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 پێشدەست :

كە لەبوارى    ،لە ديارترين مێژوونوسانى كورد   يەكێك بووەبەيانى،  جەميل بەندى ڕۆژم.

زۆر وورد  ،  جيادەكرێتەوە  ، نووسەينەكانى بەوەسەيبێ  وبابەتى نو  سەەدەكانى ناوەڕاسە    مێژووى

  و زانسەەتيانە نووسەەراون، خەو ۆەمۆۆرێكى كەم وێنەى نووسەەينەوە و بەدەرۆسەەتنى خەو مێژووە

ێكى زۆر باشەەى بووە بۆ خەو  رانى يارمەتيدە، بۆۆۆى زمان زانى و ڕۆشەەنبير بوونى فراوبووە

ديۆى كوردى تەاران بەزمەانى كوردى  كەاتێەك بەرنەامەيەكى مێژوويى بۆ ڕا  بوارە، لەو ڕووە وە

خامادە دەكا  دەڵێ  : ))جا خامادەكردنى چەپكە گوڵى مێژووى كورد ۆرايە خەسەەتۆى خێمە، لەو  

گومان دەكرێ  هەم ڕۆشەەەنبيران  ڕودە كە نووسەەەينى كوردى من سەەەادەو بو گرر و  ورتە، و  

((  1گوێى بۆشەەل بكەن هەم ۆوێندەوار و نەۆوێندەوار بەهەسەەتى پاكەوە سەەودى لو وەرب رن .. 

هەروەك لە زانسەەەەەتى ڕێبەازى لێكۆڵينەوەى مێژوويى جەۆتى لو دەكرێتەوە، كە لەمەرجەكەانى  

ى فراوان و مێژوونووسەەى سەەەرەكەوتوو بريتيە لە زانينى زمانى جياواز و هەروەها ڕۆشەەنبير

دونيا بينى و ۆوێندنەوەى زۆر كە سەەرجەم خەم ۆاڵنە  لە ژيان و كەسەێتى م.جەميل بە خاشەكرا 

 . 2بەدى دەكرێ  و ڕەن ى داوەتەوە

يەكەم: سروشتى نوسينەوەى مێژووى كورد الى م.جەميل بەندى ڕۆژبەيانى و بەرهەمەكانى  

: 

ميل بريتى بووە لە هەسەتكردن  اليەنێكى ديكەى سەروشەتى نووسەينەوەى مێژوو الى م.جە

بە خەركى سەەرشەانى ۆۆى بۆ بەديار ۆسەتنى مێژووى شەاراوە و نەبيسەتراوى ميللەتەكەى ۆۆى،  

بۆخەم مەبەسەەتە  هەرگيز كۆڵى نەداوە و هەميشەەە ماندوونەناسەەانە هەوڵيداوە بە سەەەرجەم خەو  

كان و مێژووى  زمانانەى زانيويەتى  سەەەەرچاوەيەك يان  باسەەەێك لەدووتوێى كرۆكى بەڵ ەنامە

گەالنى ناوچەكە بەدەسەەەەتبۆا ، و لە سەەەەەر اليەنێكى شەەەەاراوەى مێژووى نەتەوەكەى بيۆاتە  

بەرديەدى ۆوێنەران، ڕەن ە خەمەشەەەەەى بە  ۆنەانێكى گرن ى بە خەاگەاهێنەانەوەى ميللەتەكەى و 

هۆشەيار كردنەوەيان بە مێژووى با  و باپيرانيان زانيبێ  ، هەروەك )شەيشەرۆن(ى فەيلەسەوفى  

،  3ى دەڵێ  :)هەركەسەێك مێژووى نەتەوەكەى نەزانێ  هەتا هەتايە بە نەزانى دەمێنێتەوە( ڕۆمان

لەاليەكى ديكە  لەو ڕوان ەيەى، كە مێژوو چرايەكەو خەاينەدە ڕۆشەەەەەن دەكەاتەوەت، پێويسەەەەتە  

ڕابردوو بە خێسەەەەتا بەسەەەەتنەوە بۆ خەوەى داهاتوو ڕۆشەەەەن بكرێتەوە، هەوڵيداوە ورە و وێژەيى  

  ەكەى بەرزبكاتەوە بەتايبەتى الوان، بەو خومێدەى لەو چەرمەسەريەى ڕۆژگارىتاكەكانى ميللەت

خەاهێكيەان بەبەردا بكەاتەوە و ڕاميەان بتێنێە  و بەپێى اليەنى مەانەويەانەى ۆۆى لەسەەەەەەر  ۆۆى

، بتوانن خايندەيەكى گە  و دەوڵەتێكى نەتەوەيى بنيا  بنێنەو خەم خەركەشەەەى لە 4بنانەى مێژوو

، لێرەشەەەوە خەو هەموو سەەتەم و نەهامەتيانەى بەسەەەر  5ێويسەە  بوون زانيوەپێشەەمەرگايەتى بە پ

بەتەەايبەتي  بۆۆۆى، كە  بەەاپيرانى،  بەەاو  يەەان  تەمەنى ۆۆى و  ميللەتەكەى هەەاتووە لەمەەاوەى 

گەرميانى بووە و لە لەبنەماڵەيەكى ڕۆشەەنبيرى ناودارى خەو دەڤەرە بوون و پاشەەاني  كاتێك بە  

ى ۆزمەتى كردووە لەو شەوێنانە، هەروەها ژيانى شەۆڕشە ێڕى و وەزيفە وەك مامۆسەتايەكى خاين



پێشەمەرگايەتى و پاشەان زيندانى و دوورۆسەتنەوە لە وەزيفە لەسەەر كورد بوون و كوردايەتى و 

پاشەەان دەربەدەرى و مانەوەى لە خێران و پاشەەان گەڕاندنەوەى بۆ اێرائ و خەو هەموو ديمەنە  

يانەى لەسەەەر كوردبوون و هەسەەتى نەتەوەيى بەسەەەر  جياوازانەى ژيانى و خەو هەموو نەهامەت

، دەبينين كەەاري ەرى هەبووە لەسەەەەەەر خەوەى بەەاشەەەەەتر لە حەەاڵەتى داگيركەەارى و  6هەەاتوون

، بۆيە زۆرينەى كارەكانى تەرۆان كردووە  7چەوساندنەوەى ميللەتى و نەبوونى دەوڵەتى تێب ا  

لە خەفسەانەييانەى كۆمەڵ ە، لەاليەك و بۆ پوكاندنەوە و ڕەتدانەوەى فيكرى نا شەارسەتانيانە و پڕ  

دەرۆسەەەتنى اليەنى شەەەارسەەەتانێتى وەك شەەەارسەەەازى و دەوڵەتدارى كوردان لەو ناوچانەى كە 

لەلێوارى لەناوچووندا بوون، لەسەەرو بەرى نەمانى هەسە  و بيرى نەتەوەيى و تەنانە  بونى  

نەتەوەيى و وەك  اڵبوويەكى دونيا  نە، مامۆسەتا بەبيرێكى زۆر پڕى  8كورديشەدا بوون لەو ناوچا

بينى ۆۆى بە شەەێوازى مۆدێرن و زانسەەتى هەوڵى داوە مێژووى خەو ناوچانەو كورد بەگشەەتى  

، بەجۆرێكى وەها كە 9بنووسەێتەوە و سەوود لە چەندين سەەرچاوەى گرن  و نەبيسەتراو ببينێ  

رچاوەى پێويسە   لەماوەى تەمەنى ۆۆيدا و لەسەەرو بەندى كەمى هۆكارەكانى دەسەتكەوتنى سەە

بۆ توێژينەوە و نەبوونى تەكنۆلبۆجياى سەەەەردەم بۆ پاڵپشەەەتى زانسەەەتى لە نووسەەەينى تێزەكاندا،  

كەچى زۆر وورد و بە تێ ەيشەەەتنێكى لۆژيكيانە هەوڵيداوە شەەەيكارى بابەتە مێژووييەكان بكا  
10 . 

