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 بزوتنةوةي هةقة لةنَيوان دؤستان و نةيارانيدا
  

 
 زاكؤي كؤية/ فاكةَليت ثةروةردة/ بةشي ثةروةردةي ئايين

 

   پێشەکی : 

بَيطومان لةدةسثَيكي ذيان لةنَيو ئةم هةسارةيةي طةردوندا مرؤظةكان هةستيان كردووة لةطةأل ثَيويستيان بؤ ئاوو نان و ئارةزووة 
ثَيويستيان بةتَيركردني ئارةزووة ناديارةكانيش هةية كةخؤي دةبينَيتةوة لةاليةني ِرؤحي و بريو باوةِر، بؤية دةبينني جةستةييةكان 

بابةتي ثةرستش مَيذويةكي هَيندة كؤني هةية كةهةندَي لةسةرضاوةكان دةَلَين: مَيذوي ئاين هاوكاتة لةطةأل بوني مرؤظ لةسةر ئةم طؤي 
 زةمينة.

 ةيِرةو كردني ئايندا ثؤلَين دةكرَين بؤ دوو بةشي سةرةكيمرؤظةكانيش لةث
 بةشي يةكةم: ئةوانةن كةهةستاون بةثةرستشي خودايةكي دةرك نةكراو لةضوار ضَيوةي ئاينَيكي ئامسانيدا.

 بةشي دووةم: ئةوانةن كةثةرستش دةكةن بؤ ثةروةرينَيكي بةرجةستةكراو لةبازنةي ئاينَيكي زةمينيدا.
 و جؤرة بِروادارةش لةجَي بةجَي كردني درومشة ئاينَيكاندا دةكرَين بةدوو بةشي ديكةوةوةهةريةك لةم دو

ِرؤح بةشي يةكةميان لة بةجَيطةياندني درومشة ئاينَيكاندا تةنها اليةني ديارو دواكراويان ال طرنطة زؤر ئاوِر نادةنةوة بةالي ثاكردنةوةي 
 و دَلدا.

ئَيجطار زؤر ئةدةن بةاليةني ناوةوةو، زؤر هةوَلي ثاَلفتةكردني دَل و دةرون ئةدةن لةهةر  بةشي دووةميشيان ئةوانةن كة طرنطييةكي
 ذةنطاوي بونَيك كةِروي تَيبكات كةئةم بةشةش ثَييان دةَلَين )ئةهلي دَل( ياخود سؤفيةكان.

 
 مسانَيكاندا هةية، هةم لةناو دينة زةمينَيكاندا.جا هةروةك ثَيشرتيش ئاماذةمان ثَيدا ئةم بةشي دووةمة واتة سؤفيةكان هةم لةنَيو دينة ئا  

وةيةكَيك لةو طروثانةي لةكوردستاني باشور بةطشيت و ثارَيزطاي سلَيماني و كةركوك بةتايبةتي بونيان هةبووةو هةية تا ئةم ساتةش 
 كةئةويش بالََي نةقشةبةنديية.ةكاني كؤمةَلةي ئةهلي دَلة بريتيية لةبزوتنةوةي هةقة، كةئةم بزوتنةوةية سةر بةيةكَيك لةباَل

 
لةسةرةتادا كةدةستم كرد بةخوَيندنةوة لةسةريان ضةند خاَلَيك زؤر سةرجنيان ِراكَيشام كةهةر ئةو خااَلنةش بون بةهؤكار كةئةم   

 -توَيذينةوةيان لةسةر بكةم، ثوختةي ئةو خااَلنةش خؤي دةبينَيتةوة لةسَي خاَلي سةرةكيدا:
كؤمةَلةيةك بون، ياخود قوتاخبانةو مةزهةبَيكي فكري.ئايا هةقة بزوتنةوةو  -
ئايا ئةمانة الدةرو دةرضون لةدين ياخود بةثَيضةوانةوة. -
ئاية ئةم بزوتنةوةية هةستاون بةضاكسازي ديين و كؤمةاَليةتي و ئابوري ياخود نا. -

 
 وةسروشيت توَيذنةوةكةش واي دةخواست كةوا دابةش بكرَيت بؤ دوو تةوةري سةرةكي

ةري يةكةم: كورتةيةك لةسةر تةريقةتي نةقشةبةندي لةكوردستاندا، وةدةوري بزوتنةوةي هةقة لةم تةريقةيةدا كةئةم تةوةرةش تةو
 خؤي لةدوو باسدا دةبينَيتةوة:

 كامران مجال حممد
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رييةوة تا باسي يةكةم: ناساندنَيك بؤ تةريقةتي نةقشةبةندي و دامةزرَينةرو برةو ثَيدةرةكاني لةكوردستاندا لة مةوالنا خاليدي شارةزو
 شَيخ عبدولكةرميي شةدةَلة.

باسي دووةم: ثَيناسةي هةقة، دامةزرَينةري هةقة، بةشةكاني هةقة، ئايا هةقة بزوتنةوةية ياخود قوتاخبانةيةكي ثةروةردةي 
 كؤمةاَليةتيية.

 
 تةوةري دووةم: بزوتنةوةي هةقة لةنَيوان ياران و نةيارانيدا

 ة:ئةم تةوةرةش لةدوو باسدا ضِركراوةتةو
يةك باسي يةكةم: طرنطرتين ئةو خااَلنة ضني كةبةهؤيةوة ئةم كؤمةَلةية كةوتونةتة بةر توانج و ثالني نةيارانيان، لةطةأل لَيكؤَلينةوة بؤ 

 بةيةكي خاَلةكان.
ديار خستين بؤضوني باسي دووةم: طرنطرتين ئةو خاَلة ئةرَينيانةي كةنوسةران لةوةسفي بزوتنةوةي هةقةدا باسيان لَيوةكردووة، لةطةأل بة

 خؤمان لةم بارةيةوة.
 

 كؤتاي توَيذينةوةكةش دَينني بةباس كردني طرنطرتين دةرئةجنام و ِراسثاردةكان. 
 

تةوةري يةكةم: كورتةيةك لةسةر تةسةوف و تةريقةتي نةقشبةندي لة كوردستاندا، وة دةوري بزوتنةوةي هةقة لةم تةريقةتةدا، 
 دةبينَيتةوة. ئةم تةوةرةش لة دوو باسدا خؤي 

 كورتةيةك لةسةر تةسةوف و تةِريقةتي نةقشبةندي. -باسي يةكةم:
 ئةم باسةش دابةش دةبَيت بؤ دوو لق.

 لقي يةكةم: كورتةيةك لةسةر تةسةوف
 تةسةوف لة زمانةوانيدا:-1
كة ئةم وشةي تةسةوفة لة قوشةيري وتوويةتي: هيض بةَلطةو دةليلَيكمان نيية  -ئينب خةلدون لة كتَييب )املقدمة( دا دةَلَيت: (أ)

زماني عةرةبيةوة هاتبَيت، بةَلكو زؤرتر بؤي هةية ئةم وشةية نازناوَيك بَيت و هاتبَيتة ناو زماني عةرةبيةوة. )ابن خلدون: 
 (.468-467مقدمة ابن خلدون، ال

ي و دانايي دَيت. )رسول: جةعفةر هةندَيكي كة لة زانايان دةَلَين وشةي )تصّوف( لة سؤفياي يؤنانيةوة هاتووة كة بة ماناي عاقَل (ب)
 (. 18علي، سؤفيزم و كاريطةري لة بزوتنةوةي ِرزطارخيوازي نةتةوةي طةلي كورددا، ال

 -م ئةم بؤضوونة وةاَلم دراوةتةوة بةوةي:بةاَل
ئيسالمي دةطةِرَيتةوة تةسةويف ئيسالمي زؤر لةمَيذتر لة هاتنة ناوةوةي فةلسةفةو مةنتق حيكمة ثةيدا بووة، ضونكة مَيذووي تةسةويف -1

 بؤ سةدةي دووةمي كؤضي.
تةسةويف ئيسالمي برييت ية لة ضَيذَيكي ناوةكي و ثاَلفتةكردنَيكي ِرؤحي، ئةمةش كارَيكي زؤر دوورة لة بابةت طةلَيكي عةقَلي و -2

بداحلليم حممود: قضية التصوف، لؤذيكي، بؤية ناكرَيت بة هيض جؤرَيك بَلَيني تةسةويف ئيسالمي لة سؤفياي ئيغريقيةوة وةرطرياوة.)ع
 (.29ال

)ج(: هةندَيكي كة وةك ئينب جةوزي دةَلَين: تةسةوف لة ناوي كابرايةكةوة وةرطرياوة كة خةَلك بة )صوفة(يان بانط دةكرد. )البدوي: 
 (.9عبدالرمحن، تأريخ التصوف اإلسالمي، ال

ةرخان كردبوو بؤ ثةرستش و سوِرانةوة بةدةوري كةعبةدا كةلةبنةضةيي دةَلَين: لةسةردةمي نةفاميدا كؤمةَلة كةسانَيك هةبوون خؤيان ت
)غةوسي كوِري موِرة( بوون، ئةم غةوسةش لةناو خةَلك بةناوبانط بوو بة )صوفة( دةَلَين ئةم ناوةش بؤ يةكةم جار دايكي  بانطي ثَى 
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خؤي كة ئةطةر خواي طةورة كوِرَيكي يثيَ ببةخشَيت كردووة، ضونكة هةرضي سكي دةكردو كوِري دةبوو دةمرد، ئةويش نةزري كرد لةسةر 
ئةوا خوريةك دةبةستَيت لةسةري و ئةيبةخشَيت بة ماَلي خوا )كةعبةي ثريؤز(، خواي طةورةش غةوسي ثَي بةخشي، غةوسيش لة ناو 

 خةَلكدا ناوبانطي ثةيدا كرد بة )صوفة( و ئةم نازناوة لة ثاش خؤشي بؤ منداَلةكاني مايةوة.
 -نةش وةاَلم دراوةتةوة لة دوو ِرووةوة:ئةم بؤضوو

 يةكةم/ زؤر لة خؤكردن و خؤ ماندو كردنَيكي زؤري تَيداية تا بيسةملَينن كة ناوي )تصوف( لةو كةسةوة سةرضاوةي طرتووة.
ئيسالمدا باَلو دووةم/ ئةو كةسانة دةيانةوَي بَلَين )تصوف( بابةتَيكي جاهيلية بةاَلم طوماني تَيدا نية وشةي تةصةوف لة سةردةمي 

(ـي كؤضيدا 105بووةوة نةك ثَيش ئةو، هةتا دةكرَيت بَلَيني يةكةم كةس ثَيي وترا )سؤيف( برييت ية لة )ئةبو هامشي صؤيف( كة لة ساَلي )
ي: حسن، وةفاتي كردووة، ثَيش ئةو ئةم نازناوة هةر نةبووة، بؤية دةَلَيني بة هيض جؤرَيك تةسةوف لة ناوي صوفةوة نةهاتووة. )الشافع

 (.20يف التصوف اإلسالمي، ال
)د( هةندَيكي كةش دةَلَين )تةسةوف( وةرطرياوة لة ناوي ئةهلي )ُصفَّة( وة ئةهلي سوفة كؤمةَلة كةسانَيكي هةذار بوون كة النةو جَيي 

غةمبةري خوا )درودي حةوانةوةي تايبةت بة خؤيان نةبوو وة لةبةر هةذاري و دةست كورتي ذنيشيان نةدةهَينا بؤية لة مزطةوتي ثَي
(. بةاَلم ئةو بؤضوونةش هةَلةية لة 21خواي لَي بَيت( دةمانةوة و ثةرستشيان دةكرد. )الغنيمي: أبو الوفا، مدخل إىل التصوف اإلسالمي، ال

يف( بؤية زانايان ئةم ِرووي زمانةوانيةوة، ضونكة ئةطةر وشةيةك ثاَلبدرَيتة الي )ُصفَّة( لة زماني عةِرةبي دا دةبَيتة )ُصفِّي( نةك )صو
 بؤضوونةشيان ِرةد كردؤتةوة.

)ز( كؤمةَلَي لة زانايان دةَلَين تةصةوف لة وشةي )صفاء(ـةوة هاتووة، واتة: ثاَلفتة كردني دَل و دةروون لة هةموو ضَلك و ثيسييةكي  
 (.2016-216وةك  بةخيلي و ِرق و دَل ثيسي و هتد.. )القشريي: عبدالكريم: الرسالة القشريية، ال

بةاَلم ئةمةش لة ِرووي زماني عةِرةبيةوة ديسان هةَلةية ضونكة ئةطةر لة وشةي )صفا و صفو(ـي زماني عةِرةبييةوة بهاتاية ئةوة دةبووة 
 )صفوي( نةك )صؤيف( بؤية ئةم بؤضوونةش ِرةت كراوةتةوة.

يةكةمي نوَيذ، ضونكة ئةمانة هةميشة لةكاتي نوَيذدا زوو  )ر( هةندَيكي تر دةَلَين لة )الصف األول من الصالة(ـةوة هاتووة، واتة: ِريزي
 هاتوون و لة ِريزي يةكةمدا

 (.217دانيشتوون. )القشريي: عبدالكريم، الرسالة القشريية، ال
كؤتا  بةاَلم ئةم بؤضوونةش هةَلةية ضونكة بةطوَيرةي ِرؤذطار ئَيمة دةبينني هةندَي لة صؤفيةكان لة ِريزي يةكةمن و هةندَيكيشيان لة

 ِريزن يان لة ِريزةكاني كةدان بؤية ناكرَيت تةنها بَلَيني لة ِريزي يةكةمدان.
 بؤية بةم شَيوةية ئةم بؤضوونةش ِرةد كرايةوة. 

)هـ( هةندَيكي كة دةَلَين تةسةوف لة ضوار ثيت ثَيك هاتووة هةر ثيتَيكيش مانايةكي تايبةتي خؤي هةية. بؤمنونة:  )ت( بة ماناي 
)ص( بةماناي )صفاء(ـة واتة: ثاك بوونةوةي دَل و ناوةوةي مرؤظ، هةروةها )واو( بةماناي )الوالية( دَيت، واتة: ثاَلثشيت  تةوبةية، وة

ي كردن و يارمةتي دان، وة )فاء( بة ماناي )الفناء يف اهلل( دَيت واتة: هةموو هةست و بريت سةرقاَل كةيت تةنها بةخواي طةورةوةو دَلت ال
 (.22.)محة تؤفيق: ِرَيبوار، كؤمةَلةي حةقة لة شَيخ عبدالكرميي شةدةَلةوة تا حةمةسوري كألو وقوت، الهيضي كة نةبَيت

ئةم بؤضوونةش دةكرَيت وةاَلم بدرَيتةوة بةوةي كة سةرةتاي دروست بووني تةسةوف لةناو تابعيندا ِرَيضكةيةكي هَيندة قووَلي نةبووةو 
اوة بؤية دةَلَيم ئةم بؤضوونةش ديسان دوورة لة ِراستيةوةو دةكرَيت كةوا بَلَيم تةنها لةاليةن باس لة ثلةي )الفناء يف اهلل( هةر نةكر
 دؤستاني تةسةوفةوة دانراوةو هيضي تر.

)و( كؤمةَلَيكي زؤري زانايان دةَلَين وشةي تةسةوف لة )صوف(ـةوة هاتووة واتة خوري، كة ئةمةش نيشانةيةكي بينراو بووة لةسةر كارَيكي 
ي عريفاني، كة ئةويش خؤي دةبينَيتةوة لة طوي نةدان بة دونياو ِروتَينةكردني و خؤ ساغ كردنةوة بؤ ثةرستشي ثةروةردطار و كردةي

نوَيذوو خواثةرسيت، هةتا دةَلَين زؤرَيك لة هاوةاَلني ثَيغةمبةر )درودي خواي لَي بَيت( ثؤشاكةكانيان خوري بووة، حةسةني بةسري 
 ( كةس لةوانةي بةشداري غةزاي بةدريان كردووة ثؤشاكي هةموويان خوري بوو.70دةَلَيت: طةشتم بة )
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بؤية زؤربةي زانايان ثشتطريي ئةم بؤضوونةي كؤتايي دةكةن، وة دةَلَين لة ِرووي زمانةوانيشةوة هيض طريوطرفتَيكي نية. هةرضةندة 
او لة خوا ترسان نية، ضونكة هةنديك كةس ئةم كارة دةكات ئاطاداري ئةوةيان داوة كة هةموو جارَيك ثؤشيين ثؤشاكي خوري ماناي تةقو

 تةنها بؤ ئةوةي ثَييان بوترَيت  لةخواترس و ثارَيزطار، ئةطينا دوورو نزيك بةالي تةسةوف و خوداو ديندا ناضنةوة.
 هةر لةم ِروانطةيةوة هؤزانظاني طةورة )حممود الوراق( دةَلَيت:

 وف واألمانة    تصوف كي يقال له أمنٌي وما يعين التص 
 ومل يرد اإلله به ولكن أراد به الطريق إىل اخليانة                                         

واتة: بووة بة صؤيف تةنها بؤ ئةوةي ثَيي بَلَين صؤيف و دةست ثاك، هةرضةند ئةو هيض لةبارةي تةسةوف و دةست ثاكيةوة نازانَي، 
، 2نية بةَلكو ئةيةوَيت بيكاتة ِرَيطةيةك بؤ دةست بِرين و خيانةت. )أمني: أمحد، ظهر اإلسالم، بةرطي وة مةبةستيشي لة كارةكةيدا خوا 

 (.150ال
لة كؤتاييدا دةَلَيم بؤضووني كؤتاييش المن لة هةموو بؤضوونةكاني تر بةهَيزترة، ضونكة هةم زمانةواني  هةم هةَلس و كةوت و جل و  

 تطريي ئةم بؤضوونةيان دةكرد.ثؤشاكي سؤفيةكان لة سةرةتادا ثش
 ماناي تةسةوف الي زاناياني ئةم بوارة:-2
شَيخ مةعرويف كةرخي دةَلَيت: تةسةوف برييت ية لة دةست طرتن بة ِراستيةكانةوة، وة بَي هيوا بوون لةوةي بةدةست كةساني  (أ)

 ت.ديكةوةية، واتة: ضاوي لة هيض كةسَيكي كة نةبَيت و ثشتطريي كةري حةق و ِراسيت بَي

شَيخ جونةيدي بةغداديش دةَلَيت: تةسةوف برييت ية لةوةي لةطةَل خودا بيت بةبَي ئةوةي كةسَيكي كة بكةوَيتة نَيوانتانةوة،  (ب)
 واتة: ِراستةوخؤ لةطةَل خودا بيت، كةس نةبَيتة واستة لة بةيين تؤو خودادا.

كؤكردنةوةي دونياوة خةريك نةكةيت و ثياوي كةسيش وة زةنوني ميسريش دةَلَيت: تةسةوف بريتيية لةوةي كة خؤت بة  (ت)
 (.153-152نةبيت و تةنها و تةنها بةندايةتي خودا بكةيت. )سةرضاوةي ثَيشوو، ال

ئيمامي غةزاليش دةَلَيت: سؤفيطةري كارَيكي دةرووني مرؤظة هيض كةسَيك ناتوانَيت بة تةواوي تَيبطات وة ئةحكامةكاني  (ث)
هةندَيك كاري دةرةكي بةرضاو دةبَيتة ثَيوةر بؤ ئةوةي زانايان و عارفان ناوي تةسةويف لَي بنَين. بطةيةنَيتة حةقيقةت، بةَلكو 

 (.213)تةيفور:عارف،تةريقةتي نةقشبةندي لة شَيخ ئةمحةدي سةرداري سةرطةَلوييةوة بةرةو هةقة، ال

 
 لقي دووةم: كورتةيةك لةسةر تةريقةتي نةقشبةندي

دةدرَيتة ثاَل يةكةم خةليفةي ثَيغةمبةري خوا )درودي خواي لَي بَيت( ئةويش ئيمامي ئةبوبةكري تةريقةتي نةقشبةندي  -سةرةتا:
 ز(.632-ك13سديقة )ك: 

 سؤفيةكان ئيمامي ئةبو بةكر بةيةكةم دامةزرَينةري ئةم تةريقةتة دادةنَين وة دةَلَين: ئةويش لة ثَيغةمبةري خوا )صلى اهلل علية وسلم(
َلَين: وةك زانراوة ئيمامي ئةبو بةكر جَينشيين ثَيغةمبةرة )صلى اهلل علية وسلم( هةم لة زانستةكةيدا وة هةم وةري طرتووة، ضونكة دة

(.وة بةَلطة بةضةند فةرموودةي ثَيغةمبةري خوا 10لة حوكم و دةسةاَلتةكةيدا، )درنيقة: حممد أمحد، الطريقة النقشبندية وأعالمها، ال
 أبا الختذت خليال متخذا كنت لو ة، لةوانة دةَلَين ثَيغةمبةري خوا )صلى اهلل علية وسلم( فةرموويةتي: ")صلى اهلل علية وسلم( دةهَيننةو

، دار االفاق(. وة لةناو سؤفيةكاندا وا باوة 108، ال7، وقد اختذ اهلل صاحبكم خلياًل" )صحيح مسلم، بةرطيوصاحيب أخي ولكن خليال، بكر
وسلم( زيكري شاراوةي )الذكر اخلفي( فَيري ئيمامي ئةبو بةكر كردووة كاتَيك كةوا هةردووكيان لة كة ثَيغةمبةري خوا )صلى اهلل علية 

 (.10ئةشكةوتي سةور بوون لةكاتي سةفةر كردنياندا بؤ مةدينةي ثريؤز. )درنيقة: حممد أمحد، الطريقة النقشبندية وأعالمها، ال
قةتي نةقشبةندي ئةو بنةماو ثايانةي كة جياي دةكاتةوة لةهةموو تةريقةتةكاني بةاَلم ئةوةندة هةية كة ثَيويستة بزانرَيت كةوا تةري

-3ئةبو يةزيدي تةيفوري بةستامي. -2سةملاني فارسي.  -1ديكة، وةدةيكات بة تةريقةتَيكي تايبةمتةند لة ضوار كةسةوة وةري طرتووة. 
 شاي نةقشةبةند.حممد بةهاديين ئةوسي بوخاري كة ناسراوة بة -4عبداخلالق الغجدواني. 
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 وة ئةم تةريقةتة لةكاتي دروست بوونيةوة هةتا ئَيستا بة ضةندةها ناو ناسراوة لةوانة:
لةسةردةمي ئيمامي ئةبو بةكرةوة هةتا سةردةمي ئةبو يةزيدي بةستامي بةناوبانط بووة بة تةريقةتي سديقية، بةو مانايةي  -1

 (.   دراوةتة ثاَل ئةبو بةكري سديق )ِرةزاي خواي لَي بَيت

لةسةردةمي ئةبو يةزيدي بةستامي هةتا سةردةمي عبداخلالق غةجدةواني ناوبراوة بة تةريقةتي تةيفوري، ثاَلثشت بةوةي  -2
 ناوي يةكةمي ئةبو يةزيد )تةيفور(بووة، وةك زانراوة ئةبو يةزيد كونيةكةيةتي واتة )نازناوةكةيةتي(.

