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سەروتار

له  زانا ناوداره کانی کورد که   له سه ر ئاستی واڵتانی  تایبه ته  به  یه کێک  ئه م ژماره یه ی ڕۆڤار 
دراوسێ و ڕۆژهه اڵت ناسراوه  و خاوه نی پێگه  و ڕۆڵ و کاریگه ری خۆیه تی، ئه ویش )پڕۆفیسۆر 

دکتۆر مسته فا زه ڵمی(ه .
بوونه ته   که   کتێبه   ده یان  خاوه نی  و  هه بووه   چاالکی  و  به رهه م  پڕ  ژیانێکی  ناوداره   زانا  ئه م 
له   هه ر  نه ک  دکتۆرا،  و  ماسته ر  بڕوانامه ی  و  لیکۆڵینه وه   سه دان  بۆ  زانستیی  سه رچاوه ی 
زانکۆکانی کوردستان و عێراق، به ڵکو له  زۆربه ی زانکۆ به ناوبانگه کانی واڵتانی عه ره بییش، کتێبه  
مه نهه جییه کانی دکتۆر مسته فا زه ڵمی که  بۆ خوێندکارانی کۆلێژه کانی یاسا له  زانکۆکانی عێراق 
دایناون، له  چه ندین کتێبی تایبه ت پێکهاتوون سه باره ت به  به رپرسیارێتی جینائیی و حوکمه کانی 
میراتگریی و وه سیه ت و فه لسه فه ی شه ریعه ت و ڕێگه کانی هه ڵێنجانی حوکمه کان و ده روازه یه ک 

بۆ خویندنی شه ریعه ت.
دکتۆر زه ڵمی، به  لێکۆڵینه وه  به رفراوان و ورده کانی، سودێکی گه وره ی به  یاساناسان گه یاندووه ، 
چونکه  پێشتر زۆربه ی یاساناسان زمان و مه نتیق و زانستی که الم و فه لسه فه  و فیقهو ئسوڵیان 
نه خوێندبوو، نه گه یشتبوونه  ئه و پله  و مه قامه ی که  مامۆستا زه ڵمی پێی گه یشتبوو، له و به راورده  
وردانه ی کردوونی له نێوان شه ریعەت و یاسا، یاخود لێکۆڵینه وه ی یاسا له به رڕۆشنایی مه نتیق 

و زانستی که الم.
ئه م ڕۆڤاره مان به  حه ق و شایسته ی ئه م زانا گه وره یه ی کورد زانی، چونکه  ناوبراو جگه  له  
خه رمانی پڕ له به ره که تی کتێب و توێژینه وه  زانستییه کانی، هاوکات له  کاروانی پڕ له  چاالکیی 
خۆیدا، له سه ر ئاستی ناوخۆی عێراق و والتانی عه ره بیی، تێڕوانینه کانی وه ک به رنامه  ده خوێنرێت 
و له الیه ن زانکۆ گه وره کانه وه  خه التی ڕێزلێنانی پێ دراوه  له پای ئه و خزمه ته  فکریی و مه عریفییه ی 

پێشکه شی کردووه .
زه ڵمی، شانازی به وه وه  ده کات که  کورده و هه ندێک له  کاره کانیشی، هه ر به  کوردی نووسیون.
ده خوازین له م ژماره یه دا توانیبێتمان له  ئاست گه وره یی ئه م زاته دا بین و خزمه تیکمان به  دنیا 

فراوانه که ی کردبێت. 

بهڕێوهبهرینووسین



د. مستەفا ئیبراهیم زەڵمی



د.موحسینعهبدولحهمید

وەرگێڕانیبۆكوردی:جومعەسدیق

دكتۆر مستەفا ئیبراهیم ئەمین زەڵمی، مامۆستای شارەزا )ئوستاز موتەمەرس(، خزمەتی زانكۆیی زیاتر 
لە چارەكە سەدەیەكی هەیە، لەو ماوەیەدا لە نێوان كۆلێژەكانی یاسا لە زانكۆكانی عێراق جێگۆڕكێی 
قوتابخانە  لە  زانستیی  بەرگری خزمەتێكی زۆری كردووە، مۆڵەتی  لە وەزارەتی  لەوە،  بەر  كردووە. 
ئایینییەكان وەرگرتووە، پاشان خوێندنەكەی لە زانكۆكانی بەغداد و قاهیرە و ئەزهەر تەواو كردووە و 
چەندین بڕوانامەی بااڵی لە شەریعە و یاسادا بە دەست هێناوە، لە ماوەی خزمەتی زانكۆییشیدا جێگه ی 
ڕێزی ئەو زانكۆیانە بووە كە كاری تێدا كردوون، سەرەڕای ڕێزلێنانی لە الیەن ناوەند  و دامەزراوەی 

زانستی و مەدەنی لە ناوخۆ و دەرەوەی عێراق. 

دەستكەوتە زانستییەكانی 
دكتۆر مستەفا ئیبراهیم زەڵمی و

هەڵسەنگاندنی توێژینەوە و كتێبەكانی



7رۆڤار

چاالكییەزانستییەكانی
گەیشتووه تە  دكتۆر  زانستیی  چاالكی 
و  زانستییەكان  نامە  سەرپەرشتیكردنی 
نامانە  ئەو  گفتوگۆی  لە  بەردەوام  بەشداریكردنی 
لەگەڵ  مێژوودا،  و  شەریعەت  و  یاسا  بواری  لە 
هەندێك  و  زانستییەكان  كۆنگرە  لە  بەشداریكردن 
بۆ  لیژنانەی  ئەو  سەرەڕای  دەرەوە،  كۆنگرەی 
لە  شەریعەت  كێشەكانی  و  یاساكان  گفتوگۆی 

وەزارەتی داد و خوێندنی بااڵ پێك دەهێنران. 
دكتۆر زەڵمی لە ڕێگه ی توێژینەوە ڕەسەنەكانیەوە 
من  بووه تەوە،  بەرز  )ئوستازیەت(  پلەی  بۆ 
بۆ  بەرزكردنەوەی  بڕیاردەرانی  لە  بووم  یەكێك 
ئوستازیەت، ئەوسا بە ڕەسەنایەتیی توێژینەوەكانی 

سەرسام بووم. 

كۆششەزانستییەكانی
كە  بەرفراوانن،  زۆر  زەڵمی  دكتۆر  بەرهەمەكانی 
به  سااڵنێكی دوورودرێژ  پێویستی  ئامادەكردنیان 
وردیی  لە  ئەمە  هەبووە،  چڕوپڕ  كۆششی  و 
توێژینەوەكەی و گەڕانەوەی بۆ سەدان سەرچاوەی 
ڕەسەنی كۆن و نوێ بەدی دەكرێت، بەبێ ئەوەی 
بە زۆر گواستنەوەی دەقەكان بێزارت بكات، بەڵكو 
داڕشتنی خۆی بەسەریاندا زاڵە، ئەمەش بەوەی لە 
زانستەكانی زمانی عەرەبی و زانستییە عەقڵییەكان 
لە مەنتیق و زانستی گفتوگۆ )منازەرە( و زانستە 
شەرعییەكان و زانستە یاساییەكاندا، بە شێوەیەكی 

زانستیی بااڵ كاریان لەسەر بكات. 
گرووپدا  لە سێ  زانستییەكانی  بەرهەمە  دەتوانین 

كۆ بكەینەوە:
بۆ  كە  مەنهەجییەكانی  كتێبە  یەكەم:  گرووپی   -١
عێراق  زانكۆكانی  لە  یاسا  كۆلێژەكانی  قوتابیانی 
بە  تایبەتن  كتێبێكی  چەند  ئەوانەش  دایناون. 
میراتگری،  حوكمەكانی  جینائی،  بەرپرسیارێتیی 
ڕێگه كانی  شەریعەت،  فەلسەفەی  وەسیەت، 
هەڵێنجانی حوكمەكان و دەروازەیەك بۆ خوێندنی 

و  هاوتاكردن  بە  ئەوانە  هەموو  شەریعەت، 
بەتایبەتی  لەگەڵ یاسا دانراوەكان،  بەراوردكردنی 
بنەچە  ڕۆشنایی  لەژێر  كتێبانە  ئەو  عێراقییەكان، 

زانستییەكانی دانانی كتێب دانراون. 
لەبارەی  كە  كتێبانەن  ئەو  دووەم:  گرووپی   -٢
الیەنە هەمەچەشنەكانی شەریعەت دانراون لەگەڵ 
هاوتاكردن و بەراوردكردنی بە یاساكان، ئەوانەش 
هۆكارەكانی  و  تەاڵق  كێشەكانی  بە  تایبەتن 
جیاوازیی فەقیهەكان و بابەتی نەسخ لە قورئان و 
پەیوەندیی نێوان زانستی مەنتیق و یاسا و حیكمەتی 
حوكمەكانی قورئان و پابەندییەكان و ڕێگرییەكانی 
بەرپرسیارێتی لە شەریعەت و یاسا و كێشەكانی 
تاوان و ڕێكخستنی كۆمەڵ و مافەكانی مرۆڤ و 

بابەتی دیكەی گرنگ. 
شەرعی  توێژینەوە  ئەو  سێیەم:  گرووپی   -٣
باڵوی  زانستییەكاندا  گۆڤارە  لە  یاساییانەی  و 
هەمەجۆرەكاندا  كۆنگرە  لە  یان  كردوونه تەوە 

پێشكەشی كردوون. 

ئاڕاستەی  و  پەیڕەوەكەی  هەڵسەنگاندنی 
پەرەسەندنی دانانەكانی

و  دابنێین  الیەك  لە  دانەر  كتێبەكانی  ئەگەر 
بخەین،  ڕێكیان  دانانەكەی  مێژووی  بەپێی 
پەرەیان  باشتر  بەرەو  هەردەم  دەبینین 

بەدواداچوونی  لەسەر  بەڵگەیە  ئەمە  سەندووە، 
زانستیی بەردەوام و خۆشەویستیی بۆ بابەتەكەی، 
بنەما  سەرەڕای  داهێنانەكانی،  هۆی  ئەوەشە 
زانستییە پتەوەكەی لە زانستەكانی زمان و مەنتیق 
داوە  یارمەتیی  فەلسەفە و شەریعەت، كە زۆر  و 
لە تێگەیشتنی دەقە یاساییە چڕكراوە پوختەكان و 

كێشەكانیان و لێكدانەوەكانیان. 
دكتۆر زەڵمی بە لێكۆڵینەوە بەرفراوانە وردەكانی 
گەیاندووە،  یاساناسان  بە  گەورەی  سوودێكی 
زمان  ئەوەی  لەبەر  یاساناسان،  زۆربەی  چونكە 
فیقه   و  فەلسەفە  و  گفتوگۆ  زانستی  و  مەنتیق  و 
بگەنە  نەیانتوانیوە  نەخوێندووە،  ئوصوڵیان  و 



ڵمی 
 زە

هیم
یبرا

فا ئ
مستە

رۆڤار
8

ئەوەی كە مامۆستای دانەر پێی گەیشتووە، لەو 
بەراوردە وردانەی كه  لە نێوان شەریعەت و یاسا 
یان لێكۆڵینەوەی یاسا لەبەر ڕۆشنایی مەنتیق و 
زانستی گفتوگۆ )منازەرە( كردوویەتی. بێگومان 
مامۆستا  بێپچڕانی  و  بەردەوام  وانەوتنەوەی 
هاوكاری  یاسا  كۆلێژێكی  چەند  لە  زەڵمی 
قوتابیانی  مێشكی  ڕۆشنكردنەوەی  بۆ  بووە 
ئاڕاستەكردنی  یان  دروستانەی  چەمكە  بەو 
لە  یان  بااڵكان  خوێندنە  لە  قوتابییەكانی 
هەندێك  گفتوگۆی  لە  نامەكاندا.  گفتوگۆی 
بووم،  بەشدار  لەگەڵیدا  خۆم  نامانەدا  لەو 
یان وەك شارەزا یان گوێگر ئامادەی بووم، 
ڕاستەوخۆ هەموو ئەوانەم بۆ دەركەوتووە. 
و  نووسین  سەرجەم  لە  زەڵمی  دكتۆر 
گرنگە،  كێشەیەكی  سەرقاڵی  دانراوەكانیدا 
ئەویش گێڕانەوەی پەیوەندیی نێوان شەریعەت 
و یاسا، كە تەنها لەم سەردەمە تازەیەدا لێك 
دەستبەرداری  شەرعناسان  كاتێك  دابڕاون، 
یاساناسان  و  بوون  یاسا  لێكۆڵینەوەی 
شەریعەت  لێكۆڵینەوەی  دەستبەرداری 
دابڕانێكی  حاڵەتەش  ئەم  بوون. 
لە  ئوممەت  زیانی  بە  و  لێكەوتەوە 
بواری یاسادانان كۆتایی هات. بۆیە 
كتێبەكانی دكتۆر زەڵمی ئەگەر لە 
ئیسالمییەكان  و  عەرەبی  واڵتە 
هۆی  دەبێتە  ببێتەوە،  باڵو 
بە  یاسادانان  تازەی  شۆڕشێكی 
شەریعەتی  لە  سوودوەرگرتن 
یاسادا  نووسینەوەی  لە  ئیسالمی 

لە هەموو ڕوویەكەوە. 
تەنها  كتێبەكانیدا  لە  زەڵمی  دكتۆر 
بەڵكو  ناهێنێتەوە،  فەقیهەكان  ڕای 
و  ڕوو  دەخاتە  بەڵگەكانیشیان 
ئەوەی  دەكات،  بەراوردیان 
بدات،  كتێبەكانی  لە  سەرنج 
بۆ  دەمارگیریی  كە  دەبینێت 

ئەوە  شوێن  بەڵكو  نییە،  مەزهەبێك  یان  ڕایەك 
بەهێزییان  و  بەڵگەكان  میانەی  لە  كە  دەكەوێت 

بۆی دەردەكەوێت كە هەقە. 
ئەو  سەردەمانەیە،  عەقڵیەتێكی  زەڵمی  عەقڵیەتی 
هەوڵ دەدات سوود لەو ڕایە نەرمانەی فەقیهەكان 
بۆ  بەهێز پشتیوانیی دەكەن،  بەڵگەی  ببینێت، كە 
گرفتەكانی  بۆ  ڕەوان  چارەسەری  دۆزینەوەی 
لەسەر  زەحمەتی  هەڵگرتنی  و  سەردەمە  ئەم 
موسوڵمانان، لەمەشدا شوێن بنەمانی ئاسانكاری 
ناسراوە،  پێ  ئیسالمیی  كە شەریعەتی  كەوتووە 

بەتایبەتی لە سەردەمی هاوەڵە بەڕێزەكان. 
خۆیدا  سەردەمەكەی  لە  زەڵمی  دكتۆر  پاشان 
بەڕاستتردانانە  و  فتوا  لە  مانایەی  بەو  دەژی، 
)ترجیح( فیقهییەكانیدا داهێنانە زانستییە تازەكان 

بەكار دەهێنێت.
نێوان  لە  بەراوردكارییەكانی  میانەی  لە  دكتۆر 
هیچی  كە  بەوەی  دەگات  یاسا،  و  شەریعەت 
شەریعەتی  كە  بیسەلمێنێت  نەكەوتووە  دەست 
ئادەمیزاد  فیترەتی  و  زانست  لەگەڵ  ئیسالمی 
ڕایەكی  هیچ  هەروەها  بن،  دژیەك  واقیعدا  و 
دروستی لە یاسادا نەبینیوە، كه  پێشتر فەقیهەكان 

پێی نەگەیشتبن. 
دكتۆر  ڕایەكاندا،  نێوان  بەراوردكردنی  كاتی  لە 
بۆ  بەڵكو  نابێت،  مەزهەبەكە  چوار  پابەندی 
مەزهەبەكانی شیعەی دوانزە ئیمامی و زەیدی و 
ئەبازی و زاهری و فەرموودەناسان تێدەپەڕێت. 
و  نووسین  بە  بەرز  بەهایەكی  ڕێبازە  ئەو 
بەرەو  لێزانییەوە  بە  و  دەدات  توێژینەوەكانی 

ئیجتیهادی هاوسەردەمانەی دەبات. 

دكتۆر لە سەرجەم كتێبەكانیدا داهێنانی كردووە
كتێب و توێژینەوەكانی دكتۆر مستەفا زەڵمی هەر 
هەموویان بەسوودن، لێرەولەوێ داهێنانی زۆر و 
ڕای تازە و دروستی تێدایە، بەاڵم من وای دەبینم 
كە داهێنانەكەی لەم كتێبانەیدا زیاتر لەوانی دیكە 

دەركەوتووە، كە ئەمانەن:



9رۆڤار ١- موانع المسؤولية الجنائية في الشريعة اإلسالمية 
والتشريعات الجزائية العربية:

وردی  موفرەداتی  تێیدا  گرنگە،  زۆر  كتێبێكی 
بەرپرسیارێتیی جینائی ڕوون كردووه تەوە و لەگەڵ 
توێژەر  كردووە.  بەراوردی  ئیسالمی  شەریعەتی 
لەوەدا پشتی بە سەرچاوە ڕەسەنەكان بەستووە، 
كۆن و تازە، لەژێر ڕۆشنایی چوار مەزهەبەكە و 
ئەوانی دیكەشدا، جا نووسەر ئەنجامی گرنگی بە 
یاسای جینائیی واڵتە  لە  دەست دەكەوێت، كەلێن 
كە  دەخات  دەری  و  دەدۆزێتەوە  عەرەبیەكان 
چارەسەریان  ئیسالمییەكان  مەزهەبە  فەقیهەكانی 
كردووە و ڕای خۆیان لەبارەوە دەربڕیوە. دەكرێت 
بگەیەنرێت.  دەستكردەكان  یاسا  بە  سوود  بەوە 
بینا  بنەما  كۆمەڵێك  لەسەر  بابەتەكەی  توێژەر 
كردووە و لە بەراوردكردندا پشتی پێ بەستووە، 
تا یاساكان دژ نەبن بە بنەما شەرعییە قەتعییەكان. 
لە  فیقهییەكان  ئیجتیهادە  و  ڕا  زۆریی  سەرەڕای 

فەرهەنگە دوورودرێژەكانیدا، پێویستی بە دووبارە 
نووسینەوە و داڕشتنەوە هەیە بە شێوازی تازەی 

نووسینەوەی یاسا. 
چەند  گرنگی  وەاڵمێكی  چەند  بە  كتێبەكەی  دانەر 
پرسیارێكی جینائی پزیشكی كۆتایی پێ دەهێنێت، كە 
سەندیكای پزیشكان لە موسڵ ئاڕاستەیان كردووە 
نەشتەرگەری،  و  پزیشكییەكان  كارە  بواری  لە 
زانستە  ڕێگه ی  لە  خۆی،  نەریتی  وەك  دانەریش 
ئەو  یاسا،  و  شەریعەت  بنەچەكانی  لە  وردەكەی 

بابەتانەی چارەسەر كردووە. 

٢- التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن:
ئەم كتێبە لە بابەتەكەیدا بەگشتی تازە نییە، چونكە 
و  ڕابوردوو  سەدەكانی  لە  زانایان  لە  كۆمەڵێك 
قورئانی  لە  نەسخ  لە  نكۆڵییان  سەردەمەدا  ئەو 
پیرۆزدا كردووە، بەاڵم تازەیی ئەم كتێبە لەوەدایە، 
خوێندنەوەی بۆ چەندین ئایەت كردووە، كە زۆر 
لە لێكدەرەوان وتویانە نەسخ كراوەتەوە، لە ڕێگه ی 
و  تەفسیر  و  ئوسوڵ  و  مەنتیق  و  زمان  زانستی 
نییە،  قورئاندا  لە  نەسخ  كە  سەلماندوویەتی  فیقه، 
دێت،  بەكار  خۆیدا  چوارچێوەی  لە  ئایەتێك  هەر 

داهێنانێكی  كتێبە  ئەم  ڕووەوە  لەم  و  لێرەوە 
زانستییەی  سامانە  ئەو  بۆ  ئاماژەیە  تێدایە، 
ئەوە  بەبێ  كه   هەیەتی،  بەڕێزەكەی  دانەرە 
نەیدەتوانی بچێتە نێو ئەو لێكۆڵینەوە وردەوە. 

٣- اصول الفقه  في نسيجه  الجديد:
كتێبێك لە دوو بەشدا كه  دانەر تیایدا لێكۆڵینەوەی 
بۆ زانستی ئوسوڵی فیقه  بە هەموو بابەتەكانیەوە 
نەكردووە،  باس  تەنها  بە  مەزهەبێكی  كردووە، 
بەڵكو بەراوردی نێوان زۆر مەزهەبی كردووە، لە 
بەڕاستدانان و هەڵبژاردندا تەنها شوێن ئەو بەڵگەیە 
كەوتووە، كە قەناعەتی پێی هەیە، بەڵكو تێپەڕیوە 
داڕشتنی  هەندێك  لە  خودی  ڕەخنەگرتنی  بەرەو 
ئەو زانستە، زۆر لە نموونە كۆنەكانی بە نموونەی 

تازە و وەرگیراو و ڕوون گۆڕیوە. 
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كارێكی داهێنانەرانەی دیكەشی كردووە، ئەویش 
ئیسالمی  فیقهی  ئوسوڵی  زانستی  پیادەكردنی 
پیادەكردنە  لەو  دەستكردەكان،  یاسا  لەسەر 
سوودێكی گەورە بە یاساناسان گەیشت، لەوەی 
یارمەتییان دەدات لە دەوڵەمەندكردنی زانستی 
زانستی  لە  ورد  بنەمای  بە  یاسا  بنەماكانی 

ئوسوڵی فیقه. 

اإلسالمية  الشريعة  في  اإللتزامات   -٤
والتشريعات المدنية العربية:

كتێبەكانە،  پایەدارترینی  لە  كتێبە  ئەو 
تیایدا  دانەر  تێدایە،  زانستیی  ماددەیەكی 
بەراورد لە نێوان پابەندییەكان لە شەریعەت 
كە  بەوەی  دەگات  و  دەكات  یاسادا  و 
بۆ  ئیسالمیدا  شەریعەتی  لە  پابەندییەكان 
مرۆڤایەتی  بزووتنەوەی  چینەكانی  سەرجەم 
پابەندیی  تەنها  یاسادا  لە  كەچی  گشتگیرن. 
كە  دەردەكەوێت  بۆی  دانەر  بەس.  و  داراییە 
فیقهییە  كتێبە  لە  )التزام(  پابەندی  زاراوەی 
)التكلیف  زاراوەی  لەژێر  ئیسالمییەكاندا 
ئەوەش  كراوە،  چارەسەر  والمكلف( 
ئەوەیە كە گەورە یاساناسانی هاوتای 
دكتۆر عبدالرزاق السنهوری و هیی 
ئەو  نەكردووە.  تێبینییان  دیكە 
لێكۆڵینەوە قووڵ و وردە قووڵیی 
دەسەلمێنێت  دانەر  لێكۆڵینەوەی 
پێكەوە.  یاسادا  و  شەریعەت  لە 
لە  بۆشاییەكی  كتێبە  ئەو 
كتێبخانەی یاسایی پڕ كردووه تەوە، 
هیچ  من  زانیاریی  بەپێی  چونكە 
بابەتەكانی  ئاستە  بەو  نییە  كتێبێك 
ئەو  دانەرەكەی  بێت،  گشتگیر 
كردبێت،  چارەسەر  بابەتەی 
بۆچوونی یاساناسانی ڕاست 
لەبەر  ئەوانەی  كردووه تەوە، 
وردەكاریی  لە  نەشارەزاییان 

وردی شەریعەت، وا گومانیان برد كە یاسا لەو 
بابەتەدا لە شەریعەت گشتگیرترە، لە كاتێكدا دكتۆر 
زەڵمی پێچەوانەی ئەو بۆچوونەی سەلماندووە. 

قسم  القانونی-  )المنطق  كتێبی  هەردوو  بەاڵم 
التصورات( و )الصلة بین المنطق والقانون( دوو 
كتێبی داهێنانن، چونكە یەكەم جارە زانستی مەنتیق 
ئەوەش  دەكرێت،  پیادە  یاساییەكان  دەقە  لەسەر 
نەداوە،  ڕووی  یاسادا  زانستی  چوارچێوەی  لە 
ئەوەی یارمەتیی دانەری داوە بۆ ئەو پیادەكردنە 
لە  قووڵەكەیەتی  شارەزاییە  مەزنە،  زانستییە 
مەنتیقی  ناسراوەكانی  كتێبە  كە  مەنتیق،  زانستی 
ئایینییەكاندا  قوتابخانە  لە  زانایان  گەورە  الی 

خوێندووە. 
زەڵمی  ئیبراهیم  مستەفا  دكتۆر  قسان،  پوختەی 
زۆر  زانستییەكانی  بەرهەمە  پایەدارە،  زانایاكی 
قووڵ  پێكەوە  یاسادا  و  شەریعەت  لە  زۆرن، 
پایەیەكی  لێكۆڵینەوە و بەراوردەكانی  بووه تەوە، 
ئەو  یاساییەكاندا.  نێوەندە  لە  دەبێت  گەورەی 
پەیوەندیی  كردوون،  چارەسەری  بابەتانەی 
ڕۆشنبیریی  پەرەسەندنی  بە  هەیە  زۆریان 
هەڵەكان  ئاڕاستە  ڕاستكردنەوەی  و  كۆمەڵگه وە 
بیردۆزانەی  و  بنەما  بەو  یاساییەكاندا،  دانانە  لە 

شەریعەتی ئیسالمیی بەپێز. 



عەبدوڵاڵمەالئەحمەدئەحمەدئاوایی
 shexnami@yahoo. com

پوختەیەك لە بیۆگرافیای پرۆفیسۆر دكتۆر مستەفا زەڵمی
یەكەم:ناو،ڕەچەڵەكونازناوی:

ناوی تەواوی ئەم زانایە، مستەفای كوڕی ئیبراهیمی كوڕی صۆفی حەمەمینی كوڕی جوانمێری كوڕی 
ڕەجەب ئاغای كوڕی یەحیا ئاغایە، كە لە بنچینەدا دانیشتووی گوندی )بڵبەر( بوون لە ناوچەی هەورامانی 
كوردستانی ئێران. دایكی ناوی )ڕێحان(ە، كچی حەمەسەلیم، لە نەوەی )موسا بەگ(، لە هۆزی )بەگزادە(، 
كە دانیشتووی ناحیەی )خورماڵ( بوون لە ناوچەی هەورامانی كوردستانی عێراق،. هۆكاری بەكارهێنانی 
نازناوی )زەڵمی( ئەوەیە كە بنەماڵەی ئەم زانا مەزنە نزیكەی دووسەد ساڵ پێش ئێستا هاتوونەتە گوندی 
)زەڵم(، لە بناری هەورامانی كوردستانی عێراق و لەوێ گیرساونەتەوە، بۆیە ئەو نازناوەی بۆ خۆی بەكار 

هێناوە. 

دكتۆر مستەفا زەڵمی، لە سەرچاوەی 
ئاوی زەڵمه وه  بۆ سەرچاوەی زانستی ئەزهەر
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دووەم:لەدایكبوونوگەورەبوونی:
لە   )1924( ساڵی  لە  زەڵمی  مستەفا  دكتۆر 
گوندی )زەڵم(، لە بناری هەورامانی كوردستانی 
عێراق لە دایك بووە و لە بنەماڵەیەكی ئایینیدا 
بە  دەستكردنی  سەرەتای  بووە.  پەروەردە 
)میرزا  الی  لە  گوندەكەیان  لە  هەر  خوێندن 
 .)1934( ساڵی  لە  بووە  لهۆنی(  فه تحوڵاڵ 
پاشان ڕووی كردووه تە شارۆچكەی خورماڵ 
و لە حوجرەی مزگەوتی گەورە و دێرینی ئەو 
شارۆچكەیە لە خزمەت زانای مەزن مامۆستا 
گیرساوەتەوە،  چۆڕی  عارفی  سەیید  مەال 
دەستی  لەوێ  و  بووە  باوكی  خزمی  كە 
سەره تاییەكانی  كتێبە  خوێندنی  بە  كردووە 
ئەو سەردەمەی حوجرە، وەك )گوڵستان( و 
پەڕتووكە گچكەكانی ڕێزمانی عەرەبی، پاشان 
هاوڕێدا  سەرگەتیی  مەحمودی  مەال  لەگەڵ 
لە  و  كردووە  سلێمانی  شاری  لە  ڕووی 
حوجرەی مزگەوتی )حاجی حان( دامەزراوە. 
پاشان ئەم زانا مەزنە، كەوتووه تە گەڕان 
لە  و  زانستدا  دەستخستنی  شوێن  بە 
 )16( نزیكەی  خوێندنیدا  ماوەی 
ئایینی  حوجرەی  و  مەدرەسە 
الی  ڕیزبەندییەی  بەم  گەڕاوە، 

خوارەوە:
١- گوندی زەڵم. 

٢- شارۆچكەی خورماڵ. 
٣- گوندی دەرەشیشی سەروو. 

٤- شاری سلێمانی. 
٥- گوندی عەبابەیلێ. 

٦- خانەقای بیارە. 
٧- خانەقای تەوێڵە. 
٨- شاری پاوە. 

٩- گوندی دەگاگا. 
١٠- گوندی شوێ. 

١١- گوندی دیبۆكرێ. 

و  شنۆ  ناوچەی  -لە  سپیكە  كانی  گوندی   -١٢
الجان- ڕۆژهەاڵتی كوردستان. 

١٣- گوندی بالك. 
١٤- شاری سنە. 

١٥- گوندی گەاڵڵە 
١٦- شاری كۆیە. 

لە  و  بووە  جێگیر  كۆیە  شاری  لە  دواجار  تا 
الی مامۆستا مەال نوری جەلیزادە، برای مەالی 
ئیجازەی   )1946( ساڵی  لە  كۆیە،  گەورەی 
مەالیەتیی وەرگرتووە. شانبەشانی ئەم ئیجازەیە، 
ئیسالمییەكانیشی  زانستە  جیهانیی  بڕوانامەی 
هەر لە هەمان ساڵدا، لە بەڕێوەبەرایەتیی ئەوقافی 
بە  خزمەتكردن  بۆ  پاشان  وەرگرتووە.  گشتی 
وتارخوێن  و  پێشنوێژ  وەك  گەلەكەی  و  ئایین 
هەمان  بە  دواتر  )زەڵم(،  گوندی  گەڕاوەتەوە 
ناوچەی  لە  )سەرسییان(  گوندی  چووەتە  پیشە 
)بت  مزگەوتی  بۆ  گواستویەتیەوە  دواتر  ڕانیە، 
تەبەق( لە شاری سلێمانی، تا دواجار لە مێژووی 
)1955/١٠/٨(، چووەتە بواری خزمەتی سەربازی 
لە  ئایینی  سەرپەرشتیاری  و  پێشنوێژ  وەك  و 
و  بووە  جێگیر  عێراقدا  شاهەنشاهیی  سوپای 
ئەو  باسە  شایەنی  دامەزراوە.  ئەفسەر  پلەی  بە 
فەوجەی كە دكتۆر زەڵمی تیایدا دامەزراوە، فەوجی 
)سێ( بووە، سەر بە لیوای )نۆزدە(، كە بەرپرسی 
فەوجەكە )عه بدولسه الم عارف(ی سەرۆككۆماری 
پێشووی عێراق بووە، هەروەها و لە هەمان كاتدا 
لیواكە )عه بدولكه ریم قاسم( بووە، كە  بەرپرسی 
پاشایەتی  دەوڵەتی  ڕووخانی  دوای  لە  ئەویش 
سەرجەمی  سەرۆككۆمار.  بە  بوو  عێراق  لە 
و  )17( ساڵ  لە سوپادا  زەڵمی  دكتۆر  خزمەتی 
هەوڵی  كارەكەی  شانبەشانی  بووە.  ڕۆژ   )22(
بە دەستهێنانی بڕوانامە ئەكادیمییە فەرمییەكانی 
داوە و لە ساڵی )1952( بەشداریی تاقیكردنەوەی 
سەرەتایی كردووە و بڕوانامەی پۆلی شەشەمی 
بەشداریی  پاشان  هێناوە،  دەست  بە  سەرەتایی 
تاقیكردنەوەی ناوەندی كردووە، بڕوانامەی پۆلی 



13رۆڤار دەست  بە  خانەقین  شاری  لە  ناوەندیی  سێیەمی 
هێناوە، پاشان بەشداریی تاقیكردنەوەی ئامادەیی 
ئامادەیی  چوارەمی  پۆلی  بڕوانامەی  كردووە، 
لە  دواجار  تا  هێناوە،  دەست  بە  دیالە  شاری  لە 
كردووە  پەیوەندیی   )1960/٩/١٥( مێژووی 
ساڵی  دواتر  بەغدا،  زانكۆی  یاسای  كۆلێژی  بە 
لە  یاسادا  لە  بەكالۆریۆسی  بڕوانامەی   )1965(
 )1968( ساڵی  هێناوە،  دەست  بە  زانكۆ  هەمان 
بڕوانامەی ماستەری لە شەریعەتی ئیسالمیدا، هەر 
لە زانكۆی بەغدا، بە دەست هێناوە كە ناونیشانی 
ماستەرنامەكەی )مدى سلطان االرادة في الطالق في 
الشرائع والقوانين واألعراف خالل أربعة آالف سنة( 
سەرپەرشتیاری  كشك(  عبدالرحیم  )الشیخ  بووە، 
لە  ماستەری  بڕوانامەی   )1971( لە ساڵی  بووە، 
فیقهی بەراوردكاری نێوان شەریعەت و یاسادا، لە 
زانكۆی ئەزهەر بە دەست هێناوە، لە ساڵی )1973( 
بڕوانامەی ماستەری لە یاسادا، لە زانكۆی ئەزهەر 

وەرگرتووە، تا دواجار لە مێژووی )٩/٩/1975(، 
بڕوانامەی دكتۆرای لە فیقهی بەراوردكاری نێوان 
شەریعەتی ئیسالمی و یاسادا لە زانكۆی ئەزهەر 
بە پلەیەكی بەرز بە دەست هێناوە، كە ناونیشانی 
األَحكاِم  ِفي  الُفَقهاء  أِختاِلف  )أَسباب  تێزەكەی 
الشرعيّة(، بووە، پاشان ساڵی )1976( گەڕاوەتەوە 
لە  دكتۆرای  یشدا،   )2005( ساڵی  لە  عێراق،  بۆ 
یاسادا لە كۆلێژی یاسای زانكۆی )بەغدا( بە پلەی 
كە   ،)2007( ساڵی  تا  هێناوە،  دەست  بە  )نایاب( 
وانەی  واڵتدا  زانكۆكانی  لە  كراوە،  خانەنشین 

گوتووەتەوە. 

