ثيَكةوةذيانى ئايينى لة كوردستان
هيَمن عومةر خؤشناو

(1)1

ثيَشةكى:
َكةوتةى كوردستان ض لة رووى ئاييين ،يا نةتةوةييةوة ،خاوةنى تايبةمتةنديى خؤيةتى ،بةوةى
هةل
فرة نةتةوةيىء فرة ئايينى ء ئاينزايى تيَدا بةرجةستةبووة ،لة رووى ميَذووييشةوة بةشيَك لة
ثيَغةمبةران لةم سةرزةمينةدا نيشتةجىَ بوونةو هةر ئةمةش يةكيَك لة هؤكارةكانى مانةوةى نهيَنيى ئةم
ئايينانة بووة لة هةر ضوار ثارضةى كوردستان ( .2)2بة دريَذايى ميَذووى ئةم خاكة ،لةناو ئةم نةتةوة و
ئايني و ئاينزايانة ييان بةردةوام بووة ،رةنةة لةناو دوو تةرةى ية نةتةوةى دياريكراو و ية ئايني دا
َم لةنيَو دوو ئايني و دوو نةتةوةدا
لة سةردةمانيَكدا ناكؤكى هةبوبيَت و ييانى سةخت كردبيَت( ،3)3بةال
نةطةيشتؤتة ئةو رادةية كة ثيَكةوةييانةكة بنربِ بكات و يةكيَك ئةوى تر بتويَنيَتةوة .لةم روانةةوة
طرنةى ئةم باسة لةوةداية كة تايبةمتةنديي خؤى هةية لة منوونةى جوانرتين و ريَكرتين سيماى
ثيَكةوةييان ،كة دةكرىَ ئةزموون و سيماكانى بؤ شويَنانى تر بةوازريَتةوة ،بةتايبةتى لةم سةردةمةدا
َت بةطشتى و عيَراق بةتايبةتى ثيَكةوةييانى ئايينى و نةتةوةيى لة قةيرانيَكى طةورةداية.
كة لة رؤيهةال
لةو سؤنةةيةوة باسةكة دابةشى ضةند تةوةرةية كراوة كة تيَيدا منونةى ضةند شاريَكى كوردستان
َيةتيي و رؤشنبةريي كراوة ء ،ثةيوةندى
وةرطةراوة و باس لة دميةنةكانى ثيَكةوةييان لة رووى كؤمةال
َى نزرطةو مةزارةكان لة كؤكردنةوةى
َكى كوردستان لة بؤنة ئاينيية جياوازةكاندا و هةروةها رؤل
خةل
دوو ئايينى جياواز و ثتةوكردنى ثةيوةندى ثيَكةوةييان ء بةيةكةوةمردن ء بةيةكةوة ضارةنووسيَك لة
دميةنيَكى تايبةتيى ثيَكةوةييان خراوةتة بةرباس .لة كؤتاييشدا ئةجنامةكانى ئةم باسة خراونةتة
رِوو ،ثاشانيش ليستى سةرضاوةكان ريزكراون.
ثيَكةوةذيان لة ديدى طةريدةو رؤذهةالَتناسةكانةوة
بيَةومان بةشيَكى زؤرى ميَذوى كورد بة دةستى كةسانى غةيرة كورد نووسراوةتةوة ،ئةمة وايكردووة
راستيى واقيعةكة وة خؤى تؤمار نةكريَت و بة طويَرةى ئامانج و مةبةستى ميَذوونووسةكان
َتناسانةى هاتونةتة كوردستان ،طةواهى ئةم
بنووسريَتةوة .زؤربةى ئةو طةريدةو رؤيهةال
ثيَكةوةييانةيان داوةو باسيان لة هاوييانى نةتةوةو ئايينة جياوازةكان كردووة ،لةوانة طةشتى دكتؤر
َةندى كة لة نيوةى دووةمى سةدةى شانزةمى زايينييةوة بؤ مةبةستى
(ليونهارت راوولف) ى هؤل
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 -2بؤ منوونة لةنةةرطرتنى كةشتييةكةى (نوو ثيَغةمبوةر) لوة شواخى جووديى بواكوورى كوردسوتان و مانوةوةى مةزارةكةشوى لوة شوارى جزيورةو
َتى كوردسوتان و (يوون ثيَغةمبوةر) لوة دةشوتى نةينوةواو (ئيورباهي ) لوة
ييانى (زةردةشت ثيَغةمبةر) لة دةوروبوةرى دةرياضوةى ورموىَ لوة رؤيهوةال
عيَراق....تد،
َى  1820دا باس لة نواكؤكى
 -3بؤ منوونة (كلوديوس جةمي ريض) لة كتيَبةكةى خؤيدا كة بة (طةشتنامةى ريض بؤ كوردستان) ناسراوة لة سال
َىَ" :خؤشناوةتى و رةواندزى يةكجار كيَوى و نةزاننء هيض شتيَكيش لة كوشو
ناوخؤيى هؤزة كوردةكان دةكات و لة باسى خؤشناوةتى دا دةل
َيَك دويمنايةتييةكى خويَناويى لة نيَوان دوو ناوضةدا ،لةسةر سةطيَك روويدا بوو ،كة نزيكةى حوةفتا كةسويان
و برِين نايانةيَريَتةوة ...ضةند سال
لةيةكرت كوشتبوو ،لةمانة سى كةسيان لة مزطةوتيَكدا كويراب وون ،كوة هوةردوو دةسوتةكة ثيَكوةوة نويَوذيان كردبووو ،ئةمانوة توا ئيَسوتايش جوار نوا
جاريَك لةسةر ئةم جؤرة شتة هيض و ثووضانة ،يةكرت دةكوين ..شةرِةكانيشيان بة يةكرت كوش نةبىَ دوايى نايةت" .برِوانوة :كلؤديوؤس جوةمي
ريض ،طةشتنامةى ريض بؤ كوردستان  ،1820وةرطيَرِانى :حممد حةمة باقى ،ضاثى سيَيةم ،موكريان ،هةوليَر ،2012 ،ل154
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زانيارى ثةيداكردن لةسةر طيادةرمانييةكان هاتؤتة ئةم ناوضةية و باس لة ثيَكةوةييانى ئايني و نةتةوة
جياوازةكان لة دةشتى هةوليَر و نةينةوا و كوردستانى باكوور دةكات( .4)4هةروةها كارس نيبؤر
َى 1761ز لةطةلَ ستافيَك لة شارةزاو زانايان
َمانى لة سال
-1733( Carsten Niebuhr؟)ى زاناى ئةل
َت ديَن و بةتايبةتى ناوضة جياوازةكانى عيَراق بةسةردةكةنةوةء ييانى كةركو و موس َل
بةرةو رؤيهةال
َمان و
َمان و ،مسول
و شنةالء كؤيةو هةوليَر و ورمىَ باس دةكةن .و باس لة ييانى ئاشوورى و مسول
(5 )5
ئيَزيدى و هةروةها تور و كورد دةكات.
َى ( 1820ريض) طةشتةكةى خؤى بؤ كوردستان دةست ثيَدةكات و زؤر
لة سةدةى نؤزدةيشدا و لةسال
(6)6
َى 1873نيكؤال
بة روونى دميةنةكانى واقيعى ييانى نةتةوةو ئايينة جياوازةكان تؤمارةكات  .لة سال
سيوفى(1901-1829ز لة طةشتةكةى خؤيدا بؤ دياربةكرو حةلةب و زاخؤو ناوضةى شيَخان و موس َل
باس لة ضؤنيةتى ييانى ئاينزاو نةتةوة جياوازةكان دةكات 7 )7(.دواى ثيَنج سالَ لةم ميَذووة يا
ريتؤرى (1921-1841ز) ى مسيؤنيَرو مزطيَنيدةرى فِرةنسى طةشتيَك بؤ ناوضةكانى كةركو ء
َوة بةسةر دةكاتةوة
سليَمانى دةكاتء مةسيحييةكانى سليَمانى ء عيَنكاوة و هةرمؤتة و كؤية و شةقال
(8 )8
و باس لة ييانى ئاينى ئةم ناوضانة دةكات.
هةروةها لة سةدةى بيستةميشدا كاثتنى ئينةليز (دةبليو ئار هاى) ،لة كتيَبةكةى خؤيدا (دوو سالَ لة
َوةو كؤيةش بة تايبةتى دةكات،
كوردستان) ،زؤر بة روونى باس لة كوردستان بةطشتى و شةقال
َةكردن لةطةلَ ئةم
َم بؤ مامةل
ئةمانةو دةيان منوونةى تر ،كة ميَذووى ثيَكةوةييانيان نوسيوةتةوة ،بةال
َنة بكةين:
دةقة ميَذوويانة ثيَويستة رةضاوى ئةم خاال
َتناسةكان وة ية
-1بؤ ثرسى ثيَكةوةييانء نيشاندانى واقيعةكة وة خؤى ،هةموو طةريدةو رؤيهةال
تةماشاى واقيعةكةيان نةكردووة ،ضونكة هةريةكةيان بة ئاماجنيَكى دياريكراو هاتوون ،زانينى
َةر هاتوون
ئاماجنةكة ريَةاخؤشكةرة بؤ زانينى ئةندازةى راستيى واقيعةكة ،هةموو ئةوانةى وة ليَكؤل
بىَ اليةنانة واقيعةكةيان خستؤتة روو ،ئةوانةشى وة ثياوى ئايينى ،يان وة نيَردراوى وةزارةتى
َةرييةكان( ،9)9بة شيَوازيَك نوسيويانة كة لة بةريةوةندى خؤيان دا بيَت ،بؤية
دةرةوة و بنكة هةوال
َةيان لةطةلَ دا ناكرىَ.
َةةو ثيَوانةى راست و دروست مامةل
هةموو جارىَ وة بةل
-2نهيَنى مانةوةى ئةم ثيَكةوةييانة تا ئيَستا ،بةرهةمى ثيَكةوةييانيَكى ئاشتيانةية لة رابردوودا ،بؤية
رووى راستةقينةى واقيعةكة ئيَستا دةردةكةويَت.
 -4برِوانووة كتيَبووى (رحلووة ا ولنوودى الوودكتور ليونهووارت راوولووف الىىطراىىسا -دمش و -رح ى -رالسق ى -رديسالىىر -ر غىىداد-عان ى -رالف وج ى -رهي ى -ر
كسكوك-را يل،رفيرالنصفرالثانيرمنرالقسنرالسادسرعشسرالميالدي،رتسجم :رد.س يمراحمدرخالد،رالدا رالعس ي رل موسوعات،ر يس ت2008 ،م.
 -5ح رنيبو رالطرالعساقرفيرالقسنرالثامنرعشس،رتسجم رعنرااللماني ،رد.محمودرحسينراالمين،رالدا رالعس يى رل موسىوعات،ر يىس ت،ر يىس ت،ر
2006م.
 -6برِوانة طةشتنامةى ريض بؤ كوردستان ،كلؤديؤس جةمي ريض ،وةرطيَرِانى حمةمةد حةمة بواقى ،دةزطواى موكريوان ،ضواثى ثيَنجوةم ،هوةوليَر،
2012
َيَك ثؤستى ديبلؤماسى وةرطرتوة ،برِوانة :رحلة نيقووال سويوفى
َكى سوريايةو لة سةردةمى خؤيدا كؤمةل
َتييةو خةل
َةريَكى رؤيهةال
 -7زاناو ليَكؤل
 ،1873اعتنى بنشرها :تيسةر خلف ،دار التكوين ،دمش 2009 ،
َ ،بنكةى يين ،سليَمانى.2008
 -8طةشتنامةى مسيؤنيَريَك ،يا ريتؤرىَ ،لة فرانسيةوة :نةجاتى عةبدوَلال
َتى عو وانى
َكى بون دةسوةال
َى  1908بؤ زانيارى وةرطرتن لةسةر ييوانى خوةل
 -9بؤ منوونة ئةو دوو ينة ئينةليزةى كة وةزارةتى دةرةوة لة سال
هاتونةتووة كوردسووتان ،بووة ضوواويَكى سوووو سووةيرى هووةموو نةتووةوةو ئاينووةكانيان كووردوة ،بووؤ زانيووارى زيوواتر بروانووةBy Desert Ways to :
Baghdad, By Lousia jebb (Mrs. Roland Wilkins),London; T. FISHER UNWIN,1908
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َكةكة ،رادةى ئاشتةوايى و ثيَكةوةييان لة كوردستان
َكةوتةى جوطرافى و سروشتيى خةل
-3بة ثيَى هةل
َيةتييةكة
لة شويَنيَك بؤ شويَنيَك طؤرِانى بةسةردا ديَت ،بةو واتايةى هةندىَ شويَن بارودؤخة كؤمةال
هيَندة ثتةوة ,بوارى هيض ناكؤكييةكى نةهيَشتؤتةوة.
سيماكانى ثيَكةوةذيان لة ضةند شارو شارؤضكةيةكى كوردستاندا:
-1هةرمؤتة و كؤية:
َمانةكانيشى تيَدا دةيين و هةر لة كؤنةوة تا
هةرمؤتة طونديَكى ديانةكانة و نزيكى كؤيةية و مسول
ئيَستاش سيماى بةيةكةوةييان تيَيدا رةنةى داوةتةوة و بة جؤريَك ئاسان نيية لة ثةيوةنديية
َيةتييةكاندا جياوازى لةنيَوان ئةم دوو ثةيرِةوانة ببينريَتةوة .ئةمةش كاريةةرى زاناو
كؤمةال
َخ بكريَت .بؤ منوونة :مستةفاى كورِى مةالى
ثيَشةوايانى كؤن بووة كة نةيانهيَشتووة سيماكة تةل
َىَ( :باوك زؤر رِيَزى لة برا مةسيحييةكان و جوولةكةكانيش دةطرت ،كاتيَك كة
طةورةى كؤية دةل
دةهاتة مةجلي لة سةرى مةجلي دايدةنان ،كة دةرِؤيشتنيش هةتا بةر قاثى بةِريَى دةكردن،
َى قةرةجة جوو ،باوك خيَرا
سةردةميَكيش هةندىَ كةس كة ماناى دين نازانن هيَرش دةكةنة سةر مال
ثيَرِاطةيى و جوابى بؤ كاكة زيادو مةال حةويَز نارد ،كة ديفاعيان ىلَ بكةن ،باوك ديفاعى ليَدةكردن
رِيَزى ليَدةنان و بة ضاويَكى بةرِيَزةوة سةيرى دةكردن ،دةشيةوت هيض فةرق نيية ئةوانة هةمووى دينى
سةماوين ،ثيَغةمبةرى خؤيان هةيةو خوا دةناسن ،زؤريش لةطةلَ قةشة دادةنيش و لة هةموو بؤنةو
ضيَذنةكانيش دةهاتنة المان و بةسةريان دةكردينةوة.....كاتى خؤى مةالى طةورة دةضيَتة الى (الين)
كة بةرثرسيَكى ئينةليز بوو ،تةماشا دةكا بازرطانيَكى كؤيى لةويَية ،رؤييَكى ثياويَكى مةسيحى
سةردانى باك دةكات ،باوكيش زؤر رِيَزى ليَدةنيَت و لةسةرى مةجليسى دادةنيَت ،كابراى تاجةر ديَتة
الى باوك ثيَى ئةستةم دةبيَت لة خوارةوة دابنيشىَ ثياوة مةسيحييةكةش لةسةرةوة بيَت ،دةضىَ لة
شويَنى كةسة مةسيحييةكة دادةنيشىَ و ثياوة مةسيحييةكةش رةوانةى الى خواريَ دةكات ،مةالى
طةورة زؤر توورِة دةبيَت و بازرطانةكة دةردةكاو ثيَى دةَليَت (هةتا دويَنىَ وة حةقةرِان راوةستابوى
لةالى (الين) ،ئةدى ئةويش وةكو وان مةسيحى نةبوو ،كةضى ضاوةرِوانت دةكرد بيبينى و دةست بة
َمة ئةو برا مةسيحيية لةسةرةوة دابنيشىَ؟
سينةةوة بةرى و كرِنوشى بؤ ببةى ،ئةدى بؤضى ثيَت زول
َةكةم)( ..لة رووى هونةرييةوة ضةندين كةسايةتى
َيَت جاريَكى تر روونةكةيتة مال
دةرى دةكا و ثيَى دةل
َكةوتوون طؤرانيان ضرِيوة ،لةوانة  :مةرِبيَن  ،هةروةها (ثؤتىَ) كة مامى
هونةرى لةم شارة (كؤية) هةل
سيَوة بووة ،سيَوةى هونةرمةند كة مةقامة خؤشةكانى بة ناوةرِؤكيَكى جوان هةستةكانى دةربرِيوةو
ئاويَتةى بون بة كلتورى ئيسالمى لة طوتةى (جومعةية لةطةلَ فةقيَيان دةخويَنني)( ،حةزرةتى
ئيسرافيل) و (كيَوى توور) و ..هتد ،توانيويةتى سوود لة ئاوازةكانى كَليَساش وةربةريَت و ئاويَتةى
بكات بة مةقامةكانى .سيَوة شةماسى كليَسا بووة ،ثةيوةست بووة بة كليَساو مةسيحييةت ،كةضى لة
ديوةخاناندا لةطةلَ (مةال ئةسعةد) ثيَكةوة دانيشتوون و طؤرانى و مةقاميان طوتوةو زؤر رِيَزى
يةكرتيشيان طرتووةو زؤر تةبابوون.

