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چند دک لجیاتی پشکی

''!ھۆکارەکانی بدەولتنبوونی کورد''ی )1(بۆ برگی 

!خونرەوەی ھژا

دوو ل یی ک پترواوەی مژوینوە و شنوکوکردنی دەیان سرچلکۆدوای

ھۆکارەکانی ''برگی یکمی برھمکی تازە و، ،اندی خایساڵ و شش مانگ

تۆکدا پشت بدەیان سرچاوەلم پر. کۆتاییھات'' تنبوونی کوردبدەو

کو تاساڵ لموبر1200بۆدەگڕتوەنووسینیانبستراوە و مژووی

سردەمی ئیمپراتۆریی ، لالین نووسران و مژوونووسانی وسردەمی ئستا

. گالنی دیکوە نووسراونکورد و و ی و یۆنانئیسالم

جگ لخستنڕووی چند الینکی مژووی درینی کورد، لم پرتۆکدا

شۆرشی گورەی کورد ھدەدرتوە چندین بزووتنوە والپڕەکانیھروەھا

ل کوردستان و پالتی وبوونوەی ئاینی ئیسالم تای بک لسدەکانی سرە

.بردەوامبوویکسدەتی دەستیپکرد و چندئران بگش

کمزن و دزراوی کورد ھدەدرتوەلم پرتۆکدا الپڕەکانی شۆرشکی 

ر ساڵ 1200لوبمدژی ئیمپراتۆریی لوکات لری کوردستانی ئرتاسسل

بناخکانی ئیمپراتۆریی ئیسالمی و بنمای عباسییکان ھگیرسا و،

وو ب ھونی مانوەی لقوپۆپکانی بی مترسیی گورە کرد و،ئیسالمیی تووش

خاک ھرلئگری سرکوتنیدا، کورد، نکوئاینی زەردەشتی ل کوردستان 

و ئاین و کولتوور و نیشتمانکی دەپاراست، بکو تووشی ئو ھزاران کیانو 

زارودووسژایی ھدرب دەبوو کش نکاندواییکلی ی رابردوو کارەساتتسا
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ن ئیمپراتۆرییالیریدا ئیسالمیکانیلسژووەوە بی مو، ملھۆرانی دیک

. ھنرا

، ل چاخی ھاتنی ئاینی م'' بدەولتنبوونی کوردھۆکارەکانی''بۆچی 

 کردووە؟ چۆنکینی ورد و ئیسالم بۆ کوردستان دەستپکۆنجامی لئل

نییوە دەرکوت بۆم ک دەسالتکیبدواداچوونم لبارەی ئیمپراتۆریی ساسا

رانی ساسانی و میلسداسد کوردی بووە و، زمان و کۆشک و پرستگی

کوردستان جماوەری و سربازی و ئاینییکشی ھر سرەکییپگیپتخت و

. بووە

بیریکوردستان داگیرکرا، بم دوای رووخانی ئیمپراتۆریی ساسانی،

، چۆنک ەسیپنھنرابووھرھشتا نڕووخا، کوردیزیمزنیخوادەوتداری و

ناوەندی ئیمپراتۆری گورەی ماد و کوردستانسدان ساڵ پش ساسانییکانیش

*)1(یک بوو ل گالنی خاوەن شارستانتیی گورەی سردەمی میزۆپۆتامیا

ریدانی چندین ئاینی مرۆڤدۆستان و مرۆڤپروەو، ناوەند و چاوکانیی سرھ

داگیرکردنی خاککی دوایلبر ئوەمیترایزم و زەردەشتی و مانیزم بوو، وەک

بزۆری شمشر و سربین و رووخانی حکوومتی لالین سوپای ئیسالموە

، کتبکدا ھۆکارەکانی بخونتوەلدووتوی خونر دەتوانکساسانی

و لننی سوپای عرەب،امایپڕین و رو بیری راھست و بزاری و تووڕەی

ی دشماوەر و بجورەکانی زەردەشتییمیران ولی پشکۆی بن گنوب

ش بوون و، بوون بموخۆنی ئوند ھچ ی ککاندواییکلوە یبزووتن

سدەیک کوردستانی کردە گۆڕەپانی نبردی خوناوی و ئنفال و کردنی 

.رەگزی جیاجیاوەی موسمانان بتیرە وکوردستان ب پگ و لشکرگی سوپا
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و ئاکامی شۆرشکانی دوور و نزیکلیکۆینوە و پداچوونی ورد لبارەی 

ھۆکاری سرنکوتنیان و لدەستدانی ئو دەرفت مژووییانی لچاخ و 

ھوکی ریشیی بۆ ، اکانی مژوودا بۆ کورد ھکتوونقۆناخجیاجی

.و کۆیلتیلبندەستیویی ھۆکارەکانی مانوەمانتگیشتن  ل  ناخ و قو

کار و مژووی پ ل سروەریی کورد، دۆزینوە و ساخکردنوەی: بکورتی

پشوودرژی و زانایی و بیری وردی دەوێ ک ،ویماندوونناسانئرککی

خۆوبردوداری داڕووخاوی ھزارانسال م مژووە ونبووە لژرخشت بخشتی ئ

بھنرێ و ببرژانگی چاو تپوتۆز و خۆی لسر الببرێ و، سرلنوی وەک دەر

پناسیکی ھبوون و کسایتیی خۆی بنووسرنوە، بۆ ئوەی نتوەی کورد

رچکیکی رۆناک برەو رزگاریی و،زانخۆی بکا، رابردووی راستینی خۆی ب

.خۆی دەستنیشان بکات

رۆشنبیریی کوردیم کردب و، ئم برھم ھیواموای لم ڕگوە خزمتکی

.گچکیش رووی ئوەی ھب لسووچکی پرتۆکخانی کوردیدا جی بتوە

سیروان کاوسی

18/9/2015
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کورد پش ھاتنی کورتمژووی ناو و زمان و شارستانتیی

!ئارییکان بۆ کوردستانی ئستا و پالتی ئران

ی گالن بگشتی تژیی لتکھپرژان و مژووی درین
سرکوتن و ھنگوتن و نووچدان و سرھاتیی دتزن، ھزر و 

متۆلۆژیا و کۆمچیرۆکی جۆراوجۆر ک دەماودەم رامان و
ھاتوون، لدرژایی زەماندا مژوو، شارستانتی، ئاین و کولتوور و 

ژووی دوور و م. داونرتی گالنی ئوڕۆیان لسر بنیادنراوە
نزیکی کورد بھۆی ژردەستی و نبوونی کیانی سربخۆی 
کوردی و، پەوکردنی سیاستی پاکتاوی رەگزیی ھر 
 بندەستی س وە کدەکانی کۆن و ناوەڕاستی زاینسل
ئیمپراتۆریی ئیسالمیی عرەبی و ئرانی و تورکی بوو، دواتریش 

کی سیستوەیشی رابردوودا بدساسکانی لمن رژالیماتیک ل
داگیرکرییوە برەوڕووی جنۆسایدی ئابووری و کۆمیتی و 
فرھنگی و رەگزی و تاالنکردن و تووناکردنی ئاسواری 
بووەتوە و ھوکی زۆر دراوە بۆ ئوەی مژووی راستینی 

.ونکرێ و بشوندری
ی کورد رەچرچی زۆرینگئ روە سینکی خۆمان دەب

ئیمپراتۆریی مادەکان و، شانازیی برابردووی خۆمانوە دەکین، 
: بم کم نین ئو نووسر و رۆشنبیرانی کورد و بیانی ک دەن

چ پوەندییکی رەگزیی لنوان کورد و مادەکاندا نبووە و نیی و، 
 کھاتووە کپ النو ھۆز و گزی کورد لو رەگ چبن باوەڕیانوای
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و ھندستانبرەو قفقازیاوەی ئاریاییکان ل باکووری پش ھاتن
، لزنجیرەچیاکانی زاگروس و ئو ناوچی ژیاوە ک لپالتی ئران

 وی ھاتووە''میسۆپۆتامیا''یۆنانی کۆن بن.
 ر برانی سروەھا نووسژوونووسانی کورد و بیانی، ھم

ک و پرەچ بارەت برانی کوردستان، سیدابوونی کورد داگیرک
بۆچوونی جیاواز و دوور لیکیان ھی، لنویاندا ئوانی وا 
بشوازکی زانستی لمژووی کونارانی کوردیان کۆیوەتوە، 

رەگزی ئستای کورد تکوک لو ھۆز و گلخکانی : دەن
گۆتی، لۆلۆ، کاشی، ئیالمی، ئایری، ھتیتی، سۆمری، خۆری، : وەک

لو '' ماد''ھتد، ک پش ھاتنی ھۆزی ... ، یۆنانی، بابلی ومیتانی
ناوچی ژیاون، یان بھۆی شڕوشۆر وداگیرکارییوە ئاوتی 
یکبوون و، دوای شۆڕبوونوەی ئارییکانیش بۆ ھرمک، لگڵ 
رەگزی ئاری تکبوون و، پاش ھزاران ساڵ، ئم گلی 

یدەگوترپ وڕۆکئ خولقاوە کوەی کورد'': تلتن''.
لالینی باوەڕی ئاینیشوە چند ھزارساک برلئمۆ و، 
پش ھاتنی ئاینی ئیسالم، میسۆپۆتامیا و زنجیرەچیای زاگرۆس 

میترایزم و زەردەشتی و بوودیزم و ناوەندی چندین ئاینی وەک 
بووە، دوای سرھدانی ئاینی *)2(مانیزم مووسایی و عیسایی و

یاری ومزدانیزمو پاپکیزم یش چندین ئاینی خۆجی وەک ئیسالم
لڕووی مژوی شارستانییوە، .سریانھداوەئارەوییوئزدی و

کوردستان بیک لکۆنترین ناوچکانی خاوەن شارستانتی جیھان 
.ناسراوە
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لپوەندیی لگڵ زمانی کوردیدا، کۆنترین شوەی وشی کورد 
تاکو ئوڕۆ دۆزرابتوە ''بزماری''نی لنو نووسراوەی کۆ

دا ھاتووە ک مژووەکی ''مات کورداکی''لشوازی نووسینی 
بمانای ''مات''وشی . دەگڕتوە بۆ ھزارەی سی پشزاین

''زەوی''نیشانیکی کۆنی سۆمریی و مانای ''کی''ھوارگی و، 
.بووە

لکوردستان و لیک لو ھۆزانی پش ھاتنی ئارییکان، 
رۆژاوای ئستای کوردستان توانیویان بۆ ماوەی ھزارساڵ 
حکوومتکی بھز دامزرنن و، ھۆزەکانی دەوروبریش بخنژر 

بوون، زمانکشیان زمانی )خۆری(ھۆری ڕکفیانوە، ھۆزی 
. لنراوەی''ئۆرارتوو''زاگرۆسی بووە و، لڕەوتی خۆیدا نوی 

''ئکدی''و خۆریامانی ک خۆرییکان بزمانی بپی ئو بگن
دەردەکوێ شونی نیشتجبوونیان ھر ئم بۆیان بجھشتووین،

.کوردستانی ئستابووە
رییکانوە نوی وھر ل سدەکانی پش زاینوە لالین ئاشو

 کورد ب''KURHI '' شزایندە پس س زیک بھاتووە، دواتریش ن
مژوونووس و سرلشکری سوپای یۆنان، ''نفۆنگزە''لالین

، وە'' بتلمیۆس''و'' پۆلیپ''و ''ھرۆدۆت''مژوونووسانی وەک 
و ) KURCHEKE(''کورتچک''،''کورت''و'' مارد''نوی 

ھنراوە ) KURDUKH(''کۆردووک''و ) KURDIKH(' 'کوردیک''
.ژیاون)نئاترۆپاتاکا(ئازەربایجان ک ل کوردستانی ئستا و 
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لگڵ پرەسندنی قۆناخی کۆیالیتی و شڕوشۆر و 
پالماردانی ھۆز و گالن بۆ داگیرکردنی زەویوزاری بپیتوبرەکت 
و نیشتگ و حشیمتی یکتر، شار و کۆشکوتالر و پگی 
سربازی و چینی دەستۆیشتوو و، پلنزم و پیشوەر و جۆتکار 

لیزم سریھدا بم کۆیلکردنی پیدابوون، لموە قۆناخی فیۆدا
مرۆڤکان وەک رابردوو مایوە و لکاتی داگیرکردنی وتاندا 
خککی دەبوون کۆیل و لسازکردنی کۆشکوتالر و قوە 
ھتاکو خزمتکردنی ئاژەڵ و باخداری و پرەپدانی کشتوکای و 
بردەستیکردنی چینکانی گلی داگیرکر و بادەست 

.دەھنرانبکار
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پیدابوونی ئاینی دواتر سرھدانی ئاینکان ل میسۆپۆتامیا و 
!و لشکرکشی بۆ سر کوردستانئیسالم ل دورگی عرەب

شانبشانی ئم گۆڕانکاریی سیاسی و کۆمالیتییان، لنو ھۆز 
 بارەت بوکاتیان سیشتنی ئگی تپالنی جۆراوجۆردا، بو گ

و رووداوەسروشتییکان و ئاسمان و دەوروبری خۆیان سروشت 
و، بپی ھلومرجی ژیان و رامان و بیرکردنوەیان، ئاینی 

میترایزم و زەردەشتی، مانیزم، بوودیزم، جۆراوجۆری وەک 
پشنگ و پەوانی سر بم . پیدابوونمووسایی و عیسایی

شتگیریی ل ئاینان ھانی خکیاندەدا باوەڕیان پ بھنن و، پ
برەبرە ئم . ربازەکیان بکن، لموە چینی ئاینی سریھدا

. ئاین تازان لنو ھۆز و گالنی خۆیاندا بوون ب ئاینی فرمیی
پشوای ئاینی و پاشا و دەسالتدارانیش بمبستی پرەپدانی 

وزەنگین، ئاینکیان، ھاوکات بنیازی داگیرکردنی وتانی رەنگین
و جارەیان خشیی ئشکرکڕێ و، لەوانی خۆیان خستک وپ

ئم دیاردەی . بناوی ئاینوە بۆ سر یکتری دەستیپکرد
بتایبتیی لسردەمی پیدابوونی ئاینی عیسایی و دواتر لکاتی 
پیدابوونی ئاینی ئیسالم، پرەی سند و داگیرکردنی وتانی دی، 

دێ و شڕی رەوا وپیرۆز بنوی فرمانی خودێ و کوڕی خو
.و نیاران لقم درا''کافران''لدژی 

بری چند محممد بگرتن-دوای ئوەی پغمبری ئیسالم 
وچند ساک ئاینی ئیسالمی لعرەبستاندا تشوازک، لماوەی بیس
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بالوکردەوە، ئوجا جنشینکانی، بۆ بھزترکردنی ربازەکی 
لسردەمی . ی بۆ سر گالنی ناموسماندەستیانکرد بلشکرکش

ک پاش خیف ئبووبکر ) عمر ابن خطاب('' عومری فارۆق''
ی زاینیی بوو بخیفی دووەم، سوپای 644بۆ634لسای 

عرەب ھرشیکردە سر شاری تیسفون ک پتختی ئیمپراتۆری 
ی شاری تیسفون و ھموو ناوەندەکانی دەسالتدارتی. ساسانی بوو

دوای داگیرکردنی . ونساسانی لنو جرگی کوردستاندا ھکوتبو
و ی سامان و نغدینی حکوومتپتختی ساسانی و تاالنکردن

سوپای ئیسالم ب متمان و رامادانی رەگزی مین، ئوجا
ی ''شام''سر و پالتی ئران و وتی وتانی میتادیوی زیاتروە

پراتۆرییکی تازەی ئیسالمیی لناوچکدا ، بناخی ئیمداگیرکرد و
.ک لالین گلی عرەبوە سرۆکایتی دەکراداڕشت

بو پیی ک وتی ئوسای کوردەواریی ھاوسنوور بوو لگڵ 
عرەبستان و، لڕۆژھتی عرەبستان ھکوتبوو، سوپای ئیسالم 
لکاتی ھرشی بۆ سر گالنی نامۆسمان، دەبوو لپشدا 
کوردستان داگیربکات ئوجا برەو خاکی وتانی دیکی نو پالتی 
. ئران و، ھند و قفقازیا و رۆژھتی ئۆروپا پل بھاوژت

ردەمو سری دانیشتوانی کوردستان لرتاسر داسس ،ئاینی ب
بوون، ئیمپراتۆریی ساسانی رووخابوو، بم میرەکانی یشتزەردە

ان و ھروەھا رەشخککش کورد ل ناوچجیاجیاک
ئامادەنبوون، بندەستیی عرەب قبوڵ بکن و، واز ل ئاینکی 



- 16 -

بغدا ناوچکانی گرمیان و دەشتاییکانی. خۆیان بھنن
''Begudate'' ل رکووک و ھاتووە'' خودێ داوە''ک3(ک*(،

لسردەمی خیف عومر کوڕی ختاب، یکم ناوچی سرووی 
ن بوون لدوای رووخانی ئیمپراتۆریی ساسانی برھرشی کوردستا

ئو ناوچان ھر زوو کوتن دەستی . سوپای ئیسالم کوتن
موسمانانوە و، بخرایی شڕ گیشتن ناوچ شاخاوییکانی وەک 
شارباژیر و شارەزوور و بادینان و ھولر و پشتدەر و دۆی 

. وردستانمرگ و زنجیرە چیای ئاسۆس ل باشووری ک

ل بنگرد '' پاشافڕۆخ''شڕ و پکدادانی کوردان بسرۆکایتیی 
لدژی سوپای ئیسالم '' ئاسۆس''و دۆی مرگ و چیاکانی 

لسای و خالید کوڕی وەلید'' سعد کوڕی وەقاس''بفرماندەیتیی
زاینیی، لگڵ زنجیرەیک جنگی گورەوگران ی650بۆ 635

'' میر پترۆس''ھولر،فرمانەوای ''رچاتلیسمی''بسرۆکایتیی 
، بخوناویترین پشتدەرل''مردانیکور''پاشا '' وکۆیل ناوچی 

جنگکانی ئو سردەم دەژمردرن و، سوپای ئیسالم بدانی 
ھزاران کوژراو ک بشکی گۆڕستانکیان ل سرووی گوندی

''رگزیک شاری ''منج''دووکان''لی بماوە، توانی ناوچ پشتدەر
. داگیربکا و، دەست بکات ب قچۆکردنی دانیشتوانکیو دوکان

م مژوونووسی موسمان کهیهک به ئیمام واقدیلم بارەوە 
:، باسی جنگی پشتدەری بم شوەی تۆمارکردووەناسراوه
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ستی سوپای ر دهژوتهکهکهواوی ناوچهتهمیردانیکوری کهدوای گرتنی قه

تاب،عومر کوڕی خهلیفهخهکی نووسی بۆ یهنامهمیر خالیدئه. موسمانانوە

:یهکهقی نامهش دهمهئه

وهلیدهخالیدی کوڕی وهله. بناوی خودای بخشندە و مھرەبان''
تی خوا حمهتاب ڕهر عومری کوڕی خهمبهبۆ جنشینی پغه

و لهجگهم کهکهک دهمن سوپاسبژی خودایه. رتاناسهببارنیت به
ر سهتی خوا بژت بهحمهھا ڕهروهھه.نی نییهس شایهھیچ که

دینوە و مهککهمهموو موسمانان و یارانمان ک لهر و ھهمبهپغه
ھاتوون و، بۆ سرکوتنی ئیسالم بسر کافران نیشتمانی خۆیان 

و ''مرگه''ی سوپاس بۆ خودا ناوچه). انصار و مھاجر(جھوە 
مان گرت، لقچوارالن لگڵ کوردان '' دووگۆمان''و '' رپشتده''

میرجاچوور برەڕووی جنگکی زۆر ''بسرۆکایتیی 
دژواربووینوە، سوپاس بۆ خودێ لوش بسر دوژمندا 

ونا کانیشیانمان توشکرهلهکانمان کوشت وکوردهمیره. سرکوتین
نگارمان رهورن بهنهڵ کرد کهشمان گوایهکهلکی ناوچهخه.کرد
دا م وتهئستا ئای ئیسالم له. کانمان ڕازیبوونرجهمهبهوهببنه
، لهموو ورانکردکانمان ھهشتییهردهرستگ زهپه. وهکتهشهده

رەب و الشیکی زۆر لع. وتمان بۆ دروستکردنیدا مزگهجگه
کورد لگۆڕەپانکانی جنگدا کوتبوون، خالید کوڕی وەلید فرمانی 
ب کوردەکان دا گۆڕ بۆ عرەبکوژراوەکان ھکنن، ئوجا الشی 
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کوردەکوژراوەکانیان لگۆڕی بکۆمدا چاکردن و بنیشانی 
.''یکی حوت بردیان گرت گۆڕەکیان'' کافربوونیان''

پاش تووناکردنی '':ەی نووسینکیدا دەل درژئیمام واقدی 
ھزوتوانای کوردانی پشتدەر و قچۆکردنی دانیشتوانی گوندی 

لالین '' ئاالن''لپشتی شاری سردەشت و ناوچی '' بژوێ''
ی '' خالید کوڕی وەلید''قعقاع کوری خیف عومرەوە، ئباعوبید، 

و قعقاعی کوڕی ) رۆژھتی کوردستان(ت نارد بۆ ڕۆژھه
.''زوورخیف عومریشی نارد بۆ شاره

21ى ژی القعیدی سال12بووممهکشهیه(یهم نامهڕۆژی نووسینی ئه

).ھجری

دوای ئو سرکوتنانی سوپای ئیسالم لوالتی : تواقدی ده
دۆڵ و شاخ و مزرا و بهوه ورهشکرکی گهلهبهکوردان، 

ەکوتین و پشەویمان دەکرد، چند سربازک گردۆککاندا سرد
و رهب ھگرتنی ئای ئیسالموە لپشی سوپاوە دەڕۆیشتن، به

ورهکی گهدیهگیشتینه. گوندەکانی ناوچشاخاوییکان ھدەکشاین
رەز و باخاتکی . لدۆک، لنوان دوو چیای برز ھکوتبوو

، وهخوارهھاتهنو گوندەکدا دهبوو ئاوکی سازگاریش بهزۆری ھه
'' ھرۆ''کات گیشتین نزیکی گوندی . بوو'' ھرۆ''ئم دی ناوی 

ھرشیان بۆ ھناین، بوو بهوهو بچووکهوره گهدانیشتووانکی به
بوو یان نهکی گوندی ھرۆ سوپاخهندهرچهھه. ورهڕکی گهشه
دا یهورهگهشکرهم لهگژ ئهبهوهمینه سهو بردانهبهم زۆر نهبه
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ناکاو بوو، توانییان زیانکی یان زۆر لهکهالماردانهپه.چوون
تگوت خۆیان کرد، دهڕیاندهجۆرک شهبه. ننیهمان پبگهورهگه
.مانین جارکی تر بژینتهن و بهکهختدهبه

. ترس بووئازا و چاو نهبوو، زۆر'' کراکر''ناوی ی گوندورهگه
ی دا ورهکهڕهی شهرگهنو جهلهوهشمشرکهچوو بهھات و دهده
، کینهھۆ خه: کرد، ھاواری دهوهکردهرز دهکانی بهرهنگاوهجه
وێ تانهن؟ دهب بکهرهستی عهتان رادهکهروماڵ و دینهوێ سهتانهده

رن؟ کانتان و ئابوتان بهعرەب دەستدرژیی بکن سر کچه
!توانن لیان بکوژنتا دهشنن ھهستی خۆتان بوهده

یکشا، یک ل فرماندەکانی درژهوئوارهمهتاکو دهھهکه،ڕهشه
ربازیی یکی سهکهیهبه '' زوورزراری ئه''سوپای ئیسالم ب ناوی 

کی زۆر دەرفتی ڕ، پاش شه''کراکر''ر سهھرشی کردهوهتهتایبه
وهسنگییهھنا و، لدواوە شمشرەکی لپشتی کراکر چقاند و له

یان بینی مهئهجنگاوەرانی ھرۆ که.رچوو، کراکری کوشتده
نو تا لهوتن ھهسوپای ئیسالم دوایانکه. ھاتنردا و ھهیان بهوره

.یان پکردنکاندا بوهشاخه

م سرداری ئیسالم خالید ردهبهیان ھنایهک دیلکۆمهوهو شهئه
وانیش، ئه! ویش داوایلکردن که ببن ب موسمانکوڕی وەلید، ئه

ی وهر ببن بۆ ئهموویان سهرمانی کرد ھهخالید، فه. کردقبویان نه
تی ورێ دژایهس نهچیتر کهکه که کی ناوچهبۆ خهنموونهببن به
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ی دژایتیی ئاینی ئیسالم بکا بهوهتبگن ئهسوپای ئیسالم بکا و،
، گوندەکیان چکدارەکان.ینبهردی دانیشتوانی گوندی ھرۆی دهده

بۆ . وهھرۆ ماینهلگڵ مینی گوندەک لهوهو شهتان کرد و ئه
دوای ئوەی ھموو . کان نژرانموو کوژراوهڕۆژی دوایی، ھه

رمانی کرد سوپامان و ورانکرا، خالید فهمانی گوند رووخندرا
کۆببتوە و برەو داگیرکردنی شار و گوندەکانی دیک پشەوی 

.بکن

شتایی زۆر فنک و کی دهیهیشتین ناوچهگه. کوتڕێسوپاکمان
ترسا ی لهکهکهکی لبوو ناوی سۆسنان بوو، خهوێ دیهخۆش له

رمانیدا لرە خالید فه.کانشاخهچۆیانکردبوو ڕوویانکردبووه
لشکر کوت سازکردنی ! پشوودەدەین و س رۆژ دەمنینوە

کی بۆ خهشهرهخالید ھه. ھۆردووگینان نووسی و نامکی سۆس
م ر ھیچ کام لهگهئه. نبدهرانهموسمان بن، یان سهداوایلکردن که

ن دەچ ودەستدەگرین ب رتان ببیوا سه، ئهرجان قبوڵ نکنمه
.سر ماوسامانتاندا

تی چند ھزار چکدارەوە یارمهمیری سۆسنان کاتی خۆی به
نیورا چیتر ی خالید، بۆی کهشکرهی دابوو دژی له'' رژدهمالکی ئه''

ناچار ب مرجکان ڕازی . وهنگاری سوپای موسمانان بتهرهبه
چکدارەکانی فرمانی به. دخۆش بووخالید بم ھوا، زۆر . بوو

.سازبکنربازگهوێ سهسۆسنان و لهنهکرد ڕووبکه
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ترسا لهو بچووکوره، گهکات گیشتین سۆسنان
کی دەشتی و بچووورهگهخالید داوای له. بپشوازمانوە ھاتن

کان و، گررجهمهشکنن و پبندبن بهیمان نهسۆسنان کرد په
. وهبیکتان بسر دنم بیرتان نچتهبتوو سرپچی بکن

ئوجا داوایکرد ل خکک خواردن و خواردنوە بۆ لشکری 
.ئیسالم و ئافیش بۆ ھسپکان دابین بکن

ندرا کس ل گوند بچت سۆسینان بووین ڕگهلهکهیهو ماوهئه
گوندەکانی تر ل ھاتنی دەرەوە، بۆ ئوەی دانیشتوانی شار و 

. وه، پشوومانداوێ ماینهیک لهماوه. سوپای ئیسالم ئاگادار نکرن
ناوی یهدا شارکی بچووک ھهیهم ناوچهلهوای بۆھات کهخالید ھه

، ڕازی نین ببن ''جاسومه''کشیان ناوی میرهی و'' شاباره''
بچووکهم شارهئه! بۆشڕکردووهخۆیان ئاماده. موسمان

وتهکهو ئه''شتی شوربهده'': و ئستا پیدەگوترتواری ماوهشونه
.شتوەردهخوارووی شاری سه

ی کالنهی لهکهی بیست، دوو جار شمشرهمهئهخالید که
م، تینووی خونهکهشمشره: وە جی خۆی و وتیدەرھنا و خستیه

دوای ...! شاری شابارهوویکردهو ڕوهلشکرەکی کۆکرده.
داگیرکردن و قچۆکردنی دانیشتوانی شاری شابارە، ئوجا 
سوپاکمان بوو ب دوو کرتوە، بشکی روویکردە رۆژھتی 
کوردستان و، ل شاری مھاباد لگڵ کوردان بسرۆکایتیی 

برەوڕووی جنگکی گورەوگران '' ئرجانوس''شاژنی کورد 
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ل ئاکامدا شاری مھاباد داگیرکرا و، ھزاران کسیان ل ھاتین، 
. کوژرا و، شاژنکشیان بدیلی کوت دەستی چکدارانمانوە

. ی بزۆر لخۆی مارەکرد'' ئرجانووس''ققعاع کوڕی عومر، 
ئای ئیسالم ل مھاباد ھدرا، ئوجا سوپای ئیسالم روویکردە 

زاران چکداری ئم شارە، و دوای کوشتنی ھ'' ورم''شاری 
کوژرا و، شارەک و ھموو '' خۆشقدەم''سرۆککشیان بناوی 

''...!ناوچک ب تواوەتیی کوت دەستی لشکری ئیسالموە

بشکی دیکی سوپای ئیسالم دوای داگیرکردنی باشووری 
، خانقی و کرماشان ھورامان و شارەزوورکوردستان، روویکردە 

سووتاندنی و، شارۆچک و دەستیانکرد ب و ناوچانو گوندەکانی ئ
پرستگکانی زەردەشتی و سربینی جنگاوەرانی کورد و 
بدیلگرتنی ھزاران ژن و منداڵ و، تاالنکردنی سامانی 

1378ھورامان زانایکی ئو سردەمی ناوچی . دانیشتوانکی
زەردەشتی ساک لموبر بسرھاتی خک و گورەپیاوانی 

وە و دەکدا ھۆنیوەتھۆنراوەیل:
ھورمزان رمان، ئاتران کوژان

وشان شاردەوە گورە گورەکان

زۆرکاری عرەب کردن خاپوور

گنا ئی پال ھتا شارەزوور

شن و کنیکا وەدیل بشنا

مرد ئازا تلی وەڕوی ھونا
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رەوشتی زەردەشت مانۆوە ب کس

.سبزیکا نیگا ھورمز وەھیچ ک

ئوەمان بۆ ،''ئیمام واقدی''بھدانوەی الپڕەکانی مژووی 
تنیا ئوکات برەنگاری ئاشکرادەب، ھۆز و عشیرەتکوردەکان 

سوپای عرەب بوونتوە ک ھرشکراوەت خاک و سنووری ھۆزی 
خۆیان، ھویاننداوە ھموو پکوە ھزکی گورە پک بھنن و، 

سرکردەکانی سوپای . ی عرەب ببنوەبرەنگاری ھرشی سوپا
عرەبیش، بۆ ترساندنی ھۆزەکانی دیک، ھۆز و دانیشتوانی گوندێ 
یان چند گوندکیان بنبکردووە و،  توانیویان ترس بخنبر 
ھۆزەکانی دیک و، یک بیکیان بخن ژررکفی خۆیانوە و 

یسالم بسپنن ناچاریانکن واز لئاینی زەردەشتی بھنن و، ئاینی ئ
بش لھۆزەکوردەکان دوای ئوەی بچارەنووسی . بسریاندا

ئو ھۆزانیان زانیوە ک لگڵ لشکری عرەب بشڕھاتوون، بۆ 
 تترسا بوونپاراستنی خۆیان و ژن و منداڵ و سامانیان،  ل

ھزی ھرشکاری عرەب ک ب ناوەرۆکی فرمانی . موسمان
گۆشکرابوون، زۆر ببزییان برەنگاری '' ئنفال''و ) خزا(''جیھاد''

ئاینی ئیسالمیش ئو رەوایتی . ھرجۆرە دژایتیکردن دەبوونوە
ەشی دابوون ک ماڵ و سامان و ژن و مندای وتی ) شرعیت(

داگیرکراو بموک و سامانی خۆیان بزانن، لبر ئوە سوپای 
ەستکوتی ئم دنیا و ئو ئیسالم بسمینوە و، ببیروباوەڕی د

سرەڕای ئمش، زۆربی ناوچکانی کوردستان، . دنیای دەجنگا
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چندسدەیک گۆڕەپانی برخۆدان و شڕی نوان کوردان و 
.سوپای ئیسالم بوو

رووخاندنی دەسالتدارتیی ساسانی ک ئیمپراتۆرییکی 
،!)لبشکانی دیک دەچین سری(لسداسد کوردی بوو 

کردی زۆری لسر جننشینکانی پیامبری ئیسالم و سوپای کار
. ئیسالم دانا، متمان و باوەڕ بخۆبوونی لنویاندا پرەپدا

دنیابوون پاش شکانی ئیمپراتۆریی ساسانی، بھاسانی دەتوانن 
لبر ئوە سیان لو برخۆدان . ناوچ و وتانی دی داگیربکن

ل کوردستان  لپرتوبوان ندەکردەوە ک
بکورتی، ئو .بتایبتیی برەوڕوویان دەبووەوە

کشوگیروگرۆیانی ھۆکار بوون لڕووخانی ئیمپراتۆریی ساسانی، 
:بریتیبوون لم خانی خوارەوە

خوارووی لتیسفۆن بۆ پتختی ساسانی کدەستنیشانکردنی شاری-1

وری نوان حکوومتی ساسانی و ھۆزەکانی عرەبدا کوردستان و لسرسنو

ھکوتبوو، گورەترین ھی شا و فرماندەکانی سوپای ساسانی بوو، 

ھیچکاتک باوەڕیان ندەکرد، خکانی بیاباننشینی کاکیبکاکیی عرەبستان 

ئوە بوو لگڵ . ببن جی مترسیی بۆ سر پتختی ئیمپراتۆریی ساسانی

پتخت و ھتنی شای ساسانی، شیرازەی حکوومت و سوپا داگیرکردنی

.بتواوەتیی تکچوو
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ھرشی ترکان بۆ رۆژھتی حکوومتی ساسانی لوکاتدا سرقایی -2

.گورەی بۆ ساسانییکان دروستکردبوو

لنوبردن و کوشتنی شازادەکان و سردارانی بناوبانگی ساسانی -3

لترسی ئوەی کودەتای بسردا ) رەو پرویزەوەخوس(لالین شای ساسانی 

.نکن

راگیاندنی سربخۆیی لالین گوستاھم خاۆی خوسرەو پروز -4

.بپشتیوانیی کوردانی خۆراسان و، جنگکی چندین سا لدژی سوپاکی

لالین لک و کوڕحوکمانی ناوچکانی '' مردانشا''کوشتنی -5

بنمایدانی ناوچک لدژی بزارییکی زۆری لنو کورخوسرەو پروزەوە 

.ساسانی بوکردەوە

زەمانی مانیزم لھزار پەوی ئاینی مسیحی وکوشتنوبینی دەیان-6

خوسرەو پروز بھاندانی پیرەکانی زەردەشتی ک دژی پرەسندنی ئو دوو 

.وەردا دروستکردئاینبوون، ناڕەزایتی وبزارییکی زۆری لنو جما

. بناخی ئیمپراتۆریی بھۆی گندەیی دەستدارانوە الواز ببوو-7

بنمالی پاشایتیی و سردارانی سوپا و گورەکانی زەردەشتی لپناو 

برژەوەندیی خۆیاندا ژیان  وگیان و بژویی دانیشتوانی ئیمپراتۆرییان 

. پشتگوخستبوو

رۆمی ''دژی ئیمپراتۆریی بیزانس جنگی چندین و چند سا ل-8

ئیمپراتۆری '' ھراکلیۆس''لزەمانی خوسرەو پروز شای ساسانی و '' رۆژھت

ک بوو بھۆی شکستی سوپای ی زاینی) 641-610(بیزانس لنوان سانی 
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ساسانی ل چند الوە و الوازبوونی سوپا، ئوەش زەوینی خۆشکرد بۆ 

.ردنی باج لسریانراپڕینی خک بھۆی زیادک

سرباری ئم نھامتیی خۆکرد و دەرەکییانی برەوڕووی ئیمپراتۆریی 

قوباد . ی کوڕییوە کوژرا'' قوباد''ساسانی ببوونوە، خوسرەوپروز لالین 

چند مانگ حکوومتی کرد، چند کس ل ئندامانی بنماکی پیالنکیان 

رۆری بکماوەی . ن و، بیکوژنبۆ داڕشت و توانییان تدوای کوژرانی قوباد ل

لکچکانی خوسرەو پروز و دوو سوپاساالر چوون سر انپنج سادا دوو

و رکبریی نوانیان نیانتوانی بم بھۆی ناکارامیتختی پاشایتیی،

میروپاشاکانی ناوچکان جارکی دی لژر ئای ساسانیدا کۆبکنوە 

ی 637ئوەبوو کات لسای . وومتیان سست والواز کردو،ھندەی دیک حک

زاینیی لشکری عرەب ب فرماندەیتیی خیف عومر کوڕی ختاب 

ھیشیکردە سر سوپای ساسانی، توانی لماوەی پنج سادا جگ لداگیرکردن 

و و تانکردنی شاری تیسفۆن، زۆربی خاکی ئیمپراتۆرییکش داگیربکا

ی زاینوە 224ک لسایەسالتی کوردانی ساسانی بھنتکۆتایی ب د

، تاکو ووە دامزرا) ئردەشری پاپکان/پیرۆزشا('' ئرتخشترە''لالین 

زیاتر ل چوارسدساڵ بسر ناوچیکی پانوبرینی کیشوەری 640سالی 

.ئاسیا فرمانەوایتی کردبوو

وردی ژردەستی ئگرچی دانیشتوانی کوردستان و گالنی ناک
ئیمپراتۆریی ساسانی دژی چینکانی بادەست و دەومند بوون 
ک لکاتی دەستیاندا خکیان دەچوساندەوە، بم ئم 
بزارییی خک نبووە ھۆی ئوەی پشوازیی ل ھاتنی سوپای 



- 27 -

عرەب بکن و واز ل ئاینکی خۆیان بھنن و ببن ب موسمان، 
ە لھموو ناوچکانی کوردستان برەنگاریی دژوار و بپچوانو

وەک لسرەوە ئاماژەیکی کورتم پکرد، سوپای . خوناویی روویدا
عرەب بزۆرەمل و بزۆری شمشر و سربین و دەستدرژی و 
ئنفال  وتانوبۆ و ھڕەش و تۆقاندن خکیان کردە موسمان 

خم سر ئم لبشکانی دیکدا رۆناکی زیاتر دە(
ژووییمراستین.(

برەنگاریی کوردان لدژی سوپای داگیرکری عرەب و ملندانی 
. رقوبزارییکی زۆر برامبر ب کوردببندەستیی، بووە ھۆی

دەسالتداران و مژوونووس و شاعیرانی عرەب گلک وتی 
. ناشیرین و چیرۆکی سیروسمریان لدژی کورد بوکردەوە

ریش ک دەسالتدارتیی ئیسالمیی ل عرەبوە گوزرایوە بۆ دوات
، ئمانیش وەک سفویی شیعوعوسمانیی سونن بنمای 

دەستداران و مژوونووس و وژەڤانانی عرەب، لنو گالنی 
خۆیاندا شپۆلکی دژ بکوردیان بوکردەوە ک ئوڕۆشی لگڵ 

نیدا دەژین، نوناسکردنی کورد ب لسرەتای ھزارەی سیمی زای
ھتد لالین ئم ... بدڕندە و ب کولتوور و تکدەر و ئاژاوەگ و 

یژەی ھوە دریژینانمرە لداگیرک.

