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  ڕاڤھی ل�کۆ�یارەکان بۆ چھمکی ئ�زیدی   

 

جۆرج سانتیانا دە��ت ئھوانھی م�ژوو لھبیر دەکھن، ئھو م�ژووە دووبارە دەکھنھوە. واتھ م�ژوو ئھگھر 
جار  74د نزیکھی سھد جار جینۆساید کراوە. تھنھا ئ�زیدی لھ یاد نھکر�ت دووبارە ناب�تھوە. کور

جینۆساید کراوە. ئ�مھ یادەوەریمان الوازە و لھ بیری دەکھین بۆیھ جینۆسایدەکانمان دووبارە دەبنھوە؟ 
یان بکوژەکانمان م�ژووی جینۆسایدەکانمان تۆمار ناکھن، چوون کاری خۆمانھ؟ ئ�زیدی کوردە بۆیھ 

یان کورد ئ�زیدییھ بۆیھ پیرۆزییھکانی خۆی بھ ب�گانھ دەسپ�ر�ت؟ گرنگ نییھ م�ژوو لھ یاد دەکات، 
کامیان ڕاستھ، کات�ک ئھو ڕاستییھ لھ باوەشی میللھت�کدا دەخھو�ت کھ ب�گانھکان بھ ڕاستییھکانی دەزانن 
بھ2م خۆی ھ�شتا خھبھری نھبووەتھوە. کھ دوژمن یان زا�م م�ژوو و راستی زو�م ل�کراوی نووسیوە، 

اسمان یھک ئھست�رەی لھ یھخھ داوە و لھژ�ر پھرچھمی ئھو ئھست�رەیھشدا تھنھا ئ�ستا ھھیھ نھ ڕابردوو ئ
و نھ خھونی داھاتوو ج�گای ناب�تھوە. کورد بھ گشتی و ئ�زیدیش بھ تایبھتی زا�م م�ژووی بۆ 

لھ دەرگای نووسیوەتھوە، بۆیھ ھ�ندە دوورە لھ ڕاستییھوە کھ خاوەن م�ژوو خۆی بھ ب�گانھ بزان�ت 
  .م�ژوودا

عھرەبھ شۆڤ�نیھکان نووسیویانھ ئ�زیدی کۆمھ��کی دابڕاون لھ ئیسالم و م�ژوویان دەگھڕ�تھوە بۆ 
-680سھدەی حھوت و دواکھوتووی یھزیدی کوڕی مھعاویھی خھلیفھی دەو�ھتی ئھمھویی (

ھسیھت�کی زاینی) بوون، بۆیھ ناوی خۆیان ناوە یھزیدی یان ئ�زیدی بۆ ئھوەی خۆیان بھ ک683
شھرفمھندەوە ببھستنھوە. ھھر عھرەب دە��ت ئ�زیدی مھجووسی بوون لھسھر دەستی عودەی کوڕی 

موسافر ژیر دەکر�ن و دەبن بھ موس=مان. عھرەب لھوە دوورتریش دەڕوات نھک تھنھا ئ�زیدی، 
لھ ئۆر بھ�کوو بابلیھکانیش دەکات بھ عھرەب و نھوەی قوڕەیش و دە��ت ئھمانھ نھو،ەی ئیبراھیمن و 

حھرانھوە (ئورفھی ئھمڕۆ)وە، سھفھریان کردووە بۆ بابل. ھھند�کیشیان بۆ نھوەی عھلی کوڕی تا�یبیان 
دەگ�رنھوە. ئھگھر ڕاست بوایھ ئایین ناوی کھسی ڕابھری ئایینھکھ ھھ�بگر�ت، دەبوو ئیسالم ناوی 

ئایینی نھب�ت، ناوی محھمھد ب�ت، مھسیحی و جولھکھش ناوی عیسا و موسا ب�ت، پ�ویستیان بھ ناوی 
ڕ�بھرەکھیان بتوان�ت نو�نھرایھتیی ئایینھکھیان بکات. یان پ@ دەچ�ت عھرەب ل�ی ت�کچووب�ت، 

وابزان�ت ئ�زدیش وەکو ئال سعود و وەھابی ڕۆژئاوا دروستی کردوون، بۆیھ بھ ناوی ڕ�بھرەکھوە 
  .ئایینھکھش و و2تھکھشیان ناو دەن�نن

ا موس=مانن و ئ�زیدی ەگھڕ�ننھوە بۆ ئیسالم، ھھر ھھمان فارس کھ فارسھکان ئھوانھی کھ ڕۆژھھ2تد
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تکاری دژ بھ زەردەشت و  د�نھ ڕۆژئاوا خۆیان بھ زەردەشتی دەناس�نن و ئ�زیدیش بھ خیانھ
شھیتانپھرست ھھژمار دەکھن. لھ دەیان سھرچاوەی ب@ سھرچاوەدا نووسیویانھ کھ وشھی ئ�زیدی و 

ھاتووە، ئھوێ نیشتمانی ڕاستھقینھیانھ.   وه زد)ی نزیک خۆراسانھ یھدیانھتی ڕاستھقینھیان لھ شاری (
ھھر لھبھرئھوەی ئھم داتاشینھش بسھلم�نن ناوی ئ�زیدیان گۆڕیوە بھ یھزیدی. گوایھ ئھمانھ لھ کاتی 
سیستمی زەدەشتیدا لھ ترسی زۆریی باجی سا2نھ، ڕوویان کردووەتھ شاخھکانی شنگال، ش�خان و 

کھ ئھوان بھ کوردستان ناویان نھھ�ناوە بھ�کوو … چوار پارچھی کوردستان موسڵ و حھلھب و ھھر
  .بھش�ک لھ ع�راق و تورکیا و..ھتد

باشترین وە2می ئھو جۆرە گریمانھ نادروستانھ لھ الیھن م�ژوونووسی یۆنانیی سھدەی حھوتھم نۆفانیس 
کھ ناوی دیانھت بھناوی  مارتن دراوەتھوە کھ دکتۆر خھلیل جوندی بھکاری ھ�ناوە. ئھویش ئھوەیھ

شو�نھوە کار�کی ئاسان نییھ، ئایھ یھھودی بھ ناوی ئۆرشل�م، مھسیحی بھ ناوی ناسرە و ئیسالم بھ ناوی 
مھکھوە نراوە؟ ئھگھر بھ ناوی شو�نھوە ئ�زیدی ناو بنرایھ، دەبوو ناوی ئھو شو�نانھ لھبری ناوی 

  . .دیانھتھکانیان بھاتبایھ

ییھکانیش لھوانھ (گھیس و لۆرانس) نووسیویانھ لھن�وان سھدەی س�زدە و ھھندێ لھ ئھوروپیھ مھسیح
چواردەدا، کۆمھ��ک کورد جیا دەبنھوە بھ یھکھوە لھ ھھردوو ئایینی ئیسالم و مھسیحی ڕ�باز�کی بھ 

) . تھنانھت سھبارەت بھ اللش دە��ن لھوانھیھ ڕۆژێ لھ 28قورسی ھھوکراو دروست دەکھن (ال 
و ھھ�یانگھڕاندب�تھوە بۆ پھرستگھی خۆیان، چونکھ ھھمان ش�وازی ئھندازیاریی  ڕۆژان ک=�سھ بووب�ت

