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ئەم ژمارەیەی ڕۆڤار تەرخان کراوە بۆ گەورە بیریاری ئیسالمی و نوێگەر و زانای لێهاتوو ) سەعید 
نوورسی( ناسراو بە ) بەدیعوززەمان( بە پێویستمان زانی ئاوڕێکی درەنگوەخت لەم کەڵە پیاوەی کورد 
بدەینەوە کە خاوەنی دیدگا و دونیابینیی تایبەت بە خۆیەتی بۆ دین و خوداپەرستی و لەم پێناوەشدا هزر 
و تێڕامانە قووڵ و فراوانەکەی خۆی خستووەتە کار و چەندین کتێبی گرنگی داناوە کە بە شێوەیەکی 
زانستی لە چەمکە ئایینییەکان ڕاماوە و گوزارشتی لە بیروباوەڕی تایبەتی خۆی کردووە بۆ مرۆڤ و 
گەردوون و ئایین و دیاردەکان. )پەیامەکانی نوور( دیارترین بەرهەمە چاپکراوەکانی بەدیعوززەمانە کە 
سەد و سی زنجیرەن و لە ماوەی بیستوپێنج ساڵدا)١٩٢٩-١٩٥٠ز( نووسیونی و باڵوی کردوونەتەوە. 
وەک زۆرێک لە سەرچاوە و بەڵگەنامەکان جەخت دەکەنەوە، ژیانی مامۆستا سەعید نوورسی، وەک  
ژیانی فەیلەسووفەکانی پێشوو وابووە، زۆر بە دژواری ژیاوە و هەرگیز چاوی لە شتە دونیاییەکان 
نەبووە و هەموو هەوڵ و تێکۆشانێکی خۆی بۆ باوەڕەکانی تەخان کردووە و هەر لە تەمەنی گەنجێتییەوە 
دەستبەرداری خۆشییەکانی ژیانی تایبەتی خۆی بووە و ڕێگەی پڕ لە نشێو و دڕکوداڵی نووسین و 

بیروباوەڕەکانی خۆی گرتووەتە بەر.
کە  بەستووە  کورد  بەتوانای  لێکۆڵیاری  و  نووسەر  کۆمەڵێک  بە  پشتمان  ڕۆڤار  ژمارەیەی  ئەم  بۆ 
ناساندنی سەعید  لە دەوڵەمەند کردنی ڕۆڤار و زیاتر  بابەتەکانیان هاوکارمان بوون  بە نووسین و 
نوورسی بە خوێنەری کورد، جێی خۆیەتی لێرەدا و بۆ ئەم ژمارەیەی ڕۆڤار، سوپاسگوزاری مامۆستا 
) فارووق ڕەسووڵ یەحیا( بین کە دڵسۆزانە هاوکاریی کردین و ڕێنیشاندەرمان بوو لە چۆنییەتیی 

بەدەستهێنانی زانیاری لەسەر ژیان و بەرهەمەکانی بەدیعوززەمان.

بەڕێوبەری نووسین

سەروتار



سەعید نوورسی



* ناوی »بەدیعوززەمان سەعیدی نوورسی«یە.
* لــە نێــوان چیــا بڵنــدەکان و لــە گونــدی »نــوورس«ی ســەر بــە پارێــزگای »بەدلیــس«ی کوردســتانی ژێــر 

لــە بنەماڵەیەکــی کــوردی دینــدار لەدایــک بــووە. دەســەاڵتی عوســمانی )باکــووری کوردســتان( 
* لە نێوان ساڵەکانی )١٨٧٦-١٩٦٠ز(دا ژیاوە.

* »صۆفــی میــرزا«ی باوکــی بــە خواپەرســتی و پیاوچاکــی بەناوبانــگ بــووە و هــەر خۆراکێــک حــەاڵڵ نەبووبێــت، 
دەرخــواردی مناڵەکانــی نــەداوە. خاتــوو »نووریــە«ی دایکیشــی بــە پاکوخاوێنــی و دەســتنوێژەوە نەبووبێــت شــیری 

بــە مناڵەکانــی نــەداوە!
* دایکــی لــە کاتــی جەنگــی جیهانیــی یەکــەم و باوکیشــی لــە ســاڵەکانی بیســتی ســەدەی پێشــوودا کۆچــی دواییــان 

کــردووە و لــە گۆڕســتانی گونــدی »نــوورس« نێــژراون.
* چوارەم مناڵی خانەوادەکەیانە کە یەک لە دوای یەک ئەمانەن:

 )دوڕڕییــە، خانــم، عەبدوڵــاڵ، ســەعید، محەممــەد، عەبدولمەجیــد، مەرجــان( کــە هەموویان خوێندەوار بــوون، تەنانەت 
هەنــدێ لــە خوشکەکانیشــی لــە ڕیــزی زانایانــدا نــاو بــراون. ئــەوەش بــۆ ئــەو قۆناغــەی کۆمەڵگــه ی کــوردەواری بــە 

هەنگاوێکــی پێشــکەوتوو دانراوە.
* لــە پێشــدا لــە الی »مــەال عەبدوڵــاڵ«ی براگــەورەی دەســتی بــە ســەرەتاکانی خوێنــدن کــردووە، پاشــان چەندیــن 

گونــد و شــاری کوردســتان گــەڕاوە و الی زانــا گەورەکانــی ئــەو ســەردەمە وانــە گرنگەکانــی خوێنــدووە.
ــە تەمەنــی چــواردە ســاڵیدا »بڕوانامــەی  * کەســێکی هێنــدە زیــرەک بــووە کــە بــە ماوەیەکــی کەمــی خوێنــدن و ل

ــاوە. ــە زانســتە ئیســالمییەکاندا بــە دەســت هێن زانایــی« ل

پوختەیەک 
لە ژیانی 

بەدیعوززەمان 
مامۆستا سەعیدی 
نوورسی لە چەند 

خاڵێکدا
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لــە  شــارەزایی  خــۆی  تەقــه الی  و  هــەوڵ  بــە   *
زانســتەکانی ڕۆژگاردا، وەک: کیمیــا، فیزیــا، بایۆلۆجــی، 
جیۆلۆجــی، بیــرکاری، گەردوونناســی، جوگرافیــا و... 

کــردووە.  پەیــدا 
* لەبــەر زیرەکیــی نــاوازە و لەڕادەبــەدەری، لــە الیــەن 
پاشــان  مەشــهوور(  )ســەعیدی  نازنــاوی  زانایانــەوە 

)بەدیعوززەمــان(ی پــێ دراوە.
* بــە گەورەیــی فێــری زمانــی )تورکیــی عوســمانی( 
بــووە و گەورەئەدیبــی هاوچەرخــی شــاری ســلێمانی 
)پیرەمێــرد( لــەو ڕووەوە یارمەتیــی داوە کــە ئــەو دەمــە 
لــە ئەســتەنبووڵ هاوڕێــی گیانیبەگیانــی بــوون و لــە 
ماوەیەکیــش  ئیتیحادییەکانــدا  دەســەاڵتی  ســەردەمی 

ــراون. ــد ک ــەوە بەن پێک
و  )تەعــاون  ڕۆژنامــەی  کوردیــی  وتــاری  یەکــەم   *
ســەعیدی  مامۆســتا  نووســینی  لــه   کــورد(  تەرەقیــی 
نوورســییە بــە نــاوی )ئــەی گەلــی کــوردان( كه  لــە کتێبی 
لــە بەرگــی شەشــەمی )ســەرجەمی  )داوەرییــەکان(دا 

پەیامەکانــی نــوور(دا بــاڵو کراوەتــەوە.
* یەکــەم کەســە هەوڵــی داوە بــۆ دامەزراندنــی زانکــۆ 
ــە کوردســتاندا و کردنــەوەی قوتابخانــەی کــوردی و  ل
خوێندنــی وانــەی زانســتەکانی ســەردەم شانبەشــانی 

ــەکان. زانســتە ئایینیی
ــۆ بەرەوپێشــبردنی  ــڕۆژەی چاکســازیی ب ــن پ * چەندی
بــاری زانســتی و کۆمەاڵیەتــی و کارگێڕیــی کوردســتان 
خســتووەتە بــەردەم بەرپرســانی دەوڵەتــی عوســمانی، 
نرخزانینــی  و  ڕێزلێنــان  لەبــری  مخابــن،  بــەاڵم 
خەمخــۆری و تەقه الکانــی، ڕووبــەڕووی دادگاییکــردن 

و بەندكــردن کراوەتــەوە.
* گەورەتریــن کەســایەتیی فەرهەنگیــی کــوردی ئــەم 
ســەردەمەیە کــە لــە دوای مەوالنــا خالیــدی نەقشــبەندی 
لــە نــاو نەتــەوەی کــورددا هاتووەتــە دنیــاوە و ناوبانگــی 
جیهانیــی بــۆ دروســت بــووە و لــە ڕووبەرێکــی فراوانــی 
ســەر زەویــدا ســوود لــە بەرهەمەکانــی وەردەگیرێــت و 

توێژینــەوەی زانســتییان لەســەر دەکرێــت.
ــە هەمــوو زەبروزەنگێکــی  ــووە ک * تاکــە کەســایەتی ب
و  چەوســێنەرەکانی  دامــودەزگا  و  کەمــال  مســتەفا 
و  تاکەکەســی  زیندانــی  و  بەنــدی  ســاڵی  ســیوپێنج 
دادگای  دەیــان  و  دەستبەســەری  و  دوورخســتنەوە 
ــی  ــە خەبات ــدەن و ل ــێ ب ــی پ ــوە کۆڵ ــەر نەیانتوانی تۆقێن

بیترازێنــن. خــۆی  ڕەوای 

لەژێــر  نامیلکــەی  و  کتێــب  سەدو ســی  لــە  زیاتــر   *
ناونیشــانی )ســەرجەمی پەیامەکانــی نوور(دا نووســیوە 

و بــاڵوی کردوونەتــەوە.
* وەرگێڕانــی ســەرجەمی پەیامەکانــی نــوور بۆ )زمانی 
عەرەبــی( لــە الیــەن مامۆســتا )ئیحســان قاســم صاڵحی(
یــەوە تــەواو بــووە و لــە دە دانــە بەرگــی قەشــەنگدا و 
تــا ئێســتا لــە چەندیــن واڵتــی وەک تورکیــا و میســر و 
ــێ  ــان ل ــە دوای یەکی ــەک ل ــی ی ــد چاپێک هیندســتان چەن

بــاڵو کراوەتــەوە.
* بەشــێکی زۆریشــیان لە الیەن ئافرەتی نۆموســوڵمان: 
مــاری وێڵــد )شــوکران واحیــدە(ەوە کــراون بــە )زمانــی 
ئینگلیــزی( و تــا ئێســتا حــەوت بەرگــی گەورەیــان بــەو 

زمانــە لــێ بــاڵو کراوەتــەوە.
هەشــت  ئێســتا  هەتــا  کوردی(یــش  )زمانــی  *بــە 
بەرگــی گــەورەی بــە )بــە زاری ســۆرانی( لــێ چــاپ 
مەکتووبــات،  )وتــەکان،  بەرگانــەن:  ئــەم  کــە  کــراوە، 
بریســکەکان، تیشــکەکان، پاشــبەندەکان، داوەرییــەکان، 
ــەی ســەعیدی نوورســی(  ــی ئیعجــاز، ژیاننام ئاماژەکان
کــە هەموویــان لــە باشــوور و خۆرهەاڵتــی کوردســتان 
بــاڵو کراونەتــەوە، جگــە لــە ســیوپێنج کتێــب و نامیلکــەی 

ســەربەخۆ.
بــەرگ و چەندیــن  )بــە زاری کرمانجی(یــش دوو   *
نامیلکــەی ئــەم پەیامانــە، بەشــی زۆریــان لــە باکــووری 

کوردســتان و هەندێکــی کەمیــان لــە باشــووری 
کوردســتان، لــێ بــاڵو کراوەتــەوە.

* چەنــد بەشــێکی )کــەم تــا زۆری( ئــەم پەیامانــە 
بــۆ ئــەم زمانانــەی خــوارەوەش وەرگێــڕدراون، کــە 

تــا ئێســتا کاری وەرگێــڕان تیایانــدا بەردەوامــە:
)ئەڵمانــی، ئەلبانــی، ئیتاڵی، ئیســپانی، ئــازەری، ئۆزبەکی، 
بۆســنی،  بولــگاری،  بەنگالــی،  ئیندۆنیســی،  ئــوردوو، 
پرتوگالــی، پشــتۆ، تاجیکــی، تەتــاری، تاڵشــی، تورکمانی، 
ڕووســی،  ڕۆمانــی،  دانیمارکــی،  چینــی،  جۆرجــی، 
ژاپۆنی، سانســکریتی، ســلۆڤاکی، ســەواحیلی، ســویدی، 
قەرقیــزی،  ڤێتنامــی،  فارســی،  فیلیپینــی،  فەڕەنســی، 
ــی،  ــی، مال ــی، التین ــی، گۆجیرات ــۆری، کروات کازاخــی، ک
مالیــزی، مەقەدۆنــی، نەیجیــری، هۆســا، هیبــرۆ، هینــدی، 

ــی.( ــدی، یۆنان ــگاری، هۆڵەن هەن
* تــا ئێســتا لــە الیــەن قوتابیانــی »نوورســی«یەوە ســێ 
ــە  ــەم پەیامان ــی ئ ــۆ )وەرگێڕەکان کۆنفراســی زانســتی ب
بــە  تیایــدا  کــە  کــراوە  بــۆ زمانــە جیاجیــاکان( ســاز 
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پەیامەکانــی نــوور و ڕێبــازی وەرگێڕانیــان ئاشــنا 
کار  ئەزموونــی  و  ســوود  خۆیشــیان  و  دەکرێــن 

لەگــەڵ یەکتــر دەگۆڕنــەوە.
* هەروەهــا تــا ئێســتا حــەوت کۆڕبەنــدی زانســتییان 
بــۆ توێژەرانــی ئەکادیمــی لەمــەڕ پەیامەکانــی نــوور 
ــوور و  ــی ن ــە پەیامەکان ــدا ب ــە تیای ســاز کــردووە ک
ڕێبازەکانــی توێژینــەوە شــارەزا دەکرێن و ڕێنمایی 

پێویســتیان پێشــکەش دەکرێــت.
* ئــەو توێژینــەوە ئەکادیمییانــەی کــە وەک نامــەی 
ماســتەر و تێــزی دکتــۆرا لەســەر نوورســی و 
جیهانــدا  جیاجیاکانــی  زانکــۆ  لــە  بەرهەمەکانــی 
وەرگیــراوە،  پــێ  بڕوانامەیــان  ئێســتا  تــا 
گەیشــتوونەتە دووســەد توێژینــەوە و هەندێکیــان 
لــە کوردســتان و لــە الیــەن توێــژەری کــوردەوە 

بــوون.
* تــا ئێســتا زیاتــر لــە شەســت کۆنگــرەی جیهانــی 
و  کوردســتان  باکــووری  لــە  هەندێکیــان  )کــە 
شــارەکانی دیکــەی واڵتــی تورکیــا بــووە( و دەیــان 
لــە  ڕۆشــنبیری  پێشــبڕکێی  و  زانســتی  کــۆڕی 
ئاســتی جیهانــدا لەســەر بەرهەمەکانــی مامۆســتا 
ســەدان  و  کتێــب  دەیــان  و  کــراوە  نوورســی 
هەندێــک  نووســراوە،  لەســەر  لێکۆڵینــەوەی 

لەوانــە لــە کوردســتاندا بــووە.
* دواهەمیــن گــەورە کۆنگــرەی جیهانیــی 
شــاری ئەســتەنبووڵ لەســەر مامۆســتا 
-٢٢( ڕێكه وتــی  لــە  بەدیعوززەمــان 
٢٠١3/٩/٢4ز(دا ســاز کــرا و نزیکــی 
زانســتی  کەســایەتیی  سێســەد 
جۆراوجۆرەکانــی  واڵتــە  لــە 
بــوون  بەشــدار  تیایــدا  جیهانــەوە 
توێژینــەوەی  نەوەدوشــەش  و 
زانســتیی تێــدا تاووتــوێ کــرا. چەندین 
ڕۆژهەاڵتــی  و  باشــوور  توێــژەری 
کوردســتانیش بەشــدارییان تێــدا کــرد.
کوردستانیشــدا،  باشــووری  لــە   *
هەتــا ئێســتا ســێ ســیمینار تایبــەت 
نوورســی  مامۆســتا  بــە  کــراوە 
شــارەکانی  لــە  پەیامەکانــی،  و 
ســۆران(. ســلێمانی،  )هەولێــر، 
٢٠١٦/3/٢٦دا  ڕێكه وتــی  لــە   *

ــراق(  ــی عێ ــی زانایان ــی گشــتیی ئەنجومه ن )ئەمیندارێتی
ــە هاوبەشــی لەگــەڵ ســەنتەری ڕۆشــنبیریی )وقــف  ب
الخیــرات( نەدوەیەکیــان لــە شــاری هەولێــر ســاز کــرد 
کــە بابەتــەکان بــە زمانــی عەرەبــی پێشــکەش کــران. لــە 
باشــووری کوردســتانیش )فــارووق ڕەســووڵ یەحیــا( 
وەرگێــڕی )ســەرجەمی پەیامەکانــی نــوور( بــۆ زمانــی 
کــوردی، وتەیەکــی بــە زمانــی عەرەبــی تێــدا پێشــکەش 

کــرد.



حەسەن حەمەكەریم

زانــای بەناوبانگــی كــورد  و جیهانــی ئیســالم بەدیعوززەمــان ســەعید نوورســی )١٨٧٦-١٩٦٠( لــە كۆتایــی ســەدەی 
نــۆزدە و ســەرەتای ســەدەی بیســتدا كــە هەڕەتــی ڕووداوە خێــرا و گۆڕانكارییــە گەورەكانــی مرۆڤایەتی بوو، چەندین 

هەوڵــی دا بــۆ گەاڵڵەكردنــی هەنــدێ پــرۆژە بــە مەبەســتی پێشخســتنی بــاری زانســت لــە ناوچــە كوردنشــینەكاندا.
مامۆســتا بــە چــاوی خــۆی دواكەوتوویــی كوردانــی دەبینــی و لەگــەڵ ژیانــی ئەســتەنبووڵدا بــەراوردی دەكــرد، 
هــەردەم لــە خۆیــی دەپرســی: بــۆ ئــەوان پێشــكەوتوون و ئێمەیــش دواكەوتوویــن؟ بــە خــۆی دەڵــێ: »ئاگــر لــە هەنــاوم 
بەردەبــوو بــۆ دواكەوتنــی ئــەم نەتەوەیــە و هــاوارم دەكــرد: ئــاخ... ئــاخ... بــە داخەوە كە خەڵەتایــن و كاكڵە و گەوهەری 
ئیســالممان پشــتگوێ خســت و ڕوانینــی خۆمــان ترنجانــدە ڕواڵــەت و توێكڵەكــەی.«١ هــەر بــەم هەستەیشــەوە 
بــوو بەشــدارییەكی كارا و بەرچــاوی كــرد لــە گەشــەكردن و بەرەوپێشــبردنی ڕێكخــراوی )جەمعیەتــی تەعالــی 
كوردســتانی(٢ كــە یەكــەم ڕێكخــراوی كوردییــە بــە ڕەزامەندیــی دەوڵــەت دامــەزرا بــە مەبەســتی پێشخســتنی زانســت 
و ڕۆشــنبیریی كوردســتان. ســه عیدی نوورســی یەكێكیــش بــووە لــە نووســەرە بەبڕشــتەكانی3 ڕۆژنامــەی )كــورد( 
كــە زمانحاڵــی ئــەو ڕێكخــراوە بــووە و چەندیــن ڕاپــۆرت و وتــاری بڵێســەئامێزی بــە زمانــی كــوردی لــەو ڕۆژنامــە 
و ڕۆژنامــەی )شــەرق و كوردســتان( و )ولقــان(دا بــۆ وریاكردنــەوەی ڕۆڵەكانــی میللەتەكــەی و پێشخســتنیان بــاڵو 
كردووەتــەوە، هەروەهــا یەكێــك بــووە لــە دەســتەی دامەزرێنەرانــی )جەمعییەتــی نەشــری مەعاریفــی كوردســتانی(.4 
ســه عیدی نوورســی شــێوازێكی تریشــی گرتــە بــەر كــە پێشــتر و دواتریــش نەكــراوە، ئــەوە بــوو خــۆی بــە كردەیــی 

بــە نــاو شــار و گوندەكانــدا گــەڕا و هەوڵــی دەدا ئاشــنایان بــكات بــە قوتابخانــە نوێیــه كان.

»زەهرا«، یەكەم زانكۆی كوردی



ی نوورسی
سەعید

رۆڤار
10

كــە  گرنگانــەی  هــەرە  پــرۆژە  لــەو  یەكێــك 
بەدیعوززەمــان لــەو كاتــەدا پێشكەشــی كــرد، بریتــی 
بــوو لــە )پــرۆژەی زانكــۆی زەهــرا(. ئــەو لــە ژیانیــدا 
و  فەرهەنــگ  بــە  خزمــەت  بــووە  بەئــاوات  زۆر 
ئاســتی زانســتیی كــوردان بــكات و ئــەم پرۆژەیــەش 
ــی و وەك ئیلهامبەخــش  ــە ژیان ــە بەشــێك ل ــووە ب ب
و  هــزر  بــۆ ســەرجەم  بــووە  ڕێنمــا  تــەوەری  و 
كارەكانــی داهاتــووی. پوختــەی بیر وبۆچوونەكانــی 
قۆناغــە  بەگوێــرەی  ژیانــی  ڕەوڕەوەی  و 
جیــاوازەكان لەســەر ئــەم هیــوا و ئاواتــە ئاڕاســتە 
مێــژووی  وردی  بــە  گــەر  مــرۆڤ  كــردووە. 
بخوێنێتــەوە،  مامۆســتا  دانراوەكانــی  و  ژیــان 
ئامانجــە  لــە  یەكێــك  كــە  دەردەكــەوێ  بــۆی 
هــەرە بەرزەكانــی ژیانــی، یــان خــۆی واتەنــی، 
ــە  ــەم زانكۆی ــووە كــە ئ ــەوە ب ــی ژیانــی« ئ »ئاوات
ــاراوە و ڕۆڵــی كاریگەریــی  ــە ئ ــدا بێت ــە واڵتەكەی ل

هه بــێ. خۆیــی 

پــرۆژەی  بــۆ ئەنجامدانــی  زنجیــرەی هەوڵــەكان 
زانكــۆی زەهــرا

دەتوانیــن بڵێیــن هــەر لــە ســەرەتای الوییــەوە تــا 
كاتــی وەفاتــی لــە هەوڵدا بووە بۆ دامەزراندنی 
ئــەو زانكۆیــە و بــە ئاواتــی هــەرە گــەورەی 
خۆیــی دانــاوە، تەنانــەت بــە قوتابییەكانــی 
زانكــۆی  )قوتابیانــی  دەگــوت  خۆیــی 
زەهــرا(، بــەاڵم بەگوێــرەی زنجیــرەی 
جــۆرە  بــەم  مێژوویــی  هەوڵدانــی 
باســی دەكەیــن: ســاڵی ١٨٩٦ كــە 
بــۆ  نەونەمامــە،  الوێكــی  هێشــتا 
ئــەو مەبەســتە دێتــە ئەســتەنبووڵ 
دەدات.  ســوڵتان  دیتنــی  هەوڵــی  و 
ناوچــە  بــە   ١٩٠٥-١٩٠٦ ســااڵنی 
و  گــەڕاوە  كــورددا  هۆزەكانــی  و 
ئاســاییدا  خەڵكــی  و  بــژاردە  لەگــەڵ 
لــە  كــردووە.  بــاس  بابەتــەی  ئــەم 
هەوڵــی  قەناعه تپێكردنــدا  شــێوەی 
ــوێ  ــاره ی ســەردەمی ن داوە ده رب
خەڵــك هۆشــیار بكاتــەوە. ســاڵی 
ئەســتەنبووڵ  دەچێتــە   ١٩٠٧
لەگــەڵ  و  دەبینێــت  ســوڵتان  و 

وەزیــر و كاربەدەســتاندا مشــتومڕێكی زۆر دەكات، 
تەنانــەت بــە تۆمەتــی شــێتی دەخرێتــە شــێتخانەوە. لــە 
ســاڵی ١٩٠٨دا پــاش هاتنــی ئیتیحادییــەكان بــۆ ســه ر 
دەســەاڵت، دیســان داواكــەی بــەرز دەكاتــەوە و لــە 
ڕۆژنامەكانــدا زۆری لەســەر دەنووســێت و دەڵــی: 
مــن لــەم كارەدا زمانحاڵــی گەلــی كــوردم. ســاڵی ١٩١١ 
پــاش گەڕانــەوەی لــە ســەفەری شــام، دیســان دەچێتــە 
بــەر دەرگای دەســەاڵتداران و ئــەم جــارە ســوڵتان 
ڕەشــاد ڕەزامەنــدی دەردەبڕێــت و بیســتهەزار لیــرەی 
ئاڵتوونــی بــۆ دەبڕێتــەوە، ئیتــر مامۆســتا دەڕوات بــۆ 
شاری وان و لەگەڵ خەڵكدا بەردی بناغە بۆ زانكۆكه  
دادەنرێــت، بــەاڵم زۆر نابــات هەڵگیرســانی جەنگــی 
گێتیــی یەكــەم و تێوەگالندنــی دەوڵەتــی عوســمانی 
لــەو جەنگــەدا ئــەم پرۆژەیــە لەبــار دەبــات و ناوچــەی 
عوســمانی  جەنگــی  مەیدانــی  دەبێتــە  كوردســتان 
كۆتاییهاتنــی  دوای  ئەرمەنــەكان.  و  ڕووســەكان  و 
جەنگیــش، كەمالییــەكان دەســت بەســەر واڵتــدا دەگــرن 
و ئــەم بابەتــە دیســان تەنهــا لــە خەیاڵــدا دەبێــت تــا 
ســاڵی ١٩٥٠ كــە بــە دەرچوونــی دیموكراتــەكان لــە 
هەڵبژاردن و كرانەوەیەكی جوزئی، دیســان مامۆســتا 
نوورســی لــە مەنفــاوە نامەیــەك بــۆ ســەرۆككۆمار 
دەكات،  زانكۆكــەی  كردنــەوەی  داوای  و  دەنێــرێ 
ئەوانیــش ڕازی دەبــن، بــەاڵم ڕەچــاوی ئــەو مەرجانــە 
ناكرێــت و بــە نــاوی زانكــۆی خۆرهەاڵتــەوە دەوڵــەت 
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دەیخاتــە لیســتی كارە گرنگەكانــی خۆیــەوە. هەرچه نــدە 
پێــی  هــەر  بــەاڵم  نەبــوو،  بــە مەرجەكانــی مامۆســتا 
خــۆش بــوو، چونكــە هەرچۆنێــك بێــت، ســوودێكی بــه  

ناوچەكــە دەگەیانــد.٥

هۆكارەكانی داواكردنی دامەزراندنی زانكۆی زەهرا
لە كۆتایی ســەدەی نۆزدە و ســەرەتای ســەدەی بیستدا 
لــە خۆرئــاوا شۆڕشــێكی بەرفراوانــی زانســتی ســەری 
هەڵــدا. مامۆســتا هەســتی بــەوە كــرد كــە لــە داهاتــوودا 
زانســت ڕۆڵــی بــااڵ دەبینێــت و حوجرەكانیــش دەكەونــە 
لــە بەرچــاو  بــەر مەترســیی لەناوچــوون. ئەوەیشــی 
بــوو كــە بــە درێژایــی مێــژوو حوجــرە تاكــە ســەرچاوە 
و پارێــزەری مێــژوو و كەلەپــووری گەلەكــەی بــووە، 
ــە دانانــی پرۆژەیــەك بــۆ تەباكردنــی  بۆیــە دەســتی دای
ئــەم دوو خوێندنگەیــە. خۆیشــی گرنگترینــی هۆكارەكان 

بــەم شــێوەیە بــاس دەكات:
١- دابەزینی ئاستی زانست لە حوجرەكاندا:

ئاســتی  دابەزینــی  گرنگــی  هۆیەكــی  بەدیعوززەمــان 
زانســتە ئایینییەكان و الدانیان لە ئاڕاســتەی سروشتیی 
خۆیــان دەگێڕێتــەوە بــۆ ئــەم هــۆكارە و دەڵێــت: »كاتــێ 
كــە زانســتە »ئامــرازەكان« خرانــە ناوەنــدی زانســتە 
باشــەكان  كاتــه  زانســتە  ئــەو  هــەر  مەبەســتەكانەوە، 
پشــتگوێ خــران، چونكــە شــیكردنەوەی دەســتەواژەی 
لــە حوكمــی  عەرەبــی، كــە پۆشــاكەكەی )وشــەكەی( 
ــەو  ــوو، ئینجــا ئ ــدا زاڵ ب ــە، بەســەر زەینەكان واتاكەیدای
زانســتەش كــە مەبەســتی ســەرەكییە لــە خوێندنــدا، بــوو 
بــە پاشــكۆی ئــەو.«٦ چەندەهــا دایــك و بــاوك بــە دڵ و 
گیــان منداڵەكانیــان دەخســتە بــەر خوێنــدن، بــەاڵم ئــەو 
مندااڵنــە كــە دەبــوون بــە فەقــێ، گیــرۆدەی پرۆگرامــی 
قورســی بابەتــە وشــكەكانی نەحــو و ســەرف و بەالغــە 
و مەنتیــق دەبــوون و زۆربــەی توانــا و تەمەنــی خۆیــان 
لــەم ڕشــتانەدا بەتــاڵ دەكــرده وە، زۆربەیــان هــەر زوو 
و  دەڕۆشــتن  ماوه یــەك  هەندێكیــان  دەهێنــا،  وازیــان 
دەبــوون بــە كۆلكەمــەال، كەمێكیــان دەگەیشــتنە زانســتە 

بــەرزەكان و دەبــوون بــە مــەال.
گەرموگوڕیــی دەمەقاڵێــی كۆڕی زانا و مەالكان لەســەر 
بابەتــە الوەكــی و هەندەكییــەكان و خۆنوقمكردنیــان 
بابەتــە زمانەوانییــەكان و مەنتیــق و بەالغــەدا و  لــە 
هەوڵــدان بــۆ زاڵبــوون بەســەر یەكتــردا بــە تــەواوی 
دەمــەدا  ئــەو  خوێندەوارانــی  مێشــكی  بەســەر  باڵــی 

پێشــەوەش  ئەمــەی  -كــە  بەدیعوززەمــان  كێشــابوو، 
هــەر ڕای خۆیەتــی- دەڵێــت:

»كەســانێكی یەكجــار زۆر بــە مەیلــی ســەركردایەتی 
خەڵكانــی  بەســەر  خۆگەورەدانــان  و  فەرماندەیــی  و 
ــی »زانســت« كــە شــتێكی  ــار دەكــەن، دەبین ــردا ڕەفت ت
ــە  ــە، ب ــەر و ئامــۆژگار و نەرمونیان شــەوقبەخش و ڕاب
وێنــەی هۆكارێكــی زەبــر و زۆرەملێیــی »خۆســەپاندنی 
دەهێنرێــت،  بــەكار  تــردا  بەســەر خەڵكانــی  كەســی« 
بــكات،  زانســت  بــە  خزمــەت  ئــەوەی  لەبــری  واتــە 
دەچــێ لــە خزمەتــی خۆیــدا دەیخاتــە كار! بــەم پێیــە، 
ــەكان،  ــە ئایینیی ــاڵ- قوتابخان ــەكان -نەخوازەڵ كارمەندیی
ئەنجامــە  لــە  نەشــیاو.  كەســانێكی  دەســت  كەوتنــە 
ئەوەشــدا قوتابخانــەكان بــەرەو پووكانــەوە و نەمــان 

ڕۆشــتن.«٧
٢- چاكسازی لە ویالیەتەكانی كوردستاندا 

»مــن  دەڵێــت:  بەدیعوززەمــان  یاداشــتێكیدا  لــە 
دانیشــتووی  كوردەكانــی  پەرێشــانی  بارودۆخــی 
ڕوویەكــی  كــە  تێگەیشــتم  و  بینــی  كوردســتانم 
بەختەوەریــی دنیامــان بــە زانســتە نوێیەكانــی ئێســتا 
دێتــە دی، زانایانیــش یەكێــك لــە ڕوبــارە ســازگارەكانی 
-بــە  تریشــی  ســەرچاوەكەی  و  دەبــن   زانســتە  ئــەو 
تاكــو  دەبێــت،  ئایینییــەكان  قوتابخانــە  دڵنیاییــەوە- 
زانایانــی ئایینیــی لەگــەڵ زانســتە تــازەكان ڕابێــن. لەبــەر 

ئــەوەی جڵــەوی ئیختیــاری كــوردەكان بــە دەســت 
زانایانەوەیــە، ئــەوا ئــەم هەســتە هانــی دام كــە بێــم 

ئەســتەنبووڵ.«٨ بــۆ 
هــەروا لــە ئەســتەنبووڵ داواكارییەكــی پێشــكەش 

بــە )ســوڵتان عەبدولحەمیــد( كــردووە ســەبارەت بــە 
كردنــەوەی خوێندنگــی كــوردی لــە شــار و گوندەكانــی 
لــە  كــە  زەهــرا،  زانكــۆی  لەوانــەش  كوردســتاندا، 
ڕۆژنامــەی )شــەرق و كوردســتان(دا بــاڵو كرایــەوە:
قــەوارەی  گرنگــی  ڕەگەزێكــی  كوردســتان  »خەڵكــی 
هەرچەنــدە  دەهێنــن،  پێــك  عوســمانی  كۆمەڵگــه ی 
ــەاڵم داواكارم  ــەت ئاشــكرایە، ب ــان الی دەوڵ بارودۆخی
دەرفەتــم بــدەن هەنــدێ داواكارییــان بــۆ بخەمــە ڕوو 

كــە تایبەتــن بــە خزمەتــی پیــرۆزی »زانســت«:
لەم دنیای شارســتانیه ته مان و لەم چەرخی پێشــكەوتن 
و پێشــبڕكێیەدا بــۆ مەبەســتی بەرزبوونــەوەی پلــەی 
ــر- پێویســتیان  ــی ت ــوردەكان -وەك برایان ــاری، ك زانی
ناوچەكەیانــدا.  لــە  هەیــە  قوتابخانــە  كردنــەوەی  بــە 
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ــە  ــدە كۆششــی حكومــەت جێــی سوپاســە ل هەرچەن
كردنــەوەی چەنــدە قوتابخانەیــەك لــە مەڵبەنــدی قەزا 
و گوندەكانــدا، بــەاڵم جگــە لــە مناڵــە توركزمانــەكان 
ئــەو  وەرناگــرێ،  لــێ  ســوودیان  تــر  كەســی 
لــە  قوتابییانــەش كــە كوردزمانــن، هــەر ئەوەنــدە 
قوتابخانــە تێدەگــەن كــە ســەرچاوەی زانســتە، یــان 
دەزگایەكــی زانســتییە و هیچــی تــر ســوودی لــێ 
وەرناگــرن. خــۆ نەشــارەزایی مامۆســتایانی ئــەو 
قوتابخانانــە لــە زمانــی خەڵكــی ناوچەكــە كۆڵێكــی 
ــان  و  ــری قورســی خســتووه تە ئەســتۆی قوتابی ت
لــە ئەنجامــدا بــوو بــە هــۆی بێبەشــبوونیان لــە 
زانســت. ئــەم بــارە نامۆیــە كارێكــی وای كــردووە 
كــە خۆراواییــەكان بــەو دواكەوتنــەی كــوردان 

ــن.٩ ــی و شــاد بب خەن
پیالنێكــی  بــە  نەخشــەیە  ئــەم  بەدیعوززەمــان 
ترســناك دادەنێــت و مەترســیی ئــەوەش دەخاتــە 
بــەر خەلیفــە و دەوڵــەت كــە ئەگــەر كار وا بــڕوات، 
ئــەوا غیرەتمەنــدان و ڕووناكبیــران لــەو نەخشــەیە 
تــووڕە ببــن و بێــزاری دەرببــڕن و دەڵێــن بــۆ؟ 
ئەوەتــا بــە زمانی هەڕەشــەئامێزەوە دەڵێ: »ئەمڕۆ 
بــە چــاوی خۆمــان دەبینیــن ئــەو نەتەوانــەی كــە 
خــوار  لــە  پلەیــان  ڕوویەكــەوە  هەمــوو  لــە 
پلــەی كــوردەوە بــووە، وا ئێســتا ســوود لــە 
بــاری دواكەوتــووی كــورد وەردەگــرن 
و پێشــیان دەكــەون، ئــەم دۆخەیــش 
ــی  ــە غیرەتمەندان ــردووە ك كارێكــی ك

ــەوە.« ــە بیركردن ــورد بكەون ك
ــەم هــۆكارە  ــە ئ ــی وای نوورســی پێ
مســتەكۆڵەیەكی  جەوهەرییانــە 
كــورد  ئاڕاســتەی  جەرگبڕیــان 
كــردووە و ئاگریــان بەرداوەتــە دڵ 
و  زانــا  كەســانەی  ئــەو  هەنــاوی  و 

بیرتیــژن. و  چــاالك  و  ئــاگادار 
شەشــی  بەرگــی  لــە  بەدیعوززەمــان 
نــاوی  بــە  نــووردا  پەیامەكانــی 
دەكات  لــەوە  بــاس  )داوەرییــەكان( 
بابەتــی زانكــۆی زەهــرا  بــۆ  كــە 
و  گەڕیــدە  كردووەتــە  خــۆی 
خێڵەكانــی  و  هــۆز  نــاو  بــە 
ناوچــەی كوردســتاندا گــەڕاوە، 

ــە  ــەو بابەت ــان و خەڵكــی كــوردی لەســەر ئ ڕای زانای
ــان بــاش  ــاوازی پێی وەرگرتــووە و هەمــوان بەبــێ جی
بــووە و ڕایــان لەســەری بــووە. لەبــەر ئــەوە دەڵــێ: من 
لــەم كۆششــەمدا وەك لەجیاتیــی خەڵكــی ئــەو ناوچەیە 
و بــە ناویانــەوە بــم، وایــە و گــوزارش لــە ئاواتەكانــی 
ئــەوان دەكــەم. ئەمــەش ئــەوە دەگەیەنــێ كــە كــوردان 