و هاوسەرگیریكردنی بنەماڵەكەی، سێیەم:
منداڵەكانی:

شایەنی باسە كە )مەال برایم(ی، باوكی دكتۆر مستەفا 
لە  هەبووە.  مامناوەندیی  خوێندەوارییەكی  زەڵمی 
ڕیزبەندی خوێندنی جاراندا تا پەڕتووكی )ئیزهار-
اظهار(، )شەرحی مەال جامی(ی خوێندووە، بەاڵم بە 
هۆی ئەو گرانی و قاتوقڕییەی كە بە هۆی شەڕی 
داكەوتووە،  )1914(دا  ساڵی  لە  یەكەم،  جیهانیی 
بە  كردووە  دەستی  هێناوە،  خوێندن  لە  وازی 

و  خۆی  بژێویی  بەدەستهێنانی  بۆ  كاركردن 
دكتۆر  بە  سەبارەت  پاشان  خانەوادەكەی، 
)22( ساڵیدا،  تەمەنی  لە  ئەو  زەڵمی،  مستەفا 

دوای تەواوكردنی خوێندنی ئایینی لەو سەردەمەدا 
لە مێژووی )1946/٧/٢٥(، لەگەڵ ئامۆزای خۆی 
كە  كردووە،  زەماوەندی  عه بدولقادر(  )مەعصومە 
ژیانی  ساڵ  حەفتا  بەرهەمی  كچانە  و  كوڕ  ئەم 

پێكەوەیی ئەم دوو هاوسەرەیە:
 ،)1948( ساڵی  لەدایكبووی  )موحەممەد(،   -١
دەرچووی كۆلێژی ئەندازیاری، خاوەنی بڕوانامەی 
ویالیەتە  لە  كار(،  )بەڕێوەبردنی  لە  دكتۆرا، 

یەكگرتووەكانی ئەمریكا. 
 ،)1951( ساڵی  لەدایكبووی  )مەسعود(،   -٢

دەرچووی كۆلێژی ماف، زانكۆی سەاڵحەددین. 
٣- )فەوزیە(، لەدایكبووی ساڵی )1953(، دەرچووی 
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پەیمانگای هونەری ماڵی، زانكۆی بەغدا. 
 ،)1955( ساڵی  لەدایكبووی  )ئەسعەد(،   -٤

دەرچووی كۆلێژی یاسا، زانكۆی بەغدا. 
)شاهۆ(،  بە  ناسراوە  كە  )عه بدولناسر(،   -٥
لەدایكبووی ساڵی )1957(، ماستەر لە هونەری 
لە  دكتۆرایە  خوێندكاری  ئێستایش  سینەمایی، 
بەغدا،  زانكۆی  لە  خۆی،  پسپۆڕیی  هەمان 
لە  جوانەكانە  هونەرە  مامۆستای  هەروەها 

زانكۆی سەاڵحەددین. 
٦- )د. گەالوێژ(، لەدایكبووی ساڵی )1958(، 
لە  مامۆستایە  یاسادا،  لە  دكتۆرایە  خاوەنی 

كۆلێژی یاسای زانكۆی سەاڵحەددین. 
 ،)1963( ساڵی  لەدایكبووی  )هۆشیار(،   -٧

دەرچووی ئامادەییە، لە تاراوگە دەژی. 
 ،)1964( ساڵی  لەدایكبووی  )نیشتیمان(،   -٨
 – كۆمەاڵیەتی  چاودێری  بەشی  لە  ڕاهێنەرە 

هەولێر. 
 ،)1965( ساڵی  لەدایكبووی  )بەختیار(،   -٩
زانكۆی  لە  كۆمپیوتەرە،  بەشی  دەرچووی 

تەكنەلۆژیا - بەغدا. 

لە كە پۆستانەی ئەو چوارەم:
ماوەیژیانیداوەریگرتوون:

پێشنوێژ،   )1946( ساڵی   -١
لە  بووە،  وانەبێژ  و  وتاربێژ 
گوندەكەی خۆی )گوندی زەڵم(. 
٢- ساڵی )1947( بووەتە مەالی 
ناوچەی  لە  )گوندی سەرسییان( 

)ڕانیە و پشدەر(. 
مەالی  بووەتە   )1949( ساڵی   -٣
شاری  لە  تەبەق(  )بن  مزگەوتی 

سلێمانی. 
كارەكەی   )1955( ساڵی   -٤
بەشی  بۆ  گواستووه تەوە 
مێژووی  لە  سەربازی، 
)1955/١٠/٨(، بە پێشنوێژ و 

لە سوپای  ئایینی دیاری كراوە  سەرپەرشتیاری 
شاهەنشایی عێراقدا، پلەی ئەفسەری پلە چواری 
بواری  لە  خزمەتكردنی  كۆتایی  تا  دراوەتێ، 
نایاب،  ئەفسەری  پلەی  گەیشتووه تە  سەربازیدا 
سەرجەمی خزمەتی لە سوپادا )17( ساڵ و )22( 

ڕۆژ بووە. 
بە   )1987( ساڵی  یەكەمی  تشرینی  مانگی   -٥
لە  )سەددام(  زانكۆی  یاسای  كۆلێژی  ڕاگری 

شاری بەغدا دیاری كراوە. 
٦- ساڵی )1990( بە ڕاگری كۆلێژی )سەددام(، لە 
شاری بەغدا دیاری كراوە، كە ئەمەیان كۆلێژێكی 
سەربەخۆ بووە و لەجیاتیی وەزارەتی خوێندنی 

بااڵ، سەر بە ئەنجومەنی وەزیران بووە. 
٧- لە نێوان ساڵەكانی )1975( بۆ )2007(، لە 
)المستنصریە(،  زانكۆكانی  لە  یاسا،  كۆلێژەكانی 
)زانكۆی بەغداد(، )زانكۆی نەهرەین( و )پەیمانگه ی 
لەم  هەروەها  گوتووەتەوە،  وانەی  دادوەری( 
ماوەیەشدا سەرپەرشتیی نزیكەی )100( نامەی 
ساڵی  تا  كردووە،  دكتۆرای  تێزی  و  ماستەر 

)2007(، خانەنشین كراوە. 
٨- دواجار ساڵی ٢٠٠٧ وه ك ڕاوێژكاری )نێچیرڤان 
وه رزیرانی  ئه نجومه نی  سه رۆكی  بارزانی(ی 

حكومه تی هه رێمی كوردستان دامه زراوه . 

ماوەی لە هاوڕێكانی بەناوبانگترینی پێنجەم:
ژیانیدا:

هەر  ژیانیدا،  ماوەی  لە  زەڵمی،  مستەفا  دكتۆر 
لە  جێگیربوونی  تا  زاینی،  ساڵی،)1924(ی،  لە 
شاری بەغدا، ژمارەیەكی زۆر هاوڕێ و دۆستی 

هەبوون، لێرەدا ناسراوترینیان دەخەینە ڕوو:
١- زانای پایەبەرز و شۆڕشگێڕ، شێخ عیززەدینی 

حوسەینی . 
سەعیدی  مەال  قورئان،  موفەسیری  زانای   -٢

زمناكۆیی. 
٣- فەیلەسوفی گەورەی كورد، مامۆستا مەسعود 
موحەممەد، كوڕی مەال موحەممەدی جەلیزادەی 



15رۆڤار كۆیی. 
عەالئەددینی  شێخ  كوڕی  ئەمینی،  شێخ   -٤

نەقشبەندی. 
مەال  مامۆستا  كوڕی  موحەممەد،  مامۆستا   -٥

عەبدولكەریمی مودەڕیس. 
٦- زانای موفەسیری قورئان، شێخ موحەممەدی 

خاڵ. 
٧- شێخ مستەفای پێنجوێنی. 

٨- سەرۆككۆماری عێراق، دكتۆر فوئاد مەعصوم. 
جەالل  عێراق،  پێشووی  سەرۆككۆماری   -٩

تاڵەبانی. 
عێراق،  پێشووتری  سەرۆككۆماری   -١٠

عەبدولكەریم قاسم. 
عێراق،  پێشووتری  سەرۆككۆماری   -١١

عه بدولسه الم عارف. 
ئەحمەد  عێراق،  پێشووتری  سەرۆككۆماری   -١٢

حەسەن بەكر. 

١٣- تاهیر یەحیا. 
١٤- مامۆستا مەال عومەری دێبەگەیی. 

مامۆستا  كوڕی  موحەممەدی  مەال  مامۆستا   -١٥
مەال شێخ تەهای بالیسانی. 

١٦- مامۆستا دكتۆر ئەحمەد بالیسانی. 
١٧- مامۆستا مەال موحەممەدی قزڵجی. 

١٨- مامۆستا عەالئەددین سەججادی. 
١٩- مامۆستای مێژوونوس، جەمیل ڕۆژبەیانی. 

٢٠- مامۆستای مێژوونوس، شكور مستەفا. 
٢١- مامۆستا عه بدولڕه حمان زەبێحی. 

كەمال  دكتۆر  مێژوونووس،  مامۆستای   -٢٢
مەزهەر. 

٢٣- دكتۆر موحسین عەبدولحەمید. 
٣٤- دكتۆر نیزامەددین عەبدولحەمید. 

٢٥- دكتۆر تەها جابیر عەلوانی. 
٢٦- دكتۆر موحەممەد شەریف. 

٢٧- عەبدولخالق مەعروف. 
٢٨- سەیدا صاڵح یوسفی. 

٢٩- فوئاد عارف. 
٣٠- بابەكر پشدەری. 

٣١- دكتۆر كامیل بەصیر. 
٣٢- دكتۆر نوری تاڵەبانی. 

٣٣- حەبیب موحەممەد كەریم. 
٣٤- خەسرەو جاف. 

٣٥- كاك ئەحمەدی موفتی زادە. 
٣٦- شاعیری مەزنی كورد )بێخود(. 

شەشەم:كاروانیزانستییدكتۆرمستەفازەڵمی:
دەستی   )1934( ساڵی  زەڵمی،  مستەفا  دكتۆر 
كردووە بە خوێندن، بەم ڕیزبەندییەی الی خوارەوە 
ئەم  الی  لە  سەردەمەی  ئەو  باوەكانی  پەڕتووكە 

مامۆستایانە خوێندووە:
١- ناسینی پیتەكان، قورئانی پیرۆز، لە گوندەكەی 

خۆی لە الی )میرزا فه تحوڵاڵ  لهۆنی(. 
مەحمودی  مەال  الی  لە  سەعدی،  گوڵستانی   -٢
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سەرگەتی لە حوجرەی )خورماڵ(. 
تەصریفی  ئاجرومیە،  جورجانی،  عەوامیلی   -٣

زەنجانی، لە الی مەال مەحمودی زارا. 
ڕێزمانی  لە  سیوطی،  شەرحی  سەرەتای   -٤
عه بدولڕه حمان  مەال  الی  لە  عەرەبیدا، 

داربەڕولەیی. 
٥- پەڕتووكی ئونموزەج لە ڕێزمانی عەرەبیدا، 

لە الی مەال ئەحمەدی ئەوبەری. 
٦- خوێندنی پاشماوەی پەڕتووكی ئونموزەج 
لە ڕێزمانی عەرەبیدا، لە الی مەال عەبدوڵاڵ، 
بە  سەر  سەروو(،  )دەرەشیشی  گوندی  لە 

شاری )هەڵەبجە(. 
ڕێزمانی  لە  ئیزهار-اظهار  پەڕتووكی   -٧

عەرەبیدا، لە الی سەیید ڕەحیم خانەگایی. 
٨- خوێندنی پەڕتووكی تەصریفی مەال عەلی، 

لە شاری سلێمانی. 
لە  صەمەدییە  پەڕتووكی  خوێندنی   9-
ڕێزمانی عەرەبیدا، لە الی مەال عه بدولڕه حمان 

سەردەشتی. 
ڕێزمانی  لە  جامی  مەال  پەڕتووكی   10-
عەرەبیدا، لە الی شێخ بابا ڕەسول – 
بێدەنی، مەال حەسەن - عەبابەیلێ. 

-11 خوێندنی پاشماوەی شەرحی 
عەرەبیدا،  ڕێزمانی  لە  سیوطی 
عارفی  سەیید  مامۆستا  الی  لە 

چۆڕی. 
پاشماوەی  خوێندنی   12-
تەصریفی  شەرحی  پەڕتووكی 
مەال عەلی، لە الی مەال مەحمودی 

عەنەب. 
پەڕتووكی شەرحی  خوێندنی   13-
متن  على  كار،  نُقره  عبداهلل  )السيّد 
)الُماّل  حاشيىەی  الشاِفية(، 
سەر  لە  يَزدي(،  عبداهلل 
المنطق(ی  )تهذیب  پەڕتووكی 
تەفتازانی، لە زانستی )لۆژیك(

دا، لە الی عەلالمە مامۆستا مەال حەمەمینی كانی 
سانان، لە خانەقای بیارە. 

١٤- خوێندنی )آداب الگلنبوی(، لە الی مامۆستا 
مەال صاحێبی تەوێڵە. 

لەسەر  پێنجوێنی  حاشییەكانی  خوێندنی   15-
الی  لە  الگلنبوی(،  )برهان  و  الگلنبوی(  )آداب 
)پاوە(ی  لە شاری  زاهید ضیائی،  مەال  مامۆستا 

هەورامانی ڕۆژهەاڵتی كوردستان. 
-16 خوێندنی پاشماوەی حاشییەكانی پێنجوێنی 
الگلنبوی(،  )برهان  و  الگلنبوی(  )آداب  لەسەر 
لە  دەگاگایی،  عه بدولقادر  مەال  مامۆستا  الی  لە 
گوندی )دەگاگا(ی ناوچەی )ژاوەرۆ(ی هەورامانی 

ڕۆژهەاڵتی كوردستان. 
عەقائیدی  شەرحی  پەڕتووكی  خوێندنی   17-
نەسەفی، لە الی مامۆستا مەال مستەفا شوێ لە 

ناوچەی )موكریان(، لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان. 
-18 خوێندنی پەڕتووكی شەرحی موطه ووەل لە 
زانستی ڕەوانبێژیدا، لە الی مەال حەمەمینی قاجری، 

لە گوندی )دیبۆكرێ(ی ناوچەی )موكریان(. 
شەرحی  پەڕتووكی  پاشماوەی  خوێندنی   19-
الی  لە  ڕەوانبێژیدا،  زانستی  لە  موطه ووەل، 
)كانی  گوندی  لە  شكاك،  جەالل  مەال  مامۆستا 
ڕۆژهەاڵتی  الجان(ی   - ناوچەی)شنۆ  سپیكە(ی 

كوردستان. 
پەڕتووكی  بابەتەكانی  كۆتا  خوێندنی   -٢٠
لە  ڕەوانبێژیدا،  زانستی  لە  موطه ووەل  شەرحی 
لە  الی مامۆستا مەال عەبدولكەریمی مودەڕیس، 

خانەقای بیارە. 
٢١- خوێندنی پەڕتووكەكانی:

لە زانستی  الجوامع(،  لە )جامع  - بەرگی یەكەم، 
ئوصولی فیقهدا. 

المحتاج،  )تحفە  پەڕتووكی  لە  الخلع(،  )كتاب   -
بشرح المنهاج(، لە زانستی فیقهدا، لەسەر مەزهەبی 

ئیمامی شافیعی. 
لە  النوَدهـي(،  َمعروف  الشيخ  َفرائِض  )َمنظومة   -

زانستی میرات دابەشكردندا. 
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بێوێنەی  زانای  الی  لە  كوردستان،  ڕۆژهەاڵتی 

پایەبەرزی كورد، مامۆستا مەال باقری بالك. 
پەڕتووكی)جمع  دووەمی  بەرگی  خوێندنی   -٢٢
الجوامع( لە زانستی ئوصولی فیقهدا، لە مزگەوتی 
ڕۆژهەاڵتی  لە  )سنە(،  شاری  االحسان(ی  )دار 
مەحمودی  مەال  مامۆستا  الی  لە  كوردستان، 

موفتیزادە، لە ساڵی )1943(. 
)گەاڵڵەی  )1944( چووەتە گوندی  لە ساڵی   -٢٣
شینكایەتی(، لە دیوی باشووری كوردستان، لە الی 
مامۆستا مەال موحەممەدی ڕەئیس گیرساوەتەوە، 

الی ئەمیش ئەم پەڕتووكانەی خوێندووە:
- پەڕتووكی )تهذیب الكالم(. 

- پەڕتووكی )تشریح االفالك(. 
- هەردوو پەڕتووكی )رسالة الحساب( و )أشكال 

التأسیس( لە بیركاریدا. 
٢٤- تا دواجار لە ساڵی )1946( چووەتە شاری 

كۆیە، تەفسیری بەیضاوی، لە الی مەال نورەددینی 
جەلیزادەي برای مەالی گەورەی كۆیە خوێندووە، 
هەر الی ئەویش ئیجازەی مەالیەتيی وەرگرتووە. 

 
لە چاالكییە زانستییەكانی:

ا- ئەندامێتی لە لیژنە یاساییەكاندا:
-1 بەشداریكردن لە تاووتوێكردنی پڕۆژە یاسای 
سێ  ماوەی  بۆ   ،)1958( ساڵی  عێراقی،  مەدەنی 

مانگ. 
بە  پێداچوونەوە  لیژنەی  لە  بەشداریكردن   2-
كەموكوڕییەكانی یاساكانی عێراق، ساڵی )2002(. 
-3 بەشداریكردن لە لیژنەی پێداچوونەوە بە یاسای 
كەموكوڕییەكانی  الجزائیة(،  المحاكمات  )أصول 

پەیمانگه ی دادوەری، ساڵی )2003(. 
ئامادەكاری  لیژنەی  لە  بەشداریكردن   4-
ساڵی  عێراق،  نوێی  دەستووری  ڕەشنووسی 

 .)2005(
ونبووان،  پڕۆژەیاسای  لە  بەشداریكردن   5-

شەهیدان، بە دیلگیراوان، ساڵی )1988(. 
یاساییەكانی  دانیشتنە  لە  زۆر  لە  بەشداری   6-

وەزارەتی داددا كردووە. 

زانستییەكانی  كۆنگرە  لە  بەشداریكردن  ب- 
ناوەوە، دەرەوەی عێراق:

١- بەشداریكردن لە كۆنگرەی زانا كۆمەڵناسەكانی 
بەغدا  شاری  لە   )1980( ساڵی  كە  عەرەب، 

بەستراوە. 
داد،  وەزارەتی  كۆنگرەی  لە  بەشداریكردن   -٢
ساڵی  كە  یاساییەكان،  پرسە  تاووتوێكردنی  بۆ 

)1988( لە شاری بەغدا بەستراوە. 
٣- بەشداریكردن لە كۆنگرەی پزیشكە عەرەبەكان، 

كە ساڵی )1989( لە شاری بەغدا بەستراوە. 
٤- بەشداریكردن لە كۆنگرەی سەندیكای پزیشكان، 

كە ساڵی )1993( لە شاری موسڵ بەستراوە. 
٥- بەشداریكردن لە كۆنگرەی یەكێتیی زانایان كە 

ساڵی )2001( لە شاری موسڵ بەستراوە. 
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٦- بەشداریكردن لە كۆنگرەی مافی مرۆڤ لە 
واڵتی )ئەردەن(، ساڵی )2002(. 

لە  )ئەنقەرە(  كۆنگرەی  لە  بەشداریكردن   -٧
واڵتی )توركیا(، ساڵی )2004(. 

نەتەوە  كۆنگرەی  لە  بەشداریكردن   -٨
لە  دادوەری  توێژینەوەی  بۆ  یەكگرتووەكان، 

واڵتی )ئەردەن(، ساڵی )2005(. 

حەوتەم:مامۆستاكانی،قوتابییەكانی:
أ:مامۆستاكانی:

ژیانی  ماوەی  لە  زەڵمی  مستەفا  دكتۆر 
و  ئێران  عێراق،  كوردستانی  لە  خوێندنیدا 
عێراق،  عەرەبنشینەكانی  ناوچە  بە  تەنانەت 
دواتر میسریشەوە، الی ژمارەیەكی بەرچاو 
الی  ئەمانەی  كە  خوێندوویەتی،  زانایان  لە 

خوارەوە، ژمارەیەكن، لە ناسراوەكانییان:
 ١- مامۆستا سەیید عارفی چۆڕی. 

٢- مامۆستا شێخ بابا ڕەسوڵی بێدەنی. 
 ٣- مامۆستا مەال عەبدولكەریمی مودەڕیس. 

٤- مامۆستا مەال باقری بالك. 
 ٥- مامۆستا مەال موحەممەدی ڕه ئیس، 

)گەاڵڵە(. 
 ٦- مامۆستا مەال صاحێبی تەوێڵە. 
 ٧- مامۆستا مەال زاهیدی ضیائی، 

)پاوە(. 
نورالدین  مەال  مامۆستا   -٨  

جەلیزادە، )كۆیە(. 
٩- مامۆستا مەال حەمە سەعیدی 

خومخانە. 
١٠- مامۆستا مەال حەمەمینی كانی 

سانان. 
١١- مەال مەحمودی سەرگەتی. 

 – دزڵی  كەریمی  مەال   -١٢
مەریوان. 

 - زارا  صاڵحی  مەال   -١٣
سەییدسادق. 

١٤- مەال مەحمودی عەنەب. 
١٥- مەال عه بدولڕه حمان داربەڕولەیی. 

١٦- مەال ئەحمەد ئەوبەری. 
١٧- مەال سەیید ڕەحیم خانەگایی. 

١٨- مەال عه بدولڕه حمان سەردەشتی. 
١٩- مەال حەسەن - عەبابەیلێ. 
٢٠- مەال عەبدولقادر دەگاگایی. 

٢١- مەال مستەفا شوێ. 
٢٢- مەال عەلی حەمامیان – بۆكان. 

٢٣- مەال حەمەمینی قاجری. 
٢٤- مەال جەاللی شكاك. 

٢٥- مامۆستا مەال مەحمودی موفتی زادە. 
زانكۆكانی  لە  مامۆستاكانی  بەناوبانگترینی   -

عێراق و میسر:
٢٦- الشیخ عبدالرحیم الكشك. 

٢٧- الشیخ محمد أبو سنە. 
٢٨- الشیخ عبدالمقصود شلتوت. 

٢٩- الدكتور شفیق العانی. 
٣٠- الدكتور علی راشد. 

٣١- الدكتور سلمان مرقس. 
٣٢- الدكتور محمد فؤاد مهنی. 

٣٣- الدكتور محمد ڕؤوف. 
٣٤- الدكتور حسن چلبی. 

ب: قوتابییەكانی:
 ١- مامۆستا مەال سەیید ئەحمەد - نۆڵچكەیی، 

)مەال پەپولە(. 
 ٢- مامۆستا مەال سەیید موحەممەد - چنگیانی. 

٣- مامۆستا مەال موحەممەد - موكریانی. 
٤- مەال ڕەشید - بزەینانی. 

٥- مەال عه بدولڕه حمان - لە نەوەی عەلالمە مەال 
ئەحمەدی نۆدشەیی. 

لە  زەڵمی  مستەفا  دكتۆر  الی  لە  پێنجەیان  )ئەم 
لە  ڕابوردوودا  سەدەی  پەنجاكانی  سەرەتای 
مزگەوتی "بن تەبەق"، لە سلێمانی، مۆڵەتی زانستی 

ئایینی – مەالیەتییان وەرگرتووە(. 



19رۆڤار ٦- مەال موسا - ئاكۆیان. 
٧- مەال صاڵحی بێسارانی. 

 – الدینی  سراج  ئەمین  موحەممەد  شێخ  مەال   -٨
نێزڵی. 

٩- ئەسعەد شێخ موحەممەد، شێخولئیسالمیی. 
١٠- مەال ئەحمەد - لۆتەری. 

-11 مەال عه بدولڕه حمان - موكریانی. 
-12 مەال عه بدولڕه حمان - عەینەكی. 

-13 مەال ئەحمەد - واحدالعین. 
-14 مەال ڕەوفی مەریوانی. 

حەمیدی  مەال  كوڕی  موحەممەدی  مەال   15-
پشدەری. 

-16 مەال عه بدولڕه حمان - بانەیی. 
-17 مەال صاڵح كانی چناری. 

-18 مامۆستا مەال شێخ ئەحمەدی ئەحمەدئاوا. 
غەریب  موحەممەد  عوسمان  دكتۆر   19-

)خەرپانەیی - هەورامانی(. 

-20 دكتۆر نوعمان مونزیر شاوی و چەندەهای 
تر...

زەڵمی، مستەفا دكتۆر خۆڕاگریی هەشتەم:
لەسەرئاستەنگەكانیسەرڕێگهیخوێندن:

نۆیەم: بەرهەمە زانستییەكانی:
یەكەم: بە زمانی عەرەبی:

أَحكام الزواج، َو الطالق ِفي الفقه اإلسالمي،   .1
)ِدراسة ُمقارنة ِفي القانون(. 

احكام الـميـراث، َو الوصية، َو حق األِنتقال.   .2
أخطاء أُصولية ألبن السبكي، ِفي كتابه جمع   .3

الجوامع. 
)دراسة  الُجرمية،  األَعمال  اباحة  أسباب   .4

مقارنة(. 
أسباب اختالف الفقهاء ِفي االحكام الشرعية.   .5

)جزءان(
أَْسراُر ثَْوَرة)14(، تَمُوز، لَِسنَة)1958(.   .6

الجديد،  نسيجه  ِفي  اإلسالمي،  الِفْقه  أُصُول   .7
)جزءان(. 

نَْهُج الُقرآن، ِفي تَنظيم َحياة األِنسان.   .8
َو  االسالمية،  الشريعة  ِفي  األِلْتِزامات   .9

الَقوانيـن الـَمَدنِية الَعَربِيّة. 
األِلْتِزامات ِفي ضوء الـَمنِْطق، َو الفلسفة.   .10

أَهمية الطاقات الروحية ِفي الجيش.   .11
أِيضاح الَفوائِد، ِفي َشْرِح الَقواِعد.   .12

التبيان لَِرْفع ُغموض النسخ ِفي القران.   .13
ِفي  تَجفيُفُه  َو  الـَجواري،  َو  العبيِد،  ُمستنقع   .14

الُقرآن الكريم. 
التَْدخيِـن، َو أَضرارُه، َو تَحريُِمه ِفي الُقرآن.   .15

األَْحوال  قانُون  تَعديل  َعلى  التَعليقات   .16
الشخِصيّة. 

بِالِفْقِه  اإلِْسالمي،  الِفقه  تأثر  َمزاعم  تفنيد   .17
الَغْربي. 

َحقُّ الـُحّريَة، ِفي الُقرآن الكريم.   .18
ُحقُوُق اإلِنْساِن، َو َضماناته ِفي اإلِْسالم.   .19



ڵمی 
 زە

هیم
یبرا

فا ئ
مستە

رۆڤار
20

ِحَكم أَْحكام الُقرآن.   .20
ِفي  البََشري،  الجيـن  َمَع  التَعاُمل  ُحْكُم   .21

الَشريعة اإلِْسالِميّة. 
ِختاُن األِناث، أَضرارُه، َو تَحريُِمه ِفي الُقرآن.   .22

ُخُطوات الَطالق ِفي الُقرآن الَكريم.   .23
ِدالالت النُصوص، َو ُطُرق أِستنباط األَحكام   .24

ِفي َضوِء أُصُول الِفقه اإلِْسالمي. 
الدولَة، َو الـُمفاَضلة، بيـن النظاَميْن الـَملَِكي   .25

َو الـُجمهُوري. 
الشخِصيّة،  األَْحوال  قانُون  َشْرح   .26
)أَحكام الـميـراث، َو الوصية، َو حق األِنتقال(. 

الِصلَة بَيَْن الـَمنِْطِق، َوالقانُون.   .27
الَشريَعة  ِفي  الـُمَعلّق  الَطالُق   .28

اإلِْسالِميّة. 
الَطالُق الـُمْقتَِرن بِالعدد، ال يََقع بِه أاِلّ َطلَْقة   .29

واِحَدة. 
الَطالُق ِفي اإلِسالم َقبْل الـَمذاِهب.   .30

ِفي  الَطالق،  ِفي  األِرادة  ُسلْطاُن  َمدي   .31
أَربعة  َو األَعراف، ِخالل  القوانيـن،  َو  الشرائع، 

آالف سنة. 
الَطالق ِفي الُقرآن الَكريم.   .32

تَفاسيِر  ِفي  َمّرتان،  الطالق   .33
الُقرآن. 

َفلَْسَفُة الَشريَِعة.   .34
35.  َفلَْسَفُة القانُون. 

الـَمسؤُولِية  َفلَْسَفُة   .36
الِجنائِية ِفي َضْوء الِفْعل، َواألِنِفعاِل 

الَفلَْسِفييـن. 
الـَمسؤُولِية  َفلَْسَفُة   .37
القانُونِيّة، ِفي َضْوء َمقوالت أرسطيّة. 

لِلُمتَّهم ِفي  القانُون األصلَح   .38
َضْوء الـمتى الَفلَْسِفـي. 

الَولَد يتبع  الُقرآن، َو قاِعدة   .39
َخيـر األَبََويِْن ديناً. 

قاِعدة  َو  الُقرآن،   .40
تَتََغيّر األَحكام، بِتََغيُر األَْزمان. 

الَقلَق، أَْسبابُُه، أَنْواُعُه, ِعالُجُه.   .41
ال َرْجَم ِفي الُقرآن.   .42

ال َقتْل لِلُْمْرتَد َغيـر الـُمْفِسد ِفي الُقرآن.   .43
الـَمباِدْئ، َو الـُحقُوق الدستورية ِفي الُقرآن،   .44
حقُوق  أِعالنات  َو  الَوْضِعيّة،  بِالَدساتيـر  )ُمقاَرنَة 

اإلِنْسان(. 
اإلِْسالِميّة.  الَشريعة  لِِدراسة  الـَمْدَخل   .45

)تأليٌف ُمْشتََرك(. 
ِفي  اإلِْسالِميّة  الَشريعة  لِِدراسة  الـَمْدَخل   .46

نََمٍط َجديد. 
مركز الَهْمزة، ِفي لَُغِة الَعَرب.   .47

الَشريعة  ِفي  الـِجنائِيّة،  الـَمسؤُولِية   .48
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دەیەم: ئەو خەاڵت و ڕێزلێنان، مێدالیا زانستییانەی 
وەری گرتوون:

١- نازناو و خەاڵتی )مامۆستای نایاب(ی لە زانكۆی 
بەغدا پێ بەخشراوە، ساڵی)1985(. 

ساڵی  كۆمار،  سەرۆكایەتيی  دیوانی  خەاڵتی   -٢
 .)1992(

٣- خەاڵتی )بەرهەمی زانستی، مامۆستای نموونە(، 
ساڵی  كۆمار،  سەرۆكایەتیی  دیوانی  الیەن  لە 

 .)1993(
٤- خەاڵتی دیوانی سەرۆكایەتیی كۆمار، هەروەها 

خەاڵتی )ڕەمزی پەڕتووك(، ساڵی )1995(. 
فەرمانی  بە  زانایان،  ڕێزلێنانی  خەاڵتی   -٥

سەرۆكایەتیی كۆمار، ساڵی )2002(. 
توێژینەوەی  بااڵ،  خوێندنی  وەزارەتی  ٦- خەاڵتی 

زانستیی عێراق، ساڵی )2005(. 
٧- خەاڵتی زانكۆی نەهرەین، ساڵی )2006(. 

٨- خەاڵتی زانكۆی سەاڵحەددین، ساڵی )2008(. 
ساڵی  هەولێر،   – پۆلیس  كۆلێژی  خەاڵتی   -٩

 .)2008(
موسڵ(،  زانكۆی   – )حەدبا  كۆلێژی  خەاڵتی   -١٠

ساڵی )2009(. 
١١- خەاڵتی )عەبدولعەزیز پاڕەزانی، بۆ كتێب(، لە 

شاری سلێمانی، ساڵی )2010(. 
١٢- خەاڵتی زانكۆی سەاڵحەددین– هەولێر، ساڵی 

 .)2010(
زانستی  و  پەروەردە  كۆلێژی  خەاڵتی   -١٣

مرۆڤایەتی– هەولێر، ساڵی )2009(. 
١٤- خەاڵتی زانكۆی بەغدا، ساڵی )2009(. 

١٥- خەاڵتی ڕۆژی جیهانیی بەسااڵچووان، ساڵی 
 .)2011(

ساڵی  یاسا(،  )چەكوشی  گۆڤاری  خەاڵتی   -١٦
 .)2012(

لە  قورئان،  لە  بەرگری  كۆنگرەی  خەاڵتی   -١٧
شاری سلێمانی، ساڵی )2012(. 

١٨- خەاڵتی زانكۆی تكریت، ساڵی )2012(. 
١٩- خەاڵتی یەكێتی جیهانیی، دەرچووانی ئەزهەر- 

قاهیرە، ساڵی )2013(. 
ساڵی  قاهیرە،  ئەزهەر-  شێخی  خەاڵتی   -٢٠

 .)2013(
بەرامبەر  توندوتیژی  دژی  هەڵمەتی  خەاڵتی   -٢١

ژنان، ساڵی )2013(. 
٢٢- خەاڵتی زانكۆی گەشەپێدانی مرۆیی )سلێمانی 

– قەرەداغ(، ساڵی )2013(. 
)14(ی  بۆنەی شۆڕشی  بە  تر،  خەاڵتی  چەندەها 
تەمموزی ساڵی )1958(، شۆڕشی )6(ی كانوون، 

)14(ی ڕەمەزانی ساڵی )1963(.