ک=�سھی ھھیھ. ئھمھش ناکر�ت ج�گھی باوەڕی ب�ت، چونکھ ئ�زیدی بھر لھ مھسیحیھت ھھبووە و 
خاوەنی مھزارگھی ھاوش�وەی خۆی بووە، ئھگھر ئھو کاتھ اللشیش نھبووب�ت، ئھم ئاسھوارانھ لھ 

 عھشیرەتھ کۆندا لھ“ بھدلیسی خانی شھرەف نووسراوەکانی بھپ�ی ھوە. . ئھنازۆڵ دۆزراونھت

 گوایھ ھھبووە، ساختھ ئادیھکی/ عدی ش�خ بھ باوەڕییان. بوون ئ�زید بھش�کیان یان ھھموویان کوردەکان

 بھھھشت بھرەو ھھموویان و… قوربانی بھ دەکات خۆی و ھھ�دەگر�ت ئ�زدییھکان ھھموو گوناھی ئھم

) .پاشان جۆن گھیست لھ بھشھکانی کت�بھکھیدا بھ 42،ال 1987(گھیست، ” ھتد… ھھ�دەک�ش�ت
ناونیشانی (ئ�زیدییھکان) بھڕوونی باس لھ عھدی یان وەکو ئ�زیدییھکان ناویان ناوە ئادی دەکات و 

باوکی پیاو�کی ئاینداری موس=مان بووە  سھبارەت بھ ڕەچھ�کی دەنووس�ت کھ ڕەچھ�ھکی ئادی لوبنانیھ،
بھگی لوبنان ژیاوە. لھ ماڵ دوور دەکھو�تھوە و دەچ�ت بۆ ھھکاری و ھاوسھرە الوەکھی بۆ لھ بھعل
ھ�=�ت. شھو�ک لھ خھودا فریشتھیھک پ�@ دە��ت بڕۆرەوە بۆ الی  ساڵ بھ تھنھا ج@ ده 40ماوەی 

ھاوسھرەکھت، خوداوەند کوڕ�کی جوان کردارتان پ@ دەبھخش�ت . ش�خ مسافر شو�نھکھی خۆی بھج@ 
ت کھ لھ ناوچھکھی ئ�زدییھکانھ و دەگھڕ�تھوە بۆ الی ھاوسھرکھی. دایکی عھدی دەبین�ت دەھ�=�

ڕوناکیھیھک لھ ئاسمانھوە ئاودیوی ناو سکی دەب�ت. قوبھیھکی لھن�وان دوو چیادا بینیوە ڕوناکیی ل@ 
ک بھرز دەب�تھوە و چیای ڕۆژھھ2ت بانگی چیای ڕۆژئاوا دەکات، کھ ش�خ عھدی وەلیی خودا لھ دای

دەب�ت و ناوی لھ ڕۆژھھ2ت و ڕۆژئاوا د�ت. واتھ کات�ک ھاوسھرەکھی بھج@ دەھ�=�ت ھھردوو الو 
  .دەبن

 

  :سھرچاوەکان

• Guest, John S. ( 1987) The Yezidis , A Study in Survival. KPI London and New 

York  

 ، السوید) نحو معرفة حقیقة ألدیانة أألیزیدیة، رابوون١٩٩٨جندي، خلیل (  •
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  کورد ھھتا ئھوێ کوردە کھ شۆڕشی کوردی دەکات

 

 

  ڕاڤھی ل�کۆ�یارەکان بۆ چھمکی ئ�زیدی

 

 1075سا�ی سھبارەت بھ خودی ش�خ ئادی ل�کۆ�ینھوەکھی گھیست دەری دەخات کات�ک تورک لھ 

ناوچھکانی ئھ�ھپ و دیمھشق دەگرن، ش�خ ئادی لھ تھمھنی الویدا بووە، چووەتھ بھغدا بۆ ئھوەی 
تھسھوف لھ دیوانی غھزالیدا بخو�ن�ت کھ یھک�ک لھ خو�ندکارەکانی ش�خ عھبدلقادری گھیالنی بووە. 

�ت و دەچ�ت بۆ اللش، ئھو کوردەی ڕ�بازی قادریی داھ�نا.. پاش ف�ربوون ش�خ ئادی بھغدا بھج@ دەھ�=
چوون ئھو ناوچھ شاخاوییھ کھ زیاتر عھشیرەتی ھھکاری نیشتھج@ بوون، پ�شتر دا�دەی سوفیھکی 

) پاش 1987دا مردووە. ( گھیست، 1093دیکھیان داوە ناوی ئھبو حھسھن عھلی بووە کھ لھ سا�ی 
کھس�کی گرنگ الی  دروستکردنی چھندین چیرۆک وەکو ئھوەی لھدایکبوونھکھی. ش�خ ئادی دەب�ت بھ

ئ�زدییھکان و ھھتا ئھمڕۆش ئ�جگار بھ پیرۆز سھیری دەکھن و مھزاری تایبھتی خۆی ھھیھ. ھھروەکو 
چۆن ش�خ عھبدولقادری گھیالنی ھاوپۆلی ش�خ ئادی مھزاری خۆی ھھیھ و لھ سھرجھم جیھانھوە 

راکتیزی ڕ�بازەکھی موس=مانھکان سھردانی دەکھن، بھ2م تھنھا کۆمھ��ک یان قادرییھکان خۆیان پ
دەکھن و زۆر موس=مانیش دژی دەوەستنھوە، بھب@ ڕەچاوکردنی ئھو دوالیزمھی کھ ھھر ئھوان دەچنھ 
سھر مھزارەکھی بۆ ک�شھ جیاوازەکانی ژیانیان بھتایبھت نھخۆشی. خواردن و ئاوی ئھم شو�نھ وەکو 

  .زەزەم سھیری دەکر�ت، و2ت بھ و2ت دەڕوات و داوا دەکر�ت

دوالیزمھی تاک بھرانبھر بھ خودی ش�خ عھبدولقادر بھراورد بھ ڕ�بازەکھی قادری. بھ ھھمان  ھھر بھو
ش�وە بھب@ ڕەچاوکردنی ئھوەی ش�خ ئادی موس=مان بووە، بھ ھھ2واردنی ئھو ڕاستییھی کھ باوکی ش�خ 

ساڵ پھنجا  50سا�یش بووب�ت کھ ج�ی ھ�شتووە کات�ک گھڕاوەتھوە  10ئادی ئھگھر ھاوسھرەکھی دە 
بووە لھ ڕووی زانستییھوە نھسھلم�نراوە لھو تھمھنھدا بھ ئاسانی منداڵ دروست بب�ت. جگھ لھوەی 

چیرۆکی مندا�بوونھکھی ھھر چیرۆکی لھدایکبوونی مھسیحھ بھکار ھ�نراوەتھوە، لھگھڵ ھھموو 
ئھمانھشدا ش�خ ئادی بھ ھۆی خزمھتکردن و خۆشھویستیھوە بووب�ت بۆ خھ�کھکھ، یان بھ ھۆی 

یرۆکی لھدایکبوونھکھی یان ڕوخساری الی ئ�زدی پیرۆز بووە و پیرۆزە. ئھمھش شت�کی نامۆ نییھ چ
ی کوردی و ڕۆژھھ2تیش بھ گشتی. کورد ئھوەندە ساکارانھ باوەڕی بھ کھس�ک کردووە  بھ کۆمھ�گھ