بــوون. پێشــكەوتن  و  زانیــاری  تامــەزرۆی  زۆر 
گەالنــی  پێكەوەژیانــی  و  برایەتــی  بەهێزكردنــی   -3

ناوچەكــە
جوگرافییــەوە  ڕووی  لــە  كوردســتان  پێیــەی  بــەو 
كەوتووه تــە نێــوان چەنــد نەتەوەیەكــی تــره وە، ئەوەتــا 
بــە نەتەوەكانــی عــەرەب و تــورك و فــارس دەوری 
ــی زانكــۆی  ــووە دامەزراندن ــی واب دراوە، مامۆســتا پێ
مەڵبەنــدی  بــە  كردنــی  و  كوردســتان  لــە  زەهــرا 
ــڕێ  ــەری، ڕۆڵێكــی گــەورە دەگێ ــۆ دەوروب زانســتی ب
چونكــە  نەتەوەپەرســتی،  دەردی  نەهێشــتنی  بــۆ 
ــدا گەشــە  ــە ژینگــەی نەفامی ــی ل ــی نەتەوەی دەمارگیری
دەكات، بــەاڵم ئــەم خوێندنگەیــە دەبێتــە فاكتەرێكــی 
گونجــاو بــۆ پێشــكەوتنی ئــەو گەالنــە و كرانــەوەی 
زیاتریــان بــە ڕووی یەكتــردا، ئەوەتــا خــۆی دەڵــێ:
لــە  گشــتییە  قوتابخانەیەكــی  ئەزهــەر  »مزگەوتــی 
كیشــوەری ئەفریقــادا، كەواتــە كارێكــی گەلــێ پێویســتە 
وەك  قوتابخانەیەكــی  ئاسیاشــدا  كیشــوەری  لــە 
ئــەو بونیــاد بنرێــت، تەنانــەت بــە ڕێــژەی فراوانــی 
ــەش لەچــاو  ــەم قوتابخانەی ــادا، ئ ئاســیا لەچــاو ئەفریق
ئەزهــەردا فــراوان بێــت تاكــو بیــری »دەمارپەرســتی« 
عەرەبییــەكان  واڵتــە  نەتەوەكانــی  نێــوان  برایەتیــی 
و  توركســتان  و  قەوقــاز  و  ئێــران  و  هیندســتان  و 
كوردســتان تێــك نــەدات  و »گیانــی ئیســالمەتی«یش 
كــە نەتەوایەتــی ڕاســتەقینە و ڕاســت و دروســت  و 
بــەرز و هەمەالیەنەیــە، لــە نێوانیانــدا ببوژێنرێتــەوە 
ــە بــن كــە  ــەم دەســتوورە قورئانیی و شــەرەفمەندیی ئ
دەفەرمــووێ: )إنمــا المؤمنــون إخــوە( )الحجــرات:١٠(.
بــە  خۆرئــاوا  شارســتانییەتی  ئاشــناكردنی   -4

قورئــان ڕاســتییەكانی 
قبوڵكردنــی  هەڵوێســتی  بەدیعوزەمــان  مامۆســتا 
بێقەیدوشــەرتی  ڕەتكردنــەوەی  و  بێقەیدوشــەرت 
شارســتانییه تی خۆرئــاوای ڕەت كــردەوە. بــە پرۆژەی 
زانكــۆی زەهرایــش ویســتی گونجــان و تەبایــی نێــوان 
ئیســالم  ڕاســتییەكانی  و  خۆرئــاوا  شارســتانییه تی 



13رۆڤار

»بــۆ  دەفەرمــووێ:  ئەوەتــا  بســەلمێنێ،  كردەیــی  بــە 
ئــەوەش كــە ئــەو زانســتانەی لــە فەلســەفەوە ســەریان 
یەكتــر  ملــی  لــە  دەســت  ئایینــدا  لەگــەڵ  هەڵــداوە، 
بكــەن  و شارســتانییه تی ئەورووپــاش بــە تەواوەتــی 
لەگــەڵ ڕاســتییەكانی ئیســالمدا بســازێن و قوتابخانــە 
تازەكانیــش لەگــەڵ قوتابخانــە شــەرعییەكانی ئەنادۆڵــدا 
و  هــەوڵ  هەمــوو  بۆیــە  ڕێكبكــەون،  و  بــن  هــاوكار 
تواناكانــی خۆمــم بــۆ دامەزراندنــی ئــەم زانكۆیــە لــە 
ــە  ــەڕ ك ــی كوردســتاندا خســتە گ ــدی پارێزگاكان مەڵبەن
ناوەندێكــە لــە نێــوان هیندســتان و واڵتــە عەرەبییــەكان 
و ئێــران و قەوقــاز و توركســتان و نــاوی »قوتابخانــەی 
زەهــرا«م لــێ نــا، كــە قوتابخانەیەكــی نــوێ و شــەرعییە 

ــدا.١٠ ــان كات ــە هەم ل
بــە  بوارنــەدان  و  )ئاشــتی(  ســەقامگیركردنی   -٥

رگیــری دەما
بناغــەی  بــەردی  بڵــێ  دەیــەوێ  بەدیعوززەمــان 

ســەقامگیری و ئاشــتیی خۆرهەاڵتی 
بــە  بەســتراوە  ناوەڕاســت 
بەرقەراربوونــی ئاشــتی لــە ناوچەی 
بووقــی  كپكردنــی  و  كوردســتان 
گەالنــی  نەتەوەیــی  دەمارگیــری 
گرفتەكانــی  تاكــو  واتــە  ناوچەكــە؛ 
نەبــن،  چارەســەر  كــورد  میللەتــی 
ناوەڕاســت  خۆرهەاڵتــی  هەرگیــز 
ســەقامگیری بــە خۆیــه وە نابینــێ. 
نوورســی  مامۆســتا  ئەمــەش،  بــۆ 
زەهــرا  زانكــۆی  پێشــنیازی 
زانســتی  ڕووی  لــە  تاكــو  دەكات 
و  پێشــبكەون  پیشەســازییەوە  و 
پێكەوەژیــان و تەبایــی نــاو گەالنیش 

بناغــە. بــەردی  ببێتــە 
»ئــەم زانكۆیــە بەردێكــی بناغەیــە 
لــە  ئاشــتی  ســەقامگیركردنی  بــۆ 
خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتدا و دەبــێ بە 
قەاڵیەكــی قایمــی ئاشــتی و ئاســایش 
لەوێــدا، هــەر وەك بــە پشــتیوانیی 
خــوای گــەورە گەلــێ ســوودیش لــە 
بەرژەوەندیــی ئــەم گــەل و واڵتــەدا 

بەرهــەم دەهێنێــت.«١١
قوتابخانــە  مردنــی   -٦

ن كا یینییــە ئا
خوێندنگــە  و  حوجــرە  وابــووە  پێــی  مامۆســتا 

ئایینییــەكان لەبــەر ئــەوەی خوێندنــی هاوچەرخیــان 
لەخــۆ نەگرتــووە، ئــەوا ناتوانــن بوونــی خۆیــان بپارێــزن 
و ئــەو ســەروەری و كاریگەرییــەی جارانیــان نامێنــێ. 
لەبــەر ئــەوە، بــە بونیادنانــی خوێندنگــەی زەهــرا دەبــێ 
لــە هەمــوو شــوێنێك ئــەو بیرۆكەیــە بونیــاد بنــرێ تاكــو 
لــە كاروانــی گــەالن دوانەكەویــن.١٢ لــە كوردســتاندا 
چەنــد زانــای تــر لــە دوای ســییەكانی ســەدەی بیســتەوە 
ئــەم بیرۆكەیــان هەبــووە، بــەاڵم لــە چوارچێوەیەكــی 
ســنوورداردا پیادەیــان كــردووە، وەك مــەالی گــەورەی 
كۆیــە و مســتەفا زەڵمــی كاتــێ لــە ســلێمانی مــەال بــووە.

مەرجەكانی زانكۆی زەهرا
مامۆســتا لــە هەمــوو ئــەو داواكارییانــەدا كــە پێشــكەش 
بــە دەســەاڵتدارانی كــردوون، مەرجەكانــی دامەزراندنــی 
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ئــەو خوێندنگەیــەی خســتووەتە ڕوو كــە ئەمانــەن:
چونكــە  بنــرێ،  لــێ  »خوێندنگــە«ی  نــاوی   -١
خوێندنگــە  دیــارە  سەرنجڕاكێشــە.  و  ئاســایی 
لــەو كاتــەدا )وەك ئێســتایش( هێمــای زانســت و 

بــووە. پێشــكەوتن 
زانســتە  خوێندنــی  و  تێكەڵكــردن   -٢
زانســتە  لەگــەڵ  نوێیــه كان  گەردوونییــە 

. ن كا یینییــە ئا
زمانــی  هەرســێ  بــە  وانــەكان   -3
بــن. توركــی(  كــوردی،  )عەرەبــی، 
4- مامۆســتاكان هەڵبــژاردە بــن و 
هــەردوو  لــە  بــن و  كــورد  دەبــێ 
باڵــی )زانســت، ئاییــن(دا بەتوانــا بــن 
و جێگــەی متمانــەی زاناكانــی كــورد 
بــن، بــە الیه نــی كەمــەوە دەبــێ زمانی 
ناوچەكــە كــە )كوردی(یــە، بزانــن تاكو 
ئاشــنا  لەگەڵیانــدا  ناوچەكــە  خەڵكــی 
ببــن و ســوود لــە زانســت و توانــا و 

ــرن. ــان وەربگ بەهرەكانی
و  ئامادەیــی  بــە  ڕاوێژكــردن   -٥
لێوەشــاوەیی و توانــای كــوردان  
و  ســادەیی  ڕەچاوكردنــی  و 
دڵســافی و بــاری ڕۆشــنبیرییان.
٦- یاســای )دابەشــكردنی كار( 

بــە تــەواوی بچەســپێت تاكــو لــە هــەر بــەش و بوارێكدا 
چەندیــن پســپۆڕ و شــارەزا دەربچــن.١3

لــەو زانكۆیــەوە دەردەچــن،  ئەوانــەی  بێگومــان   -٧
خزمەتەكــەی  كــە  هەبــێ  بوارێــك  و  جێگــە  دەبــێ 
خۆیانــی بەگوێــرەی پســپۆڕییان تێــدا تــاو بــدەن و 
ژیانــی  بوارەكانــی  پێشخســتنی  لــە  ڕۆڵێــك  بتوانــن 
كۆمەڵــدا ببینــن: ئەمــەش بــەوە دەبــێ دەوڵــەت ئــەو 
دەرچوانــە یەكســان بــكات بــە دەرچوانــی خوێندگــە و 
زانكۆكانــی تــر و بــە هەمــان جــۆر ڕەفتاریــان لەگەڵــدا 

ــكات. ب
و  بایەخپێــدان  بــە  زانكۆیــە  ئــەو  ویســتوویەتی   -٨
مشــووری دەوڵــەت بەهرەمەنــد ببێــت و لــە نێــوان ئــەو 
زانكــۆ و دامــەزراوە فەرمــی و خوێندنگــە بااڵكانــی 
تــری دەوڵەتــدا هەماهەنگــی هەبێــت، بــە جۆرێــك، كــە 
هەریەكەیــان پســپۆڕیی بــواری خۆیــان لەگەڵ یەكتری 
بەرەیەكــی  پێگەیاندنــی  مەبەســتی  بــە  بگۆڕنــەوە 
هاوچەرخــی  هۆشــیاری  دینــداری  خوێنــدكاری 

زانســتپەروەر.
لــە  كــە  بەردەوامــەی  نەریتــە  ئــەو  گۆڕینــی   -٩
كوردســتاندا هەیــە، ئــەوەی كــە خوێنــدن و فێركــردن 
ــەوەی  ــر، ب ــەزی نێ ــە ڕەگ ــە ب ــۆ تاكەكەســە و تایبەت ب
لــە  بازنەیــەك  بــۆ كۆمــەڵ و  بكرێــت  كــە گشــتگیر 

خەڵــكان.١4

جێگەی دامەزراندنی
لــە ســاڵی )١٩٠٨(دا به دیعوززمــان لــە وتاریكیــدا ڕوو 
دەكاتــە لێپرســراوانی حكومەتــی )ئیتیحــاد و تەرەقــی( 
و داوایــان لــێ دەكات كــە زانكــۆی زەهــرا وێنــەی 
دیاربەكــر(  وان،  )بەتلیــس،  لــە:  ئەزهــەر  زانكــۆی 
دابمەزرێــت. دەوڵەتیــش دڵنیــا دەكات لــە ئەجێنداكانــی 
ئــەم زانكۆیــە، باســی هەوڵەكانــی خــۆی دەكات كــە بــە 
نــاو ناوچەكانــی كوردســتاندا گــەڕاوە و ڕای زانایــان 
و خەڵكــی كوردســتانی وەرگرتــووە و هەمــوان بــێ 
جیــاوازی پێیــان بــاش بــووە. لەبــەر ئــەوە دەڵــێ: »لــەم 
كۆششــەمدا وەك لەجیاتیــی خەڵكــی كوردســتان و بــە 
ناویانــەوە بــم، وایــە و گــوزارش لــە ئاواتەكانــی ئــەوان 
دەكــەم. ئەمــەش ئــەوە دەگەیەنــێ كــە كــوردان زۆر 

ــاری و پێشــكەوتنن.«١٥ ــەزرۆی زانی تام

دەرامەت
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بێگومــان ئــەو زانكۆیــە پێویســتی بــە داهاتێكــی زەنگیــن 
هەیــە. مامۆســتا لــەو كاتــەدا كــە بــە نــاو خەڵكــدا گــەڕاوە 
و باســی ئــەم پرۆژەیــەی كــردووە، لێیــان پرســیوە: تــۆ 
باســی ئــەم زانكۆیــە دەكەیــت، ئــەی كــێ دەرامەتەكــەی 
لــە  بریتییــە  »دەرامەتەكــەی  دەڵــێ:  بــكات؟  باربــوو 
غیــرەت و پەرۆشــی.« دەیــەوێ بــەم وەاڵمــەی بڵــێ: 
پێویســتە ئــەو زانكۆیــە ســەربەخۆ بێــت و لــە الیــەن 
نەكرێتــە  و  نەقۆزرێتــەوە  الیەنێكــەوە  و  كــەس  هیــچ 
ــا  ــو تەنه ــچ الیــەن و مەبەســتێك، بەڵك خزمەتــكاری هی
ــە موڵكــی ڕاســتەقینەی  ــكات و ببێت ــی زانســت ب خزمەت
خەڵــك، ئەوانیــش وەك ماڵــی خۆیــان مشــووری بخــۆن 
و وەك مزگــەوت و فەقێیــەكان بەڕێــوەی ببــەن، تــا ئــەو 
كاتــەی دەكەوێتــە ســەر پێــی خــۆی، ئیتــر ئــەو كاتــه  
پێویســتی بــەوان نامێنــێ... خەڵــك داوای ڕونكردنــەوەی 
زیاتــر دەكــەن لەبــاره ی چۆنیەتیــی ئــەو الیەنــەی كــە 
داهاتەكــەی لێــوە كــۆ دەكرێتــەوە، دەڵــێ دەرامەتەكــەی 

ــت: ــن الوە دەبێ ــە چەندی ل
یەكەم: بەروبوومی موڵكە وەقفەكان

دووەم: زەكات
مەزەبــی  -كــە  شــافیعیدا  مەزەبــی  لــە  پێیــەی  بــەو 
قوتابیانــی  بــە  بــدرێ  زەكات  دروســتە  كوردانــە- 
زانســت، ئــەوا دروســتە بــەم قوتابخانه یــەش بــدرێ، 
خــۆ ئەگــەر زەكاتــی زەكاتەكەشــی بدرێتــێ، هێشــتا هــەر 

ســەروزیادیەتی.
سێیەم/ نەزر و خێر و سەدەقە:

بــە  دەبێــت  زانكۆیــە  ئــەو  وابــووە  پێــی  مامۆســتا 
ســەرچاوەی ڕووناكــی بــۆ هەمــوو الیــەك و بــەری 
خزمەتەكــەی دەگاتــە هەمــوان، قوتابخانــەی ئایینــی و 
نــوێ و هــەم تەكیــە و خانەقایشــە، بــەم جــۆرە دەكــرێ 
ــە. ــەم قوتابخانەی ــە ئ ــەزر و ســەدەقەكانیش ڕوو بكەن ن

سه رچاوه  و په راوێزه كان
نــوور،  پەیامەكانــی  ســەرجەمی  »داوەرییــەكان«   -١
بەرگــی ٦، وەرگێــڕ: فــارووق ڕەســوڵ یەحیــا، ل 3٥.
٢- بدیــع الزمــان و فكــرة االتحــاد االســالمی، د. حســین 
چلیــك/ ناونیشــانی باســێكە كــە لــە كۆنگــرەی جیهانیــی 
ســەعیدی  به دیعوززه مــان  بــە  ســەبارەت  ســێیەم 

نوورســی بەشــداریی پــێ  كــردووە. ل ٥3٥.
ــوان )١٨٩٨-١٩١٨(،  ــە نێ ــی كــوردی ل 3- ڕۆژنامەگەری

نەوشــیروان مســتەفا.

د.  االســالمی،  االتحــاد  فكــرة  و  الزمــان  بدیــع   -4
حســین چلیــك، لــە پــەڕاوی المؤتمــر الثالــث )تجدیــد 
الفكــر االســالمی فــی القــرن العشــرین(، الپــەرە ٥3٥. 
ســەعید  مامۆســتا  بەدیعوززەمــان  خزمەتەكانــی 
نوورســی بــە كوردســتان  و ئــەو پڕۆژانــەی كــە لــە 
هەگبەكەیــدا بــوون  و تەرخانــی كــردوون بــۆ گەلەكــەی، 
ــۆن  و  ــی ك ــی ژیان ــك زۆرن  و لــە هــەردوو قۆناغ گەلێ
نوێیــدا  و بــە دڵ و بــە گیــان بــە كــردەوە بێــت یــان 
بــە ئامــۆژگاری  و نووســین، هەوڵــی زۆری داوە بــۆ 
شــتی  گــەل.  ڕۆڵەكانــی  وریاكردنــەوەی  و  هۆشــیار 
زۆر نوســراون بــە زمانــی توركــی و عارەبــی، بــەاڵم 
جێگــەی داخــە كــە بــە كــوردی شــتێكی ئەوتــۆی لەســەر 

نەنووســراوە.
جێــی پەژارەیــە كــە لــە پــەڕاوی )زانایانــی ئیســالم(دا 
خزمەتەكانــی بدیــع الزمان زۆر لە ئاســتیان دابەزێنراوە 
و ئــەوەی دەربڕیــوە كــە بەدیعوززەمــان وەك پێویســت 
كــورد  موســوڵمانی  میللەتــی  لــە  مشــووری  و  خــەم 
نەخــواردووە كــە ئــەو كاتــە زۆر ســتەمدیدە  و لێقەومــاو 
ســەرچاوەی  ٢3٦ی  ل  )بڕوانــە  بــووە  چەوســاوە  و 
ناوبــراو، دانــراوی م. عەلــی باپیــر(. لــەم پڕكێشییەشــدا 
مامۆســتای نووســەر )وەك زۆر لە نووســەرەكانی تر( 
هیــچ خــۆی مانــدوو نەكــردووە و بــە درشــتی بــە ســەر 
ــان و مێــژووی  ــە ژی ــر ل بابەتەكــەدا ڕۆشــتووە و وردت

خەباتــی بەدیعوززەمانــی نەكۆڵیوەتــەوە. بــەش بــە 
حاڵــی خــۆم، كە بابەتی تایبــەت بە بەدیعوززەمانم 
ــەری كــورددا  ــە خوێن ــم ب ــدەوە، زۆر بەزەیی خوێن

هاتــەوە و لــە خۆمــم پرســی باشــە ئەگــەر قەڵەمێكــی 
ــكات،  ــەم جــۆرە باســی بەدیعوززەمــان ب ــز ب ــاوا بەهێ ئ
ئەبــێ  خوێنــەری ســادە چۆنــی لــێ  تێبــگات؟! ئەگینــا 
مێــژووی ژیانــی مامۆســتا  و ئــەو بەڵگەنامانــەی كــە 
نامــەی  چەندیــن  هــەن،  پەڕاوەكانــدا  ڕۆژنامــە  و  لــە 
ماســتەر  و دكتــۆرا كــە لەســەری نوســراون و تــا ئێســتا 
دەیــان كۆنگــرەی جیهانــی بــۆ توێژینــەوەی ژیــان و 
بیروڕاكانــی لــە چەندیــن شــوێنی جیــاوازدا بەســتراون، 
تــەواوی  بــە  كــردووە،  توێژینەوەیــان  نووســەرانیش 
پێچەوانــەی ئــەو پڕكێشــییە خێرایــە دەردەخــەن. لــە 
هــەردوو بەرگــی »داوەرییــەكان« و »ژیاننامــە«دا ئــەم 
بابەتــە بــە درێــژی بــاس كــراون، بــەاڵم ئێمــە لێــرەدا 
بــە كورتــی باســمان كــردووە، بــە نیــازم لــە پەڕاوێكــی 

ســەربەخۆدا بــە درێــژی باســی ئــەم بابەتــە بكــەم.
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٥ »داوەرییــەكان«، ســەرجەمی پەیامەكانــی نــوور، 
بەرگــی ٦، ل ١٠3.

نــوور،  پەیامەكانــی  ســەرجەمی  »ژیاننامــە«،   ٦
.١4٢ ل   ،٩ بەرگــی 

نــوور،  پەیامەكانــی  ســەرجەمی  »ژیاننامــە«،   ٧
.١43 ل   ،٩ بەرگــی 

٨ ڕۆژنامــەی )شــرق و كردســتان( ب/١4٧، ١٩ی 
»ژیاننامــە«،   .١ /ل   ١٩٠٨ دووەمــی  تشــرینی 

٩، ل ١4٠. بەرگــی 

٩ ژیاننامە، ل ١4٥.
١٠ ژیاننامە، ل ١4٨، پاشبەندەكان، ل ٦٠4.

١١ ژیاننامە، ل ١4٨، 
١٢ داوەرییەكان، مونازەرات، ل 3٨١.

١3 ژیاننامــە، ل ١٥٢، داوەرییــەكان، مونــازەرات، 
ل 3٨٢.

١4 داوەرییەكان، 3٨٥.



 د. حەسەن خالید موستەفا موفتی
 

ئاشــکرایە کــە زانــای خودانــاس مامۆســتا ســەعید نوورســیی کوردی )ڕەحمەتــی خودای لێ 
بێــت( لــە چەرخــی خوێــدا و تــا ئەمــڕۆش بــە بیرمەنــدی نــاوازە و گــەورەی جیهانــی ئیســالم 
بــە تێکــڕا و ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت بــە تایبــەت دادەنرێــت. بۆیــە جگــە لــە ســەرقاڵییەکانی 
لــە بوارەکانــی پێگەیانــدن و تێگەیاندنــی قوتابیانــی نــوور، هەروەهــا ســه رقاڵی تەدریــس و 
ئیرشــاد و جیهادکردن بووه  لەتەک نەفس و شــەیتان و داگیرکەراندا بە هەموو جۆرەکانی 
تێکۆشــان و جیهــاد، واتــە )بانگــەواز و قەڵــەم و شــیر(. وێــڕای ئەمانــە، مامۆســتای نــاوازە 
لــە هەمــوو بوارێکــی خزمەتکــردن بــە ئیســالم و موســوڵمانان و تەنانــەت مرۆڤایەتییشــدا 
ــاش  ــە دروشــم. پ ــی ب ــژاردووە و کردوویەت ــاو داوە و نەســرەوتنی هەڵب ئەســپی خــۆی ت
ــا ئەمڕۆیــش هەمــان ڕێگــه  و ئامانجیــان  ــە دونیــای ئیســالمدا ت ئەویــش قوتابیانــی نــوور ل

هەیــە و لــەو پێنــاوەدا هــەوڵ دەدەن و تێدەکۆشــن.

ستراتیژیی 
چاکسازی 

بۆ پرۆسەی 
خوێندن لە 

دیدی بیرمەندی 
ناوازەی کورد

بەدیعوززەمان سەعیدی نوورسی
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نوورســی  عەلالمــەی  کــە  بوارانــە  لــەو  یەکێــک 
)ڕ.خ( هــەردەم خەمــی بــۆ دەخــوارد و لــە هەوڵــی 
نەبــڕاوەدا بــووە بــە مەبەســتی چاکســازی و تەبایــی 
و لێکترنزیکبوونــەوە، بریتــی بــووە لــە جۆرەکانــی 
و  تەصەوفــی  و  شــەرعی  ئایینیــی  قوتابخانــەی 
ــە  ــە ســەر ب ــەی ک پێشــکەوتن و حەداســە، چ ئەوان
حوجــرەی مزگەوتــەکان بــوون، چ ئەوانــەی کــە 
ســەر بــە تەکیــە و خانەقــاکان بــوون، چ ئەوانــەش 
کــە دواتــر پەیــدا بــوون و نــاوی نوێخــوازی و 

حەداســەتیان بــۆ خۆیــان هەڵبــژارد.
مامۆســتای پایەدار، پاش ئەزموونێکی کەموێنەی 
لــە هەمــوو بوارەکانــی زانســتی نەقڵــی و عەقڵیــدا، 
ــەوە  ــە پێگەیانــدن و پەروەردەکــرن و وانەگوتن ب
و دانانــی دەیــان کتێــب و نامــەی بەهێــز و شــەرح 
تەعلیــق  و  قورئــان و ســوننەت  ڕاڤەکردنــی  و 
دەیــان  بــۆ  پەراوێزنووســین  و  شــیتەڵکاری  و 
ســەرچاوەی متمانــەدار لــە تێکــڕای زانســتەکاندا، 
دروســتی  خوێندنــەوەی  پــاش  هەروەهــا 
واقیعییانــەی بــۆ هــەر ســێ جــۆری قوتابخانــەکان، 
خــۆی  تێبینیــی  و  ســەرنج  نوورســی  مامۆســتا 
یاداشــت دەکات لــە ســەر ئــەو قوتابخانانــە و 
کــە  ئــەو ڕاســتییەی  ئەنجامــدا گەیشــتە  لــە 
ــەر  ــە ه ــڕۆ موســوڵمانان پێویســتیان ب ئەم
و  هەیــە  قوتابخانــەکان  جــۆری  ســێ 
دەتوانرێت بەو بیر و فەلســەفەیەی کە 
دای ڕشــت، هەرســێکیان تــەواوکاری 

ــڕ. ــەک یەکترب ــن، ن ــر ب یەکت
پرســیارێکدا  وەاڵمدانــەوەی  لــە 
دەورووژێنرێــت  جــار  زۆر  کــە 
کــە  کاتــەی  لــەو  دەگوترێــت:  و 
ڕاســتەقینەی  نموونــەی  ئیســالم 
شارســتانیەتە لــە چەرخــی بــەرزی 
نەیتوانیــوە  بۆچــی  پێشــکەوتندا،  و 
وەک ئــەم شارســتانیەتەی کــە ئەمــڕۆ 
هەیــە، پێشــبکەوێت؟ واتــە موســوڵمانان 
چەرخــەدا  لــەم  نەیانتوانیــوە  بــۆ 
تەکنەلۆژیــا  ئــەو  ئاســتی  بگەنــە 
ــە  ــەی ک و پێشــکەوتنە مەعریفیی
خەڵکــی تــر هەیانــە و شــانازیی 

دەکــەن؟ پێــوە 

شارســتانیەتە  ئــەو  کــە  ڕاســتییەی  ئــەو  وێــڕای 
شارســتانیەتی مرۆڤایەتییــە، تێکــڕای مرۆڤەکانــی ســەر 
ڕووی زەوی لــە کۆنــەوە تــا ئەمــڕۆ بــە موســوڵمان 
و ناموســوڵمانەوە هەریــەک لــە بــوار و جوگرافیــا و 
پێگــە و دەســت و زمــان  ناوەنــدی خۆیــدا جێگــە و 
و مێشــک و بیــر و ئەندێشــەی بــە ئەنــدازەی خــۆی 
هەبــووە و هەیــە و هاریــکار بــووە لــە دروســتبوونی 

ئەمــڕۆدا... شارســتانیەتەی  ئــەم 
وێــڕای ئەمــە، مامۆســتا نوورســی پێــی وایــە کــە ئەگــەر 
و  زانســت  ســەرچاوەی  لــە  ڕاســتەقینە  چاکســازیی 
مەعریفەتــدا بكرێــت کــە قوتابخانەکانــی نێــو جیهانــی 
و  ئایینییــەکان  قوتابخانــە  هەرســێ  و  ئیســالمییە 
قوتابخانــە تەصەوفییــەکان و قوتابخانــە ســەردەمییە 
ئــەو  دەکرێــت  بــن،  یەکتــر  هەماهەنگــی  میرییــەکان 
هەیــە،  جیهانــدا  لــە  ئەمــڕۆ  کــە  شارســتانییه ته ی 
لــە  چــۆن  وەک  بکــەن،  ڕابەرایەتیــی  موســوڵمانان 
زۆرێــک لــە چەرخەکانــی پێشــوودا ڕابەرایەتیــی زانســت 

کــردووە. مرۆڤایەتییــان  جیهانــی  مەعریفەتــی  و 
بۆیە شێخ سەعیدی نوورسیی کوردی دەفەرمووێت:

بــە الی منــەوە گرنگترین هــۆکاری دواکەوتنەکە بریتییە 
ــر و مەشــرەبەکانی  ــی ڕا و بۆچــوون و بی ــە جیاوازی ل

بەرنامــەی خــودی ئــەو قوتابخانانــە:
»أری أن أهم سبب في ذلك هو: تباين األفكار وتخالف 
المشــارب بيــن أهــل المــدارس الدينية والمــدارس الحديثة 

والزوايا«)سيرة ذاتية( بديع الزمان النورسی: ل: ٧٢(.
واتــە: خەڵکانــی مەدرەســە ئایینییــەکان خەڵکــی ســه ر 
بــه  مەدرەســە نوێیــەکان تاوانبــار دەکــەن بــە الوازییــان 
ــی  ــە ئەهل ــش، وات ــدەدا. ئەمانی ــن و عەقی ــواری ئایی ــە ب ل
دەکــەن  تاوانبــار  ئــەوان  ســەردەمییەکان،  قوتابخانــە 
بــەوەی کــە بــەرەو ڕووی زانســتە نوێیــەکان نەچــوون 
و شــارەزاییان لــە زانســتی ســەردەمدا نییــە. هەروەهــا 
قوتابخانــە  ئەهلــی  ســەردەمییانەش  قوتابخانــە  ئــەم 
و  زاوییــە  و  خانەقــا  بــە  ســەر  تەصەوفییەکانــی 
تەکیــه کان وا نیشــان دەدەن کــە گوایــە دەشــوبهێن بــە 
ئەهلــی بیدعــەت لــە هەنــدێ هەڵســوکەوتی تاکەکانیانــدا!
ئــەم  وەاڵمــی  نوورســی  مامۆســتا  پاشــان 
دەفەرمووێــت: و  دەداتــەوە  تاوانبارکردنەیــان 
خانەقــاکان  ئەهلــی  بەرامبــەر  بۆچوونەیــان  »ئــەم 
بــۆ  ناحــەق  نادروســتی  گومانێکــی  لەســەر  تەنهــا 
ــە  ــان ل ــە عەوامەکانی ــن ک ــە نازان ــووە، چونک دروســت ب
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ــک  ــرەکان هەندێ ــە دەرەوەی زیک ــرەی موباحــدا ل دائی
هەڵســوکەوت دەکــەن كــه  ئەمــە تەنهــا بــۆ ڕازاندنــەوە 
یــاد و زیکــری  بــۆ  و تەشــویق و هاندانــی خەڵکــە 
ــەاڵم  ــە، ب ــی بیدعــەت و خــراپ نیی ــە کارێک خــودا، وات
دەرگای  کردنــەوەی  هــۆی  بــە  کــە  ناشــاردرێتەوە 
ئاســانکاری و ئەمپەڕگرتنــی ئەمــان و ئەوپەڕگرتنــی 
ــک کاری ناشایســتە تێکــەڵ کــراوە، بــە  ئــەوان هەندێ
ــە بیــر  هــۆی لێکترازانــی ئــەم قوتابخانانــە بــە تێکــڕا ل
و بۆچــوون و مەشــرەب و خواســتەکانیان ڕەوشــتی 
ئیســالمەتی بــە شــێوازێک لــە شــێوازەکان داچڵــەکا و 
ــە  ــەو هۆیەیشــەوە موســوڵمانان ل ــوو، ب ــەوازە ب پەرت
کاروانــی شارســتانییه ت و مەدەنییــەت دواکەوتــن.«

پاشان دەفەرمووێت:
»وعــاج هــذا: تدريــس العلــوم الدينيــة يف املــدارس 
العلــوم  بعــض  وتحصيــل  حقيقيــًا،  تدريســًا  الحديثــة 
الحديثــة يف املــدارس الدينيــة يف موضــع الحكمــة القديمــة 
التــي أصبحــت ال ضــرورة لهــا... وكــذا تواجــد علمــاء 
متبحّريــن يف التّكايــا... ويؤمــل أمــًا قويــًا بعــد هــذا 
ــعُ  ــقًا يقط ــازًا متناس ــة جه ــق الثاث ــذه املراف ــح ه أن تصب
املراتــب نحــو الرّقــي والتقــدّم«. )ســرة ذاتيــة( بديــع 

.)72 ل:  النــورسی:  الزمــان 
واتــە: بــۆ چارەســەری ئــەم کێشــە و کێشمەکێشــە 

و  ئیســالم  شارســتانیەتی  هەســتانەوەی  لەپێنــاو 
ــەم ســتراتیژە  پێشــکەوتنی موســوڵماناندا، پێویســتە ئ
بگیرێتــە بــەر لــە نێــوان هەرســێ جــۆر قوتابخانەکانــی 
جیهانــی ئیســالمی بــە گشــتی و دەوڵەتــی ئەوســای 
کەمالیزمــی میراتگــرەوەی ســەڵتەنەتی عوســمانی کــە 
ــەوەی: ــە ل ــەوە، ســتراتیژەکەیش بریتیی ــی دەکات ڕوون
قوتابخانــە  ئایینییەکانــی  زانســتە  »پێویســتە 
و  حوجــرە  و  مزگــەوت  بــە  ســەر  ئیســالمییەکانی 
نێــو  بخرێنــە  دروســتی  و  ڕاســتی  بــە  خانەقــاکان، 
ــە قوتابخانــە نــوێ و ســەردەمییەکاندا کــە  پرۆگــرام ل
حکومــەت دروســتی کــردوون، هەروەهــا بە مەبەســتی 
ڕاگرتنــی تــەوازون و هەماهەنگــی و لێکتێگەشــتن و 
ــە  ــە زانســتەکانی ســەردەم ک ــک ل ــەواوکاری، هەندێ ت
پێشــکەوتنیان  و  مروڤایەتــی  دونیــای  بــە  خزمــەت 
دەکات، بخرێتــە پرۆگرامــی قوتابخانــە ئایینییەکانــەوە 
و لەبــری وانــەی )لۆجیــک و حیکمەتــی یۆنانیــی کــۆن( 
ــەو  ــا ئ ــەو بایەخــە زانســتییەی نەمــاوە، ب کــە ئێســتا ئ
ــێ  ــان پ ــن و ئاڵوگۆڕی زانســتە ســەردەمییانە بخوێنرێ
بکرێــت، هەروەهــا ڕۆڵــی پــڕ بایەخــی زانــا گــەورە 
قووڵداچووەکانــی دونیــای زانســت و مەعریفــەت و 
ڕەوشــتی نێــو نێوەنــدی تەکیــه  و خانەقــاکان نابێــت لــە 
بیــر بکرێــت لــەو پرۆســەدا.« )واتــە پێویســتە زانســتی 
ئەوانیــش بــە تایبــەت لــە بــواری تەصــەوف و ســلوک 

و عیرفانــدا گرنگیــی پــێ بدرێــت و بخرێتــە نێــو 
ســەردەمییەکانەوە...( قوتابخانــە  پرۆگرامــی 

پاشان دەفەرمووێت:
»هیوایەکــی زۆر بەهێــز هەیــە ئەگــەر بــەو شــێوەی 

کــە گوتمــان، هەماهەنگــی هەبــێ لــە نێــوان هــەر ســێ 
جــۆر لــە قوتابخانەکانــدا، ئــەو کات ئــەو ســێ ناوەنــد و 
پێگەیــە پێکــەوە ببنــە دەزگایەکــی زۆر یەکڕیــز و پتــەو 
و هــاوکار کــە بتوانێــت قۆناغەکانــی شارســتانییه ت 

ببــڕێ بــەرەو بــەرزی و پێشــکەوتن.«
ئێستایش ئەگەر هەمان ستراتیژی مامۆستا نوورسی 
بــە ڕاســتی و دروســتی لــە قوتابخانــە و کۆلێــژەکان و 
ناوەنــدە شــەرعی و یاســایی و مەعریفــی و عیرفانــی 
بکرێــت،  پیــادە  ڕۆشــنبیرییەکاندا  و  ئەکادیمــی  و 
موســوڵمانان لــە جیهانــی ئیســالمدا لــە تێکــڕای بــوارە 
ــی  ــە پیادەکردن ــن ب ــدا دەتوان زانســتی و مەعریفییەکان
ئــەو ســتراتیژە هەنگاوێکــی جۆریــی یەکجــار گــەورەی 
وەهــا بنێــن کــە جێگــەی سەرســووڕمانی ناوەندەکانــی 
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شارســتانییەتی ســەردەم بێت لە دونیادا، هەر وەک 
چــۆن داهێنانــی زانایانــی موســوڵمان لــە چەرخــی 
زێڕینــی ئیســالمیدا جێگــەی سەرســووڕمانی پادشــا 

و نێوەندەکانــی ڕۆژهــەاڵت و ڕۆژئــاوا بــووە.
خــودای گــەورەش هــاوکاری دڵســۆز و چاکەخــواز 

و چاکســاز و زانســتخوازانە.