مژوونووس و جوگرافیزانی ''علی کوڕی حسن مسعوودی''
ی زاینیی ژیاوە، سبارەت 957بۆ896ناوداری عرەب ک لسای 

''ھب و معادن الجوھرلذمروج ا''ی بناوی ب کورد لکتبک
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پیدابوونی رەچکی کورد لئاکامی زیناکردنی '': نووسیویتی
.''!شیتان و کنیژەکانی سلمان پغمبرەوە بووە

ئیسالمسوپایھرشیوختابکوڕیعومرخیفلزەمانی
یبرەنگاریوکوردستانبۆوەلیدکوڕیخالیدبفرماندەیتیی

عرەبییپندەئمسدەیک،چندبۆکوردانودژواریسخت
- ١:الفسادعلیالدنیافيثالث'':دەکبوبووەوەعرەبدالنو
وخراپکاریشتسدە.الجراد- ٣الجریدی- ٢الکردی

3-)مشککورە(جرج-2کورد1-:بودەکنوەلجیھانبەوشتی

کولل!

ناوی شاعیر و فرەب بورەی عسووفی گابوالعالء معری'' یل ''
973ک خاوەنی چندین برھم و سای )ئبوو العالء المعریی(

''حلب''لنزیکی شاری ''معرە نعمان''ی زاینی ل شاری 
''حلب''ی زاینیی ھر ل 1058ھاتووەت دنیا و، لسای 

: دەدا ''سالة الغفرانر''کۆچیکردووە، لکتبکیدا بناوی 
'' بابکی خوڕەمی''ئبووموسلم خۆراسانی و خوشکزاکی بناوی 

کیانھرس'' خدری کوڕی کاوس''ھروەھا فرماندەی لھاتوو 
ی لزمانی ''زەندیق''ھژای گۆتن وشی . ''کورد و زەندیقی بوون

 ت ککاردەبرک بکخیان کۆم سر کرامبرەبیدا بع
.تنزم و تاوانکار و بدین و پاشکوتووبنرەوش
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و ھنرا، بابزانین بۆچی ئو شاعیر''ئبووموسلم''لرەدا ناوی 
نودەبا، لکاتکدا ''زەندیق''بئبووموسلمعرەب،مژوونووسی

؟!ئبووموسلم یک بوو لسردارانی گورەی ئیسالم
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زەمانی سوپاساالری ئیسالم یکمین ھلی مژوویی بۆ کورد ل

)!ئبووموسلم خۆراسانی('' بزادان''

، سای ''ونداد''کوڕی ''بزادان''ە راستینکی ناو''ئبووموسلم''
لکوردەکانی خۆراسان و لناودارانی . ی زاینی ھاتووەت دنیاوە718

لسردەمی خۆیدا . مژووی کورد و دنیای ئیسالم ئژماردەکرت
لیمتکی تاکھلکوتوو بووە، لخۆراسانوە ناوبانگی جنگاوەر و ب

زانای و وریای و ئازایتیی بھموو والتانی ئیسالمیدا 
بزادان لکشی نوان دوو ھۆزی گورەی عرەب . بوبووەتوە

بۆ بدەستوەگرتنی فرمانەوایتیکردنی )ئۆموی و عباسی(
 پشتیوانی بنمای ئیمپراتۆریی ئیسالمیی، لخۆراسانوە دەبت

. فرمانەوا دەکات''ئۆمویی''و دژایتیی حکوومتی ''عباسی''
ھرچی سوپا و نردراو و دانیشتووی عرەب لخۆراسان 
قچؤیان دەکا و، ھزکی تۆکم و ئازا و پۆشتوتیار ل کوردان 

ی زاینی، 745و گالنی دیکی ناوچک پکدەھن و، سای 
رشدەکاتتی ھر وو، سوپای شامس''یینی ئۆمب '' وشامل

بوتی مژوونووسان لو نبردە خوناوییدا . توونادەکاتمیسر
بزادان پاش ئم . دەیانھزار چکداری عرەب دەکوژرن

سرکوتنی، برەو خوارووی کوردستان دەچ و، لنبردکی 
روودەدا، شکستی خانقینگورە و چارەنووسساز ک لناوچی 

نویدا در سوپای ئۆمسورەتر بویی . گپاشماوەی سوپای ئۆم
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ی 749ی کۆچی برامبر بسای 132سای . برەو بغدا ھدن
زاینیی، ئبووموسلم ھرشدەکات سربغدا و لگڵ لشکری 
حکوومتی ئۆمویی برەوڕووی جنگکی گورە و گراندەب، دوای 

چکداری عرەب، سوپاکی ئۆمویی تکدەشکنی کوشتنی ھزاران 
دەکوژێ و، ''ئۆمویی''دواخیفی بنمای ''مروان''و 

''ئبولعباس عبدۆل سفاح''ئیمپراتۆری ئیسالمیی دەداتدەستی 
.''عباسیی''سرۆکی عشیرەتی 

دوای بوونی بخیفی ئیسالم، رزکی زۆر ل ئبولعباس
رێ، ختیدەکا و، حوکمانیی خۆراسانی ئبووموسلم دەگ

. پدەسپرێ و، دەسالتی تواوی خۆراسان دەدات دەستی
ئبووموسلم لخۆراسان ھزودەسالتی خۆی پرەپدەدا، بناوی 
خۆیوە دراو لدەدا و، ب ئیزنی خیفی بغدا حوکمان بۆ 
ھرمکانی خۆراسان و ئفغان و وتانی سرووی خۆراسان 

دوای ماوەیک ناوبانگی ئازایتی و خۆشویستیی . ستنیشاندەکادە
. خیفی دووەمی عباسییوە''منسوور''بزادان ترس دەخاتدی 

بیاردەدا لخۆراسان دووریخاتوە و، پشنیازی حوکمانیی میسر 
ئوجا خیف . و سووریای پدەکا، بم ئبووموسلم قبووی ناکا

شتنی دادەڕژێ، بنوی دیدار و موانداریکردنی منسوور پیالنی کو
بانگشتی دەکات بۆ کۆشکی خۆی، سربازەکانی ئاگاداردەکا، کاتک 

ئبووموسلم . س جار چپلم لدا، ھرش بکنسری و بیکوژن
. بپیالنک نازان، بانگھشتنکی خیف منسوور قبوودەکا
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وازەی کۆشک، کاتک لگڵ پاسوانکانی دەگن دەر
 ناتوان ستیی کۆشک، چ کوانی تایبپاسل ن جگئاگاداریاندەک

،یفتی خخزم توە بچکچ نن، بدەستکانیان لکچ
پاسوانکانی لدەرەوە رادەگرن و ئبووموسلم بتن دەبن بۆ 

خیفی منسوور باوەشی بۆ دەگرتوە و . دیداری منسوور
، بف شمشرەکی لدەستن، ئوجا بخرھاتنی دەکا و

زادان دەب بوومسلم'': روخساری گرژ دەکا و، بتۆ ! ئ راست
خزمتی گورەت ب بنمای ئم کرد، بم تۆ تاوانکی زۆریشت 
ئنجامدا، ببیانووی پشتیوانی لئم، عرەبکی زۆرت کوشتن، تۆ 

شدەزانم چیت با. برامبر نتوەی عرەب تاوانت کردووە
.''!بنماکم بکیلمشکدای، دەتوێ خیانت ل من و

خیف ! توندی برپرچی  قسکانی دەداتوەب''ئبووموسلم''
منسوور س جار چپلدەدا، پاسوانکانی کۆشک دەڕژن 
بسریدا و بنووکی شمشرەکانیان سرتاپی لشی ئنجن 

. ئنجندەکن و، دەیکوژن
ی ئسانی780بوومسلم لمت یدا کوژرا37ی زاینی و  لسا .

لسردەمی ئبووموسلمدا یکمین ھلی گورەی مژوویی بۆ 
. کورد ھکوت ک دەستبگرت بسر ئیمپراتۆریی ئیسالمیدا

ئبووموسلم نک ھر جماوەری کوردستانی ئوکاتی لگڵ بوو 
اشووری رۆژھتوە ک سنووری دانیشتوانکی لباکوور و ب

خاکی ھموو خۆراسان و بلووچستانی برەگز کوردی تدەپڕاند، 
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ک ) ئۆموی و عباسی(بکوو دوو ھۆزی گورەی عرەب 
خاوەنی سوپای چکداری تایبت بخۆیان بوون، بۆ 
بدەستوەگرتنی ئیمپراتۆریی ئیسالمیی لدژی یک سرقای 

گر بھاتای . ویی بوونجنگکی نوخۆیی گورە و خونا
ئبووموسلم بناوی خیفی موسومانانوە قسی بکردای و 
پتختکی دوور لسنووری عرەب لنوجرگی کوردستان 
دابنای، کورد سدوچل ساک دوای دامزرانی ئیمپراتۆریی 
ئیسالمیی، دەیتوانی گالنی ناوچک بعرەبیشوە بخات ژر 

سنوور و دەسالتی خۆی و سروەریی خۆشی دەستی خۆیوە،
بپارزێ، وەک ئوەی ک چند سدەیک دواتر ترکان و فارسان 

...بناوی ئاینوە بپشتیوانیی کورد، کردیان و پیگیشتن
، لھۆنراوەیکیدا ''ئبوو دەالم''شاعیرکی عرەب بناوی 

:بکوردکی خونژ نودەبا و دەئبووموسلم خۆراسانی

ئی ستمکار و خونژ ک بنووکی شمشرەکت سری ''
ئی . ششست ھزار لرۆکانی رەگزی گورەی عرەبت پڕاند

باوکی تاوان و بەوشتیی، ئای پاداشتی چاک و خر و مھرەبانیی 
یزدانی مزن دەب بم شوە بدەیتوە؟ ئتۆ لدەوتی ئبوو 

ی غونسووردا ھر معفتت داجتناگرم، ! در و خیانم من لب
.''!چۆنک پیشی باوباپیرانی کوردت ھر تاوان و زۆرداریی بووە

رقوبزارییکی زۆری لنو دی ،)بزادان(ئبووموسلم کوژرانی 
راپڕین لھموو . کوردان و گالنی پالتی ئراندا بوکردەوە
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سمان و لریزی ئگرچی ئبووموسلم، مو. الیکوە سریھدا
پشوەی گورەترین سردارەکانی دنیای ئیسالمدا بوو، ھروەھا 
زۆرینی کوردیش لوکاتدا بڕوالت ببوون موسمان، بم 
ھشتا لژر کاریگریی ئاینی زەردەشتی و مانیزمدا مابوون و، 
دوای مردنی ئبووموسلم چندین راپڕین و بزووتنوەی 

ا و داودەزگی داگیرکری عرەب جماوەریی لدژی سوپ
سوپابۆد یک لم بزووتنوە گوران، بزووتنوەی . ھگیرسان

.بوو ک ل خۆراسانوە سریھدا)سانبا(پیرۆز 

ل سیدەکانی ) میرخواوەند('' محممد کوڕی خواوەندشا''
ک '' بلخ''خۆراسانی کۆن و شاری بڕەگز عرەبی دانیشتووی

ھتاویی ژیاوە، لپرتۆکی -کۆچیی 903اکو سای ت837لسای
سانبای (سوپابۆد پیرۆز '': دا دە'' روضةالصفا''بناوبانگی
لکاتی ھرشی سوپای موسمانان بۆ داگیرکردنی )مجووس

،  لریزی خیف عومر کوڕی ختابخۆراسان لسردەمی 
. دەناسراکسایتییکانی بناوبانگی زەردەشتی بوو، ب ئاگرپرست

دوای شکنجدانکی زۆری . عرەبکان سنبا و کوڕەکیان گرت
بر چاوییوە کوڕەکیان لھردووکیان، سانبایان بستوە، 

سربی و، شکنجیکی زۆریاندا و بزۆر خون و گۆشتی 
. سانبا ئم رقی لددا ھگرت. کوڕەکوژراوەکیان بقوڕگیدا کرد

'' ئۆموی''ک، لسردەمی خالفتی پاش تپڕبوونی چند سا
یکاندا، ناوبانگی ئازایتی و لھاتوویی ئبووموسلم بخۆراساندا 
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رەشوە ھزاران چکدار ب جلوبرگ وئای. بوببووەوە
ئمش خۆی نیشانیک بوو بۆ . لدەوری ئبووموسلم کۆببوونوە

ن ئبووموسلم لالیدژایتیکردنی ئاشکرای خالقتی ئۆموییکان 
. رەنگی سوز بووو پەوانییوە، چۆنک ئای سوپای ئیسالم

ناوە مژووییکی (''مرڤ''لسردانکی بۆ شاریئبووموسلم 

مرگبان و، مژووەکی دەگڕتوە بۆ پش زاین و، لشارەکانی سردەمی 

ۆی چوو بۆ مای سانبا بۆ ئوەی لبارەی داھاتووی خ،)مادەکان بووە
سانبا پشوازی گرمی . و بیروباوەڕییوە پرسوراوژی پ بکات

یدەدەکا و، پوی الی : لئ ،می بپ تدایدک لنییر راز و نھھ
بزادان ! من دەیدرکنی، دنیاب لدمدا دەمن و، ئاشکرای ناکم

: سانبا دە. کورتیک لبیروباوەڕی خۆی بۆ سانبا باسدەکا
کسایتییکی گورە ل تۆدا دەبینم، تۆ دەبی ب نیشانکانی

مرۆڤکی گلک مزن، کسایتی و ناوداران و خکیکی زۆری 
ئبوومسلم ب بیستنی وتکانی .  ''...!عرەب بدەستی تۆ دەکوژرن

ھر ئو رۆژە ھردووکیان پیمان . سانبا کیفخۆش دەبت
ان دوو ھزار بزاد. دەبستن تاکو مردن پشتیوانی یک بن

چکداری ھبژاردە و ئازای دەدات بۆ ئوەی لکات و رۆژی 
دیاریکراودا لشار وناوچکانی نیشاپوور و بۆناباد و مرڤ و 
ناوچکانی دیکی خۆراسان ھرچی ھزی عرەب و داودەزگی 

ی لی لنوی برن و، ) خالفتی ئۆمییکان(ئیمپراتۆریی ئیسالم 
.نئاسواریان نھ
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بماوەیکی کم دوای ئو دیدارەی نوان ئبووموسلم و سانبا، 
لتواوی شارەکانی خۆراسانوە، ھرشدەکرت سر ھزی 
چکداری عرەبکان و کاربدەستان و بنمای عرەبکانی 
دانیشتووی خۆراسان، ھموویان لنیودەبن و، تواوی خۆراسانی 

ئستای ئفغانستانیشی گورە ک بشکی زۆری شارەکانی 
ئبووموسلم دەبت . دەگرتوە، لھزی عرەب پاکدەکرتوە

سانبا و براکی و دانیشتوانی شاری . فرمانەوای ھموو خۆراسان
. یش رۆی گورە دەگن ل قچۆکردنی ھزەکانی عرەب''مرڤ''

ی کۆچی لبغدا، سانبا 137دوای کوژرانی ئبووموسلم لسای
نک ھر ھزی عرەب ل : کۆدەکاتوە و، ب چکدارەکانی دەلھز

وتمان ناھین، بکو دەب ھتا شاری مکک بۆین، خیفی 
موسمانان لتۆی خونی ئبوومسلم سرببین و، کعبش 

سد ھزار زەردەشتی و شیع و .''!بسریاندا بووخنین
. ووموسلم لدەورەی کۆدەبنوەمزدەکی و چکدار و الینگرانی ئب

، دوای داگیرکردنی ئو ''قزون''و'' رەی''ھرشدەکن سر شاری 
دوو شارە و کوشتنی حوکمدار و کاربدەستانی گوروی عرەب،  
سانبا دەستدەگرت بسر خزنی حکوومت و مالوسامانی 

ئبوو ''سانبا خزن و چند تن زوزوی . دەستدارانوە
بدۆدەگرێ و، ''عدەستانی دی ھن و کاربزوحاکمی رەی و ق

 رستانروودەکاتببۆالی ت میری '' پاشا خۆرشید''و دەچ
ک  ھاوڕتییکی پتو لنوانیاندا ھی و، ھاوبیری یکن تبرستان
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 بووموسلم و بیمانانی ئریزی ھاوپو، خۆرشیدشا، کاتی خۆی ل
. ەب دەناسرا و سرب ئاینی زەردەشتی بوونیارکی گورەی عر

دوای دیدار و حسانوە ل کۆشکی خۆرشیدشا، ئوجا سانبا 
زوزیوەکانی الی خۆرشید شا ب ئمانت دادەن و، بۆ خۆشی 
لگڵ سوپاکی برەو ھمدان دەڕوا بۆ ئوەی بلن و 

ش '' کعب''سوندەکی بباتسر و خیف منسوور بکوژێ  و
. ووخنتب

 باسیکاتی عیفمونسوور خ رشی سانبا دەبئاگاداری ھ ،
 کی لپ ت، بی بکختترەو پب مایتورەوە بزە گو ھب

لگڵ بیست ''جمھور کوڕی مرارعجلی''لسردارەکانی بناوی 
ھزەکی سانبا و . ھزار چکدار دەنرێ بۆ لنوبردنی سانبا

بوەستان شاو بۆ . بیکدەگنھمداننزیکی لشکری ئیسالم ل
ھزەکی سانبا ک زۆرینی پیاوانی گۆپاڵ بدەست و . یکدەبن

داربدەست دەبن، لبرامبر ھزی چکداروپۆشت و شڕزانی 
)60000(الشی زیاتر ل شستھزار . ئیسالمدا تدەشکن

ندەمجنگدا بگۆڕەپانی جی سانبا لزەکھرچی ژن .لھ
سانبا بھیزکی . ومندا بدیلی دەکون دەستی لشکری ئیسالموە

خۆرشیدشای کموە برەو تبرستان ھدێ، بو ھیوایی لگڵ 
ھزکی تازە کۆبکنوە و سرلنوێ ھرش بکاتوە تبرستان

کات دەگات سنووری تبرستان، براکی . سر عرەبکان
دەب، دەچت پشوازی، لنیو ''تووس''خۆرشیدشا ک ناوی 
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خۆرشیدشا سری . دارستانکاندا دەرفتی لدن و، سانبا دەکوژێ
بم شوەی . سانبا دەبێ و، بدیاری دەینرێ بۆ خیف منسوور

بزووتنوەی سانبا دوای تپڕبوونی دوومانگ و دە رۆژ کۆتایی 
دخۆش دەب، خیف منسوور بم کارەی خۆرشیدشا زۆر. دت

شاندکی فرمی و کاروانک زوزیو و دیاریی بنرخ دەنرێ بۆ 
خیف ە گورەکیپاش تپڕبوونی مانگ کوڕ. خۆرشیدشا
بدیدارکی فرمی دەگات تبرستان و )مھدی عباسی(منسوور 

پیمانی ھاوکاریی لگڵ خۆرشیدشا دەبست و، داوای لدەکات 
بدات ل ڕگی تبرستانوە ھرش بکن رێ ب ھزی ئیسالم

تووشی '' ئبووموسلم''سر خۆراسان ک ماوەیک دوای کوژرانی 
خۆرشیدشا داواکی مھدی عباسی ! ئاۆزی و پشوی بووە

دوو حفت دوای ئم دیدارە، سوپایکی گورەی . قبووڵ دەکات
و دەڕژن ی زاینیی، لناکا759موسمامان لمانگی گالوژی سای 

نو تبرستانوە، دەستدەکن ب کوشتنوسربینی پیاوان و الوان 
زۆربی شار و . و دەستدرژیکردن سر ژنان و کچانی تبرستان

خۆرشیدشا لگڵ ژنکانی و مندالکانی . شارۆچککان داگیردەکن
ی ''سانبا''و ھزاران کیلۆ زوزیو و کلوپلی بنرخ ک زۆرینی 

. ب ئمانت دابووی دەستی، لئشکوتک دەشارتوەھاوڕی
 کوتشکئ وانیک لند پاسڵ چگکانی لکانی و منداژن
جد و، روودەکات قوویی دارسانکانی تبرستان و ل نزیکی 

، فرگی شڕ و سربازگیک دادەمزرن بو ''دیلم''شاری 
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ەردەبکا و، سوپای داگیرکری مبستی ھزی چکداری تازە پرو
عرەب ل تبرستان رامابدا و، سرلنوێ حکوومت و دەسالتی 

ماوەی . لدەسچووی بگتوە ک ل باوباپیرانییوە بۆی بجمابوو
 و دەتوان زدەبوەی ھروەردە و کۆکردنی پرقادووساڵ س

پایزی لڕۆژکی وەرزی. پنجاھزار سربازی شڕزان ئامادەبکات
ھوالی پدەگا، عرەبکان لڕگی ی زاینیی 761سای 

سیخوڕەکانیانوە ئشکوتکیان دۆزیوەتوە، ژنکانی و 
مندالکانی بدیل گیراون، دەستیشیانگرتووە بسر خزن و 

. داراییکی ل ئشکوتکدا شاردبوویوە

خۆرشیدشا خۆی پاناگیرێ، شت و ھراسان دەب و 
شرەکی دەستی خۆی دەکوژێ و کۆتایی بژیانی خۆی و بشم

ھستی برەنگاریی خکی ناوچک  لباتی ئو خیانتی 
 ڵ سانبا  ''سانبا''خۆرشیدشا بگل ی کردی، بھاتایی ھاوڕ

برەیکی ھاوبشی پکبھنای، دەیانتوانی پکوە بھاسانی 
یان بپارزن و، برەنگاری سوپای ئیسالم ببنوە، سربخۆیی خۆ

لناوچکانی دیکی کوردستان و پالتی ئرانیش خلک ھانبدەنوە 
بۆ رامادانی سوپا و داودەزگی عرەب لسرتاسری کوردستان 

بو شوە '' ئبوومسلم''بتایبتیی دوای کوژرانی . و پالتی ئران
نامرۆڤانی لالین خیفی موسمانانوە، زەوین لبار بوو بۆ

. راپڕنکی گشتی لدژی سوپا و داودەزگی عرەب
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ئیتر بکردەوە خۆکوژییکی خۆرشیدشا،  ھرمی تبرستان 
دوو حفتیک . بتواوەتیی کوت دەستی سوپای موسمانانوە

ی زاین، لڕگی 761دوای داگیرکردنی تبرستان و ھر لسای 
گڵ گیشتنی سوپای ل. تبرستانوە ھرشیانکردە سر خۆراسان

ئیسالم ب شار و گوندەکانی خۆراسان، خک و ھزەکانی خۆجی 
خۆراسان سریانلشوا و شپرزەبوون و نیانتوانی برگرییکی 
ئوتۆ لخۆیان بکن، چۆنک لو باوەڕەدابوون سوپای ئیسالم 
ناتوان الی سروویان لبگرێ و لڕگی دارسانکانی باکوورەوە 

دوای کوشتنوبین و بدیلگیرانی ھزاران ژن . اتسریانھرش بک
ومنداڵ، سرلنوێ ئیمپراتۆریی ئیسالمیی دەستیگرتوە بسر 
ھرمکانی خۆراسان و تبرستاندا، بم ئازادیخوازان و 
پەوانی زەردەشتی و نیارانی عرەب بگشتی لھوی 

. زیندووراگرتنی ئاگری شۆرشدا بوون

نکی سیاسی دوای لکخستنی سانبا، روەکوچوونی بزووتن
عبدو ''بسرۆکایتیی '' بزووتنوەی رەوەندی''سازکرا بناوی 

پەوانی ئم بزووتنوەی خۆیان ب موسمانی سونن . ''رەوەندی
خیفی موسمانان : پشاندەدا و نوژیان دەخوند و دەیانگوت

کۆشکی . گورەترک'' پغمبرمحممد''ل '' مونسووری عباسی''
خیف منسوور کۆشکی خودای و، کاتی نوژخوندن لباتی 

''عبنسوور'' ککۆشکی م ترووبکر و . ''!دەبننی و لنھم بب
خۆیاندا لسر ئاینی زەردەشتتی بوون و داونرت وپرستکاریی 
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ب گڕانی رۆح باوەڕیان. تایبت ب ئاینی زەردەشتییان پەودەکرد
بوو، دەیانویست خۆیان ل مونسوور ) کراس گۆڕین/ دۆنادۆن(

نزیک بکنوە و وەک چۆن ئو فی ل ئبوومسلم کرد و کوشتنی، 
لخۆراسانوە . ئمانیش دەرفتی ل بنن و لنوی برن

و لنزیکی بارگ و کۆشکی خیف '' کوف''روویانکردە شاری 
چوو خلیف ب نخشکیانیزانی، عبدو ماوەیکی پ. مانوە

. رەوەندی و گورەکانی رەوەندی گرت و خستنی زیندانوە
پەوانی رەوەندی ئیتر خۆیان پانگیرا، ھرشیانکردە سر 
بندیخان، پاسوانکانیان کوشت و دەرگیان شکاند و دیلکانیان 

ی کوشتنی ئوجا بنیاز. رزگارکرد و زیندانکشیان رووخاند
خیفی موسمانان، روویانکردە کۆشککی و پاسوان و لشکری 

دوای . تایبتی خیف ریانلگرتن و بوو ب شڕی مانونمان
کوشتنی ژمارەیکی زۆر ل چکدارانی عرەب، ئمانیش تکرایان 
لگڵ سرۆککانیان تداچوون و کۆتایی بم رکخستن و 

. بزووتنوەیش ھنرا

، ئوجا ''رەوەندی''ای لنوچوونی رکخستنکی کوردانی دو
لنیو جرگی کوردستانوە بناخی شۆرشکی مزن و تازە 

ک لمژووی دزراو و '' شۆرشی خۆرمدین''دامزرا بناوی 
ونبوونی ھزارنسالی کورددا بیک ل گورەترین شۆرشکانی 

بیست ساڵ در ژماردەکرێ و، زیاتر لشاکورد ئژەیک.
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ئبووموسلم نمردووە و دەگڕتوە '': خۆرمدینان باوەڕیانوابوو
و، دادپروەریی لجیھان دادەمزرن، ئبووموسلم بلش مردووە، 

.''!بم رۆحی لنوماندای و وەک رابردوو سرکردەیتیمان دەکات
چاوکانیی ئم رامان ئاینییی خۆرمدینان مژووەکی بۆ ئاینکی 

مووسایی و تری کوردان دەگڕایوە، بۆ پش پیدابوونی ئاینی کۆن
رۆژک '': ک دە'' میترایزم''وات بۆ سردەمی عیسایی و بوودایی

. ''میترا دت سرزەوین و ھرچی خراپی لسر زەوین لنویدەبا
م رامانوە بۆ ئاینی زەردەشتی و دواتر ئوە گویزرایمیترایزم ل

بۆ ئاینی مدە ک وجا بۆ ئاینزای شیعئیمامی '': سیحی و ئ
.''زەمان رۆژک رادەب و، جیھان لخراپ دەستوە

 کی خۆرمدین کەوانی پاپی بۆچوونی پکی دیکینیشان
 مانیش باوەڕیان بوەبوو ئر ئاینی زەردەشتیی بوون، ئسل

بوو، ئوی ک ) تناسخ بقاء('' دۆنادۆن''، ''رۆح''، ''گڕانی رەوان''
.ئوڕۆک باوەڕیان پیتی''ئزدی''و ''یاری''پەوانی ئاینی 
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) خوڕەمدین('' خمدین''، یان ''خۆرم دین/خۆرمدین''شۆرشی 

؟!کامیان راست

ژووی ئیسالمدا بمک، لی بابکرخۆدان شۆرشورەترین بگ
ل ردرێ کماوەری دەژمکداری و جتیی چدژی و ناڕەزای

ئم شۆرش گورە و خوناویی . ئیمپراتۆریی ئیسالمیی تۆمارکراوە
ی زاینی بۆ ماوەی بیست ساڵ 836وە تاکو 816لسای 

.درژەیکشا

ھژای گۆتن، ھر لسرەتای دامزرانی رژمی ناسیۆنای 
فارسی لالین رەزاشای پھلویی ک دەکات نزیکی سدساک 

ارەتی پروەردەی رژمی پاشایتییوە برل ئمۆ، لالین وەز
مژوویکی خیالیی پلقارەمانتی و پ ل شارستانتییان 

سیاستی لسریک ھچنی و نویانلنا مژووی گلی فارس و 
دا*) 4(گالنی ئرانیکزمان ویک نتوە و یک ئا بسر 

ییوە دوای مردنی رەزاشا، لزەمانی حمڕەزاشای کوڕ. سپنرا
گرنگییکی زیاتر بشواندنی مژووی پالتی ئران درا و، 
سرچاوەی ئو مژووە دەستکرد و خیایییان بردەوە بۆ 

کۆرشی دووھزاروپنجست سال بر ل ئمۆ، بۆ سردەمی 
حمڕەزاشا )شای شاکان(ھخامنشی، تاکو حکوومتی شاھنشا 

ناوداران و خبات و و، ھرچی کلپوور و ئاسوار و برھمی
پالتی ئران، بناوی ئاسوار و گالنیبزووتنوەی ئازادیخوازیی
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وە نووسران و کران ب پرتۆکی ) فارس(بزووتنوەی ئران 
قوتابخان و زانستگ و ناوەندەکانی فرھنگی و بابتی سمینار و 

بوەش چندین وەچی فارس بم . پخۆری میدیای ئرانی
ە رەگزپرستانی پروەردەکران و، کوردی رۆژھتیش بیروباوەڕ

خوندنی یکم وانی خوندنگ فری ھر لمنداییوە، لگڵ 
 و، دەب ی فارسییکرمیین و فرەسو زمان رانییئ وەکرا کئ
فری ئو پرتۆک و وان و مژووە بت ل خوندنگکاندا 

.دەیانخونیت

یک لم بزووتنوەگورانی اژەمداپی، وەکو لسرەوەش ئام
ھزارودووستساڵ لموبر لسنووری ڕۆژھتی کوردستانی 
ئو چاخ و سردەم لدژی دەسالتدارتیی ئیسالمیی ھگیرسا و، 
ئوڕۆک فارس خۆی لکردووە بخاوەن و نوی 

شۆرشی. یان لسر بزووتنوەک داناوە،''خرمدین/خوڕەمدین''
وەک چۆن . پاپکی خۆرمدینە بسرۆکایتیی ''دینانخۆرم''

شۆرشک لکورد دزرا، ھروەھا بۆ مبستی گژکردنی زیاتری 
ناوی راستینی شۆرشکش ،کورد لبارەی مژوو  و رابردوویوە

 ورەی کورد لگ م شۆرشوی ئندرا،  نووە کرا '' خۆرمدینش
 مدین''بخوڕەمدین('' خ.(!