 بھرما��ک بدات بھ کۆ�یدا و ب=�ت سۆفیم، دوژمنانی زۆربھی کات سیخور و ڕیپۆرتنووسھکانی لھ

بھرگی سۆفیدا ناردووەتھ ناویانھوە. بۆیھ ئھوەی ئ�زیدی بھرانبھر بھ ئادی کردوویھتی ھھر ئھوەیھ کھ 
سوف�کی دەکات شت�کی دەرەوەی کولتووری ناوچھکھ نییھ، بھ2م وەکو  کورد بھرانھبھر ھھموو موتھ

  .ھھموو کولتوورەکانی بنھما بھتا�ھکانیش کولتوور�کی سھنگین نییھ

جی یھک�ک لھ م�ژوونووس و زانا ئیسالمییھکانھ، خاوەنی نزیکھی سی کت�بی چاپکراوە سھعید ئھلدیوە
و کت�بھکانی بۆ زمانی یابانی و ئھندەنووسی وەرگ�ڕدراوە. ھھندێ لھ سھرچاوەکان دە��ن لھ سا�ی 

دا موفتیی شنگال و تھلعفھر بووە. بھ بھرچاوگرتنی پ�گھی ئایینی و زانستیی ئھم نووسھرە، 1919
ی ڕامیاری و بھستنھوەی بھ ئ�زیدییھوە، بھ  ڕایھکی جیاوازتری ھھبوایھ کات�ک د�تھ سھر مھسھلھ دەبوو

بزووتنھوەیھکی سیاسی پ�ناسھی نھکردبانایھ، چونکھ ھھتا ئھمڕۆش ئ�زدییھکان دوورن لھ ت�گھشتنی 
زیدییھکان ئ�“سیاسییھوە، بھ2م دەکر�ت لھ سیاسھت نھزانی خۆیانھوە وەکو کارت�ک بھکار ھ�نرابن، 

بزووتنھوەیھکی سیاسیی ڕەھان، لھژ�ر بۆیاخ�کی ئایینییھوە دەڕوات بۆ ئھوەی حوکمی ئھمھوییھکان 
) ئھم وتھیھی دیوەجی تھواو لھ وتھی ئھو عھرەبانھ دەچ�ت کھ دە��ن 2013(الدیوەجی، ” بگھڕ�ن�تھوە

لھم ناونانھی  کوردبوونی سھالحھدین، شۆڕشی ئیسالمی کردبوو بھ عھرەب. من ھیچ ناکۆک نیم
عھرەب و ئھو لوغزی گا�تھکردنھیان بھ کورد، چونکھ جگھ لھ ڕاستی شت�کی دییان نھگوتووە. کورد 
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ی زیاتر لھ  ھھتا ئھوێ کوردە کھ شۆڕشی کوردی دەکات. دیوەجیش ھھر ئھمھ دە��ت، بھو بھ�گھیھ
ر کھوتبوون، کھ کوڕی مساف -عدی –ئ�زیدییھکان بھ ش�وەیھک دوای ئادی “سھری ئھڕوا و دە��ت: 

ئھوان لھ بنھمادا خواپھرست بوون و خاوەنی حھوت مھالئکھ بوون، بھ2م دوای بوون بھ ئادی پھرست، 
ئادیش ن�ردواری ئھمھوییھکان بوو خۆشھویستیان بۆی گھیشتووە بھ ئاست�ک نھزانی (جھل)ی لھ ناودا 

ن ھھیھ بۆ جھھل، بھ2م ئ�جگار ) . نھتھوە ھھیھ وەکو کورد شھیداییا54-52ال ” ( بVو کردوونھتھوە
دەگمھنن ئھوانھی جھھل سھروەر ئھکھن بھ سھر عھق=دا. ئھوەی ئ�زیدیھکان سھبارەت بھ ڕابردووی 

خۆیان ئھنجامیان داوە و پ�شڕەوی ئیسالمیان کردووە بۆ گھیاندنی ئھو مھرامھی پالنیان بووە جھھل و 
کھشیان دەگھیھن�ت. ھھر نھتھوە و گرووپ و نھزانینی تھواو سھبارەت بھ م�ژووی ڕابردوو و ڕ�بازە

تاک�ک ئھوەندەی شارەزایی لھ م�ژووی ڕابردووی خۆیدا ھھیھ، ئھوەندە ئامادەیھ بۆ بونیادنانی داھاتوو. 
نھ ت�ھھ�ش�واندن و ونکردنی م�ژووی کورد و ئ�زیدی و نھ جینۆسایدەکانیشی لھخۆڕا نھبووە. لھ 

  .ی ھھموو کارەسات و گرفتھکانی کردووەم�ژووی ڕابردوو ھھنوکھشدا جھھل پ�شڕەو

ئھم وتھیھی ئھلد�وەجی ھھر ئھو باوەڕی ساکار و کا�فام@ دەگھیھن�ت کھ ژمارەیھک لھ بیرمھندە 
ڕۆژئاواییھکان باسیان کردووە، لھن�ویاندا چۆرچڵ و ژەیڤد ماکدۆنا�د و.. . پ�یانوایھ کورد ئھوەندە 

ە و بووە بھ دوژمنی خۆی، ل�رەوە ڕۆژھھ2تیھکانیش بھ ب�گانھپھرستھ، ھاوک�شھکھ پ�چھوانھ بووەتھو
کوردیش خۆیھوە دە��ن کورد خۆخۆرە. ھھتا کۆتایی ئھم بابھتھ دەیان نسکۆی م�ژوویی دەخو�نیتھوە بھ 

کارەساتھ گھورەکانیشیھوە کھ ئھو خۆخۆرییھ سھرچاوە و پ�كھاتھی بووە. ل�رەدا ئھم بیرمھندە باس لھ 
ات لھ الیھن ئ�زیدییھوە لھپ�ناوی ب�گانھدا. لھ کات�کدا تھنانھت لھ سھردەمی لھکھدارکردنی ئایینی دەک

ئھمڕۆشدا ئ�زیدی بھدەگمھن لھ سیاسھت دەگات و تازە لھ بواری سیاسیدا چھند تاک�کی ج�گای 
ئھو چھند ب�گانھیھش لھسھر ئ�زیدی نووسیویانھ چونکھ بھ ش�وەی قسھی سھر زار لھ … دەب�تھوە

و متمانھی نھخستووەتھ سھر سھرچاوەی باوەڕپ�کراو زۆر جار سوودبھخش  خھ�کیان وەرگرتووە
نھبوون جگھ لھ ھھ�ھ زەقھ م�ژووییھکان. بۆ نموونھ جۆ�سھپی فرۆالنی لھ کت�بھکھیدا بھ ناوی (ئایینی 

ئ�زیدییھکان) ش�خ عھبدولقادری گھیالنی دەکات بھ برای ش�خ عدی بن مسافر، بھ2م بھپ�ی ئھو 
ی سیاسی لھ سھدەی ھھژدەوە بھ ڕ�باز�ک کراوە بۆ تھعریبکردنی کھ لھگھڵ بوونی سھرچاوانھ یاری

مرۆڤایھتیدا بوونی ھھبووە، یھکھم زمانی سھردەمی مرۆڤایھتیی ھھبووە، بھر لھ عھرەب و فارس 
ئھمڕۆ قسھی پ@   (ئ�زیدی) واتای لھ ھیچ کام لھو زمانانھدا نییھ كھ  بوونی ھھبووە ناوەکھشی واتھ

  کھواتھ ئ�زیدی چییھ؟دەکر�ت. 