پرۆفیســۆری یاریــدەدەر لــە زانکــۆی صــالح الدین، 
هەولێر

 ٢٢ شوال ١43٧ک- ٢٨ تموز ٢٠١٦ز
yahoo.com@Hasanmufty٢٠٠٠



حەبیب موحەممەد سەعید

لــە كۆتــا ســاڵەكانی شەســتەكاندا بــۆ یەكــەم جــار نــاوی مامۆســتا ســەعید نوورســیم بەرگوێ كەوت و لــە كتێبێكی 
خنجیالنــەدا خوێندمــەوە، كەمــێ شــارەزای ژیانــی بــووم. دواتــر وردەوردە -بــە درێژایــی ســااڵنی حەفتــاكان و 
هەشــتاكان- لــەم كتێــب و لــەو گۆڤــارەوە خەریــك بــووم و تــا ڕادەیــەك شــارەزای ژیــان و بەرهەمەكانــی كــە 

پێیــان دەوتــرێ )پەیامەكانــی نــوور(، بــووم.
ــەوە و هەرچــی  ــەوە. منیــش دەمخوێندن ــە كــوردی و بــاڵو دەبوون ــەوكات وردەوردە نووســینەكانی دەكــران ب ئ
ســەرنجی پەیامێكیــم دەدا، دەمبینــی شــێوازی نووســینەكەی زۆر ســەیرە، لــە شــێوازی ئــەم چەرخــە ناچێــت و 

ــی مــرۆڤ دەحەســێننەوە. ــەروەردەی دڵ و ڕۆح دەكــەن و گشــت هەســتە ناســك و نیانەكان چارەســەری پ
ئەوســا بڕیــارم دا ژیانــی ئــەم كەڵەزانــا هاوچەرخــە موســوڵمان و شۆڕەســوارە بەجەرگــەی كــوردان، خوانــاس 
و خزمەتگــوزاری ئیســالم، بناســین و ئــاگاداری بیــن و بــە كۆمەكــی خــوا بــە دەوروبەرمانــی بناســێنین، چونكــە 
شــەرمەزارییە ئێمــە لێــی شــارەزا نەبیــن و نەیناســین، بگــرە بــە كوێرانــە و بەوپــەڕی گێلییــەوە دژی بیــرە 
ــان و بەگشــت  ــە سەرانســەری جیه ــی دەگەن ــدا وا پەیامەكان ــە كاتێك ــە ئاشــتیخوازەكەی بوەســتینەوە، ل ڕووناك

ناوازەیی 
بیری مامۆستا 

سەعیدی 
نوورسی
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زمانێــك بــاڵو دەبنــەوە.
مێــژووی  ناســكەی  كاتــە  لــەو  دا  ســەرنجم 
ڕابــوردوو(  ســەدەی  )ســەرەتاكانی  ئیســالمدا 
لــەو شــوێنە گرنگــەی واڵتــی موســوڵماناندا،  و 
مامۆســتا بــە تاقــی تەنهــا، وەك شــێری بێشــە، 
لــە بــەردەم ســتەمكاراندا وەســتاوە و بێپــەروا 
بیروبــاوەڕی ئیســالم و ڕاســتییەكانی قورئــان 
ــە تینــووەكان دەكات.  و ئیمــان پێشــكەش بــە دڵ
و  مەردانــە  مامۆســتا  دا،  هەڵوێســتەی  لــەم 
بێپــەروا لەســەر كاری ژیرانــە و شــەرعییانەی 
خــۆی بــەردەوام بــوو، ئەگەرچــی دوژمنانــی 
واڵتــی ئیســالم بــە نــاڕەوا تاوانباریــان دەكــرد 
و دەمــێ بەنــد و دەمــێ ڕەهەنــدە و دەمــێ 
ئیقامەجەبــری  بــە  دەمــێ  و  دادگا  بــەردەم 

دەدا. ئازاریــان 
زیاتــر  تــا  دنیاپەرســتەكانیش  كاربەدەســتە 
ــر و  ــازاری مامۆســتای غەریــب و تەنهــا و پی ئ
الواز و نەخۆشــیان دەدا، ئەمیش زیاتر لەســەر 
بەرزكردنــەوەی دەنگــی ئیمــان ســوور دەبــوو و 
ئەمپــەڕ و ئەوپــەڕی واڵتــی پــڕ دەكــرد لــە پەیامە 
ئیمانییەكانــی تــا ڕۆڵــە مانــدوو و ســتەملێكراو 
موســوڵمانان  ســەرگەردانكراوەكانی  و 
و  بدەنــەوە  ئیمانــەوە  الی  بــە  ئــاوڕێ 
خۆیــان  هەڵبژاردنــی  و  ویســت  بــە 
بــۆ ســەرچاوەی فێنــك و زواڵڵــی 

قورئانــی پیــرۆز بگەڕێنــەوە.
كۆتایــی  تــا  شــێوەیە،  بــەم 
ــرۆزی  ــی لەســەر كاری پی تەمەن
بــەردەوام بــوو، ئــەو كارەی كــە 
بــۆ ئــەم چەرخــە و لەمــەودواش 
بــوو  ئــەوە  ئەســتۆی.  خراوەتــە 
دوای ڕەنــج و زەحمــەت و مەینــەت 
و ماندووبوونێكــی تــەواو تەمەنــی 
ســاتێ  ئــەوەی  بــێ  بــرد،  بەســەر 
دوژمنانــی  و  مولحیــد  بــۆ  نەرمــی 

دەربخــات. ئیمــان 
ئەگەر سەرنج لە نووسینەكانی 
دەبینیــن  بدەیــن،  مامۆســتا 
خــۆی  بــۆ  هەریەكەیــان 
ــن  ــە دەربڕی سەراســیمایەكە ل

و نووســینەوە و فیكرەكانیــدا. ئــەوە پەیامــی )بیمــاران(
ــی وەك  ــاوازەی مەعنەوی ــی ن ــە بیســتوپێنج دەرمان ە ك
بــە  دەبەخشــێت  برینــەكان  ســاڕێژكەری  مەڵهەمــی 

خــۆی. خــودی  پێــش هەموویــان  و  نەخۆشــەكان 
و  دڵدانــەوە  جوانتریــن  كــە  )پیــران(ە  پەیامــی  یــان 
ســەبووریی مرۆڤــە لــە دەمــی پیربوونیــدا كــە لێرەشــدا 
مامۆســتا بــە بینینــی تاڵەمــووە ســپییەكانی خــۆی دوای 
هەســتی  دروســتبوونی  و  تەمەنــی  لــە  ســاڵێك  چــل 
ترســناكی پیــری و مــردن دڵــی خــۆی داوەتــەوە و ئــەو 

هەســتانەی بــۆ هاتــوون.
ڕوودانــی  حەقیقەتــی  كــە  )پەیامــی حەشــر(ە  یاخــود 
ڕۆژی ڕەســتاخێز و حەشــر بە بەڵگەی عەقڵی و نەقڵی 
وەهــا دەچەســپێنێ كــە تەنانــەت فەیلەســوفێكی وەك 
)ئیبــن ســینا(ش دەستەوســان بــووە لــەو چەســپاندنەدا 
و وتوویەتــی )الحشــر لیــس علــی مقاییــس عقلیــة(. بــەاڵم 
مامۆســتا بــە كۆمەكــی نــووری ئایەتێكــی قورئــان و 
پــاش چــل جــار خوێندنــەوەی، توانیــی بــە دوازدە وێنــە 
و دوازدە ڕاســتیی گومانبــڕ ئــەو كێشــەیە چارەســەر 

بــكات.
بینینەكانــی  )ئایەتولكوبــرا-  پەیامــی  لــە  یاخــود 
مامۆســتای  ســەرنجی  وردی  بــە  گەشــتیارێك(دا 
ئیمانییەكانــدا  پلــە  بــە  چــۆن  كــە  دەدا  گەشــتیارم 
ســەردەكەوت و پلــە لــە دوای پلــە شــارەزایی زیاتــر 
دەبــوو و تــا لــە ئەنجامــدا گەیشــتە پلەیــەك كــە بتوانــێ 
بانگــەوازی  بــۆ  چەرخــە  ئــەم  پێویســتی  نەخشــەی 

بكێشــێ! ئیســالم 
دوای ئەوە نۆبەی پەیامی )ناوی هەرەمەزن - ئیســمی 
ئەعــزەم( هــات كــە بــە شــێوازێكی زۆر مەعنەوییانــە 
بــاس لــە درەوشــانەوەی شــەش نــاوی جــوان و هــەرە 
مەزنــی خــوای گــەورە دەكات لــەم گەردوونــەدا و پــاش 
تەواوكردنــی، دڵــم پــڕ بــوو لــە متمانــە كــە: ئەم نووســینە 
لــەو جــۆرە نووســینە ئاســاییانە نییــە كــە ئێمــە دەیزانین، 
بەڵكــو زانســتێكە بــە ئیلهامــی خوایــی پێشكەشــی كــراوە 
ــی ئایەتــی  ــە هــۆی خواپەرســتییەكەیەوە. بەپێــی بەڵێن ب
پیــرۆزی قورئــان ]واتقــوا اللــه و یعلمكــم اللــه[. كەواتــە 
مامۆســتا نوورســی، بــە چاودێریــی خوایــی، بــۆ كارێكــی 
گــەورە و پیــرۆز هەڵبژێــردراوە و پــەروەردە كــراوە بــۆ 

تازەكردنــەوەی كاروبــاری ئیســالم )نوێخــوازی(.
ئــەوەی كــە زۆر ســەرنجی ڕاكێشــام لــەم پەیامــەدا، 
الی  خــوا  گەورەكانــی  و  پیــرۆز  نــاوە  كــە:  ئەوەیــە 
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ســەرداری ئەولیایــان حەزرەتــی ئیمامــی عەلــی )خــوا 
لێــی ڕازی بــێ( هــەر ئــەو شــەش نــاوەن كــە نووریــان 
بــۆ مامۆســتا نوورســییش دەركەوتــووە، لێــرەدا لــە 
پایــەی بــەرزی مامۆســتا نوورســی شــتێك تێگەیشــتم، 
ئەمــەش پاڵــی پێــوە نــام بپرســم: تــۆ بڵێــی بتوانیــن 
بڵێیــن: )ئیمامــی عەلــی كەوانەیەكــی كردووه تــەوە و 
مامۆســتا نوورســییش دای خســتووە( وەك ئــەوەی 
ــرە  ــی دوو زنجی ــام ســەرەتا و مامۆســتاش كۆتای ئیم
نوورانییەكــە بــن؟! )دوو زنجیــرە نوورانییەكــە بریتیــن 
لــەو نــەوە و وەچانــەی كــە لــە حەزرەتــی حەســەن 
درێژایــی  بــە  كــە  كەوتوونەتــەوە،  حوســەینەوە  و 
ــان  ــا و خواناســی زۆری ــاوی زان ــژووی ئیســالم پی مێ
لێكەوتووه تــەوە، مامۆســتا نوورســییش لــە ســەری 
دایكیشــیەوە  ســەری  لــە  و  حەســەنی  باوكیــەوە 
حوســێنییە خــوا لێیــان ڕازی بێــت، بۆیــە وا بــووه  بــە 

میراتگــری هــەردوو زانســتی عەقــڵ و دڵ.(
ــەڕاوی )مەســنەویی  ــی پ ــۆرەی چاپكردن ــەم جــاره  ن ئ
نــووری( هــات كــە بەرگــی هەشــتەمی )ســەرجەمی 
پەیامەكانــی نــوور(ە و بریتییــە لــە كورتــەی بیــری 
پەیامــەكان و شــەتڵگەیانە. مامۆســتا لــە دواســااڵنی 
بــە ڕاســتی  داینــاوە و  ســەردەمی عوســمانییەكاندا 
دەریایەكــی زۆر بەرفراوانــی زانســت و دانســتەكانە و 
زانســتگەلێكی خەســت و چڕوپــڕی ڕۆحییــە، مەلەوانی 
خــۆی دەوێ كــە دەســتی بــەو میــوە و بەرهەمــە نایابــە 

ــگات. ــەی ب ــەرز و بڵندان ب
نووســینە  ئــەم  بــووم...  سەرســام  پێــی  زۆر  زۆر 
خەســت و چــڕە، هــەزار حەیــف، هەركەســێ دەســتی 
لێــی تێنــاگا، ڕاســتەوخۆ پشــتی تێــدەكا،  دەداتــێ و 
ــژەی ســەركەوتنی  ــۆ پەی ــەڕێ ب ــەوەی بگ ــی ئ لەجیاتی

ئــەو بەرزاییــە ســەختە.
لــە ڕاســتیدا ئێمــە پێویســتمان بــە دڵ و دەروون و 
گیانێــك هەیــە كــه  ئەوەنــدە بــەرز و شــارەزا بێــت، 
نایابــە  بەرهەمــە  ئــەم  بێســتانی  میــوەی  بتوانــێ 
بچنێتــەوە ، ئەگینــا بــە نــاڕەوا خۆمــان كــردووە بــە 
ئوممەتــە. ئــەم  ئیماندارەكانــی  پێشــینە  جێگــەداری 

ــەوە و ســەرنجدانی بۆچــوون و  ــە ئەنجامــی خوێندن ل
هەڵوێســتەكانی مامۆســتا نوورســی لــە پەیامەكانــی 
نــووردا هەنــدێ شــتی ســەیر و نــاوازە و جوانمــان 
بــەدی كــردووە كــە جێــی سەســوڕمانن، حەزمــان كــرد 

ــەوە: ــر ڕوون بكەین ــان زیات ــا گرنگەكانی ــی توان بەپێ

هاوبەشی لە كاری قیامەتیدا: 
ــان  ــە قورئ ــاوازەی ل ــی ن مامۆســتا نوورســی ڕێبازێك
ــدارەوە  ــارەی كاری ئیمان ــوە لەب و ســوننەت هەڵگۆزی
بیــر و هەســتی  بــە  دەبــێ  كــە  لــەم ســەرزەوییەدا 
ــۆ ئیســالم بكــرێ،  ــەوە كار ب دەســتەجەمی و كۆمەڵیی
تەنانەت خواپەرســتی و كاری كەســی ماوەی تەنهایی 
تیــا نییــە. مامۆســتا بــۆ ئــەم بۆچوونــەی نموونــەی 
)پێنــج( كەســمان بــۆ دێنێتــەوە كــە یەكێكیــان نــەوت و 
یەكــێ فتیلــە و یەكــێ شووشــەی چــرا و یەكــێ چراكــە 
و یەكێكیشــیان شــقارتەیان ئامــادە كــردووە تــا بــە 
هەموویانــەوە و بــە هاوبەشــی چرایەكــی نــەوت بــە 
دەســت بێنــن. كاتــێ كــە دای دەگیرســێنن، وەك ئــەوە 
ــن. كاری  ــەواو ب ــی چرایەكــی ت ــە هەریەكــە خاوەن وای
قیامەتییــش هــەر بــەم شــێوەیەیە و هیــچ موســوڵمانێ 
بــە تەنهــا ســەركەوتوو نابێــت بــۆ مســۆگەركردنی 
قیامەتــی تاكــو هاوبەشــیی براكانــی نــەكات، بــۆ نموونە 
كاتــێ كــە موســوڵمان نوێــژ دەكا )ئەگەرچــی بــە تەنهــا 
و لــە شــوێنێكی چۆڵیشــدا بێــت( كــە دەڵــێ: ]إیــاك 
نعبــد و إیــاك نســتعین[ ئــەوە دەگەیەنــێ هاوپەیمانــی 
لــە  هەموویانــەوە  بــە  و  گەورەیــە  زۆر  كۆمەڵێكــی 
خواپەرســتیدا هاوبەشــن و بــە یــەك دڵ و یــەك زمــان 
هــاوار لــە پــەروەردگار دەكــەن بــۆ هیدایــەت و گرتنــی 
ڕێگــه ی ســەرفرازی. )وەك لــە مەكتووبــی ٢٩یەمــدا 
باســی كــردووە، كــە مامۆســتا ســەرنجی نوونــی 
)نعبــد( دەدات و لەنــاكاودا گەورەیــی و پڕ دانایەتیی 

نوێــژی بەكۆمەڵــی بــۆ دەردەكــەوێ، لــە مزگەوتــی 
)ســوڵتان بایەزیــد(ی ئەســتەنبووڵەوە هەمــوو ئەهلــی 
بــۆ  یەكتــر  پشــتگیری  و  شــایەت  بوونــە  مزگــەوت 
مزگەوتەكانــی  هەمــوو  وا  پاشــان  و  نوێژەكانیــان 
بەیەكــەوە بەســتران و هەمــوو شــار  ئەســتەنبووڵ 
بــوون  لــێ هــات و هەمــوان  یــەك مزگەوتــی  وەك 
بــە تــكاكار و پشــتگیریكەری یەكتــر. ئینجــا ســەرنجی 
كەعبــەی پیــرۆز دەگــرێ كــە هەمــوو موســوڵمانانی 
ســەر زەوی بــە دەوریــدا ئەڵقــەی نوێژیــان بەســتووە 
و سوپاســی خــوای گــەورە دەكات و دەڵــێ ]الحمــد 
تــكاكار و  ئــەو هەمــوو  لەســەر  العالمیــن[  للــه رب 
پشــتگیرییكەرە، كــە كەعبــەی پیــرۆزی وەك میحرابــی 
هەمــوو  كــە  هاتــووە  لــێ  گــەورەی  مزگەوتێكــی 
ــت  ــرا شــایەتمانێك دەهێنێ ــە خێ ــت. بۆی ســەرزەوی بێ
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تــا بــە ســپاردە لــە الی بــەردە ڕەشــەكەدا تەســلیمی 
بــكات و ئــەو هەمــوو نوێژخوێنــەش لەســەری بــە 
شــایەت بگــرێ!! بۆیــە نوێژكردنــی بەكۆمــەڵ خێــری 
زیاتــرە لــە تــاك. یــان ڕۆژوو لــە ڕەمەزانــدا خێــری 

ــردا. ــە مانگەكانــی ت ــا ل زیاتــرە ت
ئــا لێــرەدا خۆویســتی )ئەنانییــەت( ســەركوت و 
ڕیشــەكەن دەبێــت و هــەر خزمەتێــك ئیماندارێــك 
ئەنجامــی بــدا، ئیمانــداران خۆیــان بــە هاوبەشــی 
تــۆ«   « و  »مــن«  و  دەزانــن  خزمەتــە  ئــەو 
گــەورە  و  نابێــت  دروســت  كارێكــدا  هیــچ  لــە 
بەپێــی  چونكــە  نابێــت.  دەوری  بچووكــی  و 
دەســتووری )یەكخســتنی ئیــش و دابەشــكردنی 
كار( بــە نهێنــی ئیخــالس و برایەتــی و یەكێتــی، 
كاردابەشــكردن  و  پشــتگیری  و  هاوبەشــی 
ــەدا  ــە نوورانیی ــەم كارە كۆمەڵیی ــەوە. ل ــە كای دێت
ئیمانــداران هەســت بــە حەســوودی و ئیرەیــی 
ناكــەن، چونكــە وەك كۆمەڵەڕاوچییەكیــان لــێ 
ڕاو  هەرچییــان  داوە  بڕیاریــان  كــە  هاتــووە 
كــرد، تیایــدا هاوبــەش بــن. ئیتــر هــەر ڕاوچییــەك 
ڕاوی زۆری كــرد، ئــەوا دەبێتــە خۆشەویســتی 
هەمــوان، نــەك پێناخۆشــبوون، كەواتــە لۆمــە و 
ســەركۆنەكردنی یەكتــری لەســەر دواكەوتــن 
كاردا  لــە  دەبێــت  كەمتەرخەمیكــردن  و 
زیانــی  هەمــوان  بەرژەوەندیــی  تاكــو 

ــەگات. ــێ ن پ
ئــەم بۆچوونــە لــە كــوێ لەچــاو ئــەو 
بۆچوونــەدا كــە هــەر كەســێ بــۆ 
نــاو و شــۆرەتی خــۆی هــەوڵ بــدا 
ــەوێ،  و هــەر كەســیش پێشــی بك
بــە چــاوی حەســادەتەوە ســەیری 
لێرەوەیــە خۆویســتی  ئــا  بــكات؟! 
و سیاســەتبازی ســەردەردەهێنن و 
بەرگــری لــە نەفســی خراپــكاردا پــەرە 
دەســێنێ و هــەر كــەس هــەوڵ دەدا 
هەمــوو كــەس و دەســتەیەك بشــكێنێ 
و  خــۆی  دەوری  لــە  خەڵكــی  تــا 

بۆچوونەكانــی كــۆ ببنــەوە.

حیكمەتی ژننەهێنانی:
ژنــی  ژیانیــدا  لــە  مامۆســتا 

ســوننەتی  پێچەوانــەی  ڕواڵــەت  بــە  كــە  نەهێنــاوە 
پێغەمبــەری خوایــە )درودی خــوای لەســەر بێــت(، جــا 
لــە ژیانیــدا پرســیاری ئــەوەی لــێ كــراوە كــە بۆچــی 
ژنــی نەهێنــاوە، ئەویــش لــە وەاڵمــدا دەری بڕیــوە كــە: 
هێرشــێكی  چەرخــەدا  لــەم  ئــەوەی  لەبــەر  یەكــەم: 
دەكرێتــە  ناهەمــوار  و  ســەخت  زۆر  خوانەناســانەی 
ــی  ــە چاك ــك زۆر ب ــداران، پێویســتە كۆمەڵێ ســەر ئیمان
خۆیــان بەخــت بكــەن و بــە چاالكــی بچنــە مەیدانــی 
خــۆی  ئەویــش  هێرشــەوە،  ئــەو  به رپەرچدانــەوەی 
بــە یەكێــك لەوانــە دەزانــێ. بەڵــێ ژنهێنــان ســوننەتی 
پێغەمبــەرە )درودی خــوای لەســەر بێــت( بــەاڵم لــەو 
ڕۆژگارە ســەختانەدا ڕای دەگەیەنێت كە نەك ژنهێنان، 
خــۆی  بــدرێ،  پــێ  حورالعینیشــی  دە  ئەگــەر  بەڵكــو 
بــە ناچــار دەزانــێ دەســتیان لــێ هەڵگــرێ لەپێنــاوی 

قورئانــدا. ڕاســتییەكانی  خزمەتكردنــی 
ــەر بەخێوكردنــی  ــاس، لەب ــا و خوان ــدێ زان دووەم: هەن
مــاڵ و منــداڵ ناچــار بــوون بــە ســەرگەردانی فەتــوا بــۆ 
بیدعــە بــدەن و پشــتگیریی لــێ بكــەن. جــا لــە بارودۆخی 
ئــاوادا وازهێنــان لــە ســوننەتێك چاكتــرە بــۆ موســوڵمان 
تاكــو ئــەوەی بكەوێتــە نــاو گوناهــی گەورەگــەورە و 

دەســتبەرداری چەندەهــا فــەرز و ســوننەتی تــر ببــێ.
ــە  ــان ب ــە فەرم ــەی ك ــەت و فەرموودان ــەو ئای ســێیەم: ئ
ژنهێنــان دەدەن، فەرمانــی واجــب نیــن، بەڵكــو فەرمانــی 
مەرجــە  بوونــی  لەگــەڵ  ئەویــش  )موســتەحەبب(ن، 
پێویســتەكانیدا كــە ڕەنگــە بــۆ هەمــوو كەســێك و لــە 

هەمــوو كاتێكــدا دەســت نــەدەن.
چــوارەم: زۆر لــە خواناســانی پێشــین و شــارەزایانی 
قورئــان و ســوننەت بــۆ ماوەیەكــی دیاریكــراو خۆیــان 
لــە خەڵكــی كەنــار گرتــووە و چوونەتــە چۆڵەوانــی و 
ئەشــكەوتەوە بــۆ ئــەوەی دڵ و دەروونیــان بــە چاكــی 
پــەروەردە بكــەن و لــە كــۆت و زنجیــری دنیــا ئــازاد 
ببــن. جــا ژنهێنانیــش لــەم ڕۆژگارانــەدا هەنــدێ لــەو 
كــۆت و زنجیرانــەی بەدواوەیــە كــە لەوانەیــە هەنــدێ 
پێویســت  زۆر  گــەورەی  كاری  بخــەن  لــەوە  كــەس 

ــدەن. ــام ب ئەنج
پێنجــەم: جــا كــە پیاوچاكانــی پێشــین »تەنها بۆ خۆیان« 
ــە كەســێك  ــا بشــۆن، كەوات ــە دنی ــان دەســت ل توانیبێتی
خەڵكێكــی  هەمیشــەیی  بەختەوەریــی  فریــای  بگاتــە 
یەكجــار زۆری ســەرگەردان و هەوڵــی ئــەوە بــدا هێــز و 
پێــز بــە ئیمانیــان بــدات، تــا بتوانێ خزمەتی ڕاســتەقینەی 
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ئــاوا خۆنەویســت چــۆن  بــكات، مرۆڤێكــی  قورئــان 
ئەســتۆی  گرنگــەی  كارە  ئــەو  تــا  لێنەبــڕێ  دەبــێ 
بــدا؟ دەســتوورێكی شــەرعییش هەیــە كــە  ئەنجــام 
ــە:  ــە فهــو واجــب[ وات ــم الواجــب اال ب ــێ: ]مــا ال یت دەڵ
ــە  ــی هــەر واجبێكــی شــەرعیی بەســترابێ ب ئەنجامدان
كارێكــی تــرەوە، ئەنجامدانــی ئــەو كارە واجــب دەبــێ 

لەپێنــاوی ئەنجامدانــی واجبەكــەدا.
جــا ســەرنج بــدەن بــۆ ئەنجامدانــی كاری نوێخــوازی 
لــە كاروبــاری ئیســالمدا بــۆ ئــەم چەرخــە ناهەمــوارە 
كــە الفــاوی ئیلحــاد و خوانەناســی ســەر زەوییــان 
هەڵچنیــوە،  مرۆڤایەتــی  بــە  تەنگیــان  و  داپۆشــیوە 
چەنــدە واجبێكــی گەورەیــە؟! بــەو شــێوەیەش لێبــڕان 
و  لــەزەت  و  بەرژەوەنــدی  لــە  دەستشــۆردن  و 

ڕابواردنــی دنیــای فانــی واجــب دەبێــت. 
مامۆســتا خۆیــی بــە ناچــار زانیــوە دەســت لــە ژن 
و مــاڵ و منــاڵ بشــوا تــا كارەكــەی ئەنجــام بــدات، 
ئــەو كارەی كــە تــا ئێســتا بــە كەســی تــر بــەو ڕادە و 
ڕێژەیــە ئەنجــام نــەدراوە... خــوای گــەورەش كۆمەكــی 
كــرد و ئــەو ڕەهەندەیــی و دەربــەدەری و غەریبــی و 
بێكەســییەی هێنــا بەســەریدا تــا ئەوەنــدەی تــر یەكالیی 

ببێتــەوە بــۆ خــوا، ئیتــر خۆتــان حوكــم بــدەن: ئایــا 
ــەی  ــاوە، پێچەوان ــی نەهێن ــە مامۆســتا نوورســی ژن ك
ســوننەت جوواڵوەتــەوە؟! ئایــا مــاوەی هه بــووە ژن 
بێنــێ؟ ئایــا دەســتی لــە هەمــوو بەرژەوەندییەكــی تــری 
خــۆی نەشــۆریوە بــۆ ئــەوەی یەكالیــی بێتــەوە بــۆ 

ــان؟! ــی قورئ خزمەت

نەویستنی بەهەشت: 
لــە ئیســالمدا خەڵــكان بۆیــە خــوا دەپەرســتن و نوێــژ 
دەكــەن تــا كــە مــردن، بچنــە بەهەشــتی نەبــڕاوەوە، 
بــەاڵم هەندێــك هــەن )كــە دەگمەنــن( ئامــادەن واز 
و  دنیایــە  ئــەم  شــادییەكی  و  خۆشــی  هەمــوو  لــە 
و  ســەرفرازی  لەپێنــاو  بهێنــن  قیامەتیــش  تەنانــەت 
بەختەوەریــی ئەوانــی دیــدا... ئەمە جوانترین ڕەوشــتی 

خۆنەویســتییە...
بــۆ نموونــە: صددیقــی ئەكبــەر حەزرەتــی ئەبووبەكــر 
-خــوا لێــی ڕازیــی بێــت- لــە خــوای گــەورە دەپاڕێتەوە 
كــە: ئەوەنــدە الشــەی گــەورە بــكا تــا ببێتــە پڕبەپــڕی 
دۆزەخ و جێگــەی تاقــە كەســێكی تــری تێدا نەبێتەوە و 
ئــەو ئامادەیــە بــە تاقــی تەنهــا لــە دۆزەخــدا بســووتێت 
ــان  ــان ڕزگاری ــەر هەمووی ــان ه ــەوەی دۆزەخیی ــۆ ئ ب

ببێــت؟! 
پەیامــی  لــە  -وەك  نوورســییش  مامۆســتا 

پلەبەپلــە  بڕیــوە،  دەری  ئایەتولكوبــرادا- 
ســەركەوت تــا ویالیەتــی كوبرا، تا بگاتە ئاســتێك 
نــەك تەنهــا دەســت لــە دنیــا و بەرژەوەندییەكانــی 

بشــوات، بەڵكــو بگاتــە ئــەو ڕادەیــەش ئامــادە بێــت 
ــی  ــاوی گەیاندن ــت لەپێن ــە قیامەتیــش هەڵگرێ دەســت ل
ڕاســتییەكانی ئیمانــدا بــە مرۆڤایەتــی تــا بــە كۆمەكــی 
ــت. كــە  ــان بێ ــی هەمیشــەیی ڕزگاری ــە تیاچوون خــوا ل
بــۆ یەكــەم جــار ئــەم وتــە و هەڵوێســتەی مامۆســتام 
ــە كــوڵ  ــا و ب بەرچــاو كــەوت، زۆر ســەرم ســووڕ م
گریــام بــۆ ئــەو لێبڕانــە! بــە ڕاســتی ئەمــە هەنگاوێكــی 
ــە الی ئێوەشــەوە هــەر  ــم ب قورســە ناویەتــی و دەزان
زۆر ســەیرە، چونكــە كــە مــرۆڤ قیامەتــی نەمــا، ئــەی 
ئیتــر بۆچــی هــەوڵ دەدا؟ بــە تــه رازوو و پێوانــی ئێمــە 

ــە! وای
ئەمــە  بزانــن  وا  خۆشەویســتیش  هەنــدێ  ڕەنگــە 
ــا خۆشەویســتان، ئەمــە  ــە ئیســالمدا، ن ــە ل زیادەڕەویی
كاكڵــەی ئیســالمەتییە، ئەمــە چڵەپۆپــەی ئیمانــە! بــە 
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تایبــەت لــە واڵتێكــدا كــە نەخشــەی ڕیشــەكەنكردنی 
ــێ. ــارادا ب ــە ئ ئیســالم ل

ئیســالم  بــۆ  بۆچوونمــان  ئازیزانــم!  بەڵــێ 
بــۆ  تەنهــا  ئیســالم  دەوێ...  ڕاســتكردنەوەی 
وەك  مامۆســتاش  نەهاتــووە،  دنیــا  دەســەاڵتی 
حەزرەتــی  شــانهەڵگرتووی  قوتابییەكــی 
ــە  ــە دەســت ل ــە ئامادەی ــار دەدا ك ــر بڕی ئەبووبەك
بەشــی قیامەتــی هەڵگــرێ. ئەمــەش خــۆی ڕوونــی 
پاڕانــەوە  پریشــكێكی  بەشــكوم  كــە  دەكاتــەوە 

بەركەوتبــێ. ئــەوی  پیرۆزەكــەی 

كارمەندانی پاكژی:
ــی  ــدا شــتێكە و پەیبردن ــە خۆی زانســت خــۆی ل
زانایــان و پلــەی زانســتییان و ڕادەی پێكانیــان 
شــتێكی تــرە، چونكــە مــەرج نییــە مــرۆڤ پــەی 
بــە هەمــوو ڕاســتێتیی زانســت ببــات. بۆیــە هیــچ 
ــاگاداری  ــێ كــە ئ ــێ ڕای بگەیەن ــك ناتوان چەرخێ
تەواوی زانستەكانە، لەبەر ئەوەی چەرخی دوای 
ــش  ــە لەوەوپێ ــەن دەردەخــات ك ــدێ الی ــەو هەن ئ
نەزانــراوە. لــە الیەنــی تــرەوە پێشــكەوتنی زانســت 
بریتییــە لــە ڕاســتكردنەوەی هەڵەكانــی مــرۆڤ، 
ــە:  ــۆ نموون ــی )ب ــی زانینەكان ــان تەواوكردن ی
ڕۆژێــك بــوو زەوی بــە چەقــی بوونــەوەر 
دادەنــرا، دواتــر هاتنــە ســەر ئــەو ڕایــە 
كــە خۆر چەقــی بوونەوەرە، ئەوەیش 
درایــە دواوە.( كەواتــە زۆر ئاســاییە 
زانایــان هەڵــەی زانســتییانە بكــەن 
لەســەری  ســاڵیش  دەیــان  و 
مامۆســتا  بۆیــە  بــن.  بــەردەوام 
نوورســی ئــەم ڕاســتییانە دەخاتــە 
بەرچــاوان تــا مرۆڤایەتــی هۆشــێك 
خــوای  تەنهــا  بزانــێ  و  بكاتــەوە 

ــەورە شــایانی پەرســتنە.  گ
خاوەنــی  مامۆســتا  دا  ســەرنجم 
ــە و وەك  ــد ڕایەكــی زۆر ناوازەی چەن
مەلەوانــی زۆر لێهاتــوو كــه  لــە بنــی 
گەوهــەری  دەریــادا  بنــه وه ی 
پەیپێنەبــراو  و  دەگمــەن 
دەردێنــێ، ئاوەهــا لــە قورئانــی 
بێگــەرد  حەدیســی  و  پیــرۆز 

ــد  ــە چەن ــش ب ــە منی ــاوە و بۆی ــی دەرهێن ڕای جوانجوان
خاڵێــك دەیانخەمــە بەردەســتی ئازیزانــی كوردزمــان 
كــە  بــن  شــارەزا  هەڵكەوتوویــان  مامۆســتای  لــە  تــا 
توانیــی لــە گەلێــك بــواری زانســتیدا پەنجــە لــە هەمــوو 
زانســتییەكانی  هەڵــە  و  بكاتــەوە  بــەرز  مرۆڤایەتــی 
زانكۆكانیشــدا  لــە  ئەگەرچــی  بكاتــەوە،  ڕاســت  بــۆ 

جــۆرە: بــەم  نەیخوێنــدووە، 
١- ئــەو زیندەوەرانــەی كــە پــەروەردگار بــە ژمارەیەكی 
ــان  ــار زۆر دروســتیان دەكات، كاری زۆر گرنگی یەكج
لــە ئەســتۆدایە. ئەوەتــا هــەر )پەرتووك(ێــك تــا تیــراژی 
زۆر و ژمــارەی لەچاپدانــی زیاتــر بێــت، پڕفرۆشــترە و 
نرخــی بەرزتــرە. كەواتــە زۆریــی مێــش بەڵگــەی ئەوەیــە 
كــە كاری زۆر گرنگــی پــێ ســێرراوە كــە پەیوەندیــی بــە 
ژیانــەوە زۆرە. جــا كــە تــا ئەمــڕۆ زانســتی مرۆڤایەتــی 
لێــی  پێچەوانــەوە،  بــە  بگــرە  نەبــردووە،  پــێ  پەیــی 
ئاســتی  تــا  پێویســتە  ئارامیــی  ئــەوە  تێگەیشــتووە، 

مــرۆڤ بــەرز بێتــەوە.
و  دەم  پاككردنــەوەی  خەریكــی  هەمیشــە  مێــش   -٢
بگرێــت،  دەســتنوێژ  هــەروەك  باڵەكانیەتــی،  و  چــاو 
زۆر  كاری  دەبــێ  گیاندارانــە  ئــەم  بێگومــان  كەواتــە 
مــەزن و گرنــگ خرابێتــە ئەســتۆیان، زیــاد لــەو زیكــر و 

تەســبیحەی كــە خەریكــی دەبــن.
ئەوەبــوو مووســا پێغەمبــەر -ســەالمی خــوای لــێ بێــت- 
ــە حــزووری خــوای گــەورەدا دادی كــرد كــە: بۆچــی  ل
بێزاركەرانــەی  بەدیهێنــراوە  ئــەم  وەچــەی  و  نــەوە 
ئەوەنــدە زۆر كــردووە؟ بــە ئیلهــام وەاڵمــی درایــەوە: تۆ 
ــە مێــش گــرت، كەچــی ئــەوان زۆر  جارێــك ڕەخنــەت ل
ئــەم پرســیارە دووبــارە دەكەنــەوە: پەروەردگارمــان! 
ئــەم مرۆڤــە كەتەیــە و خاوەنــی ئــەم ســەرە زلــە تەنهــا 
بــە تاقــە زمانێــك زیكــری تــۆ دەكات و بگرە جارجاریش 
بێئــاگا دەبێــت لــە زیكــر. جــا ئەگــەر تەنهــا بــە ئەنــدازەی 
دروســت  ئێمــەت  وەك  بەدیهێنــراوی  ئــەو  ســەری 

بكردایــە، ئــەوا بــە هەزارەهــا زیكریــان دەكــردی.
3- كارێكــی گرنگتــری سەرشــانی مێــش ئەوەیــە كــە 
فەرمانبــەردارن بــۆ پاككردنــەوەی ئــەو شــتانەی كــە 
لــە میكرۆبــی  نایانبینــێ  ئاســایی  بــە چــاوی  مــرۆڤ 
ــی  ــە بۆچوون ــش -ب ــە مێ نەخۆشــیی زیانبەخــش. كەوات
مامۆســتا- هــۆی گواســتنەوەی میكرۆبــی نەخۆشــی 
نییــە، وەك وا بــاوە. بەڵكــو بــە پێچەوانــەوە، میكرۆبــی 
زیانبەخــش لەنــاو دەبــات و بــە هەڵمژیــن و خواردنیــان 
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ژەهراوییــەكان  مــادە  هــەروەك  دەكات.  قەاڵچۆیــان 
پــاك دەكاتــەوە و دەیانگــۆڕێ بــە مــادەی تــر و نایەڵــێ 
زۆربــەی نەخۆشــییەكان پــەرە بســێنن و بــاڵو ببنــەوە. 
بەڵگــەی مامۆســتاش بــۆ ئــەم وتانــەی ئەوەیــە كــە 
گەلــێ زۆرن، چونكــە هــەر شــتێك بەنــرخ و گرانبەهــا 
بێــت، هەوڵــی زۆری بــۆ دەدرێ. )ئــەم پڕكێشــییەی 
مامۆســتا لەخــۆڕا نییــە و بــە لێكۆڵینــەوە و ڕامــان 
لــە قورئــان و فەرمــوودەكان ئــەم بڕیارانــەی داوە، 
ئەگینــا بڕیــاری وەهــا بەرامبــەر هەمــوو زانایــان و 
پزیشــكانی ســەر زەوی كارێكــی ئەوەنــدە ئاســان نییــە 
ــەم  ــەك ل ــەوە، ن ــاڵوی بكات ــت ب هەمــوو كەســێ بوێرێ
ــە جێیەكــی  ــا ل ــە چلەكانــدا! ئەوەت سااڵنەشــدا، بەڵكــو ل
تــردا دەری دەبــڕێ كــە هەســارە گەڕۆكەكانــی دەوری 
خــۆر دوازدە هەســارەن، كــە تــا ئێســتاش )دە(یــان 
نەدۆزراونەتــەوە و لــەو سااڵنەشــدا كــە ئــەو باســە 