دكتۆرفوئادئهحمهدبابان
پزیشكیپسپۆڕوپرۆفیسۆرییاریدەدەر

ئەندامپەڕلەمانیخانەنشین

كاتێك  ڕابوردوو.  بۆ ساڵی شەستەكانی سەدەی  لەگەڵ دكتۆر مستەفا زەڵمی دەگەڕێتەوە  ناسیاویم 
لە كۆلێجی پزیشكیی بەغدا دەمخوێند و سەرەڕای خوێندنەكەمان، بە كاری حزبایەتی و ڕێكخستنەوە 
سەرقاڵ بووین. لەو ڕۆژگارانەدا چەندین جار سەردانی مامۆستامان دەكرد لە خەستەخانەی )ڕەشید 
عسكری( كاتێك ئەو ئیمام تابوری سوپا بوو. مامۆستا هەمیشە پیاوێكی كەمدوو و لەسەرخۆ و دڵسۆز 
و كوردپەروەر بوو، دۆستێكی نزیكی زۆربەی دكتۆرەكانی ئەو كاتەی سوپا بوو، وەك دكتۆر ئەنوەر 
كریم مەسرەف، دكتۆر ئیبراهیم تەها، دكتۆر جه مال حسێن و چەندانی تر و بە ڕێزەوە هەڵسوكەوتیان 
لەگەڵ دەكرد. من و برای بەڕێزم ئەكرەمی فەقێ محمود ناوبەناو سەردانمان دەكرد، چونكە ئەكرەم 

یادەوەری لەگەڵ دكتۆر مستەفا زەڵمی
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لێپرسراوی ڕێكخستنی پارتی دیموكراتی كوردستان 
لە  مامۆستاش  و  چەكدارەكاندا  هێزە  ناو  لە  بوو 
ئاسایی  زۆر  پەیوەندییەمان  ئەم  بوو.  ڕێكخستندا 
 19/7/1963 ڕۆژی  ئەوەی  گەیشتە  تا  بوو 
خۆمان  كە  خانووەی  لەو  ئەكرەم  كاك  و  من 
قەومی( )حەرەس  الیەن  لە  شاردبوویەوە،  تیایدا 
خانووەكە  كراین.  دەستگیر  بەعسییەكانەوە  یه  
لەسەر  ڕەشید(  )معسكر  ڕێگه ی  سەر  كەوتبووە 
جادەی )بغداد جدیده ( و پشتی باڵەخانەیەك بوو بە 
ناوی )عمارە الوادی(. خانووەكە بریتی بوو لە دوو 
لەقوڕدروستكراو. زۆربەی كات بە شەو  ژووری 
ڕاپەڕاندنی كاری ڕێكخستن.  بۆ  دەهاتینە دەرەوە 
لە  ڕۆژێك  چەند  لە  بەر  ئەكرەم  كەوت  ڕێك  وا 
من  الی  لێكرد  داوام  كردبوو،  ڕای  گرتووخانە 
لە چاوی  قایمە و  بێت، گوایە جێگه كەی من زۆر 
بەعسییەكان دوورە. بەاڵم بە داخەوە وا دەرنەچوو 
و بەڕێكەوت هەر ئەو شەوە بە هۆی ڕاوەدوونانی 
شیوعیی  حزبی  ناوەندیی  لیژنەی  ئەندامانی 
تەنیشتی  كەوتبووە  حەشارگەكەیان  كە  عێراق 
بزانین،  پێی  ئێمە  ئەوەی  بێ  ئێمەوە  خانووەكەی 
خانوویەكی  لە  بوو  بریتی  خانووەكەیان  چونكە 
فراواندا  زۆر  باخچەیەكی  ناوەڕاستی  لە  بچووك 
كە ڕووبەرەكەی چەند دۆنمێك دەبوو. ئەوە بوو 
بە  و  كراین  دەستگیر  و  دا  ئێمەشیان  پەالماری 
چاوبەستراوی بە چەند قۆناغێك براینە )محكمەی 
المعظم( كە ئەو زەمانە ناوەندی  لە )باب  شەعب( 
لێكۆڵینەوە و داپڵۆسین و كوشتن بوو. )نازم كزار(
ی تاوانبار )كە لە پاش 1968 بوو بە بەڕێوەبەری 
گشتیی ئاسایشی عێراق(، خۆی سەرپەرشتی لێدان 
و هەڵواسینی دەكرد و هەر خۆیشی بە دار و سۆندە 
خانووەكەمان،  چووبووە  مامۆستا  دەداین.  لێی 
هەردووكمانیان  و  كرا  دەستگیر  ئەویش  بۆیە 
خزاندە یەكێك لە ژوورەكان و بە پشتێنێك كە الی 
ئێمە گیرابوون قۆڵی هەردووكمانیان بەستەوە. لە 
زەویدا كەوتبوین، لەو الشەوە هەردوو سەركردەی 
بە  عەببەلی(  حیدەری،  )جمال  كە  شیوعی  حزبی 

دانیشتنەوە بوون و بەتانییەكی سەوزیان دابوو بە 
سەریاندا. هەرچەند ئێمە بەیەكەوە بەسترابووینەوە، 
دەناسین.  یەكتری  كە  نەئەدا  نیشان  وامان  بەاڵم 
بە  چپانم  بوو،  چۆڵ  ژوورەكە  كاتێك  بەڕێكەوت 
ئەمە  دیارە  تێكەوتین،  )خراپ  مامۆستادا  گوێی 
كۆتاییمانە( مامۆستاش بە چرپە وەاڵمی دامەوە و 
وتی : )عسی ان تكرهوا فهو خیر لكم!!( منیش وتم 

قوربان ئەم شەوكوتییە خێرەكەی لە كوێدایە؟
تاهیر  و  به كر  حه سه ن  ئه حمه د  هەردوو  شەوێك 
یەحیا كە حاكمی عه سكه ریی عام بوو، خۆیان كرد 
هانی  ئەوەی  بۆ  هاتبوون  بوو  دیار  و  ژوورا  بە 
شیوعی  حزبی  سەركردەی  هاوڕێكەی  هەردوو 
و  بدركێنن  حزب  نهێنییەكانی  ئەوەی  بۆ  بدەن 
بەاڵم  كەن،  ڕسوایان  و  تەلەفزیۆن  بەر  بیانبەنە 
جوامێرانەیان  مردنێكی  قارەمانانە  زۆر  ئەوان 
هەڵبژارد و دواڕۆژێكی پرشنگداریان بۆ خۆیان و 
حزبەكەیان تۆمار كرد و چوونە ڕیزی نەمرانەوە. 
هەر ئەو ڕۆژانە لەتەك سەدان گیراوی تردا چاوم 
گۆشە  نووسەری  گەورە  سه عید(ی  )ئه بوو  بە 
كەوت،  الشعب(  )اتحاد  ڕۆژنامەی  بەناوبانگەكەی 
ئاشكرا  بە  قاسمدا  عه بدولكه ریم  زەمانی  لە  كە 

باڵو دەكرایەوە. )ئه بوو سه عید( لەسەر زەوی 
بەردا  لە  خوێناویی  دشداشەیەكی  كەوتبوو، 
بوو و ڕیشی هاتبوو، دیاربوو بە لێدان شەكەت 

هەوڵی  بوو  دیار  ئەژنۆیەوە  خوار  لە  بووبوو. 
سم  یەك  نزیكەی  مشار،  بە  دابوو  بڕینەوەیان 
چاڵ بووبوو، زۆر پەرێشان بوو. مامۆستا مستەفا 
چونكە  هاتبوون،  لێپرسراوە  دوو  ئەو  كاتەدا  لەو 
كۆن دەیناسین لە سوپادا، قسەی خۆی كردبوو و 
نازم كزاریان ڕاسپاردبوو كە بەپێی یاسا لەگەڵیدا 
بجوڵێتەوە. پاش كودەتاكەی 18ی تشرینی 963 
بە ماوەیەك دراین بە )مەحكەمەیەكی عه سكه ری( 

و بەردراین. 
بلیمەتی  و  شارەزا  پیاوێكی  مستەفا  مامۆستا 
یاسا  لە  دكتۆرایە  خاوەنی  كە  زەمانەیەن  ئەم 
چەندین  خاوەن  ئەزهەر.  زانكۆی  لە  فیقهدا  و 
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كە  دەگمەنە  نووسینی  و  بەنرخ  پەرتووكی 
و  شەریعە  بۆ  زانستییانەی  لێكۆڵینەوەیەكی 
پەیامبەر  فەرموودەكانی  و  قورئان  دەقەكانی 
دكتۆرای  نامەی  دەیان  كردووە. سەرپەرشتیی 
و  یاسا  لە  بۆچوونەكانی  به غداد.  لە  كردووە 
تێی  باوەڕپێكراو  سەرچاوەیەكی  وەك  فیقهدا 
كوردپەروەری  پیاوێكی  مامۆستا  دەڕوانرێت. 
هەمیشە ڕاستگۆ بووە و لە خەباتی سیاسیدا 
ڕیزەكانی  لە  كردووە  بەشداری  هێمنانە 
پارتی دیموكراتی كوردستاندا. لە حیزبایەتیدا 
و  نەكردووە  پلەوپایەی  هەڵپەی  هەرگیز 
نەكەوتووە.  تایبەتی  دەستكەوتی  شوێن 
و  ڕاستگۆیی  بە  بووە  ئەوە  هیوای  تەنها 
ڕاستی  بە  بكات.  نەتەوەكەی  خزمەتی  پاكی 
و  لەخۆبردوو  و  بێفیز  زانایەكی  نموونەی 
كە  خەباتگێڕە،  و  ڕاستگۆ  و  ساكار  و  سادە 
درێژ  تەمەن  وێڵە.  ڕاستیدا  بەدوای  هەمیشە 

بێت. 



د.نووریتاڵەبانی

بواری  لە  بەتایبەتی  قانووندا،  و  پیرۆز  ئیسالمی  شەریعەتی  بواری  لە  زەڵمی  مستەفا  د.  مامۆستا 
بەراوردكردنەوە لە نێوان پرنسیپەكانی هەردووكیان یەكێكە لە زانا هەرە گەورەكانی كوردستان و عێراق 
پیرۆزی  ئایینی  ڕێگه ی  لە  مودەڕیس،  عەبدولكەریمی  مەال  مامۆستا  وەكو  ئەویش  ئیسالمی.  جیهانی  و 
ئیسالمەوە گەورەترین خزمەتی بە ئیسالم و گەلی كورد كردووە و ناوی كوردی بە جیهانی ئیسالمی 

لەسەر هەموو ئاستێك ناساندووە. 
وەكو هەموو فەقێیەكی كوردی ئەو دەمە، لە سەرەتای ژیانی خوێندنی ئایینیدا ڕووی لە چەندین ناوچەی 
كوردستان كردووە. ماوەیەك لە چەند دێهاتێكی ناوچەی موكریان لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان ماوەتەوە. 
ئاغای یەكێك لەو گوندانەی تێیدا بووە، هامشۆی شاری مهابادی كردووە، لە ڕێگه ی ئەوەوە تا ڕادەیەك 

مامۆستا مستەفا زەڵمی
زانای گەورە و هەمیشە دڵسۆزی گەلەكەی
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بارودۆخەكە  ئاگاداری 
پێكەوە  جاروبار  و  بووە 
گۆڕیوەتەوە.  بیروڕاشیان 
مانگی  لە  بەتایبەتی  هاوینان، 
دانیشتوانی  لەگەڵ  ڕەمەزاندا، 
مەالیەتیی  گوندانەی  ئەو 
چووەتە  كردوون،  بۆ 
كوێستانەكانی ئەو ناوچەیە، 
ڕووخانی  تا  جۆرە  بەو 
جوانەمەرگەكەی  كۆمارە 
كوردستان و لەسێدارەدانی 
ماوەتەوە.  سەركردەكانی 
دڵتەزێنە  ڕووداوە  ئەو 
بووە  كاریگەر  ئەوەندە 
لەسەری، ڕقوقینێكی زۆری 
دژ  چەسپاندووە  دڵیدا  لە 
نیشتمانە  داگیركەرانی  بە 
بڕیاری  و  دابەشكراوەكەی 
گەڕانەوەی بۆ كوردستانی 
لە الی  تا  داوە،  ئەمدیو 
مامۆستاێكی  چەند 
بەناوبانگ  ئایینیی 
بە  درێژە 
ی  كە نە ێند خو
لە  بدات. 
ی  كە ە ر شا
قادری  حاجی 

نووریی  شێخ  الی  لە  كۆیی 
گەورە  مەالی  برای  جەلیزادەی 
و  وەرگرتووە  مەالیەتیی  ئیجازەی 
پاشان  هەورامان،  بۆ  گەڕاوەتەوە 
درێژەپێدان  بۆ  سلێمانی  بۆ  چووە 
لە  گەلەكەی  خزمەتكردنی  بە 
ڕێگه ی ئایینی پیرۆزەوە وەكو 
مەال لە یەكێك لە مزگەوتەكانی 
ئەوەی  لەبەر  شارە.  ئەو 

زۆری  گرفتی  بووە،  هەڵوێست  خاوەن  مەالێكی 
لە  ڕووی  ناچاری  بە  بۆیە  كراوە،  دروست  بۆ 
مەوالنا  وەكو  ئەویش  كردووە.  غوربەت  ژیانی 
شێخ  زەهاوی،  موفتی  نالی،  نەقشبەندی،  خالدی 
ڕەزای تاڵەبانی، شێخ عەبدولقادری خەتیب، مەال 
محەمەدی قزڵجی و مامۆستا مەال عەبدولكەریمی 
لەو  وەكو  گیرساوەتەوە.  بەغدا  لە  مودەڕیس، 
ئایەتە پیرۆزی قورئاندا هاتووە: "عسی ان تكرهوا 
شیئا وهو خیر لكم"، لەو ماوەی لە بەغدا بووە، 
شەریعەت  خوێندنی  تەواوكردنی  بە  دەستی 
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قاهیرە  زانكۆكانی  لە  پاشان  كردووە،  قانوون  و 
بڕوانامەی دكتۆرای لە هەردووكیاندا وەرگرتووە 
و گەڕاوەتەوە بۆ بەغدا و وەكو مامۆستا دەستی 
كورتدا  ماوەیه كی  لە  و  كردووە  دەرسوتنەوە  بە 
جێگه ی زانستیی خۆی چەسپاندووە. لەو ماوەیەدا 
زانكۆی  لە  قانوون  كۆلیژی  لە  پێكەوە  كە  بوو 
بەغدا مامۆستا بووین و ڕۆژانە یەكترمان دەبینی 
لە  دەبوو.  بەهێزتر  برایەتیمان  و  دۆستایەتی  و 
كۆتایی ساڵی 1982دا ڕژێمی بەعس خانەنشینی 
كردم و گەڕامەوە بۆ كوردستان، بەاڵم ئاگاداری 
ڕووخانی  پاش  لە  دەبووین.  یەكتر  دەنگوباسی 
ڕژێم سەردانی هەولێری كرد و بڕیاری مانەوەی 
دا، ئەوەش بووە هۆی ئەوەی پێكەوە كار بكەین، 
قانوونی  پرۆژە  ئامادەكردنی  كاتی  لە  بەتایبەتی 
باری كەسی بۆ هەرێمی كوردستان و چەند پرۆژە 

قانوونێكی تر. 
بكرێت،  ئەوەش  بۆ  ئاماژە  پێویستە  لێرەدا 
عەبدولكەریمی  مەال  مامۆستا  كۆچكردنی  پاش 
لە  ئەهلی سوننە  ئایینیی  مامۆستایانی  مودەڕیس، 
بەغدا و ناوچەكانی دیكەی عێراق كۆبوونەوەیەكی 
فراوانیان لە مزگەوتی ئیمامی ئەعزەم لە بەغدا ساز 
مامۆستا  لە  داوایان  دەنگ  تێكرای  بە  و  كردبوو 
مودەڕیس  مامۆستا  جێگه كەی  لە  كردبوو  زەڵمی 
خواستبوو،  عوزری  بەاڵم  عێراق،  موفتیی  ببێتە 
چونكە وەكو خۆی دەڵێ، بڕیاری دابوو بگەڕێتەوە 
بۆ كوردستان و ئەو چەند ساڵەی لە ژیانیدا ماوە، 
خزمەت بە گەلەكەی خۆی بكات. لەو دەمەوە، بە 
هاوكاریی چەند دۆستێكی نزیكی خەریكی نووسینی 
تازەیە، یان پێداچوونەوە بە نووسینەكانی پێشووی، 
باڵوكردنەوە  دەزگایه كی  ئێستا  خۆشبەختانە  كە 
بڕیاری داوە لەژێر چاودێریی خۆیدا بەرهەمەكانی 
بە  خزمەتە  گەورەترین  ئەوەش  كوردی،  بكاتە 

گەلەكەی لە هەموو بەشەكانی كوردستان. 
مامۆستا مستەفا زەڵمی زانایه كی گەورەی كورده ، 
دوعای  و  بكەین  پێوە  شانازیی  هەموومان  دەبێ 
بتوانێ  تا  بكه ین  بۆ  تەمەندرێژیی  و  لەشساغی 

درێژە بە خزمەتی ئایینی پیرۆز و گەلەكەی بكات، 
گرووپ  چەندین  كە  بارودۆخەدا  لەم  بەتایبەتی 
پیرۆزی  ئایینی  ناوی  بە  و  پەیدابوون  تاقم  و 

ئیسالمەوە بازرگانی دەكەن.

 
هەولێر2015-08-28

 



د.سەباحبەرزنجی

١
گفتوگۆکردن لەسەر کەسایەتیی زانای گەورەی کوردستان، عەلالمە 
مستەفا زەڵمی، کارێکی ئاسان نییە، چونکە کەسایەتییەکی فرە ڕەهەندە 
و تەمەنێکی درێژ و پڕ لە هەوراز و لێژی بۆ خزمەتکردن بە گەل و 
جیاوازدا  جێگەی  و  پێگە  لە  قۆناغی  چەندین  بردووە،  بەسەر  ئایین 
تێپەڕاندووە و باش وایە بۆ هەر بوار و پێگەیەک کەسێک توێژینەوەی 

لەسەر بکات. 
بەاڵم هێشتا وەکو پێویستە و چاوەڕوان دەکرێت، ئاوڕ لەم زانا مەزنە 
لە  باس  زیاتر  قوتابییەکانی  و  شاگرد  خۆیەتی  جێی  و  نەدراوەتەوە 
ئەوەی  بۆ  بکەن،  نوێ  نەوەی  بۆ  تایبەتمەندییەکانی  و  کەسایەتی 
شارەزای ئاکاری کەسی و زانستی و کۆمەاڵیەتیی ئەو ببن و بیکەنە 

عەلالمەی زەڵمی، هەڵکەوتووی ڕۆژگار
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و  هزر  و  بیر  هەڵکەوتوویی  زیندووی  نموونەی 
ئەخالقی زانستی. 

باوکمەوە  مەرحومی  ڕێگەی  لە  منداڵیمەوە  لە 
"مامۆستا شێخ محەمەد بەرزنجی" بە ناو و ناوبانگی 
باش و سیفاتی بەرزی ئەم پیاوە ئاشنام، هەر ئەو 
ساتانە کە باوکم دەیفەرموو: "بەو هەموو زاناییەوە 
هێشتا خەریکی تەحقیق و بەدواداچوون و موتااڵیە". 
کەسێکی  زانستەوە  هەموو  "بەو  دەیفەرموو: 
ڕەوشتبەرز  "کەسێکی  دەیفەرموو:  خۆبەکەمزانە". 

و کوردپەروەرە...". 
تەنانەت نامەی دکتۆراکەی و 
ماستەرەکەی مامۆستا زەڵمی 
هەر  و  دانابوو  خۆی  الی  لە 
زانایەک بهاتایە بۆ سەردانی، 
پێ  دیاری  بە  نوسخەیەکی 

دەبەخشی.... 
دواتر کە چوومە زانکۆی تاران، 
کرد  پێشنیازم  کتێبانەی  لەو 
بۆ  خوێندن  پرۆگرامی  ببێتە 
شافیعی،  فیقهی  خوێندکارانی 
بە  بوو  مامۆستا  کتێبەکەی 
ناوی "اصول الفقە فی نسیجە 
خۆشبەختانە  کە  الجدید"، 
االسالمی  شێخ  دکتۆر  بەڕێز 
فیقهی  بەشی  سەرۆکی 
کرد،  پەسەندی  شافیعی 
چونکە بۆ خۆی لە سەردەمی 
دەرسی  جاروبار  فەقێیەتیدا 
زەڵمی  مامۆستای  الی 
هەردووکیان  کە  خوێندبوو، 

لە شاری سنەی  پێکەوە 
و  سوختە  کوردستان 
بوون...دکتۆر  موستەعید 

شێخ االسالمی زۆر یادگاریی 
خۆشی ئەو کاتەی خۆیانی بۆ 

دەگێڕاینەوە. 
نامەی  لە  ئەوەش  دوای 
کورتی  باسێکی  زانی  پێویستم  بە  دکتۆراکەمدا 
زانایانەی  ئەو  ڕیزی  لە  بکەم  زەڵمی  مامۆستا 
باوەڕیان بە نوێگەری لە کاروانی فیقهی ئیسالمیدا 

هەیە. 

٢
پیاوە  بەم  منی  دوورودرێژەدا  ماوە  لەم  ئەوەی 
سەرسام کردووە، لە چەند خاڵێکدا پوخت دەبێتەوە:
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تەوزیفی  لە  لەڕادەبەدەری  توانای  یەکەم: 
لە  ئیسالمی  فەلسەفەی  و  لۆجیک  زانستەکانی 
فەلسەفەی  و  یاسایی  هزری  و  یاسا  بواری 

یاسادا. 
و  ناوەڕۆک  لە  قووڵ  تێگەیشتنی  دووەم: 
هەموو  و  ئیسالم  شەریعەتی  جەوهەری 
قوتابخانە فیکری و فیقهییەکانی، هەر بۆیە لە 
بڕیار و بۆچوون و گۆشەنیگاکانیدا هیچ جۆرە 
دەمارگیری و وابەستەگییەک بە ڕابوردووه وه  

نابینرێت. 
سێیەم: کەسێکە زۆر بڕوای بە تازەگەری و 
ئیجتیهادی بەردەوام هەیە و الی وایە بزاڤی 
هزر و ئەندێشەی فیقهی ئیسالمی ناکرێت لە 
چوارچێوەی چوار پێنج مەزهەب یان زیاتردا 
و  ڕەخنە  ڕەوتی  پێویستە  و  بکرێت  قەتیس 
هەڵسەنگاندنی بابەتییانە درێژەیان پێ بدرێت. 
قورئان  نووسینەکانیدا  هەموو  لە  چوارەم: 
پێغەمبەر  دروستی  و  ڕاست  فەرموودەی  و 
سۆنگەی  لە  و  پێوەرن  و  بنەما  خ(  )د. 
ژیان  جیاوازەکانی  چەمکە  بۆ  ئەوانەوە 
زانست  بەپێی  و  دەڕوانێت  وکۆمەڵگه  
ڕێکاری  شەریعەت  مەقاصیدی  و 
بۆ  دەدۆزێتەوە،  بۆ  گونجاویان 
یاسایی  گیروگرفتی  زۆر  نموونە 
ئەمڕۆ بە دیدگای کراوەی خۆی 
چارەسەر  مەقاصیدی  بیری  و 
ژنان  کێشەکانی  وەکو  کردووە، 
و هەڵگەڕاوەکان و یاسای باری 

کەسی. 
مەزنە  پیاوە  ئەو  ئێستاش  پێنجەم: 
زۆر،  تەمەنی  و  نەخۆشی  وێڕای 
هەر لە بەخشینی زانستی و هزری 
بەردەوامە و  و عەقاڵنیی خۆی 
داهێنان  و  چاالکی  بە  درێژە 

دەدات. 
ئاگاداری  کاتدا  هەمان  لە 

خزمان و دۆستان و قوتابیان و ناوچەی هەورامان 
لە  و  کوردستانە  گەلی  هەموو  و  شارەزوور  و 
ڕاستیدا زانکۆیەکی زیندووە کە خوا لە کەسێکدا 

بەرجەستەی کردووە. 
زەڵمی  عەلالمە  کەسایەتیی  منەوە  الی  بە 
لە  ئەو  فرەڕەهەندە،  مەوسوعیی  کەسایەتییەکی 
یەک کاتدا شەریعەتزان، یاسازان، فەیلەسوف و 
موتەکەللیم و بیرمەندیشە، کەسێکی وایە هەموو 
لە خزمەتیدا فێری  شەیدایەکی ئەدەب و زانست 

عەقڵ و ژیان و حیکمەت و زانست دەبێ. 
ڕەسەنایەتیی  زەڵمیدا  مامۆستا  کەسایەتیی  لە 
و  قەرزاوی  نوێگەرایی  و  نۆدشی  و  مودەڕیس 
یاسایی  هەڵکەوتوویی  و  زەیدان  عەبدولکەریم 

سنهوری و زەرقا بەرجەستە بووە. 
لە خوای گەورە داوکارم ئەم کەسایەتییە مەزنە بە 
تەندروستی و بەختەوەری و تەمەنێکی زیاترەوە 

خۆری وجودی درەوشاوەتر بێت.  



سەرگوزشتەیفەتوایحەرامكردنیڕشتنیخوێنیكوردلەالیەنگەورەمەرجەعەكانیشیعەوەچۆن
بوو...!

شیعە مەرجەعی گەورە الی بۆ كوردی شاندی یەكەم ئەندامی زەڵمی مستەفا دكتۆر پرۆفیسۆر
سەماحەتیسەیدموحسینئەلحەكیمبۆیەكەمجارچۆنیەتییدەركردنیئەوفەتوایەدەخاتەڕوو.

ئامادەكردنی:ڕێدارئەحمەد

و  ناوەند  حكومەتی  و  كوردستان  هەرێمی  نێوان  دواییی  ماوەیەی  ئەم  ئاڵۆزییەی  ئەو  لەگەڵ  هاوكات 
لەشكركێشیی حكومەت بۆ سەر ناوچە دابڕێنراوەكانی كوردستان، گەورە مەرجەعی شیعە سەماحەتی 

چاوپێكه وتن له گه ڵ 
مسته فا زه ڵمی
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و  دەركرد  فتوایەكی  سیستانی  عەلی  سەید 
لە  هەروەها  كرد،  هەنگاوەی  ئەو  سەركۆنەی 
سوپای  سەربازێكی  باوكی  پرسیاری  وەاڵمی 
عێراقیشدا ئەوەی خستە ڕوو كە ئەگەر كوڕەكەی 
لە شەڕی دژ بە كورددا بكوژرێت، شەهید نییە، 
لەگەڵ ئەم باسەدا باسوخواسی یەكەم فەتوای 
حەرامكردنی ڕشتنی خوێنی كورد كە لە الیەن 
هاتە  درابێت،  شیعەوە  مەرجەعەكانی  گەورە 
ئارا، لەم دیمانەیەدا پرۆفیسۆر دكتۆر مستەفا 
فەتوا  یەكەم  دەرچوونی  چۆنیەتیی  زەڵمی 

دەخاتە ڕوو:
- بەڕێزتان لەم ماوەیەی دواییدا كتێبێكتان 
دەرچووە بە ناوی "ال قتل للمرتد غیر المفسد 
ئەم  نووسینی  القرآن". دەكرێت هۆكاری  فی 
ئەوەی  بەتایبەت  ڕوو،  بخەیتە  بۆ  بابەتەمان 
پەیوەندیدار بە چوونتانەوە بۆ شاری نەجەف؟
هەوڵە  ئەم  دام  هانیان  پاڵنەرانەی  ئەو  ٭ 
لەسەر  كە  كاتێكدا  لە  ڕوو،  بخەمە  سادەیەم 
جێ كەتووم و قاچێكم شكاوە و تەمەنیشم 
زۆرن،  تێپەڕاندووە،  ساڵی  نەوەد 
دروشمی  قۆستنەوەی  گرنگترینیان 
هەڵگەڕانەوە لە دین لە الیەن زۆرێك 
ستەمكارەكانەوە  فەرمانڕەوا  لە 
ملمالنێكانیان  یەكالكردنەوەی  بۆ 
لێرەوە  بەرانبەرەكانیان.  لەگەڵ 
وەك  نموونەیەك  سەر  دەچمە 
بەڕێزیشتان پرسیارتان لەبارەوە 
سەرگوزشتەی  ئەویش  كرد، 
كە  فەتوایە  یەكەم  ڕاستەقینەی 
ڕشتنی  شیعە  مەرجەعێكی  گەورە 

خوێنی كوردی حەرام كردبێت. 
عەبدولسەالم عارفی سەرۆككۆماری 
لە  داوای   1964 ساڵی  عێراق 
شیعەی  بااڵی  مەرجەعی 
ئایەتواڵ  سەماحەتی  ئیمامی 
ئەلحەكیم  موحسین  سەید 

كرد كە فەتوایەك دەربكات بۆ مافپێدانی ڕشتنی 
خوێنی كورد و ڕێگەدان بە لەناوبردنیان بە ژن 
و پیاو و مناڵ و پیرەوە، لەبەر ئەوەی لە ئایینی 
فیكری  بە  پابەندن  و  هەڵگەڕاونەتەوە  ئیسالم 
شیوعیەتەوە. پێش دەرچوونی فەتواكە ئەم هەواڵە 
گەیشتبوو بە خوالێخۆشبوو مەال مستەفا بارزانی 
-ڕەحمەتی خوای لێ بێت-. ئەویش داوای لە من 
و دكتۆر محەمەد شەریف و خوالێخۆشبوو كاك 
ئەو  ئێمە  ڕەئیس –كە  محەمەدی  عەلی  محەمەد 
كاتە ئیمام بووین لە سوپادا- كرد بە جلوبەرگی 
شیعەكان  بااڵی  مەرجەعی  سەردانی  مەالیەوە 
ئەو  ناڕاستی  ئەو  و  نەجەف  شاری  لە  بكەین 
تۆمەتەی دراوەتە پاڵ كورد، كە گوایه  لە ئیسالم 
هەڵگەڕاوەتەوە، بۆ ڕوون بكەینەوە، ئێمەش وەك 
ئەركێكی ئایینی و نیشتمانی بەو كارە هەستاین، 
لە  و  نەجەف  شاری  بۆ  ڕۆیشتین  بوو  ئەوە 
شوێنی مانەوەی پەیوەندیمان پێوە كرد و داوامان 
نەبێت،  لێ  دیكەی  كەسی  دانیشتنەكەمان  كرد 
چوونە  هەموویان  بوون،  خزمەتیدا  لە  ئەوانەی 
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دەرەوە تەنها یەك كەسیان نەبێت كە بەردەوام لە 
و  كوردستان  ڕەوشی  ڕاستیی  ئێمەش  بوو،  الی 
ئایینداریی خەڵكی كوردمان بۆ ڕوون كردەوە، ئەو 
ستەمكارییانەمان خستە ڕوو كە حكومەت دژ بە 
كورد ئەنجامی دەدات و نیەتی خراپتریشی هەیە، 
سەماحەتی  كوردە.  گەلی  لەناوبردنی  ئەویش  كە 
ئەلحەكیم وتی: "من وام پێ ڕاگەیەنرابوو كە ئێوە 

لە دین هەڵگەڕاونەتەوە و بوون بە شیوعی". 
ئەو پیاوەی كە لە ژوورەكەدا لە الی مابوویەوە، 
وتی: "ئەی سەماحەتی بەڕێز گریمان ئەوان بوون 
بە شیوعی و لە دین هەڵگەڕاونەتەوە، باشە گوناهی 
مورتەدن؟  مناڵەكانیشیان  ئایا  چییە؟  مناڵەكانیان 

ئایا باخ و بێستانەكانیان مورتەدن؟". 
ڕاگەیاندین:  پێی  ئەلحەكیم  موحسین  سەماحەتی 
و  بارزانی  مستەفا  مەال  بەڕێز  بگەیەننە  "ساڵوم 
نادەم ئەم فەتوایە دژی  بڵێن كە ڕێگە  ئەوەی پێ 
كورد دەربچێت، من ئامادەم بە ماددی و مەعنەوی 
هاوكارتان بم، كارێكی زۆرباشتان كرد لەم كاتەدا 
هاتن بۆ الم و ئەو تۆمەتەی بۆ كورد هەڵبەسترابوو 

بۆتان ڕوون كردمەوە". 

- بە ڕای بەڕێزتان پاساوی هەڵگەڕانەوە لە دین بە 
شێوەیەكی نابەجێ بەكار هێنراوە و لە پشت ئەو 

ستەمەوە بووە كە لە كورد كراوە؟
٭ كورد بەردەوام زیاتر لە نەیارەكان بە ئیسالمەوە 
ویستوویانە  ئەوان  ئەوە  لەبەر  بووە،  پابەند 
لە  بكەن،  ناشیرین  لە ال  ئیسالمی  پیرۆزی  ئایینی 
شااڵوەكانی بەناو ئەنفالیشدا كە سەدام حوسێن لە 
سااڵنی 1988-1987 ئەنجامی دان و بە هۆیەوە 
بە  قوربانی،  بوونە  بێتاوان  كوردی  هەزاران 
پاساوی هەڵگەڕانەوە لە ئیسالم بوو، دیارە "ئەنفال" 
ڕژێمی  دێت،  بەكار  موشریك  بە  دژ  زاراوەیەكە 
ناونانی  بۆ  زاراوەیە  ئەو  بەكارهێنانی  بە  سەدام 
شااڵوەكانی ئەنفال نەك كوردی بە هەڵگەڕاوە لە 

ئیسالم دانا، بەڵكو كوردی بە موشریك داناوە. 
خوای  پیرۆزە،  قورئانی  سورەتێكی  ئەنفالیش 

َعِن األَنَفاِل  )يَْسَألُونََك  تیایدا دەفەرمووێت:  گەورە 
َذاَت  َوأَْصلُِحواْ  اهلّل  َفاتُّقواْ  َوالّرُسوِل  هلِلّ  األَنَفاُل  ُقِل 

بِيْنُِكْم َوأَِطيُعواْ اهلّل َوَرُسولَُه إِن ُكنتُم مُّْؤِمنِيَن(. 
كیمیاییبارانكردنی  بە  سەبارەت  شێوە  هەمان  بە 
هەڵەبجە و بالیسان و ناوچەكانی دیكەی كوردستان 
هەمان پاساو بۆ ئەو كۆمەڵكوژییە بەكار هێنراوە. 
عەرەبی  دیكەی  واڵتانی  زۆر  لە  پاساوە  ئەم 
هۆیەوە  بە  و  هێنراوە  بەكار  خراپ  ئیسالمیدا  و 

نەیارانی خۆیان پێ لەناو بردووە. 

- ئەی لە سەردەمی پێشتردا ڕەنگدانەوەی خراپ 
به كارهێنانی چۆن بووە؟ 

لە سەردەمانی پێشتریشدا نموونە دەبینین، هەندێ 
لە زانایانی ئایینی كاتێ بە گوێی فەرمانڕەواكانیان 
نەكردووە لەو كاتانەی كە زانیویانە فەرمانڕەواكە 
ئەو  یان  دەرچووە،  گەورە  خوای  فەرمانی  لە 
لە  ناڕەزایەتییان  ئااڵی  ئایینی  زانایانی  كاتانەی 
هەڵكردووە،  فەرمانڕەواكە  چەوتەكانی  كاره   دژی 
نموونەش  داناون،  دینیان  لە  بە هەڵگەڕاوە  لێرەدا 
پاڵ  دایە  تۆمەتەی  ئەو  حەجاج  ئەوەی  وەك 

سەعیدی كوڕی جوبەیر، لە كاتێكدا سەعید لە 
هەرە ئیمامە گەورەكانی تابعین بوو، هۆكاری 
لە  بوو  سەعید  ناڕازیبوونی  تەنها  ئەمەش 

فەرمانڕەوایەتیی عەبدولمەلیكی كوڕی مەروان، 
نموونەی دیكەش ئیمام سەیفەدینی ئامەدی دانەری 
كتێبی "احكام االحكام فی اصول االحكام" و ئیمام 

بەلقینی و زانایانی دیكە خوا لێیان خۆش بێت. 