(10 )10

َيوة ،ضاثخانةى زانا ،سليَمانى ،2013 ،ل179-177
 -10ميَذووى هةرمؤتة ،د.هاويين سل
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-2سليَمانى:
َىَ :مةسيحييةكانى سليَمانى
َى  1878دةضيَتة سليَمانى و دةل
يا ريتؤرى لة طةشتةكةى خؤيدا لة سال
تةنها بريتى بوون لة بيت مالَ .سةرجةمى دانيشتوانى شارةكة نزيكةى ثانزة هةزار كةسة ،كة لةم
َمانةكان زؤرينةى شارةكة ثيَك
َة .مسول
يمارةية جولةكةكان بريتني لة دووسةدو ثةجنا بنةمال
دةهيَنن)

(11 )11

 .جةمال بابانيش لة كتيَبى (سليَمانى شارة طةشاوةكةم) باس لة ثيَكةوةييانى ئايينى

لة سليَمانى دةكات و دةنووسىَ :مةسيحييةكانى سليَمانى (كاتى خؤى لة ديَى ئةرمؤتة سةر بة كؤيةو
لة عينكاوةى سةر بة هةوليَر و لة كةركوكةوة هاتوونةتة شارى سليَمانى .ئةوانيش وة دانيشتوانى
شارةكة ،هةريةكة بة ئيشيَكةوة خةريك بوون ،لة (بازرطانى و ئيشى ناوبازارِ) و مووضةخؤرى و مةرى و
َ ئةمرِؤ ثياوى ثياوانةيان
َال
مامؤستا (رس و ضنني و خومضييةتى و جاو دروستكردن...هتد) ماشال
َكى شارةكةدا وة برا بوون و هيض فةرق و
َكةوتووةو هةموو كاتيَك لةطةلَ خةل
(وة جاران) تيَدا هةل
طؤرِانى ئايني لةو برايةتييةى نةكردوون ،لة هةر شويَنيَك بووبن و لة شار دووركةوتبنةوة ،هةر خؤيان
َكةوتووة....
َسؤزى شارةكة بوون .ثياوى طةورةو بةرِيَزيان تيَدا هةل
َكى سليَمانى زانيوةو دل
بة خةل
َةكةيان كةرميى عةلةكة بوو{وةزيرى دارايى حكومةتةكةى مةليك مةمحود} .. .ضةندةها
سةرقافل
هةيارى برسى لة طرانييةكةى سةفةربةردا لة مردن رزطار كردووةو طةليَك شتى ترى ثياوانةى لةم
جؤرةى ثيَشكيَش كردووة

(12)12

.