نووســراوە، كەمتریــش بــوون.
4- بــۆ مەبەســتی پاككردنــەوەی ســەر زەوی، خــوای 
گەورە بەشــێك لە زیندەوەرە دڕندە گۆشــتخۆرەكانی 
كارمەنــدی  ڕۆڵــی  ئــەوەی  بــۆ  كــردووە  دروســت 
تەندروســتی و فەرمانبــەرداری پاكوخاوێنــی ببینــن تــا 
بەوپــەڕی لێهاتنــەوە كاری سەرشــانیان ئەنجــام بدەن. 
ــن  ــاكان دەب ــەوەی دەری ــان خەریكــی پاككردن هەندێكی
بــە خواردنــی گۆشــتی ملیۆنەهــا گیانلەبــەری ئــاوی كــە 
ڕۆژانــە دەمــرن تــا ڕووی دەریــا و زەریاكان هەمیشــە 
و  گــەش  هــەردەم  دیمەنیشــی  و  بــێ  پاكوخاوێــن 
ڕازاوە بێــت. خــۆ ئەگــەر ئــەو فەرمانبــەرە گوێڕایەاڵنــە 
بۆگەنیــان  یەكپارچــە  دەریــاكان  ئــەوا  نەبوونایــە، 
دەكــرد و وەك ئاوێنــە نەدەبریســكانەوە )تەنهــا یــەك 
ماســی هەزارەهــا گــەرا دادەنــێ و هەنــدێ جاریــش 
یــەك ملیــۆن گــەرا، لەگــەڵ ئەوەشــدا ڕێژەیەكــی نەگــۆڕ 

هەیــە بــۆ مــردن و لەدایكبوونــی ماســییەكان.(
گیانــدار  دڕندانــە،  زینــدەوەرە  لــەو  هەندێكیــش 
سەرشــانیان  كاری  كــە  گۆشــتخۆرن  باڵنــدەی  و 
ڕاگیركردنــی پاكوخاوێنیــی ڕووی وشــكایی زەوییــە 
كــە دەبــێ هەمــوو ڕۆژێــك گۆشــتی ملیارەهــا گیانــدار 
پــاك  زەوی  ســەر  تــا  بخــۆن  مــردوو  باڵنــدەی  و 
ببێتــەوە و نەبێتــە شــێوی كەالكــە بۆگــەن و ڕزیــوەكان 
و ژیانــی تیــادا تــاڵ نەبێــت. ئــەو فەرمانبەرانــە توانایــان 
و  مردارەوەبــووە شــاراوە  الكــە  ئــەو  بۆنــی  هەیــە 
دوورانــە بكــەن لــە دووریــی شــەش ســەعات ڕێگــه وە، 

ئەمانــە بــە فەرمانــی خــوا ئــاگادار دەكرێــن و وەك 
)ئۆتۆمبێلــی ئاگركوژێنــەوە( هەڵمــەت بــۆ ئــەو شــوێنە 
ــە بــۆن و بەرامــەی گەنیــوی  دەبــەن و ســەر زەوی ل

دەكــەن. ڕزگار 
لــەو  قــووڵ  تێگەیشــتنێكی  بــە  مامۆســتا   -٥
لەســەر  خــوای  )دروودی  پێغەمبــەر  فەموودەیــەی 
بێــت( كــە فەموویەتــی: لــە ڕۆژی قیامەتــدا هەمــوو 
ــە ڕادەیــەك،  مافــێ دەنرێتــەوە مشــتی خاوەنەكــەی، ب
تۆڵــەی مــەڕی كــۆڵ لــە مــەڕی شــاخدار دەســێنرێتەوە. 
كێوییــە  دڕنــدە  حەاڵڵــی  ڕۆزیــی  كــە  تێــدەگا  وا 
گیانلەبــەرە  گۆشــتی  لــە  بریتییــە  گۆشــتخۆرەكان 
مــردووەكان و گۆشــتی زیندوانیــان لەســەر حەرامــە و 
لەســەری موحاســەبە و ســەركۆنە دەكرێــن. ئەمــەش 
بەڵگــەی ئەوەیــە كــە ئــەو گیانلەبەرانــەی ڕۆحەكەیــان 
جــۆرە  ڕزابێــت،  الشەكەشــیان  بــا  دەمێنێتــەوە، 
پاداشــتێكی شــیاوی خۆیانیــان پێشــكەش دەكرێــت.
گرێیەكــی  مامۆســتا  ناوازەیــەی  بۆچوونــە  ئــەم 
گــەورەی داڵنمــان دەكاتــەوە كــە ئەگــەر وا نەبێــت، 
مــرۆڤ هەســت بــە ســتەمێكی گــەورە دەكات كاتــێ 
كــە گیانلەبــەری ناســكی بێهێــزی وەك كەروێشــك و 
ئاســك و وێنەیــان دەبنــە نێچیــری دڕندەیەكــی ملهــوڕ 
و موســوڵمان هەســت بــە ئــازار دەكات بــە بینینــی ئــەو 

دیمەنانــە ئەگــەر تۆڵەیــان نەســێنرێ.
پــڕ  بچكۆلــە  لــەش  مێروولــە  ئــەو  هەروەهــا   -٦
لــە غیرەتــە كــە هیــچ كۆســپێك ناتوانــێ تەگــەرە 
بخاتــە كاریــەوە و ســاردی بكاتــەوە لــە ئیشــكردن، 

خــوای گــەورە كارێكــی خنجیالنــەی پــێ ســپاردووە 
و  ورد  پارچــەی  كۆكردنــەوەی  لــە  بریتییــە  كــە 
پەرشــوباڵوی بەخششــە خواییــەكان وەك دانەوێڵــە 
و وردەخــۆراك تــا بەفیــڕۆ نــەڕۆن و لــە ژێــر پێیانــدا 
ســووك نەبــن، لــە الیەكــی تــرەوە كاری كۆكردنــەوەی 
الكــی مێــرووە بچكۆلەكانــی پــێ ســپێرراوە تــا بــۆ 
خۆراكــی زســتان هەڵیــان بگرێــت و وەك كارمەندێكــی 

تەندروســتی ســەر زەوی پــاك بكاتــەوە.
هەمــوو  بــە  مێــش،  پاشــەڕۆكی  دەربــارەی   -٧
جۆرەكانیــەوە، لــە الیەنــی تەندروســتییەوە شــتێكی 
ببێتــە  لەوانەیــە  بەڵكــو  نییــە،  زیانبەخــش  و  پیــس 
خۆراكێكــی چــاك بــۆ مێــرووی تــر. جــا ئەمانــە وەك 
ــا جــۆر  ــەرەوە هەزارەه ــۆڕ و پاكك ــی ئاڵوگ كارگەیەك
پێگەیاندنــی  مایــەی  كــە  دەخــۆن  وەهــا  خۆراكــی 
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ــە  ــەش ل ــارە ئەم ــرن. دی ــرۆب و ژەه ــا میك جۆرەه
)وەك  نییــە  دوور  پــەروەردگارەوە  دانایەتیــی 
هەڵمژیــن  كارگــەی  بوونەتــە  درەختــەكان  و  دار 
و  كاربــۆن  ئۆكســیدی  دووەم  ســەرفكردنی  و 
بەرهەمهێنانــی ئۆكســجین تــا ڕێــژەی هیــچ كامیــان 

نەگــۆڕێ.( 
٨- )مێشــهەنگ(یش یەكێكــە لــە جۆرەكانــی مێــش 
كــە بــە ئیلهامــی خوایــی فەرمانــی بەســەرا دراوە 
هەنگوینێكــی پاڵفتــەی شــیرین كــە بەلەزەتتریــن و 
ناســكترین خۆراكــە و مایــەی چاكبوونەوەیــە لــە 
جۆرەها دەرد و نەخۆشــی، بۆ مرۆڤ دروســت 
لــە ســوورەتی  پیــرۆز  بــكات )وەك قورئانــی 

-النحــل-دا ئامــاژەی بــۆ كــردووە.(
مێشــێك ئەمە كار و فرمانی بێ و ئەمە ســەنگ 
و بەهــای بــێ لــە تــه رازووی خــوادا، چــۆن دەبــێ 
مــرۆڤ لــە قوواڵیــی دڵیــدا خۆشــی نــەوێ؟ بۆیــە 
دژایەتیكردنــی مێــش -جگــە لــە هەندێكــی كەمــی 
زیانبەخشــیان كــە پێویســتە قەاڵچــۆ بكرێــن تــا 
نەشــیاوە و  بیــن- كارێكــی  لــە زیانیــان دوور 
بــە گیانلەبەرێكــی  ئەوپــەڕی ســتەمە بەرامبــەر 
ناســكی بێتــاوان كــە مــرۆڤ بــە كەمیــی زانســت 
لــە  بڕیــاری زیانبەخشــێتیی داوە و ڕۆژێ 
ڕۆژان دەگاتــە ئــەو قەناعەتــە كە پێویســتە 

ئــەم هەڵــە گەورەیــە ڕاســت بكاتــەوە.
٩- هەتا لەوانەیە )كێچ( و )مێشوولە(
بــن  گوێرایــەڵ  فەرمانبەرێكــی  ش 
پەروەردگاریــان  فەرمانــی  بــۆ 
تــا خوێنــی پیســی نــاو دەمــاری 
ئادەمیــزاد  خوێنهێنەرەكانــی 
كەڵەشــاخ،  وێنــەی  بــە  بگــرن، 
بــە تایبەتــی لــە كاتــی گەرمــادا و 
خوێــن  ڕادەی  زۆریــی  كاتــی  لــە 
لەچــاو پێویســتیی جەســتەدا، تــا بــەو 
كارەیــان خزمەتێــك بــە تەندروســتیی 

بكــەن. ئادەمیــزاد 
لــە  -جگــە  مێشــێكیان  جــۆرە  جــا 
گەنیــوی  شــتی  مێشــهەنگ- 
و  دەخــوات  جۆربەجــۆر 
بــە  پاشــەڕۆكیش  لەجیاتیــی 
بەردەوامــی جــۆرە مادەیەكــی 

لــە  لــێ دادەچــۆڕێ - وەك بارینــی گــەزۆ  شــیرینی 
ــە  ــەكان. ئەمــەش دەیســەلمێنێت ك ــەاڵی درەخت ســەر گ
ئــەم جۆرانــە بــە ڕاســتی كارگــەی پاككردنــەوەی ســەر 
زەویــن بــە گۆڕینــی ئــەو كەرەســە پیســانە بــۆ بەرهەمی 

نایــاب.
جــۆرە مێشــێكی زۆر وردیــش هــەن كــە لــە شــێوەی 
تۆپەڵێكــی ڕەشــدا لــە كۆتایــی بەهــاردا لــە ســەر لقوپۆپی 
قــۆخ و قەیســی كــۆ دەبنــەوە، لەجیاتیــی پاشــەڕۆك 
شــیلەیەكیان لــێ دادەچــۆڕێ كــە لــە هەنگویــن دەچێــت 
و جــۆری تــری مێــش و مێــرووی لــێ كــۆ دەبێتــەوە و 

ــرێ. ــێ وەردەگی ــرەش كەڵكــی ل دەیمــژێ، وەك كەتی
ــە  ــە مێــش كاری سەرشــانیان بریتییــە ل جۆرێكــی تــر ل
پیتاندنــی هەنــدێ گوڵــی ڕووەك و درەختە بەردارەكانی 

چەشــنی هەنجیــر!
ــرێ »گوڵەئەســتێرە«،  ــی دەوت ــە پێ ــش ك ــی تری جۆرێك
بچــووك  گڵۆپێكــی ســەوزی  وێنــەی  بــە  لــە شــەودا 
دادەگیرســێ و هەندێكیــش وەك زێــڕ دەدرەوشــێنەوە.
جۆرێكــی تــری چەكــدار لــە مێــش كــە هەڵگــری ڕمێكــی 
لــە مێشــوولە و  تیــژ و بڕنــدە و گەزنــدەن، بریتییــە 
خــوای  جۆرانــە  ئــەم  شەنگەســوورە.  و  زەردەواڵــە 
خــاوەن ســۆز و بەزەیــی لغــاوی كــردوون و ماوەیــان 
گیانلەبــەران،  مــرۆڤ و  بكەنــە ســەر  هێــرش  نــادات 
ئەگینــا تــۆوی مرۆڤیــان دەبڕییــەوە وەك نەمروودیــان 

كوشــت.
ــارام  ــم ئ ــەوە، دڵ ــەم باســانەم خوێندن ــە ئ ــە ڕاســتی ك ب
بــوو بــەو فەرمــوودە شــیرینەی پێغەمبــەری ئازیزمــان 
مێــش  »ئەگــەر  دەكا  موســوڵمانان  ئامۆژگاریــی  كــە 
هەڵــی  بــا  كەســێكیانەوە،  هــەر  دەفــری  نــاو  كەوتــە 
بژەنــێ پیایــا و ئەوســا فڕێــی بــدا، چونكــە مێــش لــە 
باڵێكیــدا دەرد و لــەوی تریــدا دەرمــان هەیــە )بوخــاری 

لــە ئەبوهورەیــرەوە ڕیوایەتــی كــردووە.(

هۆی ڕواڵەتی و هۆی ڕاستەقینە:
یەكێكــی تــر لــە بۆچوونەكانــی مامۆســتا ئەوەیــە كــە 
هەرچــی شــتێك لــەم دنیایــەدا بەســەر مرۆڤــدا دێ، دوو 
هــۆی هەیــە، یەكەمیــان: هۆیەكــی دیــار و ڕواڵەتــی و 

دووەمیشــیان هۆیەكــی ڕاســتەقینەیە.
ــە  ــك لەوان ــەوە، یەكێ ــۆ دەهێنێت ــان ب ــد نموونەیەكم چەن
بــۆ  )وان(ەوە  لــە  بــوو  مامۆســتا  دوورخســتنەوەی 
ــا  ــی دنی ــە ئەهل ــارال(، ك ــا، ناوچــەی )ب ــاوای توركی ڕۆژئ
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ــەو شــوێنە  ــدەی ئ ــی و ڕەهەن ــە هۆیەكــی ڕواڵەت بوون
دوورەیــان كــرد بــەو پێیــەی كــە گوایــە: ئــەم پیــاوە لەو 
ناوچەیــەدا چاالكیــی زانســتی و نەتەوایەتیــی زۆرە و 
لەوانەیــە بــۆ دواڕۆژ مەترســیی هەبێــت بــۆ دەســەاڵت 
و كورســییان چەندیــن ئەوەنــدەی شۆڕشــەكەی شــێخ 
ســەعیدی پیــران بێــت. بــەم پێیــە، ســتەمیان لــێ كــرد و 

دەربەدەریــان كــرد.
بــەاڵم هــۆی ڕاســتەقینە كــە قــەدەری پــڕ لــه  داد و 
بــوو  ئــەوە  بــوو،  تــر  شــتێكی  خواییــە،  عەدالەتــی 
كــە ئــەو لــە ناوچــەی خۆیــدا نەیدەتوانــی ئــەو كارە 
گرنگــەی سەرشــانی جێبەجــێ بــكات كــە نووســینی 
نووســینە  ئــەو  چونكــە  بــوو،  نــوور(  )پەیامەكانــی 
و  پــەرژان و خواپەرســتی  و  بــە چۆڵــی  پێویســتی 
ئــازار و تەنیایــی و لێبــڕان و بیرتیژییەكــی وەهــا هەیــە 
بــارال و حاڵێكــی وەك  لــە شــوێنێكی وەك  مەگــەر 

تاراوگــەدا بــۆی دەســت بــدات.

ڕیشنەهێشتنەوە:
ــە  ــووە ك ــدا هات ــی ژیاننامەی ــە كتێب ل
دەڵێــت: ڕیشهێشــتنەوە ســوننەتێكی 
تەنهــا  بــە  و  پێغەمبــەرە  پیــرۆزی 
تایبــەت نییــە بــە زانایــان، منیش هەر 
نەمهێشــتووەتەوە  ســەرەتاوە  لــە 
و لــە نــاو ژینگــە و كۆمەڵگەیەكــدا 
گــەورە بــووم كــە لەســەدا نەوەدیان 
دوژمنانیشــمان  ناهێڵنــەوە.  ڕیــش 
هەمیشــە هێرشــمان دەكەنــە ســەر 
و لــە ڕاســتیدا ڕیشــی هەنــدێ لــە 

خۆشەویســتانی منیــان تاشــی.
دادگا  لــە  جارێكیــان  هەتــا 
پرســیاریان لــێ كــردم كــە: بۆچــی 
ڕیــش ناهێڵیتــەوە؟ وتــم: تاكــو ئێــوە 

شــن!  یتا نە
هەندێــك زانایــان وتوویانە دروســت 
نییــە ڕیــش بتاشــرێت، مەبەســتیان 
لــە تاشــینیەتی دوای هێشــتنەوەی، 
چونكــە تاشــینی دوای هێشــتنەوەی 
حەرامــە، بــەاڵم گــەر كەســێك هــەر 

لــە ســەرەتاوە نەیهێشــتبێتەوە، 
جێبەجــێ  ســوننەتێكی  ئــەوا 

نەكــردووە.
لــە حیكمەتــی  لــەم چەشــنە ڕووداوانــەوە  ئیــدی 

ــە  ــم ســەبارەت ب ڕیشنەهێشــتنەوەم تێگەیشــتم و زانی
مــن چاودێرییەكــی پــەروەردگارە، چونكــە ئەگــەر مــن 
ــەوان بیانتاشــیبایە،  ڕیشــم بهێشــتایەتەوە و پاشــان ئ
ئــەوا »پەیامەكانــی نــوور« زیانێكــی گەورەیــان پــێ 
دەمــردم!  مەراقــدا  و  داخ  لــە  منیــش  و  دەگەیشــت 
بەدیعوززەمــان  ژیاننامــەی  كتێبــی  لــە  )وەرگیــراو 
ســەعیدی نوورســی، وەرگێڕانــی: فــارووق ڕەســوول 

ال٨4١-٨4٢.( ٢٠١3ز،  چ١،  یەحیــا، 

به بــێ  دیارییــش  و  ســەدەقە  و  خێــر  وەرنەگرتنــی 
بەرامبــەر:

بــە كورتــی، گرنگتریــن هــۆكاری وەرنەگرتنــی خێــر 
ــك وتەكــەی )ئیبــن حەجــەر(ە كــە  ــە خەڵ و ســەدەقە ل
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وتوویەتــی: )گــەر تــۆ پیاوچــاك نەبیــت و شــتێكت 
بــە نیــازی پیاوچاكــی پــێ ببەخشــرێ، حەرامــە 

وەری بگــری.(
خــۆ ئەگــەر خــۆم بــە پیاوچاكیــش بزانــم، ئــەوا 
كارە  بــۆ  ناچاكییــە.  بەڵگــەی  و  لەخۆباییبوونــە 
و  ســەدەقە  وەرگرتنــی  قیامەتییەكانیــش، 
و  باقییەكانــە  بەرهەمــە  لێكردنــەوەی  دیــاری، 

فانییــەدا.  دنیــا  لــەم  بەفەنابردنیانــە 

پرسیارنەكردن لە كەس:
مامۆســتا لە تەمەنی نۆ ســاڵییەوە خەونی دیوە 
بــە پێغەمبــەرەوە و لــەو خــەوەدا داوای زانســت 
و زانیاریــی كــردووە، ئەویــش فەرموویەتــی: 
»زانســت و زانیاریــت پــێ دەدرێ بــە مەرجــێ 
ئوممەتەكــەم  كەســێكی  هیــچ  لــە  پرســیار 
نەكــەی!« ئەویــش پابەنــدی ئــەو بەڵێنــەی بــووە 
و وتوویەتــی: »نكۆڵیــم لــە زانســتی زانایــان نییە، 
تاقیكردنەوەیــان  بــۆ  نــاكات  پێویســت  كەواتــە 
پرســیاریان ئاڕاســتە بكــەم، بــەاڵم هــەر كەســێك 
لــە زانســتەكەی مــن هەیــە، دەتوانــێ  گومانــی 
وەاڵمــی  مــن  بیــكات،  هەیــە  پرســیارێكی  چ 
باسەشــمان  ئــەم  شــاهیدی  دەدەمــەوە.« 
)پیرەمێــرد(ی نەمــرە كــە لــە )ڕۆژنامــەی 
حاڵەتــەی  ئــەم  باســی  ژیــن(دا 
كــردووە و تەنانــەت ئەمــە بــوو بــە 
یەكترناســینی  ســەرەتای  هــۆی 
لــە  دیــارە  وا  جاریــان.  یەكــەم 
قاوەخانەیەكــی  ئەســتەنبووڵ 
خوێندنــەوەی ڕۆژنامــەی تایبــەت 
بــە  هەبــووە  كــوردەكان  بــە 
نــاوی )قیرائەتخانــەی دیاربەكــر(، 
ڕۆژێــك پیرەمێــرد لــە ڕۆژنامەكانــدا 
كــە  بیســتووە  هەواڵــەی  ئــەو 
ڕای  نوورســی(  ســەعیدی  )مــەال 
گەیانــدووە: »ئامادەیــە لــە ماڵەكــەی 
خۆیــدا وەاڵمــی هەمــوو پرســیارێك 
هەواڵــەوە  لــەو  بداتــەوە.« 
ناســینی  خولیــای  پیرەمێــرد 
نوورســی دەكەوێتــە ســەری 
ــاوكاری  ــاوڕێ و ه ــە ه و دەبن

چەندیــن ســاڵەی یەكتــر. ئەوەتــا لــە الپــەڕە )٢-3(ی 
ژمــارە )٦٦١( ی ســاڵی ١٩4٢ی ڕۆژنامــەی )ژیــن(دا 

دەنووســێ:
)قیرائەتخانــەی  ئاموشــۆی  بــووم،  »لەئەســتەنبوڵ 
لــەوێ  كــوردەكان  زۆرتــر  ئەكــرد.  دیاربەكــر(م 
خوێندمەوەكــە:  لەغەزەتــەدا  ڕۆژێكیــان  دادەنیشــتن. 
هاتووەلەقەبــی  ناوێــك  ســەعید  »لە)وان(ەوەمــەال 
فاتیــح(  لە)مەدرەســەی  كوردی(یــە،  )بەدیعوززەمانــی 
ــكا  ــارەزوو ب ــەس ئ ــا حــەوت ڕۆژ هەرك دادەنیشــێت. ت
لەعیلمــدا هەرچــی لــێ بپرســێت، جوابــی ئەداتــەوە.« ئەم 
ئیعالنەبــوو بەجونبوشــێك بــەژن و بەپیاوەوهەرچــی 
هەڵدەســتا ڕووی ئەكردەفاتیــح. نیوەیــان بــۆ پرســیار 
ئەوانــەی  بــۆ ســەیر، ئەچــوون. هێجــگار  نیوەیــان  و 
كەئەچــوون عەجائیبیــان لەوەئەمــا، كوردێكــی هەڕەتــی 
كوڕێنی، بەشــاڵ و شــەپك، چۆغە و ڕانك و پشــتێنێكی 
گوڵنكــەدار  شــەدەی  و  جامەدانــە  ســێ  دوو  چیــت، 
ــادراو و  ــەدەوە و ســمێڵ ب ــك بەالق بەســەرەوە، قەمەیێ

ڕیشــی هەڵپاچــراو، الفــی مەالیەتــی لــێ ئــەدا.
خەیاڵــی(  )خەلیــل  بەخێــر،  یــادی  بــوو  ڕەفیقێكــم 
بەئاپــار،  و  بەویقــار  و  خوێنــدەوار  زۆر 
مــەال  ئاغــا،  گوتــم:  پێــی  هەمیشــەبەیەكەوەبووین! 
ســەعیدی بەدیعوززەمــان هاتــووە، هێشــتا تــۆ نەچــووی 
بیبینــی؟ وتــم: كاكــە، مــن و مەالیــان نەوتــووە. وتــی: 
ئاخــر ئەویــش وەك تــۆ لەمەالیــان بێــزارە. تەعریفــی 
وا بــۆ كــردم دەســتبەجێ وتــم: هەســتەبا بڕۆیــن. وتــی: 
لــەدەور  كەســی  درەنگەئێســتا  ئێوارەیــە،  وا  باشــە، 
كــرد.  بەچــاو  ئێمــەی  لــەدوور  كەچوویــن،  نەمابــێ... 
ــەگ(ی گــوت:  ــی ب ــەوە، بە)خەیاڵ هەســتا هــات بەپیرمان
هێنــاوم.  بــۆ  قنجــت  دیارییەكــی  بێــی.  بەخێــر  یاخــوا 
بــاوەڕم ئەوەیەئەمە)ســلێمانیەلی تۆفیــق بــەگ(ە! }نــاوی 
بەچــت  ســەییدی!  وتــی:  )خەیاڵــی(ش  پیرەمێــردە{. 
هەویــش  دامــێ.  خەبــەری  دڵــم  وتــی:  هــەوە؟  زانــی 
ــی. دەســتی ڕاســتی  ــەو نیەتەدەســت ئەكەمەمل ــێ، ب نەب
بەســەر شــانمدا هێنــا، خستییەپشــت شــانمەوە، وتــی: 
لەپــاش  دانیشــتین.  وەســانە.  كــوردان  موصافەحــەی 

بووینەئاشــنا.« گفتوگۆیــەك، 

هونــەر و ســینەما و مۆســیقا لــە دیــدگای مامۆســتا 
نوورســییەوە: 

وتــە دەبــێ بەپێــی مانــا سروشــتییەكانی وەســف بكــرێ 
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و شــكڵ بەپێــی نــاوەڕۆك بێــت، لە كاتی دروســتكردندا 
ئیــزن لــە مەزموونەكــەی وەربگیــرێ، دەبــێ بایــەخ 
ــە  ــە شــێوازێكی گــەش و ســەرنجڕاكێش و ب ــدرێ ب ب
هیــچ جۆرێــك ئامانــج و ڕەمــز لــە بیــر نەكــرێ. دەبێــت 
بــەاڵم  بێــت،  نێــو گۆڕەپانێكــی فراوانــدا  لــە  خەیــاڵ 

نابێــت ڕاســتییەكان تێــك بــدات.
شــەوقێكی  و  خــەم  كاریگەریــی  ئامرازێــك  هــەر 
ــەاڵم  ــە... ب ــی نیی ــەی بەجــێ دەهێشــت، زیان قورئانییان
ــە  ــەی ل ــەژارەی هەتیوان ــی خــەم و پ ئەگــەر كاریگەری
مرۆڤدا بەجێ دەهێشــت و شــەوقی هەوا و ئارەزووی 

دەروونــی لــەودا دەورووژانــد، ئــەوا بەكارهێنانــی ئــەو 
ئامــرازە بــە »حــەرام« دادەنرێــت. ئــەم حاڵەتــەش لــە 
كەســێكەوە بــۆ كەســێكی تــر دەگۆڕێــت و هەمــوو 
نیــن.  یەكســان  نەســتەدا  و  هەســت  لــەم  خەڵكــی 
)وەرگیــراو: لــە كتێبــی بریســكەكان بەدیعوززەمــان 
ســەعیدی نوورســی، وەرگێڕانــی: فــارووق ڕەســوول 

یەحیــا، چ١، ٢٠٠٦ز، ال-٨٢٧.(

وازهێنانی لە سیاسەت:
مامۆســتا نوورســی دوای تەمەنێكــی زۆر و هــەوڵ و 
كۆششــێكی ســەرەمڕ و لێبڕانێكــی 
تــەواو، بــە یارمەتــی و كۆمەكــی 
قورئــان، گەیشــتە ئــەو بڕیــارە كــە 
خزمەتــی  سیاســەتەوە  ڕێــی  لــە 
حوكمــی  و  ناكرێــت  ئیســالم 
پینەوپەڕۆیــە  بــەو  شــەریعەت 
بەرپــا ناكرێتــەوە. بۆیــە پەنــای بــە 
خــوای گــەورە گــرت لــە شــەڕ و 
سیاســەت.  و  شــەیتان  خراپــەی 
ڕووی  سەرســامی  ئەوپــەڕی 
تێگەیشــتم  چونكــە  تێكــردم... 
پیاوێكــی  خزمــەت  لــە  وام  كــە 
چونكــە  هەڵكەوتــوودا...  یەكجــار 

بــە یەقینــی گەیشــتمە قەناعــەت 
كــە ئــەم ڕســتە ناوازەیەیــە وا 
الزمــان(ی كردووه تــە  )بدیــع 

ســەردەمەكەی  هەڵكەوتــووی 
ڕەنگینــەش  ڕســتە  بــەم  هــەر  و 
پرۆگــرام و نەخشــەی نوێخوازیــی 
چەرخــی تــازەی لــە خــۆ گرتــووە.
بە بۆنەی ئەم ڕســتەوە زۆرێك لە 
خەڵكــی خــراپ لــە مامۆســتا حاڵــی 
بــە ڕادەیــەك، هەندێكیــان  دەبــن، 
نووســینەكانی  نابێــت  تاقەتیــان 
ڕاســتیدا  لــە  كەچــی  بخوێننــەوە، 
گەیشــتنی بیر و هەســتی مامۆســتا 
و  بــەرز  وەهــا  ڕادەیه كــی  بــە 
كــە  قــووڵ  وەهــا  تێگەیشــتنێكی 
بانگــی  شــێوەدا  بەرزتریــن  لــە 
ئیســالمیی بــاڵو بكرێتــەوە، دوور 
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لــە هەڵــە و هــەرزەكاری، ئەوەیــە ئــەم ڕســتەیەی 
بــۆ هاتــووە و وەك دروشــمێكی گشــتی و نــاوازە 
لــە هەمــوو جیهانــی بیــر و هەســتدا تەنهــا ئــەم پێــی 
گەیشــتووە. وەك بڵێــی ئــەم ڕســتەیە )پەنــا دەگــرم 
كلیلــی  سیاســەت(  لــە  و  شــەیتان  لــە  خــوا  بــە 
ئیســالمییە  بانگــه وازی  كاری  ڕاســتكردنەوەی 

لەمــڕۆ و دواتریشــدا.
لــە  مامۆســتا  وازهێنانــەی  ئــەم  هۆكارەكانــی 
بــواری  لێــرەدا  و  هــۆكارن  دەیــان  سیاســەت 
ڕوونكردنەوەیانمــان نییــە و پێشــتر لــە كتێبێكــی 

كــردوون. باســمان  ســەربەخۆماندا 

پرۆفایل: 
حەبیب موحەممەد سەعید

لەدایكبــووی ســاڵی ١٩4٨ لــە گونــدی )بەڵخــەی 
هەورامان(.

ســلێمانی،  مامۆســتایانی  خانــەی  دەرچــووی 
.١٩٦٩ ســاڵی 

لــە كۆتایــی ســااڵنی حەفتاكانــەوە دەنووســێت و 
خاوەنــی زیاتــر لــە ســەد نووســراوە.

خەاڵتــی )پاڕەزانــی بــۆ نووســین و وەرگێــڕان( 
وەرگرتــووە، ســاڵی ٢٠٠٩.

نووســینەكانی زیاتــر لــە بابەتــی ســیرە 
ژیانــی  وەك:  ئیســالمن.  مێــژووی  و 
پێغەمبــەر )ئازیزمــان( و خەلیفەكانــی 
هەنــدێ  و  هاوەڵەكانــی  و 

ئیســالم. گەورەپیاوانــی 
و  كار  و  هــزر  دەربــارەی 
بیــرەوەری و ژیاننامــەی ســەعید 
نووســینانەی  ئــەم  نوورســی 
هەیــە )بــە كــوردی و بــە عەرەبــی(:
بەدیعوززەمــان  ژیاننامــەی   -١
ســەعیدی نوورســی. )١٩٩٢ چ ١(، 
٢٠١٠ چ3. )هەر وەك ئەم كتێبە ساڵی 
وەرگێڕراوەتــە  هەتــاوی  ١3٨٠ی 
د.  و  فارســی  زمانــی  ســەر 
پێشــەكیی  جه اللیــزادە  جه اللــی 
فارســییەكە  وەرگێڕانــە  بــۆ 

نووســیوە.(
ــرەوەری  ــێ بی ــد چەپك ٢- چەن

ســەبارەت بــە مامۆســتا نوورســی )پیــاوان(. ١٩٩4 چ١.
3- چەنــد چەپكــێ بیــرەوەری ســەبارەت بــە مامۆســتا 

نوورســی )ئافرەتــان(. ١٩٩٨ چ١. ٢٠١١ چ٢.
4- لە ڕوانگەی پەیامەكانی نوورەوە:

أ - نــزا و پاڕانــەوە، بــە عەرەبییــش: )الدعــا ء و التضــرع 
فــي ضــوء رســائل النــور(.

ب - ڕزق و ڕۆزی
بــە  سیاســەت،  لــە  الزمــان(  )بدیــع  وازهێنانــی  ت - 
عەرەبییــش: )لمــاذا تــرك بديــع الزمــان ميــدان السياســة؟ 

فــي ضــو ء رســائل النــور.(
٥- ناوازەیــی بیــری مامۆســتا نوورســی )دەســتنووس(: 

هەشــت ئەڵقــە.
٦- گەشــتێك بــەرەو پەیامەكانــی نــوور. بــە عەرەبيیــش: 

)كیــف وجــدت رســائل النــور؟(
٧- كورتەپێناســەیەكی پەیامەكانــی نــوور. بە عەرەبیش: 

)مــن مزایــا رســائل النور(.
٨- خاوەن ئیمتیازی وەرزەگۆڤاری )سۆز(ە.

٩- خاوەنی )كتێبخانەی سۆز(ە. 