- ئەی لەسەردەمی ئێستادا چۆنە؟
لە  ئیرهابی  ڕێكخراوی  ئێستادا  سەردەمی  لە  ٭ 
زۆر واڵتدا ئەو كارە ئەنجام دەدەن، نموونەی ئەمە 
بۆمب  تەقاندنەوەی  ڕێی  لە  هەیە،  عێراقیشدا  لە 
دیكەی  هۆكاری  و  بۆمبڕێژكراو  ئۆتۆمبێلی  و 
ناوی  بە  پیر  و  پیاو  و  مناڵ  و  ژن  كوشتنەوە 

بەرگری لە ئیسالم دەكرێنە قوربانی. 
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- دەكرێت بپرسین سزای هەڵگەڕاوە لە ئایین، 
واتە"مورتەد" لە قورئاندا چۆنە؟

٭ قورئانی پیرۆز سزای هەڵگەڕاوە لە ئایینی 
سزایانەدا  لەو  مفسد-ی  غیر  -مرتد  بێزیان 
داناوە كە لە ڕۆژی قیامەتدا وەردەگیرێت، هیچ 
ناكرێت  بەدی  پێغەمبەریش  فەرموودەیەكی 
كە فەرمان بە كوشتنی كەسێك بكات تەنها 
لەبەر ئەوەی لە ئایین هەڵگەڕاوەتەوە. 
كوشتنی  لەبارەی  هاتووە  ئەوەی 
هەڵگەڕاوە لە ئایین، سەبارەت بەو 
كەسانەیە لە ئایین هەڵدەگەڕێنەوە 
و فەساد و خراپە باڵو دەكەنەوە 
وەك  هەڵگەڕانەوەیان،  پاش 
)يَا  دەفەرمووێت:  گەورە  خوای 
ِمنُكْم  يَْرتَّد  َمن  آَمنُواْ  الِّذيَن  أَيَُّها 
بَِقْوٍم  اهللُّ  يَْأتِي  َفَسْوَف  ِدينِِه  َعن 
الُْمْؤِمنِيَن  َعلَى  أَِذلٍّة  َوُيِحبُّونَُه  ُيِحبُُّهْم 
ِفي  ُيَجاِهُدوَن  الَْكاِفِريَن  َعلَى  أَِعّزٍة 
َسبِيِل اهلّل َوالَ يََخاُفوَن لَْوَمَة آلئٍِم َذلَِك 
َواهللُّ  يََشاُء  َمن  ُيْؤتِيِه  اهلّل  َفْضُل 

َواِسٌع َعلِيٌم(. 
ديكەدا  لەئایەتێكى  يان 
يَْرتَِدْد  )َوَمن  فەرموویەتى: 

َحبَِطْت  َفُأْولَئَِك  َكاِفٌر  َوُهَو  َفيَُمْت  ِدينِِه  َعن  ِمنُكْم 
نْيَا َواآلِخَرِة َوأُْولَئَِك أَْصَحاُب النّاِر ُهْم  أَْعَمالُُهْم ِفي الدُّ

ِفيَها َخالُِدوَن(. 

- هەندێ جار هەڕه شەی كوشتن بەكار دەهێنرێت 
بۆ پەشیمانبوونەوەی كەسە هەڵگەڕاوەكە لە دین 
تا موسوڵمان ببێتەوە، بۆ ئەمەیان چی دەڵێیت؟

هەڕەشەكردن لە هەڵگەڕاوە لە ئایین تا پاشگەز 
ئیسالم،  ئایینی  سەر  بگەڕێتەوە  و  ببێتەوە 
لەوانە  پیرۆزە،  قورئانی  دەقەكانی  پێچەوانەی 
ِمَن  ْشُد  الرُّ تّبَيَّن  َقد  الّديِن  ِفي  إِْكَراَه  )الَ  ئایەتی: 

الَْغّي(. 
لەباری  واقیعە  نەكیرەی  "اكراه"  وشەی  چونكە 
ئوصولی  زانایانی  كۆڕای  بەپێی  نەفیدا. 
بۆ  ناموسوڵمان  لە  زۆركردن  "اكراه"  فیقهی، 
موسوڵمانبوون و زۆركردن لە هەڵگەڕاوە لە دین 

بۆ گەڕانەوە سەر دینەكەی دەگرێتەوە. 
پیرۆزدا  قورئانی  لە  ئایینداری  لەسەر  زۆركردن 
الیەن  لە  كردنە  زۆر  ئەو  با  كراوەتەوە،  ڕەت 
پێغەمبەرێكیشەوە بێت، ئەوەتانێ قورئانی پیرۆز 
سەركۆنەی پێغەمبەر-درودی خوای لەسەر بێ- 
دەكات كاتێ ویستی زۆر لە كەسانێك بكات كە 
لەو  دەویست،  ئایین  پێش  خۆیان  بەرژەوەندیی 
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َشاء  )َولَْو  دەفەرمووێت:  گەورە  خوای  بارەیەوە 
ُتْكِرُه  أََفَأنَت  ُكلُُّهْم َجِميعاً  َربَُّك آلَمَن َمن ِفي األَْرِض 

النّاَس َحتّى يَُكونُواْ ُمْؤِمنِيَن(. 
لێرەدا هەمزەی "أََفَأنَت ُتْكِرُه النّاَس" بۆ ئیستیفهانی 
نەهیی  جۆری  توندترین  ئەوەش  و  ئینكارییە 

صەریحە. 
ئایین  لە  كەسەی  لەو  كوشتن  هەڕه شەی  پاشان 
ئایینی  سەر  بۆ  نەگەڕانەوەی  و  هەڵگەڕاوەتەوە 
مونافیق،  كەسێكی  دەیكاتە  ڕاستی  بە  ئیسالم 
ڕووكەشەكەی پێچەوانەی ناخیەتی، لە ڕووكەشدا 
كە  دەنوێنێت  خۆی  موسوڵمان  تاكێكی  وەك 
لەپێناوی  دەكات  جێبەجێ  ئایینییەكان  دروشمە 
و  جەستەیی  و  كەسی  بەرژەوەندیی  پاراستنی 
ماددیی خۆیدا. ئاشكرایە كە مرۆڤی مونافیق لە نێو 
موسوڵماناندا زۆر مەترسیدارترە لەو كەسەی بە 

ناخ و ڕووكەش ناموسوڵمانە. 
هۆكاری  دەڵێت  پێمان  مێژوو  ئەمەش  نموونەی 
جەنگی  لە  موسوڵمانان  سەرنەكەوتنی  سەرەكیی 
نێو  لە  بوو  مونافیق  هەندێ  هەبوونی  ئوحوددا 

ئەوانەدا كه  بەشداریی جەنگەكەیان كرد. 
كه   مورتەدێك  كوشتنی  بە  فەرمانكردن  پاشان 
فەرمانێكە  نەكاتەوە،  باڵو  زەوی  لەسەر  فەساد 
پێغەمبەریش  و  نەكردووە  وای  فەرمانی  خوا  كە 
یەك  بۆ  ژیانیدا  بێت-لە  لەسەر  خوای  -درودی 

جاریش ئەنجامی نەداوە. 
با له  دزی و زینا و تاوانەكانی دیكە ورد ببینەوە.  
قورئانی پیرۆز سزا دنیاییەكانیانی دیاری كردووە، 
مورتەدێك  كوشتنی  لە  بووە  بێدەنگ  بۆچی  باشە 
ئەسڵێكی  ئەمە  ئەگەر  مورتەدبوونی،  لەبەر  تەنها 

هەبوایە؟
زەوی  لەسەر  فەساد  كە  مورتەدێك  كوشتنی 
دەشێوێنێت  ئیسالم  ڕێنماییەكانی  ناكاتەوە،  باڵو 
ئاماژەیەشی  ئەو  ئیرهابەوە،  بە  دەیبەستێتەوە  و 
لێ دەكەوێتەوە كە موسوڵمانان بە زەبری بەسه ر 
لە  بوون،  بااڵدەست  شمشێر  جیهاندا  واڵتی  زۆر 
كاتێكدا كە ئیسالم بە هۆی بنەماكانی دادپەروەری 

تەواوی  مافپێدانی  و  ئایینییەكانی  ئازادییە  و 
بۆ  بەسوود  كاری  و  تەقوا  دانانی  و  تاكێك  هەر 
كۆمەڵگەی مرۆڤایەتی وەك پێوەری چاكترین باڵو 
قورئانی  لە  هەروەك  دەبێتەوە،  باڵو  و  بووه وە 
پیرۆزدا هاتووە: )يَا أَيَُّها النّاُس إِنّا َخلَْقنَاُكم ّمن َذَكٍر 
أَْكَرَمُكْم  إِّن  لِتََعاَرُفوا  َوَقبَائَِل  ُشُعوباً  َوَجَعلْنَاُكْم  َوأُنثَى 

ِعنَد اهلّلِ أَتَْقاُكْم إِّن اهلّلَ َعلِيٌم َخبِيٌر(. 
مەبەستیش لە تەقوا وزەی ڕۆحییە كە هانی مرۆڤ 
دەدات ئەو كارە چاكانە ئەنجام بدات كە خوا پێیان 

ڕازییە و سوودیان بۆ مرۆڤایەتی هەیە. 
لە قورئانی پیرۆزدا زۆر ئایەت هەن مافی هەڵبژاردن 
دەده نە دەست مرۆڤ لەوەی كە موسوڵمان ببێت 
ئازادی  ئیرادەی  بە  كە  دیكە،  ئایینێكی  هەر  یان 
ئایەتانەش  ئەو  نموونەی  هەڵیدەبژێرێت،  خۆی 
ّربُّكْم  ِمن  الَْحقُّ  )َوُقِل  دەفەرمووێت:  گەورە  خوای 

َفَمن َشاء َفلْيُْؤِمن َوَمن َشاء َفلْيَْكُفْر(. 
باڵو  بەیان  ڕۆژنامەی  لە  دیمانەیە  ئەم  تێبینی: 

كراوەتەوە. 
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بە  زۆر  خۆیدا  ژیان(ەكەی  )كاروانی  لە  زەڵمی  مستەفا  پرۆفیسۆر 
تەسەلی و ڕاشكاوانە هاتووە بەپیریی ڕوولێنان و داخوازیی برادەر 
و هەوادار و خزمانیەوە، كە مستێ لە خەرواری گەڕانەكانی بەدوای 
مەڵۆكردنی زانست و زانیاری و كولتوورە ئایینی و كۆمەاڵیەتییەكان 
جەنابی  كاتێكدا  )زەڵمی(ناسی...لە  تامەزرۆیانی  دیدەی  بەر  بخاتە 
پرۆفیسۆر زەڵمی وەهای پێ باشتر بوو كە ژیاننامەكەی لە دوای خۆی 
كەسێك یان كەسانێك كە زەڵمییان لە خۆی باشتر ناسیوە، بینووسنەوە 
و  شەریعەت  و  لۆجیك  و  )زانست  هەوادارانی  دیدی  بەر  بیخەنە  و 
بەنرخەكانی  كاتوساتە  ئەوەی  بۆ  تەنها  ئەوەش  زەڵمی(،  یاسا...و 

مستەفا زەڵمی
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بكات بۆ لێكۆڵینەوە و وەاڵمدانەوە و چارەسەری 
گەلێك لەو كەلێنانەی كە لە بوارەكانی شەریعەت و 
یاسادا بە ناڕۆشنی یان بە شێوێنراوی ماونەتەوە. 
ڕێچكەی  سەر  بخاتەوە  بابەتانە  ئەو  ئەوەی  بۆ 
بە  بابەتانە  ئەو  ئەوەی  لەبەر  خۆیان،  سروشتیی 
هۆی نووكەپێنووس تێئاژنینەوە بە جۆرێك ئاڵۆز 
كراون، ئەگەر كەسێكی شارەزا و ئاشنا بە لۆجیك 
وەك  عەرەبیی  زمانی  زانستەكانی  و  )منطق( 
ڕاڤەی  بەربداتە  زمانی  و  پێنووس  نەبێت  زەڵمی 
لە  چارەنووسسازیان  بڕیاری  كە  دەقانەی  ئەو 
هەر  نەك  قەڵەمبەدەستانە  ئەو  ئەوا  پشتەوەیە، 
خێری ماندووبوونەكەیان وەرناگرن، بەڵكو دەبێت 
چاوەڕوانی سزای ئاڵۆزكردن و سەرلێشواندنەكەش 

بن.. 
لەو  دەزانێت  پێویستی  بە  زەڵمی  پرۆفیسۆر 
ماویەتی،  پڕبەهاوبەخششیدا  تەمەنی  لە  سااڵنەی 

كە  بكات،  بابەتانە  ئەو  چارەسەری  بكەوێت  فریا 
یان  شێوێنراون  یان  ماونەتەوە  هەڵواسراوی  بە 
هۆی  چەندان  لەبەر  نەكەوتوون،  توخنیان  كەس 
وەك درێژیی ڕێگه  و كورتیی تەمەن و قاتوقڕیی 
و  سوڵتان  و  خەلیفە  دەستێوەردانی  و  گوزەران 
شەریعەتنەداری  كەسانی  زۆربوونی  و  والییەكان 
دەربارەوە كە دەبوو پینە و پاساو و حیلەشەرعی 
وشەی  سێبەری  لە  و  بدۆزنەوە  ئاخاوتنییان  بۆ 
ناو دەق و فەرموودەكاندا كنە بكەن، بە شیوازێك 
كە لەگەڵ ویست و ئارەزووی خەلیفە و سوڵتانە 

ملهوڕەكاندا بگونجێت. 
پرۆفیسۆر زەڵمی وەك خۆی بۆ ناچاریی ڕوولێنان 
ئاماژەی كردووە، ئێمەش )كە ئاگاداری گەلێك لەو 
ڕابووردووەین( ئەزانین كە كوێرە گوند و دێهات 
نەمابوو بزانێت مەالیەكی ژیری لۆجیكزان و شارەزا 
نەگەیه نێتە  خۆی  و  هەبێت  عەرەبیدا  ڕێزمانی  لە 
هەرەگرنگە  زانستە  دوو  ئەو  مەڵۆكردنی  بۆ  الی 
كە كلیلی تێگەیشتنن لەو دەقانەی كە لە الی گەلی 
عەرەب و گەالنی وابەستەیان چارەنووسسازن لە 
ڕووی ژیان و گوزه ران و دەرفەتی پێكەوەژیانەوە. 
پرۆفیسۆر زەڵمی لە دەرفەتی خوێندنیدا ئەگەر لە 

هەر الیەك مەالیەكی وەهای دەست بكەوتایە، 
تەنانەت ئەگەر لە ڕووی بژێوی و گوزه رانەوە 
بۆ  هەڵیدەكرد،  بژیایە،  كولەمەرگییش  بە 

شارای  سەر  بخاتە  مەڵۆ  زۆرترین  ئەوەی 
بۆ  نەگەڕێتەوە  ڕەنجبەخەسار  و  دڵنیابوونەكەی 
دەست  لە  مێژوو  كە  زەڵم،  جوانەكەی  تاڤگە  بەر 
داگیركەر پاراستوویەتی، بەاڵم ڕاگەیاندنی چەواشە 
لە  ببڕن،  بەسەردا  ئەحمەدئاوای  ناوی  خەریكن 
ناوی  بووە، كوردیك  زەڵم  زەڵم  كاتێكدا وەختیك 

ئەحمەدئاوای نەبیستووە. 
بگرە لەم دواییانه دا سەدان ئەحمەد و خان ئەحمەد 
پەنایان بۆ زەڵم و زەڵمیان هێناوە و لە ئەشكەوتانیدا 
خۆیان حەشارداوە و پاراستووە و خەمەكانیان داوە 
بەدەم ئاوە زواڵڵەكەی زەڵمەوە و سەرانەشیان لە 
جاروبار  سەندووە،  شارەزوورییەكان  جووتیارە 
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خەرمانەكانیشیان سوتاندوون. 
دەرەبەگایەتیدا  سیستمی  سایەی  لە  هەڵبەت 
بەدەگمەن بۆی ڕێك كەوتووە ڕێی لە گوندێك 
بۆ  تێدا  لۆجیكی  و  زمان  و  نان  كە  بكەویت 
نان  شوانئاسا  فەقێیش  چونكە  بكرێت.  دابین 
لە  بووە  ئێوارانە  كۆكردنەوەی  بە  دۆكەی  و 
كە  هەژارەكان  گوندنشینە  و  جووتیار  ماڵە 
لەبەر شوانی و  نانی شوانیان داوە  ئەوانیش 
فەقێیشیان  نانی  و  ئاژەڵه كانیان  لەوەڕاندنی 
داوە بۆ پەروەرده كردنی مەال و ڕێنماییەكانی 
و  مارەبڕین  و  ڕۆژوو  و  نوێژ  بواری  لە 
تەاڵق و میرات و...پاش وەالكەوتنی پیرەكانی 

خۆیان...
پەندەی  ئەو  بێهودە  كوردەواری  دیارە 
نەوتووە: )لەو شوێنەی زەوی هەیە ئاو نییە، 
لەبەر  نییە(.  زەوی  هەیە  ئاو  شوێنەیش  لەو 
لەپێناوی  بووە  ناچار  )زەڵمی(  بووە  ئەوە 
پرۆژەی گەڕان بەدوای زانیاریدا ڕۆژوو بكاتە 
مزگەوتی  حوجرەی  لە  مانەوەی  پێخۆری 

گوندی خەڵكە هەژارەكاندا. 
پرۆفیسۆر زەڵمی دڵنیا بوو لەوەی هەر 
بدەیتێ،  دەستی  توندی  بە  كارێك 
دەهێنی،  دەست  بە  هەر  كەمێك 
دەستی  سستی  بە  ئەگەر  بەاڵم 
ناهێنی  دەست  بە  هیچ  بدەیتێ، 
و دەستت لە بنی هەمانەبۆرەوە 

دەردەچێ. 
دەیزانی  باش  پرۆفیسۆر  دیارە 
كێشانەی  و  پێوەر  لۆجیك  كە 
لەو  پسپۆری  بەبێ  و  زانستەكانە 
دەقانەی  لەو  دەستوەردان  بوارەدا 
لێكچوونیان زیاتر پێوە دیارە، وەك 
هەڵگرتنی تاوێرەبەرد وەهایە بۆ 
وەك  ئاسكەكێوی  ڕاوكردنی 
مصنفی  به كری  ئه بوو  مەال 

چۆڕی دەفەرمووێت:

سيدركه  من طلب العلم بغير فهم  
اذا شاب الغراب

كان  ومن طلب النكاح بغير مال  
كصياد الغزال بال كالب

كان كرام  ومن اكثر الدعاء بال ورع  
السهام الى ذباب

كقرطاس  وعبادة الجاهلين بغير علم  
تراه بال كتاب

بە داخەوە هەندێك مامۆستا و مەالی مێزەرسپی 
خوێندنی ئەو زانستەیان بە الوە حەرام بووە، لە 
تەڵەكەبازی  و  لە سیحر  خۆپاراستن  بۆ  كاتێكدا 
بواری فێربوونی دراوە، هەر ئەو بەحەرامزانینەش 
وای كردووە كەمێكیان بوێرن توخنی ئەو زانستە 
فرەبایەخە بكەون و بە هۆشیەوە بەهرەمەند ببن، 

وەك جەنابی پرۆفیسو زەڵمی. 
باشە هەر كەسێك  پێم  بە حاڵی خۆم  بەش  من 
بەبێ  با  نەبێت،  بەهرەمەند  لۆژیكدا  زانستی  لە 
فڕێ  خۆی  كوێرانە  بوارەدا  لەو  مەلەوانی 
قورئانییە  دەقە  و  فەلسەفە  مەنگی  گۆمی  نەداتە 
لە  پسپۆری  بەبێ  كە  لەیەكچووەكانەوە، 
ئەم مرۆڤە  لۆژیكدا هزری سادەی  زمانەوانی و 
ڕاڤەی  لەسەر  نەشیاوە  بۆی  خۆجەنجاڵكردووە 
لە  زانستییەكەی  توێشووە  كاتێكدا  لە  دەقێك، 
پەرەگراف  هەندی  لەبەركردنی  و  دەرخكردن 
هیچی تری پێوە نەلكاوە، كەچی لەسەر هەندێك 
باشیش  زۆر  گاڵە،  ئەیكاتە  بێپەروا  قالە  و  قیل 
لەجیاتیی  توێشووەكەی  ئەنجدامدا  لە  ئەزانێ 

پەموو، هەر دڕكوداڵە. 
من خۆم كە لۆژیكم الی مەال سەید عارفی باوكم 
خوێندووە، باوكیشم مامۆستای پرۆفیسۆر زەڵمی 
لە  وەفادارییەوە  بە  ژیاننامەكەیدا  لە  وەك  بووە 
چەند شوێنیكدا ئاماژەی بۆ كردووە، زۆر دڵنیام 
لەوەی ئەو زاتە بەبێ لەقاڵبدانی هەر پەرەگرافیك 
بە جەڕومەنگەنەی لۆژیك ئۆباڵ ناخاتە ئەستۆی 

خۆی و خاڵبەندی بۆ هیچ پیتێك ناكات. 
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پشتئه ستوور  توانیی  ئەگەر  زەڵمی  پرۆفیسۆر 
لۆژیك  و  عەقڵ  و  هزر  توانای  ئاوێتەكردنی  بە 
بابەتێكی  عەرەبیدا  زمانی  لە  پسپۆرییەكەی  و 
كێشمەكێشاوی ڕزگار بكات لە چنگی فەرموودەكەی 

مەال محه مه دی گەورەی كۆیە:
لە  هەمووی  الترمذي     حدثانا  الدارقطني،  )رواه 

كیسی ئێمە برد هەر لە پاپۆر هەتاكو دەرزی(. 
لەبەر  یەكەم  براوەیە،  جار  دوو  بێگومان  ئەوە 
دۆزینەوەی ڕێگەچارەی گونجاو و بەجێ، دووەم 
كردووە،  باشی  كۆششی  و  هەوڵ  ئەوەی  لەبەر 
و  خۆی  میزاجی  و  ئارەزوو  بە  نەهاتووە  بەاڵم 
ڕاڤەی  بۆ  تەمومژاوی  بڕیارێكی  سوودمەندان، 
بواری  ڕۆژگارەدا  لەم  كە  دەربكات،  دەقێك 
كنەتیاكردنی قورس و گران بێت، كە تەنها كۆدەنگی 

دوایین چارەیە بۆ ئەو جۆرە دەقانە. 
دەقیك  زانیبای  ئەگەر  زەڵمی  پرۆفیسۆر 
هەڵناگرێ،  پاساوێك  هیچ  لەمڕۆشدا  ڕاڤەكەی 
نەشتەرگەریی  و  شااڵو  بەر  نەخستووه تە  خۆی 
خۆیدا  بەسەر  چارەسەره كەی  و  دەقپەرستانەوە 
ناچار  كاتێك  ئەوەی  وەك  كردووە،  جێبەجێ 

كە  بفرۆشیت،  بەغدا  لە  خۆی  خانووەكەی  بوو 
بووبووە زانكۆی یاسا و شەریعەت بۆ فێرخوازانی 
بنكەی  ئەوەی  وێڕای  بوارانە،  ئەو  بااڵكانی  پلە 
پارەی  كاتێك  بوو،  كۆمەاڵیەتی  و  ڕامیاری 
خانووەكەی وەرگرت، بە یەكسانی و بێ جیاوازی 

بەسەر كچ و كوڕەكانیدا دابەشی كرد و ئەو 
كارەی كردە نەریتێك و سوونەتێكی پەسەند 
پێش  كە  دارایین  خاوەن  كەسانەی  ئەو  بۆ 

دوای  بۆ  هێشتنەوەی  بەبێ  لەدنیادەچوونیان 
مەرگ دڵی كوڕ و كچەكانیان وەك یەك ئاسوودە 
بكەن و ئۆباڵی كەمبەشیی الیەك نەخەنە ئەستۆی 
پاش  باوكیان  لە  بن  دڵگران  و  قورئانی  دەقێكی 

مردنیش. 
گوڤارێكدا  نووسینێكی  لە  نامەوێت  من  هەڵبەت 
باس لە بەرهەمە )24( بەرگییەكەی لە شەریعەت 
و یاسا وگ ەلێك بواری تردا بكەم وێرای نامیلكە 
دەبێت  چونكە  تری،  گرانبەهاكانی  نووسینە  و 
تامەزرۆیانی بوارەكانی شەریعەت و یاسا خۆیان 
بەدوای نوێكاری و توێكارییەكانی زەڵمیدا بگەڕێن 
و پابەند نەبن بە كۆنەقەیدێكی قەتیس لە پەراوێزی 
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كتێبێكی دەستخەتی بێناونیشاندا. 
دروست  كێشمەكێش  نییە  جاران  وەك  ئەمڕۆ 
ئایا دەبێت )قولەتین( چەند  بێت لەسەر ئەوەی 
چەند  دەبێت  فرسەخیك  یان  بێت؟  ئاو  مست 
چوڵگە  مامەی  میزەكەی  شوێن  یان  بێت؟  پێ 
لە مزگەوتدا بە چی و چۆن پاك دەبێتەوە...؟ 
ئەمڕۆ دنیا دنیای ئینتەرنێت و مانگی دەستكرد 
و داهێنانی خێرایە، براوە ئەو كەسەیە گوساخ و 
بەدەستوبردە، زانست و زانیاری گوێقواڵخە و 
خۆی ماڵبەماڵ بەدوای هەوادارانیدا دەگەڕێت، 
فێرخواز  دەبوو  كە  جاران  پێچەوانەی  بە 
شەونخوونی بۆ بكێشێت و كوڵبەكۆڵ بێت. 

تیشكی  زەڵمی  پرۆفیسۆر  بابەتانەی  ئەو 
پڕبایەخن،  كردوون،  ئاڕاستە  تیژی  بیری 
)مستنقع  كۆیلەكان  لیتەی  وشككردنی  وەك 
یەزیدییەكان  كە  بەردەبارانكردن  یان  العبید( 
فتوای  بە  داماویان  )دوعا(ی  چەرخەدا  لەم 
هەموو  و  دا  سزا  پێ  دین  لە  هەڵگەڕانەوە 
مرۆڤایەتی بێزی لەو تاوانە سەختە كردەوە، 
كە دەبوو زانا ئایینییەكانی موسوڵمانان بە 
كۆدەنگی )اجماع( ئەو دوو بابەتەیان بە 
پرۆفیسۆر  ئەوەتا  بخستایە،  الیەكدا 
لەوپەردە  زۆرێك  توانی  زەڵمی 
لەسەر  دۆرنجاویە  ڕەشە 
لەیەكچووەكان  دەقە  ناوەڕۆكی 

هەڵبماڵێ.. 
ماوەتەوە بڵێین پێویستە لەمڕۆدا 
یتر  ئامرازەكان  و  ئێنتەرنێت  كە 
ڕێگه ی دووریان نزیك كردووه تەوە 
و پاساوی بێدەرامەتیی زانایانی لە 
بەجێ  بیانووی  و  بردووە  گرێژنە 
بگرێت،  كۆدەنگی  لە  ڕیگا  نەماوە 
كە بكرێتە بنەما بۆ چارەسەری 
دەقانەی  ئەو  لێكدانەوەی 
فرەمەزهەبی  پێیان  كە 
كۆمەڵگه ی  و  لێكەوتووەتەوە 

مەزهەبیش  بنەمای  لەسەر  كردووە،  دابەش 
تەوژمانە  جۆرە  بەو  و  كراوە  دروست  حزب 
مرۆڤایەتی  و  ئیسالم  و  موسوڵمانان  بە  زیان 
داعش  شەریعەتنەدارانی  ئەمڕۆ  كە  گەیشتووە، 
دەق  جۆرە  بەو  پشتبەستن  بە  هاوبیرەكانیان  و 
كوشتوكوشتار  فەتوای  ڕاڤەكردنانە  شێوازە  و 
و  چەپ  بە  ناپارێزم(  كوێرم  )شەلم  و  دەدەن 
ڕاستدا شمشێر ڕادەوەشێننن و بێباكانە فەتوای 
لە  و  دەكەن  جێبەجێشی  و  دەردەكەن  قەتڵوعام 
كە  موسوڵمانانیش  بەرامبەر  تاواندا  جۆرەكانی 
گوێدانە  بێ  دەكەن،  داهێنان  نین،  خۆیان  وەك 
چەندان دەقی هاندەر بە ڕاشكاوی بۆ پێكەوەژیان 
و بە كردار و ڕەفتار سەلماندنی ناوەڕۆكی گوفتار 
و نەفرەتكردن لە داعشیەتی بەدڕەفتار و كردار و 
گوفتار، كە ئەو چوار پیتە )د،ا،ع، ش( بە ڕاستی 
هێمای بەعس و هەموو توندڕەوێكی عەرەبی و 
ئیسالمییەكە )دەوڵەتی ئیرهابی عەرەبی شۆڤێنی( 

دەگرێتەوە. 
سلێمانی 11/9/2015 
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)مامۆستا مەال ئەحمەدی ئەحمەدئاوا(ی وەك قازی شەرعیی شاری هەڵەبجە دیاری كردبوو، بۆ ئەوەی 

بەندە لە خزمەت بەرهەمەكانی 
د. مستەفا زەڵمیدا
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دامەزراوەكان  بنیاتنانەوەی  كاتی  تا 
كاروباری خەڵكی دەڤەرەكە بەڕێ بكات. 
 )1991( ساڵی  كۆتایی  واتە  كاتەدا،  لەم 
هەزاران  خایاند،  )1994(ی  تا ساڵی  كە 
پرسی  بەتایبەتی  جۆراوجۆر،  كێشەی 
مەال  )مامۆستا  بەردەم  دەهاتنە  تەاڵق، 
ئەحمەدی ئەحمەدئاوا(، چ لە بارەگاكەی، 
تایبەت  پرسەكانی  لە  جا  ماڵەوە.  لە  چ 
كە  دەبوو،  باوكم  لە  گوێم  تەاڵقدا  بە 
بەپێی  تەاڵقم  دەیفەرموو: گرفتی فاڵن 
زەڵمی(  مستەفا  )دكتۆر  فەتوای 

چارەسەر كردووە!!
ناوی  گوێلێبوونی  سەرەتاكانی  ئەمە 
دواتریش  من.  الی  لە  بوو  زاتە  ئەو 
لە  بوویەوە  زەق  ناوەكەی  زیاتر  كە 
تەاڵق  بابەتێكی  كە  بوو  كاتە  ئەو  الم، 
مەال  )مامۆستا  جەنابی  بەردەم  هاتە 
سەرجەمی  كە  ئەحمەدئاوا(،  ئەحمەدی 
زانا ئایینییەكانی ناوچەكە بە تەاڵقێكی 
كردبوو،  هەژمار  كەوتوویان 
عوسمان  مەال  )مامۆستا  وەك 
هەڵەبجە(،   – عەبدولعەزیز 
نەجمەدین  مەال  )مامۆستا 

)مامۆستا  عەنەب(،   – تەها 
موفتی(،  نورەددین  شێخ  مەال 
)مامۆستا شێخ سدیق سەرگەتی( 
كاكە  ئەحمەد  مەال  )مامۆستا  و 
ئەمانە  ڕاستی  بە  كە  مەحموود( 
هەڵكەوتوو  زانا  لە  سەرجەمیان 
شەریعەتی  شارەزاكانی  زۆر  و 
ئیسالمی بوون لە ناوچەكەدا، بەاڵم 
جەنابی  بەردەم  هاتە  دواجار  كە 
باوكم، تەاڵقەكەی بە نەكەوتوو 
ئەم  بێگومان  كرد.  هەژمار 
فەتوای  بەپێی  بڕیارەیشی 
زەڵمی(  مستەفا  )دكتۆر 

دابوو. ئەم بابەتە بوو بە مقۆمقۆی نێوان خەڵك 
و زانایان، كە چۆن مەالیەكی وا سادە و بە تەنها 
عالمە  و  مەال  هەمووە  ئەم  پێچەوانەی  خۆی 
پەنابرایە  دواجار  بۆیە  بووه تەوە،  خوێندەوارانە 
بەر ئەوەی كە نامەیەك بۆ بەڕێز جەنابی )دكتۆر 
مستەفا زەڵمی( بنووسرێت، كە ئەوكات نیشتەجێی 
ببێتە دادوەر و ئەم پرسە  تا  شاری بەغدا بوو، 
یەكالیی بكاتەوە كە هەق الی كام جەمسەرەیانە. 
دواجار وەاڵمی نامە هاتەوە كە ئێستایش دەیان 
بەڕێز جەنابی  ئەم ڕاستییەن، كە  كەس شایەتی 
)دكتۆر مستەفا زەڵمی( نووسیبووی: لەم بابەتەدا 
ئیتر  هەقە،  لەسەر  ئەحمەدئاوا(  ئەحمەدی  )مەال 
ڕوو  پرسانە  جۆرە  ئەم  بۆ  ناكات  پێویست 
بۆ  بەغدا!  بگەنە  و  نائاساییشە  ڕێگه   ئەم  بكەنە 
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هەر گرفتێك بچنە الی ئەو. ئیدی مەال ئەحمەدی 
ئەحمەدئاوا بۆ پرسی تەاڵق لە جێگه ی منە!!

لە ڕاستیدا ئەم پشتگیرییەی بەڕێز جەنابی )دكتۆر 
هەم  كرد  وای  باوكم  جەنابی  لە  زەڵمی(  مستەفا 
قورساییەكی زانستیی پێ ببەخشێت، بەتایبەتی لە 
فیقهی ئیسالمیدا، هەم دەمكوتی ناحەزانی بكاتەوە، 
كە بە جۆرەها تۆمەتی ناڕەوا تۆمەتباریان دەكرد. 
ئەمە لە الیەك، لە الیەكی تریشەوە دواتر زانیم كە 
جەنابی باوكم )مامۆستا مەال ئەحمەدی ئەحمەدئاوا( 
ڕابوردوودا،  سەدەی  پەنجاكانی  سەرەتای  لە 
زەڵمی(  مستەفا  )دكتۆر  جەنابی  فەقێی  و  قوتابی 
بووە لە مزگەوتی بن تەبەقی شاری سلێمانی، ئەم 
پایەبەرزی كوردستان  زانای  ڕاستییەیش جەنابی 
واڵتەكەمان،  پێشینەی  زانایانی  دوایادگاری  و 

جەنابی )مامۆستا نوری فارس حەمەخان( 
بۆی پشتڕاست كردمەوە، جا ئەم هۆكارانە 
وای  زەڵمی  دكتۆر  نوێگەریی  بیری  و 
وەك  كە  ئەوەی  بۆ  هاندەرم  ببێتە  كرد، 
خزمەتكارێكی بەرهەمەكانی دكتۆر مستەفا 
زەڵمی خۆم بناسێنم و خۆم تەرخان بكەم، 
ئەم  داوە،  ئەنجامم  ئێستا  تا  كە  ئەوەیشی 

پرۆسەگەلەی الی خوارەوەن:
خوێندنی  ساڵی  بۆ  كە  ئەوەی  دوای   -١
زانستە  سكوڵی  لە   ،)2013-2014(
بەشی  سلێمانی،  زانكۆی  ئیسالمییەكانی 
و  تەفسیر  پسپۆڕی  ئیسالمی،  خوێندنی 
هۆی  بە  وەرگیرام،  قورئان،  زانستەكانی 
لە  كە  باكگراوەندەی  و  بیركردنەوە  ئەو 
فیكرەكەی هەمبوو، كە  زانایە و  ئەم  سەر 
پێشتر باسم كرد، پێشنیازم كرد بۆ بەڕێز 
د.  لەسەر  كە  سكوڵ،  زانستیی  لیژنەی 
كە  بنووسم،  ماستەرەكەم  نامەی  زەڵمی 
زانستییانەی  و  تایبەت  لێكۆڵینەوەی  دوای 
سوپاس  و  خۆشحاڵی  بە  زۆر  خۆیان، 
ئەم  دواجار  كرد.  پەسەندیان  خوا  بۆ 

)جهود  وەرگرتم:  لێ  ناونیشانەیان 
منهجه   و  الزلمي،  مصطفى  الدكتور 
تەواوم  شوكر  كە  القرآنية(،  الدراسات  ِفي 

شایەنی  موناقەشەكردنیم.  چاوەڕوانی  و  كردووە 
جەالل(  محەممەد  ئیسماعیل  )د.  بەڕێز  باسە 
كرا،  دیاری  بۆم  نامەكە  سەرپەرشتیاری  وەك 
سەرجەمی نامەكەیش لە چوار بەش پێك هاتووە 
بەشی  كە  )A4(ه ،  الپەڕەی  چوارسەد  نزیكەی  و 
یەكەمی تایبەتە بە ژیانی تایبەتی و پاشان ژیانی 
زانستیی د. مستەفا زەڵمی. بەشی دووەمی تایبەتە 
بواری  لە  جەنابیان  پەڕتووكەكانی  ناساندنی  بە 
پەیوەندیدار  پیرۆز و زانستەكانی  ڕاڤەی قورئانی 
بەندەیە. بەشی  پێیەوە كە سنوری پسپۆڕییەكەی 
لە  زەڵمی  د.  میتۆدی  بۆ  تەرخانە  سێیەمیشی 
چوارەمیشی  بەشی  قورئانییەكانیدا.  توێژینەوە 
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تایبەتە بە بیروڕا و فەتواكانی جەنابیان 
قورئانییەكانیدا،  توێژینەوە  بواری  لە 
لە  ورد  لێكۆڵینەوەیەكی  شانبەشانی 

سەریان. 
)دالالت  پەڕتووكی  پەرچڤەكردنی   -٢
ِفي  األحكام،  أِستنباط  وطرق  النصوص، 
ضوء أصول الفقه  اإلسالمي(ی د. مستەفا 
كە  كوردی،  زمانی  سەر  بۆ  زەڵمی، 
 )350( نزیكەی  عەرەبییەكەی  دەقە 
لە  بەكوردیكرانی  دوای  و  الپەڕەیە 
بۆ  ئامادەیە  ئێستا  بەندەوە،  الیەن 
چاپ. شایەنی باسە كە ئەم پەڕتووكە 
لە  یاسایی  و  شەرعیی  پەیڕەوێكی 
ڕووی زانستییەوە تیادا پیادە كراوە و 
لە ساڵی )1976( كە دایناوە، تا ئێستا 
و  عێراق  ناوەوەی  زانكۆی  دەیان  لە 
دەرەوەیدا، بە هەرێمی كوردستانیشەوە، 
وەك مەنهەجی خوێندن دیاری كراوە. 

