انی یشدار وان دا به ئه یکان هیشێشکرک له  و له  وان داوه به انی. باجیمانێسل  و دواتر له
 یز گمه ره  لمه انیم که شمهێک ناڵ رده ئه یکان هیوال ماڵ ، به کردوه ێپ یست ده  وه وه له یمراد یجاف ڵ گه  له یت هیدوژمنا
 ی ناوچه ڵیکشتوکا یئابور  به ییانیز یاندنی گه  له کڵ خه یاڵسکا یبڵدقا  ته انهیخستو ، وه تهۆروت کرد یاسیس
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 سمتانەدەجمار کارب رۆبمون. ز نینگەبون و ز ەورەگ یەوەران و ر ینە. جاف خاو و بانه ڕۆو جوان وانیر مه
 انیشم وه ر ئه . همهەداو ەوەستەد ەب یانویدا ب یکانەوڕەچوۆک ەل یشۆی. جاف خانەیکەسامان ەتەوڕیب انیچاو
و  انیکان زانمهێو خ اویمپ یو گرتنم انیکان و رانمه  وه ره ینکردناڵتا ۆهاتن و، ب  له گرتنێر ۆب انویب  به  کردوه
 :ەوانەل ،ەوەنێڕگەروداو ئ نیندەچ ەوەیەبار مەل نەاڵردەئ یکانەژوێ. مختەس یسزا یپاندنەس

 وان،یر ممه  له یکێند گوند چه ناڵ رده ئه ی یبابان دا، وال یپاشا حمانڕوەئ یمەردەس ەک ل 1236 ڵیسا
 ێج شمتهین ایمو ت  وهکرد انیریزور و بابان داگ شاره یکڵ رابوردو دا خه یناڵسا ەل ، انهیویوان نوس کو ئه وه  که

 لیمد  بمه ێلم یکێند و هه  کوشتوه یکان"  "شروره  گزاده به  له یکێس ند که و، چه ەو سوتاندو ەکردو ناڵبون، تا
 یخماک  نمهێبن ێپم یکان جماف و رانمه یلمێنمادا ئ  گمهێر تمریئ  پاشا کمه حمان هڕ ئه ۆب  ناردوه ڵیوا گرتون. هه
 . وه کوردستانه
 233 این . تمه وه تمه زور ماونه شاره  له انیرۆز یش . بهوانیر مه ی ناوچه  ته چونه  هجاف ن یلێئ  هڵسا و ئه

 یکان سمتانهێکو  تمهەچون یرۆخمڕ وه لمه ۆجاف بم ەیو ران و ره ڵ گه  له وانیر مه  له  بوه هه انیخزم ی وانه له ڵما
 یشار  تهۆبرد یراویگ  به یکان زانهێو خوت کردون  زه یکان له گهێدا م انیر سه  به یتێداو ناڵ رده ئه ی. خانێو ئه
 ی فخر الکتاب، تحفه یشکرالله سنندج رزای)م دا. سنه یک هی هڵما ر بنه سه  به  ش کردوه دابه یکێزانێند خ ر چه ، هه سنه
 (176 - 175 ص .1366 - تهران ر،یکب ریکردستان، ام یایوجغراف خیدر تار ینا ر

 یانویمب  خمان بمه اڵمانو ئمه ن،اڵ رده ئمه یکان سمتانهێکو  تهۆچ  جاف که یلێک ئ 1236 ڵیسا هاەروەه
ت و  راره جماف "شمه یلمێوان ئ ئمه یهانمدان  بمه اۆیمگ  وه بابانه یپاشا اڵبدو حمود پاشا و عه مه وانێن یکۆناک
ن دو "کمرور" را ی کهیگرتون و نز ێل یکێند کوشتون و هه ێل یکێند داون هه یالمار ، په کردوه انی" یگ رزه هه
 یمانێسل یکیزور تا نز ر شاره سه  تهۆکرد یرشێه  وه هی نهۆو ب ر به کردون. هه وتەز ێل یجاف ییو دارا  وه و ره
 (113: ی نا ری )تحفه . وه ته کشاوه نجایئ  وه تهۆب واڵدا ب ی که زهێه  با له . وه کردوه ناڵتا

 .ەبوەن ەستانۆد شڕۆجوان یجاف ەل انیستێوەڵه نەاڵردەئ یکانیەوال
 ەبانمگ کمردو ڕۆیجوان یجاف یلێئ یرانەس ەوەراو و شکار یناو ەب نەاڵردەئ یک وال 1173 ڵیسا

ەی )تحمف. ەکوشمتو یانیمردوکەجماف بمون ه ەیورەگ ەک تانڵسمو یلمەع ریمو م گەب وەسرەخ ،ۆیخ یال ۆب
 (151 - 153:  نا ری
 لیمگ، ئ بمارام بمه رەسم ەتۆنارد یزێه نەاڵردەئ ی یوال 1247 ڵیکردن سا ێپ یتیەسوکا ۆب تەنانەت

 یکمان هڕکو  گ و چموار لمه . بارام به گرتوه انیجاف یاستڕم ند ده و چه یکان هڕو کو ۆیخ ،ڕۆجوان یجاف یگ به
 ە. بەانیماوێڕناو شاردا گ ەو ب  وه هیمل  به  وه تهۆست ت به په  به انیش ره یکێگ سه  انهیناوێه نجایئ  کردوه یدارکار
 یاڵ ره بمه نجایئ  ندوه، سه ێل ین زار تمه چوار هه ەیوەئ یدوا ڕۆو جوان ەسن یکانەاویپەورەگ یو تکا ەوەانڕپا

 (237 - 236: ی نا ری )تحفه. ەکردو
ئاغا  یندەوێپ یرۆ. ج بوه یئابور یم رهه به ی رچاوه سه ،یو زه یتێن دا خاوه یت هیگا به ره ده یم ستهیس  له
، ئاغما  کمردوه یودا کمار ئمه یکڵمو  له اریجوت  ئاغا بوه یکڵمو یو زه ی وه ر ئه به  . له کردوه یارید یاریو جوت
و  یئازاد رۆز یک هی ندازه و، تا ئه ێنێپ دا بسه اریجوت یابرار ک سه  به یکان رجه مه ۆیخ یزو ئاره  به یتێویتوان
 . وت کردوه زه ێل یم رهه به

 ینمدەوێپ یرۆ. جم بموه یئمابور یم رهمه هب ی رچاوه سمه ،ڵ ئماژه یتێن دا خماوه یت هیمێاڵخ یم ستهیس  له
ر  همه کوڵ به ا،ین ته  به  بوه نه کۆر سه یکڵمو ێڵخ ڵی مو ئاژه هه ی وه ر ئه به  . له کردوه یارید یک هێڵو خ کۆر سه
 ۆیخم یزو ئماره  بمه  وهیمتوان ی نمه کۆر سمه ، بوه ههم ۆیخم ڵمی ئماژه رۆم و ز کمه ، کمه هێڵخ یندامان ئه  له ک هی
 وت بکا. زه ێل یم رهه و به یو، ئازاد ێنێپ دا بسه ی که هێڵخ یندامان ر ئه سه  به یکان رجه مه
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 یگارێ، ب کردوه یکان ارهیجوت یری سه ران،ۆکرمانج، گ ن،ێمسک - ت هییع ره یچاو  گ به به ره ده ی هڵما بنه
 ێڵرخ سمه ی هڵمما بنه ماڵ پاندون، به ردا سه سه  به ییچ و ملکه ڵی هیاێڕگو رۆز  به ، وه هیت هیوساندون کردون، چه ێپ
 رۆز  بکما و، بمه ێپم انی یت هیسموکا  وهیمتوان ی ، نمه کردوه ی که هێڵخ یندامان ئه یری سه  ت رهیش هاوعه یچاو  به
 .ێنێپ ردا بسه سه  به انی یچ و ملکه ڵی هیاێڕگو
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:مێیەسیشەب

 یگەبەرەدۆبیارکیپاتریندەوێپیانۆڕگ
 مەکیە ۆبم ەدقمانون مەئ ی ێپم ە. بەرکردوە" دیسەدقانوننام یرازە"ئ یعوسمان یتڵەوەک د 1252 ڵیسا
 مەئ یکردنمێجەبێج ەل کانیە. عوسممانەوەوزاریموەز یتێنەخماو یبموار ەتەنماوێه انیم" ۆ"تماپ یتاەرەجار سم
 :ەوانەل ەبوەه انیکێستەبەم ندەچ داەدقانون

 انیمانیژ ەیوێش ینۆڕیگ ۆب انیو، ناچارکردن و کورد بەرەع یکانەرەچۆک ەلێئ یکردنێجەشتین ،مەکیە
 .ڵکشتوکا ۆب ەویەو حوشتردار یدارەڵئاژ ەل

 یمەسمتیبکما و بتموانن س ادیز تەحکوم یو، داهات تەحکوم یتەاڵسەد رێژ ەننێانهیب ەیوەئ ۆب ،مەدو
 .نەبک ێجەبێج یریربازگەس

 ۆبمم ەک یەیشممکرەل ،ێڕیکممارگ ،یاسممیس یەچاکسمماز وەئ ینجامممدانەئ ەل ەبممو ێشممەب اۆیممگ ەدقممانون مەئ
 یتمڵەوەد یسمەرەه ەل ەگێمر ەیوەئ ۆبم ییوروپماەئ یتمانڵەوەد ممات،ینزە. تە" دانمراومماتینزە"ت ینانێهێجەب

  ەویمتوان انەیمن رۆز یکێناڵتما سما غمدادەب یکمانیەبمو. وال پاندەدا سم انی یعال یباب رەس ەبگرن ب یعوسمان
 یاەڕرەسم ەچمونک نەبمک ێجمەبێج ،یریربازگەو سم یریبماجگ یتەبیتما ەب ،یکانیەکەرەسم ەتەباب ەکام ل چیه
 ێجممەبێج یبممار رێممژ ەچممونەئ ەن کممانەلێئ یرانەسمم ،یتیەراەبەوەڕێممو ب یڕییکممارگ یزگاکممانەداوود ەڵینممدەگ

 .ەویەکردن
تممورک،  ۆیوخ راسممته یتمماڵ سممه ده یبابممان و، همماتن یت هیممرایم یتمماڵ سممه ده یهمماتن ییتمماۆک یدوا  لممه
 یلمێو ئ یگشمت ەب کمانەکورد ەلێئ  داوه انڵیو ، هه وه نه بکه ڕپ  هییشاۆو ب ئه ی وه هئ ۆب یعوسمان یستان ده کاربه
تما  ،یعوسممان یتماڵ سمه جماف و ده یلمێئ وانێن یند وهێپ مەاڵ. بشنێدا رابک انۆیخ یال ەب یتەبیتا ەجاف ب
 . وه تهەماو یزراو مه و دانه یگرژ  به ژێدر یکێناڵسا

 یازیمن  ز(، بمه 1231 /ک 1255)  خانهڵگو یفیر شه یت خه ی وه وکردنهاڵب یدوا  له ،یعوسمان یت هڵو ده
 یسمت به ش مه ممه  . لمهکان ره چمهۆک  هێڵخ یکردنێج شتهین ۆب  رکردوه ده ی" یماتینز "ته ک هی رهیزنج ییچاکساز

کان دا  ناوچمه  لمه ۆوخ راسمته یکێرۆجم  به یریجگو با یریربازگ سه ،ێنێسپ بچه یند ناوه یتاڵ سه ، ده بوه  وه ئه
 بکات. ێج بهێج
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 یمانێسمل ەینماوچ ۆدا بم ەیکەردانەسم ەل راق،یمع  لمه یعوسممان ی یر پاشا، وال م عومه کره ئه یردار سه
 ،ەکەنماوچ یکانیەکورد ێڵەخ یربارێژەنانێو، ه یتورک ییندەناو یتەاڵسەد یزراندنەدام یازین ەک( ب 1274)
گ  بمه دەم محمه ەڵگ ەل یت بمهیتا  به ش،یجاف یرانەس ەڵگ ە. لەتوکوش یندەوەمەه یکانەناسراو ەاویپ ەل ێندەه

دا  راقیمع  لمه یشۆیخ وتون،ەک ەن کێر مەاڵب ەکردو ۆیگ گفتوگ به و سره خهی که ڕیکو یپاشا(   مه )دواتر حه
 .ێنێپ ت بسه حکومه یکان ارهڕیب ەل ڕێب ێتا بتوان  وه تهەماو  نه  نده وه ئه

 ۆپاشما بم قید نام مه ک(، محه 1277پاشا ) قیفۆد ت حمه ک(، ئه 1276شا )پا یفا نور و مسته ئه یدوا
 ک هیم مماوه ۆبم انیم که هیر دا هاتون و هه ک هی یدوا  ک( به 1224پاشا ) نید ێدق ک(، ته 1272م ) دوه یجار

 . وه تهەاونڕ گه  وه نجامه مان ئه هه  به انیمو هه ماڵ به ،یوال  بون به
 یکردنمێجەبێج ڵمیوەه ۆیخم شێپم یکانیەوال کوەو ،یوال ەبو ب ەشا، کپا تەدحەک( م 1226) ڵیسا

 ەب یریممەئ یرزەئ یشمتنۆفر ەکمرا بمو ب سە. دۆتماپ ۆبم رزەئ یممارکردنۆت ەکرا بو ب سەدا. د ەیکەدقانون
 (2/14: ی.. )عزاویو کفر نیدقەخان راسان،ۆخ ەل زیفوەت ۆ" بەدیە"موزا

و  شممتنیدان یهانممدان یازیممن  "، بممهیسمم دقانوننامه یراز "ئممه یتیەسممتویو ،ەهمماتو ەپاشمما ک ت دحممه مه
  تهەناوێه یکردن ۆو تاپ یریم ئه یوزاریو زه یشتنۆجار فر م که هی ۆب  بکا. ێج بهێکان، ج نده وه ره یبونێج شتهین
 ەکمردو یچۆجاف، ک یلێئ یکۆرەس گ،ەب دەمە. محوتن ککهێر  تهۆشتی گه جاف نه یلێئ ڵ گه  له شیو . ئه وه هیکا
 . بوه یشێشکرک و له ڕ شه یتوش شیتر یکان هیب ره و عه یکورد  هێڵخ یرۆز ڵ گه  پاشا له تەدحەم ران،ێئ ۆب

 ئموفە. رراقیع ی یوال ەدانرا ب ەیگێج ەپاشا ل ئوفەر دەمەپاشا البرا. مح تەدحەک م 1221 ڵیسا
 یشمتنۆ. فریریممەئ یرزەئ یشمتنۆو فر رەچۆکم یالتمێئ یکردنێجەشتین یتەاسیس مانەه ەدا ب ەیژێپاشا در

دا  کمانەرەچۆک ەلێناو ئم ەل نەگمەد ەب وساە. ئەوەتەکراو واڵ" دا بوراە"ز ەیژنامۆر ە" لەدیە"موزا ەب کانەرزەئ
 یممارۆ" و تیسمەدقانوننام یرازە"ئ یرەرەو دقازانج و ز وراەز ەیژنامۆر یعالنیئ ەل یتا ئاگا ەبوەه وارەندێخو
 .ێ" بۆ"تاپ
 

.یوالتهاوهپاشاکرفیدکره1291یسال
 ی شمانهین ۆیدا خم راقیمع ی ێڕیکمارگ یزگما ده ی لوتکمه  لمه دا،ەکمورت ەمماو وەل ، هۆڕگ وڵمو ئا هه م ئه
 . بوه یزراو مه و دانه ینائارام
  لمه  و کمه رانێمئ یگاکمانڕ وه لمه  تمهۆکرد یرو  نراوهێه ۆب یگوشار  وه هیعوسمان ن هیال  له  جاف که یلێئ

و  ڕ شه  له  پاراستوه ۆیخ  رهۆمج . بهیعوسمان یگاکانڕ وه له  وه تهۆکرد یرو ێهات ب ۆب ینیت  وه شهیرانێئ ن هیال
 . وه ته ماوه یکراو رنه سه چاره  به انی که شهێرباز. ک باج و سه یدان  ها له روه کدار، هه چه یکادانێپ

حمود  . ممه سمنه یسمتان ده کاربه ڵ گمه  بون لمه ۆگفتوگ یکیر . خهرانێئ  تهۆکرد انیک رو 1225 ڵیسا
 یرانێئ یستان ده کاربه  به  داوه ینڵێ به ی که لهێمو ئ هه یبات  گ، له د به مه محه ڕیکو یحمود پاشا(  گ )دواتر مه به
دفتر مطالعمات ) .ێن هی بگه رانێئ یشتوانیدان  ر به ره زه وان له ێس که نێڵه  دا نه انی که لهێئ یو هڕچوۆک یکات  له  که
. سمند 1361جلمد دوم، تهمران،  ،یو عثممان رانیما یاسمیاسناد س  دهیه. ق(، گز 1271 - 1313) یلملل ا نیبو  یاسیس

 (ه ق. 1225 یسان یعیرب 11. 332  شماره
  لمه  و گازانمده اڵسمکا  ی دربماره یو عوسممان یرانیئ یستان ده کاربه وانێن ییکار رباره نامه ده ها روه هه
 .(345، 344، 342:  ژماره یکان دهەنەس)جاف، 
 یسمتان ده کاربه ن هیمال  لمه ۆوخەراسمت رانیمئ ی. کوردسمتان ماوه نمه ناڵ رده ئمه یت هیرایدا م مه رده و سه له

 یلمێئ  لمه  وه نهاڵ رده ئه یت هیرایم یم رده سه  له رانیئ یستان ده کاربه یستێوڵ . هه براوه  وهڕێ به  وه دقاجاره یربار ده
 ناڵ رده ئه یت هیرایم یاری نه یبابان یت هیرایم یت خزمه  جاف له ۆییمر یزێه  وه که هیال  ه. ل بوه  نه  ستانهۆجاف د



 دا یکورد ڵگای ۆمهناو ک  له تی ێاڵیهخ ێوەندیپ ی ڵه یهرا

15 

  لمه انیمرۆز یانیمر و ز ره زه دا نمهیهاو یو هڕچموۆک  لمه ڵێمو سما جماف همه یلمێئ  وه شهیتر یک هیال  ، له دا بوه
 . داوه  دقز و سنه و سه  و بانه وانیر مه یشتوانیدان ییو دارا ڵکشتوکا
وام  رده ، بمه کمه ناوچه یشمکردن و دابه مڕۆرز ئمه یم و دوه م که هی یوتن ککهێردو ر هه یاڕ ره جاف سه یلێئ
 ی رجانمه و مه و بمه  انهیسمتویو انۆیمکمو خ وه ران،یمئ یت حکومه ڵ گه  . لهوژور هێڵو خ وخوار هێڵر خ سه  بون له

 .یعوسمان یتەاڵسەد رێژ یانکەناوچ ەوەتۆکرد انیهاتون، رو نه کێداناون، پ ۆیب رانیئ
 یت هڵمو ده یفمێرک رێمژ  تمهێنێجماف به یلمێئ ی وه ئمه ۆبم راق،یع ی یپاشا وال  ید ک ره 1213 ڵیسا
 : وانه له ،یکان و خزمه ڕو کو لێئ یکۆر سه  به  وهیخش به ی هیو پا  پله نیند چه  وه هیعوسمان

 یمقمامیدقا  بمه  مان کات دا دانراوه هه  له ،ێت دراوه یوایل ریم پاشا و ئه ی گ پله به و خوسرهی که یگ به مه حه
 . بوه  که ناوچه یت هیرا به وهڕێ و به ێڕیکارگ یند دا ناوه مه رده و سه ر له نبه (. گولعهئێستا ڵی)خورما ر نبه عهڵگو

: ینکا گ و خزممه ن بمه سمه گ، حه بمه مانڵێگ، س گ، عوسمان به حمود به : مهیکان هڕمان کات دا کو هه  له
 نیالعمراق بم ،ی)عمزاو ،ێتم دراوه انی یرم فمه ی پلمه انیمو همه ...گ د به مه گ، محه به زیزەگ، ع گ، دقادر به بارام به
و  یتیەەاڵمۆکم یەیپما ەل ەجمگ ەمەردەسم وەئ ەیروتمب .( وهرگرتم وه یورا زه  ژناممهۆر  لمه شیو . ئه2/23 ن،یاالحتالل

 .ەبو ەڵگ ەل یشەمانگان ەیموچ ،یرمەف یتەاڵسەد
 ەداو انڵیموەه ەشمیمەدا ه یشتوانیو دان ەکەناوچ رەس ەبگرن ب سەد ەیوەئ ۆتورک ب یستانەدەکارب

 وەب رەدا. ه یکتمریەگژ  ەب نەبک کانەلێئ یرانەو س نەدا دروست بک کانەشتوڕۆێسەد ڵەماەناو بن ەل یکۆناک
 رەسم ەل ،یعوسمان یکانیەوال یتیف ەب ،ەبو عدونەس ڵەیماەبن ەک راق،یع یخوارو یتەمارەئ نیترەورەگ ەیەوێش
 ممانەه شیجماف یلمێئ ەڵگ ەدا. ل یکتمریەگژ  ەکراون ب (1/131 )بطاطو: وزار،یوەز یتێنەو خاو بونێجەشتین
 ،،یمالجمهور امیمدق یحتم یممن العهمد العثممان ،یموالحرکات الثور ،یالطبقات االجتماع - )حنا بطاطو، العراق. ەکردو انیکار

 .(1115 - روتیب زاز،الر  یالکتاب االول، ترجم، عف
 یت بمهیتا  ، بمه بوه همه ی ێل انی یپاشا، داواکار ەمەح ەب انیتورک دابو ەیازانیمتیو ئ ەپل وەر ئ رامبه به  له

 .یعوسمان یت هڵو ده یکان دقانونه ی ێپ  رباز و باج، به سه یدان ۆملدان ب بون،ێج شتهین ی رباره ده
 یسمتان ده دا، کاربه  کمه لهێئ یگشمت یکۆر سمه ڵ گمه  لمه ۆگفتوگ یکات  مان له هاوزه ەانی یداواکار وەل ەجگ
 یرانەسم ەل ێنمدەه یتەبیتما ەجماف، ب یکان رهیو ت زۆه  له ێند هه یران سه ڵ گه  له ۆوخ غداد راسته به  تورک له
 ەل ێشمە. بانیمدنکر ێج شمتهین ۆب ۆو گفتوگ یندەوێپ  ته وتونه ، که گزاده به ی هڵما بنه  له ایج ،یو هارون یشاتر
 ەب نەبمد ەناڵسا یباج ۆوخەراست انۆیبن و، خ ێجەشتین ەداو انینەڵێو، ب ەرگرتوەو انیزورەشار یکانەرزەئ

 .تەحکوم
 ۆیخمم ەیوتممنەککێر وەئ ەتۆشممتەیگ ەن یعوسمممان یسممتانەدەکارب ەڵگ ەپاشمما ل ەمەح 1213 ڵیسمما

جماف  یلمێئ موەو ه ۆیخ ەداو یارڕیب یمانعوس یتڵەوەد ەل ییزاڕەنا ینڕیربەد ۆب ەوەئ رەب ە. لیتیەستویو
و،  ەبمو ەورەگ ۆیمیمر یکمێزێه یرچمەگە. جماف ئرانیمئ یتڵەوەد ی" تیەعە"ر ە. ببن برانیئ ۆب نەبک  ۆک

 دەسم ێو سم ەادیمپ زارەدا ه سمتیوێپ یکات ەل چیر ینگاندنەسەڵه ەیرێگو ەب ،ەبوەه یرۆز یینگەج یتوانا
 ەب یرانمیو ئ یعوسممان یتەاڵسەد رەرامبەب ۆیخ ییزاڕەنا زیرگەه مەاڵ( ب227 چ،ی)ر ،ەساز دراو ێپ ەیسوار
 .کەچ ینانێکارهەب رەب ەتۆبردەن یناەو، پ ەوڕیبەرنەد کەچ

  . لمه وه ته زور ماونه شاره  . لهرانێئ ۆچون ب نه ڵی گه  له یو هارون یشاتر یکان رهیت  له ێش به دا چهۆک م له
 ێلم انیرز ن. ئمه ت بکمه حکوممه ڵ گمه  فتمار لمه ره ۆوخ راسمته انیمۆهماتون، خ کێمپ یعوسممان یتاڵ سه ده ڵ گه
 ەیکڵەواەه ەبمو غمدادەب یتیەوال ی یرمەف ەیژنامۆر ەک وراەز ەیژنامۆن. ر باج بده  داوه انینڵێ رگرتون و به وه
 :ەوەتۆکرد یواڵب ەرۆج مەب ۆیەجاف، ب یکانەریت یزیناو ر یتێکیە یکدانێت ۆب ەویگرنگ زان ەب
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جاف هماتون  یزۆه ەل یو هارون یشاتر ەیریت ردوەه یکانەکۆرەس واەک ەوتوەک انمێگو رە"ب
 ەل ەیردنێموەاڵو ه یتەارمی وەب رەرانبەب یتەبیتا ییسوپاسگوزار ۆب تەحکوم یکانەندەبەڵم ۆب

 والەمەل ەک ەکممردو انیممداوا ەک ەیوەئ رەسمم ەل نممایو، ب ەشممتوەیگ انێیممپ ەوەشمماهان ەیچمماک
 ەڵەیممام کەو شیوانەئ ەڵگ ەل ەڵەمام والەم ەو با ل نەکەئ تەحکوم ەب تەعەجمورا ۆوخەراست
دو  مەئ یکاروبمار ەیوەئ ۆ. جا بەکراو ندەسەپ ەوەبار مەل انیەیداوا مەئ ،ێتر ب یتیەعەر موەه
 یئاگممادار ەب انەڵیممئاژ یکمماتەز ەیوەکردنۆو کمم انۆیممخ یتیەخسوسمم ینممڕیربەو د ەیەریممت
 ۆبم ەنوسراو ستیوێپ یرمانەف ن،ێل انەیمانەئ ەک ێب ەنناێشو وەئ یکانەمقامیو دقا  ەڕیسەموت
 انیم یو زان ەریمت ردوەه یکانەکەرەس ەدرا ب شیرمانەو، ف یمانێو سل زورەشار یتیەفەڕیسەموت
کمرد  انەیمو بانگکران ەڵەمام مەئ یکردون و سوپاس یکیەرێو چاود یتەارمی   زنەم یشاه ەک
 ە. لێبکمر ەڵگ ەتمر ل یکمەڵخ کەو انڵەیمەو مام نەبمک تەحکموم یتەعەمموراج ۆوخەراست ەک
 ەیەریدو ت مەئ یکانەکەرەس درا،ەد ییاۆڕخ ەجاف ب یکردنێجەشتین ۆب وزاریوەز ەدا ک کێکات
 تڵەوەد ەینیمنجەگ ەب ێشمت ،ێردرێسمپەئ انیم ێپ داەوزاریموەز وەئ یرەرانمبەب ەل ەدا ک انیگفت
 یزۆریمپ یرەروەدادپ یراار و ئاشمکیمد ەیشمانین ەل کنێشمەب ەتمانڵەحا مە. ئنەبک شەشکێپ

 ۆدانممرا بمم شییتەبیتمما یسممتەدە. کاربەوەتۆگرتمم یخمموا یکممەڵو خ تیەعممەر ممموەه ەک ەشمماهان
 ەیوێمچوارچ ەو ل ەنماوبراوان مەئ یداکردنێت ڵکشتوکا ۆب ستنیوێپ ەینانێشو وەئ یشاندانیپ
  ."ەوۆیەخ یناو ەب سەک رەه ەب داۆتاپ یدەنەس یدان

  یچۆک ی 1213 یرەفەس 13 ی 337 ەژمار ورا،ەز ەیژنامۆ)ر
 (ەراویرگەجاف و یخیئرەت ە. لینیزا ی 1273 ی 4 ی 1 رەرامبەب

تما   که ، که لهێئ یت هیکاۆر سه یتاڵ سه ده  له  رچون بوه جاف و، ده یلێئ یکانەزیر یتێکیە یکدانێت ش مه ئه
  دا،   لمه ێڕیکمارگ یتاڵ سه ده ڵ گه  له یندەوێپ ۆب ەجاف بو یلێناو ئ یتداراڵ سه ده ین هیال این ته  مه رده و سه ئه
 یکان تمه حکومه ڵ گه  وان له ئه یتاڵ سه ده یدوا یم رده سه  و   له ناڵ دهر بابان و ئه یت هیرایم یتاڵ سه ده یم رده سه

 دا. یرانیو ئ یعوسمان
. رانیئ ۆپاشا چون ب ەمەح ەڵگ ەل انیموەه ،یو هارون یشاتر ەیریت ێندەه ەل ەجاف، جگ یلێئ موەه

 ەینماوچ ەب رەسم هماوەز ەیو، نماوچ ەسمن یتمیەوال ەب رەسم ،ڕۆجموان یکمانەناوچ ەتۆکرد یپاشا رو ەمەح
 نیدەناسمر یردانەتاران و س ەتۆچ ۆیپاشا خ ەمە. حرانیئ یستانەدەکارب ەڵگ ەل ۆگفتوگ ەتۆوتەکرماشان. ک

 ێڵمیه یکردنیاریمد رەسم ەل هماتبون ەن کێمپ شمتاێه یو عوسمان رانیئ داەمەردەس وە. لەکردو یدقاجار یشا
 ینماو سمنور ەتێموەتمر بک یوەئ یرزەئ ەیوەئ ۆبم ەداو ڵمیوەه انیکیەال رە. هتڵەوەد ردوەه وانێن یسنور
 اوازیمج یچمونۆدا دو ب یرانمیئ یسمتانەدەبنماو کار ە. لێشێدا رابک ۆیخ یال ەسنور ب یالتێئ ،ەوەیەکەتاڵو
 جاف: یلێو ئپاشا  ەمەح ەڵگ ەل فتارکردنەر یرۆج رەس ەل ەبوەه
 
م،ەکیەیچونۆب

 ەب یتیەسمتوی. وەکمردو یتیەراەنێشما، نمو نیدەناسمر یو ممام ەسن ی یوال ،ەمعتمد الدول رزایم رهادەف
 انیمرمەگ ەبن، واز ل ێجەشتین رانیئ یتر یکانەتیەعەر موەه کوەو نەبک ڵدقبو ەک ێجاف بدر ەیدڵدا ێرجەم

  دهڵمبون، دا نمه یراز ر گمه ئه ،ەوەوانەچێپ ە. بنەبد ربازەبن. باج و س ینیگوندنش یکیرەخ نن،ێبه ستانێو کو
 ەجاف ل یلێ. ئەوەنێبکر یعوسمان یخاک ەیوانەر رۆز ەب ەبگر ەوەرانیئ یخاک ەنێب نێدر ەن ەگێو ر نێدر  نه
 ەل انیمرۆز ییانیمز ڵێسما مموە. هدقزەو سم ەو سن وانیرەم یکانەستانێکو ەتەچون یرۆخەڕوەل ۆدا ب نانیهاو
 .انیستەد ەل ەبو انیدادێدادوب ەکەناوچ یکەڵ. خەکردو ەکەناوچ یشتوانیدان
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م،ەدویچونۆب
 ەسپاسماالر، ک یخمان نەیحوسم رزایمم ەوانەل ،ەدقاجمار بمو یربمارەد یسمتەدەکاربەورەگ ەل ێندەه یه

 .رانیئ ەل یرەچۆک ەبون ب انەیوەجاف و مان یدانەدڵدا ینگریەال
دا  رانیئ یال  جاف به یلێئ  انهیستویرمتر بون، و دا نه سنه یستان ده چاو کاربه  ربار له ده یستان ده کاربه

 ،ێتم دراوه ی"خمان"  یم نازنماو پاشا همه  مه ک دا حه 1213 یعبان شه  شا له نید ناسره یرمان فه  . بهشنێرابک
  لمه ێنمد و هه ۆیخم ۆبم  ، موچه وه نه بکه ۆیک انۆیبو خ ئه  هک  که ناوچه یداهات  هاو. له زه یحاکم  به  م کراوه هه
 . وه ته اوهڕب یخزم یکان گزاده به

 یعوسممان یویمد  حمود پاشا(، له )دواتر مه ڕیکو یگ حمود به مه ماڵ . به بوه ریگێهاو ج زه  له  پاشا  مه حه
و   بموه رانێمئ  لمه ێند جمار چه شترێپ ۆیگ خ حمود به . مه بوه ێج شتهیغداد ن به  تهۆچ  وه هڵما  و به  وه ته ماوه
 جاف. یلێر ئ رامبه به  بوه کان هیرانیئ یستێوڵ هه یزا و، شاره  کردوه یتاران یردان سه

 ی ک موچمه 1212 ڵیسما نجمایشما ئ نید هماو، ناسمره زه یحماکم  تمه پاشما کراوه  مه حه ی وه ئه یدوا
ش  گزادانمه م به ئمه ،ۆیشا خمپا  له  جگه  گانهڵ و به له یند هه ی ێپ  . بهوه ته وهڕیب یکان پاشا و خزمه ۆب ی نهاڵسا

 :  کراوه یارید ۆب انی نهاڵسا ی موچه
 ن. تمه 233پاشا   مه حه ڕیکو یگ به دقادر -
 ن. تمه 63پاشا   مه حه ڕیکو یگ به حمود مه -
 ن. تمه 233گ  به و خوسرهی که -
 ن. تمه 63  پاشا یزاۆئام یگ به نیم ئه د مه محه -
 ن. تمه 43گ  به حڵسا د مه محه -
. ەبمو ێجەشمتین غمدادەب ە. لغمدادەب ەتۆنارد ڕیکو یپاشا(  حمودە)دواتر م گەب حمودەپاشا، م ەمەح

 یکمانەبیدەو ئ ریشماع ەڵگ ە. لەبمو بیمدەئ ت،ڵەوەد یکاروبمار یزاەشمار وار،ەندێخو یکێسەک گەب حمودەم
 ،یبمانڵەتا یازەر خێشم ،یبمارەج یتماحەف دەیسم جزوب،ەم یدەحمەکاک ئ ،یوەولە: مەوانەل ،ۆیخ یرخەهاوچ
 ەل ەبمو ۆگفتوگم یکیرەخ مەه غدادەب ە. لەناردو ۆب ەیپار وامەردەب یباوک ی. پاشاەبوەه ەیستانۆد یندەوێپ
 ەل کموەو ،ەیکۆڵەشمکەک ەل ێشمەب تەنمانە. تەبو وزاریوەز ینڕیک یکیرەخ مەه ،یعوسمان یستانەدەکارب ەڵگ
 یعوسممان یستانەدەو کارب یباوک وانێن ەل ێد جارنە. چەویەتیەوینوس غدادەب ەل ،یتێویدا نوس یکانەزێراوەپ

 .ەو بردو ەناوێه ەیو راسپارد امەیدا پ
پاشما و  ەمەح وانێمن یندەوێپ دایەوال مەئ یمەردەس ە. لیوال  تهۆپاشا ب حمانڕبدو ک عه 1212 ڵیسا

 .ەبو ریگێج یکجاریە ەب تریو، ئ ەباش بو یعوسمان یتەاڵسەجاف و د یلێئ یرانەس
 ەوینوسم ەوەیەبمار وەل یفارسم یزممان ەب یکمڵێواەه ندەدا چ ەیکۆڵەشکەک یزێراوەپ ەل پاشا حمودەم

 :ەوەکاتەرون ئ کانەروداو یکێنیەال
 یمیممودق ەوڵەمما ەب ۆیخم ە: کیتێویک دا نوسم 1211 یوالەش ی 17 ەدا، ل یکەڕەیەالپ یزێراوەپ ەل

 (113 :نیژ ەیبنک م،ەدو یرگەجاف، ب یپاشا حموودەم ۆڵیشکە)ک. رانێئ ۆب ەرموەف یتەجریه یباوک ەغدادەب
 "114 :ادگاری: "خط بماند یتێوینوس غدادەب ەدا ل 1211 یزانەمەر ی 13 ەتردا، ل یکەڕەیەالپ یزێراوەپ ەل
 ەرمموەف یتمەجریه یباوک ەبو غدادەب یمیمودق ەوڵەما ە: بیتێویک نوس 1212 ەتردا، ل یکێزێراوەپ ەل

دا  ەیزێمراوەپ مە. لێرمموەبف ماڵەج یەگەدقەفرەت وەئ تەمەرحەم ەب ەردوک مەعال یندەخوداو ەل ی. داوارانێئ ۆب
 یوانیمد .244 ۆڵ:شمکە)ک. ەردونما یوەئ ۆب یتەبیتا ەب ەک کاەئ یوەولەم یعریش تەیو چوار ب کەیەنام یباس
 (23 ی:وەولەم
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 غمدادەب ی یپاشا وال حمانڕبدوەع یمرەئ ەب غدادەب ە: لیتێویک دا نوس 1212 ەتردا، ل یکێزێراوەپ ەل
 یمانێسمل یفەڕیسمەموت یپاشا فەشرەئ ەڵگ ەل دانەیکمەش ەدا ل ەیوەانەڕگ ە. لیباوک یال ۆب هاوەز ۆب ەچو
. ینمدەفەئ دەمەممح خێشم ەیکەخێشم رکارەس یردانەس ۆب پڵگو ەتەچون ەوەشێوە. لەبجەڵەه ۆچون ب ەوەکێپ
. غمدادەب ۆبم ەوەتۆچم گەب ممودحەو م یمانێسمل ۆبم ەوەتەاوەڕپاشما گ فەشمرەئ ەوەتەبون ایج کیە ەل ێوەل
 (172 ۆڵ:شکە)ک

 ەکردو یباوک یپاشا ەمەح ەب یتەناعە. دقکهاتنێپ ەتۆشتەیگ یعوسمان یستانەدەکارب ەڵگ ەل نجامەرەس
. انۆیممخ یشمموێپ ینێشممو ۆبمم ەوەتەاونەڕگ انیممموەو، ه یعوسمممان یخمماک ۆبمم ەوەنەڕێممبگ یکجمماریە ەب ەک
 ممموەو ه ۆیخمم ەب ۆیە. بممەرگرتمموەو ۆتمماپ ەب نینجمموێتمما پ ەویەلەنممدەم یکممینز ەل انیممفراوان یکێنیمەرزەسمم
 یجمهممور یمممێو رژ ەروخمماو یتیەپاشمما یمممێرژ ەک 1152 ڵی. سممایعوسمممان یویممد ەوەتەاوەڕگ ەوەیەکەلێئمم

 ڵەمماەبن ەل ێکمیەجماف،  ەیگزادەبون و ب اریجاف جوت یلێئ یتیەراۆز ەرکردوە" دیراعەز یسالحیئ ی"دقانون
 نممۆ( د531333) ێوسمیسو  دەسم ێو سم زارەهۆونیو سم دەنجسێبون، پ اقریع یکانەورەگ ەرەه ەداریوەز
 (21 /1 وطاطبحنا ). ەبوەه انیرزەئ

 ەیکەلێئم ەڵگ ەل یرچەگە. ئەجاف بو یلێئ موەه ی یگشت یکۆرە. سەبو وتوەکەڵه یکێاویپاشا پ ەمەح
 یکێشمکۆک ،ەوەانیمرمەگ ەیرگەنماوج ەبمو وتەک ەک ،ەروانیشم یەاڵدق رەسم ەل ،ەکمردو یسمتانێو کو انیرمەگ
. ەبمو رۆز یکێسمامان ینەخماو ل،ێمئ یکۆرەپاشما، سم ەمە. حەاویمژ ێوە. زسمتانان لەدروست کردو ەیورەگ

 یتمڵەوەد یکاروبمار یزاە. شارەبو ەورەگ یکێکات دا بازرگان مانەه ە. لەبو ەورەگ یکەیەوەران و ر ینەخاو
 .ەبو

 یچمونەو، ن غمدادەب یسمتانەدەکارب ڵەگ ەل ایمج ەب یو همارون یشماتر یرانەسم ۆیپاشا گفتوگ ەمەح
. ەجاف داناو یلێئ ەینیرێد ینۆدارسیف ی یتێکیە یکدانێو، ت ەوەانەڕگەڵه ەب ران،یئ ۆب انیکانەزۆو ه انۆیخ
 یتیەراەنێجماف، نمو ینیۆدراسمیف یکمانەبابەرەو ب ەریو ت زۆه موەه یبات ەجاف ل یکۆرەس ەمەردەس وەتا ئ
 ەکمام ل چیدا. هم یرانمیو ئ یعوسممان یسمتانەدەبابمان و کارب یتمیەرایم یتەاڵسمەد رەراممبەب ەل ەکردو یجاف
و  یشماتر یرانەسم ەیوە. ئنەبک کیەال چیه ەڵگ ەل یندەوێپ ەوەوەئ یپشت ەل ەبوەن انۆیب کانەزۆه یرانەس

 یشماتر یرانەسم ەل ێنمدەو ه سەیشماو یزیمزەع ا،پاشم ەمە. حەتیمرەن وەبمو ل رچونەد ان،یکرد بو یهارون
 کممراون  رمممانخواردەدا د نممدانیز ەل ەوا بممو انیمم ێپ انیسمموکارەدا مممردون. ک نممدانیز ەل کممانەورای. گەگرتممو

 ەوەتەانیو، کوشممتو ەوەپاشمما بکمموژن ەمەدا ح انەیکەکۆرەسمم ینێخممو ۆڵەیتمم ەل ەداو انیممارڕیو کمموژراون. ب
 ک(. 1211)

 یلمێئ ،یتیەەاڵمۆکم ،یئمابور ،یاسیس یانیژ ینۆڕیگ ەل ەبو یکەرەس یکەیەستگێپاشا و ەمەح یکوژران
 یمەسمتیس وەرەب اۆڕجماف دا گم یلمێنماو ئ ەل یارکیمپاتر - یتیەێاڵخ یمەستیس ەروداو مەئ یجاف دا. دوا

 .:یداریوەز - یگەبەرەد
کرد.  نێچاوترس یموانەبو، ه ختەس ەندەوەپاشا ئ ەمەح یبکوژ یسەیموەرەک ەیریت یسزادان: مەکیە

 کۆرەسم ڵەیمماەبن یکمانییەنماێو ر رمانەف ەبکا ل یشێکڕپ ماەن کەیەریت ای ێسەجاف دا ک یلێناو ئ ەل تریئ
 ڵەیمماەبکما. بن یدقاجمار ایم یعوسممان یسمتانەدەکارب ەڵگ ەل ینمدەوێپ ەوەوانەئ یپشمت ەل انیم تێمب یاخی
 حممودە: عوسمان پاشا و میکانڕەباوک، کو یپاشا ەمەح یدوا ەک ان،ەیکەکۆرەس یتەبیتا ەجاف، ب ەیگزادەب

 .تڵەوەد ردوەه یستانەدەکارب یال ەل ەکردو انەیکەلێئ موەه یتیەراەنێنو ،ەوەتۆگرت انەیگێپاشا ج
و  ەوەر یگماەڕوەجماف و ل ینیۆدراسمیف یکمانەریو ت زۆهم یانیمژ ینمدەبەڵم یوزاریوەز موەه: مەدو

 ەتۆوتەک یرمەف ەب ،ەوەتۆگرت ینینجوێو پ ەبجەڵەتا ه ەوەنیدقەو خان یەعدەخالس و س کینز ەل ەک ان،یکانەران
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 ەزۆو همم ەریمت ڵسما یدوا ەل ڵو، سمما وانەئ یکڵممو ەب ەبمو ۆتماپ ەجمماف و، ب ەیگمزادەب ڵەیمماەبن سمتەد
 ڵکشمتوکا یکمیرەخ بگمرن،ەڵه یدارەڵمئاژ ەل سەبن، د ێجەشتین ،ەوەنەناچار بون گوند ئاوا بک کانەرەچۆک

 وتەک شیممڕۆرزەئ یکانەوتنەککێر ەک یتەبیتا ەب ن،یگوندنش یاریجوت ەب بونەئ ەوەندەوەر ییکێڵەخ ەبن. ل
 .ەوەکردن ێجەبێج یبوار ەبون

 یدارەڵمئاژ ەل ەیکێڵەخم ینمدامانەو ئ لێمئ یکۆرەسم وانێمن یکمێڵەخ - یارکیمپاتر ینمدەوێپ: مێیەس
 .یوەزێب - یاریو جوت داریوەز - یگەبەرەد وانێن یندەوێپ ۆب ەاوۆڕگ ەوەکەڕۆگ

 
  



 چەند بابەتێکی کۆمەڵناسی - گوڵچنین  م رێگاوه ده به

133 

 -1- ۆپاشک
ەرچاوەس

 :ەل نیتیبر انیکانەگرنگ ەکردو انیجاف یلێئ ینکاەریو ت زۆه یباس رەنوس نیندەچ
 دەمەممح ەویەبمەرەع ەل یانمێڕرگە، و1223کوردسمتان  ۆبم چیمر ەیشمتنامەگ چ،یمر مسێجم سیۆدۆکل

 (257 - 256 )ل. 2332 - رێولەئاراس، ه یچاپ ،یبادقەحم
 (.27 )ل. 1112 - غدادەجاف، ب نێحس یکردنەو ئاماد انێڕرگەکورد، و یکانەزۆه کس،یسا مارک
 ەویەزیمنگلیئ ەخموارو، ل یکوردسمتان یکمانەزۆه ەیربمارەد کێرنجەسم نمدەچ ن،ۆ. سمی. بیئ رەجێم

 (73 - 63 )ل. 2337 - یمانێسل ن،یژ ەیبنک ،ڵاڵبدوەع یجاتەن یانێڕرگەو
 ەکێرتۆراپم ەیرجمومەت ەمە. ئ1171 - . بغمداددیخورشەحم ادٶ: فهیترجمه و علق عل ،،یالکرد العشائر

 ەوینوس ۆیخ یکانەرەفسەئ ۆب یزینگلیئ ەالعراق" ب یف ی"دائر  الحاکم المدن زینگلیئ یرەرکیداگ یتەاڵسەد ەک
 .1111 - (، بغدادیالیدو ریالزاب الکب نی)ب یە: مالحظات عن عشائر کردستان الجنوبیشانیناون ەب

 (171 - 154 )ص. 1367 - تهران ،یونسی میابراه ەها، ترجم ها، عرب کردها، ترک ادموندز،
 (143 - 121 )ص. 1171 - فتح الله، بغداد سیکرد و ترک و عرب، ترجم، جرج ندز،ادمو
 - روتیمب ،یطالبمان یترجمم، المدکتور نمور ،،یمخیوتار ،یولوجیدراس، سوس - الکرد ن،یتیکین یلیباس
 (272 - 262 )ص. 2331

 (371 - 367 )ص. 1366 - تهران ،یمحمد دقاض ەکرد و کردستان، ترجم ن،یتیکین یلیواس
 دا: یرادقیع یبەرەناو ع ەل

 (23 - 22 )ص. 1147 - بغداد ،یعشائر العراق، الجزء الثان ،یالعزاو عباس
 (372 - 362 )ص. 1172 - بغداد ،،یارنوغراف ،یدراس، جغراف - شاکر خصباک، االکراد الدکتور
 .1173 - بغداد ،،یوالبشر عب،یالطب  هیدراس، لنواح ی، العراق الشمال----
 ناو کوردا ەل مان،ەل ەجگ
 .1115 - غدادەب جاف، نەسەح رۆدکت ەیوەنۆڵیکێجاف، ل یخیئرەجاف، ت یگەب تاحەف یگەب میرەک

 (126 - 176 )ل. 1131 - غدادەب ،یتاڵو و یمانیسل یخیتار ،یزک نیام محمد
 .سنوسەد ،،یالعشائر الکرد ،ەعبدالل ەحمز

 -2- ۆپاشک
 ەخانڵگوفیرەشیتەخ

 یشممکۆک ەز( ل 1261 - 1223) یعوسمممان یدیممجەبدولمەع تانڵسمموز(  1231ک ) 1255 ڵیسمما
 کمموەو ەوەنممدێخو یکێانممدنەیدا راگ یعوسمممان یتممڵەوەد یسممتانەدەکاربەورەو گ ریممزەو مەردەب ەل ەخممانڵگو
 دیشەر فاەدا. مست ەیکەتڵەوەد یزگاکانەداوود ەل یچاکساز ینجامدانەئ ۆ" بماتینزە"ت یکردنێسپەد یتاەرەس

 ەل ،ەبمو مەعزەئ یدرەس ێجار ندەو چ ەوەرەد یکاروبار یریزەو ێجار ندەچ ەز(، ک 1252 - 1233پاشا )
 کرد بو. ەئاماد ەیکەاندنەیدا، را گ ینسەرەف یشۆڕش یتاکانەرەس ییرەگیکار رێژ

 :ەیەکەاندنەیراگ یدقەد ەوەخوار ەیمەئ
دقورئمان و  یکمانەرزەب تاەرەسم ەک ،ەویەعوسممان یتمڵەوەد یمەکیە یژانۆر ەل ێزانەئ ایدن موەه
 ەتۆشمتەیگ ەمێئم یرزەب یتەنەتەڵکراون. س یوێڕەپ یواوەت ەب ەشیمەه تەعیرەش یکانەحکامەئ
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 ەل مەاڵ. بەییو ئاسود یشۆخ ەتەشتونەیگ یکانەتباعەئ موەو، ه تەاڵسەو د زێه ەیپل نیرزترەب
 ەن ،ەوەرۆراوجمۆج یکمارۆو ه کیە یدوا ەل کیە ییدژوار ۆیه ەرابردودا ب ڵیسا نجاەدوپەس
دا،  نجممامەئ ەل ،ەکممراو انیمم یوێڕەپ کانەباشمم ەدقممانون ەو ن ەکممراو یەڵیاێڕگممو اەڕغ یتەعیرەشمم
 یکمانەدقانون ەب ێتماڵو رەه ەاریم. دڵمۆڵیو ک یالواز ۆبم ەاوۆڕگم شموێپ ەییو ئاسود ییزێهەب
 .ێنێبم ێتواننا ێکرەحوکم ن تەعیرەش
 یدانێپەشمەگ ۆبم ەچمو ایمنەت ەب ەمێئم یریمب خت،ەت رەس ەل ەوەمێئ یجلوس یمەکیە یژانۆر ەل
 یکمانەتیەوال یجوگراف ینێشو رەگەئ ،ەوەئ رەب ە. لکەڵخ ەییئاسود یوکردنەو پت یرۆمپراتیئ

 یرەد ،ێبکمر چماوەر یشمتوانیدان یشۆو ه ییریو، ژ ەیکەرزەئ یتەکەرەو ب تیو، پ یعوسمان
 ەیماو ەا، لخو یتەارمی ەب ستراو،یو ینجامەگونجاو، ئ ەیگێر ەیوەنیزۆد ۆب دانڵوەه ەب خا،ەئ
وا  کمان،ەرەمەغێپ یوانیخوا و پشت یتەارمی ەل اینڵد ،ۆیە. بێنرێهەئ سەد ەدا ب ڵسا ەد ای نجێپ
 ەنەیمبگ ەیوەئ ۆبم ێبکمر شەشمکێپ ێنمو یعاتیشمرەت ەوئێستا ەل ەو گرنگ ستیوێپ نیزانەئ
 یعاتیشممرەت یتاکانەرەسم ۆیە. بممیکمانەتیەو وال یعوسممان یتەحکمموم یکمارا یتیەراەبەوەڕێمب
 :ێیەس مەل یەتیبر ستراویو
 .ییو، دارا فەرەش ان،یژ یواوەت یشیئاسا ینکردنیداب یندانەڵێب .1
 باج. یندناڵمەخ یکخراوێر یکێمەستیس .2
 .تەخزم ەیو ماو ستیوێپ یزێه یریربازگەس ۆب کسانیە یکخراوێر یکێمەستیس .3
 ەیکەسروشمت ەنمدەچ ۆڤ. مرێنرختر ب ەب فەرەو ش انیژ ەل یەن ێشت چیه دایەایدن مەدا ل یراست ەل

و  تەحکموم شەوەو، ب یژیتونمدوت رەب ەببمات ناەبکا پ ۆیخ ەل یگرێر ێتوانە( ئنۆ)چ ،ێب یژیتوندوت یدژ
 یواوەت یشمیئاسا ،ەوەوانەچێپم ەب ر،ەگەئ ؟ەویەترسەم ەتێوەبک یفەرەو ش انیژ رەگەبکا، ئ نداریبر ەیکەتاڵو
 ەییئاسمود ەل ێبمەئ شمدارەب یکمانەوەکرد مموەو ه یزۆسڵد یکانەگێر ەل ەوەتێوەدور ناک ەک یەئاشکرا ،ێبەه

 دا. کەڵو خ تەحکوم
 سەک ،ەیگماکەڵمۆو ک تڵەوەد رەراممبەب ێبمەئ سمتەربەدێب سەک مموەه ،ێبەن ییدارا یشیئاسا رەگەئ

 رەگەئ ،ەوەوانەچێپم ە. بێبەئ ڵردقاەس ەوۆیەخ یکانەژارەگرفت و پ ەب ،ەیکەتاڵو ەییئاسود ەنادات ۆیخ ێیگو
و،  ەوۆیەخم یکانەاروبارک ەب ێبەئ کیرەخ وساەبکا، ئ واوەت یشیئاسا ەب ستەه یکانییەدارا رەرامبەب ۆڤمر
و،  کماەئ ەشمەگ وامەردەب ەیگاکەڵمۆو ک ەیکەتڵەوەد ۆب یستیوەشۆو خ چونۆو، ب داەئ انیفراوانکردن ڵیوەه
 ..گاەڵمۆک یکەڵک ەب یکێندامەئ ەتێبەئ گومانێب ەب

 یپاراسممتن ۆبمم ت،ڵەوە. دێبخممر کێممر ێبممەئ ەک یکممانەتەباب نیگرنگتممر ەل ەکێکممیەبمماج  ینممدناڵمەخ
 رەسم ەبماج ل یپاندنەسم ەب رەه شیموەئ یرجمەخ ،یتێکانەسمنور یراگرتنم ەب یستیوێپ ەارید ،ەیکەوڕەمەڵەدق
 یکردنمێجەبێپماوانکردن، ج ەبمو ل یرزگمار ممانەکەتیرۆمپراتیخموا، ئ ۆ. سوپاس بێکرەئ نیداب یکانەتیەعەر
 ،ەدواو ەب ئێسمتا ەل ەسمتیوێپ ەوەئ رەب ە. لەبموەن یردارەب یکێنجامەئ ێکات چیه ەک زام،یلتیئ ەیخشانەربەرەز
 ەیرانەسم ەل ێبمەئ یرزگمار شەوەبماج بمدا، ب یکانەستەرەو ک وتەسکەد ێیپ ەب تەنەتەڵس یکێتیەعەر موەه
 .ێبکر یارید مان ییایرەد یزێو ه مانەکەتاڵو یکانیەرجەخ یتەبیتا یدقانون ەب ەستیوێپ ەواتە. کیزافیئ

 مموەه ییناچمار یرکەئ ،ەتڵەوەد یکانەگرنگ ەرەه ەکار ەل ەویەرون کرا ئێستا کوەو کان،یەنگەج ەتەباب
 مموەه ێگروپم رەه ۆبم ێدابنمر یینمماێر ەسمتیوێپ ۆیەبم شمتمانین یپاراستن ۆب نەبک ەئاماد ربازەس ەکەڵخ

 ۆبم یربازەسم یتمەزمخ ەیمماو ەیوەکردنکمورت ۆو، ب ەکەکات یکانیەستیوێپ ێیپ ەبکا ب یسیتاس کەیەناوچ
 ۆبمم یەکممار دا ەل شممتاێه ەک شمموێپ ەینێوشمموێر وەب ێنممێد ییتمماۆک همماەو یکێ. دقممانونڵسمما نجێممپ ایممچمموار 
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و  نێشمو ێنمدەه ەل یریربازگەسم رتمرۆدا ز کەیەناوچ رەه ەل شتوان،یدان ەیوارەدق ەدانێگو ێب یریربازگەس
.. ەوەخشممەانبیز یکیەوێپشم ەتۆتخسمم یو بازرگمان ڵاکشممتوک ەیەوەکمرد مەتممر. ئ ەیگێجم ێنممدەه ەل متمرەک
و  ینائمارام یەیمما ەتۆبم ییسمپا یتمەخزم ۆبم ربازەسم ەتەکراون نەمەت موەه ۆب ەیوانەئ ش،ەوەئ یاەڕرەس
 .شتوانیدان ەل تاڵو یبونۆڵچ

 ەڕێچماو ێنماب ،یئاشمت ش،یئاسما ،ەییئاسود ت،ەاڵسەد ،ێچەرنەد ییەنماێر مەئ مەک ینیەال ،یکورت ەب
 .ردرانێژم ەوەرەس ەل ەک ێب ەوانەئ ێبەئ کانیەتەڕەبن تاەرەس ،ێبکر

 ێمیپ ەب یگشمت یرانیگێلێگمو ۆبم ێبمدر ەگێمر ێبمەئ ێدراوڵمپاەتاوانب مموەه ،ەدواو ەئستا ب ەل ،ۆیەب
 ینمێنه ەب ێسمەک چیه ێناب یدقانون یحوکم یوتن ێب ەب ن،یو پشکن ەوەنۆڵیکێل یدوا ت،ەعیرەش یکانەحکامەئ
 رەس ەبکات یژێسدرەد ێبدر ێر سەک چیه ێ. نابێتر، بکوژ یکێشت ەب ای هرەژ ەب ،ەک یکێکیەئاشکرا  ەب ای
تمر،  یکێسمەک یگمرێر ێب ەب یئازاد ەب ێو بتوان ێب زراوێپار ییدارا ێبەئ سەک موەتر، ه یکێسەک یفەرەش

 یمیادار یوتکردنمەز ینجمامەئ ەتاوانبمار، ل یخزمم یتماوان ێبم یسمانەبخما. ک ەڕیگ ەب ،ێبم ێسمەک رەجا ه
 ەیکەتەنەتەڵسم یکانەمانڵو ناموسمو مانڵموسمو ەتیەعمە. رراتیم یماف ەل نێبکر شەب ێب ێناب دا،ەکەتاوانبار

 ان،یمژ یواوەت یشمیئاسا ەمێئم ەوەئ رەب ەل نن،یبەئ ەمێئ یکانیەرۆمپراتیئ ەازیمتیئ ەسود ل ،یاوازیج ێب ،ەمێئ
 باسکراو. یدقانون ێیپ ەب مانەکەتیەرۆمپراتیئ یشتوانیدان موەه ەب نیخشەبەئ ،ییدارا ف،ەرەش

 یکانەنمدامەئ ،ەنجمامەئ مەئ ۆ. بمنێبمدر نمگەد یتمیەراۆز ەب ێبمەئ کانەارڕیتر، ب یکانڵەخا ۆب کوەو
 یژانمۆر ەل ەیوانەب ،ێکمرەئ ادیمز ۆبم ێینمو ینمدامەزانمرا، ئ ستیوێپ ەب رەگە"، ئیەدلەع یحکامەئ یسیجلە"م
 ۆب ەوەبنەئ ۆک ن،ەیدەئ ارڕیب ،یرۆمپراتیئ یاڵبا یستانەدەربو کا مانۆخ یکانەریزەبن و شدارەب کراودایارید
 یشمدارەب ێسمەرکەبماج. ه ینمدناڵمەو خ یمیو دارا انیمژ یشیئاسا یکخستنێر ۆدقانون ب یشتنڕدا یستەبەم
 ،ڕێبەرئەد یئازاد ەب یکانیەژگارۆو ئام ەڕروباویبکا ب سیجلەم
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 نمونە(بەهەمەوەند)

 یتورک ەیگانێب یتەاڵسەبابان دا، د یوڕەمەڵەدق ەل یکورد - ێییجۆخ یتەاڵسەد یهاتن ییتاۆک یدوا ەل
و،  یمانێسممل یمقممامیدقا مەکیە ەدانممرا ب ،یعوسمممان یردوۆئمم یکممێرالەنەپاشمما، ج لیسممماعی. ئەوەگممرت ەیگێجمم
 یزێمه نیەال ەل ردسمتانکو یباشمور یرکردنمیتما داگ دواەب ەوە. لەوەغمدادەب یوال ەب ەویەستراەب ۆوخەراست
 یدوا ەب یمانێسمل یوایمل یکانەفەڕیسمەو دواتمر موت مقمامیدقا ەشیمەدا ه مەکیە یهانیج ینگەج ەل ەویەتانیرەب
 (234 - 232ل  ،یمانێسل یخیتار ،یزک ؛ وانهڕتورک ب یکان فهڕی سه موته یناو ینیزانۆ)ب تورک بون. موەدا ه کیە

 کرا بو: شەداب ەرۆمجەکوردستان ب یتورک باشور ی یداریئ یالتیشکەت ێیپ ەب
 ،ەرگەم داخ،ەرەدق ،ێڕشمارباژ ان،ی(، بازڵ)خورما رەنبە: گولعیزاکانەدق ەهات بو ل کێپ یمانێسل یوایل -

 .ەبجەڵەه
 .یەران ،ۆیە(، کی)کفر یەالحەس ل،یربەئ واندز،ە: ریزاکانەدق ەهات بو ل کێپ رکوکەک یوایل -
 .ێئاکر ک،ۆسنجار، ده ،ۆزاخ ،یدێئام ،ڵ: موسیزاکانەدق ەهات بو ل کێپ ڵموس یوایل -
 .  ەوەغدادەب یوایل ەب ەوەبو ستراەب نیدقەخان یزاەدق -


  (7/162 ،یعزاو)

 ەل انەیمموەانەڕگەڵه ان،ۆیممخەبۆخ ێممیو، ملمالن یکممانڕیەموکوەک ممموەه یاەڕرەبابممان، سمم یزگمماەداوود
 یکێتەاڵسمەد ،یکتمریە رەسم ۆبم یدقاجار یشکرەتورک و ل یئوردو ینانێو، ه یو دقاجار یعوسمان یتەاڵسەد

دروسمت بمو.  تەاڵسمەد ییشماۆب م،ەئ یممانەن ەکمرا بمو. ب ڵدقبو ەوەکەناوچ یشتوانیدان نیەال ەبو، ل یکورد
 مەاڵب ربگمرن،ەو ییەشماۆب مەل کەڵمک خسماەر ۆبم انیملەه یو دقمادر یندەدقشمبەن یتەقیرەت یخانێش یرچەگەئ
 یکردنەشمەگ یممەکیە یرجمەم ەک شی. ئاسماەویەکمراەن ڕتورک پ یستانەدەکارب ەب ەو ن وانەئ ەب ەن زیرگەه

 کرا. ەن نیداب ،ەتاڵو ەیوەدانکردنەو ئاو یئابور
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 ەک ەیاردانیمد وەل ێکمیە ،یهانیج ینگەج نیمەکیەدا تا  مەهەزدۆن ەیدەس یمەدو ەیوین یکانەروداو ەل
و  ەیمیردەو ج یگمرێر ،ەوەتۆبم ەبابمان دوبمار یتمیەرایم یشموێپ یسمنور یتەبیتما ەب ،یمانێسل ەیناوچ ەل

 وەناو ئ ە. لەکردو انەیرکا مەئ ینێنه ەب انیئاشکرا  ەب ەکەناوچ یکانێڵەخ یرۆ. زەکاروان بو ەیوەروتکردن
 .تێبکر ندەوەمەه یباس اتریز انیموەه ەل ەنگەر دا،ەنێاڵخ

 ڕیچموار کمو ەک کماەئ ێپ سەد ەوەانەیورەگ ەریباپ ی"خوداد"  ەل ،ەوەنێڕگەئ انۆیخ کوەو ند،ەوەمەه
 یکانیەکەرەسم ەریمت ینمانێکهێپ ینماوک ەبمون ب ەک ادگمار،یو  رەفەسم د،یشمەر زان،ەمەر یکمانەناو ەب ەبوەه
 .ەگزادەب یبەلەچ ند،ەوەرەفەس ن،ەوەشەر ند،ەوەمەر

 داەکەنماوچ یتمر یلێئ ێندەچاو ه ەل ،ەبردو انی" ناوندەوەدەحمە"ئ ەب یرانیئ یرانەنوس ەک ند،ەوەمەه
 ممارۆت ەیکەنماوچ یکمانەلێئ یو ئاممار ەکمردو یمانێسمل یردانەس 1223 ڵیسا ەک چی. رمتربونەک ەژمار ەب

 ە. بیدا ژمماردون کانەنمدەوەر ەلێئم یزیمر ەو، ل ەدانماو زانێمخ 233 ەب ینمدەوەمەه یلمێئ ەیژممار ،ەکردو
 یترسمەم یباسم غمداد،ەب ۆبم ەویەمانێسمل ەدا ل ەیوەانەڕگ ەو ل یمانێلسم ۆب ەوەغدادەب ەل ەیکەشتەگ ییژاێدر
 ەتێبموب ێکردبمەن انۆیموتەئ یکێکمار چیبوبن، ه منێئارام و ه داەمەردەس وەل ێچەئ ێ. پەکردوەن یندەوەمەه
 .گاکانێر یشیئاسا یوانێشەپ ۆیه

 یمانێسمل ەل ەڕشم ەب یعوسممان یشمکرەل یتیەستویبابان و یگەب زیزەو ع ەبابان روخاو یتیەرایم ەک
 یناوشار ەل یشکان یدوا ەک گەب زیزەع ێچەئ ێو، پ ەبو ندەوەمەه ەیکەزێه ەل ێشەک(، ب 1266بکا ) رەد
بمون.  هماوەز ەیوچنما یزاەشمار ەک نمد،ەوەمەه ەب ێبوب ستورەپشتئ هاو،ەز ەیناوچ ۆب ەوەتەکشاو یمانێسل

تهمران  ،یتموکل وفٶاالکراد، باهتممام محممد ر ری: سەن موسوم بکردستا یایو جغراف خیتار ،ی)عبدالقادر ابن رستم البابان
کوردسمممتان  ەل ،ەویەعوسمممان سمممتەد ەب ەداو ۆیخمم نجامەرەبابممان سممم یگمممەب زیممزەع (161 :ش 1366
و  بونیاخیم یخمۆد ەل وامەردەب تمریئ داەوەئ یدوا ە. بەوەتەمماون یتێاخیم ەب ندەوەمەه مەاڵب ،ەوەتەدورخراو

 کموەو ەزۆهم مەئ ینماو وامەردەب تمریئ ەروداو مەئ یدا بمون. دوا یرانمێو ئ یانعوسمم یتەاڵسەد ینگارەرەب
 .ەفراوان، باس کراو یکەیەناوچ یشیئاسا یوانێشەو پ ینائارام یرەفاکت

 یسرەدق - نیدقەخان - انیباز وانێن ە. لبونەن ریگێو ج ێجەشتین کراودایارید یکەیەناوچ ەل ندەوەمەه
 والشەال و ئ مەئ ۆبمم انیمملەپ ناڵو تمما وتڕراوو ۆجمار بمم رۆ. زەردوکمم انڵیممکرماشممان دا جموجو - نیریشم
 کموەڵ. بێبموب انیانیداهات و ژ ەیرچاوەس یدارەڵئاژ انی ڵکشتوکا ەیوەئ ۆب یەن کەیەشانین چی. هەشاوێک
 یکممانۆه ەبممون ل ێکممیەک(  1263) مۆرزرەئ یمممەدو یوتنممەککێر ی. دوااونیممژ ەییشممیپ یرەکەڕشمم کمموەو
 یئاسمت ەل ێجمار نمدە. چیو عوسممان یدقاجمار یکمانەتەحکوم وانێمن ەیشمێر و کسمنو یشیئاسا یکچونێت

 ەبمون. ک ردوالەه وانێمن ۆیگفتوگم یتەدا بماب تڵەوەد ردوەه یندەناو یئاست ەو ل تەحکوم ردوەه ەییناوچ
 یرانمیئ یزێمه ەو ک رانیمئ یویمد ەکرماشمان ل یهاوەز ەیناوچ ەوەتەکشاون انیرەس ەتۆچ یعوسمان یزێه
 ێپم ینگمەت رانیئ ە. کراقیع یوید ەل رکوکەو ک یمانێسل وانێن یانیباز ەیناوچ ەوەتەاونەڕگ انیرەس ەتۆچ
 ی" تیەعمە"ر ەب انۆیمخ ونیمچنەڵه ێپم ینگمەت یعوسممان ەو، ک یعوسمان ی" تیەعە"ر ەب انۆیخ ونیچنەڵه
 .ەداناو یرانیئ

یمانێسلەلغدادەبییوال
 ەل وەئ ەیگێجم ەبو. ل ەڕیپەن ێت نجاەپ ەل ینەمەمرد تو  وتەک شۆخەن ەپاشا ک دیشەر غدادەب ی یوال

 کەڵەچڕێم ەپاشما ب رەک(. عموم 1274) غمدادەب ی یوالم ەپاشا دانرا ب رەعوم مەکرەئ یردارەس ەوڵەموەستەئ
 ەب ەوۆڕیمگ ۆیخم یونما ،ەبمو مانڵدا موسمو ڵیسما شمتەستوهیب ینمەمەت ەل ،ەبو لیخائیم یو ناو ینگارەه
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 ەتۆشمتەیگ ۆیەبم ەنوانمدو یرۆز یتیەدقرم دا ئازا ینگەج ە. لەویەعوسمان یشکرەل یزیر ەتۆچ رە. عومرەعوم
. ەنماوێه یسمەک زارەچموار ه ەیکینمز ۆیخم ەڵگ ەل غدادەب ەتۆهات ەپاشا ک رە. عومیربازەس یرزەب یکەیەپل
 یپاندنەسم ۆبم راقیمع ەتەردراوێمپاشما ن رەبمون. عموم ۆیخ ەڵگ ەدقرم دا ل ینگەج ەبون ل ەوانەل انیکێندەه
 وەل ەبمو ێشمەب یجباریئ یدیجنە". تزامیرنەسکە"ع ەوتراو ێیپ وساەئ ە". کیجباریئ یدیجنە: تیریربازگە"س
 .ەبو ینجامدانەئ یکیرەخ ،ۆیخ ەیوەکردنێنو ۆب یعوسمان یتڵەوەد ەک ە" ماتینزە"ت

 اک ترسمن رۆدا، ز راقیمع یبمەرەع یریشمائەناو ع ەل یتەبیتا ەدا، ب راقیع یکەڵناو خ ەل یریربازگەس
 پاشما  رەعموم ێچمەئ ێ. پمیکردنمێجەبێج ۆبم داوە نە انیمو مل ەبمو ەکمار مەل انیمرۆز ی. ردقمەبمو ونەزێو دق
 ەیوەئ ۆ. بمەکمردو ێپم یستەد ەوەغدادەب ەل راق،یع ەب یشتنەیگ ی. دواۆستەئ ەتێبگر ەرکەئ مەئ ێداب ڵیوەه
 ەیکەپمل ەیرێگمو ەب انەیمکیە رەه ،ەوەتەویشەب غداداەب یزاناکان رەس ەب ەیپار یکەشێئاسان بکا، پ ەیکەکار
 ەل انییشموازێ. زاناکمان پەوەتەنمدونێخو ۆبم ەیکەرممانەکمردون و ف ێپم ەیوەبمونۆک نجای. ئێتەداون ەیپار
 ەنماوێه انۆیمخ یکمانڕەکو ،ەکەرمانەف یکردنێجەبێج ییوانیو پشت یەڵیاێڕگو ینڕیربەد ۆ. بەکردو ەکەرمانەف

داخمل  ۆیخم یکڕێکمو راق،یمع یموفت ،یهاوەز یزەیف دەمەمح ەوەانیموەه شێپ ە. لزامیرنەسکەع ەب ەانیکردو
 ۆکم یسمەک 533 ەیکینمز غمدادەب ەدا ل کێژۆر ندەچ ەل ەرۆوجە. بەکردو وەل انیچاو شیتر یوانە. ئەکردو
 .ەوەتۆکرد

 ەل یزانمیبکما. وا ێپ ستەکار د مانەه شیتر یکانەناوچ ەل ەداو یهان غدادەب ەل ەیکەکار یوتنەرکەس
 راقیمع یتمر یکانەنێشمو ەل رەسم ەتۆچم ۆیبم غمدادەب ەل ەیوەئ مەاڵ. بێبمەئ وتوەرکەسم شیتر یکانەنێشو
 ،ەماوەسم ،یەوانیمد ال،ەربەک ف،ەجەن ،ەحل ،ەالید یکانیەبەرەع ێڵەناو خ ە. لەبو ینگارەرەو ب یرگرەب یروەروب
و  یرممەن ینوانمدن ڵمیوەه یبمات ەپاشا ل رە. عومەکردو ێپ یستەو مانگرتن د تنەاڵو ه بونیاخیدا..  یەشام
و  کانەناوچ رەس ۆب کیە رەس ەل کیە یشێشکرکەو، ل نگەبروزەز ینانێکار ه ەب ۆب ەبردو یناەپ کردنیراز
 یرۆز ییژیو تونمدوت نگەبروزەپاشا ز رە. عومیەڵیاێڕگو یبار رێژ ەتێنێانهیب رۆز ەب یتیەستوی. وکانێڵەخ
. نەبمک ەیئاماد ەبو ستیوێپ ەک ەکردو یارید یزامیرنەسکەع کەیەژمار کەیەناوچ رەه ۆو، ب ەناوێکار ه ەب
 .ەناوێه ەن سەد ەب یخواستراو ینجامەئ یکانەکار مەاڵب

 مە. لەکمردو ەیسمن یردانەسم شمتوگوزارەگ ۆشا بم نیدەبون، ناسر ەمەئ یکیرەخ مانەئ ەک داەکات وەل
 یتمێکەرەگ رانێمئ ەکمردو انەیوەئ یگومان کانەسنور یکەڵ. خەبو ەڵگ ەل یسەک زارەه نجێپ ەل اتریز داەشتەگ
شمما  ەشمتوەیگ وە. تمما ئەچمو یمانێسممل وەرەپاشما ب رە. عمومێربگممرەو راقیمع ۆینمماوخ ینائمارام ەل کەڵمک
 .ەوەتەویوەر انەیکیەترسەتاران و م ەوەتەاوەڕگ

" یجبمماریئ یدیممجنە"ت ەداو ڵممیوەه شیمانێسممل ە. لەوەتەممماو یمانێسممل ەل ێژۆر نممدەپاشمما چ رەعمموم
 ەو پمار ەئمازودق ۆ. بمەکمردو یاریمد کانێڵەو خ کانەناوچ ەل ێکیە رەه ۆب یزامین رەسکەع ەی. ژمارێنێپەبس
 یلمەع خێش ەل یزامین رەسکەع یداوا ەنمون ۆ. بندونەس ێیل رۆز ەب ،ەویچنەڵه ەکەناوچ یشتوانیدان ەب ینگەت
 یعوسممان ترسم خێش یال ۆب ەاریب ەتۆچ رەسەچار ۆب یلەع خێش ،ەکردو رەنبەگولع یزاەدق یریمود ،ێلەیبابەع
 (335 :نیالمشتادق اضی)ر. ەوڕیربەد ەیکەتاڵو یشانێرەو پ ۆیخ

 نمدەچ یکمردون. دوا یعمدامیئ ۆیخ یروەس یزگاکانەد یندەزامەر ێو ب ەگرتو یندەوەمەه ەل ێندەه
 ەیکیەو جماف. راسمت ندەوەمەه ێڵیخ رەس ەتۆچ ەک ەوەتۆب واڵ. وا بەشتوێه ێج ەب یمانێسل وەش ەب ێژۆر
 یرکوتکردنەسم ۆبم غمدادەب ەوەتەاوەڕگ ەلەپ ەو ب ەشمتوەیگ ێپم یبمەرەع یتەریشەع ێندەه یبونیاخی ڵیواەه
دا  یتممیەوال ەل ڵدو سمما ەل متممرەک(. ک 1276) ەرچمموەد یزلممەع یرمممانەف ێژۆر نممدەچ یدوا مەاڵ. بوانەئ
 .ەوەتەماو
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 :ەیەه اوازیج ەیدقس ەویەکردن زلەع ۆیه ەیبار ەل
 یزنمیئ یرگرتنمەو ێبم ەک ەبمو ەوەنمدەوەمەه ێگروپم ینیاسوەڵه ەینگۆس ە: لنەڵێئ کێندەه
  نمماەپ نممدەوەمەه ەک ەبمموەه انییترسممەم اۆیممداون. گ ەیدارێسمم ەل ەیکەتڵەوەد یرزەب یدقاممماتەم
  ەیوەاکردنیممج ەیشممێک شممتاێه داەمەردەسمم وە. لرانیممئ یتاڵهمماوو ەو ببممن نەبممب رانێممئ ۆبمم

و  رانیمئ وانێمن ەل ەینێاڵخم وەل ێنمدەه ی" تیەعەبە"ت ەیوەکردنییکالیەو  کانیەسنور ەناوچ
 ەیوتننمامەککێر یمەشمتەه ەیمماد ێمیپ ەکمرا بمون. ب ەن رەسمەبون، چار کۆدا ناک یعوسمان

 ەنمگە. ررنێبژەڵه ەتڵەوەدو د مەل ێکیە ەنێاڵخ وەدرا بو ب یک( ئازاد 1263) مەدو یمۆرزرەئ
 نەاڵردەئ ی یوالمم یخممان اڵمممانوەئ ەڵگ ەل وانیممرەم کیممنز ەل ێبمموب شەسممتەبەم وەئ ۆبمم رەه
 .ێب ید انییکتریە

  (112: ەی نا ریقیحد. 264: ەی نا ری)تحف
 ینمانێکارهەب ۆیهم ە. بەبموەن وتوەرکەدا سم یکمانەرکەئ ەل ەیوەئ رەب ەل ە: البراونەڵێتر ئ یکێندەه
 یدنمالبر ە. بەکردو یادیز تڵەوەد یدژ بونیاخیو  یوێو پش ییزاڕەنا راق،یع یکەڵخ رەرامبەب ەویەژیتوندوت

 .ەوەنەئارام بک ەکەناوچ ەانیستویو و،ەئ
 

 :ەوانڕب ەتەباب مەئ ەیربارەد اتریز یئاگادار ۆب
 (232 - 224 )ص ،یالعراق، الجزء الثان خیمن تار ،ی: لمحات اجتماعیالورد یعل الدکتور
 (127 - 116 )صالجزء الساباڵ،  ن،یاحتالل نیالعراق ب خی: تاریالعزاو عباس
و  ینییئما ،یبازرگمان یگرنگم ەک ەوەتۆگرتم یفراوانم یکەیەنماوچ نمدەوەمەه یناڵو جمو انیژ ینێشو

 :ەوانەدا، ل راقیو ع رانیئ وانێن ەدا و   ل راقیع یباکور ە  ل ،ەبوەه ،یاسیس
 رکوکەک - یمانێسل وانێن یکانیەبازرگان ەکاروان ەیگێر -
 غدادەب - یمانێسل وانێن یکانیەبازرگان ەکاروان ەیگێر -
 غدادەب - کرماشان وانێن یکانیەبازرگان ەکاروان ەیگێر -
 ا،ەڕسمام ،یەکمازم ەل ەعیش یزگاکانۆریپ - کرماشان وانێن ەل یرانیئ یرانیزائ یکانەکاروان ەیگێر -

 .الەربەو ک فەجەن
کوشممتن دا بممون.  ،ەوەروتکممردن نکردن،اڵتمما ەیشممەڕەه رێممژ ەل وامەردەب ەنانێو شممو گمماێر مەئ ممموەه

 ەوەئ رەب ە. لنڕۆدا بم انۆیخ یگاکانێر ەب ندەوەمەه ەیردەج یالمارەپ یترس ێب ەو ب یمنێه ەب ەویانتوانەین
 یترسمەم ەک ەبمو ەوچماننا وەئ یشمیئاسا ینکردنمیداب ،یکمانەمەخ ەل ێکمیە ێدانرابم غدادەب ۆب کیەوال رەه
 ەدانمراو ەک کیەوالم رەه ۆیە. بمەو بمان بمو گماێر یتەالمەس ەیشێک یرەسەو، چار ەبو رەس ەل انیندەوەمەه
جمار  ێنمدەو ه شۆخم ەی" کمردن و دقسمفموە"ع ەیگێمر ەب مە. هەداو ەیەیشمێک مەئ یرکردنەسەچار ڵیوەه
 ینممانێکارهەب ەیگێممر ەل مەو، ه دا یعوسمممان یکممانەزێه یزیممر ەل رەفسممەو ئ یەفتممەز ەب انیزرانممدنەدام
 ەیوەئ ێبم ،ەوەکمردن عمدامیو کوشتن و گرتن و ئ الماردانەو پ ەورەگ یشێشکرکەل ەیگێر ەل ،ەوەنگەبروزەز
 .ەوەستەد ەب ێداب یستراویو ینجامەئ انیچکامیه

 .غدادەب ی یوال ەتەپاشا کراو رەعوم مەکرەئ یردارەک س 1274 ڵیسا
کمردون.  یعمدامیگرتمون و ئ ێلم یکێسمەک ندەچ انیرەس ەتۆنارد یزێه یمانێسل ۆدا ب یهاتن یکات ەل

 .ەوەتەدا شکاو ۆیخ رەس ەب کوەڵب ەکراوەن رەسەچار ۆب ەیکەشێک مەاڵب
 .راقیع ی یوال ەتەپاشا کراو تەدحەک م 1226 ڵیسا
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 ەل ێکممیە. ەناسممراو یچاکسمماز ەیوەبممزوتن یواەشممێپ ەو ب خوازانیئممازاد یبمماوک ەپاشمما ب تەدحەم
 ەب راق،یمع ەیژنمامۆر نیممەکیە. المزوراء، ەالزوراء بو ەیژنامۆر یرکردنەو د ەچاپخان یزراندنەدام یکانەکار
 ەیەژنمامۆر مە. ئرچمونەد ەب ەکمردو یسمتەد ەوەک  1226 ڵیسما یلەوەعمولئیبەر ی 5 ەل یبەرەعو  یتورک
 ەوەتەحکموم یرنجەسم یبمار ەل یکمانڵەواە. هەندەوەمەه یکانڵەواەه یمەکیە یستەد ینوسراو یکەیەرچاوەس
 .ێریبگ رەو یکانیەاریزان ەل کەڵک ێشەئ مەاڵب ،ەوەتەاوێڕگ

 ەب وەبکما و بمر ێجەشمتین کمانەرەچۆک ێڵەخم ەبمو دانڵموەپاشما ه تەدحەم یکانەکار ەتر ل یکێکیە
 ،یگماەڕوەو ل ڵکشتوکا یوەهان بدا، ز کانەاریو جوت کانێڵەخ یرانەس ەیوەئۆبدا. ب ڵکشتوکا ینانێمهەرهەب
 ەوەانیکانەکۆرەو سم کانەرەچۆک ێڵەخ نیەال ەل یریربازگەس کوەو شەمە. ئکردنەئ ۆتاپ ۆب رزان،ەه ینرخ ەب
 ،ێبەئ زێهەب ەوەانیرەس ەب تەحکوم یتەاڵسەبن، د ریگێدا ج کێنێشو ەل رەگەوابو، ئ انێی. پکراەئ ینگارەرەب
 ەدا ب یچێرپەسم یکمات ەل ،ێنرەبسم ێل انیرۆراوجۆج یباج ،یربازەس ۆب نێبکر چێراپ ێتوانرەئ یئاسان ەب

 یرانەسم یتەاڵسمەد دا لێمخ یبمون ێجەشتین ەل گرنگتر یموەه ە. لێگاتەئ انیتەحکوم یسزا یستەد یئاسان
 یسمتانەدەکارب یتەاڵسمەد رداەراممبەب ەالواز و، ل یتیەێاڵخ ەیکخراوێر ۆیناوخ یندەوەیپ یەڵەیو را ەکێڵەخ

 ەب انیشیدورتر ینێشو یو ه انۆیخ یوەز یگرتون ماعەت کانێڵەخ یرانەس ەل ێندە. هێبەئ زێه ەب تەحکوم
 .ەکردو مارۆت ەوەانۆیخ یناو

 ەاڵدق ێندەه ران،یئ وەرەب انییاخی یتنەاڵه ەل نڕیبێو ر ەکەناوچ یشیئاسا یپاراستن ۆپاشا ب تەدحەم
 مەئ ۆبم رانیمئ مەاڵ. بەبمو نگابمادەز ەل ەوانەل ێکمیە. ەدروست کمردو رانیئ یسنور رەس ەل ینگەج ەیو بنک
 .ەوەتەماو ەییکراو ەسنور ب یزاندنەب ۆب ەکە. ناوچەکردوەن انۆیوتەئ یکیەهاوکار ەستەبەم

 یزێمه ێجمار ندەچ انیکانیەژێسدرەد ۆب ێسنور یو دانان ندەوەمەه یرکوتکردنەس ۆشا بپا تەدحەم
 :انیرەس ەتۆنارد

و دو  کێرەفسمەئ داەڕەشم وە. لنمدەوەمەه یرانەسم ەل ێکمیە ل،یکائیم دەمەمح رەس ەتۆچ کێزێه -
 .ەدواتر مردو ،ەبو ربازەد ینداریبر ەب لیکائیم دەمەکوژراون. مح ربازەس

 .ەبو ربازەد مەاڵ. بندەوەمەه یرانەس ەل ەک یکێکیە ن،یریش ەیچەب رەس ەتۆچ کێزێه -
 یکمانڕێو هاو نیممەئ ەیچە. بنمدەوەمەه یرانەس ەل ەک یکێکیە ن،یمەئ ەیچەب رەس ەتۆچ کێزێه -

 یکۆرەسم گ،ەب اڵبمدوەع داەڕەشم مە. لەوەروت کرد بمو نیدقەخان یال ەل انیکێکاروان داەیەماو وەل
 ەیچەبمون. ب نمداریبر ەعیبمەر یمیبەرەع یتەریشمەع ەل لمەی( و سموویەعدەدقزرابات )س یرەسکەع
 حڵسا ەمەو ح شەڕەمەح یناو ەب یکانەاویپ ەتر ل یسەکوژراون و دو ک یکانەاویپ ەو دو ل نیمەئ
 کمانەراوی. گەوەتەندونەسم ێلم انیمکانیەناڵگرتمون و تا ێلم انیسمپەئ شە. شراونیگ ەوەکەچ ەب

 دادگا. ەدراون ب
. ەوەروت کردبمو انیمکێکاروان رکموکەک یورەد ەل ەک ان،یتر یکێتادقم رەس ەتۆچ شیتر یکێزێه -

 دادگا. ەتەگرتون و دراون ێل انیسەک ێس
 ەل هماوەز ەینماوچ ەنەرو بمک نێڵبهم ێج ەب ەکەناچار بون ناوچ ندەوەمەه داەرشانێه مەئ ینجامەئ ەل

 .ەکرماشان بو ەیناوچ ەب رەس ەک رانیئ
 ۆڕیوشمەڕو ش کانەتەریشمەع ەیوەانەڕگەڵمه یتوشم ۆیخم شێپم یانکمیەوال کموەپاشاش و تەدحەم

 ۆبم راتیم ەب یکراوەرنەسەچار ەب ەیەشێک مەئ ،ەبو کانەلێئ یانییاخیو  تەحکوم یکانەزێه وانێن یوامەردەب
 .ەشتوێه ێیج ەب ۆیخ یدوا یکانیەوال ۆب راتیم ەب شیوەئ ،ەوەتەماو وەئ
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 .یرانیوئیعوسمانۆیفتوگگیکانەتەبابەلەبوێکیەندەوەمەهەیشێک
 .راقیع ی یوال ەتەپاشا کراو تەدحەم ەیگێج ەپاشا ل ئوفەر دەمەک مح 1221 ڵیسا
 ەوەسمتەد ەب ۆیخم نمدەوەمەه یدقادر ێدقەبکا. ف یکانەزێه یوەاڵکێت ندەوەمەه یتیەستویو راقیع یوال

 یارڕیمو کوشمتن. ب وتڕراوو ەتاوانبمار بمون ب انیکانەو هاوکار ڕپاخ نیمە. جوکل و ئغدادەب ەتۆو چ ەداو
 .رەفسەو ئ یەبتەز ەب یکردون ەبو شۆخ انێیل یوال مەاڵدرا بو ب انیعدامیئ
 
 ندانیزیمەرهەقادروبێقەف

 یکێاویمم. پنممدەوەمەه یکانەکۆرەسم ەل ەبممو ێکمیە ،ەبممو یبمەلەچ ەیگممزادەب ەیریمت ەل ەدقممادر، ک ێدقمەف
 کەو ،ەوەتێبکمر منێهم ندەوەمەه ەیوەئ ۆ. بەبو زاەو شار ریشنبۆدا ر ۆیخ یمەردەچاو س ەو، ل وارەندێخو
و  ڵو موس غدادەب یکانەندانیز ەل ژێدر یکەیەماو ەراویگ یی. دواانیباز یرشتەرپەس ەتەکراو کەیەماو ن،ەڵێئ
 یبمماکور ەل نەڵممێ. ئتاڵو ەیوەرەد ۆبمم ەوەتەدور خممراو ەیکەلێئمم ەڵگ ەل نجامەرە. سممەوەتەدا ممماو رکمموکەک
 .ەردوک ییدوا یچۆک قایرەفەئ

و  همارەب ەینگنمامەج ،ەندنامەپ ،ەدرودنام ،ەعراجنامی: میفەلسەو ف ینیئا یتەباب رەس ەل یبێکت ەڵێمۆک
 یزاراو ەب یکمانەمەرهەب مموە. هەیەه یجموان ی" یژدانمی"و یعریشم هماەروە. هەوەتەوینۆه عریش ەزستان، ب

 داەزڵۆئما ییەنائاسما ەرجەلمومەه وەئ ناو ەل ەک ێسەک ەاریپرس ەیگێ. جەدا داناو ندانیز ەل یکێشەو ب رانۆگ
 ێشمە. ئەکمردو یرانۆگم یمیبەدەئ ەیسەدرەم یوێڕەدا پ یکانەعریش ە. لێوتبەکەڵه ۆب یندنێخو یلەه ،ێابیژ

و  رێجموام ەل ەخمنە. رکماەئ ۆیخ یختەب ەل ەییدا گل یکانەمەرهەب ە. لنێدابنر ندانیز یبەدەئ ەب یکانەنینوس
 .یعوسمان یزگاکانەداوود رەس ەکاتەند ئتو یرشێ. هێگرەئ یتر یکانەریهاوت


 :یتیەدا وتو یکەیەنراوۆه ەل

 
 اڕ ێبمممرا بممم رەئ غمممرور،ەم رێجممموام رەئ
 

 بمماەت ێبمم زیممزەع اڵبممدوەکمماک ع رەئ 
 

 
 واەشمممنەن ومەدق رەئ پمممرس،ەحممماکم ن رەئ
 

 الەو غ حمممتەدق ەن نەهمممزەر یەعممەر رەئ 
 

 
 زاەیممممب دیە ێبمممم ق،ەح قیمممموفەت ێبمممم
 

 ایمنەت ردەف کیە سمتەد ەج ەیۆم شێچ 
 

 
 راریمممف ردمەک مێمممو ومەدق ەوار ج ونسیممم
 

 ابمماریرەدقمموت حمموت تممورک د ەب میبمم 
 

 
 گمورگ ەج ەڕەچمون ب ومەدق ەج میب راریف
 

 تممورک ۆبممەم رەدتەگممورگ ب ەج زانممامەن 
 

 (25 )ل


 :یتیەدا وتو یعوسمان یزگاکانەداوود یباس ەدا ل یتر یکەیەنراوۆه ەل
 

 گونمماش نەشممێچ رەم ۆواچمم نیەنمم سەک
 

 سممممزاش یرەدەم ێنگممممەر ەب مەردەه 
 

 
 قەحممممەدقومانمممدار ئ س،ەنەمممموخ یوالممم
 

 قەرشمەس ردارەفمتەد  ،یخائ یلەع خێش 
 

 
 ەکممممار ێبمممم یممممموفت ل،ەمەدعەب یدقمممماز

 
 ەاریتەپ رکانەروشد، ئ ێب گەب یروشد 

 
 

 نڵیەخمممما رفممممشەعممممموم ز ییعەمممممود
 

 نیەالئوبممممممممممال زاەج سیئممممممممممەر 
 

 
 سەادرەیممممرەف ردەف نممممدەخوداو رەیممممغ
 

 سەک یال ەج نیەنم نڵەسەئ رەیخ فرەح 
 

 (26 )ل
 

 :ەوانڕب ەتەباب مەئ رەس ەل اتریز یئاگادار ۆب
  .غدادەب ند،ەوەمەه یدقادر ێدقەف یکانەنراوۆه ەڵەمۆمدرس: ک میو عبدالکر میعبدالکر فاتح
 یرەسمکەع یزێمه ی. والمانەیمکەنۆک ەشمیپ رەسم ەوەتەچمون نمدەوەمەه یکانەردەک ج 1213 ڵیسا

 .رانیئ ۆب ەوەتە. کشاونانیرەس ەتۆنارد
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.راقیعییوالەتەپاشاکراویدرەکق1295ڵیسا
 ڵیسما مەاڵ. بەکمراو ڵدقوبمو انەیمکەتەخالە. دەکمردو انیم" تەخمالە"د ەوەتەاونەڕگ رانیئ ەل ندەوەمەه
 یئاغما یاڵبمدوەع جمەو ن ندەوەمەه یئاغا رێجوام ەیو، براک ەداو انیاەڕسام یالمارەپ انیکێک تادقم 1216

 .ەوەتۆروت کرد انیکێ( کاروانئێستا یەیعدەس یدقزرابات )شار ەیگێر ەل اتەیب
 حمانڕەبدوەپاشا، ع ئوفەر دەمەمح ی. دواەوەتەراونێڵه ەدا ن تیەوال ەل ژێدر ەیماو غدادەب یکانیەوال
ا پاش  یک(. عاک 1214) ەدانراو ێیج ەپاشا ل  یعاک ەالبراو مەئ ڵک(، پاش دو سا 1212) ەپاشا دانراو

 مەدو یجمار ۆپاشما بم حمانڕەبمدوەع ەپاشا البراو یدرەک(، دق 1215) ەدانراو ێیج ەپاشا ل یدرەدق ،ەالبراو
 ک(. 1217) ەپاشا دانراو نیدیەدقەت ەالبراو مەک(. ئ 1216) ەدانراو
 یفراوانکردنم ۆبم کموەڵب وتون،ەکەن ڵجموجو ەل ندەوەمەه یکانەباند داەانی یوال مەئ موەه یمەردەس ەل
 ەبمون ل وامەردە. بەرگرتموەو تەحکموم یتەاڵسمەد ییالواز ەل انیکەڵک انیکانیەژێسدرەو د ڵجموجو یسنور
 ینمانێکارهەو ب یشمێشکرکەل ەیگێمر ەل ،ێکراب ێپ یندەچ شیکیەوال موە. هناڵو تا یگرێو ر وتڕراوو رەس
 ۆبمم ان،یممکانەوەکرد ەل یشممۆو چاوپ تەخممالەد ڵیدقبممو ،یممیرمەن ینوانممدن ەیگێممر ەل انیمم ەوەنگەبممروزەز
و  ەشمێک ان،ەیموەمان ەیمماو یکمورت یاەڕرەسم مەاڵ. بەکردوەن انییخێدر ندەوەمەه ەیشێک ەیوەکردنییکالیە
 یرجمەو خ واوەت یزێمو ه واوەت ەیمماو ،ەرژاوەپ انەیمبمون، ن زڵۆو ئما رۆز ەندەوەئ راقیع یکانەروگرفتیگ
 نیدیەدقمەتا ت ن،ەبک یرانیئ یستانەدەربکا ەڵگ ەل ینگەج ینگەو هاوئاه نەبک رخانەت ەستەبەم وەئ ۆب واو،ەت