-3كةركو :
َى  1878هاتؤتة كةركو  ،لةبارةى ثيَكةوةييانى كةركووكةوة دةنووسىَ :
(يا ريتؤرىَ) كة لة سال
َكةكة لة هارمؤنييةكى باش ثيَكةوة
(ئيَمة شادمانني كة دةبينني ويَرِاى هةمةضشنةيى ئايينةكان ،خةل
َمانةكان هةر وةكوو مةسيحييةكان بة قةشة دةَليَن وةستا ،واتة سةردار ،ثةرة مةتران
دةيين .موسول
َمانةكان وة باوكيَك
بةطشتى رِيَزليَةةراوة .من ئةوة تةواو سةراسيمةى كردم كة بيني هاوسىَ مسول
َةى لةطةلَ دةكةن و بة هةموو برِايةكيانةوة جياوازييةكانيان خستؤتة خزمةتى برِيارى ئةو)
مامةل

(13 )13

-4هاوديان:
ئةطةرضى زؤر لةميَذ نيية و سةد سالَ نابىَ مةسيحييةكان لة هاوديان ى دةظةرى سؤران نيشتةجىَ
َى  1928هاتنة
َم وا تيَكةلَ يةكرت بوون ،ئاسان نيية ليَكيان هاويَر بكةين ،ضونكة كة (سال
بوونة ،بةال
هاوديانىَ توانيان طةرِةكيَك بؤ خؤيان دابني بكةن زؤر بة رِيَك و ثيَكى ،ئةوةى زؤر طرنةة توانيان خؤيان
َمانةكان بةوجنيَنن وة دوو برا لة ية طوند لة جل و بةرط و كةلتوورو داب و نةريتيش
لةطةلَ مسول
لةم طوندة مزطةوت هةية و كةنيسةش هةية ،واتة هاوديانن ،هةرضى ثرِؤية هةية بة هاوبةشي ية لة
َمانيَك بةيةكةوة
هةموو خؤشى و ناخؤشيدا بةشدارى يةكرتن لة زووةوة هةر مةسيحيية و مسول
َى  ،1878يا ريتؤرى ،سةرضاوةى ثيَشوو ،ال40
 -11طةشتنامةى مسيؤنيَريَك بؤ ناوضةكانى كةركو و سليَمانى سال
 -12سليَمانى شارة طةشاوةكةم ،جةمال بابان ،بةرطى ضوارةم ،ئاراس ،2012 ،ل318-317
َى  ،1878يا ريتؤرى ،سةرضاوةى ثيَشوو ،ال32
 -13طةشتنامةى مسيؤنيَريَك بؤ ناوضةكانى كةركو و سليَمانى سال

4

َةكان كؤدةبوونةوة بؤ
دةضوونة هةرةوةزى و كةوى بوارى و ضيا لة مانةة زستانةكان لة مال
دروستكردنى دةرمانى (ساضمة) تواندنةوةى م و باروت بؤ فيشةكى ساضمة مةسيحييةكان راوضى
باشيان هةبوونةو طرنةى زؤريشيان بة باغ و باغةوات دةدا ئيَستاش لةطةلَ دابيَت نزيكةى ( )30مالَ
دةبيَت كة ئيَستا نيشتةجيَى طوندن ...هاتنى مةسيحييةكان لة شاوراوة بؤ هاوديان لةسةر دةستى
(سةيد رةسول) بوو كة مرؤظيَكى خواناس و لةخواترس بووة سةخى و سةخاوةت بووة هةميشة
َةكانى بيستةكان شةرِى
بةرطرى لة هةرضى دانيشتوانى طوند بىَ جياوازى كردووة ،بؤ منوونة لة سال
لةطةلَ (سةيد تةها نةهرى) كردووة لةسةر ثاراستنى زةوى و زارى طوندو بةرطرييةكى تةواويشى لة
مةسيحييةكان دةكرد لة هةر كاردانةوةيةكدا).

(14 )14

َوة ،بة
ئةم دةظةرة لة نيَوان رواندزةوة تا شةقال

َتؤن) كة ريَةاى ئؤتؤمبيَلى لة سةرةتاى سةدةى بيستةم كردةوة ،باس لة
طويَرةى دانثيَدانانى (هامل
ثيَكةوةييانى ئايينةكان لةم ناوضانة دةكات بةطشتى وسيماى تةبايى و برايةتى ئةو كريَكارانة باس
َىَ ( :وابزامن هيض ئايينيَك نةبوو ،كة
َم وة برا وابوون .دةل
دةكات كة لةسةر ئايينى جودا بوون بةال
لةسةر رِيَةاكةى رةواندوزدا منوونةيان نةبيَت ،تةنانةت هيندييةكانيش .ضاوديَركةرةكةم سيخ بووو
َمان بوو .هةروةها بةم شيَوةية ئةوانى
َةكةم مةاليةكى مسول
َكةرةكةم هيندؤسى بوو ،شؤفيَرى رؤل
رامال
تريش .جةرجيسى خزمةتكارم ئاينيَكى بؤ خؤى لواندبوو ،كة لة هةمووى ئاسانرت بوو .ئةو دةيةوت بة
َم بىَ سوودة ئةطةر لة جةينةكانياندا هاوبةشى ئةوانيكة نةكةم .لة كاتى
مةسيحى لة دايك بووم ،بةال
َ ئيسماعيل بوو ،لة
َال
َمانةكاندا عةبدول
جةينى مةسيحييةكاندا ئةو جةرجي بووو لةكاتى جةينى مسول
كاتى جةينى جولةكاندا شائول ئيليشوو بوو).

(15)15

هةرةها باس لة مةسيحييةكانى دياناش دةكات

َكةكة وا بة
َةةى ئةوةية لةطةلَ خةل
كة ترساون لةوةى مةليك فةيسةلَ لةو شويَنة اليان بةرىَ ،ئةمةش بةل
باشى يياون ،ثيَيان ناخؤش بووة برِيارى البردنيان بدريَت.

-5شيَخان:
شيَخان كة ناوةكةى بؤ شيَخ عادى كورِى موسافةرى هةكارى و شيَخ حةسةن كورِى عةديَى دووةمى
َمان)ى ىلَ
َى 1924ةوة بؤتة قةزاو هةريةكة لة (ئيَزدى و ديان و مسول
هةكارى دةطةرِيَتةوةو لة سال
نيشتةجيَن و تا ئيَستا منوونةيةكى ثيَكةوةييان بوونة لة كوردستان .سةرةرِاى طرفت و كيَشة سياسى
َنسى
َيان لة رِاطرتنى بةال
و مةزهةبييةكانى عيَراق و ناوضةكة ،زانايانى ئايينى هةر سىَ ئايني رِؤل
ثيَكةوةييان هةبووة( .مةال خةليل مشةختى) (؟ )2007-ز ،كة زانايةكى ئيسالمى و شاعةر و
َةى ،دواى كؤضى
َى بةرضاوى لة ثتةوكردنى ثيَكةوةييان هةبووة ،لةبةر ئةو رِؤل
نووسةريش بووة ،رِؤل
دوايى لة ناوةرِاستى قةزاى شيَخان لةاليةن ثةيرِةوانى هةر سىَ ئايني ثةيكةريَكى بؤ دروست كراوة .لة
َوة ،لة (ضةند طونديَكى خؤيان
َمانةكان لة شةقال
كارةساتى ئةرمةنةكانيش ،ئيَزديةكان هاوشيَوةى مسول
َةيةكى مةسيحى كردؤتةوة و تةنانةت حاكمى شنةال (حةمؤ شرؤ) سةدان
باوةشيان بؤ ضةند بنةمال
َيةتى طونودى هاوديوان) ،فوازلَ هاوديوانى ،ضواثخانةى رؤشونبةرى،
َينةوةيةكى مةيدانى لةسةر كولتورو ميَذووو كؤمةال
 -14هاوديان (ضةند ليَكؤل
هةوليَر  ،2012ل43-42
 -15ريَةاية بة كوردستاندا ،أ.م .هامَل  ،وةرطيَرِانى :د.عةىل عةبدولرةمحان عةسكةرى ،دةزطاى موكريانى2013 ،ل 173
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خانةوادةى ئةرمةنى لة شاخى شنةال حةواندؤتةوةو بةو هؤيةوة ئةوكات لةاليةن ثاثاى ظاتيكانةوة

سوثاس كراوة) (.16)16

َمانةكان نويَنةريان لة ديوانى سةرؤ هؤزةكان هةبووة:
ديانةكان وة مسول
لة كؤنةوة لة رووى بةرِيَوةبردنةوة ،هةموو شار و شارؤضكةكان مةر و دةمرِاستى خؤيان هةبووة و
َوة (مةر)ى خؤى هةبووة و كة
ئةمةش ثيَكةوةييانى ثتةوتركردووة .هةر بؤ منوونة شويَنيَكى وة شةقال
َتى
َةى مةرةكان دةسةال
سةرثةرشتى شارةكة و زؤربةى هؤزى خؤشناويشى كردووة ،بؤية بنةمال
بةرِيَوةبردنيان هةبووة و لةو ميانةشدا ديانةكانيش نويَنةرى خؤيان لة ديوانى مةردا هةبووة و لة
َمانةكان ،حاكمى ئينةليز لة سةردةمى
ديانةكانى شويَنى تر جيا بوونة لة رووى ثةيوةندى لةطةلَ مسول
خؤيدا طةواهى ئةم راستيية دةدات و دةنوسىَ( :طاورةكانى

(17) 17

َوة لةناو ناوضةيةكى
شةقال

َسوكةوتيَكى باشيان لة تةكدا دةكرىَ ،ئةوان سةرؤ هؤز لة
عةشايةرى دةيين ،ئةوان هةميشة هةل
َيان هةبىَ لة باريَكى ثرِ ئاسايش و
َك و مال
ناوضةكة بة طةورةي خؤيان دةزانن ،ريَةةشيان دراوة كة مول
(18)18
ئارامى دان و كةسيش دةست لة كاروباريان وةرنادا)
َييةوة خةريكن ،بةتايبةتى رةزو باغى ئاوى و ديَمى زؤرو بةروبومةكةى بؤ
دانيشتوانةكانى بة كشتوكال
َوة باخى
َوة و كؤية كارى ضنني دةكةن ،ئةوانةى شةقال
ناوضةكانى تر دةنيَرن و (طاورةكان لة شةقال
َيية دةكةن كة كوردةكانى شويَنة
ميوةى فراوانيان هةية بة ثلةى يةكةم ئةوان ئةو قوماشة خؤمال
روتةنةكان و طردؤلكة و بةرزةكان دةيكةنة جل و بةرط -مةبةست ئةو جؤرة قوماشةية كة لة مةرةزى
بزن دروست دةكرىَ و ثيَيدةَليَن كر)

(19 )19

.