سێیەمی  بەشی  پەرچڤەكردنی   -٣
پەڕتووكی )أصول الفقه، ِفي نسيجه  
زەڵمی  مستەفا  د.  الجديد(ی 
كە  كوردی،  زمانی  سەر  بۆ 
ئەمیش  عەرەبییەكەی  دەقە 

و  الپەڕەیە   )250( نزیكەی 
بەشی  ئەو  بەكوردیكرانی  دوای 
سێیەمەی لە الیەن بەندەوە ئێستا 
ئامادەیە بۆ چاپ. شایەنی باسە 
لە  دووەمی  و  یەكەم  بەشی  كە 
ترەوە  بەڕێزی  وەرگێڕێكی  الیەن 
پەڕتووكەیشی  ئەم  دراوە.  ئەنجام 
ناوەوەی  زانكۆی  دەیان  لە 
هەرێمی  بە  دەرەوەیدا  و  عێراق 
وەك  ئێستا  كوردستانیشەوە، 

مەنهەجی خوێندن دانراوە. 
پەڕتووكی  پەرچڤەكردنی   -٤
الكريم(ی  القرآن  ِفي  )الطالق 

د. مستەفا زەڵمی بۆ سەر زمانی كوردی، كە لە 
سێ پەڕاوۆچكە پێك هاتووە و سەرەڕای ئەوەی 
پێكەوە چاپ كراون، بەاڵم دەكرێت بە جیاجیایش 
و  سەربەخۆن  بابەتی  چونكە  بكرێن،  چاپ 
ئەمەیش  هەیە،  خۆیانیان  گرنگیی  جیایش  بە 

ناونیشانی هەرسێ بەشەكەیەتی:
قورئانی  لە  تەاڵق  قۆناغەكانی  یەكەم:  بەشی  ا- 

پیرۆزدا. 
ب- بەشی دووەم: باسی تەاڵقی هەڵپەسێردراو و 

سوێندخواردن بە تەاڵق. 
ج- بەشی سێیەم: تەاڵقی سێ بە سێ، تەنها یەك 

تەاڵقی پێ دەكەوێت. 
مّرتان،  )الطالق  پەڕتووكی  پەرچڤەكردنی   -٥
ِفي تفاسير القرآن(ی د. مستەفا زەڵمی، بۆ سەر 
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بە  تایبەتە  پەڕاوۆچكەیەكی  كە  كوردی،  زمانی 
گەورەترین  كە  مّرتان(،  )الطالق  ئایەتی  شرۆڤەی 
پیرۆزی  قورئانی  ڕاڤیارانی  ڕاجیایی  درێژترین  و 
كتێبەی چوارەم  دوو  ئەم  باسە  لەسەرە. شایەنی 
و پێنجەمی جەنابیان كە كردوومن بە كوردی، لە 
الیەن دەزگای ڕۆژهەاڵتەوە لە شاری هەولێر چاپ 
كران و لە پێشانگه ی ئەمساڵی كتێبی نێودەوڵەتیی 
بەاڵم  فرۆشرا،  لێ  هەزارانیان   )2015( هەولێردا 
بیروڕاكانی،  و  دكتۆر  گرنگیی  لەبەر  بێگومان 

نەوەك لەبەر من!
٦- پەرچڤەكردنی پەڕتووكی )الطالق ِفي االِسالم، 
قبل المذاهب(ی د. مستەفا زەڵمی بۆ سەر زمانی 
تایبەتە  ڕێسای  بیستوپێنج  نزیكەی  كە  كوردی، 
موجتەهیدئاسا  دكتۆر  جەنابی  كە  تەاڵق،  بە 

ڕێساكانی بردووه تەوە سەر بنەما ئەسڵییە 
شەرعییەكان و لە گێژاوی مەزهەبەكان دای 
الیەن  لە  بەكوردیكرانی  دوای  و  ماڵیون. 

بەندەوە ئێستا ئامادەیە بۆ چاپ. 
ئەمەوێت  وتارەیشدا  ئەم  دواپەڕەگرافی  لە 
لە  ئێستا  ئەوەی  كە  بكەم،  باس  ئەوە 
بەردەستمدایە سەبارەت بە جەنابی دكتۆر 
بە  پەڕتووكێك  لە  بریتییە  زەڵمی،  مستەفا 
دكتۆر  بیروڕاكانی  و  )ژیان  ناونیشانی 
مستەفا زەڵمی(. ئومێدەوارم خوای گەورە 
لە  زیاتر  ئەوەی  بۆ  بكات،  موەفەقمان 
نوێگەر  زانا  ئەم  بەرهەمەكانی  خزمەتی 
و  هەورامان  بوێرەی  موجتەهیدە  و 

كوردستانەكەماندا بین.



همایونصاحب

بێگومان بوونی كەسایەتییەكی زانستیی وەك دكتۆر مستەفا زەڵمی 
لە كوردستان و كۆمەڵی كوردەواریدا مایەی دەسكەوت و قازانجێكی 
دەركەوتنی  كاتێك  ڕۆشنبیریشە  گەورەی  شانازییەكی  و  گەورە 
لە  هەر  ئایین  چونكە  بێت.  ئایینیدا  ڕووبەرێكی  لە  كەسایەتییە  ئەو 
كۆنەوە بووەتە كۆنترۆڵی ژیانی مرۆڤەكان. لە گەلێ ڕووەوە خزمەتی 
لە ڕێكخستن و دامەزراندنی ڕەوشتیی  بەتایبەتی  گەورەی كردووە، 
كۆمەڵدا. هەر ئەم ئایینەش زەرەر و زیانی گەورەی لێكەوتووەتەوە 
فیقهی  بە  شەرعیان  دەستوورەكانی  نەزانانە  ئایینی  پیاوانی  كاتێك 
سادەكاندا  و  بڕوادار  تاكە  بەسەر  سەپاندووە  مەزەوێك  كۆنكرێتیی 
و هەڵگرانێك لەژێر ناوی جیاجیادا بۆ بەرژەوه ندیی خۆیان ئایینیان 

مستەفا زەڵمی لە بەردەم بااڵجامی 
مەالحەسەنی دزڵیدا
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مانەویی خۆیان  و  مادی  بازاڕی  و  هێناوە  بەكار 
لەو  ئیسالم  پیرۆزی  ئایینی  كردووە.  گەرم  پێ 
و  پێهێناوە  باوەڕی  كوردستان  زۆربەی  دینەیە 
بەخشیوە.  مێژووەكەی  بە  گەورەشی  ناوی  گەلێ 
لە  خەڵكەكە  ڕۆشنبیریی  ئاستی  ئەوەشدا  لەگەڵ 
بە  ئایینە  ئەو  تر  گەالنی  وەك  كه   نییە،  دۆخێكدا 
دیوی سەركەتن و قازانجدا بخاتە خزمەت. مستەفا 
بەرگریكارانەی  و  قارەمان  لەو  یەكێكە  زەڵمی 
ژیان و گوزەرانی مەعنەویی خێزانی كوردەواری، 
پیری  و  فامیدە  تاك،  مافەكانی  پشتوپەنای 
بڕوا،  لە  دامەزراو  و  قاییم  و  ڕاستی  تێگەشتنی 
كەلتووری  چەسپاندنی  لە  گورجوگۆڵ  و  بەپەلە 
تەمەنی  لە  باسوخواسێ  یەكەمین  مەدەنیەت. 
فەقێیەوە بووەتە كەڵكەڵەی و ئارامیی لێسەندووە 
بەخشیوە  پێ  دوورەی  ڕێگە  ئەو  بڕینی  هێزی  و 
و  ڕاست  )تێگەشتنی  بەڕێوەیە.  ئێستاش  تا  و 
قۆناغەكانی  لە  بۆیە  بڕوابەخۆبوونە(  و  متمانە 
نەزانیدا  گژ  بە  ئازایانە  سەربازیدا  و  خوێندن 
هەر  الی  جەهلە  ئەو  دەركەوتنی  جا  چووەتەوە. 
خاوەن هێز و پایەیەكەوە بووبێت. تەنانەت داننان 
ئەومان  قەناعەتی  خۆیدا،  سەردەمێكی  جەهلی  بە 
بۆ الیەنگریی زانیاری بۆ دەسەلمێنێت. لە كۆمەڵی 
مەسەلەی  گرنگترین  تەاڵق  و  نیكاح  كوردەواریدا 
تەواوی  مرۆڤ  تاكێكە.  هەر  چارەنووسسازی 
چەشەی  و  ئارامی  و  سكونەتكردن  وەاڵمەكانی 
ڕۆحی خۆی بە زەواج وەردەگرێت. مەگەر هەر خوا 
بۆ خۆی بزانێت مامۆستایانی ئایینی تێنەگەشتوانە 
چەند مارەبڕین و نیكاحی خواقبوڵنەكردوویان لە 
و... مناڵبەشوودان و خوێن  بە بچووك و  گەورە 
خۆشەویستی  لە  پڕ  ماڵی  چەند  و  دامەزراندبێت 
فقهی  زانایانی  كردبێت.  كاول  سكونەتشیان  و 
شافعی هاتنی سێتەاڵقە بە سەرزاری پیاودا لە هەر 
یەك  لە  پیاو  و  ژن  و  دەخەن  بێت،  بارودۆخێكدا 
زانستییانەی  ڕووبەڕووبوونەوەی  دەكەن.  حەرام 
تاقانە  كردە  ئەوی  مەسەلەیە  بەو  مامۆستا 
لە  ئێمە. دەبینین بوێرانە  دەركەوتووی سەردەمی 

مەسەلەكانی نیكاح و تەاڵق و میرات و یاساكانی 
بەرهەمی  و  كۆڵیوەتەوە  هتدی  و  كەسێتی  باری 

خۆی بۆ نووسیوون. 

هەورامییەكان و تەاڵق:
زۆربەی  تەاڵق الی  لەفزی  و  زاراوە  بەكاربردنی 
و  خراپ  نەریتێكی  بووەتە  هەورامییەكان 
و  شتێك  هەموو  بۆ  ناڕەسەن.  كولتوورێكی 
بارودۆخێكی زۆر سادە و هیچ وەك سوێند پەنای 
بۆ دەبەن. تەنانەت الی ئێمە پاڵەوانانی تەاڵق هەن 
كێشەكانیان  و  ژیان  بۆ  خۆیان  تێڕوانینەكانی  كە 
)بارام  ئەمانە  نموونەی  بڕاندووەتەوە.  تەاڵق  بە 
بەگ و مام جافر و كابرای نۆدشین(. ئیتر تەاڵق 
وەك وشەیەكی پەیوەندار بە مەسەلەی شەرعەوە 
و  دایك  تایبەتی  ژیانی  ناو  هێناوەتە  مەالكانی 
دوور  نەزانانە  ئێمە  وێرانی  باوانی  باوكمانەوە. 
لە  وشەكە،  ڕاستەقینەی  مەبەستی  و  ئامانج  لە 
یەكەوە تا هەزار تەاڵقیان خستووە و وەك فەرش 
ڕایان خستووە. لەو كەسانەش كە وەك چاكەكار 
ئێستادا  و  ڕابوردوو  لە  خێزان  ڕێكخەرەوەی  و 
قەولی  بە  بوون.  مەالكان  براوە،  وەبەر  پەنایان 

جەهلی  بە  ئەوانیش  هوشیار،  مامۆستایانی 
خۆیان بەربوونەتە ڕووخاندن و هەڵتەكاندنی 
چوونەتە  هەردەم  زاناكانیش  خێزان. 

سەنگەری داماوانەی خەڵك و زانستییانە بەرامبەر 
نەزانیی هاوپیشەكانیان وەستاونەتەوە. لەوانە مەال 

حەسەنی دزڵی و مەال مستەفای زەڵمین. 

بیرەوەریی لە چاككردنەوە تەاڵق كارگەكانی
مامۆستامستەفازەڵمیدا

مامۆستای زەڵمی لە ناوچەی خۆییدا باش ژیاوە 
بووە.  ئاگاداری كولتووری خەڵەكەش  بێگومان  و 
بەردەوامی  تەالقخستنی  بێگومانم  ڕووەوە  لەو 
بیری  و  زهن  سەرەتاوە  لە  هەر  هەورامییەكان 
وەرچەرخاندووە.  مەسەلەیە  ئەو  بۆ  مامۆستایان 
ساڵی 1941، ئەو ساڵەی بە بارینی بەفر بەناوبانگە، 
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مامۆستا بەدوای خوێندندا لە تەوێڵەوە بۆ پاوە 
دەبێت  تەوێڵەییه ك  تەاڵقی  لە  گوێی  دەچێت، 
بەشی  تەاڵقەم كەوتبێ خوا  )هەرسێ  دەڵێ  كە 
كردووە  هەمووی  النەماوە،  ئاوی  شۆربایەك 
تەاڵقانە  ئەم جۆرە  بیستنی  پێم وایە  بەفر(.  بە 
سادە  و سوێندی  قسەی خۆش  و  پەند  وەك 
لە مامەڵەی ڕۆژانەی خەڵكیدا، پەنجەرەی فام 
شەرع  زانستییانەی  چارەسەری  و  ئاوەز  و 
لە  بەكاربەرانی  جاهیالنەی  پینەوپەڕۆی  و 
كاروانی  درێژەی  لە  كردووەتەوە.  مامۆستا 
خێروخزمەتەكەیدا  لە  پڕ  ئەزموونە  و  ژیان 
ئەو وێسگانەی پەیوەندییان بە تەاڵقەوە هەیە، 
دەگێڕێتەوە.  ئێمە  بۆ  بەبایەختر  و  كاریگەر 
زانایانی  تێگەشتنی  ڕووبەڕووبوونەوەی 
وەك  تەاڵق(  )سێ  لەمەڕ  شافیعی  فیقهی 
دزڵی،  مەالحەسەنی  ئازای  میراتگرەوەیەكی 
دووجاری  بە  داننان  و  خۆبەنەزان  تەنانەت 
جار  دوو  كە  كاتەیە  ئەو  خۆیدا  جاهلبوونی 
)مارەبەجاش(  نێركەر  شەرعی  بە  تەاڵقی 
ئیعترافەش  ئەم  كردووەتەوە.  چاك 
مەسەلەكە  بۆ  مامۆستایە  بایەخی 
شەرعكردنە  ئەو  بێبنەمایی  و 
كە  دەسەلمێنێت،  ساویلكانەیەش 
هەڵوەراند.  خونچەی  چەندین 
چەند  ماڵی  و  حوجرە  مامۆستا 
بە  كوردستان  لە  مامۆستایەك 
ناو  چاككردنەوە  تەاڵق  كارگەی 
چوومەت  خۆم  بۆ  من  دەبات. 
لەو كارگانەوە كە مامۆستا  یەكێ 
مستەفا ناوی دەبات. ساڵی 1986 
ئەو كاتەی بۆ چاككردنەوەی تەاڵقی 
باوكم، لەگەڵ باوكم و مامەیەكمدا 
كرد.  مامۆستاكەیمان  سەردانی 
لەبەر ئەوەی باوكم نابینا بوو، 
دەستیم گرتبوو، توانیم بچمە 
مەجلیسەكەیان. تا ئێستا ئەوە 

بە المەوە سەیرە كە ئەو چاككردنەوەیە بە پارە 
ئەنجام درا. 

مەالحەسەنیدزڵی)1364-1275كۆچی(:
ئەم پیاوەش هەڵكەوتووی هەورامانە و زۆربەی 
ژیانی لە هەردوو دیوی هەوراماندا بەسەر بردووە. 
میحوەرەوە  دوو  لە  مەالیەتییەكەی  حوكمی  بە 
نەزانی  الیه كەوە  لە  بووەتەوە.  ناكۆكی  تووشی 
مەال  تریش  الیه كی  لە  و  خەڵك  داماویی  و 
مەالحەسەن  دەسبردنی  كوردەواری.  نەزانەكانی 
ڕووبەڕووبوونەوەی  و  تەاڵق  باسی  و  باب  بۆ 
)سێ  لەمەڕ  شافیعی  فیقهی  زانایانی  تێگەشتنی 
و  چاككردنەوە  و  نەكەوتن  و  كەوتن  و  تەاڵق( 
چاكنەكردنەوەی لەوپەڕی بوێریدایە. ئەو پایەكانی 
حەاڵڵی و نیكاح و میساق و زەواج و مەوەدە و 
ڕەحمە و تەدارەك و شادییەكان و ماڵ و مناڵ و 
زەحمەتەكانی خزمایەتی زۆر لەوە گەورەتر سەیر 
دەكات، كه  بە تڕین و لەدەمدەرچوونێكی لەفزی 
گاڵتەی  و  بۆیە مەسخەرە  بڕوخێن.  هەڵتەكێن و 
بەو مەالیانە دێت كە تێگەشتنیان بۆ تەاڵق زۆر 
دەداتە  ئەوانە  و  دینییەكە  چارەسەرە  لە  دوورە 
دەزانێ.  كەریان  بە  تەنانەت  و  مەسخەرە  بەر 
و  تێكنەچوون  بۆ  حەسه ن  مەال  دەسبردنەكانی 
دامەزراندنەوەی خێزان، هێندە تێگەشتوانەیە، ئەم 
ئاوێنەیه كی  و  باش  پشتێكی  بووەتە  تێگەشتنە 
دۆخێكی  لە  كە  زەڵمی،  مستەفا  بەردەم  ڕوونی 

پێشكەوتووتر و زانستییانەتردا دەربكەوێت. 

شیعری تەاڵق چاككردنەوە الی مەال حەسەن:
دوای ئەوەی كابرایەك تەالق دەخوات بزنەكەی 
هانا  و  دەبێتەوە  پەشیمان  دوایی  سەربڕێت، 
ژنەكەت  دەڵێ  ئەویش  دێ،  مەالی  بەر  دەباتە 
كابرا  ماڵی  نەماوە. مەال حەسەن،  تۆوە  بە  فڕی 
كاول ناكات و بەم شیعرەش پاساوی دروست بۆ 
كارەكەی دێنێتەوە و دوور لە ڕووتان بە مەالكەی 

تریش دەڵێ زۆر كەری!



49رۆڤار

یاوا  ئیتر  جا  پاوەن،  پا  كریا  و  بی  جاری  نیكاح 
نۆبەی زەماوەن، قەرز و هامسایا سەلەم و حاجی 
زەما كێشش مێ، هەر پێسە تانجی تەدارەك گیریا، 
شادی چەن وەشەن گۆشت و برنج و قەند و چای 
لباسی  هۆرپڕای  چەپڵە،  واتەی،  گۆرانی  ڕوەن  و 
بادەو،  بادەو  هەی  هۆرزای  و  هەاڵوە  زەریف، 
هەی بادەو بادە شادی و زەماوەن، موبارەك بادە 
هەلولەو شمشاڵ، چەپڵە و دووزەلە یۆ ماچۆ لوە، 
یۆ ماچۆ مەلە سوارە غارغارێن، ڕەقس و سەما و 
ئاخرش  مارۆ شەوق  مەال  كناچا،  و  لەنجە  زەوق 
وەیوە، یاوا بە زاوا عەشرەت دەستتا وەش، یانەتا 
ئاوا! ژیوایێ تازە دەس پەنە كەرا تیالنە و سەوقات 
دیسانۆ بەرا بە هەزار ئومێد، هەزار ئارەزوو ژەن 
ئاما پەی كوڕ، كناچێ دریا شوو ئی گردە بەزمەو، 
ئی گرد جەنجااڵ بە تڕە تەاڵقێ، ئیتر بەتااڵ؟؟ زارۆڵە 
وەیالن، ژەنی سەرگەردان بە دەم تڕایێ، یانە بۆ 
وێران؟ ئینەت گەرەكا، مەڵاڵی نا مەڵاڵ بێ ڕەحم و 
ئینساف، لێوەی بەرەاڵ خەیاڵتا "حەسەن"، ئیساڵح 

كەری بە كوردی ماچو، بە خوا زۆر كەری. 
لە  كوردستان  تێگەشتووەی  مەال  دوو  ئەو  ژیانی 
زۆر ڕووەوه  لە یەك دەچێت، تەنانەت دەڵێی مستەفا 
زەڵمی ژیانی زانستییانەی مەال حەسەنی دزڵیی لە 
من  دەكاتەوە.  دووبارە  پێگەشتووتردا  دۆخێكی 
بۆ  ناونیشانەم  ئەو  ئەم خااڵنەی خوارەوە،  لەبەر 

نووسینەكەم هەڵبژارد:
بە  سەبارەت  بیروڕایان  -1هەردووكیان 

مەسەلەكانی نیكاح و تەاڵق هاوشێوەیە. 
-2 هەردووكیان ڕیازەتكێشانی زانست و زانیارین 
هۆكار  یەك  كە  هەیە  گومانم  نەبوون،  ماندوو  و 

هەردووكیان بە جامعەی ئەزهەر دەگەیه نێت. 
-3 مەیلیان لە سەرگوزەشتە و قسەی خۆش هەیە 
و نموونەی جوانیان خستووەتە ناو نووسینەكانیان. 
تەریقەت  پیرانی  و  شێخان  بە  بەیعەتیان   4-
ناوانەیان  لەو  هەندێ  لە  سلبییانە  و  نەكردووە 
ڕوانیوە. گەرچی ئەمە بە زیانی دنیایی هەردووكیان 

بووە. 

كردوون،  دژایه تییان  هاوپیشەكانیان  -5 زۆربەی 
بێگومان هاوكێشەكە )الیستوی... (بووە. 

مزگەوتی  لە  دزڵی  مەال حەسەنی  خوتبەكەی   6-
لە  زەڵمی  مامۆستا  هەڵوێستی  و  خورماڵ 
تەسوییەی باخەكانی زەڵمدا لەیەك دەچن. پێم وایە 
مامۆستای زەڵمیدا ڕەنگی  ژیانی  لە  ئەو خوتبەیە 

داوەتەوە. 
شێخانی  لە  هەندێ  بەرامبەر  ساردییان   8-
نەقشبەندی هەیە. لەگەڵ ئەوەشدا شێخانی خاكی 
لەگەڵ  دۆستییان  و  ویستووە  خۆش  قانعیان  و 

هەندێكیاندا كردووە. 
-9 هەردووكیان لەگەڵ ئەوەی زانای گەورەن، پلەی 
زیاتر  شیعردۆست  فەقێیەكی  هەر  لە  شاعیرییان 
نییە. با ناوەڕۆك و مەبەستی شیعرەكانیش گرنگ 
و بەهێز بێت. مەال حەسەن بە شاعیر ناسێنراوە، 
ناو  شیعری  تەنها  زەڵمی  شاعیریەتیی  لە  بەاڵم 

بیرەوەریەكانیم دیوە و كردوومەتە بەڵگە. 
سەرچاوەكان

ژیانم  كاروانی  زەڵمی.  ئیبراهیم  مستەفا   1-
بەرگی)2-1( چاپی یەكەم 2014. 

مەردۆخی.  دزڵی  حەسەنی  مەال  دیوانی   2-
كۆكردنەوە: ئەحمەد نەزیری، انتشارات ئەوین 

2712 كوردی. 
-3 مێژوی ناودارانی كورد، بابەشێخ مەردۆخ 

 2011 ب  مەردۆخ  ماجد  وەرگێرانی:  ڕوحانی. 
هەولێر. 

مستەفا  دكتۆر  چاوپێكەوتنەكانی  و  دیدار   4-
زەڵمی. 

-5 تەاڵقەكانی بارام بەگ. 
-6ڕشتەی مرواری

گۆڕستانی ئەسحاب )مەزاری مەال حەسەنی دزڵی( 





ژمارەی داهاتووی ڕۆڤار تایبەت دەبێت بە هونەرمەندی کۆچکردوو 

ئازاد شەوقی



هێمنخورشید
 

گه وره یه،  زانایه كی  ده مزانی  له   دووره وه   و  بیستبوو  زه ڵمی(م  )مسته فا  پرۆفیسۆر  له   زووه وه   ناوی 
هه ندێ قسه یم له  الیه ن كه سانێكی شاره زای نووسینه كانیه وه  پێگه یشتبوو. 

چه ند مانگێك له مه وبه ر یه ك دوو كتێبێكیم خوێنده وه  و ئه وه ی )حه ققه لیه قین( بیستبووم، به  )عه ینه لیه قین( 
له  تۆڕی  دیواری خۆم  له   پوخته كه یم  وانه ی خوێندبوومنه وه ، كورت كرده وه  و  له   كتێبم  بینیم. سێ 

كۆمه اڵیه تیی فه یسبووك باڵو كرده وه . 
)ڕێدار(ی  كاك  به ڕێز  له گه ڵ  كه   پێدام  هه واڵی  هاوڕێم،  نه جم(ی  )ڕه وه ند  له مه وبه ر  ڕۆژێك  چه ند 

سه رپه رشتیاری كاره كانی دكتۆر زه ڵمیدا قسه ی كردووه  و واده ی دیدارێكی دكتۆری بۆ داناوین. 
ئێواره ی ڕۆژی 5ی كانوونی یه كه می 2014، هاوڕێ له گه ڵ به ڕێزان ڕه وه ند نه جم و حه یده ر عه بدوڵاڵ 

و به  ڕێنموونیی به ڕێز كاك ڕێدار ئه حمه د، به ره و ماڵی زه ڵمی به ڕێ كه وتین. 

ئه و زانا ئایینییه  كورده ی 
شۆڕشێكی له  تێگه یشتنی ده قه  

بنچینه ییه كانی ئیسالمدا 
هه ڵگیرساندووه 

له   ماڵی پرۆفیسۆر )مسته فا زه ڵمی(دا
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له و  دانیشتین،  له گه ڵیدا  سه عاتونیوێك  نزیكه ی 
ماوه یه دا پڕ بووین له  جوانی و هه ریه كه مان چه ند 

ساڵێك گه نج بووینه وه . 
بێت،  هه رچۆنێك  وه لێ  نییه ،  ئاسانیش  ئه گه رچی 
هه وڵ ده ده م كورته یه ك له  كه شوهه وای سه ردانه كه  
و باسوخواسه كانی خۆمانتان له گه ڵ ئه و زاته دا بۆ 

بخه مه  ڕوو. 
وا دیار بوو ڕوحسووكیی ڕه وه ند و بزۆزییه كه ی، 
هه روه ها زۆرزانی و پرسیاره  ورده  كانی حه یده ر 
دكتۆر  گۆ،  دێننه  زوویی  به  كه  پرسیارلێكراو 
زه ڵمییان خۆشحاڵ كردبوو، ده نا به  كاك ڕێداری 
ئه مڕۆ  دیارییه ی  ئه م سێ  بۆ  نه ده گوت: "سوپاس 
بۆ منت هێنان"، ده نا نه یده گوت: "ئه گه ر به  من بێت 
وتم:  وه ختێكیش  ده ڕۆن!".  ئینجا  ده خۆن،  نانیش 

پزیشكه كان ده ڵێن زۆر له  الی نه خۆش دامه نیشن، 
به  پێكه نینه وه  گوتی: "دكتۆره كان هه م ڕاست ده كه ن 
و هه م درۆ! بۆ هه موو كه سێك وانییه ، ئێستا من 

حه ز ناكه م ئێوه  بڕۆن...". 
كه  نه وه دی  ته مه نه یدا  له م  زه ڵمی  به هه رحاڵ، 
تا  گێڕاینه وه ،  بۆ  هێنده  نوكته ی  تێپه ڕاندووه ، 
گه ڕاینه وه،  بزه  له سه ر لێومان نه بڕا، ئه و كه  له به ر 
ڕێ  به  باشی  ناتوانێت  ئێستایش  تا  القی  شكانی 
ده له رزن  ده سته كانی  پیری  له به ر  كه   ئه و  بكات، 
ده وه ستێت، وه ختێ  قسه كردندا  له   هه ندێ جار  و 
نامێنێت  له  ڕۆیشتنی كات  ئاگات  ده كه وێته  دوان، 
و حه ز ده كه یت وه ك بزمار بكوترێیت به  زه ویی 
تاهه تایه  له  الی هه ڵنه ستیت،  بۆ  مه جلیسه كه ید ا و 
به  هێواش هێواش  و  ده كرد  چاوه ڕوانمان  وه ختێ 
 یارمه تیی ئه و داره  ی خۆی به سه ریدا دابوو، 
له  ژووره كه ی ئه ودیوه وه ده هات، هه ر به ده م 
خۆشی  قسه ی  به رز  ده نگی  به   ڕێگه وه ، 
و  ژووره كه وه   ناو  هاته  هه تا  ده كردین،  بۆ 
دانیشت،  وه ختێكیش  كردین.  به خێرهاتنی 
بانگی له و كچه ی خزمه تی میوانانی ده كرد ، 
تاقمی  تاقمه م-مه به ستی  ئه و  "كچێ  كرد: 

پیر  نه ڵێن  با  بێنه ،  بۆ  بوو-  ددانه كه ی 
به   ده ستمان  هه موو  ئێمه یش  بووه !". 