 .راقیع ی یوال ەتۆپاشا ب
 .راقیع ی یوال ەب ەپاشا دانراو حمانڕبدوەع ەیگێج ەپاشا ل نیدیەدقەک ت 1217 ڵیسا
 ێپم انیمتەخالەد ،ەویمچنەڵه نمدەوەمەه ەب ینگمەپاشا ت ریمون دەمەمح ،ڵموس ی یک وال 1211 ڵیسا
 انیرەسمم ەتۆچمم یوالمم یلممیکە. ووتڕو راوو ناڵتمما ەل ەگرتمموەنڵەه انیسممتەد مەاڵ. بەکممردو ڵیدقبممو ەکممردو
 .رانیئ ۆب تونەاڵه یکانەاویپ ەل ێندەو ه رێجوام سانیداون. د یگرتن ڵیوەداون، ه ێل یتوند یکەیەبەزرەج

 ۆبم ەراسمپاردو یداغستان یپاشا لیفاز دەمەمح ریپاشا، موش نیدیەدقەت غدادەب ی یک وال 1331 ڵیسا
 ەل مانڵێممام سم ەیمەو ح ەزەپ ەخل حمودەو م نیچاوش ەیچەب یتیەکاۆرەس ەب ەک ندەوەمەه ەل ێتادقم یراونان
 .ەڕش ەب انیکرد بو یلەندەم کینز ەل یوەرەجبور و ک یکانەتەریشەع ەڵگ


 :ەوانڕب ەتەباب مەئ ەیربارەد اتریز یئاگادار ۆب
فهمرس الشمعوب  یمن، )مماد : هماونمد فمالجزء السماباڵ و الجمزء الثما ن،یاحتالل نیالعراق ب خی: تاریالعزاو عباس

 والقبائل واالسر(

 ندنەسۆڵەتۆبەڕش
 ینمدەوەمەه ەکمار مە. ئەکوشمتو انینمدەوەمەه یکانەکۆرەس ەل ێکیە ێڵف ەب ەنگنەز یرانەس ەل ێندەه
. ەداو انەیمنگنەز یلمێئ یالممارە( پیکفمر ەینماوچ ە)ل یخانچ میبراهیئ یخان ەل داەوەئ ۆڵەیت ە. لەوروژاندو

 یزگمارێپار ۆبم ەنگمنە. زوتونەک انینێشو ندەوەمە. هرەنگەل خێش ۆب ەوەتەشکاون کشاون داەڕەش مەل ەننگەز
. ەسماز داو نمدەوەمەه یراونمان ۆب یوەاڵکێت یکێزێه تە. حکومەکردو تەحکوم ەل انی یتەارمی یداوا انۆیخ
 43سموار و  63و  ەادیمپ کێمتابور ەل ەبمو یتمیبر ەک ینیدقەخمان یندەفەئ اڵبدوەع یتیەرکرداەس ەب کێزێه
 ەک یەالحەسم یمقمامیدقائ یتیەرکرداەس ەب شیتر یکێزێه ر،ەنگەل خێش ۆچون ب یشاخ یپۆو دو ت سترسوارێئ
. نەاڵو باج یبانڵەتا ەیسوار ەل ێندەو ه یناڵو پا ندەز یتەریشەو ع ەژاندرم 2سوار و  753 ەل ەبو یتیبر
 .ەوەتۆگرت انیکیە رەنگەل خێش ەل ەزێدو ه مەئ
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 یتمابور یو دقوماندان یپچۆ. تیرەس ەتەکوتاو ەڵیه ەدواو ە. لەکردو ەیزێه مەئ ینگارەرەب ندەوەمەه
 ێلم انیمکانەکەچ ەیوەئ ی. دواەکمردو ریسمەئ ی( ەبمو یکفر یوساەئ ی)ناو یەالحەس ەیسوار موەو ه ەادیپ
 ۆب چونەئ ەر هاتون کت ەیادیدو تابور پ یتوش داەوەانەڕگ ەل ندەوەمە. هەکردو ەاڵرەب انیکانەراویگ ندونەس
 .اننیو شکاندو انیرەس ەتەکوتاو انەڵیه رکوک،ەک

 ەل زێممهەب یکممەیەزەفرەم ەروداوان مەئ یدوا ە. لەوەتەبممون ەن نممدەوەمەه ۆڵکمم ەل یعوسمممان یکممانەزێه
 ،ەسموار کێمویو ن اڵئا ،ەادیتابور پ 2 ەل ەبو یتی. برانیرەس ەتۆپاشا هات مەدهەئ یتیەرکرداەس ەب ەوەغدادەب
و  ڵمما ەیوەانمدنەڕپ یکمیرەخ داەکمات وەبمون، ل نمدەوەمەه یتوشم ەپەت کۆکم ەل ،یشماخ یپچۆتم یکێورتاب
 مەدهەو ئ ەداو ەیکەزەفمرەم ۆیممارەگ نمدەوەمە. هەداو یدقورس رو یکەڕێ. شرانیئ وەرەبون ب انیکانەزانێخ

. هماوەز ۆبم ەوەتەشماونک نمدەوەمە. هەدراو رەپاشاش ب مەدهەئ ،ەکردو ربازەد انیکانڵە. ماەکراو ریسەپاشا ئ
 (113: ی)زک

 شەهاوبییشێشکرکەل
 ەکەنماوچ ۆییو مر یسروشت یایجوگراف یزاەشار هاەروەبون. ه نگەج یکیتاکت یزاەشار ند،ەوەمەه
 ەل انیمرۆز یرەکەڕشم رجمارۆ. زەگرتمو انیکەو چ لەلوپەو ک خاڵبون. و وتوەرکەدا س کانەڕەش ەل ۆیەبون، ب

کوشمت  ێل انیکێسەک ەوا بو نەگمەد ە. بەگرتو لید ەب ریشائەع ەو ل یرانێئو  یعوسمان یتەحکوم یکانەزێه
 .ەویزان انۆیخ یوتەسکەد ەب انیکانیەناڵتا مەاڵکردون. ب انیو ئازاد ەوەتۆروت کرد انیکانەلید ەشیمەبن، ه

 یشمتوانیدان یو عوسممان رانێمئ یویمد ردوەه ەل مەاڵ. بەوەتەمماون داەیەناوچ وەل ڵێدو سا ندەوەمەه
 نجامەئ شەهاوب یکیەشێشکرکەل ەوەکێپ وتونەک کێر تەحکوم ردوە. هەکردو راسانەو ه زارێب انەیکەناوچ
 .ندەوەمەه یرکوتکردنەس ۆب نەبد

و  ییایمکول یاڵکرماشمان، ئما ەینگمنەز یاڵئا دان،ەمەه یاڵ: دو ئاەساز داو ەرۆمجەب یکانەزێه رانیئ
 سەک زارەه ەپمانز ەب ەک ،ییهتمویب ینمدەوەدەحمەئ ،یسمنجاو ،ڕهموەڵک یتەریشمەکرنمد، ع یاڵدو ئما ران،ۆگ
 .ەنراوڵێمەخ

 روانیسم ۆڵید ەساز و ل ەورەگ یکێزێه ران،یئ ەیکەزێه ەڵگ ەل ینگەهاوئاه ۆب ،ەویەعوسمان نیەال ەل
 .ەدراو ۆڵم

 میدقما ێوەل انیمکانەزانێ. خباسمانەع ۆڵمید کینز ەوەتەکشاون ەوەانیکانەزانێو خ انۆیخ ەب ندەوەمەه
 نمدەچ ،ەداو انیمرانیئ یکمانەزێه یالممارەپ ن،ەاڵبماج یشتەد ەل رتاقەو س رەلیحاج ەل انیکانەکدارەچ ،ەکردو
 انیشمۆینماون. خ انیراو شتەدیماه تاەو ه ەشکاندو انیرانیئ یشکرەگرتون. ل ێل ەوەبار ەب انیسترێئ دەس
 .نیریش یسرەو دق توەرۆدق ۆب ەوەتەاونەڕگ

 ۆبم کیمفەمونت یشمۆڕش یترسەبون. م ەڕیراپ کیفەمونت یریشائەع ەچونک ەویەاەڕتورک گ یشکرەل
 ۆبم داەکەنماوچ ەل یعوسممان ەیکەزێمه ەیرکردەسم مەاڵب نمد،ەوەمەه یه ەبو ل ترەورەگ غدادەو ب راقیع رەس

 انیشموێپ یکانەنێشو ەوەنەڕێبگ یئاشت ەهات ب کێپ انەڵیگ ەل نجامەرەو، س ەویەما ندەوەمەه ەڵگ ەل ۆگفتوگ
 (115: ی)زک. انیباز ەل

 دراوەدڵدایپاراستنۆبەڕش
. ەکمردو ەن ندەسەپ یبون ێجەشتین ،ەویەکانەریت موەه ەجاف، ب یلێئ موەه ی یگشت یکۆرەپاشا، س ەمەح

 ەڵمۆکم ەجاف ب یکانەریت ،ییزاڕەنا ینڕیربەد ۆ. بنەبک ستانێو کو انیرمە. گەوەننێبم یرەچۆک ەب یتیەستویو
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 ەریمت ەل ێکمیە ەک ،ەبمو یشماتر ەیریمت یپچموک یکێزۆهم ،یسمیەموەرەکرماشمان. ک کیمنز ۆب ەکردو انیچۆک
 ۆبم غدادەب یستانەدەکارب ەڵگ ەل ایج ەب انۆیو، خ ەوڕیربەد انیبون ێجەشتین یزوەئار ،ەجاف بو یکانیەکەرەس
 وە. لەزرانمدوەدام سمتانەدەکارب ەڵگ ەل انی ینمدەوێپ ،ێوەئ یکمانیەوەز یرگرتنمەو، و زورەشار ەبون ل ێجەشتین
 س،ەیشماو یزیمزەع ان،ەیکەکۆرە. سمەوەتەمماون انۆیمخ ینێشو ەل ،ەکردو ەن انیچۆجاف ک یلێئ ەڵگ ەل داەچۆک
پاشما  ەمەح ان،یمرمەگ ەوەتەاونەڕجماف گ ەپاشا. ک ەمەح یرمانەف ەتداوە نە ێی. گوەبو شێرکەئازا و س یکێاویپ

 ەل ەوابمو انێیم. پێخموا مردبم یدرەد ەب ەکردو ەن انەڕیباو یسەیموەرەک یزۆ. هەدا مردو ندانیز ە. لیتیەگرتو
 .ەکراو رمانخواردەد نەبب یناو ەل ەیوەئ ۆپاشا دا ب ەمەح ەیکەندانیز

 ەمەح ەک یکفمر کیمنز ەل نیمەسم ینەمیچ ە. لۆڵەت ۆب ەساز داو انۆیخ سەیشاو یزیزەع یسوکارەک
ک(.  1211) ەانیکوشمتو رەنمجەخ ەدا ب ۆیخم ەیکەتەوێمنماو خ ەنوستن دا ل یکات ەدانا بو، ل ەیپاشا بارگ
. جماف ەاود شمارەح انۆیمخ یسمەیموەرە. کەبوەن ینیخشەب ەبو ەورەگ ەندەوەئ یکێتاوان ک،ۆرەس یکوشتن
 ینماوبردن ەو، ل انەیکەکۆرەسم ۆڵەیتم ۆبم کەچ ەتەداو انیسمتەد کمانەریت موەه ەوات ،ەاندوەی" راگڕیلجاێ"ئ
 .یسەیموەرەک یکانەاویپ موەو ه زیزەع یسوکارەک

 ەیکەواخمانید ەتۆکمرد انیمرو کمانە. بکوژەبو ەروانیش یشتەد ەل ندەوەمەه یئاغا رێمجوا داەکات وەل
 ەب نێبنم سەد ن،ەد ەن انەیدڵمتما دا ەنماردو ەیبمراک ەلەپ ەب یتیەستویب ەک ،ەبو ەن ێوەل ۆیخ رێ. جواموەئ
 ەتۆانمدەیگ انۆیخ کانەبکوژ ،ەشتوەیگ ەیتا براک مەاڵببن. ب انەیکەواخانید یداخل نەد ەن انەیگێر ،ەوەانیرو
 یانیمگ ەبمو ستیوێپ کوەڵب ن،ێربکرەد داوە نە ەیگێر ێڵخ یتیرەن داەبار مە. لەکردو انی" تەخالەو "د ێوەئ
 ینماوێخو ەڕیشم رەگەئ تەنمانەت ،ێبکمر ۆب انیحڵسو ێبکر رەگە. ئێزرێبپار ،ێب ێنرخ رەه ەب کانەلیخەد
 داون. یناەپ یناچار ەب رێ. جوامەوەتێوەبک ێل یشەورەگ

 ەپاشما، ب ەمەح ڕیپاشما( کمو حممودە)دواتمر م گەب حممودەم یتیەرکرداەسم ەب زانمن،ەئ ێپ ەک فجا
دقمورس  ەڕی. شمەداو یانەیمکەدوژمن ەیدڵمدا ەک رێجموام رەسم ەبکموتنەڵه نەڕۆئ ەروانیشم وەرەب ەوەشکرەل
 رێن. جموامبموەن وتوەرکەس داەکەڕەش ە. لێنێبه یدەب ەیکەئامانج ەویتوان ەیجاف ن یشکرەل مەاڵ. بەوماوەدق
 .هاوەز ەیناوچ ەتۆکرد انیبون و رو ربازەد کانەنادراوەو پ

 ،ەشاوێک یرێکاتیکار یکەیەنیچوار ەب ەیروداو مەئ ەینێز( و 1113 - 1237) یبانڵەتا یزاەر خێش
 :یتیەوتو
 

 بمو ەروانیشم گەب حممودەجوکمل و م یاهگم نگەج
 بمممممموەوا ن رێشمممممم گەب حمممممممودەم میرەئمممممماف 
 ەڕەشم مەبمو ئ نۆ: چلیپرس مێهات و ل دیدقاس ێدقتەو 
 بموەوا ن ییڕشم یچمەکمردم، ک انەیب ۆیب ەورد ەورد 
 

 چێهم ەو کوشمتن دا ل ناڵو تما وتڕراوو ەل ەک نمدەوەمەه یرانەکەڕشم ،ەرامان ێت ەیگێج داەرێل ەیوەئ
و  وتمانەف ەبو ەوانەل ە" کتەخالە"د ەوانەل ەکردو یکێڵەخ یتیرەن ێندەه ەل انی یوێڕەپ یچەک ،ەوەتەونیمڵەسەن
 .ێنێدا به ۆیخ یدوا ەب انەیکەزۆه ۆناوچون ب ەل

 رئاغاێجوامینوسەچار
و  ۆیدا، خم یعوسممان یکانەزێه یینگەج یگوشار رێژ ەل ،ەرکردوەد ی"جوکل" ناو ەب ەک رئاغا،ێجوام

 ەل ێندەئاغا و ه رێ. جوامانۆیخ یانیو ژ ەوەمان ەیبنک ەتۆکرد انی نیریش یسرەو دق هاوەز یشتەد ەیکەلێئ
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 ەیورەگ ڕە"، کمولطان"ظمل السملطان". "ظمل السم رزایمم سمعودەم یردانەس ۆب هانەسفەئ ەتەچون یکانەڵەهاو
 هماوەو ز نیریشم یسمرەدق ەل ەمانگمان یکەیەمموچ ە. بەبو رانیئ یباشور یرماەرمانفەف وساەشا، ئ نیدەناسر
 یەاڵدق ەب ەک ەنماو اتیمبن نیریشم یسمرەدق ەل یکمیەەاڵئاغما دق رێ. جوامەداو یکانەاویئاغا و پ رێجوام ەیدڵدا

 ەویەشماێالبمرد و ک یکمانەکار رەس ەل یالسلطان"  لشا، "ظ نیدەناسر ەیوەئ ی. دواەرکردوەد یناو رێجوام
 کێمت ەیکەنماوچ یشمی. ئاساگمرتنێو ر نڕیبمێر ەوەتۆوتەک سانید ،ەماوەن یکێوانیئاغا پشت رێتاران، جوام

 .ەداو
 وەرەدا ب نیریشم یسرەدق - کرماشان یگاێر ەب رانیئ یشا ڵەیماەبن ەل ێسەک ندەک چ 1332 ڵیسا

 ێپم انیمگاێئاغما بمون ر رێجموام ەب رەس ەک ندەوەمەه ەیردە. جوتونەک ێر ەب راقیع ەل ەعیش یزگاکانۆریپ
 ۆبم ەوەتەاونەڕگ ەواود وەرەب ،داوە نە انەیکەرەفەسم ەب انەیژێشا در ڵەیماە. بنەوەتەکردون انیگرتون و روت
 ۆبم ەویمزان ەورەگ یکیەتیەسموکا ەب انەیممەدقاجمار ئ یربمارەشما. د نیدەناسمر رەب ەتۆردب انیاڵتاران. سکا
دا  یعوسمان یتەفارەو س رانیئ ەیوەرەد یتەزارەو وانێن ەل ەنام ێندەه ەوەیەبار مە. لانیتەاڵسەناوبانگ و د

 یزاەکمچ لمولک،سمامویح ەب ەداو یرممانەشما ف نیدە. ناسمرەدراو نجمامەئ ۆو گفتوگ ەکراو ۆڕوگڵتاران ئا ەل
 ۆبم الەربەک ەیگێمر یشمیو ئاسا ەوەبکمات یمیکالیەئاغما  رێجموام ەیشێکرماشان، ک یشا و، حاکم یلەتحعەف
 غدادەب یردوۆئ ەڵگ ەل یکرەاربید یپاشا لیسماعیدقورد ئ شی یعوسمان یتەبکا. حكوم نیداب یرانیئ یرانیزائ

 .ێبگر ێل راقیع یوید ۆب ەیوەانەڕگ یکانەگێر ەراسپاردو
 

 :ەوانڕب یو عوسمان یدقاجار یستانەدەکارب وانێن یکانەنام ۆڕیوگڵئا ەل یئاگادار ۆب
 - 1361جلمد دوم،  ،یەدقاجمار ە: دوریو عثممان رانیما یاسمیاسناد س ەدیگز ،یالملل نیو ب یاسیمطالعات س دفتر

 .372 /377 /376: ەتهران. سند شمار

 رئاوایموش
 یشمی. ئاساەویەترسمەم ەتۆخسمت یشیمانێسل یو، شار ەستوەب یمانێسل - رکوکەک ەیگێر ندەوەمەه
 ێلم انیکێسمەک رەه ژار،ەو ه نمدەمڵەوەد بموار،ێکماروان، ر رەسم ەتۆکرد یژێستدرەو، د ەداو کێت ەیکەناوچ
 ەب یکممێزێه ،یەنائممارام مەئ ۆبمم ێسممنور یدانممان ۆبمم یعوسمممان یتممڵەوە. دەوەتۆکممرد انیممروت ێوتبممەکەڵه
دقمورد  ری. موشمەبموەه یریموشم ەیپمل ،یمانێسمل ەتۆتورک نارد یردوۆئ یکانەرالەنەج ەل ێکیە یتیەرکرداەس
 ە"دقمورد" وات ینازنماو داەڕش ەل یتیەنداڕد رەب ەو، ل ەبو کرەاربید یکورد کەڵەچەڕێب ەک ،ەپاشا بو لیسماعیئ

 یممەردەب یکێشتەد ەل شیوە. ئێ"کورد" بچ ەل ەیکەناو ەیوەئ ۆدا ب شیتر یکێوید ە. بێتەداو انی"گورگ" 
 ەوسماوە. لنمدەوەمەه یدژ یکانیەنگەج ەکار ەیبنک ەب یتیەکردو ،ەزراندوەدام یکات یکیەردوگاۆدا ئ یمانێلس
 .ەناسراو ە" ورئاوای"موش یناو ەب یمانێسل یکێکەڕەگ ەتۆب ییدوا ەک ەشتەد وەئ

 یرانیئیدرەغ
کوشمتن" دا.  نجایئ دانەفرەت تاەرە"س ەیخشەن یشتنڕدا ەل ەیەه انیژێدورودر یکەیەنیشێپ کانیەرانیئ

 ەفرەت ارەیدوژمن و ن ن،یریش ەیدقس ەو گفت، ب نەڵێب ەب مان،ەیو پ ندێسو ەب داەوەل ەیەه انیرۆز یکێزمونەئ
 تبمارەمۆت ەیوەئ ەنەبمد ێگمو ەیوەئ ێبم ەوەکوشمتن یناو داو ەننێهیتا ب نەبک یاینڵد نن،ێویبفر ەڵیه ن،ەبد
 .ەوە" تڵەوەد یتەحڵەسەم" یانویب ەب ،ینێمانشکەیو پ ینەڵێبێب ەب نێبکر

 کرد. انیفتارەر ەوێش مانەه ەئاغاش ب رێجوام ەڵگ ەل یرانێئ یستانەدەکارب
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ئاغما و  رێجموام ەیشێک یرەسەچار ەیربارەد ژێراو ۆکرماشان ب یکانێڵەخ یرانەکرماشان س یحاکم
کرماشمان،  ییهتموەب ینمدەوەدەحمەئ یلمێئ یرانەسم ەل ەبمو ێکمیە ە. شمامراد خمان، ککاەبانگ ئ یکانەڵەهاو
 رانۆو گم یسنجاو ،ییایکول ،ڕهوەڵک ،ەنگنەز یکانەلێئ یرانەس ەل ی. داواێکوژیب ای ێبگر رێجوام ێرێسپەرائ
 .نەشامراد بک یهاوکار ەکردو

 ،ەوەسمامولمولکیح ینمەڵێو ب ندێسو ە. بەناردو رێجوام ۆب یکەیەنام ،ەیکەکار ینجامدانەئ ۆب شامراد
 رێ. جموامەکمردو ێلم یممەاڵو یبکمات، داوا نیریشم یسمرەو دق وەئ یردانەس ێوەیەئ اڕو پرسو ژێراو ۆب ەک

 کمانێڵەخ یکمانەزەربەج ەاویپ ەل ێ. شامراد گروپێبەئ یراز سامولمولک،یح یدقورئان یندێسو ەب ستورەپشتئ
 ەیشمێک ەیوەئ ۆ. بمێبەئ یرێجوام یکوشتن یازی. شامراد نێوەکەئ ێر ەب رێجوام یال وەرەو ب ێرێبژەئەڵه

 ۆبم ۆیخم ەیکەخشمەن دا،ەکەنماوچ رەسم ەبگمرن ب سەو د ەوەنەبمک ییکالیە کادانێو پ ەڕش ێب ەب رێجوام
 ێنمڕێپچەئ ەیکەحیزبەت یکەشامراد کشت ر،ێجوام ەڵگ ەدا ل انەیکەشتنیدان ەل ە. کەوەکاتەرون ئ یکانەهاوکار
 ەیوەئ ۆبمن بم ەکەحیزبمەت یکمانەنکەد ەیوەکردنۆکم یکمیرەخ مموەه ەکمات وەئ ،ەوەتێمبەئ واڵب یکانەنکەو د

 ەب بممنەئ یراز انیممموە. هێکمموژ ەیو ئ داەئ رێجمموام ەل ێرەنممجەخ مەئ وسمماەئ ،ێبمم ڵشممغوەم شیرێجمموام
 .ەکەخشەن

 ەو ل انی یشموازێپ ۆچمو بم شیموەکمرد، ئ انیرێجوام یئاگادار نیریش یسرەدق ەل ەوەوتنەک کینز ەک
 ژراوڕێمدا ەیخشمەن ێمیپ ەب ەوەوانەح ۆبم شتنیدان ەنان خواردن ک ی. دواەوەبونۆدا ک ەییرماندەف یتەوێخ

. یکمانەنکەد ەیوەکردنۆکم ەوتنەک موە. هەوەبو واڵب یکانەنکەو د اندڕپچ ۆیخ ەیکەحیزبەت یکەشامراد کشت
 ەشمامراد ب داەکمات وەدا. ل یکمانەنکەد ەیوەکردنۆکم ەل ێبم شمدارەب ەیوەئ ۆب ەواندوەدان یرەس شیرێجوام
 1276 یمماه ندەسفەئ ی 23) یتیەو کوشتو رێجوام ڵید رەس ەل یتێو داو رەنجەخ ەتەشاوێک ەڵیه ییراێخ
 یورەد ەکمردو ەئامماد انیکێزێکات دا ه مانەه ە. لەوەتۆکرد ایج ەیکەالش ەل انیرێجوام یرە(. سیمسەش ی
 گرتون. انیو پچوک ەورەو گ ڵ. ژن و مناەداو انیرێجوام یکانەاویو پ زانێخ

 ەوەتەاونەڕگ ییوتوەرکەسم ە. بەوەرم یرەسم ەب ەانیردوو ک ەوڕیب انیکانەاویپەورەو گ رێجوام یرەس
 ەکما و ب ەل ەکمردو ڕپم انیمرێجوام ەیلملەکمردون. ک ێل انییشوازێپ کەڵکرماشان و خ یکرماشان. حاکم ۆب
 ەب ەویخشمەب یپیرتەسم ەیپمل داەکمار مەئ رەراممبەب ەشما. شما ل نیدەناسر ۆب ەانیناردو وتنەرکەس ەیشانین

 .ەکردو رخانەت ەیکەلێئ ەڕیوەل ۆب نیریش یسرەدق ەل یشیکەیەشامراد و ناوچ
 

 :ەوانڕب ەروداو مەئ ەیربارەد اتریز یئاگادار ۆب
 ه ش.  1377 نیتهمممران، فمممرورد ن،یزمممم رانیممما ەاو در گسمممترد ی: کمممرد و پراکنمممدگییبهتمممو دریمممح

 (253 - 237 )ص
 (55 - 53 )ص. 1367تهران  ،یونسی میابراه ە: کردها، ترکها، عربها، ترجمادموندز
 (111 - 121 یکانەڕە. )الپ1131 غدادەب ،یتاڵو و یمانیسل یخی: تاریزک نیام محمد

 ندەوەمەهیناوبانگ
 انیتر یکێندەو ه رێجوام کوەو یکێسانەک تەنانە. تەبو ەباش ن یدا ناوبانگ کەڵناو خ ەل ندەوەمەه
 ەیچەب ،ڕپماخ ،ەزەپ ەجوکل، خل یاون ەب یدناوەب رەب ەل مەاڵبون، ب یبەلەچ ەیگزادەب ەیریت ەو ل گەئاغا و ب
خمراو  ڵیواەه ەیندەوەئ یغدادەب یورائەز ەیژنامۆناو براون. ر ن،یریش ەیچەو ب نیمەئ ەیچەو ب نیچاوش

و  گرەنێالسمار و گمو رۆز ێسمەک رەبماو ه ەب ەدا بمو کانیەغدادەناو ب ەل ەوەتۆکرد واڵئاغا ب رێجوام رەس ەل
 ".رێجوام ەتۆب ناڵ" واتا: "فریجوام ری: "فالن  اەوتو انێیپ ێبوب یانەڕش
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 یعوسمان خێش یندەدقشبەن یتەقیرەت ەیورەگ یرەراب یدیمور ۆیخ ەک( ک 1327 - 1252) یحوەم
 ینمڕیبێر وانێمن ەل ەکمردو یراوردەدا ب کەیەنیچموار ەل ،ەبمو دقماەخان نەخماو یکمیەالەو، م ەبو نیدەراجیس
  :یتیە، وتودا تەقیرەت یکێخێش ینڕیسبەو د ندەوەمەه یکەیەردەج

 تەحیسممەو ن عممزەو داەئ یکێنممدەوەمەه یخێشمم
 تەحیمزەو ف حمشەف ەب ەدابمو ەیرەسەبڕدقو وەئ 
 ممن تەدقەف ەدقمتەح ۆ: تمیزبان و وت ەهات شۆخ 
 تەقیمممرەت یدقوتممماع کممموەن قمممم،یرەت یدقوتممماع 
 

 خداەرەدق ەینماوچ ۆبم ەوەتەاونەڕگ سانیهاتون. د ەورەگ یکێشکست یتوش ندەوەمەه ەروداو مەئ یدوا
 یداغستان یپاشا لیفاز دەمە. محەکردو یعوسمان یستانەدەکارب ەب انیتەخالەد یناچار ە. بیعوسمان یوید ەل
 ەیوەئ ۆببمات. بم ێپم انیمرەفەز یتێبیتموان تمریئ یعوسمان یتەاڵسەد ێچەئ ێ. پنێخشرەبب ەوتوەکێت انۆیب
 ۆبم ەوەتەخسمتون یگرتون و دور یکانەو ناسراو ەزەربەج ەاویپ یرۆز ،ێنێبه انەیکەنیرێد ەشێک ەب ییتاۆک
 .قایرەفەئ یروەس ەل ایبیل

 مەاڵب نممد،ەوەمەه رەسمم ەتۆنممارد انەیممورەگ یشممکرەجممار ل نینممدەچ غممدادەب یکممانیەوال یرچممەگەئ
 مموە. هەنماوێه ەن سەد ەب یخواسمتراو ینجمامەئ ێجار چیه ند،ەوەمەه رەس ۆب یعوسمان یکانیەشێشکرکەل

 ۆبم ێسمنور ەویمتوان انەیمن نجامەرەسم مەاڵب ون،یواسمەڵه ایمرتمون گ ایمکوشتون  ێل انیکێسەک ندەجار چ
 نەناچمار بمک یواوەت ەب ەکێڵەخ موەو، ه نەناو بب ەل ایبگرن  انیکانیەکەرەس یەتیەساەک ن،ێدابن انڵیجموجو

 :ەیوەئ رەب ەل ت،ەحکوم یتەاڵسەد ۆب ەوەچکردنەو ملک یەڵیاێڕگو یبار رێژ ەنێب
 کەڕۆگ انیمکانەزانێو خ انۆیم. خبمونەن ێجەشمتین کراودایاریمد ییواگوند و ئا ەل ندەوەمەه ،مەکیە
دا  یربازەسم ەیورەگ یرشێه مەردەب ەل ەانیویتوان یئاسان ە. بەبو ەوەانیکانەخاڵو یپشت ەب انیکانڵەبون. ما

و  ەکەرشمێه یسنور ەیوەرەد یکەیەناوچ ۆب ەوەنێو بکش نەبک ربازەد انۆیخ ەڕشەورد ەب ای نەالبد انۆیخ
 .رانیئ یوید ۆب ەوەننەڕێبپ انیکانەزانێخ جامنەرەس

 ایممم زێممهەب ەیتادقمممان یکیەتیەکاۆرە. سممەبمممو ەن کگرتممویە نمممدەوەمەه ی یکممێڵەخ یکخممراوێر م،ەدو
 ەیورەو گ کۆرەبمون. سم اوازیمج یباند ەبگر اواز،یج ەیری. تەبو ەن یراویگێلێگو یکگرتویە یکیەتیەرکرداەس
 یکێانیمژ وتمون،ەک کێمر یرانمیئ یسمتانەدەکارب انیم یعوسمان یستانەدەکارب ەڵگ ەل انیکێ. تادقمەبوەه انیرۆز
 نمدەوەمەه انیشمیموە. هەکاروان گرتمو ەب انەیگێر انیتر یکێکات دا تادقم مانەه ەل ن،ەبک نیداب ریگێو ج منێه

 انۆیمجار گفتوگ ندەچ ۆیە. بەتاوانبار کراو ێپ یانیموەه ،ێکرد ب یکێکار انیکێباند رەه ای انیکێتادقم رەبون. ه
 کراو. ندەسەپ یکێنجامەئ ەتەشتونەیگ ەن ،ەکردو یرانیئ یستانەدەاربک ەڵگ ەو ل یعوسمان یستانەدەکارب ەڵگ ەل

 رێمژ ەتێمنێبه نمدەوەمەه ەویمتوان ەین ر،ۆز ەب ەو ن یشمۆخ ەب ەن ،یعوسمان یتر یکیەوال چیه یچۆب
 اخودیمبمون،  ەن ەشماوەوێو ل ەامکمار ەکمار مەئ ۆبم وانەئ ۆئماخ ؟ەویەعوسممان یتەاڵسمەد یەڵیاێڕگو یفێرک
 ەنمدەوەسروشت ئ ەب رەه ندەوەمەه اخودیهاتون،  ەن انیتەدقەرەد وانەئ ەبو ەورەگ ەندەوەئ یکێزێه ندەوەمەه

 ؟ێجەشتیو ن ەئارام و ئاسود یکێزۆه ەببن ەبو ەن داێت انەییخراو بون ئاماد

 وبابانندەوەمەه
بابمان دا بمون.  یکمانەزێه یزیمر ەل ،ەبابان بو یانڕمحوک ەیبنک چواالنەاڵدق ەک ەوەکات وەل ندەوەمەه
 وانەئ ەدا بمون. ک انیکانەرەکەڕشم یزیمر ەل وانەئ ەبموەبابمان ه یتمیەرایکردون. تا م انیکانەریم یهاوکار

 بون. ردانەرگەس شیمانەئ ماونەن
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 یرەکڕەشم کموەڵب ،ەبمو ەن یسمازەشیپ ایم یبازرگان ،یدارەڵئاژ ،ڵکشتوکا انیانیژ ەیرچاوەس ندەوەمەه
 یدوا غمداد،ەب ی یوالم یبمون دژ وەئ یکانەڕەشم یبابمان دا هاوکمار یپاشما مانێسمل یمەردەسم ەبون. ل ەییشیپ
 ەڕیشم ەبابان بمون. ل یشاپا دەحمەبابان و ئ یپاشا حمانڕەوەئ یک( هاوکار 1111) یمانێسل یشار یاتنانیبن
و  هماوەز ەتەچمون تاەرەگمالون. سم ەوێم( تک 1252) داەسمن ی یو وال یمانێسل یمقامیدقائ یپاشا اڵبدوەع وانێن

 ەل (115 - 114 :ش 1362جلد دوم، تهمران  ،یەدقاجار - یخیاسناد و مکاتبات تار ،یری)نص. انیباز ەوەتەاونەڕپاشان گ
 ،ەبمو یعوسممان ەب رەسم ەبابمان، ک یپاشما مانێو، سمل رانیمئ ەب رەسم ەک ن،بابا یپاشا حمودەم وانێن یکۆناک
 سەد ەل یکمانەنگریەال ،ەکمراو ڵموەسمتەئ ەیوانەر یرەسەسبەد ەپاشا ب حمودەم ەبون. ک پاشا مانێسل ینگریەال
 ێپم انەیگێر هاوەز ەپاشا ل مانێسل یداوا رەس ەل ندەوەمەه ،ەکردو انیچۆک رانیئ وەرەو ب تونەاڵپاشا ه مانێسل

 یایمو جغراف خیتمار ،یستم البابان)عبدالقادر ابن ر. ەوەتەروت کردون انەیکەکوشتون و، کاروان ێل انیکێندەگرتون و ه
 .(73 :ش 1366تهران  ،یتوکل وفٶاالکراد، باهتمام محمد ر ری: سەکردستان موسوم ب

بابمان  یتمیەرایم ێبون. کات گەب زیزەع یک( دا هاوکار 1266) یعوسمان - بابان ینگەج نییدوا ەل
 ێبم ممانەئ تمریئ ،ەبمردو ەیوەڕێمو ب ەکمردو ریمداگ یتاڵو یعوسمان ۆیوخەراست یتەاڵسەو، د ەهاتو ییدوا
 یمینگەج ەیکخمراوێر نماوە. لۆیخم ەتێانگریمب ەبموەگونجماو ن یکێنێشو ای کیەزگاەد ،ەوەتەماون شوکاریئ

 .ەوەتۆب ەن انەیگێبون، ج ۆڕگەن یالئەو ێو، ب نیپلیسید ێب ەک ،ەگروپان ەرۆج مەدا ئ یعوسمان
 ێپم ەیگێمر یعوسممان یتەاڵسمەو، د یسمانعو یتەاڵسەد ەب ەکردو انیتەخالەجار د نیندەچ ندەوەمەه
 ەیوەروتکمردن ەب ەوەتۆکمرد انیسمتەد کەیەپماش مماو ەبمن، ل ریمگێج ڵماەمچەچ - انیباز ەیناوچ ەداون ل

 ەک ن،ەبمک انیمانۆیخ یکمانەزێه یوەاڵکێتم ەانیستویو یعوسمان یجار پاشاکان نیندە. چەییردەکاروان و ج
 بون. یاخیو  تونەاڵه ەناوێه سەد ەب انیسپەو ئ کەچ

 یردوۆئم یکانەناسمراو ڵەراەنەج ەل ێکمیە ەک ،یداغسمتان یپاشما لیمفاز دەمەممح ری: موشمەنممون ۆب
 یەتیەو بمردو ەگرتو ەبو ندەوەمەه یکانەریت ەل ێکیە یکۆرەس ەک مان،ڵێمام س ەیمەح راق،یع ەل ەبو یعوسمان

 یلەه ەمەح کەیەپاش ماو ،ێتەودا یکێنگەو تف کێسپەئ ،ەوەتۆکرد ەیگێدا ج ۆیخ ەیکەتەوێخ ە. لۆیخ یال
. ەویەتیەگرتممو ەدقەت ەب ەوتمموەک ینێشممو ری. موشممەتمموەاڵو ه ەرفانممدو ەیکەسممپەو ئ کەچ ەوتمموەکەڵه ۆبمم
: یتیەدا وتمو مەاڵو ەل ەمە. حەتموەاڵو ه ەکردو ڵەییسپ یچۆب ەنانێزلێر موەه وەپاش ئ ەک ەکردو ەینۆرکەس
 (2/25: ی)عزاوبکا؟"  ێل یچ یوانەڕچاو ریوشم ێبەئ ۆیخ ینگەو تف سپەئ ینەخاو ەتۆب ەک ەمە"ح

 یعوسمان- یروسینگەج
 ەینگۆسم ەل ایروسم سمت،ەد ەگرتبو یکار دیمەبدولحەع تانڵبو سو کڵێسا ەل مترەک ک 1214 ڵیسا
  یزیمنگلیئ ینفموز وانەئ یشمتنەیگێت ەب ەک سمتور،ەد یاندنەیراگ ەبالقان و ترس ل ەل کانیەحیسەم یکوشتار
 یعوسممان یدژ ینگمەج کمرد،ەئ ادیمدا ز یعوسممان یتمڵەوەنماو د ەل یروسم ینفموز رەامبرەب ەل ینسەرەو ف
 .اندەیراگ

 رەرامبەب ەل یعوسمان یزێبون. ه ردوالەه یکانەزێه وانێن یدقورس ەڕیش یدانەیو بالقان دو م دقافقاس
 وەب ،یوسممانع یتمڵەوەنماو د یمینید یتەاڵسەد نیرزترەب سالم،یلئەخێبو. ش گرەنۆدا الواز و خ یروس یزێه
 دا،ەنمگەج وەل کێمانڵموسم مموەه یشمدارەب ییسمتیوێپ ەیربمارەد انیممەکیە ،ەرکمردوەد یدو فتوا ەوەیەنۆب
 رەسم ەدا ل الکمانەم یکمانەوتار ەو ل یکمانەرمانەف ەسمولتان ل ینماو رەس ۆب یغاز ەیوش یادکردنیز انیمەدو

 .ەوەکانەوتەمزگ ەیدوانگ
 



 چەند بابەتێکی کۆمەڵناسی - گوڵچنین  م رێگاوه ده به

112 

 زاەوغکورد
 ەل یشمدارەب ەیربارەد سالمیلئەخێش یفتوا یچونەوەنگەد ەب ۆکورد ب یکانالەو م تەقیرەت یکانەخێش

 یتمەقیرەت ەیورەگ یرەراب ،ینیمزەشم یاڵدوەیمعوب خێ. شمەگالنمدو ەوەڕەشم مەل انیکورد ا،یروس یدژ زاداەغ
 رەو، ه ەوینوسم دایەزاەغ مەل یشمدارەب یسمتیوێپ ەیدربمار یژێمدر یکیەفتموا یفارسم یزمان ەب ،یندەدقشبەن
کماک  ەیوەن د،یمفەح یدیعەسم خێو، شم ەکمردو یکمارەه ەینماوچ ەل یکورد یانییغاز یتیەرکرداەس یشۆیخ
 .زاەغ ۆب ەبردو یمانێسل ەیناوچ یکورد ینیدیموجاه ،یدقادر یتەقیرەت ەیورەگ یرەراب خێش یدەحمەئ

 ێیسمم دوەوەن ە: "لەوەتێممڕێگەدا ئ یکممانیەرەوەریب ەز( ل 1267 /ک 1224 یکبممویدا ە)ل ردێمممەریپ
 یعمومر ەل یعنمیەبو  نسانیئ یرچەه ریشبگەر ەوەشێپ ەل ێبو. جار داەیپ یروس و عوسمان ەڕیش ەویەمۆر
و  ڵپمەت ،ەڵماڵئ ایم کمان،ەکەڵک ێو بم ریمپ ەوەمابون ەک شیوەئ انیدا بو برد یفیدەو ر اتیحتیو ئ یرەسکەع
 یشمکرەرلەس دیمفەح یدیعەس خێش ێر ەوتنە" کڵاڵنشایئ مەکەئ زاەغ - ەاال الل ە: "ال الغانەڵو دق ریو ش داخەیب

 وتەک انینێدروست کرد بمو شمو ەیسورم مەرچەو پ شمیئاور یئاودامان یکێداخەیب شمیبو باوک زاەغ یسپا
 (1141 یمارت ی 17 یژۆر 152 ەژمار ن،ی)ژ..." نیهات ەبگر تۆدقافقاس خ
 ەک رەسم مەل ماڵەدقافقماس ب ۆبمون چمون بم شمدارەب انیکێشەب داە" هادی"ج مەل یشدارەب ۆب ندەوەمەه

 ەویەروسمم ینگممەتف ەب ەوەهمماتون ەک رەسمم وەل ،ەبممو ێپمم انیممو رم ەمممانچەو د نۆکمم یکممەچ ایممنەت شمتونۆیر
 (112: ی)زک. ەکردو کدارەکارا چ ەیتاز ینگەتف ەب انۆیخ ەوەڕەش مەئ ۆیه ە. بەوەتەاونەڕگ

 یرشمێه ەیرگەب بالقمان و دقافقماس دا یکمانەرەب ەل یعوسمان یشکرە. لاندیخا یکێمانگ ندەچ نگەج
 ەشتەیکشا، گ ڵموەستەئ وەرەب یروس یزێخوارد. ه یدا شکست کانەگەڕش موەه ەل یختەس ەب گرت،ەن یروس
 یتمڵەوەد ێبگمر ەوەل شێپ ەیوەئ ۆب ایتانیرەبو. ب ارید ێل ڵیموەستەئ یکانەمنار ەک ەڕەمەڕم یایرەد ینارەک

 کیم. نزیڵنەردەد ەنارد یئوستول ا،یتانیرەب یرانیزەروەس ،یلیدزرائ ،ێبکر ریداگ ەاویروس نیەال ەل یعوسمان
"سمان  یوتنمەککێکمرا، ر ێپم یسمتەدا د یو عوسممان ایروسم وانین ەل ۆگفتوگ ،ێبگل ەوەڕەش ەل ایتانیرەبو ب
 ێشمەب ەبماتوم، ک ینمایدقارس و م یەاڵدق نستانەرمەئ ەل ەوتنەکێر مەئ ێیپ ەب ای. روسەوەوتەک ێل ی" ۆفانیست

. 23 - 11 /3 ی:)المورد. ادایمبولغار ۆییخەربەس ەنا ب یدان یو، عوسمان وتەک سەد ،یعوسمان یرزەئ ەبون ل
 (2/34 ی:عزاو

 رەه ەک ،ەوەنێڕگەئ رۆز یکۆریچ مەماودەد شئێستادا تا  یعوسمان ی" کانزاە"غ ەل یشدارەب ەیربارەد
 :ەنمون ۆ. بەیەه یگرنگ یتیەەاڵمۆک یکیەغزاەم انیکێکیە

 ۆبم مماەعول ەل ێسمەک نمدەچ - روس و تمورک کمرا ەڕیش ەک - یجریه ی 1336 ەڕیش ە"ل
 یواخمانید ە. لشەو ممام ڕنگموەم یتەریشمەنماو ع ۆچوبمون بم ەڕشم ۆب رنێبن کەڵخ ەیوەئ
و  بماسڵب یئاغما نیممەمەو ح ڕنگوەم یمزاغاەه کوەو کانەتەریشەع یسیئەر ش،ەمام یماغاەح
 ەل ەستیوێو پ یەزاەغ ەمە: ئەڵێئ ێنێخوەئ ۆب انیعزەو الکانەم ەل ێکیە. ەوەبنەئ ۆک شیتر یه
. ەیەورەگ رۆز تەهادەشم یەی. پماەدیهەش ێبکوژر رەگەئ ێبچ سەک رە. هکایب مانڵموسو رەس
 .ەیەورەگ رۆز سانید شیغاز یەی. پایغاز ەب ێبەئ ێشکوژرەن رەگەئ ۆخ
بکما  زوەخموا ئمار رەگەئ سمتاۆ: مامەڵمێو ئ ێستەئەڵه باسڵب یکیەخاێکو ەوەتێبەئ ێل الەم ەک
: ەڵمێئ خماێ. کوێتموانەئ ەڵێ: بەڵێئ الەم ؟ێانکوژیب ێناتوان کێعاتەس ەب ەیەروس ه یرچەه
 "؟ێڕێگەئ ەمێئ ەب ەکەتنیف  ۆو ب ێناکوژ انیموەه ۆیخ یچۆب ێکرەئ ێیپ ۆیخ ەخوا ک نجایئ


 (1/12: یرمروا ەی)رشت
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 :تەباب مانەه یتر یکەیەنمون
 کیەڵاڵبمدوەع الەم یحماج انیمموکر ەل خاڵابئ یساالر شواێپ ەیکەعروس یزاەغ زا،ەغ ڵیسا ە"ل
 ،ەسمالمیئ ینمید ۆو بم یەزاەغ ەمە: ئەڵمێئ ێیپ ەویەستەبن د ەتێچەبو ئ ەیکەگوند یالەم بوەه
 ،ێنمەدەئ شمتاەهەب ەل یرۆح وتەو ح ەدیهەش تێبکوژر رەگەئ یەزاەغ وەئ ۆب تێبچ سەک رەه
 مە. بێوەکەئ سمتەد یشمیرۆز یکێناڵو تما ڵو مما یغماز ەب ێبمەئ واەئ ێشکوژرەن ۆخ رەگەئ

 رمەرگەسم وەئ چمنەئ ،ێرێاننەیمئ کاێسموار نمدەچ ەڵگ ەو ل زاەغ ۆب ێنڕێخەئەڵساالر ه ەدقسان
 ۆتم یە: خمواوتەیمئ داەدانەدقڵۆئماب وەجما سماالر ل نەدەئ انەیمورەخراو د رۆو عروس ز ێبەئ
 زاەغ رەگەبمزانم ئ ڵاڵبمدوەع الەم یحاج یستەد ەب ەوەگاتەئ ستمەتا د ەکەم دمیهەش شەمجارەئ

 کرد؟" ەوێپ ەیمێئ یمل ەرۆمجەو وا ب هاتەن یچۆب ۆیخ ەسوک و ئاسان ێوا شت


 (4/15: یمروار ەی)رشت

 ەمیبرسڵیسا
. ەوەتۆگرتم ڵیو موسم غمدادەب یکمانەناوچ یتێو برس ڕیو دقاتودق یز( گران 1223ک ) 1217 ڵیسا
 یانمداریگ یشمتۆ. گەشمتوۆفر انۆیمخ یڕکچ و کو یبون ەن رەب ەل کانەژارە. هوتونەدا ک کانەنۆاڵک ەمردو ل

 ونیپرسم انێیمل ەو ک ەکمردو انەیمزۆرەد غمداد،ەب ەتۆکمرد انیرو رۆز یکێ. کوردەخواردو انیو مردار ویپۆت
. ە" ناسمراوەمیبرسم ڵی"سما ەب ڵەسما وەئ غدادەب ە". لەمی: "برسیتیەوتو ەدواو ەک انەیکیە رە؟ هێوەئ تانیچ
 (2/41: ی)عزاو. کەیەریل ەب ەشراوۆفر نمەگ ەیزنەو ەچونک ەاسراو" نەریل ڵی"سا ەب ڵموس ەل ڵسا مانەه

 شمدا،ێپ ەل ما،ۆخ ییندویز یمانەز ەمن ل شینان یگران ...: "ەوەتێڕێگەدا ئ یکانیەرەوەریب ەل ردێمەریپ
دا و،  یرو ڵموسم ەل عملیلفیب ەمەو ئ خمواردەئ یاویپ اویپ یراست ەب ەبو ک 1216 ڵیسا ،یخوا گران ەب ناەپ

 یرچمەه ریشبگەر ەبو، ک داەیپ ەویەروس و عوسمان ەیورەگ ەڕیش ەل یەگران وەئ یتاەرە. سەبو خیتار یداخل
 یدیمفەح یدیعەسم خێشم ەرێمل شیتمر یدقافقاس و، بمادق یحدود ۆب انیو نارد انیگرت گرتەئ ینگەتف یستەد
 نەیمکەئ زاەغ - ەالملاال  ە: "ال الشۆجم ەوتمنەک ەوەفەد ەب شێروەدرا و د ڕجا یەزاەغ یرموەف ساەڵه رحومەم
 حممودەم ی". بماوکم، حماجیەزاەغ ەیه یەزاە"غ وتمن،ەک دیعەسم خێش یدوا ێجار ەمابو ب یوەئ تری" ئاڵنشایئ
 وەئ زا،ەغ یەکمرد و نمارد ۆب یداروکەت ەوەشیهات ەو ک جەح یەناردبو ۆیخ یبات ەل ێجار ەبو ک ەییبان یگەب
. ێرەب شیبمو منم کیمرەخ وتەک خێشم نێبمو شمو ەوەراسمت ۆیخ شداەیوەئ ەڵگ ەل حمودەم وەو ئ حمودەم
 وۆو تم رایمگەڵجوت و گا ه بوەن ایت یسەک تاڵو ەتید نجای " ئشتەهەب ەیکەلۆچ ەب مەتکەئ مەتبە: "ئگوتەیئ
 ڵیکمرد، مما ڕدقم ینفوسم رۆز یەگران وە... ئڕیدق اخوی یدقات وتەئ انێیپ ەبو ک یەگران ەوعەن وەل وەئ نراێچەن
 .کرد ۆڵچ یتاڵکرد، و رانێو

 ەوەشمارد انەیبو ئ مەک مەاڵب بوەه ڵغەد ئێستا کەو یعنیەبو  یتر گران یکانیەگران ەوەئ یدوا مەاڵب
 رۆز ڵغەد خمورەو م رێولەه ەل ەوەشیال مەو ل دقزەو س ەبان ەل انیکیەگران ەرمیب ەمن ل تەنانەت کردەئ انیگران
 رانێمئ ۆبم ەوەرێمل بموەن یەدقلەن یتیسائەوو  وبانێر ئێستا کەبو و ندانەبێبو ر یبار رۆز یکێفرەب مەاڵبو ب
 نماێهەئ انیمنمەگ ێوەل ۆڵکەو ب ۆژنەئ ەستەبەئ انەیوانەک فراەناو ب ەل چونەئ ژارەو ه ریدقەف چوەدەرنەد خاڵو
 انیشمیرگەجلوب ەکەنممەگ ۆڵەکم ەل ەجمگ کردنەئ انیروت ەالو مەب نینجوێپ ەل ەکانینز مەل مانۆناوخ ەیردەج
 ی 11، 131 ەژممار ن،یم)ژ .."کمردنەئ یروتم نمدەوەمەه هماتەئ ەوەرکموکەک ەل یرچمەه ەوەشیال مەل نڵیماەدائ

  (1142 یسۆئاغست
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 یمانێسلەلیوێپش
 :ەوەتۆوتەک ێل یکەیەشتیرهاوەد ندەچ یعوسمان - یروس ینگەج
 یتەبیتما ەب ،یئمابور ەینیمکەم ەوەتەمماو ەن ۆوتمەئ یکمێزێه ،ەڕش ۆب ەبراو یموەکار ه یزێه ،مەکیە

 یکیەایمجۆلۆکنەت ەرۆجم چیه ەک داەمەردەس وەل یتەبیتا ەبخا ب ەڕگ ەب ،ێڵەوەدان ەوانەل ڵکشتوکا یاننێمهەرهەب
 ەب ،یبازرگمان ەینیمکەم هماەروەه. ەبمو ەدا ن سەد رەب ەل ڵکشتوکا یکار یکانییەتاەرەس ەوێش ەل ەجگ ،ەتاز
 ەن ەڕشم ۆبمراون بم شەنواەئ یرۆ. زەوتموەکمار ک ەل ەوەردەج یکانەبانمد یرۆکمار و ز یسمتەد یمەک ۆیه
 .وتاونەف داەڕش ەبرسا و ل ەو ل رماەس ە. لەوەتەاونەڕگ

گشمت  یال ڵیمنما ەیورەد ەوەهانیج ەنۆک مەئ ەهاتم ێ: "کاتەوەتێڕێگەدا ئ یکانیەرەوەریب ەل ردێمەریپ
 ەمەیمتما گ ەرابمواردو شممۆخ ەاریمد ەوڵیەمنما یەیوداەسم وەب ێنازان رانەگوز یمەچونکو غ ەشۆخ کۆڵەیەر
همات  رداەسم ەب 16 ڵیسما یرانێوڵو مما یگرانم شمتمەیگ ێتم ممانەز ینۆنمدوچەو چ ەوەکرد رمیب ڵیساەد

نان  ۆڵیک وەش ەبو ب ەیتکارەو خزم اویپ موەه وەباوکم ئ سانیبوم د شەی( تادقانندی)مسلمان نشنود کافر نب
 هماتەدەن انیشمیو و روبم انیشمەین واەک ەیناڵمما وەئ رەب ەنیچوەئ ەویەدز ەب گرتمەدەڵه ێپ ینەمەو خوارد
و رامان  ەوەرگاکەد وید وەئ یەداەئ ڕێف مانەکۆڵەک ەویەدز ەب ەوەکردەئ انیرکەد داەئ رگامانەد ەل نەبک ڵسوا
 (1362 /1141 یمەکیە یکانون یژۆر 113 ەژمار ن،ی)ژ..." کردەئ

 ینمێنه ی، دزو راووروت و یدز یکانەباند ،ەویەزگاکانەد ەڵییندەو گ تەحکوم ییالواز ۆیه ەب ،مەدو
 رانێمو یئابور یانیژ ،ەکداوێت یواوەت ەب ەیکەناوچ یشیدا، ئاسا ەیوەرەناوشار و د ەئاشکرا ل ەییردەو ج
 .ەکردو

و  نیسمتەب ێلم یرکوکەک ێیر ندەوەمەه ەیردەج نجایئ : "...ەوەتێڕێگەدا ئ یکانیەرەوەریب ەل ردێمەریپ
  یرەگوت: شم ەیئ یمانێسل رەس ەکرد هات یشکرەل ندەوەمەه رێجوام ەوەمابو ەچارێکز و ب ەندێه تەحکوم
 شیرەسمکەدا و ع یشمار یورەد ەچموار الو رەه ە ". لەشممانەب ییحوکممدار ەپاشا بو مانێسل ڕیکو یبەلەچ
و  ۆیخم ەورەگ یندەفەدقادر ئ انیموەه ەل رە. بۆخ ەوتنەک یەسا وەئ یکانەاومادقولیناچار پ مابوەشارا ن ەل چیه

 ەو ب رۆز یەوساەئ شیفەسرەم یزیزەع ەیفیگرتن. تائ ێل انیانێیدقەو ف وانەیس یردگ یئازا ۆڵەیر ەینیدو ز
 یلەگڕکمو تمریکمرد. ئ ەزەمحماف انیئاسمکان یکمان یپشمت تما ەوەژۆیو گم رێکو ەرەمۆه ێیر ەبون ل تەاڵسەد
 یلمەئ ەیکمرد. خمول انیشمەبمو داب ایت ەیشخانەش ینگەشکاند تف انی یریم ۆیبەناو شار د یرەککەڕەگەڕەش
 وتمنەک ەکەڵمخ مەئ شێپم ەنماوڕو زو ۆڵهمەد ەبچمن ب ییشما رەسم ۆبم کەو نەژۆڵهەد ەیستەو د وکوژەک
گمرتن  ێلم انەیوجڵتاسم ندەوەمەه هاتەئ یمانێسل یمدادیئ ۆب ەک رەسکەع یتابور مەاڵشکاند. ب انیندەوەمەه
 (1141 یمەکیە یکانون یژۆر 113 ەژمار ن،ی)ژ کوشتن..." ێل انیرۆز

 تاڵو ەتیمد : "...کماەباس ئ ۆیخ یمەردەس یکانەناسراو ەردەدز و ج ەل ێندەه یونا نجایئ ردێمەریپ
 ەب کە. نخواردەئ یاویپ اویپ ەوەناو ەوتبونەک یراریف یرەسکەبو التولوت و ع ماەن ایت یاویبو بو و پ ۆڵچ
تما  ەوەشمتینەن ەو ئاشوب یوێپش وەئ تریخوارد. ئ یاویپ اویبو پ داەیپ کییەگران یراست ەب رەه ەو وات ەدقس
و  یچنگنم ەکەیمو م یکچمان ەزەو ع یردەگ سممانەو ەیحە: ئەییردەج ژۆو ر یدز وەش ڵموەستەئ ۆب نیچو
 نمد،ەوەمەه یپمان ێپم ەو نمال یغمزادۆر یشیئاەمەح یحڵو سا یاسەیه ڵیال ەو مراد یسورەئاخ یسەیو یلەئ

 یدقەنمدەز دقمدارەندەکرد بو ز ێلوا  یشەیکەناوشار هاەت خێش ەیدقعەو ۆبو. خ ڕۆو ب ناڵو تا نڕیکوشتن و ب
 (1141 یمارت ی 17 یژۆر 152 ەژمار ن،ی)ژبوم..."  ەمەحکەم یباشکاتب کەتیس ەمن ل ەمانەز وە. لچوەئ

 یکێتەاڵسە. دەیکەکەڵخ یتیەەاڵمۆک یتیرەو ن شتوانیو دان تاڵو ەبون ب ەگانێتورک ب یستانەدەکارب
دقمورس،  یرۆراوجمۆج یبماج ،ێملمەرۆز یریربازگەسم ۆبم نگەبروزەز ینانێکاره ەبو. ب مکارەو ست ەڵندەگ
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 ەل ایمنەت شەوەئ یاەڕرەکمردون. سم انیرەیدوژممن سم یچاو ەب کەڵبو. خ یکانەباو ەتیرەن ەل ،یرۆلخیرتەب
 ۆبم رەگەم کمانەرەچۆک ێڵەو نماو خم کانەگونمد ەتۆشمتەیگەن یستە. دەشتوڕۆی یستەدا د کانەشار یندەناو

 .ەوەباج ەیوەکردنۆک یانویب ەب انەیوەروتاندن
پماکتر  ییواڕەرممانەف یتر یزگاکانەد موەه ەل ێشەدا ئ کێتاڵو و مەستیس رەه ەل ەک یرەدادو یزگاەد

 ۆبم ەوەدیممەبدولحەع تانڵسو نیەال ەل یشەیدقاکەو خان یعوسمان یتەحکوم یرۆخەموچ ۆیخ ەک ،یحوەم ،ێب
 :ەڵێئ ،ەشوبهاندو سابەدق ەب یرەکوشتارگا و دادو ەب یدروست کرا بو، دادگا

 بیو نائ ەمەحکەم ڵیواەه یپرس یکیعارف ەل ێوامەع
 سابەو دق خەسلەم ۆکرد ب ەیشاریئ ،ەهادەش ینگوشتەئ ەب

 نۆچم بردنەوەڕێمو ب ێڕیکمارگ یتر یزگاکانەد یرجەلومەه ێبەئ ،ێبو ب ەرۆوجەدادگا ب یخۆد رەگەئ
 ؟ێبو ب

 ،ەبو غدادەب یشار ێیجەشتیو ن ەبو یعوسمان یتەحکوم یرۆخەموچ شیوەئ ەک ،یبانڵەتا یزاەر خێش
 :ەدواو غدادەب یکانیەوال ەل ،یعوسمان یتەحکوم یسمەر یزمان ،یتورک یزمان ەب یکورت ەب رۆز

 :یتیەوتو زاەشيخ ر غداد،ەب ی یوال ەتەپاشا کراو یک سر 1337 ڵیسا
 ێب ڕیس یو وال ێب یدقەح یدقاز رەگە"ئ

  "یهالەئ ڵیحا ەب الەیواو ت،یەعەر رەس ەب خاک
 :یتیەوتو ەوەیەبار وەل غدادەب ی یوال ەتەپاشا کراو اڵتائوەک ع 1314 ڵیسا

 ێب ەڕیپێت دەس ەل ینەمەت ،ەوتەککەپ یکێریپ یوال رەگە"ئ
 تەکەملەم ڵیحواەئ یوانێشەپ ۆیه ەتێبەئ
 ؟ێکرەئ حاڵسیو ئ ەوەتێبەئ ندویز تاڵمردو و ەب نۆچ نایگەئ
  "یعال یباب یدراکیئ یزێه ۆب نیرەئاف

 
 :ەوانڕب زاەر خێش یکانەعریش یرکتو یدقەد ۆب
  (2/126و  2/114 :نیاحتالل نیالعراق ب خی: تاریالعزاو عباس)
و  مقمامیو دقا  ەڕیسمەموت ێبمەبمو بمن، ئ ەرۆجم وەب غمدادەب کوەو یگرنگ یکێنێشو یکانیەوال رەگەئ
 بو بن؟ نۆکوردستان چ یکانەریمود

دا  ۆینماو خم ەل ۆیخم ێمڵخ یتیەەاڵمۆکم ەیکخمراوێدا، ر یتەحکموم یزێمهەب یزگماەداوود یابیغ ەل
 زێمهەب ەنمدەوەئ رداەرامبەب ەل ێڵخ یتەاڵسەد ێالواز بوب تەحکوم یتەاڵسەد یندە. چەبچوک بو یکێتەحکوم
 .ەالواز بو ەندەوەئ ێڵخ یتەاڵسەد ێبوب زێهەب تەحکوم یتەاڵسەد یندە. چەبو

و  ەانیموەو ز کماتەاج و زبم یندنەو سم کردنیاریمد ۆبم ەبوەه ۆیخ یتەبیتا ینێوشوەگێر ،ێڵخ -
 .ەیکێڵەخ یندامانەئ ەل ،ەو پوشان ەانەڕم
و  یتیەەاڵمۆکم ەشمێک یرکردنەسمەچار ۆبم ەبموەه ۆیخم یتەبیتا یو خو وشتەو ر تیرەن ،ێڵخ -

 .ەیکێڵەخ یسانەک وانێن یکانیەکۆناک ەیوەکردنییکالیە ۆو، ب یکانیەئابور
 ەیکێڵەخ یندامانەئ یو سامان رەس یراستنپا ۆب ەبوەه ۆیخ یتەبیتا یکدارەچ یزێه ۆیخ ،ێڵخ -

 .ێرودراوسەد یالمارەو پ رشێه رەرامبەب ەل
 ەل ییئاسما یکێتماک کموەو ،ێجەشمتی  ن نمدەوە  ر ،ێمڵخ ینمدامەئ ەویمتوان ەین تەحکوم یتەاڵسەد

 ەویخشمەب ی ێپم سمالمیئ یرعەش یوە  ئ ،یکانیەو ئابور یتیەەاڵمۆک ەماف ەویتوان ەی. نێزێبپار یژێستدرەد
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 یپاراستن ۆو ب یداواکان یاندنەیگێجەب ۆب ەوەئ رەب ەبکا. ل نیداب ،ەلماندوەس ۆیدانراو ب یاسای ەیوەو،   ئ
 تەحکوم یزگاکانەداوود ۆب کەن ،ەبردو ەیکێڵەخ یزگاکانەو داوود ەیکێڵەخ یتیەکاۆرەس ۆب یناەپ یکانەماف

 ەبمو تەحکموم ەب یسمتیوێپ مەدا ئ کێمکات ە. لەکردو یتەحکوم یرەیدوژمن س یچاو ە. بیکانەستەدەو کارب
 .ەبو مکارەست یکێتدارەاڵسەد ەبو مەب یستیوێپ تەدا حکوم کێکات ەو ل ،ەبو ستەربەدێب یکێتەاڵسەد

 دا. یعوسمان یحوکم یەیسا رێژ ەل ەکوردستان بو یباشور یکانەتەریشەع ڵیحا ەمەئ
 
 .ێدروستنابیزگاکانەوداوودتڵەوەدهاداەویکێرجەلومەهەل

 ێڵەخم یتوان ەین ە" کردویبردنەوەڕێب یتێندە"ناو یمەستیس یوێڕەپ ەتورک ک ییواڕەرمانەف یزگاەد
 یانیمتاڵهاوو ەڵگ ەکمردن ل فتمارەر ۆبم ێنێزرەدابم نێخاو یکیەزگاەد یتوان ەیبکا، ن ێجەشتین کانەرەچۆک
 ەو ل یئمابور یرخمانێژ ەل کیەچاکسماز ەرۆجم چیهم یتموان ەی. نیریو بماجگ یریربازگەس ۆب ەیکەتڵەوەد

. ەبمو ربمونێو ف نمدنێخو یندەناو اینەت وتە. مزگێنێبه یدەدا ب ینگەرهەو ف یتیەەاڵمۆک یانیو ژ رانەگوز
 مەک یکەیەژممار نداو،ەو ب یرێئاود ەیژۆپر ،ەشخانۆخەن ،ەدقوتابخان گاوبان،ێر یدروستکردن ەتەدراو ەن ێگو
 ەن ێجەبێج داەسنور مەل زیرگەه ەیکەماتینزە" و تەخانڵگو  یرەش یتە. "خەزراندوەدام انیدقاەو خان وتەمزگ
 یرەیدوژممن سم یچماو ەب کەڵم. خەبموەدا ه کەڵمو خ تەاڵسەد وانێن ەل ەورەگ یکەیەالدقەد ەشیمە. هەکراو
 ایم نمدەوەر یتمر یکەیەریو ت لێئ چیه ەو ن ندەوەمەه ەن یتوان ەین ەوەئ رەب ە. لەکردو انی یتورک یتەحکوم
 یزگاکمانەداوود یاتنمانیبن یباشم یرەفماکت ەکمات ب انیمو ب تەحکوم یەڵیاێڕگو یربا رێژ ەتێنێبه ێجەشتین
 .ەکەناوچ یوتنەشکێو پ تڵەوەد
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 نمونە(بەهەورامی)

 یسمنور ەل یکێشمەو ب رانیمئ یتمڵەوەد یسمنور ەل یکێشمە. بەختەسم یشاخاو یکەیەناوچ ورامانەه
 رەسم یکێندەو ه ەسن ەب رەس یکێندەه ەویەتیەراەبەوەڕێب یرو ەل رانیئ ەیکەشە. بەدا بو یعوسمان یتڵەوەد
 .ەبو یمانێسل یوایل ەب رەس یعوسمان ەیکەشە. بەکرماشان بو ەب

 انیموەه ورامان،ەه یکەڵخ .ەبوەه ۆیخ ،یئابور ،ۆییمر ،یسروشت - یجوگراف یندەتمەبیتا ورامانەه
 انیکانەشماخ ەینمدەوەئ داەیەنماوچ وەل انیژ یکانیەستیوێپ ینکردنیبون. داب ێجەشتیدا ن ییگوند و ئاوا ەل
 ،ی: باخمدارەسمتاوەو یەپما ێسم رەسم ەل یکانەشمتویدان یانیمژ ەیرچاوەو سم ەکەناوچ ی. ئابورەبو ختەس
 .یستەد ەیشیپ ،یدارەڵئاژ

نماو  ۆبم ەرخسمتوەس ەوەکانەویو شم ۆڵد یناخ ەل انڵیگ ۆڵک ەب ،ەمەک ڵیکشتوکا یوەز ،یباخدار ۆب
 یرێئماود یمەسمتی. سەنمراوێدا رو ێتم ەیوزەدار و سم ،ەسمازکردو ێلم انیمنەاڵت کان،ەوێک ڵیالپا ینەاڵردەب

 .ەبار ەل زەر وباخ  ۆو، ب ێناش ۆو ج نمە: گێڵەوەدان یچاندن ۆ. بەکخستوێر ەانیزاەشار انیکانەباخ
 .ەکردو وێخ ەب انەڕیو م زەرەم یدا، بزن و بزن یدارەڵئاژ ەل -
 بون. یرەئاسنگ ،یدارتاش ،یچەکارگ ،ییۆاڵج یستاەدا، و یستەد ەیشیپ ەل -
 یرۆز یشمە. بەبوەه انی یداخراو و سروشت یکیەو، ئابور ەکردو انی" یزات یفایکتیباش "ئ یکەیەراد تا

و  تەرامە. دەبمو انۆیمخ یسمتەو د نمجەر یممەرهەب ان،ینکاەشیو ئ یدارڵما یکانیەستیوێو پ راکۆو خ شاکۆپ
 ەتەانیمبردو ێبموب ادیمز انۆیمخ ەل ەیوەئ یسمتەد ەیشیو پ یدارەڵو ئاژ یباخدار یروبومەب ،ەبو مەک انیداهات
 یکانیەسمتیوێپ ەپمار ەب ەشمتوۆفر انیکێنمدەو ه ێمڵەوەدان ەب ەوەتەوۆڕیگ انیکێندەه ان،ۆیخ یکینز یکانەناوچ
و  رەشمکیئ یاریجوت یورامە. هەالواز بو انیشەشکێو پ یاریباج و د یدان یتوانا ەوەئ رەب ە. لەوڕیک ێپ انۆیخ
 ەب یورامممەبممون. ه اسممتڕسەد یشممانچیئممازا و ن یرەکەڕو شمم کچمما یوانەو شمماخ نینگڕەسممتەد یرەگەشممیپ

 .ەکراو ەن ییرا ێپ ۆیخ یرانەگوز لەزەوەت یسە. کەکردو نیداب ۆیخ یوێبژ رۆز یکێماندوبون
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 یزاراو یکمانەگرنگ یەزممان ەرچاوەسم ەل ەکێکمیە ەک ن،ێمدوەئ یورامەه یبنزاراو ەب ورامانەه یکەڵخ
 ینمدەمڵەوەد یکێسمامان ینەو، خماو یکمورد یزممان یکانیەکەرەسم ەهمجەل ەل ەکێکمیە رانۆگم ی. زاراورانۆگ
 یمیبەدەئ ەیسمەردەم یرمۆو ف کۆرەناو ینەخاو ،ەیەه یارید یکەیەگێدا ج یکورد یبەدەئ یژوێم ە. لیەبەدەئ
 .ەوتوەکەڵه داێت انەیورەگ یالەو، م ەورەگ یندەرمیو، ب ەورەگ یری. شاعیتۆیەخ یتەبیتا

و  انیمژ یتەبیتما ەیوێشم تەنمانەت ،یتەبیتما یئمابور ،یتەبیتما یرگەجلموب ،یتەبیتما یزممان ورامانەه
 .ەبوەه انییخانو و ئاوا ینایب یتەبیتا ییاریندازەئ


 :االکراد ریس) :ەوانڕب داەروداوان وەئ یمەردەس ەل نۆله یورامانەو ه ختەت یورامانەه رەس ەل رترۆز یئاگادار ۆب
  (66 - 62 :نگار اڵیودقا .46 - 44 حدیقەی نا ری: .131 - 15
 یمەردەسم یکمانیەانەیک ەیوەن ەب انۆیمخ کانە(، سمانتانڵوتون سان )سو انێیپ ورامانەه یکانەورەگ

 ،ەبموەه یرۆز یزێمه مە. هەبموەه یرۆز یکێدا سام کانیەورامەناو ه ە" ل. "سانەداناو ینۆکدەم یرەندەسکەئ
: سمان ە " واتۆریمگەم غمداەب ۆ: "سمان جممەڵمێدا ئ انیناو ەل ەباو بو کەیەدقس نگ،ەبروزەو ز تەاڵسەد مەه

 وان،یرەم ،ەسن یتەحکوم ەب انیستیوێپ ەن ،ەکردو ییرا انۆیخ یکانەکاروبار ۆخەبۆ. خێگرەئ غدادەب ڵێبجو
 .ەبوەدا ه وانەئ رەس ەب یتەاڵسەد رانیئ یتەحكوم ەن ،ەبوەه ڕۆنجوا

 یتمڵەوەد ەل ەبمو ێشمەب نەاڵردەئ یوڕەممەڵە. دقنەاڵردەئ یوڕەممەڵەدق ەل ەبمو ێشەب ورامانەه یکێشەب
 .رانیئ

 دەمەممح انەیمکەورەو، گ ەبمو ڵمیدز ەیکەنمدەناو زورەشمار ەڵگ ەل ەهاوسنور بمو ەک نۆله یورامانەه
 یو بماج سەک زارەه نچێمپ ەیکیگوند و نمز ێوسیس ەکۆبل مە. ئەبو تانڵعوسمان سو ڕیکو یتانڵسو دیعەس
 .ەبو نەتم 333 ەیناڵسا

 نەسمەح انەیمکەورەو گ وسمودەن ەیکەنمدەناو وانیمرەم ەڵگ ەل ەهاوسمنور بمو ەک خمتەت یورامانەه
 انەیناڵسما یو بماج سەک زارەه نجیمو دو گونمد و پ سمتیب ەکۆبلم مە. ئەبو تانڵسو دەمەمح ڕیکو تانڵسو
 .ەبو نەتم 733

 ەناڵسما ،ەیکەنماوچ یشتوانیدان یبات ەل شیوەئ ،ەندوەس کەڵخ ەل یباج ەوەرۆراوجۆج یناو ەب سان
 .نەاڵردەئ یستانەدەکارب ەب ەداو یباج


  (143 - 131 :ادموندز): ەوانڕب کانەسان ڵەیماەبن یختەو در کەڵەچێر ەیربارە)د
 ەیورەگ تانڵسمو دیعەسم دەمەو ممح خمتەت یورامانەه ەیورەگ تان،ڵسو نەسەح یچۆک 1262 ڵیسا

 یبمار یگران ینجامەئ ەل یرۆز ەب بونیاخیبون.  یاخی ن،ەاڵردەئ یوال م،ەدو یخاناڵمانوەئ ەل نۆله یورامانەه
 ەب ەداو یشمێشکرکەل یرممانەدقاجمار ف یربمارەدا. د یداواکردنم یکمات ەل ەبمو ینکردنمیداب ینیتموانەباج و، ن

و  ڵمیگرنمگ: دز ینمدە. دو ناوورامانەه رەس ەتۆکرد یرشێه یرانیئ یزێ. هورامانەه رەس ۆبخان  اڵمانوەئ
 ڵیواەبو ه هاتەن ییتاۆک ەڕش شتاێ. هەراویگ ەن ۆب انیورامانەه یرانەس ەکام ل چیه مەاڵ. بەگرتو انیوسوەن
 ەیو، ور ەزانممدوەداب یرانممیئ یکممانەزێه ەیور ەکڵەواە. هەوەتۆبمم واڵشمما بمم نیدەناسممر یکوشممتن ڵممیوەه
. ەکمردو رانیمئ یکانەزێه رەس ۆب انەیوانەچێپ یرشێه یورامەه یکانەکدارە. چەوەتۆکرد رزەب یکانیەورامەه

 ەل ێشممە. بەسممن ەوەنەڕێممبگ ییوتوەکەرنەسمم ەب ەناچممار کممردو انیممکانەزێ. هەوەتۆگرتمم انۆیممخ یکانەنێشممو
 یال ەتۆنمارد ینماوبژ ۆب یکێفدەو یمانێسل یبون. حاکم یمانێزور و سلەشار ەیئاوار ورامانەه یشتوانیدان
 ەیگێورەگێجم رەسم ەوەنەڕێمبگ یئاشت ەب ەیوەب رەرامبەب ەندوەس کانیەورامەه ەل ینەتم زارەه 3 ی. والیوال
 (113: ەی نا ری)تحف. انۆیخ
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دقاجمار  یربمارە. دبونیاخیم ەتمر تاوانبمار کمران ب یکێجمار ورامانەه یکانەسان یچۆک 1221 ڵیسا
 ینمەاڵردەئ یخمان رەکمبەئ یلمەع یهاوکار ەب یبکا. وال انیرکوتەو، س انیرەس ەتێبچ ەسن یوال ەدا ب یرمانەف
 ،ینماوبژ ۆ. بزورەارش ەوەکشان رایگەران ێپ انۆیخ کانیەورامە. هانیرەس ەکرد یرشێساز دا و ه یکانەزێه
. یالمو یال ەتەجماف چمون یلمێئ یکۆرەس یپاشا ەمەو ح یندەدقشبەن یعوسمان خێش ڕیکو یحمانڕەوەئ خێش
بمبن.  شۆخم ێمیل ەیوەئ ۆبم ەداو ینمەتم زارەه 3و  یوال ەیلیوەت ەتۆشتیهاو ۆیخ تانڵسو دیعەس دەمەمح
 (231: ەی نا ری)تحف. نۆله یورامانەه یحاکم ەب ەوەتەکراو

 وەرەدا، ب رانیممئ یکممانەتیەوال ەل ەویەانڕحمموکم یزگمماەد ەیوەکردنێنممو یانویممب ەدقاجممار ب یربممارەد
. ەچمو کانەتدارەاڵسەحاکم و د ڵەماەبن ییراتیم یتەاڵسەد ەب نانێهییتاۆو ک یتێندەناو یمەستیس یسپاندنەچ
 یکخسمتنێو ر نمانێکهێپ( و، یوانیمد یاتیمباج )مال نیرترۆز ەیوەکردنۆک ۆدقاجار ب یربارەد یکەرەس ڵیوەه
 .ەبو یرانیئ یشەرتەئ یکانیەنگەج ەوجەف

 ەل یسممەک تممریئ ،ەویممزان تەرفەد ەب ەیمەدقاجممار، ئ یربممارە. دەک غوالمشمماخان مممردو 1224 ڵیسمما
 ەدانماو یکێسمانەک تریئ ۆوخەو راست یندەناو یتەاڵسەد یسپاندنەچ ۆ. بەناوەدان یوال ەب نەاڵردەئ ڵەیماەبن
 ەدقاجمار ب یربمارەد ێیەینمو ەتەاسیس مە. ئەکەناوچ یحاکم ەب ەکەناوچ یکانەتدارەاڵسەد ڵەماەبن ەیوەرەد ەل

 .ەکردو ێپ یستەکوردستان د یرماەرمانفەف ەب ەولەلددویمەموعت رزایم رهادەف یدانان

 ک(1319- 1284)ەولەدولدیمەموعترزایمرهادەفیتەحکوم
 یدقاجمار و، ممام یشا یلەتحعەف یهدەعیلەو یرزایم باسەع ڕیک( کو 1335 - 1233) رزایم رهادەف
 ی" ە"معتمدالمدول یازنماون داەیەمماو وەو خوزسمتان ل ستانڕلو یحاکم ەتۆب ڵیسا 17 ە. بەشا بو نیدەناسر
 یوەک( ئ 1213) وروپماەئ ۆدا بم یشتەگ مەکیە ەشا ل نیدە. ناسرەفارس بو یحاکم شیکەیە. ماوەرگرتوەو

 ەدا ل یفتمارەر ە. لەدا نوانمدو یتڵەوەد یکار ەل ییزاەو شار ەییکارام داەیەماو وە". لە"نائب السلطن ەب ەداناو
 ەب رەو راووروتمک ەردەو ج یاخی یدژ ینگەبروزەز ێبوب واڕەرمانەف ێج رەه ە. لەبو قڵڕەد یکانەارەین ەڵگ

 وەئ یستورەد ە. بەوینوس یبێکت نیندەچ ،ەویباش زان یزینگلیئ ،ەبو ریو شاع بیدەو ئ ریشنبۆ. رەناوێکاره
 نی. غالمحسمەردراوێخاک سپ ەب نەیکازم ەو ل ەتاران مردو ە. لەوەتەکراو نەژۆن راقیع ە" لنەیکازم یحنە"س

 .ەمعتمد الدول رزایفرهاد م ەماد ،یالمعارف فارس ر یب: دامصاح
معتممد  رزایمم رهادەدقاجار ف یشا ،ەسن ەل نەاڵردەئ ڵەیماەبن ییراتیم یتەاڵسەد ەب نانێهییتاۆک یدوا ەل
کوردسمتان  یحماکم ەب ەکمراو ەک ەبمو ەگمانێب یحماکم نیممەکیە زایمم رهمادەکوردسمتان. ف ەتۆنمارد ەیالدول
 ک(. 1211 - 1224)

. ەکمردو ێپ یستەد انەیکەناوچ یرکردنیداگ ەو ب ورامانەه یکانەسان یکوشتن ەب یکانەکار یتاەرەس
 .ێنێسپەبچ یواوەت ەکوردستان دا ب ەدقاجار ل یربارەو د ۆیخ یتەاڵسەد ەمەب یتیەستویو

 ڵیەگەل ەوانەل ێکیە م،ەک یکەیەژمار ەڵگ ەل وانیرەم یشاهئاباد یەاڵدق یردانەس ۆمانگ چو ب ێس پاش
 کێڵەبم یگونمد ە. لەسمن ینماودار یاویمپ ندەو چ نەاڵردەئ یوال یخان اڵمانوەئ ەیوەن یخان رەکبەئ یلەبو ع
 گەو بارام ب گەب فاەمست یو براکان ۆیخ تانڵسو نەسە. حەیوەمان ینێشو ەتۆکرد ەیکەوتەو مزگ ەویزەداب
 ەئامماد یبمالغەرەدق ەب ەرۆجم مەب .یردانەسم ۆب کێڵەب یگوند ۆهاتون ب یورامەه یکدارەچ دەس ندەچ ەڵگ ەل

و  ەتماز یحماکم ینمانێرهێخەب ۆبم ەبو ەوەییەساد ەل ەیمەئ انی ،ۆیخ یو توانا زێه یشینما ۆب ەبون، هاتو
 ێبموب انیمکێکام رەو ه کیەرچمەه تانڵسمو نەسەح یستەبە. متەحکوم ۆب یزۆسڵو د یەڵیاێڕگو ینڕیربەد
 ۆبم تێب ەیوەئ شێپ ێچەئ ێ. پیناو بردن ەل ەیهانەب ەب یتیەکردو ،ەبوەن ڵد ەب ەیشینما مەئ رزایم رهادەف
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 ۆبم یملم سمتیوێپ کوەو و کردەئ یبو المل ڵسا ندەچ ەک تانڵسو نەسەح ێدا ب یارڕیب ینێنه ەب ەانەڕگ مەئ
 (222: ەی نا ری)تحف ناو ببا. ەدابو، لەن نەاڵردەئ یکانەحاکم

 نەسمەح نۆچم ،ەبمو داەوەئ یریمب ەل ەداو یڵمنگیگ انەیتا ب ،ەوەتەماو کێڵەب یوتەمزگ ەل ەیوەش وەئ
 یباشم ەیشمانین ەب ەیمەئ ەوەتۆخمذ الکتماب بقمو ..." همات ییحیای" ەکردو ەیخاریستیناو ببا. ئ ەل تانڵسو
 ینیلعابمدەنەیز ژێنمو. پماش وتنەرکەسم ەیوەانڕو پما ژێنمو ۆبم ەستاوەه ەبو ێل ێگو یانەیب ی. بانگەداناو
 ەڵگ ەل ەداوێمپ یرممانەف ،یەچ یازین ێچون بزان ەڵیگ ەل یکانێهاور ێڵیبه ەیوەئێب ،ەبانگ کردو یاشباشەڕف
هماتن،  ەیبمراک ردوەو ه نەسمەح ەک رە. هەدژوار ەکمار وەئ ۆبن بم ەئاماد ەخانەدقاو ەل ەبژاردەڵه یاشەڕف ەد
 .نەبک ریزنج یشەبراک ردوەبکوژن و ه نەسەح ێجەسبەد ەخانەدقاو ەنێببر

 تماوەه یکمردون. کمات یکمیرەخ ەوەدقسم ەب ۆیخم یال ەنگ کمردوبا یتر یوانەخان و ئ رەکبەئ یلەع
 ەوەنەڕێمو بگ رگمرنەو انیمکانەتەاڵخ نێبم ەک ۆیخم یال ەتۆبانمگ کمرد یو براکمان تانڵسو نەسەح وتنەک
 ەڵگ ەل یبمانەهریکمردون م یمیواەنڵد ێنمدەه ،یال ەتەچمون یباکێب ەب یو براکان نەسە. حانۆیخ یکانەنێشو

 یەنم ێلم ەیورەگ ییئماوا ەینمدەوەئ وانیمرە: "میتیەداون، وتمو ێپ ی" بیواجەو م ازیمتی"ئ ینەڵێنواندون، ب
 ۆیهم ەتێمبەئ ەوەکەڵمخ مەئ رەسم ەو ب ەرۆز ەژممار مەب ەوێئ ەیوەمان ،ەوەتێبب داێت ەیرۆز ەزێه وەئ ەیگێج
و  نشمۆپ انیمبگمرن و ب انیمرەو نڕۆ. بەرحاز ەکەچاخان ەل کانتانەتەاڵ. ختیەعەو ر یهالەئ یانیو ز رەرەز
 بن." وانید یاتیمال ەیوەکردنۆو ک تەخزم یکیرەخ تان،ۆخ یکانەنێشو ەوەنەڕێبگ

و  رەکمبەئ یلمەع ەنمزم ل ینگەد ەب ەخانەدقاو ەتەچون وانەئ ەیوە. پاش ئەخانەدقاو ەتەبرا چون ێرسەه
 یچم مەبمد ەشمرارەئ مەئ یسمتنەگمرتن و ب یرممانەف ئێستا رەگەئ ،ەویپرس ەیکۆڕەک یشدارانەب یتر یوانەئ
 ەیوەرەد ەل ینگچمەتف زارەه ەیوەئ رەب ەل یەن ێجەب ەکار مەئ ئێستا ەوەتەداو انیمەاڵو ەویەژاوڵەش ەب ؟ێبەئ

خموا  رەگەئ یتیەوتمو رزایمم رهمادە. فیەنم واوممانەت ەییئاماد شەمێئ ستاون،ەو ەوەنگەتف ەب ستەد وتەمزگ
 نمگەدەنگەد ەوەکەخمانەدقاو ەبمو ل دکمرەن واوەت انیکانەدقسم یمەاڵو وانەئ شتاێ. هیەگرنگ ن ەندەوەئ ێویەب
 کراون. ریزنج یشەبراک ردوەو ه ەژراوکو نەسەح ەدا ک ەیکەکار ینجامدانەئ ەیمژد ساەڵه

 رێشمشم ەتەشماوێک ەڵمیه رزا،یمم رهادەف یانیگ یو پاراستن ۆیخ یزۆسڵد ینڕیربەد ۆب ر،ەکبەئ یلەع
 .ەستاوەو ەرگاکەد رەب ەل ەوەرەد ەتۆچ

 انەیکەالشم ەوەرەد ەتەانیبردو وتەمزگ ەل ەوەنەسەح یدقاچ ەتۆخست انیتەپ ەوکرد یداوا رزایم رهادەف
 .ەکردو ێل انەیواڵو ب ساونەپەح ەنەمید وەب کانیەورامە. هیورامەه یکانیەنگچەتف مەردەب ەتەداو ڕێف

 ۆبم ەوەتۆبمرد ۆیخم ەڵگ ەل یرکراویزنج ەب گ،ەفابەو مست گەبارام ب ،یتر ەیکەراویدو گ رزایم رهادەف
و  رانەسمم ممموەو، ه ەرەفەسمم وەئ ۆچوبممون بمم ەڵممیگ ەل ەیوانەئ ممموەه ەمەب رزایممم رهممادە. فەسممن یشممار نمماو
وتبمو:  ەیکیەشموازێپ یبوانەئاماد ەب ەک یشتنەیگ یمەکیە یژۆر ەیکەفەو، گ ەترساندو ەیکەناوچ یکانەشێرکەس
 .ید یەناێ " هخەزۆد ۆب رمێنەیبکا ئ ەڵگ ەل مۆدر سەرکەو، ه شتەهەب ەب بمەئ ۆیبکا ب ەڵگ ەراستم ل سەرکە"ه

 ەییئارام بون. ئامماد کانیەورامەه داەیەماو وەل ،یبراکان یرانیو گ تانڵسو نەسەح یکوشتن یاەڕرەس
رجا  ەب ش،ەشکێو پ یارید ەب یەدو برا مەئ ەداو انڵیوەه ،ەوڕیربەد رزایم رهادەف ۆب انییچەو ملک یەڵیاێڕگو

 رەسم ەب ەوەڕیمپ ێتم اتریمز ڵ. سماەوەتەمماون یراویمگ ەدا ب نمدانیز ە. لەگرتموەن یكەڵک ن،ەو تکا ئازاد بک
 .ەوەتۆتر کرد یکەیەگێر ەل انیریب نجایئ ان،یردانەب ەبون ل دێنائوم تریئ ندانیز ەدا ل انەیوەمان

 ەیوەدانکردنەئماو یئممورەو م وانیمرەم یحماکم ەبادقر خان، ک دەمەمح رزا،یم رهادەف یکانەرەکۆن ەل ێکیە
 یگلم ەبمارمت کموەو وراممانەه ەنەبیمبگرن و ب رۆز ەب وەئ ەک ەکردو انیریگبەت کانیەورامەه ،ەبوشاهئاباد  یەاڵدق
 بکوژن. وەئ شیمانەکوژران ئ وانەئ رەگەئ ن،ەئازاد بک وەئ شیمانەدا ئ کانەسان یئازادکردن رەرامبەب ەل ەوەنەبد



 دا یدقاجار ەسەاڵتید یەیسا ەل یکورد ینیگوندنش

121 

 ەل ێسمەک نمدەچ رزایمم رهمادە. فرزایم رهادەف ەتۆاندەیگ ەیکەامەیو پ ەستویب ەیکڵەواەبادقر ه دەمەمح
 وانیمرەم یشماهئاباد یەاڵدق یردانەسم ینماو ەب ۆیو خ ێگرەئەڵه ربازەس کەیەستەد ەڵگ ەل کانیەکوردستان

 .ێنێزرەمەدائ ەیتگاکەوێ" خەنەنجومە"ئ یگوند کینز ەل ەکەناوچ ۆب ێچەئ
 رهمادەف یردوۆئم یالممارەپ ەوانەشم نەدەسماز ئ کدارەچ ێسەک زارەدو ه زاننەئ ەمەب ەک کانیەورامەه

 ەئاگمادار کمردو ێلم انیمرزایم رهمادەتمر. ف یکمانەو کورد رەکمبەئ یلەع ەوەتۆشتەیگ ڵەواەه مە. ئنەبد رزایم
 ییکۆترسن ەو ب ەکردو انەیکەدقس ەب ەیتڵگا رزایم رهادەف مەاڵب نەبک ەئاماد ۆب یانۆیخ ەک ەکردو ێل انیداوا
 ێل انیکێندەکردون. ه انیبارانەداون. گولل انیالمارەپ وداەش یکیتار ەراست ل ەب ەبو ەکڵەواەژماردون. ه ۆیب

 ربمازەد سمپەئ یسموار ەب یرزایمم رهمادەف ،ەبمو نمداریبر ێمەک ێیپ ۆیخ یرچەگەئ ر،ەکبەئ یلەکوشتون. ع
 ەل انیسمەک 43 ەیکیو نمز ناڵتما انەیمکەکامپ کمانیەورامە. هستاونەوەن ەسن یتا شار ەکردو انی. راەکردو
 .ەکوشتو یو کوردستان رزایم رهادەف یرانەکۆن

شما.  نیدەناسمر ۆب ەناردو ەیکڵەواە. هەداناو ۆیخ ۆب ەورەگ یکیەنگەن ەب ەیشکان مەئ رزایم رهادەف
 .انیرەس ەتێرێنیب ەسازداو ەیورەگ یکیزێ. هەداو یورامەه یکردنێمەت یرمانەشا ف

 یخممانیدقول فاە، مسممتسمموار زارەه 1و  ەادیممپ زارەه 13 ەڵگ ەل ەولەعدولدەسمم خممانیلەع رەنممبەدق یحماج
 ەب فشمارەو ئ ێورمم یوجەف ەڵگ ەل پیرتەخان س وکیب دان،ەمەه یربازەس وجەف 1 ەڵگ ەل ەنەلتەمادولسیعتیئ
 ەڵگ ەل رەفەز یوجمەف ینگەرهەس خانیلەع دەمەمح هاەروە. هەسن ەتەشتونەیگ ەعدولدولەس یحاج یتیەکاۆرەس
 .وۆت ندەو چ ەو بان دقزەو س وانیرەم یکیچر

 :ۆڵدو دق ەتۆکرد ەیکەزێه رزایم رهادەف
 یچاوسماغ ەو ب ەولەعدولدەسم یتیەکاۆرەسم ەسوار ب زارەو ه ەمسەخ یربازەس وجەدو ف ،مەکیە ۆڵیدق

 کیە رەفەز یزیمو ه خمانیلەع دەمەممح ەڵگ ەتما ل خمتەت یوراممانەو ه انیشام وەرەب ،یگێب یلەع زاەر رزایم
 ەوەبگرن

 فشمارەو ئ ێورمم یکانەوجەو ف دانەمەه یوجەدو ف ەڵگ ەخان ل وکیو ب ەنەلتەعتمادولسیئ ،مەدو ۆڵیدق
و  ڕۆجموان ەیو سموار ینگچمەتف یهاوکمار ەب ر،ەکمبەئ یلمەع یو چاوسماغ ەنەلتەعتمادولسیئ یتیەکاۆرەس ەب

 .نەبک نۆله یورامانەه رەس ۆب رشێه ەوڕۆجوان یال ەل یو کشک یباشک
کوشمتون و،  ێلم انیکێنمدە، هو رانیمئ یشمکرەل رەسم ەتۆکمرد انیرشمێه ێجمار نمدەچ کانیەورامەه

 .ەبو وامەردەب ەکیەشێشکرکەل مەاڵدوا خستون، ب انەیکەرشێه
 ەکمردون. ب ەڵگ ەل انەڕیشم روانیسم یرەردوبەه ەل رەنگەسم ەب رەنگەشاخ و س ەشاخ ب کانیەورامەه
 یوساغچا ەویەتیەدوژمنا ەینگۆس ەل انیکێندەو ه ەپار ەب انیکێندەه ەک ەکەناوچ یکەڵخ ەل ێندەه یچاوساغ