جێ ەى خەامەاژەيە كە مەامۆسەەەەەتەا لەسەەەەەەردەمێەك بەتەنە  دەرۆسەەەەەتنى اليەنى مێژووى  

انيانەى كورد بووە، لە كاتێكدا كە نەك خەو زانياريانە ناوازە و دەگمەن بووە، بەڵكو كورد شارست

م مەامۆسەەەەەتەا جەميەل لە ڕوان ەى نووسەەەەەينەكەانيەوە  اڵبوون بۆۆۆى نەن ى و اەيبە بووە، بە

بەهەموو ۆوێندەوارانى سەەردەمى ۆۆى دەڵێ  كە كورد ۆاوەنى شەارسەتانيەتێكى لە مێژينەيەو  

بەندى هاتنى )سەەەوپاى فتوحاتى خيسەەەنمى بۆناوچەكە(، كە سەەەەرەتاى  ۆنانى  بەڵكو لەسەەەەرو  

مێژووى سەدەكانى ناوەڕاستە كورد وەك نەتەوەيەكى سەربەۆۆ نەك سەر بە توركە خونوزەكان  

و فارسەەەكانى كۆن )پارسەەى كۆن( و اەرەبەكان، نەبووە بەڵكو  خازا و دلێرانە وەك دوژمنێكى  

مسەەوڵمانانى كردووە و لەگەڵيان ڕێككەوتووە بۆ لەناوبردنى    سەەاسەەانيەكان، بەهاوبەشەەى سەەوپاى

دەوڵەتى سەەەاسەەەانى و بەمە  كورد كۆڵەكەى سەەەەرەكى سەەەەركەوتنەكنايان بووە و بەهۆيانەوە  

بەسەەەەر چياو كێوەكاندا هەڵكشەەەاون هەرێمەكانى دواترى فارسەەەيان فەتو كردووە و دواجاري   

لەسەەرەتاشەەوە هەوڵيداوە كورد لە ڕووى  ، هەر  11كورد بۆۆۆيان حوكمى ناوچەكانيان كردووە

نەتەوەيى سەربەۆۆ نيشان بدا  و بنەچەيان ب ەڕێنێەەەەەوە بۆ كۆنترين نەتەوە و ۆاوەنى ۆاك و 

 ، خەوەتا لەزنجيرە وتارێكدا كە لەبەرنامەيەكى ڕاديۆيى كە لەسەەەااڵنى حەفتاكانى سەەەەدەى اڵو

ەوە، بەناونيشانى )كورد و ڕەگەزى  ڕابردوو لە ڕأديۆى كوردى تاران وەك بەرنامە ۆوێندراوەت

خارى(، ڕەگەزى كوردى بۆ زۆر پێ  خاريەكان گەڕاندۆتەوە و باسەەەەى لە شەەەەارسەەەەتانيە  و 

دەوڵەتدارى گەالنى كۆنى باو باپيرانى كورد كردووە لە ناوچەكەدا و تەمەنى خەو شەارسەتانيەتى  

پێى وايە كە كورد بەر لە   ، هەروەها12بۆ زياتر لە پێنج هەزار سەەاب بەر لە ميند دەگەڕێنێتەوە

  و فەرمان ڕەوايەتى بووە لە پاب  اڵسەەەو هەزار سەەەاب بەر لە ميند، ۆاوەنى دەوڵە  دەسەەەە

زنجيرە چيەاكەانى زاگرۆ ، لەوانە  دوو دەوڵەتى كوردى زۆر بەهێز بوون كە بريتى بوون  

ان و لە لولوبى يەكەان و پەايتەۆتيەان شەەەەەارى )هەاڵوان( بووە و خەم شەەەەەارە  دەكەوێتە گەرميە

لەدوايشدا لەسەدەكانى ناوەڕأس  كە ناوەكەى بووە بە )حەلوان( پايتەۆتى ميرنشينە كورديەكانى  

حەسەنەوەى و اەيارى بووە كە خێسەتا بوونيان نەماوە، خەم شەارە  خێسەتا ۆەرابەيەو لە ژێر دار 



و پەردووى نەاوچەيەكى نزيەك سەەەەەەرپێوى زەهەاودايە كە ديسەەەەەان هەوڵەدانە بۆ دەرۆسەەەەەتنى  

نيەتى كورد لە ڕێى باسەكردنى پايتەۆتو:ى گرن  و لە مێژينەى كوردان كە خێسەتا هەر  شەارسەتا

ناويشەى نەماوە، هەروەها گوتى يەكان كە پايتەۆتيان شەارى )خەرەپۆا( بووە كە خەكەوێتە ۆوار 

، لێرەدا بە خاشەكرا دەبينين كە مەبەسەتى مامۆسەتا بە خاشەكرا هێنانەوەى  13شەارى كەركوكى خێسەتا

ەيەكە ديسەان لەسەەر دووشەار و ناوچەى كوردى كە لە خێسەتادا نەك بوونيان نيە بەڵكو  چەند نمون

دێتە پێشەچاو كە سەەر بەنەتەوەى تربن، بەتايبەتى هەردووناوچەى )كرمانشەان و كەركوك(، كە 

لەو ڕێ ەيەوە ڕەسەەەەنايەتى بنەچەى كوردى بردۆتەوە بۆهاوسەەەەردەمى اينميەكان لەناوچەى  

خێران و هەروەها خەكەديەكان لە ۆوارووى اێرائ ، خەمە سەەربارى    )شەو ( لە ۆوزسەتان لە

خەوەى لەوە و بەر بەردەوام باسەى شەارسەتانيەتى كوردى لە كۆندا كردووە و نەتەوەى )كاسەى(  

  و شەەەارسەەەتانيەتيانى كردووە تا دەگاتە سەەەەر اڵناسەەەاندووە و بەردەوام باسەەەى هێز و دەسەەەە

دەوەستێ  و بەپێى سەرچاوەكان بە دەوڵەتى گەورەى    )سوبارى(يەكان و پاشان لەباسى مادەكان

ۆاوەن شەارسەتانيە  ناود دەبا  و دەڵێ : ))يەكەم جار لە سەاڵنانمەى خاشەوريەكانا لەسەەردەمى 

 ەڕاڵى خاشەەورى شەەەلمەنەسەەرى سەەو يەم دا كە لەنيوەى سەەەدەى نۆيەمى بەر لە ميندا ژياوە  

تى )ماداى( اڵى سەۆتى لە واڵچوار دژو ە  تى خاماداى هێناوە، وتويە، سوپاى خاشورىاڵناوى و

يە بريتى بوون لە زاموا واتا بەشەى الى ژوورى خێسەتاى سەلێمانى  اڵداگير كردووە، خەم چوار  ە

