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 :ضةند وتةيةك لةجياتى ثيَشةكى

كاركردن لةسةر كةلةثورو شويَنةوار، هةروا ساناو ئاسوان  
 .ةيني

طرانن، بةتايبةت لوةناو   لةبةرئةوةى، ئةوبابةتانة زؤر ئاَلؤزو
ئةم نيشتمانة لةتلةتكراوةدا، بوةهؤكارى نوةبونى سةرضواوةى    

طرنطى نةدان بة  ءبةالرِيَدابردنى  زانستى ءشيَواندن ءثيَويست
رت يتويَذينووةوة، لةاليووةن اليةنووة ثةيوةنديوودارةكان، لةاليووةك   

راثكردنيان لةاليوةن ضوةتةو   ء خهةَلكؤَلني ءشكاندن ءتيَكدان
نةوارو قاضاخضيانى ئاوديوكردنى ئةو ميَذووة ثورِ  دزةكانى شويَ

 ءبايةخووةى نةتةوةكووةمان، كوواركردنيب لووةم بوووارة زؤركووةم
كتيَبوةكانى   ء دةطمةنة، زؤرجار ئوةبىَ بطةرِيَينوةوة سةرنوسوني   

طةرِيوودةكانى ئووةوروثا، كةسووةردانى ئووةم    ءرِؤذهةالتناسووان
انة نيشتمانةيان كردوةو بؤضوونةكانيان لةسوةر ئوةو شوويَنةوار   

نوسوويوة، لووةناوكارة خؤماَليووةكانيب، ئووةوةى كرابيَووت تووةن ا 
هةسوووتى دَلسوووؤزى ضوووةند نوسوووةرو   ءكةسووو  هوووةوَلى

 ءشويَنةوارناسيَكة، ئةوةش هةق وايوة بةهةنود وةريوان بطورين    
سوثاسوطوزاريان   ءدةستى رِيَزو خؤشةويستيان بؤدريَذ بكريَوت 

( سوواَليَك سووةرقاَلى كووارى رِؤذنامووةوانى  11بووني، موواوةى  



 
 

مةيدانى بووم، لةو ماوةيةدا بؤ رِؤذنامةى   كوردستانى نووىَ(  
بؤضةند رِؤذنامةيوةكى توريب، لةسوةر     بةتايبةت بؤ دواالثةرِة،

رت كارم دةكوردو  يزؤر بابةت ءدارو درةخت ءئةشكةوت ءشاخ
بابةمت بؤ دةنوس ، جطة لة كارة رِؤذنامةوانيةكانى ترم، هةر لة 

لةوكاتةوة خولياى كاركردمن،  رِيثؤرتاذو نوسينى وتار، ءهةوالَ
ال شوريين بووو، دواى     نةتةوةكةمم شويَنةوارو كةلتورسةر لة

زيؤنى طووةىل كوردسووتان، موواوةى سوواَليَك  فئووةوة لووة تةلووة 
بةرنامةيووةكى شووويَنةواريم ثيَشكةشووكرد، ضووةند  بابووةتيَكى    
رِؤذنامةوان   هةمةجؤر كةبابةتى  كةلتورو شويَنةوار بوون، لة 

ةكاندا باَلوم كردبونةوة، لةدووتويَى كتيَبيَكودا  رِؤذنامةوطؤظار
ميَوذوو(   ءضامثكردن، لةذيَر ناونيشانى   ئاويَزانبونى سروشوت 

ئةو كتيَبة، لةماوةيوةكى كةمودا لةكتيَبنانةكانودا نوةما، بوةالم      
ضاث  دووةمم نةكردةوة، ثاش ئةوة، ضووومة رِاديوؤى دةنطوى    

نامووةى (سووالَ ضووةندين بةر 5طووةىل كوردسووتان، بؤموواوةى   
هونووةريم ئامووادةو ثيَشكةشووكرد، جطووة لووةكارى  ءكووةلتورى

نوسينم، بةبةردةوامى بؤ طؤظارو رِؤذنامةكان، دوايى لةكةناَلى 
لوةويَب ضوةندين    ءضوومة بةشى ديكؤميَنتوارى (knn) ئامسانى

 بةرنامووةم ئامادةوثيَشكةشووكرد، ئووةتوامن بَلوويَم، هووةنطاويَكى  



 
 

هاورِيَيوةكى نوزيكم   طرنطى كاركردمن بوو لةوبوارةدا، ضوةند  
كووةئاطادارى ئووةو كارانووة بوووون، زؤر ئووةوةيان دووثووات     
ئووةكردةوة، كووة ئووةو كارانووة بكووةم بووة كتيَبيَكووى تايبووةت بووة 
شووويَنةوارو كووةلتور، دةقووة نوسووراوةكانى  شووويَنةوارةكامن،   

زيؤن كردمة زمانى كتيَب، شتيَكى فدةسكاريكرد، لةزمانى تةلة
ة، ئووةو بابةتانووة جطووة لووة توور كووة زؤر طرنطووة بيَلوويَم ئةوةيوو

طؤظارةكووان، طرنطيشووم دا بةكةسووة   ءسةرضوواوةكانى كتيَووب
شارةزاكانى  ئةو شوويَنانةى شوويَنةوارةكانى ليَبووةو     ءبةتةمةن

لةطةلَ نوسينةكان بابةتى تازةم  ليَدروست كردون، بةونيازةى  
مانودووبونى   ءببنة بابةتيَكى تةواوو ثرِ لةزانيارى، ئةموة هوةولَ  

كورتى نوابىَ،   ءةى منة، هةرضةند هيض كاريَك بيَكةمضةند ساَل
بووةالم ئووةم بابةتانووة، نوسووينيان باشوورتة لةفةرامؤشووكردنيان،   
كورديب طوتوةنى  ديوارى شووان كنطورة، يوان ئاَلوةكؤك(،       

لوة    ءكةى مون ببيَتوة بةرهوةميَكى سوودبةخب    يةبةهيوام دياري
 . كتيَبنانةى شريينى كوردى جيَبطريَت

 

 االنىرِةووف حمةمةد ئ

 دىكور 2772بةفرانبارى 
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 دةربةندى بازيان
 
 
 
 
 
 

ميَذووى نةبةردى، ضريؤكى   دى بازيان، ناوضةيةك ثرِاوثرِ لةدةربةن
سريريةراراىيَ ، ىاَيَريريي بييَىينريريى  نريرياوى دةربةنريريدى بازيريريان دةبريري   

 نةبةردييةىان ء بةردةقارةمانةلكيَشمان دةىات بؤ رِاسىةوخؤ خةيالَ ث
 .يَخ مةمحيدى حةفيدوجةنطاوةران ش

رسىطاو ئاسريةوارى  بةآلم ئةم ناوضةية ميَذووييةى  ديَرين  هةيةو ثة
ئاشريريكرا لريرية  ئاشريرييرييةىان بريرية   ءساسريريانييةىان ءديَرينريري  ئةشريريكان  

ئةم دةربةندة النةيةى  ئارام برييوة بريؤ ئريةو     ءناوضةىةدا بةديدةىريَت
نرِةوايانريريةى رِكاباريَريريي بريريةم ناوضريريةيةدا َيَثريريةرِييان  ئيمثراَريريؤرو فةرما

ىردووة ياخيد جيَطؤ بيون، ضريينكة برييون  ئريةم دةربةنريدة برةنىري       
مانريريةوةو بةشةسريريةندن  هريريةر بريريةل و هؤزيَريريي بريريية ىريرية ىةل كةل ريريةى 

 . باآلدةسيت بةسةر هةردوو دييى دةربةندةىةدا هةبيوبيَت
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شريييَنةوارى   ءديياربةنريديَي ةم ناوضريةية، خريؤى لرية    سيماى ئاسارى ئ
هةر يريةىيَكيان  ةردةقارةماندا بةرجةسىة دةىات ىةب ءثةرسىطاى ىؤن

سةربيزةشريىةى جيرياواز    ءوييةى  َايىةت بةخؤى هةيةو ضريؤكك ميَذو
 .لةبارةيانةوة باس دةىريَت

ئةم ديياربةنريدةى جياىريةرةوةى هريةردوو ديرييى دةربةندةىةيرية،      
دةم  نريديَي سةرضرياوة لةسريةر   ميَذووييةى  ديَرينري  هةيريةو بريةثيَ  هة   

وآلَ  زامياى ثيَيَراوة، ئةم ديياربةنريدة  لؤلؤييةىاندا دروسىكراوة ىة
رِكل يَك  ئيَجطار برنط  بينيية لة رِووى سريةربازييةوةو لؤلؤييريةىان   

ن بريريةىاريان هيَنريرياوةو وةك قريةآلى بريريةربرى بةرامىريريةر بريرية ئاشريرييرييةىا 
ا لريةم جيبرافيريا   بةرىريةوَن  خييَنرياوى لةنيَيانيانريد    ءضةندين جريةن  

 .بضيىةدا رِوويداوة
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ئةم دةربةندة دةربا يان دةروازةيةىة لةبريةلَ ضريةند دةربةنريديَك     
ىؤَاييريان ديَريت،   َردا لةزاؤة شاخ  قةرةداغ، ىرية برية دةربةنريد ان    

كاهريةال ت دةسريىثيَدةىات ىرية    رِكائاواوة بريةرةو  رِدةربةندةىاني  لرية 
 :ثيَكديَن لة

سةبرمة، دةربةند جافةران، دةربةنريد  دةربةندى بازيان، دةربةندى 
ةربةنريريد ئةسريريىيَة، دةربةنريريد بريرياوور بؤشريريان، دةربةنريريد دارى زةرد، د
 .دةربةند ان ء)َةىية(، دةربةند باسةرِة، ثةيكيل  

دةربةند سةبرمةو و لة بةين  يَيان زاؤة شاخةىان  قةرةداغدالة ن
قريةرةداغ   ؤث ميَربيزاريَي هةية ىةثيَ  دةل يَن )قري  ءدارى زةردا، ضةم

 . و دارى سةوزى بةورة بةناوبانطةئاوى زكر ءىان  ء(ىة بة فيَنك 
ةرثيَنريىةدا هرياَية   باسريةرِةية لةنيسريين  ىريؤن  س    ءناوى ئةم قؤث 

ئةشكان ، ىرية   ءفارس  ءبةزمان  يؤنان 
ضريياى هريةورامان   دا لةلةناو بؤزةيةىري 
مؤزةخانريريةى لةنريريىا و ئيَدكزراوةَريريةوة
دةبةرِيَىريةوة بريؤ   و ميَذووى بةريىانياداية

سريريةدةى يةىريريةم  ثريرييَ  هريرياَن   ينريريا  
 لية النالم(.) ثيَغةمىةر

ة لةسريةدة ىؤنةىانريدا   ئةم دةربةنريد 
ىردوة، زيَكري  دابؤىريةر بيزةرييريان ثيَريدا    و زياَر لة هيَناوى هةبيوة

ديارَرينيان ثاشاىان  ئاشيورى بيون بةَايىريةَ  )ئاشرييور ناسرير ثريال       
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ة )بابيىا(يريرية لةسةرضريرياوة  دووةم(، نريرياوة ىؤنةىريريةى ئريريةم دةربةنريريد   
شريةرِى بريةورة بريةورة لةميرَيذووى     ئاشيوريةىاندا، هةر لةم شييَنةدا 

شرييَخ   ءةرِةىان  ئريةورِةمحان ثاشرياى بابريان   نييَدا رِوويريداوةو شري  ءىؤن
 .مةمحيدى نةمر بةل طةى ئةم رِاسىييةن

 : مامؤسىاى بةورة خياليَخؤش بيو )َؤفيق وةهى  (دةل يَت
لرية   ى َنالمدا بؤ دةربةنريدى بازيريان هرياَ   يىؤنرتين ناو لةميَذووى ئ

( محداللريرية اتنريريىيفيداية ىريرية ميَذووةىريريةى   نزهةةالقلوبةة  لىىيَىريري  )
نرياوى  9بة )دةربةندى خةليفرية   ءزايين  3221رِيَىةوة بؤ سال   دةبة

خةليفة الى (يريريرية، ضريريريينكة) ينبةةة  ةمريريريةش نريريرياويَك  ) دةبريريريات، ئ
خيايريرية مريريام ( دةوَريريرا بريريةوةدا ىريرية خةليفريريةى  إئينريريما يلييةىان بريرية 

  .لةجيهاندا
 : لة بةشيَك  ديكةدا مامؤسىا )َؤفيق وةهيب(  دةل يَت

(ئةم دةربةندة رخيىأدولتلعثم نيالتلةميَذووى  يمسانيةىاندا وةك )
زايين ( سرييل ىان  3311( ناوبراوة ضينكة سال   )مضيقلقمي نلشة  لبة )

، بريةبرِواى مامؤسريىا وةهىري     سيلةميان قانين  بيزةرى ثيَريدا ىريردووة  
و (هب  نيةل) ناويَك ىرية مام (ةوة وةربؤاوة بةوةدا إ(ة ىةهةر لة )ميانإ)

  . ( ىان لةوناوةدا زكر بيونهيقمس عيبلهب  نيئةو سةردةمة )
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وةهى  دةفةرمييَت: ميَذووى نادرشا ىة )جيهان  هةروةها مامؤسىا
( بةفارس  دايناوة، ئةم دةربةنريدة برية   ان شاى نادري(يةو )مؤزا مةهد

واَا )دةربةندى سث ( ناودةبات، بةوةدا ىةبةردةىان   9اق دةربةند )
)قاث  َيرىةىان )دةمؤ قاثي( واَةهةروةها لةسةردةميَكدا  ءسث  بيون

 .ئاسن (يشيان ث َ وَية
( زايينري   3081   )واىل بةغداد سليَمان ثاشا، لة بريةهارى سريال   

بابريان  ىةسري  نرياردة سريةر ئريةورةمحان ثاشرياى      هةزار لةشكريَك  سةد
ضريريينكة لريريةىاَ  دةسريريىىةىاربيونيدا وةك والريرين بةغريريدا نةضريرييبي بريريؤ  

و لةشكريَك  ةيزان  خؤى ىؤىردةوةثؤكزباين، ثاشاى باباني  ىة بةم
لةشكرةىةى  ءاردة دةربةندى بازيان لةوىَ خؤي دوو هةزار ىةس  ن

شريكرى والييريا   ، َريا لةبريةلَ لة  يان ىرد بة قاميكاري  دةربةندةىةدةسى
ةَييريةى   قارةمانيي ءلةشكرى ىرييرد ئازايريةَ   و يونةوةدةسىةو يةخة ب



 د ئاالنىەمەووف محەر....................ێژووييەكانم ەشتگە
 

 

 

 
 
 

14 

امارةيةى  ىةم  سةربازةوة ئةوةنريدةى نريةمابيو   بيَييَنةيان نيشاندا، بة
شيَيةى زكربةى جةنطريةىان   لةشكرى واىل َةفروَينا بكةن، بةآلم هاو

ناوضريةىة لةضريةند دكل يَكريةوة    خريةل ك   ىيرد لةميَذوودا، هةنديَي لة
 ءن، ثاشريرت ئريةورِةمحان ثاشرياى بابريان    دةىرية ن  لةشريكرى والرين   يَيرِيَن

 .بةرةو ئيَران هةل ديَن ءسيثاىةى دةشكيَن
لة رِووداويَك  هاوشيَيةدا، وةك 

ى دووبريريريارة ئريريريةوةى ميرَيريريذوو خريريريؤ
دا شريرييَخ 3939بكاَريريةوة، لةسريريال   

مةمحيدى نةمر لة دةربةندى بازياندا 
رِووبريريةرِووى هيَزةىريريان  ئينطليريريز   

خ لةوىاَةدا هيزةىريانن شريي  بيوةوة، 
 امارةيانىريريريريريريريريرية حممريريريريريريريريرييد

(ضريريريةىداربيو لةدةربةنريريريدي 188)
ي دةربةنريريدي بازيريريان شريرييينيَكن يريريةيَبازيريريان خييريريان قريرياميكردبيو، بةوث

هيرَيريريزي 3939ي مريريريانطن حريريرييزةيرانن 31داوارة. لريريرية ءسريريريةخت
ئينطليزةىان بةهيَرشكردن بةرةو دةربةنريدي بازيريان دةسرييت ثيكريرد.     

ةى ئةوةنريد  ءَةنط  بة هيَزى ئينطليز هةل ضين شيَخ بة لةشكرةىةيةوة
 .نةمابيو بال وةيان ث َ بكات

 ءدةبنة رِيَنيشاندةرى ئينطليزةىانىةسيَي بيَريَت ضةندبةآلم دة 
لة رِيَطةيةى  ثشى  دةربةندةىةوة دةورى هيَزةىريةى شرييَخيان داوةو   
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ك  ايَر َاشة بةرديَبةبريندارى لةثاش شةرِيَك  قارةمانانة شيَخ مةمحيد 
)بريةردة قارةمريان(   ية دةبؤيَريت، ثاشريرت ئةوبريةردة بة   دةربةندةىةدا بةد

َائيَنريريىاش وةك خريريؤى ماوةَريريةوة. لةوشريريةرةدا   ء ةىريَريريتنريرياوزةد د
( بريندارو ديلن هةبيو، شيخ 388( ىياراوو )10خ ) هيَزةىةى شيَ
َرير  دوا ءيخ غريةري((ي بريراي لرية ديلريةىان برييون     )ش ءحمميد خؤين

 رةوانةي بةغداد ىران.
خ حممريرييد هريريات َريرياين بةيةىريريةم  حيىمريريداري شريرييَ ؤبةمريريةش ى 
طريةى باسرية   يةك ركاي خاياند. ئريةوةي جيَ  ء( مان 1مانن ىة)لةسليَ

لةسريرييَدارةدان سريريزادرا،  خ حممريرييد بةو شريرييَدواَريرير دادبريرياين ىريريرا  
 رخنىنةوةي برييَ دوربريةي ئانريدمان لرية    دواَرحيىمةىةى بؤرِا بؤ دو

  .هندسىان
 
 
 
 
 
 
 

 لطؤان شيَخ مةمحيد لةىاَ  بةدي
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زيندوو هيَشريىنةوةى سريةروةرييةىان  رِابريردوو،    بة ءوةك رِيَزليَنان
دكمن (6ةي دةربةندي بازيان بةرِووبةري زياَر لرية) مؤنؤميَنىيَي لةناوض

دروسريريىكراوة لةسريريةر 
هريريةمان ئريريةو ثارضريرية   
زةوييريريريريريةى شريريريريرييَخ 
مريريريريةمحيدي حةفيريريريريد 
بةربرييريريريريريريريريريريةى  
قارةمانانةى َيَريداىرد،  
ر برية بةرِيَيةبةرايريةَن بشرييت    ىاربيَرِييريةوة سرية  ئةم مؤنؤميَنىة لةرِووي 

و لة ضةند بةشيَي ثيَكريديَت، ىرية دةضرييىة    بيزاري سليَمانية ءبةشت
ةورةي شيَخ مةمحيدي نريةمر  ناوي لةبةردةم دةرباىةيدا ثةيكةريَكن ب

باخضريةىة دةسريت ثيَريدةىات ىريةزكرَرين      ءدانراوةو ثاشان سةوزاين
ناوةرِاسريرييت ثرِكاةىةشريريدا  ةي مؤنؤميَنىةىريريةي ثيَكهيَنريرياوة، ل ووبريريةررِ

ة بةردةقارةمان وةك خؤى دانراوة، لةنيَي مؤنؤميَنىةىةدا بةلةريةك هةي
و يادبارييةىانن شيَخ مةمحيدي َيَدا مناي  ىريراوة،  ويَنة ءىة ئةرشيف

دييار بةنديَكن بةورةشن َيَداية ىة بةشيَيةي هينريةري ثةيكةرسريازي   
وسيين ناوي شةهيدةىان و يجةنطن بةردةقارةمان دةبيَرِيىةوة لةبةلَ ن

 .و ديلةىان لةو جةنطةدابريندار
بةشيَك  برنط  دةربةندى بازيان، ثامشاوةو شييَنةوارى ئيمثراَؤرو 
بةالن  سةدةىان  ىؤنة ىرية لةناوضريةىةدا حكيمييريان ىريردوة، ئريةم      



 د ئاالنىەمەووف محەر....................ێژووييەكانم ەشتگە
 

 
  

17 

شييَنةوارة دةىةويَىة بةش  باشيورى رِكاهةآلَ  دةربةندى بازيان، برية  
قريةزاى ضةمضريةمال دا، لةسريةر ئريةم شريييَنةوارة      دييى ناحيةى َةىيةو 

رِاوبؤضيون  جيرياواز هةيريةو هةنريديَي ميَذووةىريةى دةبةرِيَننريةوة بريؤ       
َييَذينةوة زاننىييةىاني  بيَت ئةم  ءردةشىييةىان، بةثيَ  هةل كؤرل  زة

شريريريييَنةوارة ثةرسريريريىطايةى  ئريريريايين  مةسريريريي يية، بريريريةثيَ  ثامشريريرياوة   
ةبةرِيَىريريةوة بريريؤ سريريةردةم    دكزراوةىريرياني  بيَريريت، ميَذووةىريريةى د  

 .ساسانييةىان
و ىةليثةلة شريييَنةوارييانةى لريةم ناوضريةيةدا    َةواوى ئةو ىةرةسىة

دكزراونةَةوة، لةئيَنىادا لة مؤزةخانةى بشى  سليَمانيدا ثاريَزراون و 
بةشريرييَيازيَك  زاننريريى  سريريةردةمييانة ليَكؤل ينريريةوةيان لةسريريةر ىريريراوةو 

 . ىراوةَةوةميَذووي هةر ثارضة ئاساريَي يةىال 
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 ضوارتاو شويَنةوارةكانى

جنَ ثةاريةى مركةرية   شييَنةوارو ثامشرياوة بريةجيَماوةىان  ىريؤن ىرية    
 ءة بةشيَك  برنطري  سريامان  نةَريةوةي    ثيَشينةىانن ثيَية ديارة، بيون ب

، قريةزاى  بريةالن ناساندن  ميَذووى  دوورو نزيك   ئامرِازو ىةرةسىةى
شييَنةوارو ثامشاوةى ىريؤن    ضيارَا يةىيَكة لةو شييَنانةى ىة ضةندين

  .و بيونة بةشيَك  برن  لة ميَذووى ئةوناوضةيةليَية
 ءشارى سريليَمان   ىيلؤمةَر ىةوَؤَة باىيرى  (13 )ضيارَا بةدورى

لةسةر بةرزاييةك هةل كةوَية، لةم شاركضكةيةدا ئةوةى سةرا  مركة 
ة رِائةىيَش َ بيون  سيرةضناريَك  بةورةية، ىة ميَذووةىةى دةبةرِيَىةو

و بؤَة ناسرينامةى ضرييارَا، هةربؤيرية     ( سالَ لةمةوبةر088بؤ نزيكةى )
ضنارةى ىردوة برية لؤبريؤو ئريارم     شارةوان  ضيارَا بةال ى ئةو سيرة

 . خؤى
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زكر جار رِووانريدنن درةخىيرَيي يريان دروسريىكردنن قةل ايريةك يريان       
َيَىرييين خريةل كن بريؤ سريةردةمةىانن     ء ، دةبيَىة جيَطةي سةرنجنيطاريَي
خؤيريان شريايةدي   ء ي. وةك خةل كن ضرييارَا باسرين دةىريةن   دواي خؤ

ااثؤنن سةردانن ضيارَايان  ( َيميَك  زاننى 3903ئةوةن ىة سال ن )
دارةيان بةمةبةسى  ليَكؤل ينريةوة برِيريية، دواي   و ثارضةيةك لةم ىردوة

(سريال ة،  138دوومان  بةخةل كن ضيارَايان وَيوة )ئةم دارة َةمةنن 
ثريةلن    سريم دووجايريةو لةسرينَ    11مةَرو 32رووبةري بنكن دارةىة 

( رايَمرين برية ب بةمةبةسريى     3901بةورة ثيَي هرياَيوة، لةسريال ن )  
ي ثامشرياوةى سرييَيى خؤيريدا    لةناوبردن  َةقاندييةوة، بةآلم دواَر لةنيَ

سةرى هةل دايةوة، وةك ئةوةى بةدوامن بل يَت مني  ىيردم و لة ثنَ 
ناىةوم، بةدريَذاي  ميَذووى دورو نزيي ئةم دارة يادبرياري دل ريدارانن   
ضيارَاي هةل طرَيوةو   اشقةىان بةثيت ناوي دل ريدارةىانيان لةسريةر   

 .هةل كةندوة
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ء   بيةو ثيرةيان لة نيرَيي لريق  دا ئةم سيرةضنارة النةى هةنلةىؤن
قةدةىةيدا داوة، بةدريرَيذاي  ميَريذوو شريانةو بةرهريةم  هريةنطيين  نيرَيي       

بيةو بةهيض شيَيةيةك خةل ك  ناوضةىة ليَ  نزيريي  ةىة ثاريَزراودرةخى
ىرية لرية   (ثؤال ي)نةبينةَةوة، ئةوةش دةبةرِيَىةوة بؤ بيون  مةزاربةى 

ىريريةوة بريريؤ ثريرييَ  هريرياَن  نزيريريي سيرةضريرينارةىةدايةو ميَذوةىريريةى ئةبةرِيَ
و لريةالى  ةيةى ميَذوناسريان ثؤال ريي زةردةشريىي   ئينالم، بةبييَرةى وَري 

بةَةمةنريةىان  ضرييارَا دةبيَرِنريةوة     ...خةل ك  ضيارَا بةثؤكز دانريراوة 
بةرهةم  هةنطيين  درةخىةىرية هيَنريدة زكربريية برية قريةدى دارةىريةوة       

 . ضؤرِاوةَةوة
 :بؤ ثريالَك دةلَيَت لة بةرهةميَكى  شيعريدا جةمال شارباذيَرِى 

 لةسةر) ثؤال ي (ى نزربةو نزار
 باوةشيَنم ىا .. سيَىةرى خةسى 
 مسؤرةى سرى  زيىةل ةى سةردار

 بهيَنمة خيار بةخؤشةوينى 
 دل نياى بكةم ىة درِندة نيم

 سزا ب َ نيازم ءزام ءزيان
 بةل كي دل دارو زةدةى ديدةنيم
 بؤهةميوبيان َ ، ايان ئةخيازم
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درةخىريريريرية لةسريريريريةر  ئريريريريةم 
نييةىة، ىة ثيَشريرت  سةرضاوةى ىا

و دواَريرير بؤَريرية ىريريان  انريريان بريريية
ثريريريركاةى ئريريرياوى شاركضريريريكةى 
ضيارَا، هةر جريةمال شريارباايَرِى    
شا ؤ  بةم جؤرة لة شرييرريَكيدا  

ف  ىانيةىةو سيرةضنارةىة صةو
  :ئةىلَء  ئةىات

 سيرة ضنارى سةرمايةو ساية
 بازكل ةى ثىةو .. هةَا بىةوىَ

 الق  لةقةديدايةسةدان لق 
 بال   باال ى نانةوى ءقةت قؤلَ

 سيرةضنارى ثؤة ىض  شةن 
 لة  ةشق و  يشيةو نازى ناىةوىَ

 سالَ برِوا ئاهةن  ءهةَا سالَ بيَت
 ديدةو دل يا ناخةوىَ ءلةدةم

 و ثيَ  لةئاوايةخؤى هةأل ىردوة
 بةو دةست ءئةو ئةشيا بةم دةست ءئةم

 وردو درشى  لةناو ضاواية
 ى ليَييان دل شادةو سةرمةستبةخةندة
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 نهيَن  هةميوىضيَك  الية

ئةوةنريريدةى بريرييىَ بريريؤ رِاز 
 شة ىردوة

َال ريريرية مريريرييوى هريريريةميو   
 ثرضيَك  الية

 ئةوةندة دةسى  لة مة ىردوة
( 288و بريةدوورى ) ش  ركائاواى ضرينارة بريةورةى ضرييارَا   لةبة

مةَريَي لة بن شاخ  سةر قةال ت، ئةشكةوَيَك  بضيك هةيرية بريةناوى   
ح ناويَي ل صاساحلةوة هاَية، ضينكة لةىؤندا  سال( ىة لة ناوى)مام 

يديان ىلَ ناو بةناو خؤى َيا حةشارداوة، دواَرير خريةل ك  ناوضريةىة سري    
مريريانكردن  ضريرييارَا، ميَريريذووى بؤردوو ءوةربرَريريية، لريريةىاَ  جريريةن 

( سريريال يَي 188ناونريريان  ئريريةم ئةشريريكةوَة ئةبةرِيَىريريةوة بريريؤ )   ءرِودان
و كضريين  بريؤ خرييارةوة   رِ ءبابريةردةىان   بةر ،بريةهؤى دارِمريان   لةمةو

 . ىةوَن  بةرد بةسةريا، ئةشكةوَةىة َةواو بضيك بؤَةوة
لةبةش  باىيرى ركائاواى شاركضكةى ضيارَا شاخيَك  بةرز بؤَة 
شيرايةى  بةهيَز بؤضيارَا ىة بة) شاخ  قةىلَ ( ناسريراوة، وةك باسري    

ةناوى قةلةوة و هةر بةمة ىؤنةىاندا هيَالنةى قةل بيوةدةىةن لةسةرد
  بريؤ  ميَريذووي  ءئةم شرياخة بؤَرية بةاينريةى بريؤةوةرى    ناوزةد ىراوة، 
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ند شريييَنيَك  برنطري  ليَيرية لةوانة)ئةشريكةوَ      و ضةخةل ك  ناوضةىة
 (، )بةردى قةىلَ(. قةىلَ(، )بةردةبيى َ

ئةم شييَنةوارانة لة ئةدةبياَ  شا ؤاندا رِةنط  داوةَةوةو  شريا ؤ  
 : باس  بةردةبيى َ دا ئةل  َ)جةمال شارباايَرِى( لة 

 لةساى ثةيكةرى ئةسث  ب َ زين 
 سن  ثان  شاخ  بةردى قةلنَ دا

 ىةوا نيشانةى شيَ  نةبةزين 
 هةل طرَية، وةك نة رةَة ليَدا

************ 
 لة بةردى بيى َ بيىَ بؤ ضؤكى 

 خييَناوى شة ىةم ءثةاةى خةناوى
 بيل يَي بيون زاوا داى لة بةركى 

 ةسى  شيررى لة مة ىةمبامني  د
وو بؤضين هةيرية بريؤ     ناوضةىة لةبارةيةوة ئةيزانن دكئةوةى خةل 
هريةردوو بؤضريينةىة   بريةردةبيى َ، ىة 

ثةييةسريريب بريرية سريريةردةمان  ىؤنريريةوة، 
يةىريريةميانط بريَريريدراوى ضريريؤكىيَك  
هاوسةربؤى لة ىؤندا، ىاَيَي بيك 
دةهيَنريَىة ناوضةىة ئةضيَىة سريةر ئريةو   
بةردةو ئةىلَ نايةمة خيار َا ميل كيَكم 
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ىلَ قةبريريةلَ نةىريريةن ، ئريريةواني  ميل كةىريرية ئةىريريةن بةناوييريريةوة و ثاشريريرت 
اوة بةردة بؤى َ، بؤضريين   دووةم ئةوةيريةط لرية ىؤنريدا     بةردةىة ناونر
 .زياَر بةهؤى )ان بةان (ةوة بيوة هاوسةربؤى

ئافرَيَكيان بةخشييةو ئافرةَيَك  َريان ثيَدراوة، ئةو شييَنةى  :واَة
بؤَة ئال يبؤرِى بيىةىان نزيي ئةم بةردة بيوة بؤية ثيَيان وَية بريةردة  

ر ئةوةى لرية زكرشريييَن  ىيردسريىان    بيى َ، ئةم بؤضينة بةهيَزَرة لةبة
 . بةردةبؤى َ بين  هةية

يةىيَك  َرة لةو شييَنة برنطانةى ىة الى خريةل ك    (بةردى قةىلَ)
لة بؤةوةرياندا ماوةَةوة، َةنانةت  ءضيارَا بة بايةخةوة سةير ئةىريَت

ارَاش سريرييديان لريريةم بريريةردة خريريةل ك  بينريريدةىان  دةوروبريريةرى ضريريي 
ل ي برية دانريان    ، خرية ىة ئةم ناوضةيةذميَر بيَ، ثيَ  ئةوةى ىاَوةربرَية

 ءبة بييَرةى بةرىةوَن  رونرياى  ء بةرد ءشاخ ءهيَماى دارو درةخت
دياردةى سروشريت ىاَريةىانيان ديريايكردوة،    ء سيَىةرو قةبارةى مان 

لرية  )ئةسريىيَرة نرياس(    ةئةو ىةسانةى بةم ىارة هةل ناون ثيَيريان وَريراو  
يان دياريكردوة، ئريةم بريةردى   وةرزي ءرِيَطةى ئةزمين  خؤيانةوة ىات

 . لةىؤندا بؤئةو مةبةسىة بةىارهاَية (يةقةليَ)
هةر بةشاخ  قةليَية، ئةشكةوَيَي هةية بؤَة جيَطةى باس  خةل ك  
ضيارَاو زكربةيان يادباريان لةبةل يدا هةية، لةبةر سةخى  شييَنةىةي  

يَطريا  بةردو  َيَكضين  رِ ءهةرةس هيَنان  بةَ ءجيل ةى بابةردةىان  و
ىؤنةىةى ئاسان نية مركة بضيَىة ناوى، بةال م ئةم ئةشكةوَة ثةنابةيةى  
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ؤ بةهيَزى خةل ك  ناوضةىة بيةو لةىاَ  جةن  و ئاشرييبدا ثريةنايان بري   
سريةردةم    ءحرييىمران  مريةليك    ءبردوة،  لةسةردةم   يمسانيةىان

بة ن  رِوخاودا هريةرىاَيَي مةَرسري  لةسريةر دانيشريىيان  ناوضريةىة      
ت رِاسىةوخؤ ثةنايان بؤ ئةم ئةشريكةوَة بريردوةو خؤيريان    دروست بيبيَ

لةدةسى  دوامن ثاراسىية. هةرئةم ئةشكةوَة بؤَة ثاراسريىن  نهيَنري  و   
ىةسريرييَك  خريريةل ك  ضريرييارَا  ئةرشريرييف  شؤرِشريريطيَرِان  شاركضريريكةىة،

(، 3930(بؤ سال   )3910ديق حاج  قادر(ة لة سال   )صىةناوى )
سييةىان  خؤى ىة لريةو سريةردةمةدا   ( سالَ هةميو ىىيَىة سيا38واَة )

وةك ىىيَىخانةيريةك   ئريةم ئةشريكةوَةدا حةشرياريداون   ياساغ بين لريةنيَي  
بةىاريهيَناوة، سديق حاج  قادر ئةندام  حزب  شيي   بيوةو بريةهؤى  

ىةرةسريىةو   ءؤينضاالىين سياسريييةوة بريةردةوام مةَرسري  لةسريةر خري     
   .ىىيَىة سياسييةىان  هةبية ءدةسىنيس

ةسريىةيةى  برنطري  شيناسري     نةوارة ميَذووييانة، ىةربين  ئةم شييَ
ثيَيينريريىة اليريريةن  ثةييةنديريريدار ثاريَزبارييريريان ليَىكريريات و   ءنةَريريةوةي 