مد بةهاديين  ناسراو بة شاي نةقشةبةند ثَيي وتراوة خةواجةكان، وة لةسةردةمي عبداخلالقي غةجدةواني هةتا سةردةمي حم -3
 ثاَلثشت بةئةو زكرةي خةواجةكان داخلي ناو تةريقةتةكةيان كرد كة لة ثاشان زيكرةكةش هةر بةناوي ئةوانةوة ناونراوة.

ثاشان لةسةردةمي )حممد بةهائودينـةوة( ئةم ِرَيِرةوة ناوي نةقشةبةندي بةسةرا دابِرا. )حةمة تؤفيق: ِرَيبوار، كؤمةَلةي حةقة  -4
 (.   29لة شَيخ عبدالكرميي شةدةَلةوة تا حةمة سوري كاَلو قوت، ال

( كة بة كورديش نةخشي ثَي دةَلَين كة بة ماناي نةقشةبةنديش وشةيةكي فارسيية لة دوو بِرطة ثَيك هاتووة: بِرطةي يةكةميان )نقش
 ئةو ِرةسم و نيشانانة دَيت كة لةسةر شتَيكي كةي دادةنَييت.

)بةند(: بة ماناي هةَلكؤَلني دَيت، جا هةردوو بِرطةكة ئاماذة بؤ ئةوة دةكةن كة زيكر ضةند تةئسري لة دَلي مرؤظي بِروادار دةكات وة 
 (.215ؤَلَيت. )اجلوم حيدري، جواد فقي علي، موالنا خال النقشبندي ومنهجه يف التصوف، الضؤن  شوَيين خؤي تَيدا هةَلدةك

 
 )تةريقةتي نةقشبةندي و باَلو بوونةوةي لة ناو كورداندا(

وا باس دةكرَيت كة مةوالنا خاليدي نةقشةبةندي. )بةثَيي بؤضوني شيخ حممدي خال: ناوي تةواوي مةوالنا خاليدي نةقشبةندي 
ز( لة ناوضةي قةرةداغي 1779كوضي بةرامبةر بة 1193ية لة خاليدي كوِري ئةمحةدي كوِري حوسَيين جايف ميكائيلية، لة ساَلي: )برييت 

سةر بة ثارَيزطاي سلَيماني لة دايك بووة وة لة نةوةي ثري ميكائيلي شةش ثةجنةية، دايكي ناوي فاتيمةية و لةنةوةي ساداتي ثريخدرية 
ة سةر خةليفة عومساني كوري عةففان، مةوالنا خاليد خوَيندني ئاييين لةذَير دةسيت مةال طةورةكاني كوردستاندا لة باوكيةوة دةضَيت

تةواو كردووة وةك سيد عبدالكرميي بةرزجني و شيخ عبداهلل ي خةرثاني و مةال ئيرِباهيمي بيارةو مةال ساَلحي تةرةماري و وة تةريقةتي 
داهلل ي دةهلةوي وةرطرتووة، ثاشان بة مةبةسيت ئريشاد كردن طةراوةتةوة بؤ كوردستان و ثاشان نةقشةبةندي لةسةر دةسيت شيخ عب

بةهؤي ناكؤكيةوة لةطةَل مريةكاني بابان بةيةكجاري كؤضي كردووة بؤ بةغداو لةوَيشةوة بؤ شام، هةر لواَلتي شام بةهؤي تاعونةوة كؤضي 
ليد و تةريقةتي نةقشبةندي، وةرطَيِراني لة فارسيةوة: دلَير مريزا، ضاثخانةي قانع، دوايي كردووة.  )سةيد تاهريي هامشي، مةوالنا خا

 (. 40-33ز، ال2004سلَيماني، 
يةكةم كةس بووة كة تةريقةتي نةقشبةندي هَينابَيتة نَيو واَلتي كوردان، بةاَلم ئةم بريو بؤضوونة هةَلةية بةالي هةندَي لة   

بَيطومان ثَيش مةوالنا خاليدي نةقشةبةنديش ضةند كةسَيكي كة هةبوون كة لةسةر ِرَيبازي نةقشةبةندي نوسةراني ديكةوة، ئةوان دةَلَين 
م( شَيخ حممودي كوِري ئةبو بةكري 1636-هـ1046بوون لة كوردستاندا. )دةَلَين لة ناوضةي جةزيرة لة كوردستاني سوريا لة ساَلي )

مد زةمان ئةفةندي لة قودس، كة شَيخ حمةمةد زةمانيش باَلو كردنةوةي ئةو جةزيري تةريقةتي نةقشبةندي وةرطرتووة لة شَيخ حم
تةريقةتةي بة شَيخ حممود جةزيري سثاردووة لة ناوضةي جةزيرةو شامدا. )اجلوم حيدري، جواد فقي علي، موالنا خالد النقشبندي 

 (.210ومنهجه يف التصوف، ال
هةَلنةساون بة باَلو كردنةوةي ِرَيبازةكة، لةثاش وةفاتيان ناويان نةماوةو هيض  بةاَلم لةبةر ئةوةي ئةوانةي ثَيش مةوالنا خاليد 

ةتة كةسيش دامةزراندني ِرَيبازةكةي نةداوةتة ثاَليان، بةاَلم مةوالنا خالدي نةقشةبةندي )ِرةزاو ِرةمحةتي خواي لَي بَيت( لةبةر ئةو خزم
رَينةري ئةم ِرَيبازة دادةنرَيت لة عَيِراق و شامدا، وة هةم بة تازاكةرةوةيشي زؤرةي بة ِرَيبازي نةقشةبةندي طةياندووة هةم بة دامةز

 (.87-86، ال16ناودةبرَيت لة هةموو جيهاندا )طؤظاري خاَل، ذمارة 
( كةسي ديكة دةطاتة ثَيغةمبةري 35وة ثَيويستة بزانرَيت زجنريةي ِرَيبازي نةقشةبةندي لة مةوالنا خالدي نةقشةبةنديةوة بة )
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 -)صلى اهلل علية وسلم( بةم شَيوةيةي خوارةوة: خوا
 شيخ )عبداهلل(ـي دةهلةوي.-2مةوالنا خالدي نةقشبةندي ناسراوة بة ذوا اجلناحني. -1
الشيخ -7عن الشيخ حممد معصوم. -6السيد حممد سيف الدين السرهندي. -5حممد نور حممد البدواني. -4حبيب اهلل جان جانان مطهر. -3

من درويش حممد  -10حممد خواجكي االمطنطي البخاري. -9عن الشيخ حممد الباقي باهلل.  -8حد الفاروقي السرهندي. أمحد بن عبد األ
عن شيخ يعقوب بن عثمان الضرخي ثم -13الشيخ عبيداهلل األحرار السمرقندي. -12عن الشيخ حممد الزاهد السمرقندي. -11السمرقندي. 

عن الشيخ حممد باب -17عن السيد امري طيالل.  -16شيخ بهاء الدين املشهور بشاه النقشبند.  -15ر. الشيخ عالء الدين العطا-14األفغاني. 
عن خواجة حممد -20وعن خواجة حممود اإلجنري فغنوي البخاري. -19الشيخ الرامتيين البخاري املشهور خبواجة العزيزان. -18السّماسي. 

عن خواجة أبي علي الفضل بن  -23عن خواجة يوسف بن أيوب اهلمداني. -22ني. عن خواجة عبداخلالق الغجدوا-21عارف الريوطري. 
-27عن اإلمام علي رضا. -26عن أبي يزيد البسطامي. -25عن خواجة أبي احلسن علي بن أمحد اخلرقاني البخاري. -24حممد الفارمدي. 

عن -30عن اإلمام القاسم بن حممد بن أبي بكر الصديق. وهو -29وهو عن أبيه اإلمام جعفر الصادق. -28عن أبيه اإلمام موسى الكاظم. 
عن سيد اخللق رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( )الرفاعي: -32عن سيدنا أبو بكر الصديق )رضي اهلل عنه(. -31سيدنا سلمان الفارسي. 

قة: حممد أمحد: الطريقة النقشبندية ؛ ودرني143-142-141الشيخ مجيل حليم، الرشقات العنربية يف فضل وعقيدة إمام النقشبندية، ال
 (.56وأعالمها، ال

بةَلَي وةك بامسان كرد ثَيشرت يةكةم كةسَي كةوا تةريقةتي نةقشبةندي باَلو كردةوة لة ناو كوردستان برييت بوو لة مةوالنا خاليدي 
ساَليدا ِرو دةكاتة هيندستان لة شاري  (30ز( لة تةمةني )1808نةقشةبةندي )رةمحةتي خواي لَي بَيت(، كة بؤ يةكةم جار لة ساَلي )

)دةهلي( ضةندين ساَل لةبةر دةسيت )شيخ عبداهلل ي دةهلةوي( دا خةَلوة دةكَيشَيت و تةمةسووكي ثَيوة دةكات و ئريشادي تةريقةتةكةي 
انان لة نَيوان سلَيماني و بةغدادا ز(  دةطةِرَيتةوة بؤ عَيراق بةمةبةسيت ئرِيشادو ِرَينموونيكردني موسَلم1811لَيوةردةطرَيت، لة ساَلي )

 (.40-28جَيطؤِركَي دةكات. )شةثؤل إبراهيم: ذيانةوةي زاناياني كورد لة جيهاني ئيسالميدا، ال
( بة ثِر بةرهةمرتين ِرؤذاني ئةم ِرَيبازة لة كوردستاندا دةذمَيردرَيت، كاتَيك ذمارةيةكي 1820-1811وةدةكرَيت بَلَيني: سااَلني: )

ز( بؤ سلَيماني هاتنة سةر ِرَيبازةكةي بةتايبةتي ئةو توَيذة بازاِريةي كة 1811بة طةِرانةوةي مةوالنا خاليد لة ساَلي ) زؤري خةَلك
 هةلومةرجي ثِر شةِرو شؤِري مرينشني زياني لة بةرذةوةنديةكانيان دةدا(.

وةيةك لة شَيوةكان لةطةَل هَيزي سياسي و تةنانةت خةَلكانَيكيش كة لة توَيذي خوارةوة بوون و دذي دةرةبةطةكان بون بة شَي
ئاييين و كؤمةاَليةتي ثايتةختدا بوون و نةيارَييت مرينشينةكانيان دةكرد، ئةمانةو ضةندين خاَلي تريش وايان كرد زؤر بة خَيرايي 

لةسةرانسةري توركياو واَلتة ِرَيبازةكة ثةرة بسَينَيت و بة كوردستان و سةرجةم ناوضةكةدا باَلو ببَيتةوة هةروةكو ريض دةَلَيت: )
( دوازدة هةزار موريدي هةية، مامؤستا مةال عبدالكرميي مودةريسيش ذمارةي خةليفة كوردةكاني مةوالنا خاليد 12000عةرةبيةكاندا )

شةبةندي ( خةليفة دادةنَيت(، هةروةها ))عةباس عةزاوي((ـيش موريداني تةريقةتي نةق33خةليفةو خةليفة بَيطانةكانيشي بة ) 34بة 
بؤ دواوة. كولوديوس جيمس، رحلة  66، ال1لة هةموو واَلتةكاندا بة بيست هةزار كةس دادةنَيت. )مدرس عبدالكريم، يادي مةروان،ب

 (.98ريج يف العراق، ال
خشيةوة ئةوةي طرنطة لَيرةوة باسي بكةين ئةوةية كةوا تةريقةتي سؤفيطةري لةسةردةمي ضوارةمي كؤضيةوة لة ِرَيطاي حممد نور بة

هاتة كوردستان كة بة تةريقةتي نور بةخشي ناسراوة، )الضوم حيدري: جواد فقي علي، موالنا خالد النقشبندي ومنهجه يف التصوف، 
 (.208ال

 بةاَلم بة شَيوةيةكي طشيت تةريقةتةكاني كوردستان دابةش دةبَيت بؤ دوو بةش:
 و خاكساالري دةطرَيتةوة.يةكةم: تةريقةتةكاني كوردي شيعة كة نيعمةت ئيالهي      
دووةم:تةريقةتي كوردي سوننة كة قادري و نةقشبةندي دةطرَيتةوة. )ئةمحةد: بهاء الدين، بزوتنةوةي حةقة لة هةرَيمي كوردستان،      

 (.2ال
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هَيناويةتة كوردستان.  ثاش ئةم تةريقةتي )عةلةوَيكان( دَيت كة بة لقَيك لة تةريقةتي خةَلوةتي ناسراوةو سيد )حممد بابة رةسوَل(     
 (.20)الضوم حيدري، جواد فقي علي، املصدر السابق، ال

بةاَلم تةريقةتي نةقشبةندي ثاش باَلو  بوبوونةوةي لة كوردستاندا لةاليةن زؤرَيك لةسةراني تةريقةتي قادريةوة دذايةتي كرا      
 كة دةتوانني كورتةي ئةو دذايةتي كردنة بةم شَيوازةي خوارةوة باس بكةين.

ةردان( دا دةَلَيت: ))كة ناوبانط و شؤِرةتي مةوالنا لة هةموو مامؤستا عبدالكرميي مودةريس لة كتَيبة بةناوبانطةكةي دا )يادي م     
اليةكةوة باَلو دةبَيتةوةو موريد و مةنسوب لةمالو الوة دائةبارين بةسةريدا ئةوانةي كة سوودو قازاجنيان لةطةَل بووني مةوالنادا لة 

نةوة لة دذي و طةلَي شيت ناِرةواو نادروست بة دةميةوة سولةمياني   يةكي نةدةطرتةوة ئةبن بة ناحةزي و دةست دةكةن بة قسة باَلو كرد
هةَلدةبةسنت و ِرؤذ بة ِرؤذ ئةم قسانة ِروو لة زيادي و زؤر بوون ئةبَي، مةوالنا هةرضةندة حيلم و حةوسةَلة ثيشان ئةداو بة ضاكة 

ي ِراست و طةلَي جاريش دوعاي خَيريان بؤ ئةكا كة مامةَلة لةطةَل ئةم جؤرة كةسانةدا دةكات بةَلكو ئةمة خواية بطةِرَينةوة بؤ سةر ِرَيطا
خوا ضاكيان بكات، هيضي سوود بةخش نابَيت، ناضار بؤ كوذاندنةوةي ئاطري ئاذاوة و فيتنة، بةتايبةتي لةو سةردةمةدا كة ناوضةي بابان 

ن ثاشاي كوِري ئةمحةد ثاشاي طةورة، ثِر بووة لة ثشَيوي بةهؤي هةراي نةبِراوةي نَيوان خاليد ثاشاي كوِري ئةمحةد ثاشاو عبدالرمح
كا(. مةوالنا بِريار ئةدا لة سولةمياني نةمَينَيتةوة تا ئةم ناكؤكية نةبَي بةهؤي بةاَلو موسيبةت بؤ موسَلمانان و نيازي سةفةري بةغدا ئة

 (.29، ال1)يادي مةردان: ب
ثاش ماوةيةك بارودؤخي سولةمياني طؤِراو حممود ثاشاي كوِري  مامؤستا عبدالكريم )ِرةمحةتي خواي لَي بَيت( دةفةرموَيت: بةاَلم     

عبدالرمحن ثاشا بوو بة فةرمانداري واَلتي بابان و نَيواني بةغداو سولةمياني باش بوو، ثاش ماوةيةك حممود ثاشاي بابان بة سةفةرَيك 
كةوَيت و دةيبينَيت لة بةغدا طةورة زاناياني ئةو دةضَيتة بةغدا و سةرداني تةكيةي خاليدية دةكات لةوَي ضاوي بة مةوالنا خاليد دة

دةظةرة بةضي ضاوَيكي ِرَيزو خؤشةويسيت يةوة لة مةوالنا دةِروانن و ض قةدرو ثلةو ثايةيةكي هةية بؤية تكا دةكات لة مةوالنا خاليد 
بةَلَيين هةموو هاوكاريةكي ثَي دةدات لةاليةن كةوا لة هةموو هةَلةو كةم و كورتيةكاني ثَيشرتي خؤش ببَيت و بطةِرَيتةوة بؤ سلَيماني، وة 

خؤيةوة، مةوالناش لةبةر شةوق و تاسةي زؤري بؤ وةتةن و واَلتي خؤي ِرازي دةبَيت بة داواكاريةكةي حممود ثاشاو دةطةِرَيتةوة بؤ 
 ك( دياري كراوة.1231سلَيماني. مَيذووي ئةم طةِرانةوةيةش بة ساَلي )

هاتةوة بؤ سلَيماني و مةمحود ثاشاش بةِراسيت خزمةتَيكي زؤري كرد، ئةم خانةقا طةورةية كة ئَيستا هةية هةرضؤن بَيت مةوالنا        
لة سلَيماني بةناوي مةوالناوة ئةو بؤي دروست كردووة، ثاشان هةندَي موَلكي باشيشي وةك دَيي )كةمااَلن( و ضةند دَييةكي تر لةسةر 

 دانيشتواني. خانةقا وةقف ئةكا بؤ ذياندني هةذاران و
ز دةكات بةيةكجاري 25/10/1820ك( كة ِرَيكةوتي 1236بةاَلم ثاش مانةوةي شةش ساَلَيك لة سولةمياني بة دياري كراوي لة ساَلي )     

س و سولةمياني بةجَي دةهَيَلَيت و ِروو دةكاتة بةغدا بؤ جارَيكي دي دةضَيتةوة تةكيةو خانةقاي خاليديةو لةوَي دةست دةكاتةوة بة دةر
 (.88-81.  ضوم حيدري، املصدر السابق، ال30-29، ال1ئريشاد. )مدرس: عبدالكريم: يادي مةردان،ب

لةبارةي هؤكاري كؤضكردني مةوالنا بؤ جاري سَييةم لة سلَيمانيةوة بؤ بةغدا توَيذةران و لَيكؤَلةران باس لة ضةند هؤكارَيك دةكةن      
 -ة:كة طرينطرتينيان بريتني لةمانةي خوارةو

 ثشَيوي بارودؤخي سياسي سلَيماني و ناكؤكي مرياني بابان لة نَيو خؤياندا.-1
بةخيلي و ئريةيي بردن بة مةوالنا لةاليةن زؤرَيك لةو مةاليانةي كة هاوِرَيي خوَيندني مةوالنا بوون و لةو سةردةمةدا ئةوان هَيندةي -2

د لةاليةن ئةو بةناو شَيخانةي كة مةوالنايان بة خةتةرَيكي زؤر دةزاني بؤ مةوالنا ناسراوي و خؤشةويسيت نَيو خةَلكيان نةبوو، ياخو
 سةر ِرَيطةو مةكانةتي كؤمةاَليةتي خؤيان.

هانداني شَيخ مةعرويف نؤدَيهي لةاليةن طروثي دووةمةوة بة هةَلواسيين سةدةها تؤمةت دذي مةوالنا، ثاشان هةوَلداني شَيخ مةعروف -3
 زةي كةوا مةوالنا دةسيت ثَي كردبوو.بؤ وةستاندني ئةو بانطةوا

 ئةمانةو ضةندان هؤكاري ديكة بوونة هؤي ئةوةي كةوا مةوالنا سولَيماني جَي بهَيَلَي و ِرووبكاتة بةغدا.     
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شارؤضكةو ثاش مانةوةي لة بةغدا و خةريك بووني مةوالنا بة ئرِيشاد و ئامؤذطاري موريداني سةدةها زاناو داناي ديكة لة هةموو شارو      
اوي واَلتاني دةوروبةرةوة ِروو دةكةنة نَيو ئةم ِرَيبازة و برةو بة باَلوكردنةوةي دةدةن، سةرباري هةموو ئةمانةش )داود ثاشا(ـي لَيثرسر

ة شاري بةغداديش ِرَيزَيكي زؤر لة مةوالنا دةنَيت و خانةقاو تةكيةكةي بؤ نؤذةن دةكاتةوة، بةاَلم مةوالنا لةبةر ئةوةي نةخؤي ن
خَيزانةكةي فَيري طةرماي بةغدا نني بؤية بة هاوينان دةطةِرانةوة بؤ هةوارطةكاني خؤيان لة ناوضةي هةورامان، لة هاويين ساَلي 

ك كاتَيك كة لة هةوار دةبَيت لة هةورامان، نامةو داخوازي لة خةَلكي شامةوة بؤ دَيت و لةسةر داواي ئةوان بِرياري ضوون بؤ شام 1238
 دةدات.