 دا  وسمموەن رەسمم ەب یتێویممروان ەک یکانەشمماخ رەسمم ەتەوتونەرکەدا سمم ەڕێرێکممو ەب ەکممردو انیممکانیەرانیئ
 ەب کممانیەورامەدقاجممار و، ه یزێممه سممتەد ەتۆوتممەک ختەسمم یکەڕێپمماش شمم وسمموە. نەگرتممو انیوسمموەو ن
 ختەسم ەڕیشم ەبچون،  ڵیدز وەرەتر ب ەیکۆڵە. دقزورەشار ەوەتەکشاون تانڵسو دیعەس دەمەمح یتیەکاۆرەس

 .ەانیگرتو
 نمگەج ەیسمڕۆپ ەل ێشەب کوە. وتەحکوم یکانەزێه ستەد ەتۆوتەک نۆو له ختەت یورامانەه ردوەه

 تەنمانەت ،ەکمراو رانێمو ایم ەسوتاو یکێندەو، ه ەکراو ناڵتا ێهاتب کەڵک ەب یرچەه ،یورامەه ییو دارا ڵما
 .ونڕیب انیکانەباخ یکانەردارەب ەدار

 ەرەسم رزایم رهادە. فەسن ەل رزایم رهادەف ۆب ەناردو انیکانەکوژراو یاوڕب یرەسو  یورامەه یکانەلید
 (333: ەی نا ری)تحف .یاونێڕناو شاردا و گ ەب یکردون ەوەکانەلید ەو ب ەوەرم ینوک ەب ەکردو یکانەاوڕب
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تمورک دا  ۆیوخەراسمت یتەاڵسمەد رێمژ ەل یمانێ. سملیمانێسل ەتەچون ورامانەه ەیگزادەو ب کانەسان
 ۆبم انیمکانەئاوار یانیو ژ ورامانەه یکانەروداو رەس ەل یکێرتۆراپ ،ەبو غدادەب ەل یرانی" ئیردازە. "کارپەبو
 .ەرگرتوەو وراەز ەیژنامۆر ەل یکانڵەواەه ەل ێندە. هەوینوس رانیئ ەیوەرەد یتەزارەو

 زورەشمار ەتۆکرد انیبون، رو ەئاوار ورامانەه یشتوانیدان یرۆز یکەیەژمار داەانەڕش وەئ ینجامەئ ەل
 ەیشمێک یرکردنەسمەچار ۆبم مڕۆرزەئ یممەو دو مەکیە ەیوتننمامەککێر ردوەه یکەیەمماد نمدە. چیمانێو سل
 .ەبو کانێڵەخ ەیناسنام ەیوەسنور و ساخکردن یاندنەڕپێو ت نادانەو پ دانەدڵدا

دا  تڵەوەد ردوەه وانێمن ەل یدانەدڵمدا ەیشمێک ،یعوسممان یوڕەمەڵەناو دق ۆب یورامەه زارانەه یهاتن
و  ەردەو ج یاخیمم ە. بەوەنێبکممر وەئ یسممتەراد ەوانەئ ەکممردو یعوسمممان ەل یداوا رانیمم. ئەدروسممت کممردو

و  ۆگفتوگم ەویەنمدەاون - یماسمۆپلیو، د ەییناوچ - ێڕیکارگ ڵیناەک ەل ەستەبەم وەئ ۆداناون. ب ەیاوەڕگەڵه
 .ەکردو ێپ ستەد انییکارەنام

 ەرۆمجمممەب انییمممکتریە یتممموانەاڵه یدانەدڵمممدا ی( گرفتمممک 1232) مۆرزرەئ یممممەکیە ەیهمممدنامەع
 :ەوەتۆکردییکالیە

و  ریەشماەع ەوانەو ل نێبدر ەدڵدا یکتریە یتوانەاڵه ێناب ن،یرێد یکانەرجەم ێیپ ە: "بمەچوار ەیماد
 ەوەرانیم... ئیتمڵەوەد ەو، ل رانی... ئیتڵەوەد ۆب ەویە... عوسمانیتڵەوەد ەل ،ەمەئ یدوا انیکێسەک رەه الت،ێئ
 .."نێدرەن ەدڵدا ەوانەڕیپێت وەئ ێبەئ ن،ڕۆب یعوسمان یتڵەوەد ۆب

 ەیکەوتننممامەککێر یکممانەماد ممموەه ەیوەئ یاەڕرەک(. سمم 1263) مۆرزرەئ یمممەدو ەینممامەدەموعاه
 یشمەیکەشتوانیدان ڵیو، جموجمو کانیەسمنور ەشمێک یاتریمز ەیوەرونکمردن ۆبم ،ەوەتۆکمرد سندەپ یشوێپ
 :ەل یەتیبر ەک ،ەکردو ادیز ۆب یتر یکەیەماد

و  یدز ەل گمرتنێر ۆبم ن،ەدەئ یکتمریە ەب نەڵمێب مانڵموسمو یزنمەم یتڵەوەد ردوە"ه :مەشتەه ەیماد
 سمتیوێپ ینێوشموێر ،ێکمرەئ ەوەکانەسمنور یشمتویدان یسمانەو ک زۆهم نیەال ەل ەک ەییردەج ەل یریشگێپ

 .نێدابن بیموناس ینانێشو ەل یزامین یسانەک ەستەبەم مەئ ۆب ەو ن،ەبک ێیجەبێو ج نێدابن
 پماو،ەچ ن،اڵتما کموەو ەکارانیژێسمتدرەد یکێکمار ەرۆجم رەه رەرامبەب ن،ەدەئ نەڵێب شەوەئ یاەڕرەس
 .نەبک یددیج یقداماتیئ ،ێومەدا بق انیکانەسنور ەل ەکوشتن ک
 ردوەدان، ه تڵەوەکمام د یتەاڵسمەد رێمژ ەل یەنم اریمو، د نییکۆنماک یگاێج ەک ەیالنێئ وەب تەبارەس

 ەب ەرێتا ل ان،ۆیخ ەب داەئ انیشتنیدان ینێشو یبژاردنەڵه یواوەت یئازاد ەشیمەه ۆجار ب کیە زنەم یتڵەوەد
 وەئ یوڕەممەڵەدق ەوەنەڕێمبگ ەک نێکرەناچار ئ ،یەن ارید انیتییەعیتاب ەیالنێئ وە. ئنیبژ داێوەل ەشیمەه ەدواو
 ."ونەب رەس ەک ەیتڵەوەد

. ەیەممانەیدو پ وەئ یکمانەماد یکردنمەن یوێمڕەپ انیدانەدڵمو دا ەوانەئ یهاتن ەوتنەکێدو ر مەئ ێێپ ەب
 ەن ن،ەبممک ێجمەبێج یواوەت ەب کمانەوتنەکێر ،ەبموەه یکتمریە ەب انەیممتمان ەنمدەوەئ ەن تڵەوەد ردوەه مەاڵب
 ەداو انڵیموەه انیمال ردوەه اسمنورد ێڵیه یکردنیارید ەیماو ەو، ل ەبوەه انیکردنێجەبێج یتوانا شەندەوەئ

 رێمژ ەنمنێسمنور به یکمانەلێئ ەیژممار نیرترۆو ز انۆیخ یوڕەمەڵەناو دق ەننێسنور به یکانەزرەئ نیفراوانتر
 .ەوەانۆیخ یتییەعەبەت

 ورامانەوهوراەزەیژنامۆر
و  6و  5 یکمانەژمار ەل ەبو غدادەب یتیەوال یتەحکوم یرمەف ەیژنامۆر ەک یغدادەب یوراەز ەیژنامۆر

 ۆب رانیئ یکانەرشێو ه ورامانەه یوانێشەو پ تانڵسو نەسەح یکوشتن ڵیواەدا ه 1226 ڵیسا ی 12و  7
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 ۆبم انەیموەانێڕگ ۆبم یعوسممان ڵمیوەو ه کمانیەورامەه یبونەو، ئاوار کانەکدادانێو پ ەڕو ش ەکەناوچ رەس
 .ەوەتۆکرد واڵب ،یئاشت ەب انۆیخ یکانەنێشو

 ەوەکخسمتنێر ۆب ەدوراسپار یسنور یستانەدەبکا. کارب یراز ردوالەه ەداو ڵیوەه یعوسمان یتڵەوەد
و راونمان.  ەڕشم رەسم ەبمون ل وامەردە. بەوەئ ەتەداوەن انێیمگو کمانیەرانیئ ،یکتمریە ەل انەیوەکخستنیو نز
 (121 - 7/125: ی)عزاو

 یکمانەوەانێڕگ ەل ینمەاڵردەئ یژونوسمانێم ەک ،ەباس کمردو یاریستەه یتەباب ێندەه وراەز ەیژنامۆر
 :ەوانەل وتون،ەکەن یدا توخن انۆیخ

 ان،ینۆو له ختەت یورامانەه ردوەه یشتوانیدان ان،ییاوازیج یاەڕرەس ن،ەاڵردەئ یکانەژونوسێم ،مەکەی
 ەیژمممار وراەز یچممە. کەنممدواڵمەخ سەک زارەه 13 ەکمماتەئ انیممردوکەه ەک س،ەک زارەه 5 ەب انەیممکیە رەه
 7 تاداەرەسم ەل یوراممەه یرانەنمابەپ ەیژممار هاەروەه ،ەندواڵمەخ سەک زارەه 23 ەب یورامانەه یتەریشەع
 انیمب ایمبگمرن،  ێلم انەیمگێر ەویتوان انەین یعوسمان یستانەدەکارب انەیژمار یرۆز رەب ەبون ل سەزارکەه
 .ەئاوار زارەه 23 ەتۆب انەیژمار کەیەپاش ماو ە. لرانێئ ۆب ەدواو ەوەنێڕگ

 ەوەورامانەه یکانەشاخناو  ەتۆچ یرانیئ یزێه ەک کاەدا باس ئ یکانڵەواەه ەیوەانێڕگ ەل وراەز ،مەدو
. ەکوشمتو انڵیمژن و منا ن،یو گوندنش گرەڵکهە. چەپاراستو ەن سەک ەل یستەد ،ەکردو ەیکەکەڵخ یوعامڵتەدق
. ونڕیمب انیمکانەردارەب ەسموتاندون و بماخ انیمکانییەو، ئاوا ەوڕیمب انیکێنمدەه یو دقماچ کێنمدەه یستەد
 ەانییماریزان مەئ نەاڵردەئ یکانەژونوسمێ. مەوەرانەروەپۆڤممر ەیمیزەب ەیخان ەتۆخست انیکانەئاوار یدانەدڵدا
 .ەوەنەکەئ استڕپش

و  انیم"طوغ ۆبم ەوەنێمڕگەئ انیمالماردانەپ ۆیدا ه انیکانەوەانێڕگ ەل نەاڵردەئ یکانەژونوسێ. ممێیەس
 وانیممن یکۆنمماک ۆیهمم وراەز ەیژنممامۆر مەاڵ. بیرانممیئ یتەاڵسممەد ەبممون ل یاخیمم ە"، کتەرارەو شمم یغممەب
 یسمتانەدەکارب و یرانمیئ یتەاڵسمە. دیسمونن - یعیشم یبەزەم یکۆناک ۆب ەوەتێڕێگەئ رانیئو  کانیەورامەه
 ۆیبمون. هم یعیشماف ەیسمونن ورامانەه یشتوانیبون و، دان ەعیش رزایم رهادەف ەوەانیموەه روەس ەل تیەوال
و  اویمو پ و ژن یو گونمد رەکەڕشم یو کوشمتن انیکانەباخ ینڕیو ب ندنەکەڵو ه انیکانییەئاوا یرانکردنێو
 .ە" داناویبەزەم ەینی"ک ەب یەتیەنداڕد وەب ەورەو گ ڵمنا

 خمتەت یورامانەه یو ه نەتم 333 نۆله یورامانەه یباج نەاڵردەئ یکانەژونوسێم ەیدقس ەب ،مەچوار
و  کانەڕەشم یدوا ن،ەدیمب ەستویو انەین ای ن،ەبک ینیدا داب ۆیخ یکات ەل ەویتوان انەین ەک ،ەبو نەتم 733
 رەسم ەوەنەڕێمداون بگ انەیمگێر نجمایئ ندونەس ێل انینەتم زارەه 3 انەیکیەرەجار ه موەه کانەنسا یشکان
 " بو بن.ەپار ەڕی"گ کانەڕەش ێچەئ ێ. پانۆیخ یکانەنێشو

 ەیوانەر ،ەکمردو ۆیخم یکانەسمتەدەکارب ەل یداوا ران،یمئ ەڵگ ەل یتیەسمتاۆد یپاراستن ۆب یعال یباب
 انیمب ەکمردو رانیمئ ەل انیمبمون، داوا بەزەم یو سمونن رۆز انەیژمار ەیوەئ رەب ەل مەاڵ. بەوەنەبک انیرانیئ
 یسمتەراد ەکمردو یران داوایئ مەاڵ. بانۆیخ یکانییەئاوا رەس ەوەنەڕێبگ نەبد انەیگێر یشۆخ ەو ب خشنەب
 یمانێو سمل زورەشمار ەمانمگ ل 3 ەیمماو ۆبم نەبمد ۆگفتوگ ەب ەژێدر ەیوەئ ۆب ی. عوسمانەوەنێبکر وانەئ
 ان،ۆیمخ یتماڵو ەوەنەڕێبگ ەیوەئ وانێن ەل نجامەرە. سەوەزنۆدەئ انەیکەگرفت ۆب کەیەداون. تا چار انەیدڵدا
 .انۆیخ یتاڵو ەوەتەاونەڕگ یساسەک ەب ن،ێبکر ێجەشتین کرەاربید ەل ەوەنێدور بخر انی


 :ەوانڕب یو عوسمان یدقاجار یستانەدەکارب وانێن یکانەکراوۆڕگڵۆئا ەنام ەل یئاگادار ۆب
 جلممد دوم،  ،یەدقاجممار ە: دوریو عثمممان یرانممیا یاسممیاسممناد س ەدیممگز ،یالمللمم نیو بمم یاسممیمطالعممات س دفتممر
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 رزایم رهادە. فەسن ۆب تونەاڵه ەویەمانێسل ەئاغا ل ێندەدا ه ورامانەه ەیروداوان مەئ ەڵگ ەل مانەهاوز
 ێتەبماب کموەو یتیەستوی. وەسن ەل ەداو یوانەئ ەیدڵدا شیوەئ یمانێسل ەل کانیەورامەه یدانەدڵدا رەرامبەب ەل
 (331: ەی نا ریحف)ت. ێنێبه انیکارەدا ب یاسیس ینادانەپ ە" لەوێهاوش یفتارە"ر ەل

 رەسم ەب یسمتەنگدەو ت یشمانێرەپ ەب یمانێسمل ەل انیکڵێسما ،یزاکمانۆوئام تانڵسمو نەسەح یانڕکو
 یسمالمیخولئێش ۆب یناەپ ،ەبو انیکانەناسراو ەاویپ ەل ێکیە ەک تان،ڵسو دەحمەبون. ئ زارێب ەانیژ وەل ،ەبردو
. ەکمردو داەیمپ انەیموەانەڕگ یدێمئوم ەمەتمر ب یوانە. ئیتێویخشەب رزایم رهادەف ،ەوتوەکێت ۆیب ،ەبردو ەسن
 ڕیکمو یگەب مەستۆر ەڵگ ەل ،ەبو ێلەیبابەع یخانێش ەل ەخانم ک ەزۆریپ ەیکەرەهاوس تان،ڵسو دیعەس دەمەمح
 ەتێژێبهماو ۆیخم ەوەتەڕێمو بگ ربگمرنەو ۆبم یفموەع رزایم رهادەف یال ەک ەکردو رەکبەئ یلەع ڵیما ەیوانەر
 یەیپما ۆی. شمکڕێببم ڵەیەمماەبن مەئ یسمتەد یتێویمتوان ەوەسانید رزایم رهادە. فەرزاویم رهادەف ەیکەلیوەت

 میەڵنما ەوییەاینڵد ەب ێستیمن بب ەیشا دقس رەگە: ئەوتو یخانم ەزۆریو پ رەکبەئ یلەع ە. بێنێ" بشکتانڵ"سو
 ەڵگ ەل ەوەهمات دیعەسم دەمەممح ینمارد ەرۆمجمەبگما. ب تەکەردێمم ەب یممال ای یانیگ یرەرەز کیەمو یرەس
 یرەد ەیناگاکەپ ەچو ل رەکبەئ یلە. عەرزاویم رهادەف ەیکەلیوەت ەشتیهاو ۆیخ ،یکانەندەوێستوپەد ەل ەڵێمۆک
 ێممانگ 3 ەوەنەبک انیمنێه ەیوەئ ۆ. بزراندنەم یدا ەسن یکانەناسراو ەاویپ ەل ێکیە ڵیما ەل یو بردن نانێه
بمارام  داەیەمماو مەل رەه. ەرچموەد یکمانڕەو کو دیعەسم دەمەممح یکوشتن یرمانەف نجای. ئەوەتەماون ەرۆمجەب
 یتەفمالەک ەب ،ەبمو ەیوێمب یکێاویمپ ەک انیبرا یگەب فاە. مستەدا مردو ندانیز ەل تانڵسو نەسەح یبرا یگەب
 .چنەن رەد ەسن ەل ەیکەزانێو خ ۆیخ ەیرجەم وەب ەردراوەب ستەدەکارب یکەییەسن

 ۆبمم رەکمبەئ یلممە. عەسمپاردو رەکممبەئ یلمەع ەب یکممانڕەو کو دیعەسم دەمەمممح یکوشمتن رزایممم رهمادەف
 وەبمدا، ب وەب نۆلهم یتەبکما و حکموم ۆبم یتەشفاع رزایم رهادەف یال ەک ێداتەئ ینەڵێب دیعەس یواندنیفرەڵه
 حممانڕەوەئ ەیوەئ ۆبم یال ەتێمب ڕیکمو یگەب حمانڕەوەئ ێرێبن ەوێو ە. لڕۆجوان ۆب ێبچ ەڵیگ ەل ەیرجەم
 ەریمگبەت مەب رەکمبەئ یلمە. عستەد ەتێبگر نۆله یکاروبار ێبچ دیعەو س ەوەتێنێبم مەئ یال ەبارمت کەو گەب

 دیعە. سممڕۆجمموان ۆبمم ەوتمموەک ێر ەب رەکممبەئ یلممەع کەیەفممتە. پمماش هەرگرتمموەو ۆبمم یتممەلعەحمموکم و خ
 ەگماکێر یمیژاێدر ەب ەوەئ رەب ەل ر،ەکبەئ یلەع یازین ەل ەبوەن اینڵد دیعە. سەبردو ۆیخ ەڵگ ەل یشەیکەزانێخ
 ەیوەئ ۆب رەکبەئ یلە. عەدوا خستو ۆیخ کەیەسافەجار م ێندەو ه ەخستو شێپ ۆیخ کەیەجار ماو ێندەه
 کێمیەج رەه ەل ۆیخم یزوەئمار ەب ەداو ەیگێر شڕۆجوان ە. لێتەوداەن ێیگو ەگاکێر ییژاێدر ەبکا ب یاینڵد
 یداوا یەنم یسمود ڕۆجوان ەل ەرۆوجەب ەوەمان ەکردو یئاگادار ێژۆر ندە. پاش چێب ێجەشتین ێویەب ۆیخ
 .نۆله ۆب اڕۆب ۆیو خ ەوەتێنێبم وەئ یال ەتێب ڕیکو یحمانڕەوەئ ێرێبن ەکردو ێل

 .ەهاتو حمانڕەوەو ئ حمانڕەوەئ ۆب ەناردو یامەیو پ کەیپ دیعەس
 ،ەبمو ۆیخم ەیزەربەو ج کراوێپەڕباو یکێرەکۆن ەک ،ڕۆجوان یتەحکوم یبینا گ،ەب فورەیس وەشەوین

 :کهاتونێ. وا پنێدابن یکوشتن ەیخشەن ەوەکێپ ەیوەئ ۆب ەبانگ کردو
  ەل ینۆلهمم یوراممانەه یتەحکمموم ۆیبانممگ بکما گفتوگم یکمانڕەو کو دیعەسمم یانەیمب ەیسمب م،ەئ -

 بکا. ەڵگ
 سەاڵم انۆیمخ داەاڵنماو دق ەل ەوەڕەشم ەیسمتەرەک ەئازا و زرنگ ب یرانەکۆن ەل ێسەک ندەچ و،ەئ -

 یکردنمێمەت یانویمب ەب وەبکما، ئ کمانەرەکۆن ەل اڵو سمکا تێب فورەیس ۆرەوین ینان یکات ن،ەبد
و  دیعەسم یالممارەپ ەوەژور ەنێژڕبم کانەکمدارەچ ەرەکۆو ن فورەی. سێربچەژور د ەل کانەرەکۆن
 .نەبک انیریو زنج نەبد یکانڕەکو

 بون. ەکەخشەن یسازەئاماد یکیرەخ وەش ییژاێدر ەب -
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 ێپم انیوێجن کانەرەکۆن ەڵێئ تێد فورەینان خواردن. س ۆب ەراخراو ەدا سفر کێکات ەل ییدوا یژۆر
 ۆتم ۆبم ،یکمانەرەکۆن مموەه یکۆرەسم ۆتم ەڵێئ فورەیس ەب ،ەوەتەنراو ۆیب ەیداو وەئاگا ل ێب د،یعەداوم. س

 ەن کماەن انییمدارکار رەکمبەئ یلەتا ع خواەئ ندێسو فورەی. سەیبک تۆخ یکانەستەردەب ەشکات ل یەن ەستیشا
 داەکات وەل ،ەڕێپەرئەد ەکەژور ەل یتەپ ێیپ ەب ێنێژڵەشەئ ۆیخ رەکبەئ یلەبکا. ع یرەکۆن ەن ترینان بخوا و ئ

 یکێسمەک نمدەچ شەوەرەد ەو، ل گرنەئ انڕیدو کو و دیعەژوردا، س ەب نەکەئ انۆیخ کانەکراو ەئاماد ەرەکۆن
. کموژنەئ ەگمولل ەب شیرەکۆنم یکرەبموبەئ رزایمم هماەروە. هکموژنەئ دیعەسم ێجەسمبە. دگمرنەئ ێلم انیتر
 ڕیکمو یحممانڕەوەئ ەوەتەاوڕپا ،ێرەد ەتۆهات انیو هاوار و گر یتەپ ێیو پ رەس ەب یتێویزان ەک ەیکەزانێخ
 یال ۆبم ەوەتۆنمارد ڵیمنما رەب ەل یمەستۆ. رندانیز ۆب ەناردو یمەستۆو ر حمانڕەوەئ رەکبەئ یلەکوژن. ع ەن
 ەکمردو رێمف انیمبکوژ یو، کمابرا ەخنکانمدو ۆیخم ەیکەنێپشت ەب انیحمانڕەوەئ ەناردو یسەک مەاڵ. بیکیدا
 ەداو مڵموەه ینمدەمن چ ێبکوژ ۆیخ ێوەیەئ ینگەتڵد رەب ەل حمانڕەوەئ ەهاوار بکا ک یکیدا یمەردەب ەتێبچ
 ەک یکمی. داێنمێخنکەئ ۆیخم یوەکەن یایفر رەگەئ یمل ەتۆخست ۆیخ ەیکەنێپشت ەبوەن یکەڵبگرم ک یستەد
 .ێبکوژ ۆیخ شیوەئ یتیەستویو ەوڕیب ۆیخ یسویگ ،ەوید ییمردو ەب ەیکەنجەگ ڕەکو ەچو

"شمرف  ینازناو رانیئ یشا رزا،یم رهادەف یاریشنێپ رەس ەل دا،ەکار مەئ یپاداشت ەک ل 1227 ڵیسا
 .ەویخشەب رەکبەئ یلەع ەب یلیماەو ح شانیو ن یپیرتەس ەیلک"، پلالم

یرانیئینازناو
 یسممانەک رەسمم ەب کۆرەنمماو ێزل و بمم ینازنمماو رۆز یکەیەدقاجمماردا ژمممار ڵەیممماەبن یمەردەسمم ەل

... یکمێڵەخ ،ینگمەرهەف ،ێڕیکمارگ ،یربازەسم ،یاسمیس یتیەساەک داەوانەناو ئ ە. لەکراو شەداب رداۆراوجۆج
 مەب ەک ەدا بمو کێمتەخزم یپاداشمت ەل خشمراونەب ەوەدقاجار یربارەد نیەال ەل ەک ەنازناوان مەئ موەه .یەداێت
 تمرەورەگ ەوەل ینماو ەیسمتیشا ەنگەر ەسانەک وەل ێندە. هەانیوڕیک شەشکێو پ ەپار ەب انی ،ەکراو ەربارەد

 رزەب گماداەڵمۆنماو ک ەل انیم یتیەانیو چ یتیەەاڵمۆک ەیگێپ ەمەبون. ب یەماێو ب دناوەب انیکێندەه مەاڵبوبن، ب
 .ەدا ژماردو یکراتۆستیرەئ ینیچ یزیر ەل انۆیخ تریو، ئ انیعەو ئ شرافەئ ەیپل ۆب ەوەتۆب

 نمدە. چەبمو نەاڵردەئ یخمان اڵممانوەئ ڕیکمو یسادق خمان ڕیک( کو 1312 - خان )؟ رەکبەئ یلەع
 ەل ەبمو ێکیە. ێتەدراو یگرنگ یکار داەسن یانڕحوکم یزگاەد ەل ێجار ندە. چڕۆجوان یحاکم ەتەکراو ێجار
جمار  نمدەو چ ەردراوێسمپ ێپم یتمڵەوەد یکوردسمتان کمار ەجار ل ندەدقاجار. چ یربارەد یکانەزۆسڵد ەاویپ

 ە( لینیستنشمە( و، )بشەشکێو پ یاری)د لیرتەب ەب ،ەبو ەیوەو دورخران رانیگ یترس ەجار ک موە. هەالبراو
 .ەوەتۆاندەڕپ ۆیخ کانەتداراڵەسەد ەاویپ ڵیتاران و ما یزگاکانۆریپ

 ەب ان،یمکانەزەو ناح ارەیمدوژمن و ن یناوبردن ەل ۆب رانیئ یانیواڕەرمانەف یکانەنیرێد ەتیرەن ەل ێکیە
 ەب ندخواردنێسمو ایم رکراو،ۆمم یدقورئمان رجارۆ. زەکوشتن" بو نجایئ دانەفرەت تاەرە"س یکیتاکت ینانێکاره

 ەخواسمتراو ب یسمەک یاکردنیمنڵد ۆبم انیم ینگەرهەف ،ینید ،یتیەەاڵمۆک یەیپا نەخاو یوانیدقورئان و، ناوبژ
 ۆب یو زرنگ یکەریز ەب ەشیمەه انەیکار مەئ ینجامدانە. ئەوەکوشتن یناو داو ەتەشاوێک انیتا را ،ەناوێکاره
و  یردەو نممام درەغ ەب ەمەئ ەیوەئ ەتەداوەن انێیممگو زیممرگە. هەژممماردو ەیکەکممارێجەبێپممالن و ج یرەدان

 .ەپاساو داو ەوەتڵەوەد یتەحڵەسەم یانویب ەب انەیمەئ کوەڵب ،ێدابنر ینێمانشکەیو، پ یرێناجوام

 ؟ەوتوەداکەویەچەلەتیرەنمەئ

 نیەال ەل ەک یانڕحموکم یتمیرەن ەل ەبمو ێکمیە کموەڵب ،یتمێکردب وتەکێر ەب ێسەک یەن کێتڵەحا ەمەئ
 یژوێمم یرانە. نوسەوەتۆب ەدوبار رانیئ ەل اوازدایج یمانەز نیندەچ ەو ل نێشو نیندەچ ەو ل سەک نیندەچ
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 ەب انەیمکە. کارەوەتەاوێمڕگ ەوەشمیستا ەب ەشمیمەه انەیمکار مەئ رانیمئ ینگمەرهەو ف یاسیو س یتیەەاڵمۆک
 .ە" پاساو داولیالح  ی"لطا

 ەیو متممان ێشمکەئ ێمیپ ەویەتیەەاڵمۆکم یرو ەل کمایب سەرکەه ،ێنمە" دائدرە"غ ەب ەتیرەن مەئ بەرەع
 .ێدوادا د ەب ییخوا یسزا ەک ێنرە" دائالفیخ ەعدە"و ەب ەویەنید یرو ەو، ل داەئ سەد ەل کەڵخ

 وەل یکمار ،ێجەشمتیو   ن نمدەوە  ر ،یکانەتەریشمەع ی یکمێڵەخ ەیکخمراوێ. رەبموەن یتڵەوەد کورد
 ەداو سەد ەل ەیمتممان ێرۆجم ەب تمریئ یتمێکمرد ب سەرکە. هەداو مەڵەدق ەل یاویمو ناپ یردەنمام ەب انەیرۆج
 .ەکردو ەن یکانەنەڵێب ەب ەڕیباو سەتر ک یکێجار
 
 ؟ەوەتەڕێگەئیچۆبیەرانیئەتیرەنمەئەیشیر

 ەل ،یرانممیئ ەیورەگ یمممیکەح ،یرازیشمم یعدەسمم ەبممون ک یرێممف ەویەتیەەاڵمۆکمم ەردەروەپ وەل ۆئمماخ
راسمت  اسمت ەب ز،ی: "درو  مصلحت امیتیەوتو ،ەوڕیب یرەد راویگێلێگو یندەپ کوەو عریش ە"گولستان" دا ب

 ."ێنێرسیبگەڵه ەتنیف ەک کیەراست ەل ەباشتر ێدا ب ێت یدقازانج ەک کۆیە: "درە"؟ واتزیانگ ەفتن
" کمردن یەدقمە"ت ەب یتمیەواەدا ر سمتیوێپ یکمات ەل ەک ەوە" ەعی"ش یبەزەم یەینید ەردەروەپ وەل اخودی

 ؟ەداو
 یکێنمدەدا، پ یتیەەاڵمۆو کم یمیژوێم ەیوەانێمڕگ یتەبماب ەل یتەبیتما ەب ،یرانمیئ یرانەجار نوسم رۆز

 انیکانەشاه ینیئا ەل یوێڕەپ کەڵخ ەیوات ەملوکهم" ب نید ی: "الناس علەڵێئ ەک ەوەتۆکرد ەدوبار انی یبەرەع
 ە. بۆیخم ەیکەنیئما رەسم ەتەنماوێه ۆیخم ەیکەتاڵو یشمتوانیدان ر،ۆز ەب انیم ێبو ب یشۆخ ە. شا بنەکەئ
 ە. لەوەتۆبم ەشت دوبمار مانەدا ه یانڕحوکم یتیرەن ە. لەونراێلمەس ەیەدقس مەئ یراست رانیئ یژوێم ییژاێدر

" ە مائب ری"تداب یتیرەن مانەدقاجار، ه یانڕحوکم یزگاەد ەل ێشەب ەبون ب ەیانییتیەساەک وەدا ئ شیناو کورد
 .ەوە" ریناو "کمند تدب ەنەبخ ستراویو یسە" کلیالح  ی"لطا ەب ەیوەئ ۆب ەکردو انی

 وراممانەه یکانەو سمان تانڵسمو دیعەس دەمەمح ەڵگ ەکرد ل یکار مانەه ینەاڵردەئ یخان رەکبەئ یلەع
 ک(. 1227)

 ک(. 1211) یکانەڵەو هاو ڕنگوەم یئاغا ەمزەه ەڵگ ەکرد ل یکار مانەه یوسەڕگ یزامین ریمەئ
 ک(. 1335) یکانەڵەو هاو ندەوەمەه یئاغا رێجوام ەڵگ ەکرد ل یکار مانەه ییهتویب یخان شامراد
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(نمونهخۆشناو)به

 ینێشو یت شناوهۆخ ی . ناوچهنێج شتهیدا ن یت شناوهۆخ  له  که کان نهیگوندنش  هێڵخ  له  کهێک هی شناوۆخ
  تمهۆوت که یت شمناوهۆ. خ وه و کرمانجمه خماێگ و کو و بمه ریم  ، به بوه شناوۆخ یێڵخ یبون ێج شتهیو ن انیژ

و  ۆئماک یکان هێڵمخ ڵ گمه  لمه  وه تمهاڵ ژهمهۆر  له  . هاوسنور بوه هۆیک ، وهاڵدق واندز، شه ره ، هیران وانێن یکان ناوچه
 ڵ گمه  لمه  وه باشموره  لمه ک، هڵمبا ڵ گه  له  وه باکوره  له ،یو سورچ یروت هه یکان هێڵخ ڵ گه  له  ژئاواوهۆر  له باسڵب
 .یرد گه

 شناوۆخیگوند
مو  . هه بوه هه انی. خانواونیدا ژ ییئاوا  ، له کردوه  نه انیستانێو کو انیرم بون، گه  ند نه وه ره شناوۆخ

  لمه  هماتوه کێم. پ بچموک بموه انیم  وره گه ی که خانوه ،ۆیخ یت هیاڵ مهۆو ک ییدارا یتوانا ی رهێگو  به ێزانێخ
 .اتریز ای کێژور

. کان هیشماخاو  ناوچمه ی یکمورد یگونمد ییارینمداز ئه ی وهێشم  له  بوه ک هی نمونه ،یت شناوهۆخ یگوند
 یئماو ییم و کمه یمی رۆو ز  کمه ناوچه یایمگرافۆپۆ. ت وه تمه دا ئاوا کراوه اویکان یکینز  له ادایچ یبنار  گوند له
  مه ر ئه دا. هه یکان و خانوه زانێخ ی ژماره یم کهو  یرۆز یکردنیارید  له  بوه یک ره سه یر فاکته ز،ێو کار یکان
  ک لمه نراون، نمه اتیبن یر کان سه  کان له . گوندهیکتر هی  له انیانڕو داب ییکان و دور گونده یبچوک ۆیه  تهۆب
. ێد شماره  بمه ایمشمار   بمه ێکما ببمب  شه گه  وهیتوانی نه ێگوند چیه  هۆی. ب وره گه یو روبار  وره گه یم ر چه سه
 ێجم  بمه انیم کمه گونده یناچمار  بمه ،یکان شتوهیدان  له ێند هه ،ێکرد ب یادیز یکان زانهێخ ی ژماره  که ک هی ێد
 ی وشمه یادکردنیمز  ، بمه وه مان نماوه هه  به ێبوب تر هه ڵیکشتوکا یرز و ئه اویکان  کانهیو نز ر له گه . ئه شتوهێه
دور   کانمهیدا یگونمد  لمه یکجار هیم  به ای ، وه تهۆدان کرد ئاوه انی ێنو یکێگوند ،ەو تاز ونەک رو و خوارو، سه
 تر. یک هی ناوچه ایگوند   تهۆکرد انیو رو ەو ته وتونه که
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  لمه دا کمه هۆڵد یوارێمل  لمه یم کمه هی یزیمنراون. ر اتیبن  وه هیکتر هی شتین ته  له زیر  گوند به یکان خانوه
 ی لوتکه  وه ره به  کشاوهڵ م هه و چواره م هێیم و س دوه یزیر  وه وه رو ئه سه  و، له  دا دروست کراوه که هشاخ یبنار
 ی وه ره سه یخانو  زهیو دوا ر ژێدر  وه رهێژ یخانو  زهیر  که ێم ره هه وک وه یوانڕب ۆیب  که  وه دوره  . له که وهێک

 : چاو کراوه ره ێند شت هدا چ ێد ی وه ئاواکردنه  . له وه تهۆکورت ب
  لمه ێد  وه خانوه ریژ  بن به نه کان ره بهێد ی وه ئه ۆ. ب م بوه که ڵیکشتوکا یو زه یشاخاو ی ناوچه ،م که هی

 ی وه ئمه ۆبم  کمه گونده یم رده به  تهۆوت راو که به یو زه  که ێرۆج  ، به وه ته دا ئاوا کراوه زێو کار یکان ی وه ره سه
 دا. کان هیو ر زه سه  به ێب ڵزا  که هیکان یئاو

 رداگرتن  سمه سبه ده ڵیو همه زترێه به ی. تادقم دا بوه یک ره ده یرشێه یترس ر مه به  له  شهیم گوند هه م، دوه
 ی وهێشم  و ناکماو، لمه ڕکتموپ یالمار په یترس  و، له یکتر هی  له یکۆداک ۆ. ب داوه یالواز یگوند یرکردنیو داگ
  وه که شماخه  بمه ی وه پشمته یواریو د  دروست کردوه  وه هیکتر هی یخانو شتین ته  به انیودا خان یرگر به ێڵیه

 . نوساوه
  وه کمهێپ انڵیم و کادان و ئاژه زانێخ یانیژ ینێشو ،یدز  له انیکان خهاڵو و ڵ ئاژه یپاراستن ۆب ،م هێیس
 . داناوه

 یواڵ و دوکمه کیمت کمراون. نمزم و تاردروسم ڕو دقو رد به کهڕخ ای ڵکا یخشت  له یرۆز  به کان خانوه
 انیمخاڵو و ڵ ئاژه ۆیر پاشه ،یوار کورده یهاتێد یتر یکان کو گونده وه ،یت شناوهۆخ یکان گونده یبون. خانو

م و  چمه ێگمو  تمه راو چونه و سه شتنۆخ ۆ. ب بوه نه داێت یشتنۆخ ینێو شو تێوال . ته داوه ڕێف دا کهێناو د  له
ژنمان،  ی. کمان ناوهێکار ه  به انیکان خهاڵو ڕیو گه تێوال ته یبات  . له وهیزان نه ستیوێپ  به انیتێوال ر. ته شتوده ده
 ی، ئماو کمردوه ێلم ڵیت کمو ئمافره ێبوب ر همه گمه ، ئه بموه ێد یژنان و کچان ینینیکترب هیو   وه بونهۆک ینێشو

  ێسمپ و ئه چێتماو کم  دا، لمه نیهماو  . لمه نماوهێه ێل  کونده  به انی  زهۆگ  به ی که زانهێخ یستیوێو پ  وه خواردنه
   لمه ،ێنماود ۆبم گماڕ وه لمه  لمه ڕ ممه  و رانمه انڕگا ی وه انهڕ گه یدوا وارانێئ یزۆپوت تاو ته  ها له روه و مشک، هه

 یکێپر کمه  وه انمهیکان نماو باخه  تمه چونه انۆیمخ یکان ونمدهگ کیمنز  له انیکێند هه ،ییناو ئاوا  و له ناڵر ما به
 انڵیشمما ره انۆیخ یکان گونده یکینز یکان ستانهێکو  ته چونه انیکان رانه یاندنڕ وه له ۆب انی،  کردوه انی نهیهاو
 . داوهڵ هه

 ریمیهڵمابنهیکهڵچهێر
 ینماو  بمه ک هیمکابرا ی وه نه  هاتون له کێپ ن،ڵێ ئه انۆیکو خ وه شناو،ۆخ ێڵیخ یوا هڕرمان فه ی هڵما بنه

 .یل پشتگه ،یل حمه مه ریم ،یوسفی ری: میکان ناوه  به ێباب ب ره به ێس ی وره گه  رهیباپ ێب هئ  که نز،یئ
 یز( باسم 1223دا ) ی که ردانه سمه  له چیر ماڵ . به هاتوه  ز( نه 1516دا )  فنامه ره شه  له یباس شناوۆخ
و  ئمه یکان ناسمراوه  اوهیمپ  له ێند هه ڵ گه  دا له یک هۆیگفتوگ یانیم  دا له یکوردستان ی که شته گه  له چیکردون. ر

 یبوان ئامماده  لمه ێک هیم،  وه تمه رون کردونه ۆبم یکمایر ممه ئه یممارۆک یم سمتهیس یرۆجم  کمه ،یمانێسمل ی کاته
و   هیم همه ۆیخم یکۆر سمه انیکێر گوند هه  که ،ێچ ده یت شناوهۆخ یکان هێڵخ  له انی مه : "ئهیت هیوتو  که شتنهیدان
 ێتم یاو  اوهیمو پ ئمه یرچ گمه ن." ئه کمه ده ژێمو راو  وه بنمه ده ۆکم  که هێڵخ یاڕکێت یند وه رژه به ۆب انیشیمو هه
 یم سمتهیس ڵ گمه  لمه  بموه اوازیمج رۆز کایر ممه ئه یکان ته هیوال یدرالیف یم ستهیس یراورد به گومانێب ، شتوهی گه
 . بوه  نه ۆیخ ێیج  له انی که کچواندنهیل ،یت شناوهۆخ یکان زهۆه یدالیۆف

 یکمان زهۆ: "هڵمێ ئمه  وهینوسم یشمناوۆخ یدا باس ی ژهۆو ر ئه یاداشتی یزێراو په  له چیر  وه هی نهۆب م به
  له  شهیم هه انیم که هی ی که (. دوانهیل پشتگه ی که )راسته یر و پشده یوسفی ریو م یل حمه مه ری: ماننیس شناوۆخ
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  بمه یتماڵ سمه ده یتوان دهی نه ، هیبوا نه  وه هۆیخ ییایور ۆیه  به ر هگ و ئه  هیبانبا یریم یند وه رژه به  له  که دانڕ شه
 ۆمان هم همه  به کان هیرانیک تورک و ئ وه ،ێربگر وه انۆیناوخ ی هییک ره و دوبه له کڵ و که ێنێپ دا بسه انیر سه
 یکێوت و مزگمه  هیم همه دا زهۆم دو هم ئمه وانێمن  لمه  لمهۆبچک یکێم . چمه پاندوه ردا سه سه  به انیانۆیخ یتاڵ سه ده

 ینێشمو ۆن و بم که ده ێل ی وهاڵب  وه و پاش ئه  وه بنه ده ۆک داێت ژکردنێنو ۆب ینی هه یژانۆر ، هی هه انیش هاوبه
ا د کمه وته مزگه  لمه انیمکێ، جار وه نه که ده یکتر هی  کردن له دقه ته  ست به ده سانید  که مه چه یال ، وه نهڕێ گه ده انۆیخ
 کوشت بو. یکتر هی  له انیس که یس انی ست،یب ،ڕ شه  هببو ب انێیل

مان  . همه هڵم کمهێت ینمانیو باد یبابمان یزمان وهێشم  لمه انیشیو زمان  هیوا یدێئام یک ه وه انیرگ جلوبه
.  وه زممهۆبد انیم که هیک ره سمه  زهۆهم یناو یمتوان نه  که ،ێسپ چه دا ده شیواندز ره ی و کوردانه ر ئه سه  رنج به سه
 (121: چی)ر." نین اریجوتو  یکانێدا د یواندز و ره شناوۆخ وانێن  له  هیوا مێپ

 ییواهڕرمانفهیند:ناوهریمیواخانید
 سمانیبال یگوند یوسفیریم ییوا هڕرمان فه یند ناوه ، وهاڵدق شه یشار یل حمه رمهیم ییوا هڕرمان فه یند ناوه

 انۆیمخ  که  بوه هه یک هی وره گه  ندانه م ناوه له ێک هیر  . هه بوه  تواتهێب یگوند یل هپشتگ ییوا هڕرمان فه یند و ناوه
  کان لمه . گونمده س دا بموه ده رێمژ  لمه یو بچموک  وره گمه یگوند 13  له اتریز انیکێریر م . ههریم  وتوه انێیپ
و  ۆیخم ی کمه هڵما بنه یکمان اوهیپمو  همه ی وره دا، گمه یو ئاشمت ڕ شمه  لمه ر،یمنران. م اتیئاو بن ی یکان کینز

کار  خزممه ورکار  و سمه رزایال و م مه یکان کاروباره یبردن وهڕی به ۆ. ب بوه یست ردهێژ یکان گونده یکان کرمانجه
 ینماوک  کمه زان،ێمخ نینمد چه  لمه  کهماتوهێپ یک هیم ێر د همه یشمتوانیدان  بوه. همه یکدار چه ی( اوی)پ ر کهۆو ن
  بمه  که ێد یخاێ. کو براوه  وهڕێ به  وه که هیخاێکو ی گهێر  باب بون، له ره فراوان و به یزانێخ نیند چه ینانێکهێپ
.  بموه کان نهیو گوندنشم ریمم وانێمن یند وهێپ یس ، که بوه ۆیخ ی که هی ێد یشتویدان یباب ره به ی وره گه یرۆز
 ێباب ره ر بمه . همه کردوه انی یرشت رپه سه اتریز ای خاێدو کو ،ێبو ب داێت یاتریز ایباب  ره دو به ک هی ێر د گه ئه
 ی وه بونمهۆک ی گمهێج ریمم یواخمانی. د بوه هه ۆیخ یت بهیتا یناو  وه تهێبکر ایتر ج یکان بابه ره به  له ی وه ئه ۆب
 یندن : سمهی رباره ده  داوه یکان گرنگه  ارهڕیدا ب ی که واخانهید  له ری. م بوه  که گونده یکان استهڕم و ده خاکانێکو

 ایم ۆیخم یزو ئماره ێمیپ  بمه یست ردهێژ یکان هیگوند وانێن یکان شهێک یالداخستن به ،ۆیخ یکان رانه باج و سه
 یکم ره و ده یک نماوه یشیئاسا یپاراستن ۆب سازدانۆخ یرمان فه یرکردن ده ،ینید یما بنه ای یت هیاڵ مهۆک یعورف
ر  رامبمه به  کمردن لمه یت هیمرا نهێ. نوێرودرواسم ر ده سه ۆب رشێه یرمان فه یرکردن ده ،یتاڵ سه ده رێژ ی که ناوچه
 تر. یکان زهۆو ه لێو ئ وا هڕرمان فه یزگا داووده

و  تممداراڵ سممه ژار و ده و هممه نممد مه هڵو ناسممراون، ده شممناوۆخ یرانممیم  بممه  کممه وا، هڕرمان فممه ی هڵممما بنه
 ان،ی یژار و همه ینمد مه هڵو ده ی پلمه یاڕ ره سه ،یگشت  به کان نهیگ و گوندنش به ینازناو یگرڵ هه ان،یتاڵ سه دهێب
 ۆبم ک هی گهێر این . تهوا هڕرمان فه ی هڵما بنه  له ێک هی  به ای گ، به  به ێبب  وهیتوانی کرمانج. کرمانج نه  وتراوه انێیپ
 ی جمازهیئ یتنمرگر و وه یمینید ینمدنێخو یواوکردن تمه ،ێکرممانج یت هیمنایچ - یت هیماڵ ممهۆک ی گهێپ یانۆڕگ
  له ێند . هه وه تهۆب رز به یت هیاڵ مهۆک ی هیال، پا مه  تهۆنجام ب ره و سه ێدق فه  تهۆب  که ێکرمانج  هڕ. کو بوه یت هیال مه

 ی ال و بودجه مه ی . مانگانه انهیندوێخو ێدق و فه یدا دقوتاب انیکێند هه  و، له  بوه داێت یوت ال و مزگه کان مه گونده
 این دا تمه کێگونمد  لمه  نگمه . ره کمراوه نیدابم  وه کمه گونده یشمتوانیو دان  که وته مزگه یدقف وه ن هیال  وت له مزگه
 ،ینمید ی سمه دره و مه  حموجره  له ای. جێال بوب ر مه هه ڵرزوحا و ئه  نامه ی وه ندنهێو خو نینوس ۆب وار ندهێخو

 .نینوس یربونێو ف ندنێخو ۆب  بوه تر نه یک هی گهێج ای  دقوتابخانه
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 الومهوتمزگه
 یانیمانی . بمه کمراوه داێمت ینمی ت و هه ماعه جه یژێ. نو بوه هه یرۆز یک هیگوندا گرنگ یانیژ  وت له مزگه

.  وه تمه بونهۆک داێیمت یردنئازاد و گمه ڵ ممهۆک  به یژن و نانخواردن جه یژێنو ۆزان و دقوربان ب مه ره یکان ژنه جه
 ێنمد هه  . له بوه هه یزێکرمانج ر یال  م له گ و هه به یال  له م ههال  . مه وه ته وت دا ماوه مزگه  ناسراو له  نه یوانیم
 ەل ێنمدەه ەب دانیتیەواەر ۆب ەبوەه الکانەم ەب انیشیئ گە. ئاغا و ب کراوه ێپ یژێدا راو یت هیاڵ مهۆک ی شهێک

و دفمن و  فمنژن، ک یدقمداناڵ کردن و ته همار ،ینید یژگارۆکردن، ئام یژێشنوێ. بانگدان، پانیکانەارڕیکار و ب
 ێیگمو  و بانگمدان بمه ڵمنما یناونمان ن،یم و ماتمه  پرسه ۆڕیناو ک یندنێمردو، دقورئان خو ینیقڵ و ته نیاسی
 یرۆز  به ،ێبو ب  که گونده یکڵ ال خه مه  م وا بوه . که ال بون مه یکان رکه ئه  له  مانه بودا. ئه کیدا  له  تازه یوزاد نه
 یال  و، لمه  واو کمردوه تمه انی یت هیمال مه ینمدنێواو بمون، خو تمه یال مه انیکێند . هه نراوهێه  وه تره ینانێشو  له
ر.  سمه  تمه کراوه یت هیمال مه یر زهێمو، م  رگرتموه دا وه یت بهیتا یکێنگ ئاهه  " لهیلمیع ی جازهیناسراو "ئ یک هیال مه
. ێبم نمدێخو انیکێم ر دقورئمان و کمه همه  نگمه ال" بون. ره مه  لکهۆناون "ک ێل یکو کورد ناو وه انیتر یکێند هه
 رۆدا. ز وپمو ڕپ ڕی و بماوه اتیمخوراف ی وه وکردنهاڵب  له  بوه هه انیر گهیکار یور ده  انهیال مه  لکهۆم ک له ێند هه

 یور ده ،یشمۆخ نه ی ر چماره سمه  لمه کان بمهێکت  نهۆناو ک یاریزان ێند و دوعا و، هه  نوشته ی گهێر  ال له جار مه
 . وهید انیشکیپز

 یکمڵ خمه یاریمز یمیح هڕبمدو ال عه ممه  وانمه له ، وتوه کمهڵ دا هه ێت انیناوبانگ  به یال مه ێند هه شناو،ۆخ
 ،ێت خمه ید ممه ال محه ها ممه روه . همهشمتونی گهێودا پ ئه یست ر ده به  له یینیئا یزانا نیند چه  که ت، ارهیز یگوند
 ێند هه شتون،ی گهێدا پ یست ر ده به  له ینییئا یزانا نیند چه ی وه ئه یاڕ ره سه شیو ئه  که ،ێت هخ یگوند یکڵ خه
 ایم ێراسمت بم  بمه    رز بموه به  نده وه ئه یینید ی هیپا ێت خه یال . مه داناوه یب ره عه یزمان  به ڵیدقو یینید یت بابه
 1252) ۆسمت ئه  تمه خراوه ،یوانمدز ره ید پاشما ممه محه ریمم ران،ۆسم یریم یت هیرایم ییتاۆک ڵیباۆئ استڕنا
چمماو و  یزگمما ده ران،ۆسمم یرانممیم یژوێممم، م دوه یرگ بممه ،یحمموزن نێحوسمم یم رهممه به یم رجه )سممه .ز( 1236 /ک
 (52 - 57: 2337 - رێول ئاراس، هه ی وه وکردنهاڵب

دروسمت  یتماڵ سمه ده ییشماۆب ان،رۆس یت هیرایم یتاڵ سه ده یمان بابان و نه یت هیرایم یتاڵ سه ده یمان نه
و  یکێشم به کان هێڵمخ یران دا سمه ناوچمه ێنمد هه  . لمه وه بکاتمه ڕیپم  وهیتوان ی نه یعوسمان یتاڵ سه ، ده کردوه
 یکان گونمده  لمه خێشم یک هیم هڵمما ند بنه چه شی یت شناوهۆخ  . له وه تهۆکرد ڕپ انیتر ی که شه به ت قهیر ته یخانێش
 ینسموب و مه دیمور ،یفۆو س شێرو ده نن،ێبس  ره په  وهیتوان انی نه ماڵ بون به .. ههێبل سان،یبال خان،یز ران،یه
 انیم ت قمهیر ته یخانێشم  شمتوهێه انیم س. نه ده  تهۆگرت انیتاڵ سه ده انۆیخ شناوۆخ یرانین. م بکه دای په رۆز

و  یزۆسمڵد ت قمهیر ته یخێش ۆب ڵی هیاڕێو گو یزۆسڵ. دانیش هاوبه  ببنه ننێزر دابمه ۆوت ئه یک هیزگا سادات ده
 یانیمژ یواڵ کمهێت انیکان کرمانجمه  داوه نمه انیم گمهێر  وه ر ئمه بمه  . له الواز کردوه ێڵخ یکۆر سه ۆب ڵی هیاێڕگو
 ببن. یشێرو ده

 
  دا نمه انیم کمه ناوچه یکان نهیو گوندنشم شناوۆخ یکان گه به ی هڵما بنه وانێن  له یینێهاوخو - یت هیخزما

 یکان و هاوشمانه ۆیخ ی که نهیناو چ  له ریم ی هڵما . بنه کراوه  گ و کرمانج دا نه به وانێن  له یریرگ . هاوسه بوه
 کرمانج.  له  وهیتر زان وره گه  به ۆیدا خ یت هیاڵ مهۆک ی هیپا  گ له . به کردوه یریرگ دا هاوسه
 ،ێڕیکمارگ ،یئمابور ،یاسمیس ،یت هیماڵ مهۆک ی کخراوهێر ین . خاوه بوه یگ به ره ده یک هی کهاتهێپ شناو،ۆخ

.  بموه یداریمو زه ی نمهیر بنچ سه  له کان نهیکان و گوندنش گه به وانێن یند وهێ. پ بوه ۆیخ یکدار چه ،ینگ رهه فه
ر  رامبمه به شمناوۆخ یرانمیم ی هڵما . بنهەبو اریدا جوت وان هئ یو زه  و کرمانج له  کان دا بوه گه س به ده  له یو زه
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 انییوا هڕرمان فه یتاڵ سه وان ده ، ئه الواز بوه یتاڵ سه ده ت هڵو نگ بون. ده بروزه زه  و به یی زه بهێب انیکان ارهیجوت
م  رده بمه  وان لمه . ئمه وه تمهۆکرد ییکال هیم انیکان کرمانجمه وانێمن یکان هیمکۆو ناک  شمهێوان ک . ئمه ناوهێکاره  به

جار  ێند ، هه بوه هه انیزێه به  نده وه ئه یکێتاڵ سه . ده کردوه انی که هێڵخ یت هیرا نهێت دا نو حکومه یزگاکان داووده
 یرۆز یتاڵ سه خت و ده سه یر سزا سه  . له کردوه یندانیدا ز انیکان خهاڵو ی لهیو ته  له انیکان شهێرک سه  کرمانجه

 یرمان ر خمه سمه  بمه ،یت پمه ی ێپ  جار به ێند هه  که  وه نهێڕگ م ئه ماوده ده کان، هیگوند یچاوشکاندن ۆب کان، رهیم
 یدار یمام و نمه  نماوه ڵچما  له انیکرمانج یت هیندویز  جار به ێند و، هه  کرمانج کردوه  به انی رهێدا گ یز کهڕد
 .ەر چاندو سه  له انیزێگو

 ۆیهماتوچ ینگاکاێ. رونڕیداب یک هی  رز له به یشاخ  رهی. زنج خته سه یشاخاو یک هی ناوچه یت شناوهۆخ
 ی. کمان ممه که یخت تمه یو ربار. زه سمه ، وهێمز  ره ل، ده رته هه  ره ده ر،یش  ره : ده وانه و دژوارن له ڕکوو کان هاتهێد
 : له  بوه یتیبر ی که ناوچه ی. ئابور رهۆز

 و ماش. کۆو ن سکین ،ۆنم و ج : توتن و گهڵکشتوکا -
 . و وشکه  و سرکه شاوۆنار، د هه ر،ینج هه ،ێتر یت بهیتا  به  وهیم ز،ێ: گویباخدار -
جوت  ۆم ب هه  بوه هه انی یت بهیتا یگرنگ ار،یجوت یسامان  له  بوه ێش ر، به که ستر،ێ: گا، ئیخداراڵو -

 بار. ی وه گواستنه ۆم ب هه ، رهێو گ
 ز. ره مه یبزن یت بهیتا  و بزن به ڕ : مهیدارڵ ئاژه -
 کر. یت بهیتا  به ییۆاڵ: جیست ده ی شهیپ -
 . هێڵو دانه ینڕیها ۆئاو: ب یئاش -
 داێمت یدان و، ئماوه  بموه ۆڤممر یانیمژ یند بهڵ مه  وه مانه رزهێد  له ی نانهێو شو له  بوه ێک هی  یت شناوهۆخ

 داێمت ینۆکم یم رده سمه یگرنگم یوار نهێشمو یمیخێم ینیرد و نوسم ر به سه ینراو کهڵ هه یگارین  تواتهێ. ب بوه
 یخمواردن  لمه ێشم و به  وهیمم  کمه  کمردوه ی وهاڵدق شه ی"معجم البلدان" دا باس  له یوەمەح یادقوتی.  وه ته زراوهۆد

 . کردوه نیداب یرێول هه یشار
 یکان روداوه  له انیارید یکۆڵێدا ر مه رده و سه له ێب . ئه هیدا ن فنامه ره شه  له یت شناوهۆو خ شناوۆخ یباس

کمو  وه یت شمناوهۆسمت، خ ده  تهۆگرت یواندز کاروبار ره ید مه محه ریم ی مه رده هو س . تا ئهێبو ب  دا نه که ناوچه
 یکمان رهیم  لمه ڕ شمه  د بمه مه محه ریم ماڵ بابان. به یو هڕم هڵ دقه  له  هبو ێش به  هۆیو ک ریر حه یکان ناوچه  له ێش به

 ێشم به  بمه  کردوه یش که ناوچه یشتوانیدان و، رانۆس یت هیرایم یو هڕم هڵ دقه  ر سه  هیت هیو خستو  ندوه سه یبابان
 .ی که هیت هیرایم یران کهڕ شه ۆییمر یزێه  له

  بمه یت شمناوهۆخ یکان . گونمدهێنێه م ئه رهه وتو به دواکه یینگ رهه فه یرخان وتو، سه دواکه یئابور یرخانێژ
 ،ڵست و کشمتوکا ده ی شهیپ ،یندروست ته ،یوار ندهێخو ،یدان ئاوه یئاست نان،ێمه رهه به یکان ازهڕئام یرو  له یگشت
  کمهۆو درنمج و جن وێد  و ترس له  فسانه ئه  به ڕ . باوه وه ته اوهم ییوتو دواکه  به شترێپ ڵیدان سا سه ی وهێکو ش وه

و   دان نوکتمه سمه انیکان زه ناحمه  واندوهێش  نده وه ئه یشناوۆخ ۆڤیمر یت هیسا که کان، هیسروشت  اردهید  و ترس له
 ممارۆر ت سه  له ی ته و بابه له یکێکۆریند چ دا چه یکان اداشتهی  له چیت ر نانه . ته وه ته ونهینۆر ه سه  له انی رگروشته سه

 ،ۆهماتوچ ۆب ک هی گهێر ،یدان ئاوه ای ییژوێم یکێوار نهێ، شو بوه انی هه  که  وه تهاڵ سه مو ده و هه به کان، رهی. م کردون
 یت بمهیتا یانیمژ ۆبم ێشمکۆت ک نانمه ته ،ێوت مزگه ای ک هی سه دره مه ۆجوان ب یک هینایب ،ێم چه  هل  وه نهڕی په ۆب ێپرد
 یتمر یکان هێڵمخ یران و سمه کان تدارهاڵ سه ده  هڵما بنه یران سه  له رۆکو ز وه شیمان . ئه کردوه  ... دروست نهانۆیخ

 یز کاغمه ک هیم هڕ ، پمه داوه نگ نمه رهمه فه ،یریشمنبۆر ،یوار نمدهێخو  بمه انیکێخ هیبا چیبون. ه وار ندهێخو کورد، نه
 . وه رون بکاته  مه رده و سه ئه یانیژ یکێن هیال  شتوهێه هن ێج  به انۆیخ یدوا  له انینوسراو
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 راکۆخ
 ێنممدەه ەوەکممانەوێک ە. بەبممو مەک یگمماەڕوەل همماەروەم، ه کممه ڵیکشممتوکا یو زه یت شممناوهۆخ ی ناوچمه

 یایگ ەو ل ەڵگ وەڕب یدار ۆیچر ە. لەبو داێ.. تیژۆیگ وک،ڵەاڵب ن،ەبەمازو، دار و،ڕەب ی. دارەبوەه یوارێڕەل
 .ەکردو ەئاماد ان،یکانەخاڵو و ەڵئاژ ەیزستان یکیئال ۆب ەگزر شتەد

نم  گمه  وهیانتوانیم نه  وه هیو زه یم که ی نگهۆس  . له چاندوه انیرزن هه ،ڵگا ک،ۆن سک،یماش، ن ،ۆج نم، گه
 انیر وروبمه ده یکان ناوچمه ڵ گمه  لمه ەبمار بمردو ەب انیم وهیمو م ێ. تمرننێمم به رهه به انۆیخ یخواردن یش به
 :ەوانەل ،ەدروست کراو یکەرەس یراکۆخ رۆج نیندەنم چ گه  . له هێڵو دانه  به  وه ته وهۆڕیگ

 .ەبو موانەه ەیمەژ ێس یخواردن ەک ستور،ەئ ەیرێکول ایساج،  ینکەت ینان -
 .ەبو وارانێئ یکەرەس یاردنکوتاو، خو ەنمەگ -
 .ەبو یتەبیتا ەینۆب یکەرەس یخواردن ر،ەساو -
 یلکەس ەب ەکراو گرتنەڵه ۆب ،ەکراو ەئاماد ەستکراوەخ ۆیو د رەساو یوکردنەاڵکێت ەل ک،ۆداند -

 واڵپم ەل ت،ەنماعەدق یهلمەئ ۆب /یریدقەف ەب نیرێبوەراد ،ێبەن ەک ی: "شاهیتیەوتو زاەر خێوشک. ش
 ."کۆداند ،ەشترۆخ

 واڵ کمهێت ۆجم ایمنم  گمه یئارد ڵ گه  له وڕ به یئارد ،یسروشت یسات و کاره ڕیدقاتودق یناڵسا ،ەپلەخ -
 . دروست کراوه ێل ی پله ، خه کراوه

 . دروست کردوه ڵگا  له ،ۆو ج نمەگ ییمەک یکات ەستورک، ل ئه ها روه هه -
 کمانەنینگەز ی. برنج خواردنەبو مەک رۆز ێکراب رەگەئ ای ،ەکراو ەن ایئاو  ییمەک رەب ەل ،ەزەرەم -

 .ەبو
 یدێممو ئوم ێبمموب شۆخممەن ەک ەوەتەکمموژراو ێ. کمماتەبممو سممتیوەشۆخ اریممجوت یال ەل ،ەڵئمماژ -

دقوربمان  یکانەژنەج ەل یتەبیتا ەدا، ب کانیەتەبیتا ەنۆب ەل شتۆگ نایگە. ئێب کراەن ێل ەیوەچاکبون
 .ەژنان دا، خوراو ەیوەگواستن ییشا ەل زان،ەمەو ر

 ،ەڵەو جموج ەلکێهم رەب ەل ،ەبمو سمتیوەشۆخ اریمجوت یزانمێخ یال ەل ،یو دقاز و ممراو شکیمر -
 .ەراویراگ

 ییانیمز  لمه یپاراسمتن ۆ. بم نمراوهێش، رو ره ی ێتمر یز ره یت بهیتا  به م،ێد یز دا ره کان وهێک ڵیالپا  له
 رۆجم نینمد چه یش و سمپ ره ی ێتمر  . له هویچن ڵ هه یور ده  له انی لهیچ ک،ێترەم ییرزاەب ەرد، ب به  به انداریگ
 :ەوانەل ، نراوهێم ه رهه به راکۆخ

 . کراوه  ئاماده ێتر ینک ده ی وه وشککردنه  له وژ،ێم -
 ێش . به راوهیگڵ هه دا زهیه  . له کراوه  ئاماده ی وه ستکردنه و خه ێتر یگوشراو یندناڵکو  له شاو،ۆد -

 .یک ره سه یراکۆخ  له  بوه
 ۆبم  راوهیمگڵ رست. همه  به  ت کراوه په  . به و ئارد دروست کراوه شاوۆد یوکردناڵ کهێت  له باسوق، -

 زستان.
  به ،یت شناوهۆخ یهاتێد یئابور یگرنگ یکێش به یخداراڵو و یدارڵ دا ئاژه ڵکشتوکا یروبوم به ڵپا  له

 سمتر،ێر و ئ ز، گما و مانگما، کمه ره ممه یش و بزنم ره یبزنم ،ڕ م مه که یک هی . ژماره بوه زان،ێخ یئابور یت بهیتا
 . ناوهێه کێپ انیزانیخ یداهاتسامان و   له ێش به ،یدقاز و مراو شک،یمر ڵ گه  . لهراونیراگ

.  کمراوه وێخ  به یرۆز  به یت شناوهۆخ  له ی خانهاڵو و له  بوه ێک هی ژ،ێدرێگو نڵێ ئه یشێکو پ روه هه ر، که
 یخت سمه ی رگمه و، چماکتر به سمترێسمپ و ئ ئه یهم  لمه  ئاسانتر بموه ی که نه خاوه ۆب یوکردنێخ به یرک ر ئه که
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رمان  ر خمه سه  . له کراوه ێپ یخت دا جوت سه ینێو شو خز و با ناو ره  . له بوه کترڵ که  به شوکاریئ ۆ. ب گرتوه
دا  یاریجوت یشوکاریئ یاندنڕ پهو را نانێمه رهه به  له ی وه ر ئه به  . له وه ته زراوهێگو ێپ ی. بار کراوه ێپ ی رهێگ
 ینمد په دان سمه  نماو  لمه  بموه رۆلکلمۆف یواڵ کمهێت ێرۆجم  . بمهزانێخ یسامان  له  بوه ێش به  بوه هه ییر گهیکار
 ینمڕی. ب وه تمهۆوت که ێل ی وره گه ی شهێدو گوندا ک وانێن  له ێر که ینیجار دز ێند . هه هاتوه یدا ناو نانیشێپ
ر  گمه ئه ، هییسموایو ر ئمه ی وه نهڕیسم ۆبم شیو . ئمهی کمه نه خاوه ۆبم  دانراوه  وره گه یک هیت هیسوکا  ر به که یکلک
 ڕی شمه یرسمانیگڵ همه ۆیهم  تمهۆب  م کماره جار ئه ێند و، هه  وهڕیب ی که ارهی هن یک هیگا ایر  که یکلک ،یتێبیتوان
 دا. ێدو د ، رهیدو ت زان،ێدو خ وانێن  له انیژخاێدر یناوێخو

و  شمتۆگ یاڕ ره ز سمه ره ممه ی. بزنم ز بوه ره مه یبزن  کراوه وێخ به یت شناوهۆخ  له ی نهاڵ و ئاژه له ێک هی
هاردا  بمه ییتماۆک  . لمه بوه همه یاوازیمج یسروشت ینگ ره یش و سپ ره  له  . جگه راوهیراگ ی که ر موه به  له ر،یش
 یداو  بمه  کمراوه ، سمراوهێر یشم ته  . به وه ته راوهۆئاو ش  به . وه ته پاک کراوه ڵکوداڕد  . له وه ته وهڕیب انی که موه
 . هڵۆڵگ  کان کراون به و داوه کیبار

 ستدهیشهیپ
 یکان هیسمتیوێو پ  کمه ناوچه یشمتوانیدان یشماکۆپ  لمه ێشم . به گرنگ بموه ییست ده یک هی شهیپ ییۆاڵج
 . بوه اوانیپ یشیئ نیژنان و، چن ی. رستن کار کردوه نیداب ڵیناوما

 یجماو  کمهۆل  )دوگرد( و، لمه ڵرما و به نیشم پهۆ( و جاجم و پڵبوزو )کر، شا ،یز و خور ره مه  له ۆاڵج
 ،ینگکردنم ره یو   دوا ییئاسما ینگم ره  و، جاو،   بمه  دروست کراوه ێل یاوانیپ ی غهۆ. بوزو رانکوچ وهیچن

 . اوانهیو پ  ژنانه یکراس  به  کراوه
  هیم شمهیو پ پشتاوپشمت ئمه  کمه  بموه داێمت ینینگ هڕسمت ده یۆاڵج  وهاڵدق شه ی ێد و شاره  تواتهێب یگوند

 . ناوهێم ه رهه به یرۆراوجۆجوان و ج یو، بوزو  انهیو پاراستو ربونێف
  لمه ک هیم کمهۆریب ی وه ئمه ۆب ماڵ کان به کورده  هێڵخ ی ر ژماره سه  له  هین  وه سته ده  واو به ته یکێرێرژم سه

 م کمه هی یکان سماته کاره یدوا  له ،یکانێو دراوس یت شناوهۆخ یت بهیتا  ، به و ناوچانه ئه یشتوانیدان ی ر ژماره سه
 ی ژماره  رهۆمج به  (1123 - 1112)  که ناوچه یحاکم  تهۆب ۆیخ  که ی . کاپتن ههێس ب ده  به یهانیج ینگ جه
 (43: ی)ها:  ندوهاڵم خه یشتوانیدان

 س که 14333  رێول هه -
 سەک 1533  واندز ره -
 سەک  3333  وهاڵدق شه -
 سەک  5333  هۆیک -
 سەک 2333 یپرۆک تونڵئا -
 س که 1333  خمور مه -
س  ده  وانمدز دا، بمه ره ، هۆیمک ، وهاڵدق شمه یشتوانیناو دان  له شناوۆخ ی ر ژماره سه  له ک هی کهۆریب ێش ئه

 رۆتمردا ز ێڵیخ ێند چاو هه  له انی ، ژماره وه و گونده ییاوامو ئ و هه به ،یت شناوهۆخ یشتوانیدان  هێیم پ . بهێب
 . بوه نه

 یهم یکێنمد بماو و هه یکمورد ی وشمه یکێند هه ،یت شناوهۆخ یکان مه و چه یگوند و شاخ و کان یناو
 . وه ته ۆچ ریب  له ئێستا  که  کهێم رده سه یزمان

 .ریت نهیز شار،یش ست،ۆژ که ک،ۆماک رمام،یپ ن،یف سه ،ێور : ههیکان شاخه یناو له
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 د  ممه حه یپک کمه ، النهیشم یپک کمه ودقاسمم،اڵک الن،ۆکم یئماو ، وانمهێد یواڵ: کمیاکانیچ ی لوتکه یناو  له
 ئاغا.

 ، لنگهێسکتان. ب ، وهیچ ،ێنێز ،ێت خه ،ێڕۆرمک، ب هه ،ێنواو ،ێر ، وه شکارته ،ێ: توتمیکان گونده یناو  له
کماوان، سموالوگ،  ، هڵم زهیمفر ن،ین نمازه ران،یم، ه فلوسمه سمنج، کونه اڵ دقه ک،ۆل هم ر،ێند مه ژ،ێریب وا،ێاڵب ،ێڵکێب
حوجران،  ران،ۆراش، خ ده ، وهێل، ز رته هه ، رهیش ر، سه رگهێسان، م وه خێش ،ۆڕێک ،ۆڵرد رد، سه به یکان ت، ارهیز
 . تهۆر گه

،  کمه م جوله کمه یک هیم و، ژمماره اونیمژ دا وهاڵدق شه یناوشار  له  وه نهۆک  له  که یکلدان یک هیت هیما که  له  جگه
بمون.  نید یند پابه یتوند  بون. به یشافع یمامیئ یب زه ر مه سه  ، له سوننه یمانڵکورد و، موسو شناوۆمو خ هه
ر کمات  بمون، همه ژوۆر  زان بمه ممه ره ی، مانگ دا کردوه انی کهێد یوت مزگه  له انڵی مهۆک  به یژێنو ینی هه یژانۆر

  بمه  وا بموه انێیمبون. پ کان دا همه گونمده  له یدان حاج سه  ، به کردوه انیج دابن حه ێپ ی گهێر ییدارا یاتوان
تماوان  ێنمد هه  لمه  وه ر ئمه بمه  . لمهێب ئه شۆخ انێین خوا ل بکه ێر تاوان هه ،یت سالمهیئ یکان رزه فه ینجامدان ئه
 . وه ته ونهیم هڵس نه

و  یرانۆگم شمتن،ی گمه ک هیم  ئاخاوتن و لمه یزمان یگشت ن و ناشتن، بهو شوکردن، مرد نانێژنه ینیئا
 چون. ک هی  له انیرگ ت جلوبه نانه ته ان،یکان نده و په کۆریچ ت،ی و به رانی حه قا،یسۆم

 یکان هێڵممخ یماع و تممه یژێسممدر ر ده رامبممه به  دا، لممه ی کممه هێڵخ یتر چممه رێممژ  لممه شممناو،ۆخ یک هیممکابرا
 ریمم ۆبم ینا پمه شیو . ئمه کمردوه ێلم یکۆن و داک خاوه  تهۆکرد ێل ۆیخ ری. م پاراستوه یۆدا خ یر وروبه ده

 یک هیم شمهێر ک گمه ئه ایمتن،  دوکه و ره گرتنڵ کو ژنهه وه ێبوب هه ۆییناوخ یت هیاڵ مهۆک یک هی شهێر ک گه . ئه بردوه
کمو  وه ێکردبم یکێر تماوان گمه ئه ای ا،گڕ وه ئاوداشتن، له یو پشک یو باخ و زه یر سنور سه  له ێبوب هه یئابور

 . ر کراوه سه دا چاره ی که رهیم یست ر ده سه  له یت هیێاڵخ یباو یتیر نه ێیپ  به ،یکوشتن، دز
 یکاروبمار  وه واخانمهید  وان لمه . ئمه کمردوه  نمه انیمکار انۆیمخ یسمت ده  بمه انۆیمخ رانیمم ی هڵما بنه

و  رانیمم ی هڵمما بنه یواخمانید ی . بودجمه کمردوه انی یت هیماڵ ممهۆک و یمیو دارا ێڕیو کمارگ یت هیمرا به وهڕێ بمه
  لمه  . کرممانج جگمه کراوه نیکرمانج داب ینج ره  و له کان ارهیجوت یداهات  له انیکان زانهێخ یانیژ یکان هیستیوێپ
 ن هیمال  لمه  نهاڵسما  کمه ،ڵ ئماژه یم رهه به  له  و بزنانه  انهڕ ز و باخ، مه و ره  هێڵو دانه یم رهه به  له ،یو زه ی کانهڵمو
 یپشمک  وه لمه ێبم یراز ریمم  لمه یت حکوممه یزگما داووده ی وه ئمه ۆ، بم نراوه کرمانج سمه  له  وه رهیم یکان لهیک وه

.  بموه ریمم ڵیمما ۆبم ت بمهیتا  کمه  ر بوه سه  له انیتر یباج نیند . چه بوه ۆیخ ۆب یتر یو ، ئه ت دراوه حکومه
 ی پماره  لمه ێشم و به یت هیمدوژمنا یکمات  " لمهڵسم "فه ی پماره  لمه ێش و شوکردن دا، به نانێژنه یکات  له  سورانه
 یدار  لمه ، لکمهێو ه شمکیمر  ت بماج لمه نانمه دا. ته سمتیوێپ یکمات  له گارێدا. ب گرتنڵ ژنهه یکات  " لهت هڵس "مه

 . نراوه سوتاندن. سه
 ریمداگ  وه هڵغداد، موس سرا، به به یت هیوال ێر س هه  به یرادقیع زینگلیئ  که ،یهانیج ینگ جه م که هی یدوا  له
 یحماکم  بمه  کمراوه ی تا کماپتن همه ره دا، سمه ێڕیکمارگ ی که هی  انزهیر س سه  کرد به یش دابه ێنو رله کرد و، سه

 یحماکم  بمه  اوهکمر ی مان کماپتن همه همه وایمل  بمه  کراوه رێول هه  که دا هی و ماوه ر له و، هه رێول هه یزا دقه یاسیس
 ی هڵمما بنه  . له وه هی هه یکار یسنور  تهۆوت که یگشت  به یت شناوهۆ(. خ1123 - 1111) رێول هه یوایل یاسیس
 . داناوه شناوۆخ یکان بابه ره به ۆب ی وره و گه  وهاڵدق شه ۆب یحاکم رانیم

نماو   لمه یتماڵ سمه و ده  گمهێپ ش وه ت دا، ئمه حکومه یزگاکان داووده ڵ گه  هاوکار بون له شناوۆخ یرانیم
 خێشم یکمان روداوه  ت. لمه حکوممه یوانیپشمت  ستور بون به پشتئه  که یت بهیتا  ، به کردوه زترێه دا به انی که هێڵخ
 بون. ریگ ناره وان که حمودا ئه مه
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ل دا.  گمه ین نجومه ئه  ندام له ئه  ته بونه رانیم ی هڵما بنه یکێسان که  وه مه ستهیب ی ده سه ینجاکان په یدوا  له
 شمتاوچوارەو ه دەنجسمێو پ زارەه کیەچلمو ینەخماو ایمنەت ە( بیلمەحمەم ریم)م گەدقمادر ب یرانیم ڵەیماەبن
 14 یشمۆڕو ش یریشائ عه یعوا ده یزامین ی وه شاندنه وهڵ هه (1/21: وطاطبحنا ) .ەبو یوەز نمۆ( د41،524)
 یت بمهیتا  الواز کرد. بمه یشناوۆخ یرانیم ی هڵما بنه یتاڵ سه ده یراع زه یسالحیئ یو دقانون 1152 یموز ته ی
 یکراتۆممید یو پمارت راقیع یوعیش یزبی: ح مه رده و سه ئه یک ره سه یزبیردو ح هه یزبیح - یاسیس یکار  که

 . وه که اوچهن  وته کوردستان، که
 یت هیکاۆر سمه  کمورد بمه ی هو نمهاڵدقاسم و جو یت هیکاۆر سه  به راقیع یت حکومه وانێن  وته که یکۆناک  که

.  وه مانمه  نمه ییکگرتو هیم  کو جماران، بمه وه ان،ی که هێڵو خ شناوۆخ یرانیم ی هڵما بنه ، وه هیبارزان یفا ال مسته مه
 ت دا. حکومه یال  به انیکێند هوتن و ه کوردا که ی وه نهاڵجو یال  به انیکێند هه

 
  



 چەند بابەتێکی کۆمەڵناسی - گوڵچنین  م رێگاوه ده به

146 

 رچاوهسه
 : وانهڕب  ته م بابه هئ ی رباره ده اتریز یئاگادر ۆب
الجمزء االول  ل،ی: فؤاد جم هیحققه، وعلق عل ،،یالعرب یال  ، نقله1123 - 1112کردستان  یسنتان ف ،ی. ار. هویدبل

 .1173بغداد  ی. الجزء الثان1173بغداد 
 .1147 - بغداد ،یعشائر العراق. الجزء الثان ،یعباس العزاو یالمحام
 ،یبادق ممه د حه ممه محه  وه هیمرب عه  لمه یانمێڕرگ ، وه1223کوردسمتان  ۆبم چیمر ی مهشتنا گه چ،یر مسی جه وسیکالود
 .2312 - یمانێسل
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 (نمونهلی)بهمیراوده

ن.  شممانه داره ید حممه ئه ێدق فمه ڕیکمو یل رئماودهیم ی وه نمه ، انمهیوتو انۆیمکو خ وه ،یل راودهیم یران سه
 ی هڵمما بنه ی وره گه  رهید باپ حمه ئه ێدق . فه د بوه حمه ئه ێدق فه یر. زادگا پشده ی ناوچه  له  بوه کێگوند  شمانه داره

 انۆیخ ییدان خانه ی وه ئه ۆب ان،ۆیخ یک هڵ چهێر ر سه  له کان هێڵخ ی دقسه . بابان بوه یکان گزاده و به ریپاشا و م
 ی گمهێج رۆز  وه ر ئمه بمه  له ستراو، بهڵ هه یکۆریچ  به  وهاڵ کهێجار ت رۆز نن،ێلم بسه انی که تهاڵ سه ده ییت هیوا و ره
 . وه کاته نه استڕپشت  که دقسه ییژوێم ینوسراو یک هی گهڵ به چیر ه گه ئه یت بهیتا  به ن،ین ڕ باوه

دا  فنامه  ره شمه  . لمهێبم  تمازه ێچ ئمه ێپ زێه به یکێڵێکو خ وه انیناسراو  یک هی هڵما کو بنه وه یل راودهیم
 ینماو  کردوه یکوردستان یردان سه چیر  ( که1223) ش هڵو سا ت ئه نانه . ته کراوه نه ی( باس1516 / 1335)
  تهۆهات  وه شمانه داره یگوند  له  که  کردوه کێردێم رهیپ ڵ هگ  له یژێدر یک هۆیگفتوگ دا ی که شته گه  له چی. ر بوه نه
 ممارۆت یغمانی د و که حمه ئه ێدق فه یکۆریچ  وه وه ئه یزمان  . له بابان بوه یکان رهیم ی هڵما مان بنه هه  و له یمانێسل

  کمردوه یلم راودهیم یزۆه یباس  د و نه حمه ئه ێدق فه ی وه کو نه وه  ناوهێه یل رئاودهیم یناو  نه  اوهیم پ . ئه کردوه
 یبابمان یو هڕم هڵم دقه یکان نهیند و گوندنش وه ره  هێڵخ یباس  ژماره  ناو و به  به یشۆیخ چی. رزۆو ه  رهیکو ت وه
  هێڵمخ یزیمر  لمه کموڵ بمه ، وهینوسم  نمه  وه هیمل راودهیم ینماو  بمه یکێزۆه ای  رهیت ، هڵما بنه یناو ماڵ به  وهینوس
م  : "ئمهڵمێ و ئه  " کردوهینید کر و نوره سه یزۆ"ه یر" دا باس پشده ی ناوچه  ... لهکان رهیدقامگ هو س ێج شتهی"ن

 (226: چی)رن".  کدار بکه چه کێس زار که هه ی کهیشتوانن نز و ده ێب ده انیگوند 133 ی کهینز  زهۆدو ه
  ئاغماوات: بمه یدان : "خانمهیتێویکورد، نوسم یژونوسێو م یت هیپاشا یحوکم یم رده سه یریز وه ،یک زه نیم ئه

 ک هیمئاغما(  ڵ)عماودا  م زاتمه ئه ی وه ته نه  . لهکنێ( ناواڵبدو عه ریبدال: م عه ری)م ی وه ته نه  له انۆیخ یت هیوایر ی رهێگو
 (122: ی)زک "... هیئێستا یسا روئه ی وره گه  رهیباپ ید ئاغا(  مه داغا: محه مه )حه یریباپ ای  وه یباوک ای  که  بوه ای په

 واڵ کمهێت  ( کمه1123 - 1111) یمانێسل  له زینگلیئ یر رکهیداگ یتاڵ سه ده یاسیس یحاکم ندس،ۆدمیئ
ئاغما   ممه حه  لمه انیمو هه یل راودهیم ی هڵما بنه  که  وه تهێڕێگ ئه  وه انهۆیخ یزمان  له یل راودهیم یران سه ڵ گه  له  بوه
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 یت بهیتا  به ،ێب ڕ باوه ی گهێج اتریز  که یکان کهۆریچ  له  هی وه انهێڕگ م هئ  نگه . ره هو ته وتونه که  وره گه یماغا(  )حه
 یکمان رهیباپ ینماو شمتاێه  کمردوه ۆبم انی دقسه ی وانه ، ئه بردوه نه نیرێدور و د رۆز انی که هڵما بنه یخت دره  که
 . بوه ریب  له انۆیخ

 ینماو ی کمورتکراوه  ممه . حه نماوهێه یژنم سمتوچواریب نڵمێ ئمه کێند وت ژن و هه حه اۆیئاغا گ  مه حه
 یادتریمچموارژن ز  مان کمات دا لمه همه  لمه  هیمن ۆیب اویپ سالمیئ یرع شه ێیپ  . به سالمهیئ یر مه غهێپ ید مه محه
 انیشمیکان اوهیپ یبمون. نماو یعیشماف ی ننهسمو یمانڵمو کورد و موسمو هه کان هیل راودهیئاغا و م  مه . حهێب هه
چموار ژن   لمه ادیز یر هاوسه  فره ۆب انی" یرع شه ی لهی"ح کان هینید وا شهێپ  له ێند . ههنیسالمیئ یناو یوم هه
  وهیواسمڵ همه انیمتر یکان ره هاوسه یدقاڵ ته ، وه تهۆشتێدا ه  که اوهیپ ڵی باخه  له انیچوار ژن  شهیم . هه وه ته وهیزۆد
 قاڵ تممه  ژنممه  لممه ێک هیم ، وهیواسممڵ هممه انیم م چممواره لممه ێک هیمم یدقماڵ تممه ێکردبمم انیمزو ر کممات ئاره (. هممهقیم)تعل
وتن و  دوکمه ره یتیر . نمه نماوهێه انیمژن ێلموا بم انۆیمب ینمد چه  وه ر ئمه به  . له وه ته ناوهێه انیکان واسراوهڵ هه
ر  . همهێریبگڵ هه ێل یژن  داوه نه ی گهێئاغا ر ینیچ ماڵ به،  بوه ییئاسا یکێدا شت نێمسک ینیناو چ  له گرتنڵ هه
 .شنێرابک نێمسک یژن  بوه هه انۆیب انۆیدا خ کێکات  له ، انهیکوشتو ێوتب دو که ره انیکێژن

 تاڵ سمه ر ده گمه ئه زان،ێخ ی وره گه  باو بوه یکێتیر کورد دا نه ییک هێڵو خ یگ به ره ده یانیژ یم رده سه  له
 یشیکان و کچه ڕ. کو وه تهێو بکه ێل یرۆز ی وه کچ و نه و ڕکو ی وه ئه ۆ. ب ناوهێه یرۆز یژن ،ێبوب هه ییو دارا
 ی رچاوه سمه رۆز ڵی. مناێبب انیرۆز ڵیمنا شیوان ئه ی وه ئه ۆن ب و شو بکه ننێدا ژن به انین مه ته یتا ره سه  له
و  ڵمما نماو یشوکاریئ ۆب ی وه له  بون. کچ جگه نانێمه رهه به یکار یست و ده  که هڵما بنه یینگ جه یزێه ۆییمر
  . ژن بمهینبراکا ۆر ب هاوسه ینکردنیداب ۆب  بوه هه یتر یک هی، گرنگ کار بوه یست ده ڵو کشتوکا یدارڵ ئاژه ۆب
و  ڕکمو نینمد چه  ژنمه نینمد و چه ئاغما لمه  مه . حه دراوه تر نه یس که  به ێبوب هه یزاۆ. کچ تا ئام کراوه ێپ یژن
کر  ئماالن، بابمه ی ناوچمه  ر سمنور، لمه سه  له 1256 ڵیکلمان سا ییوپاور ئه یک هی دهڕی . گه بوه هه یکچ نیند چه
 ینمدویز یخوشمک سمتیبمرا و ب  ژده دا همه و کاتمه ، له بوه ڵسا یس ین مه ته  که  وهید یئاغا  مه حه ڕیکو یئاغا
 . بوه هه

ر  . پشمده ژراوهێن ێو لهو   مردوه ێو و له  اوهیژ ێو . له شتوهیر دان پشده  له وێشت ده یگوند  ئاغا له  مه حه
 ێد  وه رانمهیئ یویمد  له  که ێز ی. ئاوننێه ئه یکار  به  که ناوچه یکڵ خه  هییایجوگراف ی واژه سته ر دو ده رده و به
م  . ئمه وه تمهۆکرد ایج ک هی  دا له ( هیران یند ربه مکان )ده ره یند ربه ده  له ،یش هڕ وهێو ک سۆئاس یایچ ی رهیزنج
و   هیمران ی. شمار وه تمهۆاکردیر ج رده بمه ی ناوچمه  لمه یر پشمده ی رز ناوچمه به یکێواریکو د وه  هیایچ  رهیزنج
و   دزهاڵ ر و، دقمه رده به   وتوه انێیپ  بوه رانیو پ باسڵو ب ۆئاک یانیژ یند بهڵ مه  که نێتویب یشت و ده یکان گونده
  وتموه انێیمپ  ش بموه و ماممه ڕنگو ممه ی رهیت ێند و هه ینید و نوره یل راودهیم یانیژ یند بهڵ مه  که یکان گونده
 وانێمن  تمه وتونه که  بموه ۆئماک یتمر یک هیم رهیمنمد ت چه یانیمژ یند بهڵ مه  که یکان ر و گونده سه نگه ر. سه پشده
 . دقه ره  ره پشده  وتوه انێیپ ل،یند و دقه وێک نهێڕز یاکانیچ ی رهیزنج

 انیمناوک یکمێزانێ، خ بموه یکان ره هاوسمه  لمه ێک هیم  لمه انی که هیر  هه  ئاغا که  مه حه یکان هڕکو  له شت هه
 اوازیج یکێباب ره به  ندوه سه ی ره په شیو ئه ، ناوهێه کێپ یفراوان یکێزانێخ  ندوه سه ی ره په شیو ئه  ناوهێکهێپ
 یتمیبر  رکمردوه کمه ده یناو  غاوهئا  مه حه یکان هڕکو  له ێک هی یناو  به ێباب ره ر به . هه ناوهێه کێپ ی که یوان له

 ،ییسمول ئاغما ره ی فمه هیتا ،یید ئاغما حممه ئه ی فه هیتا ،ییحمود ئاغا مه ی فه هیتا ،ییکر ئاغا بابه ی فه هی: تا بون له
 ی هڵمام بنه ینمدامان . ئه  گزاده بمه ی فمه هیتا ،ییباس ئاغا هه ی فه هیتا ،ییئاغا ر مهۆئ ی فه هیتا ،ییئاغا یل عه ی فه هیتا
  بمه انیمئاغا ینازنماو یگشمت  ژار، بمه هه انیبو بن  ن مه هڵو ده ت،اڵ سه ده ێب انیبو بن  تداراڵ سه ده ،یل راودهیم
 و زۆو هم  رهیمت یاوازیمج یاڕ ره سمه  کمه ناوچه یشمتوانیردا دان رامبمه به  . لمه وه ته ماوه ۆب  وه انهیباوک  له راتیم
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  دا بمه یت هیماڵ ممهۆک ی پلمه  دانتر و لمه خانمه  به ییئاسا یشتوانیدان  له انۆی. خ ژماردوه نێمسک  به انیکان هێڵخ
 انی یدا ژن و ژنخواز انۆیناو خ  . له کردوه ۆییناوخ یریرگ هاوسه یتیر نه یو هێڕپ یل راودهی. م رزتر داناوه به

 ڵیمما ۆبم ەیوەزانێو گمو تەئمافر یکردنەناو ئاغاکان دا مار ە. لیل راودهیم ی وه ره ده  به  داوه نه انی. ژن کردوه
 یانیمو هه یت هیکاۆر سه انیکێک هی ی وه باب بون و، نه ره شت به هه  که یل راودهی. مەداو یرو ژداۆر مانەه ەزاوا ل
 یو زه - یگ بمه ره ده ینمد وهی هپم ی هڵم هیرا ماڵ ستون. به به ی وه که هی  به یینێهاوخو - یت هیخزما ی هڵ هی، را کردوه
و  نمدانیز ین خماوه  ، که بوه هه انیو پته ییگ به ره ده یک هی کخراوهێدا. ر که ناوچه یشتوانیر دان سه  به یندونپا سه
 . بوه یکان شهێو ک یکۆناک ی وه ره کهییکال هی ڕی" بکوژوببیی"عورف یتاڵ سه و ده ت بهیتا یکدار چه یزێه

ر  پشمده  ، لمه کمردوه انیادیز ییراێخ  به ەندەوەم ئ دوه ی وه و نه م که هی ی وه نه یئاغا دوا  مه حه ی هڵما بنه
و  نیگوندنشم ڕ شمه  جمار بمه رۆ. زشمتنیلهاو په  تمه وتونه دا که انۆیخ یور ر چوار ده هه  به  وه تهۆب  نه انی ێج
 یمان نمه یجامن ئمه  لمه ی هییشماۆو ب دا ئمه مه رده و سمه . له وه انهۆیخ یست ده رێژ  ته ناوهێه انی که ناوچه یکان هێڵخ
  ، لمه کان دا دروسمت بموه شماره یند ناوه ی وه ره ده  له یعوسمان یتاڵ سه ده ییبابان و الواز یت هیرایم یتاڵ سه ده
 داون. یت ارمهیدا  مه

  رۆر ز گممه ئه  شممتوهیدان ک هێیممد  تممهۆچ انیمم کممه هیر  ، هممه وه تممه بونه واڵدا بمم کان هاتممهێد  بممه ئاغاکممان
   رهۆمج . بممه وه هیمر رمانبه فه یبمار رێممژ  تمه ناوهێه یکمان ارهی، جوت ردا گرتمموه سمه  بمه یسممت ده ،ێبموب شیبچموک

شمت  رده سه  لمه انی یسمنێت و سو ماوه  له ینکیو ش  هرگ مه یر به  له یی النهیو ش  دزهاڵ دقه  له ینید نوره یکان زهۆه
و  لیم وهیت، ئماالن، سم ، ماوه رگه ر، مه پشده ینکا ر گونده سه  به  گرتوه انیست و ده انۆیخ یست ده رێژ  ته ناوهێه

 دا. ێڕشارباژ
نمماو   لممه یکممان اوهیکار و پ و خزمممه ر کممهۆ. ن زرانممدوه دامه یکممارا یینگ جممه یک هیممزگا داووده یلمم راودهیم
  . لمه وهکرد یپاندن سهۆخ ڕی و، شه  نگاوه دا جه ی که ناوچه یکان زهۆه  له رۆز ڵ گه  . له بژاردوهڵ دا هه کان نهێمسک
 انیشکر بون. له یکتر هی ی. هاوکار کردوه انی که مهۆک له گه کان اوازهی( ج فه هی)تا  بابه ره به یدا ئاغاکان یکان هڕ شه
 انیشمکر کوشمتون. له انیکان هڕکو  له نجێو پ انی که کهۆر شت(، سه رده ت )سه به ره  ورک له گه یزۆر ه سه  تهۆکرد
کمردون.  ریداگ ێل انی که نده بهڵ و، مه ناڵتا انیو سامان ڵ، ما شکاندوه انڵی که وهیش یر ئاالن ئاغاکان سه  تهۆکرد
 .انۆیخ یست ده رێژ  ته ناوهێه انێڕیو شارباژ  رگه مه یر به  هی وهێو ش ر به هه