وەرگێڕی بەرهەمەکانی نوورسی بۆ زمانی کوردی )زاری کرمانجیی خواروو(
faruq_r@hotmail.com

سەرەتا:
ئایا سەعیدی نوورسی )کوردی( سەرکردەیەکی نەتەوەییە، یان پێشەوای دەستە و کۆمەڵێکی ئایینی؟

ئایا مامۆستای مزگەوتە، یان ڕابەرێکی ڕۆحیی تەریقەتێک و ڕێبازێکی سۆفیزم؟
ئایا کوردایەتی و ئایینداریی چۆن پێکەوە گرێ داوە؟

ئایا بە کاری سیاسییەوە سەرقاڵ بووە، یان دوورەپەرێز بووە لێی؟
بۆچی دەسەاڵتدارانی سەردەمەکەی وەکو نەیارێکی سیاسی مامەڵەیان لەگەڵ کردووە؟

بۆچــی بەســەرهاتەکانی ژیانــی و بەرهەمەکانــی بــە چەندیــن زمانــی جیهــان وەردەگێڕرێــن و لــە گەلــێ زانکــۆدا 
توێژینــەوە لەســەر بەرهەمەکانــی دەکرێــت و کۆنفرانســی زانســتییان بــۆ دەگیرێــت؟

ئــەم پرســیارانە و چەنــدان پرســیاری تریــش هــەن، کــە لــەو ڕووەوە بەشــی زۆری تەمەنــی خۆمــم لــە وەرگێڕانــی 
بەرهەمەکانــی نوورســیدا بــۆ زمانــی شــیرینی کــوردی بەســەر بــردووە، هــەردەم لــە الیــەن ئاشــنایان و خوێنــەران 

و دۆســتانمەوە ڕووبەڕوویان بوومەتەوە و دەشــبمەوە.
بۆ یەکالکردنەوەی ئەم باس و بابەتە جۆراوجۆرانە، دەڵێم:

ــە ئێمــە بیەوێــت وەاڵمێکــی تێروتەســەلی ئــەم جــۆرە پرســیارانە وەربگرێــت و بــۆ خــۆی بــە  ئەگــەر هەریــەک ل
چەشــنێکی بابەتییانــە بگاتــە دەرەنجامــەکان، پێویســت دەکات لــە خاڵــی ســفرەوە و بــەدەر لــە بڕیــار و بۆچوونــی 

هەندێ لە تایبەتمەندییەکانی نوورسی
فاروق ڕەسووڵ یەحیا
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پێشــوەخت، خوێندنەوەی لەســەرخۆ و پشوودرێژ 
و هەڵســەنگاندنی زانســتییانە بــۆ بەســەرهاتەکانی 
بەرهەمەکانــی  ســەرجەمی  و  نوورســی  ژیانــی 
بــکات، تاکــو هەمــوو یەکێکمــان بتوانیــن دوور لــە 
کاریگەریــی دەرەوەی خۆمــان، بگەینــە وەاڵمــی 
ــە  ــان گەاڵڵ ــە الم ــەو پرســیارانەی ک ســەرجەمی ئ

دەبــن و لــە بیرمانــدا جــۆش دەخــۆن.
بەشــێک  کــە  لــەوەی  دڵنیــام  هەرچەنــدە  خــۆ 
لــە  توانایــە  ئــەو  هــەم  بەڕێــز  لــە خوێنەرانــی 
خۆیانــدا شــک دەبــەن و هــەم کاتــی ئەوەشــیان 
ماندووبوونــە  ئــەو  کــە  هەیــە  دەســتەوە  بــە 
بەدواداچــوون  و  توێژینــەوە  بەتاموچێــژەی 
مایــەی  و  گــەورە  کەســایەتییەکی  لەســەر 
شــانازیی گەلــی کــورد بخەنــە ئەســتۆ، تاکــو 
تــر  گەالنــی  توێژەرانــی  وێنــەی  بــە  ئێمــەش 
ــۆ  ــۆ نوورســی و هەڵســەنگاندنمان ب وێنامــان ب
ژیــان و بەرهەمەکانــی لەســەر بناغــەی کاری 
ئەکادیمــی و زانســتییانەی جیــاواز لــە هەســت و 
ســۆزی دەروونــی دابمەزرێنیــن. لەگــەڵ ئەمــەدا، 
ئــەو ڕاســتییەش دەزانــم کــە هەمــوو خوێنەرێکــی 
ئــەو  خۆشەویســتەکەم  زمانــە  ئازیــزی 
ــۆ خــۆی  ــە ب ــش ک ــە پێ ــۆ نایەت ــەی ب دەرفەت
ئــەو جــۆرە تاووتوێکردنــە بــکات و بگاتــە 
ئــەو دەرەنجامانــەی کــە بەڵگــەکان بــە 

دەدەن. دەســتیەوە 
بۆیــە هــەوڵ دەدەیــن لــەم چەنــد 
و  خێرایــی  بــە  الپەڕەیــەدا 
ئاماژەپێــدان و لــە ڕێــی ناســاندنی 
تایبەتمەندییەکانــی  لــە  هەنــدێ 
نوورســییەوە زەمینــە بــۆ وەاڵمــی 
خــۆش  پرســیارانە  لــەو  هەنــدێ 
بکەین. ئەمەش وەک ڕچەشکاندنێک 
بــۆ خوێنــەری خۆشەویســت، بەڵکــو 
ئەگــەر ئێســتاش بــواری لــە بەردەمــدا 
بــە  بتوانێــت  داهاتــوودا  لــە  نەبێــت، 
بەرهەمەکانــی  خوێندنــەوەی 
ژیاننامەکــەی  و  نوورســی 
لــەم کەســایەتییە نزیــک  پتــر 
ببێتــەوە و پێــی ئاشــنا ببێــت 
و بــە تەقــه الی خــۆی وەاڵمــی 

بهێنێــت.  دەســت  بــە  ئەمانــە  وەک  پرســیاری  گەلــێ 
چونکــە مافدانــی تەواوەتــی بــە وەاڵمــی ئــەم جــۆرە 
پرســیارانە مەودایەکــی بەرفراوانــی دەوێــت کــە مەگــەر 
بــە نووســینی کتێبێــک، دەنــا لــە کێشــی وتارێکــی چەنــد 

نییــە. الپەڕەییــدا 

کلیلێک بۆ تێگەیشتن لە تایبەتمەندییەکانی نوورسی:
ــی بەســەرهات و ئاســەوارەکانی کەســایەتییە  توێژەران
گــەورەکان، زۆربــەی جــار، لەســەر ڕەوتێکــی بــاو یــان 
چەنــد پێوەرێکــی کالســیکیی دووپاتبــوو یاخــود جــۆرە 
پۆلێنکردنێکی چەقبەستوو ڕاهاتوون کاتێ بە مەبەستی 
تێگەیشــتن لــە ژیــان و بەرهــەم و تایبەتمەندییــەکان 
دەڕۆنــە نــاو جیهانــی ئــەو کەســایەتییانەوە. هەنــدێ 
جاریــش ســۆراخی ئــەو ڕەهەنــد و خاڵــە هاوشــێوانە 
دەکــەن کــە ئــەو کەســە جیاوازانــە لــە چەنــد ڕوویەکــەوە 

و لــە ســەر زەوییەکــی هاوبــەش کــۆ دەکەنــەوە.
بــەاڵم لەبــەر ئــەوەی بەدیعوززەمانــی نوورســی، چ لــە 
ــی و چ لــە کــردار و گوفتارەکانیــدا،  وێســتگەکانی ژیان
ــش خــۆی نەبــووە  کۆپــی و دووپاتبــووی خەڵکانــی پێ
بەجــێ  ڕووداوەکان  لەســەر  جیــای  جێدەســتی  و 
هێشــتووە، ئــەوا بــە بــەراورد لەگــەڵ کەســەکان و بــاری 
کۆمەاڵیەتیــی قۆناغەکەیــدا، بــازی بەســەر ئــەو پێــوەرە 
کالســیکییانەدا داوە و شــەقڵی تایبــەت بــە خۆیــی لــە 
نەخشــاندووە.  هەڵوێســتانەدا  ئــەو  یەکێکــی  هەمــوو 
هــەر لەبــەر ئەوەیــە کــە پۆلێنکردنــی کەســێکی وەکــو 
باوانــەدا هەرگیــز  ئــەو خانــە  یەکێکــی  لــە  نوورســی 
ڕێخۆشــکەر نابێت بۆ تێگەیشــتنێکی ڕاســت و دروســت 

لــە ژیــان و بەرهەمەکانــی.
بۆیــە پێویســت دەکات -وەک پێشــتر وتمــان- بــەدەر 
لــە بڕیــار و بۆچوونــی پێشــوەخت، بڕۆینــە نــاو جیهانــی 

نوورســی و خاڵــە تایبەتەکانــی ســۆراخ بکەیــن.
وا بــە پشــتیوانیی خــوای گــەورە هــەوڵ دەدەیــن، زۆر 
بــە کورتــی، هەنــدێ لــەو تایبەتمەندییانــە لــەم بڕگانــەی 

خــوارەوەدا بخەینــە ڕوو:

بنەماڵەی نوورسی:
هەرچەنــد نوورســی بــۆ خــۆی لــە هەنــدێ نووســینیدا لە 
ڕووی تەوازوعــەوە دەڵێــت: »لــە بنەماڵەیەکــی ناســراو 
لــە ئاســتی واڵت  نیــم«، کــە پتــر مەبەســتی ئەوەیــە 
دەستڕۆیشــتووی  بنەماڵەیەکــی  وەک  کوردســتاندا  و 
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خێڵەکــی یــان سیاســیی خــاوەن ناوبانگــی پێشــتر نییــە، 
بــەاڵم خانەوادەکــەی، لــە ناوچەکەیــان و لــە گوندەکەی 
دینــدار  و  زانســتخواز  بنەماڵەیەکــی  بــە  خۆیانــدا، 
ناســرابوون و دایــک و باوکــی لەڕادەبــەدەر پابەنــدی 
هەموویــان  وبراکانیشــی  خوشــک  بــوون،  ئاییــن 
خوێنــدەوار بــوون و هــەر ســێ براکــەی و یەکێکیــش 
ــراون. ــن ک ــدا پۆلێ ــزی زانایان ــە ڕی ــە خوشــکەکانی ل ل

زیرەکیی سەرنجڕاکێشی نوورسی:
ســەعیدی نوورســی هێشــتا مناڵ بووە پرســیاری ورد 
و زیرەکانــەی لەبــارەی چەنــد ڕواڵــەت و ڕووداوێکــی 
هاوتەمەنــی  منااڵنــی  کــە  کــردووە  دەوروبەریــەوە 
ئەمــەش  بکەنــەوە!  لــێ  بیریشــی  نەیانئــاوزاوە  ئــەو 
ئــەم مناڵــە  کــە  بــۆ کەســوکاری  بــووە  ئاماژەیــەک 
ــاڵی  ــە مــەال عەبدوڵ ــە، بۆی ــاوازەی هەی زیرەکییەکــی ن
براگــەورەی بــە گەرموگوڕییــه وه  بایەخــی پــێ داوە و 

فێــری ســەرەتاکانی خوێندەواریــی کــردووە.

پرۆســەی نائاســایی خوێندنی و وەرگرتنی بڕوانامەی 
زانایی:

خوێندنگــه  نــاو  خوێندنــی  شــێوازی  ئاشــکرایە 
حوجــرەی  لــە  کــە  کوردســتان  ئەوکاتــەی  کانــی  
مزگەوتەکانــدا بەڕێــوه  چــووە، مــاوەی چەنــد ســاڵێکی 
تەمەنــی خوێنــدکاری گرتــووە و کتێــب لــە دوای کتێــب 
و زانســت لــە دوای زانســت وانەکانــی خوێنــدووە، 
بڕوانامەیەکیــان  مامۆســتاکانی  کۆتاییــدا  لــە  هەتــا 
پــێ بەخشــیوە کــە لــە ئاســتی تێگەیشــتن و ڕادەی 
الیــەن  لــە  بووبێــت  زانســتەکانەوە  وەرگرتنــی 
بڕوانامانــەش  ئــەو  بااڵترینــی  خوێنــدکارەوە.  ئــەو 

بــووە. »زانایــی«  بڕوانامــەی 
مامۆســتا بەدیعوززەمانــی نوورســی، لەبــەر توانــای 
وێنــەی  بــە  نەهاتــووە  لەڕادەبــەدەری،  تێگەیشــتنی 
قوتابیانــی تــری ئــەو خوێندنگه یانــە، وانــەی دێڕبەدێــڕ 
مامۆســتاکانی  الی  کتێبــەکان  الپەڕەبەالپــەڕەی  و 
لــەوەی  جیــاواز  ڕێبازێکــی  بــە  بەڵکــو  بخوێنێــت. 
حوجــرەکان درێــژەی بــە خوێندنــی داوە، چونکــە هــەر 
لــە ناوەڕۆکەکــەی  کتێبێــک کــە مەبەســتی بووبێــت 
تێبــگات، لــە پێشــدا بــۆ خــۆی موتــااڵی کــردووە و لــە 
زۆربەیــان تێگەیشــتووە، ئینجــا ئــەو باســە کەمانــەش 
لەبارەیانــەوە  نەبووبێــت،  ئاســان  تێگەیشــتنیان  کــە 

ئەوانیــش  و  کــردووە  مامۆســتاکانی  لــە  پرســیاری 
ماوەیەکــی  لــە  بۆیــە  هــەر  داوەتــەوە.  وەاڵمیــان 
پێوانەیــی کەمــدا بووەتــە زانــای شــارەزا و وردەکار لە 
ســەرجەم ئەو کتێب و زانســتانەی کە لە حوجرەکاندا 
چــواردە  تەمەنــی  لــە  دەرەنجــام  هەتــا  خوێنــراون. 
ســاڵیدا »بڕوانامــەی زانایــی« بــە دەســت دەهێنێــت کــە 
ــی ئەمــڕۆی  ــەڵ قۆناغەکان ــەراورد لەگ ــە ب ــە ب تەمەنێک
ســاڵی  دووەم  خوێندکارێکــی  تەمەنــی  خوێندنــدا 

قۆناغــی ناوەندییــە!

نازناوی بەدیعوززەمان:
ــا  ــە تەنه ــە ک ــەی نوورســی لەوەدای ــی دیک جیاوازییەک
خوێندنگــه   لــە  کــە  نەبــووە  قایــل  زانســتانە  بــەو 
ئایینییەکانــدا بڕوانامــەی بــەرزی تێــدا وەرگرتــوون، 
بەڵکــو بەدەســتهێنانی شــارەزاییش لــە زانســتەکانی 
ســەردەمدا بــووە بــە خولیــای. هــەر ئەمــەش بــووە 
کــە هانــی داوە لــە ماوەیەکــی کەمــدا و بــە ڕەنــج و 
ــە  ــەو زانســتانەدا ب ــاری ل ــدە زانی ــه الی خــۆی هێن تەق
بڵێتــەوە  وانەکانیــان  بتوانێــت  کــە  بهێنێــت  دەســت 
گفتوگــۆ  شــارەزاییەوە  بــە  پســپۆڕانیاندا  لەگــەڵ  و 
ــە  بــکات، تەنانــەت هەنــدێ جــار بــە ســەرکەوتوویی ل

بێــت. بەشــدار  لەگەڵیــان  مونازەرەشــدا 
ئــەم توانــا جیــاوازەی نوورســی هۆکارێکــی ســەرەکی 
بــووە کــە مامۆســتاکانی لــە باکــووری کوردســتاندا 
و  دابنێــن  بــۆ  »بەدیعوززەمــان«ی  نازنــاوی 
»بەدیعوززەمانــی  بــە  بیچوێنــن  زیرەکیــدا  لــە 

چوارەمــی  ســەدەی  گەورەئەدیبــی  هەمەدانــی«ی 
کۆچــی.

بیری چارەسەر بۆ دەردە کۆمەاڵیەتییەکان:
ــە بیــری  ــەو ل ــدا، کــە هاوتەمەنانــی ئ ــە هەڕەتــی الوی ل
ــە خەمــی بونیادنانــی  پێکهێنانــی مــاڵ و گــوزەران و ل
خێــزان و داهاتــووی خۆیانــدا بــوون، نوورســی لــە 
هەمــوو  کۆمەاڵیەتیــی  بــاری  دواکەوتوویــی  خەمــی 
کوردســتان و ســەرگەرمی شــیکردنەوەی دیــاردەکان 
و لــە هەوڵــی دیاریکردنــی هــۆکارە ســەرەکییەکاندا 

بــووە و بــۆ ڕێگه چــارەکان گــەڕاوە.
کراوەتــەوە،  دەوروبــەردا  بەســەر  چــاوی  »کاتێــک 
دوای شــەنوکەوکردنی باری کۆمەاڵیەتی و سیاســیی 
کوردســتان، بــەو ســەلیقە وردبینــەی خــۆی دەردە 
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ســێ  لــە  کــوردی  نەتــەوەی  کۆمەاڵیەتییەکانــی 
خاڵــدا دەستنیشــان کــرد:

١- هەژاری.
٢- نەزانی و نەخوێندەواری.

3- دوژمنایەتیی ناوخۆیی و لەیەکحاڵینەبوون.
بۆیــە بڕیــاری دا هێنــدەی پێــی بکــرێ، هــەوڵ بــدات 

بۆ چارەســەرکردنی ئەو دەردە کوشــندانە.
ــی(  ــوو ئەگــەر کێشــەی )نەزان نوورســی پێــی واب
چارەســەرکردنی  بــۆ  ڕێ  بکــرێ،  چارەســەر 
کێشــەکانی دیکــە خــۆش دەبــێ. لەبــەر ئــەوە، 
یەکــەم جار تێکۆشــا بــۆ دامەزراندنی )قوتابخانە 
و زانکــۆ( لــە شــارە گەورەکانــی کوردســتان. 
وەک نموونەیەکیــش، قوتابخانەیەکــی بــە نــاوی 
دامەزرانــد،  )وان(  شــاری  لــە  )خوڕخــوڕ(ەوە 
و  ئایینــی  زانســتەکانی  جــۆری  هــەردوو 
ــە سەرپەرشــتیی  ــەوە و ب ــدا پێک ــی تێ گەردوونی

دەخوێنــرا.«١ خــۆی 
لەپێنــاوی هەوڵدانیشــی بــۆ دامەزراندنــی زانکۆ لە 
ــدە کێشــە و گرفــت  کوردســتاندا، دووچــاری هێن
بــووەوه  کــە مەگــەر گەورەمەردانــی هیممەتبــەرز 
ــە  بتوانــن ڕووبەڕوویــان بوەســتنەوە و کــۆڵ ل

داواکەشــیان نــەدەن.
لێــدوان لــەو هەواڵنەی نوورســی باســێکی 
دەخــوازێ  ســەربەخۆ  تێروتەســەلی 
ئەوەمــان  مــەودای  لێــرەدا  کــە 
خوازیــارم  نییــە،  دەســتەوە  بــە 
هــەردوو  لــە  بەڕێــز  خوێنــەری 
کتێبــی »ژیاننامــە« کــە نووســینی 
لــە  و  قوتابیانیەتــی  نوورســی و 
بــە  )داوەرییەکان(یشــدا  کتێبــی 
درێــژی زانیــاری لــەو بارەیــەوە بــە 

بهێنێــت.٢ دەســت 

نوورسیی »زانا« و »وەلی«:
نوورســی  زانیمــان،  پێشــتر  وەک 
خوێنــدن  ئاســاییەکانی  ڕێگــه   بــە 
ــا،  ــە دەســت نەهێن زانســتەکانی ب
تایبەتیــی  خەاڵتێکــی  بەڵکــو 
خوایــی بــوو کــە بــە ڕێیەکــی 
جیــاواز لــە هیــی خەڵــک پێــی 

بەخشــی، یاخــود بــە زاراوەی قورئــان چەنــد زانســتێکی 
بــوون. »لەدوننــی« 

بڕینــی پلەکانــی »تەقــوا« و »ئیحســان«یش، یــان بــە 
»ســەیر  پلەکانــی  بڕینــی  ویالیــەت،  ئەهلــی  زاراوەی 
ــە هەمــان جــۆر  ــەن نوورســییەوە، ب ــە الی و ســلوک« ل
ئەویــش جیــاواز بــووە و بــۆ گەیشــتنی بــەو ئاســتانەی 
تەقــوا و ئیحســان، بــە ڕێگــه  زانراوەکانــی تەریقەتــدا 
هەنــگاوی نەنــاوە، بەڵکــو خــوای گــەورە بــە ســۆزی 
تایبەتیــی خــۆی ڕێیەکــی قەدبــڕی لــە قورئانــەوە پیشــان 
داوە کــە لــە ماوەیەکــی کەمــدا بڕیویەتــی و لــە کۆتاییــدا 
گەیشــتووە بــەو ئاکامانــەی کــە ڕێڕەوانــی ســەیر و 
ســلوک بــە مــاوەی درێژخایــەن و ماندووبوونــی زۆر و 

ــەن. ــی دەگ ــدا پێ ــی ڕابەرێک ــر چاودێری لەژێ

بەدیعوززەمانی سەرکردە:
تایبەتمەندییەکــی تــری نوورســی لەوەدایــە کــە جگــە لــە 
بایەخدانــی بــە باڵوکردنەوەی زانســتە جۆراوجۆرەکان، 
هەڵگرتــووە  خۆیــدا  لــە  سەربازییشــی  گیانێکــی 
خوڕخــوڕدا،  قوتابخانــەی  لــە  خــۆی  قوتابیانــی  و 
زانســتییە  و  ئایینــی  وانــە  خوێندنــی  شانبەشــانی 
تازەکان، لەســەر مەشــقی ســەربازی و ئەسپســواری و 
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نیشــانەپێکان و گوێڕایەڵیــی فەرمــان ڕاهێنــاوە، چونکــە 
بکەوێتــە  جەنــگ  کــە  دەکــرا  پێشــبینی  دەمــە  ئــەو 
ــە  ــوە چــی ل ــە پێویســتی زانی ــە ب ــەوە، بۆی ناوچەکەیان
لــە  بەرگریلەخۆکــردن  ئامادەباشــیی  بــۆ  توانادایــە 
هەلومەرجــی لــەو جــۆرەدا، درێغیــی لــێ نەکــەن و بــە 

دەســتی بهێنــن.
لــە  بــوو پێشــبینییەکان هاتنــە دی و یەکێــک  ئــەوە 
بەرەکانــی یەکەمیــن جەنگــی جیهانــی کەوتــە باکــووری 
هێزێکــی  نوورســی  مامۆســتا  ئیتــر  کوردســتانەوە. 
جەنــگاوەری لــە قوتابیانــی خــۆی و خۆبەخشــانی تــر 
پێــک هێنــا بــۆ بەرگریکــردن لــە شــارەکانی »وان« 
ســوپای  ســەرکردایەتیی  الیــەن  لــە  »بەدلیــس«.  و 
هێــزە  ئــەو  ســەرکردەی  بــە  کــرا  عوسمانیشــەوە 

خۆبەخشــە.
هەرچەنــدە ســەرچاوەکان بــاس لــە ئازایەتیــی ئــەو 
تاکتیکــە ســەربازییە ســەرکەوتووەکانی و  هێــزە و 
ــدا  ــە شایســتەیی تیایان ــەش دەکــەن کــە ب ــەو جەنگان ئ
بەشــدار بــووە، کــە هەمــوو یەکێکــی ئەمانــەش لــە 
لەبــەر  بــەاڵم  بەدیعوززەمانــن،  تایبەتمەندییەکانــی 
چەکدارەکانــی  و  ڕووس  ســوپای  هێــزی  ئــەوەی 
هــاوکاری، لــە ڕووی جــۆر و چەندایەتیــی چــەک و 

ســوپای  هێنــدەی  چەندیــن  ســەربازەوە،  ژمــارەی 
عوســمانی و هێــزە خۆبەخشــەکان بــووە، ئــەوا لــە 
ــە  ــس دەکەون ــدا هــەردوو شــاری وان و بەدلی ئەنجام
لەمــەی  نوورســی  و  ڕووســەکان  دەســتی  ژێــر 

بــە دیــل دەگیرێــت. دووەمیانــدا 
و  هەڵوێســت  لــە  نوورســی  قارەمانێتییەکانــی 
دەمــی  لــە  دواتــر  و  دیلیــدا  مــاوەی  ڕووداوەکانــی 
ڤیەننــا،  وارشــۆ،  ڕێــی  لــە  دیلییــە  لــەو  هەڵهاتنــی 
ــە داســتانە لەئەفســانەچووەکان  ــە ل ــاوە، یەکێک ئەڵمانی
و تایبەتمەندییەکــی تــری نوورســییە کــە بــە وێنــەی 
ــە ســەر الپەڕەکانــی مێــژووی  ــەرد ل نەخشــی ســەر ب

هێشــتووە. بەجێــی  ژیانیــدا 

ســەرکردە  بــەردەم  لــە  و  دادگاکان  لــە  بوێــری 
: نــدا بەزەبرەکا

کەناڵەکانــەوە  لــە  ڕۆژانــە  و  دەزانیــن  هەموومــان 
نموونــەکان دەبینیــن کە یەکێک لە چارەشــوومییەکانی 
خۆســەپاندنی  دوایــی،  ســەدانەی  ئــەم  مرۆڤــی 
بێبەزەیــی  و  بەزەبــر  دەســەاڵتدارانێکی  فێڵبازانــەی 
بــووە و هەیــە بەســەر موقەددەراتــی میللەتانــدا، لەژێــر 
نەتەوەیــی  یــان  ئایینــی  خەڵەتێنــەری  نــاوی  گەلــێ 
یــان شارســتانی یــان دیموکراســیدا کــە لــە ڕاســتی 
و ناوەڕۆکــدا داماڵینــی مــرۆڤ بــووە لــە کەرامــەت 
و بەهــا مرۆڤایەتییەکانــی، پێــش ئــەوەی داماڵینــی 
بووبێــت لــە مافــی ژیــان و بڕیــار و لــە خــاک و مــاڵ 

ســامانەکانی. و 
بــۆ  میللەتانیــش  و  کەســان  بەرەنگاربوونــەوەی 
شــوێن  و  کات  بەپێــی  داگیرکــەران،  و  ســتەمکاران 
و هەلومەرجــەکان، چەندیــن هەڵکشــان و داکشــانی 
بیرەوەرییەکانــی  ڕووەوە  لــەم  و  بینیــوە  بەخــۆوە 
داســتانی  و  جۆراوجــۆر  ڕووداوی  گەلــێ  مێــژوو 
قارەمانانــەی، لــە خۆرهــەاڵت و خۆرئــاوا و باکــوور و 

باشــووری گــۆی زەویــدا، بــۆ تۆمــار کردوویــن.
بــۆ  تەنهــا  هــەر  بەدیعوززەمانیــش  ڕووەوە،  لــەم 
خــۆی هێنــدەی نەتەوەیەکــە و خەرمانێکــی ئەوتــۆی 
ــۆ  ــی مەڵ ــی ژیان ــە ســەر الپەڕەکان ــە ل ــەو قارەمانێتیی ل
و  خــۆی  بــۆ  شــانازییە  چــۆن  وەک  کــە  کــردووە 
گەلەکــەی، سەرمەشــقێکی مەردانەشــە بــۆ ئــەو کەســە 
ئــازا و بوێرانــەی کــە شایســتەیی ئەوەیــان تێدایــە لــە 
بــەو ڕچەیــەدا شــوێنپێی  هەڵوێســتە هاوشــێوەکاندا 
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هەڵبگــرن.
نوورســیدا،  ژیانــی  لــە  ئەمــە  نموونــەی  یەکــەم 
»مســتەفا  ســتەمکارییەکانی  بەگژاچوونــەوەی 
پاشــا«ی ســەرۆکهۆزی میــران بــووە لــە ناوچــەی 
هیــچ  کــە  توندوتیــژەی  پاشــا  ئــەو  جزیــرەدا، 
بــکات و  لــە قســەیدا  نەیوێــراوە قســە  کەســێک 
بــۆ ناوچاوانیشــی بڕوانێــت، کەچــی نوورســیی 
ــە  ــە خــوای گــەورە، ب الوی بێپشــتوپەنای جگــە ل
زبرییەکــی هەڕەشــەئامێز لەگەڵــی دواوە و داوای 
لێ کردووە دەســت لە ســتەمکارییەکانی لەســەر 
لــە  پەیوەندییەکانیشــی  و  هەڵبگرێــت  میللــەت 
نێــوان خــۆی و خــوای گــەورەدا نۆژەن بکاتەوە. 
خــۆ هەرچەنــدە ئــەم پاشــایە چەند نەخشــەیەکی 
بــۆ تۆڵەســەندنەوە لــە نوورســی داڕشــت، بــەاڵم 
بــە ڕواڵــەت ڕقــی خــۆی خــواردەوە و بەڵێنــی بــە 
نوورســی دا گۆڕانــکاری لــە خــۆی و سیاســەتیدا 
بــکات، خــوای گــەورەش لــە نیــازە بەدەکانــی ئــەو 

ســتەمکارە پاراســتی.
دواتــر وەاڵمەکانــی نوورســی لــە دادگا ترســناکە 
دەســەاڵتی  دەمــی  لــە  چ  زەبەندەکانــدا،  و  زۆر 
ئیتیحادییــەکان و دادگای ســەربازییاندا، چ لــە 
کاتــی دەســەاڵتی کەمالیســتەکاندا، کە هەندێ 
ڕاشــکاویی  و  نەترســاوی  لەبــەر  جــار 
دراوەتــە  شــێتیی  تۆمەتــی  قســەکانی 
جەرگبــڕ  وەاڵمــی  هەروەهــا  پــاڵ... 
و  ڕاســتەوخۆ  کــە  بوێرانــەی  و 
دیلیــدا  دەمــی  لــە  ڕووبــەڕوو 
ئاڕاســتەی ســەرکردەی گشــتیی 
ســوپای  جەنگــی  بــەرەی 
ڕووســیای کــردووە و پاشــتریش 
ئەنقــەرە  لــە  وەاڵمــی توندوتیــژی 
لــە  ســەرۆکایەتی  دیوانــی  لــە  و 
ڕووی مســتەفا کەمالــدا... هەروەهــا 
هەڵوێســتە  تــری  نموونــەی  گەلــێ 
ــەی  ــی... لوتک ــەی ژیان ــی دیک زۆرەکان
کەموێنــەی  ئازایەتیــی  و  بوێــری 

دەردەخــەن. ئــەو 

ــن و  ــە موســوڵمانەکان ئایی گەل
ــە: ــان یەکێک نەتەوایەتیی

لــەو کاتــەدا کــە وەک »کاریگــەری«ی فەرهەنگــی بیانــی 
لەســەر توێــژە خوێنــدەوارەکان، یــان »کاردانەوە«یــان 
بەرامبــەری، لــە جڤاتــە کۆمەاڵیەتییــەکان و نووســینە 
پەرۆشــیی  لــە  بــاس  جیــا  بــە  پەیوەندیدارەکانــدا، 
»ئایینــی« و »نەتەوەیــی« دەکــرا، مامۆســتا ســەعیدی 
نوورســی لێکدانــەوەی جیــاوازی بــۆ بابەتەکــە دەخســتە 
بــە  تایبــەت  لێکدانــەوەی  و  ســەرنج  دوای  کــە  ڕوو، 

ــی گەیشــتبوو. خــۆی پێ
ــە  ــی« دەکات ــە پێشــدا پەرۆشــیی »نەتەوەی نوورســی ل

ــی... ــی و نەرێن ــر: ئەرێن ــە یەکت ــاواز ل دوو بەشــی جی
دەمارگیرییــە  ئــەو  نەرێنییەکەیــان،  لــە  مەبەســتی 
ــە هەڵلووشــینی  ــە ب ــە ک ــدێ نەتەوەی ــەی هەن بێبەزەییان
نەتەوەکانــی تــر و بــە دەســتدرێژی بــۆ ســەر خــاک و 
مــاڵ و ســامانیان، گەشــە بــە بوونــی خۆیــان دەدەن و 
ــی  ــەر وەک گەل ــەن. جــا ه ــان زاڵ دەک دەســەاڵتی خۆی
ئێمــە بــوو بــە قوربانیــی ئــەم نەتەوەپەرســتییەی هەنــدێ 
لــە گەالنــی تــر و بەرژەوەندییــان، چەندیــن ڕووداوی 
دیکــەی ســەدەی ڕابــوردووش نموونــەی زۆری ئــەم 
ــە پێشــچاوی  ــان ل ــەی بیــری نەتەوایەتیی جــۆرە نەرێنیی
جیهانــدا خســتە ڕوو. ئــەم بەشــەی بیــری نەتەوەیــی، لــە 
فەرهەنگــی سیاســیی مرۆڤەکانــدا زاراوەی »شــۆڤێنی« 
»دەمارگیریــی  نــاوی  ئیسالمیشــدا  ئایینــی  لــە  و 

جاهیلییــەت«ی بــۆ دانــراوە.
ئەرێنییەکەشــیان، بــە الی نوورســییەوە، هەمــوو ئــەو 
ڕۆڵەکانــی  کــە  دەگرێتــەوە  خزمەتــە سوودبەخشــانە 
نیشــتمانی  و  گــەل  بــە  پێشــکەش  میللەتێــک  هــەر 
خۆیانــی دەکــەن بــۆ پێشخســتنی شارســتانییەته کەی 
نەتەوەیــەدا  ئــەو  ژیانــی  بوارەکانــی  ســەرجەم  لــە 
هەمــوو  لــە  ژیرانەیــە  و  بەســەلیقە  داکۆکیکردنــی  و 
مافێکــی ڕەوای، بەبــێ سەرکێشــانی هیــچ کام لــەم کارە 
ئەرێنییانــە بــۆ ســووکایەتینواندن بــە نەتەوەکانــی دیکــە 

یــان دەســتدرێژی بــۆ ســەر مافەکانیــان.
ئایینــی  کــە  ئەرێنییانــەن  خزمەتــە  ئــەم  هــەر  خــۆ 
»ئیســالم« داوا لــە مرۆڤــەکان دەکات پێشکەشــی گــەل 
ــە »ئیســالم«دا  ــە ل ــەن. کەوات ــی بک و نیشــتمانی خۆیان
ــە، یاخــود  ــەری ئایینداریی ــی تەواوک ــی ئەرێن نەتەوایەتی

دانەبڕاویەتــی. بەشــێکی 
نوورســییش  مەیدانییــەی  لێکدانــەوە  ئــەم  دروســتیی 
بــۆ بیــری نەتەوەیــی، کــە دوور لــە »کاردانــەوە« و 
بــە  لەســەری،  بیانییــە  فەرهەنگــی  »کاریگــەری«ی 
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ڕوونــی لــە ژیانــی کەســایەتییەکان و ڕووداوەکانــی 
بەرجەســتەیە. میللەتەکەمانــدا  نوێــی  مێــژووی 

و  خالیــد  مەوالنــا  کەســایەتییەکاندا  لــە  فەرمــوو 
ڕووداوەکانیشــدا  لــە  و  دیکــە  مەزنەکانــی  ڕابــەرە 
ــا  ــەوە ت ــە ســەدەی نۆزدەیەم ــە ل ــەی ک ــەو ڕاپەڕینان ئ
شەســتەکانی ســەدەی بیســتەم بــۆ البردنــی ســتەم 
لەســەر گەلــی کــورد و داکۆکیکــردن لــە مافەکانــی 
پشــتی  کــە  کردەییــن  نموونــەی  هەڵــدا،  ســەریان 
ئــەم لێکدانەوەیــەی نوورســی دەگــرن. دەبینــی ئــەم 
موســوڵمانێتی،  هەڵقــواڵوی  ئەرێنییــەی  پەرۆشــییە 
ــدووی  ــی زین ــەر و ئاڕاســتەكه ر و ڕاگــر و گیان بزوێن

بــووە! هەمــوو یەکێکــی ئەوانــە 

نزیکی و دووریی نوورسی لە کاری سیاسییەوە:
بەدیعوززەمــان  فراوانــی  جیهانــی  شــارەزایانی  الی 
ــە  ــێ گوێدان ــەو سیاســەتەی، به ب ــە ئ زۆر ئاشــکرایە ک
بەرژەوەندییەکانــدا  خولگــەی  لــە  ناهــەق،  و  هــەق 
دەخولێتــەوە، هەرگیــز دەســتی بــە چمکــی جوبــەی 
نوورســی نەگەیشــتووە، چ جــای ئــەوەی ڕۆژێ لــە 
ڕۆژان پێگەیەکــی لــە ژیانــی ئــەودا بــۆ خــۆی گرتبێــت.
هەروەهــا ئــەو چەشــنە سیاســەتەش کــە پیرۆزییەکانی 
ئاییــن و ئامانجــە بڵندەکانــی نەتــەوە و بەهــا بااڵکانــی 
بهێنێــت  بــەکار  ناوێکــدا،  هــەر  لەژێــر  مرۆڤایەتــی، 
لــە  جێگه یــەک  گرتنــی  و  کەســی  دەســکەوتی  بــۆ 
پلەوپایەکانــی دنیــادا، هەرگیزاوهەرگیــز، چ لــە دوور 
نوورســیدا  ســێبەری  الی  بــە  نزیکــەوە،  لــە  چ  و 

نەڕۆیشــتووە.
کــە  کــردووە  تێبینیــی  زوو  هــەر  بەدیعوززەمــان 
زۆرێــک لەوانــەی بــە گرتنەبەری ئەو جۆرە سیاســەتە 
هەوڵــی بەدەســتهێنانی پلەوپایــەکان دەدەن، چــۆن لــە 
دەرەنجامــدا دەبنــە ئامــراز و لە پێشــچاوی گەورەکاندا 
بچــووک دەبنــەوە و کاریگەریــی وتەکانیشــیان لــە دڵ 
بــەرەو نەمــان دەڕوات و  و دەروونــی جەمــاوەردا 

ــردوو! ــۆزی باب ــە ت ــەری ڕەنجیشــیان دەبێت ب
خــۆ ئەگــەر کەســانێک هه بووبــن لــەو ڕێیــەوە ڕەنجــی 
فەرهادیــان بــۆ بەدەســتهێنانی یەکێــک لــەو خواســتانە 
دابێــت، نوورســی بەبــێ هــەوڵ و داواکاری، گەلــێ 
پلــە و پۆســتی بڵنــدی لــەو جــۆرەی خرایــە بەردەســت 
ــۆ پێشــنیاز  ــەورە و ســامانی زۆریشــی ب ــەی گ و پێگ
کــرا، چ لــە کۆتایــی دەوڵەتــی عوســمانی و چ لــە الیــەن 

خودی مســتەفا کەمالەوە، بەاڵم بە نەویســتنی هەموو 
ئەوانــە و هەڵبژاردنــی بێنیــازی لێیــان، بەرزیــی خــۆی 
بەســەر هەمــوو دەســکەوتە فانییەکانــدا ڕاگەیانــد و 

لــەم ڕێیــەوە نەمریــی بــە دەســت هێنــا.
بــەاڵم ئــەو سیاســەتەی کــە نوورســی بــۆ مــاوەی دە 
ســاڵی ســەرەتای تەمەنــی خــۆی کاری تێــدا کــردووە 
»بەکارهێنانــی  هێنــاوە،  لــێ  وازی  دواتریــش  و 
سیاســەت« بــووە لەپێنــاوی »خزمــەت بــە ئامانجــە 

بڵندەکانــی کۆمــەڵ«دا، نــەک بــە پێچەوانــەوە.
و  دەکــەوت  دەســەاڵتداران  بــە  چــاوی  بــوو  ئــەوە 
نووســینی لە ڕۆژنامەکاندا باڵو دەکردەوە و چاالکیی 
ئەوانەشــدا  هەمــوو  لــە  دەنوانــد...  جۆراوجــۆری 
داواکارییەکانــی خــۆی بۆ پێشخســتنی واڵت بە گشــتی 
و کوردســتان بــە تایبەتــی بــۆ ڕوون دەکردنــەوە. بــەو 
ئومێــدەی کــە پەرۆشــی و دڵســۆزییان ببزوێنێــت و 
دەســەاڵتیان بخاتــە کار بــۆ ئــەوەی هەرچــی زووە 
فریــای میللــەت و واڵت بکــەون، تاکــو چیــی تــر لــە 
کاروانــی ڕانەوەســتاوی شارســتانییه تی ڕۆژگار جــێ 
نەمێنــن، تەنانــەت هێنــدە بــە گورجوگۆڵــی لــێ ببڕێــن 
کــە بکەونــە ڕیــزی پێشــەوەی ڕێرەوانــی ئــەو کاروانــە. 
تێکۆشــانەیدا.  لــەو  بــوو  نوورســی  نیــازی  ئەمــە 
ــک  ــە خەیاڵێ ــاش ل ــی: »ئ ــورد واتەن ــن، ک کەچــی مخاب
پێشــنیازەکانی  چونکــە  خەیاڵــێ!«  لــە  ئاشــەوان  و 
نوورســی بــۆ بەدەســتهێنانی ئــەو ئامانجــە بڵندانــەی 
میللــەت جێــی شــایانی خۆیــان لــە بەرنامــەی کاری 
زۆرینــەی ئــەو کاربەدەســتانەدا نەگــرت کــە مەگــەر 

دوای گرنگیــدان بــە خواســتەکانی خۆیــان، بیریــان لــە 
خێروخۆشــیی میللــەت و واڵت کردبێتــەوە.