رؤيئاواييةكان ستايشى رابةرة ئاينييةكانى كوردستان دةكةن:
كورد هةر لة كؤنةوة لةطةلَ كةمايةتيية ئايينى و نةتةوةيى و مةزهةبييةكاندا باش بوونةو
رؤيئاواييةكان ئةم برايةتي و ثيَكةوةييانة ئاينيية لة ضاوى رابةرة ئاينييةكانى كورد تةماشا دةكةن كة
شيَخ و مةالكان بوون ،تةنانةت هةندىَ مةالو شيَخى كورد بة شيَخى نةسرِانى ناودةبةن لةبةر ئةو
نةرمى نواندنةى كة لة هةمبةر ديانةكان هةيانبووة .بؤ منوونة (لة راثؤرتيَكى (ئيان ي ) بؤ
َةةنامة ( )Ref: FO.195-24دةَلىَ ناوى شيَخ
وةزارةتى دةرةوةى بةريتانى لة 16ى مايسى  1914بةل
 -16التعايش السلمي بني االديان يف كردستان -والشيخان نموذجا ،داود مراد ختارى ،مقال يف كتاب (ثيَكةوةييان لة كوردستان) ئامادةكردنى:
َيؤز بؤ طةشةثيَدانى مرؤيى و ريَكخراوى سةروةرى ياسا ،هةوليَر2013 ،ص113
ريَكخراوى بال
َكو بؤ كريستيانةكان تةنيا وشةى (ديان) بةكار دةهيَنن ،لة سليَمانى وشةى (طاورو)
َوة وشةى طاور بةكارناهيَنن و بةل
َمانةكانى شةقال
 -17مسول
و لة ناوضةى بادينانيش وشةى (فةلة) بؤ كريستانةكان بةكارديَت .ئيَمةيش لةو تويَذينةوةيةدا ،ثيَمان زانسوتى تورة وشوةى ديوان بوةكاربيَنني ،لوة
جياتى هةرية لة وشةكانى مةسيحى و كريستيان و نةصارا ،كة بة هيض شيَوةية لةم ناوضانةى كوردستان بةكارنوةهيَنراون.ثيَمان وايوة وشوةى
َمانةكانيش بةوتريَت موحةممةدى ،ئةمةيش تةنيا
ى بة مسول
مةسيحى طوجناو نيية و وشةيةكى عةرةبيية ،ضونكة ئةطةر بةوتريَت مةسيحى ،دةب َ
رؤيئاواييةكان بةكارى دةهيَنن.
َوكردنووةوةى
 -18دوو سووالَ لووة كوردسووتان (طةشووتيكى نهيَنووى بووؤ ميزؤثؤتاميووا) ،دبليووؤ ئووار هووةى ،وةرطيَرِانووى لوقمووان بوواثةر ،دةزطوواى ضووا و بال
َت ،هةوليَر ،2010 ،ل91
رؤيهةال
 -19سةرضاوةى ثيَشوو ،ل91
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عبدالسالم بارزانى بة (شيَخ النصرانى) دةهات ،لةبةرئةوةى ئةوةندة باش بووة بؤ مةسيحييةكان،
كاهينيَكى طةرِيدة هاتبووة كوردستان و سةردانى ناوضةى بارزان و كردستانى كردبوو سةرسام بوو
بةو تةباييةى نيَوان كوردستانييةكان لة ئايينة جياجياكان كتيَبيَكى نووسيبوو بة ناوى (مهد
البشرية-احلياة يف شرق كوردستان) شيَخ عبدالسالمى بة (برايان بؤرؤ)ى ئةرِلةندى شوبهاندبوو ،كة لة
َة كةس دةستى بؤ ناباو
كردستانيش لةييَر سايةى ئةخالقى ئايينى وةقة زيَرِة لة دةرةوة بةجىَ بهَيل
َى مةسيحى زياتر ثاريَزراو بووة).
مال

(20 )20

دميةنةكانى ثيَكةوةذيان لة رووى كؤمةالَيةتييةوة:
َرت
هةتا لة رووى دابةشبوونى دانيشتووانةوة ،سنوور لةنيَوانيان نةبىَ ،ئةمة ثيَكةوةييانى قوول
كردؤتةوة .بؤ منوونة ثيَكةوةييان لة قةزاى شيَخان و هةندىَ طوندى ناوضةى بةروارى و كؤيةو
َوة ،تايبةمتةندى خؤى هةيةو وة شويَنةكانى تر نيية ،ضونكة لة رووى جوطرافييةوة هيض
شةقال
سنوريَك ئةم ثةيرِةوانى دوو ئايينة لةيةكرت جيا ناكاتةوة ،بة ثيَضةوانةى عيَنكاوا ،لةبةرئةوةى لة
َوى دروست
عةنكاوةدا زؤرينةى هةرة زؤر بةرة هةمووى لة كؤندا كريستيان بوون ،بؤية بوارى تيَكةال
َمانان بة شيَوةيةكى بةتني لةبار نةبووة ،هةتا ئيَستاشى
َيةتى لةطةلَ مسول
كردنى ثةيوةنديى كؤمةال
َوةن زؤرترين ثةيوةندى
َدا بيَت ئةم كاريةةريية هةر بةجىَ ماوة ،هةرضى شيَخان و كؤيةو شةقال
لةطةل
َوةش لة ضلةكانى سةدةى رابردوو ناحيةية بووة سةر بة
ثيَكةوةييانيان تيَدا بةرجةستة بووة .شةقال
قةزاى كؤية ،بؤية لة زؤر رووةوة لةطةلَ يةكرت هاوبةشن ،ويَرِاى ئةوةى لة كؤية طونديَكى تايبةت بة
َوة
َم لةناو ناوةندى شارةكةشدا وة شةقال
َمانيشى ليَن ،بةال
ديانةكان بةناوى (هةرمؤتة) هةية و مسول
َى  1878دا (يا ريتؤرى) نوسيويةتى كة (يمارةى
َةى هةر سىَ ئايني هةبوون .لة سال
بنةمال
َةو مةسيحييةكانيش بةقةد
دانيشتوانى نزيكةى دة هةزار كةسةو لةو يمارةيةدا جولةكةكان سى بنةمال
َمانن)
ئةوان دةبن و ئةوةى ديكة مسول

(21)21

َى 1920يشدا حاكمى ئينةليز دةبليو ئارِ هاى ،لة
 ،لة سال

َوة كة يمارةى دانيشتوانةكانى نزيكةى ( )3000كةس دةبىَء نيوةيان
َىَ (:شةقال
كتيَبةكةي خؤيدا دةل
طاورن ،دةكةويَتة سنوورى باكوورى ضياى سةفني ،كة باكةراونديَكى بةردينى بةرزى ليَذ دةداتة
(22 )22
شارؤضكةكة).
َك هةبووة ،بةتايبةتى مةرى فةرمانرِةوا لة ناوضةكة بايةخيَكى
ثةيوةندييةكى ثتةو لة نيَوان مةرو خةل
َى خؤيان بؤ مةر دووثاتكردؤتةوة .بؤ منوونة لة
زياترى بة كاروبارى ديانةكان داوةء ئةوانيش طويَرِايةل
كؤيةشدا لة سةردةمى (حةماغا)دا هيَندة ثيَكةوةييان ثةرةى ثيَدراوة( ،تةنانةت كؤرةديان هةتا مرد لة
مالَى حةماغاو كاكةزياد بة مةحرةم دةناسرا ،سيَوةى طؤرانيبيَذى مةشوور لة هةموو ثيَويستيَكدا طؤرانيى لة
ديوةخانى كاكةزياد و مةال حةويَزاغادا دةطوت ،لة دةمى ثرييى سيَوةدا كاكة زياد هيَناية بةغداو ئةو ضةند
طؤرانييةى لة ئيزاعة ثىَ ثرِ كردةوة ،سيَوة خؤى خةلقى هةرمؤتة بوو واش بزامن ناوةكةى لة س َليَوةوة بؤتة
َوةتى ،مةسوعود عبوداطال  ،طؤظوارى جوودى (طؤظوارى وةزارةتوى ئوةوقا ) ،يموارة ،10
َةةناموةى نيَودةول
 -20كةمايةتى لة كوردستان بوة ثيَوى بةل
هةوليَر ،ال23
َى  ،1878يا ريتؤرى ،سةرضاوةى ثيَشوو ،ال47
 -21طةشتنامةى مسيؤنيَريَك بؤ ناوضةكانى كةركو و سليَمانى سال
 -22دوو سالَ لة كوردستان  ،2010ال149
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سيَوة ...كةمايةتيى ئايينى ديان و جووى كؤيىَ لة كؤنى كؤنةوة بة تةبايى لةطةلَ مسلَمانى كؤيةو ئةو ناوة
هاتوونةتة خوارىَ .نةبيسرتاوة بة جؤريَكى ئةوتؤ طةلةكؤييى ثيَوة بىَ لةاليةن مسلَمانانةوة دةستدريَذييان ىلَ
كرا بىَ ،رةنطة بةهؤى جوداوازيى دينةوة بيَطاريان كةمرت ثىَ كرابىَ لة مسلَمانان هةروةك لة عةسكةرى و
خزمةتى ئاالَدا ئةركةكة كةوتؤتة سةر شانى مسلَمانان ،لة دةمى ئاذاوةدا كة بة عادةت تيَكةلَ ثيَكةلَى دةبيَتء

سنوور دةبةزيَنن ،ئةو كةمايةتيية ئاينينيانة لةاليةن دةسةالَتدارانةوة ثاريَزراون).

(23 )23

ضةند مةزاريَك ديان و مسولَمانةكان بةيةكةوة كؤدةكةنةوة
َيةتيى و
َوةو كؤية ،هةر تةنيا بارودؤخة كؤمةال
كوردستان بةطشتى و بةتايبةتيش شةقال
َكو لة هةنديَك لةو
بازرطانييةكانى ،ثةيوةندييةكانى ثةيرِةوانى ئةم دوو ئايينةى ثتةو نةكردووة ،بةل
شويَنةوارو مةزارة ديَرينانةش ،بة ئاشتةوايى هةردوو ال بة ثةرؤزى دةزانن و هيض كاميَكيكيش ئةوةى
تر رةت ناكاتةوةء زؤرجارانيش ريَكةوت واية هةردوو ال لة ية كاتدا لةو شويَنةدا كؤدةبنةوة .بؤ
َوةو كؤية هةن طةواهى ئةم ثيَكةوةييانة دةدةن ،ليَرةدا
منوونة ضةند مةزاريَك لة سنوورى شةقال
دةياخنةينة روو:
-1ئةشكةوتى شيَخ وسو رةمحان يان رةبةن بؤيا:
َوةية و شويَنيَكى سةختى
َيَكى ناو ضياى سةفنيء لة بةشى باشوورى شةقال
نزرطةيةكة كةوتؤتة دؤل
َمانةكان ثيَى دةَليَن مةزارى شيَخ وسو
هةية ،ئةشكةوتيَكةو بة الى هةردوو ثةيرِةوانةوة ثةرؤزة ،مسول
رةمحانء ديانةكانيش بة (رةبةن بويا) ناوى ديَنن ،ئةم دياردةية بؤتة جيَى سةرجنى طةريدةو
َتناسةكانيش ،هةر بؤية حاكمى ئينةليز لة بيستةكانى سةدةى رابردوو ئةمةى ال سةير بووةو
رؤيهةال
َةكانى
نوسيويةتى( :ئةوةى سةيرة كة تؤ دوو سىَ مةزار لةو ثاريَزطايةدا بدؤزييةوة كة دةَليَن هى هاوةل
عيسان (س) ،موحةممةدييةكانيش هةموو بة ثةرؤزى دةزانن)