نؤاةنيان بكاَةوة، َاىي ئةم شريييَنةوارانة بةزينريدووي  بيزارشريت لرية     
ميَذووى خؤيان بكةن، لةهةمانكاَريدا دةَيانريَريت بكريَنرية هؤىرياريَك       
برنط   رِاىيَشريان   بةشريىيارو ئارةزومةنريدان   ناسريين  شريييَنةوارو      

 .ردميَذوى نةَةوةي ىي
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 :سةرضاوةكان
 (مليانكةى هةزار دةنكةى شارباايَرِ )جةمال شارباايَرِى. 3
  (ئاويَزان بيون  سروشت و ميَذوو) رِةووف حمةمةد ئاالن . 2
 خةل ك  بةَةمةن و شارةزاى ناوضةىة.1
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 بةسةرهاتى كةلَةشيَرةكةى ماوةت

 
 

  
 
 
 

ئيَنريىاى قريةزاى   بةش  باشيرى ئاسةوارى ديَرين  ماوةت ىةوَؤَة 
برية ماوةَرية ىريؤن ناسريراوة، سريةردةمانيَي ئريةوَى، ناوةنريدى         ءماوةت

سةرةى  نيشىةجيَىيون  خةل ك  ماوةت بيةو سيماى ديارى شارسىان  
ميَذووييريةوة ىرية    ناوضةى شارباايَرِ بريية، بريةآلم بريةهؤى رِووداويَكري     

دةبيَرِدريَىةوة، برية  واى نةوة وةك ضؤكىيَك  ئةفنانةي  َائيَنىا نةوة د
دواَريرير لريرية نزيكريرية   ءارةى  لةبريريةلَ زةويريريدا َريريةخت دةبيَريريت ئيَجطريري

   .ئاسةوارةىةيدا ماوةَ  نييَ دروسىدةىريَىةوة
(زايين ، مةغؤلريةىان  3213بؤ  3268سال ةىان  )دةبيَرِنةوة لة

 ءر ناوضةىان  خؤرهةآلَ  ناوةرِاسريت ثاش هيَرشيَك  بةرفراوان بؤ سة
ء َؤرىماننريىان ء خنريىان و ئؤزبةىنريىان  ىازا دابؤىردن  وآلَان  )

و ىاولكارييريريةى  زكر ئيَريريران و يَريريراق(، دةبةنريرية ناوضريريةى شريريارباايَرِ
ى سرييانزةى  لةناوضةىةدا ئةاامدةدةن، ئةم ثركسريةية لريةدواى سريةدة   
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(زايينريدا  3231دةىات، لةسريال   )  يَري ىؤض  لةمةنطؤلياوة دةسريت ث 
اس  ديَنن. لةدواى ىؤَاي  بةخةالفةَ   ةب ءشارى بةغدا دابؤئةىةن

(سالَ دةسةال َ  خةالفريةَ   13)ابؤىارييةشةوة بؤماوةى زياَر لةئةم د
  .ئينالم  ىؤَاي  ديَت

 ءمةغؤلةىان هيَرشيانكردكَةسةر هةربيندو شاريَي ىة مزبريةوت 
ة بيوبيَت، دانيشريىيان  ماوةَرية ىريؤني  لري    ثةرسىطا ئايينييريةىان  َيَريدا  

مزبةوت لة بيندةىةدا هةبيوة، بؤية  ءثةيرِةوان  ئايين  ئينالم بيون
 .رِووبةرِووى هةمان هيَرش  مةغؤلةىان بيوةَةوة

لةسريريريريةروبةندى ئريريريريةم 
هيَرشريريريرية ىاولكارييريريريريةدا، 
ضريريريريؤكىيَك  ئةفنريريريريانةي  

ارِاىيَ  باسريريدةىريَت سريريةر
بريةورةى هريةبيوة    رِكل  ىة

مريال     ءلة ثاراسريىن  بيريان  
 .ماوةت ناسراوةدانيشىيان  بيندةىة، ئةو ضؤكىة بة ىةل ةشيَرةىةى 
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دةبيَرِنةوة، ئةو ئيَيارةيةى مةغؤلةىان خؤيان ئامريادة دةىريةن بريؤ    
ان  ماوةت دةست بة هيَرشكردنة سةر بيندةىة، َةواوى ىةل ةشيَرةى

 .هةل ديَن بةرةو بةرزاييةىان  ثشى  ماوةت ءخييَندن ئةىةن
 

 

 

 

بة شريىيَك    ثؤةثياوان  ماوةَي ، ئةم ىاردانةوةيةى ىةل ةشيَرةىان
ناوةخىة ئامريااةى رِوودانري     دةل يَن ئةم خييَندنة ءنامؤ لة قةل ةم دةدةن

  .مةينةَيية ءئاشيب
ماوةَ   ءةناسراو لةدةشى  خيار ماوةَة ىؤنئةو رِكاة سيثايةى  ن

ماوةت، ىةسان  جيَطةى باوةرِ لة ءيَنىا بارةباى خنىية ،رِيشنثييانئ
شريييَنة  نيازو مةراميان لةمانةوة لةوء ننةر ئةنيَرن َا ئةم سيثاية بناسنييَ

نةناسريراوةىة ىرية بيايرية     بزانن. دواى وةربرَنريةوةى وةال م لةسرييثا  
هيض مةبةسىيَك  خراثيان نية، ئةواني  دل نياي  وةرئةبرنةوة،  ءرِيَىيارن

ىاَرية   بةال م هةنديَي لة دانيشىيان  بيند خييَندن  ىةل ةشيَرةىان لةو
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، هةربؤية لةهيَرشري  ئريةم سرييثاية بؤسريةر     ناوةخىةدا بةهةند وةرئةبرن
و زكريرَيي    باش ئةىةن ىة َيايريدا مريؤ هريةمزة   ماوةَة ىؤن بةربريةى

ئةو ىات مؤى ماوةت بيوة، لة دواى ان  شةهيد ئةبن ىةلةجةنطاوةر
 ءهيَمرياى بينريدى مرياوةت   ء يَىرية مسىرييل  ئةم رِووداوةوة ىةل ةشرييَر دةب 

سةربرِين  ىةل ةشيَر نريةوة   ثؤكزييةى  بيَييَنةى ثيَدةبةخشن، بةجؤريَي
 . دواى نةوة حةرام دةىةن

لةىيردةواريشدا لريةىاَ    ون  ىةل ةشيَر، لةزكر شييَن  دنياخييَند
ئيَياراندا بةناوةخت دانراوة، واَة ئةوىاَة ىرياَ  خييَنريدن  ىةل ةشرييَر    
نية، لةزكر شييَن ىة ئيَياران خييَنريدبيَى  ىةل ةشرييَرةىةيان سريةربرِيية    

خؤى بكةنة قيربان   ئةو قةزاو قةدةرةى رِوو لةو شييَنة بؤئةوةى هةر 
، ئريةدات دةىات، يان وايان هةست ىريردوة رِووداويَكري  خريراِ رِوو   

هةربؤية ئامادةىارى ىراوة بريؤ ئريةو ىاَانريةى ىةل ةشرييَر لرية ناوةخىريا       
خبييَنيَت. ضينكة ىةل ةشيَر يان بةيانيان ئةخييَنيَت ىرية هيَمرياى هرياَن     

ر جاري  لةنيية شةوة ئةخييَنيَت  يان لة نييةرِكدا ركايَك  نييَية و زك
  .ئةخييَنيَت ىة ئةو ىاَانة ىاَ  خييَندن  ئاساي  ىةل ةشيَرة

ىةل ةشيَرةىةى بةواهيدةرى ئةم باسريةى   ءىارةساَ   ماوةَة ىؤن
 .ىةل ةشيَرى ناوةخت ئةسةتيَنن

 يةىيَي لةوثةلةوةرة مال يانة ئةامار دةىريَريت هاوىات ىةل ةشيَر بة
ىة هةوال   ثيَشيةخت دةبةيَنيَىة خةل ك ، ئةمة َايىةمتةندى ىةل ةشيَرة 

 . وةك ئةزميون لةالى مركة َاقيكراوةَةوة
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لريرية بةشريرييَك  ديكريريةى بريريةالن  دنيريريادا،  
هاوشريرييَيةى مريرياوةت، بريرية هؤىريريارى جيريرياواز 
ىةل ةشريرييَر هيَمريرياو رِةمريريزةو ثؤكزىريريراوة،    
ديارَرينيان وآلَ  فةرةنناية ىة بةشيَيةيةى  

ةرفراوان لة َةواوى سيَكىةرة جياوازةىان  ب
اياندا هيَماو ويَنةى ىةل ةشيَر ئامادةي  هةية، 

وةك مسىيىل نةَةوةي  ويَناى دةىريَت. حةقيقةَ  ثؤكزبيون  ىةل ةشيَر 
لةالى فةرةننييةىان دةبةرِيَىةوة بؤ سةدةىان  ثيَ  زاي ، لة يةىيَي 

ر مسىيىل ئايين  وآلَري  بريال   لة ضؤكىة ىؤنةىاندا هاَيوة ىة ىةل ةشيَ
ت وآلَري   بيوة لة سةردةم  حكيمرِان  رِكمةىاندا، بال ثيَش  دةوَريَ

و سرينيرى ئيَنريىاى فةرةننرياو بريةىيكاى     باىيرى خؤرئاواى ئريةوروثا 
 ءثةيكةرسريازى لةخؤ برَىيو، ويَنةى ىةل ةشرييَر لرية هةنريديَي ىريارى     

نةريىرية بريؤ   ضؤكى  ديَرين  ئةو وآلَةدا بةديدةىريَت ىرية ثاشريرت ئريةم    
 .فةرةننييةىاني  ماوةَةوة

 ءسةرىةوَن ءةىان وةك هيَماى بةربرىىةل ةشيَر لةالى فةرةننيي
نةبةزين ويَناىراوة، لةسةدةىان  ناوةرِاسىيشدا بةَايىةت لةو سرياَانةى  
ىةنينةىان  ىاسؤليك  باآلدةست بيون، ىةل ةشرييَر وةك هيَمايريةى    

بةرِانريةوةى مةسرييح،   بةسرتاوةَةوة بةلةبةل دا ىراوةو دين  مامةل ةى 
لةبةلَ ثاشةىشةى ىةنينةىانيشدا هيَماى ىةل ةشرييَري  ثاشةىشريةى   
ىريريرد لريريةناو فةرةننريريييةىاندا، بريريةآلم لةبريريةلَ سريريةرهةل دان  شؤرِشريري  
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فةرةنن  لة ىؤَاييةىان  سةدةى هةادةدا، ويَنةى ىةل ةشيَر بةبةهيَزى 
لريرية زاننريريى  نريريييَ   رِاثريريةرِين ءبةرِايريريةوةو وةك هيَمريرياى بةشةسريريةندن

فةرةننادا جيَطريةى خريؤى ىريردةوة. دواَرير ىةل ةشرييَر برية ناسرينامةى        
نرا، لرية  فةرةننييةىانةوة بةسرتايةوةو وةك هيَمايةى  نريا فريةرم  ناسرييَ   

سريةرةَاىان  سريةدةى بينىيشريدا ويَنريةى      ءىؤَاييةىان  سةدةى نؤيةم
ل   لة ضاثدرا، لة سريا  ءراية سةر دراوى ئال ىين  فةرةنن ىةل ةشيَر خ

دا لةاليةن يةىيَى  فةرةنناوة وةك هيَمرياى وآلَةىرية ناسرييَنرا     3980
 .هةَاىي ئيَنىا

َة رِكشنىؤى ويَنةى ىةل ةشيَر بةشيَيةيةى  بةرفروان خؤى خزاندك
دا ىان  )ئؤل مث ، رةبرييب، َريؤث  ثرينَ(   و لة يارييةوةرزش  فةرةننييةوة

ةىان  بةئاشريريكرا بةديريريدةىريَت، لةسريريةر دريَنريري  وةرزشريري  هةل ىريريذارد
 ءيَربِىرينَ ى ءةل ةشرييَر هةيرية وةك هيَمرياى بريةربرى    فةرةننادا ويَنةى ى

خؤبةدةسىةوةنةدان، ئةم نةريىة بةشرييَيةيةىة، هةل ىريذاردةى َريؤث  ثيرَي      
 .فةرةننا بة هةل ىذاردةى ىةل ةشيَرةىان ناسراوة

ئةم ضؤكىةى ىةل ةشيَرةىةى ماوةت ئةبةر لةهريةر وال َيرَيي يريان    
ةىرايرية بابريةَيَك    ووي بدايرية، برينَ دوودل ري  د   لةهةر شريييَنيَك  َرير رِ  

  لةسريةر  ىريارى زكر باشري   ءهينريةرى  ءميرَيذووي   ءبرنط  فةرهةنط 
غةمة ىة وةك ثيَيينت، ئاورِ لةم ضريؤكىة   ءدةىرا، بةال م مايةى داخ

 . نةدراوةَةوة



 د ئاالنىەمەووف محەر....................ێژووييەكانم ەشتگە
 

 

 

 
 
 

34 

وةك هةنريريديَي ىةسريري  شريريارةزاى نريرياو قريريةزاى مريرياوةت ئامااةيريريان 
ن مؤهةمزة ىة ئةوىات ىةس  بؤىرد،ثاراسىن  بيندى ماوةت لةالية

يةىريريةم  بيندةىريرية بريرييوة، بريرية ثالنيَكريري  سريريةبازى بريرياش دارِيَريريذرِاوةو  
 :قؤل   سةرةىيدا دابةشكردووة  بةم شيَيةية 1جةنطاوةرةىان  بةسةر 

 قؤلَى مري هةمزة  
ند سريةد سريةربازيَي   و ضرية ئةم قؤل ة سةربازبة برييوةو مريؤ هريةمزة   

ئامريريادةى  وهريريةرجيجؤل يَكيان ىريريردوةضريرياوديَرى  ءلةوشريريييَنة بريرييون
ماوةَة ىؤن، ئةم قؤل ة ئةىةويَىة خؤرئاواى ماوةَرية  ن لةثاريَزبارى بيو

 .ىؤن بة يةك ىيلؤمةَر

 قؤلَةسثان
( مريةَر ئةىةويَىرية   388لةوشةى) قريؤل   ئةسريثان(ةوة هرياَية برية )    

ء يَطةيرية بريؤ رِاهيَنريان  ئةسريا سرييارى     باىيرى ماوةَة ىريؤن، ئريةم ج  
ى بريريةىارهاَية بريريؤ ئةوبةاانريريةى ئةبنريرية سريريةرباز   شريريؤباز ءرِمىريريازى

 . لةسيثاىةى مؤ هةمزة
 قؤلَى مازوو
و بؤرِسريىان  بيندةىرية   ل ة نزيكرتين جيَطةى ماوةَرية ىؤنرية  ئةم قؤ

(مريريةَر ئةىةويَىريرية خؤرهريريةال َ   188بريريؤ288ليَىريرييوة، ئريريةم شريريييَنة ) 
ماوةَةىؤن، ناونان  ئريةم قؤل رية ئةبةِريَىريةوة بريؤ ئريةوةى ىرية درةخىرية        

 .ىان  هةميوى دارمازوو بيوةسروشىية
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 قؤلَى طندؤر
قريريؤل   ضريرييارةم  ثالنريرية سريريةربازييةىة بريرييوةو ئةىةويَىريرية باشريرييرى 
خؤرهةال َ  ماوةَة ىؤن بةدوورى يةك ىيلؤمةَر، ديارة وشةى بندكر 
بةماناى ىال ةك ديَريت، ثري َ ئةضرييَت شريييَن  ىشريىيىال   ماوةَريةىؤن       

َائيَنريىاش شريييَن  ىشريىيىالَ    بيوبيَت بؤية ئريةم نرياوةى وةربرَرييوة،    
 .ىردنة

لةئيَنىادا ئةوةى لةناوضةىةدا ماوة َةنها ماوةَ  نييَيةو نريةوةىان   
يَمان باشىيو لةنزيكةوة دانيشىيان  ماوةَة ىؤن ليَرة نيشىةجيَن، ئيَمة ث

لريةو رِووداوة ميَذووييرية   شريارةزا   ءخةل كان  برية ئريةزمين   ءرِي  سث 
ىةوت، ىة ئةم ضريؤكىة دةمرياودةم بريؤ    ئةو رِاسىيةمان بؤدةر ءبدويَن 

و خريةل ك  ئريةم ناوضريةية    نريةوةىان  مريؤ هريةمزة ماوةَريةوة     نةوة دواى
 ءة دةىريريةن، ئريريةوان نريريةوةى جريريةنطاوةران شريريانازى بةميَذووةىةيانريريةو

سةدة بةر لةئيَنىا بةربرييةى   0ثاريَزةران  ماوةَة ىؤنن ىة نزيكةى 
 ءوة لةو ميَذووة دةدويَنشانازييةبيَييَنةيان لة بيندةىة ىرد، ئةمان بة 

دةل يَن، ئةو رِووداوة جؤريَك  ثاىىاوى نةاادى بيوة ىة بةرامىريةر برية   
ة هاوشريرييَيةى رِووداوةىريريان  ىريرييردان  دانيشريريىيان  بيندةىريرية ىريريراو

  . ىيمياباران ءئةنفال
دةىة نابةرِيَنةوة بؤ دانيشىيان  بينلةدواى رِووداوةىة، بةشيَي لة

شريىةج َ ئريةبن. منينريةى ئةوشريييَنانةش     لةشريييَن  َرير ني   ءماوةَة ىريؤن 
 .بيندى ماوةَان لةناوضةى ميَربةسير ءرِةى  ئابال خ  سليَمان بة
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لةجريريةنط  ىةل ةشريرييَرى ماوةَريريدا ىريرية بةسريريةرىةوَن  خةل كةىريريةى 
دةسريت ىريةوَ    ىؤَاي  هات ، واباس دةىريَت خةل ك  ماوةَريةىؤن  

يرَيي لرية   ووال غ، لة هةمانكاَدا ضريةند ئافرةَ  ءزكريان دةبيَت لة ضةك
ىؤمةآليريةَ    ءدوامنان بريةجنَ دةميَرينن، دواَرير بريةثيَ  نريةريى  ئريايين       

ئةوىاَةى ماوةت، لةخةل ك  خؤيان مارةيان دةىةن، لةئيَنريىادا ئريةو   
 . خيَزانانة بة بةرةى بنةجيو ناودةبريَن

ثريؤكزى ىةل ةشرييَر    ءئةم رِووداوة ميَذووييرية، نريةريى  سريةرنةبرِين   
سريةدة دانيشريىيان  مرياوةت     1بةدواى خؤيدا دةهيَنيَت ىة بؤ ماوةى 

ثةيرِةييان ليَكردوة، نةريىةىةش َةنها سةرنةبرِين   ىةل ةشيَر  بيو، نةك 
نةخياردن ، ضريينكة لريةىاَ   مييانداريريدا ئةبريةر خريةل ك  مرياوةت       

يىة بةشيَيةيةى  بؤشى  ىةل ةشيَرييان  بؤ دابنراية، دةياخنيارد، ئةم نةر
بةربآلو لةناو ماوةَييةىاندا باوبيو َريا سريةرةَاى حريةفىاىان  سريةدةى     

 .رِابردوو
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 شارستانيةتى ديَرينى  زةرزى
 ،دوورةوةرِالريريريريرية

لريريةبنارو ثيَدةشريريىيَك   
فراوانريريريريدا، لةسريريريريةر 
سريريرينط  ثؤةشريريرياخيَي 
ثامشاوةى ئاسريةواريَك   
هريريريريريريريريريريريريةل كؤل راو 

ىريريةويَ، َيلةرِيَيريريةى   بةشريرييَيازيَك  ووردى ئةنريريدازةيي  بةرضريرياو دة 
نةوارةىة ثليكانريريةىراو بريرية قريريةدثال   شريرياخةىةدا هريريةَا بريريةردةم شريريييَ  

شييَنةوارةىةش، سةىؤيةى  ئاسنين  ئارِاسىةمان دةىات، بؤبةيشب بة
بريريةرزى شريريييَنةوارةىة جيَطؤىريريراوة، بةيشريريب بريريةم  ثليكانريريةىراو بريرية

ان رشييَنةوارة دةسىطةيشىنة بة بةل طةيةى  زينريدووى ميرَيذووى هريةزا   
 ءةداوةىان  ميرَيذووى فريةرمانرِةواين  سريةر سال ةى ئيَمرية، ئاشرينابيونة بة  

 . شارسىانيةَية ديَرينةىان  ئةم ناوضةية
ىيرد نةَةوةيريةى  ديَرينري  ئريةم ناوضريةيةية، هريةزاران سريال ة لريةم        
سةرزةمينة ايان دةىاو خةباَ  بةربرى و مانريةوة دةىريات، بةل طريةى    

سةدان شييَنةوارة بةنرخةية ىة َائيَنىا ميَذووى ديَرين  ئيَمة ليَرة، ئةو 
ماونةَةوة، بةآلم ئةفنيس نةمانىيانيية وةك ثيَيينريت ىاريريان لةسريةر    

ةرشرييفيَك   بكةين و برية نريةوةىان  داهاَيمريان  ئاشرينا بكريةين، وةك ئ     
لرية رِووى ئةىادمييريةوة ىريارى جريديان لةسريةر       ءنةَةوةي  بيانثاريَزين
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ناوضريةيةى  شريييَنةوارى    بكةين، بةل طريةمشان ئةوةيرية سريةردان  هريةر    
و بةَريةواوى  ييةىةيان رِاوبؤضريين  جيرياواز هةيرية   دةىةين لةسةر ميَذوو

ساغ نةىراونةَةوة، يان وةك ثيَيينت ىنريةو ثشريكنينيان َيَريدا ئريةاام     
 ء، َةنانةت لةزكر شريييَن ىةوَينةَةبريةر شرياال وى لريةناوبردن    نةدراوة
 .ثيَكهاَةىانيان ءؤرِمبؤرِين  ف ءدزينيان

اندا سةردان  ناوضةيةى  برنط  ميَذووي  دةىريةين ،  لةم بةشىةم
ىة بؤَة سةرضاوةى زكربريةى َييَذينريةوةىان  رِكائرياوا ،ئريةوي  ديرَي       
زةرزية لرية ناوضريةى ضريةم  رةزان، ديرَي  زةرزى بريةثيَ  جيبرافيرياى       
ناوضريريةىة بةضريريةند بينريريديَي دةورة دراوة لريرية رِكاهةال َريريةوة ديَريري     

خ ، لريةباىيرةوة بينريدى شرييَخ     ينابةب  ، لة رِكائاوا ديَ  قؤضريىال  
زةينةلَ ،لةباشيرةوة ديَيةىان  ىان  هةاؤو  ةواال ن لةدةسريىة ضريةثن   

دووىريريان، لةويَشريريةوة  -ناوضريريةي )َريرياب (ي سريريةر رِ يَطريرياي سريريليَمانن
رِيَطايةك دةضيَىةوة ضةمن رِةزان ، بيندى زةرزى لةسريةر رِيَطاىةيرية،   

وة برية زةرزى ،  بريي  واوةىةى لرية )سريةر زىَ (ةوة هرياَية   ئةم بيندة ن
بيندى زةرزى بة ثيَ  ئةو ليَكؤل ينةوانةى بؤى ئةاامدراوة يةىيَكة لة 
بينريدة هريريةرة ىؤنريةىان  ميَريريذووى مركةايريةَ ، سةرضريرياوة ىؤنريريةىان    
لةبيارى ميَريذوودا برية شارسريىان  ىريؤن  زةرزى نرياوى دةبريةن، دوو       

بريريةناوةىان  ئةشريريكةوَ  زكر ىريريؤن لريرية بريرياىيرى بيندةىريرية هريريةن    
و )ئةشكةوَ  زةرزى(، بةثيَ  بةل طة ميَذووييةىان ان()ئةشكةوَ  دمدم

ئةم ئةشكةوَانة زكرىؤنن، ميَذووةىةيان دةبةرِيَىةوة بؤ ضاخ  بةردين  



 د ئاالنىەمەووف محەر....................ێژووييەكانم ەشتگە
 

 
  

39 

ناوةرِاست،ئةم ضاخة بة سةرةَاى بؤرِانكارى ايان  مريركة دادةنريَريت   
ضينكة لة ئةشكةوَةوة بةرةو ايانيَك  َر دةرِوات ىة ىشىيىال كردن 

 . و ئااةل دارية
( بةرديَي 3916لةسال   )

بةردةم  ئةشريكةوَ  زةرزى  لة
دكزراوةَةوة بةخةَ  بزمريارى  
لةسريريةرى نيسريريراوة، ئيَنريريىا   
لةمؤزةخانريريريريةى بةغدايريريريرية،  
هاوىات لة دةرئةاام  ىنريةو  
ثشكنين  شييَنةوارناسان ضةند 
بةرديَك  وورد دكزراونةَريةوة  
ىة ناوى )بريةردى ئىزيريدي(ة،   

ة وةك ئةل ماس، ئةمة يةىيَكرية لرية   بةرديَك  وردى َيذى شيَية شيشةيي
بةل طة زينريدووةىان  ىنريةو ثشريكنينةىان  شارسريىانيَى  زةرزى، بؤيرية      
شييَنةوارناسان لةسةر ئةو بنةمايرية بةيشريىينةَة ئريةو برِوايريةى زةرزى     

 . شارسىانيةى  ىؤن بيوة
نزيريريي ديَريري  زةرزى، شريريييَنةواريَك    ء هةرلريرية ناوضريريةم  رِةزان 
بريةناوى قزقاثريان، ناوةىريةى َيرىيرية،      هةل كؤل راو لة شرياخةىة هةيرية  

بةماناى )ىريض رِفرييَن( ديرَيت، ئريةم ناوليَنانرية َازةيريةو دةبةِريَىريةوة بريؤ         
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دةسىىةسةرابرَن  ناوضةىة لةاليةن  يمسانيةىانةوة ،ىة شةش سةدةى 
  .خاياندوة

ؤَة برياىيرى  ئةم نةخشة هةل كؤل راوة بةدوورى ىيلؤمةَريَي ىةوَ
نةخشريرييَكن هريريةل كؤل راوي دةسريرييت مركةريرية،  ،رِكائريرياواى ديَريري  زةرزى

قزقاثان ىةوَيةَة الي دةسىة رِاسرييت ضريياي سةرسريةد لةزاؤةضريياي     
 زةويريةوة  رِووي سريةر  لرية  مريةَر ( ٠١سريارا، نةخشريةىة برية بريةرزي)     

 ثةيذة بةىارهيَنانن بنَ بة مركة ىة ىراوة بينا شيَيازيَي بة هةل كؤل راوة،
ت بؤ ثاراسريىين نةخشريةىة بيبيَريت    يانيَت ثيَن بطات، ئةمةش ثيَئةضيَنةَ

لةدةسيت مركة . ئريةو ناوضريةيةي ئريةم نةخشريةيةي ليَهةل كؤل ريدراوة )      
 ناوضريريةي ضريريةثن لةدةسريريىة. سريريليَمانيةوة شريرياري لريرية دوورة ىريريم(٥٥
 رِيَطايريريةك لةويَشريريةوة دووىريريان، -سريريليَمانن رِ يَطريرياي سريريةر ي(َريرياب )

و برية بينريدي  ينريابةبيدا دةباَرية بينريدي       رِةزان ضريةمن  دةضيَىةوة
 شريريييَنةوارةىانن لينريرييت ضريرييوةَة ٠١٩١زةرزي، قزقاثريريان  سريريال ن 

 لريريريرية  يَراقريريريريةوة،
 فةرمانطريريريريريريريريريةى
 شريريريريريريريريريييَنةواري

 دكسريرييَن سريليَمانن، 
 بريريؤ ٧٣/٧ امريريارة

  .ىراوةَةوة
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 نةخشةكة لة سآ بةشي سةرةكي ثيَكهاتووة

 يةكيية : بةشييي
لةهريريريريريريريريريريةييانيَي 
ثيَكهريريريريريريريريريريريرياَيوة 

دريَذييةىريريريريريريريةي ىة
 2 ثانيةىريةى  مةَرو٣

 38 مريريريريريريريريريريريةَرو
 سريريريريريريريريريريانىيمةَرةو

 نزيريريي بةرزيةىةشريري 
 هريةل كؤل راوة  هينةري شيَيازيكن بة هةييانة ئةم رِووبةي مةَرة،٩ بة
 . ئةضيَت ىؤشي لة ىة

 سريةربانن  ىرية  هةية هةييانةىةدا ناوةرِاسيت لة ئةسىيور ثايةي دوو
. سريانىيمةَرة  18 مريةَرو  1 بةرزييةىريةيان  و هةل طرَيوة هةييانةىةي
سريةربانن نةخشريةىةيان    ءلةسةر دوو بنكةي بازنةين دانراونثايةىان 

هةل طرَيوة، بةشرين سريةرةوةي ثايريةىان دوو بازنريةي ليولثيَضرين لرية       
ثريةرِةي برييلَ لةسريةرى    نيَيانياندا هةيرية، ىرية نةخشرييَي لرية شرييَيةي      

 .و ىؤَاين ثايةىانن ثآ رِازيَنراوةَةوةهةل كؤل راوة
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)دارةرِا( دروسريريىكراوة، ئريريةم شريرييَيازة َريريا  سريةربانةىة لريرية شريرييَيةي 
ئيَنريريىاش لريرية هةنريريديَي خريريانيوي بريريةَ لريرية بينريريدةىانن ىيردسريريىان   

 .بةىارديَت
 بةشيييييي دووة :
ثيَكهاَيوة لة دوو ثياو 

ناوةرِاسريريريرييت ىريريريرية لة
نةخشريريةىةدا بةرامىريريةر 
يريريريريريةك وةسريريريريريىاون، 
سةىؤيةك لرية شرييَيةي   

رِاسريىيان  هةردوو ثياوةىة دةسيت  ،)ئابردان( لة يةىرتيان جيائةىاَةوة
 شيَيةي سآلوىردن.بؤيةىرت بةرزىردووةَةوة لة

)دياىانؤة (ثيَ  واية ىةسن الي ضةِ ميغريةو ئريةوي الى رِاسريت    
. ، ئريةل يَت، وةك وَريراوة )ىة يسريرةو( لرية قزقاثريان نيَريذراوة      ثادشاية

شييَنةوارناسان  ثيَيريان وايرية ثيرياوي الي رِاسريت ثادشرياي ليديريةىان       
ثيَ  زاي  اياوة، ثيرياوي   631-368َنة( ىة لةنيَيان ساآلن  )ئيليا

الي ضةثي ، ثادشاي ميدييةىان )ىةيئيخنار يرياخيد )ىة يسريرةوة(   
 .ثيَ  زاي  اياوة 621- 303ىة لةنيَيان ساآلن  

لة بةشرين سريةرةوةي نةخشريةىة، هيَمرياي سريآ خياوةنريد نريةخ         
و كثؤَاميريرياميزىريريراوة، هريريةر يريريةك لريريةو هيَمايانريرية لريرية اليريريةن بريريةالنن  

 .ئيَرانييةىانةوة ثةرسرتاون
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ة هيَماي الي رِاسرييت نةخشريةى  
هريرين خياوةنريريد )ئاهيرامةزدا(يريرية   

هيَنريريانن  ءىةخياوةنريدي رِوونرياىن  
بةرةىةَريرية لريريةئايين زةردةشريريىيدا.  
هيَمريريريرياي ناوةرِاسريريريريت هيَمريريريرياي 
خياوةند)سريريرين(ة ىريريرية لريريريةالي   

خياوةندي رِوونرياىن  بابلييةىان بة
رشت لة خياوةندي خؤر)شةمةش( ناسراوة، هيَماي الي ضةثي  بيزا

 .دةىات
لة ثشت  بةشي سيَة :

نةخشة سريةرةىييةىةوةية،  
اووري  بريىيريرية لريرية سريريآ  

بضيوى  هةل كؤل راو ىرية  
دوو دةربريريا َيَكريريةل ن  بريرية

يةىرت دةبنةوة. لة ناو هةر 
اووريَكريريريريريدا ضريريريريريال يَي 
هةل كةندراوة ىة لة بريؤرِ  

 .دةضن، هةر سيَكيان لة بؤرِي ئاساين بضيوىرتن
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لرية نزيريي نةخشريةىة ئريةاام      و ثشريكن  ئيَنىا هيض ىاريَكن ىنةَا
ةش واي و هيض جؤرة نيوسينيَكي  لةسةر نةخشةىة نيية، ئةمنةدراوة

ميَذوونيوسريان نريةَيانن بةل طريةي َريةواو      ءىردووة ىة شييَنةوارناسان
لةسةر ميَذووي نةخشةىة ثيَشكةش بكةن، بؤية ئةم بؤضينانة ئةخةينرية  

 :رِوو
اقر، ىة شييَنةوارناسيَكن ناسراوي  يَراقة، ثيَن وايرية  َةها ب يةكة :

ميَذووي نةخشةىة برية َريةواوةَن نازانريَريت، ىاَيرَيي لةبريةلَ نةخشرية       
هاوشيَيةىانن وال َن فارس بةراورد بكريَت، ثنَ دةضرييت بريؤ سرياآلنن    

 .ثيَ  زاي ( بطةرِيَىةوة 688 -338)
ةرِيَىةوة بؤ مامؤسىا َؤفيق وةهيب نيوسيييةَن: نةخشةىة ئةبدووة :

سريريةردةمن ثريرييَ  هةخامةنشريريينةىان )ئةكينييريريةىان( لريريةنيَيان سريرياآلن   
ِ.ز(، َؤفيق وةهى  ئةل يَت، نةخشةىة بريؤرِي ثاشرياي   113-319)

ميدييةىان )غشرية َريىة(يرية، ىرية لرية سريةردةمن ثاشريا سريةرحةدووندا        
 .ناوضةي شارةزووري لة دةست ئاشيورييةىان رِزبارىرد

ؤ سةردةمن ئةكينييةىانن دةبيَرِيَىةوة واَة سينية ئةدمؤنز ب سيَية :
 .زاي  ثيَ  سالَ( ٥٥١بةر لة )

هرَنفيل د واي بريؤ دةضرييَت، نةخشريةىة بريؤ سريةردةمن       ضوارة :
ميدييةىان بطةرِيَىةوة، ئةو ثيَ  وايرية هاوشرييَيةي نةخشرييَكن َريرة لرية      

 .واَة خؤرهةآلَن ىيردسىان  -باىيوري خؤرئاواي ئيَران
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شييَنةوةرانة بايةخيَك  ئيَجطار برنطري  ميرَيذووييان   هةرضةندة ئةم 
هةية لةناوضةىةداو دةىريَ سيديان ليَىىينريَ لة برييارى بةشريىيارى،   
بةآلم وةك ثيَيينىة ىاريان لةسةر نةىراوةو نةثاريَزراون، بةشيَيةيةى  

 : بشىي  ضةند فاىىةريَي بين  هةية لةوانة
يَيازيَك  زاننى  ميَذووى ئةو َائيَنىا وةك ثيَيينت نةَيانراوة  بةش. 3

  .شييَنةوارانة ساغ بكريَنةوة
حكيمةَ  هةريَم  نةخشةوثالن  نةبية بؤ بةدواداضرييون و دانريان    . 2

 .  ئةو شييَنةوارانة بة بةشىيارانبةرنامةى رِيكالمكردن و ناساندن
  نةبين  رِيَطاى بيااو بؤبةيشب بةو شييَنةوارانة. 1
  ضريريةَةو ويَرانكريرياران ثاسريريةوان َريريا لةدةسريريىدانريريةنان  ضريرياوديَرو . 1