ثاشان مةوالنا لة شام بةرقةرار دةبَيت و لةوَي دةمَينَيتةوة، كاتةكاني خؤي بة ِرَينمايي و باَلو كردنةوةي تةريقةتي نةقشبةنديةوة      
 بةسةر دةبات و هةزارةها اليةنطري ئةم ِرَيبازة لة هةموو اليةكي جيهانةوة ِروو دةكةنة ِرَينمايي و تةريقةتةكةي، تا دواجار لة ساَلي

ز( بةهؤي نةخؤشي تاعةنةوة لة شام كؤضي دوايي دةكات و خواي طةورة طؤِري ثِر نووِر بكات. )املدرس: عبدالكريم، املصدر 1827)
 (.39-37.  شةثؤل: ئيرِباهيم، ذيانةوةي زاناياني كورد لة جيهاني ئيسالميدا، ال31، ال1السابق،ب

    
 )خةسَلةت و بنةماكاني ِرَيبازي نةقشبةندي(

( يانزة بنةمادا دةتوانني ئاماذةيان ثَي 11ازي نةقشبةندي وةك ِرَيبازَيكي ئاييين ئيسالم كؤمةَلَيك بنةماي طرنطي هةية كة لة)ِرَيب     
بكةين كة )عبداخلالق طؤجةواني( هةشتياني داناوة، ثاشان مةوالنا خاليد هةستاوة بة طةشةثَيداني ئةم بنةمايانة و سَي دانةي كةي بؤ 

 زياد كردووة.
 هةشت بنةماي عبداخلالق طؤجةوانيش بريتني لةمانةي خوارةوة.     
 واتة: نابَيت بَي ئاطايي و غافَل بوون زةفةر بة كارو كردةوةو تةنانةت هةستةكانيشي بةرَيت.-هؤش هةنوكةي:-1
سةيري بةردةمي خؤي بكات و سةربةرزكردنةوة: مةبةسيت دوور كةوتنةوةية لة ِروانيين حةِرام، ثَيويستة ثةيِرةوكاري نةقشةبةندي -2

 سةيري ئةمالو ئةو الي خؤي نةكات تا بريي بةالي شيت ترةوة بضَيت.
طةشت لة نيشتمان: واتة: ثَيويست ناكات ثةيِرةو كاري ئةم ِرَيبازة طةشت بكاتب بؤ واَلتي غةرييب لةثَيناوي مةرامةكانيدا، بةَلكو -3

 تب بؤ ِرةوشت و ئاكاري ثةسةند و دروست.ثيويستة لة كردارو ئاكاري ناثةسةندةوة طةشت بكا
 بَيت.تةنيايي لةناو طؤِردا: واتة: ثَيويستة بة ِروخسارو ِرواَلةت لةناو مةجليس و كؤمةَل دابَيت، بةاَلم بة ناوةِرؤك و دَل لةطةَل خودا -4
 ياد كردن )زيكر(: برييت ية لة يادكردني خواي طةورة بة زارةكي يان بة دَل.-5
واتة: كةسي ياد كةرةوة هةميشة خوداي لةدَلدابَيت، مةبةست و نيازي زيكرو يادةكةي تةنها خودا بَيت و ِرؤذانة تةوبةو  طةِرانةوة:-6

 طةِرانةوةي هةبَيت بؤ الي خودا.
ئةوةي بريو ثارَيزطاري: مةبةست ثارَيزطاري كردنة لةو يادو زيكرة، بةوةي كة لة ساتَيكدا ضةند جار ئةو ويردة دووبارة بكاتةوة، بؤ -7

 هؤشي بةالي شيت تردا نةِروات و ثارَيزطاري لةو ئاِراستةية بكات كة طرتوويةتية بةر.
بريهَينانةوة: ثَيويستة ثةيِرةوكاري نةقشةبةندي بةردةوام وشةو ويردةكان لةِرووي هؤشداري و بةئاطاييةوة بَلَيت و لةهةموو كاتَيكدا -8

 اية.بزانَيت كة ئةو لة بارةطاي خوداي طةورةد
 ئةمانة ئةو خااَلنة بوون كة وةك ومتان )خواجة عبداخلالق طؤجةواني( بؤ ِرَيبازةكةي داناوة.      

)سةيد تاهريي هاشم: مةوالنا خاليد و تةِريقةتي نةقشةبةندي، لة فارسيةوة: دلَير مريزا، ضاثخانةي وةزارةتي ِرؤشنبريي، هةولَير، 
 (.6ز، ال2002

بةاَلم سةبارةت بةو بنةمايانةي كة لةدواي ناوبراو  )مةوالنا خاليدي نةقشبةندي( بؤ ِرَيبازةكةي وةك بنةما زياد كردووة بريتني      
 -لة:
وةستاني كاتي: مةبةست لةوةية كة ثةيِرةوكاري نةقشةبةندي لةطةَل خواي خؤيدا ضةند كاتَيك طفتوطؤ بكات و بزانَيت لة دؤخي بَي -1
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 اية يان لةدؤخي ئاطاييداية.ئاطايد
وةستاني ذمارةيي: واتة: ياد كةرةوة لةكاتي ياد كردنةوةدا )زيكر( ثَيويستة ِرةضاوي ذمارةيي زيكرو يادكردنةوةكاني بكات و لة هةر -2

 هةناسةيةكدا سَي يان ثَينج يان حةوت تاوةكو بيست و حةوت جار بةردةوام بَيت.
يادكردنةوةو زيكردا دَلت الي خودا بَيت و بةبَي سةرقاَلبووني زياد لة ثَيويست بة دونياوة. )سةالحةدين: واتة: لةكاتي -وةستان لة دَلدا:-3

 (.23-21ز، ال2004شيخ تائيب، ِرَيبازي نةقشبةندي و تةسةوف، ضاثخانةي قانع، سلَيماني، 
 

 )تةريقةتي نةقشبةندي لةناوضةي سورداش(
لةناوضةي سورداشدا شَيخ ئةمحةدي سةردار تةريقةتي نةقشةبةندي لةسةر دةسيت مةوالنا خاليد وةرطرتووة، وة لة ضؤنيةتي يةك      

بينيين شَيخ ئةمحةدي سةردار و مةوالنا خاليد بؤ يةكةم جار، وة وةرطرتين ئةم تةريقةتة لةاليةن ناوبروةوة لةسةر دةسيت مةوالنا 
 لكرميي مودةريس ِرةمحةتي خواي لَي بَيت دةفةرموَيت:خاليد مامؤستا عبدا

يةكَيكي ديكة لة خةليفةكاني مةوالنا بريتيية لة سةيد ئةمحةدي سةرطةَلؤيي بةرزجني كة ناسراو بووة بة سةيد ئةمحةدي سةردار،      
َينمايي خةَلكي، موريد لة هةموو اليةكةوة دَين ثاش ئةوةي مةوالنا لة هيندستانةوة دةطةِرَيتةوة بؤ سلَيماني دةست دةكات بة ئرِيشاد و ِر

بؤ خزمةتي، ناحةزان ئةيانةوَيت زياني ثَي بطةيةنن، سةيد ئةمحةديش بةم نيازة لةسةر طةَلووةوة دَيت بؤ سلَيماني، مةوالناش لة ِرؤذي 
ةويش جةزبة دةيطرَيت، وة لةمةوة جومعةدا لة ثاش نوَيذي جومعة كة لة مزطةوتي طةورة دَيتة دةرةوة تةوةجوهَيكي لَي ئةكات و ئ

تةريقةت لةسةر دةسيت مةوالنادا وةرئةطرَيت و دةست دةكات بة سلوك كردن الي تا بة ثايةي خةليفةيي ئةطات و ئيجازةي ئريشادي  ىَل 
 وةرئةطرَيت. 

 ري لة حةياتيدا بة موسَلمانان طةياندووة.مةوالنا لة نوسراوَيكدا بة )أخونا أمحد( ناوي سةيد ئةمحةد دَينَيت، ئةم زاتة خزمةتَيكي زؤ     
 (.71، ال1.  يادي مةردان، ب24)ئاوِردانةوةيةك لة بزوتنةوةي هةقة، مستةفا عةسكةري، ال

        
مامؤستا )كةريم زةند( لة كتَيبةكةيدا بة ناوي )ئاينستان( كةوتؤتة هةَلةوة لةوةدا كةوا دةَلَيت: يةكةم كةسَي كة تةريقةي نةقشبةندي 

ة مةوالنا خاليد وةرطرتبَيت لة ناوضةي سورداش برييت بوو لة )قادرة سووري كوِري شَيخ ئةمحةدي سةردار( ثاش ئةويش شَيخ ئةمحةدي ل
 سةردار ئةم تةريقةتةي وةرطرتووة، ئَيمةش وةاَلمي بؤضوونةكةي بةِرَيزيان دةدةينةوةو دةَلَيني هةَلةية لة دوو ِرووةوة:

ي مةوالنادا كةنوسةران ئاماذةيان ثَيداوة  ئةم ناوةمان  ضنط ناكةوَيت، بةَلَي مامؤستا عبدالكرميي مودةِريس لةناو خةليفة كوردةكان-1
ناوي يةكَيك دةبات لة خةليفةكاني مةوالنا كة برييت بووة لة شَيخ عبدالقادري بةرزجني سةرطةَلؤيي، بةاَلم وةك دوايي لة ذيانةكةيدا 

ةوة دَيتة خزمةت مةوالنا و تةريقةت لةسةر دةسيت مةوالنا وةردةطرَيت و ثاشان دةطةِرَيتةوة مةدينةو دةردةكةوَيت ئةو كةسة لة مةدين
 هةر لةوَيش كؤضي دوايي دةكات، بؤية ناكرَيت بَلَيني ئةوة شَيخ قادرة سوورة.

َيخ ئةمحةدي سةرداري لة خزمةتدا دواتر كاتَيك مةوالنا خاليدي نةقشبةندي سةرداني سةرطةَلؤي كردووة بة تةنها نةبووة بةَلكو ش-2
 بووة.
كةواتة يةكةم كةس كة ئةم ِرَيبازةي وةرطرت لة شَيخاني شةدةَلة برييت بووة لة شَيخ ئةمحةدي سةردار، ثاش ئةويش كوِرةكةي      

وةك شَيخ حوسَيين خانةقا بةناوي شَيخ قادري سوور تةريقةتي خةَلكي داداوة، ئةجما حاجي شَيخ ِرةزاي عةسكةر تةريقةتي داداوة، ثاشان 
ة دةَلَيت: شَيخ ِرةزاي كوِري شَيخ عومساني كوِري شَيخ قادري قةاَلسَيوكة بة وةسيةتي شَيخ عبدالقادري كوِري شَيخ ئةمحةدي سةردار بوو

ئةمةش نيشانةي ئةوةية  بة شَيخ و ئرِيشاد دةر، كة وةسيةتي شَيخَييت بؤ هيض كام لة كوِرةكاني نةكردووةو شَيخ ِرةزاي هةَلبذاردووة، كة
 .   {كة مةسةلةكة بةِراسيت ئرِيشاد بووة نةك سوودي خَيزان و منداَل

حاجي شَيخ ِرةزاي عةسكةريش ثاش خؤي شَيخ حممدي ئيلةاَلي كردووة )ئيللةاَل، طوندَيكة لة دةشيت كؤية. نوسةر( بة جَيطري خؤي،      
ز تةريقةتي داداوةو لةو ساَلةدا كؤضي دوايي كردووةو لةسةر وةسيةتي ئةم 1915ساَلي لةدواي ئةويش شَيخ مستةفاي كوِري شَيخ ِرةزا تا 
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حاجي شَيخ مستةفا ثاش ئةو شَيخ مةال ئةمحةدي طةَلنَيري )طةَلنَير طوندَيكة كة سةر بة ناحيةي مريزا ِرؤستةم بووة لة قةزاي ِرانية، 
ز 1920ز كؤضي دوايي دةكات، ثاش ئةميش لة ساَلي 1919داداوةتا ئةميش ساَلي ئَيستا بووة بة ذَير ئاوي دوكانةوة( دانراوةو تةريقةتي 

شَيخ عبدالكرميي شةدةَلة دةسيت كردووة بة ئرِيشادوو خةَلكَيكي زؤر لة ناوضةي سورداش و مةرطةو مريزا رؤستةم و بةري كؤيةو 
 ئاغجةلةرو شوان تةريقةتيان لةسةر دةسيت ئةودا وةرطرتووة.

 
 

 
 باسي دووةم:

 يةتيية.ثَيناسةي هةقة، دامةزرَينةري هةقة، بةشةكاني هةقة، ئايا هةقة بزوتنةوةية ياخود قوتاخبانةيةكي ثةروةردةيي و كؤمةاَل
 ثَيناسةي زاراوةي هةقة. -1

الي ثةيِرةواني هةقة وشةي هةقة لةوةوة هاتووة كة هةموو كات ِرَيطاي هةقيان طرتووة، خؤيان بة هةق زانيوةو هةموو كات 
ثشيت هةق بوون، ضونكة وشةي هةق لة تةريقةتةوة هاتووة، هةموو كاتيش بة كرداري باشيان وتووة هةق، وة بة كرداري ناِرةوايان ثاَل

وتووة ناهةق، بؤية هةموو كاتَيك وشةي هةقة بةسةر زاريانةوة بووة لةبةر ئةم هؤيانة لة كوردستان بة هةقة ناسراون. )حممود: هاوِرَي، 
 (.23و ِرةنط دانةوةي لة ِراطةياندني كورديدا، صبزوتنةوةي هةقة 

)هاوِرَي باخةوانيش( بةم شَيوةية دةيان ناسَينَيت و دةَلَيت: "لَيرةدا جَيي خؤيةتي كة ثةجنة بؤ بزوتنةوةيةكي تري ئاييين 
بزوتنةوةي )هةقة( بوو، كة لة  ِرابكَيشني كة بة مةبةسيت خؤماَلي كردن و طؤِريين ئاييين ئيسالم  لة كوردستاندا هاتة دي، كة ئةويش

سيةكاني ئةم سةدةيةدا لة ناوضةكاني )سورداش، باشووري كوردستاندا( سةري هةَلداو ترسناكرتيين ئةو بزوتنةوة ئاينيانةية كة لة 
رةنسيثَيكي كوردستاندا ِرووي داوة، ضونكة بة شَيوةيةكي ِرةها ضةند بنةمايةكي ئايين ئيسالميان داوةتة دواوةو لة جَييدا ضةند ث

 )سؤشياليستانةيان( دانابوو كة زؤربةي خةَلكي ناوضةكة باوةِريان ثَي هَينابوو نازناوي )هةقة(ـيان وةرطرتبوو لة جياتي )موسَلمان( كة
 ة بوون".)شَيخ عبدالكرميي شةدةَلة( و )مامة ِرةزا(ـي كةلكة مساقي ديارتريين ِرابةرةكانيان بوون و خاوةني زؤر بريي ثَيشكةوتوو خوازان

 (.5)نورةديين: مةال مسايل، سَي باَلةكةي بزوتنةوةي هةقة،ال
د.مجال باجةالنيش دةَلَيت: بؤية ثَييان وتراوة هةقة ضونكة الي ئةوان واباو بووة كة طةيشتوونةتة هةقيقةت و كرؤكي دين، وة هةموو 

ئةوان لةطةَل ديندا لة ضوارضَيوةي هةقيقةتةكةي دةرناضَيت(. بنةماو ثايةكاني دينيان بِريوة تا طةيشتوونةتة ئةو ثلةيةي كة ثةيوةندي 
 (.388، ص2006، ساَلي 6)باجةالني: د.مجال حممد، طؤظاري زانكؤي كؤية، ذ.

 -ك1310دامةزرَينةري هةقة: بة بؤضووني زؤربةي هةرة زؤري زانايان حاجي شَيخ عبدالكرميي شةدةَلة كة لةدايك بووي ساَلي ) -2     
ز( يةكةم كةس بووة ئةم بزوتنةوةيةي داناوة. )عةسكةري: مستةفا، ئاوِردانةوةيةك لة 1922-ك1340( لة ساَلي )ز1892-1893

 (.32-31بزوتنةوةي هةقة، ال
شَيخ عبدالكرميي سةرطةَلو هةرضةندة }هةر لةم بارةيةوة )مارتن ظان برونسن( كة دانةري ثةِراوي )ئاغاو شَيخ و دةوَلةتة( دةَلَيت:       

. )برؤنةسن، مارتن {نةقشي دادةنرَيت وة لَي هَيندة لة تةريقةتةكة دوور كةوتؤتةوة كة دةتوانرَيت بة ِرَيضكةيةكي نوَي ناو بربَيت بة
 (.223، ال2ظان، ئاغاو شَيخ و دةوَلةت، بةرطي 

شَيخ عبدالكرميي شةدةَلة. )ادمونز: سي بةاَلم )شةدمؤنز( ثَيي واية كة دامةزرينةري بزوتنةوةي هةقة برييت ية لة شَيخ عاريف ئامؤزاي  
 (.187جي، كرد، ترك، عرب، ال

بةاَلم ئةم بؤضوونة هةَلةية بةالي زؤربةي هةرة زؤري زانايانةوة، هةتا بةالي كةسة نزيكةكاني شَيخ عبدالكرميي شةدةَلةوة وةك شَيخ     
قشةبةنديةكاني ترو بة طوَيرةي ِرةوشيت باوو ئرِيشادو سلوكيان شَيخةكاني هةقة سةرةتا وةك بنةماَلة نة}حوسَيين خانةقا كة دةَلَيت: 

دةكرد، بةاَلم لة كاتي خةليفايةتي شَيخ عبدولكةرميدا وردة وردة لةناو هةندَيك لة مةالو سؤفيةكاندا )شةتةحات( وتن دةسيت ثَي كرد و 
وةو لةمةشةوة وردة وردة دوور كةوتنةوة لةنوَيذ هةندَيك لةمانة كةوتنة باس كردني ئةوة كةكاتي سةرهةَلداني حممدي مةهدي هاتو
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 (.34. )عةسكةري: مستةفا، ئاوِردانةوةيةك لة بزوتنةوةي هةقة، ال{كردن و ِرؤذوو طرتن و دةست هةَلطرتن لة ئيش و كاري دونياي
 بزوتنةوةو ِرَيبازي هةقةية. بةثَيي ئةو بةَلطانةي سةرةوة بؤمان دةركةوت كةوا شَيخ عبدالكرميي شةدةَلة يةكةم دامةزرَينةري     

 
بةاَلم كامةران بابان زادة دةَلَيت هةندَيك ثَييان واية كةوا هةقةكان بؤ يةكةم جار لةسةر دةسيت مامة ِرةزاي براي شَيخ عبدولكةريم 

موريدو مةنسوبةكاني  دروست بووة وةدةَلَيت ئةم بؤضونة بةشَيك لةِراسيت تَيداية، ضونكة دواي مردني شَيخ عبدولكةريم و دابةش بوني
نماي و بةسةر ضةند ئاِراستةيةك، ئةوة مامة ِرةزا بوو زؤرتريين لةذَير ِرابةرايةتي تازةدا كؤنرتؤَلكرد، ئةوة مامة ِرةزا بوو كؤمةَلَيك ِرَي

َيذ نةكردن و زةكات نةدان.... ئاِراستةي تازةي لةناو سؤفيةكاني خانةقاي شةدةَلة داهَينا كة ثَيشرت نةبووة، وةك جةدةلي الدان لة ئاين و نو
هتد لةسةردةمي ئةودا بةديار كةوت، كةدواتر بووة خةسَلةتي ناسينةوةي هةقةكان. )بابان زادة: كامران، بزوتنةوةي هةقة لةدواي سَي 

 ، 2ضارةكة سةدة بةرةو كاَلبونةوة، ال
 بةشةكاني هةقة: -3     

اندا بوو بزوتنةوةي هةقة تَيكِرا لة ذَير فةرمان و ِرؤشنايي وتةكاني ئةودا كاريان تا ئةو كاتةي كةوا شَيخ عبدالكرميي شةدةَلة لة ذي
دةكرد، وة هةموو اليةنطراني ئةم ِرَيبازة خؤيان بة شوَين كةوتووي شَيخ عبدالكريم دةزاني، بةاَلم لةثاش كؤضي دوايي شَيخ عبدالكريم 

ني كات دوو باَليان ثوكايةوةو دوو باَلي كةيان مايةوة، بةاَلم لة كاتي ئَيستاماندا بة ئةم ِرَيبازة دابةش بووة بؤ ضوار باَل كة بة تَيثةربوو
 شَيوةيةكي بةرضاو تةنها يةك باَليان ماوة.