 ەیوەانێمڕگ ەیانیمم ەل ر،ێشمارباژ ەل ەبمو یعوسمان یندەکارم داەزدۆن ەیدەس ییتاۆک ەل ەک ردێمەریپ
 رەپشمد ،ڕنگوەو م رەپشد ەڕیش ەشازد ەپازد ەریشائەع مەئ ەڕیش ەل مۆخ : "...یتێویدا نوس یکانیەرەوەریب

و جماف،  نمدەوەمەه ر،ەو پشمد رەو خمدران، پشمد رەپشمد ،ەڵکەویو شم رەپشمد ورک،ەو گ رەپشمد ،ەو بان
 یممەدو یکمانون ی 33، 275 ەژممار ن،ی)ژ(" ەوی... )م دهانیو ج ندەوەمەه یناو ێپ ەیژێو شوان، در ندەوەمەه

1147) 
 یکتر هیم  لمه انیمالنی. پ کمردوه انی یکتر هی ییر به بون. ردقه کۆدا ناک انۆیناو خ  له یل راودهیم یئاغاکان

ل  پمه  داوه ڵیو همه شیو . ئهێتردا بگر یو ئه ینێو مسک یو ر گوند و زه سه  س به ده  داوه ڵیو م هه . ئه اوهێڕگ
 انیسمت ده ماڵ ، بمه داوه ڕ شمه  بمه انیوان دا. ئمه یکتر هیم ژگ  به  کردوه انیکان نهێ. مسکێژێم بهاو ئه ی ناوچه ۆب
 .یکتر هی ینێخو  تهۆچ نه

نوسمراو،  یکێدقمانون چی، ه بوه یک هی نمونه یل راودهیم یئاغا یتاڵ سه ده  دا، که یت هیگا به ره ده یم ستهیس  له
 اریمو جوت ک هیال  ( لهخاێکو خ،ێگ، خان، ش ئاغا، به ر،ی)م اردیو زه ینیچ وانێن یند وهێپ  بوه  نه ،ێست بهێگر ای

  وه تمره یک هیمال  وان( لمه ئاشه ر،ێرزەو ، هڵپان، پا گاوان، سه ن،)شوا ێالد یژاران ( و ههرانۆکرمانج، گ ن،ێ)مسک
 ۆبم  بوه نوسمراو نمه یکێدقمانون چیها هم روه . همهێکرد بم یارید یانیک هیر ال هه یرک و ماف ئه ،ێخست ب کێر
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 یخموران یکمات  نمماف لمه خاوه  بوه نمه ک هیمدادگا چیکو هم روه . ههگاڵ مهۆک یانیژ یتر یکان بواره یکخستنێر
 یت حکوممه یزگاکمان . داوودهێبردبم ۆبم ینا دا، پمه یکان مافمه یلکردنێشمێپ یکمات  مافخوراو له ایدا،  ی که مافه

بکما و،  کمراوێرلۆز یزگمارێپار  وهیمتوان ی ان. نمهکم و دوره یشماخاو  ناوچمه  تهۆشتی گه  نه یست ده یعوسمان
 ێبمو بم یتاڵ سه ده ی وه . ئه کردوه ڵ مهۆک ی وه ره سه ینیچ  له یوانیپشت شیو مافخوراو بکا. ئه یماف  له یکۆداک
  یتێتبسمیو ۆیر خم گمه . مه داوه انیم وه ره کالکه هی یارڕیب ، وه انهۆیخ یکان واخانهید  بون، له انۆیکان خ گه به ره ده
 ایم ،ێکمرد بم یناچمار  بوه نمه یرع شمه ایم یدقانون یکێزێه نایگ ئه ،ێالدا کرد ب و مه یشسپیر ڵ گه  له یژێراو
  تمردا کمار بمه ی شمهێک ێند هه  و له یسالمیئ یت عهیر شه  کار به دا شهێک ێند هه  . لهێکردب ڵ گه  له ی وه نهیپرسێل

و  ، تما ئمه وه تمه دراوه کێمل تمداراڵ سمه ده ینمیچ یدقمازانج ێمیپ  دا بمه انیردوک هه  . له کراوه یت هیاڵ مهۆک یعورف
 ێالد یژاران و همه اریم. جوت کمه گه به ره ده  به ێب اندی گه  نه یر ره زه  که  کراوهدا  ێت یت داله عه یو هێڕپ  هی ندازه ئه
 یچ گ و ملکمه بمه ره ده یرمان فمه ڵمی هیماێڕگو  وه ر ئمه بمه  بکما، لمه ێلم انی یکۆداک  بردوه شک نه انیکێوانیپشت
. ایمو دن ئمه ۆبم  کمردوه انیمخوا ی هڵموا دا حه یتماڵ سمه دهێب  لمه ێکرا ب ێل انیکێمڵر زو گه بون. ئه یکان ارهڕیب
 ۆیخم ی کمه گونده  لمه ێکمرد بم یر الملم گمه ئه اریمجوت  نگه ، ره داوه نه  یرو اریجوت ڵی مهۆک ایتاک  یبونیاخی
 یک هیئاغا یست ردهێژ ۆتر و ب یکێگوند ۆب  وه هیتێگواستب ێکرا ب  نه ڵدقبو ێپ ی که مهڵزور  گه ئه انی ،ێرکرا ب ده
 .اریناد یکێنوس چاره  تهۆکرد یرو  گرتوهڵ هه ۆیخ یر سه انیتر، 

 .ەبو ێل یو پچوک ەورەگ یو گوند رزەب یایچ نیندەچ رەپشد ەیناوچ
: ەوانەل نمراون،ێکمار ه ەب روانیمچێن ەیراوگ ۆران و بم یگماەڕوەل ۆو بم ەنیهماو یوارەه ۆبم اکانیچ

 چواز، چاوناسک. ،ەندەمام ن،ێرمەه ،ەزەدوپ ت،ەفڵ: بویاکانیچ
 
 ندەکڵگ

 ەکڕمخۆچ کوان،ەچ و،ێشتەد ،ەشمانەدار ،ۆرێه ،ۆشەڵه ،ێسون ،ێنێ: شیکانەگوند
 ینیدەورن یزۆه یکبونیدا ەل یندەبەڵم ەب ێشەئ ەک ن،یدە: نورکوەو ،ەیەویەتیەساەک یناو ەب یکێندەه
 .یەداود ساوا،یع - ێوێسیئ الن،ەئاود خێش دان،ەحمەئ دەیس ،ۆڵکاک رەمۆئ ،ێدابنر

 ،ەلیزێگو ز،ەڕەویش ،ەڵەوێس شان،ەر ە: توکوەو ،ەوەویم یدار یناو ەب یکێندەه
 .وشانەبن ،ۆرێ: هکوەو ،ەیەوەلیوێک ڵیگو یناو ەب یکێندەه
: کموەو ،یانیسر یزمان رەس ۆب ەوەتەڕێگەئ ەیکەگەر ەک ەکێناو ندەچ ێریبگ ێل یرنجەس ێبەئ ەیوەئ

. النەدێمب ،ێبماوز ر،یشمێب ،ڵمۆکێب مموش،ێب نماس،ێب س،ەاڵگێ. بەکانەانیتیسیکر یرستگاەپ یناو رێد ،ێرێد
 ەک ەبمو سمتاێئ یکمورد ی"ئماوا"  یپاشمگر یدا هاوواتما نۆکم یانیسمر یزممان ە"، لتێم" و "بێ"ب یشگرێپ
 و گوند. ێد ۆب ەیەشانین

گمرد  ر،ەتەیمگمرد م سمتر،ێگرد ئ ،یحوسن ی: گرد بداخ، گردکوەو ،یشگرێپ ەتۆگرد ب یەوش یکێندەه
. ێبمو بم رزتمرەب یوەز ییختماەت ەل یسروشت یکێرۆج ەب ێترەم ندەچ ەک ێوترەئ ێورازەه ە. گرد بڵخاێش

 ەنمون ۆب ،ێوتراب شەورەگ یایچ ەب ێشەئ هاەورەه ،ێدروست کرا ب ۆڤمر یستەد ەب ژەڕێکەتور ێشەگرد ئ
 بچوک. یکییەرزاەب کەن ەیەورەگ یکیەایچ شەڕەگرد

.  کممردوه  نممه انیسممتانێو کو انیرم . گممهاونیممخممانودا ژ  بممون، لممه نیگوندنشمم  م ناوچانممه ئممه یکممڵ خممه
 ێج شتهیدا ن ک هییئاوا  له انیکڵێند ما ر چه . هه دروست کراوه ڕو دقو رد به کهڕخ ای ڵکا یخشت  له انیکان خانوه

 ی وهێ. شم سمارد بموه یوا و همه  وهیبمار ێلم یرۆز یفر . زسمتان بمه خت بموه و سمه یاوشماخ  که بون. ناوچه
 دا که نهێشمو یشم که ڵ گمه  لمه  کمه  بوه همه ینمد تمه بهیتا  لمه ێرۆج  م ناوچانه له ێند هه یکان خانوه یدروستکردن
 :نین ک هیک  وه انیمو هه ییارینداز و ئه  ندازه ، ئه گونجاوه
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و  اڵ دار و گمه  . بمهیواڵ و دوکمه کینزم و تار ی وره گه یکێژور  له  بوه یتیبر انیکان خانوه ان،یکێند هه
دا  و ژوره لمه انیکان ره وه لمه و په انیکان خمهاڵو و انیم که له لوپه و که  که زانهێخ یندامان مو ئه . هه راوهیگ یر سه ڕدقو

  لمه ش کمه زانهێو خ یک هیم شمهۆگ  ل له لوپه دا و، که یک هی شهۆگ  له ر وه له دا و په یک هی شهۆگ  له ڵ و ئاژه خاڵبون. و
 یچمیدا بنم کمه ئاگردانه یئاسمت  . لمه دا بموه ێتم یکێئماگردان دا که زانهێخ ی شهۆگ یاستڕ ناوه  دا. له یک هی شهۆگ

 ئاگر. ڵی دوکه یرچون ده ۆب  کراوه داێت یک هی ژنهۆوراڵک  که ژوره
دا گمل  ێتم یخماڵو و ڵ زستان دا ئماژه  رز له رئه سه یمۆ. نه بوه مۆهدو ن انیکان خانوه ان،یتر یکێند هه
 . بوه انۆیخ یانیژ ۆب ی وه ره سه یمۆ، نه وه ته دراوه

  کمه  بوه همه  کانمهیدا یگونمد ۆشمڵ و همه لیم وهیئماالن و سم ی ناوچمه  لمه یت بمهیتا  به ان،یتر یکێند هه
 یک هیمخانو  بوه همه انیم ییدارا یتوانما ی ارانمهیو جوت و ئمه  ر بردوه سه  به داێت انیزستان یرز وه کان ارهیجوت
 انیم که خانوه  . به بوه  وه انهۆیست خ ده  به  که ، وهدروست کرد ک هیو زه  ر پارچه سه  له  که گونده کینز  له انیتر
 انیکان هڵم هو ئماژ انۆیمخ نمانی. هاو بموه ڵمما این تمه یرۆز  . بمه موچمه  وتموه انیم کمه هیو زه  و بمه خۆدقم  وتوه

 یت بمهیتا  بمه ر، وه وجانمهڕج یرۆر ز بمه  . لمه دروست کراوه  که ر موچه سه  له  که ی خهۆو دق ئه ۆب  وه ته انهیگواستو
 کمانەاری. جوت داوهڵم هه انڵیشما ره انی  کردوه انیپر رچون که کان ده خانوه  له نانیو مشک، هاو چێو ک ێسپ ئه
 ۆیخم ەیکەزانێمخ یانیژ ینێشو شتینەت ای ڵناو ما ەل انیکانەخاڵو و ەڵئاژ ینێشو ەشیمەه نیدز یترس ەل
 .ەبو

 ،یت هیمندوێخو داێیمت یو دقوتماب  بموه داێمت یال . مه بوه وت هه دا مزگه که ناوچه ی وره گه یگوند ێند هه  له
 یکێنمد . ناوه راوهک داێت یژن جه یانی به یژێو نو حێراو زان ته مه ره ی. مانگەکراو داێت ینی و هه  ژانهۆر یژێنو

 ی کفن و دفمن و پرسمه دقدان،اڵ کردن و ته . ماره بوه وانیم و  که گونده یکڵ خه ینینیکترب هیو   وه بونهۆک یگرنگ
ال  مه یشی... ئیت هیاڵ مهۆک ی شهێک ێند هه ی وه کردنهییکال هی ۆب ژێراو ،ڵمنا یناونان رات،یم یشکردن مردو، دابه

و  گمرتنڵ ههم ی شمهێک یکردن سمه چاره ۆ. بم داوه یجمار رو رۆوتن ز دوکه و ره گرتنڵ هدا ژنه و ناوچانه . له بوه
دا  نێناو ئاغما و مسمک  ال له . مه وه ته وهیزۆد انی" یرع شه ی لهیالکان "ح مه  له ێند هه رد،ێم  به یژن یوتن دوکه ره
کمات،  و زه  رفتره سمه  لمه  د جگمهگونم یکمڵ جمار خمه ێنمد هه ێشمیدابن  وه انمهێیپ ی وه ئه ۆ. ب راوهیگ ێل یزێر

 .ێت داوه انی مانه هڵ ردقه و سه  وهینوس ێپ انی . دوعا و نوشته کردوه ۆب انی شکارته
 خێ"شم یفسموناو ئه یتی . به بوه رانی و حه تی به یقاندنڵخو یتیپ  به یکێند بهڵ مه  رگه مه یر و به ر پشده

 ینماو  بمه شئێسمتا  هیمداود یگونمد  له نێشو ێند هه ستراوه، بهڵ ر هه پشده ی ناوچه  " لهێست رخ و خاتون ئه فه
 یرو  رگمه مه  لمه ی کمه ره ژهێب ی وه انمهێڕگ ێمیپ  " بهریم  کاکهو  خێش  "کاکه یتی ها به روه . هه ناو نراوه  وه وانه ئه
 ،ێنێدرکیم ئمه ی کمه نازناوهکمو  وه ، تمهی بمه نینمد چه یر ژهێر و ب دانه  که یشان رده به یل ناودار، عه یر هی. شا داوه
 . رگه مه یر به  له  بوه سۆئاس یبنار یشان رده به یگوند یکڵ خه

 ،یت ماوه ،یلی وهیس ،یئاالن ،یی النهیش ،ینید نوره ،یر پشده ینێو مسک یل راودهیم یئاغا وانێن یند وهی په
 ایمش  هاوبمه یک هڵم چهێوان... ر ئه یست ردهێژ یرانیش و پ و مامه ڕنگو مه یگوند ێند ت هه نانه ته ،ێڕیشارباژ
  . ئاغما بمه بوه یداریو زه ی نهیر بنچ سه  له نێو مسک اغائ وانێن یند وهی په کوڵ ، به بوه نه ینێهاوخو یت هیخزما
ئاغمادا  یو زه  له رۆز  به انی ێبوب یشۆخ  به نێو، مسک  که گونده یو زه ین خاوه  تهۆب نڕیک  به انی رکردنیداگ
 یبماج یتمر یکمان رهۆمو ج ... همه دارانمه باره ، لکانهێه ، نانهۆ، ر ، سورانه پوشانه ، انهڕ مه ، انهیو . زه کردوه یکار
و  ەکەنماوچ یتیەەاڵمۆکم یعمورف یکێنمدەه ،ەبمو ەن کراویاریمد یکەیەژێر ەباجان وە. ئ نراوه سه ێل یگ به ره ده
  له یشدار به ۆو، ب گارێب ۆب ێب ئاماده  شهیم بو هه هش ئ وانه ئه یربار . سهەکردو یاریئاغا د یتەاڵسەد یکێندەه
 ی که بابه ره به ی وره گه  که ، وه که هێید یخاێکو ی گهێر  تر. ئاغا له یئاغاکان ر سه ۆدا ب ی ئاغاکه یکان هیشێشکرک له
 . رگرتوه و وه  وه ته کراوه ۆک ۆب ی و باجانه ، ئه بوه ۆیخ
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 ێمیپ  بمه  ئاغما، کمه ینیدا: چ یک ره سه ینیر دو چ سه  ش بون به دابه یل راودهیم یو هڕم هڵ دقه یشتوانیدان
  بمه ن،ێمسک ینیدا چ کێکات  بون. له زانێخ 223 انیمو هه  دا به 1131  ئاگادار له یک هی رچاوه سه یندناڵم خه
 بون. زانێخ 6753  رچاوه مان سه هه ێیپ

 ای  ر وه پشده ی وره گه یش به ۆب  که ی م ناوه ئه نێ: "مسکیتێویدا نوس نێمسک یفیعر ته  له یک زه نیم ئه
 ت هیلیدقاب ی رهێگو  ئاغاواتن و به یت هیع ره  شه م به ئه  کا، که ئه مانڵی، باش حا ر دانراوه مو پشده هه ۆب یراست  به

 یزێمه ێب یش به ماڵ به ننیناب قییز ته  نده وه ئه نڕت و د دقوه  به  که یکێزع به  مانه  . لهنێکر ئه  دارهیئ انیت و دقوه
 یحمیڕۆ، ز بوانه نه ی جومله  له انی هیماعیجتیو ئ  هین ده مه یو حقودق  هیئاغاواتا یحوکم و نفوز رێژ  له یواو ته  به
 (127: یک )زه کا." ئه ڵ گه  له ی له موعامه ۆیخ یفی که  و به  هیئاغا ڵیما یحێڕۆو ب

  لمه ێب ئمه ێبمو بم  رهۆو ج دا به م ستهیب ی ده سه یکان هیس ییتاۆک  له نێمسک ینیچ یانیژ یخۆد ر گه ئه
و  کان نهێمسمک یرون ده  له ڵیدقو یکێنیرق و دق  خته سه  وه وساندنه م چه ئه ؟ێبو ب نۆچ دا زدهۆن ی ده سه یناڵسا
 وانێمن یرئمابو ،یاسمیس ،یت هیماڵ مهۆک یند وهێر پ سه  له  ماوه یر گهیکار شئێستاتا   قاندوهڵدا خو انیکان وه نه
 ر. پشده یشتوانیو دان یل راودهیم یانیئاغا

 یلەراودیمیرمەرگەس
 راو

.  راو بموه ،یلم ده راوهیم یئاغاکمان  وانمه کوردسمتان، له ی ێالد یکراتۆسمتیر ئه یکان هیرم رگه سمه  له ێک هی
 یکراویاریمد ی اوگمهدا ر ۆیخم ی کمه ناوچه  لمه ک هیمر ئاغا هه کوڵ بخا، به کێراو ر  بوه  نوسراو نه یک هیساێر
 یارڕیمب ۆیبکما. خم داێمت یراو  بوه نه ۆیب  که یس که یتیستبیو ۆیخ یو و ئه ۆیخ  له  جگه  ، که بوه هه ۆیخ

 ۆڤممر  کمه ێبم  ناغهۆو دق ئه یتیر نه ی پاشماوه ێش ئه یوار کورده یراو یتیر . نه داوه یراوکردن یرۆکات و ج
 یدار یروبوم بمه ی وه کردنمهۆک  . بمهڵ ئماژه یو رامکردن ڵکشتوکا ینانێم ه رهه به یناغۆدق  تهۆشتی گه  نه شتاێه
 نیمیو، دوا کان انمدارهیگ یز گمه ره یزگمارێپار  تمه داوه نه ی ێگو  هۆی. ب اوهیژ یوێک یانداریگ یراو  و به یوێک

.  ر راوه سه  له رانی حه  له ێش . به ر وتراوه سه  له یرۆز رداۆلکلۆف  راو له یت بابه کوشتون. یشن چه ێند هه ی دانه
 . وه تهێخول راو ئه یور ده  له  وانه دهی سه یتی به یک ره سه یر وه ته

 : بوه هه یرۆج نیند چه راو -
 .ەکراو اوازیج ی وهێند ش چه  و به ڵسا یرز ند وه چه  و، له که یراو -
 . کراوه یراو یتانج  به ڵ مهۆک  به شک،ێرو که یراو -
و  ژۆنمد ر چه  م راوه (، ئمه ژهێگ لمهیو شمور )ف یوێک هڕ و مه یوێک بزنه  وانه له ،یوێک یانداریگ یراو -

کمات،  یربردن سمه به ۆب  بوه ایخول یکێش . به وه ته دا ماونه که راوگه  کان له ره . راوکه اندوهیخا یو شه
و شمور  یوێمک  هڕ مه دا هی زانانه نه  و راوه ئه ینجام ئه  . له بوه ی که هییاۆڕخ  شتهۆگ ۆب یکێش به ماڵ به
 ماون.  وه کانه خته سه  شاخه  به یوێک  و بزنه یرێم ن که یک هی ناو چون، ژماره  له یواو ته  به

 ۆبم ڵ ممهۆک  . به داوه ڵکشتوکا  له یرۆز یر ره زه  بوه رۆز انی ژماره  که یوێک یراز راز، به به یراو -
.  نمراوهێکمار ه  بمه داێمت یگ سمه ی . تولمه راز کراوه هب یراو ییسوار  به ،یناوبردن  له ۆو ب یشۆخ
گ.  سمه  بمه یتمێودا  خمواردوه  نمه یراز بمه یشمتۆگ مانڵ. موسمو اندوهیخا یکێژۆند ر چه شیم ئه
 . بوه ینگ جه یکیتاکت ی وهێراز هاوش به یراو ینجامدان ئه
ر  همه  لمه ێد یشمتوانیدان ی وه هئاگاداکردنم ۆبم  بوه ستیوێل پ گه . سه بوه داێت یل گه سه یگشت  به گوند
 یرشمێه  لمه انیکان رانمه یپاراسمتن ۆکوردسمتان بم یکان و. شوانه شه  به یت بهیتا  به کراو،ێگومانل یکڵێجموجو
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ن  خاوه ڵی. ما راگرتوه انیگ سه انۆیخ یاستنپار ۆش ب بوه یزانێخ ێند . هه راگرتوه انیگ سه انیمو گورگ، هه
 یسمتور ئه یک هی رهێکول  تکهێ. گ کردوه  ئاماده انی که گه سه ۆب انیشی"  تکهێ، "گ کردوه انۆیخ ۆب انینان  گ که سه
وت  کمه ر بمه یست ر ده گه . ئه داوه نه  وهێت انیست . ده دانراوه واڵگ  کوردا به یشتنی گهێت  گ له . سه برژاو بوه  وهین
ش  وه ئمه ڵ گمه  . لهێربکر ده ی که هیواڵگ ی وه ئه ۆب  راوهۆش سور هڵگ  به ،ێوت ب که ێفر ر ده گ به سه یم ده ای ێب

. ێوم ر بقمه سمه  لمه ینماوێخو ڕی شمه  بوه  وانه . له دانراوه  وره گه یک هیت هیسوکا  ندار به خاوه یگ سه یدا کوشتن
 . هاتوه یدا ناو نانیشێپ یند دان په سه  له  بوه هاتێد یکڵ خه یانیژ یواڵ كهێت  نده وه گ ئه سه

.  وشار، بموه هه یگ سه یت بهیتا  به ،ڕد یگ سه یراگرتن یل راودهیم یئاغاکان یکان هیرم رگه سه  تر له یکێک هی
 انیمرا انیکان هڵمما یوان پاسمه ۆبم  ، بموه زێه و به  وره ش گه له  گ بوه، به سه یت بهیتا یکێز گه وشار ره هه یگ سه

گ  سمه  هڕ . شمه کمردوه انیماڵ ره و بمه شمه  بمه ، وه ته انهیسمتو هب ژۆر  . بمه نراوهێراه یت بهیتا یکێرۆج  . به گرتوه
ت  نمه یر رامبه به ی که گه سه داڕ شه یکات  له ی وه ئه ۆب  وهڕیب انی ێ، گو بوه یت بهیتا ڕ شه یگ . سه باو بوه یک هیاری
 .ێبگر ی ێگو  گاز له ێوان

 یت هیمرا به وهڕێ به یند ناوه  هۆیبون، ب زێه به یل راودهیدا م یعوسمان یدیم بدولحه عه تانڵسو یم رده سه  له
 ی عموره ممه ینماو  بمه  تمازه یک هێید و، شماره ئێسمتا ی دزهاڵ دقمه یشمار ۆبم  وه ته زراوهێگو  وه رگه مه  له  که ناوچه
 . نراوه اتیبن یدیم حه

 ینگار ره بمه ۆچمون بم  ،یعوسمان یسپا یهاوکار ۆزاوه، ب غه یم بانگ ده  دا به یهانیج ینگ جه م که هی  له
  . بمه گرتوه  نه انی که هڕ شه ی رگه . به کوژراوه ێل انیکێند . ههانیشت و موکر رده سه  روس له یسپا ی کدارانه چه

 . وهەت اونهڕ گه یشکاو
 یلم راودهیم یران سه  زراوه دامه یمانێسل  له یجنوب یکوردستان یت حکومه  که یهانیج ینگ جه م که هی یدوا

 ریمداگ ی که ناوچه زینگلیئ  که ماڵ . به هیت هیرا به وهڕێ و به له ێش به  و، بون به  حمود کردوه مه خێش  له انی یوانیپشت
 : وه شه دو به  بون به یل راودهی، م هندستان کراوه ی وانه هو ر  راوهیگ لید  حمود به مه خێو، ش  کردوه

شمدار  به  وه تمه حمود ماونه ممه خێشم ۆبم یزۆسڵد  ا، بهحمود ئاغ مه یباس عه یت هیرکردا سه  به ان،یکێش به
 یکمانۆه  لمه  بموه ێک هیم  دا، کمه  هیران یند ربه ده ڕی شه  له یت بهیتا  دا به ر رکهیداگ یتاڵ سه ده ینگار ره به  بون له

 .یمانێسل  نجام له ره و، سه نێتویر و ب پشده  له ر رکهیداگ یتاڵ سه ده ی وه شانهێک
  کر ئاغما بمه . بابمهزیمنگلیئ ینگر هیمال  ئاغا، بمون بمه میل سه یکر بابه یت هیرکردا سه  به ان،یتر یکێش به
و  یمیریو ژ زێمه یشمیستا ، انمهیوید  کمه کمان زهینگلیئ  س لمه رکمه . هه بموه یل راودهیمو م هه یکۆر سه  وه کرده
 .دا یک هێڵو خ یگ به ره ده یکاروبار  له  کردوه انی ییزا شاره

 یت هیمرا به وهڕێ به ، وه رادقهیع یزراو دامه تازه یت حکومه یینگر هیو دواتر ال زینگلیئ یینگر هیال ی گهنۆس  له
و، تما  یلم راودهیم ی رهیمت یران سمه  بمه  ردراوهێسپ ،یکان هیناح یریو مود مقامی، دقا رگه و مه ێڕر و شارباژ پشده
 ی ده سمه یکان چلمه  . لمه خشمراوه رباز و بماج به سمه یدان  له ر پشده ی ناوچه م ستهیب ی ده سه یکان هییس ییتاۆک
  له یت هیپاشا یمێرژ یو، تا روخان راقیع یل گه ین نجومه ئه یندام ئه  کراون به  هی رهیم ت ئه یکێسان دا که م ستهیب

 . وه ته ماوه نۆک ی وهێش  به نێئاغا و مسک وانێن یند وهێدا پ 1152 یموز ته ی 14
 یاسمیس یچماالک یندن سمه ره ت و، په حکوممه یزگاکمان داووده یزبونێه  و، به یراع هز یحاڵسیئ یدقانون

دا  ر رامبمه به  دقانمد و، لمه له یل راودهیم یئاغاکان یتاڵ سه کوردستان ده یکراتۆمید یو پارت راقیع یوعیش یزبیح
بمون و،  یاخیمئاغاکمان  یتماڵ سه ده  ... لهێڕیژشابا ،یلی وهیس ،یئاالن ،ینکیش ،یی النهیش ،ینید نوره یکان زهۆه
مان  کمو جماران ئممه وه یتموان انیمم وان ئمه ئمه  کردن و، نمه ئممه انیم ڵی هیماێڕمان گو ئمه  کمو جماران نممه وه تمریچ
 . وه ننهێوس بچه
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 یئاغاکمان وانێمن ینمد وهێپ  لمه ێنمو یکێنماغۆدق یتا ره دا سمه 1161  کمورد لمه یشۆڕش یرسانیگڵ هه
 ڵپما  تمه انهیئاغاکمان داو  لمه ێنمد تا هه ره سه یرچ گه . ئه کردوه ێپ یست ر دا ده پشده یکان نهێو مسک یل راودهیم
  لمه  که شمهۆڕش یت هیرکردا سمه یوانیتو پشم زێمه یرازو تمه کمان ارهیجوت یفراوانم یشمدار به ماڵ بمه  که شهۆڕش
  بمه کموڵ به ، وه تهۆروت کرد یکان تهاڵ سه ده یرۆز  له یل راودهیم ی رهیت ،یراع زه یحاڵسیئ یدقانون یکردنێج بهێج

ئاغما و  وانێمن  لمه ڵسما انیم ده یمیژاێدر  بمه ی نهیرێد  الدقه و ده و، ئه یر پشده یگاڵ مهۆک  له ونڕیب یدا یگشت
  زراندن له و دامه ندنێخو  تهۆکرد انیرو انیکێش به یل راودهیم ی. ئاغاکان وه بوه ترڵبوبو دقو ستدا درو نێمسک
  تمه چونه انیشمیکێم . که وتوه کمهڵ همه دا ێت انیستاۆو مام ر زهێو پار ارینداز و ئه کشیدا. پز یت حکومه یکار
  لمه  کمردوه ێپ انی که ناوچه یحوکم ژێدورودر یکێناڵسا ی وه پته  هیگ به ره ده  کخراوهێو ر . ئه وه رگه شمهێپ یزیر
 اواز،یمج یکمار اواز،یمج یزبمیر ح سمه  کمردون بمه یشم دابه کان هیند وه رژه به یاوازی. ج شاوه وهڵ هه ک هیر  به

 یک هڵم چمهێر ۆبم  هی شانهین  که  هیل راودهیم ی، نازناو وه ته ماوه انۆیب  ش، که هاوبه یشت این . تهدا اوازیج ی ناوچه
 . هی رهیم ت ئه یش هاوبه
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خالیدیالو

 دایک بو، ناوی نرا خالید.  خێزانێکی ئاسایی، کوڕێک له  داخ، له ره ی دقه گوندێکی ناوچه  لهک  1113ساڵی 
 ڵی جاف. هۆزی مکایه - کیی کی خێڵه حسێن، کابرایهد  حمه باوک، ئه

 ناسراو. کی نه ویش کچی کابرایه ، ئه دایک، فاتیمه
 .خان مه حمود و حه مه  ناویان ناوه  کوڕی تریان بوهدو خالید   له  جگه  م خێزانه ئه

ەکتوبمات" ک( مابێ. لەناو "م 1236پێ ئەچێ باوکی زو مرد بێ بەاڵم دایکی تا دواچونی بۆ بەغداد )
ەکەی چەندین نامەی تێدایە، کە دەربارەی کاروباری خێزانەکەیان، بە تایبەتی بۆ ئەوی ناردوە، لە نامەکمانی دا 

زەعیفە" هەمخوابەی بە " یدایکی بە "والیدەی ماجیدە" و خوشکەکەی بە "هەمشیرەی بەرگوزیدە" و هاوسەرەکە
مەحمود روی کردۆتە خوێنمدنی مەالیەتمی و، دواتمر  ناو ئەبا. حەمە خان خەریکی دنیاداری و کشتوکاڵ بوە،

 شیخایەتی تەریقەت.
کانی خوێنمدن  نمده گرنگتمرین ناوه  کێ له و، یه  تی بابان بوه ندی میرایه اڵچوااڵن ناوه دا، دقه مه رده و سه له

ناو   خستۆته دقێکان، پشێوی فه  کێ له ستی یه ده  ( بهک 1172) . کوژرانی سلێمان پاشای میری بابان وێ بوه له
ش  وه ڕای ئمه ره ی شموێنانی تمر بمون. سمه وازه ره دقێکانیان پمه الکان و فمه ممه  ندێ له و، هه  که ندی خوێندنه ناوه

ر  همه  ، کمهو عمومەر حمود د و ممه ممه د و محه حممه ئهسڵێمان و کان دا،  میره  نێوان پێنج له  اڵت له سه ملمالنێی ده
ر  سمه  تمه می هێناوه جمه کێکیان هێمزی رۆم یما عه ی یمه ر جماره اشا بون، همهپێنجیان برا بون و کوڕی خالید پ

 . ژاری و نائارامی کردوه یان توشی وێرانی و هه که ، ناوچه که ناوچه
سەرنجێ لە چارەنوسی ئەم پێنج برایە الیەنێ لە رادەی نائارامیی هەلومەرجی ژیان لە دقەڵەمڕەوی بابان 

 دا دەرئەخەن:
ز( خالید پاشای بابمان لە دەس هێرشمی عەجەم هەاڵتموە لە ئماوارەیی دا لە  1743ک ) 1156ساڵی 
 ئورفا مردوە.
 ز( سلێمان پاشا لە سەر تەختی نوستن لە دقەاڵچواالن کوژراوە. 1763ک ) 1172ساڵی 
ز( ئەحمەد پاشما دوای شمکاندن و گرتنمی ممحەمەد پاشمای بمرای لە کماتی  1772ک ) 1112ساڵی 

 شکری بەغدا لە رێگە لە چیای سەگرمەی دقەرەداخ مردوە.چونی دا بۆ بەشداری لە
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ز( محەمەد پاشما و عمومەر بەگ، کە رایمان کمرد بمو بمۆ سمنە، بە گیمراوی  1723ک ) 1114ساڵی 
 هێنراونەوە و لە ژێر دارە گەورەکەی دقەاڵچواالن دا کوژراون.

ن، لە ئماوارەیی دا ز( مەحمود پاشا لە دەس وەزیری بەغداد هەاڵتوە بۆ ئێرا 1723ک ) 1112ساڵی 
 لە موکریان کوژراوە.

 ز( عوسمان پاشای کوڕی مەحمود پاشا لە بەغداد دەرمانخوارد کراوە و مردوە. 1727ک ) 1233ساڵی 
، بە  و میرانمه لمه کێک ستی یمه ژێر ده  وتۆته ی که ر جاره وی بابان و هه مڕه ڵه دقه  له  شێ بوه به  داخ که ره دقه

 نمد جمارێ ، چهیینگ ڕای نائمارامی جمه ره . سمه و نائارامیمه لمه  شێ بوه به حەمەد پاشا،تایبەتی ئەحمەد پاشا و م
 . ک خستوه ی په که ڵکه ژیانی خههەزاران کەسی کوشتوە،  ، ی داوه که ناوچه  بای تاعون له وه

داخ روی  ره دقمه  له  وه کالیی بۆته دا یه ی تێ و برایانه ملمالنێی نێوان دو له  کانی که خوێناویه  ڕه شه  کێ له یه
دیلی   و به  وهگیرا پاشا د مه ک دا محه یه  به  هیانودا  جێشانه  له پاشا د مه و محه پاشا د حمه (. ئهک 1112)  داوه
ی پاشما د مه تی بابان محه میرایه  بڕێته جارێکی تر چاو نه ی وه . دواتریش بۆ ئه وهاڵی سرۆچک کرا ی دقه وانه ره

 . وهر هێنا ردو چاویان ده زیندان دا هه  ی لهت ویهبرای نارد
ی ئەو ئیبمراهیم پاشمای کموڕی شموێنوەزیری بەغداد، مەحممود پاشمای البمردوە، لە ک  1117ساڵی 

 ئەحمەد پاشای لە جێگە داناوە، مەحمود پاشایان راوناوە بۆ ئێران، ئەویش لە شەڕێک دا لەوێ کوژراوە.
تی بابانی لە دقەاڵچواالنەوە گواستۆتەوە بمۆ شمارێکی ئیبراهیم پاشا پایتەختی میرایەک  1111ساڵی 

 نوێ، کە خۆی بنیاتی ناوە، ناوی ناوە سلێمانی.
  ، دیسمان لمه وه کالیی بۆتمه دا یمه ی تمێ و ئامۆزایانمه ملمالنێی نێموان دو لمه  ی که ڕانه و شه کێکی تر له یه

وڕەحمان پاشمای  ئمه  تی بابمان الداوه میرایه  غداد ئیبراهیم پاشای له ی به . والی (ک 1235داخ روی داوه ) ره دقه
گی  زیز بمه عه  تی به ، ویستویه ی بارکردوه . ئیبراهیم پاشا خێزان و باروبنه جێ داناوه  کوڕی مەحمود پاشای له

ان ی کمه کاروانه  ی بمه حمان پاشما ریگمه وڕه گی برای ئه لیم به سه  رده زه گڵه  غدادیان بکات. له ی به وانه برای دا ره
 . غدادی کردوه  ی به وانه گیراوی ره  و به  برینداری گرتوه  گی به زیز به ، عه گرتوه

 . ڵ هێناوه دا چاوی هه ئاڵۆزه  رجه لو مه م هه خالید له
کی کوردسمتان دا،  ند جێگایمه چه  له  ، که سه دره وت و مه مزگه  له  زانستی بریتی بوه خوێندن و ندی ناوه

م  داخ همه ره ی دقمه . ناوچمه داخ بموه ره ی دقمه ناوچمه  له  ندانه و ناوه کێ له . یه براوه  ڕێوه به  وه اینیهن زانای ئ الیه  له
 تی دقادری. ریقه ندی ئیرشادی ته م ناوه ، هه دا بوه ندی زانستی خوێندنی تێ ناوه

  وێوه تایی له ره وێندنی سهر خوێندن. خ به  ته داخ دا، خراوه ره کانی دقه کێ خوێندنگه یه  مناڵی، له  خالید به
مو  و همه  سمه دره ک مه یمه  کانی لمه مو دقۆناغمه ، همه بوه ند دقۆناغێکی همه تی چه الیه . خوێندنی مه س پێ کردوه ده

ی  رگرتنمی ئیجمازه واوبون، تما وه تما تمه  وه سمپێکه ده  . دقوتابی لمه کراوه واو نه ال ته ک مه الی یه  کانی له زانسته
 . ندین مامۆستای گۆڕیوه و، چه  ڕاوه گه  سه دره ندین مه وت و چه دین مزگهن تی چه الیه مه

 و شێخ عەبدوڕەحیمی برای. رزنجی ریمی به بدولکه سلێمانی بۆ الی شێخ عه  خالید چۆته
 چۆتە سورداش بۆ الی مەال ساڵحی تەڕەماری. -
 بیارەیی. و مەال ئیبراهیمی رپانێ بدواڵی خه الی شێخ عه بۆ ورامان هه  چۆته -
 تی. حیمی زیاره بدوڕه ال عه تی بۆ الی مه خۆشناوه  چۆته -
 .م دی ئیبن ئاده مه ال محه تی بۆ الی مه کایه باڵه  چۆته -
 ری ماوەرانی. یده حه مەال سوبغەتواڵی غداد بۆ الی به  چۆته -
 یی. ردۆخه سیمی مه بۆ الی شێخ دقه  سنه  چۆتهدواجار،  -
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یان  تی ی تایبمه یان خوێندنگمه کمه ر یه همهبمون.  ی کوردسمتان مه رده وسه کانی ئه بانگه ناو  زانا به  مانه ئه
داخ  ره کانی دقمه . خوێندنگمه وه اڵتێکی جیاوازه سه سنوری حوکمڕانی ده  وت بوه کیش که یه ر خوێندنگه . هه بوه هه

تی و  کایمه کانی باڵه . خوێندنگمه بموهکمانی بابمان دا  اڵتی میره سه سنوری ده  رپانێ و بیارە و سلێمانی له و خه
  لمه  ری وروبمه کانی ده . سمنه و ناوچمه کانی سمۆران دا بموه اڵتی میره سه سنوری ده  رانی له تی و ماوه خۆشناوه
  کمانی عوسممانی بموه لمه زیره اڵتی وه سمه نمدی ده غمداد، ناوه . به اڵن دا بموه رده کانی ئه اڵتی میره سه سنوری ده
 . دا عیراق

ی مەردۆخەیمی سمیم دقهممحەمەد شمێخ   لمه  شماری سمنه  تی لمه الیمه ی مه ئیجمازهک  1112 لید سماڵیخا
رگرتنمی  . وه زراوه داممه دا کانی وتمه مزگه  کێ له یه  سلێمانی له  وه ته ڕاوه و، گه  رگرتوه وه ک( 1234 - 1143)

  م وا بموه . کمه بموه  م پیماوه وتنی ئمه ڵکمه کمی و هه ی زیمره نیشانه  نجیه گه  و دا به نه مه و ته تی له الیه ی مه ئیجازه
 بگا.  زانستیه  و پله دا به نه مه و ته خوێندکاری دینیی له

  اڵوی لمه دا. ناسمیاوی و تێکمه مو زانا ناسمراوه و هه س ئه رده به  دا. خوێندن له مو ناوچانه و هه ڕان به گه
تی خالیمدی الودا  سمایه ی که ر پێکهاتمه سمه  ری زۆری لمه ێ کاریگهب دا، ئه  دقێ و دقوتابیه ال و فه مو مه و هه ڵ ئه گه
 بێ. بو هه

کی  یمه ژماره.  وه تمه دۆزراوه ری نه سمه وسا هێشتا چاره . ئه دانیشتوانی سلێمانی داوه  لهتاعون خۆشیی  نه
امۆسمتای پێشموی خالیمدی ، م و کاتمه ی ئه وره ، زانای گه مردوه  بایه م وه ی به وانه کێ له . یه ڵکی کوشتوه زۆر خه

حمان پاشمای  وڕه ئمه  دا کمه وته و مزگه له  ریم مامۆستا بوه بدولکه . شێخ عه رزنجی بوه ریمی به بدولکه الو، شێخ عه
ال  ممه ، ی بابمان بموهحماکمحمان پاشما  ڕهو هئمکە دا  یمه و ماوه دروستی کرد بو. لمه ن رچیمه کی سه ڕه گه  له بابان

بە  .مەزرانمدوەڕیس دا مموده  بمه ،وت دا مان مزگمه همه  له ،یمی مامۆستای بدولکه ی شێخ عه جێگه  له یخالیدی الو
ک( دا بریتمی بموە لە دو هەزار  1236ز ) 1223ی زانیاریەکمانی ریمچ دانیشمتوانی سملێمانی لە سماڵی  پمێ

و، پێمنج خێزانی موسوڵمان، سەدوسی خێزانی جولەکە، نۆ خێزانی دیمان و کلمدانی، پێمنج خێزانمی ئەرمەنمی 
ژمارەی مزگەوتەکانی سلێمانی ئەوەندە کەم بون بە پەنجەی  (125.)ریچ: دا بوە ی تێکاروانسەرا و پێنج حەمام

م بموە  کمه نگاوی یه هه  مه ئه .)بۆ مزگەوتەکانی سلێمانی بڕوانە: دقزلجی: التعری  بمساجد السلیمانی،(دەست ژمێردراون
تی  ندی حوکمڕانی میرایمه سلێمانی ناوه  ی ناسراوی دا، چونکه یژه په  بهوتنی  رکه وتنی خالید و سه رکه و ده ره به

یمان  کانی سملێمانی ژماره وتمه . مزگه بموه  مه رده و سه ی ئهیواری و رۆشنبیر ندێکی گرنگی خوێنده بابان و، ناوه
  لمه  ڵکشمانێکی گرنمگ بموه هه  وه ئه  وه الکانی سلێمانیه ریزی مه  چۆته  و که الکانی دیاریکراو بون. ئه م و، مه که
کانی  یده گ و شێخ و سه ی میر و ئاغا و به کو پایه وه، وه باوک و باپیریه  له  ک که یه تی دا. پایه اڵیه ی کۆمه پایه
  بمه نجمی شمان و مانمدویەتی مێشمکی خمۆی ره  ڵکو خۆی بمه ا بو، بهم جێ نه  میرات بۆی به  به  ی، ڵگاکه کۆمه
 ستی هێنا بو. ده

وشیعرخالید
تما دوا  ،دانمانی شمیعر و  بمه بمێ ستی کمرد ده  وه نێکی زوه مه ته  وێ له که رئه کانی دا ده شیعره  خالید به

بی  ره زمانی عمه  کی به یه سیده ند دقه زمانی فارسین، چه  کانی به . زۆری شیعره وام بوه رده نیشی به مه کانی ته ساڵه
 . وه ته وهکوردی هۆنی  می به ند شیعرێکی که و، چه

خالید وەکو لە نامەکانی دا دەرئەکەوێ، شارەزاییەکی باشی لە ئەدەبی فارسمی دا هەبموە. سمەرەڕای ئەوەی 
کە خۆی فارسی کردۆتە زمانی هۆنینەوەی شیعرەکانی و نوسینی زوربەی نامەکانی، لە شوێنی گونجاو دا، نممونە 

 ، عەبدوڕەحمانی جامی... ئەهێنێتەوە.بە شیعری حافز، سەعدی، نیزامی گەنجەوی، جەاللەدینی رۆمی



 چەند بابەتێکی کۆمەڵناسی - گوڵچنین  م رێگاوه ده به

164 

یی  کمو شماعیرێکی پیشمه . وه ی فارسمیه کمه و، زۆری دیوانه  ستوه ڵبه فارسی هه  کانی به گشتی شیعره  به
ئەگەر  . وه تی دینیی گرتۆتمه تا بابه  وه تی دڵداریه بابه  ر له کانی جۆراوجۆرن. هه تی شیعره . بابه فتاری کردوه ره

 ێ بەمجۆرە جیا بکرێنەوە:پۆلێن بکرێن ئەش
 بەشێکی شیعرەکانی بە بۆنەی سەفەرەکەی بۆ حەج داناوە. -
 بەشێکی شیعرەکانی بە بۆنەی سەفەرەکەی بۆ الی شاه عەبدواڵی دیهلەوی داناوە. -
 بەشێکی موناجاتە. -
 بەشێکی تری تێکەاڵوە لە بابەتی جۆراوجۆری دنیایی، لەوانە: -
انی بابان. مەرسمیەی مامۆسمتەکەی و میرەکمانی بابمان، سمەیران و غەزەلی دڵداری، مەدحی میرەک -

 وەرزش، سۆزی نیشتمان.
س و  ده س و موسمه ممه و موخه  سمیده ل و دقه زه . غمه وه تا یائی جێ کردۆته هه  وه لفه ئه  ی دا له که دیوانه  له

  نمدێ لمه تی هه تایبه  کانی به درێژه  شێکی شیعره ، به روز داناوه کانی عه کێشه  . زۆری به ردی داناوه روباعی و فه
 .  وه ته وی هۆنیوه سنه شێوازی مه  کانی به "موناجات" ه

  م جمار لمه کمه ک بمۆ یه 1263و سماڵی   وه ته ی نوسمراوه کمه دیوانه  یان رونموس لمه ده  دوای خۆی به
راوەکمانی دا بمۆنەی لە دیموانە چاپک و، دوای ئەوەش چەند جمارێ چماو کمراوەتەوە.  موڵ چاو کراوه سته ئه

ی  دانممانی شممیعرەکان نە نوسممراون و، شممیعرەکان بممێ گوێممدانە دیمماریکردنی کممات و بممۆنەی دانممانی بە پممێ
حەرفەکانی ئەلفباء "هیجا" ریز کراون، لە بەر ئەوەی بابەتە جیاوازەکانی، دقۆنماغە جیاوازەکمانی ژیمانی خالیمد 

ر بە دیموانی شمیعرەکانی زیماتر لە بەر گرنگیمی بایەخمدانی زۆ تێکەاڵوکراون، سمەر لە خموێنەر ئەشمێوێنێ.
کەسایەتی خالید خۆی بوە، تا گرانیی نرخمی ئەدەبمی شمیعرەکانی. رەنمگە رەخنەگرێکمی شمارەزای ئەدەبمی 

 تر بۆ پایەی ئەدەبیی شیعرەکانی بکا.بابەتیفارسی، بتوانێ هەلسەنگاندنێکی 
لە چلەکمانی سمەدەی رابموردو دا لە  و، پیرەمێرد، زۆری شیعرە فارسیەکانی تەرجومەی کموردی کمردوە

لە هەنممدێکیان دا پابەنممدی وەرگێڕانممی دەدقمماودەدقی  رۆژنممامەی ژیممن دا بە دوای یەک دا بمماڵوی کممردونەتەوە.
 .داوە نە بە دەستەوە مەبەستی مەوالنای، لە هەندێکیان دا و مەعناکەی نەبوە، رۆحەکەی وەرگرتوە

یان ژمارەیەکیان بۆ دانراوە و لە کتێبێک دا بە نماوی تەرجومەی شیعرەکان کۆ کراونەتەوە و هەر یەکە
 "رۆحی مەوالنا" چاو کراون.

خالیدومەدحیمیرەکانیبابان
گەشممتێ بە نمماو دیمموانەکەی مەوالنمما خالیممدا دەرئەکەوێ، دوای "نەعممت" ی پممێغەمەر و "مەدح" ی شمماه 

خالیممدی الو ستایشممی ئەکەوێ. عەبممدواڵ، لە بممواری مەدح و سممتایش دا، پشممکی گەورە بەر میرەکممانی بابممان 
 کتری بون، زۆر دژی یه  وانه ندێ له کاتێک دا هه  ، له کانی بابان کردوه میره  تی له سایه ندین که چه


مەدحیئیبراهیمپاشا
بوبێ. ئیبمراهیم پاشما  رسام ئیبراهیم پاشا سه  مویان زیاتر به هه  کانی بابان دا له ناو میره  چێ له پێ ئه
شاری سلێمانی بنیمات نماوە. تما سماڵی  1111بۆتە حاکمی بابان. ساڵی  1117د پاشا، ساڵی کوڕی ئەحمە

کە بۆ بەشداری لە سەرکوتکردنی ئیزیدیەکان، لە گەڵ لەشکری وەزیری عیراق، بە لەشمکری بابمانەوە  1217
ر جمارەی بە لە گەڵ ئەوڕەحمان پاشای ئامۆزای دا مونافیس و مێمڵی یەکتری بون. سلێمانی هە چۆتە سنجار،

لە کاتی ئەو لەشکرکێشیەدا نەخۆش کەوتوە و مردوە. لە نزیک نەبی یونس لە موسمڵ  دەس یەکێکیانەوە بوە.
 ڵێ: کێکیان دا ئه یه  . له کی داناوهدقەسیدەیەستایشی ئیبراهیم پاشادا زیاتر لە   لهناشتویانە. خالید 
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 و نهمممار خمممواهم از نظمممم دە سلسممملە لیمممل
 ایممد بە شمممارمممدد مممدحت شممە گممرچە نی 
 انممکە در رزم دلممش خنممدە بفمموالد کنممد 
 وانکە در بزم کفمش طعمنە زنمد بمر ابحمار 
 انکە در منقبتش ایمزد همچمون گویما اسمت 
 شمماهد حممال بممود ایممت: دقلنمما یمما نممار 
 

 تا ئەگا بەوەی نزای چاکە بۆ خۆی و مناڵەکانی و، توک لە نەیارەکانی ئەکا، ئەڵێ:


 همممە اوالد کممرامبە ابممد ان داور دیممن بمما 
 ایمممممن از دقمممماطبە  ممممدمە چممممرخ دوار 
 بایممد خممرم و فرمممان دە و اورنممگ نشممین 
 دشمنش بد دل و محروم و سمتمدیدە و زار 
 (23)رۆحی مەوالنا:  

تێبینی: بۆ خوێندنەوەی دەدقی تەواوی شیعرە فارسیەکانی ئەتوانرێ لە رێگەی دواحەرفی دقافیەکمانی لە 
 خالید" دا بدۆزرێتەوە. هەر چاپێکی "دیوانی مەوالنا

بۆ خوێندنەوەی دەدقی تەواوی تەرجومەی کوردی شیعرەکانی ئەتوانرێ بە ژمارەی شیعرەکە لە "رۆحی 
 مەوالنا" دا بدۆزرێتەوە.

 :ڵێ ئه دا تریان ێکیک یه  له


 از پمممممس حممممممد ملمممممک  والجمممممالل
 بعممممممممد درود مە بممممممممرج کمممممممممال 
 بە کە بە او مممممماف شممممممە دادگممممممر 
 شمممممکرخمممممامە کمممممنم رشمممممک دە نی 
 

 لە دوا بەیتی دا ساڵی بنیاتنانی سلێمانی بە حسابی ئەبجەد بۆ مێژو تۆمار ئەکا و، ئەڵێ:


 کمممرد خیمممرد خمممتم سمممخن ایمممن چنمممین
 "انممممممک فیهمممممما لمممممممن الخالممممممدین" 
  (21)رۆحی مەوالنا:  

گنبهسهمەدحیحه
گ  گ و سملێمان بمه بمه حمود پاشما و عوسممان ڵ ممه گمه  ، لمه حمان پاشا بوه وڕه گ کوڕی ئه ن به سه حه
  گ لمه ن بمه سمه اڵم دایکمی حه ، بمه ی بابمان بموه ماڵه بنه  له  مان خوشکی خالید پاشا واته . دایکی ئه باوکبرا بوه

فیتمی   بمه  کا کمه گ ئمه ن بمه سمه سلێمانی باسی حه  یشتۆته گه  ی دا که که شته گه  . ریچ له کانی جاف بوه گزاده به
ڵ  گمه  ی بابان، له و کاته حمود پاشا، میری ئه مه  ک دا که ودایه سه  غداد، له بۆ به  اڵتوه ه، ه تورک فریوی خواردوه

  بمه  وه غمداده به  گیمراوی لمه  ساسی و به که  رزانفرۆش" ی کرد بو، به تی، "هه غداد کردویه به ی داود پاشای والی
  . ریمچ کمه وه ستی پاشمای بمرای کمرد بموه ادهسلێمانی و ر  وه نارد بویه  وه کداری گورجیه چه 133ی پاسەوانی
  س دایمه ر ده بمه  ی لمه وه ئمه (142)ریچ: کا.  سفی ئه "گێل" وه  ند جارێ دیوێتی به کانی دا چه دانیشتنه  خۆی له
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بە پێچەوانەی ریچەوە ئەم بە "شەجیاڵ و عالم و عادل" و بە ،  رخان کردوه و ته ستایشی ئه  خالید دو شیعری بۆ
 ڵێ: ئهەسنی ئەدا و، "ژیریی" پ


 بحمممداللە کە از ادقبممال و بخممت خسممرو رممانی

 
 
 در درج مممممروت، اختممممر بممممرج جهانبممممانی

 
 
 چرا  دودمان شمیر شمیران شماه گمردون جماه

 
 
 حسن بیگ انکە زیبد نور چشم عالمش خموانی... 

 
 تاد

 (74)رۆحی مەوالنا: 
 زهممممی شاهنشممممە عممممالی و ظممممل یزدانممممی

 
 

 ل رحممممانیدقمممرین دولمممت و شممموکت، خلیممم
 

 
 کممم  سمممخای تمممرا بحمممر گفمممتم و دل گفمممت

 
 
 دقیممماس بحمممر زکممم  میکنمممی ز نمممادانی... 

 
 تاد

    (73)رۆحی مەوالنا: 
گمەدحیسڵێمانبه

 سممڵێمان بەگ یەکممێ بمموە لە کوڕەکممانی ئەوڕەحمممان پاشمما و، یەکممێ بمموە لە مڵۆزمەکممانی مەحمممود 
 ود پاشما لە وەزیمری بەغمدا هەڵ ئەگەڕێمتەوە پاشای برای. دوای رۆیشمتنی خالیمد لە سملێمانی. کماتێ مەحمم

 رو ئەکاتە ئیمران و پەنما ئەبماتە بەر عەبماس میمرزای کموڕی فەتحەلمی شما، سمڵێمان بەگ هاوکماری لە گەڵ 
 داود پاشا ئەکا دێتە سلێمانی. چەند جمارێ ئەم دو بمرایە ئەویمان بە یمارمەتی عەجەم و ئەمیمان بە یمارمەتی 

دا و، ملمالنێیەکممی خوێنمماوی لە سممەر دەسممەاڵت لە گەڵ یەکتممری ئەکەن.  رۆم دەس ئەگممرن بە سممەر سمملێمانی
ک( لە نزیمک شماری  1244ک( لە دەشتی شارەزور و، جارێک لە گردەگمڕوێ ) 1243جارێک لە دقەرەگۆل )

 . 142ک( لە نزیمک پێنجموین، داویمانە بە یەک دا.)بابممانی:  1247سملێمانی و، جمارێکی تمر لە ناڵپممارێز )
 (.155زکی: 

 د، کاتێ لە سلێمانی ژیاوە، لە مەدحی سڵێمان بەگ دا دقەسیدەیەکی داناوە، ئەڵێ:خالی


 کیسممت ایممن کممز نگهممی رهممزن  ممد جممان باشممد
 

 
 همممر زممممان جلوەکنمممان بمممر سمممر میمممدان باشمممد

 
 
 خسمممروانە چمممو پمممی گمممویی دوانمممد گلگمممون

 
 
 سمممر  مممد کممموهکنش در خمممم چوگمممان باشمممد

 
 
 حور از عکس رخش دسمت ز حسمن خمود شسمت

 
 

 بمممر حمممال اسمممیری کە از انسمممان باشمممد... وای
 

 تاد
 (57)رۆحی مەوالنا: 

لە دیوانەکەی دا چەند شیعرێکی تری تێ دایە کە دیارە لە ستایشی کەسێکی گەورەدا دای نماون، بەاڵم 
 لە بەر ئەوەی ناوەکانیان دیار نین، ئاماژەیان پێ نەدراوە.

ئەشمێ چەنمد سمەرنجێکی   کمه  وه خوێنرێتمه ێکی لمێ ئهت ند بابه چه ی خالید،کان هنگاندنی "مەدح"  ڵسه هه
 : وانه ، لهیان لێ بدرێ رەخنەیی
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ی نەناسراو ت ئافره ستایشکردنیڵ  گه  له ،ستراون ڵبه هه ی ناسراوبۆ پیاو  که ،کان هداڕشتنی مەدح، م که یه
دەسکاریەوە بە کمار  . هەمان شیعر ئەگونجێ بۆ مەدحی کەسێکی تریش بە کەمێ نیه وتۆیان کی ئه جیاوازیه دا

 بهێنرێ. لە ئەدەبیاتی فارسی دا نمونەی لەم شیعرانە زۆرە.
 . وهدح" کراودا کرد ستایشی میری "مه  له غەی ر موباله ده به ندازه ئه  ، لهم دوه
یی  خشمنده باسمی به کمابرای کمردوە،ری،  روه تی، دادپمه باسمی ئازایمهکە کان دا  مو شیعره هه  ، لهم سێیه
رجی  لوممه ڵ هه گمه  نمدی لمه وهشێ پێ ئه  ، که  کیه ره تێکی سه کان دا بابه مو شیعره هه  دح" کراو له ری "مهدارایی می

 بێ. بو ڵکی ئاسایی دا هه رانی خه ختی گوزه سه
ی لێکدانەوەی سەردەمی ژیانی میرە مەدحکراوەکان و، ناوەرۆکی شیعرەکان، ئەبمێ ئەو شمیعرانە  بە پێ

سەفەری هیندستان بن. دوای ئەو سەفەرە هیچ شیعرێکی لەو بابەتە، لە دیموانەکەی دا، هەمویان بەرهەمی پێش 
 بەدی ناکرێ.

رسیهخالیدومه
سمێکیان  نمد که . بمۆ چه شمدار بموه ی دا به کمه کانی ناوچه تیه سایه ی که ناخۆشی و پرسه  ی الو لهخالید

ش  ممه د دیماری کمردون. ئه بجمه حسمابی ئه  ی مردنی بهی دا ساڵ که کۆتایی شیعره  و، له  وه ته ی هۆنیوه رسیه مه
 ستنی شیعردا. ڵبه ی هه پیشه  تی له ستایه وه  له  جۆرێ بوه

  وانمه کێ له یمه  سمی کوشمتوه نمدین که . چه وه سملێمانی بماڵو بۆتمه  بمای تماعون لمه ک وه 1213ساڵی 
سمی، زممانی فار  بمه  وه یه و بۆنه ، به جی، بوهرزن ریمی به بدولکه ی خۆی، شێخ عه تی زانستی و مامۆستاکه سایه که
 : وه ته کی هۆنیوه یه رسیه مه

 ڵێ: ئه لە سەرەتاکەی دا


 پمممی گلگشمممت در فصمممل بهممماری
 گذشمممتم بمممر بسممما  جویبممماری 
 نمممگە کمممردم کە ممممر  گلسمممتانی 
 نممموا سمممنجد در ممممرریە خممموانی 
 

 لە ستایشی زانایی شێخ عەبدولکەریم دا ئەڵێ:


 فن حمق پرسمتی کسی چون او بە
 نگشممتە ربممت در دیمموان هسممتی 
 کالم و زیج و حکمت بما نجمومش 
 بدی یمک دقطمرە از بحمر علمومش 
 

 بۆ تۆمارکردنی ساڵێ مردنی بە حسابی ئەبجەد نوسیوێتی:


 "بنمممی تممماریخهم ربمممی المممرحیم
 "٢١٢١کفاکم خالمدا داری النعمیم:  
 

ال سمماڵحی تەڕەممماری بمموبێ، کە یەکممێ بمموە لە مەرسممیەیەکی تممری بممۆ مەال سمماڵح دانمماوە. رەنممگە مە
یەتی و، دوای ئەوەش لە گەڵ خۆی و لە گەڵ کوڕەکانی، کە ئەوانیش مەال بون، بە  مامۆستاکانی سەردەمی فەدقێ

 یان. ئەڵێ: نامە درێژەی داوە بە دۆستایەتی
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 فریممممممد دهممممممر مممممممال  ممممممالح زاد
 کە تممما بممممد داد علمممم و ف ممممل میممممداد 
 روانممممش بممممود مممممر  گلشممممن دقممممدس 
 روان شمممد سممموی نزگتگممماه خمممود شممماد 
 سممممممتون علممممممم و عمممممممان معممممممانی 
 هممممممە اسمممممتادها را بمممممود اسمممممتاد 
 ردقمممممم زد خمممممامە تممممماریخ وفممممماتش 
 "کە از پممممما ان سمممممتون علمممممم افتممممماد" |
   

لە هۆنینەوەی "مەرسیە" یش دا دیسمان پشمکی گەورە بەر کوژراوەکمانی بنەمماڵەی بابمان کەوتموە. لە 
ەشمی بابمان بە سمەرکردایەتی ئەوڕەحممان پاشما و ئەردەاڵن بە سمەرکردایەتی شەڕی زرێباردا کە هێزی هاوب

ئەمانواڵخان دژی هێزی هاوبەشی بابان بە سمەرکردایەتی خالیمد پاشما و وەزیمری بەغمداد بە سمەرکردایەتی 
سولەیمان کەهیە، روی داوە. شەڕەکە بە سەرکەوتنی ئەڕەحمان پاشا کۆتایی هاتوە. خالید پاشا دەربماز بموە. 

ولەیمان کەهیە بە دیل گیراوە. ئەوڕەحممان پاشما بمۆتەوە بە حماکمی بابمان. بەاڵم لەو شمەڕەدا دو کەس لە س
فەرماندە ئازاکانی هێزەکەی ئەوڕەحمان پاشا کوژراون، کە یەکێکیان سەلیم بەگمی بمرای و ئەوی تریمان میمر 

اڵی کوژرانی بە حسمابی ئەبمجەد عوسمانی ئامۆزای بوە. مەال خالید بۆ هەردوکیان "مەرسیە" ی نوسیوە و، س
 دیاری کردون.

 ڵێ: ئهگ،  لیم به مەال خالید بۆ شینی سه
 

  ی مممردی سمملیم ابممن محمممود  نکممه هزبممر بیشممه
 بنمموک نیممزەاش بممس عقممدە واناشممدە، وا شممد 
   
 لە کۆتایی دا ئەڵێ:

 
 ز مممرگ او بسممی اه و دریممغ انممدر جهممان افتمماد

 " شد٢١١٢: همین تاریخ سال مرگ او "اه و دریغا 
 ڵێ: میر عوسمان، ئهشینی بۆ  

 
  ه ازیمممممن گمممممردون دون  مممممد داد ازیمممممن

 نیسممممت جممممز مممممردان حممممق را در کمممممین 
   

 ئینجا ئەڵێ:
 

 ممممماه  ی الحممممجە بممممود، و بیسممممت و یکممممم
 رخمممممش هممممممت کمممممرد در یکشمممممنبە زیمممممن 
   
 لە کۆتایی دا ئەڵێ:

 
 از پمممممممی تممممممماریخ سمممممممالش گفمممممممت دل

 "٢١١٢"بممماد  مممد بمممارە بممممرگش افمممرین:  
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بۆ یەکێکی کە لە کوژراوەکانی شەڕی دەربەندی بازیان، کە ئەویش دیسمان لە نێموان هێمزی بابمان بە 
سەرکردایەتی ئەوڕەحمان پاشا و هێزی وەزیری بەغمداد بە سمەرکردایەتی خمودی وەزیمر بموە. بە شکسمتی 

  یەکێ لە کوژراوەکمانی دای  رسیه مه  خوێناوی ئەوڕەحمان پاشا و کشانەوەی لە دقەڵەمڕەوی بابان تەواو بوە. له
 ڵێ: ئه
 

 باز داد داد از تظلمممممممممم فلمممممممممک حقمممممممممه
 چنممممدین هممممزار خممممرمن هسممممتی ببمممماد داد 
   

 لە دوا بەیتی دا بۆ تۆمارکردنی ساڵی کوژرانی ئەڵێ:
 

 تمممماریخ رحلممممتش ز خممممرد جسممممتم و ز غممممم
 "٢١١١"اول "دریغ" گفت و پس انکە بگفمت "داد":  
   

ک  تمه  لمه  رۆژانمه گەنجێکی ئاسایی، سەرەڕای نائارامی هەلمومەرجی سملێمانی، ، وەکو هەموخالیدی الو
شمداری  تی سملێمانی دا به اڵیمه کمانی ژیمانی کۆمه بواره  لمه ،ی دا که سمه دره وت و مه کاروباری مزگهنجامدانی  ئه

شمەترەنجی . وەکمو بە شمیعرەکانی دا دەرئەکەوێ یماری تماوڵە و ی کمردوەرزشم وه .یران بۆ سه چوە: کردوە
 ی کموژراو پرسمه  له (.334)الخانی: زانیوە. تا ئەو کاتەی بە یەکجاری کۆچی کردوە بۆ بەغداد دقلیانی کێشاوە 

کانی ئێمران دا  رێبمازی شماعیره  کمردوە، بمهکانی  سمته ده کاربه  وره ، ستایشمی گمهبوەشدار  کانی دا به هو مردو
 .نوسیوە لی  غەزه

یرانخالیدوسه
ودااڵن  عمهگونمدی  یەکی بۆ سەیرانێکی خۆی و چەند هاڕێ کانی بۆ باسیدرێژە  هدقەسید  هکێ ل خالید یه

  لمه  پمڕی بموه  وه و هۆیمه ر بمه ، هه تی دقادری بوه ریقه ک شێخی ته یه ندی زنجیره ڵبه ودااڵن مه . عه رخان کردوه ته
خمت و گموڵ و گیما و کمانی و  هستایشی دارودر سەرەڕایی دا  که شیعره  دان. له باخی خۆش و بێستانی ئاوه

 ، ئەڵێ:ندێکی دینیی ڵبه مهبۆ  یەتێدا ەکیی ئاماژهو باڵندە و گیاندارەکانی  ودااڵن ئاوی عه
 

 هگینوی انممدەگمموش بایممد کممرد ازیممن سرگشممت
 

 
 ی از  ممممنعت خممممالق گیتممممی  فممممرین شمممممه

 
 
 چنممد تممن روزی زهمممزادان ز جممام عممیش مسممت

 
 
 نبهممر گشممت گلسممتان گشممتیم بمما هممم همقممری

 
 

 گلممزار ارم   ممحرا تمما بممه  هده،  ممحرا بمم  ده بممه
 

 
 "معمممدن اربممماب دیمممن"یعنمممی بممما  عبمممداالن ان 

 
 
 ناگهممان هممات  زهممر سممو بانممگ زد کممی بیممدالن

 
 
 هممممذه جنممممات عممممدن فادخلوهمممما خالممممدین

 
 

 و بممردیم سممر بهممر تماشممای چمممنرچممون فمم
 

 
 ..از دل ممما محممو شممد سممودای فممردوس بممرین

 
 تاد

 
  (44)رۆحی مەوالنا: 
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رزشخالیدووه
  بمه  دروسمت کمراوه  ختمه ته  رم یا له چه  له  . گۆ تۆپێک بوه گۆچان و گۆ کراوه  به  ک بوه گۆبازی یاریه

  نمدێ جمار بمه و هه  سمواری کمراوه  نمدێ جمار بمه کی دیاریکراو. هه یه نیشانه  ته و گیراوه  ی دراوه گۆچان لێ
ت  وگانی میحنمه رم چمه ڵێ: "گۆی سمه کا و ئه ئه  م یاریه بۆ ئه  نی دا ئاماژهکا شیعره  کێ له یه  یی. کوردی له پیاده
  ت بمه تایبمه  رزشمێ بموه هات؟". گۆبمازی وه ی زینم نه هسواری خانه ب بۆ شه جه لعه ئه /ر خۆی رایفڕاند به  دایه

. خالیمدی  بوه ی نمه  رزشمه م وه نجامدانی ئمه ڵکی ئاسایی توانای دارایی و بواری ئه ڵ، خه ی کۆمه وه ره چینی سه
  ڵمه هه  ی دیماریکراو بپێکمێ بمه ی نیشمانه وه بماتی ئمه  لمهیەکمێ لە جارەکمان .  وه م یاریمه یدانی ئه مه  الو چۆته

خموارێ.   تی و خوێنی پێدا هاتۆتمه و شکاندویه  نگاوتوه ی ئه که شداری یاریه هاوڕێکانی به  کێ له ناوچاوانی یه
 ، ی کردوه هاوڕێکه  داوای لێبوردنی له  زمانی فارسی،  شیعر، به  خالیدی الو به

 
 بچوگممان دق ممما بمممادا شکسمممتە دسمممت چوگمممانم

 کە بممر هممم زد هممالل ابممروی خورشممید تابممانم 
  
 لە دوا بەیتی دا ئەڵێ:

 
 شفق شمد خالمد از خمون مشمرق پیشمانی جانمان

 
 
 دقیامت خاست، تا کی زنمدە؟ زیمن نکمتە حیمرانم..

 
 تاد

 (33)رۆحی مەوالنا: 
ئەم بەشەی شیعرەکانی دیوانەکەی ئەشێ هی خالیمدی سمەردەمی الوی بمن. همی سمەردەمی گەنجێکمی 
ی بەهرەداری خاوەن هیوای گەورە بوە. خاوەن هیوای هەڵکشان بەرەو ئاستێکی کمۆمەاڵیەتی بەرزتمر. خالیمد

بەوەدا نماوە. لە بمۆ یەکمێ لە دۆسمتەکانی کمۆیەی نوسمیوە، دانمی کە  ، خۆیشی لە نامەیەکی داپیری تەریقەت
 ئەڵێ: ، کە پێشەکیەکەی بە پەخشانێکی ئەدەبیی دەس پێ کردوە،نامەکەی دا

"دگر اطناب چە ضرور؟ دقطعەی لطیفەرا، کە در ایام دقمدیم، در حالمت  ودقمی گفمتە بمودیم، اورا و م  
 الحال دانستە، در رشتەی تحریر کشیدە و روانەی ح ور گردید، بادقی بیت:

 
 زیمگمممر بممممانیم زنمممدە بمممردو

 
 جامەء کز فراق چماک شمدە 

 ور بممممردیم عمممذر مممما بپمممذیر 
 

 ای بسا کە ارزو خاک شمدە 
 در پناه پیران و مورد عنایمت فقیمران، باشمند. والسمالم" 

  
تەواوی غەزەلەکەی  ،دۆسمتەکەی بە "پەنمای پیمران و عینمایەتی فەدقیمران" سمپاردوە دوای ئەوەیخالید 

 ێ:رۆژگاری زوی بۆ نوسیوەتەوە، کە ئەڵ
 

 چنمممان ببریمممدی اخمممر رشمممتەهای اشمممنائی را
 کە نتممممموان داد داد شمممممکوەء روز جمممممدائی را 
   
 لە دوا بەیتی دا ئەڵێ:


 ها بممود بممس نمماروا در نمماز و نعمممت ناسپاسممی

 چە سممان هرگممز روا دارد خممدا ایممن نمماروائی را 
  

 (151)دەسنوس: 
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هممی پممێش سممەفەری نەک هەر ە انی هەنممدێکیانی، دەری ئەخەن، کبممابەتی شممیعرەکانی، سمماڵی دانمم
لە مماوەی سمەفەری حەج دا، کمۆمەڵێ شمیعری دانماوە  هیندستان، بەڵکو بەشێکی هی پێش سمەفەری حەجمن.

"کەعمبەی ئاممال" ی  هەمویان ئەناسرێنەوە. هەروەها لە ماوەی سەفەری سەحرانەوەردی دا بۆ هیندستان بەرەو
ئەوانمیش هەمویمان ئەناسمرێنەوە. هەنمدێ شمیعری بۆ الی شاه عەبدواڵهی دیهلەوی کۆمەڵێ شمیعری دانماوە 

تریشیان، کە شیعری "موناسەبەت" ن ئەناسرێنەوە. شیعرە "ویجدانی" یەکانیشی بە ئاشمکرا دیمارن. دقۆنماغە 
جیاوازەکانی ژیانی، لە سەفەر و لە حەزەردا، وە لە غوربەت و وەتەن دا، وەکمو خمۆی لە نوسمینی نامەکمانی دا 

 ژینگەی کۆمەاڵیەتی و ئابوری و سیاسی جیاواز بون.زادەی  ئاماژەی پێ داون،

خالیدوزمانیکوردی
بابانی،  - لەو سەردەمەی خالیدا هێشتا سلێمانی وەکو شار تازەدامەزراو بو. لە ئەنجامی جەنگی بابانی

و عەجەمی، لە ئەنجامی تێوەگالنی سەرجەم دانیشتوانی ناوچەکەوە، بە میر و گزیر، دەوڵەمەن  - جەنگی رۆمی
فەدقیرەوە، بەو جەنگانەوە، هێشتا ئارامیەکی سیاسی، کۆمەاڵیەتی، ئابوری، فەرهەنگمی ئەوتمۆ لە نماوچەکەدا نە 
گەیشتۆتە پلەیەکی پێشکەوتن، تا ئەم پایتەختە تازەیە، ببێتە ژینگەیەکی ئەوتۆ پێویسمتی بە زممانێکی تمازەی 

زاراوی سمملێمانی بە جممۆرێ  - ردیئەدەب و نوسمینی فەرمممی کاروبمماری دەزگممای کممارگێڕی بممێ. زمممانی کممو
 نەخەمڵی بو، ببێتە زمانی دانانی شیعر و نوسینی پەخشان.
 سەردەمی خالید و پێش ئەو چەند هەوڵێ هەبوە:

 شاعیرێ "موناجات" ێکی بۆ خالید پاشا داناوە. -
 ک( "مەهدی نامە" ی بە شیعر هەڵبەستوە. 1121 - ؟ مەال محەمەدی ئیبن ئەلحاج ) -
 ک( "تەزکەرەتولعەوام" ی بە شیعر هۆنیوەتەوە. 1112 - ؟ دی سێوچی )مەال محەمە -

نەیان توانیوە ببنە خۆشکەری زەمینەی داهێنمان و دامەزرانمدنی مەدرەسمەیەکی تمازەی  ئەمانە هیچ کام
شیعری کوردی بە زمانێکی جیاواز لە لەهجەی گۆران، کە ئەوسما لە باشمور و رۆژهەاڵتمی کوردسمتان زممانی 

وەی شیعر و، داڕشتنی داستان و مەلحەمە بوە، یا بە زممانێکی جیماواز لە لەهمجەی کرممانجی، کە باوی هۆنینە
ئەوسا لە باکوری کوردستان زمانی باوی هۆنینەوەی شیعر و داستان و مەلحەمە بوە. چەند ساڵێ دوای خالید 

یعری بابمان لە ئەم پرۆسەیە: پرۆسمەی خەمڵینمی زاراوی سملێمانی ئینجما خەمڵمی و، مەدرەسمەی ئەدەبمی شم
 سێ کوچکەی شیعری کوردی: نالی، سالم، کوردی، دامەزرا و گەشەی کرد. سەردەستی

خالید نوسینێکی کوردی دەربارەی "عەدقاید" لە پاش بە جێ ماوە کە هاوشێوەی "عقائمد" ە فارسمیەکەی 
کەسمێکی کە بمۆ خۆیەتی. هێشتا تەواو ساخ نەبۆتەوە، هی خۆیەتی یا تەرجومەی "عقائد" ە فارسمیەکەیەتی و 

 کارئاسانی تێگەیشتنی کردویەتی بە کوردی. جگە لەمە نوسینی بە کوردی لە پاش بە جێ نەماوە.
زاراوی گمۆران   نمدێ شمیعری بمه هه  وانمه له. لە پماش بە جمێ مماوەند شمیعرێکی  خالید چهبە کوردی 

 باوی مان شێوازی هه  ، پێڕەوی. لە دەسپێکردنی شیعرەکە و کێشی پەنجەیی و جۆری دقافیەکانی دا وه ته هۆنیوه
لە ئەدەبی گمۆران. سمەرەتای  ی الوئەمەش نیشانەیە بۆ ئاگاداری خالید ی کردوە.کانی گۆران داڕشتنی شاعیره

 :یەکێ لە شیعرە هەورامیەکانی بەمجۆرە دەس پێ کردوە
  وە ئەوداڵ نەکەم

 تا کەی خۆم چمون دقەیمس وە ئەوداڵ نەکەم
 

 
 نەکەمبمممازوی دەروێشمممیم پمممڕ خڕخممماڵ 

 
 
 پۆشمماکێ جە لۆنممگ شمما دەسممماڵ نەکەم..

 
 تاد
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 ی دا ئەڵێ:رلە شیعرێکی ت
  

  م فیرادقت دقیبله
 ودای فیرادقمممت ن سمممه هند ئمممارام لمممێم سمممه

 
 

 ئیشممممتیادقت  س ئاسممممان جممممه دقنممممه دڵ دقه
 

 
 ..برۆی تادقممت ی ئممه ن پممه ت تمماق بیممه تادقممه
 

 تاد
  

 شیعرێکی تریشی بەمجۆرە هۆنیوەتەوە:
  

 ن فاته میزام وه
 ن فاتمممممه ی وه ر واده کمممممه نجه م ره ده دقمممممه

 ن هنشممممای شممممادیم مممممات ئاماتممممه شه 
 ن التمممه  روام جمممه رسمممت ئاسممما ئمممه بتپه 
   

 لە دوا بەیتی دا ئەڵێ:
  

 ی دوری مام نمممممایره هممممما تمممممه  رنممممه وه
 رتاپای نمموری رد سممه هکمم  کممۆی نمموره  وه 
   

ی  ی همۆنراوه خانمه  چێتمه و، ئه  ری ئیسالم، داینماوه مه د، پێغه مه بۆ ناسینی محه  شیعرێکی تری دا که  له
 ڵێ: ، ئه وه فێرکاریه

 
 ب سه ران نه هامسه
 ب سه ن شای عالی نه حبوبیوم هه مه

 ب ره یشی و عمه د دقوره مه ئیسمش موحه
 

 ب هممه ی وه ن کناچممه داش ئامینممه ئممه 
 ن ست و سێ سماڵه مامی عومرش شه ته 

 
 ن اڵمهرز و ح ی ته رش بهیباب و باپ 

 لیب هاشمممم بدولموتمممه بمممدواڵ و عه عه 
 

 نافش بزانممممماش الزم بدولممممممه عه 
 ندم گون رز، سپی و گه به  کۆتا و نه  نه 

 
 روی دنیمای دون  ش نه ن سایه وته که نه 

 ر نوه ی ئممه کممه مه  ن جممه د بیممه لممه وه  بممه 
 

 ر مبمه یغه په  وه ند بی مه  چل ساڵ جاکه 
  مینممه ۆرجهو خ نی ئممه هممه  سممێزده  وه 

 
  دینمه مه  رد شمی وه راهی بی کۆ  که 

 سماڵ  ی ده مودقیم بمی تما مموده  وکه جه 
 

 وال بمێ زهالی   رگش بی ئاما جه مه 
 دنیمای فمانی بمێ بونیماد  ر شی جه به 

 
 رۆ شاد ن دڵ پێش که سێوه ه که بله ئه 

 ر مبممه زار پێغه دوبیسممت و چممار هممه سه 
 

 ر هبمه رهسمول و  ره  د و سێزده سێ سه 
 زم ئیبممراهیم و نمموح، موسممان ئولولعممه 

 
 زم جمه  د بزاناش وه مه عیسا و موحه 

 لین تمولمورسه ین خه ونه یدولکه سه 
 گردین.  ر جه ق بیهته ماسیوای حه  جه

 
ی ئەو دائەنمرێ.  "موناجات" ەکەی کە زیاتر لە سەد بەیتمی مەسمنەویە، بە گرنگتمرین شمیعری کموردی

 ە دەس پێکردوە:سەرەتاکەی بەمجۆر
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 یا فەردی ئەعزەم
 یا حەی، یا دقەیوم، یا فەردی ئەعزەم
 یمما شممنەوەندەی نمماڵەی سمموبحدەم

 
 نە پای بەندییان، بەندیخانەی غەم 

 
 

 یمما فەرازنممدەی چەرخممی ممموعەللەق
 

 یا نیگارندەی نمۆ تمادقی ئەزرەق.. 
 

 تاد
  

 بەم بەیتە کۆتایی پێ هێناوە:
 

 منیممازم ئێممدەن یمما حەی، یمما دقەیممو
 

 خالید جە دەرگمات نەکەری مەحمروم 
   

، هەردو زاراوی هەورامممی و بابممانی تممێکەاڵو کممردوە و، کەڵکممی لە رێزمممانی فارسممی لەم موناجمماتە دا
 وەرگرتوە بە سەدان وشەی داڕشتەی ئەو زمانەی کورداندوە، ناوەرۆکی موناجاتەکەی پێ رازاندۆتەوە.

 ، زمین" کمردوه بی "تمه ره ی عه دو رسته ،و  وه ته بابان هۆنیویه زاراوی کوردی  به  ان دا کهتری کێکی یه  له
سمتی نمالی  ر ده سه  ی شیعری بابان، له سه دره زمانی شیعر و، هێشتا مه  بۆته هێشتا نه  م زمانه ئه  که  مانێ بوه زه

 ڵێ: ئهرەنگە لە حیجاز لە رۆژانی حەج دا گوتبێتی،   مڵی بو، خه و سالم و کوردی دا نه
 

 ری هلبمممممممویسممممممان دیممممممماری دد
 

 لسمممممتان دای دیمممممار شعه ک مه وه 
 ر کێمموی ئوحممود سممه  نممور بممون لممه 

 
 تۆمممممار ئاشممممکار  تۆمممممار بممممه 

 رین نبممه سممیمی عه خممۆش، خممۆش نه 
 

 مین رزه کممماتن سمممه بۆنخمممۆش ده 
 رین نبمممممممه ی گوڵعه ک رائیحمممممممه وه 

 
 تار شممممکی تممممهویی م یمممما نافممممه 

 اڵت و رۆژهمممممه مشمممممه ئه  بمممممێ واده 
 

 سممات  ی جانممان سممات بممهیمما نممور 
 روی بسممممممات  رونممممممی کممممممردوه 

 
 لج النهمممممار فمممممی اللیمممممل یمممممو 

 شمممتی نقممما نمممور ده  پمممڕ بمممو لمممه 
 

 لیقمممما خممممۆشبیبی  حممممه  گوایممممه 
 لمممممیال علمممممی السمممممماڵ ارتقمممممی 

 
 ممممممن نمممممور القممممماع اسمممممتتار 

   
 دانانی شمیعر.  هب  ستی کردوه ده  تازه  ست بێ، که ڵبه تای الوێتی دا هه ره سه  ی له م شیعرانه چێ ئه پێ ئه

وسما  ئهکانی دا نمین.  فارسمیه  ئاستی شیعره  کانی الوازن له شیعرهدانابێ.   وه که یه بۆنه  یانی به که ر یه شێ هه ئه
کانی  شمیعره  کۆتایی بمه  وه ی خۆیه که ناوه  به  هێناوه  م نازناوه دواتر وازی له  بی. ده نازناوی ئه  "نوری" کردۆته

 . هێناوه
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ک(1224- 1221)خالیدیحاجی

نمدێ  نجامی بمدا، هه بێ ئمه بێ ئمه ر موسڵمانێ توانای دارایی همه هه  کی دینیه یه ریزه ی فه وه له  ج جگه حه
 ج: حه  ی چۆته و کەسه بۆ ئه  بوه گرنگی تری هه

بمۆ   بموه  . حاجی بون نیشمانه هو رز بۆته ی پێ به سه و که تی ئه اڵیه ی کۆمه واری دا پایه کورده  له: م که یه
،  ی زیماد کمراوه که ی حاجی بۆ نازناوه واژه سته بێ ده بو ر نازناوی هه گه و، ئه  یه ی کابرا توانای دارایی هه وه ئه
ڵگادا  نماو کۆممه  و، لمه  خشمیوه جکردن نازناوی حاجی پمێ به بێ، حه بو  تی نه اڵیه ر هیچ نازناوێکی کۆمه گه ئه

 . تی باشتر بوه اڵیه ی کۆمه و، پله  د کردوهرێزێکی بۆ زیا
بممۆ   ک بمموه هۆیممهروداوێکممی گرنممگ بمموە لە ژیممانی ئەو کەسممە دا و،  ج ڵگای کمموردی دا حممه کۆمممه  لممه

 کو ریمچ وه  وی بابان دا هاتوه مڕه ڵه ر دقه سه  ی به مو نائارامیه و هه ڕای ئه ره تی. سه اڵیه ی کۆمه ی پایه وه رزبونه به
پیمماوێکی کممورد  مڕۆ پیره ر ئممه نوسممیوێتی: "هممهک( دا  1236 /ز 1223)ی ئایمماری  23کانی لە یادداشممتە

  رێکی سپی لمه ، مێزه وه ڕێته ج بگه حه  له  ر کوردێکیش که . هه وه بوه ڕا گه  که مه  دا له م دواییه له  ردانی کردم، که سه
جیان  ی سمملێمانی حممه ناوچممه  ک لممهسممێ زار که ی دو هممه ی دوایممی دا نزیکممه م سممێ سمماڵه نممێ. لممه ر ده سممه
 (121ریچ:)." کردوه

ش  ممه ج ئه بمۆ حمه  دینمه و مه  کمه مه  نمه که موسموڵمانان رو ئه  وه ری واڵتانی ئیسالمیه رانسه سه  له: م دوه
  کترناسممینی موسمموڵمانانی ناوچممه اڵوی و ئمماڵوگۆڕی بیممروڕا و یه بممۆ تێکممه  خسمماندوه ی ره وره لێکی گممه هممه

 جیهانی ئیسالمی. کانی جیاوازه
حەج هەر وەک روداوێکی گرنگ بوە لە ژیانی کەسەکە دا هەروەها روداوێکی سااڵنەی گمرنگیش بموە 
لە ژیانی دانیشتوانی ناوچەکە دا. پاشا و میرەکان بە دەگمەن خۆیمان چمون بمۆ حەج. هەنمدێکیان بە پمارەی 

ە زۆری لە چینی ناونجی کۆمەڵگا بون. خۆیان مەال و خەڵکی تریان ناردوە بۆ حەج. ئەوانەی چون بۆ حەج ب
یانی هەر شار و ناوچەیەک، بۆ خۆپاراستن لە رێگر و جەردەی رێگاوبمان، بە کمۆمەڵ لە گەڵ کماروانی  حاجی

گەورە رۆیشتون. لە گەڵ خۆیان توێشوی سەفەرەکەیان بردوە، خەڵک و خمزم و کەسموکارەکانیان بە ئمااڵ و 
یمان کمردون و لە هاتنەوەیشمیان دا  ەک لە گەڵیان رۆیشتون تا بە رێدەف و موناجاتەوە لە رۆیشتن دا ماوەی

یان بە هەمان شێوە ماوەیەک بەرەو پیریان چون. چون و گەڕانەوەیمان دو روداوی گرنمگ بمون  بۆ پێشوازی
 هەمو کۆمەڵگاکەیان بە خۆیانەوە خەریک کردوە.
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گەی موسڵەوە چمۆتە شماری ز( رێگەی حەجی گرتۆتە بەر. لە رێ 1235ک ) 1223مەال خالید ساڵی 
نوسمیوە. لە  دا لە حەڵەبەوە نامەیەکی بۆ مەال ئەحممەدی بماوزێ 1223ی شەوالی ساڵی  4حەڵەب. لە رۆژی 

 نامەکەی دا داوای لێ کردوە:
یمان دا بەرەو شمام  دڵنیایی بداتە دایک و کەسوکاری کەوا ئەو سەالمەتە لە گەڵ کاروانی حاجی :یەکەم
 بە ڕێ ئەکەوێ.
یگەران نەبممن، ئەگەر لە همماتنەوە دواکەوت. بە تەمممای ئەوە بمموە سمماڵێک بمێنێممتەوە و لە گەڵ ، نممدوەم

 یانی ساڵی داهاتو دا بگەڕێتەوە. کاروانی حاجی
، داوای کمممردوە ئەگەر ئەو سممماڵە نەگەڕایەوە هەواڵمممی "دەعممموا" ی عەجەم و فەڕەنگمممی بمممۆ سمممێیەم

 (26.)مەکتوبات، نامە: بنوسێ
ی ناوچەی پشدەر بموە، یەکمێ بموە لە شماگردە دڵسمۆزەکانی مەال  دی باوزێمەال ئەحمەد، خەڵکی گون

 خالید.

حەجنامە
مەال خالید سمەرەتای سمەفەرەکەی بە هەڵبەسمتنی تەرجیعبەنمدێک، لە سمەر شمێوازی تەرجیعبەنمدەکەی 
 عەبممدوڕەحمانی جممامی دەسممت پممێ کممردوە. هەڵبەسممتەکەی حەوت بەنممدە. بەنممدی یەکەمممی بەمجممۆرە 

 داڕشتوە:
 انا رحم کن بر ارزومندان زارسارب

 تاد  وعدە شد نزدیک و نبود بعد از این جای دقرار...
 (21)رۆحی مەوالنا: 

 لە بەندی دوەم دا ئەڵێ:


چون منش بیخمود کمن از  وق حمدی بهمر 
 خممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدای

 

 
 دل ز جا شد، تا بکی محمل نمیجنبد زجمای

 
 
گوش بر بانمگ حمدی جمان سموی جانمان 
 رهنممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممورد

 

 
 دل با یماد یثمرب در هموایتن بخاک شام، 

 
 
 مهممبط وحممی خممدا و مشممرق نممور هممدی

 
 
 مغرب مهر سپهر رحمت و  دق و  مفای..

 
 تاد

 (2)رۆحی مەوالنا: 
 لە بەندی سێیەم دا ئەڵێ:


من کە سرگردان جانانم   بماک از خمان و 
 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممان

 

 
 یا مرا کی در دل اید فکمرت سمود و زیمان

 
 

 لمممدر دل تممنگم چنممان سممودای یثممرب زد ع
 

 
 جای گنجایش کجا دارد در او یماد جنمان..

 
 تاد

 (43)رۆحی مەوالنا: 
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 لە بەندی چوارەم دا ئەڵێ:


 السممالم ای چهممرەات شممماڵ شبسممتان وجممود
 

 
 السالم ای دقامتت سمرو بهارسمتان وجمود..

 
 تاد

 (12)رۆحی مەوالنا: 
 لە بەندی پێنجەم دا ئەڵێ:


 ای پنممماه عا مممیان سمممویت پنممماه اوردەام

 
 
 کمممردەام بمممی حمممد خطممما و التجممما اوردەام

 
 
 بمممودەام سرگشمممتە تیمممه ضممماللت سمممالها

 
 
 این زمان رو سوی خورشمید همدی اوردەام..

 
 تاد

 (66)رۆحی مەوالنا: 
 لە بەندی شەشەم دا ئەڵێ:


 سمممرور عمممالم ممممن دل دادە حیمممران تممموام

 
 
 والە و سرگشمممتە سمممودای هجمممران تممموام

 
 

 تمر گمداشاه تخت دقماب دقوسمینی تمو، ممن کم
 

 
 کممی بممود یممارای ان گممویم کە مهمممان تمموام..

 
 تاد

 (32)رۆحی مەوالنا: 
 لە بەندی حەوتەم دا، کە دوایین بەشی تەرجیعبەندەکەیەتی، ئەڵێ:


 حممق انممانی کە تمما در دقیممد هسممتی بودەانممد

 
 
 دم بممدم در جسممتجوی خواهشممت افزودەانممد

 
 
 هوشممیارانی کە در امممر خممرد زو خیممرە انممد

 
 

 دیق تو از روشمن دلمی بگشمودەاند..لب بتص
 

 تاد
 (63)رۆحی مەوالنا: 

مەال خالید کە نزیک کەوتۆتەوە لە کێوەکمانی مەدیمنە دقەسمیدەیەکی درێمژی تمری دانماوە، سمەرەتاکەی 
 بەمجۆرە دەس پێ کردوە:


 عجایممب نشممئەیی زیممن دامممن کهسممار مممی ایممد

 
 
 تممو گممویی بمما نسممیم  ممبح بمموی یممار مممی ایممد

 
 

 تسممکین زخمهممای سممینە ریشممم ز خمماکش یافممت
 

 
 تمممماد تعالی اللە چە سان از مشک این کردار می اید...