 . نةشيَييَنريَن ءبثاريَزريَن
نزيريريي بينريريةوة  ءبةسريريى  ضارةسريريةرىردن  برفىريري  بةيشريريب بةمة

 لةنةخشة هةل كؤل راوةىةى قزقاثان، شييَنةوارى سريليَمان  رِيَطاىريةى  
ئاسن بريؤ دروسريىكردوة َريا ئريةو     ضاىكردووةو ثةيذةيةى  بةورةى لة

وارةىة دةىةن بةئاسان  ثيَ  بطريةن، ىاَيرَيي   ىةسانةى سةردان  شييَنة
  لةنةخشة هةل كؤل راوةىة نزيي بيينةوة، نيطةران بيين لةوةى ىةسان

ىةسريان  َريريان    ءبؤياخ ناوى خؤيريان  ءب َ ئاباو نارِكشنىؤ بة ماجيي
و ئةمةش ئريةو شريييَنةوارةى شرييَياندوة،  بريةبينين  ئريةو      لةسةر نيسيية

مييان  دل   دل نؤزان  شييَنةوارو ميَذووى دميةنة ناشؤينانة غةم دةبيَىة 
  .نةَةوةىةمان
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دانيشىيان  ناوضةىة باس لة يةىةم سةرىةوَن  شاخةىة دةىريةن،  
شيَخ ئةمحةد شيَخ ىةريم ،دانيشريىيى ديرَي  زةرزى وَري ، لةسريةرةَاى     
حريريةفىاىان  سريريةدةى بينريريىةم، مريرين يةىريريةم ىريريةس بريرييم ضريرييمة نريرياو    

اوىم ثةيريريداى ىردبريرييو، شريريييَنةوارةىة بريريةهؤى ثةيريريذةى دريَريريذ ىريرية بريري
بؤرِةىريان دكزيريةوة   هةروةها وَ ، من دراويَكريم لريةناو يريةىيَي لرية     

ىة يسرةوشريرياى  ءىريريةوة بريريؤ سريريةردةم  ئريريايين  زةردةشريريى دةبةرِيَىة
 . ميديةىان

ئاورِنةدانريريةوةى ئريةم شريريييَنةوارانة   ءسريةبارةت برية برنطريري  نريةدان   
لةاليةن حكيمةَ  هةريَم مامؤسىا )هيَمن مةجيد(ىرية دانيشريىيى ديرَي     
زةرزيية وَ ، حكيمةت ئةَيانيَت ئةم شييَنةوارانة بكاَرية ناوضريةيةى    

ا دةسريريت بكريريةويَت و بةشريريىيارى ىريرية دةيريريان ىريريةس هريريةليكارى َيَريريد
يَريريذووى ىريريؤن  ميريريياني  بيَنريرية ئيَريريرةو باشريريرت بريرية م ءخريريةل كان  بيريريان 

 . نةَةوةىةمان ئاشنا بكريَن
شييَنةوار شيناس  بةالنة، سندوق  رِةشري  بةل طريةو زانيارييةىانرية    
لةسةر مي َذووى دوورو نزيك  ئةو نةَةوانةى لريةو شريييَنانةدا ايرياون،    

ة ئةزمين  ايارى ثيَشريينامنان،  لةرِيَطةى شييَنةوارةىانةوة ئاشنا دةب  ب
ء ديَرينريريةىان، بؤيريرية ثاراسريريب مانرِةوا رِادةى ثيَشريريكةوَيوين فريريةر بريرية
ينةوةو وةبةرهيَنان َياياندا ىرياريَط  ئيَجطريار برنطريةو لةضريةندين     َييَذ

 ... رِووةوة سيدى بةورةى ئةبنَ
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 :سةرضاوةكان
، هيَمريريريريا 3991( سريريريريال   2بؤةريريريريارى هريريريريةزارميَرد، امريريريريارة). 1

  هةل كؤل راوةىةى قزقاثان ، نيسين  : ميَذوونيسيَي
 شارةزايان و ىةسان  بةَةمةن  خةل ك   زةرزى  . 2
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 :ثايز و رِازيَكى قولَ
ى الى ثاييز، ئريةو وةرزة 

ىةشريري  ماَةمريريةو  ،هةنريريديَي
 ءالى هةنريريريريديَكي  بريريريريةزم

سريريريريةماو ئاهريريريريةن ، الى  
ةنريريريديَي بةرجةسريريريىةبيون  ه

 ءغريريريريةم ءدميريريريريةن  َريريريريةم 
نرياوازةو   ءكي  ثةرشىيونةوةى رِةنطرية ثريةنهان  الى هةنديَ ءحةسرةت

الى ء مريةرط  ءدابريرِان  ءوةىان  سروشت، الى هةنديَي دوورىشارا
هةنديَكي  ايانةوةو نييَىيونةوةو َازةىردنريةوةى بريةل يَن   ةشريقة بريؤ     

 .... سروشت
سريريةدانن، بريريةآلم ئريريةو  ءدنريريةوةىان لريريةبارةى ثريرياييزةوة دةيريريانخييَن

، دواجريار ئريةو    َهريةر ديديَكريةوة سةرضرياوةيان برَىري     خييَندنةوانة لة
نةوة ىة ثاييز هريةل طرى رِازيَكري  قيل رية، هريةر ئريةو رِازة      رِاسىيية ناشار

قيل ةش خةسريل ةَطةليَك  ئريال ؤز و ثريةنهانن ثيَىةخشرييية، وايكريردووة      
زكرَريرين   ءيكةى سريال ةوة جيَطريةى مشريىيمرِ برينَ    بةضاو وةرزةىان  د

 ءغةم ءاندا دابؤ بكاو سةرضاوةى ئيلهامثانىاين لةنيَي دةقة ئةدةبييةى
     .ىان بنَئةدي ءهةم  شا ؤان

ثاييز، زةمةنيَكة َيايدا سروشت ئامادةسازى بؤ نييَىيونةوة دةىريا ،  
ئةم زةمينة، ىة يةك  درةخت بة ثيَضةوانةى زكربةى بينةوةرةىان  سةر
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دةمرن، خؤى نييَدةىاَةوةو َةمةن  لةنييَ دةنيسيَىةوة،  ءجار ثؤدةبن
نةخيانةَريرية، بريريةل كي  ءآلىان نريرية هةل هاَنريريةو نريرية يريرياخيىيونوةرينريري  بريرية
جةبرى سروشت، بةياساو رِيَنا ئةزةلييةىان  بةردوون. َةسليمىينة بة

يةىةو وةسيلةيةىة مةرط، قةدةرى هةميو بةآل ءوةرين ءيب بيونس
هةزاران بريةآلى نريييَ،    ءلة دايكىيونةوةى سةدان ءبؤ اان  درةخت

 ءلةم ثرِكسيَنةشدا درةخت رِووَىيونةوةى سريةرَاثاى خريؤى دةبرييينَ   
 ..... جةسىةى بؤ سروشت واآل ئةىا

هريريةر ضريرييار وةرزةىريريةى سريريالَ   
ةنريريدى بريريةخؤيان  َايىةمتء خةسريريل ةت

هريريةواو  ءهةيريرية لريرية رِووى ىريريةش  
دريرَيذى   ءىيرَ  ءئاويَىةبين ءرِةن 

كاو زكرى َريرير، لريريةوةرزى شريريةوو رِ
هةوا مام ناوةندة، واَة نةساردةو نةبةرم، لريةناو ضرييار    ءثايزدا ىةش

ثيَ  دةوَريَريت   ءجيان  خؤى هةية ءَايىةمتةندىةرزى سال يشدا، ثايز و
 . ىؤىةرةوةى وةرزةىان

َرة بريةهؤى ئريةوةى بةشرييَي لرية     رت دريرَيذ يثاييز َةمةن  لةوةرزةىان
 َ مريانط   و بةشيَي لة وةرزى هاوين دةبريات بريؤ خريؤى، هةرسري    بةهار

دةبريَت، لةم وةرزةدا رِكا  سةرماوةرز ( لةخؤ ء)رِةزبةرو بةال رِيَزان
 . ريَذ دةب َشةو د ءىيرت
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ديدباو َيَرِوانيينة جياوازةىان ىرية جرييان     ءراندنسةبارةت بة ئاف
 . ثاييز خيل قيَنةريانة

نيسريةران،   ءشريا ؤان  ءبؤَة سةرضاوةى ئيلهام بؤ  اشريقان  ثاييز،
 ءىانيان ئاويَىريرية ىريريردوة لةبريريةلَ ىريريةش   زكر لةوانريرية شريرييررو وَريرية  

انرتين َريابلؤى  َايىةَةمةندييةىان  وةرزى ثايز، وةرينري  بريةال ىان جريي   
َيَكريةل ىين  رِةنطريةىان.    ءوة لةاليان بؤَة سريةماى سروشريت  نةخشاند

: )ثريايز بريةهاري دووةمرية هريةميو       لةسريةر ثريايز ئريةل نَ    (ئةلىيَر ىريامؤ )
  (بةل اىان ئةبن بة بيلَ

لةوةسفن وةرزي ثايزدا  (نزار قةبانن)هةروةها  شا ؤي  ةرةب  
ي ئةل نَ )لةنيَيان وةرزي ثايزو وةرزي زسىاندا وةرزيَي هةية ىرية نرياو  

 .(و نزيكرتين ىاَة بؤ رِوان  لة ئامسانوةرزي بريانن دةرونة
هينةرمةنريدان هةريةىريةو    ءنيسةران ءلةرِووى ئةدةبةوة، شا ؤان

نةوة بريؤ  شرييكرد ء ةت بةخؤى هةول ن داوة ليَكدانةوةبةشيَيازيَك  َايى
نهيَنري  ئريةم    ءبةدواى شىة ووردو نريةبينراوةىان   سروشى  ثايز بكات،

ةوة هةول يانداوة بؤى خؤيان ءرِاون، لة ىال ورِكانةى هؤشوةرزةدا بة
 .ناسين  جيانرتى ئةو وةرزة ءبطةن بة رِاسى 
و ا، ثايز زكر بةجيان  هيَمريا ىريراوة  شيررى ىيرديد ءلةناو ئةدةب

 ؤةىان جيهريريان ىةمرتنيريرية، زكربريريةى شريرياَةنانريريةت هيضريري  لةئريريةدةب  
و ىردويانة بة ويَنةى جيان  شرييرري  خؤيريان،   ئامااةيان بة ثايز ىردوة
 )عةبدوالَ طؤران( شا ؤى رِكمانىيي  
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 :لةشيعرى ثايزدا بة  جؤرة ئةلَىَ
  ثايز  ثايز

 بيى  ثرض زةرد
 من مات ، َؤزيز
 هةردوو هاودةرد

 من فرميَنكم ، َؤبارانت
  ، َؤ باى ساردتمن هةناسةم 

 من خةم ، َؤ هةورى بريانت
 دواي  ناية ، دادم دادت

   هةربيز، هةربيز
 ثايز ،ثايز
  ثايز ،ثايز

  شان و مة رِووت
 من مات ، َؤ زيز

 هةردووىمان جيوت
 هةرضةند بيلَ سيب ئةب َ بطري 

 ئال ىين  دار ئةرِاىَ بطري 
  ثؤىل بال دار ئةفرِىَ بطري 

 ..ضاومان نةسرِينبطري  بطري  
 ثايز،ثايز....  هةربيز هةربيز
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هةروةها شا ؤ )حمةمريةد  
 يمريريريةر  يمسريريريان ( ىريريرية   
بةجةنةرِال   ثريايز ناسريراوة،   
ثريريايزى ىريريردوة بريرية هريريةويَن  
سةرجةم شيررةىان ، دييان  
)لةغيربريريةَا ( َاقانريرية دييانريرية 
شريرييررى ئريريةو شريريا ؤةيةو   

 ء  ىريرييردىزكرَريرين دةنطدانريةوةى هريريةبيوة لريةناو نيَيةنريريدى ئريةدةب    
م ضةند ىؤثلة شيرريَكيدا برية ت ناوضةىةشدا، )حمةمةد  يمةر( لةَةنانة

 .هؤش  خؤى ئاويَىة ئةىا ءهةستء شيَيةية ويَنةى ثاييز دةىيَشنَ
  ىةثايز دارى رِووت ئةىردةوة
  حةزمةىرد ثيَنىم بكةمة بةرى
  ثال ىؤ سةوزةىةم بدةم بة شانياو
  شةبقة شرِةىةم بكةمة سةرى

********** 
  ى َ بؤخةزان   يمرى من دةبرى ؟

 ى َ بةدى ئةىا بةال  رِيَزان  ؟
 .. ثايز فرميَنكة لةضاوى هةورا

 قيل ث  بريان  ؟ءىيا هةورى من
*********** 
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 هاواروهااةى ضةم  نال ينيَي
 ئةرِايَىة بؤم  مةنط  دل ةوة

 ئؤقرة لةبيامن ئةبرِىَء ئارام
  وةك بةال ى ثايز بةدةم ضل ةوة

 ********** 
 .. ثرسةية ئةبرم بؤئةم ثايزة

 ضةند خؤشة لةبةر شةسىة بارانا
 ..لةسةر ئةو بةال  زةردانة مبرم
 لةساى بةرامةو بؤى ضنارانا

********** 
 ..حةزئةىةم ثايزى  يمرم
 هةورب َ لةضاوى ئامسانا

 ..بريانيَي ب َ ..ب َ ىؤَاي 
 سةمايةك ب َ لةسيَانا

********* 
  دةب، ثايز ىاريطةرى هةبية برية سريةر هينةرمةنريدان   جطة لةبيارى ئة

ئةفرانريريدن  ءئريريةو وةرزةوة َيانيييانريرية داهيَنريريانلريريةجيان   ءشريرييَيةىارى
   .سروشى  جيان  ثايز بكةنة هةويَن  َابلؤىانيانء بكةن

ايزو بريةال ى زةرد هيَمريان بريؤ    شا ؤان ثري  ءالى زكربةى نيسةران
ااىاوى، ئةمة لةىاَيَكدا ىة هيياو ء خةم ءسينىين ءنةخؤش  ءثؤى
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هرييض   ءسانة بكةويَىة شريةوة زةنطري  َرياريك    ئاوات و ئيميَدى ئةو ىة
 ءبؤ ليَكضياندن  بؤو هريزرى ئريةدةب   هييايةك نةبيَت بؤ ئايندة، بةال م 

َيَك  جيانناس  بةىارى دةربرِين، نيسةر يان شا ؤ وةك حال ة ءرِوان 
ةل ي دةناسيَنيَت، منينرية وةك بريةال ى   ثايز بةزمان  ئاساي  خ ءدةهيَنيَت

بةال ىان دةبةنة خؤشية، بةال م ىة ءالوى ءى جيان  َةمةنسةوز هيَما
ىرياَ  هرياَن  مريةرب  ئريةو      ءئةوان وانيشان ئةدةن، ىة ثؤبرييون ثايز 

و ثؤشريين   اسىيدا ئريةوة خرييليَك  َريرى سروشريىة    بةال يانةية، بةال م لةرِ
ئازارو ماَةم  ثايز بةم جريؤرة   ءك  نييَن ئةو درةخىانةية، بؤخةمبةربيَ

  :ديَرِيَكدا دةل يَتزن لةبؤران  مة
  َةبيرةت زةردو ااىاوة لةحال   بيان ىةنشىاية

  نيشانةى ماَةم  ثايز لةفرميَنك  درشىاية
ىؤمةل طريةى   ءالى ىؤمةل طةى مركةايريةَ  بةبشريى    وةرزى ثايز 

ىريرييردةوارى بةَايىريريةَ  برنطريري  زكرى هةيريرية،  هريريةر لريريةم وةرزةدا   
او خاىريةوة،  بؤرِانيَك  سروشى   بةدى دةىريرَيت لريةرِووى ئاووهريةو   

 .ىردة هزريةىانيدا ضاالىرت دةبيَتهاوىات مركةي  لةىارو
 :سةرضاوةكان

 دييان  بؤران-3
 دييان  ثؤةميَرد-2
 (لةغيربةَا )حمةمةد  يمةر  يمسان-1
  ئةلىيَر ىامؤ-3          نزار قةبان -1
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 سةرضنار يادطاري شريينى شار
ئةو سةروةخىةى ئامرِازةىريان  بياسريىنةوة، سريادةو سرياىاربين و     
دانيشريريىيان  شريريار َيانريرياى دةسىطةيشريريىنيان بريرية هاوينةهريريةوارو ناوضريرية 
بةشريريىياريية دوورةىريريان نريريةبي، سةرضريرينار وةك ناوةنريريديَك  نزيكريري     

رِووبريريةو ئارامىةخشريري  دانيشريريىيان  شريريار، بريريؤ    بةشريريىيارى بيبريريية  
هيَيرىردنةوةى دةرون  ئال ؤزو ثشيدان  جةسىةى ماندوو، خيرَيزان و  
َةواوى ض  و َييَذةىان  ىؤمةل طة، لة ثشيةىاندا بةَايىةت رِكاانري   
هةين ، سةردانيان دةىرد، ىةم َاك و خيَزان هةية يادةورى خؤشريييان  

شاردا نةبيَت، هةر ئةمةش وايكردووة لةبةلَ ئةم ناوةندة بةشىيارييةى 
سةرضريريرينار ثيَطةيريريريةى  
برنطريري  هريريةبيَت لريريرية   
يادبريريريريةو بةرهريريريريةم   
شريريا ؤان و نيسريريةران   
ىؤن و َةنانةت نييَ ، 
سروشى  جيان و بريين   
ئريريريرياويَك  سريريريريازبارو  
سريريريريريريةوزايييةى  زكر، 

 ... ئيلهامىةخش  دةيان شا ؤو هينةرمةندى ىؤن و نييَ بية
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 برياىيري رِكائرياواي   ةنار دةىةويَىري رِووى جيبرافييةوة، سةرضري لة
سةدةىان  هريةادةو نريؤزدةدا َرياىي ناوةرِاسريى  سريةدةى      سليَمانن، لة
سةرضاوةى ئاويَك  سازبارو بين  ضريةند درةخىيَكري    ا لةبينىةم، َةنه

بريريةرزى ضريرينارو سيرةضريرينار ثيَكهريرياَيوة ىريرية لةئيَنريريىادا وةك شريريييَن   
ةور نريةبية،  هاوينةهةوارةىة بةرجةسىةية، واَة هرييض خانيويريةى  لريةد   

بةآلم ضةند بينديَك  نزيك  هةبية وةك )ىان  سثيكة، ىان  ىيردة، 
زةربةَة، قلياسان، قيلةرةين ،سريؤَكة، سرييربا، فايريةلَ، ىؤسريىةى     

ثن، ضةق جؤ، ىان  بةردينة، هةناران، َيةسضةم، ىؤسىةى بان، بةىرة
 .(ضةق، باوةمردةو باوةبيَل دى ىة لةئيَنىادا شييَنةوارييان نةماوة

ثريريةااىان  سريريةدةى رِابريريردوو بريريةدواوة، ئريريةم بيندانريرية بينريرية    لة 
رِووى دانيشريريىيانةوةو، اوةى ئاوةدانكردنريريةوةى سةرضريرينار لريريةسةرضريري

ثاشرتي  خرييدى سةرضرينار برييوة ناوةنريدى ناحيرية بريؤ َريةواوى ئريةو         
 .بيندانة

لةبريريةلَ هريرياَن   يمسانييريريةىان، بريريةثيَ  هةليمريريةرج  ئريريةوىاَ      
دابةشكردن  ميل ي لةو شييَنانةى ةسةآلَةىانيان دةسىيان ىردووة بةد

دابؤيريريان ىريريردوون، سةرضريريريناري  وةك ناوةنريريديَك  بةشريريريىيارى    
ثاشرياىان ، ثاشريرت    ءبؤَرية جيَطةسريةرا  دةسريةآلَداران   سةرارِاىيَ  

  .لةسةر ثادشايةى   يمسان  َاثؤىراوة
سريريال ن ةى بريريةناوبان ، )منريريىةر ريض(ىريرية لةبةرِيريريد ءميَريريذوونيس

نريرياو شريريار لريرية ، ثريرييَ  ئريريةوةي بيَىريرية هاَؤَريرية شريريارى سريريليَمانن 3028
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اوة، و باخاَ  ناوضةىة ضادرى بريؤ هةل ريدر  ئاو ءسةرضنارو لةنيَي ىانن
يدا، سةرضنار بة )سيرة ضريينا( ناودةبريات،   ياداشىةىان)مينىةر ريض( لة

سؤن(ي  حاىم  بةريىانييةىان لةشارى سليَمان  برية  )ميَجةر هةروةها
 .)سيرضينار( ناوي هيَناوة

دامةزريَنريريةرى َةريقريريةَن  ءبريريةورة زانريرياى ئريريايين مريريةوالنا خاليد()
ي سةرضنار لة دل ريةوة  نةقشىةندي، ىاَيَي لة هيندسىان دةبيَت، دوور

ريريان بريية، ئةمريةش هةسريىيَكن     واهةست ئةىات دل ن برية ب  ءئةيهةايَينَ
سةرضريرينارةوة دةري برِيريرييةو  هؤيبريريةثرسريريؤزة بريريؤ نيشريريىمانةىةي ىريرية 

دابرِانة  ءبةديدةىريَت، ئةو دوورىةى َيَدا غةميَك  بةور ءحةسرةت
 : دةل يَت ءىاترِيَطةى رِشىن  فرميَنك  بةىيل ةوة ضارة دةَةنها لة

 سين  بة سيوَان، دلَ بة بريان، شاربةشار و دةربةدةر
 ةل يةدابنَ دوورة يار و بنَ ديارىيَية وةك من ه
 و )بةىرةجؤ(يةك ىةوَةرِيََة ضاوخييَن لة دل ما ها

خاليدا( بريةر  ) (ي دةردو داخن دوورين )سةرضناروادةىةم من ضار 
 ىييَ؟ئةشقياو ضؤل طةردو شيَت نةبن َؤ لة

 ىابيل يا ول اَن قةندةهارء غةزنةين
لةسريريةردةمن  :دةىريريةنسةرضريرياوةي ميَريريذووين ئامريريااة بةوة  هةنريريديَ

(، سةرضنار 3038 -3010مؤي بابان لةساآلن  ))ئةمحةد ثاشا( دوا
رِاهيَنانن سيثا برييوة.   ءسةربازبةو مةشقيوة، واَة شييَين لةشكربا ب
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 ءرضاوةى برَيوة ىة َيايدابيونناوةىةشن هةر لةو دار ضنارانةوة سة
 .لةئيَنىادا نةماون

سةرةَادا هريةر  لةهةر بةبييَرةى سةرضاوة ميَذووييةىان، سةرضنار 
سريةيران    ءسةرضاوةي ئاويَكن سازبار برييوةو شريييَين بةشريت    ءباخ

رى برييوة، بريةآلم لرية ناوةرِاسريى  ثريةااىانن      دانيشىيان  شارو دةوربة
، ء دادةمريةزريَ  نانن ضيمةنىؤي لنَ سةدةي رِابردوو ىاربةي بةرهةمهيَ

رت بةمةبةسريريريريريريى  باشريريريريريري
رِاييكردنريريريري  مامةل ريريريريةى  

خانيو بؤ (188ىاربةىة،)
ىردنن ىريَكريارو   نيشىةجنَ

فةرمانىريريريةرانن ىاربةىريريرية 
دروسريريت دةىريَريريت، ثريرياش 

ئريريريريرياوةدانن رِوو  ئريريريريريةوة
و بيندةىانن دةوروبريةري دةخريَىرية   دةبيَىة ناحية ءىاتلةسةرضنار دة
 ءبةشار دةبيَت َيَكةلَ  ءةبيَىة بةرِةىيَكن شاري سليَماننسةر، دواَر د

و سنيرة دوو بةرِةىن َر بريةناوةىانن )شريةهيدانن سةرضرينار   هةر لةو 
  . يةك دةبنبةبردي سةرضنار( َيَكةلَ 

 )َؤفيق قةزازو(، سةرضنار لةاليةن 3918بؤ  3923لة سال انن )
َيرىن ىةخاوةنةىةي لؤةي رِةشادي َؤفيق وةهيب(يةوة دةىرِدريَت بة

زةوييريريةى انن ئةوسريرياي  يمسريريانن، رِوبريريةرى ئةوثاشريرياىيريريةىيَي بريريية لة
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(دكمن بيوة، ئةم مامةل ةية 12لةاليةن ئةو دوو ىةسايةَييةوة ىرِدراوة )
  بؤى مؤاَةبةلَ ىضيَك  ثادشاىةدا ىراوة ىةدواى مردن  باوى  بةل

 ءن ئةىاَريةوةو نريةمام  ماوةَةوة. ثاش ىرِين ، َؤفيق قةزاز زياَر ئاوةدان
مال ةىريةي خؤشرين   ء زيرياَر ئةيرِازيَنيَىريةوة   ءدرةخيت جيانن بؤ ئةهيَنيَت

 .ئةباَة ناو سةرضنار
بيون  ثيَكهاَةى بةردى المينىؤن ىة  ءلةبةر بيونن شاخن بةردين

ناوةرِاسى  ثةااىانن  ىةرةسىةى سةرةى  دروسىكردن  ضيمةنىؤية، لة
سةدةي رِابردوو، رووسةىان ىاربةي ضيمةنىؤي سةرضنار دروسريت   

ندنةوةى دةىةن، بين  ئةم ىاربةية فاىىةريَك  برن  دةبيَت بؤ بياا
ى رِووبةشةسريريةندن  ناوضريريةىة لريرية  ءناوضريريةىة لريرية رِووى ئريريابيرى 

بينريريدةىان  دةوروبريريةرو شريريارى   دانشريريىيانةوة، خريريةل كيَك  زكر لة 
 ءةنَةنانةت شاروشاركضكةىان  ديكةشريةوة رِووى َيَدةىري   ءسليَمان 

 جيجيل يَك  بةرفراوان  َيَدةىةويَت. 
نىريةرو  و شييَين نيشىةجيىيون بؤ فةرمابةهؤي ئةم ىاربةيةوة، خاني
لةو زةمةنة بريةدواوة سريةرةرِاى ثيَطرية     ءىريَكارةىان  دروسىدةىريَت

ةيريريريةى  ثشةسريريريازى بريريريةورةش  بةشريريريىيارييةىةى، سةرضريريرينار ثيَط 
ى  برنط  داهات بريؤ  ساآلنيَك  زكر دةبيَىة سةرضاوةية ءةيدادةىاتث

رِةخنريرياندن  هريريةىل ىريريار بريريؤ دانيشريريىيان  شريريارو   ءشريريارى سريريليَمان 
 دةوربةرى. 
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ئةم ىاربةية لةسةر برِياري حكيمةَن هةريَمن ىيردسىان لةسال ن 
 .....داخرا بةَةواوةَ  دا ٨١١٢

انيريةش لرية سةرضرينارا    شيرر هةميشة ئاويَزانن جيانن بيوة، ئةو جي
و لةبةرضاوي شا ؤانن ىيردا وةك برييىيَكن رِازاوةى  بةرجةسىة بيوة

ئيلريهامن   ءدوة، ئةواني  ىردويانة بةهريةويَن سروشت خؤي مناي  ىر
اوة، باآليريدا هةل ريد  زكربةي شا ؤانن ىيرد شرييرريان بة  ءشيررةىانيان

 ءالنثؤةميرَيردو حةمرية سرياي ديري     ءسريا  ء لةوانة مةوالنا خاليدو نالن
 . زكري َري 

حةزرةَن نالن شا ؤى ثايةبةرزى ىيرد، ثاش ئريةوةي لرية سريال ن    
 ءدابؤىريريردن هريريةوال   دةبيَريريت لريريةويَ حريرية ، بريريؤ دةضريرييَت٠٢٧١

   يمسانيريريةوة لةشريريكري لةاليريريةن سريريليَمان  شريريارى خريرياثيورىردنن
 شرييرريَك   دانيشىيانةىةى، شارو بؤ قيل   لةغةم  ئةوي  ثيَدةبات،

 ثرسرييارة  بةيىريةىان   َريةواوى  ىرية  دةنيسرييَت  هرياورِيَ   سات  بؤ بيَييَنة
 ءةى ضارةنيس  مة ليمةىان  شارو سرياتي  بةوثريةرِى بريةرزى   دةربار

سريريا   ءةداَريريةوةو، دواَريرير بريرية ضريريامةىةى نريرياىل جيانييريريةوة وةآلمريري  د
 .دةناسريَت

 جرييان   لرية  ثرسرييار  ضريامةيةدا  ئريةو  ي٠٩ بريؤ  ٠١نالن لة بريةييت  
 :دةل يَت سا  بة دةىات سةرضنار سروشى 

  ئةجما مةوةسىة َا دةبةيية  ةيين سةرضنار
 و ضنيور ئاويَكة ثرِ لة نارو ضنارو بيلَ
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 كشين فةوراننرِ  ضةمشيَكة مينلن خؤر ىة لة سةدجنَ بة
 نيري سافة لةسةر بةردي وةك بليور 

  يا  ةىنن ئامسانة لة ئاويَنةدا
 ابن نيورھىيا ئةسىيَرةىانن رابكشيَن وةك شة

 ري خاَري ثرِ فةيزي  اريفةيا ضةمشة سا
 يةنىي ن نيورة دابرِايَينَ لة ىيَيي َيور 

 :سةرضنارو دةل يَتوةل امن نالن دا ئامااة دةدات بةساتي  لة 
  سيوَا دل م بة حال ةَن جؤباري سةرضنار

 ليَل اوة ضةمشةساري وةىي ضاوي بنَ بةسةر
  ئةو دةشىة جاين يارين يارانن حيجرة بيو

 ركميية هةر وةك َةه  سةقةريةىنةر مةقامن 
يَن دووَيت زكرن ئريريريةو شريريريا ؤو نيوسريريريةرانةي لريريرية   هةل ىريريرية 

ثؤةميَردي نةمر لة شيرري ، سةرضنار داوةبةرهةمةىانياندا برنطييان بة
 :)لةو دةمةي ركا دةباَة ئيَيارة( دا دةل يَت

 زةمزةمةي بيلىيلن ئيَيارانن
  نةرمة بارانن ايَر دةوارانن 
 لة نةشئةو بةزمن سةرضنارانن  

 وشكة سؤيف ئةخاَة بؤرانن
بؤرِاسىكردنةوةو ساغكردنةوةي خاوةنداريَيت سةرضنار بةرِاينريةوة  
بؤ ئةو ضاو ثيَكةوَنةي ئةمؤي حةسةن ثير ىة لةبةلَ )مامؤسىا َؤفيق 
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نن وةهيب بةط( سازي ىريردوة سريةبارةت برية ميَريذووي رِيَنيسرين زمريا      
 :  و دةل نَىةوةىيردي بةم جؤرة دةبيَرِيَ

ىة من ميَةسةريف  بيوم ىيرِيَي  بيو وةَةن ثةروةر بيو نرياوي  )
، ئيَرانرية، ىرييرِي شريةفيق قريةزاز    زا َؤفيق بيو ئينريىا ىيرِةىريةي لة  مؤ

زكر نزيكن من بيو حةَا ئيَرانة، ئةمة شةفيق قةزاز ىيرِةىةي ئينىة لة
، ئريةو  ىابريةي ىرييردي، ىرية وةلرةهريد بهاَةيرية     وةىيلن خيئةمكرد برية 

ةىيلن ىيردةىان بيو، من ناوم ئةبرد، ثياويَي بي خؤش بيو، جيان و
فيق بضؤ بثرسة ئريةم بريردة بضرييىة    بيو، نيَر بيو، ئينجا بيمت مؤزا َؤ

ريكن، شرية ؟ ئةبةر ئةيفركشن، با بيكريرِين بة ىن سةرضنار هن ىيَية لة
  هاَةوة بيَن هن ثيَريَذنيَكة ئةيفركشرينَ  ءبيكةين بة ثارك ، ضيو ثرسن

ثاوةن ، بيمت بضؤ بيكرِة ، ضيو ىرِي بيو  23(رِووثية يانن 188بة )
 .. (بةهن هةردووىمان

 : هةروةها لة دريَذةي باسةىةيدا مامؤسىا َؤفيق وةهيب دةل نَ
من لةبةلَ سياسةت خةريي بيوم، دةريريانكردم، ضرييومة بةغريدا،    

 ، بريَو زيَرِ وةرئة مطيت ئةنيسن ئال ىيون وةرئةبريَثيليَكم نةبيو، نة
الم بريرييَن بريريةخيا  كايَكيريريان هاَريريةبريرييو، رِمريرين قؤنةرةىريريةم ثينريريةي ثيَية

، هيضرين   ميبارةىت برينَ  يةم َيا سةرف ىردوة، بيمت(هةزار رِووث38)
 .، ثيو  نيةئةل يَن  مين َيانية، ثارةم نيية،  انةي ثنَ

و )مؤزا َؤفيق  ة بيَت ثيَشرت )َؤفيق وةهى  بةط(بةثيَ  ئةم بةل طةي
مريؤزا َؤفيريق ثارةيريةى      خاوةنداريَى  سةرضريناريان ىريردووة،  قةزاز( 
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رِازاندنةوةيدا سريةرفكردوة، هريةر بريةثيَ  ئريةو      ءزكريش  لةجيانكردن
بةل طةنامةية َؤفيق وةهيب وةك ئامااةي ثيَكردوة وازي لة بةشة ميل ك  

 .خؤى هيَناوة لة سةرضنار
بكريةين،  ئةبةر مبانةويَت دةربارةى هاوينةهةوارى سةرضرينار قنرية   

انن دروسريىكردنن شرياري سريليَمانن    دةبيَت بطةرِيَينريةوة بريؤ سريةرةَاى   
 . ةوة-بابان ثاشاي ئيرباهيم لةاليةن ٠٣٢٩ بؤ ٠٣٢٧سال انن لة

 هؤىارانةي لةو يةىيَي ثيَماندةل يَن ميَذووييةىاني  سةرضاوة وةك
 ئيَنريىاي  شريييَنةي  ئريةم  ىرية  ىريردووة  بابريان  ثاشرياي  لريةئيرباهيم  وايان

بريؤ دروسريىكردنن شريار، شرييَيازى َؤبريؤبرايف       هةل ىىريذيَريَت  سليَمان 
،  كةنريدي ىراوةَرية ناوةنريدى شريار    بيوة.. بةو واَايريةي لةوسريادا مةل   

زاين و سريةو  و ميَريرط  دةوروبةري شاري  ضةندين سةرضاوةو ىريانن لة
يين ئةو سةرضرياوانة ىريانن   و سةرارِاىيَشرت هةبية، هةل ىةت ناودارَرين

 .سةرضنار بيون ءئاسكان
نةىانن َريريري شريريييَةو لةوةي سةرضريريناري زيريرياَر جريرييان ىريريردوئريرية

 ءكل رين ئريافرةت بريية لةىايرية ىؤمةال يريةَن     رِ ءجياىردكَةوة بةشداري
ثيشةييةىاندا، َةنانةت بةشداري ىردنن انان لة دامةزراندنن ىاربةي 

بريةرِيَيةيربدنن   ءضنار بةرضاوة، جطرية لريةىاري ىابريانن   ضيمةنىؤي سةر
ىانيان ثةييةندية ىؤمةال يةَيريةىانيان زيرياَر   ثةروةردةىردنن منال ة ءمالَ