پەندوەرگرتنــی نوورســی لــەم چەشــنە کاردانەوەیــەی 
دەســەاڵت، هۆکارێکــە بــۆ دوورکەوتنــەوەی تەنانــەت 
دەســکەوتێکی  هیــچ  کــە  سیاســەتەش  جــۆرە  لــەم 
تایبەتیــی تێــدا نەبــووە و تەنهــا بــۆ پێشخســتنی واڵت 

ــاوە. ــەکاری هێن ب
ــەو  ــەوەی نوورســی ل هۆکارێکــی دیکــەی دوورکەوتن
چاالکییەکانــی  ســەرجەم  لــە  و  سیاســەتە  جــۆرە 
و  گــەورە  و  سەیروســەمەرە  ئاڵوگــۆڕە  پێشــووی، 
ســاڵە  چەنــد  ئــەو  بوومەلەرزەئاســاکەی  و  خێــرا 
کەمــەی دوای یەکــەم جەنگــی جیهانــی بــوو کــە چ لــە 
تورکیــا و چ لــە ناوچەکــە و چ لــە جیهانــدا ڕایەخــی 
میللەتانــی  کۆمەاڵیەتییەکانــی  و  سیاســی  بایەخــە 



ی نوورسی
سەعید

رۆڤار
40

و  لەرزانــد  مرۆڤایەتییەکانــی  بەهــا  و  تەکانــد 
ئامانجــە بڵنــد و جێگیرەکانــی لــە شــوێنی خۆیانــدا 
لەقانــد و شــەنوکەوی هەموویانــی کــرد و هیــچ 
شــتێکی لــە جێــی خۆیــدا وەک خــۆی نەهێشــتەوە. 
ئینجــا داروپــەردووی ئــەو ئاڵوگۆڕانەشــی -بەبــێ 
ویســتی گــەالن- بــە نەخشــەیەکی نــوێ و بیــر 
و دیدێکــی تــر و ئاڕاســتەیەکی دیکــەی تــەواو 
ــاوازی فەرهەنگــی و فەلســەفی و سیاســی و  جی

داڕشــتەوە! کۆمەاڵیەتــی 
نوورســی دوای تێڕامانــی لــەم دیــاردە گــەورە 
لێکدانــەوەی  و گرنــگ و خێرایــەی جیهــان و 
دڵنیاییــەوە  بــە  دەرهاویشــتەکانی،  بــۆ  وردی 
تێگەیشــت لــەوەی کــە چیتــر دوژمنانــی بــەرەی 
و  هــەژاری  و  »نەزانــی  تەنهــا  بەرامبــەری 
دوژمنایەتیــی ناوخــۆ«ی گەلەکــەی نیــن کــە تــا 
لــە دژ گرتبــوون؛  ئێســتا ســەنگەری خەباتــی 
بەڵکــو دوای هەســتکردنی بــە پەنجــە پەنهانەکانی 
پشــتی ئــەو ڕووداوانــەی کــە تیریــان گرتــە پایەی 
بڵنــدی مرۆڤایەتــی و ناخــی کەرامەتــی مرۆڤیــان 
بــۆ  کۆیالیەتییــان  نوێــی  ســەردەمێکی  و  پێــکا 
هێنایــە  تــازەدا  پۆشــاکێکی  لــە  ئادەمیــزاد 
الی  بەمانــە،  پەیبردنــی  دوای  کایــەوە... 
ڕوون بــووەوە کــە بــەرەی نوێــی جەنــگ 
فراوانــی  یەکجــار  ڕووبەرێکــی  لــە 
دوژمنانــی  و  جیهاندایــە  هێنــدەی 
بــە  بەرامبەریــش  ســەنگەری  نــاو 
هۆکارێکــی  و  چــەک  هەمــوو 
نوێــی هاوچــەرخ لــە دژی گشــت 
تەنهــا  نــەک  بڵندەکانــی  بەهــا 
گەلــی کــورد، بەڵکــو ســەرجەمی 

وەســتاونەتەوە. مرۆڤایەتــی 
نســکۆیەش  ئــەو  شــۆکی  ئینجــا 
ناوەنــدە  لــە  پەشــۆکاویی  هێنــدە 
کــە  نایــەوە  پەیوەندیدارەکانــدا 
ــا  ــان وڕ م ــەت دڵســۆزانیش واقی تەنان
بێوەیــدا  ڕێــی  دۆزینــەوەی  لــە  و 

دامــان. دۆش 
دۆخ  لــەم  بەدیعوززەمــان 
هــۆی  بــە  هەلومەرجــەدا،  و 
و  لەڕادەبــەدەری  زیرەکیــی 

بوونــی لــە ناوجەرگــەی ڕووداوەکانــدا، هــاوکات لەگــەڵ 
هەڵوێســتەکانی  کــە  ورەبڵندییــەی  و  جوامێــری  ئــەو 
ئــەو  کەســایەتیی  پێناســی  بــە  کردبوویــان  ژیانــی 
الی جەمــاوەر، بڕیــاری دا -گــەر بــە تەنیــا خۆیشــی 
ــان  ــە گی ــووە- ســەنگەر بەجــێ نەهێڵێــت و داکۆکــی ل ب
و گەوهــەری بــەرزی سەرانســەری مرۆڤایەتــی بــکات.
جــا هــەر وەک لــە قۆناغــی پێشــووی ژیانیــدا، بە ســەلیقە 
وردەکــەی، گەیشــتە ئــەو دەرەنجامــەی کــە چارەســەری 
کێشــەی »نەزانــی« دەرگا دەخاتــە ســەر پشــت بــۆ 
دیکــەی  کۆمەاڵیەتییەکانــی  دەردە  چارەســەرکردنی 
کــوردەواری، لــەم کێشــە نوێیەشــدا پەنجــەی خســتە 
ــەر پشــتگوێ  ــە ئەگ ــە مەترســیدارەی ک ــەو خاڵ ســەر ئ
ڕەوشــتی  و  ڕۆحــی  تەواوەتیــی  داڕمانــی  بخرێــت، 
گشــت ناوەنــدەکان دەگرێتــەوە و چەکیــش دادەنرێــت 
بــەرەو قۆناغەکانــی  بــۆ وێرانــکاران کــە مرۆڤایەتــی 
پێــش شارســتانییه ت بگێڕنــەوە. ئــەو خاڵــە گرنگــەش 

»ئیمــان«ە...
بەڵــێ، »ئیمــان«... کــە کاکڵــە و گەوهــەری مرۆڤایەتییــە 
و هــەر ئەویشــە کــە مــرۆڤ لــە هەڵســوکەوتی دڕندانەی 
دەکات  پەروەردەیەکــی  و  دەپارێزێــت  کێوییــەکان 
یــان  کــە کامێــرای چاودێریــی مرۆڤــی لەســەر بێــت 
ــەڵ خــۆی و خــوای و  ــی لەگ ــوو ڕەفتارێک ــت، هەم نەبێ
دەوروبەریــدا -بــە ڕاســتی- مرۆڤانــە و مرۆڤدۆســتانە 
ــی  ــی خوای ــەی چاودێری ــی دیک ــە کامێرایەک ــت. چونک بێ
تاریــک و  لــە پەنهــان و شــوێنە  لــە ئاشــکرا و چ  چ 
ــاو هەســتی هۆشــمەندانەی  ــە ن دوورەدەستەکانیشــدا ل
ــە  ــەکان ب ــدا دادەنێــت و دەرەنجــام مرۆڤ ــاک و کۆمەڵ ت
ژیانێــک دەژیــن کــە شایســتەی پێگــەی بڵنــدی ئادەمیــزاد 

ــدا. ــو کۆشــکی گەردوون ــی نێ ــە میوانداری ــت ل بێ
ئیتــر ئــەم خاڵــە )ئیمــان(، بــوو بــە ســروود و تــەوەرەی 
ســەرجەم چاالکــی و بەرهەمەکانــی ســیوپێنج ســاڵی 

ــی. ــی تەمەن کۆتای
ــە »وشــە«...  ــن ل ــی و بەرهەمانەشــی بریتی ــەو چاالک ئ
نــەک چــەک و تۆقانــدن و ئاوارەکــردن و وێرانــکاری و 

کوشــتار و ملمالنــێ بــۆ کورســی!
ــەی  ــەو بایەخــە زانســتی و ئەکادیمیی ــی ئ ــا هۆکارێک ج
کــە لــە ئاســتێکی جیهانیــدا بــە نوورســی و بەرهەمەکانی 
کــە  ئــەوەی  نیشــانەپێکانەیەتی، دوای  ئــەم  دەدرێــت، 
نــەوەد  هەشــتا  ئــەم  وردەکانــی  و  درشــت  ڕووداوە 
لــەو  نوورســییان  دووربینییەکانــی  دوایــی  ســاڵەی 
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دیاریکردنەدا ســەلماند و تێگەیشــتن و هەڵســەنگاندنی 
پێشــینەی ئەویان بۆ پێشــهاتەکان پشتڕاســت کردەوە.

بابەتــە  لــە  لێکۆڵینەوەکانــی  ئەنجامــی  دوا  پوختــەی 
جۆراوجۆرەکانــدا:

و  جیهانــی  بایەخــە  ئــەو  دیکــەی  هۆکارێکــی 
ئەکادیمییــەی کــە بــە مێــژووی ژیــان و بەرهەمەکانــی 
لێکۆڵینــەوە  دەرەنجامــی  دەدرێــت،  بەدیعوززەمــان 
الپــەڕەی  کاتــێ  هیــچ  نوورســی  زانســتییەکانیەتی. 
ــە نووســینەوە و داڕشــتنەوەی هــزر  ــی ب بەرهەمەکان
نەکردووەتــەوە  ڕەش  تــر  کەســانی  ئاســەواری  و 
و گواســتنەوەی بــەری ڕەنجــی جگــە لــە خــۆی بــۆ 
بەڵکــو  پیشــە.  بــە  نەکــردووە  نووســینەکانی  نــاو 
هەمــوو یەکێکــی ئــەو ڕێســا و پێــوەر و تــەرازووە 
گشــتییانەی لەمــەڕ گــەردوون و مــرۆڤ و ژیــان، کــە 
پێشکەشــی  چــڕی  و  زۆری  بــە  بەرهەمەکانیــدا  لــە 
تێبینیــی  گەلــێ  دەرەنجامــی  کــردوون،  خوێنەرانــی 
تاقیکردنــەوەی  و  چەندجــارە  لێکدانــەوەی  و  ورد 
جۆراوجــۆرن کــە بــە کۆشــش و تەقــه الی »دڵ« و 

»گیــان«  پێوەتالنــەوەی  و  »ژیــری«  ئامرازەکانــی 
و  دیکــەی  هەســتەوەرەکانی  ماندووبوونــی  و 
پێیــان  حەوانــەوه ی  بەختکردنــی  و  شــەونخوونی 
گەیشــتووە. ئینجــا دوای ئــەوە لــە بۆتــەی وشــە و 
ڕســتە و دەســتەواژەکاندا کردوونــی بــە دیــاری بــۆ 

خوێنەرانــی.
جێــی سەرســووڕمانی ئەو توێــژەرە ئەکادیمییانەیەش 
پەیوەندیــدارەکان،  زانســتە  زانایانــی  کــە  لەوەدایــە 
دوای ئــەوەی هەریەکەیــان لــە پســپۆڕیی خۆیــدا هــەر 
ــوێ دەکات و بەشــێکی  ــەکان تاووت ــە بابەت ــک ل بابەتێ
کات و وزەی لــە لێکۆڵینەوەیانــدا بەســەر دەبــات و 
ــر  ــێ نوورســی زووت ــە ئاکامــەکان، دەبین ئینجــا دەگات
پێشــی کەوتووەتــەوە و بــە چەنــد دەســتەواژەیەکی 

ــە دەســتەوە داوە! ــەی ب ــەو ئاکام پوخــت ئ
ــە  ئەمــەش هــەر وەک زیرەکیــی نوورســی و هاتنــی ل
تایبەتمەندییەکــی  دەردەخــات،  ســەردەمەکەی  پێــش 
مامۆســتا  نــوور«ی  »پەیامەکانــی  دیکــەی 
ــد باســێکی  بەدیعوززەمانیــش پیشــان دەدات کــە چەن
زاتــی نیــن هەتــا تایبــەت بــن بــە خــودی دانەریانــەوە، 
دەرەنجامــی  دەســتەواژەکانیان  یەکبەیەکــی  بەڵکــو 
تاووتوێکــردن و ئەزمــوون و توێژینەوەی بابەتییانەی 
ــا  ــرەک و وری ــی زی ــژی زانایەک ســااڵنێکی دوورودرێ
پێــوەرە  و  یاســا  ناســاندنی  بــۆ  کــە  بەســەلیقەن  و 
مەبەســتی  بــە  و  گەردوونییــەکان  و  کۆمەاڵیەتــی 
پێشکەشــی  ڕێگــه ،  قەدبڕیــی  و  کورتکردنــەوە 

کــردوون. خوێنەرانــی 
سەرچاوە:

مامۆســتا  بەرهەمانــەی  لــەم  وتــارەم  ئــەم 
هەڵینجــاوە: بەدیعوززەمانــەوە 

پاشــبەندەکان،  تیشــکەکان،  مەکتووبــات،  )وتــەکان، 
ژیاننامــە(. داوەرییــەکان، 

په راوێزه كان
ــە  ــەک ل ١- ســەعیدی نوورســی »کــوردی«: چەردەی
خزمەتــی زانســتی و ڕۆشــنبیری، فــارووق ڕەســووڵ 

ــا، گۆڤــاری ژیــن، ژ ٢، ٢٠١٠، بنکــەی ژیــن. یەحی
٢- ئــەو بابەتەتــەش لــە پەراوێــزی پێشــوودا ئامــاژەی 
ــەر  ــی باشــی خوێن ــەم ڕووەوە یارمەتییەک ــرا، ل ــۆ ک ب

دەدات.
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وێــڕای زۆریــی ســەرچاوە، ئاســان نییــە بابەتێــك لەبــارەی كەســایەتییەكی وەكــو شــێخ ســەعیدی نوورســی )١٢٩3-
١3٧٩ ك، ١٨٧٨-١٩٦٠ ز(یــەوە بنووســرێت. ڕەنگــە خــودی زۆریــی ســەرچاوەكان، لــەم بــوارەدا، گەورەتریــن 
ئاســتەنگ بــن، بــە تایبــەت ئەگــەر نووســەر ناچــار بكرێــت بابەتێــك لــە ســنووری چەنــد الپەڕەیەكی A4 دا بنووســێت.
ڕەنگــە بــە نیســبەت ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتەوە هیــچ گۆڕانكارییــەك هێنــدەی گواســتنەوەی توركیــا لــە 
ــو  ــە نێ ــر ل ــە پت ــەم كاریگەریی ــەاڵم شــوێنەوارەكانی ئ ــت. ب ــەت كاریگــەر نەبووبێ ــۆ عەلمانیی ــەوە ب دەوڵەتــی خیالفەت
توركیــا بەرچاوتــر بــوو. ژیانــی نوورســی لــە ســایەی ئــەو گۆڕانكارییەدا یەكێكە لــە بەرجەســتەترین نموونەكانی ئەو 
ڕاســتییە، بــە ڕادەیــەك، كــە به بــێ دوودڵــی دەتوانیــن بڵێیــن نوورســی »ژیانــی خــۆی بەخــت كــرد لەپێنــاوی پاراســتنی 
ئیســالم لــە كۆمەڵێكــدا كــە لــە الیــەن بەڕۆژئاواكــردن )westernization( و عەلمانیكــردن )Secularization(ەوە 
فەرمانڕەوایــی دەكــرا« )Yussof & others ٢٠١3 / ٦٧(. هەڵبەتــە پێویســتە لێــرەدا ئامــاژە بــۆ ئەو ڕاســتییە بكرێت 
كــە كێشــەكە لــە خــودی عەلمانیكردنــەوە هەڵنەقواڵبــوو، بەڵكــو لــەوەوە كە ســەدەی ڕابوردوو »شــایەتی پاشــكەوتنی 
جیهانــی ئیســالم بــوو لەچــاو ڕۆژئــاوا لــە ڕووە كۆمەاڵیەتــی، ئابــووری و سیاســییەكانەوە. ئــەم دیاردەیــەش، بــە 
ــە خراپــی كــرد، ئەوانــەی  ــە هــەر واڵتێكــی دیاریكــراودا پتــر ڕووی ل دەركەوتنــی ســەركردەی سیاســیی گەنــدەڵ ل
 Ali &( »دەســەاڵتیان قۆســتەوە بــۆ بەكارهێنانــی داهاتــی نیشــتمانی لەپێنــاوی بەرژەوەندیــی تایبەتــی خۆیانــدا

شێخ 
سەعیدی 
نوورسی، 

پەیامی 
ئاشتیی 
بێسنوور
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ســەخت  هاوكێشــە  ئــەم   .)٢3٧  /  ٢٠١٥  Others
نوورســی  تراژیدیــای  الیەكــەوە  لــە  ناهاوتایــە  و 
لــە  بــەاڵم  كــردەوە،  قورســتر  دیكــەی  كەســانی  و 
الیەكــی دیكــەوە ئــەو چوارچێوەیــە بــوو كــە بەهێزیــی 

ــرد. كەســایەتیی شــێخی نوورســیی بەرجەســتەتر ك
لــە  و  بــە وردی  كەســەی  ئــەو  نوورســی،  شــێخی 
و  كــردەوە  تاقــی  سیاســەتی  دووڕوویــی  نزیكــەوە 
ســەرنجی ئــەوەی داوە »ڕووداوێكــی ســەرنجڕاكێش: 
سیاســییەوە  الیەنگریــی  ئەنجامــی  لــە  ســەردەمێك 
بینیــم كــە پیاوێكــی ئەهلــی عیلمــی دینــدار، قســەی بــە 
سیاســیی  بۆچوونــی  خــاوەن  پیاوچاكــی  زانایەكــی 
جیــاواز لــە هیــی خــۆی كــرد، تــا ڕادەی بــە كافركردنی. 
سیاســیی  هاوبۆچوونــی  دووڕووییەكــی  هەروەهــا 
لەپــای  بۆیــە  كــرد.  ســتایش  ڕێــزەوە  بــە  خۆیشــی 
 Eûzü( گوتــم  سیاســەت  بــەدەی  دەرەنجامــە  ئــەم 

أعــوذ   -  billahi mine sseytani ve ssiyase
باللــه مــن الشــیطان و السیاســة«. ئیــدی لــەو كاتــەوە 
 Mek( كــرد  پاشەكشــێم  سیاســەت  گۆڕەپانــی  لــە 
٢٦٧ و Nursi(. مایــەی ڕامانــە وا چەنــد دەیەیەكــە 
بــە  بەرانبــەر  ڕەشــبینە  پیــاوە  ئــەم  بۆچوونــی 
سیاســەت كاریگەرییەكــی گــەورەی لەســەر سیاســەت 
هەیــە، نــەك تەنهــا لــە نێوخــۆی توركیــا، بەڵكــو لــە 
ــەدوای وەدەســتهێنانی  ــك دواب ــا ڕێ دەرەوەش. ئەوەت
ســەربەخۆیی كۆمــاری ئازەربایجــان، پــاش كۆتایــی 
شــەڕی ســارد، هاوشــان لەگــەڵ كردنــەوەی چەنــد 
»پەیمانگەیەكــی پەروەردەیــی لــە الیــەن پەیڕەوانــی 
زانــای ئیســالمی ســەعید نوورســییەوە، بزووتنەوەكــە 
واڵت  ســەربەخۆیی  وەدەســتهێنانی  پــاش  ڕێــك 
پشــكنینی  بــە   .)١٠/٢٠٠٥  ،Valiyev( دەركــەوت.« 
وردی ڕاســتییەكان، ئەوەمــان بــۆ دەردەكــەوێ كــە 
كاریگەریــی ئــەم بزووتنەوەیــە لــە كۆمارەكانــی دیكەی 
ئاســیای ناوەڕاســتدا، ســەرەڕای ئەوەی دانیشــتوانیان 
ــەوەش  شــیعەن و ئەمــان ســوننی، بەرچــاوە. هــۆی ئ
ــان. ــڕەوی و مرۆڤدۆســتیی ئەم ــۆ میان ــەوە ب دەگەڕێت
كوردبوونی شــێخی نوورســی هەرگیز جێی مشــتومڕ 
و جیــاوازی نەبــووە و نییــە. ئەوەتــا تەنانــەت گۆڤــارە 
ئەكادیمییــە دیارەكانــی نێــو توركیــاش ئــەوە دووپــات 
دەكەنــەوە كــە كــورد ئــەوەی لــە بیرە كە »فەیلەســوف 
و ڕێبــەری ئایینــی، ســەعید نوورســی یەكێــك لــە 
پێشــینان و باوكــی ڕۆحیــی بزووتنــەوەی خزمــەت، 
لەمــەش   .)٧٥/٢٠١4  Pandya( بــووە.«  كــورد 

بــەوە  هــەر  زانســتییەكانیش  نێوەنــدە  بــەوالوە، 
دەیناســێنن كــە »زانایەكــی ئایینیــی ســوننیی كــورد 
بووە.« )Ali & others ٢3٩/٢٠١٥( تا ســەرەتاكانی 
شەســتەكانی ســەدەی ڕابــوردوو )٦٠-١٩٦١(، »ســێ 
كتێبــی دانــاوە كــه  دوانیــان بــە كــوردی نووســرابوون، 
بــەاڵم بــە ئاگربەربــوون لــە كۆشــكەكەی تاهیــر پاشــادا 
فەوتــان« )Yusoff & others ٢٠١3/ ٧3(. تــا ســاڵی 
ــاری  ــە و گۆڤ ــە ڕۆژنام ــی ل ــن بابەت ــش چەندی ١٩٠٨ی
جۆراوجــۆردا بــاڵو كردووه تــەوە، لەوانــە ڕۆژنامــەی 
 ١٩٩٨ Şarkve Kürdistan Gazetesi( )Badilli(
/3٢(، بــەاڵم نازانــرێ بۆچــی لــە كۆتایــی ئــەو ســاڵەوە 
ــدا  ــە ڕۆژنامــە كوردییەكان ــەوە ل ــە باڵوكردن دەســتی ل
هەڵگرتــووە. لــە ســەرجەمی ئەمانــەش گرنگتــر ئەوەیــە 
قســە  هەبــووە.  )كــورد(ی  نازنــاوی  بێگومــان  كــە 
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ــەی  ــە كۆمەڵ ــێ ل ــدام بووب ــە ئەن ــراوە ك ــەوەش ك ل
بــە  ١٩١٨دا  ســاڵی  لــە  كــە  كــوردی  تەعالیــی 
مەبەســتی بەرپاكردنــی دەوڵەتــی كــورد دامەزراوە، 
بــەاڵم نووســەری وا هــەن ئــەم بۆچوونانــە ڕەت 
دەكەنــەوە، لەوانــە، )Akgündüz)?( ٥(، وێــڕای 
ناســراوی  ئەكادیمیــی  نووســەری  ئەمانــەش، 
بــۆ  ئامــاژە  ســەرچاوە  بەپێــی  هــەن،  تــورك 
 Kurdish - بزووتنــەوەی نوورجــوی كــوردی
 Yavuz( دەكــەن   -  Nurcu Movement
ئاشــكرایە  هەڵبەتــە   .)١١٧/٢٠٠٦  & other
چەندیــن  لــە  نوورســی  شــێخی  خــودی  كــە 
شــوێنی دانراوەكانیــدا و ســەرجەمی ئەوانــەی 
ــت  ــە بێ ــان نووســیوە، چ پوخت ــەی ئەوی ژیاننام
كــردووە  ئــەوە  بــۆ  ئاماژەیــان  درێــژ،  یــان 
كــە ئــەم زاتــە لــە دایــك و باوكێكــی كــوردی 
ســەر  »نــوورس«ی  گونــدی  نەقشــبەندیی 
لــە  بــەاڵم  )وان(ە.  پارێــزگای  ناوچەیەكــی  بــە 
هەندێــک شــوێندا ئامــاژە بــۆ ئــەوەش كــراوە كــە 
»تەنانــەت )ســەعید نوورســی(یش پێــی داگرتووە 
نیشــتمانپەروەری)Nationalism(٭ی  لەســەر 
ئــەو  كاتێــك  تــا  ئیســالمۆ-توركی  ئەرێنیــی 
نیشــتمانپەروەرییە دەتوانــرێ بــۆ خزمەتــی 
 Yavuz( بهێنــرێ.«  بــەكار  ئیســالم 

.)٢٢٢/٢٠٠4

نوورسی و صۆفیگەری:
بــە  ئــەم مەســەلەیە  بــە داخــەوە 
یەكێــك  ورووژێنــراوە.  خراپــی 
ئەكادیمییــە  زۆر  نووســەرە  لــە 
بزووتنــەوە  دەڵــێ:  وردەكان 
ئایینییــە هــەرە گرنگەكــەی توركیــا، 
بزووتنــەوەی نــوور، بــە مانــا زۆر 
تەریقەتێكــی صۆفییانــە  وردەكــەی، 
نییــە )سیلســیلە -زنجیــرەی پیــران-ی 
كۆمەڵــە  نییــە،  بەیعــەی  نییــە،  تێــدا 
خــۆی  ڕێوڕەســمی  و  ویــرد 
ڕێنماییەكانــی  بــەاڵم  نییــە.( 
میللیــی  گیانــی  ڕێگــەی  لــە 
بــاڵو بوونــەوە.  صۆفییانــەوە 
پتــر لەمــەش، چەنــد شــێوازێكی 

)disciplining( نێوخــۆ  توندوتۆڵــی  جۆراوجــۆری 
ی گرتــە بــەر كــە ڕێوڕەســمەكانی ئــەو تەریقەتانەمــان 
ــر )Bruinessen ٢٠٠٩ / ١4٢(. پێویســتە  ــەوە بی دێنن
ددان بــە دروســتیی ئــەم بۆچوونــەدا بنرێــت، چونكــە 
خــودی شــێخی نوورســی لــە دەیــان شــوێندا باســی 
لــە دووریــی خــۆی لــە تەریقەتــەوە كــردووە. بــەاڵم 
ــە هەمــوو حاڵەتێكــدا دەبــێ خــودی ئــەم زاتــە بكەینــە  ل
بەڵگــەی بۆچوونەكانمــان، ئەویــش لــە ڕێگــەی تەنهــا 

بەرهەمەكانیــەوە. نموونەیەكــی  چەنــد 
لــە دانراوەكانــی خۆیــدا دەتوانــرێ شــوێنپێی گرنگیــی 
صۆفیگــەری الی شــێخ ســەعید هەڵبگیــرێ. زۆر بــاس 
زیكركــردن،  تایبەتــی  ویــردی  و  بنەمــا  هێندێــك  لــە 
دەكات.  نەقشــبەندیدا  تەریقەتــی  لــە  بەتایبــەت 
وەكــو  صۆفیــی  گەورەپیاوانــی  نــاوی  زۆری  بــە 
نەقشــبەند،  شــاهی  گەیالنــی،  عەبدولقــادری  شــێخ 
جەاللەددینــی ڕۆمــی، ئیمامــی ڕەببانــی و مەوالنــا خالیــد 
و هیــی دیكــەش دەبــات. نــاوی تەریقەتەكانــی نەقشــی، 
قــادری، چەشــتی، مەولــەوی و كوبــرەوی دێنــێ. لــە 
ئامــاژە  جــار  چەندیــن  )barla lahikasi(دا  كتێبــی 
بــۆ وشــەی »نەقشــبەندی« دەكات، لەوانــە: لەبــارەی 
گرنگیــی وشــەی »نــوور« لــە ژیانــی ئــەودا، ئامــاژە 
دەكــرێ بــۆ ئــەوەی لــە هــەر شــوێنێكدا بــە درێژایــی 
ــی  ــە قوتابیان ــك ل ــەوە. یەكێ ــەڕووی بووه ت ــی ڕووب ژیان
دووپاتــی دەكاتــەوە: »جەنابــی مامۆســتام مەزهــەری 
ــە  ــاوە شــەریفە ب ــەم ن ــوور«ە. ئ ــاوی شــكۆمەندی »ن ن
الی ئەوانــەوە ناوێكــی هــەرە مه زنــە. گوندەكــەی نــاوی 
)نــوورس(ە، نــاوی دایكــی )نووریە(یه ، ناوی مامۆســتای 
قادریی )نوورەددین(، ناوی مامۆســتای نەقشــی )ســەید 
نــوور موحەممــەد(ە، یەكێــك لــە مامۆســتایانی قورئانــی 
ــی  ــە خزمەت ــی ل ــووری. پێشــەنگی هــەرە تایبەت ــز ن حاف
قورئانــدا: زیننوورەیــن -مەبەســت حەزرەتی عوســمانی 
كــوڕی عەففانــە - و ڕوونكــەرەوەی بیــر و دڵــی ئایەتــی 
لەبــارەی   .)١4٧  /?barla lahikasi( )النــور(ە.« 
مەوالنــا خالیــدەوە، لــە هەمــان كتێبــدا نووســراوە: »ئــەم 
حەزرەتــی مەوالنــا خالیــدە هاوشــاریی مامۆســتاكەمە و 
هــەم لــە پــاش ئیمامــی ڕەببانییــە، بــە نیســبەت تەریقەتــی 
قارەمــان  كەســایەتیی  گرنگتریــن  نەقشــبەندییەوە 
تەریقەتەیــە.«  ئــەم  پیــری  هــەم  -Kahraman-و 
)Ibid، ١٦3(. پــاش ئەمــەش، تــا دوو الپــەڕەی دیكــە 

ــرێ. ــا دەك ــی مەوالن ــە ژیان ــاس ل ب
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شــێخی نوورســی خــۆی بە تازەكــەرەوەی ڕێچكەكەی 
مەوالنــا خالیــد دانــاوە و لــە ڕوانگــەی فەرمــوودەی 
ــة  ــي ِرأس كلِّ مِئ )إن اهلل عــز وجــل يبعــث لهــذه ااَلمــة عل
ــا، أبــو داود ١43٠ ه ٦ /  ــا دينَه ــدِّدُ له ــن يُجَ ــنةٍ م س
34٩، البیهقــی ١4١٢ ه ١ / ٢٠٨ و...تــاد.( ەوە، واتــە 
»خــوا لــە ســەری هەمــوو ســەد ســاڵێكدا كەســێك 
دەنێــرێ دینەكــەی بــۆ تــازە بكاتــەوە.« بــەو پێیــەی 
مەوالنــا لــە ســاڵی ١١٩3ی کۆچــی لەدایــك بــووە و 
ئــەم لــە ســاڵی ١٢٩3 ی کۆچیــدا، شــێخی نوورســی 
ــت.  ــەو دەزانێ ــەی ئ ــەرەوەی ڕێبازەك ــە تازەك خــۆی ب
ئــەو  باســی جوببەكــەی  بــه  شــێوەیەكی ســەیریش 
دەكات كــە لــە الیــەن خاتــوو ئاســیای كچــی كوچیــك 
شــێخی  قوتابییەكــی  گەیشــتووه تە  عاشــیقەوە 
نوورســی. ئــەم زاتــە ئەمــەش بــە كرانەوەیەكــی ئیالهی 
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فەرهاد شاکەلی

ئــەم نووســینە بەشــیکە لــە لێکۆڵینەوەیەکــی دوورودرێــژ بــە ناونیشــانی )کــورد و مێژووی بیر( کە لــە ١٩٩٠ەکاندا 
نووســراوە و هــەر ئــەو ســەردەمە بــە چەنــد بەشــێک لــە مانگنامــەی )پەیــام(دا کــە لــە لەنــدەن دەردەچــوو، بــاڵو 
کرایــەوە. دواتــر ســەرجەمی لێکۆڵینەوەکــە بــوو بــە پاژێــک لــە کتێبــی )کــە بازنــە و الکێشــەکان هەڵدەوەشــێنەوە(

دا. بــۆ گواســتنەوە و ئاماژەپێــدان، زانیارییەکانــی ســەرچاوەکە بــەم جــۆرەن:
شــاکەلی، فەرهــاد: کــە بازنــە و الکێشــەکان هەڵدەوەشــێنەوە: ئاخاوتــەی سیاســی و فەرهەنگیــی کــورد؛ دوێنــێ و 

ئەمــڕۆ، دەزگای چــاپ و باڵوکردنــەوەی ئــاراس، هەولێــر ٢٠١٠، الپــەڕە: ٢١-٥٩.

ســااڵنی پێــش هەڵوەشــانەوە و ڕووخانــی ئیمپراتۆریــی عوســمانی و دامەزرانــی دەوڵەتــی تورکیــای کۆمــاری، 
ســااڵنێکی پــڕ لــە بزووتنــەوە و گۆڕانــکاری و نائارامــی و نیگەرانیــی فکــری و سیاســی بــوون. لــە زۆربــەی 
الیەنەکانــی ژیانــی فەرهەنگــی و سیاســیدا ئــەم نائارامییــە بــەدی دەکرێــت و لــە ژیــان و بەرهەمــی بیریــاران و 
ڕووناکبیرانــی سەردەمەکەیشــدا دیــارە. ئەمــە ســیمایەکی گشــتیی ئــەو کۆمەڵگه یانەیــە کــە بــەرەو گۆڕانێکــی 

سەعیدی نوورسی، زانایەکی 
خەباتکار و پەیامێکی ڕووناک

بەشێک لە وتاری
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بنەڕەتیی بورکانئاســا دەڕۆن و ناکۆکیی نێوان قانوون 
و بنەمــا کارپێکــراوەکان و ڕەوتــی بەرەوپێشــەوەچوون 

دەگاتــە ڕادەی نەگونجــان و تەقینــەوە.
شــێوەی تاکڕەوانــە و دیکتاتۆریــی دەوڵەتــی عوســمانی 
ــەر  ــی بەرانب ــی شــۆڤینیزمی تورک و پەرەســەندنی گیان
گەالنــی بندەســتی ئیمپراتۆرییەکــە گەیشــتبووە پلەیــەک 
گشــتی  قانوونــی  هەنــدێ  ڕیفۆرمــی  بــە  ئیــدی  کــە 
چارەســەر نەدەکرا. ئەگەرچی ســوڵتان عەبدولحەمیدی 
دووەم ناچــار کــرا تەختــی ســەڵتەنەت بەجــێ بهێڵێــت و 
ــش  ــەاڵم ئەمەی ــرا، ب ــی دەســتوورییش ک ــدێ گۆڕین هەن
ــەوە.  ــارام بکات ــاری شــێواوی ناوچەکــە ئ ــی ب نەیدەتوان
بەشــی هــەرە زۆری گەالنــی ژیردەســتی عوســمانی 
ڕێگــه ی شــەڕی ڕزگاریــی نەتەوایەتــی و دامەزراندنــی 

دەوڵەتــی ســەربەخۆیان هەڵبــژارد.
خەباتکارانــی  و  خوێنــەوار  و  ڕووناکبیــر  نــاو  لــە 
سیاســیی ئــەو ســەردەمەدا دوو تەوژمــی فکــری زیاتــر 
لــە بــرەودا بــوون و هەڵوێســتی ئــەو کەســانە و ڕەوتــی 
ڕووداوەکانیــان ڕەنگڕێــژ دەکرد: پانئیســالمیزم و بیری 
ڕزگاریــی نەتەوایەتــی، یــا ناســیۆنالیزم. بیروبــاوەڕی 
لــە  موســوڵمان،  گەالنــی  یەکێتیــی  و  پانئیســالمیزم 
ســااڵنی ١٨٧٠-١٩٠٨دا لــە نــاو ڕووناکبیــر و زاناکانــی 
ڕۆژهەاڵتــی ئیســالمیدا هێزێکــی بزوێنــەر و گرنــگ بــوو. 
ــاوازدا و  ــەی جی ــە دوو پل ــری پانئیســالمیزم ل ــەاڵم بی ب
بــە دوو شــێوەی جیــاواز دەردەبــڕدرا؛ بیروبــاوەڕی 
ســوڵتان و حکومــەت کــە دەیانویســت بــە ڕێگەیەکــی 
بپارێــزن  ئیســالم  گەالنــی  یەکێتیــی  بیرۆکراســییانە 
و بیروبــاوەری زانــا و ڕووناکبیــر و خوێنــەوارەکان 
بــۆ  کاریگــەر  و  نــوێ  شــێوەیەکی  دەیانویســت  کــە 
دوو  ئــەم  پێشــینەی  بدۆزنــەوە.  گــەالن  یەکگرتنــی 
لــە  کــە  دیکــە  یــا جۆرێکــی  بیرکردنەوەیــە،  شــێوەی 
الی  هاتبێــت،  پێــک  هەردوویــان  لێکنزیککردنــەوەی 
بیریارانــی وەک جەمالوددیــن ئەفغانــی )١٨3٨-١٨٩٧( 
ــت. ــاڵ )١٨4٩-١٩٠٥( دەبینرێ ــەد عەبدوڵ و شــێخ محەم
ڕۆژهــەاڵت  گەالنــی  الی  ناســیۆنالیزم  ئەگەرچــی 
ڕەگوڕیشــەیەکی یەکجــار مێژوویــی و قووڵــی هەبــوو، 
بــەاڵم بــە شــێوە سیاســییە نوێیەکــەی لــە ئەورووپــاوە 
بندەســتی  گەالنــی  عوســمانی.  واڵتــی  دەگەیشــتە 
عوســمانی، بــە کوردیشــەوە، خەباتیــان بــۆ ڕزگاربــوون 
دەوڵەتــی  دامەزراندنــی  و  عوســمانی  دەســەاڵتی  لــە 
نەتەوایەتــی دەکــرد. ئــەم هۆشــیارییە هەمیشــە لــە پلــەی 

جیــاوازدا بــووە و لــە نەتەوەیەکــەوە بــۆ نەتەوەیــەک 
دی  یەکێکــی  بــۆ  سیاســییەوە  ســەرکردەیەکی  لــە  و 
گــۆڕاوە. ئــەو نموونانــەی ئەورووپایــش کــە لــە واڵتــی 
عوســمانیدا دەبوونــە ئیلهامبەخــش، بــە زۆری ئەوانــە 
بــوون کــە وێنەی ڕێکخســتنی پۆاڵییــن و یەکجار نهێنی، 
یــا ســەرکردەی پاڵــەوان و کاریزماتیکیــان پێشــکەش 
دەکــرد؛ کۆمەڵــەی کاربۆنــاری یــا ســەرکردەیەکی وەک 

.)١٨٠٧-١٨٨٢( گاریباڵــدی  جوســێپ 
کۆڵۆنیالیســتەکانی ئەورووپــا دەوڵەتــی عوســمانی و 
دینــی ئیســالمیان بــە بەرهەڵســتێکی یەکجــار گــەورە 
دادەنا لە ڕێگه ی خۆیاندا بۆ داگیر و دابەشــکردنی دنیا 
و دەستگرتن بەسەر سەرچاوە گرنگەکانی کەرەستەی 
خــاو و بــازاڕی فرۆشــتنی کااڵ پیشەســازییەکانیاندا. 
بــۆ نەهێشــتنی ئــەم کۆســپەیش، هەمــوو شــێوەیەکی 
سیاسی و دیپلۆماتیک و سەربازی و فکرییان دەخستە 
ــی  ــاو گەالن ــە ن ــری ناســیۆنالیزم ل ــی بی گــەڕ. برەوپێدان
بندەســتی عوســمانیدا بــە شــێوەیەکی سیاســیی ڕووتــی 
ــە دەوڵەتــی عوســمانی  وا کــە دەمــە تیژەکــەی ڕووی ل
ــە  بێــت و ئاکامەکەیشــی شــێوە ســەربەخۆییەک بێــت ل
بازنــەی بەرژەوەندیــی خۆیــان نەچێتــە دەرەوە، یەکێــک 
بــوو لــە چەکەکانــی دەســتی کۆڵۆنیالیســتان. ئــەوان 
هەڵوەشــاندنەوە و پاچەپارچەکردنــی ڕۆژهــەاڵت، بــە 
تایبەتییــش ڕۆژهەاڵتــی ئیســالمییان دەویســت، نــەک 