پکھاتووە، *)5('' دین''و''خۆر''ل دوو وشی خۆرمدین 
مزدایزم و زەردەشتپرەوانی ئم بزووتنوەی لسر ئاینی 

بوون، خۆر یان خۆرەتاویش ھما و نیشانیکی پیرۆزی سردەمی 
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بووە و چق و چاوکانیی میترایزم و مزدایزم و زەردەشتییئاینی 
ی ''ھۆر''یان ''خۆر''. ووەئم رامان ھزری و ئاینانش کوردستان ب

 تندی دەبھل سور''کوردی، ک'' ، شھاوب م ڕوانینر بۆ ئھ
ک ئستا بووە ب ''خۆرمشار''وشی .ئاینیی دەگڕتوە

ی '' سوور''مانای ''محممرە''ئوی عرەبکان پیدەن ''خمشھر''
) اری ھتاوش/ شاری رۆناکیی('' خۆرم شار''ی و، ب مانای ''ھند''

، ھموو ئاماژەن بۆ رەنگی ئاگر و ''سوورن''ه، ھروەک وشی 
مژووی ئم رامان وەک ئاماژەمداپی، دەگڕتوە . رۆناکیی خۆر
بندەستبوونی کورد . و مانیزمزەردەشتیمیترایزم وبۆ سردەمی 

بدرژایی سدانساڵ و، سیاستی بپیالن و برنامی داگیرکران 
کورد مژووەکی خۆی لبیرچتوە و، ئو مژووە وایکردووە،

براست بزان ک داگیرکران بۆیاننووسیوە و بگویدا داویان و 
.دەیدەن

وەک ھمایک بۆ ناوی شۆرشی ''خۆر''ھبژاردنی ناوی 
کسردەمی ئبوومسلمخۆرمدین، سرچاوەکی دەگڕتوە بۆ 

لالین گورەیکی ل نو کوردانی خۆراسان، ئاینکی تازە
. وە دامزرا''وەبھافرید/نوەبھافری''زەردەشتیی بناوی 

خۆی ب پغمبری دوای زەردەشت دایقلم، دژی نوەبھافری
دەولمندان و چینی خاوەنسامان و چینی گورەکانی زەردەشتی 

کرد رۆژی حوت دەو، داوای ل پەوانی . کوت پرۆپاگندەکردن
ھتاولباتی رووبکن قیبل و مکک، روو ل . وننجار نوژ بخ



- 46 -

'' ئافرینخان''. خوەرتاو لھر کوێ بوو روو لوێ بکن. بکن
)رستگوت )پدەستووریی سازکردن و ح ەوانی دانا کبۆ پ

نوژی پرستنی خودێ - 1: بیخوننوەدەب لکاتی پرستکاریدا
- 3. ی زەوین و ئاسماننوژی پیدابوون- 2). ئاھورمزدا(

نوژی - 5. نوژی مردن- 4. دروستبوونی گیانلبران و، بژوییان
ستایشکردن و رزگرتن - 7). دۆزەخ(بھشت و دۆژە - 6. رابوون

 شتھیان بی جوانمرۆڤچاکان(ل .(
ھروەھا خواردنی گیانداری کویی گۆشتخۆری نوەبھافری

و خوشکزا و یک و خوشک مارەکردنی دا. کرد) حرام(ربند 
گوتی ناب . برازای ربند کرد، ک ئوکات لنو کۆمگدا باو بوو

داوای ل پەوانی کرد . زیاتر بت'' درھم''مارەیی ژن ل چوارسد 
نچن ژر باری باج و چوساندنوەی داگیرکرانی عرەب و 

م بماوەیکی ک. گورەکانی زەردەشتی و بگ و بازرگانکان
گورەکانی زەردەشتی . زۆر بوون پەوی ربازەکیجماوەرکی

و ھروەھا عرەبکانیش پنایانبردە بر ئبوومسلم و گوتیان 
 رید رۆژگارمان تاڵ و رەش بووە، دەبدەستی وەبھافبگریلیلر .

ئبووموسلم بۆ رازیکردنی دی گورەکانی زەردەشتی، 
ا و، پەوانیشی زۆربیان وەبھافریدی گرت و لسدارەی د

بم رامان . کوژران و تووشی دەرکردن و راوەدوونان ھاتن
ئوە بوو ئاینییکی لنو دی پەوانیدا مایوە و لنو نچوو، 

وانی ئبووموسلم، لالین زانایانبماوەیکی کم دوای کوژر
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ستن و بوو ب ناوی ئو رکخ''  خۆرمدین''ئازادیخوازانوە، ناوی 
شۆرش تازەیی، سرەتا ل نو جرگی لۆڕستان و ئیالم 

وە دەستیپکرد و، پلی ھاویشت و سرتاسری پالتی ) مادسبزان(
ئران و کوردستانی ئوکاتی گرتوە ک ئست بشکی گورەی 

. بووە ب ئازەربایجانی ب ترککراو
و Xwerەر خوب ل ئاقستا دا('' خۆر''ھربنیشانی پیرۆزیی 

چکدارەکانی سوپای خۆرمدین جلی ،)ھاتووەHevereب ھڤرە 
خۆشویستی و حزوخولیای ئستای . سۆریان لبرکردووە

کوردیش بۆ ئاگرکردنوە ل جژنی نورۆز و تنانت ل کاتی 
سیران و دەربینی خۆشی و شادمانی ھر بۆ ئم مژووە ئاینی و 

ئوڕۆکش لناوچکانی . توەکولتوورە کۆنی کورد دەگڕ
بو ''، کات سوند دەخۆن، دەن ژاوەرۆ و ئردەن و ھورامان

پاش . و خوەرەتاوەھتاومبست ل رۆجیار. ''رۆجیارە قسم
پرستگکانی ئزدی و یارسان چند ھزارسایک ئمۆکش لنو 
ھی ئاگرکردنوە رۆلی گرنگی و کاکیی و بگشتیی زەردەشتیی،

لئنجامدانی پرستکاریی پەوانی ئم ئاین لمژینانی 
ی نزانیوە ، ب ''خۆر''عرەب ک وشی ئوجا. کوردستان

نویانھناوە  و تۆماریان ) .سوزدین/خرمدین(''خۆڕەم دین''
کردووە، ھاوکات، بۆ سووککردن و شکاندنی پگی جماوەریی 

گوتوویان ،کمدین '': شۆرشوزدین(خس ( وەدێ کواتای ئب
ئم خکی وا پەوی ئم ئاینن، کاروپیشیان رابواردن و 
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ینرببازی و کوشتن و سوە و مخواردن . ژنی مارەکراویان نیی
.''و ھرکسیان دەتوان ژنی ئوی دی بۆ خۆی برت

لسردەمی ئستاش و دوای تپڕبوونی دوانزەسدە،
عرەب، ب ھزی پشمرگ و گریال و وفارسداگیرکرانی ترک و

و '' البضد انق''و ''ترۆریست'': د دەننیشتمانپروەرانی کور
پنجاسای نووسر و مژوونووسانیگر ھاتوو . ''مخرب''

و ناکورد، ویستیان بشوازیکی زانستان و بابتانکوردداھاتووی
وە، بگومان دەب ئو ب مژووی رووداوەکانی ئم سردەمدا بچن

ناوە راستینی بنووسنوە ک ئازادیخوازانی کورد و جماوەری 
لسر ناوی ھزی چکدار و رکخراوەکانی خۆیان کوردستان

داناوە، نک ئو ناوەی داگیرکران بۆ شواندن و سووککردنی 
!رکخراوەی کورد وئامانجکانی بکاریان ھناوە

ەوە، '' خۆرمدین''لبارەی ناوی شۆرشی وەیرۆنکردندوای ئم
ئیستا دین سر ناوی راستینی ئو دەڤرەی ک چند سدەیک 
چاوکانیی شۆرش و برخۆدانی گورە بوو لدژی ئیمپراتۆریی 

 ویدەبا'' خراسان''ئیسالمی و،  فارس بو ن بابزانین !دەینووس
لچییوە ھاتووە؟'' خراسان''وشی 

انییکاندا ناوی خاک و سنوورەکانی رۆژھالتی لسردەمی ساس
لسر '' ت''رستان دواتر ۆخ/ خوەرەستان''ئیمپراتۆریی نویلنرا 

خوەرەسان بمانای ). خۆراسان/ البرا و بوو ب خوەرەسان''  ستان''
ک '' خۆرگام''ھروەک ناوی ھۆزی . ە''خۆر''وت یان سرزەوینی 
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ج ''و بمانایسانارۆوبانگی خیکک  لو ھۆزە گورانی بنا
ئم ھۆزە  ئستش ماون و دوای رووخانی . ە'' پی خۆر

فز کوردەوە وئیمپراتۆریی سرەگن نادرشای بالییی ل
، بۆ ئوەی ''گن''ل ستانی '' روودبار''گوزرانوە بۆ نزیکی 

. سنوورەکانی باکووری وت لبرامبر ھرشی ترکاندا بپارزن
. ''عمارلوو''ر ل پارزگی گن ناوی ھۆزەک گۆڕا و بوو ب دوات

ئم ھۆزە ئستش لو ناوچی ماوە و، لنو نچووە و خۆیان 
دوای تپڕبوونی سدان ساڵ ناوی زۆرک ل . بکورد دەزانن

شارۆچک و گوند و چیاکانی ئو دەڤرە وەک خۆی ماون، بۆ 
رئاوان(''سراوان '':  نموونخریو''، )خۆرەروود(خرارود ،)س ''

لھندێ / برا سر('' برەسر''، )خۆرم کو('' خرم کوە''، )خۆرو(
ج (بنامای وەک گوتم / خۆرگام('' خورگام''، )سرچاوە پیرەسر

.ە)پی خۆر
 ،ئاست یشتووەتروەریی کورد، گسل ژووی پونبوونی م

دەچن سر قالکی ترکانی ئازەربایجان لرۆژی کوژرانی بابکدا 
بناوی پاوان و ئازادیخوازکی گورەی رەگزی ،''بز''ل چیای 

ئم لکاتکدا لو چاخی ئاگری بزووتنوەی ! ترک یادیدەکنوە
 ل جگ کی دیکوەیتگیرساوە، چ نکوردستان ھ خۆرمدینان ل

''یارسان''ئستاش ھزاران . کورد لو ناوچی نژیاوە
ەربایجان ماون ک زمانکیان بووە بترکی، بم خۆیان لئاز

 یان پاراستووە و، لکدانساڵ ئاینکورد دەزانن و دوای سب
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ئازەربایجانوە دەچن بۆ کوردستان و ل جژنی س رۆژەی 
ک ھموو سا لوەرزی پایز ل سر بشداریدەکن '' خاوەندکار''

،بڕوەدەچکرماشانچی ل ناو''سوتان ئیسحاق''مزارگی 
زار یارسان لڵ دەیانھگی لژاو و ناوچھۆ و ڕکر''دای ''ند

ر بوە و سی ئیالم و لۆڕستان کۆدەبنکرماشان و ناوچ
لمانگی گالوژی سای . داونرتی ئاینیی خۆیان بڕوەدەبن

فیلمی بۆنی تایبتی جژنی ی زاینیی لشاری ئۆسلۆ 2010
ە و سر ب '' زۆراو''کار، لالین ھاوڕکموە ک ناوی کاک خاوەند

ل فیلمکدا یارسانکانی ئازەربایجان . ئاینی یارسان، دراپم
یرچاویان ھی بدا رۆکوەچوونی بۆنڕبدا . لو مانگر لھ

ک لشاری ستۆکھۆم '' NewrozTV''فیلمکم نارد بۆ تلفزیۆنی 
!وە برنامکانی پخشدەکاتپتختی وتی سویدە
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رەگز  وبنچی راستینی بابک و پەوانی،

!شۆرشی خۆرمدینان و، ئامانج و بیروباوەڕیان

 کاندا ناوی بنییرمرچاوە ئسل ک کک یان پاپباب''باب ''
'' مرداس''ھاتووە، کوڕی کابرایکی رۆنفروشی گڕۆک بوو بناوی 

مرداس لخوارووی ناوچی). مییکی عبدۆ بووەناوە ئیسال(
بستی و پش مرداس . لۆڕستان و، لشاری تیسفۆن لدایکبووە

وە روودەکاتخوارووی کوردستانل ،نوەی ژن بئازەربایجان ئ
لوێ لگڵ ژنکی یکچاو . نیشتجدەب'' ممز''و لگوندێ بناوی

دەکا، س کوڕیان دەب، ھاوسرگیری'' ماھوو''بناوی
منشوور '' بابک''ک دواتر ب'' حسن''بچووکترینیان نودەنن

وی . دەبک تباوکی بۆ راو دەچ ،شتا ساوادەبن ھسح
،)ە'' سھۆن''ناوی راستین و مژووییکی(''سبالن''بناوبانگی 

رومل و پشتی دەشکرێ و سدەدک ھرتاشسخزمان و . ل
 وە و بن و دەیدۆزنی بۆ دەکومار ککی گوندەکانی دەوروبخ
دارترم دەیبنوە بۆ ماوە، بم چند حفتیک زیاتر ناژی و 

. دەمرێ

ژنکی ئرکی بخوکردنی ھرس دوای مردنی مرداس 
. دەبت کارەکر و جلشۆری مان. کوڕەکی دەگرت ئستۆ

ئوجا . ەسال شوانی گوندەکیان دەبانزوحسن تاکو تمنی دو
لالی وەستایک دەبت میتر و ، ''سراو''دایکی دەینرت گوندی
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تاکو تمنی ھژدەسای . شارەزای دەستمۆکردنی ھسپ
بچندین پیشی دیکوە ژیان دەباتسر، ئوجا ب ھندک 

.کیپاشکوت و دیارییوە دەگڕتوە بۆ گۆندەکیان بۆالی دای
، دوو ''بز''و گوندی ''ممز''لناوچ شاخاوییکانی نزیک گوندی

و ''جاویدان''سرۆکخی دەستۆیشووی خاوەنسامان بناوی 
. ھبوون، سرۆکایتیی پەوانی خۆرمدینیان دەکرد''ئبووعومران''

ئم دوو سرۆکھۆزە لالیک بۆ بدەستوەگرتنی گک و 
ی ناوچک دژی یکتر بوون و، مووچومزرا و لوەڕگ

ھریکیان خۆی بسرۆکی خۆرمدینان دەزانی، لالیکی دیشوە، 
نیاری عرەبکان و ئاینی ئیسالم بوون و خکیان ھاندەدا بۆ 

ھژای گۆتن، بۆ چند . دژایتیکردنی ئیمپراتۆرتی ئیسالمیی
و سدەیک دوای رووخانی ئیمپراتۆریی ساسانی، کوستانکان 

چیاسرکشکانی کوردستان ک ئوکات ئازەربایجانی ئستاشی 
دەگرتوە، مکۆی ھزاران جنگاوەر و نیاری دەستداریتیی 
ئیسالمی بوون، چکدارانی سوپای ئیسالم نیاندەورا برەو 

ئمش بۆ پەوانی زەردەشتیی . قوویی کوستانکان بۆن
وە کشنابووە پکی باشی ھتی دەرفو دنیان لکخۆیان و ئاین

!کوستانکاندا بپارزن
کZENGAN ( (''زەنگان''لرۆژکی وەرزی زستاندا لڕگی 

 ب زنجان(فارس کردوویان(''ZENCAN '' ز''بۆ گوندیب''
)BEZ( ،''فر ''جاویدانو بنی، لکداری ھاوڕک چیڵ دەستگل
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سناوپن ماڵ و پشووەدا بی و کما نن، دەگڕکدا دەگو
دایکی حسن لبر ھژاری و دەستکورتی ناتوان چ . حسن

خواردنکیان بۆ دان، بم تندووریان بۆ گرمدەکا و خۆیان 
حسنیش سرقای خزمتکردنی ھسپی . لبریدا گرمدەکنوە

کانی دەبرێ . جاویدان وھاوڕن دەکا و، دەینسجاویدان بانگی ح
. بۆ کینی خواردەمنی و شراو بۆخۆیان و ئاف بۆ ھسپکان

حسن دەڕوا و ھاتنوەی زۆرناخاین و، شتکانی داوایانکردبوو، 
حسن دەدونی، زیرەکی و قسزانی و ،''جاویدان''. دنت ماوە

شرنجی رادەکی سکن . چوستوچاالکییسدایکی حجاویدان ب
رە '': دەلن بسپسویستم حکانم پسپتی ھمن بۆ خزم ب

50قبوویدەکم بمرجک ھموو مانگ '': دایکی دە. ''پیتی
جاویدان قبویدەکا و .''درھم لبری کاری حسن بنری بۆم

پدەنیت ریزی '' حسن''لو رۆژەوە . حسن لگڵ خۆیدەبا
... خۆرمدینانوە

ک بیروباوەڕی خۆیان و چندین رۆژی لسری''جاویدان''
بگیانودڵ حسن. ئامانجی راپڕینکیان بۆ حسن دەگتوە
ورامانی جاویدان وەردەگرێ و، دەنت: قسدەدەم بپ

دسۆزکی ھمیشیی بڕزت دەبم و گیانی خۆشم لپناو 
چندمانگ حسن الی جاویدان !. ربازەکتدا بختدەکم

وەردەی ھزریی، ھروەھا فری ھموو جگ لپر. دەمنتوە
حسن بماوەیکی کم دەبت . جۆرەکانی شڕ دەکرت
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شۆڕەالوکی سوارچاک و بدەستوبرد و ل شمشر و تیروکوان 
لشوکی وەرزی . ھاویشتندا سرنجی ھموو ھۆز رادەکشت

شویخونکی خرا دەکن ''ئبووعومران''پایزدا ھۆزەکی 
یش دەچن پش، جاویدان ''جاویدان''خوەتی سریان، ھتا

و ھۆزەکی جاویدان حسنبسختی برینداردەکن، بم 
دەتوانن شویخونک تکبشکنن و، لسنووری خۆیان 

جاویدان بھۆی سختی برینکیوە ھر ئو . دووریانخنوە
دەکا و ''وەسیت''شوە دەمرێ، بم پش مردنی الی ژنکی 

.''ببت سرۆکی پرەوانی خۆرمدینلدوای من، حسن''ە د
 ب کتی جاویدان وەسیکن ژنسحو، دە نیرادەگ :

سبی ھموو خ و چکدارەکان لوەسیتی جاویدان ''
. ''!ئاگاداردەکم ک پش مردنی وەسیتی کرد تۆ ببت جنشینی

ی ژنکی سرۆک رۆژی دوایی گورەوبچووکی خ ببانگواز
یاندەوە، پوەی '': جاویدانی کۆچکردوو کۆدەبنش ئجاویدان پ

کسایتییکانی ھۆز .''بمرێ وەسیتی کرد حسن ببت جنشینی
بۆچی پش مردنی ئمت '': و فرماندەکان و ردنسپییکان، دەن

ژنکی جاویدان . ''ئاگادارنکرد ک گومان لوەسیتکی بت؟
دە : مووشتانبوون، ھاتنی ھ نشوتان لکریھ چۆنک

لشونی جیاجیاوە مترسیدار بوو، پاشان جاویدان کتوپ باری 
بوەژنکی . تندروستی تکچوو، ندەکرا دەمودەست بگنئرە

کانی دەدا و دەقسژە بوەی جاویدان '': جاویدان دردوای ئ
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رۆحی ھاتدەرەوە و چووە وەسیتی کرد و گیانی دەرچوو، ئوجا 
ئستا رۆحی جاویدان للشی . نوجست ورۆحی حسنوە

حسندای و ھرکسک سرپچی کا، ئوا ب بدین 
گورەکانی خ وھموو چکدارەکان .''!ئژماردەکرت

سوندیانخوارد، چۆن لجاویدان پشتیوانییاندەکرد، ئاوەھاش 
چند رۆژیک دواتر . نلفرمانکانی حسن پشتیوانیدەک

بوەژنکی جاویدان لبۆنیکی زۆر ئاساییدا ب بشداریی تکای 
ردنسپی و گورەکانی عشیرەت و جماوەر و ھزی چکداری 

لو رۆژەدا حسن .  ''حسن''خۆرمدینان، بوو ب ھاوسری 
ئوی لبۆنکدا بوو، سری . ە''بابک''لمودوا نوم : رایگیاند

دانواند و وەک سرۆکی تازەی خۆیان بابکزیان بۆ ر
حسن بخرایی دەستیکرد ب پروەردەی زیاتری . قبوویانکرد

جنگاوەرانی خۆرمدین و رکخستنی ب چواردەوری بنکی 
ئبوو ''بماوەیکی کم ھزەکی . فرماندەیتیدا بوکردەوە

ی چندین سالیان ی رازیکرد کۆتایی ب جنگی ناڕەوا''عومران
بھنن و، ببن ب یک و پکوە برەنگاری دەسالتی عرەبکان 

.ببنوە

وەک ئاماژەمکردپ ھزارودوو ست ساڵ لموبر لسر 
دوای ئوەی پاپک بوو . ھکوتبوو''بز''، گوندی ئاراسرووباری 

بسرۆکی خۆرمدینان، زۆرینخایاند، حشیمتکی زۆر 
ی خۆرمدینان روویان کردە ئم گوندە و بوو ب شارکی لالینگران
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ئگرچی شارەک لژر دەستی فرمانەواکانی عرەبدا . گورە
بوو، بم الینگرانی خۆرمدینان بئوەی ئاینکی خۆیان 

شاری . ئاشکرابکن، روویان لم شارەکرد و تیدا نیشتج بوون
لنزیکی . و، کسی لناژیبز ئست تنیا ئاسوارەکی ماوە 

زنجیرەچیای رژد و سرکش ھکوتوون ک زەمانی زوو ''بز''
دواتر ناوەکی و مژووەکی گۆرا و، . نودەبران''بز''بچیاکانی
لمژووی ئیسالمی و گالنی ناوچک '' قالی بابک''بناوی 

یا بابک لسر برزرترین و سختترین لووتکی چ. تۆمارکراوە
سخت و سرکشکانی بز قالیکی سازکرد و، ئوی کردە 
ناوەندی حوکمانی و فرماندەیتیی سوپا بھز و 

ئوجا ھر لئردەبیلوە ھتاکو زنجیرەچیاکانی . دوژمنتۆقنرەکی
زەنگان و ورم زنجیرەیک قوشۆرەی دیکی لسر چیاکان 

خ و پگیکی پتو سازکرد و، لووتکی شاخکان بوون ب بنا
. برەو رزگارکردنی شار وھرمکانی کوردستان

ک ئبوو عبادە وەلید کوڕی عوبید بۆحتۆری شاعیری عرەب
ی ھتاویدا ژیاوە، لشعرەکانیدا 284-206لنوان ساالنی 

و ئردەبیلپانتایی سنووری ھزەکی بابک بزنجیرەچیاکانی 
و شماخیو شروانو مۆغانتاکو دەشتینخجوانو جلفا
ودەباتورمن.

بوتی مژوونووسان، بابک جگ لئازایتی و دلریی بونی، 
لداڕشتنی پالنی جنگی و زیرەکیی ل رادەبدەری لھبژاردن و 
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گۆڕینی شوازەکانی جنگی برەیی و پارتیزانی و لداوخستن  
تووناکردنیان بون وسرلشواندنی فرماندە و سوپای دوژمن و 

بۆ ماوەی پتر لبیست ساڵ، گورەترین کش و مترسیی بۆ . بوو
پاپک، ھروەھا  للدوان .  سر ئیمپراتۆریی ئیسالمیی دروستکرد

و ئاخافتنیشدا قسزانکی بلیمت بوو، دەیزانی چۆن بلدوانکانی 
.کار بکات سر جماوەر و پەوانی

ی زۆروزەنگ و دڕندەیتیی دەسالتداران بابک لوتکانیدا باس
داوای راماینی داوودەزگی ئیسالمی و . و سوپای عرەبی دەکرد

بئاشکرا وبڕاشکاویی دژی ئاینی ئیسالم و . سوپای عرەبی دەکرد
حکوومتکیان و رەگزی عرەبی داگیرکر دەدوا و، ئاینی 

کری عرەب ئیسالمی، بئاینکی ناڕاست و درۆ و ھاوردەی داگیر
نک ھر عرەب، بکو کورد و '': دەدایقلم و، دەیگوت

ناعرەبیش دەب بکوژرن و توونابکرن ئگر بوونت موسمان و 
ئم روانین ھزری و فلسفییی . ''!لئاینی رەسنی خۆیان الیانداوە

پاپک، دووسد ساڵ پاش دامزرانی ئیمپراتۆری ئیسالمیی، 
ھزری و ئاینی و بیری خۆییبوونی  الی کورد شۆرشکی گورەی

دروستکرد و بۆ دوو سدە دواتریش ھون و رەمزی برخۆدان 
.بوو لدژی دەسالتدارانی عرەب ل کوردستان

شۆرشی بابک تنیا دژی دەستدارتیی عرەب و ئاینی ئیسالم 
نبوو، بکو شۆرش بوو دژ بچینی گورەکانی زەردەشتی 

و سرۆکخ و دەرەبگ و شازادەکان و بازرگانانی ) مۆغکان(
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سرتاسری کوردستانی ئوکات و بگشتیی پالتی ئران ک بۆ 
پاراستنی پگ و برژەوەندیی چینایتییان ببوون موسمان، یان بۆ 
پارزگاریی لدارایی و برژەوەندییکانیان، لگڵ عرەبکان 

التدارانی عرەب، زۆر ئمان شانبشانی دەس. سازابوون
ببزەییان چینی جۆتکار و ھژارانی شار و گوندەکانیان 
دەچوساندەوە و خاوەنی ماوگیان و نامووسی جۆتکار و 
رەنجدەران بوون و، بشوازی جۆراوجۆر باجیان بسر خکی 

کات پاپک بانگی ھگیرسانی شۆرشی . رەشووڕووتدا سپاندبوو
تکای زۆردارانی عرەب و ناعرەبی دژی خیفی ئیسالم و

ناوچک راگیاند، ھزاران مرۆڤی لقوماو زۆرلکراو و بگشتی 
چینی ھژار بوون پشتیوان و الینگری و، تنانت ئو ھزاران 
چتی بھۆی زۆرداریی عرەب و سرۆکخکانوە ببوون رگر 

یش چوون ریزی و ھیاندەکوتای سر کاروانی بازرگانان، ئوان
.سوپای پاپکوە

لگڵ ندنی شۆرشی خۆرمدینان ھاوکاتبوو کاتی پرەس
یفیشتنی ختگدەسب بدوباس عبولعئموونئئموون . مم
ی زاینیی لشاری بغدا 786لسای بوو، کوڕی ھاروون ئلەشید

رین رەتوزاناترین و گلریزی وحوتمین خیف . ھاتووەت دنیاوە
حوکمرانی ئیمپراتۆری ئیسالمیی بوو لسردەمی دەسالتدارتیی 

. عباسییکاندا
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وەک پووشوئاگر، بماوەیکی ''بز''ھوای رزگارکردنی شاری 
ھزەکانی بابک بم . کم لسرتاسری ناوچکاندا بالوبووەوە

سرکوتنوە نوەستان، لباکووری رۆژھتی کوردستان و 
نی ئستا، ھرشیان بردەسر پگ و لشکرگکانی ئازەربایجا

ھزاران بندکراو لشارەکان رزگارکران و لگڵ . عرەب
ئازادبوونی ھر ناوچیک، کۆمک الو و پیرو ژن و پیاو 

لگڵ ئازادکردنی ھر شار و . دەچوون ریزی سوپای بابکوە
کی زۆر کنی ساو فیۆداالن رۆکخو سک، ئر گوندب وتبوون

رقوبزاریی خکی ھژار، لگڵ ژنومنداڵ و دەستوپوەند و 
پاسوانکانیان قالچۆکران و ماوسامانیان بتاالن بران، دواتر 
لالین بابکوە فرمان دەرکرا، لگڵ ئازادکردنی ھر شارێ، 
پەوانی خۆرمدینان بھنرن نو ریزی سوپاوە بۆ ئوەی 

وانش وا لشارەکدا ھاوکاریی دەستدارانی پروەردەبکرن، ئ
عرەبیان کردووە، لگڵ عرەبکان و ھموو دەستوپوەندەکانیان 

شارەکانیان ب تواوەتیی خاپوور . سزای ھموویان مردن. بیانکوژن
بکن و داری بسر بردەوە مھن، بۆ ئوەی دوای لشکرکشیی 

ن ل شارەکان وەک شونی دوبارەی عرەب بۆ سرمان، نتوان
. حسانوە و بھزکردنی خۆیان بکاری بھنن

دوای ئم فرمانی بابک، لگڵ ئازادکردنی شار وشارۆچک و 
 کوشتنی میران و فیۆدال و بازرگانل ک، جگندبر مھ



- 60 -

دەومندەکان و، بنبکردنی ئندامانی بنماکانیان، شار و 
ئم کردەوانی . ند و، پگکانیان دەڕووخاندگوندەکانیشیان دەسووتا

سوپای خۆرمدین بماوەیکی کم ترسوسامکی زۆری لنو دی 
ھزەکانی داگیرکری عرەب و چینکانی چوسنری کوردستاندا 
بکردەوە، بتایبتیی چینکانی دەولمندی ئو شارو مبندانی 

نوە، بنھنی نزیک بوون لناوچی بندەسالتی خۆرمدینا
پوەندییان ب بابکوە دەگرت و، دراو و دانو و ئاژەیان
دەناردبۆی و، خۆیان ب الینگری بیروباوەڕی خۆرمدینان 

.دەدایقلم

و، گوندەکانی دەوروبری '' بز''لسروبندی ئازادکردنی شاری 
لالین سوپای خۆرمدینوە، حوکمانی ئرمنستان بناوی 

، بفرمانی خیف مئموون برا بۆ ''س کوڕی علیھرم''
ئرمنستان لالین . بندیخانی بغدا و، لژر شکنجدا کوشتیان

رووداوی کوشتنی شای . سوپای ئیسالموە داگیرکرابوو
لالین '' بز''ئرمنستان ھاوکات بوو لگڵ ئازادکردنی شاری 

 ناوی حاتم بوو کوڕەکی ھرەمس ک. سوپای خۆرمدینانوە
لگڵ چند ھزار چکداری ئرمنی برەو چیاکان ھتبوو، 
ھوردووی لدابوو، لووە شاندکی نارد بۆالی بابک و، پشتیوانیی 
خۆی لسرکوتنکی دەربی و داوایلکرد وەک دوو ھاوپیمان 

حاتم ھاوکات ھانی . برەنگاری سوپای موسمانان ببنوە
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. ی ئرمنستانی دەدا لدژی خیف مئموون راپڕنسرۆکخکان
رووداوی کوشتنی حوکمانی ئرمنستان بسوودی بابک تواو 
بوو، چۆنک توانی پشتیوانیی سرۆکخکانی ھرمی ئرمنستان 

شبۆالی خۆی راک.