(24 )24

 ،لةسةر دوو الى تاوةرة شاخةكانى

ئةم ئةشكةوت و نزرطةيةدا لة ية كاتدا لةالية (اهلل اكرب) نووسراوةو لةالكةى تريش خاضيَكى رةمزى
ديانةكان كيَشراوة ،كةسيش نايسرِيَتةوةو هةردووكيان بونةتة رةمزيَكى ثيَكةوة ييان لةم شارةدا.
-2ضاكى سةرطردى:
ئةم مةزارةيش كة بة ضاكى سةرطردى ناسراوةء كريستانةكان (مار ئةورةها-ئيرباهي )ى ثيَدةَليَن.
َوةو هةردو ال برِوايان ثيَى هةية بةتايبةتى بؤ دةربرِينى
دةكةويَتة سةر طرديَكى ناو باغةكانى شةقال
مرازو هيَنانةدى ئاواتةكانيان ،زياتر كضان و ينان لة هةردووال دةضنة سةردانى ،زؤر جاران وا ريَك
َريَذن ،بةتايبةتى لةو نةريتة كؤنةى
َى خؤيان هةل
كةوتووة لة ية كاتدا هةردوو ال لةوىَ بن و نيازى دل
كة بةرديَك بة ال كيَلى طؤرِةكةوة دةنوسيَنن ،بؤ ئةوةى مرازيان بيَتة دى.
َى يان مةتران مار مارى:
-3مةزارى شيَخ حمةمةدى بةرطةل

 -23حةماغاى طةورة،مةسعوود حمةمةد ،ضاثى دووةم ،دةزطاى ئاراس ،2010 ،ل69
 -24دوو سالَ لة كوردستان ،سةرضاوةى ثيَشوو ،ل93
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َتى طوندى هةران و باشوورى طوندى
َوةيةو كةوتؤتة رؤيهةال
ئةم مةزارة لة سنوورى قةزاى شةقال
َمان و ديان ،بؤ هيَنانةدى مرازةكانيان و بؤ نةخؤشى دةضنة زيارةتى
َكى مسول
كونةفلوسة ،خةل

(25)25

،

َمانةكانيش بة (شيَمحةمةدى بةرطةرى)،
ديانةكان بةناوى (مةتران مار مارى) سةردانى دةكةنء مسول
هةردوو ال بة هةمان شيَوةى يةكرت ،برِوايةكى زؤر ثتةويان بة ضاكىء ثلةبةرزى ئةم ثياوضاكة هةيةو
لةو روانةةوة دةيان سةربردةو ضةرؤكى تايبةتى ىلَ دةطيَرِنةوة.
َمان و ديانةكان بة ثةرؤز دادةنرىَ،
َوة مةزارطايةكى تر هةية كة الى مسول
-4دةرماناوة :لة شةقال
َك بؤ نةخؤشييةكانى ثيَست بةكارى
قةبريَكى ليَية و لةنزيك قةبرةكة كانييةكى طرِاوى ليَية و خةل
دةهيَنن و ديانةكان ثيَيان واية قةبرةكة خوشكى (رةبةن بؤيا)ية ،وة كلتوريَك الى هةردوو ال
هةركةسيَك بيَتة سةر ئةم مةزارة دةبىَ لةطةلَ خؤى ضةند نان و سةلكة ثيازيَك بهيَنىَ و لةويَى دابنىَ بؤ
ئةوةى ريَبواران بيخؤن.
 -5ضاكى حاجى مر يان ماريعقوب :ئةمةش دةكةويَتة سنوورى طوندى ئاقوبان-ى سةر بة ناحيةى
هةران ،هةردوو ال سةردانى دةكةن و بة ثةرؤزى دةزانن.
َمانةكان بة (شيَخ حمةمةد) ناسراوة ،هةردوو ال سةردانى
-6مةرِبيَنة قةديشة ،لة كؤية ،كة لةنيَو مسول
دةكةن و باوةرِيان ثيَيةتى

(26)26

.

َوةم لوووةوىَ بينوووى ،خانوووةوادة ديانةكوووة مؤميوووان
َمان وخانةوادةيوووةكى ديوووانى شوووةقال
 -25خوووؤم لوووة ثوووايزى  2008دا ضوووةند خانةوادةيوووةكى مسوووول
دادةطةرساند لة دةورى طؤرِةكة ،يةكيَكيان ئامايةى بةوةدا ،كة ئةم ثياوضاكة ناوى مةتران مار ماريية و ئةوان بؤ نةخؤشى زيارةتى دةكةن.
َيوة ،ضاثخانةى زانا ،سليَمانى ،2013 ،ل110
 -26ميَذووى هةرمؤتة ،د.هاويين سل
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بؤنة ئايينييةكان و ثيَكةوة ذيان:
بؤنة ئايينييةكان يةكيَكة لةو هؤكارانةى كة تيَيدا زياتر درةختى ثيَكةوة ييان ئاو دةدريَتء طةشة
َيةتى بة طشتى ثةرةى ثيَدرابىَ ،ئةوا بؤنة
دةكات ،بةتايبةتى لةو نيَوانةدا ئةطةر ثيَشرت بارى كؤمةال
َيةتى تةماشا دةكريَن ،هةمان ثةيوةندى دروست
ئاينيةكانيش كة زؤر جاران شيَوةية لة بؤنةى كؤمةال
دةكةنةوة ،دةتوانني لةم ضةند رووانةوة بؤنةى ئايينى ثؤليَن بكةين:
َمانان (قوربان و رةمةزان) ،هةر لة
َوةو كؤيةدا ،ديانةكان لة هةردوو جةينى مسول
-1جةين :لة شةقال
َمانةكان دةكةنء ثةرؤزبايى جةينيان ليَدةكةن،
َة مسول
بةيانيي يةكةم رؤيى جةين ،سةردانى مال
َمانةكانيش بة هةمان شيَوة لة جةينى لةدايك بوونى حةزرةتى عيسا (س) ،ثةرؤزبايى لةدايك
مسول
بوونى ئةو ثيَغةمبةرةيان ىلَ دةكةن ،ئةمة لة كؤنيشدا هةر هةبووة ،ئةوةتا مةسعوود حمةمةد دةنوسىَ:
(ثياو ماقوولَ و قةشةو ماملةكانيشيان

(27)27

لة هاتوباتى رة

َةكانى
ييات ء جةينةدا بارتةقاى ماقوول

َمانان بةخيَر دةهيَنران و ريَزيان ىلَ دةندرا ،من بة ضاوى خؤم دةمديت لة ديوةخانى باوك
مسل
هةميشة قةشة و مامل لة بارى هةرة سةرةوة جيَةةيان رةضاو دةكرا)

(29 )29

(28)28

َىَ:
َ ) دةل
هةروةها (هامل

َمانةكانيش هاوبةشى ثةرؤزبايى كريسمسيان دةكرد ،وة هةستيَك نة باوةرِيَك).
(مسول

(30 )30

-2ئاهةنةى يادى لةدايك بوونى ثيَغةمبةر (مةولود) (د.خ) :هةتا ئيَستاشى لةطةلَ دا بيَت ،ديانةكان
َمانةكان شةرينى
َخؤشى خؤيان بةم رؤية دةردةبرِن و لةطةلَ مسول
بةشدارى ئاهةنةى مةولود دةكةن و دل
َنة لةم ئاهةنةةدا بةشدار دةبيَت.
َوةش ساال
دةخؤن و دةخؤنةوة و تةنانةت خودى قةشةى شةقال
َمانةكان
َمانان لة سةفةرى حةج و عومرةدا ،ديانةكان هاوشيَوةى مسول
-3لةكاتى هاتنةوةى مسول
َبونى ثةرستشةكانيان بؤ دةكةن.
دةضنة بةخيَرهاتنةوةيانء هيواى قبول
-4ثرسةو ناشتنى مردوو:
َمانةكان لة ناشتنى مردووى يةكرت و ثرسةكةشى بةشدارى دةبن ،بة جؤريَك ئةمة هةر
ديانةكان و مسول
َكو كةسانى ئايينيش لة ثيَشةوةيانن و مامؤستايانى ئايينى وة
َكى ئاسايى نةطرتؤتةوة ،بةل
خةل
َى ثرسة دةبن و قةشةش لة
نةريتيَكى ئيسالمى و كوردةوارى بةشدارى ثرسةى ديانةكان لة هؤل
َمانةكاندا لة مزطةوت بةشدار دةبيَت ،هةر يةكةشيان بة ثيَى سرووت و دابى ئايينى خؤى
ثرسةى مسول
نزا دةخويَنىَ و كةسيش بؤى نيية تانة ببةخشيَتةوة ،بة ثيَضةوانةوة لةاليةن هةردوو الوة بة طةرمى
بةخيَرهاتن دةكريَن.
-5مامؤستايانى ئايينى و ثياوانى ئايينى ديانةكان (قةشة) هةماهةنةييان هةية ،بةتايبةتى لة هةندىَ
َى  2013لةكاتى كؤمةككردنى كوردانى خؤرئاوا ،بة
ثرسى ضارةنوسسازدا ،بؤ منوونة لة سال
كؤكردنةوةى ثارة لة ريَةاى مزطةوتةكان و كَليَسادا ،هةماهةنةى لةنيَوان هةردووالدا كراو نويَنةرى

 -27مةبةستى هى ديانةكان و جولةكانن.
 -28مةبةست مةالى طةورةى كؤيةية.
 -29حةماغاى طةورة ،سةرضاوةى ثيَشوو ،ل69
 -30ريَةاية بة كوردستاندا ،أ.م .هامَل  ،وةرطيَرِانى :د.عةىل عةبدولرةمحان عةسكةرى ،دةزطاى موكريانى2013 ،ل 179
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قةشةو نويَنةرى مامؤستايانى ئايينى كؤمةكةكةيان طةياندة كةمثى دؤميز لة دهؤ .

(31 )31

لة زؤر بارى

َى ضارةسةركردنى كيَشةكانيان هةية ،ئةطةر كيَشةكة لةناو
ديكةشدا مامؤستايانى ئايينى رؤل
خانةوادةى ديانةكانيش بيَت ،بةو ثيَيةى مامؤستايان لةالى ئةوانيشةوة ريَزليَةةراون.