لەبــەر  گــەالن.  ڕزگاریــی  و  هۆشــیاربوونەوە 
ئــەوە هیــچ ســەیر نەبــوو کــە ســااڵنێک دواتــر 
تۆمــاس  وەک  هاوجنســبازێکی  و  جاســووس 

ئیــدوارد لۆرەنــس )١٨٨٨-١٩3٥( ببێتــە پاڵەوانــی 
ڕزگاریخــوازی، یــا ژنــە جاسووســێکی وەک گێرتــروود 
بێــڵ )١٨٦٨-١٩٢٦( ببێتــە ئەندازیــاری دامەزرانــدن و 

ــراق. ــی عی ــی دەوڵەت پێکەوەنان
بێجگــە لــەو دوو تەوژمــە فکرییــە، هەنــدێ بیروبــاوەڕی 
دیکەیــش هەبــوون کــە زۆرتــر پێوەندییــان بــە شــێوازی 
دیاردەکانــی  بەرانبــەر  هەڵوێســت  و  بیرکردنــەوە 
نوێکردنــەوەوە هەبــوو. ئــەو گەشــەکردن و پێشــکەوتنە 
خێــرا و بنەڕەتییانــەی لــە بوارەکانــی فەلســەفە و فیزیــک 
ــی  ــاردەی ئەوتۆی ــەوە، دی ــە کای ــدا هاتبوون و تەکنۆلۆگی
نەبــوون کــە ڕووناکبیرێــک خــۆی لێیــان بێدەنــگ بــکات 
سیاســیی  ئاکامێکــی  ئەمــە  نەبێــت.  پێیــان  کاری  و 
ڕاستەوخۆیشــی لێدەکەوتــەوە کــە نــاوی ســێکوالریزمی 

لــێ نرابــوو.
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لــە نــاو ڕووناکبیــر و سیاســەتکار و خوێنــدەوارە 
ئەســتەنبووڵ  کــە  ســەردەمەدا،  ئــەو  کوردەکانــی 
چاالکییــان،  و  کۆبوونــەوە  ناوەنــدی  بووبــووە 
ڕەنگدانــەوەی ئــەم بیروباوەڕانــە، بــەاڵم لــە پلەیەکــی 
کردووەتــە  کاریــان  و  دەکرێــت  بــەدی  نزمــدا، 
ســەر هەڵوێســت و بەرهــەم و ڕێــڕۆی ژیــان و 
کــە  گرنــگ  یەکجــار  کەســایەتییەکی  خەباتیــان. 
جێدەســتی بیــر و هەڵوێســت و ڕێــڕۆی ژیانــی بــە 
گەلــێ الیەنــی سیاســی و فکریــی کوردســتان و 
ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و هەنــدێ واڵتــی دیکــەی 
ــی  ــارە، ســەعیدی نوورســییە. ژیان دنیایشــەوە دی
فکــری و ئیدیۆلۆگیــی شــێخ ســەعیدی نوورســی 
ــەری  ــەی ســەرنجڕاکێش و هەژێن ــە نموون ــڕە ل پ
قووڵــی  بــە  ئەوەیــە  شــایانی  بێگومــان  کــە  وا 
لێــی بکۆڵرێتــەوە و بــە چاوێکــی ڕەخنەگرانــە و 

بکرێــت. تەماشــا  زانســتییەوە 
-١٨٧٦( نوورســی  ســەعیدی  بەدیعوززەمــان 
نــوور=  )ڕیســالەی  نووســەری   )١٩٦٠
لــە  ڕووناکــی(  پەیامــی  یــا  نامــە  ڕووناکینامــە، 
لــە  به تلیــس،  هەرێمــی  )نــوورس(ی  گونــدی 
ســەرووی کوردســتان لەدایــک بــووە. نوورســی 
لــە ســەرەتادا لــە مەدرەســەی ســەییدی نــوور 
خوێندوویەتــی، بــەاڵم هــەر زوو وازی لــەم 
هێنــا و الی شــێخ محەمــەدی جەاللــی 
لــە بایەزیــد دەســتی بــە خوێندنێکــی 
قــووڵ کــرد و بــوو بــە مــەال. بــەاڵم 
خوێندنــی  لەســەر  هــەر  دواتــر 
بــە  بــوو.  بــەردەوام  سەربەســت 
ناوچەکانــی  بــە  گەڕانــەوە  هــۆی 
ــەوی  ــدا پێوەندییەکــی پت کوردەواری
لەگــەڵ خەڵکــی ئاســاییدا پەیــدا کــرد 
و ئەوینێکــی پتــەو بــۆ سروشــت لــە 
بــوو کــە هەتــا  دەروونیــدا دروســت 
لــە ژیانــدا مابــوو گۆڕانــی بەســەردا 
خوێنــدەواری  بــەرزی  پلــەی  نەهــات. 
لەگــەڵ  ڕووبەڕووبوونــەوەی  و 
دەســەاڵتدارانی عوســمانیدا هــەر 
شــێخ  بــۆ  ناوبانگێکــی  زوو 
ســەعید پەیــدا کــرد. ماوەیــەک 
ناســرابوو،  )مەشــهوور(  بــە 

لــە  )بەدیعوززەمــان(.  بــە  ١٨٩4ەوە  لــە  دواتریــش، 
١٩٠4ەوە ناســناوی )غەریــب(ی بــۆ خــۆی دانابــوو، بۆ 
دیاریکردنــی شــێوەی بیرکردنــەوەی جیــاوازی خــۆی. 
ئــەو بــە جلــە کوردییەکانیــەوە و بــە خەنجەرێکــەوە 
و  مــەال  تــا  دەچــوو  خێڵەکــی  کوردێکــی  لــە  زیاتــر 
زانایەکــی لێهاتــوو. نوورســی لــە ســەرەتای ژیانــی 
ئەدەبیــی خۆیــدا کۆمەڵــێ وتــاری بــە کــوردی و بــە 
ــەو ســەردەمەدا  ــە ڕۆژنامــە کوردییەکانــی ئ تورکــی ل
بــاڵو کــردەوە کــە ئاخاوتنەکــەی تــا ڕادەیەکــی زۆر 
ئاخاوتنــی کوردێکــی نێشــتمانپەروەر و شۆڕشــگێڕ 

بــوو.
نوورســی دوو ســاڵی لە به تلیس وەک میوانی عومەر 
پاشــا بردووه تــە ســەر. دواتــر ســاڵی ١٨٩4 چووەتــە 
)وان( و لــە ماڵــی تاهیــر پاشــای والیــدا ژیــاوە. لــەوێ 
ئاشــنایەتیی لەگــەڵ زانســتەکانی سروشــت و فیزیکــدا 
پەیــدا کــرد و مێتۆدەکانــی ئــەو زانســتانەی بــەکار هێنــا 
بــۆ فیرکردنــی زانســتە ئیســالمییه کان و پیشــاندانی 
هێــزی بــڕوا. هــەر لێرەیشــەوە گەیشــتە ئــەو بــاوەڕەی 
کــە چارەســەر و پێشــکەوتن تەنهــا بــە ئیمــان و بــاوەڕ 
ــەوە.  ــۆ بکرێت ــەڵ زانســتدا ک ــێ لەگ ــە دەب ــت، بەڵک نابێ
بــە  بــوو  نوورســی  ئەمــە ســەرەتای خەریکبوونــی 
١٩٢٠ی  ســاڵی  تــا  کــە  فەلســەفەوە  مەســەلەکانی 

گرتــەوە.
لەو ماوەیەدا کە لە )وان( دەژیا، نوورســی قســەیەکی 
لیبــراڵ  ئینگلیزیــی  سیاســەتمەداری  )گۆڵدســتۆن(ی 
دەخوێنێتــەوە کــە گوتوویەتــی ئێمــەی ئینگلیــز ناتوانین 
ــا  ــەوە ت ــر دەســتی خۆمان ــە ژێ موســوڵمانەکان بخەین
قورئانیان لێ نەســتێنینەوە. دەڵێن نوورســی ســوێندی 
خــواردووە کــە بــۆ دنیــای ڕوون بکاتــەوە کــە قورئــان 

هەتاوێکــی ڕۆحییــە و لــە شــکان نایــەت.
ســاڵی ١٩٠٧ گەیشــتە الی ســوڵتان عەبدولحەمیــدی 
دووەم )١٨4٢-١٩١٨(. بــەاڵم شــێوە و جلوبەرگەکــەی 
و داواکردنــی دامەزراندنــی زانســتگەیەکی کــوردی لــە 
به تلیــس و ســووربوونی لەســەر ئــەوەی کــە ئیســالم 
زۆرداریــی  )مەبەســتی  نــاکات  قەبــووڵ  زۆرداری 
ســوڵتان بــوو(، بــوو بــە هــۆی ئــەوەی بدرێتــە دادگای 
ســەربازیی یڵــدز و دواتــر بخرێتــە شــێتخانەیەکەوە. 
ئــەو  کــە  بــوو  ئــەوە  ئاشــکرای  نیشــانەیەکی  ئەمــە 
دوو شــێوە جیــاوازەی بیــری پانئیســالمیزم پێکــەوە 

هەڵیاننەدەکــرد.
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شــێخ ســەعیدی نوورســی هێشــتا ڕەواڵــێ بــوو کــە 
ئــەو  وان.  کــردە  ڕووی  و  هێشــت  بەجــێ  به تلیســی 
کــەالم  زانســتی  خوێندنــی  خەریکــی  زیاتــر  دەمــە 
شــێخانی  و  تەســەوف  لــە  بــەاڵم  بــوو،  )تیۆلۆگــی( 
هــەردوو تەریقەتــی نەقشــبەندی و قادرییشــەوە نزیــک 
بــوو. ئەگەرچــی تەمەسســوکی بــە هیــچ شێخێکیشــەوە 
هەمــوو  بــە  تەســەوف  کارکــردی  بــەاڵم  نەکــرد، 
نووســینەکانیەوە دیــارە. هــەر لــەو تەمەنەیشــدا کەوتــە 
لــە کوردســتاندا زانســتگەیەکی  ئــەوەی  بیــری  ســەر 
و  دابمەزرێنێــت  میســر  )ئەزهــەر(ی  وەک  گــەورەی 
ــی  ــاڵ زمانان ــە پ ــە ل ــت خوێندنگــەی زەهــرا ک ــاوی بنێ ن
کــوردی و عەرەبــی و تورکیــدا، زانســتی نەریتانــە و 
ئامانجــی  بخوێنرێــن.  نوێیەکانیــش  زانســتە  و  دینــی 
ئەهلــی  دەیــوت،  خــۆی  وەک  بــوو  ئــەوە  نوورســی 
مەکتــەب )خوێندنگــە نوێیــەکان( و ئەهلــی مەدرەســە 
لــە  )ســۆفییەکان(  تەکیــە  ئەهلــی  و  )مزگەوتــەکان( 

یــەک چوارچێــوەی زانســتیدا کــۆ بکاتــەوە. بیــری ئــەم 
زانســتگەیە هەتــا ســاڵی ١٩٥١یــش الی نوورســی هــەر 
مایــەوە. چوونــی نوورســی بــۆ ئەســتەنبووڵ بــۆ ئــەوە 
بــوو کارێ بــکات دەوڵــەت یــا ســوڵتان پشــتی بیــری 
دامەزراندنــی ئــەو زانســتگەیە بگــرن. بــەاڵم مەبەســتێکی 
دیکەیشــی ئــەوە بــوو بچێتــە نــاو کــۆڕی زانایانــەوە و 
ــە باســوخواس و دیالۆگــی زانســتی.  ــدا بکەوێت لەگەڵیان
گــرۆی  بزووتنــەوەی  ١٩٠٨دا  تەمــووزی  لــە  کــە 
نوورســی  کــرد،  پــێ  دەســتی  تەرەقــی(  و  )ئیتیحــاد 
کــرد،  دەســتووری  چەســپاندنی  بیــری  پشــتگیریی 
ــە  ــوو. ڕەنگ ــد ب ــش بێئومێ ئەگەرچــی هــەر زوو لەوانەی
دژی  نوورســی  کــە  پێشــچاو  بێتــە  ســەیر  ئێســتا 
کــە  بــکات  پشــتگیریی دەســتوورێ  بێــت و  ســوڵتان 
ڕێگــەی بــۆ پەیدابوونــی ڕێژیمــی کۆمــاری خــۆش کــرد، 
ــە ئێرانیــش  ــە تورکیایــش و ل ــەو ســەردەمەدا ل ــەاڵم ل ب
زانایانــی ئیســالم )مەشــرووتییەت(یان بــە هاوواتــای 

دادەنــا. )مەشــرووعییەت( 
نوورســی  گێتیگــردا  یەکەمــی  لــە ســەرەتای شــەڕی 
پێنجــەم  ڕەشــادی  محەمــەد  ســوڵتان  الی  گەیشــتە 
)١٨44-١٩١٨( و سەرلەنوێ باسی زانستگەی زەهرای 
هێنایــە گــۆڕێ. دەڵێــن ســوڵتان نۆزدەهــەزار لیــرەی 
بناغەکەیشــی  و  کــردووە  تەرخــان  دامەزراندنــی  بــۆ 
ــە هــۆی  ــراوە، بــەاڵم ب ــاری زەریاچــەی وان دان ــە کەن ل

هەڵگیرســانی شــەڕەوە ســەری نەگــرت.
ــە  ــە ســەرەتای شــەڕەکەدا هاتن کــە ڕووســەکان ل
نــاو کوردســتانەوە و دواتــر شــاری وانیــان گــرت، 

نوورســی دژیــان ڕاوەســتا و خەڵکێکــی زۆری بــۆ 
شــەڕیان کــۆ کــردەوە. هــەر لــەو دەمانــەدا بــوو کــە 
دەســتی کــرد بــە نووســینی کتێبــی )اشــارات االعجــاز(. 
لە شــەڕێکدا نوورســی دیل کرا و ڕووســەکان ڕەوانەی 
ســیبیریایان کــرد. دوای دوو ســاڵ خــۆی لــە دەســتیان 
ڕزگار کــرد و بــە ســانت پیتەرســبورگ و وارشــۆ و 
ڤییەننــادا لــە ١٩١٨دا خــۆی گەیانــدەوە ئەســتەنبووڵ. 
لــەو کاتــەدا ئەســتەنبووڵ لەژێــر دەســەاڵتی دەوڵەتانــی 
ڕۆژاوا، بــە تایبــەت بریتانیــادا، بــوو. نوورســی کــرا بــە 

ڕاوێــژکاری شێخولئیســالم.
دوو ســاڵ دواتــر گۆڕانێکــی گــەورە بەســەر بیــر و 
دنیــای فکریــی نوورســیدا هــات. بیــری لــەوە دەکــردەوە 
کــە هەمــوو شــتێک بــەرەو گــۆڕان دەچێت، کــە دنیایەکی 
کــۆن هەڵدەوەشــێتەوە و دنیایەکــی تــازە لــە جێگــەی 
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دادەمەزرێــت. ئەگــەر تــا دوێنــێ زۆرداریــی ســوڵتان 
و حوکمــی نــاڕەوای دەوڵــەت ڕێگــر بــوون، لــە دنیای 
تــازەدا هەڕەشــەی ترســناکتر و ترکــزەی گەورەتــر 
ڕاوەســتێت،  بەرانبەریــان  دەبــوو  بــوون.  بەڕێــوە 
دەبــوو هێزێکــی دیکــە و شــێوەیەکی دیکــە بــەکار 

ببــات.
تــازە  قۆناغێکــی  کــە  بــوو  ســەردەمانەدا  لــەم 
لــە ژیانــی نوورســیدا دەســتی پــێ کــرد و بــوو 
جــۆرە  دوو  نێــوان  جیاکــەرەوەی  هێڵێکــی  بــە 
کەســایەتی، دوو جــۆرە ســەعید؛ ســەعیدی کــۆن 
و ســەعیدی نــوێ. ســەعیدی کــۆن کەســێک بــوو 
تــا ســنووری لووتبــەرزی ئــاگاداری بەهــرە و 
توانســتەکانی خــۆی بــوو، بەگــژ زانایانــدا دەچوو، 
حــەزی لــە چاالکیــی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی بوو، 
بــەاڵم ســەعیدی نــوێ کەســێک بــوو بێفیــز، خــۆی 
لــە ڕووبەڕووبوونــەوە دەبــوارد، لــە سیاســەت 
دوور دەکەوتــەوە و پاشەکشــێی هەڵدەبــژارد، بــۆ 
خۆئامادەکردنێکــی دیکــە و بــۆ شــێوەیەکی دیکــەی 

کارتێکــردن و گۆڕیــن.
گونــدی  لــە  بۆســفۆر،  کەنــاری  لــە  نوورســی 
ســارییەر چــووە خەڵوەتــەوە و دەســتی کــرد 
بــە خوێندنــەوەی قورئــان، )فتوحــات الغیــب(ی 
شێخ عەبدولقادری گەیالنی )١٠٧٧-١١٦٦( 
ــەدی ســرهندی  ــی شــێخ ئەحم و نامەکان
و  بیرکردنــەوە  ئــەم   .)١٦٢4-١٥٦4(
خوێندنەوانــە بــوون بــە هــۆی ئــەوەی 
ئــەو  بــە نووســینی  بــکات  دەســت 
ژیانــی  ســەرتاپێی  کــە  شــاکارەی 
خــۆی بــۆ تەرخــان کــرد؛ ڕیســالەی 

نــوور )پەیامــی ڕووناکــی(.
داوای  لەســەر  ١٩٢3دا  ســاڵی  لــە 
ئەنجومەنــی  کوردەکانــی  نوێنــەرە 
نیشــتمانیی تورکیــا چــوو بــۆ ئانــکارا 
بــەردەم ئەنجومەنــدا وتارێکــی  لــە  و 
ئاخاوتنــەدا  لــەو  کــرد.  پێشــکەش 
بــە ڕاشــکاوی بەرگریــی  نوورســی 
لــە ئیســالم کــرد و هێرشــی کــردە 
ئەورووپــا  فەرهەنگــی  ســەر 
کەمــال  مســتەفا  ڕۆژاوا.  و 
ســەرۆکی  )١٨٨١-١٩3٨(ی 

تــورک قســەکانی نوورســیی پــێ خــۆش نەبــوو. دوای 
لــە  کــردەوە کوردســتان و  ئەمــە نوورســی ڕووی 
ئەشــکەوتێکدا لــە نزیکــی وان خــۆی بــە خواپەرســتی و 
بــە بیرکردنــەوەوە خەریــک کــرد. لــەم کاتــەدا بــوو کــە 
ڕاپەڕینی شــێخ ســەعیدی پیرانی نەقشــبەندی )١٨٦٥-
١٩٢٥( هەڵگیرســا. لەبــارەی هەڵوێســتی نوورســییەوە 
ســه باره ت بــه  ڕاپەڕینەکــە گەلــێ بیــروڕای جیــاواز 
بێســنووری  دوژمنایەتیــی  و  ڕق  بــەاڵم  هــەن. 
تورکــەکان بەرانبــەر نوورســی ئــەوە دەردەخــات کــە 
دەبــێ پشــتگریی ڕاپەڕینەکــەی کردبێــت، چونکــە هــەر 
یەکســەر دوای دامرکاندنــەوەی ڕاپەڕینەکــە نوورســی 
دوور خرایــەوە بــۆ بــوردور لــە ئەناتۆڵیــای ڕۆژاوا 
ــەوە و هەڵگیرســاندنی شــۆڕش.  ــی ئاژاوەنان ــە تاوان ب
لــە  پــڕ  ســاڵەی   3٥ ســەردەمێکی  ســەرەتای  ئەمــە 
ــان و دەستبەســەری و  ــش و دەردیســەری و ڕاون ئێ
ــۆ  ــە شــارێکەوە ب ــوو ل ــازاردان و دوورخســتنەوە ب ئ
شــارێک و لــە جێگەیەکــەوە بــۆ جێگەیەکــی دی. ئیــدی 
ــەم  ــەر ئ ــی نوورســی ه ــوو تەمەن ــەدواوە هەم ــرە ب لێ
ئەشــکەنجە فیزیکــی و ڕۆحییــە بــوو، بــەاڵم هاوکاتیــش 
ئــەو هــەر لەســەر نووســین بەردەوام بــوو. لێرە کتێبی 
)یەکــەم دەرگاکانــی ڕووناکــی(ی نووســی کــە بــوو بــە 
پێشــەکیی پەیامــی ڕووناکــی. الیەنگرانــی نوورســی 
ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ زۆرتــر دەبــوون و نووســینەکانی 
زیاتــر بــە نــاو خەڵکیــدا بــاڵو دەبوونــەوە. لەوێیشــەوە 
دوور خرایــەوە بــۆ بــارال و لــەوێ بــە تەواوی دەســتی 
کــرد بــە دانانــی ڕیســالەی نــوور، کــە تــا ئــەو ڕۆژەی 

کۆچــی کــرد، ١3٠ بەشــی لــێ نووســیبوو.
ــوو و کەســوکار  ئەگەرچــی نوورســی دوورخــراوە ب
و خزمەکانــی سەریشــیان لــێ نــەدەدا و خــۆی بــۆ 
کەچــی  کردبــوو،  تەرخــان  قورئــان  لێکدانــەوەی 
لــە ســاڵی ١٩34دا درایــە دادگا بــە تاوانــی ئــەوەی 
ڕێکخراوێکــی نهێنیــی دینیــی دامەزرانــدووە بــە نیــازی 
هەڵتەکاندنــی پایــە و بناخەکانــی ڕێژیمــی کۆمــاری. 
نووســینەکانی  لەوانــەی  کــەس   ١٢٠ و  نوورســی 
ئەویــان دەنووســییەوە و بــاڵو دەکــردەوە، لــە ئەســکی 
شــەهر هێنرانــە پێــش دادگا و شــەش مانگیــان بــۆ 
نوورســی  دادگادا  بــەردەم  لــە  بڕییــەوە.  نوورســی 
تۆمەتــی  و  کــرد  خــۆی  لــە  پارێزگاریــی  خــۆی 
بەکارهێنانــی دیــن بــۆ مەبەســتی سیاســیی بــە درۆ 
خســتەوە و وتــی دیــن هەمــوو بــوون دەگرێتــەوە، 
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ــە ڕچــەی تەســکی سیاســەتدا جێــی دەبێتــەوە؟  چــۆن ل
ــە  ــەوێ ئۆقیانووســێک بکەیت ــە بت ــەوە وای ــە وەک ئ ئەم

گۆزەیەکــەوە.
لــە  نوورســی  زینــدان،  مــاوەی  بەســەرچوونی  دوای 
شــاری کاســتەمۆنو نیشــتەجێ بــوو. ئەگەرچــی لەژێــر 
چاودێرییەکــی یەکجــار تونــدی پۆلیســدا بــوو، بــەاڵم 
نووســینەکانی بــە شــێوەیەکی ســەیر بــاڵو دەبوونــەوە، 
ــێ  ــووس دەکــران و ئەمدەســت و ئەودەســتیان پ ڕوون
دەکــرد. پێوەندییەکــی فراوانــی بــە خەڵکــەوە هەبــوو. 
الیەنگــری لــە هەمــوو الیــەک هەبــوون و ئەمــە وای 
ــەی  ــەم نامان ــەوە. ئ ــە بەســەریان بکات ــە نام ــە ب ــرد ک ک
نوورســی لــە پــاڵ ڕیســالەدا بــوون بــە کۆڵەکەیەکــی 
گرنگــی بیروباوەڕەکانــی. لــە ســاڵی ١٩43دا لــە دەنیزلــی 
دیســان درایــە دادگا هــەر بــەو تۆمەتــەی پێشــوو. بــەاڵم 
ــەو  ــوو. ئ ــادە کردب ــی ئام ــەم جــارە دادگا باشــتر خۆی ئ
بەشــانەی ڕیســالە کــە لــە بەردەســتدا بــوون، نێــردران 
بــۆ پرۆفیســۆر و شــارەزایانی زانســتگەکانی ئانــکارا 
ــە  ــە ئەم ــوو ک ــەوە ب ــەوان ئ و ئەســتەنبووڵ. وەرامــی ئ
نووســراوێکی دینییــە و هیچــی سیاســیی وای تێــدا نییــە 
ــاوان  ــت. ئەگەرچــی نوورســی بێت ــاوان دابنرێ ــە ت ــە ب ک
دەرچــوو، بــەاڵم هــەر وازیــان لــێ نەدەهێنــا و هەمیشــە 
ــان  ــەت هەوڵی ــوو. تەنان ــددا ب ــی تون ــر چاودێرییەک لەژێ
ــە  ــوە بردیان ــوژن. لەوێ ــەن و بیک دا دەرمانخــواردی بک
ــەو هــەر لەســەر کاری  ــۆن. ئ ــە نزیکــی ئافی ــرداغ ل ئەمی
ئــەم هەمــوو دەربــەدەری و  بــوو.  بــەردەوام  خــۆی 
زیندانکردنــە ورەی نوورســییان زیاتــر بەرز دەکردەوە. 
و  بیرکردنــەوە  جێگــەی  الوە  بــە  بەندیخانــەی  ئــەو 
ــدان )مەدرەســەی  ــوو. دەیگــوت زین ــەوە ب بەخۆداچوون
پەروەردەکردنــی  بــۆ  خوێندنگەیەکــە  یوســفییە(یە، 
ڕۆح و بارهێنانــی بیــر. زنجیــرەی دادگاییکردنەکانــی 
 ١٩4٧ ســاڵی  بــوو.  بــەردەوام  وا  هــەر  نوورســی 
دیســان لــە ئافیــۆن برایــە بــەردەم دادگا. ئــەم جــارە ١٥ 
کــەس لــە هــاوکارە نزیکەکانــی و هەندێکیــش لەوانــەی 
ڕیســالەیان لــە شــارەکانی دیکــەدا ڕوونــووس کردبــوو، 
گیرابــوون و تاوانــی ئامادەکراویــش ئــەوە بــوو کــە 
ویســتوویانە بناخــە ســێکولێرەکانی دەوڵــەت هەڵتەکێنــن 
و ڕێکخراوێکــی نهێنییــان دامەزرانــدووە. نوورســی بــە 
بیســت مانــگ بەندکــردن حوکــم درا. دادگایەکــی بەرزتــر 
حوکمەکــەی هەڵوەشــاندەوە، بــەاڵم هــەر زوو جارێکــی 
دیکــە گیرایــەوە و درایــە دادگا. ئــەم جارەیــان نوورســی 

بێتــاوان دەرچــوو و لــە ســێپتێمەری ١٩4٩دا ئــازاد کــرا، 
ــوو. ــەوەی دوو ســاڵ دەستبەســەر ب دوای ئ

پەیامی ڕووناکی ڕۆژ لە دوای ڕۆژ بە ناو خەڵکدا باڵو 
دەبــووەوە. لــەم ماوەیــەدا لە شــارەکانی کوردســتانیش، 
ــە دیاربەکــر، خەڵکــی دەســتیان کردبــووە  ــە تایبــەت ل ب
پەیداکــردن و خوێندنــەوەی. گۆڕانێکــی گرنگــی دیکــە 
ئــەوە بــوو لــە نــاو خوێندکارانــی زانســتگەکانی ئانــکارا 
نووســراوەکانی  و  بیروبــاوەڕ  ئەستەنبووڵیشــدا  و 
نوورســی دەخوێنرانــەوە و الیەنگریــان پەیــدا کردبــوو. 
تەســکی  بازنەیەکــی  لــە  جــاران  ڕیســالە  ئەگــەر 
ــدەوار و خواپەرســتانی نەریتخــوازدا ناســرابوو،  خوێن
و  خوێنــدەوار  دەســتی  بــەر  گەیشــتبووە  ئێســتاکە 

ڕووناکبیرانــی تازەیــش.
لــە ماییســی ١٩٥٠دا وا پێدەچــوو هەلومەرجــی واڵتەکــە 
باشــتر بووبێــت. عەدنــان مەنــدەرەس )١٨٩٩-١٩٦١( 
ئــەوەی  گوتارەکانیــدا  لــە  و  بــە ســەرۆکوەزیر  بــوو 
و  ئیســالمییە  واڵتێکــی  تورکیــا  کــە  دەکــرد  جەخــت 
بــە ئیســالمەتی دەمێنێتــەوە. نوورســی نامەیەکــی بــۆ 
و  بــرد  نــاوی  ئیســالم‹‹  »پاڵەوانــی  بــە  و  نووســی 
داوای کــرد تــا دەســەاڵتی بــە دەســتەوەیە، چاودێریــی 
بنەماکانــی ئیســالم بــکات. بــەاڵم هــەر زوو دەرکــەوت 
ئــەم مەیلــەی مەنــدەرەس کارێکــی هەلپەرســتانە بــووە 
بــۆ ســەرکەوتن لــە هەڵبژاردنــدا. ســەعیدی نوورســی 

چونکــە  دادگا،  بــە  درایــەوە  دیکەیــش  جارێکــی 
بەشــێکی ڕیســالە بــە ناونیشــانی )ڕێبــەری الوان( 
لــە زانســتگەی ئەســتەنبووڵدا بــاڵو کرابــووەوە. 

ئــەوەی کردبــوو  لــەو بەشــەدا باســی  نوورســی 
کــە جلــی ئیســالمی بــۆ جوانیــی ژنــان و پاراســتنی 
لەبارتــرە.  لەدەرەوەهێنــراو  جلــی  لــە  کەســایەتییان، 
هەروەهــا ئــەوەی نووســیبوو کــە پێویســتە بنەماکانــی 
ئیســالم لــە پلەکانــی خوێندنگــەدا بخوێنرێــن. وتــاری 
بەرگرییەکــەی نوورســی یەکێــک بــوو لــە گەرمتریــن 
وتارەکانی. ڕووی لە داوەران کرد و وتی ئایا پێویستە 
ژنــان لەشــی خۆیــان پیشــان بــدەن و منــدااڵن لــە دیــن 
سێکوالریســت  دەوڵەتــی  ئــەوەی  بــۆ  بــن  ناشــارەزا 
دەوڵەتێکــی  ئایــا  بەڵێیــە،  وەرام  ئەگــەر  بپارێزرێــت؟ 
ئــاوا شــایانی پاراســتنە؟ لــە ئەنجامــدا نوورســی ئــازاد 
کــرا. هاوبیــران و الیەنگرانــی لــە ئەســتەنبووڵ کردیانــە 
جــەژن، بــەاڵم پۆلیــس هەر زوو ناچاریان کرد شــارەکە 

بەجــێ بهێڵێــت و ناردیانــەوە بــۆ ئەمیــرداغ.
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و  ئیســپارتە  چــووە  نوورســی   ١٩٥3 ســاڵی 
کۆچــی  پێــش  کــورت  ماوەیەکــی  هەتــا  ئیتــر 
یەکجارەکیــی هــەر لــەوێ مایــەوە. ئــەم ســااڵنە 
پڕ بەرهەم بوون و هەندێ لە بەشــە هەرە 
نووســران.  لێــرە  ڕیســالە  گرنگەکانــی 
لــەم ســااڵنەدا پەیامــی ڕووناکــی بــە 
ــاو  ــە ن ــن ب شــێوەیەکی یەکجــار بەری
خەڵکــدا بــاڵو بــووەوە، بــە تایبــەت 
جــار  یەکــەم  بــۆ  ئــەوەی  لەبــەر 
ــد بەشــێکی چــاپ کــرا. پێشــتر  چەن
بــە دەســت دەنووســرایەوە.  هــەر 
ڕاونــان و هەراســانکردنی نوورســی 
و الیەنگرانــی دیســان هــەر بــەردەوام 
بــەاڵم دوای هەمــوو گرتــن و  بــوو، 
دەکــران.  ئــازاد  دادگاییکردنێکیــش 
بێزیانــی  ناوەڕۆکــی  ڕاســتییەکەی 
الی  بــوو  دەمێــک  نووســراوەکان 
ــەم  ــوو. ئ دەســەاڵتداران ئاشــکرا ب
ڕاونانە تەنها بۆ ســووکایەکردن 
بــوو بــە ئاییــن. لــە مانگــی مارتــی 
چــوو  لەپــڕ  نوورســی  ١٩٦٠دا 

بــۆ شــاری ئورفــە لــە کوردســتان. هــەر بــە گەیشــتنی، 
دەبــێ  کــە  دا  فەرمانــی  ئانــکاراوە  لــە  دەوڵــەت 
گەمارۆیــان  پۆلیــس  ئیســپارتە.  بــۆ  بگەڕێنرێتــەوە 
دا، بــەاڵم شــێخی نوورســی لــە ســەرەمەرگدا بــوو، 
الیەنگرانــی نەیانهێشــت پۆلیــس دەســتی بــۆ ببــات. ئــەو 
پیــاوەی کــە 3٥ ســاڵی تەمەنــی پۆلیــس ڕاوی دەنــا و 
هەراســانی دەکــرد، لــە کاتی مردنیشــدا هــەر بە پۆلیس 
دەوری گیرابوو. شێخی نوورسی ڕۆژی ٢3ی مارت 
کۆچــی کــرد و دۆســتەکانی و دوژمنەکانیشــی بەجــێ 
ــی )سێکوالریســت(ی  هێشــتن. دەســەاڵتدارانی عەلمان
ــوو.  ــە تەرمەکەیشــی هەب ــەت ترســیان ل ــا تەنان تورکی
کــە کودەتــای ٢٧ی ماییســی ١٩٦٠ڕووی دا و عەدنــان 
مەنــدەرەس لــە کار خــرا، تەرمەکــەی نوورســی لــە 
گــۆڕ دەرهێنــرا و بێسەروشــوێن کــرا. هەتــا ئەمڕۆیــش 

ــا. ــان بەســەر هێن ــێ چیی ــەس نازان ک
بــەدواوە  شەســتەکان  ناوەڕاســتی  لــە 
هۆشــیاربوونەوەیەکی ئیســالمی لــە تورکیــادا پــەرەی 
بیروباوەڕەکانــی  تازەیــەدا  بزووتنــەوە  لــەم  ســەند. 
و  ئیلهامبەخــش  و  هانــدەر  نوورســی  ســەعیدی 
و  و  چاپکــردن  بــوون.  گرنــگ  ســەرچاوەیەکی 
ــی  ــی گەیشــتە پلەیەک ــی ڕووناک ــەوەی پەیام باڵوکردن
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یەکجــار بــەرز. پەیــام لــە هەمــوو جێگه یــەک هەبــوو، 
ئەگەرچــی بــە ئاشــکرایش نەدەفرۆشــرا. ڕۆژنامەگەریی 
باوەڕەکانــی  فراوانتــر  شــێوەیەکی  بــە  ئیســالمی 
نوورســییان گەیانــدە خەڵــک. ڕۆژنامــە و گۆڤــارەکان 
و  دەکــردەوە  بــاڵو  شــێخیان  وتەکانــی  هەڵبــژاردەی 
وتاریــان لەبــارەی ژیــان و باوەڕەکانیــەوە دەنووســی. 
ڕۆژنامــەی  و  )هیــالل(  مانگنامــەی  بــوارەدا  لــەم 
الیەنگرانــی  بینــی.  بەرچاویــان  ڕۆڵێکــی  )بوگویــن( 
نوورســی خۆیشــیان دەســتیان کــرد بــە باڵوکردنــەوەی 
چاپەمەنیــی تایبەتــی خۆیــان. ســاڵی ١٩٦4 حەفتەنامــەی 
)حەرەکــەت( لــە شــاری ئــەرزوڕووم دەســت پــێ کــرا، 
کــە هەڵبژاردەیەکــی پەیامــی ڕووناکیــی بــاڵو کــردەوە، 
ســەرەڕای دەنگوباســی تورکیــا و جیهانــی ئیســالمی. لە 
ــە شــاری  ــار( و ل ــر حەفتەنامــەی )زولفیق شــاری ئیزمی
کۆنیایــش )بەدیعوززەمــان(. ئەمانــە هەمــوو تەمەنکورت 
ــە  ــە ل ــاد( ک ــەی )ئیتیح ــوون و ســاڵی ١٩٦٨ حەفتەنام ب
ئەســتەنبووڵ دەردەچــوو و بــە هەمــوو واڵتــدا پەخــش 
دەکــرا، جێــی هەموویانــی گرتــەوە. لــە مانگــی دووی 
١٩٧٠دا ئیتیحــاد بــوو بــە ڕۆژنامــە و دواتــر )یەنــی 

ئاســیا( جێــی گرتــەوە.
ڕێگــەی  لــە  تەنهــا  نــەک  نوورســی  هاوبیرانــی 
بــاڵو  پەیامیــان  بیروباوەڕەکانــی  چاپەمەنییــەوە 
دامەزراندنــی  بــە  کــرد  دەســتیان  بەڵکــە  دەکــردەوە، 
ئــەم  کاری  فەرهەنگییــش.  و  سیاســی  ڕێکخــراوی 
ڕوویەکــی  بــەاڵم  بــوو،  نهێنــی  یەکجــار  ڕێکخراوانــە 
پەیامــی  لێکۆڵینــەوەی  و  خوێندنــەوە  چاالکییەکانیــان 
بازنــە و گــرۆی  لــە  بــوو. زۆربــەی جــار  ڕووناکــی 
ــا  ــا حەفت ــوان دە ت ــە نێ ــە ل ــەوە ک ــۆ دەبوون ــدا ک بچووک
ئــەم  ئەگەرچــی  دەکــرد.  تێــدا  بەشــدارییان  کەســێک 
لێکۆڵینــەوەی  بــۆ خوێندنــەوە و  تەنهــا  کۆبوونەوانــە 
نووســراوەکانی نوورســی بــوون، بــەاڵم دیســانیش زۆر 
جــار پۆلیــس پەالماریــان دەدان و هەندێکیــان دەگــرت. 
ــاوەڕ  ــژەی ب ــە درێ ــە فەرهەنگییان ــەم ڕێکخــراو و بازن ئ
و بیــر، هەروەهایــش ئامانجەکانــی نوورســی بــوون، 
بــەاڵم لــە ناویانــدا کەســێک هەڵنەکــەوت بتوانــێ جێگــەی 
ــەوە. نوورســی  ــار بگرێت ــەر و بیری نوورســی وەک ڕێب
هەمیشــە پێــی وابــوو کــە الیەنگرانــی دەبــێ ڕوو بکەنــە 

تاکەکــەس. وەک  خــۆی  نــەک  بەرهەمەکانــی، 
نووســرابوو  مەبەســتە  بــەو  ڕووناکــی  پەیامــی 
و  گومــان  ســەردەمی  لــە  قورئــان  ئیعجــازی  کــە 