و پارسونا هەرێمى سەروى ڕووبارى سيروان كە دەبێەە جوانڕۆبێ ، كيشەسو كە خەكەوێەەە الى  

(( لەاليەكى  14انى خێسەتە بووەسەەرووى ڕووبارى سەفيدەر و ۆارۆار كە لەدەورو بەرى كرماشە

ديكە هەر لەو سەرەتايانەدا هەوڵيداوە، كە باسى ڕەسەنەياتى زمانى كوردى بكا  وەك زمانێكى  

زيندووى ناوچەكە و بە پشەە  بەسەەتن بەسەەەرچاوە بەهێزەكانى دكەى وەك شەەەرەفنامە ڕەۆنەى  

هەورامى و بادينى دەكەن لەو ڕۆشنبير و نووسەرانە  گرتووە كە بەهەڵە خاماژە بە سۆرانى و  

م شەەەەەێوە و زاراوەكەانى  اڵبەڵكو پێي وايە، هەرچەنەدە زمەانى كوردى يەك خەاڕأسەەەەەتەى هەيە بە

جياوازە و خەمە  پەيوەندى بەاليەنى جوگرافى زياتر هەيە و ناوەكاني  ڕاسەەەتيكەى كرمانجى  

ڕەسەەەەەەنەايەتى  ۆوار و كرمەانجى بەاكور و هەروەهەا گۆرانى يەو بەپێى وايە كە زمەانى كوردى 

 –كەلتوڕى   –ۆۆى هەيە و چوار بەشەەى سەەەرەكين بەپێى شەەەرە  نامە خەواني  )كرمانجى  

، هەروەها بەپێى سەەەەەرچاوە ڕەسەەەەەنەكان جەۆتى لە ڕىسەەەەەنايەتى زمانى  15لوڕى(  -گۆرانى  

 كوردى كردۆتەوە .  

خەمە سەەەەەەربەارى ڕەۆنە تونەدەكەانى لەو هەموو ۆورافەا  و هەڵبەسەەەەەتنەانەى بەنەاوى  

ى بۆ مێژووى كوردى سەەدەكانى ناوەڕاسە  نووسەراون هەڵبەسەتراون، كە نەك سەوود  ۆەمۆۆر

ب رە زيانيشەەەەيان بەو مێژووە گەياندووە، بۆيە بەهەموو توانايەوە لەدژيان وەسەەەەتاوە، كتێ  و 

لێكۆڵينەوەى لەبەارەوە دەركردوون و تەا بۆ تەاك و نەوەى نوێى كورد ڕوونبكەاتەوە كە خەمەانە  

تێكى ڕاسەەتيان نيە،  كە خەمە  بەشەەێكى گرن ە لە دەرۆسەەتنى مێژووى  ۆورافەن و هيچ بنەڕە

، لەم بوارەشەەدا م.جەميل بۆۆۆى  16شەەارسەەتانيانەى كوردى سەەەدەكانى ناوەڕاسەە  الى م.جەميل

م بەو پێيەى كەسەەايەتيەكى چاونەتر  و بوێر بووە و هەرگيز  اڵتوشەەى چەندين گرف  بووە، بە

دۆتەوە لە پێناو دەرۆسەەتنى ڕاسەەتيەكان و نەهێشەەتنى  سەەوى لە ووتنى ڕاسەەتيە مێژووييەكان نەكر

ۆورافە و خەفسەەەانە لەكۆمەڵ ا و دەرۆسەەەتنى اليەنى ڕاسەەەتى و دروسەەەتى و بنەڕەتى مێژوويى  

تداران بێ  بە زيندانى  اڵبابەتەكان، بەم هۆيەشەەوە توشەى ڕێ رى و خازار بووە ل لەاليەن دەسەە

فسەانەيى و ۆەڵكانى ناحاڵى كاتێك م.جەميل  و دەركردن لەكار و پيشەە يان ۆاوەنانى بۆچوونى خە



، بەهەرحەاب بەرهەمەكەانى م.جەميەل لەبوارى مێژوو  17بەبەاسەەەەەكردنى بەابەتەكەان زيەانى لێەداون

بەگشەەتى و مێژووى شەەارسەەتانيەتى كورد لە سەەەدەكانى ناوەڕاسەە  گەلێك زۆرن و هەروەك  

  زانيون. بۆيە ج ە خاماژەمان بۆكرد لە پێشەتر م.جەميل، توری  و فارسە  و اەرەب  بە باشە

لە وتەار و نووسەەەەەين  یە لە گۆڤەار و ڕۆژنەامەكەانى )ڕوونەای ، گەالوێژ، دەن   گێتي  تەازە، 

هەولێر، هەتاو، ژين، هيوا، شەەەفەئ، ڕزگار ، بوێسەەە، نەورۆز، الحوادو، سەەو  ااڵحرار، 

،  ، ۆەبا ، ڕۆژ  نور، بەيان، یاروان، ڕۆشەەنبير  نور الثورةیریوک، األهل ، االسەەتلنل،  

هاویار ، گۆڤار  یۆڕ  زانيار  یورد، نوروز العرائ، ڕەن ين، هەزارمێرد، یوردسەەەەتان   

نور، ااڵتحاد(دا باڵو  یردوونەتەوە، گەلێک بەرهەم  دەسەەتنووسەە  ديیەيشەە  هەبووە و لێ   

 فەوتاوە. یتێبە لەچاپدراوەیان :

 .١٩٤٠ –. گاڵتەوگەپ  مەال  مەزبوورە ١

                               ١٩٤٢ –. چل وەزير ٢

 ١٩٥٣ –. حيیايەت  مەال  مەشتوور ٣

، ٢؛    ١٩٥١، بغەداد،  ١. محمەد أمين زی  بەک، تەخريل السەەەەەليمەانيە وأنحەاختەا،  ٤

 )لە یوردييەوە بۆ اەرەب ( ٢٠٠٢ –السليمانيە 

 )لە فارسييەوە بۆ اەرەب ( ١٩٥٣ –. شرفۆان البدليس ، شرفنامە، بغداد ٥

 )لە یوردييەوە بۆ اەرەب ( ١٩٥٧ –، بغداد ١ج. رفيق حلم ، مذیرا ، ٦

 )لە توریييەوە بۆ اەرەب ( ١٩٦٣ –. حیم  سليمان، الرساخل الملدسة، بغداد ٧

)لە توریييەوە بۆ اەرەب ، بە   ١٩٨٠  –. مەذیرا  مەخمون بيەک بن بيیەبيەک، بغەداد  ٨

 هاوبەش  لەگەب شویور مستەفا(

يل ابيەد  الشەەەەەمزين  چەد الحیومە . الشەەەەەاهزادە نەادر ميرزا اللەاجەار ، پورە الشەەەەە٩