 

  سھرچاوەکان
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 کورد یھکھم نھتھوەیھ کھ كولتووری فرەخواوەندیی گۆڕیوە بۆ یھک خودایی

 

 لھ كولتووری ئ�زیدا پاکوخاو�نی و پۆشاکی سپی پۆشین گرنگییھکی زۆری ھھیھ

 

ئ�زیدی وشھیھکی ئارییھ واتای یھزدان دەکات، لھ ھھزارەی س�ھھمی پ�ش زایین، بوونی ھھبووە و 
 .یھک�ک لھ کۆنترین ئایینھکانی کورد لھ ناوچھی ڕۆژھھ2تی گھورەدا

 

  ئ�زیدی چییھ؟

ە م�ژووییھکاندا سھبارەت بھ زمانی سۆمھری و کلدانی و ئاشووری لھ سھر لھ یھک�ک لھ ل�کۆ�ینھو
كانیان، وشھی ئ�زیدی بھ پیتی مزماری و لھ سھردەمی سۆمھریدا نووسراوە کھ  نووسھ رده یھک�ک لھ بھ

  .کۆنترین شارستانیھتی مرۆڤایھتییھ

  الدیانھ  ھ ناونیشانی (نحو حقیقھ) لھ کت�بھکھیدا ب1998ئھم تھختھیھ لھ الیھن دکتۆر خھلیل جوندییھوە (

) بVو بووەتھوە (ئ@ زی دی) بھ زمانی ئاسوری و کلدانی واتھ (دەچینھ ج�ی حھق) لھ زمانی  االیزیدیھ
کوردیدا کھ کھس�ک دەمر�ت دە��ن گھڕاوەتھوە شو�نی حھقی خۆی، واتھ ئھوەی دەوتر�ت کولتووری 

اتای (ڕۆحی خ�ر و ب�گھرد) دەگھیھن�ت. ئھو مرۆڤی کۆن و پ�ش ئیسالمھ. لھ كولتووری ئ�زیدا و
کھسانھی لھسھر ڕ�گھی راستن و ب�گھردن. ھھر لھم ڕوانگھیھوە لھ كولتووری ئ�زیدا پاکوخاو�نی و 
پۆشاکی سپی پۆشین گرنگییھکی زۆری ھھیھ و خۆیان لھ س�كسی دەرەوەی خ�زان دەپار�زن، چوون 

  . .ھ و الیھنی ناوەکی و دەرەکیی خۆیان بپار�زنباوەڕیان وایھ ئھوان دەب�ت ب�گھردیی ڕۆح و جھست

چھمکی ئیزیدی لھ سھرجھم زمانھ کۆنھکاندا بھ واتایھکی پیرۆز ھاتووە، زۆربھی ل�کۆ�ھران کۆکن 
ھاتووە، واتھ  Yajata ڕەگی پ�كھاتھی ئ�زیدییھ و لھ زمانی سھنسکر�تیدا بھ Ized لھسھر ئھوەی ئ�زد

 Yazata ھاتووە واتھ شایانی پھرستن. لھ زمانی ئاڤ�ستادا بھ Yazd خوداوەند، لھ زمانی پھھلھویدا بھ

 ھاتووە واتھ خودا. لھ زمانی ئاریدا کھ زمانی کوردی پ�ک دەھ�ن�ت و زمانی ئ�زیدی بووە بھ

Yazdani و Yazdan ھاتووە کھ واتای یھزدان دەکات l(Rashow,2001 ،Menzel,1938)  نھک
نھکاندا ئ�زیدی پیرۆزترین واتای بھخشیوە و ئ�زیدی واتھ مرۆڤی شھیتان. ھھتا ئ�رە و لھ سھرجھم زما

یھزدانی یان خوداپھرست. یھزدانیش وشھیھکی ئارییھ نھک ئ�رانی. ئاری یان ئارامیش زمانی یھکھمی 
  .کوردە

) لھ سھر ئھوە کۆکن کھ ئایدیای 1987، الجندی 1987Guestکۆمھ�@ سھرچاوەی م�ژوویی لھوانھ ( 
ھکھم جار لھ الیھن ئ�زدییھوە ھاتووەتھ ئاراوە و لھ ئیمپراتۆری میدیادا پراکتیک کراوە تاک خودایی بۆ ی

و واتھ، کورد یھکھم نھتھوەیھ کھ كولتووری فرە خواوەندیی گۆڕیوە بۆ تاکپھرستی و یھک خودایی. 
نھ. ئ�زیدیھکان پ�یان وایھ خودا لھ ھھموو شت�کدا ھھیھ و ئھو بنھمای سھرجھم دروستکراوەکانی کھو

ئھوان کات�ک ڕۆژ و مانگ و ڕۆناکی پیرۆز دەکھن لھ ڕوانگھیھوە کھ بھ ڕۆحی خودا پیرۆز کراوە و 
ئیسالم ئھمھیان لھ ئ�زیدی   یھ كیش ھھ دروست کراوە. یھک خودا و حھوت فریشتھیان ھھیھ. رایھ

دوازدە گرووپی وەرگرتب�ت، چوون ئھوان بھر لھ ئیسالم بوونیان ھھبووە. ھھروەھا لھناو ئ�زدیھکاندا 
ڕۆحانی ھھیھ. ئھم جۆرە گرووپھ ڕۆحانیانھ لھ ئایینھکانی بودی و ئیسالم، مھسیحی و جولھکھشدا 

بوونی ھھیھ و لھ دواییدا د�مھوە سھری. ئ�زیدی پ�ک ھاتووە لھ ش�خ و پیر و مورید. ھۆزە 
یاندا ھاوسھرگیری سھرەکیھکانیان لھ ئادانی، شھمسانی، قاتانی و پیر پ�ک ھاتووە. تھنھا لھناو خۆ
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دەکھن نھک تھنھا بھ ھۆی ئایینھکھیانھوە، بھ�کوو لھ ڕووی كولتووریشھوە تھنانھت ھھندێ لھو خ�زانھ 
ناوبراوانھش لھگھڵ ھۆز�کی دیی ئ�زیدی ھاوسھرگیری ناکھن، ئھمھش تھنھا پھیوەندیی ھھیھ بھ 

  .ش�وازی پراکتیزیی باوەڕەکھیانھوە یان كولتووری ڕ�بازەکھیان

ی ل�کۆ�ینھوەی ل�کۆ�یاری ئھ�مانی لۆڤھری نابۆ و ساغکردنھوەی لھ الیھن جوندییھوە، ئایینی بھپ�
ئ�زیدی لھ ھھزارەی س�ھھمی پ�ش زایین بوونی ھھبووە و یھک�ک لھ کۆنترین ئایینھکانی کورد لھ 

ناوچھی ڕۆژھھ2تی گھورەدا. ھھر ھھمان سھرچاوە جھخت لھسھر س@ گھورەترین خواوەند دەکات لھ 
ڕ�بازی ئ�زیددا، ئھوانیش خوداوندی ڕۆژ یان ھھتاو (لھ زمانی کوردیدا ھھردوو وشھ بھکار 