، خیف مئموون چووبوو بۆ ''بز''لکاتی ئازادکردنی شاری 
لبرئوە . نکردنی حوکمانی ئو ناوچیخۆراسان بۆ دەستنیشا

کاتک گیشتوە بغدا، یک ل . ھیچ بیارکی دەرنکرد
ی دەستنیشانکرد بۆ '' یحیا کوڕی معاز''سردارەکانی بناوی 

یحیا کوڕی معاز بلشکرکی . لنوبردنی بابک و بزووتنوەکی
ی لشکرییوە، ''اللاکبر''گورەو تیارەوە، بھوتاف و ھاواری 

ھزەکانی بابکیش چاوەڕی ھاتنی . برەو قی بابک کوتڕێ
لشکری عرەبیان دەکرد، لشویخونکی خرا و بدەستوبرددا، 

شڕ چندین شووڕۆژی . لشکری عرەب بتواوەتیی شپرزەکرا
یحیا معاز زانی ھزەکانی بابک دەیانوێ لچواردەورەوە . خایاند

بدەن، رای کرد و، الشی ھزاران چکداری سوپاکی گمارۆیان
.لگۆڕەپانی جنگدا بجھشت و ب پل برەو بغدا گڕایوە

وە روو لراییورەب نشکری عش ساڵ لبۆ ماوەی ش
. ھرمی سرووی رۆژھتی کوردستان و ئازەربایجان بکات

. پاکیبابکیش ئم دەرفتی قۆستوە بۆ بھزترکردنی سو
خیف مئموون ک پاش شکستسامناککی یحیای کوڕی معاز، 
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 وتک کردبوو، کی بابکورەیی شۆرشگستی بھ
پرسوڕاوژکردن لگڵ کسایتییکانی دەوروبری و سردارانی 

عیسا ی زاینیی، 821-820سوپای ئیمپراتۆرییکی و، لسای 
ئرمنستان و نی کرد بحوکماکوڕی محممد کوڕی خالیدی

ئم کابرای لنو سردارانی خیفدا بفرماندەیکی . کوردستان
لبھاری سای . دلر و شارەزا لکاروباری جنگیی بنوبانگ بوو

بلشکرکی گورەتر ل عیسا محممد خالیدی زاینی، 822
. ، برەو رۆژھتی کوردستان ملی ریگرتبریحیا معازھزەکی 

ەکانی بابک لنو تنگوداونی چیاسرکشکاندا خۆیان ھز
لگڵ . حشاردابوو، چاوەڕی ھاتنی سوپای دوژمنیان دەکرد

 چواردەورەوە وەک برووسکرەب، لوەی سوپای عزیکبوونن
 زارانیان لکوشتن و، ھکی زۆریان لری، ژمارەیس یانکوتایھ

گ وە لمای ویشی کیان بریندارکردن، ئردارەکردار ڵ سس
لم شڕەدا . ھتنئرمنستانبرەو عیسا محممد خالید

دەستکوتکی زۆری جنگی لچکوچۆڵ وھسپ وخواردەمنیی 
.کوتدەستی سوپاکی خۆرمدینانوە

 ،لپئموون، بم یفد خالید''خممانیی '' عیسا مححوکم ی ل
زریق کوڕی علی کوڕی ''البرد و، ئرمنستان و کوردستان

ناوی ی''سدقردارەکانی بسکی دی لکوجا یو دانا، ئی ئجل
، ھبژارد بۆ فرماندەیتیکردنی لشکرکی ئحمد جونید ئسکافی

سوپای . تازە ک برەو ئرمنستان و کوردستان دەنردرتوە
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ران ک خۆرمدین، کات لڕگی رکخستن و الینگرانیانوە ئاگادارک
لشکرکی تازەی عرەب بۆ داگیرکردنوەی ناوچکانی خۆرمدینان 
بڕکوتووە، چند فرسخک دوور ل قالی بابک و، برەو 
قوویی خاکی کوردستان رۆیشتن و، لنو تنگ و داونی 

بابک خۆی فرماندەیتیی . چیاسرکشکاندا خۆیان مس دا
ب تواوەتیی جونید ب لشکرییوەئحمد کات . شڕەکی دەکرد

گیشت نو ت وداوی شڕکرانی خۆرمدین، لھر چوار دەورەوە 
دابارین سریان، نیانھشت دەست بکنوە و، سوپای عرەبیان 

ھزاران ئسحاب کوژران، ھزارانیش . بتواوەتیی شپرزەکرد
بزیندوویی سردارەکشیان ئحمد جونید ئسکافیبدیل گیران، 

. گیرا، کۆتوزنجیر لمل و دەستوپی کرا و برا بۆ خوەتکی بابک
بابک فرمانیدا ئحمد جونید . لبردەم بابکدا کوت سر ئژنۆ

دوای کوژرانی جونید و لنوچوونی .و ھموو دیلکان بکوژن
سوپاکی، خیف مئموون دەستبج لشکرکی تازەی 

ئم . بڕکردەوەئیبراھیم لیس کوڕی فزڵی بفرماندەیتی
سردارەی عرەب ک ئاگاداری چارەنووسی فرماندە و سوپاکانی 
پشووی ئیسالم بوو، نیورا راستوخۆ ھرش بکات سر قالی 
بابک، بکو چند شڕوشۆرکی پرتوبو والبالی ل دژی 

ژمارەیکی سوپای خۆرمدین ئنجامدا، ک جگ لبکوشتندانی 
دیکی چکداری عرەب، چ ئنجامیکی دیکی نبوو، ئمیش پاش 

.ماوەیک بانگشتی بغدا کرایوە
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سرکوتنی یک لدواییکی سوپای بابک بسر سوپای 
موسمانان، لالیک ببووە ھۆی ورەبردانی سوپای ئیسالم و 
 وەی لل سوپای خۆرمدین جگ گشتی، چۆنکمانان بموس

کرگکاندا فری ھموو جۆرە شوازکی شڕکردن دەبوون، لش
لڕووی ھزریشوە وا پروەردە دەکران ک رقیان ل عرەب و 

فردەکران لپناو رزگاریی خاک و ئاینییاندا س ل . ئاینکی بت
دیلیان راندەگرت، ئوی بردەستیان کوتبا . مردن نکنوە

پارچپارچیاندەکردن و، بخنجر و ساتور و شمشرەکانیان
الشی موسمانانیان لچۆوانیی دادەنا بۆ ئوەی ببن خۆراکی داڵ 

شوازی کوشتنی ئسحابکانی ئیسالم و . و دڕندەی کویی
ئازایتیی بونی سوپای خۆرمدین، ترسوسامکی زۆری 
خستبووەدی موسمانانی عرەب و ناعرەبوە، کاربدەستان و 

حکوومتی ئیسالمیی لترسی گیان و سامانیان ل بکرگیراوانی
خکی . سنوورەکانی ژر دەسالتی خۆرمدینان دوور دەکوتنوە

ناوچک بگشتی ک دووستساک بوو پیرۆزیی ئاینی ئیسالم و، 
ئفسانی تکنشکانی سوپای ئیسالم بگویاندا دەدرا، ئو 

وو، ک دەتوانن توانینیان نما و، ھومدکیان بۆ پیداب
بپشتیوانیکردنی بابک و سوپاکی، لبندەستیی عرەب و 
گ و میرانی زۆرداری خۆیی رزگاریان ببازرگانان و دەرەب .

 ر لھ ت و خاوەن ئیمپراتۆریی کرەبی خاوەندەسوجا عئ
عرەبستانوە ھتا بشکی ئۆروپا و سنوورەکانی ھندستان و 
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بسر دەیان نتوەدا دەکرد، ئامادە باکووری ئفریقیا حوکمی
 توی بککروەرییت و سیدا دەسناگوکوردستانی پ بوو لن

لبر ئوە ھردووالیان شڕی مانونمانی . مترسییوە
.یکیاندەکرد و، دەبوو لونوەدا یکیان ئوی دی لنو برێ

 ،وتنرکر سڵ ھگردەوامبوو، لشۆرشی خۆرمدین ب
مئموون و . ووری دەسالتی خۆرمدینان پرەی دەسندسن

کاربدەستانی ئیمپراتۆرییکی سرقای کۆکردنوەی سوپایکی 
لسای . گورە و بھزتربوون بۆ لنیوبردنی شۆرشی کوردان

فرماندەیتیی ئو محممد حمید تووسیزاینیی، 828- 827
موون دا، لم جنگیدا سوپا تازەیی کرد و، بنی ب خیف مئ

. سردەکوێ و، بابک بزیندوویی یان بکوژراوی دنت بغدا
لگڵ گیشتنی سوپای تازەی عرەب، بپانتایی ھزاران کیلۆمتر 

شڕ ماوەی شش . خوناویی دەستیپکردشڕوپکدادانی گورەو
.مانگ درژەیکشا بئوەی الیکیان بسر الکی دیکدا سرکوێ

دوای شش مانگ، بابک فرمانیدا شاری بز و دەشتاییکان چۆڵ 
سوپای عرەب بکشانوەی ! بکن و بۆ کوستانکان بکشنوە

سوپای خۆرمدین دخۆشبوون و دنیابوون کوردان توانای 
بفرمانی محممد حمید تووسی، سوپای . برگریکردنیان نماوە

چکدارانی خۆرمدینان کوتن ئیسالم بسدھزار چکدارەوە شون 
پاش ئوەی سوپاکی . ک ژمارەیان بدەیانھزار ئژمارکراوە

عرەب بتواوەتیی ل تختای وپدەشت دابان و، کوتن داون و 
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. ھورازەڕی شاخکان، ئوجا بابک فرمانیدا ھرش بکنسریان
وەک لھموو برزاییکانوە دەیان ھزار چکداری خۆرمدینان 

تواوی سوپای . ھرەسی چیابرزەکانی کوردستان دابارین سریان
لو محممد حمید تووسیعرەب، تنانت فرماندەکشیان 

ھرشگورەیدا کوژرا و بنکی دابووی بخیف بۆی 
ل سوپای عرەب تنیا ھشت فرماندەی پلنزم . نچووەسر

کوژرانی محممد حمید . ربکنتوانییان لکوشتارگک خۆیان رزگا
چۆنک جگ . تووسی وەک کارەساتک بۆ دنیای ئیسالم لقمدرا

لئازایتییکی، ھروەھا لنو کۆڕوکۆمی سیاسی و رۆشنبیریی 
. عرەبی و ئیسالمیدا کسایتییکی خۆشویست و بناوبانگ بوو

ئبوو ''زانا و بلیمتی کوردکۆمک شاعیری عرەب، تنانت 
بھۆنراوە خموپژارەی خۆی لکوژرانی *)6(''حنیف دینوەری

.محممد حمید تووسی دەربی

دوای تواوبوونی پرسوماتمینیی محممد حمید تووسی، 
ئوجا مئموون یک لسردارانی ناوبدەرەوەی دیکی عرەبی 

: پیراگیاندمئموون . وبو'' عبدو تاھیر''بانگھشتکرد  ک ناوی 
لنوان حوکمانیی خۆراسان و شڕ لگل سوپای بابک یکیان 

لم . عبدو تاھیریش حوکمانیی خۆراسانی ھبژارد!ھبژرێ
ک برەگز ئرانی و لدایکبووی ''نزاملموکی تووسی''بارەیوە 

ی زاینی ژیاوە، 1093بۆ 1018باکووری ئران و، لساالنی نوان 
عبدو تاھیر بلشکرکی : دا دە''سیاستنام''رتۆکی ل پ
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بئژمارەوە لپشدا بنیازی ھرشکردنسر بابک چوو بۆ 
ل کرماشان، ئوجا رووی ل ھرمی رزگارکراوی بابک '' دینوەر''

کات بابک زانی ل دەشتاییکاندا توانای بربرەکانی ئو . کرد
 ،ی نییالحی خۆی سوپا زەبککان و قشاخاویی رەو ناوچب

دوای کشانوەی سوپای خۆرمدینان، محممد . ل بز کشایوە
ی کردە '' علی کوڕی ھشام''تاھیر لنو فرماندەکانی سوپاکی 

حوکمانی ھرمکانی کوردستان و ئسفھان، خۆشی برەو 
.''خۆراسان بڕکوت

نی ئم دەستدارەی عرەب دوای تپڕبوونی چند مانگ لھات
بۆ کوردستان، ھاوڕتی و پوەندییکی )علی کوڕی ھشام(

لی ھشامدا دروستدەبک و عوان بابننیی لم نھتوندوتۆڵ ب .
ھۆی ئمش روون نیی و تاکو ئستش نزانراوە، بۆچی 
سرکردەیکی عرەب ک بۆ لنوبردنی بابک و شۆرشکی 

و، دەیانھزار عرەبی کوشتووە و ب دەقترین دەستنیشانکراوە 
دوژمنی عرەب دەناسرێ، پیمانی ھاوکاری و ھاوڕتیی لگڵ 
. دەبست و بدوژمنی خۆی نازان، تنانت ھاوکاریشی دەکا

دەنگۆی ئم پوەندیی نھنیی، لالین سیخوڕەکانی عرەبوە 
نرکی خۆی ک ئوجا مئموون نو. دەگات الی خلیف مئموون

دەب، دەنرێ بۆ لپرسینوە  و لکۆینوە عجیف عنبس ناوی 
کتباب دەدا . لوی ھشام، ھبارگ دەگات یفردراوی خکاتی ن

 سنبجیفی کوڕی عم عت، بکاتی نووستندا بیکوژل
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بنخشکی دەزان و ھشام دەگرێ و بکۆتوزنجیرەوە 
لگڵ کوو دەیگینن بغدا، خیف مئموون بڕیدەکات بۆ بغدا،

دوای کوژرانی علی ھشام، .بشمشرەکی خۆی ھشام دەکوژێ
لجی دادەنرت، لبختی خۆرمدینان، تاھیری کوڕی ئیبراھیم

و ئیمپراتۆریی )بیزانس(ئیمپراتۆریی رۆمی رۆژھت جنگی نوان 
راھیم ھزکی وا ئیسالمیی پرەدەستن، لبر ئوە تاھیر ئیب

گورەی بدەستوە ناب بۆ ھرشکردنسر ناوچی بندەستی 
. بابک

بابک، سرقابوونی سوپای ئیسالم بشڕی دیانکانی رۆمی 
رۆژھت ب ھلدەزانی، فرمانی ھرشکردنسر سوپای عرەب 
دەردەکا، سوپای رزگاریخوازی خۆرمدین لکوستانکانوە برەو 

سربازگ و شارەکانی بندەستی حکوومتی ئیسالمیی پدەشت و
شار و گوندەکاندا دەیانھزار خکی ئاسایی ک ل. بڕدەکون

بنھنیی سر بربازی خۆرمدین بوون، تکیانبوون، 
ئرخوانسوورئاسا بشکی زۆر لناوچکانی رۆژھتی 

وور و کوردستان تاکو سقز و ژاوەرۆ و ھورامان و شارەز
خانقی و ھمدان رزگارکران، ئاگری شۆرش و راپڕینی 
جماوەریی لماوەی دوومانگدا گیشت خوارووی کوردستان 

یشی گرتوە ک دوو شاری '' ماسبزان'' و '' مھرگان کزک''
. مژوویی بوون ل لۆڕستان و لنو ئلی کلوڕ ھکوتبوون

وچ فارس و شۆرشی جماوەریی بخرایی کرماشان و نا
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یشی '' کوردنشینکانی وەک ئسفھان و رەی و شیراز و کاشان
بکورتی، لسرتاسری کوردستانوە ھرشکرای سر .گرتوە

سوپای . لشکرگ و پگسربازییکانی عرەب و الینگرانیان
خۆرمدینان بھۆی سرقابوونی حکوومتی ئیسالمیی بجنگی 

ھلکی گورەی دەستکوتبوو ک لگڵ برەی ئاینی مسیحیی
ناوچی زیاتر رزگاربکا و، ھزەکانیان ب ھموو ناوچکاندا 

. بوبکنوە

خیف مئموون لم دۆخ نالبار و شواوەی برەوڕووی خۆی 
ی زاینیی، کۆچیکرد، بم 833و حکوومتکی ببووەوە، لسای 

بۆ '': تیدا نووسیپش ئوەی بمرێ، وەسیتنامیکی بجھشت و 
جنشینم موعتسم ئم وەسیت جدم، داوایلدەکم، ھموو 
ھووتکۆشین لڕووی سربازی وداراییوە ئنجامبدە بۆ 

من لبجگیاندنی ئم ئرکمدا . لنوبردنی بابک و شۆرشکی
سرکوتوو نبووم، بم تۆ بۆ رزگاریی ئیسالم و 

ت بھر نرخک بووە، ئم ئرک گرنگ حوکمرانییکمان پویس
.''...تواوبکی
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مردنی خیف مئموون و ئاکامی شۆرشی خۆرمدین 

!لسردەمی خلیف موعتسمی عباسیدا

دوو کشی مرد وی زاینیی833لسای خیف مئموون
ورەی برگچارەسھم جسی موعتکنشینکراوی بۆ جن .
کی، شۆرشی خۆرمدینان بسرۆکایتیی بابک ب لوەسیتنام

گورەترین مترسیی بۆ سر دەسالتی عرەب و ئاینی ئیسالم 
ناودەبا و، ئامۆژگاریی موعتسمی جنشینی دەکا بھر نرخک 

قووبوونوەی . بووە بابکی خۆرمدین و شۆرشکی لنوبرێ
ی و مردنی جنگی نوان دوو ئیمپراتۆریی ئیسالمیی و مسیح

مئموون، ھلکی تاکھکوتووی بۆ بابک و سوپاکی رەخساند 
ئازەربایجانی ئستا (ک بخرایی سرتاسری کوردستان 

ی ورمزگوە)وپارنرەب پاککسوپای عی . لرەبانو عئ
لشارەکان نیشتجبوون، ژمارەیکی کمیان فریاکوتن رابکن، 

وانیان قچۆکران و ماوسامانیان زۆرینیان لگڵ بکرگیرا
مزگوتکان رووخندران و،سرلنوێ پرستگکانی . داگیرکرا

پاش دووستساڵ ل داگیرکردنی . زەردەشتیی ئاوەدان کرانوە
کوردستان لالین سوپای ئیسالموە، بابک و سوپای بھزەکی 

وە بۆ نیشتماننک، ئازادیی بگپشتیوانیی خیانتوانییان بک .

موعتسم لگڵ کاربدەستانی ئیمپراتۆرییکی و ھموو 
فرماندەکانی سوپای ئیسالم کۆبوونوەی کرد، ک ڕچارەیک 
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ھموو ئامادەکارییکان بۆ . بدۆزنوە بۆ قیرانی کوردستان
لالین خیف موعتسموە . داگیرکردنوەی کوردستان کران
را سرەتا ناوچکانی خوارووی فرمانی جیھاد دەرکرا و، بیارد

ی زاینیی، سوپای ئیسالم ب 833لسای . کوردستان داگیربکنوە
برەو ناوچکانی ''ئیسحاق ئیبراھیم مسحب''فرماندەیتیی 

کات سوپای ئیسالم گیشت . بڕکوتلۆڕستانو کرماشان
سنوورەکانی کوردستان، بنیازی بوکردنوەی جوی ترس و 

ن و شکاندنی ورەی خک و الینگرانی خۆرمدینان، تۆقاند
ئوجا، . دەستیانکرد ب سربینی تکای دانیشتووانی گوندەکان

یکبیک گمارۆی شارەکانی ناوچی کرماشان و لۆڕستان و 
لھموو دۆڵ و شاخ و شار و کۆن  . ھمدان و ھورامانیاندا

یی دەستیپکرد، وگڕەکی کوردستان جنگکی گورە و خوناو
دوای چندین مانگ شڕی دەستویخ و تکھپرژان و 
سرپڕاندن و کوتنی الشیکی زۆری ھردووال ل گۆڕەپانکانی 
جنگ، سرئنجام ئیسحاق ئیبراھیم و سوپای عرەب بربرکانی 

ک لو سردەمدا *)7(شاری کرماشان . کوردانیان تکشکاند
وانترین شاری ھرمک و ئاوەدان و ناوەندی بازرگانی و ج

لو زنجیرە ئنفاالنی ک . پحشیمت بوو، سووتندرا و تاالنکرا
دەیانھزار گورە و مندای ،''جیھاد لدژی کافران''نوی لنرابوو 

ھزاران پیاوی جنگاوەر لگڵ ھزاران ژنوکچ . کورد لنوچوون
.  و برەو بغدا برانوکوڕی الوومردمندای کورد، بوون کۆیل
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کچان و ژنان و منداڵ و مردمندان لنو کۆشکی سوتان و 
سردارانی سوپا دابشکران، ئوانش ک مانوە لبازاڕەکانی 

.''کۆیلفرۆشیدا، فرۆشران، تکای الوان و پیاوانیش سریان بدرا

محممد ''بوتی دوو مژوونووسی بناوبانگی دنیای ئیسالم
پتر ''*)9ابن اثیر (علی محممد جزیری''و '' *)8(یر تبریجر

لشست ھزار کورد لو شڕاندا کوژران، ژمارەیکی زۆریش 
ھزاران . ھتن) بیزانس(برەو خاکی ئیمپراتۆریی مسیحی 

نگری خۆرمدینان لغداالیدیلگیران و بران بۆ بژنوپیاو ب...''.
پای خۆرمدینان ل ھرمکانی چند الینک لشکستی سو

دەوری و ئیالم ھمدان و ھورامان و کرماشان و لۆڕستان
دوای ئازادکردنی ئم ناوچان لالین :یکمسرەکییان ھبوو، 

خک و شڕڤانان و ربرانی خۆرمدینانوە، خیف موعتسم 
بخرایی سوپایکی گورەی بڕکرد بۆ سرکوتکردنی 

ن، سوپای خۆرمدینان دەرفتی ئوەیان لبردەستدا شۆرشکیا
نبوو، ھزکی پروەردەکراوی شڕزانی خاوەنبیروباوەڕ و 
. پۆشتوپرداخ بۆ بربرەکانی ھرشی موسمانان ئامادەبکن

لکاتی گیشتنی سوپای موسمانان بۆ ھرمکانی خوارووی 
د برەوڕوویان کوردستان، زیاتر خکی ئاسایی بوون ک بداروبر

دەبوونوە، بۆی نیانتوانی لبرامبر ھرشی بربوی سوپای 
پۆشتوشڕکری ئیمپراتۆریی ئیسالمیدا  درژە بشڕەکیان بدەن 

.و، برگریی لخۆیان و شارەکانیان بکن
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ژمارە و نفووسی عرەب لو سردەمدا ئوەندە زۆر :دووەم
لنوبردنی شۆرشی مزنی نبوو  بۆ داگیرکردنی وتان و، 

خۆرمدینان، ھر تنیا ب ژمارە و ھزی چکداری خۆیان پشت 
ببستن، بکو زیاتر ل سدان خ و ھۆزی شام و قیبتی و بربر 
و کورد و ترک و فارس و چرکس و ئرمنی و قفقازیی 
 ویستی خۆیان ببوونیان ب زۆرەملب سوودیان وەردەگرت ک

وەکان و الوانیان دەبوون بش لسوپای ئیسالم و، موسمان، پیا
شانبشانی چکدارانی عرەب و لژر فرماندەیتیی سردارانی 
عرەب ل ئنفال و داگیرکردن و تاالنکردنی سامانی خکی خۆیان 

لنو گالنی ناعرەبدا سوپایکی . و گالنی دی بشدارییاندەکرد
کواسۆری برتیپ و، پش چکداری بکرگیراو دامزرابوو، ببووە 

عرەب دەکوتن و، گورزیکی گورەیان سازکردبوو، نویاننابوو 
ئم ھزە بکرگیراوە دەور و کارکردی زۆری ھبوو ل .''کافرکوژ''

شارەزوور و سرکوتکردنی راپڕین گورەکی ھرمکانی 
.کرماشان و ھمدان و ئیالم و لۆڕستان

اگیرکردنوەی ئو ھرمان لالین سوپای بم سرەڕای د
ئیسالموە، موعتسم و کاربدەستانی حکوومتکی دەیانزانی، 
دانیشتوانی کوردستان بھۆی پبندبوونیان ب ئاینکیانوە، 
ھرجارەی ھلیان بۆ ھکوێ، تدەکۆشن ناوچکانی خۆیان 

کی بلیمرکردەیتا ستیی ھتایبوە، بنک و رزگاربکتی وەک باب
 دەب موو کاتت، ھپشت بزی وەک خۆرمدینیان لھکی بسوپای
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لو ھرماندا چاوەڕوانی سرھدانوەی شۆرشی دژ ب عرەب 
. و ئاینی ئیسالم بن

بردەوامیی شڕی قورس و خوناویی سوپای ئیسالم لگڵ 
برەی دیان و سوپای خۆرمدین، سوپای ئیسالمی الواز کردبوو،

خیف موعتسم ک بیک لزیرەکترین و لھاتووترین 
خیفکانی حکوومتی عباسییکان و بگشتیی دەستدارتیی 
ئیسالم دەژمردرت، بباشی تگیشت ب ھزی عرەب و 
سردارانی عرەبوە ناتوانن سوپای بابک لنوبرن، بیرێ 

بدات بوباشزانی ھشکیدا ھات و وای بمو ب وپایدانی پل
بخشینی زوزو بگورەکانی ھۆز و سرۆکخکانی ناعرەبی 
وەک ترک و پارس و کورد و گالنی دی، قورسایی شڕ و قوربانی 
و ئاکامی زیانباری شکستکان ل عرەب دوورخاتوە و شڕی 
. کورد ب کورد و، فارس بکورد و ترک بکورد بخاتڕێ

کم دەیزانی تسورەکانی زەردەشتیی موعتکان(ای گو )مۆغ
سرۆکخ و بازرگان و شازادە و میرەکانی کورد و گالنی دی، 
 ل ن، چۆنکرن ئاشکرای بکم ناوکن، بدژی بیروباوەڕی باب
گیانی خۆیان و بنمال و لدەستدانی سامانیان دەترسن زۆرینی 

خواردەمنی و ئو زەنگین و فیۆداالنش لگی بوون و، دراو و 
ھسپ و شتومکیان دەنارد بۆی و باجیان دەداپی، 

ئم راستینیش . ئاواتخوازبوون ئم بگورەیان لکۆڵ ببتوە
کات ئاشکرابوو ک شۆرشکی بابک برەو کزیی چوو، 
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ھموویان روویان لوەرگا و بوون پشتیوانی حکوومتی 
. ئیسالمیی

کرماشان و (رمی گورەی کورداندوای قچۆکردنی چوار ھ
بابک سنوورەکانی ،)شارەزوور و ھمدان و لۆڕستان

ژردەسالتی بچووک وتسککرایوە و تنیا ئازەربایجانی 
شکستی خۆرمدینان لناوچکانی خوارووی . بدەستوە ما

کوردستان نک ھر نبووە ھۆی ورەبردانی سوپای خۆرمدینان، 
زیاتری پبخشین و بشویخون و ھرشی بکو ھزوباوەڕکی 

لناکاو و خستنداوی ھزەکانی عرەب ل شونجیاجیاکان، 
تدەکۆشین قرەبووی شکست و قچۆی ھرمکانی خواروو 
. بکنوە و سرلنوێ ئاگری شۆرش لو ھرماندا ھگیرسننوە

خیف موعتسم بۆ رگرتن ل ھگیرسانی شۆرشکی نوێ، 
لسر داوای راوژکارانی و بیرکردنوەی کوور و تامانی خۆی، 
لنو ھموو فرمانکانی عرەب و ناعرەب و میروشازادەی 

'' خدری کوڕی کاووس''گالنی بندەستی ئیمپراتۆریی ئیسالمیی، 
ھبژارد ک میرزادەیکی ئازا و پسپۆڕکی کمون بوو ) ئفشین(

. لپیش و کاروباری جنگیدا
ی ئم پرتۆکدا ئاماژەمکردپی، شاعیر ) 10(ھروەک لالپڕەی 

ل ''ئبوو العالء المعری''ومژوونووسی گورەی عرەب بناوی 
ئبووموسلم خۆراسانی و : دەدا'' رسالة الغفران''پرتۆکی 
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ھروەھا فرماندەی '' بابکی خوڕەمی''خوشکزاکی بناوی 
.''ھرس کورد و زەندیقی بوون'' سخدری کوڕی کاو''لھاتوو 

و ل ''پشین''ب ل زمانی کوردیی فیلی کۆن''ئفشین''وشی 
ئم میرزادەی، خکی ناوچی . ھاتووە''پیسیناه''ب ''ئاڤستا''

بوتی مژوونووسی . سمرقند بووە لسرووی خۆراسان
،''ئفشین''ینی ، ناوی راست''ئبولفزل بیھقی''بناوبانگی ئرانی 

''ئشترۆسن''نازناو و پاشنوی شاکانی ''ئفشین''بووە و '' شناس''
ئشترۆسن و سمرقند ل ئۆزبکستانی ئستا ھکوتوون . بووە

 یان بژووی یۆنانی کۆندا ناوەکم ند''و، لند''و''ماراکماداک''
کی لسردەمی ساسانییکاندا بش بوون ل خا. ھاتووە

 کرمیی ناوچیلی کوردیی ئیمپراتۆریی ساسانی و، زمانی فف
ی زاینیی، کوت دەستی لشکری 705ئم ھرم لسای . بووە

. موسمانانوە

ی )ئفشین('' خدری کوڕی کاوس''خیفی ئیسالم موعتسم، 
بانگشتی کۆشکی کرد، وەک سرۆک و میری وتکی گورە چووە 

: کی زۆری لنا و، لگی کوت ئاخافتن و پگوتپشوازی و رز
ئم تۆمان ھبژاردووە ب سوپاساالری سوپای ئیسالم بۆ 

پشکیی . بربرەکانکردن و لنوبردنی شۆرشی خۆرمدین
، دوای حوکمانیی ھموو کوردستان و ئسفھان دەدەم دەستت

زیکانی ئنل کی تدەب ،نگم جوتنیشت لرکسفشین .''مئ
ڕەدا : دەم شر ھاتوو لگ وەیویش ئئ ،یکم ھداوای
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خیف .''!بسپرن ب منسرکوتم، حوکمانیی خۆراسان
جتنی دوتنی داواکرکدوای س دەدا کنی پم بسموعت.

بفرمانی موعتسم خوانکی گورە ئامادەدەکرت،  زۆرینی 
مپراتۆریی ئیسالمیی بانگھشتدەکرن و، فرماندەکانی سوپای ئی

بۆ : دە فشین سوپاساالری ئیسالمستاوە ئئل
ڕووبڕووبوونوە لگڵ خۆرمدینان، ئوی لگی دەچ، یان 

. ''دواتر دەنردرت، دەب لژر فرمانی سردار ئفشین دابت
ھروەھا سرۆکی ھۆزەترککان و سردارە موعتسم 
ترک بانگھشتی کۆشکی دەکا، داوایان لدەکا یارمتی بناوبانگکانی

بناوبانگترینی ئم سردارە . سربازیی سوپاساالر ئفشین بدەن
بوو مووسا''ترکانبغای صغیر''و ) بغا الکبیری('' ئ '' بوون، ک

ئمیان لخزمان و دارودەستی نزیک ب خیف موعتسم بوو، 
.پدرابوو'' نینموال امیر الموئم''نازناوی 

سربازی و خواردن و کلوپلی جنگییوە، یلالینی پداویستی
بفرمانی موعتسم ھزاران تن خواردن و جبوکلوپلی 

لڕووی داراییشوە، بووجیکی . ئفشین بڕکرالگڵسربازیی 
رۆژی دەھزار . ترخانکردبۆ ئفشین و سوپاکیزۆروزەوەنیشی

ی ئوکات بۆ کاتی پشەوی و، رۆژی پنج ھزار دەرھم دراو
لھر فرسخکدا دەستیک سوارچاک . دەرھم بۆ کاتی پشوو

 مترین ماوە، لک کان لوالو ھ یام و نامپ را دانران، کسام
) پای تاق(،*)10حلوان(''وەنئ''وە بگینن شاری )سرمن ڕا(
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لسر ھر . ننوە سامڕا، لوشوە بیگیکرماشانلنزیکی 
تپۆکیکی نزیک بیک چاودری سربازیی دانران، لکاتی دیتنی 
. نامبرەکان، بدەنگی برز چاودرەکی دیک لھاتنی ئاگاداردەکرا

 یشتنوە دەگی کرماشانناوچ ماوەی چواررۆژ لکان لیامپ
وسرەوی لکرماشان بوالوە برەو بشکانی خوارەوە. سامڕا

شار و رۆژھتی کوردستان ھتاکو ئازەربایجانی ئستا، ئگرچی
داگیرکرابوونوە، بم ھشتا شۆرش و ناڕەزایتیی پدەشتکان 
، شۆرشگان و الینگرانی ربازی خۆرمدین بنبنکرابوو

، سوپا و بشاخکان و گوندەشاخاوی و کوستانکانوە مابوون
ەب لم ناوچاندا ھستیان ب مترسیی دەستوپوەندەکانی عر

دەکرد، لبر ئوە دەستی سوارچاک و نامبر و چاودر لسر 
گردۆک و تپۆککان داننرابوون و، بناوچی جنگ و ناوچی 

.بابک و پەوانی ئژماردەکران
ش ئموئیراستیننلمی دەسرگناوەند و ج

ھرچییک سرچاوەی . ردستان بووەبزووتنوەکی خۆرمدینان، کو
فارسیی، بتایبتیی ئو نووسر و مژوونووس فارسانی 

ردەمیلرەزاشاسمالوە کوی بھلوتی ی پکران رئی 15ل
تاکو ،ندرارژمی ناسیۆنای فارسی دامزری زاینیی1926گونی 

 ،ک و خۆرمدینان نووسیویانبارەی شۆرشی بابۆ لمئ
ژوونووس ھیچیی خۆیان وەک مکو پرنسیپی پیش وانکیان پک

. و نووسر بکارنھناوە و، پنایان نبردووەت بر ویژدانی خۆیان



- 79 -

و ئازەربایجانبۆ جارکیش نوی کوردستانیان نھناوە و، ناوی 
یاننووسیوە، تنانت زۆر بویژدانان ئوەشیان ) چیاکان('' جبال''

ژیاون، سر بچ ''جبال''ی ب وتی ئوان ل ننووسیوە ئو خک
؟!تیرە و رەگزێ بوون

بۆ لنوبردنی شۆرشی خۆرمدینان سوپایکی مزن لستھزار 
سعید ''سرداری عرەب . چکداری عرەب و ناعرەب پکھات
لالین خیفی ئیسالم ''محممد کوڕی یوسف مزووری

و *)12(''زەنگان''و *)  '')11ئردەو''بۆ نردرا موعتسموە
بۆ ''*)13(ماد ئاوا''و ) فارسییکی کراوە ب ماھنشان('' مادینشار''

 وە کچاک کات ربازییانس شکرگو ل گو پمی ئرجوەی سئ
دەستیک لسوپای خۆرمدینان . سوپای بابک لنوی بردبوون

 روەوزیکی ئنلریان، بسدەکوتنو ھم ش
چکدارەعرەبکان پشتر لڕگی سیخوڕ و بکرگیراوی 
خۆجیوە بنخشکیان دەزانن، ھرشکیان تکدەشکنن، 
ژمارەیکیان لدەکوژن، ئوانی دیش دەگرن، سری باوی 
کوژراوەکان لگڵ دیلکان بنیشانی سرکوتن، دەنرن بۆ 

،''تبری''الم بوتی مژوونووسی گورەی ئیس. سامرا و بغدا
!ئم یکمین شکستی سوپای بابک بوو

مارەتتدارانی ئفقاز و کوردیدەسنی و فارس و قرمو ئ
زانییان موعتسم دەسالتکی زۆری بخشوەت ھر کئۆزبکی

ورە و گران رووی لکی گفشین و، سوپایوجا ئئ ،یکمرھ
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ۆیانکشایوە و بنھنیی یکیک لھاوکاریکردنی بابک خ
پوەندییان گرت ب موعتسم و ئفشینوە، بنوبانگترین و 

محمد ''دەستدارترینی ئمانش دەرەبگکی کورد بوو بناوی
ھتاکو ورم وە، ک ھر لناوچی) محممد ئلبعیس('' البعیث

ۆی ئم کابرای بۆ پشاندانی نیازپاکیی خ. تورز مۆکی ئو بوو
لگڵ خیف، یک لسردارە بناوبانگکانی بابک بناوی 

، ی بانگشتی قالکی کرد و، پشوازییکی گرمی ''عیسمت کورد''
بپی پیالنک پشتر دایشتبوو، چکدارەکانی محممد . لکرد

 ی دیکوشت کوردیان بردە حکانی عیسموانعیس پاسلبو ئ
شمشر و تیروکوان و خنجریانە،ببیانووی نانخواردنو