بةلَ دراوسيَكانيان َةنانةت وةك ىةسرين نزيكرين يريةىرت    لةثيَشخنىية 
  .مامةل ةيان ىردوة
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لةسةردةمن بابانةىاندا سةرضنار شييَين رِاوو شكار بيوة، مريةمحيد  
)منريىةرىلؤدييس ريريض(   لةثاشاي جرياف لةويَريدا ثيَشرييازي ىريردوة     

لةسةرضنار خيَيةَطريةو   ،3028يَمانن لةسال ن لةسةردانةىةيدا بؤ سل
دريان بؤ هةل دةداو بؤية رِيض لةياداشىةىةيدا باسن ىردوةو ضا ءرِةمشالَ

دةمن مريةليي مريةمحيدي  جيرَين    سريةر بة سيرضرينار نرياوي دةبريات، لة   
 . خؤشن بيوة ءىةيف ءجريدبازي ءسةيران

ي بيونن سةرضاوةي ئاويَكن سازبارو برييونن دارو  سةرضنار بةهؤ
 ءلةسةر ئاسيت  يَراق ن بؤَة هاوينةهةواريَكن ناسراوسةوزاي ءدرةخت

خرييارووي   ءشريارةىانن ناوةرِاسريت  بةشت بؤ دانيشىيانن بؤَة هاوينة
و وة مييان رِوويريان لريةم شريارة ىريردوة     ؤاق، واَة بةهؤي سةرضنارة

َياي ماونةَةوة و ناوبانطن سليَمانن زياَر بةشرياندكَةوة. برنطيريةىن   
شريرين بةَؤَريرية قريريةراغ شريرياري سريريليَمانن لةةوةيريرية ىةوَريريري سةرضريرينار ئ

يرييان بريياريَكن بيارياوَر ئريةدات     م ءركائاواي شار ىة بؤ بةشىياران
 .شاري  فشارى بةورةى لةسةر دروسىنابنَ ءبةبةشىةىةيان

ناوةرِاسريريريريريريرييت لة
ثريريريةااىانن سريريريةدةي  
رِابريريردوو، هاَيوضريريؤي 
دانيشريريىيان  سةرضريرينار 

شريريار بريريةهؤي بريريؤ نريرياو 
ضةند ىةسرييَكةوة بريية   
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ئيرَيياران خريةل ي هاَيضريؤي     ءوة، بريةيانيان يىَؤمىيَلن بضيىيان ثيَئؤىة
 .ارو ثيَيينىيةىانيان داب  ىردوةىردوة بؤ ناو ش

سريىنةوةي  اىاربريةي ضرييمةنىؤ دابينكريراوة بريؤ بي    ثاش ئةوة ثاسن 
 . نةفةر بؤ ناو شار

لة ناوةرِاسيت ثةااىانن سريةدةي رِابريردوودا لةبريةلَ َريةواو بريينن      
َاخبانريةش دروسريىكراوة بؤىرييرِان    ىاربريةي ضرييمةنىؤ، قي  خانيةىانن 

، َاخبانريريةي بؤَريريان، ىريرية َائينريريىاش هةربريريةو ناوةوةيريرية     ناوي قيبريرية
ىؤالنن ثشريىةوةى قيَاخبانريةي   َاخبانةيةىي  بؤ ىضريان دانريراوة لرية   قي

بؤَان، هةروةها مزبريةوَن بريةورةي سةرضريناري  لريةناو مال ةىانريدا      
بيناي نطريةىان هريةبية ىرية   نة بينرياي فةرما دروسىكراوة، هةر لةو ىؤال 
برياري  دائؤةي شارسىانن َيَريدابيوةو ىارو  ءناحيةو بةرِيَيةبةري ثؤليب

 . هاوال َيانن ناحيةىة رِاييكراوة
بية ىريرية ىريريةم مةلةوانطريريةي شريرياري سريريليَمانن لةسريريةر ضريرينار   ية
اوةي ئرياوي  ، لةسةر سةرضري ةريَيت ثةروةردة سةرثةرشيت ىردوةبةرِيَيةب

باشرييري سةرضرينار    وديَري بريةرة جؤبةي ئرياو سازباري سةرضنار دوو
بريريةري ضريريةمن سةرضريريناردا  لريرين رِيَطريريةيان برَريريية بريريةم بريريةرو ئةو   م

 دريَذبينةَةوة، بةو جؤبةيةي بةري قلياسان وَراوة جؤبةي بةىرةجؤ،
 بةوةي َر وَراوة جؤبةي ئاوبارة.
نزيي قةبرسريريىان  سةرضريرينارو نزيريريي لةسريريةر جؤبريريةى ئاوبريريارة لريرية

بية ىة بةئاوى سةرضنار ىارى ةىةى ئيَنىا، ئاشيَي هةىاربةى شةىر
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خاوةنةىةى ناوى ) يزةت بةط ( ىة ىردوةو بةئاش  ئاوبارة ناسراوة
  . بية

و رثةرشريرييت زكربريريةي شريريييَنةىانن ىريريردوة حكيمريريةَن  ريريؤاق سة
مال ن  ءميل يلةبةو هؤيةش زكر  ءميل كن دةول ةت ناوزةدي ىردونبة
ىردوة، سةرضناري  بةو دةردة براوة لريةىاَن جريةنطن   ل كن دابؤخة

بينرياو ئؤَؤمىيلريريةىانن   ءزةوي ءئيرَيران(دا  زكر لريريةميل ي  ريريريري) يرَيراق  
بةربري، دواَر بةشيَي  ءفركشت بةناوي هاوىاري بةردةوامن جةن 

)جريةاللن جريةمال خريةفاف( ىرية ثيَشريرت      لةميل كن سةرضنار فركشرا بة
، ئةوي  ىريردي  ىشىيىالَ بيوةشييَين نةمامطةبيو سةربة فةرمانطةي 

انريةوةو  حةو ءبرييوة  ناوةنريديَي بريؤ بةشريىياران     ءبةباخضةي ئريااةال ن 
ةو شريييَنة  رت، لرية ئيَنىاشريدا ئري   شارةىاني ءثشيودان  خةل ك  سليَمانن
ةناوي خاوةنةىريريةي نريرياونراوةو ئريرياوةدانرت بريريسريريةيرانطةي  نريريةوركزة ىة

ن برنطرين  و سةرضناري جيانرت ىردوة، لةئيَنريىادا بةشرييَك  ىراوةَةوة
ىيرَييي   ءزكر بيانريداري مريال ن   ءجياىراوةَةوة بؤ باخضريةي ئريااةال ن  

 .و جيانييةى  زياَرى بةخشييةَة سةرضنارَيَداية
ةى  ئريرياوي خياردنريريةوةي سريريليَمانن ثيَشريريدا سةرضريرياوةى سريريةرلة

ئاوي بةنريداوي  لرية و دواي ئريةوةي سرييد   لةسةرضنارةوة دابري  ئريةىرا  
ر بؤ ئاوي خياردنريةوة هريةر   يت شادوىان وةربؤا زياد لةنييةي ثيييَن

 . سةرضنارةوة بيةلة
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مثانيرياي  ؤحكيمةَن هريةريَم بريَىةسرييت لةبريةلَ ى    2886سال ن لة
سةرضنار بكةنرية ناوضريةيةىن بةشريىياري    )بةالغ (ي ليبنانن بةست َا

هاوضريةرخ، بريريةال م بريريةهؤي ىةمىةرخريةمن ىؤمثانياىريريةو ليَنةثرسريريينةوة   
ثريةراويَز خرايريةوةو    نار جرياريَكن َرير  لةاليةن حكيمةَن هةريَم سةرضري 

، لةسريةروبةندي  سروشيت َايىريةَن خريؤي لةدةسريت دا    ءسيماي جيان
بؤكىريريةي جريرييانرتىردنن سةرضريرينار زانكريريؤي سريريليَمانن ثركاةيريريةىن  

سريةر ضريةمن سةرضرينار    انا ىرية َيَيريدا ضريةند بةنريداويَي لة    ئةندازةين د
دروست بكريَت بؤ بلدانةوةي ئاوةىةو بةىارهيَنانريةوة بريؤ مةبةسرييت    

ىريةجنَ نريةىرا بريةهؤي    ىشريىيىالَ، بةداخريةوة ئريةوي  جيَ    خياردنةوةو
خةمناردي اليةنن بةرثرس ىرية   ءدةسىخنىنة ناوىاروباري بةشىياري

 .حكيمةَن هةريَمة
ثيَطريريرية مي ئريريريةو ىةميىيرِييانريريريةى دةرهريريريةق بة سريريريةرةرِاى هريريرية

بةشىيارييةىةى سةرضنار ىراوة، بريةآلم َائيَنريىاش خريةل كيَك  زكرى    
ىاَة خؤشةىانيان  ءيكة رِووى َيَدةىةنن  شارةىان  دشارو بةشىيارا

 .باوةش  سروشى  جيان  سةرضناردا بةسةر دةبةنلة
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 شارو ثةيكةر

، بريريةثيَ  بةرِانريريةوةو كردن  ثةيكريريةر زكرىؤنريريةووى دروسريريىميَريريذ
ا، ئاورِدانةوة لةميَذووى مركةايةَ ، مركة  ىؤن بةدواى ئةوهؤىارانةد

سروشريت بكاَرية سةرضرياوةى     ءبةرِاوة َريا بريةربرى لريةخؤى بكريات    
هةربؤيرية هانرياى بريؤ بريةىارهيَنان        ،مانةوةو ثيَشنخنىن  ايان  خؤى

خؤى لةبيانريةوةرة درِنريدةىان   سةر درةخىةىان بردوة، َا ءئةشكةوت
ىةرةسريريىةيةى  سريريادةى  بثريرياريَزىَ، هريريةر لةسريريةرةَاوة مريريركة ضريريةند  

بيانكاَرية   ءى  بةردو شاخةىان  ثرينَ ىريين بكريات   و َيانيييَبةىارهيَناوة
 ءة َاشري  خؤى وةك يةىريةم مريالَ، واَري    شييَنطةى حةوانةوةو مانةوةى

بةرد هؤىارى مانةوة بيوة وةك ثيَيينىيةى  سةرةَاي  هةل كؤل ين  دارو
ئال يبؤرِةىان  ايان ئةم هينريةرةش   ءثاشان بؤَة هينةرو بةثيَ  سةردةم

فةرمانرِةوا ديَرينةىان  ءبةشةى ىردوة، َةنانةت هةنديَي لةدةسةال ت
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 ءشكةوتةرَاشن، نةخشاندوة لةناو ئةميَذووى خؤيان بةهينةرى ثةيك
سةر َاشة بةردةىان، ئةوةى ئةمرِك ناودةنريَت شييَنةوارةىان ثامشاوةى 

هريةزاران ضريؤكى     ءضاخةىان  ميَذووة، ئيَنىا سريةدان  ىارى مركةن
 . ليدةبيَرِدريَىةوةو بيونةَة ميَذووى مركةايةَ 

بييَرةى ئريريريةو بةل طانريريريةى بريريرية
زانريريريريريريريا  لةبةردةسريريريريريريريت

رناسةىانداية، ىؤنرتين شييَنةوا
ميَذووى مركةايةَيريدا  لةثةيكةر 

هةزار سالَ  13دةبةرِيَىةوة بؤ 
ئيَنريريىا، ئريريةو ثةيكريريةرة    ثريرييَ 

جةسريريريريريىةى بيزارشريريريريريت لة
ئةىات ئافرةَيَك  سن  بةورة

سريانىيمةَرة، ئريةم ثةيكريةرة     6ش  دريَذييةىة ءبرام 11ىيَشةىةى ىة
لةناوضةى )هؤليَر فرييل ب(   2889فية دروسىكراوةو سال     اج لة

راوةَريةوة،  باشرييورى ئريةل مانيا دكز  رمتربيَ ( لةلةوياليةَ  )بريادن فريؤ  
بنَ، مركة هةزاران سال ة ئةزمين  ىارى هينةرى بةبييَرةى ئةو ميَذووة

يرية ئامرِازيرَيي بريؤ بيزارشريىكردن     ثةيكةرسازى ىريردووةو ىردوويةَي 
  .... اينطةى دةوروبةرىلة

و رِكل ري   الن  دنيا لريةم هينريةرة دانريةبرِاوة   بةىل ىيردي  وةك بة
ية لريريةَؤمارىردن  ميَريريذووى خريريؤى لةرِيَطريريةى هينريريةرى  خريريؤى بينيريري
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يون  شريةرِو  بري  ءثةيكةرسازى، بةال م بةثيَ  هةل كةوَةى نيشريىمانةىةي  
 ضاوى َةماحكارى دوامنان ، نةيىيانيية ئريةم  ءناىؤىيةىان  ناو خؤين

ئةو ثةيكةرانة بثاريَزيَت، بةل طريةى   ءهينةرة وةك ثيَيينت ثةرةثيَىدات
ناوضةيةدا جيَ  بايريةخ برييوة وةك شريييَنةوارة     ثةيكةر لةمىةزكر هةن 

وارى شرياخ  بيَنريىين   ةشريييَن   ءؤل راوةىان  هةزارميَردو قزقاثانهةل ك
. باىيرى ىيردسريىان شييَنةوارةىان  ئامريةدو ئيرفرية لرية    ءلةىرماشان

يريدا  هاوضريةرخ  مركةايةَ  ءنةرى ثةيكةرسريازى، لةميرَيذووى نزيريي   هي
رِازيَكريرية بريريؤ  هيَمريرياو ئامىردووة، رِكل ريري  ئيَجطريريار بريريةورةى ثةيريريدا  

و َريةواوى ىؤمةل طرية،   نةسى  ثةيكةرسرياز  ءبيزارشىكردن لة هةست
ئريازارو شريادين    ءيانيَت ميَذوو بطيَرِيَىةوة، غةمثةيكةر زمان  هةيةو دةَ

ىؤمةل طة بةرجةسىة بكات، ثةرَيىيَكة مركة ئاسانرت مامةل ةى لةبريةلَ  
ةيرية وايكريردووة   دةىاو خييَندنةوةى بريؤ دةىريا، هريةر ئريةم َايىةمتةنديي    

هينريةرةو،   زكربةى بةالن  جيهان بايريةخ  بريةورةيان هريةبنَ بريؤ ئريةم     
دانان  ضريريةندين شييَنةبشريريىييةىانيان بريرية ءناوةنريريدى شريريارو ثارىريريةىان

ثةيكةرى َة ىؤى برِازيَننةوة، هةنديَي شارى دونيريا هةيرية، لةرِيَطريةى    
 ثةيكةرةىانيةوة دةَيان  خييَندنةوة بؤ ميَذووةىةى بكريةى، بريةر وةك  

بة مركةيَك  بيَرِةرةوة نيية  رِيَىياريَ رِيَت بكةويَىة ئةو شارانة ثيَيينىت
بةلةىةت ثيَىناسيَينَ، بةل كي ثةيكةرةىان ئريةم   ءَاميَذووى شارو وآلت

  .سةربيزشىةى دويَنيَت بؤ بةيان ئةىةن ءضؤكك ءرِكل ة دةبينن
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 ، سرييماى ءيكةر دوانةيريةى  ثيَكريةوة بةسريرتاون   لةمرِكدا، شارو ثة
فؤرِمرية نييَيةىريةى،   بةديارو مؤديَرنانةى ئةمرِكى شار برييون  ثةيكريةرة   

بريريةبييَرةى ثيَريرييةرة 
بةشريريريريريريىيارييةىان 
ثةيكريريةر مريرية اليم  
ديريريريريريار شريريريريريارةو 
سةرضريريريريريريريريرياوةى 
ىيَشريريريريريريريريريكردن  
بةشىياريَك  زكرى 
بيانيريرية، بريريؤ منينريرية   

ثةيكةرى ئازادى يان سةربةسى  ئريةمريكا، بةدريرَيذاين ميَريذوو خريةون      
ةوة بيىيرينن،  وة لةسةرَاسةرى جيهاندا َا لةنزيكري مركةطةليَك  زكر بي

وةيةى  بريريةورةى ثةيكريريةرة بىيَىريرية سةرضريريا ئريريةوةش وايكريريردووة ئةو 
 وآلَة.بةشىياري ئةو 
هاوضةرخ  باشيورى ىيردسريىاندا، َارِادةيريةك    ءييلةميَذووى نز

ئامريادةب    زكرثةيكةر بةهاو سةنط  هريةبيوةو لةشريارةىاندا ىريةم َريا    
رِابريردوو بريةدواوة    بينريى    هةشريىاىان  سريةدةى  هةبيوة، بؤ منينرية لة 

فيلكةىان  شارى سريليَمان  ثةيكريةربيوة شيناسرييان،     زكربةى زكرى
نازناوى زكربةى زكرى فيلكةو شريييَنة بشريىييةىان  شريار     ءناونيشان

 ... بيونة هةل طرى ناوى ئةو ثةيكةرانةى ليَيان دادةنران
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لةبةرضاو نريةبؤيَت  قةزاز ( بايةخ  مامؤسىا ) ةَا  ءناىريَت  رِكلَ
بريةورةى ىرييرد    (دا يةىةم ثةيكةرى بؤ شا ؤى3913سال   )ىة لة

بةردةم )ثؤةميَرد (دروسىكردو لة
ئيَيَة سريليَمان  ثاال سري  ئيَنريىادا    

 .داينا
ئةمة يةىةم بةرىةوَن  بيناين  

خريريةل ك  شريريار بريرييو بةهينريريةرى   

ثةيكةرسريريريريازى،هينةرمةند) ةَاقةزاز( ماوةيريريريريةى  زكر مامؤسريريريريىاى 
انطةى هينةرةجيانةىان  شارى سليَمان  بيةو دةيان خييَنريدىارى  ثةمي

ثيَطةياندوة بؤخزمةَ  هينةرى ىيردى، ثاش سةفةرىردن  بؤ ئةوروثا 
وال َان  ى شرييَيةىارى ضريةندين ثيَشريانطةى لرية    وةك سةفؤيَك  هينريةر 

 ... ئةوروثا ىردكَةوةو هينةرى ىيردى بةخةل ك  بيَطانة ئاشناىردوة
شريريييَنة   بزاوَريري  ثةرةسريريةندن  ثةيكريريةر لة  شريريىبةشريرييَيةيةى  ب

وة بريريؤ سريريةردةم  رِايَمريري  بريرية ب،  بشريريىييةىان  شريرياردا دةبةرِيَىريرية 
زيداو هينريةرى ثةيكةرسريا  لةوسةردةمةدا زكرىريةس رِكل يريان هريةبي لة   

بريةردةم  بةرةنطارى، َةنانةت زكرجريار لة  ءثةيكةر بي بةهيَماى خةبات
بيونرية قيربريان ،   ئةو ثةيكةرانةدا خؤثيشاندان  بةورة ىراوةو خةل ي 

 .وةك ثةيكةرةىةى ىاوةى ئاسنطةر



 د ئاالنىەمەووف محەر....................ێژووييەكانم ەشتگە
 

 

 

 
 
 

74 

 ءهينريريةرىء ىؤمةال يريريةَ  ءين، لريريةرِووى سياسريري  دواى رِاثريريةرِ
ئةدةبييةوة وةرضةرخان رِوويدا، هينةرى ثةيكةرسازي  بيَىريةش نريةبيو   

ثةيكريةريَي لةسةرشريةقامةىان    لةم بؤرِانكاريةدا، دروسىكردن  ضةند
ى شريةهيد ئريارام و شريةهيد    بروِ ئةاامدران، لةوانة ثةيكريةر  يبةَاى

فيلكريةى  فيلكةى يةىطرَن ىرية بة  ءمامةرِيشةو شةهيد ئاسؤى دةالك
 .دةسىةىة ناسراوةو زكرى َري 

  ديريارى ثةرةثيَريدان  ئريةم    هينةرمةند )زاهؤسريديق( ىارةىىريةريَك  
ةرسريريازان  ىيردسريريىان  (داثريريرِكاةى ثةيك3993)بيارةيريريةو لةسريريال  

ركضريكةىان  ىيردسريىاندا   هريةميو شاروشا دامةزراند ىةجيَدةسىيان لة
هةوليَر،رِةواندوز،  ،،  ضةندين ىارى ثةيكةرَاشييان لة)سليَمان ديارة

يان( ىؤية، هةل ةجبةى شةهيد، دةربةند ان، دةربةندى باز ،سةيدسادق
برنط  هينةرى ثةيكةرسازى، يةىيَكة  ءئةاامداوة، لةسةر ىارةىان 

ثةيكريةرةىان   دسريىان بة لةو هينةرمةندانةى شاروشاركضريكةىان  ىير 
 .رِازاوةَر بيون ءئةو رِةنط 

و ئاسريى   ةهينةرى ثةيكةرسازى ىرييردى قؤنرياغ  بريةورةى برِيريي    
لؤىال   َيَثةرِاندووة، بؤمنينة ىارةىان  هينةرمةند )هريادى زيائريةدين(   

ة نيشريريىةجيَية و لةشريريارى سريرين ىةخريريةل ك  رِكاهريريةال َ  ىيردسريريىانة  
منينةيريةى  بريةش بريؤ هينريةرى     و َيانيييَى  بىيَىرية  دةنطدانةوةيان هةية

 .ثةيكةرسازى ىيردى لة جيهاندا
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 ثةيكةرى مةحوي )زاهري صديق(
دياريدةىات بةضرين ماددةيريةك   ثةيكةر سةليقةو َياناى هينةرمةند 

و برِكنريز(، يرياخيد لةسريةر ض    ضرييمةنىؤ ء ئةىات )لة قيرِ يان بةضىار
، ئيَنريقان،   ماددةيةك ىارةىةى هةل دةىؤل يَت بؤ منينة )بةرد ، شرياخ 

 .(دييار، يان شاخ  ئااةل ة ىيَييةىان
رِكل ري  خريؤى    ءضيَنةرنزار( يةىيَكة لةهينةرمةندة ثةيكةرسازةىان)

(ثةيكريريةرى دروسريريت ىريريردوة  23نريريىا )بينيريريية لريريةم بريرييارةدا، َائيَ 
(ثةيكريريةر لةشريريارى 2) ء(ثةيكريريةريان لريريةناو شريريارى سريريليَمان 22)ىريرية

 شارةزوور. (ثةيكةر لة3هةوليَرو )
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سةربارى رِةخنةىان  لةاليةن  ثةييةنديدار ىة هاوىاريان ناىريةن،  
ثيَيينريريت رِكشريرينىؤيان  ئريريةو ثيَريري  وايريرية اليةنريرية ثةييةنديريريدارةىان وةك

ثيَيينت نابنة هؤىارى ميَذوو يان ىاريطةرى ثةيكةر ىةمة بؤية وةك لة
 .برةو دان بةم هينةرة ءبةشة سةندن

ان هةيريرية لةبريريةلَ  سريريازى برفىيريري زكربريريةى هينةرمةنريريدان  ثةيكةر 
اليةنة ثةييةنديدارةىان ىريةوةك ثيَيينريت هاوىريارى ئريةم      ءحكيمةت

ردوو هريريةلةناىريريةن، بلريريةي  ئريريةوان بةشريرييَيةيةى  سريريةرةى     بيارة
اريَزبريرياى ثء بةرِيَيةبةرايريريةَ  شريريارةوان  ءبةرِيَيةبةرايريريةَ  رِكشريرينىؤى

 . ىارة هينةريةىانيانرِيَطرى ىردن لة ءسليَمانية لةسةر البردن
 
 
 
 
 
 
 

 )ثةيكةرةكانى خبتيار بةمؤ(
هةريَم  لةىيَشةو ئاريشةىان  بةردةم ىارى هينةرى ثةيكةرسازى 

ددةوة هةيريريةو ىيردسريريىاندا هةمةاليةنريرية، بةشريرييَكيان ثةييةنريريدييان بريريةما
ثال ثشريريى  مة نةوييريريةوة، ئةمريريةش وايكريريردووة  بةشريرييَك  ديكةشريرييان بة
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وةك ثيَيينت و ىياليىيان امارة ءجيجؤل ةىان  ئةم هينةرة سنيرداربن
نةبنَ، بةشيَيةيةى  بشى  برفىةىان  ئةم بيارة ثةييةندى بةم خاآلنةوة 

 :هةية
 .نةبين  ماددةى دروسىكةرى باش .3
 .ىاربةى باش  برِكنزنةبين   .2
 .نةبين  هؤشيارى ىؤمةال يةَ  لةسةر ثةيكةر. 1
نريريةبين  ثالنريري  زاننريريى  وةزارةَريري  رِكشريرينىؤى بريريؤ هينريريةرى      . 1

 .ثةيكةرسازى
 شييَن  بيااو بؤ دانان  ثةيكةر نةبين . 3
  ىةمىةرخةم  سةنديكاى هينةرمةندان.6
 ةماهةنط  لةنيَيان ثةيكةرسازةىاننةبين  ه. 1
 .ثنثؤرِ بؤ هةل نةنطاندن  ىارةىاننةبين  ليذنةى . 0
  .نةثاراسىن  ثةيكةرةىان لةشكان و نؤاةن نةىردنةوةيان. 9

 .زكرى و بؤرى ىارة هينةرييةىان. 38
 ىةم  سثؤننةر بؤىارة هينةريةىان. 33

هينةرى ثةيكةرسازى ىاريَك  قيرسةو ماندووبين  زكرى ئريةوىَ،   
ناوى بةرضاوىةوت ىةبيارةدا ضةند ىاريَكمان لةسةر شةقامةىان  لةم

بةسريةرى   ىىيَىريةدا  انة هينةرمةنريديَك  لةسريةربيو، بريةبامشانزان  لريةم    
م بيارةدا بةرضاو خبات، ئةوي  ىيَشةو برفىةىان  خؤى لةبكةينةوة َا

)ئاسريريؤس جريرياف( ئريريةم ىضريرية هينةرمةنريريدة ثةيكةرسريريازة، دةرضريرييوى  
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ىؤليَذى هينةرى زانكؤى سريليَمانن )بةشري  ثةيكةرسريازية(، َائيَنريىا     
هريةوليَرو   ءانطةى هاوبةش  ىردوة لرية سريليَمان   (ثيَش21بةشدارى )

بةغداو فةرةنناو ئيَران، شةش ثةيكةرى دانراوى سةرشةقام  هةية بؤ 
سايةَيةىان  ىيرد، ىارةىان  بة ماَريال   برِكنزو مةرِمةرِ دروسريت  ىة

   .ىردوة
بريريةرزان زاهؤحمةمريريةد ( ىريرية نازنريرياوى بنةمال ةىريريةيان )شريريازة(ية،  )

يةىيَك  َرة لريةو هينةرمةندانريةى ىريارى ثةيكةرَاشري  دةىريات ىرية       
 ءزية، بريريةال م  ئريريةم  شريرييَيازة َاشريري  هاوشريرييَيةى هينريريةرى ثةيكةرسريريا 

( ثةيكريةرى لةبريةرد   90خ، ئةو َائيَنريىا ) و شاهةل كؤل ينة لةسةر بةرد
زكربةى ناوضةىان  ىيردسىان ىارى هينةرى خؤى مناي  َاشييةو لة

(ثةيكةرى دانريراوى هةيرية   21ىردوة، لةهةوليَر لةناوثارى  شانةدةر)
مال  ، لةشارةىان  سريليَمان    ءهةميويان  ثةيكةرى ئااةل   ىيَيىىة 

ان ضةندين ثةيكةرى دروسريت ىريردوة، وةك خريؤى وَري      و دةربةند 
هؤىريارى  بةرد َاشيية، ئةو ىةس بيم لةىيردسىاندا ثةيكةرم لةيةىةم 

دةبةرِيَنيَىريريةوة بريريؤ   ىةمىةرخريريةم  ئريريةم هينريريةرة  ءثشريريىطيىَ خنريريب 
دةل ري َ: وةك ثيَيينريريت ئرياورِ لريرية هينريةرى ثةيكةرسريريازى     ءحكيمريةت 
 . نةدراوةَةوة
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 ئارامثةيكةرى شةهيد 
 ()بةرزان شازة

يكةرانريريةى دائريريةنريَن  لةهريريةريَم  ىيردسريريىان زكربريريةى ئريريةو ثة   
ن ، ئةمريةش ئةبةرِيَىريةوة بريؤ    الى خةل ي جيَطريةى رِيرَيز  ء ئةشكيَندريَن

نريريريةبين  وشريريرييارى َريريريةواو الى خريريريةل ي لةسريريريةر ثةيكريريريةرةىان،    
دةوة بؤ بيون  ليَشرياويَك  زكر  هينةرمةنداني  ئةم دياردةيةيان بةرِان

لةم بيارةدا ىة وةك ثيَيينريت اليريةن  باشريةو خراثريةى ئريةو      رِةخنة لة
هينةرة بةرضاو ناخةن، واَة ئةو رِةخنانة زاننى  ن ، بؤئريةم مةبةسريىة   

رِةخنريةبرى برييارى ثةيكةرسريازى    ء سةردان  هينةرمةندى ثةيكةرَاش
زيرياد   ء(سال ة لةم بيارةدا ىاردةىات18) )بةخىيار بةمؤ(مان ىرد ىة

ردوة، ىة هريةميويان ىريارى   ى ثةيكةرَاش  ىهةزار بةرهةم  هينةرلة
 شاخ  ئااةلَ، ئةو وَ : ءبضيىن لةبةردو دارو ئيَنقان
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َيانييمة شرياخ   ىةمن يةىةم هينةرمةندم لةرِكاهةال َ  ناوةرِاست 
ئةو رِةخنةبرةى بيارى ئااةل   ىيَيى لةىارة هينةريةىامن بةىار بيَنم، 

ئريريةم بريرييارةى ان  ثةيكةرَاشريري ، هةل ريريةو ىةميىيرِيريريةىء ثةيكةرسريريازى
ئةو هينةرمةندانةى  ءرةىاناليةنة ثةييةنديدا ءبةرِاندةوة بؤ حكيمةت

 . رت، ىارى هينةرى ئةىةنيب َ وةربرَن  رِاى ىةسان ءبةَاك
 ءكرد، َائيَنىا هينريةرى ثةيكةرسريازى  بةدميان نيسينةدا ئةوةى  لةم

 ءدسىان نةبؤَرية جيرَي  بايريةخ  حكيمريةت    ثةيكةرَاش  لةهةريَم  ىير
اليةنة ثةييةنديدارةىان، ئةو ىارانةى ىراون زيرياَر هريةول   ىةسري ،    
بؤية ثيَيينىة ثالن  ساال نةى زاننى  بؤديرياري  كردن  ثةيكريةرو شريييَن     

يال ريةى بريةىارديَت   ئريةو ماَر  ءبؤ دانانيان دةست نيشان بكريَ بيااو
 زياَر بةربة بطرن، ثيَييَنىة ليذنةيةى  باال ى ثنريثؤرِ جؤرى باش بن َا

اباشرية ىريارة هينةريريةىان    و ءةرثةرشى  ئريةوىارة هينةريانرية بكريات   س
بريؤ ئريةم مةبةسريىة هيَمرياى      ىريارى بضرييك،   ءدووربن لةئيش  حيزبري  

ةيريةك بريؤ   نةَةوةي  بةىاربهيَنريَت، باشريرتة دةسريىةو ىؤمةل    ءنيشىمان 
 ءىؤمريةلَ ثةيكةرَاش ثيَي بيَريت، َائريةوان بة  و هينةرمةندان  ثةيكةرساز

ن ىارة هينةريةىان ئةاام بدةن، هاوىريات لةسريةر   بةثيَ  هةل نةنطاند
حكيمةت ثيَيينىة مؤزةخانةيةى  بريةورة دروسريت بكريات بؤمنايشري      

منايش  ىارة  ءناساندناني  رِكل يان هةبنَ لةرِابةياندنةى وئةوثةيكةرانة
 ثةيكةرسازييةىان.
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 شويَنةوارةكانى نةوىَ

بريريريين  شريريريييَنةوار  
دةرخريريريريةرى بريريريرييون   

رينريريرية، ميَذوويريريريةى  ديَ
بريريريةهؤى هةل كةوَريريريةى 

برنطريريري   ءجريريرييبراف 
ىؤندا ىيردسريىان بؤَرية ملمالنيرَي     دةول ةمةنديةىةى، لة ءخاىةىةي 

هؤى ئريةوةى  ال َدارةىان  ناوضةىةو جيهان، برية نيَيان ئيمثراَؤرو دةسة
 يمسان (  ءساسان  ءة نيَيان ئيمثراَؤرةىان  )ئاشيرىلةىؤندا ىةوَؤَ

دابؤىريريارى هريريةميو ئةوهيَزانريريةى    ءهةميشريرية ضريرياوى َريريةما كارى  
اسريريىن  خريريؤي ناضريريار شريريييَنة  لةسريريةربيوة، بريريةىل ىريرييردي  بريريؤ ثار 

ناوضة دورةىان  هةل ىريذاردووة بريؤ ايريان، ئريةو ناوضريةو       ءسةخىةىان
شريييَنة ناديارةىريان،    ءشييَنانةى ىة وَينةَة نيرَييان بريةرزاي  ضريياىان   

 . دوامنانيان ثنَ نةبات ءَادةسى  نةياران
ناوضريةى شريارةزور، سريةربة ناحيريةى خيرمال رية،      بيندى نةوىَ لة

حريةوت ىيلؤمريةَر     ءيرى رِكاهةال َ  قةزاى سةيدسادقىةوَؤَة باى
 ءيندانةى ضريةند شريييَنةواريَك  بريرن    ليَيةوة دوورة، يةىيَكة لةو ب

ساغكردنةوةى ميرَيذووى ايريارى   لةبايةخ  بةورةيان ميَذووي  ليَية ىة
يريريةى  فريريراوان لريريةزةوى ىاي، لةىؤنريريةوة بريريةهؤى ثانهةيريرية لةناوضريريةىة
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برييون  سةرضرياوةى ئرياوى ضريةميَي ىرية بريةناو ديَكريةدا         ءىشىيىال  
دةرِوات، دانيشريريىيان  زكربريرييوةو ىشريريىيىال كردن بؤَريرية سةرضريرياوةى 

  .بذيَيى خةل ك  ناوضةىة
دةىرىَ، يةىريةميان واَرية   نةوىَ بةدوو واَا ليَكدانريةوةى بريؤ  ناوى 

ةىان  شرياخ  سرييريَن   نةوى يان نزم، ئةم ديَية ىةوَؤَة نيرييان بةرزايري  
بةرينريدا خريؤى منرياي      ءلةدكل يَك  فراوان، نةويَ لة ثيَدةشىيَك  ثريان 

ةى نةويَدا ديَىةخيار ىةبيندةىةى ئاويَك  زكر بةناو ضةمةى ءدةىات
نةوىَ بةماناى نييَكردنةوة  ، واَاى دووةم  ناوىىردوة بة دووبةشةوة

جرياريَك  َرير   ، خةل ك  ناوضةىة ثيَيريان وايرية ئريةو شريييَنة ىؤنرية      ديَت
 . ئاوةدان  ءشييَن  ايانبؤَةوة بة ونييَكراوةَةوة

لريريريريةناو ديَريريريري    
لةمىريريريةرو   ءنريريريةوىَ

وشكة  ئةوبةرى ديَكة
ىةل ريريريريريريريريريةى  زكر 

هريةميوى  دةبينرىَ ىة
جيَطريريريةى خريريريانيوى 
ىؤنريريريرية بةدريريريريريذاي  
ديَيةىريريرية َادةباَريريرية  
بريريةرزاي  شريرياخةىة،  
ئةمريريريةش دةرخريريريةرى 
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، بريةهؤى ئريةوةى   زكربريةورةبية ةية لةىؤندا شاريَك  ئةوةية ئةم ناوض
َاىة دةروازةبية بؤ هاَيضؤ بةرةو ئةودييى رِكاهريةال َ  ىيردسريىان،   