 . 61)رۆحی مەوالنا:  
 (بۆ خوێندنەوەی دەدقی تەواو بڕوانە کۆتایی بابەتەکە
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 مەال خالید لەم سەفەرە، جگە لە بەجێهێنانی فەریزەی حەج، بە چەند مەبەستێ گەیشتوە:
ڵ  گمه  کانی بکما و، لمه زانسمتیه  نمده ردانی ناوه سمه  وڵی داوه همه  ڕیوه تێپمه ی پێیمدا و شارانه ئه: م که یه
)ریماض .زرێنێ ڵ دابممه گمه  یمان لمه دینیی - یدا بکا، گفتوگمۆی زانسمتی وێ ئاشنایی و ناسیاوی په زاناکانی ئه
 (25المشتادقین: 
. ، کمردوە دیس" بموه ی "حمه وه کی ناسمراوی گێڕانمه زانایمه  که شێخ محەمەد کەزبەری،ردانی  شام سه  له
  کمه  یدا کردوه ناسیاوی پهشێخ مستەفای کوردی ڵ  گه  ها له روه . هه رگرتوه دیسی لێ وه ی حه وه ی گێڕانه ئیجازه
ی  یه م شێوه وی ئه کانی دا، پێڕه ره فه سه  سااڵنی دواتریش دا، له  . له دیس بوه ی حه وه زاناکانی گێڕانه  ش لهیو ئه

 . وهکارکردنی کرد
 گەڕان بە دوای "مورشیدی کامیل" دا کە ئیرشادی بکات و ئەمیش "تمسک" ی پێوە بکا.: م دوه
  کێ لمه و و یمه نێموان ئمه  لمه  که  یه و گفتوگۆیه ی پێ بکرێ ئه ئاماژه  دا گرنگه  جه ری حه فه م سه ی له وه ئه

نماو   م لمه ماوده یی دا ده فسانه ڵبی چیرۆکێکی ئهدقا  کانی له و موریده  لیفه دواتر خهو،   دا روی داوه پیاوانی خوا
چیرۆکەکەیمان لە زممانی  نوسەرانی بیۆگرافی خالید، هەنمدێکیان . وه و، دایان ڕشتۆته  وه ته خۆیان دا گێڕاویانه

خممۆیەوە، گێممڕاوەتەوە کە لەوێ گمموایە توشممی بمموە. ئەگەر روداو یمماخود دروسممتکراو بممێ، لە هەردو بممار دا 
 ەیە.گرنگیەکی زۆری ه

کاتێ کە لە مەدینە گیرساوەتەوە، رۆژانە پرسیاری لە هاتوچۆکەرانی کەعبە کردوە و، داوای ئامۆژگماری 
و رێنمونی رەفتار و هەڵسوکەوتی لێ کردون. توشی پیاوێکی نورانی خەڵکی یەمەن بموە. پرسمیاری لەویمش 

ربمارەی هەلسموکەوت لەو شموێنە کردوە، ئەم وەکو "جاهیل" ێ ئەو وەکو "کامیل" ێ هەندێ ئامۆژگاری بکا دە
فێری کردوە کە کاروبار لەو شوێنەدا پێویسمتە چمۆن  پیرۆزە. ئەویش چەند ئامۆژگاریەکی پیرانەی کردوە و،

 یانە ئەوە بوە: بێ. یەکێ لەو مۆچیاری
"ئەگەر گەیشتیتە مەکەی موعەزەمە شەرەفی دابەزینی ئەوێت پێ بڕا، کە مایەی درەوشانەوەی حەزرەتمی 

، موشەڕەف بوی بەرامبەر نیشتەجێکانی و زائیرانمی ئەو شموێنە ئاسماری ئیعتیمراز بە کمار مەهێمنە، تەعاالیە
 ئەگەر لە کەسێ کردەوەیەکت بینی پێچەوانەی رواڵەتیمی شمەرعی شمەری  بمو، ئەوە بە بمێ حیکمەتمی مەزانە 

ی خمۆی بە جمۆیەک و بە بێهودەی مەژمێرە. بە تەوازوعەوە سەیری بکە. عادقل نمابێ عمیلم و عەدقمل و ئیمدراک
 نەژمێرێ."

کە چمۆتە مەکەی ممموعەزەمە و بەوە دڵخمۆش بمموە. بەیمانی رۆژی هەینممی بەراممبەر کەعممبە دانیشممتوە. 
کەوتۆتە خوێندنەوەی کتێبی "دالئل الخیرات". لە گەورەیی خوا سەرسام بوە، کتوپڕ کابرایەکی دیوە ریشمێکی 

پشمتی کمردۆتە کەعمبە و روی کمردۆتە ئەم. دەریمای درێژی هەبوە و جلوبەرگی خەڵکی ئاسایی لە بەردا بوە. 
غیرەتی جۆشاوە، ئامۆژگاری پیری یەمەنی لە بیر چۆتەوە. لەو بێ ئەدەبیە دڵی گۆڕاوە. پیمری یەمەنمی بەمەی 

 ی وتوە: زانیوە و، دڵی ئەوی خوێندۆتەوە. بە شێوەی گلەیی پێ
وی حمورمەتی حەرەمە و شمەرەفی "فاڵن ئەوەندە نازانی کە حورمەتی مەردی موئمین لە الی حەق سمەر

 ئەهلی دڵ لە شەرەفی کەعبەی موعەزەم زیاترە:


 دڵ بە دەسممممتهێنان کە حەجممممی ئەکممممبەرە
 دڵممممممێ لە هەزاران کەعممممممبە باشممممممترە 
 کەعمممممبە بنیمممممادی خەلیلمممممی ئمممممازەرە  
 بەاڵم دڵ روانممممگەی جەلیلممممی ئەکممممبەرە 
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پیمری یەمەنمی لە مەدیمنەی ممنەوەرە  کەواتە بۆچی ئەم رەفتارەی منت ئینکمار کمرد و ئامۆژگماریەکەی
 فەرامۆش و دەرگای ئیعترازت کردەوە؟"

 خالید کە ئەم کەرامەتەی لەو پیاوە دیوە، بە سۆز و پاڕانەوە، روی کردۆتە ئەو پیاوە و، وتویەتی:
پیاوان و ئاگاداری ئەسراری مەبدەئو مەئمالی.  "ئەی گەوهەری دورجی والیەت دیارە تۆ یەکێ لە

ستەمەندە ببەخشە لەو سوئی ئەدەبە و، دوەم، ئەم گومبموەی بیابمانی غیموایەت بە یەکەم، ئەم مو
روی نەجات و هیدایەت داللەت بکە. ماوەیەکە شۆر و هەوەسمێ لە سمەرم دایە و، تەمەسموک بە 
کەسێکی وەکو تۆ لە بیمرم دایە، ئەگەر بە لوتم  دقبموڵم کەی و کڵمۆمی دەرگما داخراوەکمانم بە 

 وە."کلیلی هیمەت بۆ بکەیتە


کابراوتویەتی:
"ئەی عاشممقی سممەرگەردان، تممۆ هممی ئەوە نیممت لە گەڵ هەمممو دقەل و داڵممێ بممی و، 
پەروەردەکردنی گوڵێکی وەکو تۆ هی هەمو چیمەنێ نمیە، تمۆ شایسمتەی چەمەن و گموڵزارێکی 
تری. بەم ئیشارەتە بەشارەتت ئەدەممێ کە لەم سمەفەری خەیرولئەسمەرە گەڕایمتەوە بمۆ واڵتمی 

 .لە هیندستانەوە دێتە سەردانت، پەیامت بۆ ئەهێنێ."خۆت، کەسێ 
 . 11 - 21)ریاض المشتادقین: 

 (33. الحدائق الندی،: 51ا فی الموارد: 
خالیدێ لە کوردستانەوە، ئەو رێگا دورە پڕ مەترسیەی تەی کرد بێ، بۆ سەردانی پیرۆزگاکانی ئیسمالم 

ێممتەوە، ئێسممتا کممابرایەکی ریشممداری چڵکممن بە و، ئەو هەمممو شممیعرەی لە ستایشممی ئەو شمموێنانەدا هممۆنی ب
ی بڵمێ: "لە الی یەزدان ممرۆڤ لە کەعمبە، کە پیرۆزتمرین روگەی  جلوبەرگی کەسمێکی هەژاری ئاسماییەوە پمێ

موسوڵمانانی جیهانە، بەرزترە " ئەبێ   "راچڵەکین" ێکی لە ناخی دەرونی خالیدا دقەوماند بمێ؟ ئەم دقسمەیە کە 
ۆ لە گەڵ دقسممەی ئەوانە یەک نمماگرێتەوە کە وتویممانە: "مممرۆڤ بە نرختممرین بممابەتێکی فەلسممەفی کممۆنە، ئمماخ

 سەرمایەیە"؟
ئەو کابرایەی پشتی کرد بوە کەعبە و روی کرد بوە خالیمد، خالیمدی تمێ گەیانمدوە کە "فتموح" ی ئەو 
 لەوێ نممیە بەڵکممو لە الی کەسممێکی تممرە کە لە هیندسممتانە. حمماجی مەال خالیممد بەو ئومێممدەوە گەڕاوەتەوە بممۆ

 کوردستان.
مەال خالیممد چممۆن بە سممۆز و پەرۆشممەوە بەرەو مەکە و مەدیممنە چممو بممو، بە داخ و خەمێکممی زۆرەوە 
ماڵئمماوایی لە پممێغەمەر و پیرۆزگاکممانی ئیسممالم کممردوە. بەاڵم بە پەیممامێکەوە کە بەرەو گەورەبممونی ببمما. بەم 

 بۆنەیەوە ئەڵێ:


 وا حسممرتا جممدا شممدم از خممانەیی خممدا
 

 
 ە شمود دل ز تمن جمدا..از غصە ودقت گشت

 
 تاد

 (3)رۆحی مەوالنا: 
 هەروەها لە خواحافیزی دا وتویەتی:


 ای جلوەگمممممماه ایممممممزد دادار المممممموداع

 ای دقبلەگمممماه احمممممد مختممممار المممموداع 
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 بەیتی دا ئەڵێ: لە دوایین


 خالمممد چمممو دیمممر اممممدی و زود میمممروی
 بممما شمممادی کمممم و غمممم بسمممیار الممموداع 
 

گەیشمتۆتە هەر مەنزڵمێ، وە بە دەم رێگما . وه ته دقیوه تهمەال خالید کانیی شیعری ەرچی ئەگدا  ره فه م سه له
لە هەمویمان دا چەندین شیعری لە "نەعت" ی پێغەممبەر و ستایشمی داروبەردی مەکە و مەدیمنەدا هۆنیموەتەوە. 

فاعەت" ی بمۆ بکما. ی خۆش بێ و، لە پێغەمەر ئەپاڕێتەوە "ش خۆی بە گوناهبار دائەنێ و لە خوا ئەپاڕێتەوە لێ
  وه کمه ر یه سمه  ، بمه ره فه م سمه تن به تایبه انموی هه  که  وه ته ک شیعری هۆنیوه یه زنجیره  وه یه جه م حه ی ئه بۆنه  به

بابەتەکمانی شمیعرەکان داهێنمانی  .ن" پمۆلێن بکمرێ جناممه کمو "حه ی دا وه که دیوانه  شێ له . ئه دیوانێکه  نیمچه
 زۆرتر دوبارەکردنەوەی هەمان بابەتن کە پێش ئەو زۆر شاعیری تر وتویانە.دا نیە  تازەیان تێ

حاجی مەال خالید دوای گەڕانەوەی لە حەج چۆتەوە سلێمانی. پمێ نماچێ وەکمو خمۆی بە تەمما بموە لە 
گەشتەکەی دا بۆ حەج ساڵێکی پێ چو بێ. لە حیجماز پیمری تەریقەتمی نە دۆزیموەتەوە، بەاڵم بەرچماوی رون 

سلێمانی چۆتەوە مەدرەسەکەی خۆی و، دەستی کردۆتەوە بە کاری مەالیەتی. مەالی مزگەوت ئەشمێ  بۆتەوە. لە
چەند کاری بو بێ: پێشنوێژیکردنی موسوڵمانانی ئامادەی مزگەوت لە هەر پێنج فەرزەکەدا، ئەگەر ممزگەوتەکە 

بە پملەی موسمتەعید.  خۆی جگە لە مەال پێشنوێژێکی تری نە بو بێ. دەرس بە دقوتابی و فەدقێ و هەندێ جار
 وەاڵمدانەوەی پرسوڕای موسوڵمانانی هاتوچۆکەری مزگەوتەکە و کێشەی رۆژانەی خەڵک.

یەکی سەخت، لە نێوان ئەوڕەحمان پاشای  کاروباری سلێمانی لەو ماوەیەدا ئاڵۆز و نائارام بوە. ملمالنێ
ی  هەبموە. دوای ئەویمش ملمالنمێ کوڕی مەحمود پاشا و ئیبراهیم پاشای کوڕی ئەحمەد پاشا، کە ئامۆزا بمون،

سەخت لە نێوان ئەوڕەحمان پاشا و خالید پاشای کوڕی ئەحمەد پاشا دا، ئەوانیش هەر ئمامۆزا بمون، هەبموە. 
چەند جارێ ئاڵوگۆڕی دەسەاڵت لە رێگەی هێنانی لەشکری ئێران یا تمورکەوە بموە. لە گەڵ گمۆڕانی ئەوان دا 

ان دا روی داوە. هەمو جار بە سەدان کەس و خێزان دەربەدەر بمون. گۆڕان لە دەزگای کارگێڕیی میرایەتی باب
ئەوەش نائارامی زۆری خوڵقاندوە. مەال خالید تا ئیبراهیم پاشا، بنیاتنەری شاری سملێمانی، زینمدو بموە بەو 
 سەرسام بوە. بە چەند شیعر کە تایبەت بۆ "مەدح" ی ئەوی داناوە تا رادەی "موبالەغە" ستایشی کمردوە، بەاڵم

ک( لە موسڵ، ئیتر روی کردۆتە دۆسمتایەتی لە گەڵ ئەوڕەحممان پاشما و  1217دوای مردنی ئیبراهیم پاشا )
کوڕەکانی؛ مەحمود بەگ، عوسمان بەگ، حەسەن بەگ، سڵێمان بەگ،... سەرەتای نامەکانی کە بۆ ئەوڕەحممان 

ان پناها" ئەی پەنای داواکاران، پاشای نوسیون بە: " احبا" ئەی خاوەن، "امیدگاها" ئەی جێگەی ئومێد، "داعی
 دەستی پێ کردوە. "عدالت پناها" ئەی پەنای دادپەروەری،

یان پێ کردون.  یەکانی بەغداد یاری بنەماڵەی میرانی بابان لە ناو خۆیان دا ناکۆک و ناتەبا بون. والی
ەنمد جمارێ گیمراوە و چەند جارێ ئەوڕەحمان پاشایان البردوە، یەکێ تریان لە ئامۆزاکانی لە جێ دانماوە. چ

 دور خراوەتەوە.
ی بەغداد ئەوڕەحمان پاشای الداوە، ئەوڕەحمان پاشا ملمی نەداوە. خمۆی ئاممادە  ک والی 1223ساڵی 

کردوە بۆ بەرگری. لە دەربەندی بازیان دامەزراوە. لەشمکری بەغمداد، بە هاوکماری ئامۆزاکمانی ئەو، خالیمد و 
بەرگەی نەگرتموە شمکاوە. کوشمتارێکی زۆری لمێ کمراوە. ئەم سڵێمان، هێرشی کردۆتە سەری. هێزی بابمان 

شەڕە هاوزەمان بوە لە گەڵ حەجی مەال خالید. ئەوڕەحمان پاشما هەاڵتموە پەنمای بمردۆتە بەر ئێمران. چمۆتە 
تاران بۆ سەردانی فەتحعەلی شای دقاجار. شا رێزێکی زۆری لێ ناوە. وێمنەی ئەوڕەحممان پاشمایان لە ریمزی 

و سەردەمەدا لە سەر یەکێ لە دیوارەکانی ناو "کاخی نیگارستان" کێشماوە. مەحممود بەگ پیاوە گەورەکانی ئە
)دواتر مەحممود پاشما( ی کموڕی بە بمارمتە لە ئێمران گمل دراوەتەوە. شما فەرممانی داوە بە ئەممانواڵ خمانی 
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لە میرایەتی  ی کوردستان هاوکاری سپایی پاشای بابان بکا بۆ ئەوەی بگەڕێتەوە سەر دەسەاڵت ئەردەاڵن والی
بابان دا. شەڕێکی خوێناوی لە مەریوان لە نێموان لەشمکری عوسممانی لە الیەک و هێمزی هاوبەشمی بابمان و 
ئەردەاڵن دا لە الکەی تر دقەوماوە. ئەوڕەحمان پاشا شەڕەکەی بردۆتەوە. سەرکردەی هێزی عوسممانی بە دیمل 

 کوژراون. گرتوە. بەاڵم چەند کەس لە برا و کەسە نزیکەکانی لەو شەڕەدا
حاجی مەال خالید دانیشتوی شاری سلێمانی بوە. لە نزیکەوە شایەتی ئەم روداوانە بموە. "مەرسمیە" ی 

دینیی هەیە. مەال خالید  - بۆ کوژراوەکانی شەڕەکە داناوە. شەهید کە لە ئیسالم دا تێگەیشتنێکی دیاریکراوی
کوژراوەکمانی، کە لە شمەڕ دا دژی هێمزی  شەڕکەرانی بابانی بە "شێری بێشمەی مەردی" و "مەردانمی حەق" و

بەغداد کە بەشێ بون لە هێزەکانی دەوڵەتی عوسمانی، بە "شەهید" داناوە. مەالیەکی سوننی کموژراوی شمەڕی 
دژی خەلیفەی ئیسالم بە شەهید دابنێ فتوایەکی ئاسان نەبوە. شارەزاییەکی زۆری ویستوە لە فیقهی ئیسالم و 

 بەردەم خەڵک دا.ئازایەتیەکی زۆری ویستوە لە 
دوای شەڕی مەریوان ئەوڕەحمان پاشا کاروباری میرایەتی بۆ جاری چەندەم گرتۆتەوە دەسمت. زۆری 

ی بەغداد تێک چۆتەوە. دیسان لەشکری کراوەتە سەر، ئەمیش دیسمان  نەخایاندوە دیسان نێوانی لە گەڵ والی
ممان پاشما و هێمزی بابمان کمردوە. خۆی ساز داوە بمۆ بەرگمری. حماجی مەال خالیمد پشمتیوانیی لە ئەوڕەح

ئەوڕەحمان پاشا ئامادەکاریی کردوە بۆ شەڕ. مەال خالید ئەم "دقیتعە" شیعرەی لە ستایشی خمۆی و تۆپەکمانی 
دا هەڵبەستوە، ئەوڕەحمان پاشای بە شێر و تۆپەکانی بە هەژدیها چواندوە و، میژوەکەیشی بە حسابی ئەبجەد 

 تۆمار کردوە، ئەڵێ:
 

 یر میممدان، شمماه گممردون جمماودانعبممد رحمممان، شمم
 بممما عمممموم شمممهرتش مهمممر اسمممت ماننمممد سمممها 
 طممموب اژدرواررا چمممون بمممر عمممرادە تکمممیە داد 
 پممارە شممد خمپمممارەوش دقلممب عمممدو زیممن اعتنممما 
 حسممب حممال خصممم ملهممم گشممت تمماریخش بممدل 
 "٢١١١"دشمن بد چون رهمد از شمیر یما از اژدهما:  
 عبممد رحمممان، شممیر میممدان، شمماه گممردون جمماودان 
 بممما عمممموم شمممهرتش مهمممر اسمممت ماننمممد سمممها 
 طممموب اژدرواررا چمممون بمممر عمممرادە تکمممیە داد 
 پممارە شممد خمپمممارەوش دقلممب عمممدو زیممن اعتنممما  
 حسممب حممال خصممم ملهممم گشممت تمماریخش بممدل 
 "٢١١١"دشمن بد چون رهمد از شمیر یما از اژدهما:  
 

"شمێر" ەکە و "هەژدیهما" کەدا  بە پێچەوانەی پێشبینیەکەی حاجی مەال خالیدەوە "دوژمنی بەد" بە سمەر
زاڵ بوە. ئەوڕەحمان پاشا لەو شەڕەدا شکاوە. بۆ یەکێ لە کوژراوەکانی ئەم شەڕەش "مەرسمیە" ی دانماوە و، 

 بە حسابی ئەبجەد مێژوەکەی تۆمار کردوە.
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ئەوڕەحمان پاشا کە بە یارمەتی ئێران گەڕاوەتەوە سەر دەسەاڵتی بابان پاش ماوەیەک پەیوەندیەکانی 
گەڵیان تێکچوە. ئێران لەشکری هێناوەتە سەری. مەحمود بەگی کوڕی کە دەسبەسمەر بموە الی ئێرانیەکمان لە 

 مەترسی کوشتنی لە سەر بوە.
لە بەردەم هێزی ئێرانی دا کشاوەتەوە کۆیە. زیماتر لە ممانگێ  شەڕ دقەوماوە. ئەوڕەحمان پاشا شکاوە.

 ناچاری گەڕاونەتەوە دواوە.لە کۆیە گەمارۆیان داوە. سەرەنجام هێزی ئێرانی بە 
ک، حماجی مەال خالیمد خەریکمی کاروبماری دینیمی ممزگەوتەکەی و وتمنەوەی دەرس و  1224ساڵی 

ئامۆژگاری بوە لە پڕ، لە الیەن شاه عەبدواڵوە، دەروێشمێ لە هندسمتانەوە پەیمدا بموە. لە ممزگەوتەکەی ئەم دا 
. 135.)ریماض المشمتادقین: لید" دەستی پمێ کمردوەنیشتەجێ بوە و ماوەتەوە. لێرەوە ئیتر "سەحرانەوەردی خا

 (34. الحدیق، الندی،: 54ا فی الموارد: 
 پیرەمێرد دقەسیدە فارسیەکەی مەال خالیدی لە ستایشی پێغەمەر دا بەمجۆرە تەرجومەی کوردی کردوە:


  ێد هسمارۆک ەممن ل ۆوا بم ەئنەشم ەیشمانین ەیشمئەن شنۆی

 ێد اریممم ۆیبممم ەک وتەرکەد مۆبممم انممماەیربەب یبممما ەڵگەل
 بممو شڕێسمما ەخمماک وەب واەئ شمممڕێ ڵممید یشممێئ ممموەه

 ێ؟تاتمممار د یشمممکوم ۆیبممم ەچمممون ل یە،واەد مەئ یە،خمممودا
 نمێشمموبهەئ سممتۆد یسممالیو یژنممەج ەیوەکشممیە یمممانگ ەب
 ێد هممموارڕە یکمممەیپ یکێسمممم ینێنممماو شممموەناوب مممماڕێ ەل
 ەکێنێشمممممو ەنمممممازانم چ ەوا ک یویمممممدەن یکمممممیێ ێج ەل
 ێد تمممارەع یدوکمممان یشمممەکڵد یشمممۆخ ینۆبممم مەدمممماەد
 ەرونمماک ەکسممانیە هممانیج ،گمموم بممو وەشمم و ژڕۆ ەیشممانین
 ێد نممموارەئ یتممماوڕپ یوەتڕپممم کیە یدواەدواب ەنمممدەمەئ
 یە ێجمم نممدڵوا ب یکممێکیە ەیلممویج ی ێجمم ەنێشممو مەئ ەڵممێب
 ێ؟د فکمارەئ یریسموەت ستەد ەل ەیک ،ەینێو یکسەع ڵیاەیخ
 وەئ ی ێپم نێشمو ەل واڕبم و ێخاکما بنم رەسمەب کیە ێپ رەگەئ
 ێد زارڵگممو یشممۆخ ینۆبمم ەخمماک وەل شممرەح یژڕۆ تمماەه
 نممممایناب یچممماو ەبکممممات ی ێپممم یزۆتمممم ەل ێزۆتممم رەگەئ
 ێد بسممارەئ یهلممەئ یچمماو ەل ژتممریت رۆز ەچمماو وەئ تممریئ
 وەئ یاڵبمما یروەسمم ەینممدەب ەبممنەئممازاد ئ یروەسمم ێجممار ەب
 ێد فتممممارڕە یرزەت یرامممممەخ ینگمممماوەه ەک ێنگممممانەهەن

 ەدیمشمممەج یرۆمممم یێممممنق سمممکمێفرم یسمممور یکۆتنممم
 ێد نبممارێخو یچمماو یاوئمم ەل ،وەئ ڵیئمما یعلممەل یودقەشمم ەل
 ەرێمممل لەزەئ یحوسمممن یوەتڕپممم ینممماو ە ب اریوشممم ڵەد
 ێد اریوشممم یکمممێلبەدق یمەممممدەه ۆبممم مەدەب مەد یللمممەجەت
 ی،دارێمممب ەهمممات ب مۆبممم ،ومەخ ەتێمممب بممموەن وامیمممه ەیوەئ
 ێد دارێمممب یختمممەب یەیسممما ەل ەکەیمممزێ  ف نەماشممماکەت
 دیمممخال انەیمممب رەب یبممما ەڵگەل ەیتممماک همممانین یازڕ ێرەئ
 ێجممار جممار د ەموختممار یدەحمممەئ یخمماک ینممێب یکممورد ەب
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 ی"ممما اوحمم" یسممرارەئ یمممەحرەم ە"ممماڵ الممل یلمم" ینممیمەئ
 ێد نممدارەپ و شۆهمم ەیدقممو ەژور تممر لوەرەب ەیزکەح تمماەه

 "لممموال " ەییسمماح یشاسمموار "لعممممر " یختممەت یهەشمم
 ێد دادار ی ڕێ یال دەبەتمممممما ئ یدرود ڕپمممممم یسممممممرود

 ێنممێد وەبممر رشمماەع رەسمم ەب ەرشممەف مەئ یممماچکردن ێپممە ب
 ێد نکمممماریئ ەکممممارێب ۆبمممم ەکممممار مەل ەوەکیممممێ  رو ەب
 الدا رەه ەب یشممممممماناز ەب وەئ یاللمممممممەج یوانەیمممممممئ ەل

 ێد واریممممو د دار یورەد ەل  الچممممن ە،وەونەدورک یداەسمممم
 وەئ یئاسمممممتان یوانەپاسممممم متمممممرەک ەک یوانەیمممممئ ەچ
 ێعمار د یال ەل وەئ ۆیتم نیممەز یوڕ یشا نڵێب و تێب رەگەئ
 رشەع ینممارەتمما ک تەکممریف یشمماناز ایەیممپا ی ێپمم رەب ەل
 ێنقممممار دیم ەل ینێخممممو ێبممممەمانممممدو ئ رامەم ەناگمممات ەک
 مێپمممم ەتێممممدقەچ ەڵه نممممادانیع ڵممممیچق دایە ڕێ مەل رەگەئ
 ێئممازار د ەال ب ەیک ڵیگممو یکممڕد چممنەو ڵ  گممو ەبمماکم ەچ
 وەئ یممممو ڕەییتمممو یتمممار ەل یێتممما ێوەک سمممتمەد رەگەئ
 ێتاتممار د یمشممک ڵیاەیممخ ەیمممن ک یال ەل زیممرگەه تممریئ
 نممدەچ رەه وەئ یسممفەو ەیوشممتڕ ەتێنمماب واەک ەکێشمماه ەچ
 ێد هوارەشم وڕید ێرجمەه یرچەگ مزەعەئ یرشەع ینجەگ ەل

 زیمرگەه ێجم ەتیەنا ۆیب ەدقورس ندێه دەریخ یال وەئ یناسە
 ێد فکمممارەئ یفکمممارەئ سممتەدەوا ل ی  کمممار خمممواەب نمماەپ
 ممممماەئ ەوەخاشخاشممم ەیمممیدان ەتێمممبچ خرەچ ێگمممونجەئ
 ێگوفتممار د و ریممدقرەت ەیشممتڕ ەیدقممو ەل یدحممەم ێکممو ەل
 یرزەبرەسممە ب ێبمم بممو وەئ یشاباشمم هممانیجردوەه ێسممەک
 ێد ردارەسممم یریمممعبەت نۆچممم ەزات وەئ ەیربمممارەد تمممریئ
 ێنممممازان ەداممممماو لیممممئەجوبر ،یرونممممەد یسممممرارەئ ەل
 ێد جمار دەسم ەخواو یال وەئ یساف یدرەس یدققەش ۆب رەگەئ
 ەهمممودێب ەب یحممماج ەکەم ەیت ەعمممبەک یدور ی ڕێ نمممدەوەئ
 ێد دارڵمممد یلبمممەدق یوافمممەت ۆبممم ۆیخممم واەئ بەیتمممواڵ ەک
 " ەفممممائز الجممممود" یوجممممود و،ەئ یەیسمممما ەل ەکێمممممیرەک
 ێنماو خمار د ەل ڵگو و  تدێرەد رەوهەگ ردەب ە، لڕدو ایرەد ەل
 ێگممماه مەد ەتێمممد ینمممینەکێپ ەیغمممونچ یوێمممل مەدمممماەد
 ێد زارڵگمممو ەل یکیێشمممنو ،یێبممما وەئ یخمممولق یحوسمممن ەل
 یبمم سممتگارڕ یتمموانەئ ۆتمم ەبکممات وڕ وەئ یکممێلەیم رەگەئ
 ێزار د ڵەیینمممممما کێممممممژڕۆ ەل ەفممممممرازان ردنەگ مەل ەک
 ،شمتێاهڕ ۆبم ینگوسمتەئ وەئ ەک ،بمو مانمگ تەتاوانا دول ەل
 ێبممار درو ینگممەد شممتاەد ەل یژێنوسممتەد یئمماو یزەیممف ەل
 رچمموەد سمتەد ەل همیشمبەت یوداەه یرەسمم یممو یوداەسم ەب
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 ێد شممعارەئ و شممعارە  تمما ئیحوسممن یمممالەک ەیک یعتممەن ەب
 ەکیمممممێواەه یبممممماد نیرەئممممماف ینیرەئممممماف یاسمممممتڕ ەل
 ێکمار د نیرەئماف یهمدەع ەل ۆیخم رەه نیرەئماف انیگ رەگەم
 وەئ ۆزوبممان بمم ەهممات واەک ییحراەسمم یئاسممک رەه کەوەن
 ێد قممراریئ یبممانگ یزاتیممموعج ۆبمم ەوەنگەسمم یسممنگ ەل
 وا ەیدور ەگڕێمممم وەل ەوەچممممو هممممات کێنممممدنچاودقوچا ەب
 ێد شممموارید یە ڕێ وەئ ەیوەکمممدانێل دەریمممخ یکمممەیپ یالەل
 دایم ڕێ رەسم ەل سمتەب انیمزیر ەدریان تما سممئاس ەیشتیفر
 ێموختممار د یفیشممرەت داەئ انیمم ینێمزگ یشممۆخ یشممۆخ ەب
 رخماەد ۆیخم یکێشکیت روی یدیخورش ،یرەشتوم یاستڕ ەل
 ێد ڕبممازا ،ڕیبممازا ۆبمم ،یانیممگ یدقممدەن ەب نعممانەک یهممەم
 ینمممامر یچمممەک ۆتممم وڵە نممما ەدار همممات ایمممدور یردەد ەل
 ێعممار د وتەئ یدوا ەیانییممژ مەناچممار ل یردەم ۆتمم رەگەئ
 ڵگمو و روەسم ەب وەئ یوڕ و دەدق ننێشموبهەئ تەسمبین ێبەب
 ێال خمممموار د ەل ەیزمەن مەئ ەمەزن و  وقەز یربممممابەئ یوەئ
 ێنێنممممموەئ یونممممماکڕ ەوەئ یرو یکمممممێوەتڕپ ژڕۆ ڵمممممێب
 ێد وخسمممارڕ ەل یکێکۆتنممم وەئ یوڕ یدقەئمممار ڵگمممو  ڵمممێب
 نەمەیمممئ ی یواد یختمممەدر رەسممم ەوتەبمممو، ک وەئ یللمممەجەت
 ێد داریممد یتممورا خواسممت ەموسمما وا ل یە یرەک ێلمم چمماوەب

 خەزۆد رەسممم ەنمممارد یدیمممزیەبمممو با وەئ یدرەدق یغمممرور
 ێد ردارەسمممە ق وا لەنمممالحئە یبمممانگ ەو ەنسمممورەم مەد ەل
 وەئ یبممازو یزێممه ۆالم بمم ەکممورت وەدیممفائ ەب ەیوات ەمەئ
 ێد هممممارەدق یسممممتەد ەب واەئ ەیانیممممدقەف ڵەدقممممو ەیردەپ ەل
 ێنمێبگرم و یبگمر رەگەئ ورەه وەئ یخاەسم یسمتەد ستەد ەل
 ێد وبممارڕ ەب ەیتڵگمما زارەه دەسممدا جممو ەل یسممتەد یفممەک
 ێجمممممار ێوەک رەب یکمممممەێیترەدق ەڕب رەگەئ وەئ یمممممریب ەل
 ێد خمممارەز ییایمممرەد و زومڵدقمممو یوشمممک ەب دا یوشمممک ەل
 "المممم نشمممرح" یزاخممماوەب وەئ ەپممماک ەنگیسممم وەئ ۆیتممم ەل
 ێد سممرارەئ ەنیممنجەگ ەڕز و ویممز ایمم ر،ەگمموه یکممان کمموەو
 ەانیواەشمممممێپ وەئ ێبمممممەن مییدقممممما ەوەب انیپشمممممت رەگەئ
 ێبممار د ر،ەسمم ەل انیترسمم رانەمممبەغێپ ممموەه رداەحشممەم ەل
 گممرتەڵه یوەئ یەی  غاشممەرەکممبەئ ر،ەکممبەئ یناموسمم ەوەب
 ێسممماالر د ەکمممتین مەب ەڵمممێب شممماەیشتیفر ێڵمممیخ رەسمممەب
 م؟ەبمممکی چممم مەاڵب یسمممفەو وە تراڵبممما یەیەپممما مەل ێلمممەگ
 ێد نکمماریئ یەیممما رەسمم هممل،ەنائ ۆبمم مڵممێب اتریممز رەگەئ
 ێکمممرەد رەشمممەب یفمممیعرەت ێکمممات دا انیدقودسممم یزممممەب ەل
 ێد نسمممارەئ یفیوسمممەت وانەئ یدوا ر،جیاهممممو شممماناێپەل
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 ییئمممازا و یردەم و ینێدوشممممن شمممک یرێشممم ەیشمممێب ەل
 ێممممار دۆت ەب یعتمممەن ەرەممممبەغێپ ەییمیشممم نێیبمممدو ەک
   مەحممات ەویەممما ۆبمم تەییندەرمەشمم ڵممێب دا نیخشممەب ەل
 ێگوفتمممممار د ەب ەفمممممرازانردنەگ وەئ ینممممماو ێکمممممات ەک
 مممانیئ یرەفممتەد رەسمم کممانەئازاد یوڕەشممێپ کەو کەوەن
 ێد مکممارەرەک ەیسممتەد ڵەیدقمماف رەنمماو سمم ەهممات ینمماو ەک
 دا دقورئممان ەل یبممو رەکممبەئ یقیسممدد و رەروەسمم یقیدەسمم
 ێدادار د ەل "الغمممار یهمممما فممم"از  "نیارنممم یرمممان" یناسمممە
 بمممون وەئ ڕیشممم ەیردقەخ یتەحمممورم یشمممۆپەنۆک ەشمممتیفر
 ێسمممزاوار د وەئ یئنەشممم ەل ییخممموا یزاڕە ەیمممموژد ەوەب
 ێبم اریم ۆبم یژار بماداەم سمتەب ۆیخم ی ێپم ەب یمار یمەد
 ێد اریمم یەیممریت رەه سممتەد ەوا ل یاریمم یاریمم  نممدارەپەم
 ێنیشمممممممەپەردقەخ ێخشممممممەتاجب ێنێسممممممترەشویک رەگەم
 ێد همممارەدق ەل نهممماەوا ت یزممممەج و  زمڕە و  زمەع و  دلەع ەک
 ەبمماو مەدەب ەشممولێم یلیسممم وێممد نەکەد اڕ وەئ سممتەد ەل
 ێد ارەییمممد ەل نۆوا چممم ەیوەکمممرد ەنیمممگە   ئێد وەل ەمەئ
 یتاڵمممماەک و  رفمممانیع و ڵ زەف و ڵ دقمممەع و  لمیحممم و  لمیعممم ەل
 ێد گممارەڕپ ەل رتممرۆز یخممولردوەگ ەیەشممتەگ رەسمم ڵدقممەع
 یەداڕێ  ەل انیرەسمممم راەسمممم ردوەه واەک رەسمممم ردوەه ەل
 ێموختمممار د یاریممم ۆبممم رەه ەاریمممد یاریمممختەب یلمممیلەد
 ەرکەنممماو د ەل سمممتانەد یمەسمممتڕۆ یداسمممتان ۆتممم تمممریئ
 ێد ەڕاڕک یکممممارەیپ یرەکەیممممپ ینمممماو ەک کمممماۆڕیک ەل
 ؟یچۆبمم یەنمم نیشممکوم ینمماوک یئاسممک ەوگڕە ی ێجمم رەگەئ
 ێتاتممار د یسممکیم یشممۆخ ینۆبمم ەیگڕێمم یپمماک یخمماک ەل
 ەژراوێمممن یشمممقەع یدیهەشممم ەنمممدێه داەخممماک مەئ ۆیتممم ەل
 ێد نمممداریبر یرگمممەج ەوەسمممور ینێخمممو ەب ەالل کممموەو
 ەکیێتمماەخ سممتنیو تمماەخ ،یشممکیم یتممەخ ڕڕەیتممو  ی ێجمم ەل
 ێئمممازار د ەب وەئ و  شۆخمممەن ۆبممم ەممممان یرممممانەد مەئ ەک
 ێنێسممممموتەئ ەکێشمممممکیپز یشمممممقیع ەیزبەج یکمممممێمەک
 ێد دارڵمممد ەل ێکمممات مممموەنممماز ه وە ناڵدێمممب ۆبممم ازیمممن
 چمو هواەسم ەب بموی زانمەن یعنماەبمو وا م رێکمو ڵد م،یکەح
 ێ. د ووارەد یرخممممەچ یورەد ەل وەئ یال ا،ەیتیواسمممم مەئ ەک

 (61)رۆحی مەوالنا:                                                 
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-3-
ک(1226- 1224)دیسەحرانەوەردخالی

لە حیجماز  پێ بگمات کە تا ئەو پەیامەی تەوەرێژ لە چاوەڕوانی دا نەماوەدحاجی مەال خالید ماوەیەکی 
 1224سماڵی هێشتا دو ساڵ تێ نە پەڕی بمو بە سمەر گەڕانەوەی دا لە حەج، . یبو بیستلە کابرای یەمەنی 

بۆ گەیاندنی پەیامی پیمرەکەی  ی بە ناوی دەروێش محەمەدەوەگەیشتۆتە سلێمان لە هیندستانەوە کابرایەک ک
 (15. )ریاض المشتادقین: بە خالید

لە الیەن  خالید لە ناو هەمو مەالکانی کوردستان دا، بە تایبەتی لە ناو مەالکانی سملێمانی دا، هەڵبژاردنی
وە. پیمری تەریقەتمی دەروێش محەمەدەوە رێمکەوت نەبموە، بەڵکمو لە ئاگماداری و شمارەزاییەکی پێشموەوە بم

ک(، کە خمۆی نیشمتەجێی هیندسمتان بموە، لە نماو  1243 - 1152نەدقشبەندی، شماه عەبمدواڵ غموالمعەلی )
واڵتانی ئیسالمی دا، بە تایبەتی لە ناو واڵتانی سوننەنشین دا، تمۆڕێکی فراوانمی پەیوەنمدی لە بماوەڕپێکراو، 

ی و پیاوچاکەکەی ناو کەعمبە کە خالیمدیان ئاڕاسمتە خەلیفە و مورید و مەنسوب هەبوە. دور نیە کابرای یەمەن
کردوە بۆ دۆزینەوەی "مورشیدی کامیل" بچێتە هیندسمتان و، دەروێمش ممحەمەدی تمایەن، کە بە دوای خالیمدا 

 هاتۆتە سلێمانی، بەشێ بوبن لەو تۆڕە.
ی مەال دەروێش محەمەد، ماوەی چەند لە سلێمانی ماوەتەوە، باس و گفتوگۆی لە سەر چمی لە گەڵ حماج

خالید کردوە، وا بە خێرایی دقانیعی کردوە، لە گەڵ ئەو رێگەی هیندسمتان بگمرێ بە نیمازی گەیشمتن بە شماه 
عەبدواڵ، بە نەزانراوی ماوەتەوە. خالید کاتێ کەوتۆتە "سەحرانەوەردی" خۆی نەداوەتە دەست رێمکەوت، وێمڵ 

کێ ئەچێ و بۆ چی ئەچمێ. بەاڵم رەنمگە  و بێ مەبەستی دیاریکراو نەبوە، زانیوێتی بۆ کوێ ئەچێ و بۆ الی
 نەی زانی بێ ئەنجامەکەی چی ئەبێ.

 لەو دقەسیدەیەدا کە لە مەشهەد بۆ ئیمام رەزای داناوە، ئاماژەیەکی لەو بارەیەوە کردوە، ئەڵێ:


 پیکممی فرسممت بهممر مممن بینمموا بە هنممد
 سوی کسی کە خاک درش مسک ا فر است 

ئارامگای ئیمام رەزا دا دای نماوە، رونتمر ئاڕاسمتەی رێمگەکەی و لەو دقەسیدەیەیش دا کە لە ماڵئاوایی 
ی کممارەکەی لە شممام و مەکە  دوامەنزڵممی سممەفەرەکەی بمماس ئەکمما و، بە ئاشممکرا دان بەوەدا ئەنممێ، کە گممرێ

خۆی ئەخماتە بەرخماکی  نەکراوەتەوە، بۆیە لە خاکی دقەندەهار و هیرات تێ ئەپەڕێ رو ئەکاتە جام، سەرەنجام
 لی، واتە شاه عەبدواڵی دیهلەوی، پیری تەریقەتی نەدقشبەندی، ئەڵێ:ی غوالمعە پێ
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 خالممد بیمما و عممزم سممفر زیممن مقممام کممن
 بممر روضممە رضمما بممدل و جممان سممالم کممن 
 از گفتگممموی خمممام روافمممت دلمممم گرفمممت 
 بممر بنممدوبار دقطمماڵ سممخنهای خممام کممن 
 بدعت سرای طموس نە جمای ادقاممت اسمت 
 برخیممز و روی دل بممدر پیممر جممام کممن 
 خمماک دقنممدهار و هممرات نیممز درگممذر از 
 مقصود دل چو خاص بمود تمرک عمام کمن 
 در شممام و مممکەات گممره از کممار وا نشممد 
 مممن بعممد  ممبح راه بممره هنممد و شممام کممن 
 خممممودرا بخاکپممممای غممممالم علممممی فگممممن 
 محمممو هممموای روضمممە دارالسمممالم کمممن 
 در کممار خممواجگی همممە عمممرت ببمماد رفممت 
 خممودرا دمممی بخممدمت ان شممە غممالم کممن 
 خالد چمو همیچکس بسمخن ممرد ره نشمد 
 بگذر ز هر چە هست و سخن را تممام کمن 
 . 34)رۆحی مەوالنا:  

 پیرەمێرد لە تەرجومەی کوردی ئەم شیعرەدا مەبەستی بە دەستەوە نەداوە(
هەواڵممی سممەفەری خالیممد لە سمملێمانی بمماڵو بممۆتەوە. دیممارە خۆیشممی پێشممتر زەمیممنەی باڵوبممونەوەی 

 وە. خالیممد، وەکممو خممۆی لە دقەسممیدە عەرەبممیەکەی دا باسممی کممردوە، کەسمموکار، هەواڵەکەی سمماز کممرد
دۆست و ناسیاو، مەال و زانا ئاینیەکمان، لە گەڵمی خەریمک بمون لەم سمەفەرە پەشمیمانی بمکەنەوە. بەاڵم ئەو 

ت بێ، یانە بڕیاری کۆتایی داوە ئەم سەفەرە، کە لەوانە بو سەفەری هات و نەها ی نەداوەتە ئەو ئامۆژگاری گوێ
ئەنجام بدا. لە گەڵ دەروێش محەمەدی هیندی و حاجی عەبدوڕەحمانی سلێمانی، بە رێ کەوتموە. سمەفەرەکەی 
خالید سەفەری کابرایەکی "سەیاح" نەبوە، بەڵکمو سمەفەرێکی بەرنمامەدار بموە. لەم سمەفەرەدا چەنمد کمارێکی 

 کردوە:


ناسینوخۆناساندن:یەکەم
ی  لە کممارەکەی دا. چممۆتە هەر شممارێ نە چممۆتە دیمموانی فەرمممیخالیممد شممێوازێکی تممایبەتی هەبمموە 

فەرمانڕەواکان، بە دوای کاربەدەستی شارەکە و دەسەاڵتدارانی ناوچەکەدا نە گەڕاوە، بەڵکو چمۆتە ممزگەوت و 
ی کمردوە و هەوڵمی داوە بچێمتە الیمان،  مەدرەسە و ناوەنمدەکانی زانسمتی دینیمی، پرسمیاری زاناکمانی ئەوێ

یان لە گەڵ دابمەزرێنێ. زممانی ئاخمافتن همیچ کۆسمپێکی  گەڵ پەیدا بکا و، "گفتوگۆی فکری"  یان لە ناسیاوی
دروست نە کردوە، چونکە لەو سەردەمەدا، زمانی فارسی لە سەرانسمەری نماوچەکەدا زممانی بماوی نوسمین و 
و لە گفتوگممۆ بمموە. بممۆ رونکممردنەوەی شممێوازی کممارکردنی خالیممد بممۆ "ناسممین و خۆناسمماندن" ی لێممرەدا د

 چیرۆکەکانی سەفەرەکەی ئەگێڕینەوە:
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 چیرۆکی یەکەم،
ئەگێڕنەوە لە یەکمێ لە شمارەکانی خوراسمان چمۆتە نماو کمۆمەڵێ خەڵمکەوە. لێمی پرسمیون، ئماخۆ لە 

نی عالم و فازیل هەیە کە عیلم یا سەالحیان هەبێ تا ئەم دقسەیان لە گەڵ بکا. بە ستایشەوە شارەکەیان دا کەسا
ی پرسیوە بچن بۆ سەردانی یا نە؟ دەروێمش  . مەال خالید لە دەروێش محەمەدی هاوڕێاوەناوی کەسێکیان هێن

 لە ترسی ئەوەی نەوەکو بکەوێتە ژێر کاریگەریی یەکێکەوە پەشیمانی بکاتەوە لە سەفەرەکەی وتویەتی:
"تۆ کە پادشای کیشوەری عیلم و مەعریفەتمی چە پێویسمتت بەوە هەیە لە گەڵ گەدایەکمی بمێ سمەروپا 

 سە بکەی؟"دق
 خالید لە ناو ئاپۆرەی خەڵکەکەدا لە گەنجێک ئەپرسێ:

 ی چی؟" "تۆ ئەڵێ
 گەنجەکە لە وەاڵم دا وتویەتی:

"تۆ کە دڵت ئاوێنەی ئەنواری غەیبە، بەم هەمو فەزڵەوە ئەگەر بچیتە الی کەسمێکی لە خمۆت کەمتمر چە 
 دایە " عەیب و نودقسانیەکی تێ

 ی ئەڵێ: ئەبێ. بە دەروێشی هاوڕێ خالید دقسەی گەنجەکەی بە الوە پەسەند
 "ئەبو تۆ ئەو دقسەیەت بکردایە کە ئەو کردی " 

 (133)ریاض المشتادقین: 
 چیرۆکی دوەم،

کابرایەکی هیراتی، کە بە دقسەی ئەو خالید لە چونی بۆ هیندستان و لە گەڕانەوەی دا لە شماری هیمرات 
 لە ماڵەکەی ئەودا ماوەتەوە، گێڕاویەتیەوە:

رات کردویانە بە عادەت هەمو رۆژێ لە "مەسجیدی جامیاڵ" کۆبمونەتەوە، کمۆڕی گفتوگمۆی "زاناکانی هی
بابەتە دینیەکانیان بەستوە و، هەرجارەی یەکێکیان باسێکی زانستی یما همونەری دامەزرانمدوە و کردویمانەتە 

 تازە بوە. بابەتی گفتوگۆ. کاتێ خالید گەیشتۆتە شاری هیرات چۆتە کۆڕەکەیانەوە. لە ناو ئەوان دا ئەم
 یان پرسیوە: "لە کوێوە هاتوە و   کارەیە؟" لێ

بە دوای رزدقممی مەدقسمموم دا، همماتومەتە ئەم  خالیممد وتممویەتی: "غەریبممێکم لە دیمماری عیرادقممی رۆمەوە،
 مەرزوبومە."
 یان پرسیوە: "لە عیلم هیچ بەهرەیەکت هەیە؟" لێ

 وتویەتی: "کەم و زۆر".
 ەواوت هەیە؟"یان پرسیوە: "لە   هونەرێ بەهرەی ت لێ

 وتویەتی: "لە هەر هونەرێ بە ئەندازەی توانا".
 "لە نحو،  رف، معانی و بیان ئەزانی؟" یان پرسیوە: لێ

 وتویەتی: "بەڵێ کەمێ".
 "لە منطق و اداب و کالم و حکمت؟" یان پرسیوە: لێ

 وتویەتی: "بەڵێ کەمێ".
 یان پرسیوە: "لە ا ولی فقه، ا ولی دین؟" لێ

 "وتویەتی: "کەمتر
 یان پرسیوە: "لە حساب و هیئات و علومی ریاضی؟" لێ

 وتویەتی: "نەختێ"..
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سەیریان کردوە ئەم کابرایە لە هەمو زانسمت و همونەرە ئیسمالمیەکان دا شمتێ ئەزانمێ. بە زانمایی و 
شارەزاییەکەی سەرسام بون. بەڕێز و خۆشیەوە رێگەیان داوە بەشمداری کمارای کمۆڕی گفتوگۆکانیمان ببمێ. 

 (134. )ریاض المشتادقین: ە رۆیشتنی لە شارەکەیان دڵگران بوندواییش ب


دەربڕینیناڵەیدەرونیبەدانانیشیعر:دوەم
خالید یادداشتی رۆژانەی سەفەرەکەی بە جێ نە هێشتوە. بەاڵم بە درێژایمی رێگماکەی گەیشمتۆتە هەر 

نەوە دقەسیدەی درێژی هەڵبەستوە و مەنزڵێ سەردانی ئارامگای سۆفیە گەورەکانی کردوە و، بە بۆنەی هەندێکیا
موناجاتی هۆنیوەتەوە. هەست و نەستی خۆی دەربڕیوە. ئەو چەپکە شمیعرەی بە جمێ هێشمتوە کە ئەشمێ لە 
دیوانەکەی دا وەکو شیعری "سمەحرانەوەردی" ی پمۆلێن بکمرێن. لە کۆتمایی یەکمێ لەو شمیعرانەی دا، خمۆی 

 وتویەتی:
 ئەی خالید 

 ەرد نیت،ئەگەر تۆ دێوانە و سەحرانەو
 تۆ لە کوێ و کابول و غەزنەین و خاکی دقەندەهار؟

 لە ئازەربایجان سەردانی گڵکۆی بایەزیدی بوستامی کردوە. بەو بۆنەیەوە "موناجات" ێکی داناوە، ئەڵێ:


 یمما رب  بە حممق تربممت سمملطان بایزیممد
 یمممما رب بە دقاطعیممممت برهممممان بایزیممممد 3
 (13)رۆحی مەوالنا:  
 بارەگای ئیمام رەزا دا دقەسیدەیەکی درێژی داناوە، بەمجۆرە دەستی پێ کردوە:لە مەشهەد لە ستایشی 


 این بارگاه کیست کە از عرش برتمر اسمت

 و ز نممور گنبممدش همممە عممالم منممور اسممت 
 . 53)رۆحی مەوالنا:  

 تەرجومەی کوردی دقەسیدەکە لە کۆتایی باسەکەدا نوسراوەتەوە(
 ماڵئاوایی ئارامگای ئیمام رەزا دا وتویەتی: مەشهەدی بە جێ هێشتوە بەرەو جام، لە


 خالممد بیمما و عممزم سممفر زیممن مقممام کممن

 بر روضەی رضما بە دل و جمان سمالم کمن 
 

لە شاری جام سەردانی گڵکۆی شێخ ئەحمەدی جامی کمردوە، ئینجما چمۆتە هیمرات، غەزنەیمن، کمابول، 
کمرد بمێ، یمادی نیشمتمان و دۆسمتەکانی  ر، رەنگە گەشتەکەی لەو ناوچانەدا رێکەوتمی رۆژی جەژنمیدقەندەها

هەستی ئاوارەیی تێ دا بزواندوە، باسی سمەرچنار و بەکرەجمۆ ئەکما، کە دو سمەیرانگای سمەوز و ئماوداری 
 سلێمانی بون. یەکێ لە شیعرە "ویجدانی" یەکانی بەو بۆنەیەوە هۆنیوەتەوە، وتویەتی:


 موسممم عیممد اسممت ممما و نومیممد از دیممدار یممار

 و نوش و مما دو چشمم اشمکبار عالمی در عیش 
 هرکسی با یار در گشمت گلسمتان اسمت و ممن 
 ز اشک سرخم شد کنمار از دا  هجمران اللەزار 
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 جمممان نثمممار مقمممدم جانمممان نکمممردە دم بمممدم
 چیسممت بهممرە از تفرجهممای تخممت جممان نثممار 
 بممی نمموا و دل پممر از خممار و غریممب و دردمنممد 
 اردست بر دل، سر بزانو، چشمم در ره، دل فگم 
 سینە سوزان، دل فروزان، کوچە کموچە در بمدر 
 کممس مبممادا همچممو مممن اوارە از یممار و دیممار 
 بکرەجویی شد زهمر چشممم روان از خمون دل 
 عادقبممممت کممممردم دوا دا  فممممراق سممممرچنار 
 خالمممدا گمممر نیسمممتی دیممموانە و  مممحرانورد 
 تممو کجمما و کابممل و غممزنین و خمماک دقنممدهار 
 . 16)رۆحی مەوالنا:  

   ی کوردی شیعرەکە لە کۆتایی باسەکەدا نوسراوەتەوە(تەرجومە
و، رۆیشممتۆتە  دوای ئەفغانسممتان، سممەردانی خوێنممدنگە دینیەکممانی شممارەکانی الهممور و پیشمماوەری کممردوە

ناوچەی پەنجاب. لە نزیک پنجاب چۆتە سەردانی گڵکۆی ئەبو عەلی شەرەف، یەکێکمی تمر لە رەمزەکمانی تەسمەوف. 
 بۆ بکا الی شاه عەبدواڵ، وتویەتی: کردۆتەوە، ئومێدی لێ کردوە "شفاعەت" ی بە شیعرێ ئەویشی بە سەر

 
 از روم تمما بە هنممد گممرفتیم جممان بە کمم 

 بهمممر نثمممار مردقمممد شمممە بممموعلی شمممرف 
 بمممر وی دقسمممم بجمممان عزیمممز مبمممارکش 
 کانممدر وفمماش کممرد جمموانی خممود تلمم  
 هسممت ایممن غالمممرا بممدرش حمماجتی عظممیم 
 سممم لطفمممی کننمممد بممماز رهممماننش از ا 
 باشممممد در اسممممتانش امیممممد شممممفاعتی 
 در ح رتی کە هند ازو یافمت  مد شمرف 
 ... 

 در چشمم اهممل دیمدە مسممماش همچمو اسممم
 ایینەایسمممت عکمممس نممممای شمممە نجممم  
 خالد خموش، هرچە تو گمویی بطمرز شمعر 
 بمممی دولتمممان مبمممالغە داننمممدش و  مممل  
 (27)رۆحی مەوالنا:  

گەیشتنبەمەبەست:سێیەم
الید تا گەیشتۆتە جیهانئابادی دیهلی، کە دوا دقۆناغی سەفەرەکەی بوە، چەند مانگێکی پمێ چموە. حاجی مەال خ

بە واڵتانی ئێران، خوراسان، ئەفغانستان، پاکستانی ئێسمتا، هیندسمتان، دا تێپەڕیموە. لە شمار و ناوچەکمانی: تماران، 
ر، کمابول، پیشماوەر، الهمور.. الی داوە و خەردقان، سەمنان، نیشاپور، بوستام، توس، مەشهەد، جمام، هیمرات، دقەنمدەها

 (34الحدیق، الندی،: ماوەتەوە. سەردانی مزگەوت و ئارامگا و گڵکۆی پیاوچاکان و ناوەندەکانی زانستی کردوە. )
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ئەو زەمانەی حاجی مەال خالید گەیشتۆتە هیندستان، هیندستان لە ژێر دەسمەاڵتی "کۆمپانیمای هینمدی 
کۆلۆنیەکانی بریتانیما. گەالنمی هندسمتان، لەوانە گەلە موسموڵمانەکانی، لە ژێمر شەردقی" دا بوە. بەشێ بوە لە 

دەستی ئینگلیز دا بون. دەزگای بەڕێوەبەرایەتی جیاواز بوە لە دەزگای بەڕێوەبەرایەتی عوسممانی و دقاجماری. 
لەکنهمو یەکێ لەو شمتانەی ئینگلیمز بمرد بمویە ئەو واڵتەوە چاپخمانە بموە. شمارەکانی کەلمکەتە و بەمبمای و 

چاپخانەی گەورەیان تێدا دامەزرێنراوە. هەندێ لە کتێبە گرنگەکانی زمان و ئەدەبی فارسمی لەو چاپخانمانە دا 
چاو کراون، لەوانە: شاهنامەی فیردەوسی، دیوانی حافز، گولستان و بوستانی سەعدی، هەندێ لە دانراوەکانی 

گلیزی دەرچون. یەکەم رۆژنامە بە زمانی فارسی جامی. هەروەها چەند رۆژنامەیەک بە دو زمانی فارسی و ئین
لە هیندستان دەرچوە، نەک لە ئێران. دەسەاڵتی بریتانی هەوڵی داوە زمانی ئینگلیزی ببێتە جێگرەوەی زممانی 

 فارسی، بە تایبەتی لە کاروباری دیوانی و فەرمیی حکومەت دا.
شاه عەبدواڵ، بۆ یەکێ لە نزیکەکانی  ی نامەیەک، کە دوای حەوت مانگ لە مانەوەی لە خانەدقاکەی بە پێ

. گەیشتۆتە دوایین مەنزڵی سمەفەرەکەی ی کۆچی، 1224ی زیلحەجەی  26خۆی لە سلێمانی نوسیوە، رۆژی 
کە وەکو خۆی لە دقەسیدە عەرەبیەکەی دا ناوی ناوە "کەعبەی ئامال"، واتە بەر دەم خانەدقماکەی شماه  (21)نامە: 

 عەبدواڵ، لە شاری دیهلی.
 نامەکەی بەم چوارینەیە دەس پێ ئەکا:سەرەتای 


 والەء شممممممموق جممممممممال دوسمممممممتان

 بمممی نصمممیب از گشمممت بممما  و بوسمممتان 
 بنمممممدەء وامنمممممدە از و مممممل حبیمممممب 
 خالممممممد درمانممممممدە در هندوسمممممممتان 
 

خالید بە بۆنەی گەیشتنیەوە بە دوا مەنزڵی سەفەرەکەی و، لەپێناوی گەیشتن دا بە دیداری ئەو پیمرەی 
ە ئەو رێگما دورە پمڕ مەترسمیەی پێمواوە، دو دقەسمیدەی درێمژی دانماوە. هەردو دقەسمیدەی ئەم لە کوردستانەو

 ناردوە بۆ شاه عەبدواڵ. دقەسیدەیەکیان بە فارسی و دقەسیدەیەکیان بە عەرەبی.
 دقەسیدە فارسیەکەی بەم جۆرە دەس پێ ئەکا:


 دهید از ممن خبمر ان شماه خوبمانرا بە پنهمانی

 ابممر نیسممانی کە عممالم زنممدە شممد بممار دیگممر از 
    نظارەگمان در انتظمارش چشمم در راهنمد 
 پری رویان همە جمعند و مطرب در غزل خوانی 
 ... 


 لە بەشێکی تری دقەسیدەکەی دا ئەڵێ:


 بسممی تمموبیخ کردنممد اهممل تمموران و خراسممانم

 بدار الکفمر رفمتن چمون پسمندی گمر مسملمانی 
 بممدهلی ظلمممت کفممر اسممت گفتنممد و بممدل گفممتم 
 رو اگمممر در جسمممتجوی اب حیممموانی بظلممممت 
 ... 
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 لە کۆتایی دقەسیدەکەی دا نوسیوێتی:


 تمنمممممای دقبمممممولش دارم و دانمممممم کە نممممما هلم
 ممممدد یممما روح شممماه نقشمممبند و غممموث گیالنمممی 
 سگم، از سگ بسی کمتر تو نجم الدین  مفت جانما 
 بدین سمگ بنگمر از روی کمرم زانسمان کە میمدانی 
 وە سممان سممویتگریممزان از نهیممب بمماز نفسممم  ممع 
 زهمی دولمت بلطم  ایممن  معوەرا گمر بماز گردانممی 
 بخممود کممن اشممنا چممون کممردیم از خممویش بیگممانە 
 عطممای احمممدی فرممما چممو ممما کممردیم سمملمانی 
 بدانسان مظهمری شمد جمان پاکمت جمان جانمان را 
 بچشمم اهممل بیممنش ایممن زمممان خممود جممان جانممانی 
 ز جممام فممیت خممود کممن خالممد درمانممدەرا سممیراب 
 تشمنەء تمیە اسمت و تمو دریمای احسمانیاو لب کە  
 . 75)رۆحی مەوالنا:  

 تەرجومەی کوردی دقەسیدەکە لە کۆتایی باسەکەدا نوسراوەتەوە.(
 دقەسیدە عەرەبیەکەی بەم بەیتە دەس پێ ئەکا:


 کملمممت مسمممماف، کعبممم، االمممممال

 حممممدا لممممن دقمممد ممممن باالکممممال 
 دیممممممدەنی شمممممماه عەبممممممدواڵ 
 

شاه عەبدواڵ و مانەوەی ئەو ساڵەی خەریکی سلوک بوە، زانیاریەکی ئەوتۆ بە لە سەر دیداری خالید و 
دەسممتەوە نممیە، جممگە لە هەنممدێ چیرۆکممی کە نوسممەرانی بیممۆگرافیەکەی بە دوای یەک دا گێراویممانەتەوە و، 
هەندێکیشی زۆرتمر لە دروسمتکراو ئەچمن تما روداو. یەکمێ لەو چیرۆکمانەی کە گێڕاویمانەتەوە و، رەنمگە لە 

 ەوە نزیکتر بێ، ئەمەیە:راستی
"بۆ ئەوەی لە گەڵ خەڵکی ئاسایی هیچ جیماوازیەکی نەبمێ و رەفتماری تمایبەتی لە گەڵ نەکمرێ 

 خالید داوای لە پیرەکەی کردوە:
، نازناوی مەالیەتی لە سەر هەڵبگرێ و، وەکو هەر کەسمێکی ئاسمایی بە نماوی خالیمدەوە یەکەم

 بانگی بکا و لە گەڵی بدوێ.
ن و نوستن و ژیانی ناو خانەدقادا وەکو خادمەکانی تری خانەدقا رەفتاری لە گەڵ ، لە خوارددوەم
 بکرێ.
 ، پاککردنەوەی ئاودەستەکانی خانەدقای پێ بسپێرێ."سێیەم

پیرەکەی داوای یەکەم و دوەمی لێ دقوبوڵ کمردوە، بەاڵم لە بماتی پماککردنەوەی ئاودەسمتەکان، ئەرکمی 
خالیمد مماوەی پێمنج مانمگ بە سمەری  (114)ریاض المشتادقین: ە. ئاوکێشان "سەدقایی" ی خانەدقای پێ سپاردو

روت و بە پێی پەتی ئاوی کێشاوە. هەمو رۆژێ لە بەیانیەوە تا ئێوارە چەند جمارێ چمۆتە سمەر ئەو بیمرەی 
ئاوی لێ هەڵێنجاوە. بۆ ئەوەی ئەم ئازار بدەن و گاڵتەی پێ بکەن هەمو رۆژ دەوری بیرەکەیان پمیس کمردوە، 
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وەی هیچ بڵێ، دەوری بیرەکەی پاک کردۆتەوە و خەریکمی کمارەکەی خمۆی بموە. هەممو رۆژێ ئەمیش، بێ ئە
بایی پڕکردنی چل گۆزەی گەورەی خانەدقا ئاوی کێشاوە و حەوشەی خانەدقاشی ئاوڕشمێن کمردوە. ئەگەرچمی 

کاتەی پیر شان و ملی هەموی بوە بە برین بەاڵم نە بۆاڵندویەتی و نە نااڵندویەتی و نە گلەیی کردوە، تا ئەو 
 بە دڵێکی خۆشەوە درێژەی بە ئەنجامدانی ئەرکی رۆژانەی داوە. داوای دەسلێهەڵگرتنی لێ کردوە،

دوای ئەم دقۆناغە پیری تەریقەتی نەدقشبەندی، شاه عەبدواڵ، ئیتر خالیدی لە سەدقایی بەخشیوە و لەوانی 
داداوە. نهێنیەکانی تەریقەتی فێمر  تری جیا کردۆتەوە. ماوەی دە مانگ لە "خەڵوەت" دا هێشتویەتیەوە، دەرسی
ئیجممازە" ی داوەتممێ. شمماه عەبممدواڵ "کممردوە. پمماش ئەوەی هەمممو دقۆناغەکممانی "تەسممەوفی" بڕیمموە، ئینجمما 
 ئیجازەنامەکەی بە زمانی فارسی بۆ خالیدی نوسیوە. ئەمە دەدقەکەیەتی:

 ئیجازەنامەی مەوالنا
 - عفمی عمنە - للە نقشمبندی مجمددیبعد حمد و  لوات، فقیر عبمدا - بسم اللە الرحمن الرحیم"

گزارش می نماید کە سرامد علممای دیمن و گزیمدەء طالبمان راه حمق الیقمین، ح مرت موالنما 
برای طریقەء نقشبندی از ملک کردستان نزد این فقیر رسمید. تما دە  - سلمە اللە تعالی - خالد

دللە کە بە عنایمت ماه در خلوت ترک بە ا کار و اشغال بە کممال جمد و جهمد پرداختنمد. الحمم
بە مدارج طریقە، تردقیات کردند و  - رحم، اللە علیهم - بە واسطەء پیران کبار - سبحانە - الهی

بە ح ور و یادداشت و تهذیب لطای  عالم امر فنا و بقا و بیخودیهما فمایت شمدند و انموار 
رت سیر لطای  عالم خلق و کیفیات و حماالتی کە بمر هیموت وحمدانی سمالک در طمریقە ح م

فایت می شوند، باطن ایشان را منور ساختند و از کمال طمریقە بە  - رحم، اللە علیە - مجدد
 تکمیل ان رسیدند.

پس ایشان را بە اجازە و خالفت و تربیت طالبان ممتاز فرمودیم و در طرق دقمادریە و چشمتیە 
معممول ایمن نیز مجماز و ممو ون سماختیم چنمانکە  - رحم، اللە علیهم - و سهروردیە و کبرویە

مننمد. رضمای  ت و ایشان نایب و خل  الصمدق پیمرانطریقە است. دست ایشان دست من اس
ایشان رضای من و خالف ایشان خالف من. بە دوام  کر و تموجە و مرادقبمات و اتبماع سمنت 
سنیە و اجتناب از بدعت رویە و  بر و توکل و تسلیم و رضا و شغل علوم تفسمیر و حمدی  

بان مشغول باشند. اللهم اجعلە للمتقین اماما و لی اللە علی سیدنا محممد و  وفیە و هدایت طال
 "الە و  حبە و سلم.

 (121)ریاض المشتادقین: 
 لە ئەم ئیجازەنامەیەدا ئەشێ چەند تێبینیەک تۆمار بکرێن:

 شاه عەبدواڵ شایەتی بۆ حاجی مەال خالید داوە:
 ەندی چوە بۆ الی ئەو.ی نەدقشبتلە خاکی کوردستانەوە بۆ وەرگرتنی تەریقە

ماوەی دە مانگ لە بەر دەستی ئەودا لە خەلموەت دا سملوکی کمردوە. دقۆناغەکمانی راهماتن و فێربمونی 
ی تێگەیشتنی خۆیان، لەوانە: خەلموەت، مەداریجمی تەریمقەت، ح مور،  نهێنیەکانی تەریقەتی نەدقشبەندی، بە پێ

 وتویی بڕیوە تا گەیشتۆتە پلەی "کەمال".یادداشت، تەهزیب، فەنا، بەدقا، بیخودی، باتین، بە سەرکە
هەروەها لەو ماوەیەدا بە ئەنمدازەیەک شمارەزایی لە تەریقەتەکمانی: دقمادری، چەشمتی، سموهرەوەردی و 

 کوبرەوی دا، پەیدا کردوە مامۆستاکەی لە هەمو ئەو تەریقەتانەدا "موجاز و مەئزون" ی کردوە.
ەندی ئەو سەردەمە بموە، لە ئیجازەنمامەکەدا خالیمدی شاه عەبدواڵ کە گەورەترین پیری تەریقەتی نەدقشب

بە "سەرامەدی عولەمای دیمن و گوزیمدەی طالیبمانی رێمگەی حەدقمولیەدقین،" ژمماردوە و، بە "حەزرەتمی مەوالنما 
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خالید"، ناوی بردوە و، وتویەتی "دەستی خالید دەستی ئەوە، رەزای خالید رەزای ئەوە، خیالفی خالید خیالفمی 
 ئەوە."

ەوالنما خالیمدی دانماوە بە جێگمرەوەی خمۆی و جێنشمینی راسمتاڵی پیرەکمانی تەریقەتمی حەزرەتی م
نەدقشمبەندی و، دەسمەاڵتی ئیجمازە، خەالفەت، پەروەردەکردنممی خوازیمارانی تەریقەتمی داوەتمێ. بەوەش ئیتممر 
ی خالیدی کوردی شارەزوری، لە خەلیفەیەکی خۆجێیی تەریقەتەوە بمۆتە پیمری تەریقەتمی نەدقشمبەندی لە ئاسمت

 جیهانی ئیسالمی دا، لە سنوری چینەوە تا سەروی ئەفریقا.
لێرەوە ئیتر ئەستێرەی خالید کەوتۆتە درەوشانەوە. لە حاجی مەال خالیدەوە بمۆتە "حەزرەتمی مەوالنما 

 خالید" و، خۆی ئامادە کردوە بۆ گەڕانەوە بۆ کوردستان.


-1-
شمی ئیممام رەزا و ئارامگماکەی لە شماری پیرەمێرد دقەسیدە فارسیەکەی حاجی مەال خالیدی لە ستای

 مەشهەد، بەمجۆرە تەرجومەی کوردی کردوە:


 ە؟رەراممممممبەب رشەع ەڵگەل یرزەب ،یەگممممماەبار کمممممام
 ەرەووەمممممون مەعممممال ممممموەه ەوەزەگمممموم ینممممور وەل
 ەڕیز ەیدقمممموبب یودقەشمممم ەل ەکڵەیەتمممماو یرۆممممم ژڕۆ
 رەشممممدەش ەل مەچمممموار یرخممممەچ یردەن ەخممممتەت یال
 ەوەب ەوتممممممموەرکەد وەئ یشمممممممەئاتڵگو یکسمممممممەع

 ەرەندەمەسممم یسمممکیخل ینێشمممو یکمممانەردەب رەسممم
 یدقمممممەنرەوەخ ەینممممممون ەل ەتڵەجممممماەخ عمممممممانون
 ەرەسسممممەموک یشممممڵید یتممممادق یسممممرەک ەب سممممرایک
 ،زڕیمم ەب ننممێداب وانیممم یوشممەک ەک ڕێ، یخمماک ۆبمم
 ەرەسممممەیو دق خادقممممان یفەسمممم زە ڕیممممب ەیکەرگممممانەد
 ایممممولەئ یردارەسمممم یڕیسمممم ێجمممم یەگمممماەبار مەئ

 ەرەمممممبەغێپ ەیدیممممدو د ینممممور یخوابگمممماه ایمممم
 زڕیممممم ەب نیرنشمممممۆتممممما خ ەوەتەاڵهژڕۆ ەل ەبگمممممر

 ەرەبێسمممم ەب ممممموانەه رەسمممم ۆبمممم یزەیممممف ەزات مەئ
 ە،مزکمممممما ینممممممدەرزەف ەک ە،رێممممممئ یەزاڕە ەیوزڕە

 ەرەعمممممممفەج یگولسمممممممتان ەل شەگ یکڵێگوەتممممممماز
 ایممممنبەئ یتانڵسممممو ینەشممممڵگو ەل یسممممپ یروەسمممم
 ەرەدەیممممممح و هممممممراەز ەیقیممممممدەح ەیبمممممماونەو

 سەک ڵمممیدقەع یمورغیسممم ی،تەردقمممود یدقممماف ەناگمممات
 ە؟ترۆکممم ڵیبممما ڕەیفممم و نڕیفممم ینێشمممو ەعمممبەک ەیک
 شممممماەباو ەوا ل یوەئ یپمممماک یسممممممیج ەخمممماک مەئ
 ەرەخمممزەئ یرخمممەچ رەسمممەل یخمممرەف ەلمممواو ۆیبممم وا

 ێبمممممەئاشمممممکرا د ەوەنیبمممممات یهلمممممەئ ەل یڕێسممممم
 ەرەمممموزم ایمممپاک ڵمممید یسممموچ ەل یمممموەه اڕکمممێت
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 ەڵمممممێب ەوەئ یممممممالەج ینمممممور ەژڕۆ یودقەشممممم مەئ
 ەڕەڕەمممممممممودق حسممممممممانیئ یقیمممممممممواف زاەج یەوا
 ەوەئ ەیسمممممتەب رەمەک ەک ەهمممممانیدو ج ەل یرچمممممەه
 ەرەشمممویک وتەح یشممما ەمەئ نڵمممێب ی ێپممم ەنمممگەن یال

 واەک ێدەشمممممهەم ەرەو ێکمممممو ەتیمممممچە  ئیحممممماج
 ەرەکممممبەئ یجممممەح کمممموەو یکممممەیەدقفەو ەنێشممممو مەئ

 ەوەرۆبخممم رگممماەد ەل یخمممزر یئممماو تەمڵمممزو ێبممم
 ەرەندەسمممممک یانیمممممگ یتەسمممممرەح یەوا یکمممممێنجەگ
 نێبنمممم ێپمممم یواشممممێه ەب ەرێممممل ە نیریممممزائ ەیئ
 ەڕەشممممماپ ەل ڕپممممم کەلەم ڵیبممممما ەل یوەز یرشمممممەف

 شممممتەهەب یخممممادم سممممکەگ ەب ەسممممتوەب ۆڵیکمممماک
 ەرەد مەئ ینڵیممممممما ەل ەشممممممیمەه یەنمممممم ڵغافمممممم
 ممممممن ڵمممممیدقەعەو ب زوبمممممان ەب شمممممتی  ستاشمممماها
 ەترنممممممدڵب مڵممممممدقەع ەل یەناسممممممە وەئ ێژرێنمممممماب

 بکممما ۆتممم یسمممفەممممن و کممموەو یکمممیەداەگ و تێمممب
 ەرەنممممموەئ یرهمممممیم ەینوێئممممما ڵیمشمممممتوما کەو
 وەئ ینممماو ەوالک کەلی دەسمممنەم یشممماه ە  بەانیمممگ
 ەرەفسمممەزم ئەولمممولعئ ی ێبمممەن یرەسممم ر،ەسممم ۆبممم
 ژگممممارڕۆ یخممممیئرەت ەسممممەک وەئ یدقممممەح ەب نجممممایئ

 ەرەبەیمممممخ یبممممماب یرەهمممممون یرەفمممممتەد ەل یاببممممم
 یە ینممممام ەنمممماو وەئ یتەسمممممیع ینممممور ەب نجممممایئ

 ەرەروەهممممون ڵممممیدقەع یتممممەریو ح زوبممممان ڵیدقمممموف
 واەک ەیکەشممممتوەژارچ ەینیسمممم یزۆسمممم ەب نجممممایئ
 ەڕەت همممانیج یچممماو یمەممممات و نیشمممەب شیسمممتاێئ
 الەربەک یتانڵسمممممو یدقەنممممماه ینێخمممممو ەب نجمممممایئ
 ەرەحممممممەئ ینممممماوێخو ەب ەهمممممانیج مەئ یخمممممیئرەت
 یبینمممممادقەم یحمممممرەب ەل ەک ەیوەئ ۆیهممممم ەب تمممممریئ
 ەمتممممممرەک یکێکۆتنمممممم ەل راسیبمممممموف یینشممممممایئ
 ڵمممینممماو د ەک یربمممادق یسمممەدقدەئ یوحمممڕ ەب تمممریئ
 ەرەوهەگ ویڕ سممممم ڕیدو ەل ڕپممممم یەخمممممودا ەیزنەخ
 وەئ ینمممماو ەم کزکمممما یموسمممما یدقممممەح ەب تممممریئ
 ەرەفممتەد یبتسممە یندەسممەب یردەم یزریمم ەخمموا ل یال
 یوەرکەد ێکممممات ۆتمممم یتممممەلعەت ینممممور ەب تممممریئ
 ەرەخمممماو یمسممممەش وە چمممموارد یمممممانگ یحرابممممیم
 یدقممممممەن یپمممممماک و یدقممممممەت یەیدقممممممەت ەب تممممممریئ
 ەرەوهەج یسمممممیج ممممموەه ەک ێرەسممممکەع ەب نجممممایئ
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 وەئ یحمممموکم یوا داد ەهەشممم وەئ یدلمممەع ەب نجمممایئ
 ەرەممماد ،ییزۆسمم رەجممگ ەگممورگ ب ،ەرپۆکمم یرخممەب ،ۆبمم
 ئممماو ینمممارەک ی یبممم کەو ەبمممک دتیمممخال ەب ێوحممممڕ
 ەرەحشمممممەم یژڕۆ ەیمەممممممزەز یترسممممم یرزانمممممەل

 ژارەه یداەگ وەئ و یرەدادگ یپادشممممممممممما ۆتممممممممممم
 ەرەمگەسممممت یفسممممەن یشممممەرکەس یوێممممد یوبڵممممغەم

 فمممموەع یزارەب شیمممموەو ئ  لوتمممم  یداریەسمممما ۆتمممم
 ە رەو ڕەکمممو :رمممموەبف ەشمممێکیاڕ وەبگمممر یکێسمممتەد

 مممممن ەتەیممممبک وڕ مینممممە وەئ یسممممزا و هلمممممەئ نمممما
 ەرەرامممممبەب ۆتمممم یمممممەرەک یال ەخممممراو ل و  چمممماک

 نمممدیهە خانوممممان ب ێبممم یمنممم ۆبممم ەرێمممبن ێکمممەیپ
 ەرەزفەئ یشممممكوم یرەد یخمممماک ەک ەیوەئ یال ۆبمممم
 وەئ یدیممممور رەه یرەزەن شێپممم ەل یدیممممور یوێمممد
 ەڕەسمممممەڕس یکیەبممممما یزەڕەمممممموع ەکەیەشمممممولێم

 ەتیەدایمممممه یقمممممیرەت یتمممممارەدق ڵەیدقممممماف رەسممممم
 ەرەکمممممبەئ ەیمممممیح یگەنمممممدەب رەسمممممەل یئاگممممما
 دقمممماەب ڵممممینزەم رەسمممم ەل ەبممممک وەر ەرەو ەئاسممممود

 ەرەهممبڕە یدقودسمم یمممەرەح یوورەسمم یتممەکەملەم ۆبمم
 ێوەئ یتممممەحمڕە وەئ ینممممەف ڕپمممم یچمممماو ەل چمممماوم
 ەرەاگیمممممیک شیمممموەئ یگمممماهین ،سمممممیموفل مممممن
 وەئ ەب ەیەه وامیمممممه و مەشکسمممممت یمسممممم اخودیممممم
 ەڕە. ز یممموەه وەئ یگمماین ەب ،مممس ەک ێممڕ،ز ەب کمما مبمم

 (53)رۆحی مەوالنا:                                          
   

-2-
ەی پیرەمێرد شیعرە فارسیەکەی حاجی مەال خالیدی لە دەربڕینی هەستی ئاوارەیی دا بەمجۆرە تەرجوم

 کوردی کردوە:


 جەژنە وا ممممن ناهومێمممد و بمممێ بەشمممی دیمممداری یمممار
 خەڵکی خوڕەم، من بە خوڕەم، ئماو لە چماوم دێمتە خموار
 گشت لە گەشتی دەشمتە داوێمن پمڕ گمواڵڵەی ئماڵ و ممن
 ئەشمممکی سممموری، داخمممی دوری، دەوری کمممردمە اللەزار
 بممێ نەوا و، دڵ لە خەم کەیممل و، غەریممب و بممێ نسممیب

 ەر لە ئەژنۆ، چاو لە رێمگەی پرسمیاردەست لە سەر دڵ، س
 دڵسممموتاو و، چەرگبمممڕاو، کمممۆاڵن بە کمممۆاڵن دەربەدەر
 کەس بە دەری مممن نەچممێ، دورکەوتەیممی یممار و دیممار
 خوێنی دڵ وا هات بە چاوما، بو بە جمۆگەی "بەکرەجمۆ"
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 هەردو سممەرچاوەی چەمممێکن کممردمە تاسممەی "سممەرچنار"
 بمممماوەمردەی "بمممماوەمردە" م، "ئمممماڵبواڵغە" چمممماوەکەم
 خممۆزگە ئەم دی پممێم بڵممێن وا "باوەگێڵممدی" گەیممیە شممار

 خالیممد، ئەگەر تممۆ وا رەهەنممدە و شممێت نەبممی :پممێم بڵممێ
  تۆ لە کوێ و غەزنەین و کابول، خاکی هیند و دقەنمدەهار؟

 (16)رۆحی مەوالنا:                                           
   

-3-
لە ستایشی شاه عەبدواڵی دیهلەوی دا بەمجۆرە تەرجومەی پیرەمێرد دقەسیدە فارسیەکەی مەال خالیدی 

 کوردی کردوە:


 ی:نهمانەپ ەب ەجوانمان یشماه وەب نڵمێب مۆخوا سا بم تو
 یسممانین یورەه ەیممزیف ەب م،ەعممال ە،وەبممون نممدویز ەک
 یەداڕێ  ەل انیممچاو ،وەئ یرستشممکارەپ ەیسممتەد ممموەه
 یخممموانلەزەغ ەوتەک تربیشممممو وا ،نێممموەل انیمممویڕرپە
 رەکسممیە چممنەد و نێممد نەمەچ ویرەسمم ەوەالروەجنممەل ەب
 یگولسممتان یزمممەنمماو ب ەتێمموا د ەوەریممپ وەئ ریممپەب

 ەزۆسمممرەجگ ەیالل ڵمممید یداخممم یممممەرهەم یدقمممدوم
 یغوالمممممان یانیمممموەڕالل یممممیوڕ ۆبمممم ەداخ یگمممماهین
 پشمممکوتوەن ەیتممماز ڵیگمممو وەل تەافەتمممل یئممماو بممماەئ
 یرامممممانەخ نیهمممماالین ەوب تڵەجمممماەخ یئمممماو داەئ
 ێنمێدۆ فمر رەئمازاد سم یروەسم یاستڕ یددەدق یاستڕ ەل
 یرانۆگممم ەشمشمماد ب ە،نەژ ڵشمشممما ،یوتنەکێچمماوپ ەب
 سمموراو نەکەئ ڵد ینێخممو ەب وڕ اڕویمم ەجوانممان ل ممموەه
 یشمممانێرەپ ەیلمممویتممماو ج ەل ەشمممانێرەاوس پتممم ەڕیپ

 ەرونممماک یچممماو رگمممسەن ەل یەوا داو یەچممماو یگزنگممم
 یحممانڕەی یعممانڕەی کمماەسممونبول د ەوەئ ی ێپمم یخمماک ەب
 دوال یرەدولمممب یعمممواەد ەب ەانیمممراەه نێمممد دا کیە ەب
 یبوسممممتانەش یدالراممممم و یبوسممممتان یوزادانممممەن ەل
 داڵی شمممممکە ل رەدولمممممب ەوەشمممممتیئارا ەالدا ب ەیچەپ
 یمممان ە،تەسممرەح یشکسممتڵد یە،خممودا یدقشممەن وەل ەک
 ڵگممو ەیبمماغچ ێنێنمموەوا د یکممێنگڕە شیتممر یکممیە ەل
 یرانمممەیح ەوتمممومەوا ک ،ریمممحرەت ەتیەنممما یفەسمممو ەک
 یەوینوسم ەک تەدقمودر ەییخموا خمام یتەنعسم یستەد ەب
 یحمانەیر یتمەخ و اڵیمدەب یعریشم نەمەچ یحنسە رەس ەل
 ەیشمیپ ەیەسموجد ،جانمان ڵیخما ۆب ەچەمل ک ەوشەنەو
 یشممانێپ یەتممڵەجەخ یدقەوا ئممار ڵگممو ،یووڕ یرمەشمم ەل
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 مەردەه ەوەتێکممرەئ ەمەد وەئ یدحممەم ەب ەخممونچ یمممەد
 یزانم ۆیخ یددەح ەردەز ینگڕە رگسین یچاو یالیت ەب
 ە،حبمموبەم یفمڵسمونبول زو ،ەوێممل ەتمیخ ەحمانڕەی ەشمڕە
 یهاوشمان ەوتەک ،جوانمان یاڵبما ەڵگە ل ،شیروەس یدەدق
  ەروەه ەوەتێوشممەدرەئ ەک ونمەشمم اڵگممو ەڕەیپ یوڕ ەب
 یعوممممان یحممرەب یمممروار ەدان یمممانیە یعلممەل رەسمم ەب
 نەمیچ ەجوانتر وتڕمەز ەل داوێخوا پ یوزەس یرشەف ەب
 یوممممممانڕ یادقوتیمممم ە،وڕمممممەک ،ڵەال ،ەالل یاسممممتڕ ەل
 مەد مەد منەهمماود یانەیممربەب یبمما ێمممەد سمماویع ێمممەد
 یسمممانین یورەدا ه ەیوەکردننمممدویممممردو ز یامەیمممپ
 ە،نمدەخ مەئ ویەگمر مەئ ی،نەکێپ ڵگو ەوەورەه یەیگر ەب
 یفممان یعاشممق ڵەینمما ەل رواەپ ێبمم یعشممودقەم کمموەو
 نینممیب ەوەوتمونەک رێکمو یچمماو زارانەه ڵگمو ینۆبم ەب
 ینعممانەک یممماه یکراسمم یکێنۆبمم ەب عقمموبیە کمموەو
 ،شمتەچ انڵیگو یئاو شەئاتڵگو یەی،سا ەهاتن رەندەمەس
 یابمانیب و یحشمەبماخ، و یداخەیمب رێمژ ەهماتن ێجار ەب
 کەروەه انەیممب یکیەبمما ەپشممکوتون ب ەک ڵگممو زارانەه
 یببمممانڕە یبتدقمممو یگممماهین و دانیممممور ەیسمممتەد ڵمممید

 ،نشیممو ب دانممش یبممورج یوژڕ ،شنیرەئمماف ی ڕێ یچممرا
 یسمموبحان یسممرارەئ ەیزنەخ ،تەکمیحمم ینجممەگ یلممیکل
 نییئمما یایممولەئ یمعممەج یمعەشمم ،رەشمماندین  ڕێ و لیمملەد
 یوحممممانڕ یانیممممعەئ ەیبلیممممدق ،انیواەشممممێپ ینمممماهەپ
 یکێگممماهین وا یکێهەشممم واڵبمممدەع یدقودسممم ینمممیمەئ
 یخشممانەدەب یکممێعلەل ەب کمماەی ئ شڕە یردەب ەشممتەیگ
 ی،نمممیخمممودا ب یممممیقلیئ یاحەییسممم ،ایمممولەئ یممممامیئ
 یخمممودادان یایمممرەنممماو د سمممیواەغ ،ایمممبریک یممممیدەن
 ەکێوسممممتانندیه نەمیە یمنممممەئ یمەدقممممدەم یومنیمممم ەل
 یوحممانڕ ەیممزیف یللممەجەت ی ێجمم نەمەیممئ یممیواد کمموەو
 ڕۆممممەئ یەنممم ژئممماواڕۆتممماکو  ەاوەتمممخ ەتمممیژور خ ەل
 یدانەیمممم ەتێمممتممما ب دایەپممما وەل ێتمممر ببممم یکمممێکیە
 کیەایممدون ەئابممادهانیج ەیشمموعل یعممەنبەم یچممرەگەئ
 یلسممممتانەشعەم ەتەوبممم یەداێ تممم ینمممور ێجمممار ەب
 ەرێکممو ێ،بممەن ەرێکوەمەمشممەش ەیممزیف یژڕۆ یشممکیت ەل
 یانسم سەک ەویمدەی ن تمریئ ەنیمدو ب ەک لێخ یرەیغ ەب
 رەهەزم قەح یڕیسم ۆبم ەوەئ دا ایدون ەل رەهەزم یدوا ەل
 یببمممانڕە یومەییمممدق یال ەکمممرد ل یهمممورز یمممماالتەک
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 مەریهمانگیج وەئ کەو ڵمێتما ب ژڕۆ ۆبم ێبب ێناز نۆچل
 یگرانجممان یەیعممەد ەتەممیهمم وەئ کەو یەنمما شیوێممک ەل
 یەبونمممما ەامەییممممئ مەئ ،شمممموێپ یوتوانەکشممممێپ رەگەئ
 یخوانبقەسمم ۆبمم رەه ە،لسممیفا ێبمم ،بممونەئ ایسممیجلەم لە
 ەانۆیممخ ینێشممو انیرەفەسمم یرگمماەد رەب ەوان ل ەیوانەئ
 یوحمانڕ ەیمزیف گمرنەئ رەو ،انیتەخزم ەل ،انیتەوەڵخ ەل

 ەانیممرەب ەل عنمماەم دسممە ەل رەفممتەد دسممە ەل یبوزرگممان
 یبوسممتانەد ڵیمنممدا ەبممنەد انیممموەه وتەرکەد وەئ ەک
 ورسممممنەم ایمممم ەوە امتبوسمممم یال ەیەوا ه یکممممێلەگ
 یسمموبحان یشممۆج ایمم یەینمماب "قەنممالح"ئە ننیمممکەت ەب
 واڕبمم وەئ یهاوشممان یەنمم سەک دا هممانیج یابتممدقەئ ەل
 یخشمانڕە یالفم ێگمونجەد ۆیبم نۆوها چس ژاڕۆ ەڵگەل
 تمممریئ یە یوحمممانڕ یبممماغ یهلمممەد ەک وەئ یوحمممڕ ەب
 یفسمممانەن یکمممریف ایمممال ەناکممما ب رەگممموز ەکیمممێەاڵدق
 وەئ یوجمممود ەیمممزیف مەاڵب ەسمممتانەکافر یچممم رەگەئ
 یدقورئمان یسسەن یالفیخ کەن تەننەج ەب ەکردو ی ێوەئ

 دا ایممدن ەژاکمماو بممو ل و سی. سممتیەدایممه یگولسممتان
 یشممادان و یوزەسمم رەسمم ەویەخسممت وەئ یزەیممف ێجممارەب
 ەوێممنو رەسمم ەل یمممانیئ یرەسممدق یفتلممو یعممماریم رەگەئ
 یرانممێو ەبممو ب نمماو چممو ەل دانەیممم ەوەتێممب نمماێه ەین
 بمممو اەڵیمممگ ەکارم لروەسمم یردقممماپەب بممموی د مەن تمماەه
 یتممانەلیلم و ریممپ و  راقیممع یکمەڵخ ممماەن یردقممەف میمد ەک
 یو خوراسممان تمموران یهلممەئ مێلمم داەئ یتمموانج ێلممەگ
 یمانڵموسمم ۆتمم رەگ ەو" ەفرولکممودار" یەچممەئ یچۆبمم ەک
 ڵد ەیوتمم ئ :ممن ە.کموفر یکێماتڵوز یهلید :گوت انەیئ

 یوانەیممح یئمماو ۆبمم ەوەممماتڵوزنمماو  ەوتەک رەندەسممک
 دا  بورممریە و حمماەتب یایممولەنمماو ئ یتەوحبسمم یولتمم لە
 یرزانممەه ەب ە،گرتممو رمەو ەرێممل ەیوەئ ،سممتەد ەوتەکەن
 یبمم سمتگارڕ ەسمتیوێپ رەگەئ ەینمدەب ەبمب ڵد و انیمگ ەب
 یتانەیشمم ێڵممیف کممروەم ەل ،ینسممانیئ یفسممەن ەیفممرەت ەل
 كێژڕۆ وەئ یهدەع یمور ،یەوتاەک نەمیهرەچنگ ئ رەگەئ
 یمانێسمممل یکڵممممو سمممڵیحا ڕیکمممەدە ن ەیرولێمممم ەب
 ەیختەابیسمم وەئ ێبکممر ەانیشمما ۆیخمم یختممەب دەب رەبەل
 ینفمممما یمەعممممال ەگمممماتەد یلممممەیم یچممممەک یەداێ وەل
 ناسمممینا یچۆبمم دامێمموەوتممم وا مممن ل ی ێپمم ێمممێئ ەل

 :ینمممازان ۆیە)محممممد( بممم ،یهلەبممموجەئ ەاسمممتڕ وتمممم
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 ئامممان مەڵممێئ انیمم ێپ نەدەئ یرگمماەردەب یسممکەگ ەوانەئ
 یئاسمان ەوا ب مزەعمەئ یریکسیئ نەدەم یتانۆخ ستەدەل
 هلمممەنمما ئ ەئاهممم   ک ممماڵد ەوا ل وەئ یگەنممدەب یازیممن
 یالنممەیگ سممیوەغ ندوەدقشممبەن یشمماه یروحمم ایمم دەدەم
 الت ۆبم مێمد ێپاسمار کموەو رەه فسممەن یبماز یتاو ەل
 یئاسممان ەوا ب ینممێرەد یبمماز چنممگەل رەگ ەشممۆخ  
 نیمد ەجمەن ەب ەب  مۆب ەرەو شۆی   سا تگەس ەل مترەک گمەس
 یزانممممەید ەک ینسممممانیئ ەب ەک مڵحمممما یکیەماشمممماەت
 شۆخممم و شێخمممو ەل مەگمممانێ. بەدقبمممولم ک ییئاشمممنا ەب
 لمانمەسممم ەک ەبمممزان ەو ەنێبنمممو یمممیدەمحەئ یللمممەجەت
 یجانمممان یجمممان ەینممممون انمممتیگ هممماەو یکمممێنگەڕەب
 یجانمممان یجمممان ەینێممموەب انیمممنایب یهلمممەئ یچممماوەب
 ێئماو بم رێمت نمویتوێل یدیمبما خال ۆتم یفتلمو ڵەیایپ ەل
 یمممانوع یحمرەب ۆتم و، ەتینموتی یوتەاڵوشك ه وێل وەئ ەک

 (75رۆحی مەوالنا: )                                          
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 ک(1231- 1226)پیریتەریقەتخالیدی

سەفەرەکەی مەوالنا خالید بۆ هیندستان، لە چونیەوە هەتا گەڕانەوەی، نزیکەی دو سماڵی خایانمدوە. لە 
اری گەڕانەوەدا وەکو چونەکەی زۆری پێ نەچوە، چونکە ئەمجارەیان لە یەکێ لە بەنمدەرەکانی هیندسمتان سمو

کەشتی بوە، بە رێگای دەریادا رۆیشتۆتە بەندەری مەسقەت لە خەلمیج و، لە وێموە بە رێگمای وشمکایی دا بمۆ 
ز( گەیشمتۆتە شماری سمنەی  1211ک ) 1226شارەکانی شمیراز، یەزد، ئەسمفەهان، بەرەو هەمەدان، سماڵی 

 (31. )الحدیق، الندی،: پایتەختی میرایەتی ئەردەاڵن
نەدقشی لە ناو شیعەدا زەمینەی فکری نەبوە. لە بەر ئەوە نەیتوانیموە کەسمێ لە باڵوکردنەوەی تەریقەتی 

زاناکانی شیعە رابکێشێ بۆ سەر تەریمقەتەکەی، بەاڵم کە گەیشمتۆتەوە کوردسمتان، لە شماری سمنەوە دەسمتی 
. کردوە بە بانگەوازی تەریقەتەکەی و، هەر لەوێ یەکەم هەنگماوی نماوە و یەکەم سمەرکەوتنی بە دەس هێنماوە
شممێخ مممحەمەد دقەسممیمی مەردۆخەیممی، کە مامۆسممتای خممۆی و کەسممایەتیەکی ناسممراوی بنەممماڵەی شممێخانی 

یەکێ لە زانا بە ناوبانگەکانی ئەو سەردەمە بوە، چۆتە سمەر تەریمقەتەکەی. هەروەهما چەنمدین  مەردۆخەیی و،
 مەال و کەسایەتی تر.