. رژان بسریاندا و زۆربیان کوشتندوای چککردنیان ،پدانان
لنو دیوەخانی ق دەیان چکداری محممد ئلبعیس ئوجا 

س و زنجیر یاندا و بگوری'' سردار عیسمت کورد''پالماری 
ھزکی چکدار ئامادەکرا ب پل دووریخنوە و . بستیانوە

لم رووداوەدا، چند کس . تسلیمی خیفی ئیسالمی بکن
نگاوەرانیلس جڕ وشۆرو کوشتنی دەیان کشت کورد بعیسم

لچکدارەکانی محممد ئلبعیس توانییان ئازایان برگری 
ن، خۆیان لخۆیان بکل ننین و، خۆیان بگرزگاربک ککوشتارگ

نتیی پیالنی ۆناوچی بندەسالتی خۆرمدینان و سرۆک بابک ل چ
. محممد ئلبعیس و گیرانی عیسمت کورد ئاگاداربکن
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بۆ ێسردار عیسمت کورد، بکۆتوزنجیر و ھزەوە دەنردر
یک شۆرشی خۆرمدینان، ماوەسردارە بناوبانگیئم . بغدا

لبارەی تاکتیک و بدڕندانترین شوە لبغدا شکنجدەدری، 
ھموو زانیارییک جنگی سوپای خۆرمدینانوە شوازەکانی

لشی لیک لزمانی دەردنن، ئوجا سریدەبن، ھموو ئندامانی
جیادەکنوە، ئوجا پارچکانی لشی وەک گۆشتی قوربانیی، 

.بگۆڕەپانی شاردا ھدەواسن

بلشکر وچکوجبخانی ،)خدری کاووس(ئفشین 
زۆروزەوەنوە برەو باکووری رۆژھتی کوردستان ملی 

لھر شونک ھۆردووەکی الیبدای، مترز و خنق . ریگرتبر
. و پرژین و داروداویان بچواردەوری خۆیاندا دروستدەکرد

. دەگڕاندەستی شناسای و پشکنین بچواردەوری ھۆردووگدا
ئفشین ھروەھا دەستیکرد ب سازکردنی تۆڕی سیخوڕی و

بخشینی پارە و زوزو ب گوندنشینکان و قرەج و 
کۆخوکوستاننشینکان و، کینی خک و کۆکردنوەی زانیاریی 

تترەکانی. ورد لسر ھاتوچۆکردنی ھزەکانی خۆرمدین
زی زیاترتان چک وپیتاپیتا دەگڕانوە بۆ سامڕا و دراو و

ھرچییکی بویستای موعتسم دەیناردبۆی و، ھموو . دەھنابۆی
ی ئاگاداردەکردەوە بوپڕی وردبینی و ''ئفشین''جارکیش 

ھۆشیارییوە نخشکی برت پشوە بۆ ئوەی لبرامبر 
لیکک لو کاروانانی ک خیف . بابکدا تووشی شکست نیت
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تیدانی ئفشین بڕیکرد، جگ لناردنی ھزی تازە و، بۆ یارم
زوزیوی زیاتر، ھروەھا برگدرووی تایبتی کۆشک و 
سرئاشپزی کۆشک لگڵ چندین تن دڕکی لئاسندروستکراوی 
ناردبۆی ک بچواردەوری ھۆردووەکیدا بویکنوە بۆ برگری 

ی بیست، کاتک بابک ئم ھوا. لھرشی سوپای خۆرمدین
خیفی موسمانان کسی بدەورەوە نماوە، سرئاشپز '': گوتی

.''!و جلدووری تایبتی خۆی دەنری شڕمان لگل بکن
 وە بسزار کدھس دوای ھاتنی ھاتنی سوپای ئیسالم ب
فرماندەیتیی ئفشین و، شکانی دەستیک ل جنگاوەرانی 

سردار عیسمت ''کردنی خۆرمدین ل ئردەو و دەسبسر
و، سرپڕاندنی و پارچکردنی ئندامانی لشی ب فرمانی '' کورد

خیفی موسمانان بو شوازەی لسرەوە باسمان لوەکرد، 
'' بغاالکبیری''ناسراو ب '' ئبوو مووسا''سردارکی ترک ک ناوی 

ە بۆ بوو، ھاوڕتی ئفشینی دەکرد و، لالین خیف موعتسمو
چاودریکردنی وردی کارەکانی ئفشین لگی نردرابوو، 
بارودۆخکی ب ھلزانی و بۆ پشاندانی لوەشاوەی ولھاتوویی 
خۆی و، دەستخستنی پلی سوپاساالریی لجی ئفشین، پیاوانی 
ھۆزەکی کۆکردەوە ک ژمارەیان ب دەھزار ئژمار کراوە، برەو 

. انی ژردەستی خۆرمدین بڕیکوتگرتنی قالی بابک و چیاک
سوپای خۆرمدین لسر برزاییکانوە ئاگاداری ھاتنی ھزی 
ترکان بوون، لگڵ گیشتنیان بو شونانی مبستی 



- 83 -

فرماندەکانی خۆرمدینان بوون، لھموو الیکوە دابارین خوارەوە 
گڵ و گمارۆیاندان و، ھزارانیان ل کوشتن و ئوانی مابوون ل

ئم شکستی .  سردارەکیان ھتن و خۆیان رزگارکرد
ئبوومووسا بوو بخر بۆ  ئفشین، چۆنک لوەبدواوە ئیتر 
ھموو سردارەکان ب کردەوە بوون ملکچ و جبجکری فرمان 

. و نخشی سربازیی ئفشین
سرفرمانداری جگ لو ھول سربازییانی ک ئفشین

بۆ دابانی خک ل بابک و سوپای خۆرمدینان سالمسوپای ئی
لڕگی ئو تۆڕە سیخوڕیی بربوەی ب ئنجامیدان، ھروەھا

رگی ھاتنوچوونیتوانی لسر پارەوپووی خیف سازیکردبوون، 
ھزەکانی خۆرمدینان زانیاریی ورد کۆبکاتوە، ھروەھا ئو 

لونکسوپاکی بچ نھنییشی بۆ ئاشکرابوو ک بابک و 
زانیاریی لسر سوپای ھاوبشی داگیرکری عرەب و شازادە 

ئفشین لسرڕی قالی بابک لچیای بز و . کۆدەکنوەئفشین
ئو رگ و چیاودۆنی ک سوپای خۆرمدین ھاتووچۆیان 
پدادەکرد، بدرژایی سدان کیلۆمتر پگی سربازی و 

ھزیکی زۆر و چکوچۆکی زۆری . بورجوبارووی دروستکرد
ھر یک ل سیخوڕەکانی بابک . رژاندە کوردستانوە

خالتیدەکردن و زوزوی دەستگیردەکران، نیدەکوشتن، بکو 
ک دەزانن، دەدانینیر نھیان ھوە بوو لرج و داواشی ئنیا مت ،

ئوجا ئفشین . بیدرکنن و، لمودوا سیخوڕیی بۆ ئم بکن
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فرسخ دوور ل پانزەسوپایکی تایبتی لگڵ خۆی ھگرت و 
.ھۆردووی لدا''برزند''لچیای ئردەو،شاری 

ئفشین بۆ ئوەی بابک بخات داوەوە، نخشیکی زۆر 
بناوچکدا ھوای تپڕبوونی کاروانکی .زیرەکانی کشا

کلوپلکی بوکردەوە ک بدراو و زوزیو و خواردەمنی و 
زۆری جنگییوە لالین خیف موعتسموە دەنردرێ بۆ 

ھزکی بچووکی لگڵ '' زەنگان''کاروانک ھتاکو شاری . ئفشین
دەب!

بابک ببیستنی ئم ھوال، بیری بۆ ئوەچوو، برەو زەنگان 
لڕۆژی دیاریکراودا کاروان . بسر کاروانکدابچ و دەستبگرێ

ەدا تپڕ بوو، بابک ھرشیکردەسری، بم کاتکیزانی بو ناو
برەوڕووی . لھموو الیکوە گمارۆدراوە و، تگیی فی لکراوە

جنگکی زۆر سخت و دژواربوو، ژمارەیکی زۆر لھزەکی 
''دەشتی مۆغان''تداچوون، بم توانی خۆی دەربازبکا و برەو 

. ''بز''ۆ قالکی لچیای رایکرد، لوشوە گڕایوە ب
بابک لتۆی ئم شکستی، یک لسردارەکانی بناوی 

'' سرپشک''ترخان وشیکی رەسنی کوردیی و مانای (''ترخان''
ھرش ''ھشتاسر''بناوی دەنرێ ل شون،)ە'' ئازاد''و 

لمانگی گالوژی سای ''ترخان''. بکاتسر سوپای ئفشین
خۆی دەگینت ھشتاسر و شکستکی گورە ی زاینیی، 836

نفشیندا دەھر سوپای ئسژایی . بدری بک سوپاکوجا بابئ
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پگسربازییکانی سوپای ھاوبشی عرەب و ئفشین بچیا و 
. دۆکاندا بالودەکاتوە و، ھموو شوێ ھرشدەکن سریان

ەی لالین بابکوە دەسنیشانکردنی ئمشوازەسربازیی تاز
ەکانی خۆرمدینھز. دەگینیموسمانانزیانکی زۆر ب سوپای 

ھرشدەکن سر گلی جار لرۆناکیی رۆژدا بمشوە ناوەستن، 
وە بفرمانی ''شروان''و ''مراغ''ئو کاروانانی لشارەکانی 

دەرمان بۆ پگکانئفشین بۆ گیاندنی خواردەمنی و دراو و
شکستی یکلدواییکی سوپای . توونادەکرنوبڕدەکرن، تان

 رەب لرەکانی عفسرەب، ئفشین''داگیرکاری عئ'' دەخات
گومانوە و، ھندکیان جخت لسر ئوەدەکن ک ئفشین 

!.ناراستوخۆ و بنھنیی ھاوکاریی بابک دەکات
رەکانی عرەب بم ئفشین بگودان گومان و دوودیی ئفس

شڕ و . لسری، بردەامدەب لجبجکردنی پالن سربازییکی
لکدان و سربن و ھواسین و، شکنجدانی دیلوبرینداری 

لھردووال زیانی . مانگ و ساڵ بردەوامدەبیکتری، بدرژایی 
سرەڕای ئو شکستانی سوپای خۆرمدین . گیانی و مای زۆرن

رەبیدا دن، بم پالنی زیرەکانی ئفشین و بسر سوپای ع
و ھزی بکرگیراوی کورد و ئیسالمھزی بژوماری داگیرکری 

گالنی ناعرەب و، بخشینی دراو و تانی پیان، سرەنجام 
ئفشین دەتوان ھزەکی لنوچک سقامگیربکا و، تۆڕی 

وو ھزەکانی نخشی ئفشین ئوەب. سیخوڕییکشی فراوانتر کا
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بابک ل کوستانکان دوورخاتوە و، بیانکشت نو 
لکاتی ھرش بۆ سر پل و دەستکانی خۆرمدین . دەشتاییکانوە

لیکتریان دابن و، نتوانن بھانای یکوە بچن، برە برە 
الوازیان بکا، ئوجا ھرشی گورە و یکجارەکیی بکات سر قالی 

بابک،
دەکانی عرەب ک ئم دووربینیییان نبوو، پلیان بوو، فرمان

ئفشین لماوەیکی کمدا سرکوتنیان بۆ بدەست بن و، وەک 
قارەمانی نبردی خوناویی خۆرمدینان بگڕنوە بغدا و 

ئم جنگ درژخاین لنو جرگی . پشوازییان لبکرێ
ماندەکانی عرەبوە، کوردستان نک ھر ترسی خستبووە دی فر

بکو بخشینی بلشاوی زوزیو وناردنی سدانھزار چکدار 
لھزەکانی عرەب و ناعرەب و ناردنی باشترین فرماندەکانی 
عرەب بۆ جنگی کوردستان، لترسی زۆری خیف موعتسم 
. برامبر بابک و سوپای خۆرمدینان سرچاوەی دەگرت

خۆی و ئیمپراتۆریی ئیسالمی لسرکوتن، موعتسم مانوونمانی
نک ھر عرەب، بکو . یان ژرکوتنی جنگی بابکدا دەدیت

تکای گالنی ناوچک، لخۆڕاگری و ئازایتیی سوپای خۆرمدین 
لماوەی . و لھاتوویی سرکردەکیان بابک سرسام مابوون

وەک دووسدساڵ پیدابوونی ئیسالم، ئیمپراتۆریی گورەی 
ساسانی و دەیان دەسالتی دیکیان بماوەیکی کم و بخرایی 
تکشکاندبوو، سدان شا و شازادەی والتانیان ملکچی ئاین و 
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دەسالتی خۆیان کردبوو، بم بیست ساک بوو چندین 
سرداری گورە و سدانھزار چکداریان ل کوژرابوو، بئوەی 

.یاربھیچ ئنجامکی جنگکیان ل د
بھۆی زۆروبۆریی سوپای داگیرکری ئیسالم و ناردنی 
ھزوچکوچۆی زیاتر بۆ برەکانی جنگ لناوچجیاجیاکانی 
والتانی ئیسالمییوە، ئفشین توانی لھموو برەکانوە پشەوی 

سوپای خۆرمدین . گمارۆ بدات)قی بابک(چیای بز بکا و، 
گ و چاویان سازکردبوو، ھزاران بچواردەوری قالدا دەیان زۆن

چای سرداپۆشراوی پلدڕکوداڵ و ھزاران تی جۆراوجۆریان 
لگڵ نزیکبوونوەی لشکری عرەب و ھزەکانی . چاندبوو

بکرگیراوی ناعرەب، سوپای خۆرمدینان برەو گردەکانی نزیکی 
 ھسپ و ببم ،نموسمان چکدارەکان دوایان کوتقال ھتن،

چکوچۆوە لنو قوراو زەلکاوەکاندا چقین، یان بوون ب توە، 
ئوجا ھیزەکانی بابک شؤڕبوونوە خوارەوە و ھرشیانکردەوە

ئفشین بدیتنی لنوچوونی سربازەکانی بردن، ویانسریان و، لنی
بیاری کشانوەی ندا، فرماندەکانی بانگھشتکرد و ئاگاداریکردن 

بفرمانی . بۆ جنگکی چارەنووسساز ئامادەبکنکانیانھزە
.دەیانھزار چکدار برەو قالی بابک کوتنڕێئفشین

چاوەڕی نزیکبوونوەی چکدارەکانی سوپای خۆرمدین
ھزاران تن بردی گورە و بچووکیان لسر ئیسالمیان دەکرد،

موسمانان، سوپایقال کۆکردبووەوە، لگل نزیکبوونوەی 



- 88 -

وەک س و باران، و بردی گورەلھموو الیکوە خکبرد
، لجیاتی براستی بردباران بووئو ڕۆژە. رژندرا بسریاندا
ھزاران سربازی ئیسالم لبردبارانکدا . باران برد دەباری

تداچوون، یان بدەستوپ و سری شکاوەوە برەو دواوە ھتن، 
شین و فرماندەکانی عرەب بخرایی ھزی تازەیان بم ئف

ورەبردانی ق و، ڕیان لو تاشبردەکانیدەگیاندە بن دیوار
رۆژی دوایی دەموبیان ھرش سوپاکیان دەگرت،

ل چندالوە ھزەکانی ئیسالم دەستیپکردەوە، پاش نیوەڕۆکی
ون و، دوای توانییان ب دیوار و تاشبردەکانی قدا سرک

کیخۆرمدین، ئاالی ئیسالم لچند سووچجنگاوەرانیکوشتنی 
و شکاندنوەی ئاالی '' الل اکبر''قال برزبکنوە و بدرۆشمی 

ئیسالم، مزگنی سرکوتنکیان ب ئفشین و فرماندەکانیان 
.بگینن

بفرمانی ئفشین ژمارەیکی زیاتر برەو ق ھکشان، بم 
ھزەکی خۆرمدینان ئامادە نبوون خۆیان بدەستوە بدەن، 

سوپای ئیسالم لچند . دیک نبووسرکوتن یان مردن، رگی
بابک بۆ کۆکردنوەی . الوە برەو ناوەندی قال دەھاتن پش

پاشماوەی ھزەکی و، بۆ ئوەی بتواوەتیی ئاگاداری بارودۆخی 
رد و، داوای ل ئفشین کرد رێ نو قال بت، داوای وتووژی ک

جاڕی ئاگربسیان دا، . لھاتنی زیاتری ھزەکی بۆ نو ق بگرت
کمتر ل نیوسعات شڕ راگیرا، ھزی ئیسالم چاوەڕی فرمانی 
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بابک بخرایی ھزەپرتوبالوەکی . فرماندە ئفشینیان دەکرد
ن، بھرشکی لنیو قدا کۆکردەوە ئاگاداریکردن، دەرفت بھن

خرا ھیزەکانی ئیسالم لنو ق لنوبرن، جنگکی سخت 
دەستیپکردەوە، ژمارەیکی دیک لھردووال کوژران، بم سوپای 
بابک بھۆی قوربانیدانی زۆر و زۆربوونی لشکری دوژمن، 

قالی بابک، قی سرەنجام. لوەزیاتر برگری بکاتنیتوانی 
ی مانگی 9ورەترین شۆرشی کورد، لڕۆژی سرۆکایتیی گ

مانگی ئگوستی سای (مانگی - کۆچی222رەمزانی سای  
.، لالین موسمانانوە داگیر کرا)ی زاینیی837

بابک،  نان وخواردەمنی چی لبردەست بوو، ھیگرت و 
 سند کی و چککدارەکانی و ژنچ ک لڵ ژمارەیگل

ماندامانی بنئشووتر لپ نیی ککی نھی رەھۆگڕی، بک
 لپو ب یاندە دەرەوەی قدا سازیانکردبوو، خۆیگو قنل

لنو ق تاکوترا چکداری خۆرمدین مابوون، لنو . دوورکوتوە
مان و پنادیوار و تاشبرد و پناوپسودا خۆیان حشاردابوو، 

ەن، ئمان ئو چکدارە عرەب ئامادەنبوون خۆیان بدەستوە بد
و ناعرەبانیان لنودەبرد ک بۆ کۆکردنوەی کلوپل و 

ب تنیا و دوو دەستدرژیکردن سر ژنان و کچانی خۆرمدینان
 خایاند لم زۆری نندا وەردەبوون، بو ماندوو ب

کات ئفشین دنیابوو . رووبڕووبوونوەکاندا ئمانیش تداچوون
ق و قرمانیدا خانووەکانی نواوەتیی داگیرکراوە، فتب
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 زیندوویی یان ب رماندەکانی خۆرمدین بک و فنن و، باببسووت
دوای پشکنین و گڕانی ورد بنو الشی . کوژراویی بدۆزنوە

ئفشین زانی بابک ھتووە، فرمانیدا . کوژواو و بریندارەکاندا،
ە بچووککی لگی بوون، لگڵ بابک و ھز. شونیکون

ژمارەیک لئندامانی بنماکی، چند جارک لگڵ دەستکانی 
و، بدەم پشکنینی ئفشیندا رووبڕوو بوونوە، دوای لنوبردنیان

خۆیان لنیو بشالن و دەوەن و شیوی شڕ و خۆدەبازکردنوە،
وودان سرڕی چۆمی ئاراس شاردەوە، بب وەستان و ب پش

لچۆمی گورەی ئاراس پڕینوە و برەو چیاسرکشکانی 
ساڵ بر لپڕنوە بناوبانگکی 1200بم شوەی (. ئرمنستان رۆیشتن

ژنراڵ مستفا بارزانیی لچۆمی ئاراس، بابکی خۆرمدین سرکردەی مژوویی شۆرشی 

ونی کورد بدرژایی ئم لالیک بندەستبو! یوەخۆرمدینان لچۆمی ئاراس پڕی

ساڵ پشاندەدات، لالیکی دیکشوە ورەبرندان و بردەوامیی کورد 1200

خاک وبدرژایی ھزاران ساڵ برگریی لی، ک دەسلمن بۆ گیشتن بئازادی

).ناسنام و ھبوونی خۆی کردووە

گرتنی قی بناوبانگی بابک، نک ھر ورەی خک و 
ئو سرۆکخ و تکرایدینانی تکشکاند، بکوالینگرانی خۆرم

 ناچاریی خۆیان بترسا و بک لردەمس ی کورانگ گدەرەب
پشتیوان و الینگری بابک دەدای قلم، بناردنی باجوبرتیل و 
نامی تایبت بۆ ئفشین و خیق موعتسم، خۆیان و ھۆز و 

ربازی ئیسالم و جس یان بماوەرەکرجمبغنشینی پ - یفخ
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موعتسم دەدایقلم و، بابک و ھزەکی خۆرمدینیان ب ھزکی 
لنوچوونی سوپای خۆرمدین ب دڕندە و بدین نودەبرد، 

، مڕوماتیان سردەبی و شادمانییان دەردەبییپخۆشبوون  و
شازادە ئفشینیش ک پویستی ب پشتیوانیی .خراتیاندەکرد

ی ناوچکان بوو، رەزامندیی خۆی و خیفی ل سرۆکخ
پشتیوانی و یارمتییان دەردەبی، بانگھشتیدەکردن بۆ الی خۆی، 
ل خوەتی خۆی چند ھنگاوک دەھاتدەرەوە، ل ئامزی دەگرتن 

بکورتی لنوچوونی شۆرشی . و، موانداریی گرمی لدەکردن
کان و بازرگان و چینی ھلیدایوە دەستی سرۆکھۆزەخۆرمدینان
ک زەویوزار و کگ و سامانیان لدەستی ھژاران دەولمند

بئارەزووی خۆیان خلکی ھژار و بھنندەرەوە و، وەک رابردوو
شانبشانی ئم . دەستکورتی گوند و شارەکان بچوسننوە

گۆرانکاریی سربازییان و، سرکوتنی سوپای ئیسالم لجنگی 
ی لبرامبر سوپای خۆرمدین، ب ھموو ناوچ و درژخاین

ھرمکاندا جاڕچییکان فرمانی خیف موعتسم و ئفشینیان 
بالودەکردەوە، ھرکسک بابک بکوژێ، یان بزیندوویی تسلیمی 
سوپای ئیسالمی بکا، خالتی دەکرێ و باری ھوشترک زوزیوی 

بدرۆی بابک لرەولوێ بوبوونوەی ھوای کوژرانی . پدەدرێ
.و، لھموو گوندوشارک، ھندەی دیک ورەی بخک بردابوو

ئفشین لڕگی سیخوڕەکانییوە زانی، بابک لسنووری نوان 
لدۆکی رژد و بشنی پ دارو ھژگ کوردستانوئرمنستان
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. و دەوەن دای ک پشتیداوە ب کوستانبرزەکانی ئو ناوچوە
فشین ک مۆری تایبتی خیف موعتسمی لالبوو، بناوی ئ

 ک ککوڕەکانی بابل کی کی نووسی و دای بیوە نامیفخ
لگڵ دووچکداری دیکی بدیلگیراوی - لقدا بدیل گیرابوو

گر خۆت '': لنامکدا نووسرابوو. خۆرمدین ک بیبن بۆ بابک
مندال و خزمانت بر لبوردنی خودا بدەی بدەستوە، خۆت و ژنو

و پغمبری موسمانان دەکون، ئاینی ئیسالم ئاینی لبوردن و 
تییئاشتی و برای... ''.

ھاوکات لگڵ بڕکردنی کوڕەکی بابک بنامی خیفوە بۆ 
الی باوکی، ژمارەیکی زۆر ل ھزەکانی ھگرت، ولتاریکی شودا 

خۆیان ل حشارگی بابک تقوڕەقببدەنگی و ب خشپ و
درەنگانکی شو . نزیککردەوە و، گمارۆی دۆلکیاندا

پاسوانکانی بابک ئاگاداری ھاتنی کوڕەکی دەبن، دەیبن بۆ الی 
کوڕم نامک : بابک بئوەی چاو ل نامک بکات، دە. باوکی

خۆم . برنوە، لبوردنی خیف پشکشی خۆی بت
.''!ەستوەنادەم، مردنم گلک لال پیرۆزترەبد

ل سدانھزار چکداری ئازا و دوژمنتۆقنی خۆرمدین، ئستا 
و ژمارەیک سدکس لبنما و ھاوڕیان و چند فرماندەیک 

کۆبوونوەیک دەگرن و تکایان تکا . شڕڤانی ئازای لگڵ ماوە
کوژرانی تۆ کۆتایی ب '': ل بابک دەکن خۆی دەرباز بکا و دەلن

ی خک دن، مانوەی تۆ ھستی )ارادە('' ڤین''شۆرشک و ورە و 



- 93 -

برخۆدان و سرھدانی دوبارە ل دی خککمان دەھتوە، 
 ویتکوەی تۆ نین بۆ ئختدەکگیانی خۆمان ب وە، ئیمر ئبل

. ''دەستی ئفشینی خۆفرۆش و سوپای داگیرکری ئیسالموە
مائاوایی لیکتردەکن، بابک و ژنکی و دەنفر چکداری 
ئازا، لتاریکیی شودا ل دۆلک دەچن دەرەوە و، تاکو برەبیان 

شبق لئاسۆوە . ردەپون وبرەو برزایی شاخکان دەڕۆن
سرھدنی، ھزەبچووککی خۆرمدین ک لنو دۆکدا ماون، 

دوورکنیابوون لزەکانی بۆ درنجی ھک، سوەی زیاتری بابوتن
دوژمن بۆ الی خۆیان رادەکشن، ھدەکوتن سر چکدارانی 
ئفشین، چند کسکیان لدەکوژن، لھموو الیکوە ھزاران 
چکداری موسمان برەو شون شڕەک ھرشدەبن، 
دەستبچووککی خۆرمدین گمارۆدەدەن، ھندکیان تسلیم نابن 

تا مردن شڕ دەکن، چند کسکی دیکشیان شمشرەکانیان و، 
چکدارانی ئیسالم، سری . فیدەدەن و، خۆیان تسلیم دەکن

کوژراوەکان دەبن و، لگڵ دیلکان دەیانبن بۆ خوەتی 
. فرماندەیتیی ئفشین

 ک لباب کی دیکجار ،نکاندا دەخشدیلک بفشین چاوئ
بپل، تتر و نونر دەنرێ بۆ ! و ھتووەمردن رزگاری بووە 

نو ھۆز و خکانی ھرمی ئرمنستان، ئاگاداریاندەکنوە،  
ھرکس نان ب بابک بدا و بیشارتوە، نک ھر خۆی، بکوو 
بنمال و ھۆزەکشی ل نودەبرن، ھر کسکیش بتوانت بابک 
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ا، ئوا خۆی و ھۆزەکی بزیندوویی تسلیمی سوپای ئیسالم بک
وەکوو برا و ھۆزکی موسمان و پشتیوانی ئیسالم چاویان 
 شت بھو دنیاش بو، ل تورەیان دەدردەکرێ، پاداشی گل

!.نسیبی خۆیان دەکن
ل سی و دەککک خۆی ماوە و، ژنستا بابھاوبیرانیئ .

دوای چندرۆژ خۆشاردنوە لئشکوت و لووتکی شاخان، 
نتی تینیان بۆ دچواردەوردا دەڕوانن، . برسوە برزاییبل

بابک یک ل . ئاسوارک لبوونی سوپای ئیسالم بدیناکن
چکدارەکانی دەنرێ بۆ نو ئاواییکی بناری شاخک بۆ ھنانی نان 

چکدارەک بۆ ئوەی شناسایی نکرێ، شمشر و . و خواردەمنیی
دەچت . ، برەو گوند شۆڕدەبتوەتیروکوانکی دادەن و

خانخوێ لزمانی تناگا، ھاوس . بردەرگی ماک داوای نان دەکا
''سۆنبات''ودراوس ئاگاداردەبن، ھواڵ دەگات ئاغای گوند ک ناوی 

م . دەبک لدەزانم باب ،ک دەی بابکدارەکچسونبات ب
یداین، ترسی ھیچی لخزمتھۆزمنزیکانی، بۆ پی ب خۆم و 

! نب، ئم دەیپارزین
بابک برەو گوند دەچ، لالین سونباتوە پشوازییکی گرمی 

پاش . لدەکرێ، خواردنوە و خواردەمنیی باشیان بۆ دادەنن
، ئوجا بابک ک دەدەن و دەحسنوەنانخواردن، پشووی

یدەی و پبراک کدی جیا'': روودەکاتیل باشوای یوانوە، لبین
بابک، براکی .''!پیالنک لدژمان بگن، با پکوە نکوین داو
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عیسای ''دەنرێ بۆالی ھاوڕیکی باوەڕپکراو و جمتمانی بناوی 
جارکی دی ئفشین چند دەستیک شڕکر و .''کوڕی یۆسف

جاڕدەدەن، ھرکس بابک ب تتر دەنرێ و، ب گوندەکاندا 
دوویی تسلیمی فرماندە ئفشین بکا، باری چندین ھوشتر زین

بم بابک ل نو ھر گوند و ھۆزک . زوزیوی پشکشدەکرت
ای ھۆزەککو ت وە، دانیشتوانی گوندەکتیانبدۆزر

! سردەبدرن
سونبات، لترسا، یان لتماحی وەرگرتنی باری چند ھوشتر 

نیدەگ کواو، ھوزکی زباب فشین و، ئاگاداریدەکا کئ ت
ئفشین سیخوڕ دەنرێ و، دنیادەب . الی خۆی گل داوەتوە

چکدار ب ) 30000( (ھواک راست، زیاتر ل سی ھزار 
 رێ کد کوڕی یوسف دەنممعید محبوو ستی ئرماندەیف

نسونبات، داوا ل بابک دەکا پکوە بچ. بابک بزیندوویی بگرن
. لم الشوە شونی راوەک بۆ ھزەکی دوژمن دیاریدەکا. ڕاوبۆ

بابک خۆی و س ل ھاوڕیانی لگڵ سونبات دەگن دۆک، 
سونبات خۆی دەدزتوە، ھزاران چکداری ئیسالم گمارۆیان 

بابک بزیندوویی دەگرن، دەستویی بزنجیردەبستنوە و، . دەدەن
رۆژێ . دەیبن ئۆردووگای ئفشینیی زاینی15/8/837لڕۆژی

عیسای (ب خیانتی خانخوکیوە ) عبدو(دواتر براکشی 
ئفشین ھزک . دەگیرێ و تسلیمی ئفشین دەکرت) کوڕی یۆسف

ل سوارچاکانی خۆی دەنرێ ک ب پل ھوای گرنتی بابک 
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خیف ببیستنی ھواک، ! بگینن خیف موعتسم
ھنرەکان خت دەکا و، نامیک دەنووس بۆ ئفشین و پیام

.یکتری ببینن'' سامرا''ئاگاداریدەکات ل شاری 
. سوپاساالری ئیسالم ئفشین، دەستیکرد ببژاردنی دیلکان

بپی ھندک سرچاوە ژمارەی دیلکان سھزار و سسد و 
کس 7600نۆکس، بپی چند سرچاوەیکی دیک ژمارەیان  

ژن و پیاو و الو و کچ ومنداڵ و پیر خکراونوە، دوای . بوو
لکۆینوە لسر پلی برپرسیارەتییان ل سوپای خۆرمدین و 
پوەندیی خزمایتییان ب بابکوە، لیستی ناوی ھموویان تۆمارکرا، 
ئوجا ئفشین، لنامیکی تردا خیف موعتسمی ل ژمارەی 

موعتسم لگڵ خوندنوەی ھوالک، . ردەوەدیلکان ئاگادارک
 ننیکان بگبابک و دیل لپختی کردەوە، بکی تر ججار

).ساما(''سرمن ڕا''
ی زاینیی،  بابک و براکی 837لنیوەی مانگی رەزبری سای 

و ئندامانی بنمایان لگڵ ھزاران بدیلگیراوی دیکی خۆرمدین 
را نرەو سامڵ . ردرانبگکداری سوپای ئیسالم لزار چدەیانھ
بفرمانی خیفی موسمانان، بدرژایی .بوونکاروانی دیلکان

ھزاران فرسخ ل کوردستانوە تاکو سامڕا، چکداری سوار 
، بۆ ئوەی فرسخ ب فرسخ و شووڕۆژ و دەمژمر ب مزراندا

.  و دیلکان ئاگاداربتدەمژمر لنزیکبوونوەی کاروانی بابک 
لگڵ بینی ھر فرسخ، موعتسم ھسپکی رەسن و باری 



- 97 -

ک زدیاری دەنیھوشترفشیناردببۆ ئ . گینی ربفشین لئ
یدا، فرمانکردو گواستنوەی دیلکان برەو سامرا پل ن

بۆ رگرتن لھرشی پاشماوە و . بکاوەخۆ و بوریایی رگ ببن
گرانی سوپای خۆرمدین لکاتی رۆیشتندا چکداری سوارە الین

کوەی کاروانشپچواردەور و لڕانبدا دەگ. یشتنر دەگھ
شار و مبندکی کوردستان بفرمانی شازادە ئفشین ھۆردوو 

، سرۆک ردەوەکۆدەکیان، جماوەرانوەچند رۆژێ دەم.رالدەد
بکۆتوقف و ک ن اپشاندەدبابک و فرماندەکان و دیلکانیان 

:ھڕەشیان دەکرد و دەیانگوت. ونبوزنجیرەوە لنو قفس کرا
رگی ئیسالمتی ھبژرن، ئوی دژایتیی ئاینی پیرۆزی ئیسالم ''

.''دەبتبابک و پەوانیبکات، ئاکام و چارەنووسی وەکو
س کاروانی بابک و دیلکان، تاکو گیشتن ب کوشتنگ ماوەی

. پیاننای دەشتاییکانی گرمنوە. مانگ و نیو رگیان بیی
ھۆردووی لدا ک پنج فرسخ ل '' تاسول''ئفشین لشون بناوی 

معتسم لگڵ کاربدەستکی . شاری سامڕاوە دوور بوو
بنھیی چووە نو '' قازی ئحمد ئبی داوود''گورەی بناوی 

. ۆ ئوەی بچاوی خۆی بابک ببینتھۆردووگی ئفشینوە ب
کات لنزیکوە چاوی ب بابک کوت، ھردوودەستی بروومتیدا 

ب ئفشینی گوت، سبی ل سامرا ! ھنا و سوپاسی خودای کرد
چاوەڕتانم، بپل ل ھۆردووگ چووەدەرێ و، بکیفخۆشی برەو 