يَطةيريةى   رِدةىةنريةوة ىة اسريت  سةرضاوة ميَذووييريةىاني  ئريةوة ثشرتِ  
نيَيان شريارةزوورو ئيَرانريدا، ئريةم ناوضريةية     سةرةى  بازربان  بريية لرية  

بيوة، هريةر   بةهؤى زكرى ئاو هةميشة ناوضةيةى  فراوان  ىشىيىال  
ناوضريريريةيةىي  دانيشريريريىيان  زكربيرَيريريت بةرهةمريريرية ىشريريريىيىال يةىةى 

دةبيَىريرية بةرهريريةم  خريريؤراى  ، لريريةناو ديَريري  نةويَريريدا   ءبريريةىاردةهيَنريَت
 و (بةدريَذاي  بيندةىة َريا بريةرةو برياىير بريرِكين شريييَن  ئرياش )ئاسرييا       

شييَنةوارى بيندةىة، لة، ئةم ئاشانة بيونةَة بةشيَك  برن  دةبينريَت
دةىريريةن، ئريريةم ئاشريريانة  شييَنةوارناسريريان ئامريريااةى بؤ ءارةزايانوةك شريري

يريرياواز ، يةىريريةم بريريؤ سريريةردةم  جووةىريريةيان دةبةرِيَنريريةوة بريريؤ دووميَذ
ةرِيَىةوة بؤ سةردةم  َريازة  دووةمي  دةب،ساسان  ءسةردةم  ئاشيرى

لةمةوبةر، نييسةدة كزى ئينالمةوة دةست ثيَدةىات َائايين  ثؤىة لة
ئةبريريةر بريريةوردى سريريةرنج   

ئاشريريةىان بريريدةين دةبيريرين  لة
، بريريةرد ثيَكهريرياَين ءلةقنريريةَ

بةثيَ  سةردةمةىان هةنديَي 
شريييَنة  هةمان لةلةئاشةىان 

ىؤنريريريريريريريريريريريريريريريريريريةىيان 
و سيديان دروسىكراونةَةوة
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 . لنَ بينراوة
شييَنةوارى شاريَك  ىؤن  ىة)شارى زوحاك(ى ثيَدةل يَن لريةنزيي  

قريريريريةال ى زوحاىريريريرية 
بةقريريريةال ى نريريريةويَ   
ناودةبريرَيريريت، ئريريريةم  

دووبةشريريرية، شريريريارة 
كيان بةَةنيشريت  بةشيَ

و بردى قةال ىةوةيرية 
الى خؤرئرياواو  ر ئريةو بردةوةيرية، بريةدياريكراوى برية    دووةمي  بةخيا

يَىة بةش  خؤرهريةال َ   باىيرى خؤرئاوادا هةل كةوَية، بؤرِةىة دةىةو
شريييَن  خانيوةىريان   ىةىؤمةل ة بةردى ىؤىراوةدا ديريارة  ضةمةىةو بة

ة خرييار قريةال ى نريةوىَ    ةى ىةوَينةَشاريَك  بةورة بيوة، ئةو زةوييان
ىيىالَ، بناغريةى خانيةىانيريان   ىةم بةىارهيَنانيان بؤىشري  ءبةهؤى ليَذى

ىةوَينةَة دةشىاي  بةهؤى بةىارهيَنانيان ماون، بةال م زةوييةىان  َر ىة
ن، بناغريريةى بريريؤ ىشريريىيىالَ ىريريةمرت جيَطريريةى خانيةىانيريريان دةردةىريريةو

يةىريةميان زكرىؤنريةو   دووجؤر دةردةىريةون،  خانيةىان  ئةم شارة برية 
 ءة لةسريةدةى شريانزةيةمدا خريانيو برييبن    شارةزايان واى بؤ دةضن ىري 

لةسةر بناغةى ئةو خانيانرية خريانيى َريازة دروسريت ىريرابن، جريؤرى       
دووةمي  بناغةىةيان ئةسىيرةو بةردى بريةورةيان َيَريدا بريةىارهاَية،    
قانير  شا ؤ شيرريَك  بؤ ئةم شارة نيسيية بةناوى )سةربيزشىةيةى  
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ووي (، َيايدا باس  شييَنةوارى ئريةم شريارة دةىريات ىرية شرياريَك       ميَذ
بةورة بية، لةىؤنةوة خةل ك  ناوضريةىةش دةمرياودةم بريةورةي  ئريةو     
شارةيان بؤباسكراوة ىة دةل يَت: لةنةويَية َاخيرمريالَ و ئةمحريةد ئرياوا،    
خاني بة َةنيشريت خريانيةوة بريية، مريركة َيانيريييَى  هريةر بةسريةر بريان          

بؤ ئةو سريةر بريرِوات، قريانية بريةم جريؤرة باسري         خانيةىانةوة لةمنةر
 :دةىات و دةل  َ

  لةبةر)بةردةبةل( رِوانيم ئاسارة
  ديارةىة جيَطةى يةك بةورة شارة
 قةينةرى و بازارِ، سةراو دووىانة

  بنضينةى خانيو هةروا  ةيانة
 : َا دةل يَت

 ئةجما ثايىةخى  هيَناية شارةزوور
 شارى دروسىكرد بةنةوىَ مةشهير
 نةوىَ و بةردةبةل هةَاىي خيل َمار

 بةورةى هةميو ىرد بةشار ئةم دةشىة
لةبن قريةال و لريةِريََك  ىؤَرياي  بةشري  خؤرهريةال َ  و ضريةند سريةد        

مةيلريةو   ءاو شريارةىؤنةىةدا نيمضرية بريةردةال ن   مةَريَي  شييَنيَي لريةن 
و قيل كةيريةك لةناوةرِاسريىيا   رديَك  ليَية رِووةىةى داَاشريراوة َةخىة، بة

قيول يةىةشريريريريري   ء(سريريريريم 68×18راوة ثيَيانةىريريريريةى ) ةل كريريريريةن ه
( مريريةَرو 3/3ثانيةىةشريري  )  ء(م2(سريريانىيمةَرةو دريَذيةىةشريري  )12)
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نيييَكة، بةهؤى ىارىردن لةرِيَطةىة شييَن  بةردةىة ئال يبؤرِىراوة و 
بياسرتاوةَةوة بؤ خيارووَر. لةالى سةرةوةى ئةو بةردة بةرديَك  َر 

هةل كؤل راوة ىة لةدةوروبريةرى ئريةم بةردانرية    س َ جيَ  بازنةي  لةسةر 
شييَنةوارى خانيى زكرىؤن هةن و ثنَ دةض َ شرييرا برية دةورى ئريةم    

 .ثةرسىطايةدا ىرابيَت
 
 
 
 
 
 

شيَية بازنةييرية دةبةرِيَىريةوة بريؤ    ئةم بةردانةو هةل كؤل ينيان بةو بين 
ن  ئةاامدان  رِيَيرِةمس  ئايين  واَة ثةرسىطةبيوة، ئةم بةردانريةش شريييَ  

ثةرسب برييون، شييَنةوارناسريان ئريةم  بةردانرية بةسريةىؤى زةردةشريى        
 . ليَكدةدةنةوة

يةىيَك  َر لةو شييَنةوارانةى ىة َائيَنىا ماوةو زكر باس  ىريراوة  
قةال ى زوحاىة ىة بةقةال ى  نةويَ  ناوى دةبةن، ئةم قةال ية ىةوَؤَرية  

ن دةوَريرىَ  باىيرى خؤرهةال َ  نةوىَ لةدووبريةش ثيَكهرياَية ىرية ثيَيريا    
)قةال ى سةروو(و )قريةال ى خريياروو(، لةبةشري  باشرييرى رِكاهريةال َ       
قةالىريرية امارةيريريةى  زكر ضريريراوب  ئريريابر دةبينريَريريت لةبريريةردةىان    
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دةرهيَنراون، لةبةش  سةرةوةى قةال ىرية ضريال يَك  بريةورة دةبينريَريت     
لةاليةن ضةَةىان  شييَنةوارةوة هةل دراوةَريةوة بةمةبةسريى  بردنري     ىة

شرييَيةى ثليكانريةى   قةال ىرية، سريةرىةوَن بريؤ قةال ىرية بة    او ىةليثةىل ن
هةل كؤل راوبية َا دةباَة ناو قةال ىة ، ئاو بةهؤى بؤرى دروسىكراو لة 

 . قنةَ هيَنراوة بؤ ناو قةال ىة لة باىيرى رِكاهةال َ  قةال ىةوة
دانيشىيان  ديَ  نةوىَ نيطةرانن لريةوةى اليةنرية ثةييةنديريدارةىان     

ديَكريريةو شريريييَنةوارةىان لةوةك ثيَيينريريت ئاورِيريريان حكيمريريةَ  هريريةريَم 
َرياال نكردن    ءفةرامؤشريكردنة بؤَرية هريؤى لةناوضريين     نةداوةَةوة، ئةم

امااة بةىةمىةرخةم  حكيمريةت  شييَنةوارةىان، بؤية داوايان ىرد،   ئ
ر ئرياورِ لريةديَ  نريةوىَ بدةنريةوة َابكريَىرية      هانيريان بريدةين زيرياَ    ءبدةين

بريةورة، ضريينكة بريين  شريييَنةوارو      ءناوضةيةى  بةشريىيارى بريرن   
 .سةرضاوةى ئاو دوو هؤىارن بؤ دروسىكردن  ناوضةى بةشىيارى

نريريدان  زوحاىريرية، ئريريةم شريريييَنةوارةىان  نريريةوىَ زييريريةىيَك  َريرير لة
و دةىةويَىة باىيرى َدا بؤرِيَك  لةبةرد هةل كةنراوةبنةرِةشييَنةوارة لة

رِكاهريةال َ   ىةوَؤَرية  ديَ  نةوىَ لريةدوورى ىيلؤمريةَريَي، هريةروةها    
بابريريةرديَي دةرهيَنريريراوة دريَذييةىريريةى  ةىريرية لة، بؤرِضريريةم  نريريةويَ 

، بةردةىة لةبريةلَ رِووى  (مةَرو نيية6)(مةَرو نييةو ثانيةىةش  33)
زةوى َةخىريريرية دةمريريري  دةربريريرياى بؤرِةىريريرية وةك دةمريريري  هؤدةيريريريةك 

ةربريرياو ىيَلينيشريري  بريريؤ هةل كةنريريدراوة َةنانريريةت شريريييَن  بريَذنريريةى د
شان  جيَطريةى دةرباىريةى بريؤ هةل كريةنراون،     و هةردووهةل كةندراوة
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ئةمةش ئةوة نابةيةن َ ىة بريؤ هاَيضريؤ دروسريىكرابيَت، بريةل كي َريةنها      
 . شيَيازى بيناسازى ئةو سةردةمة دةردةخات

ضريريينةناوةوةى دةربريرياى 
رِووةو خؤرئاواية ىةدةرِوان َ 

بان  بةسةر ضةمةىةدا، لةسةر
بابةردةىريرية ىريريينيَك  شريرييَية 
 بازنريريريريريةي  دةرهيَنريريريريريراوة 

(سريريانىيمةَر 30نةىريريةى )ثيَيا
ئريريريريريريةوة دووجايريريريريريرية  بؤ

هةل كؤل َراوة َاَيشك  خؤر بضيَىة ناو بؤرِةىةوة، لريةدييى نرياوةوةى   
بابةردةىريرية لةبةشريري  رِكاهريريةال َ  بؤرِةىريرية َاقيَريريي هةل كريريةنراوة      

 . (سم10(سانىيمةَرةو قيل يةىةش  )38بةرزييةىةى )
، دةىريةن برة سةرضاوة ميَذووييةىان بةشيَيازى جياجيا باس لةم قة

، بريةال م زكربريةى سةرضرياوة    يَي بة زيندان  زوحاك نرياوى دةبريةن  هةند
ورةو خرياوةن دةسريةال ت ديريارى    ميَذووييةىان بة قةبرى ىةسيَك  برية 

دةيطيَرنةوة بؤسريةر ئريايين  زةردةشريى ، هةنريدىَ ىةسري  َرير        ءدةىةن
دةيىةنةوة بؤ سةردةميَك  ثيَشيوَر ىرية ئريايين  ميرتاييرية، ضريينكة الى     

يرتاي  خؤر هيَماى ثةرسب بية، شارةزايان  برييارى شريييَنةوار   ئايين  م
ئةمطؤرِة ئةبةنةوة سةر ئريايين  ميرتايري  بريةهؤى بريين  ئريةو هيَمايانريةى       

 . لةبؤرِةىة هةل كةنراوة
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لريريةم بابةَريريةى بةرضريرياومان  
، بيون  َيَىينيمان ىرد ءىةوت

ضةند شريييَنةواريَك  ميرَيذووي    
، ىريرية   نريريةوىَبرنطريرية لريريةديَ 

دةبةرِيَنريريريةوة بريريريؤ سريريريةردةم  
ساسان ،  ءزةردةشى  ءميرتاي 

مريةت  بةال م وةك ثيَيينت حكي
زيَريريت لةدةسريريى  ويَرانكريريةران  بيانثاريَ ءنريريةيىيانيية بايريريةخيان ثيَىريريدات

يرية بكريَىرية شريييَنيَك     ، ثيَيينىة ئريةم ديَ ميَذووي نةَةوةىةمان ءشيناس
ىريرية كريَب ءرت سريريةردان  بكريريةنينبةشريريىيارى َريريا خريريةل كا ءشريريييَنةوارى

 . رت ئةمكارة دةىةني، وةك ضؤن بةالنناسنامةى ميَذووى نةَةوةىةمان
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 :سةرضاوةكان
 .دييان  قانة، ئامادةىردن  بيرهان قانة .3
 ةبدولرِةقي( ييسف، شييَنةوارةىان  نريةوىَ لةشرياخ  سرييريَن،    . 2

 .3991ضاث  يةىةم 
شريكير   ءجيرية ركابريةيان    ياداشىةىان  مامين بيكة بةط ، حمةمةد. 1

 .بةغدا 3908منىةفا
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 قةآلى خان ئةمحةد خان
 
 
 
 

 
 
 

لةبةشى  ئةجمارةماندا ئاورِيَي لةميَذووى شريييَنةواريَي ئةدةينريةوة   
ى ئيَمةداو ،ىةلةرِابردوودا رِكىل برنط  بيَرِاوة لةميَذووى ئةم دةةةرة

 مانريةوةو بريةهيَزبيون  قةل ريةمرِةوى دةسريةال َ      ءبؤَة النةى خؤثاريَزى
سةرضرياوةىان   ء  ئةوسريا، بريةثيَ  ليَكؤل ينريةوةىان   خانريةىان  ءمؤنش 

زةردةشى   ءىؤنةو بؤ سةردةم  ئايين  ميرتاي ميَذووى ئةم قةال ية زكر 
ال ى )خان ئةمحريةد  قةييَنة ناوى )قةال ى زةل م(ةىة بةئةبةرِيَىةوة، ئةم ش
ىةويَىة شاركضكةى خيرمال   ثاريَزباى هةل ةجبة، و دةخاني ( ناسراوة

 ئةم شييَنةوارة ىةوَؤَة سةرووبيندى ئةمحةدئاواوخيار بيندى زةل م. 
ةويَىرية رِكاهريةال َ  شريارى    قةال ى زةل م لةرِووى جيبرافيريةوة دةى 

لريريةخؤرئاواوة  جريرييانرِكو لةباشريرييورةوة شريريارى هةل ةجبريريةو ءىرماشريريان
 .سنة ءةوة شارى مةرييانباىيرةيشلة ءشارةزوورو سليَمان 
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جطةلة قةال ى زةل م، ضريةندين شريييَنةوارى بريرن  لةناوضريةىةدا     
 ءهةردوو مزبةوَ  خيرمالَهةية، بةرضاوَرينيان ثامشاوةى شييَنةوارى 

 .ئةمحةدئاواية ىة لةسةر نةخشةىؤنةىةيان دروسىكراونةَةوة
قةآلىريرية دوو ىيلؤمريريةَر لريريةناو بينريريدى ئةمحريريةدئاواوة دوورة،    
بةقةدثال   شاخةىةوة شييَنةوارى )قةآلى زةل م( ياخيد )قريةآلى خريان   

نةوارةىة، بةرِيَيةبريةريَى   ئةمحةد خان( ديارة، لةىاَ  سةردامنان بؤشريييَ 
بيزار خريريةريك  ضريرياىكردن  رِيَطايريريةك بريرييو بريريؤ سريريةر     ءبةشريريت

شييَنةوارةىة َا بةشىياران بةئاسان  سةردان  بكةن، ىاَ َ دةضيىة ناو 
شريريييَنةواريَك  بريريرن  سريريةرات بؤخريريؤى دةبريريات   خؤرمريريالَ ضريريةند

لةهةمييان برنطرت شييَنةوارى دووقةال و منارةى مزبريةوَ  خيرمال رية   
 .شييَن دةسى  باثؤة ديَرينةىان  ئةم ناوضةيةى ثيَية ديارةىة
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داوارةو لريةناو دةرووى  ء قةال يةى  بريةرزو سريةخت   زةلَم: قةالَى
و لرية  سريةىؤى دانيشريىن  َيايرية    ءَاق مدا هةل كةوَيوة، لةناوياندازةل 

نزيكيشيةوة ىانياويَك  ئاوى سريازبار هةيرية ىرية ثيَشريرت ئرياوى ليرَيية       
 اىيَشراوة بؤ نيَي ىؤشك  قةآلىة.رِ

بةرزى شييَن  َاقةىان  ناو شاخة هةل كؤل راوةىة  ءبةهؤى سةخى 
بةباشري  خييَندنريةوةيان بريؤ     ءريَت ويَنةى ناواوورةىان بطؤيَريت ناَيان

ةبناري شاخةىةو خيار قةال ىة دةشىاييةك هةية ىاَ  خريؤى  بكريَت، ل
شييَن  ىؤشك  خان بية، لةرِيَطةى ىؤشكةىةشةوة رِيَطة هريةبية بريؤ   
ضريرييونةناو اوورة َاشريريراوةىان  نريرياو شريرياخةىة، ليَريريرةدا بؤرِدةكريرية   

بؤ دانريان  َريةرم     ءزةردةشى  ءثةييةسىة بةئايين  ميرتاي ىةدةبينريَت 
شريييَنةوارةىة  ىةش بةل طريةي ئريةو رِاسريىييةية    مردوو بةىارهاَية، ئةمة

دةبةرِيَىريريةوة بريريؤ ميَذووةىريريةى لةسريريةردةم  ئةردةال نيريريةىان ىريريؤنرتةو 
 ءيةىان، بريةال م ثاشريرت بريةهؤى سريةخى     زةردةشريى  ءسةردةم  ميرتايرين 

قةل ةمرِةوييةىريريةيان،  ءئريريةم شريريييَنةوة بريريؤ ثاراسريريىن  خؤيريريان  برنطريري 
ة بريرية بنكريريةى سريريةرةى  و ىردويانريريةردةال نيريريةىان بنياَيريريان ناوةَريريةوةئ

 . بةربريكردن لة خؤيان
 
 
 
 



 د ئاالنىەمەووف محەر....................ێژووييەكانم ەشتگە
 

 

 

 
 
 

94 

 
 
 
 
 

ى فراوان  )بابائةردةلَ( بيوة بةش  باىيرى ئةم قةال ية يةىةم  بنكة
دامةزريَنةرى بنةمال ةى ئةردةال نيةىانة، بابائةردةلَ خةل ك  ناوضريةى  ىة
ىةسريرييىارو امارةيريريةك  ءاربريريةىرى بريرياىيرى ىيردسريريىانة بريريةخؤيندي

ثيَيةندةوة بريةرةو مةل ىةنريدى شريارةزوور ىؤضري       ءو دةستخزمةَكار
 ءةمرِةوى ثةرة دةسيَنيَت دوامنريان ىردووة، ثاش ئةوةى دةسةال َ  قةل 

ليَدةبيَرِن،  ثيالن  ءفارس ضاو ئةبرِنة دةسةال َةىةى ءَيركلةنةياران  
و  ةوروبريةرى هةل ةجبرية دةهيَل يَىريةوة   شريارةزوورو د ئةمي  هيَزةىةى لة

دةسريريىيثيَيةندةىةى  ءمانريريةوةى خريريؤي ءرىبريريؤ بريريةرب قريريةال ى زةل ريريم
 .بةىاردةهيَنيَت

بةبييَرةى سةرضاوة ميَذووييةىان، ضياردة سالَ )خان ئةمحةد خان  
ووة، هةر ئةوةش هؤىريارى  ئةردةال َن ( فةرمانرِةواي  لةو قةآليةدا ىرد

قةال ىة بةناوى ئةوةوة ناوبريانط  دةرىريردووة نريةك ئريةوةى     ئةوةية ىة
دروسىكرابيَت، بةبييَرةى ليَكؤل ينةوةىان  )ئريةم   لةسةر دةسى  ئةو 

 .زايين  3360زةب  بةك( ئةم رِووداوانة ئةبةرِيَنةوة بؤ سال   
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وشةى زةل ريم ،بةَييرَيذيَك  سرييرى ليريق دةل رييَن ىةلةسريةر ئرياوى        
ياداشريىةىانيدا  لةش َ، )مريةئمين  ىرييرِى بيطرية بريةط(     رِاوةسىاو دةني

بةىارهيَناوة، بةثيَ  سةرضاوة ميَذووييريةىان  لةباَ  زةل م وشةى زال م  
و دةل ريرييَن ديارى ىريريراوةىريريةو ميَريريذووة ىريريؤنرتة ئريريةم قةال يريرية زكر لريرية 

دةبةرِيَىةوة بؤ سةردةم  )ساتن ىيرِى فةرةيدون شا(ى ئيرَيران، وةك  
هريةبيوة   سةرضاوةىان ئامااةى بؤ دةىةن )فةرةيدون شا( س َ ىرييرِى 

دواسال ةىان  َةمةنيدا قةل ةمرِةوى ةة لئؤة ( ىبةناوةىان  )سا  ، َير،
 َ ىيرِةىةيريريدا، وابريرياس سريريسريريةال َةىةى دابةشريريكردوة بةسريريةر هةر دة

ةش  رِكائاواى بئةىريَت ىة
)سا ( بؤية ئيَران ئةدريَت بة

ئةم قةال ية يريةىيَي   ثيَدةض َ
بيوبيَت لةبنكرية سريةربازيية   

ئةو دروسريى    ءبةهيَزةىان 
ىردبيَريريت، ثاشريريان بريريةثيَ    

 .(لة )سا (ةوة بؤرِاوة بؤ )زةل م سةردةم، وشةىة
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ؤايريةَن  ىراوة، دامةزريَنريةري م شةرةفنامةدا ئامريااةي بريؤ  وةىي لة
ىة لريةناو هؤزةىريانن   ناوي ) بابة ئةردةال ن ( ئةردةال ن ىةسيَي بية بة

و برية رةضريةل ةك دةبةريَىريةوة سريةر )ئةمحريةدي ىرييرِي       بؤراندا ايرياوة 
سريةردةمانيَي  ىرييردي ىة نريةري دةول ريةَن مريةروانن    مةروان( دامةزريَ

 .حيىمرِانن ناوضةي جزيرةو  دياربكر  بيون
ةغؤلريدا ايرياوة،  لريةو    سةردةمن جةنطيزخانن مبابة ئةردةالن( لة)

شريريارةزووري  ءركابريريارةدا بريريةرازيىيونن مريريةغؤل ناوضريريةي بريريؤران  
 دةسىةوة بيوة. بة

 دواي خؤي ىيرِو نةوةىانن مؤايةَن ئةردةآلنيان ىردووة. لة
جةالئؤي( بريةبييَرةي َيانرياو ليَهرياَيوين     ءخاننلةسةردةمن )ئيل

داىشاندا بيوة،  ءهةل كشانلةمؤانن ئةردةال ن سنيري مؤنشينةىةيان 
و نيريةىان  ناوضريةيةىن فراوانيريان لريةنيَيان رةوانريدوز     زكرجار ئةردةال 

 .ىرماشاندا حيىمرِانن ىردووة
ىةسريريايةَ  )خريريان ئةمحريريريةدخان(    ءشريريييَنةوارى قريريةال ى زةل ريريم   

 .ةوةى زكرى هةبية لةسةر ايان  خةل ي لةىؤن دارِةنطدان
ل ىان سريةليمن  بيطة بةط( لة سةردةمن خؤيدا ثشىييانن لة )سريي )

 يمسانن( ىردووة لةداي )شا ئينريما يلن سريةفةوي(، لريةركاباري    
 يمسانيريدا،   ءملمالنيرَين نيرَييان سريةفةوي    ءجةن   ءشةرِي ضال ديَران

 .َن خؤي بثاريَزيَشيَيةيةىن ديثلؤماسن  مؤايةَيانيييةَن بة
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ىن مؤايريةَن برَرية   مةئمين بريةط( لريةدواي )بيطرية بريةبن( برياو     )
لةنيَيان دةست، بةآلم بةهؤي نزيكىينيةوة لة)شا َةهماسرييب سريةفةوي(  

سيل ىانن  يمسانن لريةخؤي َرييورِة ىريرد،     3316 – 3321ساآلن  
ي زايينيدا هيَزيَكن 3310سال ن لةسليَمانن قانينن(  يو )سيل ىانبئةوة

سةرىردايةَن )حيسرييَن بريةبن بادينريانن( مريؤي     بةبةورةي سةربازي 
اردة سةر، دواي شةرِيَك  سةخت لةئاىامريدا قريةآلي زةل ريم    بادينانن ن
و دةسريىةوة بةو دواَر )مةئمين بةط( ناضاربيو خؤي بدات بةماركدرا

ن حاىملَ، دواي ليَخؤشىيني  ىرايريةوة برية  دوور خرايةوة بؤ ئةسىانىي
 .خيارووي بةغدادشاري حيللة لة

واي شكنرييت  دةبن ئةردةآلنة(، لةسيرخاب بةط( براي )بيطة ب)
ىؤمةىن )شا َةهماسيب( بةهةل مةَيَكن خيَرادا مةئمين بةبن برازاي لة

سريريةفةوي َريرييانن شريريارةزوور بطريَىريريةوة،  بريريةآلم لريرية دواي مردنريرين    
ن انزةهةم ضريريةنديناوةرِاسريرييت سريريةدةي شريريلةسريرييرخاب،  يمسانيريريةىان 

لةشكرىيَشيان ئةاامدا بؤ برَنةوةي شارةزوور،  ءهةل مةَن سةربازي
ةربازي )حمةمريريةد بةل ىريريةجن( بريرييو لةسريريال ن برنطرتينيريريان هةل مريريةَن سريري

شريارةزوور خباَريةوة    ءين  ىة َيانن قةآلي زةل م بطريَريت ي زاي3363
  .ايَر دةسيت  يمسانيةىان

دةربرياري  خان ئةمحريةد خريان( ىرييرِي هريةل ؤخانن ئةردةآلنرية لرية       )
شا ةباسدا ثيَطةيشىيوةو َةنانةت شا ةباس )زةرِين ىال و(ي خيشكن 

ل يريةوة وةىريي بارمىرية    منداارةىرد، )خريان ئةمحريةد خريان( هريةر لة    لنَ م
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بييَرِايريريةل ن َريريا مؤايريريةَن ئريريةردةال ن ناضريريار بة ئةسريريفةهانرابؤابريرييو لة
 فةرمانن سةفةوييةىان بيَت. 

بريةورة    ةباسرين ىن شاىؤمرية  ءخان ئةمحةدخان َيانن بة ثشىييانن
 فراواخنريرييازي خريريانبكاَريريةوة، ثركسريريةي مؤايريريةَن ئريريةردةآلن زيندوو

دنن ناوضةي ميىريان دةسيت ثيَكريردو ئينجريا   ىؤنرتكل كرئةمحةدخان بة
ميسل ن خنىة  ءناوضةىانن شارةزوورو راوةندوزو هةوليَرو ىةرىيك

بةشداريشن لةهةت ةَن سرييثاي شا ةباسرين    ءسةرسنيري مؤنشينةىةي
ي زايين ، وةىريي  3621سال ن ةىرد بؤ برَين شاري بةغداد لةبةور
سةرضاوةىانن ئةردةآلندا هاَيوة دواي مردنرين شريا  ريةباس سريال ن     لة

 ءئةمحريةد خريان( يري  ئةىةويَىرية ليرَيذي      زايين  بل ؤل ةي )خان 3629
بةلَ سةفةوييةىان َيَكضيو، ناضار ثةناي بؤ  يمسانييةىان ثةييةندي لة

ة كريرد يرِوو داي سةفةوييةىان، بةناضاريلةرا برد، بةآلم هيضن ثيَنةى
شاري ميسةَ هةر لريةويَ  مريردو لريةبردي ) نريةبن يريينب(  بريةخاك       

   ا.سثيَردر
ن ئةمحةد خان برنط  زكر دراوة بةسريىايل  نريييَ    لةسةردةم  خا

 ءهينةرمةندان ءبرةو دراوة بةبيارى رِكشنىؤان ءبةرب  ىيردى ءجة
  . (ةهينةرى بؤران  بةَايىةت )سياضةمان

مانريةوةى َريةواوى ئريةو     ءىىةرى بةهيَزى بريةربرى قةآلى زةل م، فا
فةرمانرِةوايانة بية ىة لة قؤناغريةىان  رِابريردوودا حرييىم      ءمؤنش 

ت لةسريريةردةم  )خريريان ئةمحريريةد خريريان( ناوضريريةىةيان ىريريردووة، بةَايىريرية
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ةمرِةوييةىةى بطةيةنيَىرية  ثال ثشى  ئةم قةآلية سنيرى قةل ىةَيانيييةَ  بة
ئةمةش وايكريردووة قةآلىرية   ميىريان، هةرناوضةى  ءميسةَ ءىةرىيك

 . ناوبانط  بةورة ثةيدا بكات ءيَيى )خان ئةمحةد خانةوة( بنريَتبةن
 
 
 

 :سةرضاوةكان
 .( شةرةفنامة )شةرةفخان  بةدلين . 3
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ى  سيَهةم يانىةرداش  رِكم و  ةجةم دا، ىىيَسياس ،مؤايةَ  بابان لةنيَ
 .بةرب  يةىةم
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 نشني لةكوردستانطونديَكى عةرةب
 
 
 
 
 

ىلىيرو فةرهريريةنط  باربريرياويىيو بريرية  ناوضريريةيةى  َريريةواو قيآليلريرية
رِةسريريةن  ىريرييردى، بينريريديَك   ةرةبنشريري  وةك َريريةنيَك  نريريامؤو      

سةربيزةشىةى دورسىىيون  ئةم  ءسةرارِاىيَ  هةل كةوَيوة، ضؤكك
رِابياسىنةوة نييرية، بريةل كي    ءة ثةييةندى بة شاآلوى َة ريىكردنبيند

ناوضةىةو  ىردةيةى  خياسرتاوو ئارةزومةندانةى دانيشىيان  رِةسةن 
نريريريىاى ئريريريةم بينريريريدة  ةرةبنشريريريينةية  باووبريريرياثؤان  دانيشريريريىيان  ئيَ

 .ئيَنىاسالَ بةر لة 188دةبةرِيَىةوة بؤ ميَذووةىةى ىة
يَىريرية بريرييون  ىريريةلىيرو ئاشريرينابيون بريريةايان  نةَريريةوةو بةلريرية     ئاو

و ك  جرييان  مركةايةَييرية  قىيل كردن  يريةىرت، خةسريل ةَيَ   ءجياوازةىان
خؤشةوينريىين، بينريدى    ءثردى ثةييةنريدى  كة بؤ دروسىىيون ئامرِازيَ

خةسريريل ةَةى ةى دةربةنريريد ان منينريريةى بريرياآلى ئةو  ئريريازادى لةناوضريري 
سةرجةميان  ةرةبن، ئريةم  ةو سةدان سال ة دانيشىيانةىةى ىةمركةايةَيي

 ءن ىردوةَريرية نيشريريىمان  سريريةرةى  خؤيريريانبنريريىةخاىةي ىيردسريريىانيا
، لريةثالَ  ان ثاراسريىية ىةلىيرى  ةرةبن خؤيري  ءَارِادةيةى  زكر شيناس
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ناوضريريةىان  يةنريريدين دانيشريريىيان  ئريريةم بينريريدةى بة  ثةي ءَيَكريريةل ىيون
 ءال يبؤرِى ىلىرييرو فةرهريةنط  ىرييردى   دةوروبةرييةوة، دةرفريةَ  ئري  

ثؤشاى  ىرييردى   ءاخنيازى ءان ء ةرةب  رِةخناندووة، ىيرديزان 
  . دانيشىيان  ئةم بيندة  ةرةبنشينة، بةل طةى ئةو رِاسىييةن

  
 
 
 

 

 

 

ة باىيرى رِكاهةال َ  بيندى ئازادى  ةرةبنشينةوة، زاؤلةبةش  
و دميريريةن  ناوضريريةىةيان جريرييانرت شريرياخيَي بيونةَريرية شريرييرايةى  بريريةورة

ىردوةو ئةو ناوةيان خنىؤَة ئاميَزى خؤيان، لةبةش  ركاهةال َيشريةوة  
منرياىؤو شريةميَران(   ز ءالَ درِةو بريةمؤو باوةخؤشرييي  شاخةىانن )شريةو 
 ءوة زاؤة شرياخيَي برية دةربةنريد ان   شةبةش  ركائاواهةل كةوَين، لة

  .سةنطاوو قةرةداغدا دريَذ بؤَةوة َا دةباَة ضةمضةمالَ ءبانيخيَالن
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(خيرَيزان  63) ءئازادى، سريةرجةميان  ريةرةبن   بينديدانيشىيان  
ىن  دانيشريىيانةىةى  ريةرةبن بةثلريةى    لةخؤ دةبريَريت، زمريان  ئاخرياف   

ثاشان زمريان  ىيردييرية، ميرَيذووى دروسريىىيون  ئريةم بينريدة        ءيةىةم
( سريالَ ثرييَ  ئيَنريىا ىاَيرَيي باووبرياثؤان  ئريةو       188دةبةرِيَىةوة بريؤ ) 

نييةدوربةى  ةرةبييريةوة  ضةند قؤناغيَي لةبةخةل كةى ليَرة نيشىةجيَن 
بريريةرةو ئيَريريرة ىؤضريريييان ىريريردوةو سريريةر بريرية  ةشريريؤةَ  فةَلريريةن ىريرية   

 .ية ةشؤةَيَك  بةورةى  ةرةبي
دوورى برية ناحيةى مةيدان  قةزاى دةربةند انةو ئةم بيندة سةر بة

زارى اشريرييرى ناحيةىريرية، دانيشريريىيانةىةى لريرية   (ىريريم ىةوَؤَريرية ب 2)
 ءاثؤانيانةوة دةبيَرِنةوة، ىة لةبنةضةدا خةل ك  جةزيرةى  ةرةب باووب

 ءانريريةوة ئريرياوارةبين بريريةرةو  يَريريراقبريريةهؤى هيَرشريري  َةَريريةرو مةغؤلةى
 ءةرةَا لة يَراقريريدا هاَينةَريرية شريريارى ) نةجريريةفسريرييريا،  سريري ءئريرييردون