 -باَلةكاني بزوتنةوةي هةقة برييت ية لةمانةي خوارةوة:     
ز لة طوندي شةدةَلة لةدايك بووةو 1905اَلي مامة ِرةزايةكان: ئةمانة سةر بة مامة ِرةزاي براي شَيخ عبدالكريم بوون كة لة س -أ

ز لة سلَيماني كؤضي دوايي كردووةو لة شةدةَلةش بةخاك سثَيردراوة. )حةمة تؤفيق: ِرَيبوار: كؤمةَلةي 25/2/1961لة ِرؤذي 
 (.96-83هةقة لة شَيخ عبدالكرميي شةدةَلة تا حةمة سوري كاَلو قوت، ال

 
 ي مامةِرةزا()هةندَي لة نةرَيتةكاني ثةيِرةوكاران

 مامة ِرةزاييةكان بة يةكرتيان دةوت خوشك و برا.-1 
 مامة ِرةزاييةكان ِريشيان دةتاشي. -2
 ذن و ثياوي مامة ِرةزاييةكان لة خانةقاكاني كةلكة مساق بة جيا كؤ دةبوونةوة. -3
تةوقة كردندا دةسيت يةكرتيان نةدةطوشي و تةنها مامة ِرةزاييةكان لةكاتي ساَلو كردندا دةيان وت )يا كةريم و يا ِرةزا( وة لة كاتي -4

 سةري ثةجنةكانيان بةيةك دةطةياند.
موريدة ثياوةكاني مامةِرةزاييةكان ثةرضةمي ثَيشةوةي قذيان دةهَيشتةوة )نورةدين، مةال مسايل، سَي باَلةكةي بزوتنةوةي هةقة، -5

 (. 29ص
 مامة ِرةزا لةنَيو تةريقةكةدا داي هَينا.ثَيش مامةِرةزا شةِرواَل و مراخاني لةبةر نةدةكرا  -6
 برا سةيارةكاني داهَينا بؤ باَلوكردنةوةي ِرَيبازةكة.-7
 سةثاندني ئابوونةي مانطانة.-8
 دةست ماض كردني قةدةغة كردبوو.-9

 (.87-86)حةمة تؤفيق: هاوِرَي: كؤمةَلي هةقة لة شَيخ عبدالكرميي شةدةَلةوة تا حةمة سوري كاَلو قوت، ال
ز( لة طوندي شةشؤي ماوةت 1877محة سوريةكان: كة شوَين كةوتووي )محة سوري كاَلو قوتن( كة بة ثَيي وتةي نةوةكاني ساَلي )-ب     

 كؤضي دوايي دةكات و لة كاَلوقوت بةخاك سثَيردراوة. 4/12/1986لة دايك بووة لة ساَلي 
(، )نورةدين، مةال مسايل، سَي باَلةكةي بزوتنةوةي هةقة، 80ندني كورديدا، ال)حممود: هاوِرَي، بزوتنةوةي هةقة و ِرةنط دانةوةي لة ِراطةيا
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 (.42ال
 -تايبةت مةندَيكاني باَلي حةمة سوور:   
زؤربةي حةمة سوريةكان لةيةك ماَلدا لةطةَل يةكرتدا ذياون و كار كردن و نان خواردن و ذيانيان ثَيكةوة بووة ثارةش لةناوياندا -1

 هاوبةش بووة.
 ةمة سوريةكان ضاو جطةرةو منداَل بونيان لة خؤيان قةدةغة كردووة.ح -2
 حةمة سوريةكان دةسيت يةكرتيان ماض دةكرد.-3
 بة يةكرتيان دةوت خوشك و برا.-4
 ثياوةكاني باَلي حةمة سوور ِريشيان دةهَيشتةوةو سةريان دةتاشي.-5
 زؤرينةيان خةريكي تةسبيح دروست كردن بوون.-6
 دني فةرزةكان هَينابوو. وازيان لة كر -7

، حممود، هاوِرَي بزوتنةوةي هةقةو ِرةنطدانةوةي لة ِراطةياندني كورديدا، 42)نورةدين: مةال سةالم، سَي باَلةكةي بزوتنةوةي هةقة، ال
 (.82ل

 باَلي شَيخ عبدواَلي شَيخ مستةفاي عةسكةر برا طةورةي شَيخ عبدالكرميي شةدةَلة. -ج     
ضةوانةي ِرَيِرةوةكةي حةمة سوور ِرَيِرةوَيكي مةشِرةب دةرةبةطي بوون، داواي دانيشنت و خؤ طوجناندنيان دةكرد. داوايان ئةم ِرَيِرةوة ثَي

كان دةكرد كة ئةم شَيوازو ئاِراستة نوَييةي بزاظي هةقة ِرابطريَي و بضَيتةوة سةر سةرضاوة ئةسَليةكةي خؤي كة نةقشةبةنديية، كوِرة شَيخة
كاني ناوضةكة ثشتطرييان دةكرد، هةر ئةم ِرَيِرةوة زياتر داواي خؤ طوجناندنيان دةكرد لةطةَل مريي، نةيان دةويست وردة بؤرجوازية

 بةهؤي هةقةوة ثةيوةنديان لةطةَل مريي تَيك بضَيت، بة مانايةك لة ماناكان َرؤربةي ئةم ِرَيِرةوة زياتر خولياي دةسةاَلت و دةركةوتين
. حممود، هاوِرَي، بزوتنةوةي هةقةو ِرةنطدانةوةي لة ِراطةياندني 49ا، ئاوِردانةوةيةك لة بزوتنةوةي هةقة، الهةبووة. )عةسكةري: مستةف

 (.80-79كورديدا، ال
باَلي حةمة ئاغاييةكان كة دةطةِرَينةوة سةر حةمة ئاغاي ثشدةر، كة لة هؤزي مرياودةليية و كوِري بابةكري هةباسي حةمةئاغاي  -د     

ز( كؤضي دوايي 1952ووةو بة حةمةئاغاي هةنارؤك ناسراوة، مَيذووي لةدايك بووني بة تةواوي نازانرَيت، بةاَلم لة ساَلي )مرياودةل ب
كردووةو لة طؤِرستاني )طردي شَيخ وةسووي ثَيماَلك( بةخاك سثَيردراوة، لةدواي خؤي كوِرَيكي لةثاش بةجَيماوة بة ناوي )بابةكر( كة 

. 73ز(ـية. )نورةدين: مةال مسايل، سَي باَلةكةي بزوتنةوةي هةقة، ال1951تةجَيية و لة دايك بووي ساَلي )ئَيستا لة هةنارؤك نيش
 (.49عةسكةر: مستةفا، ئاوِردانةوةيةك لة بزوتنةوةي هةقة، ال

 
 نةريتة باوةكاني باَلي حةمةئاغا:

 شوَين كةوتواني حةمةئاغا بة حةمةئاغايان وتووة مةهدي.-1
نوَيذو ِرؤذوومان لةسةر نيية، وتوويانة كةسَيك نوَيذوو ِرؤذوو دةكات كة قةناعةتي تةواو نيية ئةطةر كةسَيك قةناعةتي وتوويانة -2

 تةواو بوو ثَيويست ناكات نوَيذوو ِرؤذوو ئةجنام بدات.
 بة يةكرتيان وتووة صؤيف ثياو بواية يان ذن.-3
 دةكرد. ثياوةكان لة جياتي تةوقة كردن دةسيت يةكرتيان ماض-4
 ثياوةكان ِريشيان نةدةهَيشتةوة.-5
( بيست ساَل لة ماَل نةضؤتة دةرةوة تاوةكو كؤضي دوايي كردووة(. 20)مرؤت قادر كاني توي كةبة )جةرطة( ناسرا بووة ماوةي ) -6

 (.45(، ال50)طؤظاري مششارة، ذمارةي )
هيض كام لةم بااَلنة نةكةوتبوون بةَلكو هةر لةسةر  ثةيِرةو ثرؤطرامي  ضطة لةو ضوار باَلة كؤمةَلَيكي كةي هةقةكان مابوونةوة شوَين     
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 شَيخ عبدالكريم بوون و سااَلنة سةرداني طؤِرةكةي شَيخ عبدولكةرمييان دةكرد .
 

 -ئايا هةقة بزوتنةوةية ياخود قوتاخبانةيةكي ثةروةردةي و كؤمةاَليةتيية: -4     
لة نوسةران سةبارةت بة هةقة وتوويانة بزوتنةوة، يان وتوويانة بزاظ، هةندَيكي كة ثَييان وتوون  سةرةتا دةمةوَيت ئةوة بَلَيم كة هةندَي

كؤمةَلةي هةية، هةندَي كة بة عةِرةبي وتوويانة )حنلة( نيحلة يعين ئايين هةقة، هةندَيكي كة ناويان بردون بة تةريقةت بةثَيي ئةو 
 ستم بة شيكردنةوةو هةَلسةنطاندني يةك بةيةكي ئةم خااَلنةخوَيندنةوةي كة بؤ ئةم بابةتةم كردووة هةَلدة

 يةكةم: ئايا هةقة دروستة ثَيي بوترَيت )حنلة(؟     
ئيمامي شةهرستاني و ئينب حةزمي زاهري هةر يةكةيان كتَيبَيكيان هةية بة ناوي )امِلَلل والنحل( جا ئيمامي قورتوبي تةعريفي ميلةلي 

ةو بريوباوةِرةي كة خواي طةورة ناردوويةتي بؤ بةشةريةت لة ِرَيطةي  فروستادةكانيةوة بؤ ئةوةي بطةن كردووة بةوةي كةوا برييت ية ل
(، بؤية 17،ص9بة خؤشبةخيت دونياو دواِرؤذيان. )أبو عبداهلل حممد بن أمحد بن أبي بكر القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ج

خاوةني كتَيبة ئامسانيةكان باسي دةكات وةك جولةكةو مةسيحي، بةاَلم كة باسي شةهرةستانيش لة كتَيبةكةي دا كة باسي )ملل( دةكات 
)حنل( دةكات باسي ئةوانة دةكات كة دينَيكي ئامسانيان نيية وةك )فةالسيفةو دةهريةكان و ئةستَيرة ثةرستةكان، بةراهيميةكان و هيندو 

 (. 4، ص1ني، امللل والنحل، ججطة لةمانةش تا كؤتايي() أبو الفتح حممد بن عبدالكريم الشهرستا
بؤية )نيحةل( بةالي شةهرستانيةوة برييت ية لة هةموو ئةو بريو ِرَيضكانةي كةوا خاوةن عةقيدةو بريو باوةِرَيكي دروست نني وةك  

 ِرابورد.
كة هةقةكان دينَيكي كةوابوو ئةم نوسةرانةش هةقة دةخةنة ئةو نَيوةندةوة بة بؤضووني من ئةم بؤضوونةيان زؤر هةَلةية ضون      

تةوة نوَييان نةهَيناوة تا بة خاوةن ِرةوتَيكي سةربةخؤ نَيو بربَين، هةرضةند زؤرَيك لة نوسةران دةَلَين هَيندة لة ئيسالم دوور كةوتوونة
دا ئةوان هةر خؤيان ياخود هَيندة لة تةريقةتي نةقشةبةندي دوور كةوتوونةتةوة تا وا دةزانيت كة ِرةوتَيكي سةربةخؤن، بةاَلم لة كؤتايي

بة موسَلمان دةزانن و نةيان وتووة ئَيمة لة دةرةوةي درومشةكاني ئةم ئاينةوةين، بؤية ئَيمةش هةر بة موسَلمانيان دادةنَيني، لةطةَل 
 ئاماذة كردن بة هةَلةو ضةوتَيكانياندا.

 لةونوسةرانةش كة بة )حنلة( باسي كردووةن:
 ز(.2006(، ساَلي )6، طؤظاري زانكؤي كؤية، ذمارة )399ال حممد، احلقة، الد.مجال حممد باجةالني )باجةالن: مج-1
 .59د. ضؤم حةيدةري: جةواد فقي علي، حممد بن عبداهلل اجللي  )مةالي طةورة( وجهودة العلمية(، ال -2

 دووةم: ئاية رِاستة ناو بربَين بة ِرَيبازي هةقة؟:     
بة ماناي تةريقةت دَيت ئةمةش هةَلةية، ضونكة هةقة بزوتنةوةية نةك ِرَيباز و تةريقةت. )محة  ِرَيبوار حةمة تؤفيق دةَلَيت: )ِرَيباز(

 (.21تؤفيق: ِرَيبوار: ِرونكردنةوةيةك لةسةر كتَيبةكةي كاك مستةفا عةسكةري، دةست نوس، ال
 

 ن.سَي يةم:  بةكارهَيناني وشةي كؤمةَلة، ياخود بزاظ و بزوتنةوة تا ضةند شياوة بؤيا     
بةبؤضووني من ئةم دةستةواذانة زؤر شياوة وةك ثَيش ناو بؤيان بةكار بَينني  خؤشيان هةر ئةم ثَيشناوانةيان هةَلبذاردووة، ضونكة 

شيان ئةمانة بةبؤضوونة تازةكانيان لة نَيو تةريقةتي نةقشبةندي دةرضوون، بؤية ناكرَيت ثَييان بَلَيني ِرَيباز يان تةريقةت، دينَيكي نوَي
يبةتدا هَينا تا بَلَيني )حنلة( ياخود خاوةن بريو باوةِرَيكي سةربةخؤ، بةَلكو كؤمةَلَيك بوون لة ذَير هةندَيك ِرَينمايي و بريوباوةِري تانة

 ِرَيك خرابوون بؤية باشرتين شت ئةوةية كةوا ثَييان بَلَيني بزوتنةوة كة عةِرةبيةكةي دةبَيتة حةرةكة، هةروةها بة كوردي بزاظيشي ثَي
 دةَلَين،

كؤمةَلَيكي ِرَيكخراون كة هةوَل دةدةن بؤ بةدةست هَيناني ضاكةكاري و طؤِرانكاري لة }ثيناسةي حةِرةكةش بةو شَيوةية كراوة:  
 .Permalink:https:"m.facebook.com. {كؤمةَلطادا
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 تةوةري دووةم:

 |تواجنح و ثالني نةياراني:طرينطرتين ئةو خااَلنةي كة بة هؤيةوة بزوتنةوةي هةقة كةوتوونةتة بةر 
 دةرضوون لة دين و هةموو بةها جوانةكان.-1
 شوَين كةوتين ِرَيبازي باتنيةكان.-2
 جَيبةجَي نةكردني ئةحكامة شةرعيةكان لةطةَل كردني هةندَي كاري ئابِروبةرانةدا.-3

 ة ناوي ئةو نوسةرانةي كةوا ئةم بؤضوونانةيان هةية.لةم باسةماندا يةك بة يةكي ئةم خااَلنة ِروون دةكةينةوة لةطةَل ئاماذة كردمندا ب
 خالي يةكةم: مةال حمةمةدي جةلي زادة و بزوتنةوةي هةقة.     

بة بؤضووني )مةالي طةورة( )رةمحةتي خواي لَي بَيت( كة لة هةمان سةردةم و كاتي شَيخ عبدولكةرميي شةدةَلةدا ذياوة، شوَينكةوتواني 
عبدولكةرميي شةدةَلة كؤمةَلة كةسانَيكي ياخي و لة دين دةرضوون و وة دةَلَيت ئةوانة ضةندةها كاري  بزوتنةوةي هةقة، ياخود شَيخ

ئابِروبةرانةو قَيزةون دةكةن هةتا دةطاتة ثلةيةك دةَلَيت: ئةو كارانةي ئةمانة دةيكةن طوناحة ثَيي بَلَييت كاري شةيتاني ضونكة 
اماذةي ثَي دةدةين، بؤية بة كورتي دةتوانني بَلَيني نوكي قةَلةمةكةي مةالي طةورة بةرامبةر شةيتانيش كاري وا ناكات، وةك: لة دواتردا ئ

بة هةقة تةنها ِرووي كردؤتة كارة خراث و دزَيوةكاني ئةم بزوتنةوةيةو بة هيض جؤرَيك وةسف و سةنايان ناكات، لَيرة بةدوا ئاماذة بة 
 ةو بزوتنةوةية كردوويةتي بةشَيوةي خاَلبةندي.ضةند وتةيةكي مةالي طةورة دةكةين كة بةرامبةر ئ

مةالي طةورة دةَلَيت: هةروةها مةوالنا خاليد كة مايةي ئفتيخاري كوردانة تةريقي نةقشي هَينا ناو كوردان، زةماني وي زؤر باش  -1    
ريقيان لَيوةرطرت، لةبةرةكةتي غايةت بوو، هةتا مةالي وةكي باثري مةالعةبدواَلي ئينب اجلليم وة مةالي وةكي مةال يةحياي مزوري تة

موستةفيد بوون، ئةمما زؤر نةضوو تَيكيان دا، كةوتة دةسيت نائةهالن و جوهةيالن خصوص شةدةَلي، بةجارَي لة شريازةي دين و شةرةف 
 و ناموس و غريةتي بةشةري دةرضوون، ناوي كورديان لةكةدار كرد. 

 (.210، ال9سةر كةالمي خوداوةندي، بةرطي)مةالي طةورة: حممد جةلي، تةفسريي كوردي لة
لة شوَينَيكي ديكةدا مةالي طةورة دةفةرموَيت: )شةيتان عاملي هيممةتة طومامن نية كة بة كردةوةي شةدةَلةييان ِرازي نية، يةك  -2     

حي، نة بت ثةرست، نة سةط بةروبومي هةية كارةكانيان ئةويش ئةوةية كة ئابِروي كورداني ثَي ضوو، نة جولةكة نة ديان، نة ئيبا
ثةرست، نة فرج )داوَين( ثةرست بة كردةوةيان ِرازي نيية، ئةمما تةفسريي بة: كوتان يان دان لة ضةرخدان، يان ِريش تاشني و شيت وا 

 (.202، ال2الم زؤر بَي قيمةتة(. )مةالي طةورة: حممدي جةلي، بةرطي
خؤي دةماري فةساد هةَلكةنَي، عةالوةي فةسادي جوو  و ديان و فةسادي قاديانيان،  كَي ثشيت ئيسالمي شكاندووة: خودا بة قةهري-3     

بةهائيان، شةدةَلييان و ئةمساليان ثشيت ئيسالميان شكاندووة، بةناوي وياليةت و ئرِيشادو ئيصالح، بةجارَي ِروشدو صةالحي ئيسالميان 
 بةربا كرد، ِرةبي ضارة ضي ية؟ 

ين ئيسالمي نةما...... ضارةسازَي نيية بة غةيري هةوَل و قووةتي تـؤ )مةالي طةورة: حمةمةد جةلي، تةفسريي قوةت و زةهريَي بَي .....دي
 (.307، ال2مةالي طةورة، بةرطي

لةالية تريش ئةهلي تةريق، موجةدديدي خاليدي عةسكةري شةدةَلةيي، خؤيان شَيت ئةكةن، تةريق و دين و دونيا ئةكةنة  -4     
 (.303، ال8يات، ئةمة حاَلي ئةوليائواَليان. )سةرضاوةي ثَيشوو، بةرطيفشقيات و فةحش

شوَين كةوتواني شَيخ نةبي ماويلي تةريقيان تَيكدا، خاسةتةن شةدةَلي، باملرة لة دين و لة شةِرةيف ئينسانيةت دةرضوون، بوون بة  -5     
 (.70، ال9بَيتةوة. )سةرضاوةي ثَيشوو، بةرطيقةرين و موعيين شةيتان، مومكينة شةيتان لة سايةي وان نةخيَت حةسا

غرستاف لؤبؤن ئةَلَيت: )عةقَل لة بةرامبةر مةيلي شةديد هيض نيية، الفاوي مةيل ئةيبا، وةالي عولةماي عولياي نةفس دين  -6     
ةران نةبَيت شةدةَلةيي ضؤن نةوعة مةيلَي واية، ئةطةر مةيل عةجةال سةوقي ئينسان نةكات، ضؤن سوجدة بؤ طؤلك ئةبا، ئةطةر مةيلي ك

 وا ئةكةن؟ بَي ثةرواو بَي غريةت و شةِرةف و نامووس ئةخولَينةوة(.
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مةعةل ئةسف لةناو كوردان غريةت كةم بووة، زؤر كةس دوايان ئةكةون، دين و ئايني و مةحاسني و ئاداب و حوسين مةعاشةرةو دةرس 
 (.125، ال9ز باهلل ضارةيان زؤثةية. )سةرضاوةي ثَيشوو، بةرطيو كتاب و هيدايةت و نوصح و ئرِيشاد بَي ئةسةرة، العيا

بةاَلم مع االسف لةو قِرونانة ئايةتي ئيالهي هةر لةسةر دةسيت تةبيعيونان دَي، مؤمنى موحيد هيض، صفر اليدة، حةِرامة،  -7     
ةدةَلي ِرةمحانية، ضي بكةم دةسةاَلمت نية شةويالكيان بيدعةتة، لة زةماني ثَيغةمبةري نةبووة، ئةَلَيت عيلمي شةيتانية، طواية تةريقةتي ش

 (.359، ال9لةبةر يةك بَينمة دةر سواري كةريان بكةم  لة واَلت بيانكةمة دةر. )سةرضاوةي ثَيشوو، بةرطي
امن ديومة، خؤي لة طواية كةسَي لة سةرةتاي جيماع ناوي خوا نةيةنَي بسم اهلل نةكا، جن دَيتة الي ذني، جن ذني لةطةَل  ئةطَي، وابز -8

ي زةكةري ئينسانةكة دةئاَلَييَن ئةو قسة ثَيي ئةَلَييت ضي؟! ئةترسم لة جينةوة بَي. موسَلمانان ئينجا لة سةدي يةكي، لةو حاَلة بيسميال
 تة ئيمامي شةدةَلييان.ثَي بكا كةوابَي بؤ ئةجينان لة ماَلي موسَلمانان بة ملوَين كارخانة دانراوة. موجاهيد لةم عةصرة با مومكني بوو ببَي

 (.425)خؤشناو: هَيمن عومةر، بريةوةري و ِروانينةكاني مةالي طةورة، ال 
 شةدةَلةيي بة ضي وا خؤيان طؤِريية؟-9     
خؤيان لة عةقَل و دين و عيلم و عريفان كرديية، مةيلَيكي كةرانةية بة عةقَل ضارة ناكرَيت وةك غؤستاف لؤبؤن دةَلَيت: )مةسةلةي      

عمومي هاتة جؤش و خرؤش، عةقَل خؤي ناطرَيت(. )مةالي طةورة: حمةمةدي جةلي، تةفسريي كوردي لةسةر كةالمي خواوةندي، 
 (.102، ال10بةرطي

دوذمين دين و دونيامان لة خؤيان بوونةوة ئةسراري تةبيعةتيان كةشف كرد، قوةتيان ساند ئةوجا لَيدة لة موسلََمانان سبحان -10     
ن كان كما كان( بةَلكو خراثرت بوين، مةيلي سةفاهةت طةلَي زياتر بووة، ضؤن لة ئيمتيحان دةرئةضني؟ مةطةر شةدةَلةيي و ئةوانةي اهلل )اال

 (.320، ال10زط ثِر لة غاز موقابةلةي باَلؤن و ثةِرةشووتي غةربيان كةن. )سةرضاوةي ثَيشوو، بةرطي
وة دةربارةي ئةو ئابِروضوون و بةِرةاَليةي كة لةسةردةمي شَيخ عبدولكةرميدا ِرووي داوة )وةك دةَلَيني( مةالي طةورةي كؤية لة  -11     