،  ١٩٨٦،  ١٤و بەرگ     ٣٦٠-٣٢١، ل١٩٨٥،  ١٣اللەەاجەەاريە )وەرگيراوە لە بەرگ   

بەرگ     ٢٣١-٢٠٣ل زانيەەاري   ٥١٨-٤٨٣، ل١٩٨٧،  ١٧-١٦و    گۆڤەەار  یۆڕ  

 دەستە  یورد( -ايرائ

 ١٩٩٢ –. فەرمانڕەواي  مویريان، بەندا ١٠

  ١٩٩٣  –تەوەي  یورد لە توریيا، بغداد . خيحسەەەان نور  بتليسەەە ، بزووتنەوە  نە١١

 )لە توریي  اوسمانييەوە بۆ یورد (

 )وەرگێڕان و سانیردنەوە( ١٩٩٥ –. أپران تخريۆيان ان الیرد، بغداد ١٢

 ١٩٩٦ –. مێژوو  حەسەنوەيت  و اەييار ، بەندا ١٣

)لە فارسەەەەيەوە بۆ    ١٩٩٧  –. وا د ، واڵت يري  ڕەشەەەەەۆای  اێرائ، سەەەەلێمان   ١٤

 یورد (

 )لە فارسييەوە بۆ اەرەب ( ١٩٩٨ –. الشيل حسين اللاي ، سراج السالیين، أربيل ١٥

 )لە توریييەوە بۆ اەرەب ( ١٩٩٨ –العامرە، بغداد  ة. بغداد الجن١٦

 ،١٩٩٩ –. مدن یرديە  ديمە، السليمانيە ١٧

 ٢٠٠٠ –. چوار دەوڵەت  فەرامۆشیراو  یورد، هەولێر ١٨

 ٢٠٠١ –اوان، سلێمان  . د. مستەفا جەواد، اێو  ج١٩

( والمعروفين من الروژبيانيين ف  الیت  ة)الروزبتاني  ةالروژبياني ةە ان العشەيرذ . نب٢٠

- ٢٦٧، ل١٩٨٤،  ١١)پێشەەەەتر بە دوو بە  لە بەرگ     ٢٠٠١ –، أربيل  ٢،  ةالتخريۆي



دەسەەەتە     -  گۆڤار  یۆڕ  زانياري  یورد ٣٨٨-٣٣١، ل١٩٨٥،  ١٢و بەرگ     ٣٢٢

 باڵوبووەتەوە(یورددا 

 ٢٠٠٥ –هەولێر  -. واڵتەیە  باشتر بناسە، دەزگا  خارا ٢١

 ٢٠٠٥ –. یورد و ڕەگەز ، یەریووک ٢٢

 ٢٠٠٦ –. یەریوک: ناو  یۆن ، دانيشتووان ، دەسەاڵتەیان ، یەریوک ٢٣

 .١٩٦٨تاران،  -. وتەیان  شاهنشاه خارياميتر، انتشارا  و رواب  اموم ٢٤

   بە زنجيرە لە گۆڤاردا باڵوبووەتەوە:خەم یتێبانەيش  یات  ۆۆ

 وتخريۆە( و . زانست  فەرمايش  و مێژوو  )الم الحدي١

 ن وتخريۆە(ۆوێندن   ورخان و مێژوو  )الم تجويد اللرآ. زانست  ڕەوان ٢

 . بوێژە یوردەیان  واڵت  یەریووک٣

 . دێريیچە  تيرە  ڕۆژبەيان ٤

 وتخريۆە( و تلسيم الميرا. زانست  یەلەپووربەشیەر  و مێژوو  )الم ٥

 .18. مێژوو  دەروێش  لە یوردستانا ٦

بەم جۆرە  دەبينين كە م.جەميەەل لە هەموو  ۆنەەانەكەەانى تەەايبە  بە مێژووى كورد 

هەوڵيداوە كە نووسينى هەبێ ، اليەك بەالى مێژووە بكاتەوە و لە هەرچوار پارچەى كوردستان  

ە بەتەايبە  تەرۆەانى كردبێە  بۆ دەرۆسەەەەەتنى  م ديەارترينيەان، كاڵگرن ى و بەايەۆى پێبەدا ، بە

اليەنى شەەەارسەەەتانيانەى كورد بريتين لە چەند كتێبى وەرگێڕدرا و كتێبى نووسەەەراو و هەروەها  

وتارى زانسەتى بەپێز، كەبە بۆچوونى خێمە بەشەى زۆرى نووسەينەكنايشەى دەكا  و خەمە  واى  

ۆى بكەوێە  كە لە كردووە لەم بوارە پێشەەەەەەنە  بێە  لە پێشەەەەەى هەموو نووسەەەەەرەانى پێشەەەەەۆ

گۆڤەارەكەانى كۆڕى زانيەارى كورد يەان مجمم المي ارا ي يەان كۆن رەى تحليلەاتى خێرانى  

و  اڵ و يان لە گۆڤارى كاروان و هەندێك ڕۆژنامە  نوسەەينى ب1979  –  1965نى  اڵنێوان سەەا

كردۆتەوە وەك ڕۆژنەامەكەانى ژين و ژيەان بە زنجيرە و هەروەهەا ڕۆژنەامەى سەەەەەو  االحرار 

لە پەاشەەەەەاني  زۆرينەى وتەارە زانسەەەەەتيەكەانى كۆكراونەتەوە و لەدوتوێى كتێبێەك يەان  ...هتەد و  

وى كردونەتەوە هەنەدر:يەان پەا  ژيەانى ۆۆى لە چەاو دراون و كۆكراونەتەوە،  اڵنەاميلكەيەك ب

وى كردونەتەوە ۆۆى  اڵلەكاتى ۆۆشى بۆيە نەيكردوون بەكتێ  و زياتر لە دوتوێى گۆڤارەكان ب

ى بووە و بوونى خەم گۆڤارانەشەى بەهەل زانيوە تا لێكۆڵينەوەكانى تايبە   وتەنى لەبەر كەم دەسەت

بە مێژووى شەەارسەەتانيانەى كورد لەسەەەدەكانى ناوەڕاسەە  بەشەەێوەى پوۆ  و كور  زانسەەتى  

و بكەاتەوە، هەروەك دەڵێە  : )سەەەەەەرەتەا بيرم لەوە كردەوە، كە لەو سەەەەەەرچەاوانەى دەسەەەەەتم اڵب

ى پەراوێزەكەانم لەنەاو وەرگێرانى كتێبى )شەەەەەەرەفنەامە(  كەوتبوون وەك پەرەگرا  بۆ تەواوكەار

و  اڵ م بيرەكەم گۆڕى پەا  خەوەى )كن رە تحليلەاتى ايرانى( دامەزرا، كە باڵوى بكەمەوە، بەاڵب

نە بوو، خەم هەلەم  ۆسەەتەوە تا بەشەەدارى تێدا تێدابيكەم، بە لێكۆڵينەوە لەبارەى  اڵكراوەيەكى سەەا

كورديەكان، يەكەم لێكۆڵينەوەم لەبارەى ميرنشەەينى )حەسەەنەوەيتى( بوولە  دەوڵە  و ميرنشەەينە  

م بە لێكۆڵينەوەيەكى پوۆ ، كە لە بيسەە  الپەڕە تێپەڕى نەدەكرد، اڵدەينەوەر و شەەارەزوور، بە

(  ة پاشەەەەان لێكۆڵينەوەى دووەمم لەبارەى دەوڵەتى )اەيارى( بوو كە بەهەڵە بە دەوڵەتى )العنازي

( و ۆەڵكانى هاوشەێوەى خەو ناونراوە، لێكۆڵينەوەى سەێيەم لەبارەى  19تللەاليەن )مسەعر بن متل

دەوڵەتى )شەەوانكارە( لە هەرێمى شەەيراز و بەشەەێك لە هەرێمى كرمان، خەنجام دا خەو دەوڵەتەى  