و سةرقال   بريةخيَيىردن  برياميَ  برييون، ثاشريان بريةهؤى      ميشخاب (
دوا ، لةءرِووبارى سؤوانةوة بةرةو ديالةو خانةق  هاَين بيون  ئاوى

رِووى لريريةويَنىطةشريريياندا لريريةم بينريريدةى ئيَنريريىادا بؤسريرياونةَةوة ىريرية 
 دةربةند انة.  ناحيةى مةيدان  قةزاىئيدارييةوة سةر بة

وة بريريؤ بريرييون  ئريرياوى رِووبريريارى سريريؤوان فاىىريريةريَك  بريريرن  بريريي
هةرئةوةش خال   بةهيَزى هةل ىذاردن  ئةم  ءبةخيَيىردن  باميَشةىانيان

لةئيَنىاشريريدا دانيشريريىيانةىةى ثيشريريةى سريريةرةى      ،ناوضريريةية بريرييوة 
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 باووثايرانيان لةدةسريىنةداوةو بةشرييَيةيةى  سريةرةى  بريذيَيى ايانيريان     
 . ىشىيىال َ و مةرِو ماال َة ءون  بةخيَيىردن  باميَ لةسةر بي

سايى  سؤمةرييةنييزدا اثؤرَيَك  )ئينفؤبرافيك ( ىة لةبةبييَرةى رِ
بريريةهؤى بريرييون   يَريريراق يةىيَكريرية لريريةو وآلَانريريةى ىة بآلوىراوةَريريةوة،

رِووبارو هؤرِو زةلكاوى زكرةوة، باميَشيَك  بةرضاو لةخؤ دةبريَت، 
هريةزار سريةر    088 ءمليريؤن  2نزيكريةى         :بةبييَرةى رِاثؤرَةىة

 . يَراقدا بين  هةية بة هةريَم  ىيردسىانيشةوةباميَ  لة
و بؤَريرية ( سريريةر بريرياميَ  هةيريرية3388ئازاديريريدا )بينريريدى َريريةنها لة

زكربريريةى ناوضريريةىان   اوةى بةرهريريةم هيَنريريان  شريريؤةمةن  بؤ  سةرضريري
نزيكريريريةى  ءبزنو( سريريريةر مريريريةر388ِىيردسريريريىان، لةهةمانكاَريريريدا )

 . (سةر مانطاى ىيردى لةم بيندةدا هةية688)
ة قريةوىل  خةل ك  بينريدى ئريازادى يرياخيد بينريدى  ةرةبريةىان بري      

ميَ  برية  بريا  ءىيردان  ناوضةىة، جطرية لةبريةخيَيىردن  مريةرِوماال ت   
َةماَةو  ءة شام جؤو بةمنء بةمن ءبرنج  ءىارى جيَيارييةوة خةريكن

  .خةيار بةرهةم ديَنن
هاوىريريارى نريريةىردن    ن  بيندةىريرية، بريريةهؤى بةوَريريةى دانيشريريىيا 

اليةنة ثةييةندى دارةىريان، وةك ثيَيينريت نرياَيانن     ءحكيمةَ  هةريَم
بةرهةم  شؤةمةن  زياد بكةن، بيندةىةشرييان بريةهؤى برييون  ضريةند     
ىاربةيةى  جياىردنةوةى ضةووتةوة رِووبةرِوى شيَييَنراوى بؤَريةوةو  

ئاوى رِووبارةىريةدا  ةدةم لةوةرِانريدن  باميَشريةىان لري   ربةربةست لةبرية 



 د ئاالنىەمەووف محەر....................ێژووييەكانم ەشتگە
 

 

 

 
 
 

104 

دروسىىية ىة بة ضةمة رِةش ناسريراوة، لةىاَيَكريدا برييون  ئريةم ضريةمة      
   .هؤىاريَك  سةرةىية بؤ بةخيَيىردن  باميَ  لةم بيندةدا

 
 
 
 
 

ةهؤى جياوازى ئااةل   باميَ  لة بةلَ ئااةل ريةىان  َريردا زكرة، بري   
رت يناسريين  خاوةنةىريةي، هةرىةسرييَك    ءهةسىيارى ئةم ئااةل ريةو ايريرى  

ات يان ثةالمارى زكر جار بيارى دكش  ناد ءبىينيَت بةنامؤى دائةنيَت
زةبرةىريريان  ىيشريريندةن، ىريرياَيَكي  دوو لريريةو   ءنةيارةىريريةى ئريريةدات
هةنديَكجاري   ءوةك ئةل يَن بةمان  لةشةرِدابيونباميَشانة بةشةرِديَن 
يريريةىيَكيان ىؤَريرياين هريرياَية،   بيانلةدةسريريىدان بةملمالنيَريري  نيَيانيريريان 

هيَزى باميَ  بةرِادةيةىة، َةنانريةت درِنريدةىاني  نرياَيانن     ءَياننت
 . رِووبةرِوى بىنةوةو بيىةزيَنن

شةش ثشىيان ليرَيرة   :وةك دانيشىيان  بيندةىة ئامااةى ث َ ئةدةن
ىرييردان  ناوضريةىة   بريةلَ  دووةو ثةييةندي ىؤمةآليريةَييان لة بةرِىَ ىر

ارى هريةمي بؤنرية   ندا هةيريةو بةشريد  نيَيانيااخنيازين لة ءزكر بةهيَزة، ان
ناخؤشةىانن يةىرت دةىةن، لةهةمانكاَدا ىيردان  ناوضةىةش  ءخؤش

 . ريَزيان دةبرن ءمامةل ةيةى  باشيان لةبةلَ دةىةن
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ئةم بيندة هاوشيَيةى بيندةىان  ديكةى ىيردسىان، ىةوَؤَة بةر 
سرييثاى   ءايَمرية يريةك لةدوايةىريةىان   يرَيراق    رِ ءةم  دابؤىريةران سى

و (جريار رِوخيَنريراوة  31َا ئريةمرك  )  3928ل   ساسيرى رِوسةوة، لة
شؤرِشري    ءوةى نيَيان هةردوو شؤرِش  ئةيليلدروسىكراوةَةوة، لةما

(جار ئةم بيندة رِووبريةرِووى ويَرانكريارى بيةَريةوة، ئريةوةش     1نييَدا )
ثشريريريىييان  دانيشريريريىيانةىةى لةشؤرِشريريرية يريريريةك   دةبةرِيَىريريريةوة بريريريؤ

ةمحيدى نريةمرةوة  لةدوايةىةىان  ىيردسىان هةر لةشؤرِشري  شرييَخ مري   
 شؤرِش  نييَ.  ءَادةباَة شؤرِش  ئةيليل

َريريةواوى ىةبريرييوة  3902سريريال   دوا ويَرانكريريارى ئريريةم بينريريدة لة
دواى ها خةل كةىةى رِزباريان برييوة، لرية  خانيوةىان  سيَيَنراوةو َةن

سال    ةَ  خؤمال يةوة، بيندى ئازادى لةدروسىىيون  حكيمء ثةرِينرِا
   .ئاوةدانكراوةَةوة 3991

ثيرَيية  و ئرياوةدان   دة سيماى بينريديَك  هاوضريةرخ  هةيرية   ئةم بين
 ءكريردوة لريةدنياى هاوضريةرخ   يديارة، بيون  قيَاخبانة لةبيندةىةدا وا

ىؤىردنةوةى مناال ن  بيندي  هيَماى بيون   ءخييَندةوارى دانةبرِيَت
اوىريات بيندةىرية خرياوةن  ثريركاةى ئرياوو      زيندويَى  بيندةىةيرية، ه 

دةرةوةى مانطاو مةرِو مةال َةىاني  لرية  ءميَ و لةوةرِباى بامزبةوَة
 .بيندةىةية، ئةوةش سيمايةى  جيانرتى ثنَ بةخشيية
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 قةالَى  سرؤضك
 
 
 
 
 

 
 

لةبةرزاةوة، بةئارِاسىةى رِكاهةآلت ملن رِيَطا ئةبريىةبريةر،    ىاَنَ
، لريةجيانن   ءارو ىةثكة شرياخ سريةرات ىرييَ  دةىريةن    دميةن  ليَرِةو

نريريازدا دكش دادةميَنيريريت،     بريرينَسروشريريىيَكن خريريياىردو سريريةرزةمينيَك
بريةرز    ن زياَر سةرت ثنَسةخى  شاخةىا ءَارِةوَن رِيَطا بربِي، بل ندى

ئاسريارو شييَندةسريى     ءليَكةي شاخن ياخنبةو ئاشنا ئةبيت ئةىةنةوة
 .باووباثؤامنان

ئةسىةمة ىةناوضةيةىة  جنَ نيازو ئاماا  ئيَمة شييَنةواريَك  ديَرين 
َاي  رِيَطريةدا َؤثؤبرافيريةى    ىؤةطةى ئؤَؤمىيَلةوة ثيَ  بطةيت، للةرِيَ

ملرين   ءىريردين دةسريىىةرداى ئؤَؤمىيَرية بري      ئال ؤز ناضريارى  ءسةخت
 . ثيادة رِيَ بكةينَريَي بةو، نزيكةى ىيلؤمةَيلةرِيَ بطرينةبةر

ت، ضي خؤى دةنييَنيَركرى ضةند ىيلؤمةَريَكةوة قةآلى سدوولة
دووري ضريريةند سريريةد مريريةَريَي ةرزاييريريةىانن هاوشريريانن قةل اىريرية، بريريةلةب
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ريَن، ثرياش برِينري    قيلةىانن ئيَشكطري قةل اي سركضي بةضرياو دةبينري  
 ....ثنَ، بةيشىينة نيَي قةآلىةىيلؤمةَريَي بة
ىيوري و دةىةويَىة بريا كضي قةل ايةىن بةرديين ميَذووييةقةال ي سر

نزيي بيندي )مؤرياس(ي سةر بةناحيةي  ءرِكاهةل اَن شاري سليَمانن
بةرزاةيريرية، قةل اىريرية لةسريريةر بةرزاييريريةىن سريريةخت هةل كريريةوَيوةو     

مادةي سروشيت ناوضةىة دروسىكراوةو  ءثيَكهاَةىةشن لةبةردو قنةَ
بةشريرييَكن زكريريرين  ن بريريةورة ثيَكهريرياَيوة ىة و هريريؤل لةضريريةندين اوور

ئاسريريةوارةىةي ماوةَريريةوة، بريريةهؤي ىريريةمن ىريرياري ىنريريةو ثشريريكنينةوة  
نريريةَيانراوة ميَريريذووي دروسريريت بريرييونن ديريريارين بكريَريريت، لريريةرِووي   

رِووة لريريةبيزارشريريت ازيةوة برنطيريريةىن بةرضريرياوي هةيريرية ىة َةالرسريري
ئةندازياريةىةي دةىات، اليةنة ثةييةنديدارةىانن حكيمةَن  ءهينةرين

و ؤاةنكردنةوةي ئةم قةل ايرية نريةداوة  هةريَم وةك ثيَيينت برنطيان بة ن
و مةَرسن زيرياَري  ىةي رِووخاوةوةَاثيَكهلةبةو هؤىارةش بةشيَي لة 
  .لةناوضيونيشن لنَ دةىريَ
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بةهؤى سةرارِاىيَش  سروشى  ناوضريةىةو بريين  ئريةم شريييَنةوارة     
 ءىن بةرضريرياو لةبةشريريىيارو ميَريريذوو نريرييوسبرنطريرية، سريرياآلنة امارةيريرية

 . ناوخؤين سةردانن دةىةن ءرِكانامةنيوسانن بيانن
ىرية بةرزاريةوة، بريةآلم بريةهؤي     ناحيةىة دةىةويَهةرضةندة ناوةندى 

ضريي، ىريةثيَكهاَية   ركنرياونراوة س بايةخن قةل اىرية ناحيةىرية    ءبرنطن
سريةرةَاوة  ( ناحيةىرية دامريةزراوةو لة  3923ن )(بيند. لةسال 11)لة

ئيَنريىادا امريارةي خيَزانريةىانن    لةهةر ناوي ناحيةي سركضريي برييوة،   
ي دةباَريريرية ( خيَزانريريريةو امريريريارةي دانيشريريريىيانةىة 131ناحيةىريريرية )

 (ىةس . 2323)
ناوةنريدي  لة( ىريم  22و )ئةم قةل اية دةىةويَىة رِكاهةل اَن ناحيةىة

و ناحيةىريريةوة دوورة، لةسريريةربةرزي شريرياخيَكةوة دروسريريت ىريريراوة   
ةل اىرية ديريياري   دةوري قلرية برانة،  ءةسةريدا زكر قيرسسةرىةوَن ب
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هيَزي دوامريرين نريريةَيانيَت بضريرييَىة نريرياو بريريةرزو بريريةورة دروسريريىكراوة َريريا
 ةوة. قةل اى

و مةزةنريريريدة ئريريريةىريَت رِووبريريريةري قةل اىريريرية زكر فريريريراوان بريريريية 
ديرييارة  (هةشت هةزار مةَر ، لةئيَنىادا بةهؤي دارِوخريانن  0888)بة

ثامشاوةىانن وون بريرييون ، بريريةل ام ثارضريريةي بريريةرزىانن قةل اىريرية زكر لريرية
كؤلراو بريؤ ثيَداوينرييت خريةل كن    شكاوي بؤزةو ديريزةو بريةردي هريةل    

لَ بيونن قيلةي بةرزي شييَين ئيَشي برَن بؤ قةل اىة دةبينريَن لةبةناو
سةرسريام دةبيَريت ىرية      مركة ئةم شييَنة دةبرييينَ   ، ىاَنَىةثاراسىين قةل ا

ضؤن بةو شيَيازة هينةريةو لريةم ناوضرية سريةخىةدا دروسريت ىريراوة،      
و ثيَكهاَريريةي بريرية سريريةر هةرضريرييار دةوري خؤيريريدا   نريرينَقةل اىريرية دةرِوا

هةنريديَكيان   ءيَدايرية بضرييىن  اووري َ  زن، هةنريديَ اوورةىانن جيرياوا 
 بةورةو فراوانن، لريةناو قةل اىريةدا ئريةوةي بريةجيانن ديريارة ديريياري      

ىل اوركانريريةو شريريييَين  ءَريرياق ءدةوري قةل اىريريةو ديريريياري اوورةىريريان
وَريةى شييَنةوارناسريان لريةناو    و ثةاةرةو شريييَين ئةسريثةىانة، بة  دةربا

 .قةل اىةدا شييَين َايىةت بؤ مؤ يان ثاشا دانراوة
ثيَكهاَةي دييارى ئةم قةآلية لةبةردي بريةورةو قنريل ة، قنريل ي     

ضرييمةنىؤ  ئةبؤيَىةوة لة ءردةو لةبةلَ بةض َيَكةلَ ئةىريَتهارِاوةي بة
بةهيَزَرةو ماوةيةىن زكرَر ئةميَنيىةوة، هةميو دييارةىان لريةو قنريل ة   

 . دروست ىراون
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بؤقريريةل اي دا ئامريريااةي شريريةرةفنامة شريريةرةفخانن بةدلينريرين لريريةىىيَيب
( سالَ 388بؤ  138و ميذووةىةي ئةبةرِيَنيَىةوة بؤ )سركضي ىردوة
لةسةردةسيت )حةمةبةبن ىيرِي  مينةبةبن ىيرِي  :لةمةوبةرو دةل يَت

 .بابة ئةردةل ان ( دروسىكراوة
ناوي سركضي دوو بؤورِاي جياواز هةيرية، يةىريةميان    سةبارةت بة

رِانةمريةرِ  واَاي  ميَطةل  يريان   نيَىةوة  سةر زمان  َيرىن ىة بةدةيطةرِيَ
زمانن ىيرديدا هةيةو ئةيطةرِيَننةوة بؤ وشةي ديَت، واَةىةي َري  لة

)سرو لةبةلَ ضي( ىة بةماناي دةنطن نزمن َكةي ئاو ديَت، ئةمريةش  
ات لةسةر بنةماى ئةوةى دةوروبةري ئةو شاخةي قةل اىةي لةسةر بني

ؤك هاَؤَرية خرييارو   شرييَيازي َنريؤك َنري   نراوة ئاوي زكري لنَ بيةوة بة
 .دةنطيَكن خؤشن دروست ىردوة
 (3912نيسريريةرةىانن ىريرييرد سريريال ن )شريرياىر فريريةَاك يةىيَكريرية لة

بريريؤةوةري  ءياداشريريت ءبةشريريىيَكن ىريريردوة بريريؤ قريريةل اي سركضريريي   
ىىيَىيَكن لرية زانياريةىانن خؤي لةسةر ئةم ناوضةية َؤمارىردوة، دواَر 
(، ئةو بريةم  قةبارة بضيىدا ضاثن ىردوة بةناونيشانن )بةشيت سركضي

قريةل اي ضرين ؟ ىيَييرَيي برييو     ، جؤرة باسن قةل اي سركضريي دةىريات  
  سنَكن ىة رِووخاوي  بيو، ئيَنىاش لةضيوبيوية ئامساندا هةر ديياريَ

ي ىيَيةىريرية هريريةَا نيريرييةي دامريرييَين بريريةز بل نريريدي ىريريةمرت نريريةبيو، نيريريية
ثرييَكن،   ءدييارةىانيان بةشيَيةيةىن رِيَي دييارةىانن دابؤىردبيو،بة

قيللريةي دوو نهريؤمن لريةناويا ئةسريىيَرىيَي بيوبرييو، درةخرييت       شةش 
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اش بةليَكن َيامابيو، بةهريةر  َائيَنىيو رِةنطةي َيا رِوويَنرابيو، ىةهةم
دوو نهريؤمن َيادروسريت    ءي حةوشةىةيدا اووري يةك نهؤمنالضيار

َاقةىانيان بةورةوبضيوك مرياون،    ئيَنىةي  جنَىرابيو، ئةم اوورانة 
لةهةميو اووريَكيريا، هريةَاىي لرية قيللةىانيشرييا     ميغةيري واديارة ىة

بريةو  ي هيَندة بةورةية ثياو هريةربيز بريةبؤيا نايرية ىة   هةبيوة، شييَنةىة
،  سال يَكيي  َةواو ىردنن َةواو برييوبنَ بةض بةء قنةََةرحة بة بةردو 

َةنانةت دركيةىي  بةدةميةوة هةل ىةسرتاوة )بياية ئةل يَن ىريَكار رِيَي 
ةوت رِكا خشريىيَكن بةدةسريىةوة برييوة، لةبريةر     هةَا حةوت شةوو حري 

  .(ىريَكار زكري دةسيت نةبةيشىؤَة وةسىاىة بيداَنَ
ئةمةش هةرضةند بةزكرةوة وَرابيت بةل ام ئةمةم بةسرية بريؤ ئريةوةي    

ةمةي بةىردنيةوة بةسةر ثيشاندانن بةورةين )قةل اي سركضي(و ئةو د
 ء ثرينَ  ءدةست لةشكرو ءفةرمان ثيَدراوان ءبراوة، ىةثاشايةك بةخؤين

ىةليثةليانةوة لةو ئااةل يانةوة بةئاوو نانيانةوة بة ءمال ن هةميويان ءان
 . قةل ايةدا جيَطايان بؤَةوة
ة بةرزة لةىيَيةىة بؤَرية ىيرَيي،   قةل اىة هيَند :شاىر فةَاك دةشل يَت

سريةربردانة  ء ضريةم   ةوة سةيري ئةو ديَهاَن بريييَ ثياو لة قيللةيةىىة
 ب َء زارة َرةك  ندةي ناميَينَثيَشكة ئةىات، هيَ ئةىات، ضاوي رِ يَشكةو
، ئيَنىةش ىريةالوةي  بى َهةثركن بةو هةثركن بةسةرا بكةويَىة خيارةوة

يَكن َاقريريةىانن الو نيريريي ءوورةىريريانن بةشريرييَكن بريريةورةي ميغريريةيري ا
 . ئةبيَرِنضيغيردةي خيارةوةدا ضاو  ءدييارةىان  بةسةر ئةم ضةم
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دةىةويَىة نزيي ىةسةر قةل اي سركضي هةية هةروةها بؤضينيرت لة
زة شريرياخيَكن خؤرهريريةل اَن بةرزاريرية، لةسريريةر رِةوةبينريريدي قةويلريرية لة

سريريرتاَيذي هةل كريةوَية بريريةثيَن   ءبريةرز لةشريريييَنيَكن بريرن    ءسريةخت 
ة بريؤ سريةردةمن   سةرضاوةىان ميَذووي دروسريىكردنةىةي دةبةرِيَىريةو  

بةط لةنيَيان ساآلن  ثيَ  فةرمانرِةواين )مةئمين  ءمؤنشيين ئةردةل ان
زايينريري (، لةسريريةردةمن مؤنشريرييين بابانيشريريدا وةىريريي  3131-3192

و بريةهؤي ىيَشريةو   برنطن سةربازي سيدي لرينَ بينريراوة   زيندانييةىن
ملمالننَ بةردةوامةىانن ناو بنةمال ةي بابريان ضريةند ثاشريايةىن بابريانن     

 ماوةيةك َيايدا زيندانن ىراون. 
وةسريىايةي  دنن قةل اىرية ئريةو   هةروةها دةبيَرِنريةوة ثرياش َريةواوىر   

نة شريييَ  ءنةخشريةىةين ء دروسىيكردوة ىياراوة َانهيَين دروسريىكردن 
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  و دوامن ىريةل كيان لرينَ  شاراوةين بهيَل ريَىةوة ءسةربازييةىانن بةنهيَين
 . وةرنةبريَت

ىانن ناوضريةىةو  مةال مةمحيدي ىزةلَ( يةىيَكة لة شا ؤو نيسةرة)
لرية  3921يية، ئريةو سريال ن   جياوازةىاندا نيسبيارة ضةند ىىيَىيَكن لة

ىؤضن دوايرين ىريردوة، )مريةال     2831و سال ن مؤرياس لةدايي بيوة
ريَذي بريؤ قريةال ي سركضريي نيسرييية     مةمحيد ىزةلَ( شيرريَكن دوورود

جياَن قريةال ي  ىةثرسيارىردنة لةميرَيذووي قةال ىريةو هريةر خؤشرين لرية     
 : ئةل نَ وسركضي وةآلم ئةداَةوة
  ساحي( ئاسارقةل اي سركضي ئةي 

  من ئةىةم سيئال َؤش بيَرة بيفىار
  ضينكة َؤ قةل اي ساحي( نةزارةت

  بةشارةت ءطةي فةرحييي  خؤشنجيَ
  بةقةل اي سركضي مةشهيرو دياري
  جيَطةي سةيرانطاو ساحي( ئاساري
  شيييَن جيَطةىةت ئةوةندة سةخىة
  جيَطةي ىةسيَكن بؤَيذو نةخىة
  ةئاسارت شايةت ىة ئيَنىا ماو
  لةهةميودنيا ناوبانطت باوة

  قيللةي بةضكاريت جيَن مةَةريَزت
  نيشانةي حاريب  ةدو ثاريَزت
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  ميحييت ئةَراف ديياري دةورت
  نيشانةي مةردي  ساحييب جةورت

   من بيَم بؤ سةيرانن َؤ  هةروةخيتَ
 بؤ حةيرانن َؤ  هؤشم ناميَينَ

و وةل امن خؤي ئةداَةوةيدي ىزةلَ هةروةها لةزمانن قةل اوة مةال مةمح
  :  ئةل نَ

  بةزوبانن حالَ  هةسىاية سةرثنَ
  ىةمالَءبة  ةقةَ ئيفادةي خؤي ىرد

  بريا هةر بريا خييَن لة ضاوي هات
  بؤ مة زوري خؤي بؤ دةردي وول ات

  شةنطن خؤي ءسيثاو شؤخ ءبؤ جةي 
  بؤضؤلَ ثةرسيت مةنفيي َةنطن خؤي

  بريانةوةبة ءلةثاش بريان
  دل ربيانةوة  َييَ  ن َييَبةجةرب

  دارِوخاوموَن ئةمىيين ىة
 ىةالوة ىؤنن سةرليَشيَياوم

 ءبايريةخ  ءئةوةي لةشيرري ئريةو شريا ؤةدا بريةدي ئريةىريَت، برنطرين     
اي ئةو مؤ يان ثاشىة ىاريطةري قةل اي سركضكة لةوسةردةمةيءركلَ

ميَذووي ىاَة ض ىاريطةريةىن هةبيةو باسن بايةخن قةل اىة ئةىات لة
َيشرين ض  ا باسرين ئيَنريىاي قةل اىرية ئريةىات ىة    ؤنن ىيردا، هةروةهى
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و ىريريةس ئريرياورِي ك بريرييوةو ض نةبىةَيريريةك يةخريريةي برَريرييةويَرانكاريريرية
 ءئةبةر ئةو رِازةي دل ن شريا ؤ ىريةرِازى شييَنةوارناسريان    ليَناداَةوة،

سةر ىريردارو اليةنرية ثةييةنديريدارةىان    ىةلةثيردكسىانة، وةربيَرِدريَىة
، ئةوا بيَشي ئةم قةآليرية دةبريية فاىىريةريَك  بريةهيَزى     ئاورِى ليَىدةنةوة

ىيَشريريكردن  بةشريريىياران لريرية ئاسريريى  نريرياوةوةو دةرةوةى  ءىبةشريريىيار
 .....وآلَدا

 
 

 :سةرضاوةكان

 .(شةرةفنامة )شةرةفخانن بةدلينن. 3
 .(بةشىيَي بؤ قةال ي سركضي )شاىرفىاك. 2
 .بةرهةمة شيرريةىان  مةال مةمحيدى ىزةلَ. 1

  



 د ئاالنىەمەووف محەر....................ێژووييەكانم ەشتگە
 

 

 

 
 
 

116 

 طؤيذة شانازى ميَذووئةزمرِو 
 
 
 
 
 

 
 
 
هينريةري  ىةسةرامةدانن شي ةراي  يمسريانن   ءئةديىةىانن غةرب)

انريدووة، ئةبريةر   غيرووبريدا ني  ءخؤيان لةنةشئةو مريةليولين َيل رييو   
ثيَ  ضرياو بيايرية، زكرَريرو    لةو ئاوابيونن بةرانانيان رِكاهةل اَن بؤيذة

دل ىةنطريريةيان و غريريةمىارء شريريةن  ءجريرييانرت ئريريةم دوورِةنطريرية شريريؤخ  
 (.ئةنةخشاند

ةميَريردى  هةسريى  شريا ؤانةى ثؤ  ئةم ثارضة ثةخشانة بيزارشت لة
وةك سروشى  شاخ  بييَذةو بةرانان ىة دةىات دةربارةى جيان نةمر

ئريةو لةسريةردةم  خؤيريدا    شيرايةى  ثاريَزةر دةورى سليَمانيان داوة، 
ةو بؤيريذ ثيَشينةى خريؤى دةربرِيريية ىة   ءنيطةران  لةشا ؤان  هاودةم

سريريي رو ثريريةييان بة ءةرِيان نةىردوةَريرية ىةرةسريريىةى شريرييررى  ئةزمريري
نازامن بل يَم ضن؟ ئريةم هريةميو شريا ؤة     :جيانييةىةى نةبردوة، دةل يَت
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 ءهةل كريةوَيون، َريريةنها السريريايين مريريةي  ىرييردة، لريريةم خاىريرية بريريةرزةدا 
وة، هيضرييان رِكاهريةل اَيَكن   خال يريان ىردووةَرية   ءزول ف  ءمة شيوق

 .شاخن بةرانانيان نةنيوسييةو ئاوابيونيَكن بؤيذة
ويَناى شاريَك  دةورةدراو  سليَمانن ئةىريَت رِاسىةوخؤىة باس لة

شاخ  سةرىةش خةيال مان دابؤدةىات، شاخةىانن بؤيذةو ئةزمةرِ بة
ةك شرييرايةىن خريياىردي جرييان    لةباىيرو باىيري خؤرهةل اَيريدا و 

قرييل ن  ن و بةبةردةوام  ثةخشكةرةوةى شريانازى و نريازيَك    راوداىيَ
 .بةسةر شاردا

ةوةيانة، دكل ن ماينان هيَل   جياىةرزاؤة شاخن ئةزمةرِو بؤيذة ىة
هريةر بريةهؤي    ءدوو ناوي ديارو بةشن لةميرَيذووي شرياري سريليَمانن   

بةشن ناوةىانيانةوة دووبةرِةىن شاري سليَمانن بةناويانةوة  ءجيانن
ؤيريذ، ىرية   ةبةرِيَىريةوة بريؤ داري ب  ناونراون، لةبنةرِةَدا ناوي بؤيذة د

ىؤنريريدا رِووىريريارى شريرياخةىةي داثؤشريرييىي، دةسريريىثيَك  ئريريةم شريرياخة  لة
دةباَة دكل ن ماينان ىة ئةىات َا  ةمحيد خانةوة دةست ثنَةي ملقيللة

، بؤيريذة نزيكريةى هريةزار مريةَر      ئريةوَريَ   لةئيَنىادا دكل ة مؤانرين ثرينَ  
ىة ويَنريىطةيةى   لةئاسى  رِووى دةرياوة بةرزة، ئةمةش وايكردووة بىيَ

ليَيردبينةوةى خةل ك  شارو بةشىياران لة سريي رو   ءط  َيَرِامانبرن
 . ئةفنينن شار
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َر لرية ئاسرييت رِووي دةريرياوة    (مرية 3188شاخن ئةزمرِ )نزيكريةي  
هيَل رين   ءىم ىةوَؤَة باىيري شارى سليَمانن(33دوورى )بةرزةو بة
 ةو سنيري شارباايَرِو سليَمانية.جياىةرةو

ةو )ثشرييت ويَل ريةدةرو بؤيريذ   شاخيَي ثيَكهرياَيوة لة ئةزمرِ لةزاؤة 
ةي قريةييانن  و قيَةي خريةمزةو شرياخن دوو بريراو قيَري    هةرِوَةو ئةزمةرِ

و ضريؤكاخ( دريرَيذ   ماليمرية  ءهريةال   ءدابان ءبةورةو قةييانن بضيوك
  ثؤةمةبرون.يَىةوة َادةباَة شاخن دةب

  :ئةل نَ، ثؤةميَردى نةمر ت بةناوي ئةزمةرِ دوو بؤضين هةيةسةبارة
  :لةوشةي ئيزمؤي َيرىيةوة هاَية ، مةال جريةميلن ركابريةيانن ئريةل نَ   

  ( ثاشايئةزمؤةخانن ( خيشكن )فةروخ خاننوشةي ئةزمةرِ لةناوي )
  .ىاَن هيَرشن ئينالمدا شةهيد بيوةساسانيةىانةوة وةربؤاوة ىة لة
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ىريرياَن خريريؤي ثؤةميَريريردي 
دا (كانامريريةي ايريرين)رِنريريةمر لة

بؤيريريريذة  ئامريريريااة بريريريةبرنطن
داري بنريريىة   ئريريةل نَ ءئريريةىات

زكر بياريريرياوة لريريريةو شريريرياخة 
، لةىاَيَكريريدا ئريريةم  برِويَنريريريَ

درةخىريرية جطريرية لةبةخشريريين   
اينطةيريةى    ءدميةنيَك  جيان

شريريار، لةهةمانكاَريريدا  ثريرياك بة
دةبيَىة سةرضاوةيةى  بريذيَيى  

اينطريةى ئريةم دوو شرياخةدا    لةباش بؤ دانيشىيانةىةى، ئةوةى ئيَنريىا  
يَك  بةرفراوان  ئةم نةىةى رِاسىةو َائيَنىا رِووبةربةديدةىريَت ثيَضةوا

 .شاخة رِووَةل ةدوو
ثؤةميَردي مةزن ثةخشانيَكن زكر جيانن بريؤ بؤيريذة نيسرييية لرية     

آلويكردكَريةوة،  ( ب333(و لةرِكانامةي )اين( امارة )3919سال ن )
 :  ثيخت ئةل نَ ءجيان ءبةزمانيَكن ئةدةبن

، ثيَشريةىن   سةر دةربيَينَيةوة ىةدةمن بةيانيان رِكا لةبارةباي خؤ)
 ءةري ئةو ماض بكريا دواي ئريةوة ىرية لريةداويَين ئريةودا زةرِئةفشريانن      س

ئاوةدانيريدا   ءدرةخشانن ىرد، ئةاا بةسةر دةشريت  شاباشن ثيَشكةشن
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و بلةيين ةبةردا سةر بكاَة سةر شانن، رِازشةو مان  ل،  خؤي بنييَينَ
 ت(.ثةنهانن خؤي لةال بكا

يَىريرية ئارايشريرين شريريؤخن شريريةو بيَىريرية الي ئريريةو، ئريريةاا بكةو   ثريريةري
يةردين ئامسريريان بريريؤ رِاغريرين نريريةور َريريارمن الجيريري ءَازةبيوىريريةىانن بريرياغ

و رِةشريةقيمامن سريةوز   ءبيل ال ةي سيورو بيل ن زةردو بؤيىيونن سثن
دةروونرين   ءايةبان. ئيَمة ىةوَيوينرية نرياو دلَ  شاَةرِةي شيين ئةو بىيَىة س

يال ن يت ثةروةردبار هةرضن شا ؤ خرية دةسيت سروشدوو شاخةوة، ىة
و بريةرانانن  ، برية بؤيريذةو بل ريةزةردة    ئةوروثاين شريةيداي برينَ  و بكا لنَ

 .(بةخشيية
(  لةوةسفن جيانن شاخن بؤيذةدا، شا ؤي نةمر )فايةق بيَكريةس 

لريةوةوة   ءسروشيت رِازاوةي يريةزدان  ننءئةو شاخة ئةىاَة منينةي جيا
ثرياىن  دةروون  ءَريةوةو، دلَ سةرفرازي نة ءىامةرانن ءشادي ءخؤشن

،  نةَةوةي ىيردو بةثييت ئةم ىيردسريىانة لةضريةند ديَرِيَكريا ئةنةخشرييَينَ    
 ءدسريىان وة ويَردي سةرزمانن منال انن ىيريبىةدواَر ئةم ثارضة شيررة

يَةوة،لةسريةر ئريةم شرييررة بؤضريين  جرييدا هةيرية       قيَاخبانةىاندا ئةيانلة
رت دةل رييَن شرييررى   يةواناية شيرري  فايريةق بيَكةسرية ئري   هةنديَي ثيَيان و

بةخىيار زيَيةرة، لةدييان  هةردوو شا ؤان  نةمردا شرييررةىة هةيريةو   
بةهييايةم من ليَرةدا داى ئةنيَم، ، وابكريَىةوة ساغ وة هةية ثيَيينى  بة

ئةبريريةر  يمربريرياق   بيَريريت  لةاليريريةن خريريؤم، يريريان ىةسريريان  ديكريرية      
 ساغيىكةنةوة..