 -كؤثلة شيعرَيكيدا دةَلَيت:
 

 هةموو مةمنووني شَيخ عبدولكةرميني
 كة سِري ئةم تةريقةيةي ئاشكرا كرد

 هةموو هةرامةو هينـــي
 ئـــاشكرا كـــرد.ثَيكدي 

 ( .27)مةالي طةورة، دياري مةال حمةمةدي كؤية، ال:
كؤي قسةكاني مةال حمةمةدي جةلي ناسراو بة )مةالي طةورة( لةو يانزة خاَلةي سةرةوةدا خؤي لةوةدا دةبينَيتةوة كةوا هةقةكان و شَيخ 

بة هيض جؤرَيك هةقة لةسةر ئةو ِرَيبازة نية كةوا مةوالنا عبدولكةرميي شةدةَلة بة تةواوي تةريقةتي جواني نةقشةبةنديان طؤِريوةو 
خاليدي نةقشةبةندي شارةزووري لةسةر بووة، هةروةها الي واية كة هةقةكان كؤمةَلة كردةوةيةك دةكةن كة نةك موسَلمانان بةَلكو بت 

، ثاشان مةالي طةورة بة تةواوي هةقةكان كافر ثةرست و طا ثةرستيش ئةو كارانةي ئةوان ناكات بة بَي ئةوةي ئاماذة بؤ كارةكانيان ببات
دةكات و دةَلَيت: لة سايةي كوفري ئةوانةوة شةيتان هةندَيك حةساوةتةوة، هةتا دةَلَيت شةيتان لة هةقةكان هيممةتي بةرزترة، ئةو 

ي زؤري لة ئيسالمدا، زةرةري كارانةي كة ئةوان دةيكةن شةيتان نايكات، ثاشان دةَلَيت: ضؤن جوو و ديان و بةهائي و قادياني زةرةر
َيت: هةقةكان لة كوردستاندا لة هي ئةوان زياتر بووة، هةتا دةَلَيت: هةقةكان بة ناوي شَيتايةتيةوة ئيسالميان كردة طاَلتةجار، ثاشان دةَل

يان ثةي ثَي برد. وة دةَلَيت: هةقةكان تا دَيت بةرةو دوا دةطةِرَينةوة لةطةَل ئةوةي زاناياني سروشت ضةندةها داهَيناني تازةي طةردووني
ت: بةالي موسَلمانانةوة ئةم كارانة زيادةو بيدعةية ئةي باشة ثَيم ناَلَين ِرَيبازي شةدةَلي ضي ثةيوةندي بة دينةوة هةية، ثاشان دةَلَي

ارةزووةكاني بكةوَيت وةك هؤكاري هةموو ئةمانة ئةوةية كة حةزوو ئارةزووي زؤر وا دةكةن كة مرؤظ عةقَلي واز لَي بَينَيت و شوَيين ئ
 غؤستان لؤبؤن دةَلَيت. ئينجا دةَلَيت ئةطةر ئةوة نةبا ضؤن مرؤظي عاقَل شوَين ِرَيبازي شةدةَلييةكان دةكةوت.
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ثاشان لة كؤبلة شيعرةكةدا دةَلَيت: سوثاسي شَيخ عبدولكةريم دةكةين كةوا عةوِرةتي ثياوو ئافرةتي بةيةك ناساندو ئةم ِرَيبازة      
 ةي خؤياني بؤ ئاشكرا كردين.ضةوت
لةكؤتاييدا بؤمان دةركةوت كةبةالي مةالي طةورةوة هةقةكان نة نةقشةبةندين، نة موسَلمانن، نة خاوةن خوو ِرةوشت و ئةخالقَيكي      

 ثةسةندن، جا هةر بة ِرَيبازي شةدةَلي ناويان ئةبات ضونكة لةسةردةمي ئةمدا ثَيشناوي هةقةيان بةسةردا نةبِرابوو.
 -دكتؤر ِرةفيق مةجيد عةبدواَلو بؤضووني دةربارةي بزوتنةوةي هةقةو محة سوري كاَلو قوت: -خاَلي دووةم:     
ز باَلوي 1999بة ثَيي ئةو خوَيندنةوةي كةوا بؤ توَيذينةوةي بةِرَيزيان كردم كة لة طؤظاري زانكؤي دهؤك ذمارةي يةكي ساَلي      

 -دةربارةي بزوتنةوةي هةقةو محةسوريةكان ئةم بؤضوونانةي هةية:كردؤتةوة بؤم دةركةوت كةوا نوسةر 
بةبؤضووني بةِرَيز د.ِرةفيق جميد عبداهلل بزايف حةقةو بؤضوونة شازةكانيان ثةيوةنديةكي بؤماوةييان هةية لةطةَل طروثي -1     

 بةهائيةكان كة ئةوانيش لقَيكن لة بزوتنةوة باتنيةكان.
ز بةهائواَل كوِري مريزا حوسَين ِرايكردؤتة 1854ز، بة دياري كراوي لة ساَلي 1827ني مةوالنا خاليد لة ساَلي د. ِرةفيق دةَلَيت: ثاش مرد

( خةريكي عيبادةت و ثاَلفتةكردني دَل و دةروون بووة، وة دةَلَيت لةماوةي 1856-1854ناوضةي شةدةَلةو، لةوَي بؤ ماوةي دوو ساَل )
 ؤ شةدةَلةو سةرداني كةسايةتيةكاني ئةو ناوضةيةي كردووة.ئةو دوو ساَلةدا زؤر جار هاتووة ب

ثاشان دةَلَيت: هيض دوور نية كةوا ثةيوةنديةك هةبَيت لة نَيوان بةهائيةكان و ئةوةي كة لة ثاش ئةو دروست بوو بةناوي بزوتنةوةي      
ري، هةروةها ئةو بابةتانةي كة بةهائواَل بانطةوازي هةقة لةبةر ئةوةي خةَلكي ئةو ناوضة خةَلكَيكي دَل ثاك و نةخوَيندةوار بوون بةزؤ

بؤ دةكرد بةناوي دينةوة بوو كة طوماني تَيدا نية هةر كارَيك بة ناوي دينةوة بَيت زياتر وةردةطريَيت لةاليةن كؤمةاَلني خةَلكةوة، 
ندةها لَيكضوون هةية لة نَيوان باتنيةكان هةروةها دكتؤر ِرةفيق ئةم بؤضوونةشي لة سةرةتاي توَيذينةوةكةي بةوة بةهَيز دةكات كة ضة

 و بزوتنةوةي هةقةدا. 
  -لةوانة:       

تا باتنيةكان دةَلَين: مرؤظةكان سةربةسنت لة بريوبؤضوون و عةقيدةو بريوباوةِردا، وة دةَلَين: نابَيت مرؤظ دةمارطريي ديين هةبَيت. كة -1
 ة.ِرَيذةيةكي زؤر هةقةكانيش ئةم بريو بؤضوونةيان هةي

باتنيةكان كارةكانيان بة سِري و شاراوةيي بووةو هةوَليان ئةدا جطة لة كؤمةَلةكةي خؤيان كةسي كة ثَييان نةزانَيت بة هةمان شَيوةش -2
 (.58كؤمةَلةي هةقة كؤبوونةوةكانيان ثةنهاني بوو. )اسسد: فريد، أصول العقائد الربزانية، ال

شَيوةيةي كة خؤيان دةيانةوَيت واتة: بةو شَيوةيةي كة شَيخةكانيان ثَييان خؤشة كة ئةمةش  تةئويل كردن و لَيكدانةوةي دةقةكان بةو -3
 لةنَيوان هةردوو الياندا هةية.

وتين ضةند وتةيةكي شاراوةو ناديار بةئةو كةسانةي كة دةيانةوَيت بَينة ناو ِرَيبازةكة كة ئةمةش بة ِرووني ديارة لة شيعرةكةي -4
 كؤكةرةوةي بريوباوةِري هةقة حةمةسوريةكان.  محةسوور كة ناوي ناوة

 (.162-161)عبداهلل: ِرةفيق جميد، حركة احلقة واحلمة سوريية بني االسالم والباطنية، ص
هةرضةندة د.ِرةفيق شواني هةستاوة بة جواب دانةوةي ئةم نوسينةي دكتؤر ِرةفيق مةجيد بة ناوي )ديسان لة هةقة كةوتنة تةقة، بةاَلم 

ثةيوةندي نَيوان هةقةو باتنيةكاندا تةنها دةَلَيت بة هيض جؤرَيك ئةمانة واتة )هةقةكان( وةك بةهائيةكان دذي دين نةبوون و  لةوةاَلمي
ا هةوَلي لةناوبردني ديين ئيسالميان نةداوةو داواي ثَيغةمبةرايةتي و كتَييب ثريؤزيان نةكردووةو ثابةند بوون بة ئايين ئيسالمةوة تةنه

دينيان تَيكةَلي اليةني كؤمةاَليةتي كردووة، بةاَلم دوورو نزيك بةِرَيزيان نةهاتوون بة شَيوةيةكي ئةكادميي ئةو هةواَلة ِرةد ئةوةنة هةية 
بكةنةوة كةوا بةهائواَل نةهاتووة بؤ دةوروبةري شةدةَلةو سةرطةَلو ياخود هيض ثةيوةنديةك لةنَيوان شَيخةكاني ثَيش شَيخ عبدولكةريم 

 ِرووي نةداوة، ياخود هيض لَيك ضونَيك نية لة نَيوان بةهائيةكان و كؤمةَلةي هةقةدا(.و بةهائواَل 
 (.144-142، ال2000( شوباتي 142) شواني: د.ِرةفيق، ديسان لة هةقة كةوتنة تةقة، طؤظاري: كاروان، ذمارة)

بةناوي ثياوَيك كة ناسراوة بة )بةكري   14/5/2013( لة 277ديسانةوة هةر لةسةر هةمان بؤضوون ِرؤذنامةي ئاوَينة لةذمارةي )     
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حةمة سؤران(ـة ئةوة ثشت ِراست دةكاتةوة كةوا بةهائواَل لة سةرطةَلوو ذياوةو ئَيستا كةسَيكي عةِرةب ئةو ئةشكةوتةي كِريوةو تةلبةني 
 كردووةو بةهائيةكان سااَلنة سةرداني دةكةن.

هةقةو بةهائيةكان لَيك دةضن، وةك: باوةِر بونيان بة يةكساني نَيوان ثياوو ذن و وة دةَلَيت: لة هةندَيك ِرووةوة بزوتنةوةي      
 ضةسثاندني ئاشيت نَيوان طةالني دونياو دوور كةوتنةوة لة دةمارطريي و نةتةوة ثةرسيت.

ئةطةر ضي ضةند شتَيكي }بةاَلم كاك مستةفا عةسكةري لة نوسينَيكي دواتردا بة ناوي )تيشكَيك بؤ سةر نوسينةكةي ئاوَينة دةَلَيت(: 
هاوبةش هةبَيت لة نَيوان ئايين بةهائيةكان و بزوتنةوةي هةقةدا وةك بِروا بة ئاشيت و ئاشيت ثةروةري يان يةكساني نَيوان ذن و ثياو  

يةك ضوونة ئةمانة ئةوة ناطةيةنَي كة ئايين بةهائيةكان كاريطةري لةسةر سةرهةَلداني بزوتنةوةي هةقة هةبووة، ضونكة ئةم جؤرة بة
 .{لة هةموو ئايني و ئاينزاو ِرَيبازة ئاييين و بزوتنةوة ضاكسازيةكاندا بةرضاو ئةكةوَيت

 (.14/5/2013، ِرَيكةوتي 277)ئاوَينة، ذمارة: 
 بةاَلم ديسانةوة دةبينني: ئةمري فةرهةنط ئيمامي لة كتَيبةكةيدا دةَلَيت: )شَيخ ئةمحةدي سةردار ضووةتة الي بةهائوالَ دواتر بةهائواَل     

بريةوةري ِرؤذانةي شَيخ ئةمحةدي سةرداري نوسيوةتةوةو كراوة بة كتَيب و دواي وةفاتي شَيخ ئةمحةدي سةردار بؤ ثاراستين كتَيبةكة 
ردوويانةتة خانةقاي كةركوك و دوايي سةيد ئةمحةدي خانةقا كتَيبةكةي داوةتة ئينطليزيةكان و ئةوانيش ناردوويانةتة بةريتانيا و نا

ثاشرت براوةتة ئةمريكاو كةس نازانَي ئَيستا كتَيبةكة لةالي كَي ية لة ئةمةريكا(. )ئيماني: ئةمري فةرهةنط، بةهائواَل لة كوردستان، 
 (.118ز، ال2010سلَيماني، ساَلي  -: دَلشاد كةريم، ضاثخانةي: ِروونوةِرطَيِراني

ئةوةي بؤمان دةردةكةوَيت ئةوةية كةوا جطة لة مامؤستا ِرةفيق مةجيد ضةندةها كةسي ديكةش هةبوون كة ئةم بزوتنةوةيان داوةتة      
جَيطةي مشت و مِري زؤر زياترة لةم توَيذينةوة كورتة، بةاَلم ثاَل كؤمةَلة باتنيةكان، جا ئايا ئةم بؤضوونة تا ضةند ِراستة يان نا ئةوة 

َلة من تةنها ئةوةندة دةَلَيم كة زؤر بابةتي هاوبةش هةية لة نَيوان بةهائيةكان و بزوتنةوةي هةقةدا، بةاَلم الم واية كة شَيخةكاني شةدة
ية مةنسوب و موريدةكانيان سةرداني بةهائواَليان كردبَيت ِراستةوخؤ ئةم بؤضوونانةيان وةرنةطرتووة لة بةهائيةكانةوة بةَلكو بؤي هة

واني و ثَيي سةرسام بوبَينت و ثاشان بة تَيثةربووني كات ئةم بابةتةيان لةناو دةروَيشةكاني ديكةدا باَلو كردبَيتةوةو شَيخةكانيش لةبةر ج
 و دروسيت هةندَيك لة خاَلةكاني ضاوثؤشيان لَي كردبن.

 -مجال حممد باجةالني و بزوتنةوةي هةقة: خاَلي سَييةم: د.     
كاتَيك سةرجني توَيذينةوةكةي بةِرَيز دكتؤر مجال حممد باجةالني دةدةيت و قووَل دةبيتةوة لة خوَيندنةوةي بريو بؤضوونةكاني ئةوةت 

ةت بة كؤمةَلةي هةقة كة بةِرَيزيان بؤ دةردةكةوَيت كةوا توَيذينةوةي جةنابيان بة يةكَيك لة توَيذينةوة هةرة باشةكان دادةنرَيت، سةبار
، هةوَليان داوة ئاماذة بة اليةنة ئةرَيين و نةرَينيةكاني ئةم بزوتنةوةية بدةن و اليةكيان فةرامؤش نةكةن لةبةر خاتري اليةنةكةي ديكة

ابيان لةسةر زماني هةندَيك لةو هةوَل دةدةم بة طوَيرةي توانام لةم خااَلنةي خوارةوةدا ئاماذة بة هةندَيك لةو ِرةخنانة بدةم كة جةن
يةكان كةسانةي كة ضاوي ثَييان كةوتووة ياخود نوسراوةكانياني خوَيندؤتةوة دةيطَيِرَيتةوة، بةاَلم لةم بةشةدا ئاماذة تةنها بةخاَلة نةرَين

 ةوة.دةدةم نةك خاَلة ئةرَيين و ئيجابيةكان ضونكة باس كردني ئةو بةشةيان دةكةوَيتة باسي سَييةم و كؤتايي
 

 -خاَلة نةرَينيةكاني بزوتنةوةي هةقة لة ِروانطةي د.مجال باجةالنيةوة برييت ية لةم خااَلنةي خوارةوة:
نةكردني هةندَي لة درومشةكاني ديين ئيسالم وةك نوَيذو ِرؤذو، وة تةئويل كردني ئةو ئايةتانةي كةلةوبارةيةوة هاتوون بة شَيوةيةك -1

( بةوةي خوا داوامان لَي 99وني خؤياندا، وةك: ئايةتي ]َواْعُبْد َربََّك َحتَّى َيْأِتَيَك الَيِقني[)احلجر، ئايةتي:كةوا بطوجنَيت لةطةَل ِراوبؤضو
. دةكات كةوا بيثةرستني تا دةطةينة يةقني و دَلنيايي ئَيستاش ئةمان طةيشتوونةتة ئةو ثلةية بؤية ثَيويستيان بةو درومشة ئايينيانة نية

ر ثشيت بةستووة بةوةي كة د. عززةدين مستةفا دةطَيِرَيتةوة لةسةر زماني باوكيةوة لةكاتَيكدا كة مامةِرةزا طلةيي لَي لةم خاَلةشدا نوسة
زاش كردووة كةبؤضي دذيانة ئةويش وةاَلمي داوةتةوة كةهؤكاري دذايتيةكةي دةطةِرَيتةوة بؤ واز هَينانيان لةكردني نوَيذ؟ وةاَلمي مامة ِرة

 كة بامسان كرد.  بةو شَيوةية بووة
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(؛ )باجةالني: د.مجال حممد، احلقة، طؤظاري 113)ئاوِردانةوةيةك لة بزوتنةوةي هةقة، باشبةندي دووةم، رةسول: د.عزالدين مستةفا، ال 
 (.389ز، ال2006( ساَلي: 6زانكؤي كؤية، ذمارة )

نةي سؤيف لةحاَلةتي جةزبةدا دةيكات كةثَييان دةَلَين: شَيخ حوسَيين خانةقاش دةَلَيت: ئةم حاَلةتي جةزبةو ئةو قسة هةلةق و مةلةقا
)شةتةحات( جؤرة سةربةستييةكي بريكردنةوةو قسةكردني لةناو تَيكِراي حةقةكان كردبوو بةباو كةئةمةش دةبوو بةهؤي ثةيدا بوني 

انة مةال سةالمي كوِري مةال مستةفاي طةلَي مشتومِري فةلسةيف لةبارةي خوايةتي و يةكَييت طةردون و ئةم جؤرة بابةتانةوة، يةكَي لةم
ترَي خؤر بوو، ئةم زاتة حاَلةتي جةزبةكةي بةعلومي دينييةوة طرتبووي وةطةياندبووية باوةِر بة فةلسةفةي جةبريية كةسةليب جوزئي 

تي فةلسةيف بوو. ديارة اختيار لةئادةميزاد دةكات، تةنانةت واي لَيهاتبوو نوَيذيشي نةدةكردو، هةميشة لةطةَل خؤيدا خةريكي حماكةمة
ئةم جؤرة حاَلةتة ِرَيي بؤ زؤر كةسي نةخوَيندةواريش بةرةاَل كردبوو هةريةكة بةجؤرَي خؤيان لةقةرةي ئةم مةسةلةية بدةن، بةتايبةتي 

ئةم سيانة  حةمة سور. -3ِرةزا هةَلةدني.  -2ئةمحةد شةربة.  -1سَي كةسيان كةثاشان ثةيوةندييان بة مةال سةالمةوة نةما ئةوانيش: 
هةميشة لةناو خؤياندا لةباسي بون و نةبوني خواو شيت وادا بوون هةرضةندة ثةيوةندييان لةطةَل خةَلكدا نةبوو، مةبةستيشيان نةبوو 
خةَلك طوَي لةقسةكانيان دةطرَيت يان نا، ئةمانة طةيشتبونة ثلةيةك دةست لةدونيا بشؤن و دةست داشؤرينةكةشيان واي لَيهاتبووو 

دييان لةطةَل هةموو جؤرة ثابةند بونَيك بِرا بوو، هةر بؤيةش نوَيذيان نةدةكردوو، نوَيذ كردنيان بةجؤرة سةردانةواندنَيك بؤ ثةيوةن
ئيلتيزاماتي دونيا دادةنا. ئةمانيش هةرضاوةِرواني هاتين حممدي مةهدي بوون كةبَي و دونياي ثِر جةورو ستةم ضاك بكات. ) عةسكةري: 

 (.2، ثةراوَيزي ذمارة )88-87ةوةيةك لةبزوتنةوةي هةقة، ال مستةفا، ئاوِردان
 (.75-74هةروةها حةمة ئاغاي ثشدةريش نوَيذي نةكردووة )نورةديين: مةال مسايل، سَي باَلةكةي بزوتنةوةي هةقة، ال 

 
يةكان بةطشيت و بةهائيةكان بةتايبةتي بة هةمان شَيوةي د. ِرةفيق مةجيد ئةميش دةَلَيت لَيكضونَيكيي ئَيجطار زؤر هةية لة نَيوان باتن -6

 و بزوتنةوةي هةقةدا، كة دةقي وتةكةي جةنابيان لةم بارةيةوة برييت ية لةمةي خوارةوة.
دةَلَيت: لةكاتَيكدا دَيني بةراوردَيك دةكةين لة نَيوان درومشةكاني بزوتنةوةي هةقةو درومشي بةهائيةكان دةبينني هَيندة لةيةكةوة }

 .{ني بَلَيني وةك يةك واننزيكن كة دةتوان
 (.41)باجةالني: د. مجال حممد، احلقة، ال

ثاشان لة كوَيخا عةزيز ِرةشيد كة موختاري ناوضةي تةق تةق بووة هةروةها عةبد جاسم ناوَيك لةطةَل د. حممد باليساني ئةويش لة     
شَيخ عمر باليسانيةوة دةطَيِرَيتةوة كةوا دةماو دةم بيستوويانة يةكَيك لة بةهائيةكان لة ئةشكةوتَيكي ناوضةي سورداش و نزيك لة 

و ناوي )إيشان( بووة، ئةو كةسة كاريطةري لةسةر شَيخ عبدالكريم دروست كردووةو ئةم بؤضوونانةي خستؤتة شةدةَلة ذياوة
 (.393-392مَيشكيةوة.)باجةالني: د. مجال حممد، احلقة، ال

كتَييب  39(ـي الثةِرة 7دةتوامن بَلَيم حممدي مةال كةرمييش تا ئةندازةيةك بريوبؤضوونَيكي واي ال هةبووة هةر وةك لة ثةراوَيزي ذمارة )
ئاوِردانةوةيةك لةبزوتنةوةي هةقةدا دةَلَيت: سةرةِراي ئةوةي كة وترا من واي بؤ دةضم ناوناني كؤمةَلةكة بة هةقة لة شَيخ عبدالكريم 

هةق زانينةوةو  خؤيةوة بوبَي، ناونانةكةش سةرةِراي ئةو كارة سايكؤلؤجيةي دةيكاتة دَل و دةرووني ثةيِرةوةكان لة ِروي خؤ بةِراست و
ناحةزان بة ناِراست و ثوض، ثةيوةنديةكيشي بة ثامشاوةي كؤمةَلي )ئةهلي هةق(ـةوة هةبَي كة ئَيستا لة طةلَي الي كوردستاني عَيراق و 

 ئَيراندا هةن(.
 ((.7، ثةراوَيزي ذمارة )39)عةسكةري: مستةفا، ئاوِردانةوةيةك لةبزوتنةوةي هةقة، ال

و هاوةاَلني هةقةوة  دةطَيِرَيتةوة كةوا لة ناو هةقةكاندا ئيشرتاكي )هاوبةشي( خَيزان هةبووة، ضةندةها منوونة  لة هةندَي لة خزمان-3   
لةوانةية هةندَي زيادةِرةوي لةم بارةيةوة كرابَيت، بةاَلم طوماني تَيدا نية شتَيك لة بةدِرةوشيت  لةناو }لةسةر ئةمة ئةهَينَيتةوةو دةَلَيت: 

هةبووة خؤم بيستم لة ثياوَيكي بة غريةت كة خةَلكي )ئؤمةر طومبةت( بوو ناوي حاجي محد أمني فاتكان بوو ئةيوت:  ئةم كؤمةَلةيةدا
دوو كةس بةناوةكاني مةولود عةلي و ئؤمةر ئامينة كة شوَين كةوتةي مامةِرةزا بوون و خةَلكي طوندي ئؤمةر طومبةت بوون لةكاتَيكدا 
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طةِرانةوة ئافرةتَيكيان لةطةَل خؤيان هَينا بةبيانوي ئةوةي كةوا خوشكيانة لةو ِرووةوة كة سةر بة  لةسةرداني شَيخةكةيان مامةِرةزا
 هةقةن هةموويان، بةاَلم بوو بة كَيشةيان كة كاميان لة ثَيشرتن بةوةي كةوا دةسيت بةسةردا بطرن و لةطةَلي دابن وةك خَيزان ياخود وةك

ةوت بةسةر ئؤمةر ئامينةداو ئافرةتةكة تةنها بوو بة هي ئةو ثاشان لةطةَليدا لةسةر يةك جَيطة دؤست، لة كؤتاييدا )مةولود عةلي( سةرك
 .{دةخةوتن

(، جطة لةمة لةهةمان هامشدا ضةندةها منونة ئةهَينَيتةوة كةلة كةساني 36، ثةراوَيزي ذمارة :398)باجةالني: د.مجال حممد، احلقة، ال
 نزيك لة بزوتنةوةي هةقةي بيستووة.