(32 )32

ضةند بؤنةو دابيَكى كؤمةالَيةتى ديكة:
طةرِانةوة بؤ ئاغاى هؤز لةكاتى كيَشةو طرفتةكان:
َمانان و ديانةكانيش ضارةسةر بكةن.
َؤزو سةختةكانى ناو مسول
سةرؤ هؤزةكانيش دةتوانن كيَشة ئال
َتى ئاغايةكانى ئةو نيَوضانةى كة ليَى
(ئاسوورييةكانى باشوورى كوردستان ثابةندى دةسةال
نيشتةجيَن .هةروةها هاوبةشى لة هةندىَ داب و نةريتى عةشةرةتى كوردى دةوروبةريان دةكةن)

(33 )33

هةر بؤ منوونة رةزا زبيَر مةمحوود ئاغا ،كة (ئاغاى عةشةرةتى زيَباريية ،لة طوندى (شةرمن)
نيشتةجيَية ،تيارييةكان (مةسيحييةكان) وةكو زيَبارييةكان بؤ ضارةسةركردنى هةندىَ طرفتى
َؤز ،سةردانى دةكةن).
َيةتى ئال
كؤمةال

(34 )34

َى
نيوةتؤوى و بةكريَدانى زةوى كشتوكال
َييةكانيان بة كرىَ و نيوةكارى و سيَية
َمانةكان ،زؤر جار باغ و زةويية كشتوكال
ديانةكان و مسول
َكيدا هةبووةو جياوازى ئايني و نةتةوة كارى
َةش لة كؤنةوة لةناو خةل
دةدةنة يةكرتو ئةم مامةل
َةكانيان .بؤ منوونة (تيارييةكان ،بةشيَك يان هةموو زةوييةكانيان ،لةبةر نةكردنى
نةكردؤتة سةر مامةل
َةت ،بة سيَية بة فةالحى
كشتوكالَ ،يان لة شار نيشتةجىَ بوون ،يان كاركردن لة فةرمانةةى دةول
زيَبارى داوة)

(35 )35

ئاهةنطى ذن و ذخنوازى:

لةكاتى طواستنةوةى ين و بوو هيَنان ،نان خواردن و زيافةتكردن هةموو الية تيَيدا بةشدار دةبن و
َى تازةى بوو و زاوا ،هةردوو ال ثةرؤزبايى بؤ يةكرت دةنيَرن و ديارى دةنيَرن
بؤ ديارى هيَنانيش بؤ مال
و مرؤ ئةطةر لة دانيشتنةكة بةشدار بيَت ،ناتوانىَ ليَكيان جيا بكاتةوة ،ضونكة نةريتةكة تةواو ئاويَتةى
َيةتى خؤى بةرجةستة دةكات.
يةكرتى بوونةو وة دابيَكى رةسةنى كؤمةال

يةك ثؤشاكى لةنيَوان هةردووالدا:
َوةى يةكيَتى زانايان2013-10-13 ،
 -31ضاوثيَكةوتن لةطةلَ (مةال حتسني خؤشناو) بةرثرسى لقى شةقال
َمان ،زؤر جواران ثوةنا بوؤ مامؤسوتاى ئوايينى هيَنوراوة بوؤ
َيةتيى بةتني لةنيَوان خا نوةوادةى ديوان و مسوول
 -32بؤ منوونة بةهؤى ثةيوةندى كؤمةال
َوة طيَرِايةوة بةهؤى دؤستايةتي
ضارةسةركردنى طرفت و كيَشةكان ،بؤ منوونة م.مال عمر امحد ثيَشنويَذو وتارخويَنى مزطةوتى كاوانيانى شةقال
َمووان بينيوووة لووة ئاشووتةوايى
كؤمنووان لةطووةلَ ضووةند خانةوادةيووةكى ديووان ،جووارى وا هووةبووة ن واكؤكى لووةنيَوان دوو خانووةوادةيان هووةبووة ،ئيَمووة رؤل
َيةتى ناكؤكيان كةوتبوة نيَوانيوان ،ثوةنايان بوؤ
َى  1995دوو كةس كة براى يةكرت بوون ،لةسةر ضةند ثرسيَكى كؤمةال
نيَوانيان ،بؤ منوونة لة سال
ئيَمة هيَنا كة هةردووكيان دؤستى لةميَذينة بوون و كيشةكةمان ضارةسةركردن.
َكراوةكووانى ئووةكادميياى كوووردى،
َ غووةفور ،بال
َينةوةيووةكى جةوورايف-ئووةتنؤطرافى) ،د .عةبوودوَلال
 -33ئاسوووورييةكانى باشوووورى كوردسووتان (ليَكؤل
هةوليَر  ،2010ل 132
َكراوةكووانى ئووةكادميياى كوووردى،
َ غووةفور ،بال
َينةوةيووةكى جةوورايف-ئووةتنؤطرافى) ،د .عةبوودوَلال
 -34ئاسوووورييةكانى باشوووورى كوردسووتان (ليَكؤل
هةوليَر  ،2010ل 153
َكراوةكووانى ئووةكادميياى كوووردى،
َ غووةفور ،بال
َينةوةيووةكى جةوورايف-ئووةتنؤطرافى) ،د .عةبوودوَلال
 -35ئاسوووورييةكانى باشوووورى كوردسووتان (ليَكؤل
هةوليَر  ،2010ل 153
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َمانةكان جلى كوردى دةثؤشن و هيض كاتيَك لة رووى جل و بةرطةوة خؤيان
ديانةكان هاوشيَوةى مسول
َوو جةمةداني
لة كورد دوور نةطرتووةو ثياوةكانيان وة كوردةكان رانك و ضؤغةء ثشتيَن و كال
كوردييان ثؤشيوة ،ينةكانيش هةتا ئيَستايشى لةطةلَ دا بيَت ينة بةتةمةنةكان وة ينانى كورد كراس
و ثؤشاكى كوردي دةثؤشن و بة هيض شيَوةية ناتوانرىَ جياوازيان ىلَ بةرهةم بهيَنرىَ.

(36 )36

هةروةها

ديانةكانى هةرمؤتةو كؤيةش بة هةمان شيَوة جلى كوردى دةثؤشن و (جل و بةرطيَكى تايبةتي خؤيان
(37 )37
َكو ثياوةكان رانك و ضؤغةيان لةبةركردووةو ينةكانيش جلى كوردييان ثؤشيوة).
نيية ،بةل
هةروةها لة شويَنى تريش هةمان ثؤشا دةثؤشن ،بؤ منوونة (( جل و بةرطى ثياوانى طوندى بيَديالَ
{كة طونديَكى ئاسووري نشينةو كةوتؤتة ناوضةى شيَروان مةزن ى نزيك بارزان} هةمان ئةوانةن كة
بارزانييةكان لةبةرى دةكةن و بريتيية لة شةل (واتة شةروال يان رانك) و شةثك (واتة كورتة يان
(38)38

َوو جةمةدانى سور))
َةط و ثشتيَن و كال
ضؤغة) و هَيل

ية ئاقارى هاوبةشى زةوى و زار:

لة زؤر لة طوندةكانى كوردستان ئاقارى طونديَك لةطةلَ طونديَكى تر جوداية ،بةمةش زؤر جاران ضوونة
نيَو ئاقارى ئةوى تر كيَشةى بؤ هةردوو طوند دروست كردووة ،ئةطةرضى سنووريش جيايان بكاتةوة.
َى يةكرتييةو
َم لة ناوضةى بةروارى ،دوو طوندى ئاسوورييةكان و دوو طوندى كوردان ئاقاريان تيَكةل
بةال
َةو بيَروومانى (دوو طوندى ئاسوورين)و هيَتوت و شيظىَ (دوو
كيَشةش دروست نةبووة ((ئاقارى وَيل
َةو كةس دةست بؤ زةوى تةنيشتى يان زةوييةكى بةتالَ دريَذ ناكات ....طندى
طوندى كوردين) ،تيَكةل
باشىَ (ئاسوورى) و سةرنى (كورى) ضياى هاوبةشيان هةية))

(39 )39

هةرةوةزى لة كاركردن دا:

َيةتييةكانة ،لةو
لةناو كورددا زبارةو هةرةوةزى رةطةزيَكى طرنةى مانةوةى ثةيوةنديية كؤمةال
َوة لة رووى باغدارييةوة ،لة زؤر كاردا ثيَويستيان بة بنةماى
َكةوتةى شةقال
سؤنةةيةوة بةهؤى هةل
َكةكة بة ثيَى ثةيوةندى دؤستايةتييان جياوازى ناكةن لة نيَوان
هةرةوةزى دةبىَ ،لةو بارةوة خةل
َمان و ديانيَك ،هةردوو اليان لة توو داوةشاندنء مشتاغى ترىَ و طويَز ليَكردنةوةو بالرو كردنء
مسول
َني لة زستاناندا هةرةوةزى يةكرت دةكةن بة بةسةربردنى
بةرِوو كردن هةنار رِنني ...هةروةها لة بةفرمال
َى يةكرت ،هةروة لةكؤندا كاروانى بازرطانييان بةيةكةوة بووة و
شةوانى دريَذ بة هاموشؤكردنى مال
َيان بردؤتة شارو ديَهاتةكانى كوردستانء بة طةمن و جؤ و شةكر
بةيةكةوة ميوةجات و بةرهةمى خؤمال

َمانةكان جلى كةلةثوورى خؤيان فرِىَ داوةو جلى سوةردةم
َوةيش هاوشيَوةى وةضةى ئيَستاى مسول
 -36وةضةى ئيَستاى مةسيحييةكانى شةقال
دةثؤشن ،لةوةشدا وة يةكن و جياوازييان ىلَ بةدى ناكرىَ.
َيوة ،ضاثخانةى زانا ،سليَمانى ،2013 ،ل110
 -37ميَذووى هةرمؤتة ،د.هاويين سل
َكراوةكووانى ئووةكادميياى كوووردى،
َ غووةفور ،بال
َينةوةيووةكى جةوورايف-ئووةتنؤطرافى) ،د .عةبوودوَلال
 -38ئاسوووورييةكانى باشوووورى كوردسووتان (ليَكؤل
هةوليَر  ،2010ل 81
َكراوةكووانى ئووةكادميياى كوووردى،
َ غووةفور ،بال
َينةوةيووةكى جةوورايف-ئووةتنؤطرافى) ،د .عةبوودوَلال
 -39ئاسوووورييةكانى باشوووورى كوردسووتان (ليَكؤل
هةوليَر  ،2010ل 154
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و ضايان طؤرِيوةتةوة.