 د ئاالنىەمەووف محەر....................ێژووييەكانم ەشتگە
 

 
  

121 

 و سروور شاخن رِةنطاورِةنطن بؤيذة با ينن ىةيف
 و سيوربةربنَ ئةثؤشنَ، با سثن، با سةوزهةر دةمة 

 وةسفن قةومن ىيرد ئةىةي َؤ بةم هةميو رِةنطانةوة
 قةوميَكن جةسيوررِةنطن سيورت شاهيدة بؤ ىيرد ىة

 ئةىابةربن بيَطةرد و سثيشت زاهؤة هاوار
 ثاىة ميللةَيَكة بنَ قنيور ءقةومن ىيرد دلَ ساف

 ةم خاىة هةر شينايييةبةربن سةوزيشت ئةل نَ ئ
 نيورثرِ لة ءىانن سةر بةرِزقءثرِ لةدةغل يدان

 ئةي وةَةنر شايانن فةخري، واجىة مةدحت بكةم
 خؤل ت وةك بليور ءداروبةردت  ةيين بةوهةر، خاك
ميرَيذووي خريةباَ  رِزبريارى نةَةوةييريدا     شاخن ئريةزمرِو بؤيريذة لة  

 ن دريَذاية بةشاخو ثيَطةي دياريان هةية، ئةم دووجيَطة
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رد بيونةَريرية ثةنابةيريريةى  بريريةهيَز بؤحةسريريانةوةي شؤرِشريريةىان  ىريريي
ثىريةوي   بؤَرية سريةنطةريَكن   ءشؤرِشطيَرِانن ىيرد لةشةرِي بةرةنطاري

ضريريؤىدادان بريرية دوامانريريانن ىريرييرد،   ونةشريريكاوو مةَريريةريَزي مانريريةوة 
و َؤثهاويَريريذةىان  لةشؤرشريرين ئةيليلريريدا دةيريريان جريريار لةاليريريةن فركىريرية

ىاَن دةيان ثيَشريمةربةي ىيردسريىان لرية   ؤردومان ىراوةو دوامنةوة ب
سريةردةم   بريةم خاىرية بةخشرييية، بريؤ منيونرية لة      بةرةنطاريدا بيانيريان 

خ  ئةزمريةرِو  قةآلضياالن بريية، شريا  ثايىةخىةىةى لةىةئيمارةَ  باباندا 
ثاريَزةريَك  ثىةو لةبةرامىةر هيَرش  داومنانريدا،   ءبؤيذة بينةَة قةل غان

رِايَمريدا لرية   بريةلَ  ةيليلي  لةاَين بفىيبؤي شؤرِشن ئثاش ىؤَاين ه
ثيَشمةربة لةشرياخ  ئةزمريةرِ    38ة بةرةنطاريةىدا ، ل39/6/3911

بةلةىةمشانريريداو بريريةدياريكراوى  شؤرِشريرين نريريييَن  شريريةهيد بريرييون، لة 
، ثيَشمةربة َرييانن زاريؤة   31/1/3901لة)داسىانن رِزباري(دا لة 

ن ىكاَةوة، هةر لةو زاريؤة شرياخةدا داسريىان   دوامن ثاىلةضياي ئةزمرِ 
مريانطن خايانريد برييوة      سرينَ  ىة 18/0/3906ماوةت( لة  -)قةييان

بةرانريةوةي  ء ، لةثاش رِاثريةرين  يةىيَكيرت لةداسىانةىانن شؤرشن نييَ
كن َر جاريَ 1/1/3993ئاوارة بيونن بةلن ىيرد، ئةزمرِ لة  ءرِايَم

ن شريةهيدو برينريداربيون   هاوول رياَ  32يء بؤَةوة سةنطةري بةرةنطار
 .دوامنةوةهؤي بؤردومانن بة
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مامؤسريريريريريريىا  
نةجريريريةدين مريريريةال 

كة لةو ىةسة يةىيَ
بةورانةي رِكل رين  

رِبايريريةخن بينيريريية  ث
لةخزمريريريريريريريريةَن 

 نريريريريريدةوارىءخييَ
هؤشيارىردنةوةي 
رِكل ةىانن بريةلن  
  ىريريرييرد، ىريريرياَنَ 

نةجةدين مةالي خاوةن ىةشيت نرييك وةفرياَ  ىريرد، برِيرياربي لةسريةر      
 ءبةهؤي رِيَطريري  خاىنثاردة بكريَت،ضياى ئةزمةرِ خؤى لةوةسيةَ  

ةىةي فشارةىان  حكيمريةَ  بة نريةوة، نريةَيانرا وةك خريؤي وةسرييَى     
بردي سريةييان بريةخاك   بةئةمانريةت لرية   ءجيَىةجنَ بكريَت و بةناضارى

)ىؤمةل ريريةي هينريريةرو ويَريريذةي ىريرييرد( بريرية   3918سريريثيَردرا، سريريال ن 
هاوىريريرياري )يريريريةىييَت الوانريريرين دميريريرييىراَن ىيردسريريريىان( شريريريةرةيف  

 ءةيان برَريرية ئةسريريىؤ، لةشريريةويَكدا ئيَنريريي دن  وةسريرييَىةىجيَىريريةجيَكر
و بريةرةو مزبريةوَن   سىا نةجةدنيان ىريردة سريندوقيَكةوة  ثروسك  مامؤ

 ءنن رِيََطاىانن شريار هريةميو داخريران   سةييانن دووةم بةرِيَخرا، بؤ بةيا
 ، يةىريةم الئؤَؤمىيَلن شار خرانة خزمةَن َةرمن مامؤسىا نةجةدين مرية 
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ء برية دةهريؤلَ   ءةرِيَيرةمسيَكن جيانئؤَؤمىيَة َةرمن مامؤسىاي َيَدابيو ب
  زورِنا بةرِيَكرا َابةيشريىنة شريييَين بؤرِةىة،ىرية ناوضريةيةىة دةرِوانرينَ     

 ءاش دووبارة خاىنثاردةىردن  ئيَنيو سليَمانيدا، ثبةسةر شارباايَر
ي دةسريت ىريرا   ثروسك  مامؤسريىا نةجريةدين، لةسريةر وةسرييةَ  خريؤ     

 شادي.  ءدةربرِين  خؤشن ءهةل ثةرِينبة
راثريريةرِيني   بريريؤرِي نةمحريريةدين مريريةال نييَكراوةَريريةوةو    لريريةدواي

هيَمايرية بريؤ نرياوي حيجرةىريةي     بؤرِةىةي خراوةَة ناو ىةشريىيةك ىة 
  .نةجةدين مةال ىةناوي ىةشيت نيك بيو

نةجريريةدين مريريةال خريريةل كن بينريريدي رِةشريريةىانن شريريارباايَرِ بريرييوة    
هةفىانرية ضريؤَة سريةر شرياخن     و ينيت زكري بؤ شارباايَرِ هريةبية خؤشةو

ىريةميَي دةرونري  ئريارام     ءئةزمرِ َاديدةي بةناوضةي شارباايَرِ شادبيَت
ىة برية شرييرر دةريربِيرييةو     ء، هةر ئةمة هؤىارى وةسيةَةىةيةَ بكات
 :دةل يَت

  ِراسثيَريم بةجيَىيَنن
 مردم بؤ ئةزمرِم بيَنن

  بؤرِم بةضؤثن ثيَىةست ىةن
  لةسةر بؤرِم خؤَان مةست ىةن

  شتَيَرلةجيانن ئةزمرِمان ضيَ
 ئينجا رِكيشى  بةجيَمان هيَشت
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و ند َايىةمتةندييريةى  برنطيريان هةيرية   شاخ  ئةزمةرِو بؤيريذة، ضرية  
 ءينريَت بؤ شارى سريليَمان ، الثريالَ  دةَيانريَت سيدى بةورةيان لنَ بى

ن دةَيانريرَيريريت بةمةبةسريريريى  دوو ديريريرييى شريريرياخةىاووىريريريارى هريريريةررِ
ىينريَريت،  ثاىرِابرَن  اينطةى شارو ناوضةىة سرييدى ليَى  ءسةوزىردن

ضةند يينت سيدى ليَنةبينراوةو جطة لةبةآلم بةداخةوة َائيَنىا وةك ثيَ
  .هةل مةَيَك  نةمام ناشىن  سنيردار هيض  ديكة نةىراوة

برييونن دارسريىانيَكن ضريرِ     ءةسريليَمانن بةر نزيكن لشاخن ئةزمرِ لة
بريران برييونن سرييَةمةنيدا خريةل كن     ىاَن نريةبيونن يريان   لةىؤندا، لة

هانايان بردووة بؤ داربرِينريةوةو ئةمريةش زيريانيَكن بريةورةي     ي ناضاربة
 ءضياية داوة، يريان لريةهاوين  سيما جيانةىانن ئةو  ءلةسامانن سروشيت

انن بةرنامةيريةىن بيارياو َاثيشرين    دانريةن  ءثايزدا بةهؤي ىةمىةرخةمن
زينريدةوةران  ئريةم    ءدثال ةىان نةسيَيَنريَت، زيان بريةدرةخت قة ءثاوان

 .دوو ضياية ىةوَيوة
ةزمةرِو بؤيذة فاىىةريَك  بةهيَزبية بؤ سةرىةش  شاخ  ئ ءبل ندى

رِاديريؤ، يةىريةم  َرياوةر     ءثةخشري  َيييري    ءدانان  َاوةرى ثةييةنريدى 
ةبةرِيَىريةوة بريؤ  سريال ن    ىةلةسةر شاخ  ئةزمرِ دانراوة ميَذووةىريةى د 

ئريريةم َريرياوةرة بريريية ويَنريريىطةى    3993ثاش رِاثريريةريين ، لريرية 3910
بيرجةىريةى  ىل ىيردسريىان، ىريةدواَر بة  ن  َةلريةفزيؤن  برية  ثةخشكرد

 ئةزمةرِ ناوي دةرىرد. 
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ي َريةويز سرياآلنة   31ى بل ندييةىةيةوة، ثرياش شؤرِشرين   هةر بةهؤ
 .ئابري نةوركز لةسةر شاخ  ئةزمةرِو بؤيذة ىراوةَةوة

ناوضةى شارباايَرِة، هريةر   ءةرِ ثردى ثةييةندى شارى سليَمان ئةزم
وان  هةبيةو خةل ك  بريؤ هاَيضريؤ   رِيَطاى ىار ءلةديَرزةمانةوة َيلةرِيَ

لةنيَيان هةردوو دييى شرياخةىاندا سرييديان ليَىينيريية، بريةآلم لةبريةلَ      
دروسىكردن  رِيَطايريةى  فريراوانرت ىراوةَريةوة،    لةهاَن  ئؤَؤميَلدا بؤ 

سريةخى  شريرياخ  ئةزمريةرِو سروشريريى  ثيَكهاَرية بةردينريريةىان ، زكرجريريار    
اى رِاثةرِينريةوة  دولرية   ارةساَ  دل ىةزيَن بية، بؤيةهؤىارى رِوودان  ى

 .دريَذاين  جادةي ئةزمةرِ دروسىكراديياربةنديَي بة
مةَرسريريريييةىان  رِيَطريرياى ىريريؤن  ئةزمريريريةرِو   بريريؤ رِيَطريكريريردن لة  

ناوضريريةى  ءن شريريارى سريريليَمان ىةمكردنريريةوةى مريرياوةى دوورى نيَريرييا
دروسريريىكردن  َينيَليَريريي بةدا دةسريريىكرا 2883شريريارباايَرِ، لةسريريال   

 109هريةزارو   2ثيَشرِةو، دريَذى ئةم َينيَلرية   دواَر ناونرا َينيَل ىة
 68مريريةَرو  1ةىةشريري  مريريةَرو نيريرييو بةرزيي  0مريريةَرةو ثانييةىريريةى  

ىؤَاي  بةم ثرِكاةية هيَنريراوةو بةهؤيريةوة    2889سال ن سانىيمةَرة، لة
 0ىيلؤمريريريةَرى شريريرياخاوى بريريريؤ رِاسريريريىةرِيَطةيةى   33رِيَطةيريريريةى  

 .ىيلؤمةَرى ىةمكراَةوة
ثريردي  ريةلن ئاغايرية، ئريةم     ى ىؤن  ئةزمةرِ سةخىرتين خال   رِيَطة

كن زسىاندا دةبيَىة جيرَين مةَرسرين رِيَىريياران، ضريينكة شريييَنيَ     شييَنة لة
ا جادةىريةي دةبيَىرية   ىاَن بةفربارينريد ننرمةو هريةَاو ليَرين نريادات، لرية    
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ثردة بةناوي ىةسيَكةوة ناونراوة ناوي  ) ةلن ئاغا ىيرِي سةهؤلَ، ئةو
ضرييارَا برييوة،    -ريرَين سريليَمانن   ضرين حةسةن ئاغاية(، ئةم زاَة ثؤسىة

ئةوي  دةبياية ثؤسىةي  ءزكر دةباريَتدا بةفريَكن  3919زسىانن لة
بريرية  ءبربدايريرية بريريؤ ضريرييارَا، بؤيريرية سريريةردانن فةرمانطةىريريةى دةىريريات  

بةرِيَيةبةرةىةى دةل يَت ريَطا زكر ناخؤشةو ناَيانيَت بضيَت بؤ ضيارَا، 
بةناضريارى   31/1/3919بةل ام ئةو ثيَن وَىيو دةبيَت بضيت، رِكاي 

مل  رِيَطة دةبريَىةبةر، بةآلم بة هؤي سةخيت رِيَطرياو برياريين بريةفريَك     
زكر ناضار دةضيَىة ايَر ثردةىةو لةويَدا رِةق دةبيَىةوة، وةك رِيَزيَي لة 
 .رِكح  ئةو زاَة دواَر ثردةىة بة )ثردى  ةلن ئاغا( ناوبانط  دةرىرد

بيو، بؤيذة شييَين ضريال ة بريةفر  ئةزمرِو سال ن ثةااو شةسىةىاندا لة
ىريَكار دةشيَلرا، ثاشان بةضال ن بةورة هةل دةىةنراو بةفري َيَدةىراو 

دادةنريرا َريا برياش مبيَنيَىريةوة، لريةوةرزى هاوينريدا        و خؤل   لةسةر)ىا(
بةفرة لةشيَيةى قال ىدا دةردةهيَنراو سرييدى ليَريدةبينرا، ئريةم ضريال ة     ئةو

 .ةيان هةبيبةفرانة رِكل   بةفربرى ئةو سةردةم
نريةبين   سةيران  خةل ك  شار بية، بةهؤى  ءةزمةرِ شييَين بةشتئ

ان  ئريةو شرياخةيان   ىؤندا خةل ك  بةثنَ سةردئامرِازةىان  هاَيضؤوة لة
ئيَريرييارة بةيشريريىينةَة   ءىريريردووةو، هريريةر لة ةسريريرةوة بةرِيَكريريةوَين  

بةرزاييريريريةىان ، لريريريةو سريريريةردةمانةدا دانيشريريريىن  هينريريريةرى ميللريريري  
ضريةندين   ءئةمحريةد شريةمالَ   ءرِيَكخراوةو )حةسةن زيرةكاىيَ  سةرارِ

هينةرمةندى ناسراوى ديكة( بةشدارييان ىريردوةو خريةل ك  ضرييَذيَك     
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شريريارةىانن خريريياروى نيريريية، هاوىريريات خريريةل كانيَك  زكر لةزكريريريان بي
دةمانريةوةو ضريادريان هةل ريدةدا،      يَراقةوة دةهرياَن بريؤ ئريةزمرِو شريةو    

ئةزمريةرِو بؤيريذة جيَطريةى دل خرييازى     دواى رِاثةرِينيشةوة َا ئيَنىا، لة
ن  ىاَة خؤشريةىانيان  ، بؤ بةسةربردءنييةَ دانيشىيان  شارو بةشىيارا

   ن.سةردان  دةىة
وةرزة لرية سريةيرانطاى ضرييار وةرزة ناسريراون،    بؤيذةو ئةزمريةرِ بة 

ضرييَذ   ءخريةل ك  بريؤ بةسريةربردن  ىاَريةىانيان    مامناوةندةىاندا  ءبةرم
زسىانانيشريدا  ن رِووي َيَدةىريةن، لة دل ريرِفيَ  ءوةربرَن لةىةش  فيَنريي 

ملن رِيَطرية ئةبرنةبريةرو   خةل كن شار بةرةو سةرشاخن بؤيذةو ئةزمرِ 
دروسريريىكردن  شريرييَرةبةفرينة ىريرياَيَكن خريريؤش  َؤثريريةلَءشريريةرِة بة  لريريةويَ

بةسةرئةبةن، ثؤةميَردي نةمر لةسةرةَاي سييةىانن سةدةي رِابريردودا  
يةو باسرين َةمريةنن خريؤي    يسريي شيرريَكن بؤ بةفرباريين ئةزمرِو بؤيذة ن

شريريةرِةبةفرة، لةثؤبية بريريةل ام وةك منال ريريانن شريريار حريريةزي ئريريةىات ىريرية
 :  بةشيَكن ئةو شيررةدا ئةل نَلة

  بةيانن بيو لةخةوهةسىام ىةرِوانيم بةفرةباريية
  قينة َاراي زيييين ثؤشييةسليَمانن ئةل يَن بةل 

  دةميَي بيوضاوةرِيَن بةفريَكن وابيوم ميادةب َ باري
 سةرم بةفرة ىةضن هيَشىا شةرِةَؤثةل مةبؤياري

  زين  رة بةفرينةم ئةىرد ،سياري ئةبيم بنَمة شيَلةبؤ
 بيو جيَطةىةي ئةيىةست ،ئةوا َاىي دةمن هاوين  نننَ
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  بةبةربن سثيةوة ضةندشؤخة شاخن بؤيذة بيىينة
  لةرِةنطن ئامسان دولىةرَرة ، ئةو سثية ئةم شينة

  ئامساني  سثية وةك بةفرة ئةل يَن بةربن فريشىةي
 فريشىةي ئيمة بال اية بةل ام ئاخ بؤض ئةخؤين َةفرة ؟

بؤَرية جيَطريةي    ءلةئيَنىادا ئةوةى لةشاخن بؤيذة بةدي ئريةىريَت 
ثةرِةباليدةرة  ءخةل كن شار، هةل دانن ثةرِةشيت ءسةران بةشىياران

 ء، بةرزى شاخ  بؤيذةو بيااوى ىريةش هةواي ئةوشاخةبةثيَن ىةشي
او دميةن  جيان  شار، هؤىاري سةرةى  ثةرةثيَريدان  ئريةم جريؤرة    هةو

وةرزشةن، هاوىات بؤيذةو ئةزمةرِ بيااون بؤ وةرزش  سريةرىةوَن  
ضريةندين وةرزشري  ديكرية،     ءثيَشربِىيَ  ئؤَؤمىيَرية  ءخلينكيَنة ءشاخبة

 .بةآلم َائيَنىا وةك ثيَيينت سيديان لنَ نةبينراوة
دوو شرياخة، دةىريرا بكريَنرية     سةرةرِاى سيدة بةشيىيارييةىةى ئةم

رِيَطةى دانان  ثريانيَل   بريةورةى خريؤر    ناوةنديَك  بةرهةمهيَنان  وزة لة
يَذينريريةوة يريرياخيد دانريريان  فريريان  بريريةورةوة، ضريريينكة بريريةبييَرةى َي    

مريريانط  هريريةريَم  ىيردسريريىان    1َيَكرِا زاننريريىييةىان، سريرياآلنة بريرية  
ةم دوو خؤرهةَاوى َةواوة، لةهةمانكاَدا جيل ةيةى  زكرى با لةسةر ئ

قريةيران   م جؤرة ثرِكاانة دةىرا بةشيَي لةشاخة هةية، بة ئةاامدان  ئة
وزةى ىارةبا ضارةسةربكراية، بةآلم بةداخريةوة َائيَنريىا ئريةم هريةنطاوة     

 .نةنراوة
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 هةوالَثرسينيَك لة داريكةىل
 
 
 
 
 

 
 
 

خرياوةن ميرَيذووى ثرِشرينطدارة     ءبةشى  ئيَمة بؤ بينريديَك  ىريؤن  
ديثلؤماسري    ءزكر جيَطريةى حةوانريةوةو ىريارى سياسري     ساآلنيَك  ىة

مةليك  ىيردسىان بية، بينديَي بريةهؤى حريزورى ىةسري  يةىريةم      
 بينريريريديَي بريريريةورةَرن  بينريريريىةىان  سريريريةدةى رِابريريريردوو، لةسريريرياآل

دةرىةوَيوة، دةَيان  وةك ثايىةخىيَك  بضيى  ئةو قؤناغةى خريةباَ   
 .رِزبار يازى ىيرد ويَناى بكةين

ادةب  شيَخ مةمحيدى ئةو بيندةى بةهؤى ثيَطةو ئام :داري ىةلن
ئةدةبياَ  سياس  ىيردا ناويَك  بريةورةو ديريارة، بريين     حةفيدةوة، لة

  ءثيَريدان  شرييهرةت  ى سريةرةى  بريةهيَزى   شيَخ لةم بينريدةدا فاىىريةر  
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شيناسيَك  سياس  بةورةية ىة ىةم بيندى ديكةى ىيردسىان هةيرية  
 .ئةو ضاننةيان بةرىةوَىيَت

بةبييَرةى بؤضيون  شارةزايان  ميَذوو، ناوى ئةم بيندة لريةدارى  
سةرىةلةوة هاَيوة، لةركاهةل اَةوة لةسةر ملةي )بيندي سريةرزةل(  

دةل رييَن )دارةىريانن ملريةي    ضةند داريَي هةية خةل كن داريكةلن ثيرَين  
داريكةلن(، هةروةها خةل كن سؤل ة ثيَيان دةل يَن دارةىانن سةر ملةي 
داريكةلن، ئةم بيندة بةناوي ئريةو دارانريةي سريةر ىةلريةوة نرياونراوة      

ري رِكاهريريةل اَن ناوضريريةي )داريكريةلن(، ئريريةم بينريدة دةىةويَىريرية برياىي   
وة ال  ان ( لرية سرينَ  و رِحيانة و َةقىريةق   ضياىانن )ىةل ةويَبة بازيانةوةو 

بريريةردةم بيندةىريريةدا دةشريريىاييةىن فريريراوان هةيريرية،    دةورة دراوة، لة
رِكاهةل اَن بيندةىةوة، ضياي رِحيانرية ناوضريةي بازيريان لةناوضريةي     لة

نزيي باوانن لرية  ءقةرةداغ جيادةىاَةوة، بيندةىانن هةردوو بارِكين
هةشريت هريةزار دكمن زةوي    بيندةىةدان، بيندي داريكةلن خاوةنن

 بةراوو ديَمةىارة .  ءال نىشىيى
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ميَذووى دروست بيون  بيندةىرية ناديريارة بريةال م سةرضرياوةىان      
م بينريدة لةميَريذوودا زكر   ميَذوو ئامااة بةىؤن  بيندةىة ئةىريةن، ئرية  

و رِووداوى برن  َيايدا رِوويريداوة، ماوةيريةى  زكر مريال      باسكراوة
برنط  سريةردةم   )شيَخ مةمحيدى نةمر( لةويَ بيوة و بؤَة شييَنيَك  

 .زيَرِين  حيىمدارى شيَخ  مةمحيدى نةمر
 

 

 
 
 

لريةرِووي   ءىةوَؤَرية ركائرياواي شرياري سريليَمانن     ناوضةي بازيان
مةل ىةندي ثاريَزباي سليَمانية، ئةم ناوضةية ئيداريةوة  ناحيةيةو سةر بة

بؤَة ناوةنديَك  ىشىيىال ن بةورة بةهؤي بيونن ئرياوي زكرو برييونن   
 ءي زةوي ىشريريىيىال ن، يريريةىيَي لةبينريريدة جريرييانثانىاييريريةىن بريريةورة

رِازاوةىانن ناحيةي بازيان )بيندي داريكةلن (ة، ئةم بيندة ىةوَؤَة 
سريال ن  من قةل ةمرِةوي  يمسانيةىاندا لةركاهةل اَن ناحيةىة و لةسةردة

لريةو ناوضريةية نيشريىةجنَ بريية، ىاَيرَيي       ز( هؤزي هةمةوةنريد 3188)
ز( خانريةقاي مريةوالنا بريؤ    3031))مةمحيد ثاشاي مؤي بابان( لةسال ن
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دةىات، ضريريةند ليريريدي نةقشريريىةندي لةسريريليَمانن دروسريريى مريريةوالنا خا
بينديَي بؤ ئةو مزبةوَةو خييَندنطةىةي دةىاَة وةقف، يةىيَي لةو 

ةرضريرياوة(ي ناوضريريةي بازيريريان بريرييوة،  بيندانريرية )بينريريدي هال ريريةي س 
 ية باسرين بازياندا َيَثةرِيز(ىة بة3028سال ن )لة بةشىةىةيدا )ريض(لة

بازيانريريدا، يريريةىيَي ىشريريىيىالَ ىريردن دةىريريات لةناوضريةي    ءئرياوةدانن 
بريريةورةىانن ناوضريريةي بازيريريان )بينريريدي   ءىريريؤن ءلةبينريريدة ديَريريرين

داريكةلن(ة، ميرَيذووي ئاوةدانكردنريةوةي بيندةىرية زكر ىؤنرية بريةو      
ثيَيةي ضريةند بؤرِسريىانيَكن ليَيرية ىرية ميَذووةىريةيان دةبةِريَىريةوة بريؤ        

  .ينالمسةردةمن ثيَ  هاَين ئاييين ئ
شرييَخ مريةمحيدي   ي زياَر ناوبان  ثةيدا دةىات ىةئةم بيندة ىاَيَ

بينريدةو خريانيي شرياهانة    حةفيدي مةليكن ىيردسريىان دةضرييَىة ئريةو    
ئةو بيندة دةىاَة شييَين نيشريىة جيَىرييونن خريؤي،     ءدروست دةىات

ِرةنطة ثرسرييارى ئريةوة لريةالى زكر ىريةس دروسريىىيَت بؤضرين شريَيخ        
مانن جيَريدةهيَل يَت  بةناضرياري  دةضرييَىة    سريليَ   مةمحيدي حةفيريد ىرياَنَ  

لةىاَيَكريدا خريؤى     بيندى داريكةىل؟ بؤض  نةضؤَة بةرزاة يان نؤديَ
 .خةل كن ئةويَية ؟

اريكريريةلن ، شريرييَخ ثريي  ئريريةوةي شرييَخ مريريةمحيدي حةفيريريد بضرييَىة د   
مامن شيَخ مةمحيد بيوة ضؤَة ئريةو بينريدة، شرييَخ    منىةفاي نةقي( ىة

سةردةمةدا بينريدي  و لةو سليَمانن  بيوةنيَك  خةل كن منىةفا بازربا
ي بؤ داب  ىريردوة،  و مةالداريكةلن ىرِييةو مزبةوَن َيَدا ىردكَةوة
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دةول ريةَن  يمسانيريةوة    هةية بياية ئريةو بينريدة لةاليريةن   بؤضينيَكن َر
ثيَ  شرييَخ منريىةفاي نةقيىيشريدا     درابيَت بةشيَخ منىةفاي نةقي(، لرية 
ةول ةمةندي سليَمانن بيوة ضؤَة )ئيرباهيم خيبيلة ( ىة ىةسايةَيةىن د

ئةو بيندة، لةثيَ  ئةوانيشدا هةمةوةندييةىان لةو بينريدة نيشريىةجنَ   
بيون، ئةوةش بؤَة هؤى ئةوةى ىة زكر جريار ىيَشرية بكةويَىرية نيرَييان      

 .هةمةوةندي و شيَخانةوة بةَايىةت لة ناوضةي بازيان
ز( شيَخ منىةفاي نةقي( ىؤضن دواين دةىريات،  3982لةسال ن )

ينريريدي لةب ءمريرييل كن مريريامن ءواَريرير شريرييَخ مريريةمحيد ضريريؤَة سريريةر مريريالَد
ز( لريةو  3931-3931نيَيان سرياال نن ) داريكةلن نيشىةجنَ بيوة، لة

بيندةدا خانيي شاهانةي دروسىكردووة، وةسىاي بينرياي لةناوضريةي   
هةورامانةوة  هيَناوة  بؤ دروسىكردنن خانيوةىانن، ضريينكة خريةل كن   

نةخشةسازييةوة دةست رِةنط  بيون،  هةورامان لةرِووي بيناسازي و
ىاريَزىةندي هيَناوة  ءدسىانن رِكاهةال َةوة بؤهةل كةنهةروةها لة ىير

داوة، بةوةش ثرِكاةي ئاوديَري لةبيندي لةضةند جيَطةيةك ىاريَزي ليَ
 .دةوروبةريدا ثيَشكةوَن  بةرضاوى بةخؤوة ديية ءداريكةلن

قنريةَ   ءوبريةض لةبةرد انيوي شاهانةي شيَخ مريةمحيد دييارةىانن خ
 (سم بيوة، شيَخ مةمحيد لةداريكةليريدا 08دروسىكرابيو، ثانيةىةي )

ىةسريانن هريةاارو    ءبؤميرييان و نانيان نانةواخانةو ئاشثةزخانةي هةبيوة
رت ئامريادة  يوةرزيَريرو سريةرىارو ثال ريةو ىةسريان    ء ثياوةىانن لةثاسريةوان 

 .ىردووة
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يوة، حريرييجرةو فريريةق َ هريريةب ءمريريةالباش ءزبريريةوتلةداريكةليريريدا م 
ةالى ثادشرياى  يرَيراق لرية بةغريداد     هةروةها بةهةول   شيَخ مةمحيد لري 

داريكريريةىل ىراوةَريريةوة، ( قيَاخبانريرية لريرية 3931-3931سريرياال ن  )لة
شةسىةىان  سةدةى بينريىةمدا بنكريةى َةندروسريى  َيَريدا      ءلةثةااىان
 ىراوةَةوة. 

دانيشريريريىيان  داريكريريريةىل 
 ءة ةشؤةَ  جافثيَكديَت ل
ء شريريرييَخء بريريريؤران ءمريريريةمن 

ىةسريريريان  َريشريريري  َيَدايريريرية، 
بةهؤى ئةوةى شيَخ مةمحيدى 
حةفيد لريةو بينريدةدا برييوة    
خريريةل ك  ناوضريريةى بازيريريان   
خزمريريريريريريةَ  سريريريريريريةربازيان 
نريريريةىردووة، لةهةمانكاَريريريدا 

ناوضةىان  خةل ك  لةبةشيَي 
ديكريريةى ىيردسريريىان هريريةر   
ضريرييونةَة بينريريدى خزمريريةَ  سريريةربازى بؤئريريةوةى دووربكةونريريةوة لة

رت بريةهؤى ىيَشريةى   يوةها ىةسريانيَك اوضريةى بازيريان، هريةر   ن ءداريكةىل
ىؤمةال يةَيةوة ثةنايان بؤ شيَخ بردووة، هةميو ئةمانرية وايريان ىريردووة    

 .لةداريكةليدا خةل كان  جياواز ىؤبىنةوة
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رِوويان لةبينريدى داريكريةىل   لةزكربةى ناوضةىان  َرةوة خةل ي  
 . و َيَيدا نيشىةج َ بيونىردووة

ديريارى   ءداريكةىل شريييَن  َايىريةت  دا بيندى لةناو ئةدةب  ىيردي
و شؤرِشطيَرِى بريةىار هيَنريراوة   ءنةبةزين ءهةية ىة وةك هيَماى بةرزى

زكر لة شا ؤةىان ئامااةيان بريؤىردووة، لريةناو ئةوانيشريدا شريا ؤو     
دةنطخؤش)حمةمريريةد سريريال ح ديريريالن (لريرية شريرييرريَكدا ىريرية لةسريرياَ       

شيَخ  نةمر بآلوبينةوةى هةوال   مةرب  شيَخدا نيسيييةَ ، هةوال   
 : ئةثرسيَت وئةل  َ

 لةىنَ بثرس  هةوال ن رِاسيت 
 ديارة نزيكرت هةر بةرانانة

 بةرانان دةخية دراوسيَن دل نؤز
 مييانة؟ئيَنىا ئةوبةرت ىيَن ال

 داريكةلنهةوال ن ثرسة لة
 سةييانة؟شيَخ لةويَ ماوة يا لة 

 ئيَنىة سيَىةري سةرجةسىةي ىفيت
 هةَاوي سيورة يا ئةرخةوانة؟

 نؤل ن شةو ءئيَنىة ثيَخةيف نةرم
 بةردة يا خاىن ىانيَنكانة؟

 بةردة قارةمان لةجيَن خؤي ماوة
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 ثؤانة؟هةر لةدةربةندة يا لة
 ئيَنىا ئاوباريي وةك بيومةلةرزة

 وةسىانة؟هةر هةلَ ئةلةرزيَ يا لة
 ىيا شيَخ ىيا نةوةي ئةمحةدي ىاىن

 ىيا نةبةردةىةي ئةم نيشىمانة؟
 وةك شيَخن بيوبنَ ىيرد شؤرِة سياري
  .بؤ بيَطانةسةر نةوي ناىا لة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

و دى داريكةليريدا ىريارى سياسري  ىريردووة    شرييَخ مريةمحيد لةبينري   
دةسى  بةخةباَ  ضةىدارى ىريردووة، لريةم بينريدةدا لةبريةلَ دةيريان      

شريةرِى  سيارةى ضةىدارى ىيرددا ضيوةَة باشيرى  يَراق بةشدارى 
و لةوشةرِةدا دةورى ىرياراو ىاريطريةرى هريةبيوة،    شي يىةى ىردووة



 د ئاالنىەمەووف محەر....................ێژووييەكانم ەشتگە
 

 
  

139 

و ة ثريريةالمارى دابؤىريريةرى رِوسريري  داوةهريريةر لةبينريريدى داريكةليريريةو
 ءةىداران  ىرييرددا روسريةىان بشريكيَنن   َيانيييَى  لةبةلَ سيارةى ضري 

ىكريةن، لريةو شريةرِو ثريةالمارةدا     يَناو سنيرى ئيَران ثاشةىشةيان ثهةَا 
 .شؤرِشطيَرِان  ىيرد شةهيدي زكريان داوة

دروسريىكردن    ءئينىرمارى بةريىان  بريؤ ىيردسريىان   لةبةلَ هاَن 
ضةندين دةول ةَ  نةَةوةي   لةسةرةَاىان  سةدةى بينىةم، بؤيةىةجمار 
ثةييةندى بريةريىانياو ىرييرد لةداريكةليريدا برييوة، لريةرِكاان  ىؤَرياي        

ؤئيَةَ(دةضرييَىة  نييَنريةرى بريةريىانيا )ميَجةرن   3930ى سال   38مانط  
لةبةلَ شيَخ مةمحيددا بفىيبريؤ دةىريات، هريةر لةبينريدى      ءداريكةىل

داريكةليريريدا دةول ريريةَ  بريريةريىانيا برِيريريارى دروسريريىكردن  دةول ريريةَ      
ىيردسىان بةشيَخ مةمحيد دةدات، شيَخ مريةمحيدو نييَنريةرى بريةريىانيا    

 3/33/3930لريريةرِكاى   ءريكةليريريةوة دةبةرِيَنريريةوة سريريليَمان  لةدا
ونةوةيريةى  بشريىيدا )ميَجريةر    لةىؤبي ءدةرى  سةراى سليَمان بةرلة

نؤئيَريريةَ( بريريةناوى نييَنريريةرى بريريةريىانياوة لريرية يَراق ثلريريةى حيىمريريدارى  
مةجيريريةرنؤئيَلي  بريرييوة  ء ىيردسريريىان  بةشريرييَخ مريريةمحيد بةخشريرييية   

ةرةى  زوو ئةودةول ةَة ثيالن  ناوخؤو دبةرِاويَذىارى مةليي، بةال م بة
 .و ىيرد باج  قيرس  ئةو ثيالنةى دالةبار برا