كە لە شەرفنامە ناوى نەهاتووە، مەگەر بەسەر ناوى يەكێك لە فەرمانڕەواكانى تێپەڕى كردبێ  



وەى چوارەمم لەبەارەى حكومەتى دنبلى بوو، لە شەەەەەارى ۆوى و بەاسەەەەەێكى هەاتبێە ، لێكۆڵينە

هەرێمى تبريز و لێكۆڵينەوەى پێنجەمم لەبەارەى ميرنشەەەەەينى موكريەان بوو هەر لەكۆنەوە تەا  

ڕووۆانيان، پاشەەەان لێكۆڵينەوەيەكم نووسەەەى لەبارەى هۆزى جاوان بەو پێيەى بنەڕەتى هۆزى  

دەوروبەرى چياى دەماوەند بووە، زمانيان    )جا (ى خێسەەەەتا بوون، كە نيشەەەەتمانى بنەڕەتيان لە

شەێوەزارى كرمانجى باكوور بووە، پاشەان لە سەەردەمى حكومەتى حەسەنەوەيتى كۆل دەكەن بۆ  

ناوچەيەك پێى دەگورترێ  )جاوان رود(، پاشان لەچوارچێوەى هێزەكانى دەوڵەتى حەسنەوەيتى  

ۆل دەكەن بەرەو باشەوورى  دەكشەێن بەرەو )نەهرەوان( و پاشەان  لەگەب شەازنجانى اەيارى ك

بەنەداد، لەوێ  لەگەب هۆزەكەانى بني مزيەد األسەەەەەدى شەەەەەارى )حلە( دادەمەزرێنن، پەاشەەەەەان  

دەگەڕێنەوە بۆ چيەاكەان، پەا  خەوەى هێزەكەانى هۆالكۆ بەنەداد و دەوروبەرى وێران دەكەن، 

كانى  كۆچكردوو د.مسەتەفا جواد لێكۆڵينەوەيەكى نوسەيبوو لەبارەى هۆزى جاوان و فەرمان ڕەوا

و زاناكانى و خەديبەكانى و لەبارەى دامەزراندنى شەەەەارى حلە بەهاوبەشەەەەى لەگەب هۆزى بنى  

مزيد االسدد و شازنجانى اەيارى كوردى و خەو لێكۆڵينەوەيشم وەرگێڕايە سەر زمانى كوردى  

(، وە 1928  -  1927وم كردنەوە )اڵلە ڕۆژنەامەى ))ژين((ى كوردى بە زنجيرە وتەارێەك ب

اكەان كەاتێەك لە خێران گەڕامەوە بينينم، كە خەديە  محمەدى مەال ابەدالكريم، دوو  لەكۆتەايى حەفتە

وى كردوونەتەوە، لە گۆڤارى  اڵلەو  لێكۆڵينەوانەم كە خاماژەم بۆ كردن كردوويەتيە اەرەبى و ب

إمەارة بني  ، بەنەاونيشەەەەەانى )6و   5( لە ژمەارەكەانى -خەة الكرديەة  التي  –)المجمم العلمي العرا ي  

(، بەهۆى كەم دەستى لەوەى كە بتوانم  دينور و مشاهيرها( و )تتم في نر  ايرانايار و حكوم

و كردنەوەى لێكۆڵينەوەكانم ، بۆيە  اڵوەك كتێ  چاپيان بكەم، بوونى خەم گۆڤارەم بەهەلزانى بۆ ب

و كردەوە لە سەەەاڵى اڵب  7( بەزمانى اەرەبى لە ژمارە  20لێكۆڵينەوەيەكم بەناونيشەەەانى )بندنجين

((مان لە توركيەوە وەرگێڕا  مذكرا  مخمون بكەب زاناى گەورە شەكور مسەتەفا ))و لەگ  1980

كە لەپێ  شەەەرە  نامە بە نزيكەى بيسەە  سەەاڵێك نووسەەراوە، مجمعى المى اێرا ى لە سەەاڵى 

چەاپيەان كرد، هرەوەك لێكۆڵينەوەيەكى ترم بەنەاونيشەەەەەانى )فەرمەانڕەوايى شەەەەەوانكەارە(    1980

ى ساڵى   10ەكە و پاشان كتێبى دا وئ )دى كوك( لە ژمارە  گۆڤار  8بەزمانى كوردى لە ژمارە  

(، لە ۆوارەوە هەوڵەدەدەين بە چەنەد بەاسەەەەەێەك خەم بەابەتەانە زيەاتر شەەەەەيكەار 21و كردەوەاڵب 1983

بكەين، بەكەڵك وەرگرتن لە بۆچوونەكانى م.جەميل لە دووتوێى چەند باسەێكى مێژوويى تايبە   

ك گوڵبژێرێك لە ديارترين بابەتەكانى وەريان  بەمێژووى كوردى سەەەدەكانى ناوەڕاسەە ، كە وە

دەگرين، و لەچەنەد سەەەەەەرۆەاڵێكەدا دابەشەەەەەيەان دەكەين و شەەەەەيكەارى فيكرى م.جەميەل دەكەين لە 

ڕێ ەيەانەوە، خەگەر نەا خەوا كتێە  و نووسەەەەەراوەكەانى مەامۆسەەەەەتەا جەميەل گەلێەك زۆرن و ڕەن ە  

شەەەەەيكەەا بێين و  توێژينەوە  نەتوانين دەرهە يەەان  بەلەدووتوێى چەنەەدين  بكەين  بۆ  اڵريەەان  م 

دەرۆسەەەەەتنى فيكرى م.جەميەل وەك پوۆتە لێكۆڵينەوەيەك كە زيەاتر پشەەەەە  بە لێكۆڵينەوەكەانى و 

نووسەراوە ڕاسەتەوۆۆكانى دەبەسەتين بەكارێكى پێويسە  و گونجاوى دەزانين لە بۆنەيەكى خاوادا 

 بيۆەينە ڕوو .  

باوەڕى مێژوويى هە ە لە دووەم : ڕەخنەگرتن و ڕاستتتكردنەوەى هەوا ى ئەفستتانەيى و بيرو

 مێژووى كوردى سەدەكانى ناوەڕاست )فتوحاتى ئيسالمى بۆ كوردستان وەك نمونە(:

يەكێك لەو اليەنانەى بۆ دەرۆسەەەتنى مێژووى شەەەارسەەەتانيانەى كورد لەسەەەەدەكانى      

ناوەڕاسەەەە ، م.جەميل كارى لەسەەەەەر كردووە، بريتى بووە لەاليەنى ڕەۆنەگرتن لەو زانياريا  

لەدوتوێى سەەەەەەرچەاوەكەان بوونيەان هەبووە و تەنەانە  لەالى ۆەڵكي  بوونەتە فەاكە  و نەى  اڵهە



ڕاسەەەتيەك، يان وەك سەەەەرچاوەيەكى ديار هەبوون و باسەەەيان لە مێژووى كورد لە سەەەەدەكانى  

ناوەڕاسە  كردووە، مامۆسەتا زۆر بە ووردى و وريايى و لێزانانە هەڵيداوە خەو اليەنانە ڕەۆنە  

ن بۆ بكا ، بە پشە  بەسەتن بە سەەرچاوە ڕەسەەنەكان ڕاسەتيان بكاتەوە،  لێب رێ  و ڕاسەتاندنيا