.سامڕا گڕایوە
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ش ھپ ممنجشیانی رۆژی پڕێ بوتفشین کتاو ئھاتنی ھ
جارچییکان بدرژایی سدان . و، الی نیوەڕۆ گیشت سامڕا

کیلۆمتر ھوای گیرانی بابکیان بودەکردەوە ، داوایان لخک 
حشامتکی زۆر . دەکرد بچن بۆ تماشای سربینی بابک

یف، بفرمانی خ. ''مطیرە''و '' باب العام''رژابوون شقامکانی 
 نان لزلدەستانی ئیمپراتۆریی ئیسالمیی بۆ رموو وەزیر و کاربھ
ئفشین لخوەتکانیان ھاتن دەرەوە و سویان ل ئفشین کرد و، 
پیرۆزباییان لکرد بۆ سرکوتنی بسر سوپای خۆرمدین وگرتنی 

یک ل مژوونووسانی بناوبانگی ئو سردەم بناوی . بابک
''ممقیمحھن بکی شاری '' د کوڕی حسخ وزەوار''کی ''س

: دە. ی زاینیی ژیاوە1043بۆ 995باکووری ئران و لسای 
'' حسنی کوڕی سھل''لوەزیرانی گورەی حکوومتی ئیسالمیی ''

و ژمارەیکی دیکیان ناڕازیبوون و پیانناخۆشبوو بچن پشوازی 
فرمانی موعتسم سرپچی ناعرەبکوە، بم نیانورا ل

. ''!بکن
 م بۆ چوونسی وەزیرەکانی موعتناخۆشبوونم پھۆی ئ
پشوازی شازادە ئفشین لوەوە سرچاوەیدەگرت، دووست 

فرمانەوایتیی بھۆیساک بوو ئاینی ئیسالم بوببووەوە و
گلی عرەب بسر گالنی ناوچک، بیری رەگزپرستی و 

لنو خۆیان و لنو گالنی . پرەیسندبووزیی لنویاندالووتبر
،گلی عرەب ب گلکی پیرۆز لقلم دەدرا. ناعرەبی موسمان، 
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چۆنک پغمبری ئیسالم محممد عرەب بوو، زمانی عرەبییش 
بوو ب زمانی پیرۆز، چۆنک قورئان بو زمان لئاسمانوە ھاتبووە 

دەستکردنی گالنی دیک و بدیلگیرانی ئوجا بن. سر زەوی
شڕی سوپای ئیسالمیان ک ھۆز و گالنیدەیانھزار لو 

کردبوو، ب ژن و پیاوەوە بوون بردەست و کۆیل و خزمتکاری 
، رۆلی کاریگریان بینی لبوبوونوەی بیری وعرەب

.عرەبداورەگزپرستی و خۆبزلزانیی لن
اینیی بفرمانی موعتسم، گورەترین ی ز7/1/838لڕۆژی 

ھزاران چکداری سوار . مشقی سربازیی بڕوەچوو
حشیمتکی . ئمبروئوبری شقام وگۆڕەپانکانیان گرتبوو

زۆری عرەب بۆ تماشای سربینی بابک رژابوون سر 
بابک و براکی سواری دوو . شقامکان وگۆڕەپانی شاری سامڕا

فیلکی بابک دیاریی شای ھندستان بوو بۆ خیف . ونفیل کرابو
بۆ سووککردنی بابک . موعتسم ک سایک پشتر ناردبووی بۆی

 ک کی ژنانرگرەنگکرابوو، جلوب نخ ب کماوەر، فیلالی ج
. رەنگکی سووری تۆخی ھبوو کرابووە بری بابک وبراکی

سکۆیکی تایبت بۆ . وونکوێ لپستی سمۆرەیان لسر داناب
دانیشتنی موعتسم و کاربدەستان سازکرابوو، لالین پاسوانی 

کۆکر سب وە برایسواری فیلک بوە، بابتئاماژەی . تایب ب
موعتسم، بابک ل فیل ھنرای خوارەوە، بم براکی بسر 

. ک  بتفیلوە ھرایوە بۆ ئوەی شاھیدی چۆنتیی کوژرانی باب
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شاعیری عرەب ھات '' محممد کوڕی عبدولملک ئلزیات''
:پشوە و، بدەنگی برز ئم شعرەی خوندەوە

قد خضب  الفیل کعادات       یحمل شیطان خراسان

ولفیل التخضب  اعضاوه       الی الذی  شان من شان

یتانی خۆراسانی'' : واترەنگکردن گرتووە،  شفیل خووی ب
فیل لشی خۆی بۆ کس رەنگدەکا،  . لگڵ خۆی ھگرتووە

! پگی لسرووی خکی دیکوە بت
بۆ دیکیھۆنراوەی ئم شاعیرەی عرەب بگیکی مژوویی 

ژووییگرنگ و م م راستیننیابوون لک و، دکوردبوونی باب ک
سان کوردەکانی خۆرابابک کچزای سرکردەی ناودار و مژوویی 

محممد عبدولملیک .بووە)ئبووموسلم خۆراسانی('' بزادان''
لبۆنی تایبتی سربینی بابک، شاعیری عرەبئلزیات

دا دەکشداربووی بۆنزار بو دەیانھ یفردەم خبل : کفیل
یتانی خۆراسانگری شک !ھدایکبوونی بابدی لز وات

سرچاوەیکی نووسرانی  ئم لھیچ ئم. بخۆراسان نودەبات
ھموو نووسرانی فارس، خباتی سدان ساڵ .فارسدا نابینین

پشی کوردەکانی خۆراسان و گلی بلووچی بڕەگز کورد و 
 جیاجیاکانی کوردستان بماوەری ناوچایرانیان''و '' ایران''ج ''

، نودەبن، لکاتکدا نوی ئران وەک چمک سیاسییکی
یکمجار ل شۆرشی مشرووت و لسردەمی حکوومتی 

لالین شۆرشگان و رۆشنبیران و موزەفردینشای قاجاڕ،
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تنانت زانای . تکنۆکراتکانی گۆڕانخوازەوە کوت سر زارانوە
ک خاوەنی چندین مامۆستا سعید نفیسیگورەی فارس 

بابک ''کیدا بناوی لکۆینوەی مژوویی و، لپرتۆک مژوویی
، لگڵ ئوەی ھۆنراوەی ئم شاعیرە ''خرم دین دالور آذربایجان

عرەبی نووسیوە، بم لھیچ برھمکیدا بالی کورددا نچووە 
و ''ایران''و'' جبال''و، ھرچی پوەندیی بکوردەوە ھی بنوی

ناوەرۆکی ھیچ روونکردنوەیکی لسر. تۆماریکردووە''ایرانیان''
ئمش دزینی مژووی پلسروەریی کوردە . شیعرەک ننووسیوە

ک بشوازکی سیستماتیک و پالنبۆداڕژراو ماوەی ستساک بۆ 
ونکردنی ناسنام و مژووی کورد لالین داگیرکرانوە بتایبتیی 
گلی فارسی دەستدار لدژی نتوەی کورد بڕوەچووە و، 

. دەچت
ی ئناوچ ر بوەری سوەری، کوردی دیندین نیفبووح

 ل 889بۆ 828کرماشان ک ر برامبی 282بۆ 222ی زاینیی ب
مانگی ژیاوە و، چندین برھمی مژوویی ھی و، - کۆچی

نووسینکانی لگڵ زۆرینی نووسران و مژوونووسانی عرەب 
ینی ورەگزیی و ناعرەبی موسمان، بدوور ل دەمارگرژی ئا

نووسیوە و، پشتی بستووە ب لکۆینوە و بگی مژوویی 
لبارەی رەچکی بابک نووسران و مژوونووسانی پش خۆی،

پاش لکۆینوە '': ئاوای نووسیوە''اخبار الطوال''لپرتۆکی 
کچی '' فاتم''دەرکوت بۆم و، بۆم سلمندرا ک بابک کوڕی 
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ھ ر لبر  ئمش بشک ل ! سانییئبووموسلمی خۆرا
.''یان لسر خۆیان داناوە'' فاتمیی''خۆرمدینان نوی 

*          *          *
م روونکردنپاش ئک  و کوردانی یینی بابربی سۆسر پوە سمد

!خۆرمدین

جموجوکی زۆر کوتبووە نو حشیمتوە، ھرکسو 
شادمان و .بینری سربینی بابک بتھویدەدا لنزیکوە 

قیەوبانگ و ھراوزەنای خک ھموو شارو . کیفخۆشبوون
دەتگوت رۆژی '': دەوروبری گرتبووەوە، بوتی موسمانان

بکوژ ! موعتسم فرمانی ب بکوژ کرد، دەستپبکا. ''!حشرە
ی دەستی چپلپشدا دەستی راستی بابکی لبنوە بییوە، بابک

. گرت بردەمارەکانی دەستی راستی و خونکی بروومتیدا ھنا
: ئی سگی پیس ئمت بۆ کرد؟ بابک گوتی'': موعتسم گوتی

بینوەی دەستوپم و خون لبر رۆینم، رەنگم زەرد دەکا، ''
بکوژ دەستی . ''!ناموێ ل رەنگی زەردم وا تبگی ل مردن دەترسم

وە، ھر دوو ئژنۆی ل لشی جیاکردەوە، چپیشی لبنوە بیی
ئوجا ھردوو ڕانی لبنوە بییوە، بساتوور و خنجر نوسکی 

معتسم و کاربدەستان . ھکۆی و جرگودی رژاندە سرزەوی
و حشامتک ک لنزیکوە شاھیدی پارچکردنی ئندامانی لشی 

یان '' الل اکبر''رۆشمی بابک بوون، شادمان بوون و پیتا پیتا د
.دەگوتوە
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دوای کۆتاییھاتنی بۆنی سربنی بابک، ئوجا دیلکان 
ریزکران، یک یک دەھنرای بر سکۆی دانیشتنی موعتسم و 

دەبن ب موسمان یان لسر : وەزیرەکانی، پرسیاریان لدەکرا
ندەھنا، بدینیی خۆیان دەمننوە؟ ئو کسی باوەڕی ب ئیسالم 

ھر لوێ سری دەبدرا، ئوی دوایی ک دەھنرای پشوە، 
بچاوی خۆی سری باوی باوک، برا یان ھاوڕێ و خزمی خۆی 

بم شوەی لو ھزاران دیل، زۆربیان ئامادەنبوون . دەدیت
خیانت ل بابک و ھاوڕیان وربازیان بکن و، سریان ب بین 

وسمان، موعتسم ختی کردن و ژن و ئوانی بوون م. چوو
برا بۆ بغدا و ) عبدو(براکی بابک . مندای گایوە بۆیان

یوە ھر بو شوەی '' ئیسحاق کوڕی ئیبراھیم مسعبی''لالین 
بابک، ئنجنئنجنکرا و چند مانگ پارچکانی لشی ب گۆڕەپان و 

.ایوەکۆنکانی شاری بغدا بھواسراوی م
فرماندرا ھر پارچیکی لشی بابک بشقام و جادە و 

باوی برایوە یکۆنکانی شاری سامڕادا ھواسن، ئوجا سر
بۆ کوردستان و شار بشار و ناوچ ب ناوچ جاڕچییکان بئای 

وە ، سری بابکیان ''الل اکبر''ئیسالم و بگوتنوەی درۆشمی 
سب شاندەدان کواسرابوو، دەیانگوتپژەوە ھکی درر دار:

 ری ئیسالم وئاینمبغدژی خودا و پ کسر کسزای ھ مئ
ی بوەستکپیرۆز وئاسمانیی !
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ترس وشین و ماتم بای بسر کوردستان و ھموو ئو 
ھرماندا کشابوو ک پەوان و الینگرانی ربازی خۆرمدینی 

سری بابک برا بۆ نو کوردستانی لکوردستانوە. لدەژیان
ئبووموسلم خۆراسانی ('' بزادان''خۆراسان، بۆ ئوەی الینگرانی 

ببینن و، ل مردنی یکللبچاوی خۆیان )و بابکی خۆرەمدین
دنیابن و، بیری سرھدان و دژایتیکردنی ئیسالم لمشکیان 

. برندەرێ
ک لگڵ ژن وکچکانی بابک تنیا کچکی بوو، کچکی باب

براکی و ژنوکچانی ئوجنگاوەرانی  سریان بدرا، لنوان 
خیف موعتسم . خیف موعتسم و کاربدەستاندا دابشکران

ل '' خواج نزاملمولک''لم بارەوە. کچکی بابکی برد بۆخۆی
رانی دوای کوژ'': دا نووسیویتی'' سیاستنام''پرتۆکی بناوبانگی 

بابک، بفرمانی موعتسم، لنو کۆشکی خۆیدا خووانکی 
موعتسم پاش تاوێ لسر سفرەی خواردن . گورەی بۆ سازدرا

و شراوخواردنوە ھستا و چووە ھۆدەیکوە، زۆری پنچوو 
ھستای دیسان ھاتوە سرخووان و پکی شراوی ھدایوە، 

وێ لو ھۆدەیش ە، پاش تاسرپ و، چووە نو ھۆدەیکی دیکو
شراوی ھدا و، چووە ھۆدەیکی دی، کی ترھاتدەرەوە،  پک

شۆرد، دەستنوژی گرت ماوەیکی پچوو، ھاتدەرەوە، چوو خۆی
و چووە شونی نوژخوندن، نوژکی کورتی خوند و، دووجار 

. ی برد، ھاتوە سر خووانی خواردن و خوارنوە) رکعت(کنۆش 
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ل کناوی یحیا''وەزیرەکانی بی پرسی'' قازی یم : لورەم ئگ
ئم نویژ  : ھشتا کاتی نوژ نیی؟ موعتسم گوتی! نوژە چی بوو

 ک یروخۆشییانزاران خو ھل کی یبۆنم برستکارییوپ
کچنیی س کیژم ئمۆ پردەی. خودی گورە بخشیویتی پمان
ژمنی گورەم بوون، یکمیان کچی دڕیی، ھرسکیان کچی س دو

بابک، ئوی دی کچی سوتانی رۆمی رۆژھت، سیمیشیان کچی 
.''!بدینی''*)14(مازیار''

یککی دیک لکاربدەستانی دەزگی حوکمانیی موعتسم 
لو بۆن تایبتی موعتسمدا ''حمدون کوڕی ئیسماعیل''بناوی

معجم ''ل پرتۆکی'' یاقووت''ببشداربووە و، نووسری عرە
ئاماژەی ب گانوەی حمدوون ئیسماعیلوەلزمانی'' االدبا

. رووداوەک کردووە
مژوونووسی بناوبانگی ئیسالم ل محممد جریر تبری

مژووی (، ''الملوکتاریخ االمم و''پرتۆک مژووییکی بناوی 
دوای سرکوتن گورەکی '': نووسیویتی)گالن و سوتانکان

و لنوبردنی شۆرشی مزنی خۆرمدینان، موعتسم ئفشین
حوکمانیی ئرمنستان و ھموو کوردستانی  دای دەستی ئفشین، 
جگ لوە ھزاران ھسپ و چوکوچۆی جنگی و زوزوی زۆری 

.''پبخشی
، شکستی بابک و ئیمپراتۆریی رۆمی رۆژھت نزاملموک

تبرستانل ''  مازیار''و، لنوبردنی بزووتنوەی ) یزانسب(
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ک ھاوپیمانی نزیکی بابک و سوپای خۆرمدین )باکووری ئران(
بوو، بس سرکوتنی مزن نودەبا ک ئیمپراتۆریی ئیسالمیی 

. لزەمانی خیف موعتسمی عباسی بدەستیھنا
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جنگکانی سوپای خۆرمدینزمان، ئاین، والت و
!لزمانی مژوونووسانی عرەب و ناعرەبوە

ھیچ بزووتنوە و راپڕینکی جماوەریی لدژی دەسالتدارتیی 
ئیسالمیی، بڕادەی شۆرشی خۆرمدینان بسرۆکایتیی بابکی 
. خۆرمدین لنووسینی مژوونووسانی موسماندا رەنگینداوەتوە

تساندسماوەی چین لکۆرتۆک و وتار و لدەیان پ کدا ئیم
بیروباوەڕیانوە لبارەی بابک و شۆرشی خۆرمدینان و ئامانج و 

زۆربی نووسینکانیش تژین ل بوختان و درۆ و . دەبینین
ناساندنی سوپای خۆرمدین ب کۆملک بدینی دڕندە و بەوشت 

.دووەتوەک تنیا بیریان لخواردنوە و مبازی و کوشتن کر
لبابکوتۆقنرەکیساموبھزسوپادەلنسرچاوەکان

بیروباوەڕخاوەنپروەردەکراویچکداریسدانھزار
سوپایبچووکیوگورەھرشیسدانسوپایئم.پکھاتبوو
فرماندەیدەیانو،موسمانستانھزارتکشکاندئیسالمی

وبدیلگرتاعرەبینوعرەبسوپایبچووکیوگورە
گورەیمژوونووسیوجوگرافیناسبارەوە،لم.لنویبردن
کموقدسیتاھیرکوڕیمتھر،''عباسییکان''سردەمی

وجۆگرافیناسلبووەیکو،بووەفلستینخکی
لعباسییکان،دەسالتدارتییسردەمیمژوونووسانی

دا)ششموپنجم(برگیل''التاریخالبداء''پرتۆکی
خۆرمدینانوەشۆرشیوبابکلبارەیوردیلکۆینکی
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بابکسرۆکایتییبخۆرمدینسوپای'':دەو،کردووە
موسمانی)ھزارسست(300000سادابیستلماوەی
.کوشتناعرەبیانوعرەب

یسالمییئگورەیزانایوزمانناسماتماتیکزان،فیلسووف،
لسایکخۆراسانکوردیبرەگزبغدادیمنسوورئبوو
دا''الفرقبینالفرق''پرتۆکیلژیاوە،زاینیی1037بۆ980
تییخۆرمدینان:دەرۆکایسکبزەمانیبابتییلالتداردەس

کوشتزۆریانخککیئاشکراکرد،خۆیان''محمرە''لئیسالمیی
دواتر.بووھزارسست300000یانچکدارژمارەیو،

بیستدوای.دەستیانناوەندیکردەیان''بزین''کوستانی
وبابکموعتسم،خیفلزەمانیخونشتن،وشڕساڵ

.درانلدار)سامڕا(''ڕاسرمن''لشاریوگیرانبراکی
دا''سیاستنام'پرتۆکیل''تووسینزاملموکی''ھروەھا

دەل:''کیلالد(''بکوژ''لکەکانی)جناویبابوزەر''بن''ب
'':گوتیلوەرامداکوشتووە؟کستچندپرسیانلی.گیرادیل
مبووم،چاالکزۆردیبکوژەکانیوەکوبووین،بکوژبیستئن
متوانیبۆیزیاترنزاربیست(20000لمان)ھموس

.''!سربم
تنیا'':نووسیویتی''الدولمختصر''پرتۆکیل''العبریبنا''

ھر.بوونکس20000بابکسوارەیچکدارانیژمارەی
مانموسوتدەستیان،دەکنجیانپیاومنداڵ،ژن،لزۆرگ
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دڕندانیاندەکردپارچیانو،پارچندەخۆراکیدەکردەالشوبا
سوپایلالینموسمان250000سرجم.کوییدڕندەی

دا''الحکایاتجوامع''ل''عوفی''ھروەھا.کوژرانخۆرمدینوە
دە:''یلژووەکدسی''مھاتووەدا''موقمکئزار''خيھ

.کوشتووەموسمانیان)ملیۆنیک(ھزار
نووسریمیرخواوەندبناسراوخواوەندشاکوڕیمحممد

والملوکواالنبیاءسیرةفیالصفاروضة''مژووییپرتۆکی
زاینیدای5لسدەیکئفغانستانی''ھرات''خکی''الخلفاء
خۆیسردەمیوجیھانپشوویسدەکانیرووداوەکانیژیاوە،

وکۆکردووەتوەبرگدا)7(لئیسالمییئیمپراتۆرتییخاکیو
بدەستیانیعرەبئوژمارەیکردوون،لسرشیکردنوەی

.دەکاتمزەندەملونکبکوژراون،خۆرمدینوەسوپای
ل''ئیعتمادولستن''بناویمژوونووسانلمدییککی

کوژراوەکانیژمارەی'':نووسیویتی''ناظریمنتظم''پرتۆکی
.کس250000گیشتسادا23لماوەیبابکسوپای
جۆگرافیناسیومژوونووسمسعوودیحسنعلی

پرتۆکیل،)ژیاوەزاینییی957بۆ896(عرەببناوبانگی
لزەمانیساڵبیستلپترلماوەی'':دەلدا''االشرافوالتنبیة''

ژمارەیسرژمریموعتسم،ومئموونخیفدەستی
کموەبالنیزانراکرا،موسمانانوئیسالمسوپایکوژراوانی

نجسزارتپدەستی)500000(ھوەسوپایبککوژراونباب.
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***

لمسعوودیحسنعلی،وەخۆرمدینپرەوانیسرزەوینیلبارەی

:دەدا''االشرافوالتنبیة''پرتۆکی

و)الدیاناتاصولفیالمقاالت(خۆمپرتۆکیدوولوەک''
وکوزەکیوخۆرمیئاینیەوانیپ:نووسیومیشدا)سالحیاة(

شاھیھان،خاکیلسفگوندەکانیوبودلفززاززمعقل،ئ
مھرجانلوسیمڕەوالتیلوکوزشتوقسموورسنجان

''ماسبذان''شارەکانیھروەھائریوجان،و''سیروانبالد''وقزق
وماەبسرەوکوفماەو*)15(''ھمدان''و)ماسبزان(

شاریوکاشانوقۆموخۆراسانوئرمنستانوئازەربایجان
.''دەژینرەی
گوندکنوی''ززین'').لۆڕستان(قزقمھرجان''لمبست(

رۆژھتیشارکیناویسیمرە.لۆڕستانناوچیلبووە
.ھکوتبووئیستالۆڕستانیخواروویلو،بووەکوردستان

سرەومادکوفتیشاریدووناویمادبکوردستانرۆژھ
کبووە''دینوەر''شاریناویسردەمدالو''کوفماد''بوون
پارزگیبسربچووکیگوندکیببووەو،نماوەئستا

)نھاوند(''نیاوەن''نوانلبووەشارێناویمادبسرە.کرماشان
دوو)کوفدما(و)مادبسرە(مانای).بروجرد(بروویردو

).سیروانشاری(''سیروانبالد''.مادەکانوتیبسرشاری
کورددانیشتوانکیھمووسردەمدالو)ھگمتان(ھمدان
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ئوجا.بوومادئیمپراتۆرییپتختیخۆیسردەمیو،بوون
بجاریشھندکو''قرمسین''بسردەمدالوکرماشان

لالینکوردستانداگیرکردنیدوای.سراوەنوونوی''قرماسین''
نونرالۆڕستانوئیالمھرمکانیئیسالموە،سوپای

ئاگرگیوپرستگگورەترین).ماسبزان(''ماسبذان''
شاھانیپرستگی.بوو''سیروان''نویدەڤرەلمزەردەشت''

ساسانیئیمپراتۆریئردەشرپاشایتییلسردەمیسیروان
لۆڕستانوئیالمپاشاینویدەنسرچاوەکان.روستکراوەد

وشیاندووئمعرەبکانبووە،)سبزانماد(سردەمدالو
''قذقمھرجان''و''ماسبذان''نوناناوچکیانھردوووتککرد

باشووریبکوردستانرۆژھتیسرتاسریئوجا
کوردەکانیخاندانومیر).چیا(''جبال''نونراکوردستانیشوە

کرنباجوزەکاتدەبووناوچانیحبۆبنئیسالموکمل،کوف
ئیمپراتۆرییکیاندائیدارەیدابشکردنیلعرەبکانئوەلبر
.ھبژاردھرمکھردووبۆیان''کوفماد''نوی

بالد''لمسعوودیمژوونووسمبستیمن،بباوەڕی
ئگرچیبووە،شارەزووروھورامانناوچکانی''روانسی

ناویئستائیالمیلزەردەشتیپرستگیگورەترین
و)مادسبزان(''ماسبذان''ناویمسعوودیبمبووە،''سیروان''
.نووسیوەلیکجیاناوچیدوووەکی)سیروان(
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وڕی سی مورتزا کلبارەی سنووری پەوانی خۆرمدینوە، 
'' علم الھدی تارانی/سفییدین''ناسراو بداعی حسن رازی 

 وبانگی شیعنزانایانی بر (لک بزارسانجا بۆ ھدوپنۆس
دا ''تبصرة العوام فی معرفة مقاالت النام''، لپرتۆکی )لئستا ژیاوە

دە :''لم گئ ھان و شاری سیروان، لسفمی لۆڕ و ئرھل
نویان ) بروجرد(و برویرد ) نھاوەند(ماکوف و نیاوەن مابسرە و 

''خرمیان'')خۆرمیان(.
ئمسرەوە،مژووییانیسرچاوەئمبخستڕووی

سرھدانیچاوکانییوناوەندئاشکرابوو،بۆراستینیمان
ئیالموکرماشانولۆڕستانلسرەتاوەخۆرمدینیبیری

شارەکانیوکوردستانھمووبدواتربووە،)ماسبزان(
نووسری.بوبووەتوەخۆراسانداوتبرستانوپارسنشین

خۆرمدینیبیریدەستپکیسرەتای''فصیحیمجمل''عرەب
بیریسادالو:دەو،کۆچیی162سایبۆدەگتوە
لدەورەیانزۆرخککیوبوبووەوەماسبدانلخۆرمدینی
گورەھرشیئیسالموەسوپایالینل.کۆبووەوە

''ئاران''برەوزۆریانژمارەیکیسرکوتکران،وکرایسریان
!ھتن)ئازەربایجان(

لسردەمیکئازەربایجانوەشارەکانیناویلبارەیئوجا
جماوەرییگورەیبرخۆدانیچاوکانییخۆرمدین،بابکی
ناوچکموسمانانیوعرەبداگیرکریسوپایلدژیبوون



- 113 -

سدەیجۆگرافیناسیومژوونووس''خردادیابن''بگشتی،
-119الپڕەی(''الممالکوالمسالک''لپرتۆکیکۆچیسیمی

''البلدانمختصر''پرتۆکیل''فقیابن''ھروەھا،)120
شوەیبمئازەربایجانیانشارەکانیناویدا)128الپڕەی(

مراغ)نووسیوەکواندانولکوردییکانمناوە(:ھناوە
)راغ(اردبیلمیانج،،)مسیسر،)وەرسان(ورثان،)ئاردەو
مرند،)تورز(تبریزسابرخاست،،)برزە(برزە،)سیسر(
برزند،)مۆغان(مغان،)کۆسرە(کولسرە،)خۆی(خوی،)مرەند(
جابروان،)پروزشار(شھرپرویز،)جنزە(جنیزە،)برزەند(
،)شز(شیز،،)سلماس(سماس،)ورم(اورمی،)جابرڤان(

).باجرەوان(باجروان
دەسالتدارانیلالینکساسانیکوردانیدیکیھرمکی

سرچاوەو،زۆریپدراوەبایخیعباسییکانوەبنمای
نووسیویان،لسریبوردیئیسالمییشمژووییکانی

کوردستانخواروویل-یلناوچ''وتبوو''دسفیل/دژپکھ
رەبیکعفارسیوبم).دزفول(کراوەتدەیشارەئسل

ومعمارانساسانی،شایشاپووربفرمانیزاینیی،چوارەمی
وکورددەستەنگینیوەستایچیوبردتاشوەستاکارانی

وکۆشکوپردو،دژپبۆبرانھبوون،دیگالنیومسیحی
برھزارساکچند.سازکردلگورەیانقیکیوشوورە

کۆندالمژوویو،لژیاوەخکیشارەئملساسانییکانیش
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گورەزیکیھاتووەلوەوەناوەکشیبووە،''ئاوان''نوی
ساسانییوەشایشاپووڕلالینھر.تدەپڕتشاردابناو

گورەتریندژپ،قالیوشارلدوورۆمترککیلحڤدە
.''شاپوورگوندی''بنویسازکرابووسردەمزانستگی

وشی''ئاوایی''و''ئاوانی''و''دێ''بۆکوردتنیاوەکدەزانین
سرجموکوردزانایانیزانستگیدالم.بکاردنیش''گوند''

پسپۆڕانیوزانایانلدەستیککۆکرابوونوە،دیکگالنی
پرتۆکیوەرگانیبۆپکھنرابووسردەمزانستیو،زمانوانی

ئم).فیلی(کوردیزمانیسربۆدیکگالنیزانایانی
یردەمیزانستگسروانیلوشرەیزیاترساسانیندراپپ

زانستیلگڵبوو،یۆنانیفیلسووفکانیبرھمیھرچیو،
زمانیسروەرگدرانچینیومسیحیۆمگیکپزیشکی
داگیرکردنیوساسانیئیمپراتۆرییرووخانیدوای.کوردی

بۆشاپوورگوندیزانستگیعرەبکانوە،لالینکوردستان
موسمانانیوعرەبخوندکارانیپروەردەکردنیمبستی
کوە،خۆیوەکناوچکیدراومایوزۆریشوزننایاندازال

گوندیپرتۆککانیسرجملکراداوایانو،بوکرایوە
ئاگادارکرانبفرمیو،عرەبیزمانیسروەرگنشاپوور

برھمکانیانلوەبدواوەدەبو،ببنعرەبیزمانیفری
عباسییکاندالسردەمی.بوبکنوەعرەبیبزمانی
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بزۆرناعرەبیدیکیگالنیوکوردزانایانیزۆرینی
کۆکرانوە،بغداو)سامڕا(سرمنالموسمانکراو،

کوتناوەندەئمراستوخۆو،پکھنرازانستیناوەندکی
ئیسالمییئیمپراتۆرییلقوپۆپکانیگورەکردنوەیخزمتی
ماتماتیکو،ئسترەناسیولشکریویاساییبوارکیلھموو

.کۆمیتییوەژیانیاساکانییوفلسفو
چندینبۆکوردی،زمانیدەولمندییلبرگۆتن،ھژای

ھتاوە)عومر(دووەمخیفیلسردەمیواتسدە،
سای600نزیکیکعباسییکانحوکمدارتییرووخانی

لالیندابووزماناندائولریزیکوردیزمانیخایاند،
کۆی.درابووئاخافتنیبرێبفرمیسالمییوەئیئیمپراتۆریی

بریتیبوونبوون،رپدراوعباسییکانوەلالینزمانانانیئو
نی،ئارامی،(:لرمکوردییۆنانی،گورجی،قیبتی،ئامازیقی،ئ
.ترکیزمانیو،)کرمانجیوپھلوی(

کیعقووبئبووکوڕیندیمابنباسدا،ئملدرژەیھر
مژووییپرتۆکلژیاوە،دامانگی-کۆچیچوارەمیلسدەی

یبکدا)الفھرست(ناوبانگزمانی'':دەفھل
وھمدانھرمکانیدانیشتوانیزمانی)پھلوی/فھلوی(

وئازەربایجانوماسبذانوماەنھاوەندورەیوئسفھان
فرمییزمانی،زمانئم.دەوروبریتیو،مداینشاری
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.بووساسانیدەسالتدارانیوبنمالوشاکانکۆشکی
زمانبم''بلخ''شاریھتاکوخۆراسانیشدانیشتوانی
.''قسدەکن

دوای ئم روونکردنوەی لبارەی زمان و نشینگی کوردانی خۆرمدین و ساسانی 

دانی زەردەشتی دوای دەگڕینوە سر درژەی باسکمان لبارەی چارەنووسی کور

!تکشکانی شۆرشی گورەی خۆرمدینوە

دوای لنوچوونی بابک و شۆرشکی، پاشماوەی الینگرانی 
خۆرمدین درژەیان ب ڕبازەکیان دا، بئاشکرا و بترس و 
سکردن ل کوشتن و سربینیان لالین موسمانانوە، داونرتی 

عرەب و موسمانانی ناعرەب لالین. ئاینیی خۆیان بڕوەدەبرد
-وە بکوردیشڕاو('' رافضی''بدین وەرگ زندیق''و ) ل'' ،
نووسران و مژوونووسانی عرەب و . بانگدەکران).بڕەگز بدین(

ک لو موقدسیونزاملموک، مسعوودیناعرەب وەکو 
دا ژیاون، نووسیویانردەمانوەکانی خۆرمدینی و '': سبزووتن

مزدەکی بشوازی پرشوبو تاکو سدەی چوارەمی مژووی 
ئیسالمیی وات چوارسدساک دوای پیدابوونی ئاینی ئیسالم 

زانا و مژوونووس و جوگرافیناسی گورەی ئیسالم . ''بردەوام بوو
ی ''نسیبین''لدایکبووی حوقل، کوڕیعلیکوڕیمحممد بناوی

مانگیدا ژیاوە، -ی چوارەمی کۆچیک لسدەباکووری کوردستان
ئبوو ھروەھا  جوگرافیناس و نخشکشی بناوبانگی ئیسالم

لدایکبووی شاریمحممد فارسی کوڕیئیسحاق ئیبراھیم 



- 117 -

ک ئمیش لسدەی ،)شیراز(فارس ی سر ب ناوچی'' ئستخر''
دا ژیاوە، لبارەی )ی زاینیی10سدەی (مانگی - چوارەمی کۆچی

زۆرینی خۆرمدینان باوەەڕیان بئاینی '': رمدینانوە نووسیویانخۆ
ئیسالم ھناوە، ئستا دەچن مزگوت و نوژ دەکن و قورئان 

.''!دەخونن
دوای چندستساک شۆرشی بردەوام و خوناویی 
لکوردستان ئاوگۆڕی زۆر بسر پکھات و بیروباوەڕی ئاینیی 

. ەکی و بگشتی زەردەشتیدا ھاتپەوانی خۆرمدینی و مزد
ھرچییک ناوچکانی باکوور و ناوەڕاست و ھرمی کوردانی 

و ، خۆراسان ماگیان و سامانی خۆیان وبن زگاریی لبۆ پار
مانی سوننموس یان بوونھۆزیان، زۆرین . زاران شۆرشگو ھئ

رسان و نیارانی عرەب و دەسالتدارتیی ئیسالمیی ک برەو دا
کۆچیان )گن و مازندەران(تبرستان شاخاوی و چوپەکانی 

کاشان و کرد، ھروەھا کۆملخککی بڕژەکمیش لشارەکانی 
دەژیان، لرقی عرەب و، بۆ بردەوامکردنی قۆم و ئسفھان 