پێكه نین كرد. 
له هجه   كه  له   هه ورامی  له كنه یه كی 
سۆرانییه كه یدا هه یه  و له  قسه كردنی هه موو 
هه ورامییه كدا به دی ده كرێت و هه ر كه سێك 
ده مه ته قێی  هه ورامییه كدا  له گه ڵ  ڕۆژێك 
تر  هێنده ی  ده ڵێم،  چی  تێده گات  كردبێت، 

قسه كانی شیرین و به تام كردبوو. 
به   باسی مامۆستایه كی خۆی بۆ گێڕاینه وه  
فه قێی  ئه م  باقی، كه  كاتی خۆی  ناوی مه ال  
له   بوو  شاره زا  "ئه وه نده   ده یگوت:  بووه ، 
زانسته  ئیسالمییه كانی وه ك فیقه و ئوسوڵ و 
ته فسیردا، هاوتای نه بوو ، كه چی  ئه وه نده یش  
بوو  پڕوپووچ  شتی  و  خورافه   به   باوه ڕی 
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هه وره وه   له   باران  وابوو  باوه ڕی  نه بێته وه ، 
هه ور  و  دێت  ئاسمانه وه   له   به ڵكو  نابارێت، 
ناویدا  به   بارانه كه   و  وایه   بێژنگێك  وه ك  ته نیا 
تێده په ڕێت، كاتێ كه  چووم بۆ واڵتی میسر بۆ 
خوێندن و له  ناو فڕۆكه دا بووم، فڕۆكه كه مان   
چۆن  ده مبینی  و  ده ڕۆیشت  هه وردا  به سه ر 
خوار  به ره و  هه وره كه وه   له   به  ڕوونی  باران 
ده بووه وه ، مه ال باقیم بیر كه وته وه  و له  دڵی 
و  ده بوو  لێره   ئێستا  ئاخ  ده موت  خۆمه وه  
و  ده بارێت  هه وره وه   له   باران  كه   ده یبینی 

هه ور ته نیا بێژنگێك نییه !". 
وه ختێ ئه و به سه رهاته ی ده گێڕایه وه،  خۆی 
باوه ڕی  باسی  و  پێده كه نی  زیاتر  ئێمه   له  

ئه فسانه یی هه ندێ له  مه الیانی ده كرد. 
دۆنه دیو،  كورده ی  وه ك  ئێمه  له په سا 
ئارامی  به   ئه ویش  و  هه ڵده ڕشت  پرسیارمان 
وه اڵمی  ده مخۆشكردنه وه ،  تامی  به ده م  و 
پرسیارمان  كه س  زۆر  ده رباره ی  ده داینه وه . 
لێ كرد و وه اڵمی داینه وه ، له باره ی كاروانی 
شتی  هه ندێ  و  ژیانه كه یه وه  پرسیمان 
باس كرد كه  له وێدا باسی نه كردوون  
زیاد  بۆی  ڕه نگه   فه رمووی:  و 
ده رباره ی  پرسیارمان  بكه م، 
ئه و  و  كرد  لێ  هه ژار(  و  )هێمن 
باسی  به ڵكو  ئه وان،  هه ر  نه ك 
زه بیحی(یشی  )عه بدولڕه حمان 

بۆ كردین. 
جا وه ره  من و حه یده ر و ڕه وه ند 
یه ك بگرین، چۆن هه ل له  ده ست 
مه سعود  پرسیاری  و  ده ده ین 

محه مه د ناكه ین!
كه س  هه ندێ  پرسی:  یه كێكمان 
شتی  محه مه د  مه سعود  ده ڵێن 
نووسیوه   به عس  حیزبی  بۆ 
)عوده ی(یدا  به  بااڵی  و 
هه ڵیداوه ، فه رمووی: شتی وا 

ڕاست نییه ، مه سعود محه مه د كوردێكی پاك بوو، 
پیاوێكی چاك بوو، زۆر زیره ك بوو.. پرسیم: له  
نزیكه وه  یه كترتان بینیبوو ؟ فه رمووی: زۆر جار! 
پێكه وه   بوو،  نه وه ده كاندا  له  سه ره تای  بزانم  وا 
خه اڵت كراین، چووم ماچم كرد، پێی وتم: ئه توو 
من  له   بكه یت، چت  ماچ  كچێكی جوان  ناچی  بۆ 

داوه !
الی  وتی:  كرد،  لێ  گه وره مان  مه الی  پرسیاری 
به  به س  خوێندووه ،  ده رسم  برای  نوره ددینی 
كۆیه ،  چوومه   وه ختێ  نه گه یشتم،  خۆی  خزمه ت 

ئه و ساڵێك بوو وه فاتی كردبوو. 
موده ڕیسه وه  عه بدولكه ریمی  مامۆستا  له باره ی 
 پرسیمان، وتی: منی له  هه موو كوڕه كانی خۆشتر 
ده ویست، تا دواهه ناسه ی ده ستم له  ناو ده ستیدا 

بوو و به ری نه ده دا. 
موفتیزاده   ئه حمه دی  كاك  مامۆستایان  له باره ی 
به   وتی:  پرسی،  سوبحانییه وه  لێمان  ناسری  و 
ته نها  نه گه یشتبووم،  سوبحانی  ناسری  خزمه ت 

كتێبێكی ئه ویان بۆ هێنام خوێندمه وه . 
له باره ی موفتیزاده وه  به  درێژی قسه ی بۆ كردین 
و فه رمووی: "كاتی خۆی من ماوه یه ك له  شاری 
كه   بووم،  موفتی  مه حمودی  مه ال  فه قێی  )سنه (، 
كرد،  له گه ڵمدا  باشه ی  زۆر  بوو،  ئه حمه د  باوكی 
له   )ده گمه ن(یشی  نادر  ده ستنووسێكی  ته نانه ت 
كتێبخانه كه ی خۆی پێدام، ئه و كاته  ئه حمه د زۆر 
منداڵ بوو، له  بێشكه دا بوو و له له یان بۆ گرتبوو...
)دارتاالیام( -ئه مه  قسه ی خۆی بوو- )واته :  ساڵ 
هات و چوو(، ساڵی 1953، له  سلێمانی، ئه حمه د 
هات بۆ الم و وتی: هاتووم ده رست ال بخوێنم، 
پێم وت: ئه گه ر مزگه و ته كه یش بكه م به  ناوته وه ، 
ئه وكات  به س  ناده مه وه !  باوكت  باشه ی  هه قی 
ئه حمه د هێشتا وه ك دواتر ژیریی ده رنه كه وتبوو.. 
موفتیزاده  و  ده رباره ی  درێژه ی قسه كانیدا  له    ."
سوبحانی، وتی: ئه و دوانه  هه ڵه یه كیان كرد، به و 

ژیرییه وه  نه ده بوایه  له  ئێراندا بمانایه وه !
مامۆستا حه یده ر ده رباره ی شێخ محه مه دی خاڵ 



55رۆڤار

لێی پرسی، به  وردی قسه ی له باره یه وه  كرد. 
ده رباره ی د. عه دنان ئیبراهیم لێم پرسی، فه رمووی: 
به  وتم:  نایناسم،  و  نه گه یشتووم  به  خزمه تی 
 نووسینیش نووسیومه : بۆ كتێبه كانی جه نابتی بۆ 
نانێرن؟ فه رمووی: ئێوه  خێرتان ده گات ئه گه ر ئه و 

كارانه  بكه ن. 
عه لی  د.  و  قه ره زاوی  یوسف  د.  له باره ی 
عه لی  د.  له گه ڵ  وتی  پرسی:  لێم  قه ره داغییه وه  
ئینجا  خوێندووه .  دكتۆرامان  پێكه وه   قه ره داغیدا 
فه رمووی ئه و دوانه  فه قیهن، مێشكیشیان كراوه یه .. 

به س پێی وابوو فه قیه  جودایه  له  عالم!
بپرسم،  سعوودییه وه   زاناكانی  له باره ی  ویستم 
نه ك ویستم، پرسییشم، وه لێ بانگی فه رموو و كات 
ته نگی پێهه ڵچنین، ئه گه رچی ئه و خۆی ئاماده  بوو 

هه ڵستین،  نه بوو  پێییشی خۆش  و  بداته وه   وه اڵم 
هیالكی  چیدی  با  و  دره نگه   وتیان  هاوڕێكانم  لێ 

نه كه ین. 
گوت:  پێی  خواحافیزیكردنه وه   به ده م  حه یده ر 
ده زانی تۆ الی هه موو كه سێك مه قبوولی، هه موو 
خۆش  تۆیان  ئیسالمییه وه   و  به  عه لمانی  كه س 
خۆیانه   چاكه ی  "له   گوتی:  پێكه نینه وه   به   ده وێت؟ 

كه  به  هه ڵه دا چوون!". 
دوو شت له و پیاوه دا، له  هه موو ئاكاره كانی دیكه ی 

زیاتر سه رنجیان ڕاكێشام:
یه كه م: یادگه ی، وردودرشتی حه فتاساڵ له مه وبه ری 

بیر ماوه. 
به   مه جلیس  بینیم،  كه  له ودا  شادییه ك  دووه م: 
جێ  خه نده  لێوی  و  ده ڕازێنێته وه   نوكته گێرانه وه  

ناهێڵێت. 
زه ڵمی  ئیبراهیم  مسته فا  پرۆفیسۆر  ٭ 
زه ڵمی  گوندی  1924ی  ساڵی  له دایكبووی 

ناوچه ی هه ورامانه . 
دوو دكتۆرای هه یه ، ساڵی 1975 یه كێكیانی 
له  )فقهی به راوردكاری(دا، له  الیه ن زانكۆی 
پێبه خشراوه  و ئه وی تریشیان  ئه زهه ره وه  

له  زانكۆی  )یاسا(دا،  له    2005 ساڵی 
به غدا وه رگرتووه . 

به   و  كتێبه    50 له   زیاد  خاوه نی 
ناسراوه ،  بوێره كانی  و  تازه   بۆچوونه  
شتێكدا  له  هه موو  وایه  پێویسته   باوه ڕی 
بگه ڕێینه وه  بۆ قورئان و بنه ما قورئانییه كان 
و سه رچاوه كانی تری شه ریعه تی ئیسالمی، 

له  ناویشیاندا فه رمووده ، به و بپێوین. 
زانایانی  ڕه خنه ی سنگی  تیری  جار  هه ندێ 
ده پیكێت،  ئیسالمیش  له مه وپێشی   1200
هه ربۆیه  زۆرێك له  پیاوانی ئایینی دانوویان 

له گه ڵیدا ناكوڵێت!



محهمهدساڵححهسهن)سەرتەكجاف(
خوێندكاریدكتۆرالەبەشیكەلەپوور

یادگاریییەكەم،ڕێزلێنان:
كە مامۆستا پەڕاوێكی خۆی پێشكەش كردم بە ناوی )مدى سلطان االرادة في الطالق في شريعة السماء 
وقانون االرض خالل أربعة آالف سنة( لە دوو بەرگدا كە یەكێكە لە پەڕاوە نایابەكانی مامۆستا، من لە 
ڕۆژنامەی عێراقی عەرەبی )13/2/1985( نزیكەی الپەڕەیەكم لەسەر نووسی، داوام كرد كە وێنەی 
دكتۆری دانەر تۆزێ دیار و گەورە بێ، وتیان: نابێ، دانەر قەوارەیەكی خۆی هەیە و هەر ئەبێ ئەوەنده  
بێ، یاسای ڕۆژنامەیە. منیش داواكەم بردە الی بەڕێوەبەری چاپخانە )احمد شبیب( كە مرۆڤێكی ڕۆشنبیر 
و نووسەر بوو، وتم: وێنەی هونەرمەند ئایا لە هونەری سەمادا بێ یان گۆرانی یان هەر بوارێكی تر 
گەورە دائەنرێ، با ئەمیش وابێ، من مەبەستم ئەوە نەبوو لە بەهای هونەرمەندان كەم بكەمەوە؛ چونكە 

بۆ مامۆستای زەڵمی: دوو یادگاری و 
چەند دێڕە شیعرێك
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زۆری  جەماوەری  ئەوان  نەمەوێ  و  بمەوێ  من 
ئەوە بوو وێنەكەی  بەڵكو مەبەستم  خۆیان هەیە، 
ئەمیش هیچ نەبێ وەكو هیی ئەوان دابنرێ، ئەویش 
بە زەردەخەنەیەكەوە وتی: )كاكه  احن والعلم كجا 
دیارە  والغناء(.  والرقص  الطرب  أهل  أحن  مرحبا، 
ئەگەر  كەمە،  زانامان  ئێمە  بوو:  ئەوە  مەبەستی 
بیشبێ، هەموو كەسێ نایناسێ، وا بزانم داواشی 
پێشینان  بێ،.  گەورەتر  تۆزێ  وێنەكە  با  كرد 
زانین  زەڕنگەرانی  ئەناسێ،  زێڕ  زەڕنگەر  ئەڵێن: 
لە هەموو شوێنیك كەمترن لە جگە خۆیان، بەاڵم 
ڕێژە جیاوازە، با بڵێین: گەلی كورد ئاوەهاش بن 
هەر باشە؛ چونكە تا ئێستاش بە تەواویی نەبوون 
بە خاوەنی خاكیان لەو پارچە گوشراوانەدا كە بە 

دەسیانەوە ماوە1. 

و تەوازوع و ڕۆحسووكی : دووەم یادگاریی

1  بەم بۆنەوە ئەڵێم: وەكو ڕوونە، كوردستانی زوو زۆر 
مێژوونووسانی  الی  موصل  شاری  ئێستا.  لە  بووە  گەورەتر 
غەیری كوردیش بە گرنگترین شاری كورد باس كراوە، وتراوە: 
سەرسنوورێكی كوردستان ڕووباری )فرات( بووە. دوای جەنگی 
بە  دابەشبوونەكەی  1923ز   ساڵی   دەوری  یەكەم  جیهانیی 
ساڵی  بیكۆی  سایكس  ڕێكەوتنی  لە  كە  كرا،  جێبەجێ  تەواوی 
1916ز  و ڕێكەوتنی تریش بڕیاری لەسەر درابوو، نەك جەنگی 
وەكو  زایینی   1514 و عوسمانلیی ساڵی  چاڵدێرانی صەفەوی 
كوردستانی  ناوچەی  عوسمانلی  1905ز  ساڵی   چونكە  باوە؛ 
ئێرانی هەموو گرتەوە، چاڵدێران جەنگی فراوانكردنی دەسەاڵت و 
)فكری( بووە، نەك دژی نەتەوەیەك، واتە دوای جەنگی جیهانیی 
یەكەم و دروستبوونی دەوڵەتانی نەتەوەیی ڕەگەزیی بیرتەسك 
تا  كە  تەسكبوونەوەدایە،  و  گوشار  لەژێر  هەر  كورد  خاكی 
تێدایە،  هەندێكیانی  یان  زلهێزەكان  بەرژەوەندیی  هەر  ئیستاش 
ئەڵێم: ڕەنگە كورد بە هۆی  جۆرە سروشتییەكی خاكەكەیەوە 
نەبوایە، ئاوەهاش  نەمایەتەوە، چارەش ئەوەیە بەرپرسانی كورد 
لە بەرپرسانی دەوڵەتانی ده وروپشت یەكگرتووتر و  زیرەكتر 
بەرژەوەندی شەخسی،  لە  و خۆبەخشتر و دەسهەڵگرتووتربن 
شارەزای  زۆر  سیاسەتمەدارانی  بۆ  بێ  پەنابردنیش  بە  ئەگەر 
و  نییە  ناڵێم  كه   چارەیەك،  و  ڕێنموونی  بۆ  جیهان  بەویژدانی 

نەكراوە، بەاڵم قەت بەپێی پێویست نەبووە.
هەندێ لە سەرچاوەكانی ئەوەی باس كرا: )تاج العروس / مرتضى 
الزبيدي ت:1205ز(، )9/104(، أألكراد وبالدهم / المقدم الشيخ 
عبد الوحيد، پێشه كی: فيلد مارشال أيوب خان، وه رگێڕەری بۆ 
عەرەبی: عبد السميع سراج الدين ، لـ:130، )الحرب العالمية االولى 
وسياسة حق تقرير المصير( دانراوی )روبين متشل اوشروود( 
وه رگڕێڕانی بۆ عه ره بی له  الیه ن  )احمد السورميري(یه وه  ، لـ:56 
و الپه ڕه كانی تریش ، ناسنامه ی حیزبه  كوردستانییه كان، مسعود 
عبد الخالق ، لـ: 48،47 هه روا لـ:52 ئەویش هەندێ زانیاریی لە 

)معجم البلدانی(ی )یاقوت( و سەرچاوەی تر وەرگرتووە.

گوساخییمامۆستا:
بۆ نموونە:

ا- ماڵمان لە بەغدا لە ماڵی مامۆستای زەڵمییەوە 
بە پێ نیو كاتژمیر ئەبوو و نەئەبوو، ئێوارەیەكیان 
بینیم ئەوە مامۆستایە بە پێ هاتوە بەرەو ماڵی ئێمە، 
تەكان ئەدا و بە هەردوو دەستی شتێكی گرتووە 
بە سەر شانیەوە، قابلەمەیەك یاپراخی هێناوە بۆ 
مناڵێكمانەوە  دیاری  بە  ئێمە؛ چونكە خێزانم  ماڵی 
كه  نەشتەرگەریی بۆ كرابوو، لە خەستەخانە بوو، 
مەسەلەكە  شەرمەزاریم  وشەی  دەربڕینی  تازە 
ناگۆڕێت2، ڕەنگە تا ئیرە كارەكە ئاسایی بێت، لەمە 
و  بووەوە  نزیك  لێم  )دكتۆر(  مامۆستا  سەیرتر: 
دەستێكی كرد بە باخەڵما، منیش ئەوەی لە باخەڵما 
داینابوو، دەرم هێنا و كردمەوە بە باخەڵیا، ئەویش 
باخەڵیا،  بە  كردمەوە  منیش  باخەڵما  بە  كردیەوە 
ئەویش كردیەوە.... شێوەیەك دروست بوو وەكو 
چنگەپرچە بكەین و شەڕمان بێ وابوو، مامۆستا 
مامۆستای  جلی  بە  منیش  ئەفەندییەوە  جلی  بە 
ئایینییەوە چەن كەسێك لەو دەورەدا بوون هاتن 
بە دەممانەوە، وتیان: بە من مامۆستا )شێخ(! پێمان 
بڵێ ئەوە چییە؟ ئەو كابرا چیەتی لە گەڵتا؟ منیش 

مامۆستا  مامۆستامە،  ئەمە  نییە  هیچ  وتم: 
 2010 )وەفاتی  جاف  كەالریی  ئیسماعیلی 
ئینسانێكی  بوو،  نزیكترم  ز( كە دراوسێیەكی 

قسەخۆش بوو، كە ڕووداوەكەم بۆ گیڕایەوە، وتی: 
خۆزگە دەنگت نەكردایە با هەندێ پاڵیان پێوە نایە 
و ئەزیەتیان بدایە، با تۆزێ ئاسایی ببێتەوە؛ چونكە 
ئاسایی  مامۆستا  گوساخییەكەی  و  جوامێری 
لە  میسر  ناوداری  نووسەری  )عقاد(  ئەڵین  نییە. 
هەفتەیەكدا ڕۆژێكی دانابوو بۆ هاموشۆی هاوەاڵن 
و خەڵك، بەاڵم مامۆستا دەرگای هەمیشە كراوەیە 
توانا  بەپێی  لە خزمەتی شیاوی كۆمەاڵیەتیشدا  و 

كەموێنەیە. 
لە  دڵسۆزیی  ڕەخنەی  لە  هەرگیز  مامۆستا  ب- 
جاری  بەڵكو  نەبووە،  ڕێگر  بیروبۆچوونەكانی 

2  لەو كاتەدا مامۆستا لە دانشگای بەغدا لەقەبی 
)االستاذ المتمرس(ی پێدرابوو.
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پەڕاوەكەی  بۆ  كردووە،  داوای  خۆی  وابووە 
داوایەتی: كێ  ژیانم(  )كاروانی  بەرگی  هەردوو 

سەرنجی هەیە با بۆ چاپی دووەم بینووسێ. 

چەنددێڕەشیعرێك:
یادكردنەوەی گەورە  بۆ  پارچە هۆنراوەیەكم   
چەن  نووسراوە،  تر3  ئایینیی  مامۆستایەكی 
زەڵمی  مامۆستای  ڕیزی  بۆ  شیعرێكی  دیڕە 
و  زیادە  هەندێ  بە  درێژكات  تەمەنی  خوا 
وەسفی  چونكە  ئەنووسمەوە؛  گۆڕانكاریی 
یەك  لە  ڕووەوە  زۆر  لە  گەورە  زانایانی 

ئەچن :
 چۆن بمەوێ وتەم چابێ   نەوەك 

وەكو نەبێ وابێ
 لە بۆ كێ بێ بۆ گەورەیەك   

بیرم كز و تێدا مابێ
بۆ گەورەكەی )دێ(كەی زەڵم  

ئەوەی وتم بوو بە هەڵم
تا شكارێ بێتە كایە    

هەر سەر ئەكا ڕاوی كەڵم 
لە بازاڕی وشەی جوانا  
وشەی بە كەڵك و شایانا

 هەر ئەگەڕام و ئەمپرسی   
لە بارێكی پەرێشانا

سا بەڵكو هەستی تاساوم   
هەستی كز و پەشۆكاوم 

بە كەرەسەی چەن وشەیەك  
دەرمانی بیری ژاكاوم   
بێتەوە باری ئاسایی   

تا باسێكی سەرەتایی 
تۆزی شیاوی پیرۆزیی  

نەوەك هەر وتەی خۆڕایی
بۆ مامۆستا بە دەس بێنم  

هەندێ ڕازی بدركێنم 
گۆمی مەنگی بەها و سەنگی 

3  مامۆستا مەال عه بدولكه ریمی موده ڕیس 
)وەفاتی 2005ز(.

ئەو گەورەیە بشڵەقێنم 
بە چەن  چەندە ئەو بازاڕە چڕ بوو  

جۆری وشە پڕ بوو
وشەی بە  بەاڵم بۆمن تەواو كاكە   

دڵ قاتوقڕ بوو 
تاكو  چەن هەوڵم دا بێتە كایە  

بیكەم بە دەسمایە 
دەبوا  چاوەڕێبام بهاتایە   

ئەمەش نەنووسرایە



كاتێك كە لە قاهیرە دەمخوێند، ڕۆژێكیان الی یەكێك لەو كتێبفرۆشانەی كتێبیان لەسەر جادە دەفرۆشت، 
كتێبی ڕۆژهەاڵتناسێكم بەرچاو كەوت بە ناوی )الناسخ والمنسوخ فی القرآن(، زۆرم بە الوە سەیر بوو كە 
ڕۆژهەاڵتناسێك كتێبێك لەبارەی قورئانەوە دابنێت، كە خوێندمەوە، لە سەرەتا تا ئاخیری كتێبەكە دەڵێت 
دەلیل لەسەر ئەوە كە قورئان وەحی نییە و محمد خۆی دایناوە، ناسخ و مەنسوخی تێدایە، چونكە ئەگەر 
ناتەواوییە، خوایش  و  نەقس  نیشانەی  بێتەوە،  پەشیمان  لێی  و سبەینێ  دابنێ  ئیمڕۆ حوكمێك  كەسێك 

بەسەرهاتی نووسین و چاكکردنی كتێبی
)التبیان لرفع غموض النسخ فی القرآن(

دکتۆر مسته فا زه ڵمی
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منەزەهە لە هەموو نەقسێك، واتە بوونی ناسخ 
بەڵگەیە  گەورەترین  قورئاندا  لە  مەنسوخ  و 
لەسەر ئەوەی كە قورئان وەحی نییە و دانراوی 
دا  بڕیارم  قاهیرە  لە  كاتە  ئەو  هەر  محەمەدە. 
دوای گەڕانەوەم بۆ عێراق، ماوەیەك لە ژیانم 

تەرخان بكەم بۆ دیراسەی ئەم مەوزوعە. 
ساڵی 1995 تووشی نەخۆشی دڵ بووم، وتم 
بگەڕێمەوە  با  مردنە،  ئینزاری  دڵ  نەخۆشیی 
سەر ئەو وەعدەی داومە لە بابەت دیراسەی 

نەسخ لە قورئاندا. 
بۆ یەكەم جار چوومە شارع متنبی، هەرچی 
دەستم كەوت لە تەفسیرەكانی قورئان، كڕیم، 
یان  نووسرابوو،  نەسخ  بابەت  لە  هەرچیش 
كڕیم یان ئیستنساخم كرد. لە پاش ئەوە سێ 
مانگ تەنیا ئەم تەفسیر و كتێبانەم خوێندەوە، 
هیچ شتێكم نەنووسی لە بابەت نەسخەوە. دوای 
ئەوە بۆم دەركەوت كە هەڵەی موسوڵمانەكان 
و ئیجماعیان لەسەر ئەوەی كە قورئان بەشێكی 
نەسخ كراوەتەوە، سەرچاوەكەی ئەوەیە، لە 
زەمانی پێغەمبەرو سەحابەكانی و تابیعین 
تەخصیصی  بە  تابیعین،  تابیعی  و 
بە  نەسخ،  دەوت  عامیان  نەسخی 
دەوت  موتڵەقیان  نەصی  تەقیدی 
موجمەلیان  بەیانی  بە  نەسخ، 
تەدەوجیان  بە  نەسخ،  دەوت 
ڕوخسەتیان  بە  نەسخ،  دەوت 
پاشاندا  لە  بەاڵم  نەسخ،  دەوت 
زانایانی ئوسوڵی فیقهی ئیسالمی 
بەم  گۆڕی  نەسخیان  مەعنای 
جۆرە كە بریتییە لە ئیلغاكردنەوەی 
حوكمێكی شەرعی سابق بە دەلیلێكی 

شەرعی دواتر. 
هەموو  ئەمە  لەسەر  ئینجا 
لە  نەسخ  كە  دا  بڕیاریان 
ئیستداللیان  و  هەیە  قورئاندا 
دەكرد بە قسەی صەحابەكان 

الی  نەسخ  مانای  كە  نەیاندەزانی  تابیعین،  و 
تازەیەیە،  ئەم مەعنا  تابیعین غەیری  صەحابە و 
هەر بەم جۆرە، هەموو زاناكانی ئوسوڵی فیقهی 
ئیسالمی ئیتفاقیان كرد لەسەر ئەوە كە زیاتر لە 

)250( ئایەت لە قورئاندا نەسخ كراوەتەوە. 
لە الیەكی ترەوە هەڵەیەكی تری زانایانی ئوسوڵ 
ئەوە بوو فەرقیان نەدەخست لە بەینی مەرجەكانی 
نەسخی قورئان و مەرجەكانی نەسخی سوننەتی 

پێغەمبەر. 
دانانی  بە  كرد  دەستم  پشتیوانیی خوا  بە  منیش 
كتێبێك، تا بە بەڵگەی عەقڵی و نەقڵی بیسەلمێنم 
كە یەك ئایەت نییە لە قورئاندا نەسخ كرابێتەوە 
ئەم  خەریكی  هەر  ساڵ  سێ  )ئیلغا(،  مانای  بە 
ئیشە بووم، كاتی وا هەبوو ڕۆژی سێ سەعات 
نەخۆشیی  سەرەڕای  دەكرد،  ئیشم  لەسەری 
دڵەكەم، كەچی هەستم بە ماندووبوون نەدەكرد، 
بەاڵم ئەگەر الپەڕەیەك لە شتێكی ترم بنووسیایە 
بۆ ماوەی بیست دەقیقە، ماندوو دەبووم، دەبوایە 

بچم ئیسراحەت بكەم. 
لە پاش ئەوەی كتێبەكەم تەواو كرد، دوو نوسخەم 
ڕەزامەندی  داوای  و  ئیعالم  وەزارەتی  بۆ  برد 
لەسەر  كرد  باڵوكردنەوەیم  و  چاپكردن  لەسەر 
ئەركی خۆم، لەبەر ئەوەی ئەمە كتێبێكی ئایینییە، 
لە ئەوقاف  ناردی بۆ ئەوقاف،  وەزارەتی ئیعالم 
بڕیاردان  بۆ  كە  مەال،  پێنج  لە  لیژنەیەكیان گرت 
پێویستە  وتیان  بوونەوە،  كۆ  كتێبەكەم  لەسەر 
نەكەوێتە  ئەوەی  بۆ  بسووتێنرێت،  كتێبە  ئەم 
بەردەستی خەڵك و بڵێن لە قورئاندا نەسخ نییە. 

وەختی خۆی )ابو مسلم االصفهانی( تەفسیرێكی 
داناوە بیست بەرگ بووە و باسی ئەوەی كردوە 
كە نەسخ لە قورئاندا نییە، زانا موسوڵمانەكان لە 
دژی وەستاون و تەفسیرەكەیان سووتاندووە، بۆ 
ئەوەی ناوی نەبوونی نەسخ باڵو نەبێتەوە، هەر 
كتێبەكە  دا  بڕیاریان  ئەوقاف  لیژنەی  بەو جۆرە 
پێشتر  لیژنەكە  ئەندامانی  لە  یەكێك  بسووتێنن. 
بڕوانامەی  سەرپەرشتیاری  بوو،  خۆم  قوتابیی 
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دەڵێت  و  دەبێت  معارز  ئەو  بووم،  دكتۆراكەی 
بینێرنەوە بۆ خاوەنەكەی. 

دوای چوار مانگ كە مراجعەی وەزارەتی ئیعالمم 
كرد، وتیان كتێبەكەتمان نارد بۆ ئەوقاف و لیژنەی 
چونكە  بكرێتەوە،  باڵو  كە  كرد  ڕەفزیان  ئەوقاف 

مخالیفی ئیجماعی موسوڵمانانە. 
)د.  ئەوقاف،  وەزیری  الی  بۆ  چووم  منیش 
یەكەم،  وتم:  هاتبووەوە،  حەج  لە  كە  عبدالمنعم(، 
كتێبێكم  دووەم،  بكەم.  بەخێرهاتنەوەت  هاتووم 
لیژنەی  پێیەوە،  بووم  ماندوو  زۆر  و  داناوە 
لەبەر  نەكرێتەوە،  باڵو  كە  داوە  بڕیاری  ئەوقاف 
موسوڵمانانە،  هەموو  بیروڕای  مخالیفی  ئەوەی 
تكایە لیژنەیەكی تر پێك بهێنە بۆ لێكۆڵینەوەی ئەم 
كتێبە، بەاڵم با لیژنەكە كەسانی تێگەیشتوو بن، لە 

قسەكانم تێبگەن. هەر كاتێك كە كۆ بوونەوە تا 
بڕیاری لەسەر بدەن، خەبەرم بدەنێ تا خۆشم 

ئامادە بم. 
وتی: منیش بڕیار دەدەم لەگەڵ تۆ حازر بم. 

لیژنەكە  سەرۆكی  هێنا،  پێك  تری  لیژنەیەكی 
زانایه كی كورد و پیاوێكی تێگەیشتوو بوو، بەاڵم 
جارێكی  كە  پێدام  وەعدیان  بوو،  ترسنۆك  زۆر 
دیكە سەر بدەمەوە لە ئەوقاف و ئەنجامی كتێبەكە 
بڕیاریان  دووبارە  دەبینم  ڕۆیشتم،  كە  وەربگرم. 
نێو  لە  باڵوكردنەوەی  مەنعكردنی  لەسەر  داوە 
خۆم  لەگەڵ  قورئانێكم  منیش  ئیسالمیدا.  جیهانی 
بردبوو، وتم بە سەرۆكی لیژنەكە: )هل توجد في 
قورئاندا  لە  ئایا  واتە:  متناقضتان؟(  آيتان  القرآن 
نەبنەوە؟  پێكەوە كۆ  ئایەتی دژیەك هەن كە  دوو 

دكتۆر مستەفا زەڵمی لەگەڵ حاجی مخلص خاوەنی نووسینگەی تەفسیر- هەولێر. 
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وتی: )استغفر الله(، وتم: نەسخیش استغفر الله، 
نەسخ بۆ البردنی دژایەتی و )تناقض(ی نێوان 
نەسخیش  نەبێت،  دژایەتی  ئەگەر  ئایەتە،  دوو 

نییە. 
لە  جگە  دنیادا  لە  نییە  شتێكم  هیچ  من  وتم: 
تیایدا  منداڵم  و  ماڵ  و  خۆم  كە  خانوویەك 
ناوەڕاستی  لە  )620م(،  دەژین، ڕووبەرەكەی 
ئێستا  كەمەوە  الی  بە  تابقە،  دوو  و  بەغدا 
)500( ملیۆن دینارم بۆ دەكا، من  بیفرۆشم 
وەعد دەدەم لە الی خوا، بۆ هەموو زانایانی 
عێراق،  دەرەوەی  و  ناوەوە  لە  ئیسالمی 
ئەگەر بیسەلمێنێت دوو ئایەتی دژیەك هەن 
لە قورئاندا، ئایەتی دوایی پێشووەكەی ئیلغا 
من  دژیەكییەكە،  نەهێشتنی  بۆ  كردووه تەوە 
ئەو خانووەی لەسەر تاپۆ دەكەم لە دائیرەی 

تەسجیلی عەقاری بەبێ موقابل. 
بدەرێ.  مۆڵەتمان  ڕۆژ   15 وتیان:  ئەوانیش 

وتم: بڕۆن مانگێك مۆڵەتتان دەدەمێ. 
ئەوانیش لەو ماوەیەدا نوسخەیەك لە كتێبەكە 
و عەریزەیەكیان نارد بۆ )صدام حسین( كە 
مامۆستایەك لە زانكۆكەی تۆ كتێبێكی 
هەموو  ئیجماعی  موخالیفی  داناوە 
سەرۆكایەتی  ئیسالمییە.  عالەمی 
كۆماریش بڕیاری دەكرد لەسەر 
ئەم  چاپكردنی  قەدەغەكردنی 
دەرەوەی  و  ناوەوە  لە  كتێبە 

عێراق. 
دامێ،  خەبەریان  ئەوەی  دوای 
كاك  بۆ  نووسی  نامەیەكم  منیش 
نووسینگەی  خاوەنی  موخلیص 
نوسخەیەكی  هەولێر،  لە  تەفسیر 
كتێبەكەم بۆ نارد و داوام لێكرد كە 
مامۆستا  وت:  پێم  بكات.  چاپی 
نە  و  ناوەوە  نە  هەولێر 
چونكە  عێراقە،  دەرەوەی 
لە  بەشێك  ئەمریكا  كاتە  ئەو 

كوردستانی لە عێراق جوێ كردبووەوە و مەنعی 
ئەو  تەدەخولی  كە  كردبوو  عێراقی  حكومەتی 

شوێنانە بكات، كە یەكێكیان هەولێر بوو. 
باڵوی  و  كرد  چاپ  كتێبەكەی  پیاوانە  ئەویش 

كردەوە. 
 

 



ڕێدارئەحمەد
چەندڕاستییەکبۆمێژوو

بۆ پێنج ساڵ دەچێت لە الیەن وەزارەتی ئەوقافی هەرێمەوە لەگەڵ هاوکارم جمعە سدیق لەبری کاری 
فەرمانگە، لە خزمەت دکتۆر مستەفا زەڵمیدا کارد دەکەین. ئەم پێنج ساڵە بۆ من لە خوێندنی زانکۆ زۆر 
بەبایەختر بوو، چونکە بە ڕاستی وانەی کرداری لەم مرۆڤە سادە و مەزنەوە فێربووم. بە دەرفەتی دەزانم 

لێرەدا هەندێک ڕاستی تۆمار بکەم، بەو ئومێدەی سوودی بۆ هەموان تێدا بێت. 
یەکەم: ئێمە چۆن بڕیارمان بۆ درا لەبری دەوامی فەرمانگە الی دکتۆر مستەفا زەڵمی دەوام بکەین و 

کارەکانی ئەو بەڕێوە ببەین؟
کتێبێکی  کە  بوو  کاتە  ئەو  گەیشتم،  زەڵمی  مستەفا  دکتۆر  خزمەتی  بە  نزیکەوە  لە  کە  جار  یەکەم  بۆ 
خۆیشی  ئەرکی  لەسەر  کرد  داوای  دکتۆر  کرد.  چاپی  ژینگە  وەزارەتی  هێنابوو،  جگەرەکێشان  لەسەر 

پێنج ساڵ لەخزمەت دکتۆر مستەفا زەڵمیدا
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هەزار دانەی دیکە چاپ بکرێت، کردمان. 
بینی و سەیری کواڵیتی  کاتێ کتێبەکەی 
و نرخەکەی کرد، بە الیەوە زۆر هەرزان 
کتێبەکانی  بۆ  ئامادەم  من  وت  پێم  بوو. 
چاپ  سەرپەرشتیی  کاری  دیکەشت 
لێرەوە بیرۆکەی ئەوەم ال گەاڵڵە  بکەم. 
بە  پێویستی  زانا گەورەیە  ئەم  بوو کە 
کەسانێک هەیە لە بەردەستیدا کار بکەن، 
ڕاژەکەم  دواتر  کردەوە  لەوە  بیرم 
ڕۆشنبیری،  وەزارەتی  بۆ  بگوازمەوە 
بە  کارەوە.  بەو  پەیوەندیدارە  چونکە 
داخەوە دکتۆر کاوە مەحمود، وەزیری 
ڕۆشنبیری، بەو داوایەم ڕازی نەبوو 
دا  هەوڵم  ئەمجا  کردوە،  ڕەتی  و 
بە  ئەوقاف،  وەزارەتی  بۆ  بیگوازمەوە 
ڕێزەوە کاک کامل حاجی عەلی قبوڵی 
کرد و لە ڕۆژی ٢٠١٠/٤/١ له  خزمەت 

و  هەوڵ  دەبێت  بووین،  دەستبەکار  جه نابیدا 
بەڕێوەبەری  و  گشتی  بەڕێوەبەری  ڕێزی 
ئەوقافی هەولێریش لەوەدا لە یاد نەکەین. 
زۆر  چونکە  نووسی؟  ئەمەم  بۆچی 
لەسەر  حکومەت  وایە  پییان  کەس 
مستەفا  دکتۆر  خودی  داوای 
بۆ  فەرمانبەری  دوو  زەڵمی 
ڕاستییەکەی  کردووە،  تەرخان 
من  بیرۆکەی  ئەوە  کە  ئەوەیە 
بۆ  سوپاس  تا  نەدا،  کۆڵم  بوو، 

خوا گەیشتمە ئاوات. 
چۆنیەتی چاپکرانی کتێبەکانی؟

دکتۆر مستەفا زەڵمی لە مووچەی 
تەرخان  نیوەی  خانەنشینییەکه ی 
کردبوو بۆ چاپی کتێبەکانی، گەلێ 
جار بەرپرسانی حکومی داوایان 
بۆ  بکەن  هاوکاریی  دەکرد 
ئەو ڕازی  چاپكردنیان، بەاڵم 

نەدەبوو. 