برای لەوێ بموە. سمەرگەت گونمدێکی  مەوالنا خالید لە سنەوە چۆتە گوندی سەرگەت. ماڵی حەمەخانی
گەورە بوە سەر بە ناوچەی گوڵعەنبەر )شاری خورمماڵی ئێسمتا(. ئەو کماتەی ئەوڕەحممان پاشما، خالیمدی بە 
مەالی مزگەوتەکەی خۆی لە سلێمانی دامەزراندوە، بۆ دابینکردنی پێویستیەکانی ژیانی مەال خالیمد و براکمانی 

بنەمماڵەکەی مەال خالیمد هەر ئەو  (121. دەسمنوس: 151. )نمامە: ونداهاتی گوندی سەرگەتی بۆ تەرخان کمرد
 کاتە گوێزاویانەتەوە بۆ ئەوێ و، لەوێ نیشتەجێ بون و، خەریکی کشتوکاڵ بون.

نممزیکەی سممێ حەفممتە لە سممەرگەت ممماوەتەوە لەو ممماوەیەدا، هەم پێشمموازی کممردوە لەوانەی چممون بممۆ 
ەر کممردۆتەوە. هەم سوسممەی دەنگممدانەوەی هەواڵممی بەخێرهمماتنەوەی، خممزم و دۆسممت و ناسممیاوەکانی بە سمم

گەڕانەوەکەی خۆی کردوە لە ناو خەڵمک دا، بە تمایبەتی لە نماو خەڵکمی سملێمانی دا. لە گونمدی سمەرگەتەوە 
چۆتەوە شاری سلێمانی. بەاڵم وەکو شاه عەبدواڵ لە هندستان ئامۆژگماری کمرد بمو، لە سملێمانی نەمماوەتەوە، 

 بۆ سەردانی ئارامگای شێخ عەبدولقادری گەیالنی.سەرەتا روی کردۆتە بەغداد 
مزگەوتی گەیالنی لە بەغمداد ناوەنمدی ئیرشمادی تەریقەتمی دقمادری بموە، لە هەممان کمات دا ناوەنمدی 

دینیی بوە. مەوالنا خالید ماوەی پێنج مانمگ لە بەغمداد لە مزگەوتمی شمێخ عەبمدولقادری  - خوێندنی زانستی
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 - 1115گەڵ فەدقێ عوسمانی هەورامی، دواتر شمێخ عوسممانی سمیراجودین )گەیالنی دا جێگیر بوە. لەوێ لە 
ک(، ئاشنایەتی و دۆستایەتی پەیدا کردوە و، بۆتە هاوڕێ و بماوەڕپێکراوی و، لە پاشمەڕۆژدا بموە بە  1223

 یەکێ لە ناسراوترینی خەلیفەکانی لە ناوچەکەدا.

تەریقەتینەقشبەندی
یلەگەڵخۆیهێناوەتەوەبۆکوردستان؟خالیدیسەحرانەوەردلەهیندستانەوەچ

، پێش هاتنەوەی خالیدی سەحرانەوەرد، ئەگەر خەلیفە و موریدیشی هەبمو بمێ، لە تەریقەتی نەدقشبەندی
کوردستان، لە ناو خەڵک دا، تەریقەتێکمی نەناسمراو بموە، همیچ نفموزێکی ممادی یما مەعمنەوی نەبموە. لە گەڵ 

ندی بماڵو بمۆتەوە، لە نماو خەڵمک دا بە تمایبەتی لە نماو مەالکمان دا گەڕانەوەی خالیدا ئیتر تەریقەتی نەدقشمبە
 الیەنگری پەیدا کردوە و، پەرەی سەندوە.

تەریقەتی نەدقشبەندی تەنیا لە ناو ئەهلی سوننەت و جەماعەت دا باڵو بۆتەوە. لە ناو مەزهەبی سوننەش 
یمان وا بموە: نەدقمل حماکم و ئەدقمڵ  ێدا پێڕەوی رێبازی ئەشعەری کردوە، بە پێچەوانەی مموعتەزیلەوە ئەممان پ

خادمە. شیعەیان بە "رافزی" زانیوە. خالید لە سەفەرەکەی دا ئەوەی نە شماردۆتەوە. لە شمیعرەکانی دا رەنگمی 
داوەتەوە. کاتێ چوە بۆ مەشهەد بۆ سەردانی ئارامگای ئیمام رەزا و گفتوگۆی لە گەڵ زانایانی شمیعە کمردوە، 

 لە ماڵئاوایی دا ئەڵێ:


 یمما و عممزم سممفر زیممن مقممام کممنخالممد ب
 بممر روضممە رضمما بممدل و جممان سممالم کممن 
 از گفتگممموی خمممام روافمممت دلمممم گرفمممت 
 بممر بنممدوبار دقطمماڵ سممخنهای خممام کممن 
 بدعت سرای طموس نە جمای ادقاممت اسمت 
 برخیممز و روی دل بممدر پیممر جممام کممن.. 
 

عەبدواڵی هۆنیوەتەوە باسمی  لەو دقەسیدە عەرەبیەدا کە دوای گەیشتنی بە دەروازەی جیهانئاباد بۆ شاه
 "رافزی" یەکان ئەکا و ئەڵێ:


 و عمممممما نی مممممممن فردقمممممم،  فاکمممممم،

 و جممممممارنی مممممممن اممممممم، جهممممممال 
  عنمممممی روافمممممت ا ربیجمممممان التمممممی 
 هممممم  شممممناڵ المخلمممموق فممممی االفعممممال 
 

خالیمدی راسمپاردوە سمەردانی،  شاه عەبدواڵش هەمان باوەڕی هەبوە. لە گەڕانەوەدا بەرەو کوردسمتان
بدولعەزیزی حەنەفی، نوسەری کتێبی "تحفەء ارناعشریە" بکا، کە لە دژی شیعە نوسیوێتی. تەریقەتی مەوالنا عە

نەدقشبەندی، لە سەر دەستی مەوالنا خالیدا، خەلیفە و موریدی لە ناو ئەهلی سوننەت دا، لە سەرانسەری جیهانی 
ک کەسی سەر بە مەزهەبی شیعە، کورد ئیسالمی دا، پەیدا کردوە. بەاڵم نەی توانیوە، یا نەی ویستوە، تەنیا یە

 بێ یا نەکورد، بۆ سەر رێبازی تەریقەتی نەدقشبەندی رابکێشێ.
الیەنێکممی پەروەردەی  پەروەردەکردنممی خەلممیفە و موریممد الی خالیممد رێوشمموێنێکی تممایبەتی هەبمموە.

یەک  شمارەدێ ئایدیولۆجی و، الیەنێکی تری راهێنانی سایکۆلۆجی بموە. مەوالنما هەوڵمی داوە، لە هەر شمار و
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کەسێ بدۆزێتەوە بیکا بە خەلیفەی خۆی بۆ ئیرشادی تەریقەت و، ریمزی یەکەممی خەلیفەکانیشمی لە نماو مەال 
زانا و ناودارەکان دا هەڵ بژاردوە. رێنمایی کردون شەریعەت و تەریمقەت پمێکەوە گمرێ بمدەن. لە دقورئمان و 

ەریقەتممی نەدقشممبەندی کممردون، خممۆی سمموننەت ال نەدەن. خممۆی دەرسممی داداون و فێممری رێوشمموێنەکانی ت
یان دڵنیا بوە، ئینجا ئیجمازەی ئیرشمادی پمێ داون،  پەروەردەی کردون و تادقی کردونەتەوە و، دوای ئەوەی لێ

هەر خۆیشی بەردەوام رێنمایی و چاودێری کردون و، هەمویان راسمتەوخۆ بەسمتراون بە خمۆیەوە. لە ژیمانی 
کانی ئەو الیان داوە، لە تەریقەت دەرکمردوە. تما خمۆی زینمدو بموە، کە لە رێنماییە خۆی دا چەند خەلیفەیەکی،

یەک  جگە لە خۆی کەسی کە بۆی نە بوە ئیجازەی ئیرشاد و پلەی خەلیفمایەتی بە کەس ببەخشمێ. لە هەرجمێ
یە ئەبو گوێڕایەڵی ئەو بن. لەم بارەیەوە نامەیەکی بمۆ یەکمێ لە  خەلیفەیەکی دانا بێ، خەلیفەکانی تری ئەو جێ

 فەکانی نوسیوە، ئەم پرنسیپە رێکخراوەییەی بە ئاشکرا رون کردۆتەوە. نوسیوێتی:خەلی
"نوسراوی سەراپا سەرزەنشتی ئێوە بە حزوری ئەم مەهجمورە گەیشمت، ممامەڵەی ئمێمە لە گەڵ 

هەر کەسمێک،  بەرز ئماوایە: ی، یاسای تەریقەتیەمەال عەبدوڕەحمان نە لە ئاوڕدانەوەی زیاترەوە
ن پێویستە هەمو یاران هاودەنگ و گوێڕایەڵی بن، ئەگەرچی لەویش گەورەتر یەک، دابنێی لە جێ

بن، نابینی عەبدواڵ ئەفەندی لە گەڵ مەاڵ محەمەدی جەدیمد و هیمدایەتواڵ لە گەڵ مەال ممحەمەدی 
بێتواتەیی مامەڵەی موریدانە ئەکەن؟ وێڕای ئەوەی کە هیچ کامیان بە تۆزی داوێنمی یەکێمک لەو 

تر بەم شێوەیە زۆرن. بە تایبەتی من لەو رۆژەوە کە تمۆم هەڵبمژاردوە، بە  دوانە ناگات. خەڵکی
 تەرازوی هیچ کەسێک هەڵت ناسەنگێنم، جگە لە عەبدوڕەحمانی برات جاروبار."


 رون ئەکاتەوە، ئەڵێ: ی تەریقەتەکەیانلە برگەیەکی تری نامەکەی دا پرنسیپێکی تر

: بمۆچی؟ ئەوە دقەت رزگمار نمابێ. کەچمی لە "بڕیاری هەمو ئەولیایە هەرکەس بە پیرەکەی بڵمێ
ئەو مان بە هممۆی  نوسممراوەکەی ئێمموەدا حەفتمما بممۆچی زیمماتر هەبممو. عەبممدولقادری بەغممدادی

ەکمرد کە بمۆ تکایانەی بۆ مەال عەبمدوڕەحمانی ئ و ئەو شەفاعەت و نەی نوسیکاغەزانەوە کە ئ
 ی نارد بو، لە خەالفەت بەرکەنار کرد." ئەوێ

 (163ە: )سەباح بەرزنجی، نام
خەلیفەکممانی راسممپاردوە موریممد و مەنسمموبەکانی لە نمماو توێژەکممانی تممردا بممدۆزنەوە و، لە رێممگەی 

یمان بمکەن. رابیمتە )الرابطم،(، یەکمێ لە رێمگە سمەرەکیەکانی  "تەوەجوهم" و "رابیمتە" وە پەروەردەی تەریقەتی
هەنمدێ لە موریمدەکانی ئەسمتەموڵی پەروەردەکردنی خەلیفە و موریدەکانی بوە. خالید لە نمامەیەکی دا کە بمۆ 

 نوسیوە، ئەڵێ:
"... ودقرع سماڵ هذا المسکین، ان بعت الغافلین عن اسرار حق الیقمین، یعمدون الرابطم، بدعم، فمی 
الطریق،، ویزعمون انها شئ لیس لە ا ل وال حقیق،، کال انها ا ل عظیم من ا مول طریقتنما العلیم، 

 د التمسک التام بالکتاب العزیز وسن، الرسول..."النقشبندی،، بل هی اعظم اسباب الو ول، بع
 (4)الردقع،: 

ی ئەم مسکینە گەیشت، هەندێ بێئاگا لە نهێنیەکانی حەدقمولیەدقین، رابیمتە لە تەریمقەت دا بە  "... بە گوێ
"بیممدعەت" ئەژمێممرن، ئەڵممێن ئەمە شممتێکە نە ئەسممڵی هەیە و نە حەدقممیقەت، نەخێممر ئەمە بنەمممایەکی گەورەی 

مانە، بگمرە گەورەتمری همۆی "و مول" ە، لە دوای دەسمگرتنەوە بە  ریقەتە بەرزەکەی نەدقشمبەندیبنەماکانی تە
 کیتابی عەزیز و سوننەتی پێغەمەر..."

مەوالنا خالید ئیتر ئاشکرا بوە کە بانگەوازی زیندوکردنەوەی تەریقەتی نەدقشبەندی گرتۆتە ئەسمتۆ و، 
ی سپارد بو. لە گەڵ فەدقمێ عوسممان و  ەی لە هندستان پێبە کردەوە کەوتۆتە ئەنجامدانی ئەو کارەی کە پیرەک
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چەند کەسێکی تر لە هاوبیرەکانی گەڕاوەتەوە بۆ سلێمانی. بە تەما بوە سلێمانی بکاتە ناوەندی کاری خمۆی. 
لەو نامەیەدا کە لە جیهانئابادەوە ناردویەتی بۆ سلێمانی، ئەو کاتە ئاگاداری کردون کە چاوەڕوانی رەزامەنمدی 

ەتی بۆ ئەوەی بگەڕێتەوە و، داوای کردوە تا خۆی ئەگماتەوە پەیمامەکەی بە "دۆسمتان و هەواداران" ی پیرەکەی
رابگەیەنن. هەر زو خەڵکێکی زۆری لێ کۆ بۆتەوە. لەو کاتەدا ئەوڕەحمان پاشا حاکمی بابمان بموە. خالیمد لە 

هەر بۆ بەخێرهێنانەوەی بچمێ بە گەڕانەوەی دا بۆ سلێمانی بە تەما بوە، ئەوڕەحمان پاشای میری بابان، نەک 
پێشوازیەوە بەڵکو ئەویش خۆی بە دەستەوە بدا بچێتە سەر تەریقەتە تمازەکەی و ببێمتە موریمد و پشمتیوانی 

 (143ریاض المشتادقین: ئەو. )

هەڵوێستیئەوڕەحمانپاشا
رەوی ئەوڕەحمان پاشا لە گەڵ مەالکانی سملێمانی تمێکەاڵو بموە. چەنمدین مزگەوتمی لە سملێمانی و دە

دروست کردوە. بە دەیمان کتێبمی گرنگمی بە نوسمینەوە داوە و وەدقفمی ممزگەوت و مەالکمانی کمردوە، وەکمو 
مەالکمانی ( 52دقزلجمی: ئەگێڕنەوە خۆیشی هەندێ جار سەردانی مزگەوتی کردوە دەرسی بە فەدقمێ وتمۆتەوە. )

ی و هەم شمێخی تەریقەتمی سلێمانی، بە تایبەتی شمێخ ممارفی نمۆدێ، کە هەم مەالی مزگەوتمی گەورەی سملێمان
یەی پێ دقوبوڵ نەکراوە. بە توندی کەوتۆتە دوژمنایەتی خالید. ئەوڕەحمان پاشای  دقادری بوە، ئەم مڵۆزمە نوێ

لێ هان داوە، هەروەها ویستویەتی زاناکانی سلێمانی و موسڵ و بەغداد بکاتەوە بە گژی دا. بمۆ ئەو مەبەسمتە 
تایبەتی بۆ زاناکان ناردوە. یەکێ لەو زانایانەی کە ئەم نمامەی بمۆ  خۆی نامیلکەیەکی لە سەر نوسیوە و نامەی

 ک( بوە. 1253 - مزوری )؟نوسیون مەال یەحیای 


 لە یەکێ لە نامەکان دا نوسراوە:
عالم، الدنیا علی االطالق والدین، حج، المسملمین موالنما وشمیخنا، الشمیخ یحیمی الممزوری  ..."

 حیاتە، اما بعد:العمادی، متاڵ اللە المسلمین بطول 
فقد ظهر عندنا خالد وادعی الوالی، الکبری واالرشاد، بعد عودە من الهنمد المی همذە المبالد، وهمو 
رجل دقد ترک العلوم بعد تحصیلها علی وجە الکمال، واختار سبیل ال الل، ونحن دقد عجزنما عمن 

ە، واال فقمد عمم... الزامە وافحامە، فیجب علیک ان تتوجە الی طرفنا الفحامە ودفاڵ ضماللە وممرام
 وعلیکم السالم و رحم، اللە وبرکاتە."

 (22)الرسائل المغنی،: 
مەال یەحیای مزوری یەکێ بوە لە زانا ئاینیە ناسراوەکانی کوردسمتان و عیمراق، تەمەنێکمی درێمژی بە 

مەالیەتمی بە  مەالیەتی بە سەر بردوە، لە بادینان و لە بەغداد دەرسی وتۆتەوە و مامۆستایەتی کردوە، ئیجازەی
کاتێ مەالکانی سلێمانی سمکااڵ لە دەس مەوالنما ئەکەن و تاوانبماری ئەکەن  دەیان زانای کورد و عەرەب داوە.

بە دەرچممون لە دینممی ئیسممالم و داهێنممانی دینێکممی تممازە. مەال یەحیمما و چەنممد مەالیەکممی تممر راسممپێردراون 
یار بمدەن. مەال یەحیما چمۆتە سملێمانی روبەڕو لێکۆڵینەوە لە دروستی و نادروستی ئەو پرسە بکەن و دوا بڕ

خالیدی دیوە و گفتوگۆی لە گەڵ کردوە. لە ئەنجامی لێکۆڵینەوەکەدا ئەوەندە بە مەوالنا خالیمد سەرسمام بموە، 
هەر ئەو کاتە مەال یەحیا بۆتە موریدی مەوالنا و بمۆتە یەکمێ لە سەرسمەختترین داکۆکیکارەکمانی مەوالنما لە 

شێخ مارفی نۆدێ و هاوبیرەکانی دا. بە نامە و بە نوسین بەرپەرچی هەممو ئیتیهامەکمانی  بەرامبەر ئیدیعاکانی
 شێخ مارفی داوەتەوە.
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 مەال یەحیا لە یەکێ لە نامەکانی دا بۆ شێخ مارف نوسیوێتی:
"وان انکارهم علیە، دقدس سرە العزیز، من حی  احوالە وادقوالە وادابە وخصالە، فیا 

خالطموە، فان کل من  احبە وعلم احوالە وخصمالە، وسمماڵ اخی ما  احبتموە وال 
ادقوالە، سلم والیتە الکبری. انە من المقربین والصدیقین، وانە دقطمب الطریقم،، وکمل 
من خالطە ندم من انکارە والتعصب معە. کیم  وهمو، دقمدس سمرە العزیمز، یمامر 

  المریدین بجمیاڵ مامورات الشرع الشری ، وینهاهم عن جمیاڵ منهیاتە..."
 (46)الرسائل المغنی،: 

 لە نامەیەکی تری دا نوسیوێتی:
 "اعلم ایها االخ الشقیق 

انک دقد کتبت الینا اعتراضات واشکاالت ال یقاڵ فیهما ممن لە خبمر  بکتمب الشمرع، 
ف ال عن کتب السل  الصالحین الجامعین بین علمی الظاهر والباطن العالمین بهمما. 

الم من یعتد بادقوالە فی الشرع والتصموف، فمال فکتبنا الیک اجوبتها الماخو   من ک
 نعیدها فی هذە الوردق،. لکن نرجو العفو ان ودقاڵ منا سوء ادب فیما کتبنا.

یا اخی الشمفیق  مو مولە ماکتبمت الینما ظماهر فمی التعصمب والمیمل عمن سمبیل 
االستقام،، فهذا هو االنکار المنهی عنە، واالیذاء الم مر المشمار المیە فمی الحمدی  

 ی: "من ا ی لی ولیا فقد ا نتە بالحرب"."القدس
 (51)الرسائل المغنی،: 

نامەکانی مزوری کاری لە شێخ مارف نەکردوە و نەبۆتە هۆی راستکردنەوەی هەڵوێستەکانی لە مەوالنا 
 خالید، هەر سور بوە لە سەر دوژمنایەتی کردنی.

انیمان داوە جمێگەی مەوالنما نە ئەوڕەحمان پاشا جگە لەوەی هەندێ لە مەالکان و سماداتی سملێمانی ه
کاتەوە خۆیشی تەجروبەی پێشوتری هەبوە لە گەڵ هەندێ بزوتنەوەی دینیی دا. لە عێراق ئاگماداری کێشمەی 

ئاگاداری کێشەی شیعە لە گەڵ بمزوتنەوەی "شمەیخیە" بموە، لە  سوننە لە گەڵ بزوتنەوەی "وەهابی" و لە ئێران
شکری بابانەوە نێردراوە بۆ سەر وەهابیەکان. لەو لەشکرکێشیەدا سەر داوای دەوڵەتی عوسمانی، جارێک بە لە

سەدان کەسی هێزەکەی فەوتاون. ئەوڕەحممان پاشما نەی ویسمتوە کێشمەیەکی دینیمی لەو بمابەتە لە واڵتەکەی 
 ئەمیش دا دروست ببێ.

و زۆر ئەوڕەحمان پاشا نەک نە چۆتە سەر تەریقەتە تازەکەی مەوالنا خالید، وەکو بە هیموا بموە، بەڵکم
بە رونممی بە مەوالنممای راگەیانممدوە: کە ئەگەر وەکممو جمماران مەالیەتممی ئەکمما و خەریکممی وتممنەوەی دەرس و 
پێگەیاندنی دقوتابی و فەدقێ ئەبێ، ئەوا باشمە و بەخێمر بێمتەوە، ئەتموانێ لە سملێمانی لە شموێنەکەی خمۆی دا 

، عالمەکمانی سملێمانی رازی نمابن، بمێنێتەوە، خۆ ئەگەر خەریکی ئیرشاد و باڵوکردنەوەی تەریمقەتەکەی ئەبمێ
 (141)ریاض المشتادقین: بڕوا بۆ الیەکی تر.  ئەبێ لە سلێمانی نە مێنێتەوە

ی بەغداد ئەوڕەحممان پاشمای الداوە، خالیمد  لەو ماوەیەدا لە سلێمانی ئاڵوگۆڕێ لە دەسەاڵت دا روی داوە. والی
خالید پاشا، ماوەیەکی کورت لە دەسەاڵت دا مماوەتەوە، ی ئەو کردۆتە میری بابان،  پاشای کوڕی ئەحمەد پاشای لە جێ

بەاڵم هەمان هەڵوێستی ئەوڕەحمان پاشای هەبوە لە مەوالنا و تەریقەتەکەی و مانەوەی لە سملێمانی. مەوالنما نە چمۆتە 
ژێر باری داواکەی ئەوڕەحمان پاشا و خالید پاشاوە. رێگەی دوەممی هەڵ بمژاردوە. سملێمانی بە جمێ هێشمتوە روی 

ی بەغداد بوە. داڵدەی مەوالنما خالیمدی داوە مزگەوتێکمی داڕوخماوی  لەو سەردەمەدا سەعید پاشا والی. دۆتە بەغدادکر
بە یارمەتی هەندێ دەوڵەمەندی بەغدادی بۆ ئاوەدان کردۆتەوە. خالیمد لەوێ دا دامەزراوە. هەم ئیرشمادی کمردوە، هەم 

زۆرێممک لە زانمما گەورەکممانی بەغممدادی راکێشمماوە.  بە زیرەکممی و لێوەشمماوەیی خممۆی سممەرنجی .دەرسممی وتممۆتەوە
 هەندێکیان لە سەر دەستی ئەودا تەریقەتیان وەرگرتوە و، بون بە خەلیفە و مورید و مەنسوبی ئەو.
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شێخ ممارف و هاوبیرەکمانی لە بەغمدادیش لە کمۆڵ مەوالنما نە بمونەتەوە. لە سملێمانیەوە مەزبەتەیمان 
ەوە، مەوالنایمما تاوانبممار کممردوە بە کممافری و جممادوگەری و نوسممیوە، بە مممۆری چەنممدین زانممای ئەو کممات

دەستێکەاڵوکردن لە گەڵ جنۆکە، ناردویانە بۆ سەعید پاشا کە لە بەغداد دەری بکا. سەعید پاشا ئەم کێشەیەی 
یمان لمێ  روبەڕوی چەند زانایەکی عیراق کردۆتەوە، زاناکان لە سەر مەوالنما خالیمد بە دەنمگ هماتون، داکۆکی

و توهمەتانەیان بە درۆ خسمتۆتەوە، یەکمێ لەوانە ممحەمەد ئەممین ئەفەنمدی مموفتی پێشموی حمیللە، کردوە، ئە
مامۆستای مەدرەسەی عەلەویە بوە، نامیلکەیەکی لە وەاڵمی توهمەتەکانی ئەوان دا نوسیوە و بە مۆری زاناکمانی 

 (65)سل الحسام الهندی: بەغدادەوە بۆیان ناردونەتەوە. 
ک  1222ڕەحمان پاشا جارێکی تمر کاروبماری گرتمۆتەوە دەسمت، بەاڵم سماڵی هەر لەو ماوەیەدا ئەو

ز( نەخۆش کەوتوە. پێشتریش چەند جارێکی تر بە سەختی نەخمۆش بموە، تەنمانەت جارێکیمان کە  1213)
ی بەغممداد زۆری لممێ کممردوە بچێممتە بەغممداد بە سممواری واڵخ لە تەخممتەڕەوان دا بردویممانە بممۆ بەغممداد.  والممی

ۆشیەکەی کماری تمێ کمردوە ممردوە. کوڕەکمانی و سمەرانی واڵت کۆبمونەتەوە دوای مردنمی ئەمجارەیان نەخ
ئەوڕەحمممان پاشمما، مەحمممود بەگممی کوڕیممان بە جێنشممینی بمماوکی هەڵبممژاردوە. بممۆ ئەو مەبەسممتە بە کممۆمەڵ 

ی بەغدادیش پلەی میری میمران و پاشمایەتی پمێ بەخشمیوە.  مەزبەتەیەکیان بۆ وەزیری بەغداد نوسیوە. والی
مەحمود پاشا بۆتە میری بابان. مەوالنا لە نامەکانی دا چەندین جار منەتی بە سەر مەحمود پاشمادا کمردوە و 

( 145، دەسمنوس: 63و  62و  61. ) نمامە: داویەتیەوە بە چاوی دا کە بە هیمەتی ئەو بمۆتە حماکمی سملێمانی
سمەعید پاشما و نفموزی لە بەغمداد رەنگە لەم پرسەدا کە ئەویش لە بەغداد بموە و، جمۆرێ پەیوەنمدی لە گەڵ 

 هەبوە، دقسەیەکی هەبوبێ لەو دانانەدا.
لە گەڵ ئەوڕەحمان پاشا و کوڕەکمانی دا، بە تمایبەتی لە گەڵ مەحممود پاشما و عوسممان  مەوالنا خالید

بەگ و حەسەن بەگ، پەیوەندی بە هێزی هەبوە. لە سااڵنی رابوردودا چەنمدین نمامەی دۆسمتانەیان ئماڵوگۆڕ 
 ومێدێکی زۆری بە مەحمود پاشا هەبوە، ببێتە هاوباوەڕ و هاوکاری.کردوە. ئ

ی  کاتێ مەحمود پاشا بۆتە میری بابمان، پمێ ئەچمێ مەوالنما خالیمد، کە هێشمتا نیشمتەجێ 1222ساڵی 
بۆ پیرۆزبایی مەحمود پاشما، بە بمۆنەی دانمانیەوە بە پاشمای بابمان، نوسمی بمێ، کە ئەمە  بەغداد بوە، نامەیەکی،

 بەشێکێتی:
"ئەگەرچممی دەربڕینممی خۆشممی لە روانممگەی فەدقیرانممی بممێ مممورادەوە، لە سممۆنگەی دەوڵەتێکممی 
ناپایەداری دنیاوە، پێچەوانەی مەشرەبی ئەربابی فەنایە، بەاڵم چونکە سروشمتی ممرۆڤ وەهما 
راهاتوە کە بە خۆشیی دۆستانی وەفماداری خمۆی و بە شمادیی یمارانی مروەتشموعاری خمۆی 

"ئیالەتی" ئەو یمارە وەفمادارە، جەالدەت کمردارە، کە ممایەی دڵخۆشمی  شادمان ئەبێ، لە بیستنی
الیەنگرەکانی و، دڵتەنگی حەسودانی بەدنیژاد بمو، ئەوەنمدە شمادمان بمو کە بە همیچ کمارێکی 

 دنیایی تر ئەوەندە خۆشحاڵ نەبوە..."
و دابینکردنمی لە بڕگەیەکی تری نامەکەی دا، "ئومێدی لە خوا بۆ ئەخوازێ کە لە رێوشوێنی پاشمایەتی 

 ئاسودەیی رەعایا و بەرایا سەرکەوتو بێ."


 ئینجا کەوتۆتە دادانی وەعز و نەسیحەت و داوای لێ ئەکا:
 "فریوی شەیتان نەخوا و بە جوانیی دنیا لیقای مەحبوبی حەدقیقی فەرامۆش نەکا...

ەدنما لە گەڵ ژێردەستان نەختێ مروەت و، جاروبار بیمری ئماخیرەت و، لە گەڵ مەوالی خۆیما ئ
 مەحەبەتی هەبێ، ئەوسا دەستی ئەو و داوێنی دۆست. ئومێد لە بەندە و بەخشین لە خوا."

 )دەدقی فارسی نامەکە لە کۆتایی باسەکەدا نوسراوەتەوە(
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یەکێ لەوانەی چۆتە سلێمانی بۆ پیرۆزبایی لە مەحمود پاشا، مەال یەحیای مزوری بوە. مەوالنا خالید لە 
بمۆ مەحممودی بمرای نوسمیوە، داوای لمێ ئەکما ئەو دوسمێ رۆژەی مەال یەحیما لە  بەغداد بوە، بەاڵم نامەیەکی

سلێمانی ئەمێنێتەوە، ئەو لە خزمەتی دا بێ و، ژورە تایبەتیەکەی خۆی بۆ چۆڵ بکا. لە نامەکەیشی دا ئامماژەی 
ە بمۆنەی یە بمۆ مەحممود پاشما، ب کردوە بەوەی مەال یەحیا نامەی پیرۆزبایی زوبێر پاشای میری بادینانی پێ

 (13)دەسنوس:  )دەدقی فارسی نامەکە لە کۆتایی باسەکەدا نوسراوەتەوە(. دانانیەوە بە میری بابان
 

-1-
دەقیفارسینامەکەیمەوالناخالیدبۆمەحمودپاشا

 "مسکین بینوا، مصدع رای عقدەگشا می گردد:
و خسی و مقمدار پمر مگسمی کە اگرچە بحمداللە حا ل کون و مکان در نظر فقرای بیمراد دقدر  رەء 

ندارد، و سرور و ابتهاج را سبب بدولت ناپایدار دنیما منمافی مشمرب اربماب فنما ممی نگمارد. نهایمت 
چونکە طبیعت بشری مجبول است بر اینکە بسرور دوسمتان وفمادار خمود مسمرور و بابتهماج یماران 

ر جالدت کردار، کە مسمرت مروت شعار خود دقرین بهجت و حبور گردد، از استماع ایالت ان یار وفادا
فزای دقلوب هواخواهان، و تبرکی بخش فٶاد، کدورت نهاد حساد بدنژاد است، نە چندان مسمرور شمد 
کە بە هیچ امری از امور دنیویە محصول رسد. امید بخدای مفیت التوفیق والهدایە و امداد روحانیمت 

را، بمر وجمود شمری   بمان ( زممانیکەتازان عر ەء والیت، اینکە رسم سامی پاشائی و نام نامی )مر
 را گفتە است: انعزیز کامل عیار میمون، و برفاهیت کافەء رعایا و برایا مقرون، لسان الغیب شیرازی

 جهان و کار جهان جملە هیچ در همیچ اسمت
 هممزار بممار مممن ایممن نکممتە کممردەام تحقیممق 
ەء شیطان لعینند، بفریمب انهما از راه دوستان این زمانە همەرا )همزبان ( شاهراه ریبند و، دام کید و خدع 

نروند، و بتبلیس نفس خسیس، و بمکر و اغوای ابلیس، بزینت بیهودەء دنیای دنیە، لقای محبوب حقیقمی 
را، فراموش نمودن از عقل دوراندیش دور، و از شیوەء ارباب استقامت مهجور است، مامول این مسمکین 

یردستان اندک مروتمی، و گماه گماهی فکمر اخرتمی، و بما از شما )نروش ( پدر سبکتکین است بلکە با ز
 موالی خود ادنی محبتی، پس انگاه دست ما و دامن دوست، امید از بندە و عفو از خداوند.
 (76و  75)دەسنوس: 

تێبینی: هەندێ وشەی دەسنوسەکە ساخ نەکرانەوە، لە بەر ئەوە تا بەراورد ئەکرێن لە گەڵ نوسخەیەکی 
 کران.تر، وەکو خۆی رونوس 

-2-
دەقیفارسینامەکەیمەوالناخالیدبۆمەحمودیبرای:

 محمود برادر خودرا با همە انحراف و بی استقامتها سالم رسانیم "
جناب دقدو  االنجاب، ودقر  عیون االحباب، موالنا یحیی افندی، از طرف مخلص خاندان، زبیمر پاشما، 

وال شمدند، دوسمە روز کە در انسمامان میباشمند، بتبریک و تهنیت مخلص دقدیم، محمود پاشا، وارد ان
را معممول داشمتە،  چنانکە شیوەی این مهجور است، بقدر مقدور در ادابدانی و غایم، شمرو  میزبمانی

ظاهرا و باطنا حسن رفتار را بایشان عین رضای این مسکین دانستە، حجرەی خمودرا در ان دوسمە 
 مقصد راهی میشوند والدعا.روز برای انجناب خالی نمودە، تا بسالمت بصوب 

 "وعرص دستبوسی والدەی ماجدە با غایت انکسار بذمە شما معول است.
 (13دەسنوس: )
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-5-
ک(1236- 1231مەوالنالەسلێمانی)

سممەعید پاشمما لە بەڕێمموەبردنی کاروبمماری والت دا گەنجێکممی کەم ئەزمممون بمموە، گەنجێکممی جمموانی 
یان داونەتە پاڵ. زۆری کاربەدەسمتەکانی بەغمدادی لە خمۆی  بوە. هاورەگەزبازی بەدناویش هاودەم و هاوکاری

رەنجاندوە. هەندێکیان لە ترسی کوشمتن هەاڵتمون. یەکمێ لەوانە داود پاشمای زاوای بموە. داود هەاڵتموە بمۆ 
ی سلێمانی بۆ الی مەحمود پاشا. کەوتۆتە کۆکردنەوەی هەمو دوژمن و ناحەزەکانی سمەعید پاشما. سمەرەنجام

روداوەکان نادیار بوە. پێ ئەچێ لەو هەلومەرجە ئاڵۆزەدا خالید بەغمدادی بە جمێ هێشمت بمێ و گەڕا بێمتەوە 
 سلێمانی.

کەسایەتیەکی زۆر و هێزێکی زۆر لە داود پاشا کۆ بونەتەوە. داوایان لە بابی عالی کردوە سەعید پاشما 
فەرممانی دانممانی داود پاشمما دەرچمموە، بە  ال ببما و ئەم دابنممێ لە جممێگەی. سمەرەنجام داواکەیممان گیممرا بمموە.

لەشکرەوە بەرەو بەغداد بە رێ کەوتوە کاروبار بگرێتە دەست. سەعید پاشما ملمی نەداوە. سمەرەنجام سمەعید 
ک(. مەحمود پاشا، کە هاوکاری داود پاشما بموە  1232ی عیراق ) ک( داود بۆتە والی 1231پاشا کوژراوە )

 و پیرۆزبایی لە داود چۆتە بەغداد.بۆ وەرگرتنی دەسەاڵت بۆ پشتیوانی 
نوسەرانی بیۆگرافی مەوالنا ئەڵێن، کە مەحمود پاشا چۆتە بەغداد، پلە و پایەی بەرزی مەوالنای لە نماو 
کەسایەتیەکانی بەغدادا دیوە، داوای لێ کردوە بگەڕێتەوە سلێمانی، بەاڵم روداوەکان دەری ئەخەن مەوالنا پێش 

گەڕاوەتەوە بۆ سلێمانی. جا مەحمود پاشا داوای لە مەوالنا کرد بێ بگەڕێتەوە چونی مەحمود پاشا بۆ بەغداد 
سلێمانی یان مەوالنا خمۆی داوای لە مەحممود پاشما کمرد بمێ رەزامەنمدی دەرببمڕێ بمۆ گەڕانەوەی، مەوالنما 
ە گەڕاوەتەوە سلێمانی. مەوالنا پێش کموژرانی سمەعید پاشما و پمێش دانمانی داود پاشما بە والمی، گەڕاوەتەو
سلێمانی. مەحمود پاشا بۆ رێزنان لە مەوالنا، پێش ئەوەی داود پاشما ببمێ بە والمی، مزگەوتێکمی تمازەی بمۆ 

ک(، کە مەوالنا کردویەتی بە خانەدقای ئیرشاد و شموێنی خوێنمدن. بمۆ دابینکردنمی  1233دروست کردوە )
 (147ض المشتادقین: . )ریاپێویستیەکانی خانەدقا و ژیانی خۆی چەردەیەک داهاتی بۆ تەرخان کردوە


ئەستێرەی خالید رۆژ بە رۆژ لە درەوشانەوەدا بموە. رۆژ بە رۆژ موریمد و مەنسموبی لە زیماد بمون دا 
بوە. خەڵکێکی زۆری لێ کۆ بۆتەوە. هێزێکی مەعنەوی و روحانی گەورەی پەیدا کردوە، بمۆتە بزوتنەوەیەکمی 

 کۆمەاڵیەتی فراوان.
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 ک( دا نوسیوێتی: 1236 /ز 1223ی حوزەیرانی ) 24ریچ لە گەشتەکەی دا بۆ سلێمانی لە 
یان وایە ئەگەر لە حەزرەتمی  یە، ناوی شێخ خالیدە، کوردەکان پێ "سلێمانی سۆفیەکی گەورەی لێ

مەوالنا کەمتری پێ بوترێ، نەنگیە و وتەکانیشی بە فەرمودە دادەنێن، لە خێڵی جافە و لە سمەر 
سۆفی بە ناوبانگ سوڵتان عەبدواڵدا بۆتە سۆفی.  رێبازی نەدقشبەندیە، لە دەهلی لە سەر دەستی

لە سەراسەری تورکیا و واڵتە عەرەبەکان دا دوازدە هەزار موریدی هەیە. کوردەکان هەمویمان بە 
ی وتمم:  وەلی دەزانن، زۆری تریشیان لە ریزی پێغەمەرەکەیان دا دای دەنێن. عوسمان بەگ پمێ

یمدی ئەون، چمونکە بە الی کەمەوە لە گەڵ خۆی و مەحمود پاشا و زوربەی سمەرانی کمورد مور
 ."شێخ عەبدولقادری )گەیالنی، وەرگر( بە ناوبانگ دا لە یەک پلەدان

 (142)ریچ، 
لێرەداپرسیارێدێتەپێشەوە:

بۆچی تەریقەتی نەدقشبەندی لەو ماوە کورتە دا لە سمەر دەسمتی کموڕی خێزانێکمی نەناسمراوی چینمی 
اڵوبممونەوەکەی بمۆتە "دیمماردە" و دیماردەکەش بممۆتە بزوتنەوەیەکممی جوتیمار دا بە چەشممنێ پەرەی سمەندوە ب

 کۆمەاڵیەتی؟
بۆچی تەریقەتی نەدقشمبەندی وا بە خێرایمی لە کوردسمتانی عوسممانی دا دقەڵەممڕەوی بابمان، سمۆران، 
بادینان و بۆتان و، لە کوردستانی دقاجماری دا دقەڵەممڕەوی ئەردەاڵن و موکریمانی گرتمۆتەوە. مەوالنما لە هەر 

 ان دا بە سەدان خەلیفە و مورید و مەنسوبی دڵسۆزی لێ ئااڵوە؟هەموی
تەریقەتی نەدقشبەندی بۆتە جێگەی مەترسی بۆ تەریقەتمی دقمادری و، بمۆ مەالکمانی سموننە و، لە  بۆچی

 دوایی دا بۆ دەسەاڵتی میرەکانی بابان؟

سەرچاوەیداهاتیمەوالنا
هاتی مەالیەک، بە گوێرەی پملەی زانمایی مەالکە مەال موچەی دیاریکراوی مانگانە یا سااڵنەی نەبوە. دا

 و گرنگیی مزگەوتەکە و، دەوڵەمەندی ناوچەکە، لە یەکێکەوە بۆ یەکێکی تر جیاواز بوە.
 سەرچاوەی داهاتی مەالی مزگەوت بریتی بوە لە:

داهاتی ئەو وەدقفانەی کە بۆ دابینکردنی خەرجی مزگەوت و ژیمانی مەالکەی، لە الیەن خێرەومەنمدان و 
اکمی ناوچەکەوە، تەرخان کراوە. داهاتی زەوی و گوند و کارێز و ئاشی ئماو و خمان و خمانو و دوکمان و ح

 کتێب کراون بە وەدقفی مزگەوت و مەال.
ی شەرعی ئیسالمی، خراوەتە سەر سامانی گموێزراوە  زەکات و سەرفترە. بڕێکی دیاریکراو بوە، بە پێ

 و نەگوێزراوە. سااڵنە وەرگیراوە.
 نەی نوشممتە و گرێبەسممتی نیکمماح و تەاڵق و خوێنممدنی یاسممین و تەڵقممین و، دابەشممکردنی سممەردقەڵەما

 میرات.
مەوالنمما لە خێزانێکممی زەنگممین نەبمموە. میراتممی زۆری لە باووبمماپیریەوە بممۆ بە جممێ نەممماوە. خممۆی لە 

سمی ممزگەوت لە ی دابینکردنی پێویستیەکانی ژیانی خۆی و بنەماڵەکەی دا بوە. مەوالنا کە بۆتە مودەڕی پەیجوری
جێگەی شێخ عەبمدولکەریمی مامۆسمتای، ئەوڕەحممان پاشما، گونمدی سمەرگەت، کە سمەر بە مەڵبەنمدی گمولعەنبەر 
)خورماڵی ئێستا( بوە، بەرەو روی کمردۆتەوە. حەمە خمان و مەحممودی بمرا و دایکمی چمونەتە ئەوێ. خەریکمی 

مەوالنا کۆچی کردوە بۆ شام، وەکمو مەوالنما  کشتوکاڵ بون. ئەم گوندە بە دەس حەمەخانی برایەوە ماوەتەوە، تا
 (121و  124)دەسنوس: یان سەنراوەتەوە.  ئەوسا لێ لە نامەکەی دا بۆ شێخ عەلی دقازی ئاماژەی پێ داوە،
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دوای گەڕانەوەی مەوالنمما بممۆ سمملێمانی بمماری دارایممی مەوالنمما دقورسممتر بمموە. ئەرکممی بەڕێمموەبردنی 
ر و، میوانەکانی، کەوتۆتە سەر. ناچار بوە خمۆی دەس بخماتە نماو خانەدقاکەی سلێمانی و، دقوتابی و خوێندکا

 کاروباری دارایی بنەماڵەکەی و، چەردەی داهات و جۆری دابەشکردنی.
ی نامەکانی مەوالنا، کە بۆ کەسمانی پێوەندیمداری نوسمیوە، جمگە لە داهماتی سمەرگەت، داهماتی  بە پێ

دارتو دو گوند بون سەر بە ناوچەی بازیان. دانەوێڵە و گوندەکانی هاڵە و دارتوی بۆ تەرخان کراوە. هاڵە و 
 پەموی تێ دا بەرهەم هێنراوە. خۆیشی بە پارەی خۆی کارێزێکی لە وڵوبە هەڵکەندوە. چەڵتوک و

کارێزیوڵوبە
یەکێ لە سەرچاوەکانی ئاو، کە دانیشتوانی شاری سلێمانی،   بۆ پێویستی ناوماڵ و،   بمۆ کشمتوکاڵ 

اریان هێناوە، ئاوی کارێز بوە. کارێز دەستکردی مرۆڤ بموە. نزیکمی پەنجما کمارێز لە و گێڕانی ئاش، بە ک
 بە گمونج راکێشمراوە بمۆ مماڵە زەنگینەکمان و حەوزی لە بەردەم دا دروسمت کمراوە. حەممام  سلێمانی هەبوە.

 ی ئماوی کمارێز دروسمت کمراون. خەڵمک ئماوی کمارێزی بە خمۆڕایی لە و مزگەوتەکانی سلێمانی لە سەر رێ
مزگەوت و حەمام بۆ پێویسمتی ماڵەکانیمان بمردوە. بەو بمۆنەیەوە وتویمانە: "فماڵن پیماوەتی بە سمەر ئماوی 

 حەمامەوە ئەکا "
کارێز لە لێژایی دا لێ دراوە. لە بناری شاخی گۆیژەوە بیر بە ریز، چەند مەترێ دور لە یەکتر بە دوای 

وەی ئاوەکانی کۆ بکرێتەوە، لە ژێمرەوە بە تمونیلێکی یەک دا، هەڵکەنراوە تا دامێنی خوارەوە. بیرەکان، بۆ ئە
درێژ پێکەوە بەستراون، لە نزیک دوایین بیری لێژاییەکە دەرگای تونێلەکە بە بەرد هەڵ چنراوە و، ئاوەکەی بە 
جممۆگە، یمما بە گممونج راکێشممراوە بممۆ شمموێنی مەبەسممت، یممان ئەسممتێڵی لە بەر دەم دا کممراوە ئمماوەکەی تێممدا 

ارهێنانی. پرۆژەی کارێزکەنی پێویسمتی بە توانمای دارایمی و کەسمی لێمزان و وەسمتای کۆکراوەتەوە بۆ بەک
 شارەزا و کاری پشودرێژ هەبوە.

مەوالنا لە سەر کیسمەی خمۆی کمارێزێکی لە گونمدی وڵموبە هەڵکەنمدوە. وڵموبە گونمدێ بموە لە الی 
کێشمە بموە. پمێ ئەچمێ  خواروی شاری سلێمانی. لە سەر خاوەنێتی زەویەکانی بەردەممی ئەم کمارێزە توشمی

ی  نەیارەکانی کەسانێکیان لێ هان دابێ گێچەڵی پێ بکەن. کێشمەکە بمراوەتە بەردەم دقمازی بمۆ ئەوەی بە پمێ
شەرع یەکالیی بکاتەوە. دقازی هەدقی داوە بە مەوالنا. مەحمود پاشا بڕیارەکەی دقمازی شمەرعی پەسمند کمردوە، 

ئەو  (134دەسمنوس: لە بەڵگەیەکمی نوسمراو دا ) مەوالنما.زەویەکانی بە "ادقطاع الردقبە" بۆ رەزای خوا داوەتە 
 کێشەیە بەمجۆرە رون کراوەتەوە:

مەوالنا، لە پاینی شاری سملێمانی، لە دەوری کێڵگەکمانی گونمدی وڵموبە، کمارێزێکی "احمداث و حفمر" 
وەکەوە، لە کردوە. وا باو بوە کە ئاو سوڵتانە. واتە ئاوەکە موڵکی کێ بێ ئەو ئەرزانەی کە ئەکەوێمتە ژێمر ئما

دێمەوە ئەبێتە بەراو، دەسەاڵتی بە کارهێنانی ئەکەوێتە ژێر دەسەاڵتی خاوەنی ئماوەکە. واتە دوای هەڵکەنمدنی 
کممارێزەکەی وڵمموبە، ئەو ئەرزانەی کەوتممونەتە بەردەمممی ئمماوی کممارێزەکە، چانممدن و کممێاڵن و بەرهەمهێنممانی 

 اوێتی بە ئیجار.کەوتونەتە ژێر دەسەاڵتی مەوالنا و کرێکارەکانی. ئەویش د
یانەی کمردوە. زەویەکمان پمێش هەڵکەنمدنی  کەسێ بە ناوی عەلی دقەساب ئیدیعای خاوەنێتی ئەو زەوی

یمانەی کمردوە، الی  کارێزەکە دێم بون و، دوای ئەوە بونەتە بەراو، عەلی دقەساب ئیدیعای خماوەنێتی ئەو زەوی
 النا و کرێکارەکانی کردوە.سەرکارەکانی گوندەکە شکاتی کردوە، گێچەڵی بەردەوامی بە مەو

بۆ یەکالییکردنەوەی کێشەی دەسەاڵتی بە کارهێنانی زەویەکمان لە نێموان مەوالنما و عەلمی دقەسماب دا، 
ی بمماش بمموە بممۆ بەجێهێنممانی: "مممروەت و عەدالەتگوسممتەری و شممێوەی دیممانەت و  ممیانەت و  مەوالنمما پممێ
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اری کەسێک نەبێتە مانیعی مورافەعەی شەریعەتی رەعیەتپەروەری" واپێویستی کردوە "بێ هیچ تێبینی و تەرەفد
 غەڕا" پرسەکە "حەواڵەی شەرعی ئەنوەر" بکرێ.

"پاش ریعایەتی مەسمەلەی شمەرعی مەعلموم بمو"، کە عەلمی دقەسماب، "دەعموای نماحەق ئەکما، ئەو هەممو الیە و 
لەئمامێزیەوە بموە" بەوەش یەی کە نواندویەتی تەنیا لە سۆنگەی مەکرئەنگێزی و حی ئیزتیراب و بێ دقەراری و عەجولی

ویستویەتی "بێ وەجهی شەرعی بە فریب و خدعە و تەلبیس" زەویەکمانی کە همی مەوالنما بمون بکما بە همی خمۆی. 
یان بە عەلمیەوە نمیە" و "ئیعالممی دقمازی موشمتەمیل بە  یانە "ئەسمڵەن وە ال دقەتمعەن پێوەنمدی دەرکەوتوە کە ئەو زەوی

 ئەستۆی" مەوالنا "لە ئیفتەرایەک کە عەلی دابویە پاڵ مەوالنا" دەرکەوتوە.بوطالنی دەعوای ناوبراوە و بەرائەتی 
یەکان بە "عینموانی ادقطماع المردقبە و تملیکمی ابمدی" بمڕاوەتەوە بمۆ مەوالنما.  لە سەر ئەو بڕیارە زەوی

سنورەکانی الی سەروی و خواروی و رۆژهەاڵتی و رۆژئاوای دیاری کراون. کاربەدەستانی گونمدی وڵموبە و 
چەکەش راسپێردراون بڕیارەکە بە دقازانجی مەوالنما جێبەجمێ بمکەن. و، رێمگە نەدەن لەوە بە دواوە کەس ناو

 (135دەسنوس: یانە بکەوێ." ) توخنی ئەو زەوی


چەندتێبینیەک:
دقمدس سمرە یما دقمدس  - لەم بەڵگەیەدا لە هەرجێ ناوی مەوالنا هاتبێ، بە "حەزرەتی مەوالنا زیمائەدین

 براوە. ئەمە نیشانەیە بۆ بەرزی پلەی دینیی و پایەی کۆمەاڵیەتی مەوالنا لەو کاتە دا." ناو -سرە العزیز 
گێچەڵی عەلی دقەساب بە مەوالنا، وەکو لێکۆڵینەوەی دادگا دەری خستوە بێ بنەمما بموە. دروسمتکردنی 

رومڕ ئەو گیروگرفت و کێشمانە، ئەشمێ لەو چوارچێموەیەدا بمو بمێ کە نەیارەکمانی مەوالنما لە سملێمانی سمە
 هەمیشە ئازاری بدەن تا لە سلێمانی دەری پەڕێنن. دروستیان کردوە بۆ ئەوەی

لەو سەردەمەدا، کە دەسەاڵتی میرایەتی بابان بوە، کار بە سەرەتای "ادقطاع الردقب،" کراوە بۆ خماوەنێتی 
 زەویوزار. هێشتا رێوشوێنی "تۆماری تاپۆ" نەبوە و کاری پێ نەکراوە.

یانەوە مەوالنا لە گەڵ چەندین کەس سەودا و رەفتماری کمردوە ناوەکمان و  یبە هۆی ئەم کارێز و زەو
 نازناو و پیشەکانیان جێگەی سەرنجە، لەوانە:

 ی ئەڵێ: خەزوری، نوسیوە، بە توڕییەوە پێ - لە نامەیەک دا کە بۆ یوس  زێوەیی، باوکی هاوسەرەکەی
تما زۆر نمامەعقولە. بەاڵم لە بمێ "لە ناوماڵی خۆت دا دەسبردن بۆ نێچیر و بە زۆر راکێشانی دقە

 ئەدقڵی ئێوە ئەم جۆرە رەفتارانە رو ئەدەن.
عیلی زەنبموەرکچی کمارێزەکە هەڵ بکەنمێ، ئێموەش لە بەرهەممی مادوەم، فەرمانم دابمو بە ئیسم

؟ ەکارێزەکە پارەکەی بدەنێ. ئیستە نازانم ئێوە پارەکەتان نەداوەتێ یا ئیسماعیل درێخی کمردو
 وەاڵم رەوانە بکەن.

ێیەم، حەمە خانم تەممێ کمردوە بمڕواتە الی کەیخوسمرەو بەگ. ئەو لە کماغەز و موریمدەکان س
 باشترە. والدعا"

 (133دەسنوس: )
 لە نامەیەکی تر دا کە بۆ عەلی چاوەش، سەرکاری گوندی وڵوبەی نوسیوە، ئەلێ:

ە "پارچە زەویەکی کەوتۆتە ژێمر ئماوی کمارێزەکەی ئەو "مسمکین" ە، مەبەسمتی خمۆیەتی، کە ب
تەنیشممت ئاشممی مەحمممود کەچەڵەوەیە، بە گرێبەسممتی کممرێ لە "عممالی جەنمماب مەال ئەحمممەد" ی 
وەرگرتمموە. ئەگەر بە ئمماوی کممارێزەکەی ئەو کشممتوکاڵی تممێ دا کممرد، لە وەرزی هەڵگرتنممی 
بەروبومی سماڵەکەدا "بیسمت مەن گەنممی بمازاڕ" ی بمدرێتێ، ئەگەر بە ئماوی کمارێزەکەی ئەو 

 یان ئازادن لە بەکارهێنانی ئەرزەکە دا.شینایی تێ دا نەکرێ، خۆ
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دا کممراوە. ئەمەش بەڵمگەیە بممۆ ئەوەی کە لەو  1231ئەم گرێبەسمتە لە غمموڕەی رەبیعەلئەوەلمی 
سمماڵەدا کممارێزەکە تەواو بمموە و، بە کممارهێنراوە و، مەوالنمما بممۆ گمموزەرانی خممۆی سممودی لە 

 .داهاتەکەی وەرگرتوە
  (122)دەسنوس: 

 ۆ ئیسماعیل زەنبوەرکچی نوسیوە، ئەڵێ:لە نامەیەکی تری دا کە ب
"جەنابی.. مەال ئەحمەد، پێش ئەوە گورونی مەنزڵچی یەک پارچە زەوی لە ئەرزەکمانی گونمدی 

ئەرزی مەزبوری لە  وڵوبەی دابو بەو. ساڵی پار رەسولی تۆپچی باشی، کە دارۆغەی وڵوبە بوە،
گوندەکەی رازی کمردوە. پمارچە  ناوبراو سەندۆتەوە و، هەڵبەتە بە هەر جۆرێ بێ رەعیەتەکانی

زەوی مەزبور لە گەڵ پارچەیەکی تر کە لە خوار ئاشی میرزا ئاغادایە بە عالی جەنمابی نماوبراو 
 مایەی خۆشنودی ئەم مسکینە و سەوابی ئاخیرەتی ئێوەیە. والسالم واالکرام". بسپێرن.

 (111دەسنوس: )


غە.. پملەی ۆی، مەنزڵچمی، تمۆپچی باشمی، دار: زەنبموەرکچی ئەم نمامەیەنازناوی کەسمانی پێوەندیمدار
سپایی چەکدارەکانی پاشای بابان بون. یەکێ لە شێوەکانی بەڕێوەبەرایەتی پاشاکانی بابان، بریتی بوە لەوەی 
 یلە جیاتی موچەی مانگانە یا سااڵنە بمدەن بە فەرممانبەر و کاربەدەسمتەکانیان، ئەوانیمان کمردوە بە برابەشم

ەش چەوسمماندنەوەی کممۆمەاڵیەتی و روتانممدنەوەی ئممابوری، هەم دارایممی و هەم داهمماتی جوتیارەکممان، ئەو
 بەروبومی، جوتیارەکانی لێ کەوتۆتەوە.

 لە نامەیەکی دا کە بۆ حەمەخانی برای نوسیوە، ئەڵێ:
"لەم کاتەدا رەئی ئەم مسمکینە لە سمەر ئەوە گیرسماوەتەوە، کە ئێموە هەدقتمان بە سمەر زەکماتی 

نە مێنێ. دەروێش حسێن ممان نماردوە زەکمات و سمەفترە لە  هاڵەوەرەعیەتەکان و کوردەکانی 
 عالەم کۆ بکاتەوە.

 "ئەغنام" بۆ تۆیە، زەکاتی
ی شەرعی شەری  هەموی دوای کۆکردنەوەی رادەستی نەدقیبی خانەدقای  جگە لەوەی ئێوە، بە پێ

 .ڵ ناکەمموتەبەڕیکە، مەال عەبدواڵی هیرەوی، بکری. هیچ موخالەفە و خودداریەکتان لێ دقوبو
  (121")دەسنوس: 

 مەبەست لە رەعیەت جوتیاری گوندنشین و مەبەست لە کوردەکان دەوارنشینەکانی ناوچەکە بوە.
زەکممات لە بەروبممومی کشمموکاڵ و ئمماژەڵ بەشممێ بمموە لە سیسممتەمی بمماجگیری، جوتیممار و ئاژەڵممدار 

 یان سەنراوە. ئارەزومەندانە نەیان داوە، هەمو ساڵێ لێ
 دا کە دیسان بۆ حەمەخانی برای نوسیوە، ئەڵێ:لە نامەیەکی تری 

 ئەگەر دۆستی خوا بن هەمو کارەکانی دنیا و دینی ئێوە بە موراد ئەبێ."
 وە ئەگەر هەرچی ئارەزوی نەفسانی خۆتان بمێ بەوجمۆرە بمکەن، گیمانی پیرانمی مەزن ئمازار

 ن.ئەدە
 ئەگەر بتەوێ بگوێزیتەوە بۆ ئەردەاڵن لەم الیەنەوە رێ پێ دراون.

ی خمودا و رەسمول بە  رایەتی و دۆستایەتی ئەم مسکینە بە بێ وازهێنان لە هەوا و فەرمانبەریب
 "جێ نایەت. والسالم

 (127 مە:)نا
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 نوسیوە، ئەڵێ:مەحمود دقاپی و ئیسماعیل زەنبوەرکچی بۆ لە نامەیەک دا 
بە  پارەکەیممان .گامێشممەکانیان سممەعاتی یەکەم لە گونممدی همماڵەوە هێنمماوە هەمویممان فرۆشممتوە"

بیهێنن بۆ ئێرە. زۆر زەروریە. دەفتەری بەروبمومی گونمدی هماڵە بە تەواوی لە  .تەواوی بردوە
و لە گەڵ خۆتمان بیمان هێمنن. هەمموی  تۆمار بکەندانەوێڵەی نیوەکارەکان و چەڵتوک و پەمو 

بدرێ بە حەمەخان  یو پەڕە کایەک کیدقبوڵ ناکەین دەنکێ .تەسلیمی موسای حاجی رەحیم بکەن
ماڵەکەی خۆی گوێزاوەتەوە بگەڕێتەوە سمەرگەت،  ەیچەشن وبەتە بە حەمەخان بڵێن کە بەو، هەڵ

 "ئەگینا بۆ ئەو باش تێ نا پەڕێ.
 

 لە بڕگەیەکی تری نامەکەی دا بە گلەییەوە نوسیوێتی؛
حسێن پاوەیی   جۆرە خزمەتکارێکە کە بێ فەرممانی ئەم الیەنە بەروبموم ئەدا بە حەمەخمان. "

 والدعا. ".چاو ئەکەوێتەوەبە  ئەگەر ژیانە چاو
بۆ کردون، چۆن واڵخ لە دۆسمتەکانی: شمێخ ئیسمماعیل و شمێخ  لە بەشەکەی تری نامەکەی دا تەگبیری

و یوس  زێویەیی و محەمەد حەسەن ئەفەندی و بایەزید و مەحمود شێخە  مەحمود ئەحمەدی سۆڵە بخوازن و،
 ەدا مناڵ بوە، و خێزانەکەی بگوێزنەوە بۆ الی ئەو.، لە گەڵ بەهادینی کوڕی، کە لەو کاتو دەروێش محەمەد

 (122 - 121دەسنوس: ). لە بەغدادەوە نوسی بێ سلێمانی بەجێهێشتنی کتوپڕیدوای  رەنگە ئەم نامەیەی
 

 :ی، نوسیوە ئەڵێ لە نامەیەک دا بۆ موسای حاجی رەحیم، سەرۆکی بازرگانەکانی سلێمانی
شادمانیان کردوم و دەریان خستوە کە هەندێ دقەرزیمان  "دۆستانی وەفادارم بە دو کەلیمە یاد و

داوەتەوە زۆر خۆشنود بوم. بەاڵم ئەم مسمکینە کماتێ ئاممادە بموم مبلغمی پمازدە کیسمەم لەوێ 
کە کەسمێ دەخلمی تیما نەکما، ئێسمتا  حەواڵەی ئێوە کرد و، بەروبومی ئەمساڵم بە ئێوە سمپارد
. ببمایمرە، ئەیەوێ پەمموی گونمدی هماڵە ئەبیستین حەمەخان بە خودسەری، بێ ئیزنمی ئەم فەدق

دقبموڵ نماکەین. هەڵمبەت  ،نە لە ئێوە و نە لە حەمەخمان بێ دەربەستیە،هەرگیز ئەم خودسەری و 
دقۆزاخەیەک پەمو بە حەمەخان نەدەن. ئەم رەفتارە گەوجانەیە پەسەند نماکەین و ئەگەر ممویەک 

 ت.بکەن ئەنێرم ماڵی حەمەخان دوبارە ببەنەوە بۆ سەرگە سەرپێچی
 ێ پارە هەیە. والدعا.بڕپێویستیی زۆرم بە 

  (137)دەسنوس: 
 لە نامەیەکی تری دا، کە پێ ئەچمێ لە سمەردەمی دورکەوتمنەوەی لە سملێمانی، بمۆ ئوسمتاد یوسم  

 و ئەسەدواڵی نوسی بێ، ئەڵێ:

"لە دانەوێڵەی دارتو، میقداری بیست تەغار دانەوێڵە بە "چارەک بالمنا فە" هەمو سماڵێ، بمدەن 
حاجی ئەحمەد و ئەوڕەحمان کوڕانی حاجی سڵێمان و، خۆت لە خزمەتی  ،ە دڵسۆزانی فەدەویب

فەدقممر و، کممۆکردنەوەی دانەوێممڵە و بەروبممومی ئەمالکممی فەدقیممر دا کۆتممایی نەکەن، خۆتممان لە 
بمۆ  .ی ئمێمە نەکەنسمەرپێچسەرکێشی و بێ ئەدەبی البدەن و سەری مویەک زاهیمر و بماتین 

 یە، دوریی زاهیریی ئێمە ئێوە غەڕا نەکا.ئێوە مەترسی تەواوی هە
ئیتر هەر ساڵێ ئەبێ زەکاتی دانەوێڵەی کارێزی پایینی شار بە تمایبەتی بە ئەحممەد بمدەن، تما 

 ئیمتیازی خۆی بزانێ. والسالم."
 (135دەسنوس: )
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 ی نوسیوە، ئەڵێ: لە نامەیەکی دا کە بۆ مەال ئەحمەدی باوزێ
و، پەشیمانی لە کارە ناپەسەندەکانی ئەکا و، ئەڵێ لە وەرزی  "هەلگری نامە ئیدیعای نوێنەرایەتی

زستان دا گواستنەوە گیروگرفتمی هەیە و، ئەگەر مەال ئەحممەد تما وەرزی وشمکی بە تەواوی لە 
کرداری ئێمە رازی نەبو، ئێمە خۆمان بار ئەکەین. لە بەر ئەوە ئەگەر متمانەت بە بەڵێنمی کمابرا 

 ئەکەی وازیان لێ بێنن."
 

 ەمان نامەدا داوای لێ ئەکا:لە ه
ئەسمپەرە و کلکمی بێمڵ بممۆ  (131)دەسمنوس:  "بە زویمی ئەسمپەرە و کلکمی بێڵەکمان بنێممرێ."

 راکێشانی جۆگا و جۆماڵ و ئاودانی کشتوکاڵ، بە کار هێنراوە.
 

 لە نامەیەکی تر دا کە بۆ مەحمودی برای نوسیوە، ئەڵێ:
کە بەروبومی ئەمساڵ لە گونمد نەهێڵمرێتەوە، یان باشتر بو  "هەندێ لە خۆشەویستانی ئەوێ پێ

 یتما بە خماوەن ی نشمیمەن دا، کە چمۆڵ بمێ، کمۆ بکمرێتەوە پمارێزراوترە،یەکلە شار، لە خانو
کێشەی لە دوژمنایەتی و  .نوسیوە م لەم بارەیەوە بۆ محەمەد حەسەن جەژنانیئەگات.  یمافەکان

 ."ەکەنمگەڵ دروست 
 

 تی:لە بەشێکی تری نامەکەی دا نوسیوێ
 "دقەرزەکانی ئێرە زیادی کردوە ئاگاتان لەم الیەش بێ خراو نیە."

لەم نامەیەدا بێزاری خۆی دەربڕیوە لە دەس کێشمەکێشی کەسە پێوەندیدارەکان، کە گەیشمتۆتە 
بۆ محەمەدی نەکەنەوە بۆیە " ئەو بەزمانە بەرەوروی "ئەو فەدقیرە"رادەی بێ ئەدەبی و، داوا ئەکا 

. ئەگەر بە باشمی نەزانمی خمۆی بێمتە بمدەن بە حەمەخمان ،ێ دانەوێڵەدال یسی تەغار ،نوسیوە
 کارەکەوە، با کەس و واڵخ بنێرێ بی بات.."

 (21)دەسنوس: 
لەنامەکانیمەوالناخالیدادەرئەکەوێ:

، ئەو کاتەی لە سلێمانی بوە و دوای ئەو کاتەش کە کۆچی کردوە بۆ بەغداد، هەمیشە کێشمەی لە یەکەم
ای دا هەبوە. حەمەخان ناوی مەوالنای بۆ دقازانجی خۆی بە کار هێنماوە و، دەسمتی بمردوە گەڵ حەمەخانی بر

 بۆ بەشی مەوالنا و خەڵکی تر لە داهاتی سااڵنە.
، باسممی دەسممکورتی و هەنممدێ جممار دقەرزاری خممۆی کممردوە، بەاڵم ئامۆژگمماری خێممزانەکەی و دوەم

 دنیا" خۆیان سوک نەکەن. خەلیفەکانی و موریدەکانی کردوە، سەربەرز بن و بۆ "جیفەی
، مەوالنا لە کاروباری دارایی خۆی و بەڕێموەبردنی بەرژەوەنمدیەکانی دا نماوی ژممارەیەکی زۆر سێیەم

یان لە گەڵ ئەو بابەتە هەبوە، لە ناو ئەوانەدا خەلیفە و مورید و وەستای  کەسانی جیاوازی هێناوە، کە پێوەندی
ی کارەکانی. بەاڵم لە ناو ئەوانەدا موسای حاجی رەحیم، سمەرۆکی تێدایە. کە ئەو رای سپاردون بۆ ئەنجامدان

بازرگانەکانی سلێمانی، کە موریدێکی دڵسۆزی خۆی بوە لە هەمویان زیاتر، جمێگەی متممانەی بموە. چەنمدین 
 جار ناوی هاتوە.
، جۆری ژیمانی شمێخی تەریمقەت و جمۆری پەیمداکردنی سمەرچاوەی داهمات بمۆ دابینکردنمی چوارەم
انی گوزەران و خەرجی ئەرکەکانی، بەوەی پشت ببەسمتێ بە بەروبمومی زەوی کە بەرهەممی کماری پێویستیەک

جوتیار بێ، زەمینەی خۆشکردوە بۆ ئەوەی شێخی تەریقەت بگۆڕێ بمۆ خماوەنی زەوی و گونمد و، لە رابەری 
تموێژێکی روحیەوە بگۆڕێ بۆ دەرەبەگی زەویمدار. ئەمەش بە تێپەڕینمی زەممان، لە نماو کمۆمەڵی کموردی دا، 
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ی بەرهەم هێناوە، بە تەنیشت توێژە زەویدارە میراتیەکانەوە لەوانە: بنەماڵەی میمر و خانەکمان،  زەویداری نوێ
ئاغمما و بەگەکممان. سممەرەنجام سیسممتەمی شممێخایەتی تەریممقەت بممۆتە شممێوەیەکی دروسممتبونی سیسممتەمی 

 دەرەبەگایەتی زەویدار.

مەوالناوکتێب
ە ئەوروپا باڵو بموە و، لە هەنمدێ واڵتمی عەرەبمی و ئیسمالمی دا، بە کمار هەرچەندە لەو سەردەمەدا چاو ل

هێنراوە. بەاڵم هێشتا دەزگای چاو نەگەیشت بوە کوردستان، تەنانەت نەگەیشت بوە بەغداد، کتێبی چماپکراویش 
کتێمب  نەگەیشت بوە بازاڕی کوردستان. تەنیا رێگەی زیادکردنی کتێب هەر نوسینەوەی بوە. لە بەر ئەوە ژمارەی

کەم و دەگمەن و، نرخی نوسینەوە زۆر و کڕینی گران بوە. زۆر جار بۆ ئەوەی سەرچاوە بۆ فەدقمێ و مەال دابمین 
 بکرێ، وەکو کارێکی خێرخوازی کتێب وەدق  کراوە و، بۆ خوێندنەوە و لێکۆڵینەوەی دەستاودەستی پێ کراوە.

تەریممقەت و بینینممی خەڵممک و  سممەرەڕای سممەردقاڵی رۆژانەی بە کاروبمماری ئیرشممادیخالیممد مەوالنمما 
پەروەردەکردنی خەلیفە و موریدەکانی، لە نامەکانی دا دەرئەکەوێ هەمیشمە بە دوای کتێمبەوە بموە و، لە کتێمب 
دانەبڕاوە. هەندێکی پەیدا کردوە و کڕیوە، هەنمدێکی بە نوسمینەوە داوە، هەنمدێکی بە دیماری بمۆ هماتوە. لە 

ئاماژەی بە چەندین کتێبی گرنگی بواری زانستەکانی دینیی و  ،چاوەوەکو سەر دا، نامەکانی و لە نوسینەکانی
 تەسەوف کردوە.

مەوالنمما رۆژانە پێویسممتی بە کتێبەکممانی بمموە. هەنممدێکی بممۆ گفتوگممۆی بممابەتی شممەرعی و فیقهممی و 
تەریقەتی، لە گەڵ زاناکانی هاوشانی خۆی و، هەندێکی تری وەکو سەرچاوە لە نوسینەکانی دا بە کار هێنماوە 

 ۆ سەلماندنی بیر و باوەڕەکانی.ب
بوە چاوێکی لە سەر کتێبەکانی کوردسمتانی بموە. چەنمد جمارێ داوای کمردوە بمۆی  یشکە لە بەغداد

رەوانە بکەن و، هەندێ جار بە ناو کتێبەکانی دیاری کردوە کە الی کمێن، بمۆ ئەوەی وەری بگمرنەوە و بمۆی 
سمەرەوەی کتێبمێ کە بە نوسمینەوەی داوە. داوای لە بنێرن، هەندێ جار کاغەز و پارەی دابمین کمردوە بمۆ نو

 بنێرێ. ینوسەرەکە کردوە چەندی تەواو کردوە بۆ
 مەوالنا کتێبەکانی بە بەشێکی گرنگ لە سامان و داراییەکانی ژماردوە.


بەشێلەنامەکانیدەربارەیکتێبوکتێبەکانێتی.

داوای لێ رهێنانی نامەشروعی کتێبی دینیی، لە نامەیەکی کە بۆ میرێکی بابانی نوسیوە، دەربارەی بە کا
، بە ئەمانەت الی مەوالنما بموە. و کە هی مەال محەمەد سادق بوە ی بۆ بنێرێتەوە، کتێبی "شرح العباب"کردوە، 

"وکەالی عالی" کە یەکێ لە میرەکانی بابان بوە، بە ئەمانەت لە مەوالنای خواسمتوە. بە سمەری دا مەال ممحەمەد 
وەکو بەشمێ لە میراتمی باوکیمان داوای کتێبەکەیمان لە مەوالنما کمردۆتەوە. "وکەالی عمالی"  مردوە. مناڵەکانی

 کتێبەکەیان بۆ نەناردۆتەوە. لەو بارەیەوە نامەیەکی بۆ پاشای بابان نوسیوە، ئەڵێ:
هەڕەشممەیە بممۆ "بە کممار هێنممانی کتێبممی دینممی بە شممێوەیەکی "نامەشممروع" کممارێکی نمماڕەوا و 

ای کممردوە کە یممان بممۆی بگێممڕنەوە تمما بیممداتەوە بە خمماوەنەکەی، کە بەکممارهێنەرەکەی." داو
ی  خێزانەکەی مەالی ناوبراون، یا ناچارە خۆی بە پارە بۆیان دقەرەبو بکماتەوە، چمونکە بە پمێ

شەرع: "عاریە در ضمان مستعیر است بهر وجە کە تل  شمد." واتە، شمتی خواسمتراو، بە هەر 
 گردایە.هۆیەک بفەوتێ، بژاردنی لە ئەستۆی وەر

  (11. نامە: 64)دەسنوس: 
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ئامۆژگاری شێخ لوتوفواڵ ئەکا کە بەشێکی کتێبی "تهذیب" ی بە خەتی خۆی بمۆ نوسمیوە و بە 
  دیاری بۆی ناردوە، کتێب چۆن بنوسێتەوە و وردبینی تێدا بکا.

 (13)نامە: 
نوسمیوە،  لە نامەیەکی دا کە بۆ مەال ئەحمەدی بماوزێ و مەال عەبمدولعەزیزی ئیسمماعیل ئاغمای

داوایان لێ ئەکا کاغەز بدەن بە ال مەحممود بمۆ ئەوی کتێبەکمانی "اشمکال" و "شمسمیە" ی بمۆ 
 بۆ هەمان مەبەست. بنوسێتەوە. هەروەها کتێبی "شرح نخبە الفکر" یشی بدەنێ

 (37و  14. دەسنوس: 31)نامە:  
ە و، چەنمدی لمێ بمۆ بنوسمێتەو ی داوای لە مەال محەمەدی خورماڵی کردوە کتێبی "فتح المبمین"

لە شێخ ئیسمماعیل کونەکمۆتری کمردوە لە گەڵ خمۆی  تەواو کردوە بۆی بهێنێ. هەروەها داوای
  کتێبی "اعالم" یش تەواو کرا ئەویش لە گەڵ خۆی بۆ ببا. کتێبی "مواهب" ی بهێنێ و، هەر کات

 (123. دەسنوس: 123)نامە: 
وسەمەدی دقازی نوسمیوە، داوای وەرگمرتنەوەی لە نامەیەکی دا کە بۆ، شێخ عەبدولقادری برای شێخ عەبد

 کتێبەکانی کردوە، کە هەریەکەی الی یەکێ لە دۆست یا شاگردەکانی بوە، ئەڵێ:
"رشحات" الی مەال محەمەدی مەال سماددقە، "حاشمیەی سمیوطی" الی حسمێنی سمیتەکیە، "روضمە" الی 

 هەمو کتێبەکانی تر ئەمانەوێن." شێخ عەبدوللەتیفە، "مقامات" الی مەال ئەوڕەحمانی دقەرەداخیە، لە گەڵ
 (44. نامە: 15)دەسنوس:  

مەوالنا لە کۆچەکانی دا هەمیشە لە خەمی کتێبەکانی دا بوە. کاتێ کۆچی کردوە بۆ بەغداد، لە نامەیەکی 
دا کە بۆ هاوسەرەکەی، وەکو خۆی ناوی هێناوە: "زەعمیفەی عەفمیفە، هەمخموابەی شمەریفە، کچمی یوسم " ی 

 چونی خێزانەکەی بۆ بەغداد، داوای لێ کردوە:نوسیوە دەربارەی 
 "... هیچ کتێبێ بە جێ نە هێڵن، هەموی بهێنن..."

 (57دەسنوس: )
 هەروەها کاتێ کۆچی کردوە بۆ شام، لە نامەیەکی دا کە بۆ محەمەد ئەسعەد ئەفەندی نوسیوە ئەڵێ:

 تیەکی زۆرمان بە کتێب هەیە..."".. وعلی کل تقدیر، کتێبەکان لە گەڵ یەکەم دقافڵەدا رەوانە بکەن. پێویس
 (11)دەسنوس: 

دو جار، کە گومانی نە گەڕانەوەی هەبوە لە سەفەر، کتێبەکانی، کە الی ئەو سەرمایەیەکی بە نمرخ بمون، 
 وەدقفی تایبەتی بنەماڵەکەی و گشتی خەلیفەکانی کردوە:

 کە بۆ جاری دوەم لە شامەوە چوە بۆ حەج، 1241جارێک، کە ساڵی  -
 ی داوە، نزیکی مرد بۆتەوە. کە نەخۆشی تاعون لە شام لێ 1242ر، ساڵی جارێکی ت -

 
"اطباقالذهب".مەوالناوکتێبی
حاشمیە و ناوی نوسینەکانی مەوالنا دا باسی نوسمینی چەنمدین بمابەت و چەنمدین سەرلە ناو لیستی 

 شەرحی کتێب ئەکەن، کە هێشتا باڵو نەکراونەتەوە، لەوانە:
ریمری" گموایە، ئەمەی بەر لە سمەفەری هیندسمتان دەس پمێ کمردوە، بەاڵم شەرحی "مەدقامماتی حە -

 تەواوی نەکردوە.
 شەرح و تەرجومەی "اطباق الذهب". -
"اطباق الذهب فی المواعظ البلیغ،"، کتێبمێکە پێکهماتوە لە سمەد "مقالم،" ی وەعمز و ئامۆژگماری. لە  -

 ک مردوە. 633ی، کە ساڵی نوسینی شرف الدین عبدالمٶمن بن هب،اللە المغربی اال فهان
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 چەند جارێ لە هیند و میصر و لوبنان چاو کراوە.
ەیان، ئەبێ چیرۆکێکی جیماوازی بەرهەم ئەم تەرجومە و شەرحەکەی مەوالنا هێشتا لە بەر دەس دا نیە.

د . چونکە وەکو لە نامەکانی دا دەر ئەکەوێ، لە سەر داوای مەحممومەوالنا هەبێ لە بەرهەمە نوسراوەکانی تری
 پاشا ئەنجامی داوە.

مەوالنا لە نامەیەکی دا بۆ مەحمود پاشای نوسیوە، سەرەتاکەی بە ستایشی پاشا دەس پێ ئەکا، ئینجما 
 ئەنوسێ:

"نەوازشنامەی پڕ لە ئادابی مەکاریمی ئەخالق بە یماداوەری ئەم گۆشەنشمینەی زاویەی سموتان، 
 و نارد بوتان. بوتان هب، نوسیی تەرجومەی کتێبی اطباق الذداواکە ئاماژەی تێ دا بو بە 

ئەم مسکینە بە هۆی بەدخەتمیەوە کە لە چمارەی عەریمزەی دڵسمۆزانەوە دەرئەکەوێ، نوسمرانی 
رونوسی گۆرین بە جوان نازانێ. و کەسمێکی خۆشمخەت کە ئێسمتا لە دەسموپێوەندەکانی ئەم 

یممە بیممار و بێنەوایە لێرە ئامادە بێ ئیسمماعیلە. دوای تەشمریفبردنی ئەو کەریممی کموڕی کەر
سەدقیم بوە. هەمو ئامادەبوانی تری ئێرە خەتەکەیان مایەی مەعیوبی ئەبێ. لە بەر ئەوە ئەبێ یما 
ئاماژە بفەرمون کە لێرە کەسێکی خۆشنوسی وەکو شێخ محەمەد یما شمێخ مەوالن بەم مسمکینە 
الی بگا. هەرچی ئەڵێم بینوسێ وەکو لە کاتی تەرجمومەی کتێبمی گمۆرین دا لە الیەن وکەالی عم

فەرمان کرا بو، یان چاوەڕێ بفەرمون. تا بە خێر سمەید ئیسمماعیل لە پێخەفمی نەخۆشمی هەڵ 
ئەسێتەوە. ئەگەر ئەش فەرمون بە خەتی خۆم بینوسم و لە بەدنوسمی سمڵ نماکەن راوەسمتاوی 
ئیشارەتین. پێویست بو بابەتەکە عەرز بکرێ. بە هەرچمی راسمتبینینی رەئمی گمرێکەرەوە بمێ 

 ئەیکەین.
سەرئێشە نەبێ. بە دوعما کۆتما بمێ پشتئەسمتور بە پشمتیوانی ئاسمتانەی ئیالهمی بمن. زیادە 
 .والسالم

 (31 - 32)دەسنوس: 
مەوالنا کارەکەی ئەنجام داوە. دیارە مەحمود پاشا بە دڵی نەبوە. وەکو لە نامەیەکی تری مەوالنادا دەر 

 ئەکەوێ، جارێکی تر بۆی ناردۆتەوە. بەم بۆنەیەوە نوسیوێتی:
ی ریسمالەی "حماوی المقماالت"، عەرز بمێ، لە روی ئیلتیفماتەوە نوسمخەی ئیسالحای حک و "دو

"اطباق الذهب" دوبارە بە عینوانی تەواوکردنی تەرجومە و حک و ئیسالح رەوانە فەرممورا بمو، 
ی گونجمانی کمات بمۆ راسمتکردنەوەی  سەرەڕای سەردقاڵی زۆر و، زۆری ئاڵوگۆڕی حاڵ، بە پێ

کرا، ئەوەندەی شایستەی تەرجومە بمێ لە هەڵهێنمانی وشمەی نائاشمنا و  کتێبی ناوبراو کۆشش
 مان. رونکردنەوەی تلمیحاتی سەیر، لە نێوان دێڕەکان و پەراوێزی کتێبی ناوبراودا، نوسی

بەاڵم چونکە جگە لە یەک نوسخە لەم واڵتەدا بە دەست نەهمات، ئەویمش پمڕە لە هەڵە و، خمۆی 
گەر کەموکموڕیەک لەوەدا روی دابمێ بە هیموای لێبموردنە، نوسەری تەرجومەی گۆرین نەبوە، ئە

هەروەها تەفسیالتی کتێبێکی وەها بە بێ شەرحی درێژ تەنیا بە تەرجومەکردنی رون نمابێتەوە، 
 بەاڵم "ما الیدرک کلە، ال یترک کلە".

لە کاتی بەکارهێنانی دا ئەگەر لێڵیەک بە بیری شەری  دا هات، کماتی یەکتمربینین لە دڵسمۆزی 
 ت پرسیار بکە، ئینشائەاڵ رون ئەکرێتەوە."خۆ

 (1 مە:نا. 43)دەسنوس: 
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جاری سێیەم دو بابەتی کتێمبەکەی بمۆ نماردوە. پمێ ئەچمێ ئەو دو بمابەتەی بە ئەنقەسمت نمارد بمێ. 
ویسممتویەتی پەیممامێ بە مەوالنمما بممدا کە وەلممی و پیمماوی خمموا، نممابی خۆیممان دەرخەن. ئەبممێ لە پەنمما دا بە 

وە. تممێکەاڵوی خەڵممک نەبممن. مەوالنممایش ئەو بممۆنەیەی بە هەل زانیمموە، هەم وەاڵمممی شمماردراوەیی بمێنممنە
. لە نمامەکەی دا بمۆ مەحممود بۆچونەکانی ئەوی داوەتەوە. هەم گلەییەکانی خمۆی بە تونمدی پمێ راگەیانمدوە

 پاشای نوسیوە:
یمک "رۆژێ کە ئێوە ئەسیری حەپسی عەجەم بون و ئەم فەدقیرەش لە هندستان لە ئاسمتانی مەال

پاسەوانی مورشیدا، دقدس سرە العزیز، مەشمغولی سملوک بموین، هەر رۆژێ نزیکمایەتیم پەیمدا 
ئەکرد، لەو ئاستانەیە بمۆ شمفاعەت و رزگماری ئێموە و گەورەبمون و مەنسمەبوەرگرتنی ئێموە، 
هەروەکو کورتەیەک لە سەید مەحمود ئەبیستن، تا ئەوەی بە فەزل و کەرەمی ئیالهی خۆممان بە 

تین، یەک دەدقمیقە لە ئیعمانەت و ئیممدادی ئێموە   بە خمۆم و   بە ئیسمتیمدادی دەوڵەتێ گەیش
مان  روحممانیەتی پیرانممی کیبممار، نە لە هینممد و نە لە بەغممداد و نە لە واڵتممانی غمموربەت، سسممتی

 نەنواند تا بە لوتکەی دنیای خۆت گەیشتی.
جەنابە لە رۆژێکەوە  ئەگەر بەو شێوەیە ئیدیعای نزیکایەتی دەربڕی جێگەی خۆیەتی. بەاڵم ئەو

کە بە دەوڵەتی مستعارەی خۆت گەیشتی کام پاداشتی حەمیەتی فەدقیران و کام پاداشتی هیمەتی 
 بەرزی ئەربابی فەدقر و فەناتان داوەتەوە؟

بە هیوای ئەوە بمو جمارێ بە خەڵمک بڵمێن: تەریقەتمی  کەسێ کە بە هیوای دنیا نەبو،
بەاڵم دەسمتی بەو زنجیمرە بەرزەوەیە، دقبمموڵ  نەدقشمبەندی حەدقە، فماڵن ئەگەر گوناهبماریش بممێ،

 ناکەین کەس تەنگی پێ هەڵ بچنێ.
 تاد" ...لە هەمو دنیا خەڵک ئەم مسکینە وەکو تاج لە سەر سەریان دائەنێن


 (145 :)نامە

مەوالنا ئەگەر شەرحی "اطباق الذهب" ی نوسی بمێ، یما تەرجمومەی فارسمی کمرد بمێ، لە سمەر داوای 
 نگە ئەویش لەوە دو مەبەستی هەبوبێ:مەحمود پاشا بوە، رە

توانای مەوالنا لە بواری ساخکردنەوە و تەرجومە و شەرحی کتێبەکە دا تادقی بکاتەوە، چمونکە : یەکەم
"اطباق الذهب" چەند دقەڕن لەوە پێش. بە زمانێکی سەخت و سەجەعێکی رەدقی نوسراوە. وشە و رسمتەکانی لە 

 نراو بون.زمانی عەرەبی دا کەمناسراو و کەمبەکارهێ
بە خوێندنەوەی کتێبەکە، مەوالنا بخماتە هەڵوێسمتێکی نەخموازراوەوە، لە بەر ئەوەی نماوەرۆکی : دوەم

هەندێ لە وتارەکانی لە گەڵ رەفتار و هەڵسموکەتی ئاشمکرای وەلمی و پیماوی خموا نماگونجێ. کە ئەشمێ بمۆ 
 تانەدان بو بێ لە جموجوڵی مەوالنا.



خالیدوتۆڕیپێوەندیرێکخراوەیی
لە دوای گەڕانەوەیە لە هیندستان، مەوالنا لە هەر جێیەک بوبێ بەردەوام خەریکمی فراوانکردنمی تمۆڕی 
پێوەندیەکانی بوە. هەوڵمی داوە لە هەر نماوچەیەک و لە هەر شمارێک و لە هەر شمارەدێیەک خەلمیفە، موریمد، 

ە نماو تموێژی سمەرەوەی مەنسوب، بماوەڕپێکراو، دۆسمتێ پەیمدا بکما. هەوڵمی داوە خەلمیفە و موریمدەکانی ل
کۆمەڵگادا هەڵبژێرێ، بە تایبەتی لە ناو مەالکان دا، لە ناو مەالکانیش دا لە نماو زانما نماودار و هەڵکەوتوەکمان 

 دا. ئەوانە ئەڵقەی یەکەمی رێکخراوەیی دەوری تەریقەتەکەی بون.
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وە، خماوەنی مەوالنا، کەسێکی رۆشمنبیر، شماعیر و ئەدیمب، شمارەزای زانسمتەکانی دینیمی ئیسمالم بم
کەسایەتیەکی باوەڕبەخۆبوی بەهێز بوە، و توانایەکی گەورەی کارتێکردنی کەسی گوێگر و بەرامبەری هەبموە، 

یەتیمت  لە هونەری "ادقناع" دا کەموێنە بوە. پیاوێکی وەکو مەال یەحیای مزوری، بە شێخ مارف ئەڵێ تمۆ هاوڕێ
کردوە بۆیە هەڵوێستت بەوجۆرەیە. بە واتمایەکی تمر نە کردوە، لە گەڵی دا نە نیشتوی و گفتوگۆت لە گەڵ نە 

 ئەگەر تێکەاڵوی لە گەڵی هەبوایە کاری تێ ئەکرد و دۆستانە رەفتاری لە گەڵ ئەکرد.
مەوالنا خانەدقاکەی سلێمانی کردۆتە مەکۆی کمۆکردنەوەی هەنمدێ لە خەلمیفە و شماگردەکانی. دەرگمای 

نەخایاندوە ژممارەیەکی زۆر خەلمیفەی بماوەڕپێکراوی لە هاتوچۆی بە روی الیەنگرەکانی دا کردۆتەوە. زۆری 
 سەرانسەری کوردستان دا پێ گەیاندوە.

یەکێ لە شێوەی کاری مەوالنا بۆ راکێشانی ئەوانە بۆ سەر تەریقەتەکەی و دروستکردنی دۆستایەتی و 
ی دۆسمت و ئاشنایەتی، نوسین و نماردنی "نمامە" بموە. مەوالنما سمەرەڕای کماری رۆژانەی ئیرشماد و، بینینم

الیەنگرەکانی و، ئامۆژگاری زارەکی مەنسوبەکانی و، دادانی دەرسی مورید و مەنسموب و خەلیفەکمانی، وەکمو 
بمۆیە بە سمەدان نمامەی  (23")نامە: ی وا بوە "المراسلە نص  الموا لە لە "مەکتوبات" ەکەی دا دەر ئەکەوێ، پێ

ازرگان، میمر و دەسمەاڵتدار... لە هەممو نامەکمانی دا، بۆ کەسایەتی جۆراوجۆر نوسیوە، لە ناو ئەوانەدا مەال، ب
ئامۆژگاری کردون، پێڕەوی کیتاب و حەیس و سوننەت بکەن، دور بمکەونەوە لە بیمدعەت. داوای لمێ کمردون 

 دەس بگرن بە زنجیرەی پیرانی تەریقەتی نەدقشبەندیەوە.

پەیکەریرێکخراوەییتەریقەت
دا نەبموە. هەممو شمارەکانی لە  ەنانەت شاری نماونجی، تمێلەو سەردەمەدا لە کوردستان شاری گەورە، ت

یمان بموترێ شمارەدێ. مەوالنما لە هەممو شمارەدێکانی کوردسمتان دا خەلمیفەی  باشترین حاڵەت دا ئەشمێ پێ
 دا داناوە و، راستەوخۆ لە گەڵ خودی خۆی لە پێوەندی دا بون. باوەڕپێکراوی خۆی تێ

ی کامیممل لە گەڵ خەلیفەکممانی، پێوەنممدی خەلممیفە لە گەڵ رایەڵەی پێوەنممدی تەریممقەت، پێوەنممدی مورشممید
موریدەکانی، پێوەندی پیری تەریقەت بە گشمتی لە گەڵ مەنسموبەکانی، سمنوری بنەمماڵە، ئێمل، همۆز، زممان، رەگەز و، 
گوند و شار و ناوچە و، واڵتی تێ پەڕاندوە. مەنسوبەکانی تەریقەتی نەدقشمبەندی هەمویمان بە دیمن موسموڵمان و بە 

ب سمموننی بممون. بەاڵم موسمموڵمان بممون و سمموننی بممون بە تەنیمما بەس نەبمموە، بممۆ بممونە همماوبیری رێبممازی مەزهە
یەکی رایەڵەکە، "پێوەندی رۆحی" بەستویەتی بە پیرەکەیەوە، نەک پێوەنمدی  نەدقشبەندی. مرۆڤ، وەک تاک بۆتە گرێ

او خەلیفە و موریدەکانی مەوالنما دا، جمگە هاودینی، هاومەزەبی، هاورەگەزی، هاوزمانی، هاوخوێنی، یا هاوشوێنی. لە ن
 لە کورد، عەرەبی عیرادقی و شامی و فەلەستینی و حیجازی، تورک و ئەفغانی و خوراسانی و شیروانی... هەبون.

الیەنگرەکممانی مەوالنمما پمملەی تەریقەتیممان هەممموی وەکممو یەک نەبمموە. خەلممیفە و موریممد و مەنسمموب 
 یان جیاواز بوە. ندیهەریەکەیان جۆرێ لە ئەرک و رێگەی پێوە

ئەوانە بون، کە لە بەر دەست پیری تەریقەت دا پەروەردەکراون تا گەیشتونەتە دقۆناغی "فەنا" و  :خەلیفە
"بەدقا" کە دوا دقۆناغی پێگەیشتنی تەریقەتی بوە و، هەمو کەس نەی توانیوە بەم پلەیە بگمات. مەوالنما هەوڵمی 

ە تمایبەتی لە نماو مەالکمان دا، هەڵ ببژێمرێ. مەوالنما ئیجمازەی داوە خەلیفەکانی لە ناو زانایمانی ئماینی دا، ب
خەلیفە بە نماوی مەوالنماوە، ئەلمقەی زیکمر و رابیمتە و خەتممی  بونەتە کەسێکی پیشەیی، ئیرشادی پێ داون.