شیع رەب، بوونر عرامبتییان بزاری و دوژمنایر . رقوبھ
ل پنجست ساڵ بر ل بدەستگیشتنی لمشوە بوو ک زیاتر 

شیعگرتیی و ئاینزای شیع ،)بڕەگز کورد('' سفویی''بنمای 
ل کوردستان ھتاکو بم . بوونی ھبوولو ھرماندا 

ک ئو (ئازەربایجان و) بندر عباس('' لنگرگی گۆمبرۆن''
دی دەرەوەی لنو کورھروەھا، !)سردەم ھمووی کوردبوون
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ئگرچی زۆرین ببوون بلووچستانوخۆراسان کوردستان وەکو 
موسلمانی سونن، بم ھزاران کس لپەوانی خۆرمدینی 

کرماشان و ھورامان و مووس و درسیم و لکستان لناوچکانی
و چند ناوچیکی دیکی ئران وەکو قزون و گن و 

ۆیان مانوە و بدرژایی زیاتر ل ئازەربایجان لسر ئاینی خ
 ،یاندیانتی خۆیان پاراست و گرتساڵ ئاین و داوونزارودووسھ
ئوڕۆ ک لسرەتای ھزارەی سیمی زاینیدا دەژین، ئو ھزاران 

ی ک لو س ھرم بتایبتیی ل ) یارسانی(خۆرمدینی 
ان بووە ب ئازەربایجان دەژین، ئگرچی دوای ھزارساک زمانی

ترکی ئازەربایجانی، بم ھموو سا لکاتی بۆنکانی ئاینی 
یارساندا، ل ئازەربایجانوە برەو ناوچی کرماشان دەڕۆن، و 

ی کوردستان لسر مزاری سوتان '' یارسان''لگڵ دەیانھزار 
ئیسحاق کۆدەبنوە و، بۆن و داونرتی ئاینی و مژوویی خۆیان 

.بڕوەدەبن
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رۆی کاریگریان ھبوو لھرەسپھنانی ئو ھۆکارانی

!شۆرشی مزنی خۆرمدینان بسرۆکایتیی پاپکی خۆرمدین

جگ لھرشی برفراوان و، نواندنی ئوپڕی دڕندەیتی و 
زۆروزەنگ و دەستدرژی و رفاندن و رامادانی رەگزی مین و 

وامانی دانیشتوانی شارتاالنکردنی خزن و مڕومات و س
گوندەکانی کوردەواریی ک لالین سوپای ئیسالم لژر ناوی 

بۆ مبستی تۆقاندن و ھرەسپھنانی ورەی ''ئنفال''و '' جیھاد''
کورد و تووناکردنی سوپای خۆرمدینان پەویاندەکرد، ھروەھا 
چینکانی دەستۆیشتوی کوردستانیش، ک ل دەرەبگ و 

ان و بازرگان و بنمای میرانی ناوچجیاجیاکان و خاوەنسام
دژی شۆرشی خۆرمدینان ھاتبوون،مۆغگورەکانی زەردەشتی پک

بوون، ئوانشیان وا بڕوات پشتیوانی شۆرش بوون، سامان و 
و خاکی سوپای کوشنزاریان دەکوت نووموک و زەوی

و، ناچاربوون خۆرمدینانوە و نیاندەورا دژایتی شۆرش بکن 
کن، بم ڵ ھژاران و جۆتکارەکاندا دابشداھاتووسامانیان لگ

دوای بردەوامیی جنگ و ئوکات ک زانییان سوپای خۆرمدین 
برەو شکان دەچ، بدزییوە پوەندییان ب خیف و سوپاساالری 

وە گرت بۆ ئوەی دوای لنوچوونی شۆرشکی ''ئفشین''ئیسالم 
بناوی ھاوپیمانی بابک لقم ندرن و، سریان ببین بابک، 

سوپاساالری ئیسالم .نچ و سامانیان بتان نبرت
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یش بینی دابوو بھموو میران و فیۆدال و بازرگان ''ئفشین''
گورەکانی ھرمی بندەستی بابک، دوای لنوچوونی بابک و 

ست و جۆتکارەکان شۆرشکی، کگ و سامان و بردە
دەگدرتوە بۆیان و گیانیان دەپارزرێ، بمرج ھاوکاریی 

ئمش سیاستکی فبازان بوو . بابک و سوپا بیدنکی نکن
لالین خیف و دەستداران گورەی ئیسالمییوە بۆ دابین و 
جیاکردنوەی پشتیوانیی چینی ئاینی و دەومندان ل شۆرشی 

.خوازی گلی خۆیانرزگاری
ئم لالیک، لالیکی دیکوە، زۆرینی کسایتی و زانا و 
رۆشنبیرانی کوردی ئو سردەم و سدەکانی دواتریش، بۆ 
برژەوەندیی خۆیان و لپناو دەستخستنی پلوپای و خۆپگیاندن 
لسایی دەستدارانی عرەبوە، دژایتیی بابک و شۆرشکی و 

. بووندواتریان کرد و، پشتیوانی خیفکانی ئیسالمشۆرشکانی
سوپای خۆرمدین، لالیک شۆرشکی سرومای و خوناوییان 
لدژی سوپای داگیرکری عرەب و ھزەکانی بکرگیراوی عرەب 
ھگیرساندبوو، دژی ئاینی ئیسالم بوون و، ئامانجیان 

ھاوکات وەک. زیندووکردنوەی ئاینی زەردەشتی بوو
و چینی میران و ) پیرەکانی زەردەشتی('' مۆغ''ئاماژەمکردپی دژی 

 ندی شارەکان بوون، چۆنکمگزادە و دەورۆکھۆز و بس
لسردەمی ساسانیدا ئم چینان سرجم کگ و زەویوزار و 
داھاتی ھژاران و جۆتکارانی ئیمپراتۆرییکیان لنوان خۆیاندا 
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دەسالتی سیاسی و سربازیی وەک چینی ئاینی و. دابشکردبوو
گندەیی . زاروو خونی خک و بری رەنجی ھژارانیان ھدەمژی

بگومان ئمش . ئیمپراتۆرییکی الواز کردبووچوارچوەی
ھۆکارکی گرنگبوو ل رووخانی ئو ئیمپراتۆریی مزن لبرامبر 

وەیکی سوپای پروەردەنکراو و ب ئزموونی عرەب، ک لما
دوای رووخانی .  کمدا دەستیان بسر ئیمپراتۆرییکدا گرت

لالین ئیمپراتۆرییکخاک و کگ و بروبووی ساسانی، 
ئازادکردنی (''اراضی مفتوح العنوة''نویلنرا عرەبکانوە

ھرچییک باخ و کگ و ئاوەدانی و ). سرزەمینکان بزەبری ھز
بکرێ درایوە ب فرمانەوا عرەبکان و زەوینی کشتوکای بوو،

دوای .ورەی زەردەشتی و سرۆکھۆزەکانمیر و پیاوانی گ
دووستساک ک ئاگری شۆرش و برخۆدان ل بشکی زۆری 
 گدان  و دەرەبمیرو خان م کۆنوە، ئگیرسایکوردستان ھ

راتۆریی جگ لدانی باج ب ئیمپگورانی کوردستان و پالتی ئران
شانبشانی سوپای ئیسالم ئیسالمیی، ھروەھا ھزی چکداریشیان 

و ئیمپراتۆریی رۆمی سوپای خۆرمدینلشڕی یکردبشدار
ئوجا ئم چین خۆییان بۆ ئوەی باجی . )بیزانس(رۆژھت 

حوکمران عرەبکان دابین بکن و، وەکو رابردووش سوودیان 
خستسر جۆتکار و رەشایی و دەستکوێ، گوشاری زیاترتان دە

وات دوای داگیرکردنی وت لالین عرەبوە، . چینکانی ھژارەوە
برستی و ھژاریی زیاتر ل رابردوو تنگی ب خکی ھژار 
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ئمش ھۆیک بوو بۆ ئوەی ناڕەزایتییکی برینی . ھچنیبوو
و ندچینکانی دەولومجماوەریی لدژی دەسالتدارانی عرەب و 

نرەبستۆیشتووی خۆیی پدەست .ککاتبانگی رزگارکردنی باب
گل و ئاین و نیشتمانی لژردەستی داگیرکارانی ستمکاری عرەب 
و چینکانی چاوچنۆک و برژەوەندپرستی خۆیی بھموو 
کوردستان و پالتی ئراندا بوکردەوە، دەیانھزار خکی 

انی گوندەکان وەکو شارەمروول رەوشووڕووتی شارەکان و ھژار
''بز''لھموو الیکوە برەو پگی فرماندەیتیی بابک ل قی 

کوتنڕێ و لدەوری سرۆک بابک کۆبوونوە و، ھر ئمانش 
سال، ئو سوپا بھز و تۆقینرە 21بوون ک توانییان بۆ ماوەی 

رەوڕووی پکبھنن ک بناخکانی ئیمپراتۆریی ئیسالمیی ب
. گورەترین مترسیی بکاتوە

لگڵ ئو ھموو ئازایتی و لخۆبردووییی ک چینی سپان و 
رەنجدر و رەبن لپناو سرخستنی ئامانجکانی شۆرش 
ئنجامیاندا، بیری خیانتکردن لئاین و نیشتمانی ئوسای 

بتایبتیی لسردەمی - کوردەواریی لسردەمی عباسییکان 
انیچینئو نول) ئفشین(پاساالری ئیسالم تسم و سوموع

عرەبکان لژر کی نوخۆی کوردستانوە سریھدا دەسالتدار
. حوکمدارتیی خۆیاندا دەستیان گابووەوە بۆیان

لسردەمی عباسییکاندا بوو ک برە برە ئو دیاردە دزو و 
 وخۆیین راینگریسرەگربخست وگووپ وڕۆکئ ک
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ھودانی سرۆکھۆز و . ''جاشایتیکردن''و '' جاش''پیدەگوترت 
میرەکان بۆ خۆنزیککردنوە لدەستدارانی عرەب، بدەستپکی 
مژووی سدان سای کۆیلتی و تژی ل کارەساتی کورد 

لسردەمی عباسییکانوە، کولتووری شانازیکردن . ئژماردەکرت
داگیرکری عرەب بناوی پیرۆزبوونی رەگز و ببندەستیی 

ئاینکیوە، پداھدان و ھلپرستی و، ماستاوچتی و کاسلسیی 
سرخووانی خیف و دەستدارانی عرەب لالین چینی رۆناکبیر 
و زاناکانی ئوسردەمی کوردەواریی، ھروەھا کردنی جماوەری 

پ نگکوردەواریی بشسۆری برەب و چۆخشکری عرل
بفرمانی میران و سرۆکھۆزەکان و سردارانی کورد، لنو 

.جماوەر و کۆمگی کوردەواریدا بوبووەوە

شانبشانی خیانتی چینکانی دەستۆیشووی کوردستان 
لسرەوەش برامبر شۆرشی گورەی خۆرمدینان، ھروەک 

سترەناس و، ئاماژەمکردپی، زۆرینی زاناگورەکانی کورد ل ئ
ماتماتیکزان و یاسازان و فیلسووفوە ھتاکو سیاستزان و 
نووسر و مژوونووسی بناوبانگ، لپناو کورسی و کۆشکنشینی 
و ناوبانگی زیاتر و دەولمندکردن و برژەوەندیی تاکی خۆیان، 
بوون موسمان و ناو و نازناوی عرەبییان لجی ناوە

، بنووسین و بوکردنی زمان و فلسف و کوردییکیان دانا و
تیۆری و یاسا و برھمکانیان کوتن خزمتی دەومندکردنی 

ئمش . کۆمگ و ناوبانگ و بناخی ئیمپراتۆریی ئیسالمیی
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تاوانکی ئاشکرا و گورە بوو ک زانایان و ناودارانی کورد لپناو 
خاک و گل و ئاین و پشتیان ل ئامانج  و برژەوەندیی خۆیان،

مژووی خۆیان کرد، دژایتیی شۆرشی گلی خۆیان کرد و، الی 
دا ک بناوی ایتییان بو دەست داگیرکرەگلی خۆیان رەو

یوە ئامانجی سرەکیی، کۆیلکردنی کورد و بتانبردنی ،''برایتی''
. سامانی نیشتمانکیانی بوو

 قۆناخکی گلک گرنگ و بکورتی، سردەمی عباسییکان ب
. چارەنووسساز لمژووی ھزاران سای کورد ئژماردەکرت

بیری دوتداری و خۆشویستیی گل و ئاین و ھۆز و خاک 
، جی خۆیدا ب )بتایبتیی دوای تکشکانی شۆرشی خۆرمدینان(

بردەستی و تکۆشین لپناو پتوکردنی بناخی شوورەوقالی 
ئگر . ەب و بھزکردنی سوپای ئیسالمخیفکانی عر

لسردەمی ساسانیدا تکای جماوەری کوردستان ل ژر چتر و 
کیانکی خۆیی و ئاینکی خۆیی و ھاوبشدابوو، داگیرکردنی 
نیشتمانکی و داسپاندنی ئاینی ئیسالم بسریدا بزۆرەمل و 

. وتکردبزۆری شمشر، ئو خاک و کیان و ئاینھاوبشی لزە
ستم و دەستدرژی و سووکایتیی بسنووری دەستداران و 
لشکری عرەب ل گڵ نیاران و جیابیرانی ئاینیی ل کوردستان، 
ھۆیکی کاریگربوو بۆ ئوەی کورد بچت ژر ئاالی ئیسالموە و، 

دواتر ک دەستدارتیی ئیسالمیی . واز ل ئاینکی خۆی بھنت
وە لژر دەستی عرەب دەرھنرا و، ناوەند و لالین ترکان
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پتختی ئیمپراتۆریی ئیسالمیی لبغداوە گوزرایوە بۆ ئستمۆڵ 
ی زاینیی بناخی ئیمپراتۆریی شیع لالین 1507و، کات لسای 

سفوییکانی بڕەگز کورد ل ئرانی ئستا و لبشکی گورەی 
امزرندرا، کوردستان پینای خاکی کوردستان و باشووری عراق د

دۆخکی ئجگار سامناکتر و کارەساتبارترەوە، چۆنک لسردەمی 
ئۆموی و عباسییکاندا زۆرینی کورد پکوە لژر ئای 
ئیسالمی سونندا بوون، بم دوای ھاتنکایی دوو ئیمپراتۆریی 
شیعی سفوی و عوسمانلی سونن، ھرچی ھۆز و ئمارەت و 

رمکوردییکان بوو، لنوان ئو دوو ئیمپراتۆرییدا و بسر ھ
ئو دوو ئاینزایدا دابشبوون و، کوتن شڕی خۆبخۆ و یکدی 
کوشتن و، شانبشانی سوپای داگیرکری الیک، شار و گوندی 
ھاونیشتمانی خۆیان کاول وتاندەکرد، بناوی رەوایتیی یک لو 

ڕەگز و ھاوخونی خۆیان توونادەکرد و، ئاینزان، نرینی ھاو
رەگزی مین و سامانی گلی خۆیان وەک تاالنی و دەستکوتی 

و، ھوتافکشان و '' الل اکبر''جنگ رامادەدا و بدرۆشمی 
. ھراوزەناوە برەو ملبندی خۆیان دەگڕانوە

ی خۆرمدینانداانی سرەوە ل الوازکردنی شۆرشجیا لم ھۆکار
کاریگریان بینی، ھروەھا بشداریکردنی ھۆزەکانی کورد و رۆی

 ،النی دیکئیرانی و گ نگی دژ بجتیی ھۆزەکانی ترک لتایبب
ھاڕوون ''خۆرمدینان ک لالین خیف موعتسم کوڕی 

، ئوپڕی دڕندەیتییان کوردستانوەبوون، وە ھنرا''ئلەشید
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، زیاتر خیف موعتسم.دەنواندانی کوردستان وبرامبر دانیشتو
ا،ی ب ھۆزرکانی ترک دەدل سوپای عرەب، بایخ و گرنگی

موعتسم زیاتر ل عرەبکان باوەڕ و متمانی ب ترکان بوو، 
برامبر ترکان لوەوە ھۆی ئم نزیکایتی و متمانکردنشی

ک موعتسم لکنیژەککی بڕەگز ترک لدایکدەگرتسرچاوەی
ببوو، ھر لمنداییوە لڕگی دایکی و خزمانی دایکییوە سۆز و 
. خۆشویستیی برامبر رگزی ترک ل دڵ و مشکیدا چندرابوو

لسر تختی فرمانەوایتیی )مئموون(کات ھشتا براگورەکی 
ھزکی تایبتی چوارھزارکسیی ل موعتسم ئیسالم دانیشتبوو، 

دوای مردنی مئموون و، . الی خۆی گلدایوەترکیڤانانیشڕ
،)محمد(پیامھنری ئیسالم بوونی بخیفی موسمانان و جگری 

بغدا و سامڕا سرۆکھۆزە ترککانی وەک راوژکار بۆ 
بانگھشتکرد، ھزاران چکداری دیکی ترکی ب ھزە تایبتکی 

زاران چکداری لنو ئم لشکرە تایبتدا، ھ. پشوو زیاد کرد
لشکری ئۆسالوەکان ل . (جگیرکران'' ئۆسالو''و ''بربر''

سربی و کرواتی و ئبانی و جنگاوەرانی مکدۆنی و بولگاری و، 
چک و گالنی ئۆروپای رۆژھت پیکھاتبوون ک وتکانیان 

ل ھاویشتنی ئۆسالوەکان !) لالین سوپای ئیسالموە داگیرکرابوون
. واندا بونبوونتیری ک
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'' ئفشین''چارەنووسی سوپاساالری ئیسالم 

!دوای سرکوتنی بسر خۆرمدیناندا

دوای لنوچوونی شۆرشی خۆرمدینان، ناڕەزایتیی لدژی 
دوای کوژرانی چندسا. یی ئیسالمیی بنبنکرادەسالتدارت

ئۆزبک بابک و قچۆکردنی خۆرمدینان، ھرمکانی خۆراسان و
و ئفغانستان و بلووچستان ک بشکبوون ل ئیمپراتۆریی 

راپڕین و ،ساسانی، بسرۆکایتیی تاھیر کوڕی حسن
'' تاھیریی''حکوومتکی خۆجی سربخۆیان بناوی حکوومتی 

سوپای ئیسالم و موسمامان لجنگی درژخاینی . راگیاند
سدانھزاری ) بیزانس(ت خۆرمدینان و ئیمپراتۆریی رۆمی رۆژھال

ل کوژرابوو، توانای ئوەی نبوو برەو خۆراسان لشکرکشیی 
بکاتوە  وخۆی ل جنگکی تازەوە بگلن ک ئاکامکی روون 
نبوو، لبر ئوە موعتسم ئو بنانی پشتگوخستن کاتی 

موعتسم تنانت ). ئفشین(خۆی دابووی ب خدر کوڕی کاووس 
ەنبوو ھزک بدات ب ئفشین ک خۆراسان بخاتوە ژر ئاماد

. وەدەسالتی ئیمپراتۆریی ئیسالمیی
لنو شازادە و میر و چینکانی بازرگان و دەرەبگ '' ئفشین''

سردارکی خۆشویستبوو، وەکگورەکانی پالتی ئران، 
ۆ چۆنک رۆی سرەکیی گرابوو ب،ھکوتوو و ئازا لیاندەڕوانی

لنیوبردنی شۆرشی خۆرمدینان و گانوەی دەسالت و سامان و 
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بم ئم نیوبانگی و خۆشویستییی ئفشین . موکوکگکانیان
. لنو چینکانی ناعرەبی دەومند

بدی موعتسم نبوو، لوە دەترسا ئمیش وەکو ئوەش
تازە کاتوە، شۆرشیکیئبووموسلم، خۆی و ھرمی خۆراسان جیا

ببت ب کۆسپ و مترسییکی تر بۆ ھگیرسن و، لداھاتوودا
لبر ئوە دوای لنوچوونی شۆرشی . سر ئیمپراتۆریی ئیسالمیی

ت و پلوپایی لشکریی لسندرایوە و، مزنی خۆرمدین، دەسال
ئفشین تگیشت خون . وەک موان لکۆشکی خفی گلدرایوە

دەستی بۆ بیاک وخالتی خۆراسان نوەگرتنی سامان و دەس
لالین خیفوە بکار ھنراوە و موعتسمبکو! ھر نھاتندی

بیاریدا تۆل بستن و خیف و ئمیش ! ئیتر حیسابی بۆ ناکات
بۆ ئم مبست خوانکی گورەی بۆ . ھموو وەزیرەکانی بکوژت

رەب سازکردن ک خیف و وەزیر و کاربدەستانی گورەی ع
 کم یبکات، ب جبی جکخشناوی نیانی بھاوڕ ژەن''لب''

 یفی بۆ خکخشدەکرد، ن یفنی سیخوڕیی بۆ خنھب
دوای . موعتسم بیاریدا ئفشین و ھاوڕییانی بگرن. ئاشکراکرد

ئمش دەرفتکی باشبوو بۆ . لکۆینوە، دانیان ب پیالنکیاندا نا
 م کسفشین''موعتوە''ئکۆڵ خۆی بکاتفشین . یش لرمانیدا ئف

. و ھاوڕیانی سرببن

تکای جماوەری خاکی پشووی ئیمپراتۆری ساسانی بکورد و 
ب کوژران و ئفشین خۆی،ناکودەوە، تنانت ھۆز و گلکی 

ەنگبوون، ئمش بواتای تووڕەی  وبزاری و سربینی بد
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شازادە وکوژرانی لو چشنییان بوو برامبرپخۆشبوون
سردارکی خۆیان ک لپناو دەسالت و برژەوەندیی خۆیدا 

اند، عرەبیش ب گورەترین خزمتی ب داگیرکری عرەب گی
. وەرامی چاکیاندایوەکوشتن و سربین

وار و دەرەبگبکورتی، خیانتی میرزادە و سرد
ورد برامبر یکتر لپناو پاراستنی خۆیان و سرۆکھۆزەکانی  ک

دەستخستنی پلوپارە و ناوبانگ و خۆخستنپش  لسردەمی 
عباسییکان، ھروەھا بوکردنوەی ئاژاوە و چندبرەکی و بن 
و وادەی درۆ لالین خیفکانی عباسییوە، ھۆیکی

سالمیی کاریگربوون لسدەکانی دووەم و سیمی مژووی ئی
. بناخکانی دەستدارتیی ئیسالمیی لکوردستان سقامگیربت

! کۆتایی برگی یکم
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!ەکانژدەر

وشیکی کۆنی یۆنانیی و یکم ''Μεσοποταμία''میزۆپۆتامیا-*)1(

ئم نوە بکار ھنرا بۆ ئو '' پۆلی بیۆس''ین مژوونووسی ناوداری یۆنان جار لال

چند ھزارسا پش . وە'' دجل و فۆرات('' دوو ئاوان''تانی کوتوونت نوان و

Keldani, Ilamiچندین شارستانتیی گورەی وەکلدایکبوونی عیسا

Assuwa, Hatti, Hurrians, Mittani, Assyria, Kassite ندینو چ

وری قفقازیاوە برەو ھۆز و گلی تر لم ھرم ژیاون، دواتر ک مادەکان ل باکو

زاگرۆس و میزۆپۆتامیا کۆچیانکرد، لم ھرم نیشتج بوون و لسر بناخی 

. شارستانتیی ناوچک، بناخی ئیمپراتۆری و شارستانییکی تازەیان دامزراند

 رەبی و فارسی بووە بزمانی ع بین النھرین''میزۆپۆتامیا ل'' ل کوردیشدا جگ ل ،

.، ھروەھا ب زی دجل و زی فۆرات نودەبرت''دووئاوان''

ناوی پغمبریکی کوردە و دامزرنری ئاینی '' پاتگ''کوڕی '' مانی''- *)2(

. ی دوای لدایکبوونی عیسا مسیح ژیاوە276بۆ سای 210ی، ک لسای '' مانی''

یان نھاوەند، شاری نھاوەن . ھاتوونت دنیاوە'' نھاوەن''دایکوباوکی لشاری 

ئم شارە لسردەمی . لنزیکی ھمدان و لڕۆژھتی کوردستان ھکوتووە

مژووی . ''پھل ماد نھاوەن/پا''ساسانییکاندا بش بوو ل ھرمی 

'' کاسی''شارستانتیی ئم شارە دەگریتوە بۆ سھزارساڵ پش زاین بۆ سردەمی 

فیلیی بووە و ئستاش دوای چند /مک کوردییزمانی دانیشتووانی ھر. یکان

.ھزارساک ھر ب زاراوەی فیلی دەپیڤن
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'' کنۆستیسیزم''باوکی مانی لئاینی زردەشتتییوە روویکردووەت ئاینی 

)Gnostikos .( والتی دەی دووەمی زاینی لسل م ئایندابوو، '' رۆم''ئریھس

پەوانی ئاینی . ''میزۆپۆتامیا''ھرمی لڕیگی قاشکانییوە گیشتبووە

ی خۆیان ل خراپ، دەبوو واز ل ژن و ) رۆح(بۆ پاککردنوەی رەوان '' گنۆسیسیزم''

لبر ئوە لژنکی جیابووەوە . خواردنوەی ئلکۆل و گۆشتخواردن و رابواردن بھنن

. گنۆسییکانتمن ھشت سای لگڵ خۆی ھگرت و، چوون بۆ نو'' مانیی''و، 

ھر لمنداییوە وەکو باوکی کوت ژر کاریگریی باوەڕەکانی ئاینی '' مانی''

تاکو تمنی ھرزەکاریی لگڵ ئاینکانی ناوچک و زانست و . یوە'' گنۆسییوە''

زمانی سریانی بباشی فربوو ک . فلسفی ئاینکانی دیک ئاشنایتیی پیداکرد

زیرەکی و لدوان و . انی خاوەن شارستانتی ئو سردەمیک بوو لزمانک

شیکردنوەی ورد و ژیرانی لبارەی بابت ئاینی و فلسفییکانوە سرنجی 

ھر ل . پەوانی گنۆسی و پرستکارانی پرستگکانی گنۆسی بۆالی خۆی راکشا

گیشتووەت ھڕەتی الوتیدا و ھشتا تمنی نگیشتبووە سیی ساڵ، رایگیاند

پلی رپشاندەر و، درژەپدەری ربازی پیامھنرانی وەک نووح، ئیبراھیم، سام 

کوڕی نووح، نیکۆتنۆس، خنۆخ، زەردەشت و ئفالتۆن و عیسای و، دواپیامھنر و 

وەکدەزانین . کۆتایی پغمبران و، دوای ئم کسکی تر ناگات ئاستی پغمبریی

ردنی مانی، کات پغمبری موسمانان محممد ئاینی ئیسالمی دووستسا دوای م

دامزراند، ئمیش رایگیاند دوایین پغمبرک لالین خودوە بۆ رنونیکردنی 

! مرۆڤ ھبژردراوە

مانی یک بوو ل گورەترین فیلسووفکانی زەمانی خۆی و، ئاینکی بۆ ماوەی 

ین گورەکانی سرگۆی زەوی و ژمارەی پەوانی ب چندسدەیک یک بوو ل ئا
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ھر ل والتی چینوە تاکو رۆژھتی ناڤین و ئۆروپا . ملیۆنان مرۆڤ ئژمارکراوە

لسرەتای سدەی بیستم لنو پرستگی مانستانکانی . ئاینی مانی بوببووەوە

زۆبی ئو نووسراوان والتی چین ھزاران الپڕەی دەستنووس لژر زەوی دۆزرانوە و 

زۆربی ئم دەستنووسان ). ئمانیا/ئنستیتۆی رۆژھتی ناسیی برلین''بران بۆ 

فیلی نووسراون، بشکیان وەرگانی ئاینی مانیی بزمانی /بزاراوەی کوردیی

''یۆنانی''و '' قیبتی''

 بوو) خ بقاءتناس/دۆنادۆن(، ''کراسگۆڕین''ئاینی مانی وەک زەردەشتی باوەڕی ب .

بۆ . ئاینکی من ل دە الینوە لسرووی ئاینکانی دیکوەی'': مانی دەیگوت

شیکردنوەی و تگیاندنی جماوەری خک لبارەی ئاینکیوە، چندین پرتۆکی 

ناوەکانیان بریتین ل نووسی ک :

پکھاتووە و، ، ئم پرتۆک ل بیست و دوو بش )ئوەنگلیۆن(ئنجیلی زیندوو ''-

نووسراوە و، ل ھموو بشکانیدا لوە دەدوێ چۆن مرۆڤ دەتوان '' ئارامی''بزمانی 

. و رەوانی خۆی ئازاد بکاترەوان و رۆحی خۆی ل خراپ و ناپاکی پاگژ بکاتوە

.دواتر وەرگدرای سر چندین زمانی دیک'' ئنجیلی زیندوو''پرتۆکی 

ب زمانی کوردی فیلی و لسردەمی شاپووری ساسانی ''شاپوورگان''پرتۆکی -

ھژای گۆتن زاراوەی فیلی لسردەمی ساسانییکان زمانی فرمی و زمانی . نووسراوە

نووسینی حکوومت بوو، بۆ چند سدەیکیش دوای نمانی ساسانی، کاریگریی ئم 

. و ھۆرامان مابووزاراوەی لسر زمان و رژەی لۆڕوکوڕ و ناوچی ئردەالن 

بباوەڕی من '' ئردھنگ''. ە'' ئردھنگ''پرتۆککی دیکی مانی ناوی -

نگوینی زەویینگ یان ھواتای ھرد''. بت'' ئزەوی و ئاخ دەگوتر کوردیدا ب ل .
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. ھاتووە'' ھائارتز''دا بشوەی '' تورات''ی و ل '' عیبری''وشی عرد لبنڕەتدا 

یم وشئ ئینگلیزیدا بووە ب وە و لکانئۆروپایی زمان وتووەتکEarth .

 رەبیشدا بووە بزمانی عاالرض''ل'' . وانب م زانیارییوەی زیاتری ئندنبۆ خو

لنووسینی زانا و ) 126وشنامکی ئتیمۆلۆژیای زمانی کوردی ل (سرچاوەکی 

.نیشتمانپروەری ناوداری کورد جمال نبز

مانی روانگی خۆی . ھاتووە'' ارژنگ''زمانی فارسی ناوی ئم پرتۆکی مانی ب ل

.ب ون و نگارنخشاندووە و ئم پرتۆکی یکک ل بناوبانگترین برھمکانی

بریتیی ل شیکردنوەی رۆناکی و تاریکی و چۆنتیی دروستبوونی '' بناخی ژیان''-

م دوو دیاردەیرچی کردە. ئرچی کردەوەی ھی رۆناکی و ھخان تدەچ وەی چاک

رەی تاریکیدایب ی لج ورەی ئیسالمی وەکو . خراپیشژوونووسی گابن ندیم''م ''

 ی برتۆکم پناوە'' سفر االحیا''ناوی ئھ.

:نامکانی مانی-

مژوونووسی گورەی ئیسالمیی ک لسدەی چوارەمی کۆچیدا ژیاوە، '' ابن ندیم''

مانی لم نامانیدا ک . دان بوون) 77(''  مانی''کۆی نامکانی : نووسیویتی

ناردوویتی بۆ میر و گورەی خاندان و سرۆکی ھۆزی گالن، زۆر زانایان و بکورتی 

روانگی ئاینی و فلسفی خۆی روونکردوونتوە و داوایلکردوون بۆ دابینکردنی 

ن و دەستھبگیرت ل شڕ و خراپکاری و دنیایکی رۆناک، شڕی تاریکی بک

.   خونشتن

:''رازان''پرتۆکی -
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 ست لبکان('' رازان''منییە) نھ . رتۆکم پانی ناوی فارسی ئوەرگ

'' سفر االسرا''کتبی : لباسی ئم پرتۆکدا نووسیویتی'' ابن ندیم''. ە''اسرار''

نووسری دیکی . برەکانی پش خۆی دواوەلبارەی ژیان و ھاتنی پغم) رازان(

 ی برتۆکم پسعوودی ناوی ئن ملی حسناوبانگی دنیای ئیسالم، عسفر ''ب

نووسیوە و، ئاماژە بوەدەکات چند بشکی ئم پرتۆک لبارەی گڕانی '' االسرار

.ە) دۆنادۆن(رۆح 

): Kawên) (کاون(کوان -

ونی جیھانوە دەدوێ ک ھزاران پری بفرمانی ئم پرتۆک لبارەی دروستبو

ئزدان لئاسمانکانوە ھاتنخوارەوە، دوای دروستکردنی زەوی و ئاسمان، بفرمانی 

 موویان بوون بو''مانی ھوە''دندیخانب وەکان شۆرشیان . و خرانک ددوای ماوەی

دیسان خران زیندانوە، کرد، ھموویان لگڵ چوار ل سرکردەکانیان گیرانوە و، 

دووست کس لم دوان توانییان رابکن و خۆیانگیاندە سر خەی زەوین و، 

.بھموو جیھاندا بوبوونوە

تادەھات ژمارەی پەوانی مانی بتایبتیی لنو چینکانی ھژار زدەتر 

نی ئاینی دەبوون، ئمش بدی گورەکانی زەردەشتی نبوو، جگ لترسی الوازبوو

بردەوام . زەردەشتی، لوەش دەترسان برژەوەندیی چینایتییان بکوت مترسییوە

الی شا و بنمای شا و وەزیر و سوپاساالر و فرماندە و سرۆکی ھۆزەکان لدژی 

مانی و ئاینکی قسیاندەکرد و ھانیاندەدان ری لبگرن، سرەنجام ھوی 

 یشتورەکانی زەردەشتی گنجام و گرمانیدا مانی بگرن و '' بارام''ئشای ساسانی ف

دوای کوشتنی ئم فیلسووفی کورد بم شوازە . بیسووتنن و سریان ببن

.دتزن، پەوانکی ئسکوپرووسکی مانییان کۆکردەوە و ل شاری تیسفۆن ناشتیان
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کی دەگڕتوە کرکووک یکک لشارە درینکانی کوردستان و مژووە- *) 3(

ک زیاتر ل ھزارساک پش زاین لریزی '' ھۆرییکان''بۆ سردەمی ئیمپراتۆریی 

'' ئاراپخا''ناوی ئم شارە سرەتا . شارە بناوبانگکانی ئو سردەم بووە

)Arraphka( کیناو زمانی ھۆری . بووە'' ھۆری''بووە کمانای ''لئاراپخا ب

. ''کۆرکۆرا''، نوی کرکووک گۆڕدرا بۆ ''ئاشوور''خانی دەوتی دوای روو. بووە'' شار''

. یش ھر لموە ھاتووە ک ئاماژەی بۆ بوونی نوت لو شارە'' باب گوڕگوڕ''ناوی 

 ی بوو بوەککان نردەمی ساسانییسرمکان''لبۆ بوونی '' گ ئاماژەی و '' کان''ک

وشی گرمکان دواتر . ک مبست لی نوتشارە ی گرمی ژر زەویی ئو'' کانزا''

 وە بوو بتشی باشور و رۆژھردوو بن کوردی ھالیرمیان''لن''و '' گرمگ''.