ئەوەم  خەونی  کارکردنمەوە  ڕۆژی  یەکەم  لە 
بخەینە  جانتادا  یەک  لە  کۆبەرهەمەکانی  هەبوو 
هێدی هێدی  ئیسالمییەوە،  واڵتانی  کتێبخانەی 
ئامادەکردنیانمان دەست پێ کرد، بەاڵم پارەیەکی 
زیاتر لەوەی دەویست کە لە توانای خودی دکتۆر 
مستەفادا بێت، تا دواجار شاندی بااڵی حکومەت 
کە  بارزانی  نیچیرڤان  بەڕێز  نوێنەرایەتیی  بە 
جێگری  ئەحمەد  عیماد  بەڕێزان  لە  هاتبوو  پێک 
پارێزگاری  هادی  نەوزاد  و  حکومەت  سەرۆکی 
ئەحمەد  توانا  و  ئامانج ڕەحیم  دکتۆر  و  هەولێر 
کرده وە  داوایان  هەمان  حکومەت  ڕاوێژکارانی 
کە سەرۆکی حکومەت ئامادەیی هەموو کارێکی 
پیشەی  وەک  زەڵمی  مستەفا  دکتۆر  دەربڕیوە. 
هیچی  داوای  و  کردن  سوپاسی  هەمیشەیی 
نەکرد، من ئیجازەی قسەکردنم وەرگرت و باسی 
پرۆژەکەم بۆ کردن، زۆریان بە الوە پەسەند بوو. 
بڕیار درا بخرێتە بواری جێبەجێکردنەوە و داوام 
لە جەنابی دکتۆر زەڵمی کرد کە ئەو کۆبەرهەمە 
لە  کورد  زانایانی  بۆ  دەبێت  نایاب  کارێکی 
بوو.  ڕازی  ئینجا  ئیسالمیدا،  واڵتانی  کتێبخانەی 
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ئەوە بوو لەسەر ئەرکی بەڕێز نێچیرڤان بارزانی 
پەنجا  کوردستان  هەرێمی  حکومەتی  سەرۆکی 
کتێبی لە بیستوچوار بەرگدا بە یەکەوە چاپ کرا. 

سەرۆکی  بایز  ئەرسەالن  دکتۆر  کاتدا  هەمان  لە 
و  دابوو  نیشان  ئامادەیی  هەمان  پەرلەمان 
بوو  مەنهەج  کە  کردین  چاپ  بۆ  کتێبیشی  چوار 
کاتی  لە  زانکۆ،  بۆ  دیاری  کرانە  و  زانکۆکاندا  لە 
سەردانیدا بۆ الی دکتۆر مستەفا زەڵمی داوای کرد 
بەرهەمەکانی بۆ چاپ بکەن، دکتۆر وەک پیشەی 
چاپیان  خۆم  وتی  و  کرد  سوپاسی  هەمیشەیی 
دەکەم، من لەوێشدا داوای مۆڵەتم لە دکتۆر کرد 
چاپی  سەرپەرشتی  ئەوەی  وەک  بکەم،  قسە  کە 
سەرۆکی  بۆ  کرد  پێشنیازم  دەکەم،  کتێبەکانی 
دکتۆر  یاداشتەکانی  چاپکردنی  ئەرکی  پەرلەمان 
كرد.  قبوڵی  بە خۆشحاڵیەوە  زۆر  ئەستۆ،  بگرێتە 
ئەمەشیان داوای دکتۆر مستەفا زەڵمی نەبوو، بۆ 
مێژوو دەیڵێم هەموو مامەڵەکانی پارەوەرگرتن و 

چاپ و هێنانەوەی لە الیەن منەوە بوو. 

ڕێزیدکتۆرمستەفازەڵمیالیزانایانیجیهانی
ئیسالمی

 
ساڵی ٢٠١٢ بە سەردانێک چووم بۆ واڵتی تونس 

دەرفەتم  بە  ئەدەبی.  دیدارێکی  لە  بەشداری  بۆ 
لە کتێبەکانی دکتۆر مستەفا زەڵمی  زانی هەندێک 
لەگەڵ خۆم ببەم، ئەو کتێبانەی کە بردم، لەوێ بە 
هاوکاری ئەو ڕۆژنامەنووس و نووسەرانەی تونس 
ناوەندە  و  کەسایەتی  گەیاندماننه   دەمناسین،  کە 
ئەو  سەرۆکی  لەوانە  واڵتە،  ئەو  ڕۆشنیرییەکانی 
کاتە و کتێبخانەی نیشتمانی و کتێبخانەی پەرلەمان 
و وەزیری ئەوقاف و دکتۆر ڕاشد غەنوشی و شیخ 

عەبدولفەتاح مۆرۆ و سەرۆکی زانکۆی زەیتونە. 
زانکۆی  سەرۆکی  سالم  عەبدولجەلیل  دکتۆر 
کتێبەکانی  کە  گرتین،  لێ  رێزی  زۆر  زەیتونە 
وا  زانای  کە  دەخۆم  خەم  زۆر  وتی  گریا،  بینی، 
گەورەمان هەیە لە جیهانی ئیسالمیدا و ئێمە وەک 
نەمانناسیوە،  ئیسالمی  جیهانی  زانکۆی  کۆنترین 
ئاواتەی  ئەم  بگەم.  خزمەتی  بە  ئاواتەخوازم 
زانکۆی  الیەن  لە  کە   ٢٠١٤ ساڵی  و  دی  هاتە 
بانگهێشت کرابوو بۆ کۆنگرەیەک،  سەاڵحەدینەوە 
خزمەت  بێتە  دەیەوێت  کردبوو  داوای  یەکسەر 
ڕێزی  و  ساڵو  هات،  کە  زەڵمی.  مستەفا  دکتۆر 
خۆی و مامۆستایانی زەیتونەی بە دکتۆر زەڵمی 

گەیاند و ستایشی بەرهەمەکانی کرد. 
ڕێزلێنانی  ئاهەنگی  ئەزهەر  شێخی  کاتێ 
دوای  دا،  ئەنجام  زەڵمی  مستەفا  دکتۆر  بۆ 
لە  هەر  ئاهەنگەکە 

سەردانی  قاهیرە  شاری 
عێراقی  گەورەی  نووسەری 
دکتۆر  ئیسالمی  جیهانی  و 
عەلوانمان  جابر  تەها 
لەئەمریکا  پیشتر  کە  کرد، 
سەرۆکی  و  دادەنیشت 
هزری  جیهانی  کۆڕبەندی 
ئیسالمی بوو. لە دیدارەکەدا 
ئەزهەر  دەبێت شێخی  وتی: 
بکات  شانازی  بە  هەست 
نەک  ناوە،  تۆ  لە  ڕێزی  کە 
تۆ شانازی بکەیت کە ڕیزت 
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لێ گیراوە. ئەم ڕستەیە واتا و مانای گەورەی 
موفتیی  پێشتر  کە  قوتبیش  جەمال  شێخ  هەیە، 
لە هەمان سەرداندا بە خزمەتی  ئەزهەر بووە، 

گەیشتین. ئەویش هەمان قسەی کرد. 
 

پێشتر لە هەولێر شێخ جەمال قوتب سەردانی 
کرد  داوای  و  کرد  زەڵمیی  مستەفا  دکتۆر 
لەسەر چوار بابەت بنووسێت، قەدەری خوای 
گەورە وابوو سێ بابەت لەو چوارەی کە شێخ 
لەسەریان  زەڵمی  دکتۆر  کرد  داوای  جەمال 
بنووسێت، لەو کاتەدا لە چاپخانە بوون، واتە 
نووسیبوون،  لەسەری  ئەو  داواکەی  پیش 
ئەوانیش بابەتی کوشتنی هەڵگەڕاوە و ڕەجم 

و عەبد و جاریە بوو. 
بابەتەش  ئەم  نووسینی  کاتی  تا  داخەوە  بە 
کوردستان  ئایینیی  مامۆستایانی  لە  بەشێک 
زەڵمی  مستەفا  دکتۆر  قسەکانی  لە  هەڵە  بە 
نەهاتوون خوێندنەوەیەکی ورد  تێگەیشتوون، 
بۆ کتێبەکانی بکەن تا بە جوانی لێی تێبگەن. 
موسوڵمانێکی  زەڵمی  مستەفا  دکتۆر 
دەوێت عەقڵی کراوە و کارا بێت، جگە 
و  پیرۆز  قورئانی  ئایەتەکانی  لە 
-درودی  پێغەمبەر  فەرموودەکانی 
نووسراوێکی  هەر  لیبێت-  خوای 
ناوی  سەیری  بەردەست،  هاتە 
بەڵکو  نەکات،  نووسەرەکەی 
سەیری ناوەڕۆکەکەی بکات، بە 
بیخوێنێتەوە،  وردەوە  عەقڵێکی 
یان  وایە  ئەوە  کە  بکات  گومان 
وانییە، چونکە هەرکەس خوێندییەوە 
قووڵی  بە  ئەوا  نەکرد،  گومانی  و 
بە  ئەوەشی  نەیخوێندووه تەوە، 
لە  نەیخوێندبووەوە،  قووڵی 

تێنەگەیشتندا دەمێنێتەوە. 
کاروانی ژیانی دکتۆر مستەفا 
ئەوەی  دەڵێت:  پێمان  زەڵمی 

کۆڵ نەدات دەگاتە ئامانج. 
و  کۆسپ  جار  زۆر  دەسەلمێنێت  بۆمان 
و  بەرەکەت  و  خێر  دەبنە  دواتر  ناڕەحەتییەکان 
خزمەتت دەکەن، وەک خۆی دەڵێت: ئەگەر لە زەڵم 
بەگەکان دەریان نەکردایە و لە سلێمانی مەالکان 
مامۆستایەکی  ئەویش  ئێستا  نەکردایە،  دەریان 
کە  زانایەک  نەک  مزگەوتێکدا،  لە  دەبوو  ئایینی 
کتێبەکانی لە تەواوی زانکۆکانی عێراق لە کۆلێژی 
ئیسالمیدا  واڵتێکی  چەند  زانکۆی  لە  و  یاسا 

مەنهەجن.



دکتۆرمستهفازهڵمی

١- جەنگ: گەورەترین هۆی پەیدابوونی عبد و جاریە جەنگ بوو. هەر هۆزێك لەگەڵ هۆزێكی تر بكەوتایەتە 
تر،  ئەوی  بەسەر  ئەبوو  زاڵ  كە  ئەوەی  بجەنگایە،  تر  دەوڵەتێكی  لەگەڵ  دەوڵەتێك  هەر  یان  جەنگەوە، 
پیاوەكانی یان ئەكوشت یان ئەیكردن بە بەندە، ژن و كچەكانی ئەكرد بە جاریە، یان لە بازاڕ ئەیانفرۆشت 
یان ئەیانكردن بە خزمەتكار، كاری پێ دەكردن و لە هەمان كاتدا لەگەڵیاندا ڕای ئەبوارد، چونكە وەك 
ژنەكەی بوو بۆی. لەبەر ئەم هۆیە لە نێو عەرەبەكاندا باو بوو كە كچ زیندەبەچاڵ بكرێ، كاتێك كە گەورە 
ئەبوو، هەستی بكردایە كە ڕۆژێ لە ڕۆژان لە جەنگ بە دیل ئەگیرێ، زیندەبەچاڵی ئەكرد، خوای گەورەش 
دەفەرمووێت: )َوإَِذا الَْمْوُؤوَدُة ُسئِلَْت بَِأّي َذنٍب ُقتِلَْت( التكویر: 9-8. واتە هەر كاتێك كچی زیندەبەچاڵكراو 

بەندایەتی، سەرچاوەكانی چین و چۆن ئیسالم لەناوی بردن؟
سەرچاوەكانی پەیدابوونی بەندایەتی )عبد و جاریە(



ڵمی 
 زە

هیم
یبرا

فا ئ
مستە

رۆڤار
68

لە ڕۆژی قیامەت پرسیاری لێكرا بە چ تاوانێك 
زیندەبەچاڵ كراوە، تاوانكارەكەی هەست ئەكات 
بە تاوانەكەی و بەوەی كە شایانی ئەوەیە سزا 
دەفەرمووێت:  گەورە  خوای  هەروەها  بدرێت. 
َوُهَو  ُمْسَوّداً  َوْجُهُه  َظّل  بِاألُنثَى  أََحُدُهْم  بُّشَر  )َوإَِذا 
َكِظيٌم( النحل: 58، واتە: هەر كاتێك بە یەكێك 
بووە،  كچی  ژنەكەت  بوترایە  عەرەبەكان  لە 
خەفەت  لە  ئەبوو  تاڵ  و  ڕەش  دەموچاوی 
ئەیزانی  چونكە  خۆی،  ڕقخواردنەوەی  و 
جەنگەوە  كەوتە  هۆزەكەی  ئەگەر  پاشەڕۆژ 
لەگەڵ هەر هۆزێك و الكەی تر زاڵ بوو، ئەم 
كچەی بە دیل ئەگیرێ و ئەكرێ بە جاریە، 
ئەم و ئەو ئەیكڕێ و ئەیفرۆشێ و ناموس و 

شەرەفی ئەو بە ناخی زەویدا ده بات. 
بابەت  لە  گەورە  خوای  بۆنەیەوە  بەم  هەر 
بَْعُد َوإِّما  دیلی جەنگەوە دەفەرمووێ )َفِإّما َمنّاً 
ِفَداء َحتّى تََضَع الَْحْرُب أَْوَزاَرَها(، محمد: 4، واتە 
بەدیل،  گیرا  كەسێك  هەر  جەنگدا  لە  ئەگەر 
نێرینە یان مێیینە، لە پاش ئەوەی جەنگەكە 
بەبێ  بكرێت  بەرەاڵ  ده بێ  دەبێت،  تەواو 
بەرامبەر یان بەرامبەر بەو دیالنەی كە 
الیەكەی تر گرتوویانە یان بەرامبەر 
تر،  شتی  یان  سامان  و  ماڵ  بە 
وەكو پێغەمبەر )د. خ( بە دیلەكانی 
جەنگی بەدری ورت هەر كەسێ 
موسوڵمان  منداڵی  دە  ئێوە  لە 
فێری خوێندن و نووسین بكات، 
بڕواتەوە شوێنی  دەبێت و  ئازاد 

خۆی. 
ئەم ئایەتە پیرۆزە )َفِإّما َمنّاً بَْعُد َوإِّما 
ِفَداء( یەكەم ئایەتە لە قورئانی پیرۆز 
دیلەكانی  پاشەڕۆشی  بڕیاری  كە 
یەك  ئەوەش  كە  داوە،  جەنگی 
هەر  بەرەاڵكردنیان،  شتە، 
)د.  پێغەمبەر  بۆنەیەوە  بەم 
دیلەكانی  یارەكانی  لەگەڵ  خ( 

و  عەبد  نەیانده كردنە  و  نەدەكوشت  جەنگیان 
مستەلەق،  بەنی  هۆزی  جەنگی  لە  جگە  جاریە، 
پاشان  لە  بوو،  تایبەتی  هۆیەكی  لەبەر  ئەویش 

هەموویانی ئازاد كرد. 
بەاڵم بە داخەوە، هەتا ئێستاش لە نێو عەرەبەكاندا 
دەوڵەتەكانی  بەتایبەتی  ماوە،  جاریە  و  عەبد 
پاش خەلیفەكانی  لە  ئیسالم  كەنداو. خەلیفەكانی 
كەمەوە  الی  بە  ماڵەوە  لە  هەموویان  ڕاشیدین 
سەد جاریەی جوانكیلەیان هەبوو بۆ خزمەت و 
ڕابواردن، زیاتر بە داخەوە ئیمامەكانی وەكو )ئەبو 
)شافیعی( و مەزهەبەكانی  )مالیك( و  حەنیفە( و 
بوونی  و  كردن  بە  ناوە  ددانیان  هەموویان  تر، 

دیلی شەڕ بە عەبد و جاریە. 

یەكێك  باوە،  دزی  چۆن  هەروەكو  ڕفاندن:   -٢
ئەچێت ماڵی یەكێكی تر ئەدزێت، هەروەها هەندێ 
ئەڕفاند،  كچیان  و  كوڕ  و  جەردە  بە  بووبوون 
و  جاریە  بە  كچەكە  و  بەندە  بە  ئەبوو  كوڕەكە 

ئەیانبردن لە بازاڕ ئەیانفرۆشتن. 
و  كرد  كردەوەیەی حەرام  ئەم  گەورەش  خوای 
دەفەرمووێ:  وەك  دانان،  بۆ  سزای  قورسترین 
)إِنَّما َجَزاء الِّذيَن ُيَحاِربُوَن اهلّل َوَرُسولَُه َويَْسَعْوَن ِفي 
األَْرِض َفَساداً أَن ُيَقتّلُواْ أَْو ُيَصلّبُواْ أَْو ُتَقّطَع أَيِْديِهْم 
لَُهْم  َذلَِك  األَْرِض  ِمَن  ُينَفْواْ  أَْو  ِخالٍف  ّمْن  َوأَْرُجلُُهم 
َعِظيٌم(،  َعَذاٌب  اآلِخَرِة  ِفي  َولَُهْم  نْيَا  الدُّ ِفي  ِخْزٌي 

المائدة: 33. 

نەیتوانیایە  قەرزارەكە  كاتێك  هەر  قەرزاری:   -٣
قەرزەكەی بداتەوە بە خاوەنی، بۆ خاوەن قەرزەكە 
هەبوو كە قەرزارەكە و ژن و منداڵەكانی بكات بە 
بیانفرۆشێت،  بازاڕ  لە  بیانبات  و  جاریە  و  عەبد 
قورئانی  لە  و  كرد  حەرام  ئەمەی  گەورە  خوای 
پیرۆزدا بڕیاری دا كە قەرزارێك ئەگەر نەیتوانی 
قەرزەكە  خاوەن  ئەبێت  بداتەوە،  قەرزەكەی 
قەرزە  ئەو  بتوانێت  تا ڕۆژێك  بكات  چاوەڕوانی 
بداتەوە، ئەگەر هەر نەیتوانی هەتا مرد، پێویستە 
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میری لە بیت المال )خەزێنەی گشتی( ئەو قەرزە 
پێویستی  زۆر  قەرزەكە  خاوەن  ئەگەر  بداتەوە 
هەبوو بەو قەرزە، ئەگەر نا، ئازادی بكات و پاداشتی 
خۆی لە خوای گەورە وەربگرێتەوە. قورئانی پیرۆز 
ئەفەرمووێت: )َوإِن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة َفنَِظَرٌة إِلَى َميَْسَرٍة( 
البقرة: 280، واتە ئەگەر قەرزارەكە هەژار بوو و 
لەسەر  پێویستە  بداتەوە،  قەرزەكە  نەبوو  توانای 
خاوەن قەرزەكە چاوەڕوانی بكات هەتا پاشەڕۆژ، 
وەكو باسمان لە پێشەوە كرد. واتە دروست نییە 
سزا  هیچ  بداتەوە،  قەرزەكەی  نەتوانێ  قەرزارێك 
و ئازار بدرێت یان بخرێتە بەندیخانەوە یان هەر 

جۆرە سزایەكی تر. 

٤- سزای تاوان: سزای هەندێك لە تاوانەكان ئەوە 
بوو كە تاوانكارەكە بكرێ بە بەندە )عەبدو جاریە(. 
لە پێش ئیسالمدا لە نێو هەندێ گەلدا باو بوو كە 
یان  بكوشتبایە  ناحەق  بە  پیاوێكی  یەكێك  ئەگەر 
ئەوە  بكردایە، سزاكەی  زینای  یان  بكردایە،  دزی 
بوو كه  دەكرا بە عەبد یان جاریە بۆ دەوڵەت، یان 
دەوڵەت یان بۆ تاوانلێكراوەكە یان بۆ میراتگرەكان 

لە كاتی كوشتندا، خوای گەورە بۆ هەر یەكێ لەم 
گوناهانە سزایەكی تایبەتی دانا، لەبەر ئەوە دروست 

نییە تاوانكارەكە بكرێت بە عەبد یان جاریە. 

٥- هەژاری: هەندێ جار مرۆڤی وا هەبوو لەبەر 
هەژاری خۆی ئەفرۆشت بە یەكێك بیكات بە بەندە 
بوایە؟  مێینە  ئەگەر  جاریە  بە  و  بوایە  نێر  ئەگه ر 
بۆ ئەوەی كڕیارەكەی بەخێوی بكات. بۆیه  خوای 
و  كرد  حەرام  مرۆڤی  فرۆشتنی  و  كڕین  گەورە 
فەرمووی )َولََقْد َكّرْمنَا بَنِي آَدَم( اإلسراء: 70، واتە: 
ڕێزی ئادەمیزادمان گرتووە و بایەخ و پایەیەكمان 
پێداوە كە شایەنی ئەوە نییە شتی ناڕەوا بەرامبەری 

بكرێت، یەكێك لەوانە كڕین و فرۆشتنیەتی. 

٦- فرۆشتنی باوك بۆ منداڵەكانی خۆی: ماوەیەك 
لە ژیانی ئادەمیزاددا باوك كردەوەی لەگەڵ منداڵی 
چۆن  وەك  ماڵیدا.  لەگەڵ  وابوو  كردەوەی  وەك 
ئەیتوانی ماڵەكەی بفرۆشێ، ئەیتوانی منداڵەكانیشی 
فرۆشراوەكەش  دیارە  بفرۆشێت.  كچ(  یان  )كوڕ 
بە )عەبد و جاریە(، ئەمەش خوا  ئەبوو  ئەو كاتە 

حەرامی كرد وەكو لە خاڵی پێنجەمدا باس كرا. 

٧- منداڵی عەبد و جاریە وەكو باوك و دایك 
ئایینی  دائەنران.  جاریە  و  عەبد  بە  ئەوانیش 

هەر  فەرمووی  كە  بڕی  ڕێگەیەشی  ئەم  ئیسالم 
پیاوێك چووە الی جاریە و منداڵی بوو، ئەو منداڵە 

نابێ بە بەندە، بەڵكو ئازادە وەكو باوكەكەی. 
بۆگەنەی  ڕژێمە  ئەم  كە  هەبوو  تر  هۆی  زۆر 
بەندە  بە  ئەكرد  خۆی  برای  برا  ئەبوو،  پەیدا  لێ 
لەم  بە جاریە. هەروەكو  ئەكرد  و خوشكی خۆی 
ئەو هۆیانەی عەبد و  باسمان كرد، خوا  خااڵنەدا 
هەمووی  هەبوون،  ئیسالمدا  پێش  لە  كە  جاریەی 

لەناو برد و حەرامی كرد. 
ماوەیەكی  بۆگەنە،  ڕژێمە  ئەم  نەمانی  بۆ  ئینجا 
دانا كە لە یاسادا پێی ئەوترێ )فترة انتقالیة(. ئەو 
پاش  یەكەمی  سەدەی  لە  بوو  بریتی  ماوەیەش 
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و  عەبد  و  ئەبن  تەواو  جیلە  ئەو  كە  ئیسالم، 
جاریە نامێنێت، لە پاش ئەوە ئیتر دروست نییە 
یەكێك  بتوانێت  یەكێك  بتوانێت  كەسێك  هیچ 

بكات بە عەبد و جاریە. 
بەاڵم بۆچی بۆ یەكەم جار خوا ئەمەی حەرام 
نەكرد و نەیفەرموو هەرچی عەبد و جاریە یا 

ئازاد بن. 
وەاڵمی ئەم پرسیارە ئەمانەی خوارەوەیە:

یەكەم: كاتێك ئیسالم هات و ژمارەی عەبد و 
ئەوترا  پێیان  لەوانەی كە  بوو  جاریە زۆرتر 
یەكجار  بە  ئیسالم  ئەگەر  أسیاد(،  و  )احرار 
ملیۆنەها عەبد و  بە  بكردایە،  ئازاد  ئەمانەی 
جاریە كە لە ماڵی )سەیدەكان( ئەژیان بەبێ 
لە  ئەمە  هەبێت،  ژیانیان  هۆیەكی  كە  ئەوەی 
تیا  هیچی  ئیسالم  المال(ی  )بیت  لە  كاتێكدا 
ئازادكردنیان  پاش  لە  نەیئەتوانی  و  نەبوو 
جاریەیە  و  عەبد  هەموو  ئەم  جار  بەیەك 
بەخێو بكات. ئەگەر ئیسالم ئازادی بكردایە بە 
یەكجار، هەموو ئەو عەبد و جاریەیە لە دژی 
بڕیاری ئیسالم ئەوەستا، چونكە هۆیەك 

نەبوو بۆ ژیانیان. 
هات،  ئیسالم  ڕۆژەی  لەو  دووەم: 
زۆرترین شتێك كە بازرگانی پێوە 
ئەكرا و كڕین و فرۆشتنی لەسەر 
لە  بوو،  جاریە  و  عەبد  بوو، 
مەككە و مەدینە بازاڕی تایبەتی 
جاریەی  و  عەبد  كە  هەبوو، 
هەبوو  وا  پیاوی  ئەفرۆشرا،  تیا 
هەزاران عەبد و جاریەی ڕاگرتبوو 

بۆ فرۆشتن بە قازانج. 
و  عەبد  یەكجار  بە  ئیسالم  ئەگەر 
و  كڕین  و  بكردایە  ئازاد  جاریەی 
فرۆشتنی حەرام بكردایە، خاوەن 
دژی  لە  جاریەكان  و  عەبد 
ئایینی ئیسالم دەوەستان، جا 
بۆ  دانا  ڕێگەی  ئەوە  لەبەر 

دانا  ماوەیەكی  و  بۆگەنە  ڕژێمە  ئەم  لەناوبردنی 
بۆ نەمانی، ئەویش كە بریتییە لە سەدەی یەكەمی 

پاش ئیسالم. 
ئەبێتە  بەندایەتی  هەیە  كەس  هەندێ  سێیەم: 
و  بێت  خزمەتكار  خۆشە  پێی  هەر  بۆی،  خوو 
لە واڵتی كوردەواری  بێت، هەروەكو  ژێردەستە 
ماڵە  و  ئاغا  ماڵی  خزمەتكاری  كەس  هەندێ 
نەئەگۆڕییەوە  خزمەتكارییەی  ئەو  شێخەكان، 
بە هیچ ژیانێكی تری باشتر، ئەگەر ئیسالم ئەم 
ڕژێمەی بە یەكجار الببردایە، زۆر لە بەندەكان لە 
دژی ئیسالم ئەوەستان و مانەوەیان بە بەندایەتی 

لە ال باشتر ئەبوو. 
واڵتە  سەرۆكی  لینكۆڵن(  )ئه براهام  نموونە  بۆ 
جار  یەكەم  بۆ  كاتێك  ئەمریكا،  یەكگرتووەكانی 
جاریە  و  عەبد  ئازادكردنی  بۆ  دەركرد  یاسای 
لەو  زۆر  فرۆشتنیان،  و  كڕین  قەدەغەكردنی  و 
جاریه  و عەبدانە لە دژی یاساكە وەستان و لێیان 
بوو،  باشتر  پێی  و  سەیدەكان  ماڵی  بۆ  هاتەوە 
ئینجا لەبەر ئەمە ئیسالم ماوەیەكی دوورودرێژی 
دانا، كە زیاتر نەبێت لە سەد ساڵ بۆ لەناوبردنی 

ئەم ڕژێمە بۆگەنە. 
لەمەدا بۆمان دەردەكەوێت كە ئیسالم هیچ كات 
ددانی بەوەدا نەناوە كە مرۆڤ برای خۆی بكاتە 
بەبێ  و  جاریە  بە  بكات  خۆی  خوشكی  بەندە، 
مارەكردن بچێتە الی، بەڵكو وەكو باسمان كرد، 
بۆگەن  گۆمەئاوێكی  وەكو  ڕژێمەی  ئەم  ئیسالم 
ئەهات  ئاو  جۆگەیەكەوە  چەند  لە  داوە،  پیشان 
لە  و  كرد  ئەم جۆگەالنەی وشك  گۆمە،  ئەم  بۆ 

ئەنجامدا گۆمەكەش بۆ هەتاهەتایە وشك بوو. 
وەك  ئیسالم  ئایینی  مامۆستایانەی  ئەو 
بە  ئەگەر  تر  یەكێكی  و  زێدان  عه بدولكه ریم 
وردی لەم بابەتە ورد ببوونایەتەوە و بچوونایە 
گەورە  خوای  ئەیانزانی  كارەكەوە،  ناوجەرگەی 
چونكە  ناكات،  پەسەند  كردەوە  ئەم  وەخت  هیچ 
خوا  چۆن  بێت،  ناشیرین  بەندە  بۆ  كردەوەیەك 

بڕیاری چاكەی ئەدات. 
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ئێستا ساڵی 2001، سەدەی 21، )191( دەوڵەت 
لەم  هەریەك  یەكگرتووەكانن،  نەتەوە  ئەندامی 
دەوڵەتانە كڕین و فرۆشتنی عەبد و جاریەیان پێ 
تاوانی گەورەیە، كەوابوو، چۆن مرۆڤ بڕیار ئەدا 
كە خوای گەورە ئەم تاوانە ناهەموارە بە شتێكی 

دروست و باش بزانێت بۆ ئادەمیزاد. 
ئایەتی  سەدان  بە  كرد،  باسمان  كە  لەوەی  جگە 
دژی  هەمووی  پیرۆزدا  قورئانی  لە  هەن  پیرۆز 
ِعنَد  أَْكَرَمُكْم  )إِّن  وەكو  لەوانە  هەندێ  بەندایەتین، 
اهلّلِ أَتَْقاُكْم(، الحجرات: 13، واتە بەڕێزترینی كەس 
و  بێت  نزیك  خوا  لە  كە  كەسەیە  ئەو  خودا  الی 

سوودی بۆ ئادەمیزاد هەبێت. 
نوێژدا  لە  جار  چەند  ڕۆژێك  هەموو  هەروەها 
دەڵێین )إیاك نعبد(، واتە بەندایەتی تەنها بۆ تۆیە، 
هیچ كەسی تر شایەتی ئەوە نییە ببێ بە كۆیلە و 

ملی بۆ كەچ بكات. 
ڕاشیدین،  خەلیفەكانی  پاش  لە  داخەوە،  بە  بەاڵم 
عبدالعزیز،  بن  عمر  لە  جگە  ئیسالم  خەلیفەكانی 
جاریەی  سەد  كەمەوە  الی  بە  خەلیفەیەك  هەر 
الی  لە  هەریەكە  و  ڕائەگرت  ماڵه كەیدا  لە  جوانی 
حەاڵڵ بوو وەكو ژنەكەی، بە درێژایی ساڵ لەگەڵ 
ئەمانە ڕای ئەبوارد و سەماو گۆرانییان ئەوت و 
موسوڵمانەكانیان لە هەموو زانایی و شارستانیەت 

و پێشكەوتنێك دواخست. 
هێشتا  ئەمه ریكا  كە  كاتێك  نموونە  بۆ 
ئاژەڵ  ئەم واڵتە وەكو  گەلەكانی  نەدۆزرابووەوە، 
بوو،  دڕندە  ئاژەڵی  یاسای  یاساكەیان  ئەژیان، 
ئەرز  چواریەكی  لەسەر  ئیسالم  ئااڵی  كاتێكدا  لە 
ئیسالم  دەسەاڵتی  لەژێر  هەمووی  ئەشەكایەوە، 
بوو،  ئەندەلوس  گەورانە  واڵتە  لەو  یەكێ  بوو، 
نموونەكانی  لە  یەكێك  ئیسپانیا،  دەڵێن  پێی  ئێستا 
كە  ئەوەیە  موسوڵمانەكان  دواكەوتنی  بۆ  ئەمڕۆ 
ملیارێك موسوڵمان و 300 ملیۆن عەرەب گیری 
و  جوولەكەوە  ملیۆن  سێ  دەست  بە  خواردووە 
سەرۆكی واڵتە عەرەبییەكان واڵت واڵت ئەگەڕێن 
دەست و قاچی سەرۆكی دەوڵەتەكانی ڕۆژهەاڵت 

و ڕۆژئاوا ماچ ئەكەن بۆ ئەوەی جوولەكە لەگەڵ 
و  بكەوێت  ڕێك  فەلەستین  لێقەوماوەكەی  گەلە 
دەستدرێژی نەكات، ئەم گەلە بەدبەختە كە پەنجا 
ساڵە دەربەدەر و شاربەشار بووە و لە شێواوی و 
كوشتن و ستەمدا ئەژی و لەوان بەدبەختتر مەگەر 

هەر گەلی كورد بێت. 
ئینجا با بگەڕێینەوە سەر دكتۆراكەی حوسێن نەدا، 
وت  بەغدام  زانكۆی  یاسای  كۆلێجی  عەمیدی  بە 
بایەخی  یان  دەرەوە،  ئەچمە  ئیشراف  لە  یان  من 
ئەم نامەی دكتۆرایە لەوەیە كە باسی بەشی عەبد 
و جاریەی تێدا بێت، كە ڕوونی كردووه تەوە الی 
وەك  ئادەمیزاد  هەموو  نییە،  جاریە  و  عەبد  خوا 
هەیە،  جیاوازییان  چاكەكردن  بە  تەنیا  وانە،  یەك 
)الناس  فەرموویەتی:  خوا  پێغەمبەری  هەروەك 
سواسیە كأسنان المشط( واتە هەموو ئادەمیزاد لە 
ڕێز و نرخدا وەكو ددانی شانە وان، چۆن زیاد و 

كەمی نییە، ئەوانیش هەر وان. 
نەدرێ  بایەخ  هیچ  كە  دا  بڕیاری  ڕاگرەكە  ئینجا 
و  زێدان  عه بدولكه ریم  مامۆستا  بڕیارەكەی  بە 
بە حوسێن  دا  تەئكید كرد و دكتۆرامان  لیژنەیان 

نەدا بەبێ ئەوەی بەشەكە الببرێت لە نامەكە. 



١
ساباڵغ)مهاباد(:ئەیلولی1942

دانیشتوانەكەی  بوو،  پوخت  و  پاك  شارێكی  كوردستان،  شارەكانی  جوانترین  لە  یەكێكە  ڕاستی  بە 
تازە بنچینەی كۆمەڵەی ژیانەوەی كوردستان و دەوڵەتی كوردی  زۆر بەڕێز و كوردپەروەر بوون، 
)كۆماری مهاباد( دەستی پێ كردبوو، ئەو دەوڵەتەی خوالێخۆشبوو )قازی محەمەد( بوو بە سەرۆكی، 
ئەو دەوڵەتەی كە ئینگلیز و ڕووس بەڵێنیان دایە كە پشتی بگرن، لە دواییدا پەشیمان بوونەوە و لەگەڵ 

كوڕەكەی ڕەزا شا )محەمەد پەهله وی( ڕێك كەوتن و ئیمتیازی دەرهێنانی نەوتی ئێرانی پێدان. 
محەمەد(،  )قازی  كوردپەروەر  شەهیدی  خوالێخۆشبوو  ماڵی  بۆ  چووم  سەردان  بە  كاتەدا  لەو  هەر 
ماڵەكەیان لەسەر تەپۆڵكەیەكی بەرز بوو، لەوێ كانیاوێكی تیا بوو، ئاوەكە بە الی ماڵەكەیدا دەهاتە 
خوارەوە و لە خواری ماڵەكەیان ئاوێكی زۆر هەبوو و وەك ڕووبار وابوو، درەخت و قامیشێكی زۆری 

تیا بوو. 
لەو سەردەمەدا شاری مەهاباد جوانترین شاری كوردستان بوو، ماڵی پێشەوایش جوانترین شوێن بوو 

مسته فا زه ڵمی: 
گوڵبژێرێك لە كتێبی كاروانی ژیانم
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لە  پیاو بوو  لە مەهاباد، خاوەنەكەیشی جوانترین 
مەردایەتیدا. 