 خواجەگانیان بە موریدەکان، ئەنجام داوە.
بڕیوە. لە ئەلقەی زیکر و ئەو کەسە بوە کە دڵسۆزی خۆی بۆ تەریقەت و بۆ پیری تەریقەت دەر :موریدد

رابیتە و خەتمی خواجەگان دا، بە رابەری یەکێ لە خەلیفەکان، بەشدار بوە. بەاڵم ژیانی ئاسایی خۆی و کار و 



 دا ەدقشبەندین ەریقەتیت ەل ی ۆحیر ێوەندیپ یەڵەیرا

211 

ر، جوتیار، بمون. زۆر هەژاری کۆمەڵگا، دوکاندار، پیشەکاپیشەکەی ئەنجام داوە. بە زۆری لە چینی ناونجی و 
 یان هەڵگرتوە. لە مانە نازناوی سۆفی

یان لە  هەمو ئەوانە بون بە جۆرێ لە جۆرەکان دۆستایەتی، پشتیوانی، الیەنگیمری، هاوسمۆزی :مەنسدوب
گەڵ تەریقەتەکە هەبوبێ. بەاڵم پێویستی نەکردوە لە ژیانی تایبەتی خۆیان و لە ژیانی گشمتی نماو کۆمەڵگمادا 

 پابەندی رێنماییەکانی تەریقەت بن.
ی بۆ نوسیون و، ئێستا نامەکانی لە بەر دەس ماون، پۆلێن بکرێن، ی ئەوانەی مەوالنا نامە ئەگەر بە پێ

تۆڕی پێوەندی کۆمەاڵیەتی مەوالنا، لە چاو زەمانی خۆی دا، کە هێشتا هۆیەکانی پێوەندی سادە و سمەرەتایی 
بون، تۆڕێکی فراوان و بەرباڵو بوە، لە سەر ئاستی کەسایەتیە کاریگەرەکانی ناو کۆمەڵگما و، لە سمەر ئاسمتی 

نوری جوگرافیمما. ئەوانەی لەم تممۆڕەدا بە دی ئەکممرێن، خەڵکممی شمموێنی جیمماواز بممون، لە پمملەی جیمماوازی سمم
 کۆمەاڵیەتی و زانستی و سیاسی دا:

 هەندێکیان مامۆستاکانی سەردەمی فەدقێیەتی بون، -
 هەندێکیان مەال و زانا ئاینیەکانی هاوشانی خۆی بون، -
 تان بون،هەندێکیان میر و کاربەدەستەکانی کوردس -
 هەندێکیان حوکمڕانەکانی ناوچەکە بون. -
 هەندێکیشیان کەسوکاری خۆی بون. -

ئەمانە بەشێکیان بون بە خەلیفەی، بەشێکی بون بو مورید و مەنسوب و، بەشێکی دوربەدور ناسمیاوی 
 و ئاشنایەتی لە گەڵ دامەزراندون.

ەهما لە گەڵ کوڕەکانیمان دا، بە نمامە یەتمی خمۆی دا، هەرو مەوالنا لە گەڵ مامۆستاکانی سمەردەمی فەدقێ
 پێوەندی بەردەوامی درێژە پێ داوە، لەوانە:

شێخ عەبدواڵی خەرپانێ. مەال جەاللی خورماڵی و، کوڕەکانی مەال مستەفا، مەال ئەحممەد و، مەال 
 مەحمود. مەال عەبدوڕەحیمی زیارەتی. مەال ساڵحی تەڕەماری و کوڕەکانی.
 (71و  63و  14و  13)دەسنوس: 

ئەمەش جگە لە وەفاداری، هەم کەڵکی لە نفوزی ناوچەیی ئەوان وەرگرتوە، هەم هەوڵی داوە بیان خماتە 
 وێنەی راستەدقینەی خۆی و جواڵنەوە تازەکەیەوە. راستیەکەیشی هەندێکیانی بە الی خۆی دا راکێشاوە.

 لە گەڵ مەال و زانا ئاینیەکانی هاوشانی خۆی، لەوانە:
 ی جەلی، مەال عەباس.لە کۆیە، مەال عەبدواڵ -
 لە هەولێر، شێخ ئەحمەدی خەتیب، مەال هیدایەتواڵ. -
 لە هەورامان، شێخ عوسمانی سیراجەدین. -
 لە دقەاڵچواالن، مەال محەمەدی مەال سادق. -
 لە گولعەنبەر، مەال مەحمود و مەال محەمەد، کوڕانی مەال جەاللی خورماڵی. -
 .لە پشدەر، مەال ئەحمەدی باوزێ -

داتیبەرزنجە:لەسا
 ی سلێمانی. سەید عەلی بەرزنجی ممودەڕیس. شمێخ عەبمدولقادری بەرزنجمی سەید عەلی بەرزنجی دقازی
ی سملێمانی. سمەید عەبمدولقادری بەرزنجمی ممودەڕیس. سمەید عەبمدولعەزیزی  برای شێخ عەبدوسەمەدی دقازی

بمرازای  د ئیسماعیلی بەرزنجمیبەرزنجی برای نەدقیبی سلێمانی. سەید عەبدواڵی بەرزنجی برازای نەدقیب. سەی
 نەدقیب. سەید محەمەدی بەرزنجی. سەید عەبدوللەتیفی بەرزنجی کوڕی سید عەبدولکەریمی مامۆستای.



 چەند بابەتێکی کۆمەڵناسی - گوڵچنین  م رێگاوه ده به

223 

ساداتی بەرزنجە لە سلێمانی و دەوروبەری بنەماڵەیەکی ناسراو و رێمزدار بمون لە الی میرانمی بابمان. 
پیمماوی دەسڕۆیشممتویان هەبمموە لە نمماو دەزگممای دا هەڵکەوتمموە و،  مەالی گەورە و دقممازی و مودەڕێسممیان تممێ

 ی بابان دا. کارگێڕی


ماوەرانی:- لەزانایانیحەیدەری
سممەید ئەسممعەد  ممەدرەدینی حەیممدەری. سممەید  ممیبغەتواڵی حەیممدەری. سممەید عەبممدولقادر  ممدیقی 
ی. حەیدەری. سەید عەبدوسەالمی حەیدەری. سمەید عەبمدولغەفوری حەیمدەری. سمەید عەبمدوڕەزادقی حەیمدەر

سەید عیسای حەیدەری. سەید فەزڵواڵی حەیمدەری. سمەید عەبمدولحەکیمی حەیمدەری. سمەید عەبمدولحەلیمی 
 حەیدەری. سەید محەمەدی حەیدەری. سەید ئیبراهیم فە یحی حەیدەری

لەو سەردەمەدا، لە بەغداد پلە و پایەی دینیی بەرزیان هەبوە. هەنمدێکیان مموفتی و  :بنەماڵەیحەیددەری
 ی عوسمانی دا دەسەاڵتدار و خاوەن نفوز بون. ڕیس و، لە دەزگای کارگێڕیدقازی و مودە

 مەال یەحیای مزوری. شێخ عەبدولفەتاحی ئاکرەیی. مەال عەبدولوەهابی سوسەیی. :لەبادینان
 شێخ عەبدولقادری هەکاری. سەید تەهای شەمزینی. :لەهەکاری

 ، میرزا لوتفواڵ. لە ساباڵخ، مەال رەسول.لەسنە
یانەی خەلیفە و باوەڕپێکراوی مەوالنا خالیمد بمون لە شموێن و نماوچەی  ە بەشێکن لەو کەسایەتیئەمان

جیاواز. جمگە لەم شموێنانە مەوالنما لە وان و دیماربەکر، لە بەغمداد و بەسمرا و دیمەشمق و حەڵەب و مەکە و 
و موریمدەکانی مەوالنما خالیمد،  )بۆ زانیاری زیاتر دەربارەی ناوی خەلیفە ئەستەموڵ، خەلیفەی باوەڕپێکراوی هەبون.

  (26 -23 /1بڕوانە: یادی مەردان، 
پێوەندیلەگەڵمیرودەسەاڵتدارەکانیکوردستان،لەوانە:

 میرەکانی بابان، عوسمان بەگ و، حەسەن بەگ، سڵێمان بەگ، محەمەد بەگ. -
 کۆتایی باسەکە()بۆ دەدقی فارسی نامەکە بڕوانە  ی کوردستان، ئەمانواڵخانی ئەردەاڵن. والی -
 (21)الردقع،: میری بادینان، زوبێر پاشا.  -
 پێوەندی لە گەڵ دەسەاڵتدارانی ناوچەکە، لەوانە: -
 (43و  1)الردقع،: داود پاشا، وەزیری بەغداد.  -
 )بۆ دەدقی فارسی نامەکە بڕوانە کۆتایی باسەکە( عەباس میرزای کوڕی فەتحعەلی شا، وەلیعەهدی شای ئیران. -
 (2)الردقع،: سالم، مەکی زادە مستەفا عاسم ئەفەندی. شێخولئی -

فراوانبممونی تممۆڕی پێوەنممدیەکانی و، زۆربممونی موریممد و مەنسمموبەکانی، زۆربممونی الیەنگرەکممانی، 
خانەدقاکەی بۆتە بارەگایەکی گرنگی ئاڕاسمتەکردنی "روحمانی" ی هەزاران کەس. یەکمێ لەو نەریتمانەی هێنما 

" بموە. رابیمتە مەراسمیمێکی ئماینیی تمازە بموە، بمۆ بەسمتنەوەی موریمد بە بویە ناو تەریقەتەکەیەوە "رابیطە
شیخەکەیەوە. بەم بۆنەیەوە یار و نەیار چیرۆکی جۆراوجۆریمان هەڵبەسمتوە. مەوالنما خمۆی لە شمیعرێکی دا 

 ئاماژەی بەوە کردوە، ئەڵێ:
 ز سممودایت چنممان بممدنام گشممتم در همممە عممالم

 ابگوش خود شنیدم هر طرف افسمانەی خمودر 
 واتە: 

 لە سۆنگەی سەودای تمۆوە، لە دنیمادا وەهما بەدنماو بموم
 ی خۆم لە هەمو الیەک گوێم لە ئەفسانەی خۆم بو بە گوێ 
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پەرەسەندنی تەریقەتی نەدقشبەندی وا بە خێرایی و، گەورەبونی دقەوارەکەی و، پتەوبمونی رێکخراوەیمی 
ە الی میرەکانی بابان دروست کمردوە، بە تمایبەتی داوودەزگاکانی، ترسی لە الی شێخانی تەریقەتی دقادری و، ل

لەو ماوەیەدا میرایەتی بابان بە دقۆناغێکی نالەباردا تێ پەڕیوە بە هۆی نماکۆکی نماوخۆی بنەمماڵەی بابمان و، 
 دەستێوەردانی بەردەوامی رۆم و عەجەم لە کاروباری کوردستان.

کێشەیناوخۆیتەریقەت
ناو خۆی تەریقەت دا، لە گەڵ هەندێ لە خەلمیفە و الیەنگرەکمانی  مەوالنا لە سەردەمی ژیانی خۆی دا لە
 خۆی، توشی هەندێ کێشەی نەخوازراو بوە:

هەمان دەروێش محەمەدی، کە لە هیندستانەوە هاتوە بە دوای دا و، رێبەری کردوە بۆ هیندسمتان و، تما 
ی هەڵگەڕاوەتەوە و کەوتمۆتە  بوە، لێگەیاندویەتی بە شاه عەبدواڵ لە گەڵی بوە. مەوالنا ئەو کاتەی لە سلێمانی 
 دقسە دژی لە الی خەلیفە ناسراوەکانی و، لە الی کاربەدەستانی سەردەم.
 :لە نامەیەکی دا کە بۆ محەمەد ئەسعەد ئەفەندی نوسیوە، ئەڵێ

نممامەی لە هندسممتانەوە بممۆ همماتوە، شمماه عەبممدواڵ دەری کممردوە و، نممامەکەی مەحمممودی بممرای 
 انی کەسانی پێوەندیداری بدا.بردویەتی بۆ کەرکوک، پیش

هەرچەندە لە نامەیەکی دا باسی پێکهاتنەوەیان ئەکا، بەاڵم ئەو متمانەیەی کە سەرەتا بە یەکیمان 
 هەبوە، نەماوە.

 (175)ریاض المشتادقین: 

بیریتیۆلۆجیمەوالنا
مەاڵیەتی و لە ناو نامەکانی دا گەلێ الیەنی ژیمانی تمایبەتی خمۆی و خێمزان و بنەمماڵەکەی و، ژیمانی کمۆ

هەرچەنمدە مەوالنما خۆیشمی لە چەنمد نمامەیەکی دا بە ئاشمکرا ئابوری و سیاسی ئەو سمەردەمە رون ئەبێمتەوە. 
نامەکمانی  بەاڵم( 5)الردقعم،: . تکتب فی االسفار" نهێنیەکانی تەریقەت لە نامەدا نانوسرێنال نوسیوێتی کە "االسرار 

اشیەکانی کە لە سمەر هەنمدێ لە کتێمبە ناسمراوەکانی نوسمیوە، مەوالنا و، نوسین و نامیلکە و شیعر و کتێب و ح
ئەشێ سەرچاوەیەکی گرنگ بن بمۆ لێکمۆڵینەوەی بیمری تیۆلمۆجی مەوالنما خالیمدی نەدقشمبەندی، کە لەو ژیمنگە 

دینیی و سیاسیەی ئەو کماتەدا، سمەرەڕای هەممو دوژمنمایەتیەک، تەشمەنەی  - کۆمەاڵیەتی و ئابوری و رۆشنبیری
ی نەدقشبەندی بۆتە دیاردەیەکی کۆمەاڵیەتی، رۆشنبیری، سیاسی، کاریگەر. تەنیما هێمزی مەعمنەوی تەریقەت کردوە.

روحی نەبوە، بەڵکو لە هەمان کات دا بمۆتە هێزێکمی مرۆیمی "حسماب" بمۆ کمراو. ئماخۆ ئەم بمزوتنەوەیە، همیچ 
ی دا کە کەسمانی بەرنامەیەکی چاکسازی کۆمەاڵیەتی هەبوە، یمان لە همیچ جێگمایەکی پرۆسمەی چاکسمازیی دینیم

وەکو: عەبدوڕەحمانی کەواکیبی، جەمالەدینی ئەفغانی، محەمەد عەبدە.. سمااڵنی دواتمر ئمااڵهەڵگری بمون، شموێنی 
 ئەبێتەوە؟

 ئەمە بابەتێکە پێویستی بە لێکۆڵینەوەیە.
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مەوالناو
هەوڵیرێکخستنەوەیناوماڵیبنەماڵەیبابان

بمرا پیالنمی لە بمرا و النگێڕان لە یەکتری بمۆتە نەریتێکمی بماو. دا پیبابان لە کۆنەوە لە ناو بنەماڵەی 
و ئامۆزا خیمانەتی لە  برا خیانەتی لە برا ئامۆزا پیالنی لە ئامۆزا و مام لە برازا و برازا پیالنی لە مام گێڕاوە.

 کردوە. ئامۆزا
یرانمی دا هەبموە، ئەمە بە تەنیا لە ناو چینی حوکمڕانی کوردا نەبوە، بەڵکو لە ناو چینمی حموکمڕانی ئ

هەروەها لە ناو چینی حوکمڕانی عوسمانی دا هەبوە. تەنانەت لە ناو چینی حموکمڕانی ئینگلیمزی و بنەمماڵەی 
زۆر جمار لە سمەر زەوتکردنمی دەسمەاڵت شاکانی ئەوروپادا هەبوە. ناکۆکی و پیالنگێمڕان لە نماو خۆیمان دا 
داوودەزگممای حمموکمڕانی و بەشممێکی زۆری گەیشممتۆتە پێکممادانی خوێنمماوی و درێژخایممان، بەاڵم چممونکە 

جومگەکممانی الشممەی بەڕێمموەبەرایەتی: کممارگێڕی و کارمەنممدەکانی، بمماجگیری و فەرمانبەرەکممانی، لەشممکر و 
فەرماندەکانی، دەزگای دینی و پێشەواکانی، وەکو خۆی ماونەتەوە، ئەستونەکانی حموکم نە روخماون. پاشماکە 

ی و ئەمارەتە کوردیەکمانتی بابان   ماره ئه ن بە نەگۆڕاوی ماونەتەوە. لەگۆڕاوە، بەاڵم زۆری کارمەندانی دەزگاکا
دەزگاکممانی کممارگێڕی و رمممانبەر و کارمەنممدەکانی ەف، لە گەڵ گممۆڕانی حمماکمەکەدا گممۆڕان بە سممەر تممردا

بەڕێوەبەرایەتی و لەشکری دا هاتوە. دەسمتوپێوەندی حماکمی پێشمو گمۆڕاوە، دەسمتوپێوەندی حماکمی تمازە 
یمان  و دارایمی یان خسمتونەتە زینمدانەوە، سمامانەکانەر کار. بیانویان بەوانەی پێشو گرتوە سەرهاتونەتە س

 زەوت کردون.
ویسممتوە  زانیمموە، یممان نەی لە سممەردەمی حمموکمڕانی دا نەی ر کامێکیممان بممو بممێ، ، هممهی بابممانمیممر

جێگیر دابمەزرێنمێ و  ،یداوودەزگایەکی بەڕێوەبەرایەتی هەمیشەیی: کارگێڕی، باجگیری، سەربازگیری، دادوەر
و ئمامۆزا و برازاکمانی و  بۆ دوای خۆی پێوەندی نێوان خمۆی و کوڕەکمانی و، پێوەنمدی نێموان کوڕەکمانی

لە گەڵ یەکتمری بە  پاشایەتی، - لە سەر بنچینەی دابەشکردنی سامان و دەسەاڵتی ی، که ماڵه ندامانی تری بنه ئه
اکە، بەڵکمو کاربەدەسمتەکانی لە دارودەسمتەکانی خمۆی جۆرێ رێک بخا کە نەگمۆڕێ و سمەبات بمدا بە دەزگم

داناوە، دوای ئەو کەسێکی کە کە هاتوە ئەوانی پێش خمۆی گۆڕیموە بە کەسمانی دارودەسمتەی خمۆی. لە بەر 
، ئمامۆزا و ئەوەی لە چوارچێوەیەکی رێکخراوی حوکمڕانی دا نەبوە، هەمیشمە لە ئماڵوگۆڕدا بموە، بمرا و بمرا

پیالنیان لە یەکتری گێڕاوە. ئەم هەلومەرجە نائارامیی بەڕێوەبەرایەتی  و سامان ەاڵتبۆ وەرگرتنی دەس ئامۆزا،
ی دەسەاڵتی خمۆجێیی لە بەراممبەر هێمزی دەرەکمی و هێزەکمانی لە یدروست کردوە، هەمیشە بۆتە مایەی الواز

 . زراوه مه تی تێ دا دانه وڵه ی ده ی بناغه وه هۆی ئه  نجام بۆته ره سه خۆیان گەورەتر.
دامەزراوی سلێمانی گەشەی نەکردوە. هەرگیز نەگەیشتۆتە  - لە ژێر سایەی ئەم بنەماڵەیەدا، شاری تازە

یەکی بچموک لە روی ژممارەی  ئاستی هیچ کمام لە شمارەکانی ئیمران یما دەوڵەتمی عوسممانی. وەکمو شمارەدێ
شممانی بازرگممان و دانیشممتوان و دواکەوتممو لە روی ژێرخممانی ئممابوریەوە ممماوەتەوە. نەبممۆتە ناوەنممدی راکێ

سەرمایەدار، نەبۆتە ناوەندی راکێشانی زانمای دینیمی و زانسمتی. نەبمۆتە ناوەنمدی راکێشمانی پێشەسماز و 
هونەرمەند. کۆچیان لێوە کردوە و کۆچیان بۆ نەکردوە. هێزی مرۆیی و ئابوری دقەڵەممڕەوی بابمان، ئەوەنمدە 

 وسمانی یا ئیرانی نەگرتوە.ی ع داهێزراو و داچۆڕاو بوە، بەرگەی هیچ هێرشێکی سەربازی
شمق، واڵتمانی  غداد و تماران و دیمه . به بوه  مان کات دا پیاوێکی دنیادیده هه  ، له والنا پیاوی دین بوه مه

حمود پاشما و  ممه  ی ژیمانی لمه جروبمه تورکیا و شام و حیجاز و ئیران و خوراسان و هندسمتانی دی بمو. ته
  و شار و واڵتانمه تی ئه رایه به ڕێوه بێ روانینێکی بۆ جۆری حوکمڕانی و به . ئه کانی تری بابان زۆرتر بوه میره
 بو بێ. هه
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  تمه سمتۆ یمان خراوه ئه  ی بابمانی گرتۆتمه ماڵمه ی ناومماڵی بنه وه رکی رێکخسمتنه والنا ئه ی مه و کاته ئه
یان  کتری ، ئێسکی یه با بوه و ناته ناکۆک  نده وه ناو خۆی دا ئه  له  یه ماڵه م بنه د ساڵ زیاتر بوە، ئه ستۆی، سه ئه

  م، لممه جممه ردانی رۆم و عه سممتێوه و ده  کممه ماڵه ی نمماوخۆی بنه هممۆی ملمالنممێ  وی بابممان بممه مڕه ڵممه . دقه شممکاندوه
 . خت دا ژیاوه تی، ئابوری، سه اڵیه کی درێژخایانی سیاسی، کۆمه نائارامیه

 ملمالنممێ   وانیش لممه بینرێ. دوای ئممه پاشممادا ئممهلیم پاشمما و خالیممد  حمموکمڕانی سممه  لممه  مممه ی ئه نمونممه
ڵ  گمه  ، لمهپاشما ر ، عوممهپاشا د مه ، محهپاشا د حمه ، ئهپاشا حمود ، مهپاشا ی خالید پاشادا: سلێمان که پێنج کوڕه

حمود  ی ممهپاشما حمان وڕه د پاشما و ئمه حمه ی کوڕانی ئهپاشا و خالید پاشا وانیش ئیبراهیم کتری. دوای ئه یه
 .پاشا

تەنانەت کە مەحمود پاشمای دوەم لە جمێگەی ئەوڕەحممان پاشمای بماوکی دانمراوە بە میمری میمران و 
"خەڵعەتی پاشایەتی" دقەڵەمڕەوی بابانی لە الیەن وەزیری بەغمدادەوە بمۆ نێمردراوە، لە هەممان مماوەدا سمێ لە 

هەاڵتمون بمۆ بەغمداد و مامەکانی: عەبدواڵ بەگ، ئەحمەد بەگ، عومەر بەگ، بمۆ دەربڕینمی نماڕەزایی خۆیمان 
و، مماوەیەک دوای ئەوانمیش، یەکێکمی تمر لە  (263)دوحم، الموزراء: دەستوپێوەندەکانیان ناردوە بۆ کەرکوک 

 (223. )دوح، الوزراء: براکانی، حەسەن بەگی ئەوڕەحمان پاشا، هەاڵتوە بۆ بەغداد
ناو بنەماڵەی بابان دا دروست مەوالنا لە سەر داوای داود پاشای وەزیری بەغداد هەوڵی داوە تەبایی لە 

بکا و، سنورێ دابنێ بۆ پیالنگێمڕان لە یەکتمری و، هێنمانی دەسمتی بێگمانە، بە تمایبەتی دەسمتی عەجەم، بمۆ 
 (1. الردقعم،: 24 - 23،)دەسمنوس؛ مەوالنا لە نامەیەک دا کە بە زمانی عەرەبی بۆ داود پاشای نوسیوە ناوچەکە.

 چەند بابەتێکی بۆ رون کردۆتەوە:
وەگالن لە بەجێهێنممانی ئەرکێکممی سممامناکی وەکممو "ا ممالح  ات البممین" و ئامۆژگمماری بممۆ "تێمم

نەهێشمتنی کمدورەت و شمحنا و گمۆڕینی نیفماق بە ویفماق و دوژمنمایەتی بە ئیتیفماق، بە الی 
هەندێ کەسەوە ئێمە لە بەرچاوی خەڵک ئەخا و پایەی ئێمە دائەبەزێنێ، ئەمان خاتە بەر تانە و 

 ێنی ئەهلی دنیا پشتی پێ نابەسترێ.تەشەر، چونکە بەڵ
بەاڵم فەرمانی وەزیرانی ئیسالم، ئەگەر پێچەوانەی شەرع نەبێ، ئەبێ گوێڕایەڵی بکرێ، بە تایبەتی بمۆ 
پاراستنی دین و دقمازانجی موسموڵمانان و بەهێزکردنمی سموننەتی بمااڵ و گوێمدانە الیەنمی دەوڵەتمی بەرز و 

 رزگارکردنی باوەڕداران لە ناکۆکی
ێ هەڵمالیوە، ئیستیخارەی کردوە، ئیستیمدادی لە سادات و دقاداتی نەدقشبەندی وەرگرتوە، لە گەڵ دقۆڵی ل

مەحمود پاشا و عوسمان بەگی برای و عەبدواڵ پاشای مامی، یەکە یەکە دقسمەی زۆری لە گەڵ کمردون، وەعمزی 
ەپیاوەکانیان کۆڕێکیان داداون و هەڕەشەی لێ کردون، هەتا رازی کردون. ئینجا لە گەڵ دقازی سلێمانی و گەور

بەستوە، مەحمود پاشا و ئەوانی تریان سوێند داوە و، بەڵێناننامەیان پمێ ممۆر کمردون، دقورئانیمان پمێ ممۆر 
 کردون. وێنەی بەڵێننامەکە و دقورئانە مۆرکراوەکەیان بۆ داواد پاشا ناردوە.

 النادا ئاشکرای بکا.بەڵێنیان داوە، هەر کامێکیان نامەیەکی بۆ بێ نەیشارێتەوە لە بەردەم مەو
نابینێ ئەم بەڵێن و پەیمانە بشکێنن، مەگەر کەسێ لە سزای رۆژی مەوعود نەترسێ، لە بازنەی ئیسمالم 

 دەر بچێ، پاکانە لە میللەتی سەیدولئەنام بکا.
ئەگەر ئێوە یما مەحممود پاشما ئەم پەیممانە بشمکێنێ و، لە پێنماوی جمیفەی دنیمادا خمۆی بخماتە بەر 

بازنەی ئیسالم دەرچون، بونە جێگەی شەرم و نەنگی، زمانی توانج و تانەتان لمێ کمرایەوە،  توڕەبونی خوا، لە
ئەوسا   گلەییەک لەم مسمکینە زەعمیفە ئەکمرێ، لە وەزیماڵ و شمەری ،   دقسموریەک لە ئەسمتۆی سموێندەر و 

 غەیب نازانم. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون" سوێندەکەدایە. من ئەمە ئەلێم چونکە 
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یچ ئەو ماوەیە لە سلێمانی بوە. بەردەوام میرەکانی بابانی دیوە و گفتوگۆی لە گەڵ کردون. ئاگماداری ر
 ئەم رێککەوتنە بنەماڵەییە بوە. زیاتر چۆتە دقواڵیی بابەتەکەوە.

 ی تەموزدا نوسیوێتی: 6لە یادداشتەکانی رۆژی 
دا خۆی بداتە پاڵ تورکەکمان، ، دوای ئەوەی مەحمود پاشا، بڕیار دەئێستا"ماوەیەکی کەم بەر لە 

خۆی و عەبدواڵ پاشای مامی و عوسمان و سلێمانی بمرای چوبمونە الی خواناسمی مەزن شمێخ 
خالیدی سلێمانی و هەرسێکیان سوێندیان خواردوە کە الیەنگیر و پشتیوانی مەحمود پاشا بمن 

ەکێکیمان بە الی و لە بەر ئەوەش کە چاوەڕوان دەکرا شازادەی کرماشان، تەدقەلالی ئەوە بدات ی
خۆی دا داشکێنێ و لە دژی تورکەکان هانیان بدات، سموێندیان بە شمشمێر و دقورئمان و تەاڵق 
خوارد بو، کە ئەگەر هەر کامێکیان نامەیەکیان لە الیەن تورک، یان ئێرانەوە پێ بگات، دەبمێ لە 

 تەوە..."ماڵی شێخ خالید لە بەر چاوی چەند کەسێک، کە خۆیان لە سەری رێک دەکەون، بیکا
 (146)ریچ: 

 لە یادداشتەکەی ریچ دا چەند الیەنێکی پێکهاتنەکە زیاتر رون ئەبێتەوە:
 ، سوێند خواردنەکەیان سەرەڕای دقورئان، بە تەاڵق سوێندیان خواردوە، هەروەها بە شمشێر.یەکەم
 ، جگە لەو سێ میرەی بابان، ناوی یەکێکی تریشیان ئەهێنێ، کە ناوی سلێمان بەگ بوە.دوەم
، هاتنی نامە و ئاشکراکردنی هەر بۆ نامەی ئێرانی نەبوە، بۆ هەمو نامەیەک بوە تەنانەت ئەگەر سێیەم

 لە بەغدادیشەوە، واتە لە داود پاشاوە بێ.
مەوالنا، وەکو لە نامەکانی و لە شیعرەکانی دا دەر ئەکەوێ، لە گەنجێتیەوە، بەر لەوەی حەج بکما و، بەر 

و، بەر لەوەی ببێ بە پیمری تەریقەتمی نەدقشمبەندی پێوەنمدی لە گەڵ میرەکمانی لەوەی سەفەری هیندستان بکا 
وێ ئومێمدێکی  کمه رئه ی دا ده که نامه  کو له وه  . ناسیوه  وه نزیکه  ی بابانی له ماڵه کانی بنه بابان خۆش بوە. میره

"پشت بە بەڵێنەکانی ئەهلمی دنیما بەدگومانیەکەی مەوالنا کە  . بوه کانیان نه یمانه ڵێن و سوێند و په به  زۆری به
نابەسترێ" لە جێی خۆی دا بوە. هەر ئەو چەند رۆژەی ریچ لە سلێمانی بوە، شایەتی پەیمانشکێنی و بێبەڵێنی 
عەبدواڵ پاشا بوە، چونکە نامەی شازادەی کرماشانی بۆ هاتوە، ئاشمکرای نەکمردوە و لە سمەر ئەوە گیمراوە، 

 اد، هەمو دەسەاڵت و موڵکەکانی لێ سەنراوەتەوە و دەس بەسەر کمراوە.ی بەغد عوسمان بەگیش، بە فیتی والی
 مەوالنا خۆیشی هەر لەو رۆژانەدا لە سنوری دقەڵەمڕەی بابان هەاڵتوە.( 221)ریچ: 

 ئەو پەیمانەش جێبەجێ نەکراوە. روداوەکانی رابوردو سەرلەنوێ دوبارە بونەتەوە.
ری و سەربازگیری و لەشمکری پیشمەیی نەبموە، بمۆ میرایەتی بابان داوودەزگای بەڕێوەبردن و باجگی

ئەوەی دوای گممۆڕانی میممرەکە ئەوان بە نەگممۆڕی بمێنممنەوە درێممژە بە ئاسممایش و کممارگێڕی و راپەڕانممدنی 
 کاروباری واڵت بدەن.

میرەکان لە ناو خۆیان دا نماکۆک بمون. پیالنیمان لە یەکتمری گێمڕاوە. مماوەی کمورت لە میرایەتمی دا 
رەی بە یارمەتی لەشکری رۆم یا عەجەم دەسمیان بە سمەر نماوچەکەدا گرتموە. ئەمیمرێ کە ماونەتەوە. هەر جا

هەاڵتوە و ئەمیرێکی تر هاتۆتە جێگەی هەمو داوودەزگاکانی سەردەمی ئەمیمری پێشموی گۆڕیموە، پیاوەکمانی 
 خۆی داناوە. هەمو جار یەکتریشیان تااڵن کردوە.

  ئەوانەی پیاوی میرەکان بون، یمان خەڵکمی ئاسمایی لەم شەڕانەدا هەزاران کەس لە خەڵکی ناوچەکە 
 دانیشتوی شەڕگەکان بون کوژراون یا زەرەرمەند بون. تەنانەت هەندێ ئاوایی بە یەکجاری کوێر بونەتەوە.

لە پاڵ شەڕی ناوخۆی میرەکان، ئەرکێکی تریشیان لە سەر بوە. هەمو جار والی بەغداد خمۆی ئاممادەکردە 
خییانی خێڵەکانی ناوەڕاست و خواروی عیراق. میرەکانی بابان ناچمار بمون هێمزی بۆ لەشکرکێشی بۆ شەڕی یا

 شەڕانەش دا هەزاران کەس کوژراون.سوارە و پیادە کۆ بکەنەوە و، بچن بەشداری شەڕەکانی والی بکەن. لەم 
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ناکۆکیشێخمارفومەوالنا
مزگەوتمی گەورەی سملێمانی ک( ئیبمراهیم پاشمای بابمان  1111لە گەڵ بنیاتنانی شاری سلێمانی دا )

دروست کردوە. میرەکانی بابان بایەخی زۆریان داوە بە مەال و ممزگەوت و خوێنمدنی دینیمی. هەوڵیمان داوە 
مەال بمماش و ناسممراوەکان لە دەوری ناوەنممدی دەسممەاڵتی خۆیممان کممۆ بممکەنەوە. ئیبممراهیم پاشمما، لە گەڵ 

 1232 /ک 1254 - 1175شێخ مارفی نمۆدێ )دروستکردنی مزگەوتی گەورە، کەسایەتی دینیی و زانستی، 
 ز(، لە دقەاڵچواالنەوە بانگ کردوە بۆ سلێمانی و، کردویەتی بە مەالی مزگەوتی گەورە.

مزگەوتی گەورە، تەنیما مزگەوتمی شماری سملێمانی بموە کە نموێژی جمومعەی تمێ دا کمراوە. لە چماو 
ژمممارەی خوێنمدکارەکانی لە ژمممارەی مزگەوتەکمانی تمردا وەدقفممی لە هەمویمان زۆرتمر بممۆ تەرخمان کمراوە و، 
 دا بوە. خوێندکاری مزگەوتەکانی تر زۆرتر بوە. کتێبخانەیەکی دەوڵەمەندیشی تێ

یان  محەمەدی پێغەمەری ئیسالم بمون، شمانازی شێخ مارف، سەیدی بەرزنجە بوە. ساداتی بەرزنجە، نەوەی
ر دانمماوە. هەوڵیممان داوە بە هممۆی بە رێچەڵەکممی خۆیممانەوە کممردوە و، خۆیممان لە خەڵکممی ئاسممایی بە گەورەتمم

 .داوە نە ژنوژنخوازیەوە خوێنیان تێکەاڵوی خوێنی غەیری سەید نەبێ، لە بەر ئەوە کچی خۆیان بە غەیری سەید
شێخ مارف، جگە لەوەی سەید و گەورەی ساداتی بەرزنمجە بموە، لە سمۆنگەی ئەوەی مەالی مزگەوتمی 

سلێمانی و بە سەرۆکی زانایانی دینیمی مەڵبەنمدەکە زانیموە. گەورەی سلێمانی بوە، خۆی بە گەورەی مەالکانی 
چەندین کتێبی بە هۆنراوە و بە پەخشان بە زمانی عەرەبی دانماوە. بمۆ فێربمونی زممانی عەرەبمی فەرهەنگمی 

 کوردی "ئەحمەدی" ی بە هەڵبەست بە ناوی کاک ئەحمەدی کوڕیەوە هۆنیوەتەوە. - عەرەبی
اداتی بەرزنجە و مەالی مزگەوتی گەورە بموە، شمێخی تەریقەتمی شێخ مارف، لە گەڵ ئەوەی گەورەی س

یش بوە. تەریقەتی دقادری لە شێخ عەبدولقادری گەیالنیەوە داکەوتموە و، لە رێمگەی سماداتی بەرزنمجەوە  دقادری
 هاتۆتە کوردستانەوە، لە کوردستان دا ریشەیەکی کۆن و بەرباڵوی هەبوە.

نە سەیدە و نە لە بنەماڵەیەکی ناسراوە، مەالیەکمی ئاسمایی یەکمێ  شێخ مارف، دیوێتی لە پڕ کەسێ پەیدا بوە،
لە مزگەوتەکانی سلێمانی بوە، چۆتە هیندستان و هاتۆتەوە، لە گەڵ خۆی، تەریقەتێکی نموێ، بە بماوەڕێکی نموێ و، بە 

ئەبێمتەوە.  ی کارکردنەوە، هێناوەتەوە. بە چاالکی کەوتمۆتە کمار، رۆژ بە رۆژ ناوبمانگی زیماتر بماڵو شێوازێکی نوێ
الیەنگری زۆرتر ئەبێ، لە سلێمانی و شارەکانی ترەوە روی تمێ ئەکەن، تما دێ دەسمەاڵتی مەعمنەوی بەهێزتمر ئەبمێ، 
 خەریکە جێگە بەو لێژ ئەکا. ئەمە بۆ شێخ مارف دقابیلی دقوبوڵ نەبوە. بە هەمو توانایەوە کەوتۆتە دوژمنایەتی خالید.

ەوتو" شێخ مارف بوە. شێخ مارف جگە لەوەی میرەکانی دەرک - سەرسەختترین دوژمنی خالیدی "تازە
ی  ی بەغمداد و والمی بابان و، مەال و شێخ و سەیدەکانی سلێمانی لێ هان داوە، نمامەی لە دژی خالیمد بمۆ والمی

موسڵ و زاناکانی بەغداد و موسڵ نوسیوە، خالیدی تاوانبار کردوە بە درۆزنی و بە کمافری. داوای دەرکمردن، 
کردوە. لەم بارەیەوە هەندێ لە مەالکان، بە تایبەتی هی موسڵ، نوسراویان لە سمەر نوسمیوە و  بەڵکو سزادانی

باڵویان کردۆتەوە. هەندێ رونوسی لێ نێردراوە بۆ حیجاز، تەنانەت هەندێ لەو نوسمراوانە و وەاڵمەکانیشمی 
 گەیشتونەتە شا عەبدواڵی دهلەوی.

 لخطاب..."شێخ مارف نامیلکەیەکی نوسیوە بە ناوی "تحریر ا
عثمان بگ عبدالجلیل المو لی، یەکمێ لە الیەنگرەکمانی شمێخ ممارف، ئەم نمامیلکەیەی "شمەرح" 

 کردوە، لە ژێر ناوی: "دین اللە الغالب، علی المنکر المبتدع الکا ب"
پێ ناچێ خالید خۆی داکۆکی نوسراوی لە خمۆی کمرد بمێ. لە نماو نوسمینەکانی دا نوسمینێ بە جمێ 

خالید، خۆی نوسرا بێ، بمۆ بەدرۆخسمتنەوەی ئەو تۆمەتمانەی بە پماڵی داروە. راسمتەوخۆ نەماوە، بە دقەڵەمی 
 بەاڵم کۆمەڵێ لە الیەنگرەکانی، کە هەمویان زانای ناوداری سەردەمەکە و، نوسمەر و شماعیری وەاڵمی دابێتەوە
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ەکمانی بەغمدادیش گەورە بون، ئەوان داکۆکیی سەرسەختانەیان لە خالید و، تەریقەتی نەدقشمبەندی کمردوە. والی
 یان لە چاالکیەکانی خالید و الیەنگرەکانی نەگرتوە. رێ

لە وەاڵمی نامیلکەکەی شێخ مارف و شەرحەکەی عورممان بەگ دا، هەر ئەو کماتە چەنمد کەسمێ بمۆ 
 یان راپەڕیون لەوانە: بەرپەرچدانەوە لێ

 عبداللە الحیدری نوسیوێتی:
 "القول الصواب، فی رد ما سمی بتحریر الخطاب"

 محمد امین، مفتی حلە نوسیوێتی؛
 "السهم الصائب، لمن سمی الصالح بالمبتدع الکا ب"

 (43)الحدیق، الندی،: 

-1-
دەقیفارسینامەیمەوالناخالید

 یرزا کوڕی فەتحعەلی شاهی دقاجاربۆ عەباس م
گوهر درج ادقبال و سعادتمندی، و اختر برج کمال و سربلندی، منظمور نظمر بقمرای نقشمبندی، 

عنی مرکز دائیرەی جاللت و سرافرازی، ودقرەی با رەی شاه عباس غازی، امیرزادەی اعظم در ا
حرز االمان همم دقاهرە نجوم فلک هدایت و یکە تازان عر ەی والیمت، مکنموف بمودە بمانواع 

 لطای  اف ال مهیمن بیهمال محفوف باشند
رویشانەی از بماطن اهمل فقمر در اینهنگام بنوازش نامەی فقرای بینوارا یاد و بارسال نیازی د

بمقام استمداد امدە بودند، چە نعمتی است کە کسمی در لبماس مکنمت و حکمرانمی، و در عمین 
جمعیت اسباب بهجت و کامرانی، باوجود مستی  هبای غرور نوجوانی، از محت نیکوسمیرتی 

زاری و و پاکیزەسیرتی با سودازدگان محبت جمال بیهمال محبوب الیزال تقدس جمالە گرمی با
نسبت بە بی سروپایان بوادی فنا الفتی و سروکاری داشتە باشند، بلی تواضاڵ ز گردن فمرازان 

 نیکو است.
دگر چە نویسد منظور انظار اکسیر ارار اولیای کبار و ممورد تلطفمات بیحمد و عنایمات ایمزد 

 افریدگار باشند.
 (113)دەسنوس: 

-2-
دەقیفارسینامەیمەوالناخالید

 ی کوردستان واڵخانی ئەردەاڵن والیبۆ ئەمان
 بامان اللە خان حاکم کردستان مردقوم گشتە است:

مخلص درویشان، خان واالشان را، بهمم علیە خواجگان میسپاریم کە در هردو سرا بکمام فقمرا 
 یار و مددکارش باشند، بمنە:

ر و بمعیت منظور این مسکین بیوجود مخلص جان فشمان میمرزا محممود نوازشمنامەی تحریم
شمەی سفارش را بایشان تقریر نمودە بودند رسمانید، و جمواب ان را علمی التفصمیل حموالەی 
مومی الیە نمود کە در ودقت خاص انشاءاللە تعالی گوشزد خاطر خواهد نمود. باید دانسمت کە 
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مرد خردمند احیانا بموالی حقیقی مزید محبتی و بازیردسمتان تمرحم و مروتمی و گماه گماهی 
کار است واال ادمی کدام مزیت و امتیاز از نقش دیوار است بلذایذ زهرالمودەی  فکر اخرتی در

 دارالغرور از دولت ابدی بازماندن خیلی از عقل دوراندیش دور است.
 عزیزی چە زیبا فرمودە است:

 افسمموس کە ودقممت کممار از دسممت برفممت
 ایممممام و ممممال یممممار از دسممممت برفممممت 
 در معممممرض یممممک دولممممت ناپاینممممدە 
 یەدار از دسمممت برفمممت مممد دولمممت پممما 
 دگمممر چە نویسمممد. والسمممالم واالکمممرام 
 (155دەسنوس: ) 
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-6- 
 ک(1242- 1236خالیدیئاوارە)

کۆچیمەوالنابۆبەغداد
شێخانی تەریقەتی دقادری نەیان توانیوە باوەڕ بە زاناکانی عیراق بهێنن کە مەوالنا خالیمد "کمافر" ە و، 

توانیوە وەزیری بەغداد رازی بکەن کە کارێکی دوژمنانەی بەراممبەر بکما، پاشمای خوێنی حەاڵڵ بکەن، نەیان 
 ی خۆی لێ خەواندوە، بۆیە بە تەما بون خۆیان کارێ بکەن دژی، کۆتایی بەو کێشەیە بهێنێ. گوێ بابان

بە تەما بون بەیانی رۆژی هەینی کاتێ ئەچێ بۆ بەجێهێنمانی نموێژی هەینمی، کە ئەو زەممانە نموێژی 
تەنیا لە مزگەوتی گەورەی سلێمانی کراوە، لە بەر دەرگاکەی دا رێگەی پێ بگرن و بیکموژن. مەوالنما و  هەینی

خەلیفەکانی بەم پیالنەیان زانیوە. مەوالنا لە خانەدقاکەی خۆی دا بۆ راوێژ و پرسوڕا لە گەڵ هەندێ لە خەلمیفە 
 دا بوە: ێو دۆستەکانی کۆ بۆتەوە کەوتونەتە گفتوگۆ، دو بۆچونی جیاوازیان ت

یان بە کار هێنا ئەممانیش بە چەک بچمنەوە  یان وا بوە، ئەگەر ئەوان توندوتیژی هەندێکیان پێ
بە گژیان دا، بۆ ئەو مەبەستە هەندێکیان، لەوانە شێخ ئەحمەدی سەرگەڵو، چەکدارەکانی خۆیمان 

 ئامادە کردوە.
یان  ئەو شەڕە بکەن، پێ یان باش نە بوە هەندێکی تریان، لەوانە شێخ عوسمانی سیڕاجودین، پێ

بماش بموە، مەوالنما بە بمێ ئاگمادارکردنەوەی کەس بە نهێنمی کمۆ  بکما و دور بکەوێممتەوە لە 
 سلێمانی.

 (246و  176)ریاض المشتادقین: 
مەوالنا خۆی بۆچونی دوەمی پەسند کردوە بە شمەو خمۆی و هاوسمەرەکانی و دەسموپێوەندەکانی بە 

شوێنی مەبەستی خۆیان دیاری نە کرد بو، نەیارەکانیان نەیمان زانیموە  بێدەنگی لە سلێمانی دەرچون، چونکە
بۆ کوێ چون. رۆژی دوایی کە دوایان کەوتون بۆ ئەوەی پەشیمانیان بکەنەوە یان بە زۆر بیان گێمڕنەوە بمۆ 
سلێمانی، هەرچی دوایان کەوتوە بێ دەسکەوت گەڕاوەتەوە هەر یەکەیان دقسەیەکی کردوە. ئەو شەوەی مەوالنا 

لێمانی بە جێ هێشتوە ریچ لە سلێمانی میوانی مەحمود پاشای بابان بوە. لە دوا رۆژانی گەشتەکەی دا بموە. س
 روداوەکەی بەمجۆرە گێڕاوەتەوە:
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 ی تشرینی یەکەم 23"
ئەم بەیانیە شێخ خالیدی بە ناوبانگ هەڵهات. لە گەڵ ئەوەش دا کە راکمردنەکەی لە ناکماو و بە 

وی هەر چوار ژنەکەیشی لە گەڵ خۆی بەرێ و تما ئێسمتاش نمازانرێ نهێنی بوە، بەاڵم توانی ب
روی لە کوێ کردوە، پێش چەند رۆژێک کوردەکان لە عەبدولقادریان گەورەتمر دادەنما، میمریش 
وا خوی گرت بو، لە بەرامبەریا بە پێوە بوەستێ و دقەننەی بۆ تێ بکات، بەاڵم ئەمڕۆ بە کمافری 

تبەرزی و کافری و خوانەناسی دەگێڕنەوە... دوای مردنی ناو دەبەن و زۆر شتیش دەربارەی لو
کوڕەکەی میر، شێخ ناوبانگی زۆر دۆڕاند، چونکە وتبوی چاکی دەکاتەوە و سەیری کتێبمی بمۆ 
دەکات، بزانێ خوا چی لە چارەی نوسیوە و شتی تریش... گەلێ دقسە و باسیش لە سمەر همۆی 

لە نێوان میر و براکانی دا وەشماندوە  راکردنەکەی دەوترا و هەندێک دەیان وت تۆوی پشێوی
و ئەوانیش ویستویانە لە بەردەم میردا بەرەو رویان ببێتەوە. هەندێکی تریش دەڵمێن خەریکمی 
دانانی بناغەی ئایینێکی تازە بوە و ویستویەتی خمۆی بکمات بە گەورەی واڵت... ئیتمر زۆری 

ا، کە لە راسمتی دا وا نەبموە، دەربارەی وترا و تماوانی شمتی وا لەرادەبەدەریشمی بە پماڵ دەدر
یەتی... ئەویش  چونکە زانا و سەیدەکان هەمویان و، لە سەرو هەمویانەوە شێخ مارف، ردقیان لێ

 کاتێ دەسەاڵتی هەبو، هەمویانی بەزاند بو."
 (222)ریچ: 

 ریچ لە گێڕانەوەی باسەکە دا توانجی لە بێباریی خەڵکی سلێمانی داوە.
ەغدادەوە سەری دەرهێناوە و، ممژدەی گەیشمتنی بە سمەالمەتی لە پاش چەند رۆژێ مەوالنا لە ب

ئەگەر لە چمۆنێتی ئەم بمێ  "...نامەیەکی تایبەتی دا بە دایکی داوە. لە نمامەکەی دا نوسمیوێتی: 
چارەیە و پیری دەستگیر پرسیار بکەن، بە نیگەهبانی پیرانی بزگوار بە هەزاران هەزار شمادی 

ە خوای بێ هاوتا کامیماب و لەم گەردشمەی رۆژگمار بەرکەنمار گەیشتینە شاری بەغداد. ئومێد ب
 بن..."

 (135دەسنوس: )

ک(1238- 1236مەوالنالەبەغداد)
ئەوە جاری یەکەم نەبوە کە مەوالنا چمۆتە بەغمداد. پێشمتر چەنمد جمارێ بە بمۆنەی جیماوازەوە روی 

 کردۆتە بەغداد.
 یەتی بۆ خوێندن چوە. جاری یەکەم بە فەدقێ -
 دوەم دوای گەڕانەوەی لە هندستان لە سەر داوای پیری تەریقەتەکەی، شاه عەبدواڵ.جاری  -
جاری سێیەم دوای ئەوەی ئەوڕەحمان پاشمای بابمان سەرپشمکی کمردوە لە نێموان بەجێهێشمتنی  -

 سلێمانی یا دەسهەڵگرتنی لە ئیرشاد.
 ی نەیارەکانی دا. جاری چوارەم لە ئەنجامی گەلەکۆمەکێ -

ی بەغداد و خەڵکەکەی و کاربەدەست و دەزگای دینیی و کارگێڕیەکانی بموە. ناسمیاوی مەوالنا شارەزا
لە گەڵ داود پاشممای وەزیممری عێممراق هەبمموە. بە رۆیشممتنی لە سمملێمانی نەک هەر پچمموک نەبممۆتەوە، بەڵکممو 

 ئاسۆیەکی زۆر فراوانتری لە سەر ئاستی مرۆیی و لە سەر ئاستی جوگرافی لە بەر دەم دا کراوەتەوە.
سالەکەی شمێخ یئاگاداری ئەکا ر، نامەیەک دا کە بۆ شێخ ئیسماعیلی بەرزنجەیی کونەکۆتری نوسیوە لە

 نوسیوێتی: مارف دژی ئەو بە نهێنی گەیشتۆتە بەغداد بەاڵم گەورەکانی بەغداد بەرپەرچیان داوەتەوە.
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فیم، "نور چشما سید اسماعیل، رسالەء کاک معروف نودەء کە تکفیر و تکذیب فقیر بیممراد خ
باینجا فرستادە بود رسید. و  کابر اینجا کە عالمات حقیقت این کار از خورشید رابعم، النهمار 
روشن تر می بینند. خیلی زبان بانچە او را شایستە باشد گشمودند، و او را بمما یسمتحق او 

 ستودند، و بسیار تکلم باین چند بیت نمودند، بیت:


 نقشممممممبندیە عجممممممب دقافلەسمممممماالرانند
 نمممداز رهء پنهمممان بحمممرم دقمممافلەراکە برا 
 
 تا بانجا کە میگوید، بیت:


 همە شمیران جهمان بسمتەء ایمن سلسملەاند

 روبە از حیلە چە سان بگسلد این سلسملەرا 
 

بعد از تشری  بردن ان دقرەالعین بغیر از ازدیاد رغب، طمریقەء علمیە، و ایمن وادقمعە چیمزی رو 
واهند نویشت والسالم علیکم و حبیب و سائر  حبارا ندادە است. البتە شما هم وادقعەء انجارا خ

 سالم رسانیم."
 (62دەسنوس: )

 :لە نامەیەک دا بۆ مەال یەحیای مزوری نوسیوە، ئەڵێ
وو ل معها جواب مکتموب الشمیخ معمروف، عوممل بحسمن الختمام ممن الکمریم المرٶوف،  "...

واهل العرفمان، فبعثنماه المیە مماڵ فوجدناه مسکتا لە باالدل، والوجدان، ومفحما علی مسلک العلماء 
 والینا، لعلە ینتفاڵ بە وماراه."

 ( 21)الردقع،: 

دوایینسەردانیکوردستان
مەوالنا لە ژیانی ئاوارەیی بەغداد بێزار بموە. وەڕزیمی کوردسمتانی کمردوە. ویسمتویەتی سمەردانێکی 

یەکممێکە لە وێسممتگە  کوردسمتان بکمما. گەشممتە همماوینیەکەی بممۆ هەورامممان دوایممین گەشممتە بممۆ کوردسممتان و
گرنگەکانی ژیانی مەوالنا. پێ ئەچێ ویستبێتی پێوەندی خۆی لە گەڵ میرانی بابان، بە تایبەتی مەحمود پاشما 
ئاسایی بکاتەوە و، گفتوگۆیەک لە گەڵ زانا نەیارەکانی بە تایبەتی لە گەڵ شێخ مارفی نۆدێ دەس پمێ بکما بە 

 ئەو هەیان بوە.هیوای خاوکردنەوەی ئەو دوژمنایەتیەی لە گەڵ 
لە بەغدادەوە لە گەڵ کۆمەڵێ لە خەلیفە و موریدەکانی، کورد و عەرەب، چۆتە سەرگەت کە هێشمتا مماڵی 
حەمە خانی برای لەوێ بوە. مەوالنا چەند نامەیەکی دەربارەی ئەم گەشتەی بۆ کەسانی پێوەندیمدار نوسمیوە، 

کانی خۆی بن، کە ئێستا هەنمدێکیان لە بەر دەس رەنگە بۆ لێکۆڵینەوەی ئەم باسە، بەهێزترین سەرچاوە، نامە
 دان.


نامەییەکەم
بۆعوسمانبەگینوسیوە.

عوسمان بەگ کوڕی ئەوڕەحمان پاشا و برا بچوکی مەحمود پاشا بوە. لەو کاتەدا حاکمی کمۆیە بموە. 
عەبماس، ممحەمەد مەوالنا لە کۆیە خەلیفە و موریدی ناسراوی هەبوە، لەوانە: مەال عەبدواڵی کماکی جەلمی، مەال 

 ئاغای عیسا ئاغا، کە یەکێ بوە لە دەسەاڵتدارەکانی ئەوێ.
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 لە نامەکەی دا، ئەڵێ:
تان بمۆ م مسمکینەنامە هیوای گەڕانەوەی ئە نوسینی بە  و  نبە راسپارد  ئێوە چەند جارێ "

 پیشمان ئەدا، بەم فەدقیمرە دڵسۆزیتان بەرامبەر ، بە چەندین جۆرو والیەتەکەی خۆتان خواستوە
و، نیازی هەیە چەند رۆژێ بە میموانی لە  ی ئێوەالیەتەکەروی کردۆتە و ئەم فەدقیرەش وا ێستائ

 ."کوێستانی سەرگەت بمێنێتەوە
ئمێمە ئەکمرێ، ئەم کمارەش جمێگەی سمەر  "جۆرەها جواڵنەوەی سەیر بەرامبەر خۆشەویستانی

 سوڕمانە.
انم وابو ئێوە ئەگەر خۆتمان گوم سەبارەت بە موبالەغەی جاران و ئادابی گەورەیی و میوانداری

بە پێشمموازی فەدقیممرەوە نەیەن، یەکممێ لە کەسممە رێزدارەکممانی خۆتممان ئەنێممرن و، ئممازار و 
سمەرباری هەممو ئەوە  ئێستامان دی بو هەڵئەگرن،  بەدرەفتاریەکی کە پێشتر لە خەڵکی سلێمانی

و، خەریکمی ئەبیستین جۆرەها دقسەی ناشایستە لە مەجلیسەکانی ئێموەدا بەم فەدقیمرە ئەوتمرێ 
یان بۆ فەدقیر هەیە و، هەزاران ئیفتەرا بە زمانی  ئازاردانی هەندێ لەو فەدقیرانەن کە خۆشەویستی
ی وکەالی عالی دا، ئەوانمیش باوەڕیمان کمردوە.  ئەم الیەنە و دەسوپێوەندەکانیەوە داوە بە گوێ

لە سمەرەتاوە ئەم دۆخە لە هۆش و تێگەیشتنی وکەالی عالی چاوەڕوانکراو نەبو. بۆچی؟ ئەوان 
تا دوایی ئەم مسکینە لە هەمو کەس باشتر ئەناسن. مەردممی ئەهلمی عینماد لە ئیفمتەرا کۆتمایی 

 ناکەن.
کورتیەکەی، ئەگەر مەبەستیان برەوپێدەری تەریقەتی بەرزی نەدقشبەندیە، ئەوە ئەم مسمکینەیە و 

انی، کە ئینکماری ئەگەر شایستەی گفتوگۆ و ملمالنێ بێ ئەویش هەر ئەم الیەنەیە. ئەگەر مەالکم
ئەربابی فەدقر ئەکەن، راست ئەکەن و دەعوا لە پێناوی خموادا ئەکەن، کماری مەردان جنێمودان و 

 غەیبەتکردنی فەدقیران نیە.
تۆ خۆت گەنجێکی بەختیاری، لە پێناوی خوا دا ئاگری ئەم فیتنە و فەسادە بکوژێنەوە. هەڵسە  

لە گەڵ خمۆت بهێمنە.  گەورەکانی زانایمانن،شێخ مارف و مەال ساڵح و شێخ عەبدولکەریم، کە لە 
ئەگەر ئەلێن نەنگیە بۆ ئێمە بڕۆین بۆ الی فاڵن، ئەم دقسەیە گموێلێگیراو نمیە چمونکە ئەوان، بە 
دقسەی خۆیان، دەعوا لە پێناوی خوادا ئەکەن نەک دێن بۆ الی ئەم الیەنە. ئەگەر بۆ گونمدەکەی 

خۆممان ئەچمین بمۆ ئەوێ. ئەگەرچمی پمێش  رازین،ئێمە بێن بۆ گولعەنبەر با فەدقیریش نایەن، 
ئەمە، لە رۆژانی پاشای خوالێخۆشبودا، شمێخ عەبمدوڕەحیم و شمێخ عەبمدولکەریم لە گەڵ چەنمد 
کەسی رێزدار چونە الی شێخ رەزای بێلو کە عیلم و مەعریفەتی ئەو مەعلومی خماس و عمامە،   

ری و شمێخ ئەحممەدی جای فەدقیمر کە چەنمدەها لە سمادات و عولەمما وەکمو مەال یەحیمای ممزو
ناسمی، موریمد و یمان بەغدادی و مەال عەبمدوڕحیمی زیمارەتی و مەالکمانی کمۆیە، کە خمۆت ئە

سەلمێنەری رەوایی کاری فەدقیرن. ئێوەش خۆتان ئامادەی مەجلیسمەکە بمن. ئەم فەدقیمرە لە گەڵ 
حەسممەد و ئیفسمماد ئەوان وتممووێژ و گفتوگممۆ ئەکمما، ئەگەر بۆتممان دەرکەوت جممگە لە عینمماد و 

ئەم مسمکینە دەعموای ئیرشماد و مەشمیەخیەتی ئەگەر دوای ئەوە  ەبەستێکی تریمان هەیە، ئەوام
 کرد، دەعوایەکی پو  و بێهودە ئەکا.

ئەگەر مەالکان خۆیان نمایەن، ئێموە کە ئەربمابی جماه و دەوڵەتمن و، بماوکی خوالێخۆشمبوتان، 
م، بە دقسمەی بێهمودە، چاکەی زۆری بە سەر ئەم مسکینەوە هەیە، بمۆ ئێموەی بە گونجماو نمازان
، یشمی وەلمی نەبمێئازاری دڵی ئەهلی فەدقر، بە رەوا بزانن. یەدقین بزانن ئەم فەدقیمرە ئەگەر خۆ
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رەنجاندنی ئەولیا بۆ دیمن و دنیما زەرەری تەواوی هەیە.  .یەوەبەاڵم دەستی بە زنجیرەی ئەولیا
چەندەها ئەجمر و کە باعیسی  ،ێشە نەزاننئبە سەربۆ خۆتان وەلحاسڵ ئێوە ئەبێ هاتنی ئێرە 

 سەوابە و ئەبێتە مایەی نەمانی چەندین کێشەکێش. والسالم، ختام الکالم."
 . 62)نامە: 

 دەدقی فارسی نامەکە لە کۆتایی باسەکەدا نوسراوەتەوە.(
نامەیدوەم

بۆحسێنبەگیهەورامینوسیوە.
 نی حسمممێن بەگ یەکمممێ بممموە لە دەسمممەاڵتدارانی نممماوچەکە و خممماوەنی یەکمممێ لە هەوارەکممما

 ئەوێ بوە.
 مەوالنا پاش ستایشکردنی، ئەڵێ:

"لە گەڵ چەند کەسێ لە پیاوە نەجیبەکانی بەغداد بە نیمازی بینینمی ئەو واڵتە چمونەتە گونمدی 
سەرگەت. هەمویان حەزیمان بە ممانەوەیە، هەوارەکەی ئەویمش لە هەممو شموێنەکانی هەوراممان 

سیبەری ئەودا بە سمەر بمبەن و لە پمایزدا جوانترە بۆیە، ئارەزویان وایە گەرمای هاوین لە ژێر 
 بگەڕێنەوە بۆ بەغدادی "بورجی ئەولیا""

 . 134)دەسنوس: 
 دەدقی فارسی نامەکە لە کۆتایی باسەکەدا نوسراوەتەوە.(

نامەیسێیەم
حەیدەرینوسیوەبۆعەبدولقادر

یمانبونەوەی مەحممود باسی پەشم کە یەکێ بوە لە موریدە نزیکەکانی و، لەو کاتەدا دقازی بوە لە بەسرا.
 پاشا ئەکا.

 لە نامەکەی دا ئەڵێ:
یان کردوە لە درێژەکێشمانی پچڕانمی دەنگوباسمی ئەوان و، وەاڵم نە دانەوەی هەنمدێ لە  "گلەیی

نامەکانیممان... یەکەم ئەو نامەیەیممان پممێ نەگەیشممتوە. دوەم لە شمماری ئاشممتیەوە بەغممداد، بە 
ەدقیقەت، رۆیشتون بۆ الی کوردستان، تەنیما ئیشارەتی سادەتی تەریقەت و اساطینی کش  و ح

بۆ سەردانی دایکی سەروەری، لە گەڵ ئەوانیش زۆرێک لە خۆشەویسمتەکانی بەغمدادیان، لەوانە 
 موریدی دڵسۆزیان براکەیان مەال عوبەیدواڵ رۆیشتوە.

ی کوردسمتان  "بەاڵم دوای ئەوەی گەیشتونەتە گوندەکەی خۆیان و پێیمان راگەیانمدون کە والمی
وێ دقممازی سمملێمانی لە گەڵ چەنممد کەسممێکی رێممزدار، بە داوای لێبمموردنەوە، لەوەی خممۆی و ئەیە

باوکی بەرامبەر فودقەرا کردویانە، بە دوایان دا بنێرێ، ئەوانیش دەسمبەجێ گوێزاویمانەتەوە بمۆ 
خاکی هەورامان لە موزافاتی سنە، لەوێوە فەرممانی داوە بە مەال عوبەیمدواڵ ئەفەنمدی بچمێ بمۆ 

هۆی خزممایەتی و سمەردانی خزممان و براکمانی. دوای تێپەڕینمی گەرمما ئینشمااڵ  ماوەران بە
 ئەگەڕێنەوە بۆ شاری ئاشتی.."

 .33)الردقع،: 
 دەدقی عەرەبی نامەکە لە کۆتایی باسەکەدا نوسراوەتەوە.( 
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نامەیچوارەم
ئەسعەدئەفەندیحەیدەرینوسیوەبۆمحەمەد

کمماتەدا یەکممێ بمموە لە موفتیەکممانی بەغممداد. باسممی  کە یەکممێ بمموە لە موریممدە نزیکەکممانی و، لەو
 پەشیمانبونەوەی مەحمود پاشا ئەکا

 لە نامەکەی دا ئەڵێ:
"ئینجمما بممۆ ئاگادارکردنیممان کە ئەو، وەکممو خممۆی نوسممیوێتی ئەو مسممکینە، لە گەڵ هەمممو 

 خۆشەویستەکان گەیشتۆتە شارەزور.
ی دقمازی سملێمانی و چەنمد "دوای ئەوەی بیستویانە مەحممود پاشما حماکمی بابمان ویسمتویەت

کەسێکی رێزداری تر بنێرێ، بانگیان بکا بۆ شار بۆ دڵنەوایی و هێنانەوەی ئیعتیزار لەوەی کە 
لە رابوردودا بەرامبەر بەو فەدقیرەیان کرد بو، لە گوندەکەیانەوە گوێزاویانەتەوە بۆ هەوراممان لە 

ندۆتەوە، هەنمدێ لە عالمەکمانی موزافاتی سنە، ئینجا پێیان راگەیاندون کە بڕیمارەکەی هەڵوەشما
سلێمانی کە لێتان ئاشکران رێیان لێ گرتوە، سپاسمی خموا ئەکما چمونکە حەسماندونیەتیەوە لە 

ئەوان لە گەڵ  ئێسممتائەرکممی بەرپەرچممدانەوەی ئەوەی هیوایممان بمموە و، لە... پەیامهێنەکەیممان. 
 .کۆمەڵێ لە "فەدقیران" سەردقاڵن بە کاروباری "فەدقر و فادقە" ەوە..."

 . 31الردقع،: )
 دەدقی عەرەبی نامەکە لە کۆتایی باسەکەدا نوسراوەتەوە.(

نامەیپێنجەم
بدولقادروسەیدمەحمودینوسیوەبۆسەیدعە

 دو کەس بممون لە شمماگرد و هاوکممارە نزیکەکممانی، کە لە سمملێمانی، بەشممێ لە ئیشممەکانی ئەویممان 
 راپەڕاندوە.

 لە نامەکەی دا ئەڵێ:
، عوسممان بەگ، نوسمیوە، لە کماتی پێویسمت دا بیمدەنێ و، لشمەئنبۆ میمری جەلیلو کینامەیە"

 هەوڵی زۆر بۆ سەرخستنی ناوەرۆکەکەی بدەن و، وەاڵمەکەیشی بە زویی رەوانە بکەن.
یەوە کمورەی فیتمنەی  "دوزمانەکان وتویانە فاڵنی لە موڵکی بابانەوە چوە بۆ خاکی سنە. لەم رێ

وەرگمر(  - نی )رەنمگە مەبەسمتی دقەاڵخمانی بموبێخۆیان ئەدەمێنن. مەگەر ئێوە نازانن کەلەخما
چەندەها ساڵە شوێنی هاوینەی حەمەخانە و بەسترواە بە سمەرگەتەوە و، بمۆ سمەردانی دایکمی 

 چۆتە ئەوێ... ئیتر ئەوە کام سنە و ساباڵخە
ئەبێ ئەم دقسەیە بە عوسمان بەگ بڵێن نەوەکو مەالکمان بڵمێن فاڵنمی رۆیشمتوە ئیتمر ئمێمەش 

ەرچەندە من نامەوێ بێنە ئێرە. ئەگەر تەشری  ئەهێنن بۆ گوڵعەنبەر من خۆم ناچین بۆ الی. ه
بە خزمەتیان ئەگەم. لەوانەیە ئەم گفتوگۆیە پەسەند نەکەن. ئومێد هەیە بە رەئی خۆیمان نەکەن. 
شێخ مەحممود بە هماوڕێیەتی مەال عەبماس زۆروکەم گفتوگمۆی کمردوە. وەاڵمەکەیمان لە نمامەدا 

 ناگونجێ..."
 . 22 - 21 )دەسنوس:

 دەدقی فارسی نامەکە لە کۆتایی باسەکەدا نوسراوەتەوە.(
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دیارە هەوڵەکانی مەوالنا سەری نەگرتوە، تا ئەو لە هەورامان بوە مەحمود پاشا مەالکانی نە ناردوە بمۆ 
الی، هەروەها کەسایەتیەکی ناسراویشمی نە نماردوە، عوسممان بەگمیش، وەکمو لە نامەکمانی دا دەرئەکەوێ کە 

یمان نە پرسمیوەتەوە، لە  ستێکی نزیکی بوە، ئەویش نە چموە بمۆ الی، کمورتیەکەی فەراممۆش کمراوە و لێدۆ
ئەنجام دا بە نائومێدی گەڕاوەتەوە بۆ بەغداد، پێ ئەچێ لەو نائومێدیەدا گەیشتبێتە تینی نامەیەکی توندی بمۆ 

 مەحمود پاشا نوسی بێ.
نامەیشەشەم

ینوسیوەحمودپاشایبابانەبۆم
 لەو کاتەدا حاکمی سلێمانی بوە.کە 

 لە نامەکەی دا ئەڵێ:
 من ئەوەی مەرجی راگەیاندنە بە تۆی ئەڵێم

 تۆش خۆت سەرپشکی پەند لە دقسەکانم وەربگری یا بێزار بی
لەو رۆژەوە، کە بەر لە سمممەفەری هیندسمممتان، "ئەم مسمممکینە" تمممان لە خەودا لە ژورەکەی مەال 

دی بمو، شمەوی دوایمی، بە تەواوی نیازمەنمدی و  عەبدوڕەحمانی جمامی، دقمدس سمرە السمامی،
دلسۆزیەوە، لە مزگەوتەکەی نزیک حەرەم، خەونەکەتمان گێمڕایەوە و، لەم ئاوارەیەتمان خواسمت 
چاوی لێتان بێ، تا بە رۆژی حکومەتەکەتان، کە الی ئەربابی فەدقمر کمایەک نماهێنێ، هەرگیمز لە 

نە لە حەزەر، نە لە غموربەت و نە لە وەتەن،  مان نە کردوە، نە لە سەفەر و هاوکاری ئێوە، کۆتایی
ی کرماشان و ئەمیری کمۆیە و پاشمای بابمان، لە بەر چماوی ئەم مسمکینە، بەراممبەر و  زیندانی

 یەکسان بوە.
لە شماهی جیهانئابماد، بە زممانی  تەنانەت رۆژێ بە مودقتەزای "سوکری والیەت" و "غلبەی باطن"

، پیری دەستگیری ئێمە، دقدس اللە سرە العزیمز، چەنمد شەریفی، دقطب االولیاء وبرهان اال فیاء
وتەیەکی بتقریب دلمداری و اسمتمالتی ئەم فەدقیمرە وت، لەوانە: خالیمد دۆسمتی ئمێمە و دۆسمتی 
خوایە، دۆستانی ئەو دۆستانی خوا و، دوژمنانی ئەو دوژمنانی خوان. لە کماتی ئەم خۆشمیی و 

نرخی کموللەیەکی نمیە، ئەدەبمی بە جمێ هێنما،  لە بەرامبەری دا شادییە دا، کە موڵکی سولەیمان،
عەرزی ئەو حەزرەتە بەرزەمان کرد: مەحممود کموڕی ئەوڕەحممان پاشما، لە جموملەی دۆسمتانی 
دڵسۆزی ئەم مسکینەیە، لە ئەلقە لە گوێکانی ئەم دەرگایە دابنرێ و، روحانیەتی پیرانی کیبمار لە 

ەم رزگاری بێ. بە چەند وشەی تر، دوای لە گرفتاریی عەج کارەکانی دا یار و مەدەدکاری بن و،
یمان سمەبارەت بە ئێموە دا و، رۆژێ  موبالەغە و ئیستیدعای زۆر، دقبوڵیان فەرمو. هەندێ مزگێنێ

 کە لە کرماشان بون لە نامەیەک دا بە ئاماژە بۆ ئێوەمان نوسیوە،.
بنیماد و و دوای ئەوە، ئەو هەمو ئەتک و ریسواییەی، بە دوزمانی چەند کەسێکی حەسودی بێ 

بەدنیهاد، بە سەری ئێمەیان هێنا، ئێوە دقبوڵتان کرد، هەموی خمرایە سمەر بمێ دەسمەاڵتی ئێموە، 
ئەسلەن ئەوەش کاری لە گۆڕینی ئێمە نە کرد زیاتر و زیماتر بمۆ چماکەی ئێموە روممان کمردە 

 رۆحانیەتی پیرانی کیبار.
غەیمان ەبالوم مماس دا  یلتینەبون و، مدعیانی ئێوە لێمرە لە ئ سەرەڕای ئەوەی ئێوە خۆتان لێرە

ەختیماری تە دقسەی کەس. دوای ئەوەی بوی بە حاکم ئەبوایە لە پێناوی بداوە نە کردوە، گوێمان
یمانەی پێشمو  ڕات، بە مەدقمامی ئیعتیمزاری ئەو بمێ ئەدەبیهەردو داردا، خۆت بە کەڕات و بە مە

ایە، ئەوەی رابمردوی هەستایتایە، کەسێکی رێزدارتان تەنیا بمۆ هێنمانەوەی ئەم مسمکینە بنمارد
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بەاڵم بمۆ بەجێهێنمانی ئمادابی  ببژاردایە. ئەگەرچی فەدقیر ئەسڵەن دڵمی بەو دیمارەوە نەمما بمو،
گەورەیی خۆتان و برەوپێدانی تەریقەتی بەرزی نەدقشبەندی، کە چەنمدەها سماڵە لەم نماوچەیەدا 

ەناڵ بکمردایە. تما پوکاوەتەوە، هەوڵتان بدایە و، هەرزەبێژانی بێ سەروپاتان لە دقسەی پڕوپو  م
لە بەر کوێریی حەسودیی ئینکاری نوری هەتاوی عالەمتماب نەکەن و دادی تەعمزیم و تەکریممی 

ی ئەم زنجیممرە بەرزە بممدەن، کە پادشمماهان بە ممماچکردنی الشممیپانەی دەرگممای ئەم  ئەهممالی
 هەڵبژاردانەوە ئەنازن.

 گەورەییممانەت بە جممێ ئەم کممارە حەواڵەی رەئممی راسممتی ئەو جەنممابە ئەکەم، کممام لەم  ئێسممتا
 هێناوە؟

سەرەڕای ئەمانە هەموی وەاڵمی نامەی مەردانی خودا، کە ناز بە سەر چەرخی سموڕاوەدا ئەکەن 
 نانوسیتەوە، کە زمانی حاڵیان هەمیشە ئەم وتارە ئەڵێنەوە:

 چەرخ تێک ئەدەم ئەگەر بە غەیری مورادی من بگەڕێ
 من نە ئەوەم کە زەبونی لە چەرخی فەلەک بکێشم

انو بۆ نەنوسینی وەاڵمی نامە ئەهێنیتەوە، هێشتا ئیدیعای باوەڕ و خۆشەویستی ئەم مسکینە بی
 ئەکەن؟

ی، لەوپەڕی دەسەاڵت دا، لە سۆنگەی ترسان لە تانە و گلەیی  تۆ کە بە دوای حکومەت دا ئەگەڕێ
بەدناوکەری چەنمد لە رێ دەرچمویەکی بمێ سمەرەنجام، نەتموانی چەنمد رێورەسممێکی وەفما و 

بەختکردن سەبارەت بە شێرانی زنجیرەی ئێمە بە جێ بهێنی و، بەم هۆیەوە خۆت لە ریمزی گیان
هیمەتی دقاهیرەی ئەم تائیفە گەورەیە و شوکری نیعمەتی مەردانی خمودا، هەمموی لە بیمر خمۆت 

 ببەیتەوە، ئیتر ئەولیائەاڵ لە تەنگانەکان دا بۆچی دەستگیریی تۆ بکەن؟
کە لەوپەڕی دەسەاڵت دا، نەتوانی ئاشمکرا بمکەی، بە کماری  خۆشەویستی زمانی یا دقەلبی ئێوە،

 چی دێ و کەی ئاساری ئەو خۆشەویستیە ئەتوانێ دەربکەوێ؟
بەو ئەنمدازەیە سمەیر بمکەی، یما ئەوەی ئەم  مەگەر وەهاتان زانیوە کە ئادابی ئەربمابی بماطین

 ،کی وەهاوەزیادیەبە  ،مان ن نازانن؟ ئەگەرنا بۆچی ئێمە ئەسراری غەیبییفەدقیرە بە ئەربابی باط
 کەچی ئێوە ئەسڵەن گوێتان نە ئەدایە. ،بۆ ئێوە ئەنوسی

سەید ئیسماعیل، بە فەرمانی حەزەرات، بۆ ئیرشاد بۆ ئەو الیە نێمردراوە، ببینمین چمۆن  ئێستا
 رەفتاری لە گەڵ ئەکەن. والسالم.

 . 24)دەسنوس: 
 دەدقی فارسی نامەکە لە کۆتایی باسەکەدا نوسراوەتەوە.(

. جگە لەم نامەیە لە چەنمد وەندی نێوان مەوالنا و مەحمود پاشا لە ئاستێکی جێگیردا نەگیرساوەتەوەپێ
نامەی تردا کە بۆ مەحمود پاشای نوسیوە و، لە چەند نامەی تردا کە بۆ عوسمان بەگی برای مەحممود پاشمای 

بمێ. داوای لە مورشمیدەکەی  نوسیوە گلەیی ئەکا، ئەڵێ کاتێ ئەو ئەسیری عەجەم بوە هەوڵی بۆ داوە رزگماری
کردوە دوعای بۆ بکا و هەوڵی بمۆ بمدا، کە لە بەغمدادیش بموە بە هەممان شمێوە هەوڵمی داوە ببێمتە خماوەن 
دەسمەاڵت و، پملە و پمایە، بە همیمەت و بەرەکەتمی ئەو بمۆتە خماوەن حکمومەت، بەاڵم ئەو نەک پاداشممتی ئەو 

نەبموە، فەرامۆشمی کمردوە هەروەکمو یەکتمری نەناسمن، دۆستایەتیەی نەداوەتەوە و ئەو چاکانەی لە بەر چماو 
چاوپۆشی کمردوە لە ئمازاردانی الیەنگرەکمانی و، تەنگهەڵچنمین بە موریمد و خەلیفەکمانی، وەاڵممی نامەکمانی 
نەداوەتەوە. باوەڕی بە بەدزمانی نەیارەکانی کردوە. لە کاتێک دا ئەو چاوەڕێ بموە مەحممود پاشما تەریمقەتە 
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ایە و، بە ئاشکرا بە هەمو الیەکی رابگەیەندایە تەریقەتی نەدقشبەندی تەریقەتێکی هەدقە  یەکەی دقوبوڵ بکرد نوێ
بە وتەیەکی تمر بە تەمما بموە مەحممود پاشما تەریقەتمی نەدقشمبەندی وەکمو تەریقەتمی رەسممی حکمومەتەکەی 

 بسەلمێنێ.
 لە یەکێ لە نامەکانی تریش دا کە بۆ عوسمان بەگی نوسیوە،

مان نە کرد بو، تەنمانەت دوای ئەوەی کە  ئێوە، مەحمود پاشا، کۆتایی"نیسبەت بە برای گەورەی 
 ،بە دەوڵەتێک شەرەفمەند بوین، کە سموڵتانی حەوت کیشموەر لە پەنمای ئەودا وەک نەبمو وایە

کە زوتر ئەومان بە دڵسۆزی خۆمان هەژمار کرد بو، ئەومان فەراممۆش  ەدیسان بە هۆی ئەوەو
کە  ئێستا .چاودێریمان کردوە کە بە خەیاڵی کەس دا نایەتنە کرد و سەبارەت بەوان ئەوەندە 

حەزەراتمی ئمێمەوە  بۆتە فەرمانڕەوا بە غروری دەسەاڵتی چەند رۆژە، کە ئەویمش لە بەرەکەتمی 
بو، بە جۆرێک لە خۆبایی بون، کە گۆیا لە نێوان ئێمە و ئەودا ئاشمنایەتی نەبموە و مافەکمانی 

ە بیر چۆتەوە، دڵ نایەوێت کە الفی دۆستایەتی و پەیمان عینایەتی مەردانی خوایان بە تەواوی ل
و یەکێتممی و خۆشەویسممتی لە گەڵ ببەسممتێت، بەاڵم ئەوەنممدەم ال جێگیممر بمموە کە ئەم هەژارە 
هەمیشە دەرهەق بە میرانی دادگەر کە ئەهلمی ممروەت و چماودێری حماڵی خەڵمک بمن، دوعمای 

واجمی شمەریعەت و چماکەی رەعمیەت تا چەند بمۆ رە ،سەرکەوتن و پیرۆزیم کردوە و دەکەم و
بەو ئەندازەیە شایانی دوعای ئەم هەژارە دەبن، ئیتر چاکبونی حماڵ و جموانی مەئمال  ،بکۆشن

 بۆ ئەو مەرکەزی دائیرەی ئیقبالە لە خواوەندی بێ هەڤاڵ تکا و سوئال ئەکەم"
 . 61)نامە: )

 وەرگێڕانی سەباح بەرزنجی(
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پاشکۆ
، دوایین سەردانی مەوالنایە بۆ کوردستان و، ئیتر بە یەکجاری کۆچی سەفەرەکەی مەوالنا بۆ هەورامان

کردوە بۆ شام و، جارێکی تر نەگەڕاوەتەوە بۆ کوردسمتان. بمۆ ئەوەی خموێنەر لە وردەکماری روداوەکمان دا 
 ئاگاداریەکی هەبێ، باشتر وایە دەدقی نامەکانی مەوالنا، وەکو بەڵگەی مێژویی لێرەدا تۆمار بکرێن.

یەکەم و سێیەم و چوارەم، پێشتر لە "یمادی مەردان" دا بماڵو کمراونەتەوە. بەاڵم بەڵگەکمانی  بەڵگەکانی
 سێیەم و پێنجەم و شەشەم جاری یەکەمە باڵو ئەکرێنەوە.

بەڵگە باڵونەکراوەکان لە بەر دو دەسنوس، وەکو هەبون نوسراونەتەوە. هەندێ هەڵەیمان تمێ کەوتموە. 
یان باش نەزانی بمێ. لەمە باشمتر راسمت نەکمرانەوە. بەاڵم بە  فارسینوسەری دەسنوسەکان پێ ئەچێ زمانی 

 چاکی مەبەست ئەدەن بە دەستەوە.


نامەییەکەم
 بۆعوسمانبەگیبابان

"شما بمدفعات چە بسمفارش و چە بتحریمر مکاتیمب تمنمای عمودت اینمسمکین بوالیمت خمود 
ند، اکنون اینفقیر رو بوالیت مینمودند، و انواع داللت و اظهار اخالص نسبت باین فقیر میکرد

شما اوردە و چند روزی بمهمانی در کوهستان سرگت نیت سکونت دارد. انواع حرکات عجیبە 
 نسبت باحبای اینجانب کردە میشود، این کار جای تعجب است.

نظر بمبالغەهای پیشین و بە اداب بزرگی و مهمان نوازی چنان گمان میبردیم شماها اگمر خمود 
را از معتبمران خمود خواهنمد فرسمتاد و رفماڵ بع می ا یمت و  ر نیاین، البتە کسیباستقبال فقی

بدسلوکیها کە پیشتر از اهالی سلیمانیە دیدەایم خواهند نمود. اکنون عالوەی هممە میشمنویم کە 
انواع سخنهای ناشایستە در مجالس شما باین مسکین گفتە میشود، و در  مدد ایمذای بعمت 

د هستند، و هزاران افترا را از زبمان اینجانمب و متعلقمان اینجانمب فقرای کە محبت بفقیر دارن
بگوش وکالء عالی رسانیدەاند و ایشان هم باور نمودەانمد، اینحالمت ممومول از هموش و فهمم 
وکالء عالی نبود. چرا ایشان اول تا باخر این مسکین را از همە کس بهتر میشناسند، و مردم 

 ایند.اهل عناد از افتراء کوتاهی نمینم
خال ە اگر مروج طریقەی علیەی نقشبندیە است این مسکین است و اگر شایستەی گفتوگمو و 

 نزاع است هم اینجانب.
اگر مالهای کە انکار ارباب فقر مینمایند راست میگویند و دعوا برای خدا مینمایند، کار مردان 

 دشنام دادن و غیبت فقراکردن نیست.
ای خمدا نمائرەی ایمن فتمنە و فسماد را خماموش گمردان، شما خود جوان سعاتمند هستید، بر

برخیز و شیخ معروف و مال  الح و شیخ عبدالکریم، کە از اکمابر علمما هسمتند، هممراه خمود 
اوردە. اگر میگویند کە ما عار داریم بنزد فالنی برویم، این سخن مسموع نیست زیمرا ایشمان 

ی ایند، و اگر بقریەی فقیر هم نمی اینمد بزعم خود دعوی برای خدا میکنند نە بنزد اینجانب م
 بشهر گلعنبر هم بیایند رضا داریم و ماخود بانجا خواهیم امد.

باوجود اینکە پیش ازین در ایام حکومت پاشای مرحوم، شیخ عبدالرحیم و شیخ عبمدالکریم بما 
ت چند نفر از اشخاص معتبر بنزد شیخ رضای بیلو کە علم و معرفت او معلوم خاص و عام اس

رفتەاند، چە جای فقیر کە چندها از سادات و علماء منتهی مانند مال یحیی مزوری و شیخ احمد 
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بغدادی و مال عبدالرحیم زیارتی و مالهمای کموی کە خمود اوهمارا میشناسمد مریمد و معتمرف 
 حقانیت کار فقیرند و شما خود هم حاضر مجلس شوید اینفقیر با انها مباحثە گفتوگو میکنیم.

وم خاطر شما شد کە سوای عناد و حسد و افساد غرض دگر ندارند خوب واال بعد از اگر معل
 اگر این مسکین دعوای ارشاد و مشیخت نمود معلوم است دعوی پو  و عب  میکنیم.

و اگر خود مالها نمی ایند، شماها کە ارباب جاه و دولت دنیااند، و پمدر مرحموم شمما بسمیار 
ای شما مناسب نمیدانیم بسخن بیهودە ا یت دل اهل فقمر را بمر نیکیها با این مسکین دارد، بر

خود روا دارید. یقین بدانند اینفقیر اگر خود ولی نیست، امما تمسمک بسلسملەی اولیماء دارد، 
 اولیارا رنجانیدن برای دین و دنیا ضرر کلی دارد.

و موجب رفماڵ  والحا ل شما می باید امدن اینجارا تصدیاڵ ندانند کە باع  چندها اجر و رواب
 چندین کشاکش میشود، والسالم ختام الکالم." 

 (62)نامە: 
نامەیدوەم

بۆحسێنبەگیهەورامی
"الهی  ات حمیدە  فات، مخلص جانی حسین بیگ، از شر فتن دارین در ضممن هممت اولیمای 

 کبار محفوظ باشند بمنە:
بموجە مطبموع بمود اگرچە خالی از تعارف پیش ازین هم حسن سلوک و وفور اخالص شمما 

های شما  لیکن ایندفعە از دقرار رضامندی محمد خان بیگ برادرم و تقریر ادمیت و نیکورفتاری
و فرزندان ارجمند ان مرید مخلص پایە شخصیت را بمعمراج خمود رسمانیدەاند، خمانە ابماد و 
وار رویتان سفید باد، البتە در مکافات این اطوار حسنە منتظر حسن نظر عنایمت پیمران بزرگم

 بودە باشند.
چونکە فقیر درینونقت با چند کسی از نجباء بغداد بعزم تفرج این سامان وارد سرگت شدە و 
طباڵ همە بغایت بدیدن مکان سردسیر و خوردن و نوشیدن اب سرد مائل است، و هممە سمراب 
سلور را درین دیار سرامد همە جاهای اورامان میدانند، و ان مکمان متعلمق بسمرکار انمخلمص 
است، گر شوق و رغبت کلی داشتە باشند گرمی ایمن تابسمتان را در سمایە شمما میگمذرانیم و 

 موسم پایز باز ببرج اولیای بغداد رجوع خواهیم انشااللە المهیمن العزیز والسالم علیکم."
 (134)دەسنوس: 

نامەیسێیەم
بۆعەبدولقادرحەیدەری

ام، جنماب الحسمیب النسمیب واالدیمب االریمب، اخص بالسالم التام القرون بمزید العمز واالکمر"
المحب فی اللە والمعتقد لوجە اللە، فرع الشجر  المبارک، الحیدریم، السمید عبمدالقادر افنمدی الزال 

 متردقیا فی درج خلوص الفقراء ومتربیا فی حجر عنای، االولیاء.
ن اضمحالل الفردقم، وبعد، فقد و لت الوکتکم الکریم،، مخبر  عن  ح،  اتکم السلیم،، وحاکی، ع

الوهابی،، ومبشر  عن بعت اخبار و ولنا الی العتب، العلی،، ماڵ بعت دواعمی االخمالص، وعالئمم 
، وحشمرکم فمی زممر  خلمص عبمادە االختصاص، جزاکم اللە خیمرا فمی المدارین خیمر الجمزاء

وعمدم اال فیاء، بحرم، خاتم االنبیاء والە و حبە االزکیاء. وشکوتم من طول انقطاع اخبارنما 
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جواب بعت مکاتیب کنتم ارسلتموها ماڵ عری ، الحاج. اوال مما و مل  لمک المکتموب. ورانیما 
انتقلنا من مدین، السالم بغداد باشار  من ساد  الطریق، واساطین الکش  والحقیق،، المی طمرف 
کردستان لمجرد زیار  الوالد  الماجد ، وانتقل معنا کثیر من احبم، بغمداد ممنهم اخموکم مریمدنا 

لمخلص المال عبیداللە افندی. لکن بعد ما و لنا الی دقریتنا و بلغنا ان والی کردستان عمازم علمی ا
ان یبع  فی طلبنا دقاضی السلیمانی، ماڵ بعت اشخاص معتبمرین، معتمذرا عمما سمل  ممنە وممن 
والدە فی حق الفقراء، ارتحلنا حاال الی ارض اورامان من م افات سمنە، وممن هنما امرنما الممال 

اللە افندی بذهابە الی ماوران لصل، الرحم وزیار  االدقارب واالخوان. وبعد م می ممد  الحمر عبید
نعود انشاءاللە الرحمن الی مدین، السالم. وفی ضمن ما کتبت االعتمذار عمن تقصمیر اخمی الممال 

 عبیداللە افندی فی دقل، المکاتب، ماڵ جنابکم، العذر عند کرام الناس مقبول.
نا بعت االحوال الباطنی، تمناڵ الفقراء عمن االداب الرسممی،، وتشمغلهم عمن هذا، ودقد تعتری احیا

جمیاڵ االمور الدنیوی،. فان اتفق علی النمدر  عمدم الجمواب والتعویمق فمی الخطماب، فلمیس لعمدم 
 االلتفات الی جنابکم او دقل، االحتفال بحسن خطابکم. والسالم علیکم ورحم، اللە وبرکاتە."

 (33)الردقع،: 
وارەمنامەیچ

بۆمحەمەدئەسعەدحەیدەری
والسالم علی اشرف رسل اللە، اني اخمص بالمدعوات المرجمو  االسمتجاب،  بعد حمداللە والصلو "

في االودقات المعلوم، المسمتطاب،، جنماب العمالم التحریمر والعلمم الشمهیر، جماماڵ شمرفی الحسمب 
سیدي الحماج محممد اسمعد  والنسب، وحائز خصلتي الف ل واالدب، محب الفقراء االکرم االفخم،

افندي مفتي بغداد االفخم، جعلە اللە منظمورا بعمین االولیماء، ورزدقە مزیمد االعتقماد فمي السماد  
 اال فیاء.

وبعد، فالبادی لتحریر ردقع، الممود  والخلموص، همو شمکر احسمان ودادکمم المذی کمونە البنیمان 
 لی شهرزور.المر وص، رم اخبارکم بان هذا المسکین و ل ماڵ کاف، االحباب ع

وبعد ما سمعنا ان محمود پاشا حاکم بابان یرید ان یرسل الینا دقاضی السلیمانی، مماڵ اشمخاص 
 خر معتبرین، یدعونا الی البلد الستمال، دقلوبنا واالعتذار عما سل  منهم فی حمق الفقیمر، انتقلنما 

عت من ال یخفی من دقریتنا الی اورامان من م افات سنە، رم بلغنا انە فسخ عزیمتە حی  منعە ب
علیکم من علماء السلیمانی،، فاسترحنا بحممداللە تعمالی عمن تکلیم  مدافعم، ممومولهم، وتجشمم م 
رسولهم، فاالن نحن مشغولون ماڵ جماعم، ممن الفقمراء بمومر الفقمر والفادقم، متحفمون لکمم  مالح 

السمن، الدعوات بقدر الطادق،. والمرجو منکم تذکار همذا المسمکین احیانما بمدعاء توفیمق اتبماع 
السنی،، وان ال تقطعوا اخبارکم عنا الی حین اللقاء. والسالم علیکم ورحم، اللە وبرکاتە، ما جمری 

 للفلک حرکاتە."
 (31)الردقع،: 

نامەیپێنجەم
بۆسەیدعەبدولقادروسەیدمەحمود

"جناب سعادت نصاب، سیادت انتساب، سید عبدالقادر و سید محمود خیموتی را بخمدای بیهمتما 
 سپاریم، کە از شر چشم زخم حسود عنود و منکران مردود نابود، محفوظ باشند بمنە:می 
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را بمیر جلیل الشون عثمان بیگ نوشتەایم، البتە در ودقت فرا  نمامەی مزبمورەرا بماو ممی  نامەی
 نمایند و در انجاح م مونش سعی بلیغ می کنند و جواب را زود خواهند فرستاد.

نی از ملک بابان بخاک سنە رفتە است، و ازیمن رهگمذر کمورەی و سخن چینان گفتەاند کە فال
فتنە خودرا دمەی دادەاند مگر شما نمیدانید کەلەخانی این سالهاسمت بمورود تابسمتانی محممد 
خان و متصل دقریەی سرگت است و فقیر بمجرد زیارت والدە این مسکین دفمعە عمودت نممودە 

د ما هم تودق  ناکردە باینجا رسیدیم. دگر است و در حال عودت خانەی محمد خان درینجا بو
 این کدام سنە و ساوجبال  است کە رفتەایم.