كضريرييون  ثةييةنريريدى شريرييَخ مريريةمحيد و بريريةريىانياوة لريرية  بريريةهؤى َيَ
مريريةمحيدو ئينطليريريزدا ( شريريةرِ لريريةنيَيان سريرييثاى شريرييَخ 23/3/3939)

( سيثاى ىيردسىان َيان  شةرِى 30/6/3939رِكاى )هةل طؤسا، َا
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( بةالغ  سةربازى دةرىرد، 38ئازايانة بكات و لةماوةى ئةو شةرِدا )
ى بازيريريان دا سريرييثاى (لةشريريةرِى دةربةنريريد30/6/3939لريريةرِكاى )
)شرييَخ مريةمحيد وشرييَخ     ءَيان  سرييثاى ىيردسريىان بشريكيَن َ   بةريىانيا 

قادرى قازانقاية( بةدية بطريَت، لةو شريةرِةدا )شرييَخ حةسريةن  مريام      
، شريرييَخ مريريةمحيدى مريريةمحيدو َايةرةفريريةن  فةرخريرية( شريريةهيدبيونشريرييَخ 

ثريةناى  لة ةىان لةسريةنطةرةىةى خؤيريدا   فةرماندةى بشى  شؤرِشطيَرِ
بريريؤ دووربريريةىان    ءبةردةقارةمانريريدا بةبرينريريدارى دةسريريىطؤدةىريَت 

هيندسىان دووردةخريَىةوة، لريةدواى دةسريىطؤىردن  شرييَخ مريةمحيد،     
حيَىقرِان  شا ؤ ضيارينةيةى  بؤئةو ىارةساَة نيسيية حةمدى بةب  سا

داريكريريةلن(ةوة ثالنريري    )بينريريدىىةئريريةوة ئةسريريةتيَن َ شريرييَخ مريريةمحيد لة
و لريةوىَ نيشريىةج َ برييوة، حةمريدى شريا ؤ      وةبةربرى دانريا  ءشؤرِش

هؤى ثيَغةمىريةرةوة )د. خ (  دةل يَت هةروةىي ضؤن شريارى مةدينرية برية   
و ضؤن شارى نةجريةف  بريةهؤى  ريةىل    ناوبانط  ثةيداىردوة ءثؤكزى

ىيرِى ئةبي َاليىةوة  بيوةَة شاريَك  ثؤكزو شارى غةزنةي  لةوال َ  
ييريريةوة ناوبريريانط   ئةفغاننريريىان بريريةهؤى سريرييل ىان مريريةمحيدى غةزنةو   

دةرىردوة، بةهةمان شيَية داريكةلي  بةهؤى شيَخ مةمحيدى نةمرةوة 
و لةو شيررةدا بةم جريؤرة  نيَك  ثؤكزو ناودار لةىيدسىاندابيوةَة شييَ

 : ئةل  َ
  وةك مةدينة ب َ نةب  ب َ يانةجةف ب َ ، ب َ  ةىل
  شارى غةزنةش ئيَنىة ب َ مةمحيدة وةك داريكةىل
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 امسان ب َ زينةَ  خيرشيدو ماهحةيفة ئةوج  ئ
 .ساخيدا بيكةى وةىي خيرشيدى رِةخشان مياةىل

ىل بريريةيالن  ، شريرييَخ مريريةمحيد ىريرية لريريةدواى شؤرِشريري  رِةشريرييد  ريريا
 ءبيوة هريريةىل بريريؤ هةل دةىريريةويَتلةوىاَريةدا لةبةغريريداد دةسريريت بةسريةر  

بةغريريداوة ز( ىريرية لة3913سريريال   )وة بريريؤ ىيردسريريىان، لةدةبةرِيَىريرية
داريكةىل نيشىةج َ بيوة، بةهؤى ز( لة3936  )ةرِيَىةوة هةَا سال دةب

ء دسىانةوة  ىةسايةَ   ىؤمةال يريةَ  بيون  شيَخ مةمحيد لةهةميو ىير
دوة، ىةسان  سياسيةىان  ىيرد سةردان  ئةو بيندةيان ىرء نيسةران

اوارو زكر ىةسريايةَ  َرير   حمةمةد رِةسرييلَ هري   ءوةك َؤفيق وةهى  بةط
 مةمحيد.ةرةب ضينةَة ديدارى شيَخ ىيردو  لة

يَك  برنطري  دبلؤماسري  بريؤ ىرييرد     ئةمةش وايكردبي بىيَىة ناوةند
ز( بةبؤنةى دامةزرانريدن  حيزبري  ئيمريةى    3932ىاَةدا،لةسال   )لةو

ضريةند   ء  )سال ح جريةبر ( وةفريديَك   ريةرةب     ةرةب  بة سةرىردايةَ
ء ئةمحةد بةب  َؤفيق بريةط ء وةك َؤفيق وةهى ىةسايةَيةى  ىيردى 

ماجيريد منريىةفاو رِةفيريق    ء زةىري  سرياحيىقرِان  سريال ح   ءرِةفيق حيلم 
ضةند ىةسايةَيةى  َرى ىيردو  ةرةب سريةردان  داريكريةىل   ء ضاالك

دةىةن، ئةمةش بةل طةى برنطري  ثيَطريةى داريكةليرية لريةو قؤناغريةدا.      
نةمر زكريريان   هةروةها ئةو دةيان نامة دةست نيسانةى شيَخ مةمحيدى

 . زراونَائيَنىاش ثاريَء لةداريكةىل نيسراون
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يدى حةفيريد بؤَرية منينةيريةى  بريةش     جيامؤى شيَخ مريةمح  ءئازاي 
دا شرييَخ َيانيريييَى    هيَماى بةرةنطارى نةَةوةى ىيرد لةبةلَ ئةوةشلة

 ءرةىانيدا ئاويَىة بكاتشيرلةنيشىمان ثةروةريةى خؤى  ءئةو ئازايةَ 
دةرئةىريةوىَ  ، لةشيررى )فةرهادى ىيرد(دا ئةوةمان بريؤ  دةرى بربِيَت

 : شيَخ ضةندة ىيردثةروةرو نيشىمان وينت بية  بةم جؤرة ئةل  َ
  فةرهادى قةوم  ىيردم فةريادى ىيرد ئةىةم

  دوامن بةىيَةى  ىاوة وةىي شيشة ورد ئةىةم
  بؤبيَنىين  مانير  ئاماىل ىيردةىان

  برد ئةىةم ءوةك ىؤهكةن بة ةزم  مةَ  دةست
  ةجاتياىةشى  ىيرد ئةبةمة ساحيل  ن

  ئاىل ثةيامىةر بةثرد ئةىةم ءيارِكح  خؤم
 مةمحيدى فيكرةمت ئةخةمة دووى ئةيازى ىيرد

  نةيل  ىيرد ئةىةم ءياىةسى  وةسل   ميللةت
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  برِايةوة ءمن ىيردم و بةىيردى ئةل يَم
 زيللةت نةما سة ادةَ  ىيردان بةرِايةوة

ز 3936لةسريريريال   
ميَةسريريةريف  سريريليَمان  

 ىفشريار  () يمةر  ريةىل 
زكر دةخاَة سريةر شرييَخ   

داريكريريريةىل مريريريةمحيد ىة
بيَىريريريريةوة ء يَىيل يَريريريريتج

بيانيى سريريريريليَمان  بريريريرية
ئريريريريريةوةى خريريريريريةل ك   
ضريريريريةىدارو نريريريريةيارى  
حكيمريريةَ  اليريرية، شريرييَخ 

ناضريريرياردةبيَت  مريريريةمحيد
 ءدةبةرِيَىريريةوة سريريليَمان 

ى  ضارةسةرىردن هةرلةو رِكاانةدا َةندروسى  جيَطؤ نةبيوة، بةمةبةس
نةخؤشريخانةى  ( لة9/38/3936يان  )دةيىةن بؤ بةغريدادو لةبةرةبرية  

حةيدةرى ىؤض  دوايري  دةىريات، بةبال وبيونريةوةى هريةول   ىؤضري       
  . دواي  شيَخ مةمحيد خةل ك  ىيردسىان ماَةم رِادةبةيةنن

نةوةى َةرم  شرييَخ مريةمحيدي    هةميو ناوضةىانةوة لةىاَ  هيَنالة
يدا ثيَشيازى َةرم  شرييَخ مريةمح  دا لةحةمرينةوة َا دةباَة سليَمان  لة
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جرييان نرييس بريؤران     ءناسريي بيون، هةر ئةورِكاة شريا ؤى هةسريت   
بةرزى بؤ ثيَشرييازى َريةرم  شرييَخ مريةمحيد نيسرييية       ءشيرريَك  جيان

بةناونيشان  ثريؤى ثريؤان   
 : ىة ئةل  َ

وةرزى ثريريريريريريريريريريرياييزةو 
  بةال رِيَزانة

شريريييةن  ىؤضريري  ثريريؤى  
  ثؤانة

شريرييَخ  نةبريريةزو ئريريازاى   
  بةىل ىيرد

   ثاى  بردبؤالى ىاك ئةمحةد بيان
  رِةا  فةرهادى بؤدةرباى ىاك دا

  َةقةالى بؤىيردبةنيازى ثاك دا
  بةورةى نةبةزو شيَخ  ىيردامن
  َاىة مةليك  بشت ىيردسىامن

 ضاونةَرس  جةن  ثيَشرِةوى هةميان
  بةورى ثيَكراوى بةردة قارةمان

  بني دل نيا ئازيزةىةمان
  رِكل ةى دل نؤزى خاك و نيشىمان

  سةربةرزيت ئةبةد بةرنادةينرِيَطاى 



 د ئاالنىەمەووف محەر....................ێژووييەكانم ەشتگە
 

 
  

145 

 . َابةئاواَ  َؤى سةردار ئةبةين
 
 
 
 
 
 
 
 
 

داريكةىل لةم بينريدةدا جريارِى   نةمر لة بيون  شيَخ مةمحيدىلةبةر
ةرةَاىان  سةدةى شؤرِش  ضةىدارى داوةو بةبذبةورةَرين زهليَزى س

شؤرِشةىان  ىاريطةرى لة ء، ئةم بيندة بةهؤى رِكلَبينىةمدا ضؤَةوة
ىيرددا ضةندين جريار َيشري  بؤردومريان  فرِكىرية بؤَريةوة، ئريةو       بةىل 

َةى َةنيشت مال   شرييَخ مريةمحيد لةداريكريةىل زكرجريار بؤَرية      ئةشكةو
ردومانةىان بؤلةخؤيان خةل ك  بيندةىة َا ءثةنابةو حةشاربةى شيَخ

شةسىةىاندا بيندةىة ثريةالماردراوةو سرييَيَنراوة   بثاريَزن، هةروةها لة
و  ىان  بة نةوة بؤردومان ىراوةَةوةفرِكىةلةاليةن  3901لةسال   

شريرياال وةىان  ةهريرياوال َ  بيندةىريرية شريريةهيد بريرييون، دواى ئريريةوة ل 19
داريكريةىل بريةر ئريةو شرياال وة     ( بيندى 3900بةدناوى ئةنفال سال   )
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ي شريييَنةوارييةىانن  ىةوَيةو سرييَيَنراوةو سريةرجةم شريييَنة ميرَيذوويى    
 خاثير ىراون. 

ئاوةدانكراوةَريةوةو   3993بريةهارى  ن  ئةم بينريدة دواى رِاثريةرِي  
قيَاخبانريةو ثريرِكاةى ئرياوو ىارةبرياى      ءمزبريةوت  ءثرِكاةى رِيَطاوبريان 

 .نيشىمان  بؤ ئةاام دراوة
 
 
 
 
 
 

 

يكريريةىل وةك مؤزةخانةيريريةك  دارلةئيَنريريىادا مريريال   شريرييَخ مريريةمحيد لة   
و بةرِيَيةبةريَى  رِكشنىؤى سريليَمان  سةرثةرشريى  دةىريات،    ىراوةَةوة

سرييماو شرييَيازى ىريؤن  ئريةو      ءت خزمةَ  باشرت بكريَريت م ئةىريَبةال 
جادةىةى قؤ بكريَت َاخريةل كان  بةشريىيارو    ءية بثاريَزريَتمؤزةخانة
 . اسان  بطةنة مؤزةخانةىةئمييان بة
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 ئةشكةوت مالَى يةكةمى مرؤظ
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ءشريييَن  ئريارام بةخشري     ءئاشنابين بةيةىةم مال   مركة ءبؤ زان 
خؤثاراسريىن  مركةرية سريةرةَاييةىان، ئاورِيرَيي      ءدوورىةوَنةوة لةَرس

ساَةى   ءئةب  بةوىاتئاشنا  ءشييَن  رِابردوى مركةايةَ  ئةدةينةوةلة
رضرياوةى  ئاىامةىان  مركةايريةَ  ليَيريةوة سة   ءهيياو ئاوات ءىةخةون
 ءايارييةو جةاال ريةى ئيَنريىا، خريةون   و بةيشىؤَة ئةم قؤناغة ثرِ برَية

 .دا؟ية يان لةم سةردةم  جةاال يةبخةم  مركة لةوسادةيية خؤشرت
ان روىةليثةلريريريةىانيمريريريركة ئاميَ دةرىةوَيةىةبةىارهيَنريريريةرةىانن

بية ىةئريةوةش بريؤ مركةرية سريةرةَاييةىان ئةبةرِيَىريةوة،      ثيَكهاَةي بةرد
 بريريةثيَن بةدواداضريريينن زانايريريان لةئةشريريكةوَةىانن جيهانريريداىراو    ةى
 . خؤشن بية بؤمركة  ىؤن ءابردودا ئةشكةوت شييَنطةي ئارامنلةرِ
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ىةجيَن بةل طةي سةتيَنةري زكر بؤ ئةم  وَةيةمان ئةوةية شييَين نيشري 
ويَنريةو  ةشريكةوت بريية بريةهؤي ثامشاوبريةجيَماوةىان  لة    مركةن ىريؤن ئ 

نن سةر بةردو هةل كؤل راوةىانيان، يان ثامشاوةي نيطارة نةخشيَنراوةىا
، بريةثيَن َييَذينريةوة   ئةشريكةوَةىان ثروسكن مركةن ىؤن لةناو ءئيَني

كةوت  لةميرَيذووى  ليكؤل ةرةىانن بياري شييَنةوار ئةش ءزاننىيةىان
و   هةبية هؤىاريرَيي برييوة بريؤ مانريةوة    ركل   برنط ءمركةايةَ  بايةخ

بؤَريرية ويَنريريىطةى بريريةديهاَن  ئاينريريدةو    بريريةردةوام  ايريريان، هريريةروةها 
وازةىاندا ثي  سةردةم  بةيشريب  ، مركة لةضاخة جيابؤرِانكاريةىان

ةوت برييوة ،  ايارى،  يةىةم شريييَن ىرية َيَيريدا حةواوةَريةوة ئةشريك     بة
هةيرية ىرية لةئةشريكةوَدا    ئةفنريانة بيونيريان    ءلةميَذوودا زكر ضريؤكك 

سريةردةم  هرياَن  ئريايين  ثريؤكزى ئينريالمدا يةىريةم       لة، رِوويان داوة
سيرةَ  قيرئان لة ئةشكةوَ  )حريةرا ( بريؤ ثيَغةمىريةر حمةمريةد )د خ (     

انكاريريةى  بريةورة   ( سال يدا  لةويَية بؤر18ِهاَةخيارةوة لةَةمةن  )
)ئةس اب  يان ضؤكى  هاورِيَيان  ئةشكةوت ،داهاتيبةسةر مركةايةَ

ئةشريكةوَدا رِوويريداوة    ئةلكةهف( بريةثيَ  سةرضرياوة ميَذووييريةىان لة   
هاورِيَيانن ئةشكةوت ىة زكربةي سةرضرياوةىان ئريةمااة برية امارةيريان     

سةبيَكيان لةبريةلَ برييوة  لةسريةردةمن ثاشرياي       ( ىة سي1ئةىةن بة )
، ثريةيامن نيرَيردراوي خرييا    رِكم ) دةقيانيس(ىة بىثةرسيت بل او بىرييةوة  

ىةسريانة برِوايريان   خةل ي ثريةيرِةوى نريةدةىرد، ئةو    لية النالم()ينا 
ضرييونة   ءخةل يثةرسى  يةزدان هةبيوة، بؤية دوورىةوَنةوة لةيةىىابة
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زكربريةى سةرضرياوةىان ئامريااة    ىةدريَذ ماوةيةىن دووروء ئةشكةوت
  ( سالَ زياَرة،  َابؤرِانن ئةودكخرية لريةويَ  188بةئةوىاَة دةىةن ىة)

 وةو دةرِكنةوة ناوايان  خةل ك  سريةردةمة نييَيةىرية  ، ثاشان ديَنةمانةوة
 . بؤ خةل كان  َري  بؤَة مايةى سةرسام بيونيان ءىةبؤخؤيان

بيوة بؤ مركةري  ىرييرد َةنانريةت    ثةنابة ءئةشكةوت هةميشة ثشت
ةىان بةَايىريةت بؤردومريان    مانريةوةى  لةمةَرسريي   ءبؤَة ثاريَزةرى ايان

خؤحةشاردان لةمةَرس  فركىة هةربؤيرية هرييَمن ميىريريان      ءدوامنان
ةىات لة شيررى َركثك  رِزبارى شا ؤ بةم جؤرة باس  ئةشكةوت ئ

 : و ئةل  َدا
 و ليَذمرِكل ةي ىيردم فيَري هةوراز
 َا زكر برِكم زياَر ئارةق برِيَذم
 و دريَذمىيرَرت دةبنَ رِيَطاي دوور

 ندةرِكم بةرةو ئاسؤ بةرةو ئاسؤي رِوو
 َركثكن رِزباربيوندةرِكم دةرِكم َا

 َارماين ءنارِةومةوة لة داوةلَ
 َاريكاين ءزكرم ديية بيوليَةَ

 ديَنم بةو شةوبارة رِةشة دواين
 دةرِكم بةرةو ئاسؤ بةرةو ئاسؤي رِوون
 دةرِكم دةرِكم َا َركثكن رِزباربيون
 من ثةروةردةي بن سيَىةري ئةشكةومت
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 ىةومت ضال اوي رِةشبةليَي جاران لة
 هامتة دةريَ، هةدام نةدا، نةسرةومت

 دةرِكم بةرةو ئاسؤ بةرةو ئاسؤي رِوون
   َركثكن رِزباربيوندةرِكم دةرِكم َا

بةشريريدار  ءىيردسريريىاني  وةك زةويريريةك لةسةرنةخشريريةي جيهريريان 
نةى دا، باثؤان  ئيَمة لةم نيشريىما شارسىانن مركةايةَي ءلةىايةي اياري

ثيَطريةي خؤيريان   و بريةناوبان   ناسراو ءئيَمةشدا زكرشييَنةواري برن 
، بريرييونن ئريريةو نةخشريرياندووة يريريدايةَمركةا ءلريريةو نةخشريريةيةي جيهريريان

 .ثامشاوةىؤنانةي ىيردسىان بةل طةي ئةوةن
دياري  ءلةناو شييَنةوارةىانيشدا ئةشكةوت ركلَ و بايةخن برن 

ديار لرية   ءان ئةبةينة دوو زاؤة شاخن برن ، بةشيت ئةم جارةمهةية
 .سيرداشضةي ناو
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يةى  دةشىاي  مل  بةشى  يةىةوان بؤ شاخ  ثؤةمةبرونة بةرِيَطة
ب  بريريةو ئةشريريكةوَةى نريرياوى   لةنزيكريريةوة ئاشريرينا رِيَمريريان بريريرت َا 

ئةضريرييَت لريريةو قنريريل ية  ثريري َ ء)بيَضريريكار(ةىة بريريةماناى بةضريريكارديَت
، ىريريةبؤ بضريرييىكردنةوةى رَيَطريريةى ضريريينةاوورةوةى    وةربؤابيَريريت

 . هيَنرابيَتبةردةىان  ئةشكةوَةىة بةىار 
ناوضريريةىة دواى لةبريريةلَ ضريريةند ىةسريرييَك  خريريةل ك  شريريارةزاى    

رىةوَن بةسةر شاخ  ثؤةمةبرون لةداميَن  سة ءرِكيشىنيَك  زكر بةث َ
لةبةش  باىيرى بيندى سيس َ بةيشريىينة نرياو ئةشريكةوَ     شاخةىة، 
 (.)بيَضكار
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نريريةدييى سريريرتاَيذى شريرياخ  ئريريةم ئةشريريكةوَة ىةوَؤَريرية شريريييَنيَك  
ةر لةشاخ  ثؤةمريةبرون  ناسراوة بة)شييى بيَضكار ( ه ءةبرونثؤةم

ن ئةوانرية وةك  ديارة شييَن  سةرىةوَن  شرياخةىة ضةندين شييهةية ىة
شييى ىان  وةينري ، شريييى    ،، شييى بيَضكار)شييى ىينة ىةمىيار

 ،رِةزان، شييى سنؤلَ، شييى ناوةرة،شييى دكل ةثان، شريييى بريييَزان  
ةمييان شريييَن  سريةرىةوَنن بريؤ شرياخ      شييى ضةم  رِةزان( ئةمانةهري 

 .ثؤةمةبرون
رِيَري  َريةها( َيلريةرِيَ  ئريةىل      ءيان هةردوو َيلةرِيَ ) ثلةى ئةىللةنيَ

ديَت بةرةوشاخ  ثؤةمةبرون لةبةش  رِكاهريةال َ   لةبيندى سيسيَية
، ةئةشكةوَ  )بيَضكار ( بةرةو سةر شاخ دةرِوات، َادةباَرية شريةدةل   

رِيَيريريةى ىريرية ىةوَؤَريرية بةشريري  رِكائريرياواى   رِيَريري  َريريةهاش ئريريةو َيلريرية  
ر شرياخ هريةردوو   بةردى دييان لةسرية ةشكةوَةىة، دريَذدةبيَىةوة َا لةئ

 .دةضنةوةسةر رِيَ  شةدةل ة ءدةبرنةوةَيلة رِيَطةىة  يةى
ثيَطةى ئةشريكةوَ  بيَضريكار خريةل ك  بةشريىيار      ءبةهؤى ناوبان 

 . ىيردسىان سةردان  دةىةنان  لةبةَايىةت بروثةىان  شاخةو
َيريةوة، بريةرديَك    لةبةردةم  ئةشكةوَ  بيَضكار لةبةش  رِكاهةال 

)بريةردى ىضرية   ك  لةسةردانراوة ئةم بةردة ناوىبةرديَبةورة هةية ىة
و بةَايىريةَ  بريةىل ىرييرد ديَريي بريةو      يَي(ة لةناو ئةفنانةىان  بةالنريدا د

 ءاى بريةدةرة لريةَياناى مريركة   بيانلةبةرة بةهيَزو بةورةية ئةوَرىَ َيان
 .بيانةوةرةىان  َر
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بؤية بةدووجؤر ئةم ئةفنانةية باس ئةىريَت، يةىيَكيان ئةوةية ئريةم  
ةَرية سريةر بةردةىريةى ايرَيرى     بةردة  بةورةية، بريةهيَزى ديَييرَيي خراو  

ردةو دانريان   بيايرية شرييَيةى ئريةم برية    ودانراوة، ئةوى َريان ئةوةية ىة
(، ة ديرَيي ناونراوة )بريةردى ىضري  ء ي ئةضيَتديَرِيَكةوَيَك  سروشىةو لة
ناوى َ  ئةشكةوَةىة ثلةشرياخيَي هةيرية ىرية   لةبةش  باىيرى ركاهةال 

)زةردى هةَاو(ة، ماناىريةى ئةوةيرية زةردى هريةَاو ىرياَ َ لةشرياخةىة      
ئةدات خةل ك  ناوضةىة وةك ديارى ىردن  ىريات بريةىاريان هيَنرياوة    

بةشري   لة وئةشكةوَةىة ثيَ  هاَن  ىاَذميَر بؤ ناوضةىة، هةر لةنزيي
دى ىضةديَي شييَنيَك  بازنةي  خرِهةية ثيَ  دةل يَن )ىاوى ثشىةوةى بةر

بارِيَزة (، ىاو بريةماناى خريرِو بريارِيَزةش  بيايريةى   بريةهارى ىيَييريةو       
، ةسةرى ثزيشك  بةَايىةت ئريازارى سريي  سيدى ليَدةبينريَت ،بؤ ضار

لريةنزيي ئةشريكةوَةىةو   هريةر  ، نةدا بارِيَزةى زكر ىلَ دةرِويَتلةو شييَ
دا شريييَنيَي هةيرية ثيرَي  ئريةوَريَت )هةنطرية      يرِكاهةال َلةبةش  باىيرى 

 . و هةميشة هةنطيين  َيابية(ئةوشييَنة، هةن  ثيرةى َياىردوةاالَ
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ىة بةرةو دةرباى ئةشريكةوَةىة ئريةرِكى بريةردةم  ئةشريكةوَةىة     
بريةورة دةربرياى    و بةضةند بةرديَك شييَنيَك  َةخىة وةك هةييان واية

َةنيشريريى  دةربريرياى ئةشريريكةوَةىة بريريؤاوةو شريريييَن  قنريريةَ ديريريارة بة  
ةىان  دةربرياى ئةشريكةوَةىة   ئةشكةوَةىةوة، بةَيَثةرِبين  ىات بريةرد 

جيل ةيان ثيَكراوة، جريا بةدةسريى   مريركة وايليَكريردبن يريان       ءرِوخاون
هؤىارى سروشى  بيَت، ىةلةناوئةشكةوَةىة ىريةميَي لةدةرباىريةى   

قريرييل   ء بريريةورةي ء ىريريةوة سةرسريريام ئريريةبيت بريريةفراوان  دوور دةىةوي
َةنيشى  الىان  بن بةردةىان  ئةو ئةشكةوَة شرييَيازى  لةئةشكةوَةىة 

ىلب بةسةير دروست بية بةهؤى ىةوَنة خيارةوةى دكل ثة ئاوو بين  
ةبيَت دريرَيريريذى ئةشريريريكةوَةىة زيريريرياد كيىريريرية نريريرياوةوة فريريريراوان ئريريريرَِاب
ة، سريةرىةوَن بريؤ قرياَ     (مةَردةبيَت لريةدووقات ثيرَيي هرياَي   088)لة

يَطريةى نيرية و ئريةبيَت    سةرةوةى ئةشريكةوَةىة زكر زةمحةَرية ضريينكة رِ   
 . وريا بضيَىة سةرةوة ءىةس  شاخةوان

ئةشكةوَةىة، لةناوةوة ضال    زكر قيل   َيَريدا هةل كريةنراوة، وةك   
خةل ك  ناوضةىة ثيَيان وَ  ئةو ضاال نة خةل ك  ئريةوىَ  هةل يكةنريدون   

ةمريةش داخيَكري  برانرية    بؤ شريييَنةوارى ىريؤن، ىةئ  بةمةبةسى  بةرِان 
 ءفركشريريريىنيان ءلريريريةناوبردن  شريريريييَنةوارةىان ءدةسريريريكارى ىريريريردن

بؤبؤفريريان  ضريريةند  مشريريى َ ثريريارةئاودييىردنيريريان بؤسريرينيرةىان، لةثيَناو
 . ضاوضنؤك ءىةسيَك  قاضاخض 
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جيَطريريةى ثيَريري   ءتَريريا بريريةناو ئةشريريكةوَةىةدا بريريرِكى فريريراوانرت ئريريةبيَ
مةبةسريى  حةوانريةوة   ارة ئريةو ئااةل رية ىيَييانرية بة   بيانةوةر ئةبين  ىةدي

و لريةدةرةوةى ئةشريكةوَةىة   نةبين  ئريا ديَنةناو ئةو ئةشكةوَةوةو لةبةر
  .ئةخؤنةوة ئاوى ىلَ

لةناو ئةشكةوَةدا ئاو هةية جطة لةو ضؤرِاوبةيةى َنؤك َنؤك ديَىة 
ماوةيريةى   نرياويانةى بينيريان هةيرية ىة   خيارةوةو ئةبيَىة ئةو بريةردة ىل 
 ء، وةك ديارة ئةم ئةشكةوَة سروشريى  زكرى ئةويَت َا دروست ئةبن 

خياىردةو دروست بيون  ئةبةرِيَىةوة بؤ دروسريت بريين  شرياخةىة ،    
ارو لريريةناو ئةشريريكةوَةىةدا ىينيَريريي هةيريرية رِونريرياى  َيريريدا ديَىريرية خريريي   

ةىريَت بريةهؤى  و هةوابؤرِىيَ  َيَدا دئةشكةوَةىةى رِوناك ىردكَةوة
ثيَ  دةل ريرييَن )ىيالنكريريةى ئةشريريكةوَ  بيَضريريكار(  ةئريريةم ىينريريةوة، ىريري 

لةىيردةواريدا لةزكر شييَن ثيَ  ئريةل يَن )ىريال و رِكانرية ( ىرياَ َ ئريةو      
سروشريت ضريؤن ئريةم     ءبيين سةرسام ئةبيت لةىارى يةزدانرِوناىية ئة

 ئةشكةوَة بةو شاخةوة ئةم ىينةى َيَكراوة ؟
سرينطة  بة وةى ئةشكةوَةىة ىريين  َرئريةبين  ىةئريةب َ    بضيىة ناوةَا

 ءبريةال م لريةناوةوة فريراوانرت ئريةبيَت    ناوى، خؤضةمانةوة بضيىة ءخشك 
 .جيَطةى دةيان ىةس ئةبيَىةوة

ردبيىةوة زانيارى زكرو سةرسام  ء َا لةوشاخةو ناوى شيينةىان 
ر رِادةبةدةر، َيش  شؤىت ئةىات، ئةوة لةسةر ئةشكةوَ  بيَضريكا لة

و ن دةيريريان شريريييَن  َريريردل نيايىريريةىرد، بينيمريريان  بةخييَنريريةرامنان ئاشريرينا
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هريةر  ةوَة لة، ئريةم ئةشريك  شيَية لةشاخ  ثؤةمةبرون بينيريان هةيرية  هاو
شييَنةوار، رِكاانة  ءئةىراية شييَنيَك  بةشىيارى برن ووال َيي بياية 

ى هةمريةدان  شارنيان ئةىرد، وةك ئةوةى ئيَنىا لةسةدان ىةس سةردا
كربريةى    ز( ىة َرييانراوة سريةرا  هةية بةناوى ئةشكةوَ ) ةلن سةدر

 . سةردان  بكةن ءبةشىياران رِابكيَشيَت
  سرييرداش،  بةشى  دووةوان بؤ ناوضةى )ضةم  رِةزانة( لريةدكل  

ليرَيرِةوارو ىةثكرية شرياخ     ءئةم ناوضةية َاضرياو برِبكريات زاريؤة شرياخ    
سةرات بؤخؤى دةبريات، بريةرةو رِكائرياواى ضريةم  رِةزان بةرامىريةر      

بريةث َ سريةرىةوَ ،   شاخ  شيَربابة ضةند ئةشريكةوَيَي بينيريان هةيرية،    
شىينة بريةردةم ) ئةشريكةوَ    بةيَابرِين سةخى  شاخةىة برِسك  لةبةر

،ئريريةم ئةشريريكةوَة لةبةشريري  ركاهريريةال َ  دةمريري  ئةشريريكةوَةىة دووىين(
، ئريةم شريييَنة   فريراوان  ءثريان  ءسريةىؤيةى  َريةخت  بة ىراوة  ،اوانةوفر

و بؤَة بارةباى هيَزى ثيَشمةربة لةشؤرشري  ئةيليلريدا  ماوةيةى  زكر 
 ماوةيريةىي  بارةبرياى هيَزةىريان     ،شؤرِش  نييَشدا هةر بةىارهاَيةلة

َةىة و دةسكارى دةرةوةى ئةشريكةو ثارَ  ىريَكاران  ىيردسىان بيوة
، لةبةشري   َيَدابيناىراوة ىةشييَنةىةيان ديريارة  ىراوةو ضةند اووريَك 

و رت هةيرية، ئريةوي  فراوانريرية  يكائرياواى ئةشريكةوَ  دووىريين ىريينيَك    رِ
 . ئةضيَىةوة سةر بةش  يةىةم  ئةشكةوَةىة
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واى ئةشريريكةوَ  لةبةشريري  ركائريريا ءهريريةر لةناوضريريةى ضريريةم  رِةزان
رباى لةدةناوى )ئةشكةوَ  سةحرا(، رت هةية بةكيدووىين ئةشكةوَيَ

ئةشكةوَةىةوة ىينيَك  بضيىةو مريركة  ناَيانيَريت،  بةئاسريان  بضرييَىة     
سريريةرةَادا مريريركة  َيشريري  كيىريرية نريرياوى، لةبرِ النريرياوى ئريريةبيَت لةسريريةر

 ءرِكيشريب رِيَطةىرية فريراوان ئريةبيَت     َةنطةنةفةس  ئةبيَت ثاش ىةميَي
 ءوئةشريريكةوَةىة، هةوايريريةى  فيَنريريي دلَ بةئاسريريان  ئريريةَيان  برِكيىريرية نا 

  .ئارام ئةىاَةوةدةرونت 
ارى نريرياوةوةى ئريريةوةى لريريةم ئةشريريكةوَة جيَطريريةى سريريةراة، ديريريي  
ساف ديارة،  ءئةشكةوَةىةية، ىة بةبةربيَك  سث  وةك بةضكار سث 

ريَذيةىريريةى لةهةزارمريريةَر زيريرياَرة، بريريةال م ثانيةىريريةى   ئةشريريكةوَةىة د
يشريريدا زكرشييَنوازة هةنريريدىَ شريريييَن  فراوانريريةو لةاشريريييَنةىاندا جيريريلة

ىةس ئةبيَىريةوة، بةرزيةىةشري  جيرياوازة     ها جيَطةى يةكبةرَةسكةو َةن
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بةثيَ  هةل كةوَةى شيَيازى بةردةىان، لةناو ئةشكةوَةىةدا زكر شييَن 
، َابرِويىة نرياوةوة فريراوانرت ئريةبيَت،    ىراوةهةية، وةك سةىؤ دروست 

لةهةندىَ شييَن بةرَةسي  ءهةندىَ شييَندا فراوانلةرِوبةرى ناوةوةى 
ةواى ناو ئةشكةوَةىة ئةبؤرِىَ لةزسىاندا   وةرزةىان هئةبيَىةوة،  بةثيَ

رة ىةشريريرييهةواى دةرةوةى هاوينيشريريريدا فيَنكريريرية، ديريريريا  لة ءبريريريةرم
 . و بين  َةرِاي  ئةوة دروست ئةىاتئةشكةوَةىة

 ضينة ناو ئةشكةوَةىة َةنها يةك رِيَطة هةية، رِيَ  َرى ىلَ نابيَىةوةبؤ
هةل رية بكريات، بريةال م ثيَيينريىت      ىريةى بؤية مةَرس  نية ىة مركة رِيَطة

بىيان  بةباش  ناو ئةشكةوَةىة بىين  ،ئةم ئةشريكةَانة  بةرِوناى  هةية َا
بكريَنة شييَن  بةشريىيارى بايريةخ  زكرى    ءئةبةر بايةخيان ثآ بدريَت

، بريريرةودان بريريةئابيرى ءيَت بريريؤ بياانريريةوةى ىريريةرَ  بةشريريىيارى ئريريةب
 .ةوةو ثةراويَز خراوننىا هيض ئاورِيان ليَنةدراوةَبةداخةوة َائيَىة
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