و بوونى خەفسەەەانەو  اڵبەتايبەتى خەو ماوەيە لەمێژوو، كە پەيوەندى ڕاسەەەتەوۆۆى بە خاين و تێكە

يەتى ناوچەيى هەبووە، خەمە سەەەربارى خەوەى كە اڵبەشەەێكى زۆرى كلتوورى كەلەپورى كۆمە

بۆچوون و بير و باوەڕەكانيان گرتووە لەسەر خەو بابەتانە    ڕەۆنەى لە نووسەەرانى بەناوبان  و

م بەدەنەوەو خەو بۆچوونە هەڵەو خەفسەەەەەانەييەانە پشەەەەەتڕاسەەەەە  اڵو بەخەركە خەوانى زانيوە كە وە

بكەنەوە، نەوەك ڕەواجى پێبەدەن هەروەك دەڵێە  : )لەم ڕوووەوە گلەيى لە ۆەڵكى سەەەەەادە دب و 

راوە، بەڵكو گەازنەدە و توانج ڕوو خەكەاتە مەال  نەۆوێنەدەوار نەاكرر كە مێشەەەەەكى بەو جۆرە نەا

كان، تێ ەيشەەەتووە ووردە ۆاوەن مێشەەەكەكان، كە اڵگەورەكان، خەديبە بەرزەكان، ۆوێندەوارە با

هەر لەسەەرەتاوە هەوڵيان نەداوە بەرگرى لە خەفسەانەو پڕو پوول بكەن، .....سەادە دڵى سەاكارى  

بيرو باوەڕر خەبو، بو بيركردنەوە و   نەۆوێندەوار، سەەەۆفيلكە خاسەەەا و دەروێشەەەانە شەەەەيدارى

م سەەەەەير خەوەيە مەالى ۆوێندەوار كوێر  اڵهەڵسەەەەەن اندن و لێكۆڵينەوە بەرگرى لو خەكا ، بە

وى بكاتەوەو  اڵكوێرانە )تعبدا( هەمووشەە  پەسەەەند بكا  بەناوە ۆەڵكدا بە پەند و خامۆژگارى ب

((، 22مێژوو، فەلسەەەفە، اە بنەگەڕێتەوە بۆ سەەەرچاوەەيەكى جو باوەڕ ) ورخان، فەرمايشەە ،  

ڕەن ە بەاشەەەەەترين كتێبێەك، كە لەم بوارە بتوانين  سەەەەەەى لە سەەەەەەر بكەين و وەك نمونەيەك  

ت يرى ڕەشەەەەۆاكى اێرائ، )فتو   اڵبۆچوونەكانى م.جەميل لەم بوارەدا پو بناسەەەێنين كتێبى )و

كەيەكەى لە سەواد العرائ(، وا دى )گوايە( نوسەيويەتى( بێ  كە نووسەەر زۆر بەڕوونى لە پێشەە

، كە بۆۆۆى لە الپەڕەى  23ژێرناونيشانى )گلەيى و گازندە و بەرەن ارى پڕوپوول )الۆرافا ((

يەكەمى پێشەكيەكەى دەڵێ  : )لەبەشى كوردستانى ۆواروو   نێوان دوو )زر(دا سەدەها ساڵە 

،  كتێبێكى دەسەەتنووسەەى پڕ لە درۆ و دەلەسەەە بەناوى )فتوحا  سەەواد العرائ( دەن ى داوەتەوە 

ناوەڕۆكەكەى وەك شانامەى جارى جارانى  اوەۆانەكان بۆ كوردى سادە دەۆوێندرێتەوە، كە  

نازانو كو نوسەەەەيويەى كەى نووسەەەەراوە ى چۆن كەوتۆتە كتێبۆانەى بنەماڵەى مەال سەەەەەمەدى  

مەرگەيى ى وا ەەاوە دانراوى )الوا ەەدى(يە و نەەاوەۆنەكەى بەەاسەەەەەى داگيركرانى هەنەەدر جێى  

( لەڕێ ەى وەرگێڕانى دە ى 24ەنەديەكى بە )سەەەەەواد(ى اێرا ەوە نيەكوردسەەەەەتەانە و هيچ پەيو

دەسەتنووسەەكە و هەروەها چۆنيەتى پەيداكردنى نوسەۆە جياواز و جۆراو جۆرەكانى و بەراورد  

تى كوردان و ناوى  اڵكردنيان لەاليەك، پاشەان ڕاسەتاندنى زۆرينەى زانياريەكانى پەيوەسە  بە و

انەى لەو كتێبەدا هاتوون دەربڕيوە، بەشەەێوەى پەراوێز  خەو شەەوێن و شەەارو ناوچە و كەسەەايەتي

بۆچوونەكانى ۆۆى و ڕاسەتكردنەوەى لەسەەر دە ى دەسەتنووسەەكە نووسەيوە، كە پەراوێزەكانى  

زۆر پڕبايەۆن و بەپشە  بەسەتن بەچەندين سەەرچاوەى مێژوويى سەەدەكانى ناوەڕاسە ، و هێنان  

تێبەكە بەتايبەتى كە خەو كتێبە باسى زۆر و بەراوردكردنى  شوێنى مردنى كارەكتەرەكانى ناو ك

نى( پێغەمبەر )د.خ( كردووە كە گوايە لە كوردستان شەهيد بوون لەكاتى جەن اندنيان  اڵلە )هاوە

م م.جەميەل بەهێنەانەوەى بەڵ ەى مێژوويى ڕەتى داونەتەوە و زۆرێەك لەو  اڵلە كوردسەەەەەتەان بە

بەڵكو هەر نەشەتاتوونەتە كوردسەتان،    كەسەايەتيانە سەەلماندوونى نەك گۆڕيان لە كوردسەتان نيە

ب رە لەوە زيەاتري  بڕواى بە جەنە  و فتوحەا  نيە كە لە كوردسەەەەەتەان كرابێە  و پێى وايە لە 

كوردسەتان جەن ي  ڕووى نەداوە و )ۆەڵكي  بەو پێيەى دوژمنى سەاسەانيەكان بوون يارمەتى  

ە  م.جەميل لەچەندين  سەەەوپاى خيسەەەنميان داوە و ناوچەكانيان بە خاشەەەتى فەتو كراوە و بۆخەم



، هەروەها زياتر دێتە سەەەر خەو كتێبەو چووەتە سەەەر بنەڕەتى  25شەەوێن جەۆتى لو كردۆتەوە(

نووسەينەكەى و زۆرينەى خەو نوسەينانەشەى پا  خەوەى ڕاسەتى كردۆتەوە، كە نووسەەرێكى وەك 

بەنەاونيشەەەەەانى )فتو   )الوا ەدى( نەينووسەەەەەيوە بەپێى بەراورد كردنى بە كتێبەكەانى )الوا ەدى(  

العرائ( كە هيچ پەيوەندى بەم دەسەەەتنووسەەەە نيە، بەڵكو بە )هەڵبەسەەەتراوێكى كۆلكە مەاليەكى  

و  خەەاگردان  زانيەەارى گور  وەك  و  بۆگەرمكردنى مەجلي   و  بووە  نەۆوێنەەدەوارى كوردى 