( كتَيبةكةي مستةفا عةسكةري لة شَيخ ستارةوة دةطَيِرَيتةوة كةوا 68( الثةِرة )6م بارةشةوة حممدي مةال كةريم لة ثةراوَيزي ذمارة )لة
من ئاطادارم لة ِرَيدار لةناوضةي شوان ئافرةتي هةقةم ديوة دةيوت: ثياوو ذن شةو ثَيكةوة دةخةون كَيوَيكيان لة بةيناية، ثاشان }دةَلَيت: 

 ر ئةو ئافرةتة وتي: شةرت نية ئةو كَيوة كَيوي ِراستةقينة بَيت، بةَلكو بةردَيكي بضوكة لة نَيوان هةردووكيان دادةنرَيت و شةو هةمووهة
 (.6، ثةراوَيز )68. )عةسكةري: مستةفا، ئاوِردانةوةيةك لةبزوتنةوةي هةقة، ال{ثةيوةنديةكي نَيرو مَييينةشيان دةبَي، هتد...

ة شَيخ عبدالكريم و مامةِرةزاش هةرضةند وا نيشاني خةَلكيان داوة كة ثةيوةسنت بة درومشة دينييةكانةوة بةاَلم لة ِراستيدا ثَيي واي -4  
 ئةوانيش باوةِريان ثَيي نةبووة، بةَلكو لةبةر ِراكَيشاني سؤزي خةَلكاني سادة ئةو كارانةيان كردووة، ئةطينا مةعقول نية شَيخ ضاو لة

 ها ثَيضةوانةي قورئان و سوننةت بنوقَييَن لةكاتَيكدا شوَين كةوتووةكاني دةيكةن و ئةويش هيضيان ثَي نةَلَيت.كارانَيكي ئاوة
 ئةم بؤضوونةي بةِرَيزيان نوَي نيية بةَلكؤ ثَيش ئةميش مامؤستا حممدي مةال كةريم هةمان بؤضووني هةبووة ئةوةتا بةِرَيزيان دةَلَين:

جطة لة شَيخ  -وانني بطةينة ئةوة كة ضيين يةكةمي ثياوة بةِرَيوبةرو قسة ِرةواكاني كؤمةَلةي هةقةلة ثوختةي ئةم بةشةوة دةت}  
 عبدالكريم و مامةِرةزا نيمضة )باتنيةت(ـَيكيان  تَيدا بووةو بؤ خؤيانيان ِرةوا بينيوة بة ثَيويسيت نةزانن لةسةر ثةيِرةوي لَيكردني

بدولكةريم و مامةِرةزام لةمة الخست،ضونكة شيت وايان لَي هةست ثَي نةكراوة، بةَلكو بة نةرَيتةكاني ئاين سوور بن، بؤيةش شَيخ ع
ا بة ثَيضةوانةوة، بةاَلم لةطةَل ئةوةشدا الم واية ئةم هةَلوَيستة لةاليةن ئةم دوانةوة تةنيا تةكتيك بووة، ئةطينا ئةقَل نايطرَي سؤيف و

شتا شَيخ بة شَيخي و سؤيف بة سؤفيةتي مبَينَيتةوةو لةيةكرتي جوَي نةبنةوة )عةسكةري: ئاشكرا لة ِرَيبازي شَيخ بةلةسة بيَب كةضي هَي
 .{(3، ثةراوَيزي ذمارة )88مستةفا، ئاوِردانةوةيةك لة بزوتنةوةي هةقة، ص

و ضةندةها وتةي ثاشان باسي ئةوة دةكات كةوا حةمةسوور بانطةوازي ثَيغةمبةرايةتي دةكات و دةَلَيت بةهةشت و جةهةننةم الي منة -5 
وَيي بيسرتاوي كةساني ئاطادار لَيي نةقل دةكات، ثاشان لة كةسَيك بة ناوي عةبدواَلي حاجي ئؤمةر طومبةتي دةطَيِرَيتةوة كةوا دةَلَيت بة ط
ك لة خؤم بيستم كة محةسوور قسةي لةطةَل شوَين كةوتوواني دةكرد لة طوندةكةمان كة تَيكةَلةيةك بوون لة ثياو لة ذن لة يةكَي

ئايا مامؤستايان و زانايان ناَلَين }سةردانةكاني بؤ الدَيكةمان هاتبوو فةلسةفةي لَيدةدا لةسةر دروستَييت تَيكةَل بووني نَيرو مَي دةيوت: 
ةكةوَيت خواي طةورة مرؤظي لة قوِرو خؤَل دروست كردووة، ئامادةبووانيش دةيانوت: بةَلَي واية، ثاشان ثَيي دةوتن: ضي زةرةرَيك لة خوا د

 .{ئةطةر بَيت و ثارضةيةك لة خؤَل خبةينة كوني ديوارَيك
 (.407كة مةبةستةكةي ِروونة لةوةي كة دةيةوَيت بَي ئةخاَلقي بة ِرةوا دابنَيت، بةو ِرَيطة نادروستة. )باجةالني: د.مجال حممد، احلقة، ال

يةكَي ديكة لةو خااَلنةي كة كؤمةَلةي هةقةي ثَي تاوانبار دةكات ئةوةية كةوا دةَلَيت ئةم كؤمةَلةية لةثشتطريي كةراني حيزبي شيوعي -6 
 ( تَينةدةثةِري كة شؤِرشي حيزبي بةعسي10بوون لةم سااَلنةي دواييدا، هةتا ضريؤكَي دةطَيِرَيتةوةو دةَلَيت لة كاتَيكدا كةوا تةمةمن لة )

ز( كرا لة دذي عبدولكةريم قاسم دةوَلةتيش هةستا بة ِراوةدووناني شيوعَيكان و زيندانيكردنيان، دةَلَيت: بينيم زياد لة 1963ساَلي )
( كةس لة شيوعَيكاني ثارَيزطاي هةولَيرو موصَل كة لة كورد و عةِرةب ثَيك هاتبوون بةناو دَيكةماندا )تاَلةباني طةورة( لةناوضةي 150)

ةق تَيثةِر بوون و ِرؤشنت بؤ الي كؤمةَلةي هةقةي سةر بة مامة ِرةزا لة طوندي )كةلكةمساق(، كة داَلدةداني شيوعَيكان لةاليةن تةق ت
 (.405مامةِرةزاوة بةَلطةي هاوسؤزي و نزيكية لَييانةوة. )باجةالني: د.مجال حممد، احلقة، ص

ثاش ئةوةي مامةِرةزا لة ِرَيطةي طةورة شاعريي كورد )عةبدواَل }انيدا دةَلَيت: هةر لةو بارةيةوة كةريم ئةمحةد لة كتَييب بريةوةريةك 
طؤرانةوة( حيزبي شيوعي ناسي بة اليةنطرةكاني طوت: ئَيستا واحيزبي حةقمان دؤزيةوة، كة هةموومان دةبَيت ثشتطريي ئةم حيزبة 
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يةكاني كةريم ئةمحةد، وةرطَيِراني: جةالل دةباغ، ضاثخانةي . )بريةوةر{بكةين، خؤيشي بووة ئةندامي ئةجنومةني ئاشتيخوازي عَيِراق
 .211ز(، ال2006(، ساَلي )1ِرةهةند، سلَيماني، ضاثي)

هةروةها جةالل دةباغ دةَلَيت: هاوِرَي حةميدي مامةِرةزا شيوعييةكي دَلسؤزو ضاالك و ضاو نةترس بوو، هَيمن و لةسةرخؤو دووربني، 
َيطريو بة ئةزموون بوو، هةميشة اليةنطريي كَيشةو داخوازي جوتياران بوو(. )دةباغ: جةالل، مامة خاوةني بريوِرايةكي ضةسثاو و ج

 (.7ز(، ال2007(، ساَلي )24ِرةزايةكان يان )براياني هةقة( و هةَلوَيسيت جوامَيرانةيان، طؤظاري: )ضيا(، ذمارة )
 

ي دةكةن كة مامةِرازيةكان هاوسؤزي و ضاالكي زؤريان هةبووة بؤ ئةمانةي سةرةوة هةمووي ثشت ِراسيت قسةكةي د.مجال حممد باجةالن
 حيزبي شيوعي.

خاَلي حةوتةم و كؤتايي بةرَيز دكتؤر مجال باجةالني ِرةخنة لة بريو بؤضووني محةسوور دةطرَيت لةسةر ئةوةي كةوا بةَلطة  -7
[ األنفال: ئايةتي: ِفْتَنٌة َوَأْوَلاُدُكْم َأْمَواُلُكْم َأنََّما َواْعَلُمواموَي: ]دةهَينَيتةوة لةسةر منداَل نةبوني طروثةكةي بةوةي كةوا خواي طةورة دةفةر

 (. 70ز(، ال1983( ساَلي 15(. )علي: ِرةشيد حممد، مةسةلةيةكي مةزن و هةوَلَيكي كةم، طؤظاري كاروان، ذمارة)28)
ةمةسوور هَيندة شوَينكةوتةي قورئانة با ماَلي دونياشي كؤ بةِراسيت ئةمة بانَيكةو دوو هةوا وةك كوردةواري دةَلَيت باشة ئةطةر ح

كةي نةكردايةتةوة خؤ ئايةتةكة ضؤن دةَلَيت منالَ فيتنةية هةر ئاواش دةَلَيت ماَلي دونيا فيتنةية، بةاَلم وةك دةبينني حةمةسوور و تاقمة
ة ئةمةش دةري دةخات كةوا حةمةسوور كةسَيك بووة كة لة هةموو خةَلكي ئةو ناوضة زياتر هةوَلي كؤكردنةوةي ماَلي دونيايان داوة، ك

 لة نَيوان بؤضوونةكانيدا دذايةتيةك هةبووة.
هةروةها دةَلَيت: باشة بؤ تةنها سةيري ئةو ئايةتة دةكات لة كاتَيكدا ئَيمة ئايةتي كةمان هةية كة زياتر مذدة بةخشة وةك ئايةتي: 

(. واتة: )ماَل و منداَل زينةت و جواني دونيان(. وة دةَلَيت: باشة بؤ ئةم ِرةش 46[ الكهف، ئايةتي: )دُّْنَياال اْلَحَياِة ِزيَنُة َواْلَبُنوَن اْلَماُل]
 بينية، بؤ دةبَيت موسَلمان طةش بني نةبَيت؟!

و كؤتايي دةست دةكةم ئةمة كورتةي ئةو ِرةخنانة بوو كة ئةو سَي زانا بةِرَيزة دةربارةي هةقة هةيان بوو إن شاء اهلل لة باسي سَي يةم    
 بة باس كردني هةموو ئةو خاَلة ئةرَينيانةي كةوا لةم بزوتنةوةيةدا هةية.

 
 تةوةري سَييةم:

 -طرينطرتين ئةو خاَلة ئةرَينيانةي كةوا نوسةران لة ثياهةَلداني بزوتنةوةي هةقةدا باسيان لَيوة كردووة:
 يةكةم: يةكساني و دادثةروةري

 بةسنتدووةم: ِراوَيذو كؤِر 
 سَي يةم: ِرَيز طرتن لة ذنان / سةربةسيت ئافرةتان

 ضوارةم: برايةتي
 ثَينجةم: ثاك و خاوَيين
 شةشةم: هةق ثةرسيت.

 حةوتةم: ئابونة
 هةشتةم: ِرةوشت.

 
 يةكساني و دادثةروةري

كةسَيكي هةقة خؤي لة ئاسيت كؤمةَلةكةيدا واتة: ثةرة ثَيداني طياني هاوبةشي لة سامان و داراييدا بة طشيت. بةثَيي ئةم ثةيِرةوة هيض 
ر بة خاوةن ماَل و سامان و زةوي نةزانيوة، هةر ماَلَيكي بووبَي وا دانراوة هي هةموو كؤمةَلةكةية نةك بة تةنها هي ئةو، بة واتايةكي ت
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 ئةو ماَلة بة ِراسثاردة دانراوة لة ذَير دةسيت خاوةنةكةيدا.
يةكيةتي و بَي تةماعي ناو هةقةكان واي دةردةخست كة باوةِريان بة جؤرة سؤشياليزمَيك بووبَي،  شَيوة ذياني هاوبةشي و هةسيت     

ضونكة كةسيان بَي ثرسي ئةواني تريان، يان بَي بةشداري كردني كؤمةَل دةستكاري ماَل و ساماني خؤي نةدةكرد، زؤر جار ِرَيك كةوتووة 
 (.66كؤمةَل خبورَي.)عةسكةري: مستةفا، ئاوِردانةوةيةك لة بزوتنةوةي هةقة، الجؤرة خواردنَيك يان ميوةيةك هةَلطرياوة تا بة 

بةِراسيت ئةطةر سةيري ئةم هاوكاريية جةماوةريةي هةقةكان بكةين لة ِروانطةي ديين ثريؤزي ئيسالمةوة دةبينني كارةكةيان لة      
إن األشعريني بَيت( لة وةسف كردني ئةشعةرَيكاندا دةفةرموَيت: )) كِرؤكي ديين ئيسالمةوة وةرطرياوة، ثَيغةمبةري خوا )درودي خواي لَي

((. إذا أرملوا يف الغزو، أو قل طعام عياهلم باملدينة مجعوا ماكان عندهم يف ثوٍب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية فهم مين وأنا منهم
 (.2500(. ومسلم، رقم احلديث: )2354)أخرجه البخاري، رقم احلديث: )

اتة: هؤزو قةبيلةي ئةشعةريةكان ئةطةر خواردنةكةيان لة كاتي غةزادا كةم بكات، يان خواردني ماَل و منداَليان كةم بكات ئةوا و     
هةرضي خواردنيان ال دةست دةكةوَيت كؤي دةكةنةوة لةيةك ثؤشاكدا و ثاشان لة بةيين خؤياندا دابةشي دةكةن بة يةكساني، ئينجا 

  عليه وسلم( دةفةرموَيت: بةِراسيت ئةوان لة منن و منيش لةوامن.ثَيغةمبةري خوا )صلى اهلل
جا لة ِرؤشنايي ئةو فةرموودةيةي سةرةوةي ثَيغةمبةري خودادا )صلى اهلل علية وسلم( دةَلَيم: بةراسيت ئةو كارةي هةقةكان ثَيي      

 هَينجراوي شةريعةتي ئيسالمة.هةستاون ثَيش ئةوةي ثَيي بَلَيني سؤشياليسيت كارَيكي تةواو ئيسالمي و هةَل
 ثرس و ِراوَيذ كردن:  -2     

لةكاتي ثَيويست و ِرووداني هةر ِرووداو و ثَيشهاتَيك براو خوشكاني كؤمةَلي هةقة بةبَي جياوازي و ثَيكةوة كؤ بوونةتةوةو ثرس و 
ي كَيشةو بابةتةكة، دواتر وةكو بِريارَيك كاريان ثَي ِراوَيذيان كردووة، تا سةرةجنام طةيشتوونةتة ئةجنامَيكي دياري كراو بؤ ِرَيطةضارة

 كردووةو ثَيوةي ثةيوةست بوون.
هةموو ئةنداماني بزوتنةوةي هةقة كة تةمةنَيكي ثَيطةيشتوويان هةبووبَيت، لة ئةم ثرس و ِراثرسيةدا مايف دةربِريين بريو        

 (.139ة شَيخ عبدالكرميي شةدةَلةوة تا حةمةسووري كاَلو قوت، البؤضوونيان هةبووة. )محة تؤفيق: ِرَيبوار، بزوتنةوةي هةقة ل
بةِراسيت منيش دةَلَيم ئةم ئاكارةشيان لة سؤنطةي شةريعةتي ئيسالم و ئايةتة ثريؤزةكاني قورئانةوة وةرطرتووة، خواي طةورة لة        

( واتة:) بةِراسيت بِرواداران كارةكانيان بة 38ئايةتي:  وةسفي موسَلماناني ِراستةقينةدا دةفةرموَيت: ]وأمرهم شورى بينهم[ )الشورى،
ةكي ِراوَيذو ِراطؤِرينةوة لة نَيوان خؤياندا جَي بةجَي دةكةن( بؤية دةَلَيم: بةم خاَلةشيان بزوتنةوةي هةقة توانيويانة ئةطةر لةمةوداي

 كةميشدا بَيت ديين ئيسالم لةاليةني نةزةريةوة بهَيننة بواري ثِراكتيكي.
 -ربةسيت ئافرةت:سة-3

هةقةكان هةميشة هةوَلي قةاَلضؤكردني ضةوساندنةوةي ئافرةتيان داوةو لة طةلَيك ضةمك و اليةنةوة هةوَلي ثاراستين مايف ئافرةتيان      
 لة ذنَيك دةداو بةِرَيزةوة لة ئافرةتيان ِروانيوة، هةر بؤيةش بةردةوام دذي بريوبؤضووني ذن بة ذن و، طةورة بة بضوك و، هَيناني ثرت

وةستاون. هةروةها بة تةواوي دذي وةرطرتين شريبايي و ثارة بوون، هيض هةقةيةك كضةكةي خؤي بة ثارة نةدةطؤِريةوة، ئةو خةَلكانةشيان 
خؤش نةدةويست كة ثابةندي ئةم دياردة نةطريسة بوون؛ بةم هةواَلنةشيان فشاري كؤت و ثَيوةندةكاني كؤمةَليان لةسةر ئافرةت كةم 

تةوة. )كاكة محة: دانا، ِرؤَلي بزوتنةوةي هةقة لةثَيشكةوتين كؤمةاَليةتي كوردة واريدا، طؤظاري ثةيظ، حوزةيراني ساَلي ضوارةم كردؤ
1989.) 

ني بةِراسيت لةسةر ئةم خاَلةش من دةَلَيم جطة لة بابةتي هَيناني زياد لة ذنَيك هةموو كارةكاني ديكةيان هاوتاية لةطةلَ سرودة دينيةكا     
 ئايين ثريؤزي ئيسالم، بؤ منونة: لة خوارةوة ئاماذة بةضةند فةرموودةيةك دةدةم لةم بارةيةوة.

ثَيغةمبةري خوا )درودي خواي لَي بَيت(: نيكاحي ذن بة ذني قةدةغة كردووةوةك لة حةديسدا هاتووة ))نهى رسول اهلل  (أ)
 (.1415صلى اهلل علية وسلم عن نكاح الشغار(( )مسلم، ذمارةي فةرمودة: 

وة ثَيغةمبةري خوا دةفةرموَيت: ))النساء شقائق الرجال(( واتة: )ذنانيش هاوشَيوةي ثياوانن و هةمان مايف ثياوانيان  (ب)
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 (.5869هةية( )اإلمام أمحد، ذمارةي فةرمودة: 

رةي مارةييةكةي لة قورئاني ثريؤزيشدا هاتووة كة ثَيويستة ئافرةت مارةي ثَيي بدرَيت و لةاليةن كةس و كاري مَيردةوة ثا (ت)
(.واتة: 4نةخورَي، وةك خواي طةورة لة قورئاني ثريؤزدا دةفةرموَيت: ]وآُتوا النِّساَء َصُدَقاِتِهنَّ ِنْحَلة[)النساء: ئايةتي:

 مارةيي ئافرةتةكان بدةن وةك واجبَيكي شةرعي كة لةسةرتا دانراوة زؤر بةدَل كراوةيي و ئاسوودةيي(.