(40 )40

ويَرِاى ئةوةى لةناو فةرمانةة حكوميىء كارطيَرييةكانى كوردستاندا

ثةيرِةوانى هةموو ئايينةكان بةيةكةوة كارةكان بةرِيَوة دةبةنء لة زؤر لة بةرِيَوةبةرايةتىء فةرمانةةو
َمانيش
قوتاخبانةو دامةزراوةكانى حكوميدا بةرثرسء بةرِيَوةبةرةكان دياننء بة ثيَضةوانةوةيش مسول
هةن ،واتة بىَ جياوازى بةركردنةوة لةوةى كة ئايينى باباى بةرثرس و بةرِيَوةبةر ضيية،

(41)41

بةو

ثيَيةى ميَذوويةكى دوور دريَذ لة بةيةكةوة كاركردنء بةيةكةوة ييان هةية ،بؤية رةنةة ئةمة
َى لة هيَشتنةوةى ئةم ثةيوةنديية
تايبةمتةندييةكى ديكةى ثيَكةوة ييانى كوردستان بيَت ،كة رؤل
هةبووة.

ثيَكةوة مردن و دواضارةنووس لة دميةنيَكى سةرنج راكيَش دا:

ئةوةى كة سيماى ثيَكةوةييانى كوردستان لة شويَنانى تر جيا دةكاتةوةء بؤتة تايبةمتةندييةكى
َكو لة
َمانء كريستانةكان هةر تةنيا لة يياندا ئاويَتةى يةكرت نةبوون ،بةل
سةرنج راكيَش ،ئةوةية مسول
مردنيشدا لة ية رووداو لة ية شويَندا ئةسثةردةى خا كراون .بؤ منوونة:
َوة ديى رييَمى بةع ،
َكى شةقال
 -1لة هةشتاكانى سةدةى رابردوودا لة ئةجنامى راثةرينى خةل
َكى دةستةةر كردء بيست و سىَ ()23
َكء بىَ جياوازى خةل
رييَمى ئةوسا كةوتة طرتنى خةل
َمانةوة لة سيَدارةدا ،دواى راثةرينيش تةرمى ئةم شةهيدانة
كةسى ئةم شارةى بة ديانء مسول
َوةو لة طؤرستانى طردى زةيتون هةموويان لة ية
لة مةراسيميَكى شكؤداردا هيَنرايةوة شةقال
َمانةكان لة سيَدارةدرابوون،
َوةش كة لةطةلَ مسول
شويَندا نيَذران ،تيَيدا طؤرِى دوو ديانى شةقال
َمانةكان بوونةو بةم جؤرة لة مردنيشدا ثيَكةوة لة سيَدارةدران و ثيَكةوةش
َى طؤرِى مسول
تيَكةل
لة ية طؤرستاندا ضوونةوة بن خا .
 -2هةر لة رِووى سياسييةوة ،ئةو كاتةى طوندةكانى كوردستان لةاليةن رييَمى بةعسةوة
َى خؤيان وةردةرنران ،ئةم رِاطواستنة ديانةكانيشى لةطة َل
رِاطويَزران و لةسةر مالَ و حال
َمانةكان ثيَكةوة طرتةوة .هةر بؤ منوونة طوندى (كةشكاوا)ى سةر بة ناحيةى دينارتةى
مسول
َى 1987دا،
قةزاى ئاكرىَ ،كة دانيشتوانةكةى ئاسوورين (لة نيَوان دة تاكو ثازدةى مايسى سال
َكةكةيان بة زيل بؤ ئاكرىَ طواستةوة .لة
بة شؤفةرى عيَراقى لةطةلَ عةرد تةختكراوة ،خةل
َرِشت نزيكةى نؤ رِؤيان ،بة بىَ هيض شتيَك
شيَنيَك بة تةنيشت بينايةى قاميقامى ئاكرىَ هةل

َكى
َوة بكووة ،دةيووان منوونووةى نوكتووةو بةسووةرهات و قسووةى خؤشووى خووةل
 -40لووةم رووةوة سووةيرى كتيَبووى كةلووةثوورى مةسوويحييةكانى شووةقال
َوة،
َمانةوة لوة كواتى كواروانكردن و بةيةكوةوة كاركردنيوان( ،ضومكيَك لوة كةلوةثوورى مةسويحييةكانى شوةقال
َوةى تيَداية بة مةسيحى و مسول
شةقال
جالل جرجي شيَر ،ضاثى يةكةم ،هةوليَر2007 ،ز)
َةتى مامؤستاى ثةروةردةى ئيسالميدا ،بة ئارةزووى خؤى بوة شويَوةيةكى كواتى
 -41تةنانةت منوونةى وا هةية مامؤستاي مةسيحى لةكاتى مؤل
َمانةكان بوووة ،خوؤى دانوى
َى مسوول
َيةتييةوة تيَكوةل
وانةى ثةروةردةى ئيسالمى بة قوتابيةكان وتؤتةوة ،كةسى وايان هةية هيَندة لة رووى كؤمةال
بةوةداناوة كة بةيانيان لة مالَ نايةتة دةرةوة تا ضةند ساتيَك طوىَ لة دةنةى قورئاخنويَنى ناسوراو (عبدالباسى رعبدالصىمد) نوةطرىَ .خوودى بواس
َبونةى رةطى ثيَكةوة ييانةكةية ،بةتايبةتيش لوة هاوكوارى و كواركردن ئةطوةر سونوورى خوودى سورووتة
كردنةكة لة زمانى خؤيانةوة نيشانةى قول
ئايينييةكةيش بربِىَ.
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َةا ،بة منوونة
لةو ناوة دةخوالنةوة...ئاسوورييةكان دواى تةرحيلكردنيان ،بةسةر ضةند كؤمةل
املنصورية (مسيَريك -باختمة) ،قادسية (ئازادى) ،بةرسظىَ ،دابةشكران)

(42 )42

ثيَكةوة ذيان لة رووى رؤشنبريييةوة:
ئةوةى بؤتة تايبةمتةندييةكى ديكة لة سيماى ثيَكةوةييانى كوردستاندا ،جياواز لة شويَنةكانى تر
ئةوةية ،ديانةكانى كوردستان خؤيان لة كورد جياناكةنةوةو لة رووى سياسييةوة تيَياندا هةبووة بؤتة
َسؤزى خةباتى بؤ كوردستان كردووة ،هةر ئةمة وايكردوة
ثيَشمةرطةو لة شؤرشةكان بةشداربووةو بة دل
لة رووى رؤشنبةرييةوة خؤيان جيا نةكةنةوةو لة ثرؤيةو كاروانى رؤشنبةرى شارةكانيشدا بةشداربن،
بةتايبةتى لة ثةروةردةو فيَركردن دا بة زمانى كوردى خويَندويانةو هةتا دواى راثةرينيش قوتاخبانةى
َمانةكان ،هةر ئةم بايةخ دانة
تايبةت بة خؤيان نةبووةء خؤيان جيانةكردؤتةوة لة خويَندن لةطةلَ مسول
بة زمانى كوردىء رؤششنبةرى كوردى وايكردووة كة:
َى لة بةرةو ثيَش بردنى شيعرى كوردى هةبىَ ،بؤ منوونة
َبكةوىَ و رؤل
-1شاعةرى بةتوانايان تيَدا هةل
شاعةرى كؤضكردوو ،خةليل خؤرانى

(43) 43

(؟1999 -ز) كة خاوةنى ديوانيَكى شيعريية بة زمانى

كوردى ،هةروةها شاكر عؤديش ( )-1939و ضةندانى تر

(44)44

.

َةو سةنتةرة رؤشنبةرى و هونةرييةكان ،هةر لة
-2بةشداربوونى كاراى ديانةكانى كوردستان لة كؤمةل
دامةزراندنى سةنتةرى رؤشنبةرى شةقالوة بةرة تا تيثة مؤسيقايى هونةرييةكانى شارةكة.
َوةو دياناو هةروةها لة كؤيةو
َوة و ديانا ،لة شةقال
َوكردنةوةى دوو طؤظار بةناوةكانى شةقال
 -3بال
َودةكرايةوة ،بابةتى بة
ضةند شويَنى تريش ،كة تيَيدا لةثالَ ئةوةى بة زمانى كوردى بابةتى تيَدا بال
زمانى سريانيش تيَدا نووسراوة ،وة طؤظاريَكى هاوبةشى هةردوو ثةيرِةوانى ئايني.
مسولَمانةكان دةبنة خانةخويَى ئةرمةنييةكان و دوو طةرِةكيان بةناو دةكةن:
لة دواى كارةساتى ئةرمةنييةكان لة توركيا ،ضةند خانةوادةيةكى ئةرمةنى ثةراطةندةى كوردستان
َك كؤمةكييان دةكةنء دوو كةسيان وةكو رةمزيَكى
َوة خةل
َوة ،لة شةقال
دةبن و هةنديَكيان ديَنة شةقال
َمان و مةسيحييةكان ماونةتةوة ،ئةوانيش (يةكيَكيان ناوى كريكؤر
َكى مسول
ئةم شارة لة يادطةى خةل
َوة يياو جيَةاى ريَزو لةاليةن دانيشتوان خؤشةويست بوو ،ئةم ثياوة
بوو ماوةيةكى زؤر لة شةقال
َوة كردةوةو خانوو باخضةيةكى زؤر جوانى دامةزراند ،ئيَستاش طةرِةكيَك لة
يةكةمني طازينؤى لة شةقال
َوة بةناوى ئةو ثياوة ناسراوة "طةرِةكى كريكؤر" ،ثياوى دووةميان ناوى سيمؤن بوو ،ئةويش
شةقال
َكراوةكووانى ئووةكادميياى كوووردى،
َ غووةفور ،بال
َينةوةيووةكى جةوورايف-ئووةتنؤطرافى) ،د .عةبوودوَلال
 -42ئاسوووورييةكانى باشوووورى كوردسووتان (ليَكؤل
هةوليَر  ،2010ل 76
َبذاردةية لة شيعرةكانى تيَداية (ئةو شاعةرةى كوة
َدا) ضا بوو ،كة هةل
َة شيعريَكى بةناوى (شةوى يةل
 -43خةليل خؤرانى دواى مردنى ،كؤمةل
َوة) ،بوؤ زيواتر زانيوارى برِوانوة
مةسيحى بووةو بة كوردييةكى رةوان شيعرى ئةنووسى و بةرهةمةكانيشى بوونةتة بةشيَكى جوانى شيعرى شةقال
َوة ،هؤشةنط شيَخ حمةمةد ،ضاثخانةى رؤشنبةرى هةوليَر ،2008 ،ل90-86
(شاعةرانى شةقال
 -44ئيَمووة تووةنيا منوونووةى ئووةو كةسووانةمان هيَناوةتووةوة كووة بووة زمووانى كوووردى بةرهووةميان هةيووة ،ئةطووةرنا نووسووةريَكى وة شةماشووة ميخائيوول
كتيبيَكى بةناوى تاريخ شقالوة بة زمانى عةرةبى نووسيوةو نووسةرى تريشيان هةن ،ىلَ ضونكة باسةكة لةبارةى ثيَكةوةييانة ،نووسني بة زمانى
َاوبوونى يةكرت ،بؤية تةنيا ئةم منونانةمان هيَناوةتةوة.
َيَكة بؤ زياتر تيَكةل
كورديش هةول
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َانى ضلةكان بةناوى ئوتيَلى (الشمال اجلديد) ئيَستاش كةالوةى ئةم ئوتيَلة هةر
ئوتيَلى دامةزراند لةسال
ماوة و طةرِةكةكة بةناوى طةرِةكى سيمؤن ناسراوة)