دەھ�نر�ت) کھ لھ زمانی سۆمھریدا بھ دینگرئۆتۆ لھ زمانی بابلیدا بھ شھماس ھاتووە کھ ھھمان مانای 
وداوەندی ھھیھ. ئھم شھمسھ الی ئ�زدی ناوی ئانانا یان میترای خوداوەندی دایک یان دایکھ گھورە. خ

بووە خوداوەندی مانگ لھ زەمانی میسۆپۆتامیاشدا بوونی ھھبووە و بھ زمانی ئھوان ” ش�خ سن“دووەھم 
یھ ”ش�خ ئادی” خواوەندی پیتاندن بووە الی ژنان. س�ھھم ” سین“بھ2م الی بابلیھکان ”. ناتا“پ�ی گوتراوە 

کراوە بھ ش�خ ھادی، ھھندێ جار خوداوەندی باران و خ�ر و بھرەکھت. ئھم ش�خ ئادییھ الی عھرەب 
بھ2م وەکو پ�شتر باسم کرد خۆی لھ بنھمادا خھ�کی لوبنانھ و ناوی (عدی) واتھ ناوی عھرەبی ھھبووە، 

ئھگھر خۆشی عھرەب نھبووب�ت. پ�ویستھ ئھوەمان ال ڕوون ب�ت کھ خواوەند مانای خودا ناگھیھن�ت، 
دەکات کھ مرۆڤ خۆی دروستی کردووە  Goddess دەکات کھ یھزدانھ، خواوەندیش God چوون خودا

یان ناوی ل@ ناوە، بۆ نموونھ خودای جوانی تا ئ�ستاش لھ زمانی ڕۆژانھ و شیعریدا بھکار دەھ�نر�ت. 
 ئ�زیدی واتای و ئ�زیدی کھواتھ ئھمھیان چواندنھ بھ ھ�زیھکی تایبھت و یان تایبھتمھند�کی جیاواز. 

�كوو  نییھ، ھیچ پھیوەندییھکی بھ ئایینی ئیسالمھوە نییھ، بھ ئیسالم دابڕاوی نییھ، عھرەبی و فارسی
وكارانی ئایینی ئیسالم بھ در�ژایی م�ژوو ئ�زیدیی جینۆساید کردووە. ھھر لھبھر ئھوەش  یِره پھ

” پھیوەستبوون بھ یھکتاپھرستی“پھیوەندیی بھ ئیسالمھوە معاویھ و ئھمھویھکانھوە نییھ. لھوەش زیاتر 

سازشی لھسھر ناکات. الی ئھوان خودا یھک تاکھ و ھاوبھش�کی نییھ. ئھو خودا و پرەنسیپ�کھ ئ�زیدی 
دروستکاری فریشتھ و مرۆڤ و سروشت و ھھموو بووەکانیھتی. بۆیھ بانگی ئھکھن (خا) یان 

). کھواتھ خودای ئ�زیدیھکان جیاواز نییھ لھ 2005کھ ناوی خۆشییان ل@ وەرگرتووە.(عبود،  {یھزدان} 
مرۆڤھکانی سھر زەوی، ئھوانیش وەکو ھھموو مرۆڤھکان بۆ نموونھ بابلیھکان، خودای سھرجھم 

میسری کۆن خوداوەندیان دروست کردووە بۆ ک�شھ جیاوازەکانی ژیانی خۆیان، شت�کی دەرەوەی 
كولتووری مرۆڤایھتیی نھکردووە. کھواتھ ئایھ بۆچی تھنھا ئ�زیدی ھھتا ئھمڕۆش پ�یان ڕەوا نابینر�ت 

ی سھردەمی خۆیان خاوەنی ھھمان م�ژوو بن؟ ئایھ بۆچی ئ�زیدی و مرۆڤ بھ گشتی وەکو مرۆڤھکان
  پ�ویستی بھوە ھھبوو خواوەند دروست بکات؟

  :سھرچاوەکان

Menze, Theodor l; Yazidi, Encylopedia of Islam, London IV, p- 1164 a, Leiden ) 

1913-1938) Used by Rashow, Khalil J. (2001 )  

Rashow, Khalil J. ( 2001 ) An Introduction into Yezidi Religion History, Göttingen 

Universit. Lecture to : The Centre of Asia and Africa Study in Kiel University ( 

ZAAS ) at 27.6.2001  

  ) نحو معرفة حقیقة ألدیانة أألیزیدیة , , رابوون، السوید١٩٩٨الجندي، خلیل ( 

) عدي بن مسافر: مجدد الدیانة األیزیدیة ، مؤسسة الدراسات العربیة , ٢٠٠٥بود، زھیر كاظم ( ع
 بیروت ، لبنان

 

 



7 

 

 

  ت و ژنپھرەستیمرۆڤ و ت�ڕامان لھ سروش

 

ساڵ بھر لھ ئ�ستا. ئھوکات تھنھا چھند  5500سھرەتای شارستانیھتھکان دەگھڕ�تھوە بۆ نزیکھی 
شارستانیھت�ک لھ جیھاندا ھھبوو، بھ2م یھکھمیان ئھو شارستانیھتھ بوو کھ کوردیش (دیارە ئ�زیدیش 

ون م�ژووی دەگر�تھوە) بھش�ک بوون و نیشتھج�ی ئھو یھکھمین شارستانیھتھ بوون. چو
ی پ�ش زایین بۆ دۆ�ی نیل (میسری 3500شارستانیھتھکان لھ دۆ�ی دوو ڕوبار (دیجلھ و فرات) لھ 

کھ   پ.ز دەرکھوتووه 2400پ.ز دەستی پ@ کردووە. پاشان * شارستانیھتی دۆ�ی ئندۆس  3000کۆن) 
 .پ.ز 2000شو�نی پاکستانی ئھمڕۆ دەکات، پاشان دۆ�ی دەریای زەرد لھ سین دەرکھوتووە لھ 

(Brown  شارستانیھتھکانی دی، بھوەی ڕۆژئاواشھوە نزیکھی سھدەیھک دوای ئھم 2008و .(
شارستانیھتانھ سھرھھ�دەدات. ئھوکات مرۆڤ بھرانبھر دیاردە سروشتییھ سھرسوڕھ�نھر و تھرجھمھ 

نھکراوەکان بوونھوەر�کی نھوی و ب@ دەسھ2ت بووە. لھگھڵ ئھوەی دەوتر�ت ئاوەزی مرۆڤ 
ایی بووە، بۆیھ نھیتوانیوە ڕووبھڕووی دیاردەکان بب�تھوە. بھ2م من ئھوە بھ زیادەڕۆیی دەبینم سھرەت

بھراورد بھو کار و داھ�نانھ کراون لھو کاتھدا، بھ�کوو پ�موایھ لھو کاتھدا مرۆڤ یھکھم زیان 
% 97%ی سھر زەوی مرۆڤی ت�دا بووە و لھ 3لھ “ل�کھوتووی کھمی ژمارەی خۆی بووە. چوون 

لھو سھردەمھدا. کھواتھ توانای ژمارەی مرۆیی  (MacCready, 1998) ”روشت و زەوی بھتاڵ بووەس
ی ھھتا ئھمڕۆش جگھ لھ سھرسوڕمان بۆ ژمارەیھک لھ  کھم بووە نھک توانای عھق=ی. بھو بھ�گھیھ