ضةندةها دةقي ديكةوة طةيشتينة ئةو باوةِرةي كةوا ئةو كارةي هةقةكان دةيكةن كارَيكي زؤر شةرعي  كةوابوو لةم دةقانةي سةرةوةو
 و تةندروستة، دةبَيت دةست خؤشيان لَي بكةين نةك ِرةخنةيان لَي بطرين.

ةكاندا دروست كردني برايةتي: يةكةم هةنطاوي طرنط بةالي مامة ِرةزاوة بؤ هَينانة كايةي ضاكسازي لة ذياني كؤمةاَليةتي هةق-4
برايةتي بوو لة نَيوان شوَينكةوتواني ئةم ِرَيبازةدا، مةبةست لةم ضةمكة ئةوة بوو كة هةموو هةقةكان خوشك و براي يةكرتين 
بةبَي خوَيندنةوةي جياوازي ناوضةيي و كؤمةاَليةتي، ئابوري، هةر بؤية هةقةكان ئةطةر باسي كةسَيكي هةقيان بكرداية، دةيان 

وة برامانة، بةاَلم ئةطةر باسي كةسَيكيان بكرداية كة لة هةقة ئةخوَييَن و زماني بةخَير بةم ِرَيبازةدا ناهَييَن بة )منكر( طووت ئة
 (.110-109ناويان دةبرد، )حممود: هاوِرَي، بزوتنةوةي هةقةو ِرةنط دانةوةي لة ِراطةياندني كورديدا، ال

ي دياري ئايين ثريؤزي ئيسالمة، خواي طةورة لة بارةي موسَلمانانةوة دةفةرموَيت: ]إنَّما بةِراسيت ئةم خاَلةشيان ديسان خاَلَيك     
 (.10املؤِمُنوَن إْخَوٌة[ احلجرات، ئايةتي: )

واتة: بةِراسيت موسَلمانان براي يةكرتن، بةاَلم تاكة خاَل كة دةبَيتة كَيشة لَيرةدا ئةوةية كة تؤ تةنها طروثةكةي خؤت بة برا      
نيت و ئةواني ديكة بة دذو منكري تةماشا بكةيت، لَيرةدا هاوِرَي حممود دةَلَيت: )بةاَلم تَيكراي خةَلكةكاني تري دةرةوةي هةقةيان بزا

 (.110بة براي خؤيان ئةزاني جطة لة مونكرةكان(. )سةرضاوةي ثَيشوو، ال
ن بة برا نةزانيوة ئةطينا باقي خةَلكي ديكةيان وةك برا سةير بؤية لَيرةدا منيش دةَلَيم: بةم ثَيية بَيت هةقةكان بةس دذةكانيا     

 كردووة بةاَلم ئةمةش ثَيويسيت بة لَيكؤَلينةوةي زياترة، هةرضةند خاَلةكةيان خاَلَيكي ئةرَيين ية بةاَلم من ثَيم باشرت بوو ئةوةندة
بؤية لة ِروانطةي ئيسالمةوة دةَلَيم ئةم خاَلةيان بةئاطا بوناية بيانزانياية كة هةركةسَي لة دذيان بوو مةرج نية هةَلة بَيت، 

 ثَيويستيةكي زؤري بة هةموار كردنةوة هةية بة تايبةتي لةسةردةمي ئَيستاماندا.
ثاك و خاوَيين: ثاكي و ثاراستين تةندروسيت تاك و خَيزان و كؤمةَل يةكَيكة لة رةوشت و ئامؤذطارية طرنطةكاني بزوتنةوةي -5

ي بةرنامةكانداية، ِرَينمايي ثةيِرةوانيان كردووة كة هةميشة جل و بةرطةكانيان خاوَين و ِرازاوةو جَيطةي سةرنج هةقة، كةلة دةستثَيك
 بَيت و ِرؤذانة ِريشيان بتاشن و طرنطي بة كةل و ثةلي ناو ماَل و ثَيداويستيةكاني ِرؤذانةيان بدةن، بؤية جلةكانيان زوو دةشؤري و بة

و تةكيةو خانةقاوة، ئةطةر يةكَيكيش سةرثَيضي بكرداية سزا دةدرا زؤربةي كات، سزاكةيان شةكرو هَيلكة هَينان ثَياَلوةوة نةئةضوونة نَي
 (.103ز، ال1961-1920بوو بؤ ئةو شوَينةي كة سةرثَيضي تَيدا ئةجنام درابوو. )حممد: قارةمان نادر، بزوتنةوةي هةقة 

فةرموودةمان هةية ثشتطريي ئةم خاَلة دةكات، بؤمنونة ثَيغةمبةري خوا )صلى اهلل علية لةناو دةقة ثريؤزةكاني ئيسالميشدا دةيةها 
 (، واتة: بةِراسيت ثاكَييت بةشَيكة لة ئيمان و باوةِر(.223وسلم( دةفةرموَيت: ))الطُُّهوُر َشْطُر اإلميان((. )مسلم: ذمارة )
ن لةنَيو ثاك و خاوَينيدا باسيان كردووةو وتوويانة دةبَيت البربَيت، بةاَلم الي بةاَلم كارَيك كة لَيرةدا جَيي سةرجنة ِريش تاشينة كة ئةوا

 زؤربةي زاناياني ئيسالم هَيشتنةوةي بة واجب زانراوة ئةطةر زؤر هةوَليشيان دابَيت وتوويانة سوننةتة.
ندنةوةي زياترة كة ئايا لةبارةي ئةو لةطةَل ئةوةشدا ئةمان فةرمانيان بة البردني كردووة، كة ئةم خاَلةش جَيي مشت و مِرو خوَي

 دةقانةي كة فةرمان بة هَيشتنةوةي ِريش دةكات ئةوان بؤضوونيان ضؤنة؟.
بةاَلم من دةَلَيم بةِراسيت لةوة دةضَيت ئةو خاَلة تةنها ثةيوةست بَيت بة مامة ِرةزاو باَلي مامةِرةزاييةكانةوة، ضونكة شَيخ 

بَيت( خؤي ِريشي هَيشتووةتةوة وةك لة وَينةكاني ديارة، هةروةها حةمةسوور و شوَين كةوتوةكانيشي عبدولكةريم )ِرةمحةتي خواي لَي 
 زؤربةيان ِريشدار بوون، بؤية دةَلَيم بابةتي ِريش تاشني تايبةت بووة تةنها بة باَلي مامة ِرةزاييةكانةوة.

ةقيقةتي ِرؤذطار بوون و بة ِرادةيةك بةهايان بؤ هةق هةق ثةرسيت: )ثةيِرةواني بزاظي هةقة ئةوثةِري اليةنطريي هةق و ه-6
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دادةنا كة ئامادة بوون بةرطري لة هةق بكةن ئةطةر ضي بة زياني خؤشيان تةواو بوواية، ِرَيدةكةوت ضةندين جار لة دذي خزم و كةس 
خاوةن هةق كردووة، واتة: بؤ دةرخستين  و كاري خؤو بة قازاجني بَيطانة بؤ ِروون كردنةوةي ناكؤكيةك شطةواهييان داوةو ثشتيوانيان لة

هةقيقةت بة هيض كَلؤجَي دؤستايةتي و خزمايةتيان لةبةرضاو نةدةطرت(. )سوَلتاني: حممد عةلي، بزاظي حةقة لةكةركوك، طؤظاري 
 ز(.2002( ساَلي سَييةم، زستاني: 3كةركوك، ذمارة )

موودةكاني ثَيغةمبةرماندا مةودايةكي زؤري داطري كردووة كة ئَيمة لَيرة دوو بةدَلنيايي يةوة ئةم كارةشيان لة قورئاني ثريؤز و فةر     
(. ئَيوة ئةوةي حةق و ِراسيت 29[ سورة الكهف، ئايةتي: )َوُقِل احَلقُّ ِمْن رَّبُِّكْممنونة باس دةكةين ئةوانيش: خواي طةورة دةفةرموَي: ]

 يةو الي خواوة بؤتان هاتووة بة خةَلكي بَلَين.
(. 135[)النساء: ئايةتي:َواألْقَرِبنَين اْلَواِلَدي َْأِو َأْنُفِسُكم َعَلى َوَلْو ِللَِّه ُشَهَداَء ِباْلِقْسِط َقوَّاِمنَي ُكوُنوا َآَمُنوا َياَأيَُّهاالَِّذينةرموَيت: ]يان دةف

رذةوةندي خؤتان و دايك و باوك و واتة: )ئةي ئيمانداران ئَيوة لة شايةتي داندا اليةني حةق و دادثةروةري بطرن هةرضةند لة بة
 نزيكةكانيشتان نةبَيت(.

 ئةم بةَلطانة هةمووي دةري دةخةن كةوا هةق ثةرسيت لة كرؤكي ديين ئيسالمةوة وةرطرياوة.
 -دابني كردني بيمةي كؤمةاَليةتي و ئابوونة: -7     
تي دراوة، لة ِرَيطةي كؤكردنةوةي ئابوونةي مانطانةوة، كة لة سنوري كؤمةَلةي هةقةنشيندا هةوَل بؤ دابني كردني بيمةي كؤمةاَلية     

لةِرَيطةي برا دَلسؤزةكاني هةقةوة واتة: )برا سةيارةكان(. بة شَيوةي مانطانة لة ئةندام و موريداني هةقة كؤكراوةتةوة بؤ كاروباري 
وةيةك هةر كةسَيك بة ثَيي تواناو ويسيت خؤي تةكيةو خانةقاكاني هةقة و ثَيداويسيت ئةنداماني كؤمةَلةكةيان خةرج كردووة، بة شَي

ثارة يان بةشَيك لة بةرهةم  و بةرووبوومي كَيَلطةكةي ثَيشكةشيان كردووة، ئةطةر كةسَيك كارةسات و ِرووداوَيكي بةسةر بهاتباية لةو 
فيق: ِرَيبوار، كؤمةَلةي هةقة لة شَيخ ثارة و ثيتاك و ئابوونة كؤكراوةية هاوكاري كراوة تا كارةساتةكةي ثَيوة ديار نةبَيت(. )محة تؤ

 . ئةمحةد: بةهادين، بزوتنةوةي هةقة لة هةرَيمي كوردستان.137عبدالكرميي شةدةَلةوة تا محةسووري كألو قوت، ال
www.history of kurd.com/2017/2/19  .(.66)عةسكةري: مستةفا، ئاوِردانةوةيةك لة بزوتنةوةي هةقة، ال 

خاَلةشدا دةَلَيم: بةِراسيت دابني كردني بيمةي كؤمةاَليةتي و ِرَيكخستين بة شَيوةيةكي ئاوا جوان و ِرَيك و ثَيك يةكَيكة لة كؤتايي ئةم 
لةو كارانةي كةوا ئايين ثريؤزي ئيسالم زؤر جةخيت لةسةر كردؤتةوة كة دةتوامن بَلَيم فةِرز كردني زةكات و خَيرو خَيراتيش زؤربةي 

تةوة بؤ ئةم خاَلة، وةضةندةها وتةي زاناياني شةريعةتي ئيسالميشمان هةية لةبارةي )التكافل اإلجتماعي( ياخود هةرة زؤري دةطةِرَي
)الضمان اإلجتماعي( دةدوَين و دةَلَين شةريعةتي ئيسالم لةطةَلييت مادام لة سنوري شةرع دةرنةضَيت و نةكرَيت بة هؤكارَيك بؤ دةست 

 خوارةوة دوو دةقي ئايين ثريؤزي ئيسالم دةهَينينةوة لةسةر طرنطي ئةم خاَلة.بِرين و ثارة كؤكردنةوة، وا لة 
(. واتة لة كاري باشدا 2[ )املائدة: ئايةتي:َواْلُعْدَواِن اْلِإْثِم َعَلى َتَعاَوُنوا َوَلا َوالتَّْقَوى اْلِبرِّ َعَلى َوَتَعاَوُنوا)أ(خواي طةورة دةفةرموَيت: ]

 بن بةاَلم هاوكارو يارمةتي دةري كاري خراث مةبن.هاوكارو يارمةتي دةري يةك 
)ب( وة ثَيغةمبةري خواش )صلى اهلل علية وسلم( دةفةرموَيت: ))ليس املؤمن، الذي يشبع وجاره جائٌع إىل جنبه((. )البخاري: األدب 

 (.175، ص3؛ والطرباني يف الكبري، ج112املفرد، 
ؤي تَير بَيت و دراوسَيكةشي برسي بَيت(. بؤية: لةبةر ِرؤشنايي ئةو ئايةت و واتة: )بةِراسيت ئيماني تةواو نية ئةو كةسةي خ

نةي فةرموودانةي كة لةم بارةيةوة هاتوون كة دةتوامن بَلَيم بة سةدةها ئايةت و فةرموودةية، دةَلَيم بيمةي كؤمةاَليةتي كارَيكة لةو كارا
ةدينةدا بة كرداري ثَيي هةستاوة، وةك كردني كؤضةران و هاوثةميانان بة كة سةروةرمان )صلى اهلل علية وسلم( لةسةردةمي حوكمِراني م

 براي يةكرتي ياخود خزمةت كردني هةذاراني مزطةوتةكةي خؤي كة ثَييان دةوترا )ئةهلي صوفة( وةدةيةها منونةي ديكة.
ِرَيكخراو بَيت، ئةطةر يةكَيك بة ِرةوشت: بةو مانايةي كة هةريةك لة ثةيِرةواني هةقة دةبَيت خاوةني ِرةوشتَيكي جوان و -8

وة، ثَيضةوانةي ئةوة ِرةفتار بكات ثَييان دةوت )بَي ِرةوشت(، وة هةر نافةرمانيةكيش ئةطةر لة ئارادا بواية ناضار دةكرا قةِرةبووي بكاتة
 ةوة.ياخود مايف ئةندام بووني لَي دةسَينرايةوة، يان دةبواية كارَيكي بكرداية كة ئةو نافةرمانية بسِرَيت
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 ئةمةش ضةند منونةيةك لة بةرنامةي )ِرةوشت( كة ثةيِرةواني هةقة ناضارن بة جَيبةجَي كردنيان:
 خؤ دوور طرتن لة دزي و درؤو بوهتان و كاري ضةوت.-أ

 ثاراستين ثاك و خاوَيين و لةثَي كردني )ثوزةوانة( واتة: طؤرةوي درَيذ تا ئةذنؤ.-ب
 يةتيةكان و دةرنةضوون لة سنوري برايةتي.ثابةند بوون بة ثةيوةندية كؤمةاَل -ج
 خؤ دوور طرتين طوماناوي و بة ثَيي توانا دوورة ثةرَيزي بكرَيت لة خةَلكي دةرةوةي بزوتنةوةكة.-د
تةوقة كردن لةطةَل يةكرت بة شَيوازَيك كة دةست طوشني نةبوو، بةَلكو دةست لةناو دةست دةخشَينراو دةوترا )يا كةريم و يا -ه
مةبةست لَيي دوو ناوي خوداية وةك اليةنطراني هةقة دةيَلَين، ياخود مةبةست ثَيي شَيخ عبدولكةريم و شَيخ ِرةزاي كةلكةمساقة،  ِرةزا( كة

 وةك حمةمةدي مةال كةريم دةيَلَيت.
الي ِراستةوة ئةمة جؤرة تةوقةيةك بوو كة ثياو و ذن و طةورةو بضوك دةيان كرد ئيرت دةست ماض كردنيان لة ناوا نةبوو، بةِريز 

بؤ الي ضةث دةستيان دةكرد بة تةوقة كردن، بَي ئةوةي كةسي لَيي بثةِرَينرَيت و هةموو هةَلدةستانة سةر ثَي بة تايبةتي لةناو هةموو 
 ِرةوشتةكاندا بةم جؤرة تةوقةيةش دةوترا ِرةوشت.) تةوةكولي: حممد رةئوف، مَيذووي تةسةوف لة كوردستان، وةرطَيِراني: يوسف زاهري

ز، )عةسكةري، مستةفا، ئاوِردانةوةيةك لة 6/9/2005(، 3868(. كوردستاني نوَي، ذمارة )315م، ال2015، 1هةورامي، بةرطي
 (.2706(، ثوشثةِري 54(. )ِرؤذنامةي هامون، ذمارة )78بزوتنةوةي هةقة، ص

ةوشت ثيادةي كردووة زؤربةي هةرة زؤري جَيي لة كؤتايي ئةم خاَلةشدا دةَلَيم: بةِراسيت ئةم خااَلنةي كة بزوتنةوةي هةقة وةك ِر
دةست خؤشي و سوثاس كردنة كة دةتوامن بَلَيم ئةم كارانة لة زؤربةي هةرة زؤري ئاينةكان و بة تايبةتيش ئايين ئيسالم طرنطيان 

 و هتد.ثَيدراوة، لةو خاَلة طرنطانةش خؤ دوور طرتن لة غةيبةت و درؤو بوهتان و ثاراستين لةش و ثاك و خاوَيين 
بةاَلم ئةوةي جَيي هةَلوَيستة لةسةر كردنة ئةوةية كة هؤكاري ضيية ثةيِرةواني ئةم بزوتنةوةية لةكاتي تةوقة كردنياندا سةري 
ثةجنةكانيان لَيك خشاندووة و وتوويانة يا كةريم و يا ِرةزا كة وةك ئاشكراية لة سةردةمي شَيخ عبدالكريم ئةم ئاكارة نةبووة هةروةها 

 حةمةسووريةكانيش نةيان كردووة بةَلكو تايبةت بووة بة كؤمةَلةي مامةِرةزاوة!
بة بؤضووني تايبةتي من تاكة هؤكار بؤ ئةم كارةيان جيا كردنةوةو ناسينةوةي شوَين كةوتواني مامةِرةزا بووة لة كؤمةَل و 

 تاقمةكاني ديكة )خواش زاناترة(.
ين دادةنرَيت لة ئةم بزوتنةوةيةدا برييت ية لة ثشتطريي كردني بةردةواميان بؤ شؤِرش خاَلي نؤيةم لةو خااَلنةي كة بة ئةرَي -9

 و بزوتنةوة نيشتمانيةكان. 
مامؤستا كةريم زةند دةَلَيت: شَيخ عبدالكريم هاوكاري شؤِرشي شَيخ مةمحودي نةمري كردووة لة جةنطي كؤتةَلدا، لة ضياي 

 مودي نةمر بوون.طةورةدَي، لةوَي ثاَلثشيت لةشكري شَيخ حم
هةر لةبةر ئةمةش بوو شةدةَلة بَومب باران كرا لةاليةن سوثاي ئينطليزةوةو طوندةكة ضؤَل كراوة خةَلكةكة ضوونةتة ئةشكةوتي 

 بؤَلة ترَي  لة ضياي دابان
كة  -مةهاباد- .هةروةها مامة ِرةزا ثةيوةندي بة شؤِرشي بارزان و شؤِرشي خاوةرةوة بووة بةشدار بووة لة كؤماري كوردستان

كؤمةَلَيك لةاليةنطراني ناردووة بة سةرؤكايةتي شَيخ حممد ئةمني مةَلحةي كة خزمي سةيد ئةمحةدي خانةقا بووة(. )زةند: كةريم، 
 ز(.2006، ضابي يةكةم، ضاثةمةني ئةزمةِر، سلَيماني، 198، ال -ئاينستان  –تؤماري تةمةن 

َلة ئةرَينيةكان كة ئةم بزوتنةوة لة سةرةتاي دروست بوونيةوة تا ئَيستا لةسةري بَي طومان ئةم خاَلةش يةكَيكي ديكةية لة خا
 بةردةوام بووة مَيذوويش طةواهي ئةمةيان بؤ دةدات.

خاَلي دةيةم و كؤتايي لةو خااَلنةي كة بة ئةرَيين دائةنرَيت بؤ ئةم بزوتنةوةية برييت ية لةوةي بؤ هةموو كةسَي هةبووة -10
لة ِرَيبازي وتو }ساماني بةِرَيوةبةراني ئةم بزافةوة بثرسَى، لةم ِروانطةيةوة مامؤستا ِرةئوف حممد زوهدي دةَلَيت: لةبارةي سةروةت و 

وَيذدا لة خزمةت خوا لَي خؤش بوو )مامة ِرةزا( دا ومت: خؤ ِرَيبازةكاني تري )تةسةوف(ـيش تةكيةو خانةقا بة دامةزراوةيةك دةزانن 
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 ....هتد{ةست و ثَيوةنديان، هةمان دةوري يةكساني و هاوبةشَيكةي لةمةِر ئَيوة دةبينَيتكةوا بؤ موريدةكانيان و د
ِرؤَلة دةرةبةطةكانيش ديوةخانةكانيان بة }لَيرةدا مامةِرةزا خؤي ثَي نةطرياو دةسيت كرد بة ثَيكةنني بةالقةرتيةكةوة فةرمووي: 

وي تَي بكات و ثةناي بؤ بَينَيت... بةاَلم ئايا جَيي هةموو كةسَيكي تيا دامةزراوةيةكي طشيت دةزانن كة هةموو كةسَيك بؤي هةية ِرو
. خؤ ئةطةر {ئةبَيتةوة.... وة يا هةموو كةسَيك بؤي هةية كةوا لة ئةرك و مةسرةيف خانةقاو تةكيةو ديوةخان بثرسَيت و بكؤَلَيتةوة..؟!