می باید این سخن را هم بعثمان بیگ القا نمایند مبادا مالها بگویند فالنی دگر رفمتە اسمت مما 
بنزد او نمی رویم. با وجود اینکە من نمی خواهم باینجا بیایند. اگر بگلعنبر تشری  می ارند 

د بخدمتشان خواهیم رسید و محتمل است کە این گفتگمورا نپسمندند. امما امیمد هسمت ما خو
بر ی خود نکنند و شیخ محمود گفتگوی زیادوکم را بصمحابت ممال عبماس القما نممودە بودنمد 

 رسیدند جوابشان در مکتوب نگنجد. والسالم."
 (22 - 21)دەسنوس: 

نامەیشەشەم
بۆمەحمودپاشایبابان

 گویممیر  بال  است با تو من انچە ش"
 و خواه مالل رگی سخنم پنداز تو خواه 


عبمدالرحمن جمامی،  کە پیش از سفر هند این مسکین را در خواب در حجمرە موالنما از روزی

دقدس سره السامی، دیدە بودند و فردای ان شب امدە بە کمال نیازمندی و اخمالص در مسمجد 
تی را ازین  وارە التماس نمودند تا بروز حکوممت نزدیک حرم،  ن خواب را نقل و چشم التفا

شما، کە در نزد ارباب فقر بکاهی نمی ارزد، هرگز امداد شما کوتاهی ننمودەایم، نە در سمفر و 
نە در ح ر، نە در غربت و نە در وطن، مسجونی کرمانشاهان و امیری کوی و پاشمای بابمان 

وزی بمقت می سمکر والیمت و غلمبەی در نظر این مسکین برابر و یکسان بودە است. حتمی ر
باطن در شاه جهان اباد بزبان شری ، دقطب االولیاء و برهان اال فیاء، پیر دستگیر ما، دقدس 
سرە العزیز، چند کلمە بتقریب دلداری و استمالت این فقیر رفت از ان جملە: اینکە حاال دوست 

خدایند، در عین ان طمرب  ما دوست خداست، و دوستان او دوستان خدا، و دشمنان او دشمنان
را بجا اوردە در ان ح رت علمیە  و بشارت کە ملک سلیمان را در جنبش دقدر ملخی نیست ادب

عرض کردیم کە محمود پسر عبدالرحمن پاشا از جملەی دوستان مخلص این مسکین اسمت، از 
ر او حلقە بگوشان این استانە محسوب شود، و در هر کار روحانیت پیران کبمار یمار و ممددکا

شوند، و از گرفتاری عجم رستگار شود، با چند کلمە دگمر بعمد از مبمالغە و اسمتدعای بسمیار 
دقبول فرمودند و بع ی بشارتها در خصوص شما دادند و در مکتوبی باشارە بشما نویشتەایم 
روز کە در کرماشاهان بودند، و بعد از ان این هممە هتمک و ریسموایی را بنمیممی چنمد نفمر 

اد بدنهاد بر سر ما اوردند دقبول کردن همەرا حمل بر بمی اختیماری شمما نممودە حساد بی بنی
ا ال با شما تغییری راه نیافت و پیشتر از پیشتر برای ا الح شما متموجە روحانیمت پیمران 

 کبار شدەایم
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باوجود کە شما درینجا حاضر نبودە و مدعیان شما در اینجا در التمماس چە مبالغهما نممودە و 
لتفات ننمودەایم بعد از انکە حاکم شدی می بایست برای سمعادت داریمن، خمود بحرف کسی ا

را  رف بە بماز طلبیمدن  بکرات و مرات، بمقام اعتذار بی ادبیهای ماتقدم برامدە، کسی معقولی
را تعلمق خماطر بمان دیمار    این مسکین بفرستند، و دق ای مام ی نمایند، اگمرچە ا مال فقیمر

ب بزرگی شما، و در ترویج طریقە علیە نقشبندیە، کە مدتهاسمت دریمن نماندەاست. اما برای ادا
هما منماڵ  دیار مندرس شدەاست، بذل مجهود نمایند، و هرزە درایان بمی سمروپا را از یاوەگویی

نمایند، تا از کوری حسد شب پرەسان انکار نور افتاب عالمتاب نکنند، و داد تعظمیم و تکمریم 
پادشاهان بعتبەبوس این برگزیدەگان می نازند اکنون این کمار  اهالی این سلسلە علیە دهند، کە

را بر ی  ائب انجناب محول می نماییم کە کدام ازین بزرگیهارا بجما اوردی؟ عمالوەی ایمنهمە 
جواب مکتوب مردان خدارا، کە از ناز بر فلک دوار میکنند و همیشە زبان حالشان ناطق بماین 

 مقال است:
 دم گرددچرخ برهم زنم ار غیر مرا

 من نە انم کە زبونی کشم از چرخ فلک
نانویشتە، و تعلل برای نانویشتن جواب می ارند، و باز ادعای اعتقاد و محبمت بماین مسمکین 

 میکنند،
تو کە در جویای حکومت و عین اختیار سبب بمخاف، طعن و مالمم، بمدنام کننمدەی نیکونمامی 

ا و جانفشانی را نسبت بشیران سلسلە مما چند از راه افتادە بی سرنجامی چند راه و رسم وف
نتوانی بجا اری و بدین سبب خودرا در ضمن همت دقماهرە ایمن طمائفە کبمری و شمکر نعممت 
مردان خدارا همگی نسیا منسیا میکنی، دیگر اولیاء اللە در تنگیها ترا چرا دستگیری کننمد؟ و 

مود، بچە کار می ایمد؟ و کمی محبت زبانی یا دقلبی شما، کە در عین تسلط اورا اشکار نتوانی ن
ارار ان محبت بظهور تواند رسید؟ یا مگر کە چنان دانستە اید کە اداب ارباب بماطن را هممین 
دقدر باید نگاه باید داشت تا اینکە این فقیر را از ارباب باطن نمیدانند و گر نە چرا ما اسرار 

ی بان نمی نمودی اندکی. اکنمون غیبی را با چندان مبالغە بشما می نویشتیم و شما ا ال مباالت
گونە سملوک ممی سید اسمعیل را بامر ح رات بارشاد ان سمت فرستادیم ببینیم با ایشان چە 

 نمائید. والسالم."
 (24)دەسنوس: 
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ک(1242- 1238)مەوالنالەشام
مەوالنا پێش ئەوەی خۆی بڕوات بۆ شمام، شمێخ ئەحممەدی خەتیمب، کە بە شمێخ ئەحممەدی هەولێمری 

اسراوە، ناردوە بۆ شام. لە دیمەشق خەریکی باڵوکردنەوەی تەریقەت و پەیداکردنی پشتیوان و موریمد بموە، ن
شێخ ئەحمەد لە کارەکەی دا سەرکەوتو بوە. لە دیمەشق بنکەیەکی داناوە. یەکمێ لەوانەی رای کێشماوە مموفتی 

 دیمەشق بوە.
ەی بۆ کوردستان، نائومێد بوە، بڕیماری داوە مەوالنا دوای ئەوەی لە سەفەرەکەی هەورامانی، لە گەڕانەو

بچێ بۆ شام. خێزانەکەی لە بەغداد بە جێ هێشتوە، خۆی لە گەڵ کۆمەڵێ لە خەلیفەکانی بە ڕێ کەوتون بەرەو 
 شام.

ئەوانی لەم کمۆچەدا لە گەڵمی بمون: شمێخ عوبەیمدواڵی حەیمدەری، شمێخ ئیسمماعیلی هەنمارانی، شمێخ 
لی زڵزڵەیممی، شممێخ عیسمما، مەال ئەبممو بەکممر، شممێخ مممحەمەدی فیرادقممی، شممێخ ئیسممماعی ئیسممماعیلی بەرزنجممی،

عەبدولفەتاحی ئاکرەیی، شێخ عەبدواڵی هیراتی، شێخ محەمەد سماڵحی سملێمانی، شمێخ ممحەمەد ناسمیح، شمێخ 
 عومەر، ئەحمەدی کوردی مەکی.

ەیەک مەوالنا سەرەتا لە مزگەوتمی "جماماڵ المعلمق" الی شمێخ ئەحممەدی خەتیمب دامەزراوە، پماش مماو
 (46ا فی الموارد: خانویەکی کڕیوە، بەشێکی لێ کردۆتە شوێنی ئەنجامدانی نوێژی پێنج فەرزە. )

کە بۆ، مەال عەبدولغەفوری کەرکوکی و مەال محەمەد جەدیدی بەغدادی نوسمیوە، کە دو لە  لە نامەیەک دا
ک خێممزانەکەی  1232ی رەبیعممولئەوەلی  17تمما رۆژی  خەلیفەکممانی شمماری بەغممدادی بممون، بمماس ئەکمما کە

شێخ ئەحمەدی خەتیب  نەگەیشتۆتە شام. لەو ماوەیەدا خۆی دورەپەرێز راگرتوە لە بینینی خەڵک و لە ئیرشاد.
مەال ئیبمراهیم بمۆ جەزیمرە.  خەریکی "تەوەجوهم" بوە و خەلیفەکانی هەر یەکەیانی راسپاردوە بمۆ شموێنێک:

بۆ سلێمانی، عوبەیدواڵ ئەفەنمدی حەیمدەری بمۆ  سەید ئیسماعیلی بەرزنجی بۆ شارەزور، شێخ مەحمودی برای
 (75ردقع،: بەغداد، محەمەد مەجزوب بۆ کەرکوک، سەید تەهای شەمدینانی بۆ وان. )ال

سێ گروو لە زاناکانی دیمەشق، کە هەر گروپەیان زانای مەزەبێکی ئەهلی سموننەت و جەمماعەت بمون 
 ە و گفتوگۆیان لە گەڵ کردوە:بۆ تادقیکردنەوەی بیروبۆچونەکانی مەوالنا سەردانیان کردو

عبدالرحمن الکزبری. عبدالرحمن الطیبمی، عممر افنمدی القمری،  گروپی زانایانی شافیعی کە پێکهاتوە لە:
 .حامد العطار، حسن البیطار

عبمدالغنی السمادات. محممد الرحمتمی. عممر المجتهمد. هاشمم  کە پێکهماتوە لە: گروپی زانایانی حەنەفی
 .لبیالناجی. محی الدین االد

 .حسن الشطی. سعدی افندی الرحیبانیکە پێکهاتوە لە:  گروپی زانایانی حەنبەلی
هەر سمێ گمروو بە دڵنیمایی لە بماوەڕی دینیمی و دقموڵیی زانمایی، بە ئاسمودەیی، مەوالنایمان بە جمێ 

 (42ا فی الموارد: هێشتوە. )
ینە" و، هەنمدێ جمار خمۆی بە مەوالنا لە نامەکانی دا هەمیشە بە خۆی ئەڵێ "ئەم فەدقیرە"، یا "ئەم مسک

"مرکز دائرە مستمندی" و "مرکز دائرە دردمندی" ناو ئەبا. بەاڵم بە کردەوە "مەرکەزی دائیرەی ئیرشاد" بموە. 
چۆتە هەرشوێنێ، لە سلێمانی بو بێ یان لە بەغمداد یما شمام، ئەو مەرکەزە لە گەڵ ئەو گموێزراوەتەوە بمۆ ئەو 

 ەتەکەی لە سەرانسەری جیهان دا.شوێنە. ئیتر شام بۆتە مەرکەزی تەریق
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کێشەیناوخۆیتەریقەت
مەوالنمما ویسممتویەتی هەنممدێ لە خەلیفەکممانی بنێممرێ بممۆ ئەسممتەموڵ بممۆ ئیرشمماد و باڵوکممردنەوەی 
تەریقەتەکەی. لە گەڵ چەند کەسێکیان دقسەی کردوە، لە بەر ئەوەی حەوت مەرجی بۆ داناون، لە ترسمی ئەوەی 

یان چمونی دقبموڵ نەکمردوە، جمگە لە عەبمدولەهاب سوسمەیی کە یەکمێ بموە لە یان جێبەجێ نە کمرێ، کەسم پێ
 (62. )ا فی الموارد: خەلیفەکانی مەوالنا لە ئاکرێ لە کوردستان

عەبدولوەهاب سوسی، یەکێ بوە لە شاگرد و مورید و خەلیفەکانی مەوالنا. مەالیەکی زیرەک و شمارەزا 
ستەموڵ بۆ باڵوکردنەوە و برەوپێدان "تەرویمج" ی تەریمقەت. بوە، بەاڵم پێ ئەچێ دوزمان بو بێ. کە چۆتە ئە

تەریقەتەکەی بۆ مەبەستی خراو بە کار هێناوە، وتار و رەفتماری، دقسمە و هەڵسموکەوتی لە گەڵ ئوسموڵەکانی 
تەریقەت ناساز، یا پێچەوانە بوە، بەدگومانی الی کاربەدەستانی عوسمانی و بەدناوی لە ناو خەڵک دا دروست 

ئەچێ زەرەری گەورەی لە ناوبانگی مەوالنا و تەریقەتی نەدقشی دابێ. مەوالنا بانگی کردۆتەوە بمۆ کردوە. پێ 
دیمەشق بۆ الی خۆی، بۆی دەرکەوتوە ئەوەی بە پاڵی دراوە راستە. داوای لێ کردوە دەسمت لەو کمارانە هەڵ 

نماییەکانی مورشمیدی کامیمل بگرێ. الی ئەو پەشیمان بۆتەوە لە کردەوەکانی، بەڵێنی داوە کە ئیتر پێڕەوی رێ
بکا، بەاڵم درۆی لە گەڵ کردوە، بەڵێمنەکەی نە بمردۆتە سمەر. بە دزی مەوالنماوە، بە پمێچەوانەی ئەوەوە کە لە 
بەڵێنی بە مەوالنا داوە، نامەی بۆ موریدەکانی نوسیوە. لە سەر ئەوە مەوالنا وەکو لە نامەکانی دا نوسمیوێتی: 

ردنی لە تەریمقەت" و دەری کمردوە، داوای لە گشمت خەلمیفە و موریمدەکانی "ئیرادەی ئیالهی دەرچوە بۆ دەرک
کردوە هەمو جۆرە پێوەندیەکی لە گەڵ ببڕن و، هەر کەسێ پێوەندیشی لە گەڵ نە بڕی بێ، پێوەنمدی ئەویشمی 

 (314 - 313)الحدائق الوردی،: لە گەڵ تەریقەت بڕیوە. 
نائیب زادە وەکیلی بە غدادی نوسیوە، ئەڵمێ: "لە  لە نامەیەکی دا کە بۆ حاجی محەمەد ئەسعەد ئەفەندی

ی  سۆنگەی حیل و دسائس و هێنانی کەالکی بۆگەنی دنیایی و، چەندین شتی تر کە دوای هیجرەتی شمام پمێ
زانراوە، ئیرادەی ئیالهی بۆ دەرکردنی عەبدولوەهاب دەرکەوت و ئەویان لە تەریقەت دەرکمرد و دۆسمتەکانی و 

 (112...")دەسنوس: لێ کرد دوژمنەکانیشی پاکانەیان
( لە کوردسمتان چەنمد گونمدێ 15دقع،: الرهەر لەو بارەیەوە نامەیەکی بۆ مەال یەحیای مزوری نوسیوە، )

بە نمماوی سوسممێ هەیە. یەکێکیممان لە سورداشممە، یەکێکیممان لە شممەدقاڵوەیە، یەکێکممی تممر گونممدێکە لە ئمماکرێ، 
بوە. ناسیاو و نزیکی مەالی یەحیای مزوری بوە. عەبدولوەهاب خەڵکی گوندی سوسەی سەر بە دقەزای ئاکرێ 

بۆیە مەوالنا هەواڵی دەرکردنی ئەوی لە تەریقەتی نەدقشبەندی لە ناو هەممو خەلیفەکمانی کوردسمتان و بەغمدادا 
 تەنیا بۆ ئەو نوسیوە، بۆ ئەوەی لە رێگەی ئەویشەوە کەسانی پێوەندیدار ئاگادار بن.

وڵی لە دەرکردنممی عەبممدولوەهابی سوسممی، مەوالنمما چەنممد بممۆ ئاگممادارکردنەوەی خەلیفەکممانی ئەسممتەم
 نامەیەکی نوسیوە، بۆ ئەوەی بڕوا بە نامەکانی بکەن نامەکانی بە خەتی خۆی نوسیوە:

 (17)الردقع،:  بۆ نەجیب پاشا.
 (12)الردقع،:  بۆ سێ لە خەلیفەکانی لە ئەستەموڵ.

 (11)الردقع،:  بۆ عەینی ئەفەندی.
عەبدولوەهاب، لە دیمەشقەوە رۆیشتوە بۆ مەکە لە حیجماز و، لەوێموە چموە دوای دەرکردنی لە تەریقەت، 

 بۆ دهلی لە هیندستان، بۆ سەردانی شاه عەبدواڵی دهلەوی. ئەویش دەری کردوە.
عەبدولوەهاب کتێبێکی دژی مەوالنا نوسیوە هەندێ پرسی بە پاڵ داوە کە پێچەوانەی شمەرع بمون. بە 

ئیفتەرا بون لە ئەنجامی رق و کینەدا نوسیونی. "محمد امین ابن عابمدین"  دقسەی الیەنگرەکانی مەوالنا ئەوانە
 بە کتێبی: "سل الحسام الهندی، لنصر  موالنا خالد النقشبندی" بەرپەرچی داوەتەوە.
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وەکو ئەگێڕنەوە نەیارەکانی مەوالنما لە حەڵەب راپمۆرتی خراپیمان لە سمەر هەلسموکەوتی مەوالنما بمۆ 
سوڵتان ویستویەتی رێگەوشوێنی دقەدەغکردنی بگرێ، بەاڵم شێخولئیسمالم داوای  سوڵتانی عوسمانی نوسیوە.

لێ کردوە پێش ئەوە هیچی دەربارە بکرێ لێکمۆڵینەوەی لمێ بکمرێ. دو کەسمیان بە جلموبەرگی دەروێشمیەوە 
 ناردوە، بۆ دمشق، بۆ لێکۆڵینەوەی نهێنی لە جموجوڵ موریدەکانی تەریقەت و، شێخ خالید. هەردوکیمان بە دو
راپۆرتی باشەوە گەڕاونەتەوە. تەنانەت دوای گەڕانەوەیان بۆ ئەستەموڵ یەکێکیان گەڕاوەتەوە بۆ شام، لە سەر 

 (315 - 314)الحدائق الوردی،: دەستی مەوالنا تەریقەتی وەرگرتوە بۆتە موریدی. 

خانەقایسلێمانی
مانی کمردوە. جموجموڵ لە نماو مەوالنا کە لە بەغداد بوە یا لە شام، بە وردی چاودێری خانەدقاکەی سلێ

 خانەدقا دا دوای رۆیشتنی خۆیشی هەر بەردەوام بوە، بەاڵم هەمیشە کێشەی تێ دا بوە.
مەوالنا کاتێ سلێمانی بە جمێ هێشمتوە شمێخ عەبمدواڵی هەرەوی لە جمێگەی خمۆی بمۆ سەرپەرشمتی 

بموە. بەاڵم خەڵکمی واڵت  کاروباری خانەدقای سلێمانی داناوە. شێخ عەبدواڵ، کەسمایەتیەکی زانما و لێوەشماوە
 نەبوە. ئەفغانی بوە.

سەرپەرشتی کردنی خانەدقا، وەکو پایەیەکی بەرزی تەریقەتی و کۆمەاڵیەتی لە ناو موریدەکانی تەریقەت 
و لە ناو خەڵک دا، هەروەها دابەشکردنی داهاتی دارایی خانەدقا، کە پێ ئەچێ کەم نە بو بمێ، دوای رۆیشمتنی 

ی سملێمانی چاویمان  ی لە نێوان خەلیفەکانی دا خوڵقاندوە. خەلیفەکمانی نیشمتەجێ نێمەوالنا لە سلێمانی ملمال
 بڕیوەتە هەردوکی.

بە کمۆمەڵ: مەال عەبمدواڵی هەرەوی، مەال  کاربەدەستەکانی خانەدقای سلێمانیهەمو لە نامەیەک دا کە بۆ 
روبماری خانەدقما کمردوە و گلەیمی لە بێسمەروبەری کانوسمیوە،  عەبدوڕەحمان، دو عەبدولقادر و دو ئەحمەدی،

هەمان پرنسیپی گوێڕایەڵی بمێ سەرلەنوێ ئیشوکاری بە سەر دا دابەش کردون. پلەکانی ریزبەندی کردون و، 
لم؟ ال یفلح ابمدا"، واتە هەر کەس بە چەندوچۆنی مورید بۆ شێخەکەی دوبارە کردۆتەوە، کە "ومن دقال لشیخە: 

ەڕەشەی لێ کردون کە ئەگەر رێنماییەکانی جێبەجمێ نەکەن، هشێخەکەی بڵێ: بۆچی؟ هەرگیز سەرکەوتو نابێ  
 (142)نامە:  لە نێوان ئەو و ئەوان دا "فیرادقی ئەبەدی" رو ئەدات.

 ی سلێمانی نوسیوە، چەند پرسێکی باس کردوە: لە نامەیەکی تری دا کە لە شامەوە بۆ شێخ عەلی دقازی
سلێمانی بە خۆشمیەوە باڵویمان کمردۆتەوە، یەکەم، ئەو دەنگۆیەی بە درۆ خستۆتەوە کە کاربەدەستانی 

گمموایە مەوالنمما لە بەر دەسممکورتی و دقەرزاری سممەرەنجام ناچممار ئەبممێ، پەنمما بممۆ ئەوان ببمماتەوە و، لەوانەیە 
بگەڕێتەوە بۆ بەردەسمتی ئەوان. وەکمو خمۆی نوسمیوێتی، لە شمارەزور ئماڵۆزیەک روی داوە، هەنمدێ لەوانە 

زور بە جێ بهێڵن و رو بکەنە شام بچن بۆ الی ئەو. نەیویسمتوە ئەوانە ویستویانە ئەوە بکەن بە بیانو شارە
بچن، خۆی وای باڵو کردۆتەوە دقەرزارە و باری دارایی باش نیە بۆ ئەوەی کەس لەوانە روی تمێ نەکەن و نە 

 بن بە بار سەریەوە.
 دوەم، وەکو گوشارێ بۆ سەر ئەو گوندی سەرگەتیان لە حەمەخانی برای سەندۆتەوە.

 ، پرسی خانەدقای لە گەڵ باس کمردوە. نماڕەزایی لە هەنمدێ لە بەڕێوەبەرەکمانی ئەوێ دەربڕیموە سێیەم
 . 151)نممامە: و، هەڕەشممەی دەرکردنممی لممێ کممردون، ئەگەر لە سممەر هەڵسمموکەوتی پێشممویان بەردەوام بممن. 

 (124 :دەسنوس
دەسممتەواژەی  (31الردقعمم،: نوسممیوە،  بەغممدادی مەوالنمما لە نممامەیەک دا کە بممۆ یەکممێ لە دۆسممتەکانی

سەردقاڵبونی خۆی و موریدەکانی بە "فەدقر و فادقە" وە بە کار هێناوە. سااڵنی دوایی، پاش رۆیشتنی بۆ شام و 



 دا ەدقشبەندین ەریقەتیت ەل ی ۆحیر ێوەندیپ یەڵەیرا

245 

 سلێمانی هەواڵی ،مردنی، خانەدقاکەی لە سلێمانی هەر بە ئاوەدانی ماوەتەوە. نالی، وەکو لە دقەسیدە رائیەکەی دا
ژیانی بەسەر بردوە. دیارە لەو سەردەمەدا کە ئەو لەوێ بموە، پرسیوە ماوەیەک لە حوجرەیەکی ئەم خانەدقایەدا 

کاروباری خانەدقاکە و رەفتاری سۆفیەکانی جۆرێ بوە، بۆتە جێگەی رەخمنە و گماڵتەپێکردن. نمالی دەربمارەی 
 دەستەواژەی فەدقر و فادقە ئەڵێ:

 
 "سممۆفی لە فەدقممر و فممادقە، وەکممو فممادقە فممادقی دا

 اق "تەسممبیحی دام و دانە، ریشممی دوفممادقی فمم 
 

 دەربارەی خانەدقاکەش ئەڵێ:


 "نممالی سممەرت لە گممونبەدەکەی خانەدقمما دەکمما
 الیەک پڕە لە مەشعەلە و الیەک پڕە لە مەشمغەلە" 
 

ئاوارەییونۆستالجیا
خالید لە نامەکانی دا چەند جارێ وشەی "غەریمب" و چەنمد جمارێ وشمەی "ئماوارە" ی بەکمار مەوالنا 
بەاڵم وشەی "غەریمب" چەنمدین  ی تەمەنی لە ئاوارەیی دا بە سەر بردوە.گرنگیەکەیشی بەشێکی هێناوە، راست

لێکدانەوەی جیاواز هەڵئەگرێ، رەنگە مەبەستی "لەخۆبێگانەبون" بو بێ، یان خۆ بە بێگمانە زانمین لەو ژیمنگە 
 ی دا ژیاوە، یان لەم دنیایە کە ژیانی مرۆڤی تێ دا کاتیە. کۆمەاڵیەتی و سیاسیەی تێ

خالیمدی ئماوارە، لە هەر  و خالیدی پیمری تەریمقەت ،خالیدی حاجی، خالیدی سەحرانەوەرد خالیدی الو،
ئەم سمۆزە  هەمیشە سۆزی خۆشەویستی نیشتمان لە دڵ و دەرونی دا جۆشی سەندوە.یەک گیرساوەتەوە،  جێ

 دەرونیەی، لە دورواڵتی دا، بە شیعری فارسی، وەکو نۆستالجایەکی دقوڵ رەنگی داوەتەوە.
، کەوتۆتەوە بیری نیشتمان و دۆسمت و خۆشەویسمتەکانی لە رێگەی هیندستان ،ەحرانەوەردخالیدی س

یش، دوای ئەو بە چەند سماڵێ ئماوارە  سالمو، ناڵەی دەرونی خۆی لە شیعرێکی پڕ سۆز و سوتان داڕشتوە، 
، لە کمردوە تەخمیس مەوالنا، بە هەمان شێواز، شیعرەکەی بە کوردی یفارسیەکە شیعرەبوە. لە ژێر کاریگەری 
 دوا بەشی دا ئەڵێ:


 کەس نەبێ سالم لە دنیادا وەکو من توشمی دەرد

 بێ نەوا کەوتومە غوربەت، نماتەوان و رەنگمی زەرد 
 شیعری مەوالنا ئەخوێنم، هەڵئەکێشم ئاهی سەرد 
 خالمممدا گمممر نیسمممتی دیممموانە و  مممحرانورد 
 تممو کجمما و کابممل و غممزنین و خمماک دقنممدهار 
 

شیعرێکی تری مەوالنایش وەرگرتوە، بە هەممان شمیواز و بە هەممان کمێش و ئماوازی  سالم ئیلهامی لە
سمالم ماڵئماوایی لە نیشمتمانەکەی  "ئەلویداع" ەکەی ئەو، کە لە ماڵئاوایی "خانەی خوا" دا لە حیجاز وتمویەتی.

 کردوە، ئەڵێ:


 ئەلویممداع، ئەی ممموڵکی بابممان، ئەلویممداع 
 

 
 ویممداع ...ئەلویممداع، ئەی جممایی جانممان ئەل

 
 تاد
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، کە ئەو خۆی ئەو رێگا دورە پڕ مەترسیەی بۆ ماچکردنی خاکی لە بەردەمی دەرگای شاهی جیهانئابادا
دەرگاکەی پێواوە و، ئەوەندە بە تاسەیەوە بوە ناوی ناوە: "کەعبەی ئاممال"، کەچمی لە بەر ئەو کەعمبەیەدا روی 

 :چوارینە دەس پێ کردوەکردۆتەوە دۆستەکانی کوردستانی، سەرەتای نامەکەی بەم 


 شممممموق جممممممال دوسمممممتان یوالە
 

 بی نصیب از گشت بما  و بوسمتان 
 بنمممدەء وامنمممدە از و مممل حبیمممب 

 
 خالممممد درمانممممدە در هندوسممممتان 

 
لە سەفەرەکەی دا بەرەو شام، کە گەیشتۆتە شاری نسێبین، وەستایانە، ناوی نسمێبینی لە چموارینەیەک 

لە گەڵ کە بمموە بە بەشممی ئەو، بە ئاشممکرا دەربڕیمموە، بەاڵم  خممۆی،دا داڕشممتوە، بەاڵم داخ و خەمممی دوری 
 چی بکا؟ ئەڵێ:چارەنوس ئەتوانێ 


 اممممروز کە منمممزلم نصمممیبین گردیمممد

 
 از دا  غمت نصیب من ایمن گردیمد 

 دوری زسر کوی تو از ممن دور اسمت 
 

 اما چە توان کرد، نصیب این گردید 
 

گموڵی   لمه  ڵبژارده همه ،ڵمم می زه ی چه وشه نه وهچەپکێ اسی ب ، لە ستایشی کەسێک دا،ێکی ترداشیعر  له
 ، ئەڵێ:و کا ر )خورماڵی ئێستا( ئه نبه نی گولعه گوڵشه


 ای مممممه بممممرج شممممرف سممممروری

 
 وی در درج  ممممممدف دلبممممممری 

 مهمممر جهمممان تممماب و سمممپهر کممممال 
 

 تممممازە گممممل گلممممبن پیغمبممممری 
 ز ریمممماض زلممممم  چنممممد بنفشممممه 

 
 منتخممممب از گلشمممممن گلعنبمممممری 

 
داوا لە نەسممیمی سممەبا ئەکما ببێممتە غەمخممۆری ئەو، بە دەشممتی  ، لە شممیعرێکی تمری دا،خالیممد مەوالنما

بگەیەنێ، چمونکە خمۆی نماتوانێ بمڕوا بمۆ ئەوێ، غەم ئەوەنمدەی  بە یار پەیامەکەیدا تێ بپەڕێ و  شارەزور
 ئەڵێ: کێوی پیرەمەگرون لە سەر دڵی نیشتوە، چاویشی وەکو سەرچاوەی ئاوی سەرچنار فرمێسک ئەڕێژێ.


 خون شمد دلمم، نسمیم  مبا غمگسمار شمو

 
 بممر دشممت شممهرزور دمممی رهگممذار شممو 

 رفممت انممکە ممما بعممیش دران بمموم بگممذریم 
 

 زینهممار تممو وکیممل مممن دلفگممار شممو 
 میبمموس خمماک ان چمممن و بعممد ازان روان 

 
 شمممو رنزدیمممک بارگممماه بمممت پمممردەدا 

 ...   
 تماری ز چمین طمرەاش از لطم  بماز کممن

 
 تتمار شموگو سرچناررا کە تمو رشمک  

 ز دا  هجمر گمدرونغم بر دلم نشست چو  
 

 ای چشمەسار چشم تو هم سرچنار شو 
 بی کاری است کار جهان و جهانیان 

 بگریز خالد از همە و مرد کار شو


 نالی لە ئاوارەیی دا پێ ئەچێ ئیلهامی دقەسیدە بەناوبانگەکەی:


 ئەی بممادی خۆشمممروردقوربممانی تممۆزی رێگەتممم، "
 

 
 "ا بە هەمممو شمماری شممارەزور...ئەی پەیکممی شممارەز

 
 تاد


 لەم شیعرەی مەوالنا وەرگرت بێ و، السایی ئەمی کردبێتەوە لە ناردنی پەیامەکەی دا.
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سەردانیفەلەستینوحەج
 ک سەردانی فەلەستینی کردوە، لەو سەردانەی دا سەری "بیت المقدس" یشی داوە. 1243ساڵی 

ی برای دا لە سلێمانیەوە هاتوە بۆ شام، ناردویەتی لە هەر لەو ساڵەدا ناردویەتی بە شوێن شێخ مەحمود
 حیجاز نیشتەجێ بێ. ئەرکی تایبەتی پێ سپاردوە.

ک بۆ دوەم جمار چموە بمۆ حەج. بەر لە رۆیشمتنی "وەسمێت" ی کمردوە. کتێبەکمانی و  1241ساڵی 
لیفەکمانی دا هەندێ لە داراییەکانی خۆی وەدق  کردوە، بۆ سەرپەرشتی جێبەجێکردنمی وەسمێتەکەی لە نماو خە

چواری دیاری کردوە، بە ریز: شێخ ئیسماعیلی هەنارانی، شێخ محەمەد ناسیح، شمێخ عەبمدولفەتاحی ئماکرەیی، 
 ئینجا ئیسماعیل ئەفەندی غەزی.


وەبایتاعون

 ک لە شام نەخۆشیی تاعون باڵو بۆتەوە. 1242ساڵی مانگی رەمەزانی 
بممو. لە سمملێمانی مامۆسممتاکەی خممۆی، شممێخ مەوالنمما پێشممتر کارەسمماتی باڵوبممونەوەی تمماعونی دی 

عەبدولکەریمی بەرزنجی، کە ئەم لە جێگەکەی ئەو دانرا بو، بە تاعون مرد بو. چەنمد جمارێکی تمریش وەبمای 
تمماعون لە سمملێمانی و نمماوچەکەی دابممو، ژمممارەیەکی زۆری دانیشممتوانی دقممڕ کممرد بممو. زانیمموێتی کە تمماعون 

زانایمانی واڵتمانی ئیسمالمی جمگە لە دوعما باوەڕیمان بە همیچ نەخۆشیەکی چەنمدە کوشمندەیە، بەاڵم ئەوسما 
یمان وا بموە  چارەسەرێکی تر نەبوە و، هیچ چارەسمەرێک و همیچ رێگەیەکمی خۆپاراستنیشمیان نەزانیموە، پێ
 ی کوشتون. تاعون غەزەبی خوایە بە سەریان دا باریوە. لە بەر ئەوە لە ئەنجامی تێکەاڵوی دا بە کۆمەڵ لێ

ک کوڕێکی مەوالنا بە تاعون مردوە. بەیمانی رۆژی هەینمی لە بنماری دقاسمیون  1242ی شەوالی  26
ناشتویانە. بۆ نوێژی جومعە چونەتە مزگەوتی "جماماڵ العمداس". مەال عیسما، ئیممامی ممزگەوتەکە و یەکمێ لە 

 خەلیفەکانی مەوالنا، ئەویش توش بوە. بە زەحمەت نوێژەکەی پێ تەواو کراوە. رۆژی دواتر مردوە.
ش چەند رۆژێ کوڕێکی تری مەوالنما تماعون کوشمتویەتی. تەرممی ئەویشمیان بمردوە لە بنماری لە پا

دقاسیون لە تەنیشت براکەیەوە ناشتویانە. مەوالنا لەوێ شوێنی بۆ گۆڕی خۆی و هاوسەرەکانی و خەلیفەکانی 
ئەلمغەزی بانمگ  دیاری کردوە و، گۆڕێکی بۆ خۆی بە هەڵکەندن داوە. لە گەڕانەوەی دا بۆ ماڵەوە. ئیسمماعیل

کردوە "وەسێتنامە" ی بۆ بنوسێ. غەزی هەم برای یەکێ لە هاوسەرەکانی بوە، هەم خەلیفەیەکمی نزیکمی بموە. 
ی وەسێتەکەی بە دوای یەک دا ئەم خەلیفانەی بە جێنشینی خۆی و وە ی لە سەر خێمزانەکەی دانماوە:  بە پێ

خێزانەکەی و چاودێر بە سمەر وەدقفەکمانیەوە،  ئیسماعیل هەنارانی لە سەر سوجادەی ئیرشاد و وە ی لە سەر
دوای ئەو محەمەد ئەلنا یح، دوای ئەو شێخ عەبمدولفەتاح عەدقمری، دوای ئەو ئیسمماعیل غەزی. بمۆ ئەوەی هەر 
یەکێکیان مردن، بێ کێشە و هێنان و بردن، راستەوخۆ ئەوی دوای ئەو جێگەی مەوالنا بگرێتەوە. سموجادەی 

 ە و، نە ناکۆکی لە نێوان خەلیفەکانی دا دروست بکا.ئیرشاد نە بە چۆڵی بمێنێتەو
هەمو خەلیفەکانی کۆ کردۆتەوە وەسێتەکەی لە بەردەم هەمویان دا دوبارە کردۆتەوە. داوای لمێ کمردون 

 تەبا و کۆک و یەکگرتو بن، هەمویان گوێڕایەڵی جێنشینەکەی بن،
ەکمانی چمۆتە سمەردانی مەوالنما، بەر لە مردنی مەوالنا، محەمەد ئەممین بمن عابمدین، بمۆ پرسمەی کوڕ

 وتویەتی:
 لە خەوم دا تۆم بینی نوێژی مردوت لە سەر تەرمی عوسمانی کوڕی عەفان ئەکرد.

 مەوالنا لە وەاڵم دا وتویەتی:
 ئەوە منم ئەمرم چونکە من لە نەوەی عوسمانم "
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مردنیمەوالنا
 ری کردون.دوای ئەوەی الی چۆڵ بوە چۆتە ژورەوە بۆ الی هاوسەرەکانی. ئامۆژگا

ک، نیشمانەکانی تماعونی لمێ دەرکەوتموە و کماری تمێ  1242ی زیلقەعیمدەی  11بەیانی چوارشەمە 
 نەچێ بۆ الی. کردوە. داوای کردوە کەس
ک، رێگەی بە خەلیفەکمانی داوە بمۆ یەک جمار بچمن بمۆ  1242ی زیلقەعیدەی  12رۆژی پێنجشەمە 

دانی. مەوالنا لە سەر الی راست روەو دقیمبلە راکشماوە. خەلیفە بە یەکەوە چونەتە ژورەوە بۆ سەر 23بینینی. 
 ی وتون دقسە نەکەن و زۆر نەمێننەوە و بڕۆن. بە ئیشارەت پێ

 ک مردوە. 1242ی زیلقەعیدەی  13ئێوارەی هەینی 
دقازی شام ئاگماداری بانگمدەرەکانی ممزگەوتە گەورەکمانی کمردوە کە هەواڵەکە بە خەڵمک رابگەیەنمن. 

ەوتممی "یەلبەغمما" نمموێژی مممردوی لە سممەر بکممرێ و، لەوێمموە ببممرێ بممۆ گۆڕسممتان. تەرمەکەیممان بممردۆتە مزگ
دقەرەباڵغیەکی زۆری لە سەر کۆبۆتەوە. بە ئیمامەتی شێخ عەبدوڕەحمان کەزبەری نوێژی لە سەر کمراوە. زۆری 

ئەممین ئامادەبوان نەیان پەرژاوە نوێژی لە سەر بکەن. دوای ئەوەی بردویانە بۆ دقاسیون، بە ئیمامەتی محەمەد 
 بن عابدین، دوبارە نوێژی لە سەر کراوە، ئینجا بە خاکیان سپاردوە.


خەونوزیندەخەو

. کاریزمایەکی کەم وێنەی هەبوە. کاریگەریەکی دقوڵی لە سەر خەلمیفە و مەوالنا کەسایەتیەکی بەهێز بوە
دەی درێژ لە شمیوەنی موریدەکانی هەبوە. لە مردنی دا هەزاران کەس لە پرسەکەی دا بەشدار بون، دەیان دقەسی

دا هۆنراونەتەوە. دەیان کتێب لە سەر ژیان و مەنادقیب و کەراماتی نوسراون. سمەدان چیرۆکمی جۆراوجمۆری 
گەورەیی و توانای ژورئاسایی بۆ هەڵبەستراوە. لە رۆژانی مردن و ناشتن و پرسەکەی دا گەلێ کەس خەونمی 

 دیوە و خەونی گێڕاوەتەوە. لەوانە:
 ابدین، یەکێ لە خەلیفەکانی مەوالنا، لە زمانی پیاوچاکێکەوە گێڕاوێتیەوە:محەمەد ئەمین بن ع

 بەر بۆتەوە. لە شەوی مردنی مەوالنا دا، مانگ لە ئاسمانەوە، بە سەر ماڵەکەی ئەو دا
شێخ عەبدولقادری دیمەالنمی، یەکێکمی تمر لە خەلیفەکمانی مەوالنما، خەوێکمی گێمڕاوەتەوە. لە خەوی دا 

ەکەی دانیشتوە. خەلیفەکانی لە دەوری بون. دەرگاکانی ئاسمان کمراوەتەوە. حوریەکمان بە مەوالنا لە سەر گۆڕ
 رازاوەیی لە بەر دەرگا چاوەڕێ بون.

 ی پرسیون: چاوەڕوانی چی ئەکەن؟ شێخ لێ
 وتویانە: مەال بەکر دێ بۆ المان.

ە خەلیفەکمانی دوای ناشتنی مەوالنا رویان کمردۆتە ممزگەوت بمۆ نموێژی جمومعە. مەال بەکمر، یەکمێ ل
مەوالنا، پێشەوای مزگەوتەکە بوە. ئەو نیوەڕۆیە بە زەحمەت لە سەر مینبەری مزگەوتی عەداس نموێژەکەی پمێ 

 تەواو کراوە، چونکە تاعون لەویشی داوە. ئەویش رۆژی یەکشەمە مردوە.
 هەر عەبدولقادر دیمەالنی، لە زمانی پیاوێکی ئەهلی تەدقوا و سەالحەوە گێڕاوێتیەوە:

پیاوە لە مزگەوتی عارفی گەورە، شێخ محێدینی عەرەبمی بموە. شمێخ لە گمۆڕەکەی هماتۆتە "ئەو 
دەرەوە بۆ ناو مزگەوت، کۆمەڵێ لە ئەتباعەکانی لە گەڵ بموە. کمابرا همۆی دەرهماتنی پرسمیوە. 

ی وتوە شێخ ئەیەوێ بڕوا بۆ بناری دقاسیۆن بۆ ئەوەی ساڵو لە حەزرەتی مەوالنما  یەکێکیان پێ
برا شوێنیان کەوتوە تا گەیشونەتە گردەکە. سەرگردەکە خانوی گەورەی لمێ بموە خالید بکا. کا

 کە ئەم پێشتر هەرگیز نەی دیون.
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حەزرەتی مەوالنا بە خێرایی لە خانوەکان هاتۆتە دەرەوە بۆ ئەوەی پێشوازی لە شمێخ محێمدین 
اڵویان لە بکا. شێخ و مەوالنا کە گەیشتونەتە یەکتری وەکمو لە دو سمەفەری دورەوە هماتبن، سم

یەکتری کردوە و، دەستیان کردۆتە ملی یەکتری. حەزرەتمی شمێخ گلەیمی لە حەزرەتمی مەوالنما 
 کردوە، کە بۆچێ تا ئێستا لە گەڵی کۆ نە بۆتەوە.

 حەزرەتی مەوالنا وتویەتی:
مەشغول بوم، حەزرەتی حەق، جمل جماللە وعظمم نموالە، هەر هەشمت دەرگاکمانی بەهەشمتی بمۆ 

پمێ کمردوم لە بەر دەم هەر یەکمێ لەو دەرگایمانەدا یەکمێ لە ئەتباعەکمانم  کردومەتەوە، فەرممانی
 دابنێم، بۆ ئەوەی هەرکەس لەم تاعونە دا بمرێ، ئەوان پێشوازی بکەن.

 کابرا وتویەتی:
یان بکا. لە بەر  روانیم هەر هەشت دەرگاکانی بەهەشت کرا بونەوە. کەس ناتوانێ باسی خۆشی

تابیعەکانی حەزرەتی کەریم وەستا بمو، سمەیری هماتوانی ئەکمرد. هەر دەرگایەکیان دا، یەکێ لە 
ئەگەر پیاوێ لە رۆیشتن دا ناتەوان یا الواز بوایە، ئەوان دەسمتیان ئەگمرت و ئەیمان بمرد بمۆ 

 ژوری بەهەشت.
 کابرا لە حەزرەتی کەریمی پرسیوە:

 ئەم تاعونە کەی ئەڕوا؟ داوای یارمەتی لێ کردوە.
  دەفعی ئەکەین.مەوالنا وتویەتی: ئینشائەاڵ

 کابرا پرسیوێتی:
 گەورەم ئەگەر ئەمە دقەزاودقەدەری خوا بێ چۆن دەفعی ئەکەن؟

 مەوالنا وتویەتی:
 (61ا فی الموارد: )     ندفعە باللە للە " 


ئەم چێرۆکانە و دەیان چیرۆکی تمر کە نوسمەرانی بیۆگرافیەکمانی مەوالنما خالیمد، وەکمو راسمتیەکی 

ی خالیدی پیمری تەریمقەت لە گەڵ خەلمیفە و موریمد و  ، نیشانەن بۆ پێوەندی رۆحیبێگومان، تۆماریان کردوە
مەنسوبەکانی. مەوالنا خالید هیچ دەسەاڵتێکی دنیایی نەبوە. نە توانیوێتی هیچ پلەیەکمی حموکمڕانی بە کەس 

دە بە ببەخشێ، نە پارەیەکی ئەوەندە زۆری هەبوە خەڵکی پێ بکڕێ، بەاڵم کماریگەریەکی سمایکۆلۆجی ئەوەنم
هێزی هەبوە، ئەو هەمو پیاوە گەورەیە شوێنی کەوتون و، خەویان بە تواناکانیەوە بینیوە و، ئومێمدی گەورەی 

یممان لە سممەر هەڵچنیمموە. خۆیشممی ئەمەی زانیمموە. لە یەکممێ لە شممیعرەکانی دا بەوپەڕی  دینیممی و دنیایی
 راستگۆییەوە دەری بڕیوە، ئەڵێ:


 درابە معمممممار غمممممت نممممو سمممماختم ویممممرانەء خممممو

 
 
 بە یممممادت کعممممبە کممممردم عادقبممممت بتخممممانەء خممممودرا

 
 
 فممممرو ماندنممممد اطبممممای جهممممان از چممممارەام اخممممر

 
 
 بە دردی یممممممافتم درمممممممان دل دیمممممموانەء خممممممودرا

 
 
 ز سممممودایت چنممممان بممممدنام گشممممتم در همممممە عممممالم

 
 
 بگمموش خممود شممنیدم هممر طممرف افسممانەء خمممودرا... 

| 
 تاد
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  ەوە و،بە وەستای غەم، وێرانەکەی خۆمم نۆژەن کرد
  بە یادی تۆ، سەرەنجام کەعبەم کرد بە بتخانەی خۆم
  هەمو پزیشکەکانی جیهان لە چارەسەری من دامان

  بەاڵم دڵە دێوانەکەی خۆم لە دەردێک دا دەرمانەکەی دۆزیەوە
  لە سۆنگەی سەودای تۆوە، لە دنیادا وەها بەدناو بوم

 تاد خۆم بو...ی خۆم لە هەمو الیەک گوێم لە ئەفسانەی  بە گوێ


مردنیهەنارانی
وەبایتاعونلەناوخەلیفەوموریدەکانیمەوالناداباڵبۆتەوە.

 سەر سوجادەی ئیرشاد دانیشتوە دەستی کردوە بە کارەکانی. ئیسماعیلی هەنارانی لە
 هەناران گوندێکە لە دۆڵەڕوتی سەروی شاری سلێمانی. ئیسماعیل یەکێ بوە لە شاگردە نمزیکە دڵسمۆز
و گوێڕایەڵەکانی، کە بە درێژایی تەمەنی ئیرشادی مەوالنا، لە گەڵ خۆی بوە. مەوالنما ئەوەنمدە متممانەی پمێ 

 بوە بەر لە مردنی خۆی وتویەتی: "مادام شێخ ئیسماعیل ماوە وا بزانن من ماوم و نەمردوم "
 تاعون لە جێنشینەکانی داوە.

ەمەد ئەلنا یح تموش بمون، پماش دو رۆژ شمێخ لە یەک رۆژدا شێخ عەبدولفەتاحی ئاکرەیی و شێخ مح
 محەمەدی کوشتوە، بەاڵم عەبدولفەتاح ماوە.

رۆژ پمێش ئەوەی بممرێ  4رۆژ کوشتویەتی.  14رۆژی دەهەم لە شێخ ئیسماعیلی هەنارانی داوە پاشا 
وەسێتی کردوە. بۆ سەرپەرشتی وەدقفەکانی شمێخ ممحەمەد بمن عەبمدواڵ ئەل خمانی دیماری کمردوە، بەاڵم بمۆ 

اریکردنی بۆ جێنشینی خۆی لە جێگەی مەوالنا لە سەر بەرماڵی ئیرشاد خەلیفە و موریدەکانی کمۆکردۆتەوە دی
راوێژی پێ کردون لە دوای مردنی ئەو کمێ ببێمتە "مورشمید". خەلیفەکمان سمەریان لمێ شمێواوە چمونکە هەر 

 یە زانیوە و ویستویەتی خۆی ببێ. کەسەیان خۆی بە شایستەی ئەو جێ
زی وتویەتی: "ساڵی پار، مەوالنا کە چو بۆ حەج، لە وەزیریب وەسمێتی نوسمی و نماردی ئیسماعیل غە

بۆ من و شێخ محەمەد ئەل نا یح، مەال عەبدواڵی هەرەوی کردۆتە خەلیفەی موتڵەق لە سەر بەرمماڵی ئیرشماد، 
ا باسمی خەالفەتمی دوای ئەو محەمەد ئەلنا یح، دوای ئەو شێخ عەبدولفەتاح، دوای ئەو ئەم فەدقیرە، لەم وەسێتەد

 تۆی نەکردوە."
هەنارانی سپاسی کردوە. هەرەوی لەو کاتەدا لە سلێمانی بوە. هەنارانی نامەی بۆ نوسیوە بگاتە شمام. 
 داوای لە گشت خەلیفەکان کردوە تا هەرەوی ئەگات، هەر کەسەیان، لە شوێنی خۆی، خەریکی تەوەجوهم بێ.

و موریدی لە سەرانسمەری واڵتمانی ئیسمالمی دا لە دوای مەوالنا تۆڕێکی رێکخراوەیی فراوانی خەلیفە 
خۆی بەجێ هێشتوە. مردنی کتوپڕی مەوالنما بمۆ هەمویمان چماوەڕوان نەکمراو بموە. کەسمایەتی ئەو لە نماو 
خەلیفەکانی تەریقەتەکەی دا ئەوەندە گەورە و بەهێز و کاریگەر بوە، دوای ئەو ئیتر کەسێکی تر نەی توانیموە 

 ئەو بۆشاییەی ئەو بەجێی هێشتوە پڕ بکاتەوە.جێگەی بگرێتەوە و، 


ئەمپیاوەچیویستوە؟
ک(. ئاخۆ ویستی ئەو،  1242 - 1113مەوالنا ئەو رۆژەی مردوە تەمەنی لە پەنجا ساڵ کەمتر بوە )

کە ئەو هەمو هەوڵەی بۆ داوە و بەرگەی ئەو هەمو گوشارەی گرتموە، هەر تەنیما پێمڕەوی کیتماب و سموننەتی 
یان لە ژێر چەتری ئیسالمەتیەکی پاک دا ئاممانجێکی گەورەتمری هەبموە، بەاڵم بە همۆی مەرگمی رەسول بوە، 

 ناوەختەوە بە رانەگەیەنراوی بردویەتیە ژێر گڵ؟
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 ئەمە پرسیارێکە وەاڵم نەدراوەتەوە.
دوای مردنی مەوالنا خەلیفەکانی، هەر یەکەیان لە شوێنی خمۆی و لە خانەدقماکەی خمۆی دا، درێمژەی بە 

داوە. بەاڵم خەلیفایەتی ئیرشاد لە هەمو شوێنەکان لە ناو خێزانەکانیان دا بۆتە "وراری"، کوڕ جمێگەی  ئیرشاد
باوکی گرتۆتەوە. مەوالنا خۆی لەو کاتەدا کوڕێکی وای نەبوە جێگەی بگرێتەوە، بەاڵم شێخ مەحمودی برای و 

 محەمەد ئەسعەدی برازای شوێنەکەیان گرتۆتەوە.
اوەنممدێتی لە ئیرشمادی تەریممقەتەکەدا نەمماوە. نەدقشممبەندی بمۆتە تەریقەتێکممی دوای مردنمی مەوالنما، ن

نەناوەندی. دۆستایەتی لە نێوان خەلیفەکان دا مماوە، ناوەنمدێتی لە ئاراسمتەکردن دا نەمماوە. یەک مورشمیدی 
 کامیل نەبوە هەمویان ئاڕاستە بکا و هەمویان گوێڕایەڵی و ملکەچی بکەن.

خی ئیرشاد، هەریەکەیان مورید و مەنسوبی خۆی هەبموە، هەنمدێکیان بمۆ خەلیفەکان، هەمو بون بە شێ
ئەوەی سنوری نفوزی خۆیان فمراوان بمکەن، ئیجمازەی ئیرشمادیان داوە بە خەلمیفەی تمر. پملەی "مورشمیدی 
تەریقەت" یان لە ناو خێزانەکانی خۆیمان دا هێشمتۆتەوە. دەزگاکەیمان کمردۆتە دامەزراوەیەکمی "ویراسمی"، لە 

 یان بۆ خۆیان پەیدا کردوە. ۆ کوڕ. سەرچاوەی داراییباوکەوە ب
شێخایەتی تەریقەت لە کوردستان دا بۆتە یەکێ لە شمێوەکانی دامەزرانمدنی سیسمتەمی دەرەبەگمایەتی. 

کە حکمومەتی جمهموری لە عیمراق دا  1152ئەوان خاوەنی زەویوزار و خەڵک جوتیماری بمێ زەوی. سماڵی 
ەشمی زۆری شمێخانی تەریمقەت بەرکەوتمن. سمێ بنەماڵەیمان لە ریمزی "دقانونی ئیساڵحی زەراعی" دەرکمرد. ب

زەویممدارە هەرە گەورەکممانی عیممراق دا بممون، لەوانە: دو خێزانیممان لە کەرکمموک. خێزانێکممی شممێخی دقممادری، 
( دۆنم ئەرز و ئەوی تریان، خێزانێکی شێخی نەدقشمبەندی، 137،163سەدوسیوحەوتهەزارو سەدوشەستوسێ )

( دۆنممم ئەرز و، لە سمملێمانی یەک خێزانممی شممێخی دقممادری 42،351جاویەک )چلممودوهەزارو سێسممەدوپەن
 (25-1/22)حنا بطاطو: (، ئەرزیان هەبوە. 71،716حەفتاویەک هەزارو حەوتسەدوشانزە دۆنم )

یان پەیدا کردوە.  یان زیاد و، دەسەاڵتی دنیایی شێخانی تەریقەت، ناوبانگیان پەیدا کردوە، نفوزی دینی
ی و ران و رەوە. سوڵتانەکانی عوسمانی بمۆ بەهێزکردنمی دەسمەاڵتی خۆیمان، بە تمایبەتی بونەتە خاوەن زەو

دوای کۆتاییهێنان بە دەسەاڵتی میرایەتیە کوردیەکان، لە کوردستان یمارمەتی بەهێزبمونی دەسمەاڵتی ئەوانیمان 
رانممدون، یممان بممۆ دامەز داوە. وەدقمم  یممان بممۆ تەرخممان کممردون، موچەیممان بممۆ بڕیممونەتەوە، خانەدقمما و تەکێ

یان بەهێز بوە. لە خێزانی بچموک و  کاربەدەستانی حکومەتی رێزیان لێ گرتون. بە مانەش پایەی کۆمەاڵیەتی
 نەناسراوەوە بون بە بنەماڵەی فراوان و دەسەاڵتدار.
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 سەرچاوە
 بۆ نوسینی ئەم باسە سود لە گەلێ سەرچاوە وەرگیراوە، لەوانە:

 بە عەرەبی
 ی النجدی،الشیخ عثمان بن سند الوائل

 ا فی الموارد، من سلسال احوال موالنا االمام خالد،
 .1313 - المطبع، العلمی، بمصر

 ک نوسیوە. لە پەراوێزی ئەم کتێبەدا کتێبێکی تر چاو کراوە، لە نوسینی: 1234شێخ عوسمان ئەم کتێبەی ساڵی 
 محمد بن سلیمان الحنفی البغدادی،

 والبهج، الخالدی،،الحدیق، الندی، فی الطریق، النقشبندی، 
هێناوە، بە سەری دا مردوە، محەمەد ئەسعەد ساحێب زادە، کوڕی شمێخ مەحممود  1233نوسەر باسەکەی تا ساڵی 

 ک( و، برازای مەوالنا درێژەی پێ داوە و هەندێ پەراوێزی بۆ زیاد کردوە. 1223 - 1117ساحێب )
 الرسائل المغنی، لکل محتاج،

 ری الی الشیخ معروف النودهی،رسائل ارسلها المال یحیی المزو
 اعدها ودقدم لها: محمد القرەداغی،

 .2331 - اربیل
 محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز، المعروف ب )ابن عابدین( الحنفی،

 سل الحسام الهندی لنصر  موالنا خالد النقشبندی،
 .2331 - اربیل

 عبدالمجید بن محمد الخانی،
 قشبندی،،الحدائق الوردی، فی حقائق اجاڵء الن

 .2331 - اربیل
 الشیخ رسول الکرکوکلی،

 دوح، الوزراء فی تاریخ ودقائاڵ بغداد،
 ترجم، موسی کاظم نورس،

 هم 1413 - منشورات الشری  الرضی، دقم
 بە فارسی

 کاتب االسرار مال حامد بیسارانی،
 سیری در ریاض المشتادقین،

 در بیان احوال و منادقب ح رت موالنا خالد ضیاءالدین
 الدین دقدس سرهما  رت شیخ عثمان سراجو ح

 بە تصحیح و مقدمە و حواشی و تعلیقات: ابوبکر سپهرالدین
 1326 - ایران
کماتبی ئەسمراری   ورامان بۆتمه همه  چۆتمه 1251ک( ساڵی  1313 - 1223لی بێسارانی ) ال عه ال حامیدی مه مه

 1274. سماڵی  مان کماری کمردوه و همه  وه تمه وێ ماوه ر لمه ندی تا مردنی همه دقشبه شێخ عوسمانی سیڕاجودینی نه
 . وه ی بۆته وه نوسینه  له 1277نوسینی کتێبی "ریاض المشتادقین". ساڵی   به  ستی کردوه ده

 عبدالقادر ابن رستم البابانی،
 تاریخ و جغرافیای کردستان موسوم بە: سیر االکراد،

 بە اهتمام محمد رٶووف توکلی،
 .1366 - تهران
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 بە کوردی
 ەال عەبدولکەریمی مودەڕیس،م

 یادی مەردان، بەرگی یەکەم،
 .1171 - بەغداد

 بەشێکی زۆری نامەکانی مەوالنا خالید بە فارسی و عەرەبی، هەروەها دیوانی شیعرەکانی، لەم سەرچاوەیەدا هەیە.
 جگە لەم سەرچاوە چاپکراوە سود لە چەند سەرچاوەی دەسنوس وەرگیراوە، لەوانە:

ی  21توبممات" ی مەوالنمما خالیممد کە تممێکەاڵوە لە نممامە فارسممی و عەرەبیەکممانی یەکێکیممان لە دو دەسنوسممی "مەک
لە الیەن "عبدالفتاح النقشبندی الخالدی کردی" نوسمراوەتەوە. ئەوی تریشمیان کمۆنە بەاڵم سماڵی  1213شەعبانی 

 .نوسینەوەی لە سەر نیە. هەندێ نامە لەم دو دەسنوسەدا هەیە، لە یادی مەردان دا نین
 هەروەها چەند دیوانێکی دەسنوسی مەوالنا خالید.
 کۆپی ئەم دەسنوسانە لە بنکەی "ژین" وەرگیراون.

 نامە فارسیەکانی مەوالنا، ئەوانەی لە یادی مەردان دا هەن، کراون بە کوردی:
 مەکتووبات،

 وەرگێڕدراوی نامە فارسیەکانی مەوالنا خالید،
 ێزی بۆ داناوە،دکتۆر سەباح بەرزنجی وەریگێڕاوە و پەراو

 .2331 - هەولێر، ئاراس
 نامە عەرەبیەکانی مەوالنا، ئەوانەی لە یادی مەردان دا هەن، کراون بە کوردی:

 نامە عەرەبییەکانی مەوالنا خالیدی نەدقشبەندی،
 وەرگێڕان و لێکدانەوەی: ئیبراهیم فەتاح

 .2331 - هەولێر، ئاراس
یەن پیرەمێردەوە کمراوە بە کموردی و، لە چلەکمان دا لە رۆژنمامەی بەشێکی زۆری شیعرە فارسیەکانی مەوالنا لە ال

 "ژین" دا بالوی کردونەتەوە. لە کتێبێکی تایبەتی دا کۆ کراونەتەوە و چاو کراون:
 رۆحی مەوالنا،

 پیرەمێردی شاعیر کردوویە بە کوردی،
 ئامادەکردن و لێکۆڵێنەوەی: محمود احمد محمد،

 .1127 - بەغداد
 ریچ،کالودیوس جەیمس 

 ،1223گەشتنامەی ریچ بۆ کوردستان 
 لە عەرەبیەوە محەمەد حمە بادقی کردویە بە کوردی، بەرگی یەکەم.

 ئەم گەشتنامەیە چەند جارێ چاو کراوە.
 محمد القزلجی،

 التعری  بمساجد السلیمانیە ومدارسها الدینی،،
 .1132 - بغداد

 تەرجومەی کوردی:
 ندنگە ئاینییەکانی،ناساندنێکی مزگەوتەکانی سلێمانی و خوێ

 وەرگێڕانی: د ئاراس محەمەد  الح،
 .2313 - سلێمانی

 محمد امین زکی،
 تاریخی سلیمانی و والتی،

 .1131 - بەغداد
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یبابیوبەهاییاینئ

سماڵی دا چمۆتە  11و، لە ( لە شیراز لە دایک بموە ک 1266 - 1225شیرازی ) یسەید عەلیمحەمەد
خەریکی بازرگانی بوە. دوای ئەوە دەستی لە بازرگانی هەڵگرتوە  ێچەند ساڵ لە سەر پیشەی باوکی ،بوشەهر
 لە الی سەید کازمی رەشتی خوێندویەتی. "عتبات"چۆتە 

( کمردوە. شمێخ ئەحممەد دانەری ک 1242 - 1166سەید کازم پێڕەوی لە شێخ ئەحمەدی ئەحسایی )
( جمێگەی ک 1251 - 1212ەیخیە" بموە. دوای مردنمی شمێخ ئەحممەد، سمەید کمازمی رەشمتی )رێبازی "ش

گرتۆتەوە. هەردوکیان دو ئاخوندی بنچینەوانمی شمیعە بمون و، بە بمۆنەی تێپەڕینمی هەزار سماڵەوە بە سمەر 
مەهمدی  لە نوسین و وتەکانیان دا مژدەیان بە شیعە و بە خەڵک داوە کە رۆژی دەرکەوتنی ،غائیب بونی ئیمام

"مەوعود" نزیک بۆتەوە، خۆیان ئامادە بمکەن بمۆ پێشموازی و گموێڕایەڵی فەرمانەکمانی. ئەم بماوەڕە لە نماو 
و، بە   دەرسی وتۆتەوە، بە سەدان شماگردمەزەبی شیعەدا زەمینەی هەبوە و باڵوبۆتەوە. سەید کازم لە کەربەال

جێنشممینی خممۆی دیمماری کممرد بممێ، دەیممان پێممڕەویکەری هەبمموە. کتمموپڕ کە مممردوە بممێ ئەوەی کەسممی بممۆ 
لە ناو خۆیان دا رێک کەوتون بە ناوچە جیاوازەکان دا باڵوەی لێ بمکەن و بە  ،پێڕەویکەرەکانی کۆ بونەتەوە

دوی "مەوعود" ا بگەڕێن. هەر یەکێکیان رێکەوتی مەوعودی کرد ئەوانی تری لێ ئاگادار بکاتەوە، تا هەمویمان 
 ن.بەیعەتی پێ بکەن و، کاری لە گەڵ بکە

ەدی شمیرازی لە بوشمەهر مەال حوسەینی بوشمرەوی، یەکمێ لە شماگردەکانی رەشمتی، سمەید عەلمیمحم
لەم کەسمە گەنمجەدا بە دی  پاش بینین و گفتوگۆ و، نیشانەکانی کە رەشتی بۆ مەوعودی دانمابو، دۆزیوەتەوە.

 خۆی یەکەم کەس بڕوای پێ ئەهێنێ و، هاوڕێکانی لێ ئاگادار ئەکاتەوە. ئەکا،
محەمەد، کە یەکێ لە شاگردەکانی سەید کازمی رەشمتی بموە، خۆیشمی بماوەڕی هێنما کە ئەو ەلیسەید ع

مەبەسمتی ئەوە بمو کە ئەو دەرگمایەکە بمۆ  "بابی ئیمامی زەمان" راگەیاند، کەسی "مەوعودە". سەرەتا خۆی بە
. ی حەجمی کمردسمەفەرێک پەیوەندی لە گەڵ ئیمامی زەمان. بۆ ئەوەی بانگەوازەکەی لە مەکەوە دەس پمێ بکما
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، داوای لە شەریفی مەکە کرد بە دەنگیەوە بچێ. بە همۆی جەنجماڵی حاجیمانەوە داواکەی بمێ وەاڵم مماوەتەوە
خۆی بە "مەهدی مەوعود" و "نودقتەی  کردنەوەی باوەڕەکەی.بە باڵو وەلەوێوە دەستی کرد ،ەوە بوشەهروەتگەڕا

وی، کە یەکەم کەس بوە باوەڕی هێنماوە و رۆڵمی ئوال" و "مەزهەری ئیالهی" ناساندوە. مەال حوسەینی بوشرە
کردۆتەوە بابیەکان پێی ئەڵین "اول ممن دقاناڵ کردوە و، پێڕەویکەری لێ کۆ هەبوە لەوەدا کە سەید عەلیمحەمەدی

پمێ بەخشمیوە. ئەوانەی لە سمەرەتاوە باوەڕیمان بەوە هێنماوە کە  ی  من" و سەید عەلی نازناوی "باب البماب"
"ئیمامی دقائیم" ە هەژدە کەس بمون کە نماو نمراون حروفمی "حمی". وشمەی "حمی" بە سەید عەلی "مەهدی" و 

 ژمارەی جومەل ئەکاتە هەژدە.
 ئەم گروپە کەوتنە چاالکیەکی زۆر و لە گەلێ لە شارە گەورەکانی ئێران باوەڕی خۆیان باڵو ئەکردەوە.

پاش  ،بانگ کرایە شیرازد سەید عەلیمحەمەکاربەدەستانی ئێرانی لە جموجوڵەکانی باب کەوتنە گومان، 
 فەالدقەکردنی، خرایە زیندانەوە.

لەوێ کۆڕێکیان بۆ گرت لە گەڵ کۆمەڵێ لە ئاخوندەکانی شیعە  .لە شیرازەوە گوێزرایەوە بۆ ئەسفەهان
گفتوگۆ بکا. لە ئەنجامی گفتوگۆدا بڕیاری گرتن و دورخستنەوەی درا. بە گیمراوی نێمردرایە زینمدانی دقەاڵی 

 بایجان.چەهریق لە ئازەر
 گیرانی باب رێگەی نەگرت لە الیەنگرەکانی پەرە بە هەوڵەکانیان بدەن بۆ باڵوکردنەوەی باوەڕەکەیان.

بە ئامادەبونی وەلیعەهدی ئێران، ناسرەدین  .باب لە چەهریقەوە هێنرایەوە بۆ تەورێزک  1263ساڵی 
ب لە باوەڕەکەی پەشمیمان نەبمۆتەوە. میرزا، گفتوگۆیەکی بۆ رێکخرا لە گەڵ کۆمەڵێ لە ئاخوندەکانی شیعە. با

 کردنی براوەتەوە زیندان لە چەهریق.، دوای فەالدقەبۆ سزادانی
الیەنگرانی بماب ویسمتیان کەڵمک لەو پشمێویە وەربگمرن. بەاڵم ناسمرەدین  .محەمەد شای دقاجار مرد

نی دا سمەرلەنوێ بۆ کۆتایی هێنان بە کێشمەی بابیەکمان، فەرمما ،میرزا کە لە جێگەی باوکی بو بە شای ئێران
بابیان لە زیندانی چەهریقەوە هێنایەوە بۆ تەورێمز بمۆ گفتوگمۆ لە گەڵ کمۆمەڵێ لە ئاخونمدەکانی شمیعە. لەو 

یان دا و، شما پەسمندی کمرد و لە تەورێمز گولەبماران کمرا  دانیشتنەدا ئاخوندەکان فتوای کوشتنی سەید عەلی
 (.ک 1266)

ری چەکمدارانەی دەسمەاڵتی دقاجماری: مەال حوسمەینی بابیەکان لە چەند جمێگەی ئێمران کەوتمنە بەرگم
بوشرەوی لە دقەاڵی تەبرس، مەال محەمەد عەلی بارفرۆش کە ناسرا بو بە "دقدوس" و یەکێ بو لە حروفی حمی، 

سەید یەحیای دارابی، لە زەنجان مەال عەلی زەنجانی کە لە سەرکردە ناسراوەکانی بزوتنەوەی بابی  ،لە تەورێز
 ێ لە هاوبیرەکانیان لە بەرگری چەکدارانەدا کوژران.بون، خۆیان و کۆمەڵ

ی مەترسمیدار. یبوە بە بزوتنەوەیەکمی سیاسمی و کمۆمەاڵیەت ،بزوتنەوەی بابی، وەکو بزوتنەوەیەکی ئاینی
دەرباری دقاجار بە توندی کەوتە راونان و گرتن و کوشتنی بابیەکان. بابیەکان هەوڵیان دا ناسرەدین شا بکموژن 

دابەشمیان  ،بون. ئەمەیان کرد بە بیانو بۆ لە ناوبردنیان. ژمارەیەکی زۆریان لێ گرتن وتو نە(. سەرکەک 1222)
کردن بە سەر داوودەزگاکانی حکومەت و خەڵک دا بیانکوژن. بە دڕندانەترین شمێوە کوشمتنیان. یەکمێ لەوانەی 

لە بمانگخوازە هەرە چماالک و  بەر ئەم شااڵوە کەوت دقوڕەتولعەین بو. دقوڕەتولعەین ژنێکی هەڵکەوتو بو، یەکێ بو
کاریگەرەکانی ئۆلی باب و یەکێ بو لە دقوتابیەکانی سەید کازمی رەشتی و یەکێ بوە لە هەژدە کەسمەکەی حروفمی 

 هەزار کەسیان لێ کوشتون. 25لەو شااڵوانەدا  ،"حی". وەکو سەرچاوەکانی خۆیان ئەڵێن
( کە دواتمر بە ک 1333 - 1246پێش ئەوەی بکوژرێ میرزا یەحیای کموڕی عەباسمی نموری ) ،باب

بە جێنشینی خۆی دیاری کردوە. میرزا یەحیا و میرزا حوسەینعەلی، کە  ،ناوی سوبحی ئەزەلەوە ناوی دەرکرد
( ناوی دەرکردوە، باوکبرا بون. لەم روداوانەدا میرزا حوسمەینعەلی لە ک 1331 - 1233دواتر بە بەهائواڵ )
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پماش ئمازادکردنی  .ی، لە شارەدێی نوری مازەندەران خۆی شاردۆتەوەتاران گیراوە و، میرزا یەحیای باوکبرا
(، میمرزا یەحیماش بە ک 1261میرزا حوسەینعەلی برای و دورخستنەوەی خۆی و بنەمماڵەکەی بمۆ بەغمداد )

 جلی دەروێشیەوە بە رێ کەوتوە بەرەو بەغداد، هەردو برا لە بەغداد یەکیان گرتۆتەوە.

بەهائواڵلەسلێمانی
چەند کەسمێکیان ئیمدیعای پێشمەوایەتی و جێنشمینیی  .ی عیراق لە ناو خۆیان دا ناکۆک بونبابیەکان

بابیان ئەکرد. بەهائواڵ هەوڵی زۆری دا بمۆ ئەوەی کۆیمان بکماتەوە، نەک سمودی نەبمو بەڵکمو خەریمک بمو 
ە خۆیشی بە کوشتن بچێ. سەرەنجام لە گەڵ سوبحی ئەزەلی برایشی تێکچمو. وەک دەرئەکەوێ نائومێمد بمو

 بۆیە بەغدادی بە جێ هێشتوە و بەرەو کوردستان سەری خۆی هەڵگرتوە.
بەهمائواڵ بە ، (زایمین 1254 نیسمانیی  13بەراممبەر )کمۆچی  1273ی رەجەبی  12بەیانی رۆژی 
ئاگادار بکا لە رۆیشتن  ،، تەنانەت خێزان و مناڵەکانی، بێ ئەوەی کەسەوەدەروێش محەمەدناوی خواستراوی 
نەکەی و شوێنی رۆیشمتنەکەی، لە گەڵ یەکمێ لە الیەنگمرە بماوەڕپێکراوە دڵسمۆزەکانی، کە و مەبەستی رۆیشت

 ە سلێمانی.ۆتو روی کرد وە، شاری بەغدادی بەجێ هێشتەناوی ئەبولقاسمی هەمەدانی بو
نماوچەکە لە  .تر بو میرایەتی بابان کۆتایی هات بوەهائواڵ چۆتە سلێمانی شەش ساڵ کەمئەو کاتەی ب

 ی راستەوخۆی تورک دا بو. دقایمقامی تورک و سەربازی تورک لە سلێمانی فەرمانڕەوا بون.ژێر دەسەاڵت
لە سلێمانی چۆتە خانەدقای مەوالنا خالید، کە مەڵبەندی سمەرەکی تەریقەتمی نەدقشمبەندی بموە. بەهائواڵ 

ۆتەوە بمۆ هەر لە ناو خانەدقاکەدا بە ناوی دەروێش محەمەدەوە جێگیر بوە و، هەندێ جار جێگەی خۆی گواست
 گوندی سەرگەڵو و، لە یەکێ لە ئەشکەوتەکانی ئەوێ دا گۆشەگیری هەڵبژاردوە.نزیک 

دەروێش ممحەمەد، بمۆ دابینکردنمی پێویسمتیەکانی ژیمانی خمۆی و هماوڕێکەی، بمڕێ پمارەی داوە بە 
ی پێمموە بکممات، ئەویممش بە داهمماتی کممارەکەی پێویسممتیەکانی یتمما بازرگممان همماوڕێی ئەبولقاسمممی هەمەدانممی

 .وەردوکیانی دابین کردهە
بێ، بەڵکمو ئەشمێ پێشمتر  رێی تێ ناچێ بەهائواڵ بە رێکەوت ملی رێگای سلێمانی و سەرگەڵوی گرت

 .بمێ و هەنمدێ کەسمایەتی لمێ ناسمی بمن ی لە سەر سلێمانی و خانەدقاکەی و تەریقەتی نەدقشی هەبمویئاگادار
بێ. شێخ ئەحمەدی سمەردار، کە شمێخی  هەبو ییهەروەها ئەشێ لە گەڵ شێخانی سەرگەڵوش جۆرێ لە ناسیاو

دەسەاڵتداری سەرگەڵو بوە، یەکێ بوە لە کەسایەتیە نزیک و دڵسۆزەکانی مەوالنا خالید. ئەو کاتەی مەوالنا لە 
سلێمانی تەنگی پێ هەڵچنراوە و نەیارەکانی بە تەمما بمون بچمنە سمەری، یەکمێ لەوانەی بە چەکەوە خمۆی و 

مەال حامیدی بێسمارانی، ) شێخ ئەحمەد بوە. ،پارێزگاری و داکۆکی لە مەوالنا دەسوپێوەندەکانی ئامادە کردوە بۆ
شێخ ئەحمەد نزیکەی نەوەد ساڵ ژیاوە، بۆیە دور نیە هاتوچۆی بەهائواڵ بۆ سەرگەڵو  (176ریاض المشتادقین: 

 .بێ لە سەردەمی ئەودا و بە پشتیوانی ئەو بو

بەهائواڵوکەسایەتیەکانیسلێمانی
بەاڵم وەکو سەرچاوەکانی بەهائیەکان  ،رچی بە ناوی دەروێش محەمەدەوە لە سلێمانی بوەبەهائواڵ ئەگە

وەنمدی دۆسمتانەی لە گەڵ چەنمدین کەسمایەتی دینمی و رابەرانمی تەریقەتمی ئەو سمەردەمەی گێڕنەوە پێ ئەی
 ناوچەکە هەبوە لەوانە:

 - 1252ئەبولبەهما ) شمێخ ممحەمەد ،لە گەڵ دو لە کوڕەکانی شمێخ عوسممانی سمیراجەدین ی وەندیپێ
( هەبوە. ئەم دو شێخە دو کەسمایەتی زانما ک 1225 - 1253( و شێخ عەبدوڕەحمان ئەبولوەفا )ک 1212
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و ناسراو بون. گۆیا دو مانگ لە خانەدقای مەوالنا لە سلێمانی لە گەڵی ژیاون. ئەبولوەفما شماعیرێکی بە توانما 
اش دان. سااڵنی دواتر چۆتە بەغمداد لە مەردقەدی شمێخ بوە بە زمانی فارسی. شیعرەکانی لە پلەیەکی ئەدەبی ب

 عەبدولقادری گەیالنی نیشتەجێ بوە، ئیرشادی کردوە. هەر لە بەغداش مردوە.
 (253 - 251)ایمانی: یەکێ لە نامەکانی بەهائواڵ بۆ شێخ عەبدوڕەحمانی نوسیوە. 

ب اسممرار" ی شممێخ (، ناسممراو بە "کاتمم1313 - 1223وەنممدی لە گەڵ مەال حامیممدی بێسممارانی )پێ
عوسمانی سیراجەدین هەبوە. مەال حامید دانەری چەندین کتێبە لەوانە "ریاض المشتادقین" کە بۆ باسمی ژیمان 
و کەراماتی مەوالنا خالید و شێخ عوسمانی سیراجەدین و رێوشوێنی تەریقەتی نەدقشبەندی نوسیوە. بەهمائواڵ 

ەکانی بەهائواڵ لە بەر دەس دایە، وەاڵمەکانی مەال حامیمد، لە گەڵ مەال حامید نامەیان ئاڵوگۆڕ کردوە، دەدقی نام
نامەکمانی بەهمائواڵ، بە زممانێکی  (231 - 222. )ایممانی: ئەگەر وەاڵمی بمۆ نوسمیبێتەوە، لە بەر دەس دا نمیە
 ئەدەبی و عیرفانی بە پەخشان و شیعر نوسراون.

سمراوەکانی ئەوسمای سملێمانی هەروەها نامەیەکی بۆ حاجی رەسول نوسیوە کە یەکێ لە کەسمایەتیە نا
 بوە.

 (، مورشممیدی تەریقەتممی دقممادریک 1275 - 1212وەنممدی لە گەڵ شممێخ عەبممدوڕەحمانی خممالیس )پێ
 میوان بوە. ،لە تەکیەکەی ئەو لە کەرکوک ،بەهائواڵ لە گەڕانەوەی دا لە سلێمانیەوە بۆ بەغداد هەبوە.

. بەاڵم الی یماوانی سملێمانی زانمراو بموەکەسایەتی راستەدقینەی دەروێش محەمەد دیمارە لە الی گەورەپ
خۆیشی ویستویەتی بە نەناسمراوی بمێنێمتەوە. بەاڵم سمەرەنجام وەکمو کەسمایەتیەکی  خەڵک نەناسراو بوە.
 گرنگ دەرکەوتوە.



ئاشکرابونیلەسلێمانی
فەدقێیەکممی سممنەیی لە خانەدقمما خوێنممدویەتی. مامۆسممتاکەی دەرسممی مەشممقی خەتخۆشممی پممێ وتمموە، لە 

ە فێرکردنی نائومێد بوە دەری کردوە. فەدقێکە ئەوەندە دڵگران بوە گریاوە. دەروێمش ممحەمەد، کە بەرئەوەی ل
همۆی گریمانەکەی بمۆ  نەکەی بوە لێی پرسیوە بۆچی ئەگمری؟لەو کاتەدا نیشتەجێی خانەدقا بوە، گوێی لە گریا
شمیعرەکانی مەولەوی  ویستویەتی یارمەتی بمدا. مەسمرەعێکی لە ،باس کردوە. دەروێش بەزەیی پێدا هاتۆتەوە

بۆ نوسیوە کە بیکا بە سەرمەشقی فێربونی خەت. پماش مماوەیەک  ،بە خەتێکی خۆش لە سەر کاغەزێ ،رۆمی
فەدقێکە بە چاکی فێری بوە و خەتی خۆش بموە. مامۆسمتا و فەدقمێ و شماگردەکانی تمر لە مە سمەریان  ،مەشق

نمیە، بەڵکمو خوێنمدەوارێکی شمارەزایە. سوڕماوە و، تێگەیشتون کە ئەم دەروێش محەمەدە کەسێکی ئاسمایی 
 (137)ایمانی:  ئیتر رویان تێ کردوە و ناوی باڵو بۆتەوە.



ئاشکرابونیلەسەرگەڵو
یەکێ لە شێخەکانی سلێمانی باخی هەبوە لە سەرگەڵو. جاروبار بمۆ بەسمەرکردنەوەی بماخەکەی چمۆتە 

وتوە: "بڕۆ بۆ کێوی سەرگەڵو ئەنواری  سەرگەڵو. جارێکیان بۆ حەوانەوە نوستوە. پێغەمەر چۆتە خەوی پێی
ی لە دەنگی موناجات بموە.  شێخ کاتێ لە خەو هەستاوە کەوتۆتە گەڕان لەو نزیکانە گوێ .زاتی کردگار ببینە "

دا چوە دەروێشێکی دیوە لە ئەشکەوتێکی نزیک سمەرگەڵودا بە دەنگێکمی خمۆش موناجمات کەبە دوای دەنگە
وە. جاروبار سەری داوە. لە گەڕانەوەی دا بۆ سلێمانی باسی کمردوە. ئیتمر ئەکا. ئاشنایەتی لە گەڵ پەیدا کرد

 (133)ایمانی:  دەماودەم هەواڵەکە باڵوبۆتەوە. شوێنەکەی و خۆی ئاشکرا بون.
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ئاشکرابونیالیکەسوکاری
. لە گەڵ بە جمێ بهێڵمێسملێمانی  بڕیماری دابمێ ،بموەئاشکرا دەروێش محەمەد دوای ئەوەی پێ ئەچێ 

هەیە مماڵ و دارایمی خمۆی  هەرچمی ،تەگبیریان کردوە، ئەبولقاسم بگەڕێتەوە بمۆ هەمەدان ی هاوڕێیئەبولقاسم
 بیکا بە پارەی نەختینە و، بگەڕێتەوە سلێمانی لە گەڵ دەروێش محەمەد پێکەوە بمڕۆن بمۆ میسمر.و فرۆشێ یب

 (142)ایمانی: 
. شتەکانی فرۆشمتوە و اوەێ هێنبە ج یتەوە بۆ هەمەدان و داواکەی دەروێش محەمەداوەئەبولقاسم گەڕ

شەو حسمەینعەلی خمان سموڵتان، بە  .لە هەورامان "رێژاوگوندی "کردویەتی بە پارە و لە رێگەی سنەوە چۆتە 
 ،سلێمانیشاری بەرەو  توەکەو ێڕ یە، بەیانی کە بە دیارە زانیوێتی پارەی پێ .میوانی الی خۆی گلی داوەتەوە

ە پەنمایەک لە اندویانەت. پارێزەرەکانی لە رێگە گەیناردوەتنیەوە لە گەڵ چەند سوارێکی بە بیانوی پاراس ،خان
. بە شمتوەهێ انیم بەجمێ ەممردو وایمان زانیموە .بڕیموە انو گەرویم ەندوەلێ سم انشاخی گراویدۆڵ، پارەکەی

. اوەبرینەکەی پێچ نەمردوە، سەیری کردوەتە سەری و ۆچ الشەیەکی بینیوەرێکەوت شوانێ لەو نزیکانە بوە، 
و  تمموەگر انهەڵیمم .نو. خەڵممکەکە بە دەنممگ برینممدارەکەوە چممی کممردوەئاگمماداری خەڵکممی گونممدەکە وەچمم
. کە ی کمردوەدقسە بکا بەاڵم داوای دقەڵەم و کاغەز وەتوان ەیەوە بۆ ناو دێ. لە بەر زامی گەروی نەتناویاگوێز

 ی:وێتنوسی وەبۆیان هێنا
سوڵتان میوانداری کمردم و چەنمد کەسمی بمۆ من ئەبولقاسم بازرگانێکی هەمەدانیم. حسەینعەلی خان "

داوای سزادانی ئەو و وەرگمرتنەوەی شمتەکانم  بۆیە پارێزگاری لە گەڵ ناردم. ئەوانە لە رێگەدا وایان لێ کردم
 ئەکەم.

 لە کۆتایی دا نوسی بوی:
ئەگەر حکومەت شتەکانیان بۆ وەرگیرایەوە، ئەبێ شتەکان و پارەکان بگێڕنەوە بۆ دەروێش محەمەدی "

وای ی کێوی سەرگەڵوە و هماتوچۆی تەکمیەی شماهی نەدقشمبەند ئەکما لە سملێمانی. ممن د ئێرانی کە نیشتەجێ
ستا گەڕاومەتەوە بۆ دیدەنی ئەو. ئەگەر پارەکەیان بۆ گەڕایەوە، ئەوان ئەتوانن ێبینینی ئەو چومەتە ئێران و ئ

 "بە هەر جۆرێ بیانەوێ بە کاری بهێنن.
ەبولقاسم و هەواڵەکەیان گەیانمدۆتە خانەدقمای مەوالنما لە سملێمانی و، خەڵکی گوندەکە وەسێتنامەکەی ئ

دەروێش محەمەدیان لێ ئاگادار کردۆتەوە. دەروێش محەمەد دۆسمتایەتی لە گەڵ شمێخ عەبمدوڕەحمان و شمێخ 
محەمەد کوڕانی شێخ عوسمانی سیراجەدین هەبوە. لە روداوەکە ئاگاداری کردون. هەردو شێخ خۆیان خەڵكمی 

بون. هەردوکیان بە دەنگ داواکەوە چون و، دەروێش محەمەدیان لە گەڵ خۆیان بردوە بمۆ شموێنی هەورامان 
روداوەکە کە لە ناو خاکی ئێران دا بوە. لەوێ تەرمی ئەبولقاسمیان، بە ئاممادەیی دەروێمش ممحەمەد بە خماک 

 (242)ایمانی: سپاردوە. شێخ عەبدوڕەحمان خەرجی کفن و دفن و بە خاکسپاردنی کوژراوەکەی کێشاوە. 
دەروێمش ممحەمەد لە گەڵ هەردو شممێخ گەڕاوەتەوە سملێمانی بەاڵم لە سممەر داوای شمێخ عەبممدوڕەحمان 
سکااڵیەکی لە گەڵ وەسێتنامەکەی ئەبولقاسم نوسیوە بۆ کاربەدەستانی ئێران بۆ ئەوەی لە روداوکە بکمۆڵنەوە 

مەد روداوەکە بمۆتە هەواڵ لە رۆژنمامەی و وەسێتەکەی ئەبولقاسم بە جێ بهێنن. دوای سکااڵکەی دەروێش محە
رەسمی ئەو سەردەمەی ئێران دا. باڵوکمردنەوەی ئەم هەواڵە بمۆتە همۆی دۆزیمنەوەی شموێنی خۆحەشماردانی 

 دەروێش محەمەد لە الیەن کەسوکارەکەیەوە.
رۆژنامە رەسمیەکەی ئێران هەمو مانگێ جارێک نێردراوە بۆ کارگوزاری ئێمران لە بەغمداد. کمارگوزار 

ش هەمیشە هاتوچۆی ئەو دقاوەخمانەیەی یهەروەها زاوایەکی دەروێش محەمەد .توچۆی دقاوەخانەیەکی کردوەها
روداوەکەی بۆ دانیشتوانی دقاوەخمانەکە بماس کمردوە. زاواکەی یەکسمەر گوممانی کارگوزاری ئێرانی کردوە. 
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اڵ کەوتممۆتە کممردوە کە دەروێممش مممحەمەد هەمممان کەس بممێ کە لەمممان بممزر بمموە. لە گەڕانەوەی دا بممۆ ممم
 مشورخواردنی پەیجوری دەروێش محەمەد.

شێخ سوڵتان کەربەالیی، کە یەکێ بوە لە بابیەکانی عەرەب و، لە ئەتباعی تماهیرە بموە و لەوانە بموە کە 
هاوسەفەری تاهیرە بوە لە گەڕانەوەی دا لە بەغدادەوە بۆ کرماشمان و هەمەدان، هەر لە سمەر داوای ئەم چمۆتە 

ۆتەوە بەغداد. میرزا موسما کلمیم، بمرای بەهمائواڵ کچمی شمێخ سموڵتانی هێنماوە. شمێخ ن و تاران و چێدقەزو
سوڵتان، ئەگەرچی بە تەمەن پیر بوە، بەاڵم ئەو داوای کردوە بچێتە کوردستان و بە دوای بەهائواڵدا بمگەڕێ. 

چەنمد نمامەی  شێخ سوڵتان لە گەڵ ئادقا محەمەد جەواد حەطاب، کە ئەویش عەرەب و لە پەیڕەوانی باب بوە، بە
خێزان و بنەماڵە و الیەنگرەکانیەوە، کە داوای گەڕانەوەیان کرد بو بۆ بەغمداد، بە درێژایمی رێمگە لە هەواڵمی 
دەروێش محەمەدیان پرسی و چون بمۆ سملێمانی لە خانەدقما دامەزران. ئاگاداریمان کمرد دەروێمش ممحەمەد لە 

رۆژ لە  22بگەڕێتەوە بۆ سلێمانی. دوای هاتنەوەی ئەشکەوتێکە لە سەرگەلو. کەسێکیان ناردوە بە دوای دا کە 
گەڵی خەریک بون و پاڕاونەتەوە تا رازییان کردوە لە گەڵیان بگەڕێتەوە بەغداد. پێمی وابموە الیەنگرەکانیمان 
بێ سەروبەر و لە رێ الیان داوە. ئەوانیش هەڕەشەیان لێ کردوە کە ئەگەر نەگەڕێتەوە هەممو ئەوان دێمنە الی 

 (312 - 311)ایمانی: ی لێی کۆ ئەبنەوە. ئەم لە سلێمان
لە رێممگەی کەرکمموکەوە ز  1256ی مممارتی  11بەرامممبەر ک  1272ی رەجەبممی سمماڵی  12رۆژی 

 (316)ایمانی: گەڕاوەتەوە بەغداد 
دو  وبەهائواڵ لە بەغداد ئیتر خۆی بە یەکجاری ئاشکرا کردوە. بەیانیان و ئێواران چموە بمۆ یەکمێ لە

 خەڵک کردوە و بانگی کردون بۆ سەر دینەکەی خۆی.دقسەی بۆ  یە،دقاوەخانە

بەهائواڵوزانایانیکورد
ئەگەرچی بەهائواڵ نزیکەی دو ساڵی تەمەنی لە سلێمانی بە سەر بردوە و، لەو ماوەیەدا کە لە خانەدقمای 
و مەوالنا خالید ماوەتەوە هەلێکی باشمی بمۆ هەڵکەوتموە تما لە گەڵ دەیمان زانمای ئماینی و رابەری تەریمقەت 
کەسانی ئاسایی ئاشنایەتی پەیدا بکات و، هەر لەو ماوەیەدا بەشێ لە شیعرەکانی و کمارە فیکریەکمانی بەرهەم 

توانیوە کاریگەریەکی ئەوتۆی لە نماو مەال و زانما و رابەرانمی تەریمقەت و کەسمایەتیەکانی  هێناوە، بەاڵم نەی
ێبمازی خمۆی. ئەمەش ڕکا بە هماوبیر و هاو سلێمانی دا هەبێ و، هەندێکیان بە الی خۆی دا رابکێشێ و بیان

 ئەشێ بە دو جۆر لێک بدرێتەوە:
ویستبێ بە ئاشکرا بانگەواز بۆ باوەڕەکەی بکمات بمۆ ئەوەی کەسمایەتیەکەی  یەکەم، رەنگە خۆی نەی

دا داوودەزگمای دقاجماری لە ئێمران  بە تایبەتی کە لەو سمەردەمە بێت و، ژیانی نەکەوێتە مەترسیەوە.ئاشکرا نە
 ە توندی کەوتبونە راونان و گرتن و کوشتنی بابیەکان.زۆر ب

بوە لە ناو مەال و زانایان و رابەرانمی  دوەم، زەمینەی فیکریی باڵوبونەوەی ئەو باوەڕەی بەهائواڵ هەی
تەریقەتە باوەکانی کوردستان دا نەبوە. زانایانی ئاینی و رابەرانمی تەریقەتمی دقمادری و نەدقشمی و بە گشمتی 

شافیعی بون. بیروباوەڕی بابی و دواتمر بەهمائی   لە ئێمران و   لە نەجەف و  - سوننیخەڵکی کوردستان 
خیەکان "شمیخیە" دا بماڵو بمۆتەوە. شمەیخیە و ەدا، بە تایبەتی لە ناو رێبازی شەیکەربەال و بەغداد لە ناو شیع

نی بممابی کە بممۆ بممابیە و بەهممائیە لە کوردسممتان زەمیممنەی باڵوبممونەوەی نەبمموە. تەنممانەت یەکممێ لە رابەرەکمما
 باڵوکردنەوەی باوەڕەکەیان چۆتە سنە، شەڕێکی خوێناوی لێ دقەوماوە، کە بە "جەنگی کاروانسەرا" ناسراوە.
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سەرچاوەکان
 دەربارەی ئاینی بابی و بەهائی و باوەڕەکەیان و کەسایەتیە سەرەکیەکانیان، بە زمانی فارسی بڕوانە:

 شمسی، 1336دهخدا، لغت نامە، تهران 
 - 122 )ص(،  مبح ازل 663(، حسمین علمی بهماء )ص317 )ص(، بهماءاللە 64 - 32 )صکانی: بماب بابەتە
 (113 - 131 )ص(، طاهرە 126

 دایرە المعارف فارسی،
 بە سرپرستی غالمحسین مصاحب،

 بابەتەکانی: باب، بهاءاللە، بهائیە یا بهائیان،
 ی لە کوردستان بڕوانە:بۆ دەدقی نامەکانی بەهائواڵ بۆ کەسایەتیەکانی کورد و مانەوە

 امیر فرهنگ ایمانی، عنقای بقا در دقاف وفا
 هجرت ح رت بهاءاللە بە سلیمانیە و کوه سرگلو،

 ، موناکو.2337ودقایاڵ دوران بغداد و کردستان، فیبروری 
 دەربارەی ئۆلی بابی و بەهائی و باوەڕکەیان و کەسایەتیە سەرەکیەکانیان، بە زمانی عەرەبی بڕوانە:

 ردی، لمحات اجتماعی، من تاریخ العراق،علی الو
. لەم بەرگەدا لە چەند شوێن لە ژێر سەردێڕی جیاوازدا باسی بەهائیەکانی کمردوە لەوانە: 2334الجزء الثانی، دقم 

(، بهاءاللە فی 233 - 163 )ص(، دقر  العین 153 - 144 )ص(، ظهور الباب 144 - 143عقائد الشیخیین )ص
 (241 - 232 )صالبابیین والشیع،  (، بین222 - 216 )صبغداد 

 عباس العزاوی، العراق بین احتاللین،
 (76 - 72 )صالجزء الساباڵ، الباب و البهائیە 

 دەربارەی ژیاننامەی شێخ محەمەد ئەبولبەها، شێخ عەبدوڕەحمانی ئەبولوەفا، بە زمانی عەرەبی بڕوانە:
 عبدالکریم محمد المدرس،

 .1123عنی بنشرە محمد علی القرەداغی، بغداد علماٶنا فی خدم، العلم والدین، 
 کاتب االسرار مال حامد بیسارانی،

 .1326سیری در ریاض المشتادقین، بتصحیح ومقدمە و حواشی و تعلیقات: ابوبکر سپهرالدین، 
 



 
 
 
 
 
 