، کارەکان و داھ�نانھ پزیشکی و بھتایبھت دەرمانی ڕووەکی، مۆمیاکردنی مرۆڤ، نھخشھی ئھندازیاری
  . و پھییان پ@ نھبراوه  وه تا ھھنوکھش تھکنیکی ژمارەیھک لھ کارەکانیان نھدۆزراوەتھ

لھ مھسھلھی ڕووبھڕووبوونھوەی مرۆڤ لھگھڵ سروشتدا، یھکھم شت بیری ل@ کردووەتھوە زەوی 
بووە. زەوی یھکھم فاکتھری ژیان بووە ناسیویھتی و بھروبوومی خواردووە و بھ سھرچاوەی سھرەکیی 

ی مرۆڤ ناسراوە. ناسینی زەوی وای ل@ کردووە تھنھا بیر لھ سروشت نھکھنھوە، بھ�کوو ژیان
. ل�رەوە مرۆڤی کۆن لھ زەویدا بۆ سروشتی مرۆڤ  سروشتی مرۆڤیش بخھنھ ژ�ر تاقیکردنھوەوه

گھڕاوە، بۆ نموونھ، سروشتی زەویی بھ سروشتی ژن چواندووە، بینویھتی ژن و زەوی سروشت و 
سروشتی زەویی ھھب�ت. الیان وابوو ژن   یان وەکو یھکھ. ژنیش تھنھا بوونھوەر�کھکردار و بھرھھم

تھنھا بوونھوەر�کھ ھھ�گر و ھ�نھری مندا�ھ، تھنھا مندا�ھکھ ناخاتھوە، بھ�کوو ئاگای ل�ی دەب�ت و 
جھستھی ئھوەندە پیتی تیدایھ کھ بھخ�وی بکات. ھھر وەکوو چۆن زەوی دەنک@ گھنم لھ ھھناویدا 

دات@ بب�ت بھ سھدان دەنکھگھنم و ل�رەوە ژیان و بھردەوامی بھ  رێ و ئھوەندەشی خۆراک دهھھ�دەگ
تاکھکان دەبھخش�ت، واتھ ئھوەی جھستھی زەوی بھ مرۆڤی گھورەی دەدات، جھستھی دایک بھ مندا�ی 

دەبھخش�ت. بۆیھ زەوی ناوی نراوە دایکی میھرەبان و دایکھ گھورە. ل�رەوە ھھموو ھھو��ک دراوە 
ایکھ زەوی تووڕە نھکر�ت، خزمھت بکر�ت، شانامھی پیا بگوتر�ت ھھتا دەگات بھ ئاستی پھرستن. د

ت�ڕامانھکانی تھنھا لھمیانھی سوڕی زەویی نییھ بھراورد بھ ژن. بھ�کوو لھ ھھماھھنگیی سوڕی زەوی 
و سوڕی مانگدا و ھاوتھریبی لھگھڵ سروشتی ژندا ھاتووە. چوون پاش زەوی، مانگ و ڕٶژ، 

  .تایبھت سووڕی مانگ و دەرکھوتن و دیار نھمانی دەب�ت بھ خولیای مرۆڤبھ

ل�رەوە مرۆڤ بیری بۆ الی پھروەردگار و دروستکار، ڕۆژ و مانگ، زەوی و ئاسمان و ڕووناکی و 
تاریکی ڕۆشت. بھ2م زەوی بھ گرنگترین سھرچاوە مایھوە الیان. بھ ت�گھشتن لھ مانگ، ژن 

ستھبھر بوو. چوون کھ سروشتی مرۆڤیان بھراورد کرد بھ سروشتی مانگ، پایھگایھکی گرنگتری بۆ دە
بینیان ژن تھنھا بوونھوەریھکی سھر زەوی بوو سروشتی لھگھڵ سروشتی مانگدا دەگونج�ت. بینیان 

ڕۆژدا . بینیان  29بۆ  28سووڕی مانگانھی ژن یھکسانھ بھ سوڕی خوالنھوەی مانگ لھ ماوەی 
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الل لھ چواردەدا، پاشان س@ ڕۆژ بھرەو دیار نھمان دەچ�ت، وەکوو جو�ھی مانگ و دەرکھوتنی ھی
،  1998چۆن سووڕی مانگانھی ژن لھ ماوەی س@ بۆ چوار ڕۆژ بھرەو نھمان دەچ�ت (الجندی، 

Budge, 2010 , Kriwaczek, 2012).  

دا لھ 14کھ سووڕی مانگ و دەرکھوتنی بھدر لھ   ئھوەی مرۆڤی کۆن پھی پ@ نھبردووە، ئھو ڕاستییھیھ
سووڕی مانگانھی ژندا کاتی دەرکھوتنی ھیرموونی پیتاندنھ. لھو سووڕەدا ژن دووگیان دەب�ت. 

ل�کچوونی سروشتی بایۆلۆجی و بھرھھمی ژن بھ بھرھھم و فاکتھرەکانی سروشت وای کرد مرۆڤی 
ی کۆن ڕ�ز�کی ب@ و�نھی بۆ ژن ھھب�ت، چونکھ تھنھا بووەنھوە�کی سھر زەوی بوو کھ سروشتی خوا

الی ئھوان خوا زەوی و ئاسمان و مانگ و ڕۆژ و ڕۆناکی و ژن ھھمووی یھک بوون. لھم  .ھھبوو
ڕوانگھیھوە زەوی و ژن بھیھکھوە ناو نرا دایکھگھورە. ئیتر ئھم كولتوورە ژنی کرد بھ خواوەند و 

وەتھ ھاتو دەروربھر ژینگھی لھتھک مرۆڤ ک�شھکانی لھمیانھی ئھفسانھ یھکھم دەسھ2تی سھر زەوی.
ئاراوە، ئاراستھی ھۆشیاریی مرۆڤی کردووە دەربارەی تھگھرەکانی ژیان. لھبھرئھوەی یھکھم ک�شھی 
مرۆڤ لھگھڵ سروشت بووە، سروشتیش ناو نرا دایکھگھورە. بۆ ڕازیکردنی دایکھ گھورە و پاڕانھوە 

اوی نرا پھرستگھ ل�ی پھیکھریان بۆ دروست کرد و لھ شو�نی تایبھت و خاو�ندا دایان ناوە کھ دوایی ن
و وەکوو خواوەند پیرۆز کران. لھم ڕوانگھیھوەیھ لھناو سھرجھم كولتوورەکان و مرۆڤایھتیدا دایک لھ 
ھھموو بوونھوەر�ک ر�زی زیاتر ل@ ئھگیر�ت، ھھر ل�رەوەیھ سھرجھم مرۆڤایھتی دە��ت خاکی دایک 

خواش ناو ناھ�نیت. لھ لیستی و زمانی دایک. ھیچ نھتھوەیھک خاک بھ خاکی باوک یان خاکی تھنانھت 
ئھو مرۆڤھ ڕەسھنانھی کۆندا کورد و ئ�زیدی ھھیھ، کوریش دایکھ خودای ھھتا ئھمڕۆش ھھیھ، بھ2م 
ئ�زیدی كولتوور و زەپۆشھکھی پاراستووە. ئھگھر ئ�زیدی شھیتانپھرستن، چۆنھ سھرجھم مرۆڤایھتی 

ادیمییھوە ھھتا قسھی سھرشھقام�ک ئھو باوەڕییان بھ زەپۆشھکانیان ھھیھ و لھ بھرزترین بواری ئھک
  .كولتوورەی ئھوان بھکار دەھ�ن�ت لھ مامھ�ھکردن لھگھڵ خاک و چواندنھکانی