، كە نووسەەەەەينێكى خەفسەەەەەانەييە و تێكەب و پێكەڵى  26چيرۆكى )پڕوپيرێژنەانە(  داويەتيە  ەڵەم(

زۆرى تێدا كراوە لە چەندين شەەوێندا، ڕووداو و ناوى نور تێكەب بەو مێژووە كراوە، م.جەميل  

پا  خەوەى كە بەفارسەى نوسەۆەيەكى دەسە  دەكەوێ  كە وەرگێڕانێكى فارسەيە و )مەال ازيز  

واازى( كردويەتى بە فەارسەەەەەى بەنەاوى )فتو  سەەەەەواد العرائ(، دواتر دەبيسەەەەەتێە  كەالى  

ڤەرى مەرگە بەناوى )مەال سەەمەدى مەرگە( كتێبێكى لەو بارەيە هەيە كە مامۆسەتايەكى خاينى دە

باسەەەەى پادشەەەەايەكى كوردى دەكا  كە لەو ناوچانە پێ  هاتنى خيسەەەەنم حوكمى كردووە ناوى  

)فروخ پادشا( بووە و بەرەن ارى خيسنم بوونەتەوە كەهاتونەتە خەم ناوچەيەو لەو كتێبە  باسى  

دسەەەتان لەو دەڤەرانە هاتووە گوايە لەسەەەەر بەندى فتوحاتى  زۆر شەەەوێن و ناوچەو گوندى كور

كتێبێك دەر دەچێ  بەناوى )كوردسەەەتان و خاينى    1970خيسەەەنمى هەبوون، پاشەەەان لەسەەەاڵى  

( كە مامۆسەەەتايەكى خاينى كورد بووە و و 27خيسەەەنم( لە نوسەەەينى )من روو  سەەەليم حويزى

ى هەڵبەسەەەە  بۆخەوەى وەك جارى  لەبارەيەوە م.جميل دەڵێ  : )لەدووبە  پێك هاتووە، بەشەەەە

ى ۆەيبەر و ڕۆسەەەەتەم و اڵجاران لە  اوەۆانەكان بۆوێندرێتەوە، كە شەەەەانامە و بەهنەسەەەەا و  ە

زۆرا  ..تاد خەۆوێندرايەوە خەوبەشەەەكەى تري  بە پەۆشەەان بۆ خەوەى كۆلكە مەالكان مان ى  

وردسەتان پتر لەدڵدا ڕۆژوو بۆ مسەوڵمانە سەادەكانى بۆوێننەوەو باسەى چۆنيەن هاتنى خيسەنم بۆ ك

(، پاشەەان بۆى دەردەكەوێ  كە خەم كتێبە هەمان خەو بابەتەيە كەالى )مەالسەەمەدى 28بچەسەەپێنن

م خەم )مەال ڕەخو ( كردويەتى بەهى ۆۆى، بۆيە م.جەميەل بەخەركى ۆۆى  اڵمەرگە( هەيە، بە

كە   دەزانێەە  تەەا خەو اليەنە گرن ەى مێژووى كورد بەهەڵەنەبرێەە  پەەا  دەركەوتنى خەوەى،

نوسەەەەينەكەى الى )مەال واازى( دروسەەەەتترينيانە بۆيە بڕيار دەدا  بيكاتە كوردى و پاشەەەەان  

بەچەندين پەراوێز بەنرخ سەەەرجەم زانياريەكانى خەو كتێبە بۆ ۆوێنەواران و ۆەڵكى ۆوێنەرى  

كورد زمان ڕاسەەە  بكاتەوە، هەروەها ڕەۆنە لە ڕۆشەەەنبيرانى ناوچەكە بەتايبەتى )م.مسەەەعود  

مى نەداوەتەوە  اڵ  كە چۆن بابەتێكى خاوا بەسەرياندا تێپەڕيوە و نەك ڕێ رى و وەمحمد( دەگرێ

، بەپێى بۆچوونى خێمە م. جەميل لەباسەكردنى  29بەڵكو پشەت يرى و وەسەفى خەم كتێبەشەى كردووە

دەسەەەتى  اڵخەم بابەتانەدا لەم كتێبە مەبەسەەەتى سەەەەرەكى لێدانى فيكرى سەەەۆفى و شەەەێۆايەتى با

وردى بووە، هەتەا ڕوون خەاينيەان بۆ بەا  بكەا  كە خەم ديەاردانەى چوونە  خەوكەاتەى كۆمەڵ ەى ك

سەەەر گۆڕى سەەەحابان و پياو چاكان لەدين نيە و خەوانەى كەمردون وەك تۆ مرۆڤن و بەڵ ەى  

نەى پێغەمبەر )د.خ( نەبوون و اڵخەوە  ديەارە، كە چەنەد سەەەەەاڵە خەم گۆڕانە گۆڕى خەو هەاوە

نە نەبووە كە چوونەتە زيارەتيان، چوونكە هەر پا  خەم  كەچى نەسەەەوود نە زيانيشەەەيان بۆ خەوا

باسەە دێتە سەەرباسەێكى ديكەى ناو كۆمەڵ ەى كوردى و خەوي  )مەولود نامە(يە، كە بەهەموو  

مظفرالدين  توانايەكيەوە هەوڵى لێدانى دەدا  و دەيەوێ  بيسەەلمێنێ  داهێنەرى خەم يادە سەوڵتان  

، كە بەڕەگەز توركمان بووە و بۆ مەبەسەەەەتى ۆۆبردنە پێ  و ناوبان  خەم كارەى 30يەكوكبور

كردووە، لەم يادەشدا بەسەدان و هەزاران ۆەرجى كردووە كە لەماڵى ميللە  كردويەتى و بەوە  

ڕەۆنەى پێدەگرێ ، كە خەم بابەتە دەبوايە پێشەتر ڕۆشەنبيرانى سەەردەمى ۆۆى لەسەەر خەم ماب و 



نى پێغەمبەر و اڵەسەەەەەەرى لێپرسەەەەەينەوەيەان بكردايە بەتەايبەتى كەاتێەك هەاوەپەارە بەفيڕۆدانە ل

مێژوونوسەەاني  لەبارەى ڕۆژى لەدايك بوونى پێغەمبەر د.خ هيچ شەەتێك نازانن و ڕيوايەتەكان  

، م.جەميل پێى وايە خەم بابەتە بووەتە هۆى دروسەەەە  بوونى چەندين  31ناجۆر و جۆراو جۆرن

و جۆرو پڕ لە خەفسەەەانەى پەۆشەەەانە شەەەيعر كە هەميشەەەە لەو  كتێبى ناجۆر و ناڕێك و نا جۆرا  

لە  دێەتەوە  مەرۆ   ەێەزى  كە  تەێەەەدايە  پەڵەيەەەان  هەڵەو  هەێەنەەەدە  و  ۆەوێەنەەەدراونەتەوە  يەەەادانەدا 

ويانەو خەو هەموو  اڵ، ديسان مەبەستى م.جەميل لێرەدا خەو هەموو خەفسانەو تێكە32ۆوێندنەوەيان

 هەڵە پەڵەيە كە بەو هۆيەوە زياد كراوە . 