لە  ئەمخوێند  بوكرێ  دێی  لە  تا  جارە،  لەو  جگە 
مەنگوڕ، )1943-1942( چوار جاری تر چووم بۆ 

زیارەتی بۆ ماڵەوە. 
ئەو وەختەی من لەوێ بووم، هیچ شارێك هێندەی 
مهاباد مەالی گەورە و بەناوبانگ و زانای بەرزی 
مەال  )مامۆستا  بیرمن  لە  كە  لەوانەی  نەبوو،  تیا 
محەمەدی  مەال  )مامۆستا  و  ڕەش(  محەمەدی 
مزگەوتی  صدیقی  مەال  )مامۆستا  و  بزنیانی( 
ناوبازاڕ(، هەمووشیان لە بیروباوەڕی نەتەوایەتییان 
بەتایبەتی  وەرگرتبوو،  پێشەوا  لە  سوودیان 
بازاڕ  مزگەوتی  لە  مامۆستا مەال صدیق  ئەیانوت 
هەموو هەفتەیەك وتارێكی كۆمەاڵیەتیی هەبوو لە 
پاش نوێژی هەینی و زۆرترین پیاوانی شارەكە كۆ 
دانیشتن  ڕێگه ی  ئەگرت،  بۆ  گوێیان  ئەبوونەوە و 
مەدرەسەیەكی  هیچ  داخەوە  بە  بەاڵم  نەبوو. 
تیا  فەقێیەتی  ناوی  شارەكەدا،  لە  نەمابوو  ئایینی 

سڕابووەوە. 

٢
مەال و گاوان )شكارتە(:

ئیسماعیل ئاغا پێی وتم: هەموو ساڵێك بۆ مەالی 
بۆ  گەنممان  هەندێ  كردووە،  گەلەجووتمان  گوند 
با  دەكەیت،  ئارەزوو  تۆش  ئەگەر  وەشاندووە، 
ئەمساڵ گەلەجووتێكت بۆ بكەین، وتم: ئاغا دیارە 
لە  بۆ من  بەرهەمی گەلەجووتەكە گەلێ حەاڵڵترە 
هەژار  بۆ  دوانە  ئەم  و زەكات، چونكە  سەرفیترە 
پێشەوای  كە  مەالیەك  بۆ  دانراون،  لێقەوماو  و 

موسوڵمانان بێت، گەلێك ناڕەوایە. 
مەال،  بۆ  دەكرا  چۆن  گەلەجووت  باسە  شایەنی 
كەوت  ڕێك  وا  دێیەكە.  گاوانی  بۆ  دەكرا  هەروا 
دوو  بە  كران  ئاوایی  جووتەكانی  ڕۆژدا  یەك  لە 
گاوان،  بۆ  بەشێك  و  مەال  بۆ  بەشێك  بەشەوە، 
كە  زەوییەی  دوو  ئەو  كەوت  ڕێك  وا  هەروەها 
بۆ مەال و گاوان دیاری كران، لە تەنیشت یەكتردا 

بوون، هیچ زەوییەك لە نێوانیاندا نەبوو، ئەو ڕۆژەی 
كە گەلەجووت بۆ من و گاوان كرا، ڕەشەبایەكی 
چاوی  چاو  تۆزوخۆڵ  لەبەر  هەڵیكرد،  توند  زۆر 
نەئەبینی، من خۆم لەوێ بووم كە گەلەجوتەكە كرا، 
پارچە  كام  نەمزانی  دواتر  لەبەر ڕەشەباكە  بەاڵم 

زەوییە هیی منە و كامیان هیی گاوانە. 
بێشومار  مشكێكی  ناوچەیەدا  ئەو  زەوییەكانی  لە 
بەرزیی  و  دەبوو  سەوز  كە  كشتوكاڵ  هەبوو، 
مشكی  ئەبوو  ڕۆژێك  هەموو  نیومەتر،  بە  ئەبوو 

ناو دەغڵەكە بكوژیت. 
بوو  پشوو  هەینی  و  كە سێشەممە  ئەوەی  لەبەر 
هەموو  من  نەبوو،  دەرس  و  فەقێیەكاندا  نێو  لە 
فەقێكانم دەبرد بۆ مشككوشتن. بەاڵم یەكەم جار 
زەویی  لە  دەچووم  چوو  تێك  لێم  ڕۆیشتین،  كە 
دەزانێت،  ئەمە  گاوانیش  دەكوشت،  مشكم  گاوان 
ئەچوومە  كە  جارێك  هەموو  ناكات،  دەنگ  بەاڵم 
لە  ئەدا  توانجم  خۆمەوە  لەبەر  زەوییەكە،  سەر 
ئەو  بوو،  بەردەوام  مانگ  دوو  تا  ئەمە  گاوان، 
زەوییەی تر هەمووی مشك خواردی و زەوییەكە 
بە سووری مایەوە، لە پاشا كە گەنمەكەی تر لە 
گاوانی  كرد،  بوو و گوڵی  دەرباز  دەستی مشك 

نامەرد بە ئیسماعیل ئاغا دەڵێ: مامۆستا لێی 
تێك چووە مشكی گەنمەكەی منی كوشتووە 
لەجیاتیی مشكی گەنمەكەی خۆی، ئیسماعیل 

ئاغا بە منی وت ئەمە ڕاستە، منیش دەستم كرد بە 
قسە وتن بە گاوان، وتم: درۆ دەكات من مشكی 
دوو  دا  فەرمانی  ئاغا  كوشتووە،  خۆمم  گەنمی 
ئەسپیان هێنا یەكێ بۆ من و یەكێك بۆ كوێخا باییز، 
پێكەوە چوین بۆ سەر زەوییەكە، كوێخا باییز وتی: 
خواردوویەتی،  مشك  كە  گەنمەی  ئەو  مامۆستا 
گەنمەكەی تۆیە. منیش كە هاتمەوە، دانیشتم پارچە 
)مەال  دێكە  پێشووی  بۆ مەالی  نووسی  شیعرێكم 
هێشتبوو  بەجێ  دێكەی  داخان  لە  كە  سەعدی( 
چووبوو لە )قەاڵدزێ( دووكانی دانابوو، بە داخەوە 
جگە لەم چەند دێڕە نەبێت، هەندێ لە شیعرەكانم 

لە بیر نەماوە:
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ئاغا وتی:
ئەی مامۆستای بێباوان

هەی زانیاری بێتاوان
بۆ چوویتە ڕیزی گاوان

من بۆت ئەكەم بە چاوان
هەرچیت بوێ لە گاوان

گاوان ئەڵێت:
هەر لە ڕۆژی )قالوا بلی(

بڕیار درا لە بۆ مەال
سەرفیترە و موچەی فەال

خێر و خێرات دفع البال
بۆچی التدا هەی مام مەال
لەم ڕێ ڕاستەی پڕ البەال
مەال هەروا بەختی كۆمە

سەری باران ژێری گۆمە
من بۆ حاڵی ڕۆڵەڕۆمە

مشكت كوشتووە بەختی خۆمە

مەال وتی:
گاوان پوختی نییە بەختی هەیە

تەختەی نییە تەختی هەیە
بێقەوارە زەختی هەیە

بۆ مافی خۆی جەختی هەیە

بەڵێ ئەو گاوانی ناوە
بەاڵم ئیشی لەبەر چاوە
ئەوەی كە پێی سپێرراوە

بێمنەتە و الی تەواوە

من نایكوتم چونكە جەوتە
بۆ هەندێ تر بە ڕێكەوتە

پەسەند ئەبێ ئەوەی چەوتە
وا مەزانە بەپێی ڕەوتە

بەڵێ گاوان بەختی یارە
دوور لە غەمی كێشەی كارە

مەال نییە لێی تێنەگەن
بۆ ناسینی زوو پێ نەگەن

دیارە ئەوەی غەمی سەختە
ئاڵۆزییە و ڕەشیی بەختە

كە هۆی ژینت ئەو كەڵكە بێ
كە لە قووتی ئەو خەڵكە بێ

زۆربەش هەژار و فەقیر بن
لێت تێنەگەن پێت زویر بن

كە ژینی تۆ چاتر نەبوو
غەمی ئەوان زیاتر نەبوو

مەالش هەیە بێ قەزابێ
بۆ ئەوەی جێگەی ڕەزا بێ
چاوی لە چەوتی ئەپۆشێ
ئاوی جیاوازیی ئەنۆشی

بۆیە ئەوەی لەسەر حەقە
ئەو ژیانەی زۆر پێ لەقە

٣
بۆ یەكەم جار تەختەڕەش لە مزگەوتدا:

هەمیشە  وت:  شارم  فەقێكانی  بە  ڕۆژێك 
دەگرن،  لێ  ڕەخنەمان  مەعاریف  مامۆستاكانی 
كیمیا  و  فیزیا  و  جەبر  و  حیساب  ئێمە  چونكە 
و  زیاتر  ئێمە  خوێندنی  هەرچەندە  نازانین، 
ڕۆژانی  ئەوە  لەبەر  ئەوان،  هیی  لە  قورسترە 
وانانە  ئەو  مزگەوتەكەم  لە  سێشەممە و جومعە 

دەڵێمەوە، كێ دەیەوێت بێت. 
ئینجا تەختەیەكی ڕەشم لە مزگەوت هەڵواسی، كە 
ئەمە یەكەم جار بوو لە كوردستاندا شتی وا ڕوو 
بدات -وەكو من بزانم-، هەموو خەڵكی گەڕەكەكە 



75رۆڤار
دەهاتن و سەیریان دەكرد و سەرسام مابوون. 

و  سوختە  بە  سلێمانی  شاری  فەقێكانی 
موستەعیدەوە بۆ ماوەی دوو مانگ، هەر هەفتەیەك 
بەیانییەوە  لە  جومعە،  و  سێشەمە  ڕۆژ،  دوو 
تەبەق(  بن  )مزگەوتی  مزگەوتەكەم  بۆ  دەهاتن 
دادەنیشتن  ڕیز  دوای  لە  ڕیز  فەرشەكان  لەسەر 
و ڕوویان ئەكردە ئەو سەبورەیەی بە دیوارەكەدا 
هەڵمواسیبوو، منیش لە بەردەمیاندا ڕادەوەستام و 
دەرسی حساب و جەبر و هەندەسە و جوگرافیا و 
دەرسەكانی تری مەكتەب كە فێری بووبووم، پێم 
دەوتن، هەر شتێك پێویستی بە نووسین بكردایە، 
بە تەباشیر لەسەر تەختە ڕەشەكە بۆم دەنووسین. 
من بۆیە ئەمە هات بە مێشكمدا -لەوەوپێش باسم 
هەڵكەوت  كورد  لە  گەورە  زانای  زۆر  كە  كرد- 
وەك قزڵجی، پێنجوێنی، قەرەداغی، مەالی نۆدشە، 

مەال قادری گەورەی بیارە، سەدانی تر كە هەر 
ئیسالم  ئیمامەكانی  لە  نەبوو  كەمتر  یەكێك 
شافعییەكان،  لە  ڕەمەلی(  و  )رافعی  وەك 

كاسانی و حەسكەفی و إبن الهمام لە حه نه فییەكان، 
أشهب و سحنون و مصعب لە مالكییەكان و إبن 
تیمیە و إبن قیم لە حەنبەلییەكان. لەگەڵ ئەوەشدا 
هیچ بەرهەمێكیان بەجێ نەهێشت، چونكە هەموو 
ژیانیان بەسەر چەند فەقێیەكدا دابەش بوو كە هەر 
ڕۆژە یەك دەرسی دەوتەوە بەو فەقێیە و هەریەكە 

)مەنهەجێكی( جیاوازی هەبوو. 
ئینجا ئەو فەقێیە كە بەو جۆرە پێ دەگەیشت، چەند 
وشەیەكی لە حاشیەوە فێر دەبوو، دەیكرد بە فیز و 
فشە بەسەر ئەوانی تردا كە نەیاندەزانی، تەنها لەو 
كتێبەدا دەیزانی بخوێنێتەوە، چونكە بە مەرەكەبی 
سوور سەر و بۆری دەكرد، ئەگەر لەباتی هەمان 
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نەیدەزانی  بهێنایە،  بۆ  ترت  كتێبێكی  )كتێب( 
خەتیبەكانی  دوێنێش  هەتا  بیڵێتەوە،  دەرس  بە 
كە  ئەخوێندەوە،  نباتە(یان  )إبن  مزگەوتەكان 
بریتییە لە )40( خوتبە و هەریەكە لە جومعەیەكدا 
بۆ ساڵێك، چونكە لە ساڵێكدا )40( هەینی هەیە. 
مامۆستاكان  وتم،  تریش  جارێكی  وەك 
دەخوێندەوە،  الوەكییان  كتێبی  ئەوەندەی 
فەرموودەكانی  و  پیرۆز  قورئانی  ئەوەندە 

پێغەمبەریان )د. خ( نەئەزانی. 

٤
ئەفسەرە  ئەندامی  بە  بووم  چۆن 

ئازادیخوازەكان
ماوەی  بۆ  ئوردن،  بۆ  چوونمان  پێش  لە 
مانگێك لە)H3( ماینەوە، عه بدولسه الم عارف 
مزگەوتێكی  و  دا  لێك  گەورەی  خێمەی  سێ 
وت  منی  بە  هێنا.  پێك  لێ  سەفەریی 
بكە.  بۆ  و جومعەشمان  بكە  بۆ  بەرنوێژیمان 
لیواكە  ئەفسەرەكانی  لە  یەكەم جومعە زۆر 
ئەوەی  بەبێ  منیش  نوێژ،  بۆ  هاتبوون 
بترسم لە پاشەڕۆژ، خوتبەیەكی ئایینی 
ئەو  چونكە  خوێندەوە،  سیاسیم  و 
قسەكردن  ڕێگه ی  تا حەدێك  كاتە 
هێرشم  وتارەكەمدا  لە  هەبوو، 
كردە سەر ئەفسەرەكان و وتم: 
ئێوە لەبەر بەرژەوەندیی خۆتان 
عێراق  بەرژەوەندی  لە  بیر 
ناكەنەوە  لەوە  بیر  و  ناكەنەوە 
واڵتەكەتان ڕزگار بكەن لە دەست 
خوتبەكەم  جۆرە  بەم  داگیركەر. 

لەسەر ئەو باسە بوو. 
عەبدولسەالم   ،10 كاتژمێر  شەو 
گومانم  شوێنمدا،  بە  ناردی 
لەگەڵ  لێپرسینەوەم  كرد 
بكات لەسەر وتارەكەم، كاتێ 
خەیمەكەیەوە،  ناو  چوومە 

مێزێكی لە بەردەمدا بوو، قورئانێكی لەسەر بوو، 
ئاماژەی بۆ كرد و پرسی: ئەوە چییە لەسەر ئەو 

مێزە؟
وتم: قورئانە. 

هەیە، سوێندت  پێت  متمانەم  ئەوەی  لەبەر  وتی: 
ئەندامێكی  دابنێ  وا  ئەمڕۆوە  لە  بەاڵم  نادەم، 

ئەفسەرە ئازادیخوازەكانیت. 
بە  بكەم  پەیوەندی  بەوەی  دەكەم  شانازی  وتم: 
ئێوەوە، بەاڵم دەبێت بزانم ئێوە ئامانجتان چییە و 

ئەركی سەر شانی من چییە؟
پاشایەتی  ئەوەیە كە ڕژێمی  ئێمە  ئامانجی  وتی: 
ئیسالمی  حكومەتێكی  و  كۆماری  بۆ  بگۆڕین 
كورد  نێوان  لە  نەبێت  جیاوازی  كە  بهێنین  پێك 
و عەرەبدا، ئەركی تۆ الی ئێمە ئەوەیە كە تۆ بە 
هۆی ئەوەی جبە و عەمامەت لە بەردایە، كەس 
گومانت لێ ناكات، كاتێ نامە یان كتێبێكی نهێنیمان 
ئازادیخوازەكاندا  ئەفسەرە  بەسەر  تۆ  دێت،  بۆ 
كرد، چونكە  قبوڵ  داواكەیم  منیش  بكە،  دابەشی 
و  پاك  موسوڵمانێكی  هەموو  ئامانجی  ئەوە 
كە  ئەوەی  داخەوە  بە  بەاڵم  نیشتمانپەروەرە، 
كورسیی  سەر  گەیشتە  كە  ئەوەی  پاش  وتی، 
دەسەاڵت، هەمووی بە پێچەوانەوە جێبەجێ كرد، 
یەكەم دوو ئیشی گەورەی بۆ خۆی هەڵبژاردبوو، 
هەوڵی  مسەلەحە،  قواتی  قائدی  نائیبی  بە  بوو 
بیخاتە  پاككراو و  هێلكەیەكی  بە  بكات  دا عێراق 
كە  دا،  تێك  وا  عێراقی  میسرییەكانه وه ،  دەمی 
تێكدانەوە  ئەو  ئەنجامەكانی  دەست  بە  ئێستاش 
خ(  )د.  پێغەمبەر  ئەگەر  دەركەوت  ئەناڵێنێ، 
زۆر  نەدەهێنا،  پێ  ئیمانی  ئەو  نەبوایە،  عەرەب 
جار  یەكەم  بۆ  كرد،  ڕەگەزپەرستانەی  ئیشی 
بانگی كردن بۆ  ویستی كوردەكان بخەڵەتێنێ و 
برایەتی و پێی ئەوتن )یا ابناء محمد(، لە پاشان 
زۆر پیاوماقوڵی كوردی زیندانی كرد، جارێكیان 
لەگەڵ  كۆبوونەوەیەكی  عەسكەری  كولیەی  لە 
ئەفسەرەكاندا كرد، منیش ئامادە بووم تێیدا، وتی: 
دەست ئەخەمە ناو دەستی شەیتان بۆ لەناوبردنی 
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دوژمنانی عەرەب )مەبەستی كورد بوو(، هەروەها 
وتی ئاخر بستی لوتكەی شاخەكانی شیمالی عێراق 

هیی عەرەبە. 
وتی:  بوو،  بڕوا  جێگەی  كە  گەورە  ئەفسەرێكی 
لە  گەورەكانی  ئەفسەرە  عارف  عه بدولسه الم 
شوێنێكی نهێنیدا كۆ كردەوە و منیشیان )واتە ئەو 
وتی:  بووم،  لەگەڵدا  گێڕامەوە(  بۆی  كە  كەسەی 
ئەمەوێت كیمیاوی بكەم بەسەر ئەو شاخانەدا كە 

كوردە چەكدارەكانی تێدایە. 
بەشداربووانی  لە  یەكێك  وتی  ئەفسەرەكە 
كۆبوونەوەكە پێی وت: ئەگەر كیمیاوییەكە بكەین 
بەسەر شاخەكاندا، هەندێكی ئەچێتە خاكی ئێرانەوە 
و ئەو كاتە ئێران لە نەتەوە یەكگرتووەكان شكاتمان 
شاخەكانیشدا،  بنی  بە  بكرێت  ئەگەر  دەكات،  لێ 
ئەكوژرێن،  بێتاوان  مناڵی  و  ژن  لە  زۆر  ئەوا 
عه بدولسه الم وتی: من لە هەردوو الوە كیمیاوییان 
بەسەردا ئەكەم، با ئێران هەر شكاتی خۆی بكات، 
ئەیانكوژێت،  ئێمە  كیمیاویی  كە  منااڵنەشی  ئەو 

ئەگەر بمێنن و سبەی گەورە ببن، ئەوانیش دەبنە 
موتەمەرید. 

بە  هەیبوو،  كە  ئامانجانەی  لەو  نموونەیەكە  ئەمە 
چەند  توانیی  كە  بەڵێنەكانیەوە  پێچەوانەی 

كەسێكی وەكو منی پێ بخەڵەتێنێت. 
ئەفسەرە  یەكێك  بوومە  شێوەیە  بەم 

ئازادیخوازەكان. 

٥
دەستكەوتی زیاتر لە )17( ساڵ لە برادەرایەتی

بە داخەوە )17( ساڵ و )20( ڕۆژ لە تەمەنی خۆم 
لە سوپای عێراقدا بەسەر برد، بە سەدان برادەرم 
هەبوو لە ئەفسەر و جێگری ئەفسەر و عەریف و 
نائیب عەریف و سەرباز، بەاڵم ئەوانەی برادەری 
ڕاستەقینەیان لەگەڵم بەست، تەنها )3( كەس بوون، 
یەكێك  و  مەسیحی  یەكێك  و  موسوڵمان  یەكێك 
ناموسوڵمانەكاندا،  ناو  لە  ڕاستی  واتە  )صابئی(، 
چونكە  بوو،  موسوڵمانەكان  ئەوەندەی  دوو 
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ڕاستی  بە  موسوڵمانم  یەك  زۆرەدا  ماوە  لەم 
بكرێت،  پێ  متمانەی  و  بێت  بەوەفا  كە  بینی 
برادەرییەكەی لە كانگای دڵەوە بێت، كەچی دوو 
ناموسوڵمانم پەیدا كرد، یەكێكیان دكتۆر فەهمی 
جەزراوی بوو، كە لەمەوپێش باسم كرد، ئەمە 
بە پلەی )لیوا( پزیشك بوو لە سوپادا، پسپۆڕی 
ئەبردە  نەخۆشێكم  بوو، هەر  نەخۆشیی سیل 
الی، بانگی ئەكردمە دەرەوە و سوێندی ئەدام 
واتە  هەیە،  دەسەاڵتی  ڕاددەیەك  چ  تا  كە 
بموتایە  ئەگەر  نا،  یان  هەژارە  نەخۆشەكە 
لێ  نەخۆشەكەی  بینینی  پارەی  هەژارە، 
ئەنووسی،  بۆی  دەرمانانەی  ئەو  نەئەسەند، 

خۆی پێی ئەدا. 

به غدا، قه سری نیهایه  ١٩٦٣/١١/١٨

دووەم برادەری ناموسوڵمانم كە )د. 
ئەسعەد ناسر( بوو، )صابئی( بوو. 
گوێزرایەوە  كاتێك  پزیشكە  ئەم 
بۆ ئەو شوێنەی منی تیادا بووم 
ناوبراو،  كۆشكی  لە  بەغدا  لە 
ڕۆژی  هاتبوو،  بوو  ڕۆژ  دوو 
كە  ڕاگەیەنرا  پێم  من  سێیەم 
گوێزراومەتەوە بۆ ئوردون، كاتێك 
ئەو  بوو،  لەوێ  عێراق  كە سوپای 
ئیمامەی لەوێ بوو، گوێزرابووەوە 
بۆ جێگەكەی من، منیش ئەو ساڵە 
بوو-   )1967( ساڵی  -كە 
)شەریعە(  ماجستێری  لە 
ئەگەر  وەرگیرابووم، 
ئەو  ئوردون،  بۆ  بڕۆشتمایە 

خوێندنەم لە كیس ئەچوو، )د. ئەحمەد سبتی( كە 
ئامری نەخۆشخانەكە بوو، وتی: من هەوڵ ئەدەم 
كە گواستنەوەكە بەتاڵ بكەمەوە. د. ئەسعەد وتی: 
بكرێتەوە،  بەتاڵ  تۆ  گواستنەوەیەی  ئەم  ئەگەر 
و  ئەفسەرەكان  هەموو  بۆ  كەباب  و  نان  من 

بەڕێوەبەرەكانی ئەم نەخۆشخانەیە ئەكڕم. 
تەنها  بینیبوو،  منی  بوو  ڕۆژ  دوو  پیاوە  ئەم 
یەكتر دەكرد، بەو دوو ڕۆژە بوو  لە  سەالممان 
بە برادەرێك، كە لە برای دایك و باوك دڵسۆزتر 

بوو. 
د. ئەحمەد سبتی ڕۆیشت بۆ الی )رئیس أركان 
كردەوە،  بەتاڵ  منی  گواستنەوەكەی  الجیش(، 
هێنا،  كەبابیان  و  نان  ناردی  ئەسعەد  د.  پاشان 
هەر  ئەكرد،  كەسی   )100( لە  زیاتر  بەشی  كە 
ڕاستی  بە  پیاوە  ئەو  ئێستا  تا  ڕۆژەوە  لەو 
بووه تە برادەر، هەموو جار یەكتر ئەبینین، ئەڵێ: 
تەنها  ڕاستگۆییەی  ئەم  منی"،  ژیانی  قیبلەی  "تۆ 
بەڵكو هەركەسی خۆش  نەبوو،  بە من  بەرامبەر 
بویستایە، بە ڕاستی ئەیوت من تۆم خۆش ئەوێت، 
ئەوەشی نەیوستایە، بە ڕاستی ئەیوت ڕووبەڕوو 
ئەگەر  ناكەم،  كەس  هەموو  لەگەڵ  برادەری  من 
یەكێك ڕاست بوایە، ڕووبەڕوو ئەیوت تۆ ڕاستی، 
هەروەها ئەگەر چەوت بوایە، ئەیوت تۆ چەوتیت. 
پێش چەند ساڵێك تاقمەددانێكی بۆ كردم، چونكە 
پزیشكی ددان بوو، تا ئێستاش هیچ كەس هەستی 
دروستكراون،  ددانی  ئەمانە  كە  نەكردووە  بەوە 
كەچی  زۆرە  تەمەنت  تۆ  ئەڵێت:  كەس  هەموو 

ددانەكانت بە ساغی ماونەتەوە. 
نەبوو،  ئەم پزیشكە هەرچەند موسوڵمان  باوكی 
بە  بوو،  ڕاست  و  جوان  گەلێك  ڕەوشتی  بەاڵم 
و  وتن  بەاڵم  نەبوو،  موسوڵمان  خۆی  ڕاستی 
ڕاستەقینە  موسوڵمانی  پیاوی  هیی  كردەوەی 
بوو، لە پێش مردنیدا بە )3( ڕۆژ بە د. ئەسعەدی 
دەكەم،  لێ  ماڵئاواییتان  نزیكەدا  لەم  وتبوو 
كوڕێكی تریشی ئەبێت ئەفسەر ئەبێت لە سوپادا. 
د. ئەسعەدیش بە باوكی وتبوو با بچم بۆ بەسرە 
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پێویست  وتبوو  پێی  بیبینیت،  تا  بهێنمەوە  براكەم 
ئەسعەد  د.  ئەبینم،  ئەو  هەتا  نامرم  من  ناكات، 
ئەڵێت: براكەم هاتەوە، لە پاش دیتنی ئەو بە یەك 

كاتژمێر كۆچی دوایی كرد. 
تەنیا  كە  ئەمەیە  بیروباوڕەمان  ئێمە  ئینجا 
ئەو  بۆ  هەر  بەهەشت  و  چاكە  پیاوی  موسوڵمان 
دروست كراوە، بەاڵم تەنیا خوا خۆی ئەو حسابانە 
ئەزانێت، هەر خۆی ئەزانێ لە چ بەندەیەك ڕازییە 

و چ كەسێك ئەو لێی ڕازی نییە. 
بوو،  موسوڵمانەكەم  برادەرە  كەس  سێیەم 
لە  ژیانم  ڕۆژی   )20( و  ساڵ   )17( دەستكەوتی 
مەحمود  عەبدوڕڕەحمان  لە  بوو  بریتی  سوپادا 
دوری، لە سوپادا بووین بە برادەر و وەك یەك 
خێزان تێكەاڵویمان هەبوو، بە ڕاستی پیاوێكی زۆر 

موسوڵمان و زۆر ڕاست بوو، ئەم پیاوە كە ساڵی 
چاكەی  ئەوەندەی  كرد،  دوایی  كۆچی   )2000(
لەسەر منە، بڕوا ناكەم هیچ كەسێكم لەم جیهانەدا 

ئەوەندە چاكەی لەگەڵ كردبم. 
سێ ساڵ لە قاهیرە ئەمخوێند، ئەم پیاوە لەو ماوەدا 
هەموو ساڵیك پێنج فەردە برنجی لە )شامیە( كە 
و  كڕیویەتی  بوو،  كیلۆ  سەد  فەردەیەكیان  هەر 
هێناویەتی بۆ ماڵومناڵی من، هەر بەو پێیە ڕۆن 
هەمووی  كڕیبوون،  بۆ  تایتی  و  چا  و  شەكر  و 
كە  ساڵەكە   )3( پاش  نووسیوە،  دەفتەرێكدا  لە 

هاتمەوە، بە قیست پارەكەی وەرگرتەوە. 
لێرەدا ئەمەوێت ئەو ڕاستییەی لە قورئانی پیرۆزدا 
لە نەوەی  بڵێم، كە خوای گەورە ڕێزی  هاتووە، 
نییە  مانایەی مەرج  بەو  بەگشتی،  ئادەم گرتووە 
ڕەوشت و ئاكار و هەڵسوكەوتی جوان تەنیا لە 
بە  لەوە  بۆیە دەبێت  كەسی موسوڵماندا هەبێت، 
باشی تێبگەین ئەخالق شتێكە بە هەموو مرۆڤێك 
ئیمامی  وەك  نەچێت  یاد  لە  ئەوەشمان  دراوە، 
با  فەرموویەتی:  بێت(  لێ  خوای  )ڕەزای  عەلی 
نەك  هەڵبسەنگێنین،  ئایین  بەپێی  تاك  كردەوەی 
ئایین بەپێی كردەوەی ئەو تاكەی بەناو پابەندە 

پێوەی. 

٦
نرخی كات لە ژیاندا

بەسەریدا  دەسەاڵتی  مرۆڤ  كە  شتێك  گرنگترین 
هەبێت، بریتییە لە كات، پێشینان وتوویانە: )الوقت 
وەك  كات  واتە:  یقطعك(،  تقطعه   لم  ان  كالسیف 
شمشێرێكی تیژە، ئەگەر تۆ نەیبڕی ئەو تۆ دەبڕێت. 
بنچینەیە  ئەم  لەسەر  خوێندنەكەمدا  كاتی  لە 
ساڵەدا  چوار  ئەو  ماوەی  لە  دانا،  ژیانم  بناغەی 
لە كۆلێجی یاسا بووم و ئیمامیش بووم لە سوپا 
كە بە پلەی ئەفسەر دادەنرێت. هەموو ڕۆژێك لە 
كاتژمێر حەوتی بەیانییەوە تا دووی پاش نیوەڕۆ 
تەواو  فەرمانگەم  ئیشوكاری  بووم،  فەرمانگە  لە 
دەكرد و لە پاشاندا دەچوومە شوێنێكی كەنار كە 
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كەس نەمبینێت، ئەو وانانەی كە ڕۆژی پێشوو 
بە  نەك  دەكرد،  لەبەرم  مانا  بە  خوێندبووم، 
مانا  بە  لەبەركردن  چونكە شت  الفاظ(،  )عبارة 
باشتر مرۆڤ لە بابەتەكە دەگات و درەنگتریش 
فێر  خۆم  جۆرە  بەم  هەر  دەچێتەوە،  بیری  لە 
كرد كە بیروباوەڕی یاسایی تێبگەم، نەك خۆم 
فێری كتێبی مامۆستاكان بكەم، چونكە ئەگەر 
لەسەر كتێب بڕۆم، خوێندنەكەی كۆلێجم هیچ 
جیاوازییەكی لەگەڵ خوێندنی حوجرە نابێت، 
بەدرێژایی ساڵ دەبێت هەر فێری كتێب ببم و 
دووربم لە ڕاست و چەوتیی ئەم كتێبانەوە، 
نووسراوە  هەرچی  كە  وابێت  بیروباوەڕم 
نەبێت كە  بە خۆم  باوەڕم  هەمووی ڕاستە، 
لەم  هەبێت  تایبەتیم  بیروباوەڕێكی  منیش 

بابەتەدا. 
یاسا،  كتێبەكانی  لە  دەخوێندەوە  هەرچیم 
دڵی  لە  پێشەكی  بابەتێك،  جۆرە  هەموو  لە 
خۆمدا بڕیارم دەدا كە ئەمە ڕاست نییە، ئینجا 
تا  لێكۆڵینەوەی،  بە  دەكرد  دەستم  دوایی 
بۆ  بەرچاوم  بكەوێتە  خراپەی  و  چاك 
خراپەكەی  و  بگرم  چاكەكەی  ئەوەی 
لە خۆم دوور بخەمەوە، ئەم جۆرە 
فەرموودەی  لە  كردەوەیەشم 
ئیمامی غەزالی )خوا لێی خۆشبێت( 
"من  دەفەرمووێت:  كە  وەرگرت 
ينظر  لم  ينظر ومن  لم  لم يشك 
لم يبصر ومن لم يبصر بقى في 
العمى والظالل"، واتە: هەر كەسێك 
نەكەوێتە گومانەوە لە شتێكدا، بە 
ناكات،  شتە  ئەو  تەماشای  قووڵی 
نەكرد،  تەماشای  جۆرە  بەم  ئەگەر 
ڕاستییەكە ناكەوێتە ناو مێشكیەوە، 
هەر  ڕاستییە،  بەم  نەگا  ئەگەر 
سەرلێشێواوی  و  كوێری  بە 

دەمێنێتەوە. 
پیرۆز  قورئانی  لە  جگە 

بۆ  خ(،  )د.  پێغەمبەر  ڕاستەكانی  فەرموودە  و 
بوارەكانی تر ئەم فەرموودەیەی غەزالی لە هەموو 

شتێكدا بەكار دەهێنم كە بمەوێت لێی تێبگەم. 
پێشەكی  ببینم،  یان  بخوێنمەوە  شتێك  هەر 
خاوەنەكەی  تەماشای  دەكەم،  وتەكە  تەماشای 
وتوویانە:  پێشینان  فەرموودەی  بەپێی  ناكەم، 
واتە:  قال(،  من  الى  تنظر  وال  قيل  ما  الى  )انظر 
خاوەنی  تەماشای  و  بكە  وتراوەكە  تەماشای 
وتەكە مەكە، تاوەكو پێشەكی خۆت نەبەستیتەوە 
بەو وتەیەوە ڕاست بێت یان چەوت بێت، هەروەك 
ئیسالمدا  ئایینی  مامۆستاكانی  نێوان  لە  ئێستا 
بابەت  لە  دەكەیت  لەگەڵ  گفتوگۆی  كاتێك  باوە، 
هەر شتێكەوە، پێشەكی پێت دەڵێت فالن زانا یان 
فاڵن مەزهەب وای فەرمووە، ئەمەش گەورەترین 
هۆی دواكەوتنی نەتەوە موسوڵمانەكانە لە ژیانی 

ئەم جیهانەدا. 