رییھکان كولتووری خواوەندی ژنیان داھ�نا، پاشان ھھر نھتھوە و نھژاد�ک، ھھمان  یھکھم جار سۆمھ
نای جوانناسیی خۆیان و�نای ڕ�بازیان گرت و ناوی خۆی ھھبوو بۆ ئھم دایکھ گھورەیھ و بھپ�ی توا

پھیکھر و ناوی دایکھگھوەیان ناوە. کوردیش دایکھ گھورەی خۆی ھھبووە، ناوی میدرا، میترا بووە و 
ئ�زیدیش پ�ی دە��ت ئانا، میترا، بھ2م گرنگترین ناوی ئھم خوداوەندە عھشتار بوو. دەب�ت چی وای 

کر�ت، تھنانھت لھ سھردەمی فرەخواییشدا؟ کردب�ت عھشتار بھ گرنگترین ھ�مای خواوەندەکان سھیر ب
  .ئھی پھیوەندیی عھشتار بھ ئ�زیدیی کوردەوە چیھ؟ بھشی داھاتوو وە2می ئھم دوو پرسھ ئھداتھوە
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دۆ�ی ڕافدەین، شتال حیوک و خوارووی لپوورییھکانی ناوچھکانی ھالل خھسب و  شو�نھوارە کھ
ئھنازۆل و چیای زاگرۆس، بوونی دوو جۆر شارستانیھتی سھلماندووە، یھک�کیان چھرخی بھردین، ئھم 

پ�ش زاین کۆتایی ھاتووە  2000بۆ  – 6000ساڵ دڕ�ژەی ک�شاوە و لھن�وان  400ملیون و  3چھرخھ 
)2008 Lawrence& Peter). رستانیھتی کشتوکا�ی دەرکھوتووە کھ کھ بھ دوای ئھم م�ژووەشدا شا

مرۆڤ ت�یدا ف�ری کشتوکاڵ و ئاژەڵ پھروەردەکردن و نیشتھج�بوون بووە، ئھمھش م�ژووەکھی 
ھھزار ساڵ پ�ش زاین. ئھم ھۆشیارییھی مرۆڤ بھ  450ساڵ بۆ  10000دەگھڕ�تھووە بۆ ن�وان 

ابلیھکانھوە، وەکو پ�شتر باسم کرد لوغزی عھشتار ناو براوە، کھ پابھندە بھ م�ژووی شارستانیھتی ب
  .چوون سروشتی زەوی و کشتوکاڵ بھ سروشت و بھرھھمی ژنھوە چو�ندرابوو

عھشتار خوداوەندی گھورەی دایک بووە، ھ�مای خۆشھویستی و س�کس؛ جوانی و میھرەبانی، ھ�ز و 
ینیقیھکان، ئافرۆدیت شھڕ بووە الی بابلیھکان، بھرانبھر بھمھ ئینانا الی سۆمھریھکان، عھشارۆت الی ف

الی یونانی، ڤینۆس الی ڕۆمانی و دایکھ میترا الی کورد. بھ ش�وەیھکی گشتی الی ھھموان ھ�مای 
خوداوەندی دایک، پیت و بھرەکھت زاڵ بووە بھسھر ھ�ماکانی دیدا کھ لھ سھردەمی بابلیھکاندا 

وداوەند ننکال بووە، براکھی باوەڕییان پ@ بووە. عھشتار کچی خوداوەندی مانگ (سین) بووە، دایکی خ
(ئۆتۆ) خوداوەندی ھھتاو، خوشکھکھی (ئھرشیکیجال) خوداوەندی جیھانی ژ�ر زەوی واتھ خوداوەدنی 

  .مردووان بووە. چیرۆکی عھشتار بھ ش�وەیھکی سھرسوڕھ�نھر لھ گھلگامشدا داڕ�ژراوە

ی ھۆ�ندی مارتن و�نھیھکی ڕەنگاوڕەنگی باخچھ ھھ�واسراوەکانی بابل بھ ف=چھی ھونھرمھند
بوخود نھسری دووھھمھوە پادشای بابلیھکان لھ  ھیمسگیرک ک�شراوە، پھرستگھی عھشتار لھ الیھن نھ

  پ.ز لھ ع�راقی ئھمڕۆدا دروست دەکر�ت. لھسھر دیوارەکانی بھپ�ی ژمارەی ئھو سا�ھ575سا�ی 

ی بابل، چونکھ ئاژەڵ لھسھر دیوارەکانی دەنھخشر�ت. دوایی پ�ی دەوتر�ت دەروازە 575و�نھی 
خاوەنی گھورەترین و بھناوبانگترین دەروازەی ئھو کاتھ دەب�ت بھ ھۆی نھخش و ماتریا�ھ نایابانھی ل�ی 

) کھ 1925-2-4 – 1855-9-10ڕۆب�رت یوھان کو�دوەی ( Robert Koldewey .دروست کرابوو
ە ناسراوە کھ یھکھم وە بھو1818، لھ سا�ی  ئارکیوالیجیست و پسپۆڕی بواری شو�نھوارناسی ئھ�مانیھ

کھس ب�ت شاری بابل و ئاسھوارەکانی دۆزیوەتھوە و ھھر لھبھر ئھوەشھ ئ�ستا ئاسھواری بابل و 
دەروازەی عھشتار لھ مۆزەخانھی برگاموون لھ بھرلینی پایتھختی ئھ�مانیا، گوایھ لھڕ�گھی ئھم زانایھوە 

پ.زدا لھ  580دۆزییھوە کھ لھ سا�ی گوازراوەتھوە. ھھر ئھویش دە��ت باخچھ ھھ�واسراوەکانی بابلی 
  .بوخود نھسرەوە دروست کراوە تھنھا پ�نج ساڵ پاش دەروازەی عھشتار الیھن نھ

کۆ�دوەی دوو س@ نھ�نیی لھ ل�کۆ�ینھوەکانیدا لھ سھر بابل درکاندووە، یھک�کیان تیوریھکی نو�ی 
بۆ ھھزاران ساڵ پ�شتر ئارکیوالیجیست کھ دۆزینھوەی خشتی قوڕ بووە، م�ژووەکھی دەگھڕ�تھوە 

تھوە تیوریھک نھبووە الی  تیوری بونیادنانی خانووبھرە بووە، ھھتا ئھو کاتھ ئھم زانایھ دۆزیویھ
ڕۆژئاواییھکان. واتھ سھرەتای شارستانیھتی بونیادنان و بیناسازی لھ ڕۆژھھ2تدا. دووەم، باس لھوە 

خچھ ھھ�واسراوەکانیشھوە لھ الیھن دەکات کھ شارستانیھتی بابلیۆن و ئاسھواری عھشتار، بھ با
عوسمانیھکانھوە بھ تھواوی ون و خاپوور کراب�ت و لھ سھردەمی دەرکھوتنی ئیسالم و فتوحاتھکانی 

زیاتر زیانیان پ@ گھیاندووە، بھ2م عوسمانیھکان خاپووریان کردووە. دیارە سھردەمی عوسمانیھکانیش 
ئیسالمییان دەکرد، بۆیھ دوژمنی شارستانیھت وەکو ئ�ستای داعش و م�ژووی ڕابردووتریش شۆڕشی 