ناوی ئران مژوویکی چندین ھزار سالی ھی و، ھیچ ! ئران- *) 4(

وەی پوەندییکی نیی بم چوارچوە جۆگرافیایی ک دەستدارانی گلی فارس ما

ستساک بۆ ئامانجی داگیرکاری و جنۆسایدی مژوویی نتوەی کورد،  ناوی 

ل '' ئاری''دوای ئوەی رەگزی . وە) فارس('' پرشیا''یان گرداوە ب '' ئران''

'' ئاری''لالین گلی '' ماد''باکووری قفقازیاوە برەو خوار ھاتن، ھۆزی گورەی 

یان لسر وتکیان '' ئریانۆ خشتر''امزراند نوی یوە، یکمین ئیمپراتۆریی د

. ''ئران شتر''دواتر ناوەکی بوو ب . بووە'' وتی پاشایتیی ئرانی''دانا ک مانای 

'' ئاری''و '' ئری''فیلی  نووسراوە، ب /ل ئاوستا ک بزمانی کوردی'' ئاریا''وشی 

لسردەمی ساسانییوە ناوی ئران . ھاتوو بووەمزن و سروەر و ل''ھاتووە و مانای 

دواتر لڕووی جۆگرافیاوە وشی ئران . بۆ ھموو وتانی بندەستی ساسانی بکارھنرا

بۆ پالتی ئران بکار ھنرا و ھموو گالنی وەک تاجیک و ئازەربایجان و کورد و 
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رتوە ک لسر بلووچ و فارس و پاکستانی و ئفغانی و چند گلیکی تری دەگ

.پالتی ئران دەژیان

دا بشوەی '' ئاڤستا''ل . وشیکی زۆر کۆن''دین''- *) 5(

''ندائ'')Daene( وەیشوی دا بھلپل ،) دینDin (یھ . زمانروەھا لھ

یکانیشدا ھکۆن زمانی . سامییل ندی''بۆ وکوەی '' ئشدینۆ ''دا بDino (

لزمانی عرەبیدا لجیاتی . انای ویژدان و قانوون و دادپروەری دێھاتووە ک بم

رۆژی پسالن ('' رۆژی دادپروەری''دین ل قورئاندا بمانای . بکار دێ)Ayin(ئاین 

بمدا . خاوەنی رۆژی دادگیی و لپرسینوەی: وات'' مالک یوم الدین''، )قیامت-

) Diwan/دیوان''وردییکی کۆن و ل وشی دەزانین وشک عرەبی نیی و، بکو ک

ەیان بۆ ئو فرمانگی بکار ھناوە ک ''دیوان''کوردی کۆن ئم وشی . ەوە ھاتووە

یش ک شونی میوانان، ھر لم وشوە '' دیوەخان''وشی . خک روویانتکردووە

نووسینی دوکتۆر '' وشنامکی ئتیمۆلۆژیای زمانی کوردی''پرتۆکی : سرچاوە. ھاتووە

: بۆ خوندنوەی ئم پرتۆک بوان سایتی کۆنگرە. جمال نبز

www.kncsite.com.

ئحمد کوڕی داوود وەنندی ناسراو ب ئبوو حنیف دینوەری، - *) 6(

ی زاینی ھاتووەت دنیاوە و 828گوندی دینوەری سر ب کرماشان، سای کبوویلدای

. خوندنی لئسفھان و کوف و بسرە تواو کردووە. اوەی زاین ژی889تاکو سای 

ماتماتیکزان و، ئبووحنیف لسردەمی خۆیدا گورەترین ئسترەناس، جۆگرافیزان،

لم . زمانزان، ھندشناس و، ھروەھا لزانستی دەرمانی و گیاشناسیدا بون بووە

ئبوو : دە''ئبن بیتار''بارەیوە یک لزانایانی ئو سردەمی عرەب بناوی
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حنیف دینوەری ناوی زیاتر ل پنجا گیای دەرمانی نوبرد و ل کتبکیدا 

شیکردنوەی لسرکردن ک پشتر نبیسترابوون و، کس لبارەیانوە ھیچی 

.ندەزانی

ە ک بگورەترین سرچاوەی '' کتاب النبات''لبرھم بناوبانگکانی کتبی 

'' ھروەھا سبارەت ب مژووی کوردان کتبکی نووسیوە بناوی . اسی ناسراوەگیاشن

ی 1912بۆ 1888لنوان ساالنی دینوەریکتب مژووییکانی. کتاب االکراد

وەرگدران سر زمانی فرەنسا '' ، کراخۆفسکی''والدیمیر گرگاس''زاینی، لالین 

:کۆی برھمکانی بریتین ل.ئوجا بزمانی ئینگلیزیش بوکرانوە

- 6. الفحا- 5. لحن العام- 4. االح المنگق- 3االنواء -2. تفسیر قورئان-1

. الجبر و المقابل- 9). ل دوو برگدا(النبات -8. الزیج-7. ایایحساب الدور والو

-١٤. ریخالتا- ١٣. الشعر و الشعراء- ١٢. الرد علی رد االبھانی- ١١. جواھر العلم-١٠

البحپ - ١٨. القبل و الزوال- ١٧. البلدان-١٦. فی حساب الخگائین-١٥. اخبار الگوال

.کتاب االکراد- ٠٢١نوادر الجبر-٢٠. الجمع و التفریق-١٩. فی حساب الھند

کرماشان گورەترین شاری رۆژھتی کوردستان و، لنوان چیاکانی - *)7(

اوەدانی و ژیانی بکۆمڵ لم دەڤرە  دەگڕتوە بۆ مژووی ئ. زاگرۆس ھکوتووە

دوای گرمبوونی . ھزارساڵ برل ئمۆ بۆ چاخی بردین و چاخی نوبردین) 9(

زەوین، خک لم ناوچی ل ئشکوتکان ھاتن دەرەوە و، یکم کۆمکی مرۆڤن 

ستکردنی خانوو خشت لسر رووی زەوین، توانییان گۆزە و دزە دروستبکن و بۆ درو

و رۆژھتی ناڤین ل '' میزۆپۆتامیا''ھروەھا یکمین گوندی ھرمی . دروستبکن

کاری کشتوکای و دەستمۆکردن و بخوکردنی ئاژەڵ و . ناوچی کرماشان دروستکراوە
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زۆرینی ئاسواری سردەمی چاخی بردین ل رۆژاوای . باندە لرەوە بوبووەتوە

. ی سر بناوچی کرماشان دۆزراونتوە'' رسینھ''شاری 

 وە بژووییڕووی مسنووری میزۆپۆتامیا''کرماشان ل یشتن بدەروازەی گ ''

پرد و رگی ھاتووچوو بووە ل چین و ھندستان وپالتی ئرانوە . بناوبانگ بووە

 یشتن بش زا). میزۆپۆتامیا('' دووئاوان''بۆ گدەی چوارەمی پسین، کرماشان بوو ل

و '' کنگاوەر''و '' گۆدین''ب ناوچیکی بازرگانیی گرنگ و، لشارەکانی 

''کانی ''چغاگاوانردەنووسب زران و لورە دامدا '' بابلی''و '' ئاشووری''، بازاڕی گ

. پکھاتوون'' گۆتی''و '' لۆلۆیی''ھاتووە، دانیشتوانی زاگرۆس ل گلی 

انییکاندا کرماشان زیاتر پرەی پدرا و ئاوەدانتر بوو، دواتر لسردەمی ساس

) 45(بفرمانی خسرەو شای ساسانی کۆشککی یکجار جوان و رازاوە ب برزایی 

میتر ب ئاسن و بردسازکرا بئوەی ئاسنکان دیاربن، ئمش ببووە ھۆی 

خاندانکانی ئم کۆشک تایبت بوو بۆ پشوازیکردن ل میرو . سرسووڕمانی خک

تانی دیکشوازیکردنی . ووە و پساننی حختی دووەم و شوتکورتی کرماشان پب

.موانانی میرانی ساسانی بوو

کات محممد پیامھنری ئیسالم، نامیک دەنرێ بۆ خسرەو پروز شای 

خوسرەو پروز ل قراخ چمی . ساسانی و داوای لدەکات ببت ب موسمان

ل کرماشان دەب، نامک دەخونتوە، تووڕەیی لشی دادەگرێ، نامکی '' قرەسوو''

ی زاینیی سوپای عرەب 640لسای . محممد دەدڕن و دەیخات نو چمکوە

ک ئوکات شارکی ئاوەدان و '' دینوەر''ھرشیکی گورەی کردە سر شاری 

کن، ئوە بوو بۆ چاوترسنکردنی خکی پحشیمت بوو، بم نیانتوانی داگیریب
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دینوەر، ھرشیانکردە سر کرماشان و، شارەکیان ب تواوەتیی خاپوور کرد و 

گنجین و خزنی پاشایتی و سامانی دانیشتوانکیان بتان برد، ھزاران 

دوای ئوەی . منداڵ و ژنوکچی شارەک و دەوروبریان راپچی ئۆردووگکیانکرد

ردەمی لسکانی دواتر و لرشکان''ھوییکان''و '' ئۆمباسییم '' عرجس ک

'' قرماسین':  کوردستان لالین سوپای موسمانانوە داگیرکرا، ب کرماشانیان دەگوت

 تی ماد بواوی ووجا تم''ئجراقی عونرا'' عری . نکرماشان و دەوروب

چند جارک تووشی ئنفال و ورانکاریی لسردەمی دەسالتدارتیی عرەبدا، 

ی زاینی وران و 1220ھات،چند سدەیک دواتر لسردەمی مغۆل  و لسای  

. تانکرا و ھزاران کس ل دانیشتوانکی بدەستی چکدارەکانی مغۆل کوژران

ک ب رەگز) تیمووری شل(زۆرینخایاند سر لنوێ لالین سوپای میر تیموور 

.مغۆل بوو، کرماشان کاولکرا

یک لو شون مژووی و گرنگانی ناوچی کرماشان ک لسرەوەش ناومھنا، 

ە، ک لسردەمی مادەکاندا گرەترین قی شاکانی ماد بوو، بیناک '' گۆدین''گردی 

ب برد و ئاسن و بشوەی بازنیکی خ دروستکرابوو، شش ستوون  وکۆکی 

معمارییکی . رازاوە میچی قیان راگرتبوو، بئوەی ئاسنکان ب دەرەوە بنجوان و

ئوتۆ وەستایانی تدا بکار برابوو ک خک ل دوور و نیزیکوە دەچوون بۆ بینینی 

دوای رووخانی . ئم قال جوان و رازاوەی ک ھمووی ل بردی مڕ مڕ دروستکرابوو

ند ھۆزکی پارتکانوە ب سرۆکایتیی کۆرش، کۆشکی ئیمپراتۆریی ماد لالین چ

 نشی لخاموە دروستکرا'' پارساگاد''ھیم قی ئخشڕووی نناسان . لکۆنین

یان لنیو گۆزەی ئم قالیدا دۆزییوە ک مژووەکی '' بیرە''بوونی ئاوجۆ 
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یکان ک لو '' ییلۆلۆ''و '' گۆتی''ساڵ پشزاین بۆ سردەمی 3500دەگڕتوە بۆ 

.چاخ و سردەمان لوێ ژیاون

ک برەگز ترک بوون و، لسدەی یازدەی زاین '' سلجووقییکان''لسردەمی 

 وە و، زمانی ترکیان کرد بتی خۆیانر دەسژ رۆژاوای ئاسیا و کوردستانیان خست

ھرمیی وتانی زمانی فرمیی حکوومت و ناوچکانی ژردەستیان، لدابشکردنی 

یان وەک ناوەند و گورەترین شاری کوردستان '' کرماشان''ژیردەستیاندا شاری 

.یان بۆ وتی کوردان بکارھنا'' کوردستان''دەستنیشانکرد و، ب فرمی وشی 

دوای چند ھزار سای پ ل کارەسات و کاولکاری و جنۆساید و تانوبۆ شاری 

شان وەک ھرمیکی درینی کوردەواریی رەسنایتیی خۆی کرماشان و ناوچی کرما

پاراستوە و وەکو زۆرک ل ناوچ درینکانی کوردستان لنو رەگزی داگیرکرانی 

ناوچی کرماشان ئوڕۆک نموونیکی راستینی پکوە ژیانی . کوردستان نتواوەتوە

.چندین ئاین و ئاینزای جۆربجۆرە

ی ھتاوی نزیکی دوانزەسدەیک 218ر تبری سای محممد جری- *)8(

خاوەنی پرتۆککی . بر لئمۆ، لشاری ئامۆل لباکووری ئران ھاتووەت دنیاوە

، ھموو رووداوەکانی ئو سردەمی کوردستان و ئران ''تاریخ گبری''مژوویی بناوی 

واتردا، ئم پرتۆکی لسدەکانی د. بۆ ماوەی چل ساڵ برکوپکی تۆمارکردووە

تبری بوو بسرچاوەی زانیاریی بۆ ھموو ئو نووسرانی لئیسالم و 

تبری سانکی زۆر ل بغدا ژیا و جگ . دەستدارتیی ئیسالمییان کۆیوەتوە

لنووسینی پرتۆکی مژوویی، سرقای لکۆینوە و شیکردنوەی قورئان بوو 

خیفی '' ئلمۆکتفی''لسر داوای . ''مع البیان عن تاویلجا''لبرگکدا بناوی 
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عباسی، دوو کتبی دیکی نووسی، یکیان، کۆکراوەی بیروڕای ھموو زانایانی ئاینی 

و پیاوچاکانی ئیسالم تاکو ئوکات سبارەت ب ئاینی ئیسالم دواون، دووەمیان، 

).ر، عوسمان و علیئبووبکر، عوم('' راشدین''ژیاننامی چوارخیفی 

، کوڕی ئبووبکر محممد )ابن اثیر(عزەدین ئبولحسن جزیری - *)9(

ی زاینی لباکووری ١١٦٠عبدولکریمی مووسی لزانایانی سوننی شافعی، سای

کوردستان ھاتووەتدنیاوە، عزەدین حسن جزیری لگڵ دووبراگورەکی 

، لریزی گورەترین )ئبولحسن علیئبووسعادەت مجدەدین موبارەک و(

ابن (لنو ئم س برا زانا و ھکوتووەدا، عزەدینی براچکۆل . زانایانی ئیسالمن

لماوەی . ، بگورەترین لکۆر و مژوونووسی دنیای ئیسالم لقلم دراوە)اپیر

:ژیانیدا ئم برھمانی نووسیوە

''الصحاب فی معرف ک ژیانی (''اسد الغابییاران 7500ناو و کورت س لک

پرتۆکی مژوویی -2). وپەوانی نزیکی پغمبری ئیسالمی تدا تۆمارکراوە

''کانی مووستابالغرائب''- 3. ''ئ العجائب و گرف رتۆکی -٤'' کتاب تحفجامع ''پ

ەکانی جیھانی تاکو رووداو'' الکامل فی التاریخ''پرتۆکی - 5. ''الکبیر فی علم البیان

اللباب فی معرف '' پرتۆکی -6. مانگی تدا تۆمارکردووە-ی کۆچی ٦٢٧سای 

.''االنساب 

گورەترین برھمی عزەدین جزیری کتب مژووییکیتی ک ھتاکو ئوڕۆش 

سردەمی ژیانی عزەدین جزیزی .ب گورەترین سرچاوەی مژوویی زانستی دادەنرێ

لگڵ کۆتاییکانی حوکمانیی سوتان جاللدین خواڕەزمشا وھاوکات بووە

رووداوەکانی ئوسردەمی بوردی وەک خۆی . سرھدانی ئیمپراتۆریی مغۆلکان
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تۆمارکردووە، لبر ئوە کتب مژووییکی بگورەترین سرچاوەی باوەڕپکراو 

.تی مغۆلکاندادەنرێ سبارەت ب سرھدان و بوبوونوەی دەسال

، لنزیکی شاری کرماشان ھکوتبوو، )حلوان('' ئوەن''شاری - *)10(

دەیان زانا و . وە'' جادەی ھورشم''لریزی ئو شاراندا بوو کوتبووە سر ھی 

دوانزەی زاینی لم شارەوە وکسایتیی گورەی ئاینیی لسدەکانی یانزە

رەو ورانی چوو، ھۆی ئمش نازانرێ، پاش دواتر ئم شارە ب. سریانھدا

ک ئوکات گوندکی بچووک بوو، برە برە ئاوەدانی '' سرپ زەھاو''دەیانساڵ 

ئم . ی گرتوە''ئوەن''تکوت و پرەی سند و بوو بشارکی گورە و جی شاری 

.شارە درین ئستش ئاسوارەکی ماوە

–ئار '' ''اردبیل''فارسکان کردوویان ب ک '' ئردەو''وشی - *)11(

ە ک ل کوردی باکووردا '' دەڤر'' ''دەور''. ە'' ئاگر''ونیکی دیکی '' ئار''. ''دەورە

ین و جکاردەبرێ و مانای شوی . بت و گا و '' دەوار''وشڕ و مای مجب یش ک

.بمانای شونی نیشتجبوون'' رو''و '' وار''. مانگا دەگوترێ، ھر لموە ھنراوە

وانز : (ببمال نکیی دوکتۆر جشوە، پرتۆکم پبارەی ئک لیند وشچ

لنووسینی سیروان کاوسی '' مژووی دەسالتدارتیی ئاینی لئران'': بۆ پرتۆکی

).2010سای 12الپڕە 

و فارسکانیش ل '' زنجان''ک عرەب کردوویان ب '' زەنگان''شاری - *)12(

'' قزوەزان''ل سر چۆمی . ''زنجان'': عرەبوە وەریانگرتووە  وپی دەلین

 راندا لی ئخشن شارەکانی ئازەربایجان و ل ل ککی وڕۆکوتووە و، ئکھ
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ی زاینیی، ژمارەی 2010باکووری رۆژاوا ھکوتووە و، بپی سرژمریی سای 

زیکی نکدانیشتوانسی نیو ملیۆن ک .

و 13ک خلکی قزون بووە و ل نیوەی سدەی '' حمدو مستۆفی''مژوونووس 

ی زاینی ژیاوە، ل پرتۆک مژوویی بناوبانگکی بناوی 14سرەتای سدەی 

زمانی دانیشتوانی '': سال لموبر نووسیویتی، دە676ک ''  نزھة القلوب''

مژووی دامزرانی بناخی . تالش گشتاسبی، کوردی پھلوییزەنگان و مراغ و 

دامزرنری ئیمپراتۆریی ''ئردەشری پاپکان''شاری زەنگان دەگڕتوە بۆ سردەمی 

.''شھن''نویلنرا '' ئردەشر''ساسانی و ناوی ئم شارە لسردەمی 

 ژای گۆتندانیشتوانی شا''ھ ل شر و گوندەکانی تالش گشتاسبی، زمانی ب

شاری زەنگان . لواری زەریاچی خزەر ل باکووری ئران ک ب کوردی ناسراوە

لزەمانی ھرشی سوپای ئیسالم، برەنگارییکی زۆریکرد و پاش چند ساک 

داگیر '' براء کوڕی عازب''شڕوپکدادانی بردەوام سرئنجام لالین سرداری ئیسالم 

ی زاینیی بھۆی ھرشی سوپای ) 12(جارکی تر لسدەی . او بتواوەتیی ورانکر

مغۆلوە شارەک ب تواوەتیی خاپوور کرا و، زیندەوەری تدا نھرا و، چند 

باخانکان شاھیدی ئوەیاندەدا سدەیک کالوە و ئاسواری رووخاوی کۆشکوبازاڕ و

نگان لسردەمی دامزراندنی زە. ک سردەمک ئرە شارکی ئاوەدان وپحشیمت بووە

ئیمپراتۆریی سفویی ک پتر ل پنجست ساک لموبر دامزرا، دیسان ئاوەدانی 

تکوتوە و، برە برە لتنیشتی شارە رووخاوەکوە، بناخی شارکی تازە 

دوای ئم مژووە تاوتفت، زەنگان ل چند سدەی رابردوو بمالوە برە . دانرایوە

ە لنو زمان و کولتووری رەگزی ترکدا توایوە و، وەکو زۆرینی شارەکانی بر

ئازەربایجان خۆیان ب ترک و رەگزی مغۆل دەزانن و، زۆرینی بفیت و پیالنی 
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رژمی رەگزپرستی تورکیا، دوژمنایتیی کوردی ھاوڕەگز و ھاوزمانی درنی 

.خۆیاندەکن

کی گورە و شونی نیشتجبوونی سردەمی شار) ماھنشا('' مادشا''- *)13(

 ردەمی مادەکان بووە کسستالی دائزگپاروتووە'' زەنگان''لکش . ھستئ

'' ماد''ھۆزی گورەی . ھی'' ماد ئاوا''بناوی شاگوندک لپانزە کیلۆمتری شاری ماد

ی قزوەزان کاتک برەو پالتی ئران و کوردستانی ئستا ھاتن، بشکی لچۆم

.مانوە ک ئستش بناوچیکی رۆژھتی کوردستان ئژماردەکرت

لبنمای میرانی تبرستان و برەگز ل '' کارن''کوڕی مازیار- *)14(

دوای سرکوتنکانی سوپای خۆرمدین، لگڵ سرۆک . کوردانی بلووچستان بوو

و بنیاندا بیک تا دەرکردنی بابک پوەندیی گرت و بوون ب ھاوپیمانی یک

مازیار بۆ ماوەی شش ساڵ، . داوودەزگ وسوپای داگیرکاری عرەب، پشتیوانی یک بن

ی زاینیی شۆرشکی گورەی ل دژی خلیفی موسمامانان 838تاکو 832لسای 

دوای شکستی خۆرمدینان و کوژرانی بابک و براکی و . موعتسم ھگیرساند

شۆرش، مازیار لنو دارسانکانی مازندەرانوە تاکو لوارەکانی زەریا، سردارانی

خیف . شۆرە و مترز و توداوی دانا و ئامادەی ھرشی سوپای عرەبی کرد

بوو، نارد بۆ '' حسن کوڕی مسعب''موعتسم یک لسردارەکانی ک ناوی 

حسن کوڕی ''ی بئنجام، دوای حفتیک شڕ. لنوبردنی شۆرشکی مازیار

توانی ب بخشینی دراوکی زۆر، ژمارەیک ل پاسوانکانی دەرگای ق و '' مسعب

. سر دیوارەکان بکێ و، سوپاکی دزە بکنوە نو قال و ھۆردووی مازیارەوە

حسنی کوڕی حسن ک فرماندەیکی دیکی عرەب بوو، دەستنیشانکرا بۆ گرتنی 
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خیف موعتسم فرمانیدا ب . توانی مازیار بگرێ و بینرێ بۆ بغدامازیار و 

. دوای لدانی چوارسدوپنجا قمچی ل تاو ئازار گیانی لدەست دا. قمچی بیکوژن

. الش و سری باوی مازیار ل تنیشت سدارەکی بابکوە ھواسرا

ن و زەنگان، ل داونی شاری ھمدان ل نوان کرماشان و سن و قزو- *)15(

.ھکوتووە'' ئوەند''چیای بناوبانگی 

، ل زمانی ئاکدی ب ''ئگمدەن''ل مژووی ئیالمی کۆن ب '' ھمدان''

، ل ''ئگباتانا''ی ھی، لزمانی یۆنانی ب '' وتی ماد''ک مانای '' ئگمتن''

، ل زمانی ئرمنی ب ''ئحمت''ب '' ئارامی''، ل زمانی ''ئکباتانا''زمانی التین 

. نویھاتووە'' ھمدان''فیلی کۆن ب /، ل زمانی کوردیی''ھمتن و ئکبتن''

ھمدان کۆنترین شاری دنیای و خاوەنی مژوویکی ھزاران سای و پش 

ل . بووە'' کاسی''ھاتنی ئارییکان، شاری ھمدان نشینگی سرەکیی گلی 

: ، ک لھزارەی دووەمی پش زاینوە بجماون، دە''ئاشووری''نووسکانی بردە

تگالت پاسری ''شای ئاشوور . ی'' کاسی''ھمدان لریزی ھرمکانی گلی ''

لسرەتای پش زاین داگیرکردووە، کات 1100ئم شارەی لسای '' یکم

ل باکووری قفقازیاوە برەو '' ئارییکان''ھزارسای دووەمی پش زاین، رەگزی 

و '' ورم''برەو ناوچکانی دەوروبری گۆلی '' ماد''خواروو شۆڕبوونوە، ھۆزی گورەی 

گن و مازندەران و (و باکووری ئستای ئران ) ئسفھان و کرمان(ناوەند 

، ل ''بلووچستان''لالی خوارووی رۆژھتی ئرانیشوە ب ) ئازەربایجان و خۆراسان

سرۆکھۆز و . رۆژاواش ب دەشت و داونی زنجیرە چیاکانی زاگرۆسدا بوبوونوە

برە برە ئم شارە بوو ب . گورەکانی ماد بشکیان ل شاری ھمدان نیشتجبوون
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بۆ لدوان لبارەی پیشی بازرگانی و، '' ماد''ناوەندی کۆبوونوەی گورەکانی 

اڕ و رگرتن ل ھرشی دەرەکی بتایبتیی پارزگاریکردن ل شار و باز

. و کردنوەی پوەندیی بازرگانیی ل گڵ وتانی میزۆپۆتامیا'' ئاشوورییکان''

، ل یک لو کۆبوونوانی ''ھرۆدۆت''بوتی مژوونووسی گورەی یۆنانی 

سرۆکی ب'' دیاکۆ''گیرا، ) ھمدان('' ئکباتان'' لنوان گورەکانی ماد ل شاری 

لگڵ . دیاکۆ کسکی ژھاتی و زانا و بلیمت بوو. ھموو گلی ماد ھبژردرا

بدەستوەگرتنی دەست، دەستیکرد ب سازکردنی سوپا و سازکردنی ق و شوورە و 

لسر گردکی گورە قال و کۆشکوباروویکی گورە و . متزر بدەوری شارەکاندا

شاری ھو و قایمی لکۆشکی پت ب دان سازکرد، کم''وشوت حناوبانگبوو'' حب .

میچ و دییوار و کۆلک و . لنیو ھر حوشیکدا کۆشکک ب رەنگکی تایبت سازکرا

دیوار و . ستوونکانی نو کۆشککان ب سدان پیکری ل ز و ئاوی ز سازکران

نو . ەنگ و جوان رازابوونوەستوونکان لبردی مڕمڕ بوون و بونی رەنگاور

. حوشکانیش ب گۆی رەنگاورەنگ و باخچ و باخ و میوەی جۆربجۆر داپۆشرابوو

کۆشکی حوتم . بدەوری ھر حوشیکیشدا دیوار و مترز و پاسوان دانرابوون

کاربدەست و فرماندەکانی وەزیر و. شونی ژیانی دیاکۆ و خزنی حکوومت بوو

رەشخککش . پی پشیان لھر یک ل کۆشککاندا نیشتجکرانسوپا ب

ل سردەمی دیاکۆ، شاری .لدەرەوە و بچواردەوری قالدا، گڕەکیان بۆ سازکرابوو

حوتکۆشکی '' ''ھرۆدۆت''بوتی . ھمدان بوو ب جوانترین شاری سرڕووی زەوین

.وونشاکانی ماد ب درژایی و پانتایی فرسخک ب
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 دان لمتۆرات''شاری ھ '' خمسا''یشدا ناوی بشاری '' ئ م شارەی بھاتووە و ئ

نوھناوە، چۆنک شاکانی ماد ل ھاویناندا سرۆکی وتان و '' ئاشتی و پکوەژیان''

.ھاوڕیانی خۆیان بانگھشتی ئم شارە دەکرد

لتی ماد نیزیکی ست جنگکانی نوان ئاشورییکان و کاسییکان و، دواتر دەو

، سنووری ژردەسالتی ماد خاکی سدان گل ''ھۆوەخشترە''لسردەمی . سای خایاند

ھۆوەخشترە  سوپایکی ب ھز و ئازای پروەدە کرد و، ھرشی کردە . و وتی تنیی

شای . سر شاری نینوا پتختی ئاشوور، دوای جنگکی سخت توانی شارەک بگرێ

سوپای ماد تواوی شارەکانی . ۆی وبنمالکی لنیو ئاگردا سووتاندئاشوور خ

لسردەمی . ئاشووری خاپوورکرد و سرجم دانیشتوانی والتی ئاشوور لنوبران

، یک ل نوەکانی بناوی کورش ک ل دایکوە )ئاستیاگ('' ئیشتۆویگۆ''پاشایتیی 

اپیرانی خۆی کرد و لگڵ ھۆزەکانی بوو، خیانتی ل رەگز و بنمای ب'' پارس''

پارس و ژمارەیک ل سردار و پاسوانکانی کۆشکی پاشایتیی کودەتای کرد و، 

ی پشزاین، بۆ 728بۆ 550کۆتایی ب ئیمپراتۆریی گورەی ماد ھنا ک لسای 

.ساڵ بسر کیشوەری ئاسیا فرمانەوایتیکرد180ماوەی 

، دوای رووخانی ئیمپراتۆریی ساسانی و ھرشی ''تبری''ب وتی مژوونووس 

دوای . عرەب بۆ سر کوردستان، شاری ھمدان لسردەمی ئمام عومر داگیرکرا

چند مانگ لسردەمی خیف عومر شاری ھمدان راپڕین و ھرشیانکردە سر 

را و، سوپا و داوودەزگی عرەب، بم پاش چند رۆژێ راپڕینکیان سرکوتک

دوای کوژرانی ئیمام عومر و بوونی عوسمان ب . سدان چکدار گیران و سریان بدرا

ماوەی . جگری، دیسان خکی ھمدان و دەوروبری ھرشیانکردەوە سر عرەبکان
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لرۆژی چوارەمدا سوپای . س رۆژ جنگکی سخت وخوناویی تواوی شاری گرتوە

ەنگانوە بن و، بزۆری شمشر و سربین و عرەب توانی ھزی دیک ل ز

دوای ئوە چند ھۆزکی عرەب گوزرانوە بۆ . دەستدرژیی راپڕینک دامرکنتوە

'' بنۆ سلم''ھمدان و لوێ نیشتجکران و، یک لسرۆکھۆزە عرەبکان بناوی 

.بوو ب حاکمی شاری ھمدان

رترین پکھاتی شاری ھمدان پکدنن، دوای ھزاران ساڵ، رەگزی ترک زۆ

دانیشتوانی کورد ل پارزگی ھمدان کوتوونت . بدوایدا کورد و ئوجا فارس

. گوندەکانی دەوروبر و، ناو شارەکش بزۆریی ترکزمان و فارسزمانن

ھزاران کلوپلی بنرخ و پیکری زین بدرژایی ئم ھزارن سال لالین 

رانوە دزران و، ئویشی مایوە دوای ھاتنسرکاری رژمی ناسیۆنای فارس داگیرکا

لالین رەزاشاوە، نزیک ب ست ساک لموبر، ھرچی ئاسواری مژوویی 

ھمدان و بگشتی کوردستان برا بۆ مۆزەخانی ئران و، وەک بش ل مژووی 

ۆژگارێ دەگات ئو ئاست ل کورد کی  وچ سردەم و ر. خۆیان تۆماریان کردووە

ھۆشیاریی نتوەیی ک دەسالتکی پشکوتووی مۆدرن لسر خاکی ھزاران سالی 

 ران و لئ ل نرخانوارە بو ئاسموو ئو، ھ نزرشانازیی باوباپیرانی دامل پ

! وتانی ناوچک و ل ئۆروپای وەرگرتوە و بب ب خاوەنی مژووی خۆی
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سرچاوە

From Wikipedia, the free encyclopedia,

Mesopotamia -1

فارسیبزمانی)آزاددانشنام- پدیاویکی(''مانی''2-

سایھولر/یکمچاپیمۆکریانیگیوی''کوردستانفرھنگی''- 3

1999

4 -''فلسیارسانیرامانیوف''مالدوکتۆرنووسینیلزجبن

11الپرە1کۆپلی

نووسینی جمال نبز80ل ''وشنامکی ئیتمۆلۆژیای زمانی کوردی''- 5

یاریکورد، نووسینی زەردەشت میکایلی: سایتی :سرچاوە-6

http://yarikurd.net/ku/bash/kurdistan/page

داھورامیلئدەبینتوەییبیرییانخاکخۆشویستیی- 7

یبابایسدیقنووسینی

)120-119(زین االخبار،  الپڕەی (وەبھافرید -8
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و 42الپڕەی ('' نیشابور شھر فیروزە''پرتۆکی '' سانبا''سرچاوەی -9

43(.

بزووتنوەکانی ئاینیی ئرانی ''پرتۆکی '' سانبا''سرچاوەی -10

.بزمانی فارسی) 183الپڕەی (لسدەکانی دووەم و سیمی کۆچی 

.بابک خرمدین بزمانی فارسی) دانشنام ئازاد(یا ویکی پد-11

ی 1954ئران سای/ چاپی تاران'' بابک خرمدین دالور آذربایجان''-12

مژوونووس، شاعیر و وەرگی ناوداری ئرانی سعید : نووسینی(زاینیی

.نفیسی

119الپڕە ('' زین االخبار''پرتۆکی -13 - 120(

.نعمارلو خراسا/زادویکی پدیا دانشنام آ- 14

/ بوان مژووی دەستداتتیی ئاینی لئران''ی ھوشارنادر شا''-15

)54(نووسینی سیروان کاوسی الپڕەی 

.بزمانی فارسی'' دانشنام آزاد/ دیاویکی پ''ان سرچاوە ناوی خۆراس-16

.دانشنامء آزاد/ ویکی پدیا) گودین تپ(تپۆکی گودن 17-

).دانشنامء آزاد/ ویکی پدیا(اشان و مژووەکی کرم18-
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بۆ کرماشان لسدەی ) تیموورە شل('' ئمیر تیموور''ھرشی -19

.''نزھة القلوب'': ھشتمی زاینیی، پرتۆکی
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