ێكى ديكەى ڕەۆنەكانى م.جەميل بۆ مێژووى سەەدەكانى ناوەڕاسە  و هەوڵدانى بۆ  بەشە  

ڕاسەەەەەتكردنەوەى خەو بەابەتەانە تەايبەتە بە خەفسەەەەەانەى گێڕانەوەى ڕەچەڵەكى هەنەدێەك لە بنەمەاڵە  

كورديە ڕەسەەنەكان بۆ اەرە  و هەوڵدانى بۆ نەهێشەتنى خەم بابەتە، دەڵێ  گێڕانەوەى درەۆتى  

ورەى زانسەەەتيەو بەپێى زانسەەە  هيچ ڕەچەڵەكو سەەەو يان چوار پشەەە  ڕەچەڵەك هەڵەيەكى گە

زياتر ڕأسەەە  دەرناچێ ، ل جاى خەوەى بۆ چەند سەەەەد سەەەاڵێك و پتر لە هەزار سەەەاب خەمە   

مەبەسەە  لێى بۆ ۆۆبردنە پێشەەەوە و بۆ ناسەەاندنيان بە )سەەيد( و )شەەيل( بوون، كە دياردەيەكى  

ۆرى لە هۆزە كورديەانە گرتووە كە بنەچەى  ، هەروەهەا ڕەۆنەى ز33هەڵەو پڕ لەكەم و كورتيە

ۆۆيان بۆ پێغەمبەرى خيسەەنم )د.خ( دەبەنەوە يان بۆ خومەوى و اەبباسەەى يەكان بە ۆەڵكانێكى  

داناون كە هەسەەەە  بەكەمى ۆۆيان دەكەن و ۆۆپێبچووك بنەماڵەى دەروون نزمن، بۆيە ۆۆيان  

چەى ۆۆيان دەبەسەەەتنەوە سەەەەر بەناڕاسەەەتى بەو بەم بەسەەەتۆتەوە، خەوەتا بنەماڵەى هەكارى بنە

،هەروەها  ڕەوۆنەى زۆر لەو 34بنەماڵەى اەبباسەەى يان چەندين بنەماڵە ماڵباتى ديكەى كوردى

مێژوو نووسانە دەگرێ  كە بەناڕەوا مێژووى ڕەچەڵەكى كورديان شێواندووە،  گێڕأندوياننەتەوە  

ى بۆ اەرە   ز(، كە ڕەچەڵەكى كورد 957ك /  346بۆ اەرە ، بەتەايبەتى )المسەەەەەعودى م.

مەدا م.جەميەل دەڵێە  : )گومەان لەوەدا نيە كە اڵگێڕاوەتەوە، لەوانە  رەبيعەى كوڕى نزار، لەوە

خەوانەى   الى  بێتودەو،  و  پوول  كەەەارێكى  بۆتە  اەرەبەوە  ڕەگەزەكەەەانى  بە  كورد  بەسەەەەەتەنەى 

  -لەديەدى منەا   -لێكۆڵەرەوەن و نەتەوە و ڕەچەڵەك لەبێژەنە  خەدەن، هۆى خەم جۆرە كەارەيەان،  

ەنتەا بۆ چەسەەەەەپەانەدنى برايەتيەانە لە نەژادا، هەروەك برايەتيەان لە خەايينەا و لەبەر خەوەيە كە ت

ويى كورد و اەرە  اليەەان مەۆەەابنە، كورد لە بنەڕىتو:ى كۆنى  اڵزۆربەيەەان لەبەر فرە تێكە

(، هەروەها  35هەڵبەسەتووە -گنندنەيان    –اەرە  نەبن، جا نەژاد نووسەەكان خەم جۆرە پێكەوە  

مى خەم وتەيە  دەڵێ  : )بەڕاستى باوەڕێكى پڕوپووچە، چۆن  اڵەسەرى دەڕوا  و لەوەزياتر ل

گەلێكى مليۆنەها كەسەەى، خەبرێتەوە سەەەر كابرايو، كە چەندين سەەەدە بەر لە نووسەەينى كتێبە  

كە  وايە  لوڕسەەەەەتەەان اليەەان  و  و امەەارە  دەورى كو   كوردەكەەانى  مێژووييەكەەان، ژيەەاوە، 

 (.    36فەيلينۆود)الربيعە(كان لەبنەڕەتەوە 

 ئەنجام : 

فتوحاتى خيسنمى بە شێوەيەكى گشتى زۆرى لەسەر وتراوە زۆريشى لەسەر نوسراوە،  

م تەاخێسەەەەەتەا بو اليەنەانە كە  وەك م.جەميەل بەنەدى ڕۆژبەيەانى كە مێژونوسەەەەەێكى گەورەى  اڵبە

بەابەتەكەان  كوردەو زۆر كەارى گرن ى زانسەەەەەتيەانەو پەيجۆيى و بەدوادا چوونى كردووە بۆ  

كردووە كە بەبەڵ ەى سەەەەرچاوەى ڕەسەەەەن و پاشەەەان لۆژيكى گەيشەەەتۆتە خەو بڕوايەى كە لە 

كوردسەەەتان فتوحا  خەنجام نەدراوە بەڵكو كورد بەو پێيەى كە دوژمنى سەەەاسەەەانيەكان بووە و 

تەنانە  خاين و كلتوريشەەيان جياواز بووە سەەوپاى خيسەەنمى بە فرياد ڕە  زانيوە و هاوكار و 



ى سەەەوپاى خيسەەەنمى كردووە و بەو پێيە  سەەەوپاى خيسەەەنم توانيويەتى بەچياو دۆب و پشەەەتيوان

نشەەەێوەكانى كوردسەەەتان هەڵ ەڕێ  و دەوڵەتى سەەەاسەەەانى لەناوبەرن و هەر خەمە  بووە كە 

كوردان پا  جەن ى سەەەوپاى خيسەەەنمى و دەوڵەتى سەەەاسەەەانى بوونەتە ۆاوەن و سەەەەردارى 

 . 37ناوچەكانى ۆۆيان

ەكانى مامۆسەەەەتا جەميل بريتى بوە لە وەسەەەەتانەوە لە دژى بيرو  بەشەەەەێكى ديكەى هەوڵ

بۆچوونى ۆورافا  و هەڵەى سەردەمى ۆۆى كە زياتر بەەەڕوابوون بووە بە ەبرى پياوچاكان و 

شەەەۆ  گواد خەمانە گۆڕى سەەەحابەى پێغەمبەرن د.خ ۆەڵكى سەەادە بۆ تەبەروك سەەەردانيان  

خەمانە گۆڕى هاوەڵى پێغەمبەر د.خ نين    كردوون و م.جەميل سەەەلماندوويەتى كە دوور و نزيك

و بەو پێيەى كە جەن  لە كوردسەتان نەبووە، خەمە سەەربارى ڕەۆنەى ديكەى لەيادى مەولودى  

 پێغەمبەر د.خ كە بەزيادەو اسرا  و ناڕەواى زانيوە لەگەب بۆچوونى ديكە . 

كەانى  خێمە پێمەان وايە خەم بۆ چوونەانەى م.جەميەل هەرچەنەدە لە دووتوێى نووسەەەەەراوە

م نوێيە بۆ ۆوێنەران و بە دروسە  اڵبەزە ى جەۆتى لێكردۆتەوە و بەردەوام باسەى كردووەن بە

و پێويسەەەەتى دەزانين لەم توێژينەوەيە دووبارە بيۆەينەوە بەر ديدەى ۆوێنەران تا زيا  بەرچاو  

 .ڕوون بن لەم بابەتە
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