و شو�نھواری شارستانی بوو و ھھرچی شارستانیھت�ک لھ دەستی فتوحاتھ ئیسالمیھکان ماب�تھوە، 
عوسمانیھکان بۆیان تھواو کردوون لھ کاولکاریدا و ئھمڕۆش داعش ئھو ئھرکھ تھواو ئھکات. خا�ی 
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بوخود نھسر ھھردوو دەروازەی عھشتار و  ەیھ کھ نھسیھھم کھ لھالیھن ئھم زانایھوە باس کراوە ئھو
باخچھ ھھ�واسراوەکانی لھپ�ناوی ھاوسھرەکھیدا دروست کردووە. ئھم دوو فاکتھرە شارستانیھ دەچنھ 

ڕیزی حھوت شتھ سھرسوڕھ�نھرەکھی جیھانھوە. بھ2م سھرسوڕھ�نھرانھ عھرەب ئا2ی ڕەشی مھرگ 
  .مھزر�نھری نھبووەلھ شو�نی بھرز دەکھنھوە، چونکھ عھرەب دا

پاش نزیکھی سھدەیھک لھ گواستنھوەی بھش�کی بچووک و دۆزراوەی ئھم شو�نھوارە بۆ ئھ�مانیا، 
عھرەب چاوی دەکاتھوە و ت@ دەگات کھ شو�نھوار ڕەسھنیی شارەستانیھت و م�ژووی پ@ دەسلم�ن�ر�ت، 

تھوە بنھچھیی و ڕەسھنھکانی بۆ سھلماندنی خۆیان وەکو یھک�ک لھ نھ بھتایبھت لھ جیھانی ڕۆژئاوادا،
م�ژووی مرۆڤایھتیی عھشتار الی عھرەب و ع�راقیھ ت�کھ�ھکانی ئھمڕۆ دەب�ت بھ ھیمای شارستاینھت 
و شانازیی كولتووری و بھ�گھ بۆ یھکھم شارستانیھتبوونی ئھوان و لھوانھوە مرۆڤ ف�ری ژیانکردن 

ڤایھتی و ژیاندۆستیی پۆشیوە. ت�ڕامانی بووە و پ�ستی ئاژە�ی و بھربھریھت فڕێ داوە و و پ�ستی مرۆ
ی عھرەبدا خاوەنی م�ژوو�كی ڕاستھقینھ کھ  مرۆڤ لھو�دا چھق دەبھست�ت لھو چاوکردنھوەیھ

کلدانیھکانھ لھ ڕووی سھلماندنی ئھو شارستانیھتھوە وەکو بھ�گھی م�ژوویی ون کراون، وەکو بھ�گھی 
  .لھناو دەبر�ن و ون دەکر�نمرۆییش ئھمڕۆ خۆشیان لھ ع�راقدا لھ الیھن داعشھوە 

تا ئ�رە بوونی خوداوەند بھ�گھی دروستبوونی ھۆشیاریی داوەری و بھڕ�وەبردن دەگھیھن�ت الی 
مرۆڤ. ئھو کاتھی ھۆشیار دەب�تھوە سھبارەت بھ ھ�ز و ئھو تھکنیک و ستراتیژانھی کھ مرۆڤ و�ک 

وە لھ بوونی خوداوەند، جگھ دەخات و پ�کھوەژیانی ئاشتییانھی بۆ فھراھھم دەھ�ن�ت. بیرکردنھ
دروستکردنی بھ�گھیھک و ھ�=ھ راستھکانی ژیانی پ@ بنھخش�نر�ت و ترس�ک مرۆڤ لھو ھ�=ھ سوورە 

نھچ�تھ دەرێ وەکو ڕایھ�ھیھک بۆ بوونی پرەنسیپی کۆمھ2یھتی، کھ دواجار ئھم دیدەبینییھ دەب�ت بھ 
ە لھ ر�کخستنی ژیاندا. ئھو مرۆڤھی بھ بونیادی یاسا و داوەری، دۆزینھوەی کاریگھریی ئوم�دیش بوو

سروشتی ڕوانیوە و پاڕاوەتھوە بۆ چاکبوونھوە لھ نھخۆشییھکان و   ئوم�دەوە لھ بت�ک یان بھش�ک لھ
چارەسھری ک�شھکانی ژیانی، سایکۆلۆژیای ئوم�د ھھستی ئھیجنسی و پشتیوانیی ال دروست کردووە، 

ھھر ک�شھیھکی مرۆڤھ. درککردن بھو ڕاستییھ ھھبوونی ئھو بارە سایکۆلۆژیھش چارەسھری نیوەی 
وای کردووە ئھو سروشتانھ لھ سھرجھم دیانھت و كولتوورەکاندا ھھتا ئھمڕۆ پھیڕەو بکر�ت و ھھر 

  .كولتوور�کیش ڕ�ژەیھکی ت�دا بگۆڕ�ت بۆ ئھوەی مۆرکی ئھتنیکی خۆی بھسھرەوە بھج@ بھ�=�ت

انیھتھ کۆنھکانی ڕۆژھھ2تدا نھخشاوە، مۆرکی ئھتنیکی و م�ژووی کورد بھ ھھریھک لھ شارست
پشتگو�خستن و ل�کۆل�نھوە نھکردن لھسھر مو�کی م�ژووی کورد، وای کردووە کھ تھنانھت کورد 
خۆشی ئھو م�ژوو و مۆرکھ کوردانھ نھناس�تھوە. ونبوون لھن�و زانیارییھ نادروستھکانی دەرەوە و 

ھگشتی و ئیزیدی بھتایبھتی، کردووە بھ قوربانی نھبوونی غھمی لۆکاڵ بھرانبھر ئھو زانیاریانھ کورد ب
  و ئھو كولتوورەی ھھموو نھتھوەکان و�نایان کردووە لھ ژیانیاندا بۆ ئ�زیدی پھسھند ناکر�ت و دەب�تھ

و�ناکردنی مھرگی. چونکھ ئ�مھ نھتھوەیھکی مندا�ین، فھیلھسووفی ڕۆمانی سیسیرۆ دە��ت، ھیچ شت�ک 
تۆ ھھمیشھ مندا�یت. ئھمھ بۆ   یکبوونی خۆت نھزانیت، مانای ئھوەیھدەربارەی ڕووداوەکانی پ�ش لھدا

نھتھوەش ھھر راستھ، ھھر نھتھوەیھک دەربارەی م�ژووی ڕابردووی خۆی نھزان�ت، ھھمیشھ 
  .نھتھوەیھکی مندا�ھ، مندا�یش پ�ویستی بھ چاود�ر ھھیھ و ناتوان�ت سھربھخۆ ب�ت

پشکی لھ سارستانیھتدا نھب�ت و پھیوەندیی بھ جینۆسایدی ئ�مھ کار�کمان بھ عھشتار نییھ، ئھگھر کورد 
ئ�زیدیشھوە نییھ ئھگھر ئ�زیدی سھرقاف=ھی ئھو پشکھ نھب�ت. کھواتھ پشکی کورد لھ شارستانیھتی 

سۆمھریدا بھتایبھت لھ بایۆگرافی خوداوەندی دایک عھشتاردا چییھ؟ چۆن ھھتا ئھمڕۆ ئ�زیدی بووە بھ 
  پشکھ؟در�ژەپ�دەر و پار�زەری ئھو 
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