(45 )45

ئةجنام:
َينةوةيةدا طةيشتينة ئةم ئةجنامانةى خوارةوة:
لةم كورتة ليَكؤل
 زؤربةى سيماى ثيَكةوةييان لة كوردستان ،تا رادةية تايبةمتةندييةكى ناوازةى هةية ،بةهؤىَمانء ديانةكان نيية،
ئةوةى بة زؤرى هيض سنووريَكى جوطرافى يان دةستكرد لةنيَوان مسول
َيةتيانةوةية.
ئةمةش بةهؤى سرووشتى جوطرافياى ناوضةكةو ثتةويى ثةيوةندى كؤمةال
َمانةكان
 ديانةكان لة رووى رؤشنبةرييةوة خؤيان لة كوردةكان جيانةكردؤتةوةو هاوشانى مسولَيان لة كاروانى هونةرىء رؤشنبةرى بةطشتىء شيعرى كوردى بةتايبةتى هةبووة.
رؤل
َكو لة
َمان هةن ،هةر تةنيا ثيَكةوةييان سيماكةى نيية ،بةل
 لة زؤر لةو ناوضانةى ديان و مسولَمان ثيَكةوةن،
ضارةنوس و ثيَكةوة مردن و ثيَكةوة ئةسثةردةى خا كردنيش دا ديانء مسول
ئةمةش سيمايةكى جياكةرةوةى ثيَكةوةييانة ،كة لة هيض شويَنيَك بةم جؤرة رووينةداوة.
َكو لةنيَوان
َكى ئاساييى هةردوال ،بةل
 لة ثرسة ضارةنوسسازةكان دا نة هةر تةنيا لةنيَوان خةلكَليَسةو مزطةوت و مامؤستا (مةال) و قةشةشدا هةماهةنةى هةية.
 ثيَكةوةييان هيَندة لة كوردستان قولَ بؤتةوةو رةطى داكوتاوة ،لة هةريةكة لة جلء بةرطءَيةتييةكانيشدا هاوبةشن لةم روةوة
هةرةوةزى و بازرطانىء بؤنة ئايينء نيشتمانيي وكؤمةال
منوونةى زيندوو خؤيان بةرجةستة دةكةن.
َكو
 سيمايةكى زؤر تايبةمتةندى ثيَكةوةييان ئةوةية هةر لة زيندووةكان ضرِنابيَوتةوة ،بةلمةزارةكانيش بونةتة ثردى كؤكةرةوةى هةردووال لةية كاتدا ،بىَ ئةوةى هيض طرفتيَك
بيَتةكايةوة.
 ئةوةندةى سياسةتى هةندىَ لة فةرمانرِةواكان لة كؤنةوة تا ئيَستا بةهؤى كةمء كورِى لةَةيان خستؤتة سةر سيماى ثيَكةوةييانةكة ،ئةوةندة سرووشتى
بةرِيَوةبردنى كارةكانيان ثةل
َكء دينداريء رؤشنبةرييةكةيان طرفت نةبوونة لةبةردةم ثيَكةوةييانةكة.
خةل
َمانةكان تةنيا قةتي
 ثةيوةنديية بةتني و ثيَكةوةييانةكةى كوردستان ،هةر لة ديان و مسولَكو لة سةرةتاى سةدةى رابردوودا ثيَشوازى لة ئةرمةنةكانيش دةكةن و لة ئةجنامى
نةبووة ،بةل
َوة بةناوى دوو كةسى ئةرمةنى كراون و
بةهيَزى ثةيوةندييةكة ،ئيَستاش دوو طةرِةكى شةقال
َكى ماونةتةوةو بونةتة كلتوريَكى تايبةتى شارةكة.
َى خةل
لة خةيال

َوةدا ،ئوووا :زرار سوووةرتاش ،طؤظوووارى ئاسوووؤى فؤلكلوووؤر ،يموووارة،،6
 -45راثؤرتيَوووك لةسوووةر ضوووةند دياردةيوووةكى فؤلكلوووؤرى لوووة شارؤضوووكةى شوووةقال
2004ل174
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بة زمانى كوردى:

َ غوووووةفور،
َال
َينةوةيوووووةكى جةووووورايف-ئوووووةتنؤطرافى) ،د .عةبووووودول
 -1ئاسووووووورييةكانى باشووووووورى كوردسوووووتان (ليَكؤل
َكراوةكانى ئةكادميياى كوردى ،هةوليَر ،2010
بال
َوة ،جالل جرجي شيَر ،ضاثى يةكةم ،هةوليَر2007 ،ز
 -2ضةثكيَك لة كةلةثوورى مةسيحييةكانى شةقال
 -3حةمةغاى طةورة ،مةسعوود حمةمةد ،ضاثى دووةم ،دةزطاى ئاراس،2010 ،
 -4دوو سالَ لة كوردستان (طةشتيكى نهيَنى بؤ ميزؤثؤتاميا) ،دبليؤ ئار هوةى ،وةرطيَرِانوى لوقموان بواثةر ،دةزطواى
َت ،هةوليَر2010 ،
َوكردنةوةى رؤيهةال
ضا و بال
 -5سليَمانى شارة طةشاوةكةم ،جةمال بابان ،بةرطى ضوارةم ،ئاراس،2012 ،
َوة ،هؤشةنط شيَخ حمةمةد ،ضاثخانةى رؤشنبةرى هةوليَر،2008 ،
 -6شاعةرانى شةقال
 -7طةشووتنامةى ريووض بووؤ كوردسووتان ،كلؤديووؤس جووةمي ريووض ،وةرطيَرِانووى حمةمووةد حةمووة بوواقى ،موكريووان ،ضوواثى
ثيَنجةم ،هةوليَر2012 ،
َ ،بنكةى يين ،سليَمانى.2008
َال
 -8طةشتنامةى مسيؤنيَريَك ،يا ريتؤرىَ ،لة فرانسيةوة :نةجاتى عةبدول
َيوة ،ضاثخانةى زانا ،سليَمانى2013 ،
 -9ميَذووى هةرمؤتة ،د.هاويين سل
َيوووةتى طونووودى هاوديوووان) ،فوووازلَ
َينةوةيوووةكى مةيووودانى لةسوووةر كولتوووورو ميَوووذووو كؤمةال
 -10هاوديوووان (ضوووةند ليَكؤل
هاوديانى ،ضاثخانةى رؤشنبةرى ،هةوليَر 2012

بة زمانى عةرةبى:

التعووايش السوولمي بووني االديووان يف كردسووتان -والشوويخان نموذجااا ،داود مووراد ختووارى ،مقووال يف كتوواب
-11
َيؤز بوؤ طةشوةثيَدانى مرؤيوى و ريَكخوراوى سوةروةرى
(ثيَكةوةييان لة كوردسوتان) ئاموادةكردنى :ريَكخوراوى بوال
ياسا ،هةوليَر2013 ،
ح رالهولنىد رالىدكرو رليونهىا تر ا لىفرالىطراىسا -دمشى -رح ى -رالسقى -رديسالىر -ر غىداد-
-12
عان -رالف وج -رهي -ركسكوك-را يل،رفيرالنصىفرالثىانيرمىنرالقىسنرالسىادسرعشىسرالمىيالدي،رتسجمى :رد.سى يمر
احمدرخالد،رالدا رالعس ي رل موسوعات،ر يس ت،ر2008م.
 -13ح رنيبو رالطرالعساقرفيرالقسنرالثىامنرعشىس،رتسجمى رعىنرااللمانيى ،رد.محمىودرحسىينراالمىين،رالىدا رالعس يى ر
ل موسوعات،ر يس ت،ر يس ت،ر2006م.
ح رنيقوالرسيوفطر،1873راعرنطر نشسها:رتيسيسرخ ف،ردا رالركوين،ردمش ،ر2009
-14

بة زمانى ئينطليزى:

-15
By Desert Ways to Baghdad, By Lousia jebb (Mrs. Roland Wilkines),London; T. FISHER UNWIN,1908

طؤظار:

َوةدا ،ئا :زرار سةرتاش ،طؤظارى
راثؤرتيَك لةسةر ضةند دياردةيةكى فؤلكلؤرى لة شارؤضكةى شةقال
-16
ئاسؤى فؤلكلؤر ،يمارة2004 ،6ز
َةةنامووةى نيَودةوَلووةتى ،مةسووعود عبووداطال  ،طؤظووارى جووودى (طؤظووارى
 -17كةمايووةتى لووة كوردسووتان بووة ث َيووى بةل
وةزارةتى ئةوقا ) ،يمارة  ،10هةوليَر

ضاوثيَكةوتن:

َوةى يةكيَتى زانايانى ئاينى ئيسالمى كوردستان.
 -1م .مةال تةحسني خؤشناو ،بةرثرسى لقى شةقال
َوة
 -2م.مةال عومةر ئةمحةد ،ثيَشنويَذو وتارخويَنى مزطةوتى كاوانيان-شةقال
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 -3م.ظينار يعقوب سؤال ،سةرثةرشتيارى ثةروةردةيى وانةى بةركارى ،دانيشتوى شةقالوة.
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كۆنفرانسەكە لە شەقاڵوە بەسترا .دواتر بە دەستكارییەوە لە ژمارە 2ی گۆڤاری خاڵ باڵوكراوەتەوە.
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