خوا ناردوويةتي! بةوالوة زياتر نية، ئةمة ئةطةر خاوةن ثرسيار  يةكَيك ثِر كَيشي بكات و لةسةري بِروات وةاَلمةكةي لة: ِرزقَيكةو
 جَيطةيةكي تايبةتي هةبَيت لةاليان..، ئةطينا وةاَلمةكةي بةدَل نابَيت!

ن ئيرت ثلةي دَلسؤزي بؤ دامةزراوة يةكساني و هاوبةشيةكان بةندة بة ئةندازةي ئازادي  لة لَيثرسينةوةو لَيكؤَلينةوةياندا، وة ِرَيطةدا
ةم ِرووةوة بةو كةسانةي كة طواية ئةم دامةزراوانة بةهي خؤيان دةزانن و طواية بؤ ئةوانة..! ئةطينا هةض طفت و طؤيةك لةم بارةيةوة ل

 بَيتة ئاراوة، لة وتةيةكي ِرووت بةوالوة هيضي تر نية، وتةي رووتيش كةس تَير ناكات.
ض ثياو ض ئافرةت بؤي هةية لة هةموو شتَيكي طةورةو بضوك بثرسَيتةوة، لة فةرمايشتةكةي بةردةوام بوو، فةرمووي: لةناو ئَيمةدا 

هةموو موريدةكامنان دةتوانن بةو ثةِري ئازاديةوة لة هةموو شتَيك بدوَين و ِرةخنة بطرن، يا لَيدوانةكةشيان ثةيوةندي بة شةخسي 
بؤمان هةية ثةجنة بكةين بةضاوي كةمتةرخةم، وة يا  )شَيخةوة( هةبَيت و ئةم بطرَيتةوة ... هةموو كةسَيكمان بةش بة حاَلي خؤمان

 (.165-164ئةوةي كةوا لة ِرةوشت الدةدات و درَيخي دةكات. )زوهدي: رئوف حممد، بؤ لة هةقة كةوتنة تةقة، ال
 
 
 

 دةرئةجنام و ِراسثاردةكان
 دةرئةجنامةكان 
وةرطرياوة كة بة ماناي خوري دَيت بةاَلم لة زاراوةي ئةم بةالي زؤربةي زانايانةوة وشةي تةسةوف لة زمانةوانيدا لة )صوفة(وة  -1

 زانستةدا بة ماناي دةست طرتن بة هةق و ِراستيةوة دَيت، هةروةها بةوةي كة ضاوت نةبَيت لة دةسيت كةساني ديكة.

ى اهلل علية وسلم( تةريقةتي نةقشبةندي بةالي ثةيِرةواني ئةم تةريقةتةوة دةدرَيتة ثالَ يةكةم خةليفةي ثَيغةمبةري خوا )صل  -2
كة ئةويش ئةبو بةكري سديقة، بةاَلم ئةو بنةماو ثايانةي كةوا تةريقةتي نةقشبةندي جيا دةكاتةوة لة هةموو تةريقةتةكاني 

 -ديكة لة ضوار كةسةوة وةرطرياوة ئةوانيش:
 .حممد بهادين البخاري-4عبداخلالقي الغجدواني.  -3ئةبو يةزيدي بةستامي. -2سةملاني فارسي. -1

هةر ضةندة زؤرَيك لة نوسةران دةَلَين مةوالنا خاليدي نةقشبةندي يةكةم كةس بووة كةوا تةريقةتي نةقشةبةندي هَيناوةتة ناو 
كوردان بةاَلم ئةم بؤضوونة هةَلةية ضونكة ثَيش ئةميش ضةند كةسَيكي ديكة هةبوون كةوا تةريقةتي نةقشةبةنديان وةرطرتووة بةاَلم 

 مةوالنا خاليدي شارةزووري بة تازة كةرةوةي ئةم تةريقةتة دادةنرَيت. طوماني تَيدا نية كة
يةكةم كةسيش لة ناوضةي سورداش كة ئةم تةريقةتي نةقشةبةنديةي وةرطرت برييت بووة لة شَيخ ئةمحةدي سةردار كة لة  -3

 ساداتي شَيخاني بةرزجنية.

ز كةوتة دةسيت شَيخ عبدولكةرميي 1920طوازرايةوة تا ساَلي لةدواي شَيخ ئةمحةدي سةردار دةست بة دةست ئةم تةريقةتة  -4
 شةدةَلة كة بة دامةزرَينةري بزوتنةوةي هةقة دادةنرَيت.

هةقة الي ثةيِرةواني بزوتنةوةكة بةماناي ئةوة دَيت طةيشتوونةتة هةقيقةت و كِرؤكي دين يان بةماناي ئةوة دَيت كةوا   -5
 ِرَيضكةو ِرَيبازي ئةمان هةق و ِراستة.

زؤر كةس وتوويانة بة هةقة ِرَيباز بةاَلم بةبؤضووني من ِرَيباز هةَلةية، ضونكة ِرَيباز بؤ طروثَيكي حيزبي بةكار دَيت، يان  -6
وتوويانة )حنلة( كة بةماناي دينَيكي دةست كرد دَيت، ئةمةش هةَلةية ضونكة هةموو بةرنامةو ثِرؤطرامي ئةمان لة ضوارضَيوةي 
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ها تةريقةتيش بؤ ئَيستايان هةَلةية ضونكة لة ِرَيبازي نةقشبةندي تةواو اليان داوة بؤية باشرت واية ئيسالم دةرناضَيت، هةروة
 ثَييان بَلَيني  )بزوتنةوة(.

 -زؤرَيك لةو زانا ئاينيانةي كةوا ِرةخنةيان لة بزوتنةوةكة طرتووة ِرةخنةكانيان لة سَي خاَل بةدةر نية: -7
 ةكان.دةرضوون لة دين و هةموو بةها جوان-أ

 شوَين كةوتين ِرَيبازي باتنيةكان. -ب
 جَي بةجيض نةكردني درومشة شةرعيةكان لةطةَل كردني هةندَي كاري ئابِروبةرانةدا.-ج

ِراوَيذو -يةكساني و دادثةروةري. ب -طرينطرتين ئةو خااَلنةي كةوا نوسةران لة وةسفي بزوتنةوةكةدا وتوويانة بريتيية لة: أ -8
 ئابونة.-خؤشويستين هةق و ِراسيت. هـ-ثاك و خاوَيين. ر -برايةتي. ز-لة ذنان. د رَيزطرتن-كؤِربةسنت. ج

بزوتنةوةي هةقة هةر لة سةرةتاي دروست بوونيةوة لةنَيو شؤِرشطَيِران و ضيين هةذاراندا بووة لة شؤِرشي شَيخ حممود و قازي  -9
 و مةال مستةفاو شؤِرشي نؤَيشدا دةورَيكي كارايان هةبووة.

خ عبدالكرميي شةدةَلة وةك دةوترَي بةبؤنةي ثياكَيشاني بةردةوة بووة ِراست نية بةَلكو بة طوللة بريندار كراوة، وةفاتي شَي -10
بةاَلم لةبةر ئةوةي نةبَيتة هؤكاري ئاذاوةو دوذمنداري بؤنةوةكاني ئاشكراي نةكردووة. )نورةديين: مةال مسايل: سَي باَلةكةي 

 ز(.2010(ـي 3( مانطي )50شارة، ذمارة )(. )طؤظاري مش23بزوتنةوةي هةقة، ال

شَيخاني تةريقةتي نةقشةبةندي سورداش ثَيش شَيخ عبدالكرميي شةدةَلةش ثشتطريي هةذاران و ضةوساوةكان بوو ئةوةتا شَيخ  -11
، مستةفاي شَيخ ِرةزاي عةسكةر ضووة بؤ بةغداو بةشداري لة شؤِرشي دذ بة ئينطليزةكان كردووة و هةر لة بةغداش نَيذراوة

و جادة سةرةتا لة طؤِرستاني شَيخ معرويف كةرخي نَيذراوة، ثاشان دواي ئةوةي بةشَيكي ئةو قةبرستانة دةكرَيت بة شؤستة 
 (.68ز(، ِرةشيد حممد علي، ال1983( ساَلي )15)طؤظاري كاروان، ذمارة ) دةطوازرَيتةوة بؤ طؤِرستاني شَيخ جونةيدي بةغدادي.

 ِراسثاردةكان: 
توَيذةران و خوَيندكاراني زانكؤو ثةميانطاكان زياتر لَيكؤَلينةوةو توَيذينةوة بكةن لةسةر ئةو بابةتةو هةوَل بدةن هةر  داواكارم لة-1

 توَيذينةوةيةك لةسةر ضةمكَيك لة ضةمكةكاني بزوتنةوةكة بَيت، تا سوودو قازاجني تةواو بدات بة دةستةوة.
وةكة تايبةت بووةو تةنها لة ناو خؤياندا بةكار هاتووة بؤية داواكارم لةسةراني ئةم لةبةر ئةوةي كة زؤرَيك لة ضةمكةكاني بزوتنة -2

بزوتنةوةية زؤر بةِراسيت جورئةتةوة ئةو باسانة ِروون بكةنةوة لةوانةش هؤكاري وةفاتي شَيخ عبدالكرميي شةدةَلة، ياخود مةبةست لة 
درومشة دينيةكان هةية، وة بؤضوونيان لةسةر كؤمؤنيست و حيزبة  وشةي )يا كةريم و يا ِرةزا(، وة ئايا تا ضةند بِروايان بة

 سؤشياليستةكان ضيية...هتد.
ر داواكارم لة زانكؤو دامةزراوة تايبةتةكاني خوَيندني بااَل بؤ توَيذينةوةو لَيكؤَلينةوةي زانسيت كةوا هةموو ئةو نوسراوانةي كة لةسة-3

وعيدا( كؤي بكةنةوة تا لة نةمان ِرزطاريان بَيت، هةروةها دةست خستنيشي ئاسان بَيت ئةم بزوتنةوةية هةية لة ضةند بةرطَيكي )مةوس
 بؤ توَيذةران لةكاتي نوسني و لَيكؤَلينةوةكانياندا.

 
 سةرضاوةكان:

 سةرضاوة كوردييةكان:
 ز.2010( 1عَيراق، جاثي) -سلَيمانيئةمري فةرهةنط ئيماني، بةهائواَل لةكوردستان، وةرطَيِراني: دَلشاد كةريم، ضاثخانةي ِرون،  -1

 ز.2002( 1عَيراق، ضاثي) -شَيخ تائيب سةالحةدين، ِرَيبازي نةقشةبةندي و تةسةوف، ضاثخانةي وةزارةتي ِرؤشنبريي، هةولَير -2

 -سلَيمانيسةيد تاهريي هامشي، مةوالنا خاليد و تةريقةتي نةقشةبةندي، وةرطَيِراني لةفارسييةوة: دلَير مريزا، ضاثخانةي: قانع،  -3
 ز.2004( 1عَيراق، ضاثي)

ز، مةَلبةندي 1925-1880جةعفةر علي ِرةسول، سؤفيزم و كاري طةري لةبزوتنةوةي ِرزطاري خوازي نةتةوةي طةلي كورد  -4
 ز.2008( 1عَيراق، ضاثي) -كوردؤلؤجي، ضاثخانةي ئيشك، سلَيماني
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 ز.1967( 1ضاثي) عَيراق، -دياري مةال حمةمةدي كؤية، ضاثخانةي كوردستان، هةولَير -5

 ز.1985( 1عَيراق، ضاثي ) –ِرةئوف حممد زوهدي، بؤ لةهةقة كةوتنة تةقة، ضاثخانةي: احلوادث، بةغداد  -6

 ِرَيبوار حةمة تؤفيق، ِرونكردنةوةيةك لةسةر كتَيبةكةي كاك مستةفا عةسكةري، دةست نوس. -7

عَيراق،  -حةمة سوري كاَلو قوت، ضاثخانةي شظان، سلَيماني ِرَيبوار محة تؤفيق، كؤمةَلي هةقة لةشَيخ عبدولكةرميي شةدةَلةوة تا -8
 ز.2010( 1ضاثي)

 .ز2011( 2عَيراق، ضاثي) -مةال عبدولكةرميي مودةِريس، يادي مةردان، دةزطاي ضاث و باَلوكردنةوةي ئاراس، هةولَير -9

 ز.2006( 1عَيراق، ضاثي) -كةريم زةند، ئاينستان، ضاثخانةي ئةزمِر، سلَيماني -10

 ز.2018( 1يل نورةديين، سَى باَلةكةي بزوتنةوةي هةقة، ضاثةمةني ِرانية، ضاثي )مةال مسا -11

قارةمان نادر حممد، بزوتنةوةي هةقة، نامةيةكي ماستةرة كةلةفاكةَليت زانستة مرؤظايةتي و كؤمةاَليةتَيكاني زانكؤي كؤية ثَيش  -12
 ز.2011ماستةر لةمَيذوي هاوضةرخ ساَلي كةش كراوة وةك بةشَيك لةثَيويستَيكاني بةدةست هَيناني بِروانامةي 

 ز.2006( 1عَيراق، ضاثي ) -كةريم ئةمحةد، بريةوةريةكاني كةريم ئةمحةد، وةرطَيِراني جةالل دةباغ، ضاثخانةي ِرةهةند، سلَيماني -13

 -شي سةردةم، سلَيمانيمارتن ظان برؤنةسن، ئاغاو شَيخ و دةوَلةت، وةرطَيِراني لةئةَلمانييةوة: د. كوردؤ عةلي، دةزطاي ضاث و ثةخ -14
 ز.2003( 1عَيراق، ضاثي )

 ز.2015( 1حمةمةد ِرةئوف تةوةكولي، مَيذوي تةسةوف لةكوردستان، وةرطَيِراني: يوسف زاهري هةورامي، ضاثي) -15

( 1عَيراق، ضاثي) -حمةمةدي جةلي زادة )مةالي طةورة(، تةفسريي كوردي لةسةر كةالمي خوداوةندي، ضاثخانةي حةمدي، سلَيماني -16
 ز.2009

 1364( 1ئَيران، ضاثي) -حممد صاحل ئيرباهيم )شةثؤل( ذيانةوةي زاناياني كورد لةجيهاني ئيسالميدا، ضاثخانةي: مةهارات، تاران -17
 .شةمسي

 ز.2008( 2عَيراق، ضاثي) -موستةفا عةسكةري، ئاوِردانةوةيةك لةبزوتنةوةي هةقة، دةزطاي ضاث و باَلوكراوةي ئاراس، هةولَير -18

 ز.2012( 1عَيراق، ضاثي) -ود، بزوتنةوةي هةقةو ِرنط دانةوةي لةِراطةياندني كورديدا، ضاثخانةي: سيما، سلَيمانيهاوِرَي حمم -19

 ز.2017( 1توركيا، ضاثي) -، دياربةكرgrafikهَيمن عومةر خؤشناو، بريةوةريةكاني مةالي طةورة، ضاثخانةي:  -20

 
 سةرضاوة عةرةبيةكان:

 م.2012( 1مصر، ط)-مؤسسة اهلنداوي للتعليم والثقافة، القاهرةأمحد أمني، ظهر اإلسالم، مطبعة:  -1

( 1أمحد بن حممد بن حنبل، مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط و عادل مرشد، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط) -2
 م.2001

 ر اإلميان األسكندريية، بدون سنة الطبع.أمحد تقي الدين ابن تيمية، التصوف والصوفية، مجع وحتقيق: حممد طاهر الزين، مطبعة: دا -3

 م.2018( 1لبنان، ط) -الشيخ مجيل حممد علي حليم، الرشحات العنربية يف فضل وعقيدة امام النقشبندية، مطبعة: دار املشارع، بريوت -4

( 1العراق، )ط -، أربيلجواد فقي علي اجلوم حيدري، حممد بن عبداهلل اجللي )مال الكبري( وجهوده العلمية، الناشر: مكتبة التفسري -5
 م.2006

 م.2017( 1لبنان، ط) -جواد فقى علي اجلوم حيدري، موالنا خالد النقشبندي ومنهجه يف التصوف، مطبعة: كتاب الناشرون، بريوت -6

 م.2007( 1مصر، ط) -حسن الشافعي مع أبو يزيد العجمي، يف التصوف اإلسالمي، مطبعة: دار السالم، القاهرة -7

 م.1994( 2مصر، ط) -، القاهرة-بن أيوب الطرباني، املعجم الكبري، الناشر: مكتبة ابن تيميةسليمان بن أمحد  -8

 م.1971( 1العراق، ط)-سي جي أدمونز، كرد. ترك. عرب، ترمجة من اإلجنليزية: جرجيس فتح اهلل، مطبعة: مكتبة التاميس، بغداد -9

 ذكر املطبعة. م، بدون1975( 1عبدالرمحن البدوي، تأريخ التصوف اإلسالمي، ط) -10
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 م.2004( 1سوريا، ط) -عبدالرمحن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، احملقق: عبداهلل حممد الدرويش، املطبعة: دار يعرب، دميشق -11

 ( بدون سنة الطبع.1العراق، ط) -عبدالكريم القشريي، رسالة القشريية، مطبعة: دار الرتبية للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد -12

 م.2008( 1العراق، ط) -العقائد الربزانية، الناشر: مركز كرودستان للدراسات اإلسرتاتيجية، السليمانية فريد أسسد، أصول -13

 م. 1951( 1العراق، ط) -م، نقلها اىل العربية: بهاء الدين نوري، بغداد1920كلوديوس  جيمس ريج، رحلة ريج يف العراق عام:  -14

 م.1987( 1ليبيا، ط) -، مطبعة: جروس برس، طرابلسحممد أمحد درنيقة، الطريقة النقشبندية وأعالمها -15

حممد بن أمحد بن أبي بكر القرطيب أبو عبداهلل، اجلامع ألحكام القرآن، حتقيق: أمحد الربدوني وابراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب  -16
 م.1964( 2مصر، ط) -املصرية، قاهرة

السعودية،  -مني الزهريي، الناشر: مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، رياضحممد بن امساعيل البخاري، األدب املفرد، حتقيق: مسري بن أ -17
 م.1998( 1ط)

 هـ.1422( 1حممد بن امساعيل البخاري، صحيح البخاري، حتقيق: حممد زهري بن ناصر، الناشر: دار طوق النجاة، ط) -18

 ( بدون سنة الطبع.1ر: مؤسسة احلليب، ط)حممد بن عبدالكريم بن أبي بكر أمحد الشهرستاني أبو الفتح، امللل والنحل، الناش -19

 م.1976( 1العراق، ط) -حممد اخلال، الشيخ معروف النوديهي الربزجني، دار مطبعة التمدن، بغداد -20

 م.1999( 3مصر، ط)-حممود عبداحلليم، قضية التصوف املدرسة الشاذلية، مطبعة: دار املعارف، القاهرة -21

ح املختصر بنقل العدل عن العدل اىل رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( املشهور  بصحيح مسلم بن احلجاج النيسابوري،املسند الصحي -22
 م.1954( 1لبنان، ط)-مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي، مطبعة: دار احياء الرتاث العربي، بريوت

 م.1979( 1مصر، ط) -وزيع، القاهرةأبو الوفا الغنيمي التفتازاني، مدخل اىل التصوف اإلسالمي، مطبعة: دار الثقافة للنشر والت -23

 
 طؤظارو ِرؤذنامةكان: 

 ز.14/5/2013(، 277ئاوَينة، بةهائيةكان و طةِرنةوةيان بؤ سةرطةَلو، ِرؤذنامةي ئاوَينة، ذمارة ) -1

 ز.2007( 24جةالل دةباغ، مامة ِرةزايةكان يان ) براياني هةقة( و هةَلوَيسيت جوامَيرانةيان، طؤظاري ضيا، ذمارة ) -2

 ز.2006(، ساَلي: 6حممد فقى رسول باجالن، احلقة، طؤظاري زانكؤي كؤية، ذمارة) مجال -3

 كوردي. 2706( ثوشثةِري 54حاكم صاَلح، بزوتنةوةي هةقة لةدةم كةلي كةَلكة مساقةوة، ِرؤذنامةي هامون، ذمارة ) -4

 ز.1989طؤظاري ثةيظ، حوزةيراني دانا كاكة حةمة، ِرؤَلي بزوتنةوةي هةقة لةثَيش كةوتين كؤمةاَليةتي كوردةواريدا،  -5

 ز.1983(، ساَلي: 15ِرةشيد حممد عةلي، مةسةلةيةكي مةزن هةوَلَيكي كةم، طؤظاري كاروان، ذمارة) -6

 ز.2000( شوباتي 142ِرةفيق شواني، ديسان لةهةقة كةوتنة تةقة، طؤظاري كاروان، ذمارة ) -7

 ز.1999( ساَلي: 1لباطنية، طؤظارا زاكؤيا دهؤك، ذمارة )رفيق جميد عبداهلل، حركة احلقة واحلمسوريية بني اإلسالم وا -8

(، 69عارف تةيفور، تةريقةتي نةقشةبةندي لةشَيخ ئةمحةدي سةرداري سةرطةَلوييةوة بةرةوة هةقة، طؤظاري ِرامان، ذمارة ) -9
 ز( ناوةندي ِرؤشنبريي طواَلن.2002ساَلي )

 ز.6/9/2005(، 3868كوردستاني نوَي، ذمارة)  -10

 ز(.2018( نيساني )16ذمارة ) طؤظاري خاَل، -11

 ز.2010( ساَلي:3( مانطي )50طؤظاري مششارة، ذمارة) -12

 ز.2002(، ساَلي سَييةم، زستاني 3حمةمةد عةلي سوَلتاني، بزوتنةوةيةكي هةقة لةكةركوك، طؤظاري كةركوك، ذمارة) -13

 
 ماَلثةِرة ئةلكرتؤنيةكان:

 www.historyofkurd.com/2017/02/08بةهادين ئةمحةد، بزوتنةوةي هةقة لةهةرَيمي كوردستان،  -1
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