مادەپەرســتیدا پێشــان بــدات و نوورســی پێــی وابــوو کە 
ویســتی خودایــی ئــەوی بــۆ ئــەو ئەرکــە هەڵبــژاردووە. 
بەشــی   ١3٠ کــرد،  کۆچــی  نوورســی  شــێخی  کاتــێ 
ــد  ــێ نووســیبوو. هــەر بەشــێک لەســەر بناخــەی چەن ل
ئایەتێکــی قورئــان دامــەزراوە و ئایەتــەکان کراونەتــە 
نوختــەی دەرچــوون بــۆ موناقەشــەی دوورودرێــژی 
کۆمەڵەباســێکی مەنتیقــی و میتافیزیکــی. لــە ڕێکخســتن 
ــچ سیســتەمێک  ــی بەشــەکاندا هی و بــەدووی یەکداهاتن
ڕەچــاو نەکــراوە، بەڵکــە هەنــدێ بــاس و بابەتــی قورئــان 
بەپێــی بیــر و بۆچوونــی نوورســی هەڵبژێــردراون و 
بــە شــێوەیەک لێــک دراونەتــەوە کــە پتــر لــە ئاخاوتنــی 
تــا تەفســیرێکی کالســیک. هــەر  ســۆفییانەوە نزیکــن 
بەشــێکی پەیــام نــاوی لەمعــە )بریســکە( یــا شــوعاع 
بایەخێکــی  پەیامــدا  بەشــەکانی  نــاو  لــە  )تیشــک(ە. 
زۆرتــر بــە )سیوســێ وشــە( دەدرێ کــە بــە کاکڵــی 
بەرهەمەکــە دانــراوە. لــە هەنــدێ بەشــدا ئــەوە جەخــت 
کــراوە کــە داهێنــراوە تەکنۆلۆگــی و زانســتییەکان لــە 
ــوت  ــاس کــراون. نوورســی دەی ــدا پێشــبینی و ب قورئان
مانــگ  چــۆن  وەک  قورئانــە،  تیشــکدانەوەی  پەیــام 
نووســینەکانی،  لــە  بێجگــە  خــۆرە.  تیشــکدانەوەی 
ــی  ــە خــەون دەدا، هی ــی زۆریشــی ب نوورســی بایەخێک
خــۆی یــا کەســانی دیکــە و نیشــانە و مەعنــای تایبەتــی 
دەڵێــن  نوورســی  الیەنگرانــی  هەڵدەهێنجــان.  لێــوە 

کۆکردنــەوەی زمانــی مەجــاز و نیشــانە لەگــەڵ 
لێکدانــەوەی بەنــاو زانســتیدا، دەتوانــێ خواناســان 
)ئیمانــی  نەریتانــەوە  یــا  کوێرانــە  بــاوەڕی  لــە 

)ئیمانــی  دڵنیایــی  بــاوەڕی  بــەرەو  ببــا  تەقلیــدی( 
تەحقیقــی(. کــە بیــر لــەوە بکەینــەوە بەشــێکی خوێنەرانی 
پەیــام خوێندکارانــی زانســتگە، کارمەندانــی دەوڵــەت 
و پارێــزەران بــوون، گومــان لــەوە دەکەیــن پەیامــی 
ڕووناکــی توانیبێتــی بــاوەڕ بداتــەوە بــە کەســانێک کــە 
نوورســی  الیەنگرانــی  دابێــت.  دەســت  لــە  باوەڕیــان 
ــاو خواناســان و بڕوادارانــی شــارە  ــە ن ڕەنگــە زیاتــر ل
بچکۆلەکانــی ئەناتۆڵیــادا بووبێتــن. پەیــام دەبــووە هــۆی 

بەهێزکردنــی بــڕوای ئەمانــە.
لێکدانەوەیەکــی  ڕووناکــی  پەیامــی  دەبینیــن،  وەک 
و  تەفســیر  هــەر  وەک  زۆر،  و  کــەم  قورئانــە، 
ــی  ــێ دەوڵەت ــە بۆچــی دەب ــە. کەوات ــی دیک لێکدانەوەیەک
تورکیــا بــەو شــێوە دڕندانەیــە لــە مــاوەی ســیوپێنج 
ڕاو  ئــەوی  الیەنگرانــی  و  نوورســی  شــێخی  ســاڵدا 
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لــە  دەبــێ  وەرامەکــە  کردبێــت؟  بەنــد  و  نابێــت 
ــە  سروشــتی ســێکوالریزمی تورکیــادا بدۆزینــەوە. ل
کاتێکــدا ســێکوالریزم ئــەوە دەگەیه نێــت کــە دەوڵــەت 
تــورک  دینــەوە،  کاروبــاری  نــاو  نەخاتــە  دەســت 
لەناوبردنــی  کــە  دایــەوە  لێــک  وا  ســێکوالریزمی 
ــەرک و ئامانجــی خــۆی. نەهێشــتنی  ــە ئ ــکا ب ــن ب دی
بــۆ تورکــی،  قانوونــی ئیســالمی، گۆڕینــی بانــگ 
گۆڕینی ئەلفوبێ، هەڵوەشــاندنەوە و قەدەغەکردنی 
بەڕێوەبەرایەتیــی  دامەزراندنــی  تەریقەتــەکان، 
کاروبــاری دینــی بــۆ ڕیشەکێشــکردنی دیــن نــەک 
تەنهــا لــە نــاو دەوڵەتــدا، بەڵکــە لــە نــاو خەڵکیشــدا، 
ــە گەالنــی موســوڵمان، هەنــدێ  ــەوە ل دوورکەوتن
شــێخی  بــوون.  تــورک  ســێکوالریزمی  ڕووی 
نوورســی، کــە پەیامێکــی دیکــەی پــێ بــوو، دژی 
بــوو.  ئەتاتــورک  ســێکوالریزمی  الیەنــی  گەلــێ 
تۆمەتێکــی نەبــڕاوەی دەوڵەتــی تورکیــا بەرانبــەر 
تەنهــا  نــەک  کوردبوونیەتــی.  نوورســی  شــێخی 
دەوڵــەت، بەڵکــە تەنانــەت زۆریــش لــە نووســەرانی 
عەلمانــی )سێکوالریســت( هەمیشــە وایــان بــاڵو 
دینــەوە  نــاوی  بــە  نوورســی  کــە  کردووه تــەوە 
خــۆی  ڕاســتەقینەی  ئامانجــی  ویســتوویەتی 
بێنێتــە دی: دامەزراندنــی دەوڵەتێکــی کــوردی. 
بــە  و کۆمۆنیســتی  کوردایەتــی  هەمیشــە 
و  دانــراون  هاوکێشــە  یــەک  الی  دوو 
تاوانبــار  پــێ  کەمالیزمــی  نەیارانــی 

کــراون.
لــە مــاوەی چــل ســاڵی ڕابــوردوودا 
نوورســی  هاوبیرانــی  و  الیەنگــر 
ژیانــی  لــە  گەورەیــان  نەخشــێکی 
فەرهەنگیــی  و  فکــری  و  سیاســی 
ڕێکخــراو  ئــەو  بینیــوە.  تورکیــادا 
بــە  و پارتــی و دەســتانەی خۆیــان 
نوورســی  باوەڕەکانــی  بەردەوامیــی 
لــەم  نیــن.  کــەم  دەزانــن،  و  زانیــوە 
ســااڵنەی دواییــدا هەســتی نەتەوایەتــی، 
و  پــڕۆژە  نەبوونــی  ڕاســتتر،  یــا 
مەســەلەی  بــۆ  چارەســەرێک 
ڕێکخراوانــە،  ئــەو  الی  کــورد 
ــە  ــەوەی ئەندام ــە هــۆی ئ ــوو ب ب
ئەندامــە  لــە  کــوردەکان 

تورکــەکان جیــا ببنــەوە و ڕێکخــراوی تایبەتــی خۆیــان 
نرخەکانــی  دەڵێــن  ئێســتاکە  ئەمانــە  دابمەزرێنــن. 
کوردایەتــی و ئیســالم پێکــەوە دەگونجێنیــن. ڕێژیمــی 
نوورســیدا  شــێخی  ژیانــی  لــە  چــۆن  تورکیــا وەک 
بــوو،  ڕاونانــی  و  داپڵۆســین  خەریکــی  هەمیشــە 
ــی شــێخی نوورســی ڕاو  ــش هــەر وا نەوەکان ئەمڕۆی

دەنێــت.



د. تاریق محەمەد
مامۆستای زانکۆی سەالحەدین

ســەعید نوورســی زانــای نــاودار و هەڵکەوتــووی کــورد )١٨٧٦-١٩٦٠ز( هــەر لــە منداڵییــەوە زیرەکــی و هێزێکــی 
ــە،  ــەی بخوێندای ــە الی هــەر مامۆســتایەک وان ــووە، بۆی ــار ب ــوە دی ــی پێ زۆری لەبەرکــردن و توانایەکــی دەگمەن
دەبوویــە مایــەی سەرســووڕمانی مامۆســتاکەی. یەکێــک لــە مامۆســتاکانی نازنــاوی »بەدیعوزەمــان«ی پــێ 
بەخشــی و لــەو ســاتەوە ئــەم نازنــاوە بووەتــە نــاوی دووەمــی ســەعیدی نــاودار و مەشــهوور، بگــرە لــە جیهانــی 

ئەمڕۆمانــدا زیاتــر بــە بەدیعوززەمــان ناســراوه ، واتــە نــاوازەی زەمــان و ســەردەم.
هەڵبەتــە ســەعیدی نوورســی نــەك تەنهــا لــە بــواری وەرگرتنــی زانیــاری و پەرۆشــیی فێربوونــدا ئــەم نازنــاوە 
شــایانی بااڵیەتــی، بەڵکــو هــەر کــەس وێســتگەکانی ژیانــی ئــەم زانایــە تەماشــا بــکات، دەگاتــە ئــەو دەرئەنجامــەی 
ــەو هەڵوێســتانەی  ــردوون، ئ ــێ ک ــەو هەســتی پ ــە ئ ــەو شــتانەی ک ــە و ئ ــە کەســایەتییەکی تایبەت ــەم مرۆڤ ــە ئ ک

سەعید نوورسی ناوازەی 
زەمان... ناوازەی جیهان
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ئــەو گرتوونــی، هیچیــان لــە کەســی ئاســاییەوە 
دەرناچــن. بۆیــە نازنــاوی نــاوازەی زەمــان بــۆ 

ــاوە. ــاو و نازن ــە شــیاوترین ن ــەو زات ئ
ــدە قــووڵ  ــاوازەی زەمــان( بیــری هێن نوورســی )ن
و خەمــی ئەوەنــدە گــەورە بــوو کــە ناوازەیــی ئــەو 
سەرانســەری جیهانــی گرتــەوە، ئەوەتــا کۆنگــرەی 
شــیکردنەوەی  بــۆ  دەبەســترێت  جۆراوجــۆر 
ــەو کۆنگرانــەی گــرێ دەدرێــن،  بۆچوونەکانــی. ل
ئــەو کۆنگــرە جیهانییەیــە کــە چەنــد ســاڵ جارێک 
)دەزگای ئەســتەنبووڵ بــۆ زانســت و کولتــوور( 
لــە شــاری ئەســتەنبووڵ ڕێکــی دەخــات. ئــەم 
خەریکــی  )١٩٩3(وە  ســاڵی  لــە  دەزگایــە 
ســازدانی کۆنگرەکانــە لــە ئاســتی جیهانــدا بــۆ 
ــی و پســپۆڕ و شــارەزایانی  کەســانی ئەکادیم
نووســینەکانی نوورســی. توێژینەوەکانیــش بــە 
هەرســێ زمانــی تورکــی و عەرەبــی و ئینگلیــزی 
پێشــکەش دەکرێــن. تــا ئەمســاڵ دەزگای ناوبراو 
)پەیامەکانــی  بــۆ  جیهانیــی  کۆنگــرەی  )نــۆ( 
نــوور( و نوورســی لــە ئەســتەنبووڵ گــرێ داوە. 
نووســەری ئــەم وشــانە خۆشــەبەختانە ئەمســاڵ 
ــی  ــری زانکۆکان ــد مامۆســتایەکی ت لەگــەڵ چەن
جیهانییــەدا  کۆنگــرە  لــەو  کوردســتاندا 
بەشــدار بــوو کــە نووســەر و ئەکادیمــی 
و لێکۆڵــەری 4٥ واڵت تیایــدا ئامــادە 

ــوون. ب
ــاوەڕ،  ــر دروشــمی )ب کۆنگــرە لەژێ
زانســت، ڕەوشــت... دواڕۆژێکــی 
بــاس  مرۆڤایەتــی(  بــۆ  گەشــتر 
بــە  ســەبارەت  لێکۆڵینــەوەی  و 
نووســینەکانی نوورســی قبــووڵ 
بیــر  ئــەوەی  لەبــەر  جــا  دەکــرد. 
ڕەفتــاری  و  ســلوک  و  هــزر  و 
نوورســی لــە بــوارە ئەکادیمییەکانــی 
مایــەی  بووەتــە  دونیــادا  هەمــوو 
ڕۆژ  لــەدوای  ڕۆژ  و  سەرســامی 
کەســایەتیی زانســتیی زیاتر بە الی 
بۆچوونەکانــی خۆیــدا دەهێنێــت، 
ــە هەمــوو الیــەک بــاس  ئــەوا ل
پێشکەشــی  لێکۆڵینــەوە  و 
ئامادەکاریــی  دەســتەی 

کۆنگرەکــە دەکــرا کــە ئەمســاڵ زیاتــر لە هەمــوو جارێک 
بــاس و توێژینــەوە پێشــکەش کــرا و ژمــارەی باســەکان 
ــەی  ــەاڵم نزیک ــاس. ب ــەری 3٠٠ ب گەیشــتبوونە دەوروب
١٠٥ بابەتێــک ڕەزامەندیــی کۆنگرەیــان بــە دەســت هێنــا، 
ئــەو باســانەی کــە نزیکتــر و گونجاوتــر بــوون لەگــەڵ 

کۆنگرەکــەدا. تەوەرەکانــی  و  نــاوەڕۆک 
کاتــی تەخانکــراو بــۆ کۆنگــرە 3-٢٠١٠/١٠/٥ بــوو. هــەر 
ــی  ــن هۆڵ ــە گەورەتری ــرە ل ــەوەی کۆنگ ــە ڕۆژی کردن ل
داخــراوی یاریــی واڵتــی تورکیــادا، لــە نــاو ئاپۆرەیەکــی 
دیــاری  بەشــدارییەکی  بــە  و  گــەورەدا  جەماوەریــی 
ــە  ــەت ب ــە ئاســتی ســەرۆکی حکوم ــەت ل ــی دەوڵ پیاوان
ناردنــی بروســکە و ئامادەبوونــی جێگرەکــەی بــە وتــار 
و هاتنــی ژمارەیــەک وەزیــر و پەرلەمانتــار و ســەرۆکی 
ئامادەبوونــی  و  ئەســتەنبووڵ  شــاری  شــارەوانیی 
کەناڵەکانــی ڕاگەیانــدن، ئــەوەت بــۆ دەردەکــەوت کــە 
ــی  ــە توانیویەت ــدە مەردان ــی نوورســی چەن ــر و ڕەوت بی
و  گــەل  ئــەو  بــۆ  بــکات  ســاز  ســازگار  فەزایەکــی 
دەســەاڵتەی ســەدەیەکە هیــچ کاتێــک بــەو جــۆرە و تــا 
ئــەو ئاســتە تەبــا و نزیــک لــە یەکــدی یەکتریــان نەدیــوە.
نوورســی  کــە  واڵتــەی  ئــەو  ئاســتی  لەســەر  ئەمــە 
ــاوەی  ــە م ــدە ل ــی زۆری دا. هەرچەن ــدا قوربانی لەپێناوی
ژیانیــدا جگــە لــە ئاوارەیــی و دەربــەدەری و زینــدان 
و دادگاییکــردن هیچــی دیکــە بــە ڕەوای ئــەم کەســە 
گەردوونییــە نەدەبینــرا، بــەاڵم نوورســی لــە هەمــوو 
هەمــوو  بــۆ  ئــەو  چونکــە  بــوو،  گەورەتــر  ئه مانــە 
مرۆڤایەتــی بیــری دەکــردەوە و قوربانیــی دەدا، ئــەو 
بــۆ دونیــا و دواڕۆژی مرۆڤایەتــی هەناســەی دەدا و 
شــەونخوونیی دەکێشــا، بۆیــە ئەمــڕۆ کۆنگــرەی جیهانی 

بــۆ ژیــان و هــزر و ڕەوتــی ئــەو گــرێ دەدرێــت.
لــە ڕۆژانــی خوێندنــەوەی باســە پێشکەشــکراوەکاندا 
تەرخــان  کــە  هۆاڵنــەی  ئــەو  نــاو  لــە  کۆنگــرە،  بــە 
کرابــوون، چــاوت بــە نەتــەوە و زمــان و مەزهــەب و 
ئایینــە جیــاوازەکان دەکــەوت کــە هەموویــان هاتبــوون 
تاووتوێــی لێکدانەوەکانــی نوورســی بکــەن کــە خــۆی 
)٥٠( ســاڵ پێــش ئێســتا ئــەم دونیایــەی جــێ هێشــتووە، 
کەچــی ئەمــڕۆ لەســەر خوانــی هــزری ئــەو، جیهــان 
بــە هەمــوو ڕەنگێکیــەوە، ئایینــەکان بــە جیاوازییەکانــی 
نێوانیانــەوە، کــۆ بوونەتــەوە. لــە نــاو کۆنگــرەدا کەســی 
ئەمه ریــکاوە،  لــە  جوولەکــە  ژاپۆنــه وه ،  لــە  بــووزی 
قەشــەی مەســیحی لــە کەنــەداوە، موســوڵمان لــە هەموو 
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کیشــوەرەکانی ســەر زەمینــەوە، واتــە لــە زۆربــەی 
واڵتانــی ئیســالمی لــە ســەر ســفرەی نوورســی بــە 

کۆکــی کــۆ بوونەتــەوە.
ئایــا دەاللەتــی ئــەم کۆکــی و نزیکییــە دەبێت چی بێت؟! 
ئەمــە بەڵگــەی گەورەیــی و دووربینــی و ناوازەیــی 
ئــەم زانــا نــاودارە کوردەیــە کــە ئێمــە لــە کوردســتاندا 
کەمتــر قــەدری دەزانیــن، بەپێــی پێویســت ئاوڕمــان 
لــە ژیاننامــە و پەیــام و نووســینەکانی نەداوەتــەوە. 
لــە کاتێکــدا دوور و نزیــک، عــەرەب و عەجــەم، بــە 
پەرۆشــن بــۆ )وتــە( و )مەکتــووب( و )بریســکە( و 
)تیشــک(ی بیــری پــڕ لــە ســەلیقە و حیکمەتــی ئــەو كــه  
بەرهەمەکانــی نوورســی تــا ئێســتا وەرگێڕدراوەتــە 

ــە )چــل( زمانــی جیهــان. ســەر زیاتــر ل
ئــەم ڕاســتییانە دەمانگەیەننــە ئــەوەی کــە نوورســی 
هــەم نــاوازەی زەمــان و هــەم نــاوازەی جیهانــە، بۆیــە 
هەنــگاوەکان بــەو ئاڕاســتەیەدا دەڕۆن کــە نەتــەوە 
بکاتــە  ٢٠١٥ز  ســاڵی  نیــازە  بــە  یەکگرتووەکانیــش 
و  زەمــان  نــاوازەی  )نوورســی...  جیهانیــی  ســاڵی 

جیهــان(.

ئەم وتارە ساڵی ٢٠١٠ باڵوکراوەتەوە



د. عومەر عەبدولعەزیز

شــاعیر، حەكیــم و ڕۆژنامەنــووس، حاجــی تەوفیــق بەگــی ســلێمانەیی، ناســراو بــە )پیرەمێــرد(، كــوڕی حەمزەئاغــای 
ــی  ــە میوان ــووه  ب ــە ئەســتەنبووڵ و ب ــد، چووه ت ــودی حەفی ــی شــێخ مەحم ــەڵ شــێخ ســەعیدی باوك مەســرەف، لەگ
خەلیفــەی عوســمانی. لەوێــوە ســەفەری حەجــی كــردووە، كــە گەڕاوەتــەوە بــۆ ئەســتەنبووڵ، بــۆ مــاوەی )٢٥( 
ســاڵ لــەوێ ماوەتــەوە. ســاڵی )١٨٩٩( بــە فەرمانــی ســوڵتان عەبدولحەمیــد كــراوە بــە ئەندامــی ئەنجومەنــی بــااڵی 
ئەســتەنبووڵ، لەبــەر لێهاتوویــی و وریاییــش لــە زۆربــەی ناوەندەكانــی ســەردەمی خۆیــدا دەركەوتــووە، بۆیــه 
هــه ر لــە ســەرەتاوە لەگــەڵ زانــای گــەورەی كوردســتان، مامۆســتا )ســەعید نوورســی(، بــووه  بــە ئەندامــی چاالكــی 
ــاری  ــەش -گۆڤ ــی كۆمەڵەك ــەری ئۆرگان ــاز و بەڕێوەب ــە خــاوەن ئیمتی ــورد( و ب ــی ك ــاون و تەرەقق ــەی تەع )كۆمەڵ
)كــورد(- هەڵبژێــرراوە. هــەر لــە ئەســتەنبووڵ كۆلێــژی حقوقــی تــەواو كــردووە و هاوســەرگیریی كــردووە. لــە 
ســەرێكی تــرەوە لەگــەڵ نوورســی ئەندامــی ئەنجومەنــی بەڕێوەبردنــی )كۆمەڵــەی ئیتیحــادی موحەممــەدی( بــوون. 
بۆیــە لەبــەر چاالكــی و هەڵوێســتی بەرهەڵســتكارانەیان، هەردووكیــان دەســگیر كــراون، پێكــەوەش ئــازاد كــراون. 
ــەی ســەربەخۆیی  ــەی كوردســتان(، )كۆمەڵ ــەی زانســتیی كــوردان(، )كۆمەڵ ــەوە، پیرەمێــرد ئەندامــی )كۆمەڵ جگــە ل

سەعید 
نوورسی لە 

زمانی 
)پیرەمێرد(ەوە
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ــووە.١ ــەی هێڤی(یــش ب كــورد( و )كۆمەڵ
و  كــورد  گــەورەی  بیرمەنــدی  و  نووســەر  زانــا، 
ســەعید  بەدیعوززەمــان  ئیســالمییش،  جیهانــی 
لــە شــانزە  لــە تەمەنــی الوێتــی و  نوورســی، هــەر 
هەڵكەوتــووی  نازنــاوی   )١٨٩٢( ســاڵی  ســاڵیدا، 
ســەردەم )بدیــع الزمــان(ی لــە الیــەن زانایانــی ئــەو 
كاتــەوە پــێ بەخشــراوە، ئەمــەش پــاش گفتوگۆیەكــی 
لــە شــاری )ســعرت( لەگەڵــی كــراوە.  زانســتی كــە 
و  ئەســتەنبووڵ  شــاری  چــووە   )١٩٠٧( ســاڵی 
هەمــوو  وەاڵمدانــەوەی  ئامــادەی  كــە  گەیانــد  ڕای 
ــۆ  ــی ب ــان ســاڵ نامەیەك ــە. هەم پرســیارەكانی خەڵكیی
ســوڵتان عەبدولحەمیــد نووســی و داوای چاكســازیی 
لــە كوردســتان كــرد. هــەر لــەو ســاڵەدا بــە )پیرەمێــرد( 
لــە  لەگــەڵ ژمارەیــەك   )١٩٠٨( بــوو. ســاڵی  ئاشــنا 
محەممەدی(یــان  )ئیتیحــادی  كۆمەڵــەی  دۆســتانیدا 
پێــك هێنــا و هەمــان ســاڵ بــە بۆنــەی ڕووداوی )3١ی 
تــر  ژمارەیەكــی  و  )پیرەمێــرد(  لەگــەڵ  مــارت(ەوە 
لــە ڕووناكبیرانــی كــورد و تــورك دەســتگیر كــران. 
نوورســی لــەو چەنــد ســاڵەی ئەســتەنبووڵدا چەندیــن 
وتــاری لــە گۆڤــار و ڕۆژنامــە كــوردی و توركییەكانــدا 
بــاڵو كردووه تــەوە، وەك: )كــورد(، )ولقــان(، )شــەرقی 
ــە  كوردســتان(، )سەربەســتی(، )ســبیل الرشــاد( و... ل
ژیانیشــیدا چەندیــن جــار دادگایــی و زیندانــی كــراوە و 
ــە )١٩٦٠/3/٢3( پــاش تەمەنێكــی  ــەوە. ل دوور خراوەت
دەیــان  نووســینی  و  زۆر  خزمەتێكــی  و  موبــارەك 

كتێــب و نامیلكــە كۆچــی دوایــی كــرد.٢

ئەنجومەنــی  ئەندامانــی  پیرەمێــرد:  و  نوورســی 
محەممــەدی( )ئیتیحــادی  بەڕێوەبردنــی 

)ئەنجومەنــی  لــە  شــاعیر  پیرەمێــردی  ئەندامێتیــی 
بەڕێوەبــردن(ی كۆمەڵــەی )ئیتیحــادی محەممــەدی(، 
الی زۆربــەی مێژوونووســان یــان پێــی نەزانــراوە یــان 
فەرامــۆش كــراوە و بــه  هەنــد نەگیــراوە. بــەاڵم باســی 
ئەندامێتیــی نوورســی كــراوە، چونكــە خــۆی باســی 
كــردووە. بەنــدە كــە ئێســتا ئــەم دێڕانــە دەنووســم، 
دەقــی پێــڕەوی ناوخــۆی )ئیتیحــادی محەممــەدی(م 
لەبــەر دەســتدایە كــە ئــەو كاتــە نــاوی )نظامنامە(یــان 
ــان( ــەی )ولق ــارەی )٧٥(ی ڕۆژنام ــە ژم ــاوە و ل ــێ ن ل
بــاڵو   ١٩٠٩ ســاڵی  لــە  كۆمەڵەكــەدا،  زمانحاڵــی  ی 
كراوەتــەوە، لــە كۆتاییەكەیــدا نــاوی )٢٦( ئەندامەكــەی 

ئەنجومەنــی بەڕێوەبــردن، بــە نــاوی )مجلــس إدارە( 
هاتــووە، كــە لــە زنجیــرەی هەشــتەمدا نــاوی مامۆســتا 
الزمــان  )بدیــع  نووســراوە:  جــۆرە  بــەم  نوورســی 
ســعید كــوردی ابــن میــرزا(. لــە زنجیــرەی )٢٥(یشــدا 
نــاوی تەوفیــق بــەگ )پیرەمێــرد( بــەم جــۆره  هاتــووە: 

)مدرســیندن توفیــق أفنــدی(.3
ــرد  ــی و هاوهەڵوێســتیی نوورســی و پیرەمێ هاودەنگ
لــە هەڵگرتنــی خەمــی نەتــەوە، خــاك و ئوممەتــدا وای 
لــێ كــردن كــه  هەردووكیــان پێكــەوە ببنــە ئەندامــی 
ــە  ــە ل ــەدی ك ــدارەی ئیتیحــادی محەمم ــی ئی ئەنجومەن
)١٩٠٩/4/٥(دا، لــە كۆبوونەوەیەكــی فراوانی گۆڕەپانی 
بــەردەم مزگــەوت و كڵێســای )ئەیاصۆفیــا(ی شــاری 
ئەســتەنبووڵدا ڕاگەیەنــرا. نوورســی وتارێكــی گرنگــی 
تێــدا خوێنــدەوە و پشــتیوانیی لــێ كــرد كــە خــۆی لــە 
ژیاننامەكەیــدا بــە شــانازییەوە باســی ئــەو ڕۆژە و 
دەكات.4 كۆمەڵــەی  ئــەو ڕێكخــراوە  و  وتــارە  ئــەو 
ناوبــراو بــۆ داكۆكیكــردن لــە ئیســالم و دەســتوور 
و بــە نیــازی چاكســازی لــە ســەڵتەنەتی عوســمانیدا 
دامــەزرا. هەندێــك پێیــان وایــە كــە نورســی بــۆ خــۆی 
دامەزرێنــەری ڕێكخــراوەی )ئیتیحــادی محەممــەدی( 

بــووە.٥

دامەزراندنــی )كۆمەڵــەی تەعــاون و تەرەققــی كــورد(٦ 
و ئەندامێتیــی نوورســی و پیرەمێــرد

كاتێــك لەژێــر فشــاری هێــزە بەرهەڵســتكارەكانی 
دەســتووری  شۆڕشــی  عەبدولحەمیــددا  ســوڵتان 

ــوو كــە  ــا ســەری گــرت، ســوڵتان ناچــار ب ــە توركی ل
ــت  ــە )١٩٠٨/٧/٢3( دەســتوور ڕابگەیەنێ ســەرلەنوێ ل
- كــە بــە ڕاگەیاندنــی دووەمــی )مەشــرووتە( ناســراوە 
ــە  ــە دەســتووری.٧ بۆی ــی بكات و سیســتمی حوكمڕانی
پــاش ئــەوە كرانەوەیەكــی سیاســیی گونجــاو ڕووی 
شــاری  دانیشــتووی  كوردانــی  ســاڵەدا  لــەو  دا. 
)كۆمەڵــەی  نــاوی  بــە  ڕێكخراوێكیــان  ئەســتەنبووڵ 
شــێخ  و  دامەزرانــد  كــورد(  تەرەققــی  و  تەعــاون 

عەبدولقــادر شــەمزینی بــوو بــە ســەرۆكی.
ئــەو  لەگــەڵ  نوورســی  پەیوەندیــی  بــە  ســەبارەت 
)ڕۆهــات  تــر،  ڕێكخــراوی  هەندێــك  و  كۆمەڵەیــە 
ئەالكــۆم( دەڵێــت: »لــەو ماوەیــەدا كــە نوورســی لــە 
لەگــەڵ  كاریگــەری  تێكەڵییەكــی  بــوو،  ئەســتەنبووڵ 
)كۆمەڵــەی تەعــاون و تەرەققــی كــورد(، )كۆمەڵــەی 
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باڵوكردنــەوەی مەعاریفــی كــورد( و )كۆمەڵــەی 
تەعالیــی كوردســتان( هەبــوو. لــە الیەكــی دیكــەوە، 
ســاڵی )١٩٢٠( بــوو بــە یەكێــك لــە دامەزرێنەرانــی 
ــدا  ــە جێیەكــی دی ــای(.٨ ل هەیڤــی ســەوز )یەشــیل ئ
نێــو  لــە  كــوردی  دەڵێــت: »جێگرتنــی ســەعیدی 
جەمعییەتــەدا  ئــەم  دامەزرێنەرانــی  دەســتەی 
)مەبەســتی كۆمەڵــەی باڵوكردنــەوەی مەعاریفــی 
بــووە،  ئــەو  هاوكاریــی  نیشــانەی  كــوردە(، 
كۆششــەكانی ســەعیدی كوردی بۆ ســەرهەڵدانی 
جەمــاوەری لــە دژی دەســەاڵتی عەبدولحەمیــد 
جەمعییەتــەدا-  لــەو  بەشــداریكردنی  -بــە 

واتایەكــی دیكەیــان پەیــدا كــرد.٩
ژیاننامەكانــی  زۆربــەی  لــە  داخــەوە،  بــە 
ئەندامێتــی  ئــەم  باســی  نوورســیدا  مامۆســتا 
ســەرەڕای  نەكــراوە،  چاالكییانــەی  جــۆرە  و 
ئــەوەی زۆربــەی ســەرچاوە كــوردی، عەرەبــی 
خۆشــی  بــۆ  خوێندووه تــەوە.  توركییەكانــم  و 
وتارێكــی لــە ژمــارە شەشــی ڕۆژنامــەی )كــورد(
دا نووســیوە، تیایــدا ئامــاژە بــە ڕۆڵــی ئیســالم لــە 
بزافــی ڕزگاریخــوازی كــورددا دەكات و جەخــت 
ــی  ــاون و تەرەقق ــەی )تەع ــە كۆمەڵ ــەوە ل دەكات
كــورد( كــە پەنــا بەرێتــە بــەر ســوودوەرگرتن 
لــە شــەریعەتی ئیســالم بــۆ ڕێكخســتنی 

كۆمەڵــە.١٠  ســەرلەنوێی 

و  ئیمتیــاز  خــاوەن  پیرەمێــرد، 
)كــورد( گۆڤــاری  بەڕێوەبــەری 
بڕیــاری  ناوبــراو  ڕێكخــراوی 
نــاوی  بــە  ڕۆژنامەیــەك  دا 
)پیرەمێــرد( دەربــكات،  )كــورد( 
وەك  هەڵبــژاردن  بــە  یشــیان 
بەڕێوەبــەری  و  ئیمتیــاز  خــاوەن 
كــرد،  دەستنیشــان  ڕۆژنامەكــە 
كــە بــە هــەردوو زمانــی كــوردی و 
توركــی لــە ئەســتەنبووڵ دەردەچــوو. 
جگە لەوەش، وەك پێشــتر باســمان 
ئەندامــی  دە  لــە  یەكێــك  كــرد، 
یەكەمــی دامەزرێنەرانــی بــووە. 
لــە  نوورســی  كاتــەدا  لــەو 
لەگــەڵ  دەژیــا،  ئەســتەنبووڵ 

پیرەمێــرد هەردووكیــان لــە خەمــی دەســتەبەركردنی 
مافەكانــی میللەتەكەیانــدا بــوون، بۆیــه هەردووالیــان 
كۆمەڵــەی  زمانحاڵــی  ڕۆژنامەكــەی  دەركردنــی  بــۆ 
)تەعــاون و تەرەققــی كــورد( -واتــە ڕۆژنامەی )كورد(- 
هــاوكاری یەكتــر بــوون و برادەرییــان زۆر گەرموگــوڕ 

بــوو.
 

دژایەتیــی )ئیتیحــاد و تەرەققــی(ی تــوركان بــۆ )تەعــاون 
و تەرەققــی كــورد(

دەســەاڵتیان  تەرەققــی(  و  )ئیتیحــاد  كاتێــك ســەرانی 
ــەو  ــۆ ئیســالم و ئ ــان ب ــەر دژایەتیی ــە دەســت، لەب كەوت
دەمارگیرییــە توركچییەتیــەش كــە هەیانبــوو، دەســتیان 
كــرد بــە ســنوورداركردنی ئازادییــەكان بــە گشــتی و 
چاالكیــی كەســایەتییە كــوردەكان بــە تایبەتــی، بۆیــە 
كەوتنــە دژایەتیكردنــی كۆمەڵــەی )تەعــاون و تەرەققــی 
كــورد( و ڕۆژنامەكەیــان، چ لەبــەر پشــتگیریكردنیان 
ئایینــی كۆمەڵگــەی كوردســتان، چ  ئیســالم وەك  لــە 
لەبــەر داكۆكیكردنیــان لــە مافــە نەتەوەییەكانــی خەڵكــی 

كوردســتان. 
 

سەرەتای یەكترناسینی پیرەمێرد و سەعید نوورسی
وتارێكــی پیرەمێــرد ســەرەداوی زانیاریــی بەســوودمان 
دەداتــێ لەســەر یەكترناســینی یەكــەم جاریــان، واتــه  
بــە  پیرەمێــرد  و  نوورســی  ئاشــنابوونی  ســەرەتای 
قاوەخانەیەكــی  ئەســتەنبووڵ  لــە  دیــارە  وا  یەكتــر. 
خوێندنــەوەی ڕۆژنامــە تایبــەت بــە كــوردەكان هەبــووە 
پیرەمێــرد  دیاربەكــر(.١١  )قیرائەتخانــەی  نــاوی  بــە 
ڕۆژێــك لــە ڕۆژنامەكانــدا ئــەو هەواڵــەی بیســتووە كــە 
مەال ســەعیدی نوورســی ڕای گەیاندووە: »ئامادەیە لە 
ماڵەكــەی خۆیــدا وەاڵمــی هەمــوو پرســیارێك بداتــەوە.« 
لــەو هەواڵــەوە پیرەمێــرد خولیــای ناســینی نوورســی 
هــاوكاری  و  هــاوڕێ  دەبنــه  و  ســەری  دەكەوێتــە 

چەندیــن ســاڵەی یەكتــر.
لــە  دووركەوتنــەوە  پــاش  پیرەمێــرد  دواتریــش 
ئەســتەنبووڵ و گەڕانــەوەی بــۆ ســلێمانی، ســەرەڕای 
تێپەڕینــی دەیــان ســاڵ، وەك وەفــا و پێزانینێــك بــۆ 
ئــەو دۆســتایەتییە خاوێنــە، لــە چەندیــن جێــی ڕۆژنامــە 
ــە ســلێمانی دەری  ــە ل ــن( ك ــدا )ڕۆژنامــەی ژی نایابەكەی
ــە  دەكــرد، باســی ســەعید نوورســی دەكات، هەندێــك ل
بیرەوەرییــه هاوبەشــەكانیان و ناوبەنــاو بەشــێك لــه  
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ــەوە. ئەمــەی  ــی دەگێڕێت ــە بەنرخەكان هەڵوێســت و وت
پیرەمێــردی  هەواڵنــەی  لــەو  بەشــێكه   خــوارەوە 
مامۆســتا  یــادی  زیندووڕاگرتنــی  بــۆ  ڕەحمەتــی 

نوورســی:

١- وتــاری: )تەئریــخ و ئەشــخاص، بەدیعوززەمانــی 
ــی(: كوردی

پیرەمێرد لەژێر ئەو ناونیشانەدا دەڵێت:
)قیرائەتخانــەی  ئاموشــۆی  بــووم،  »لەئەســتەنبوڵ 
لــەوێ  كــوردەكان  زۆرتــر  ئەكــرد.  دیاربەكــر(م 
خوێندمەوەكــە:  لەغەزەتــەدا  ڕۆژێكیــان  دادەنیشــتن. 
هاتووەلەقەبــی  ناوێــك  ســەعید  »لە)وان(ەوەمــەال 
ــح(  ــە، لە)مەدرەســەی فاتی ــی كوردی(ی )بەدیعوززەمان
ئــارەزوو  هەركــەس  ڕۆژ  حــەوت  تــا  دادەنیشــێت. 
جوابــی  بپرســێت،  لــێ  هەرچــی  لەعیلمــدا  بــكا 

بــەژن  بەجونبوشــێك  ئیعالنەبــوو  ئــەم  ئەداتــەوە.« 
و بەپیاوەوهەرچــی هەڵدەســتا ڕووی ئەكردەفاتیــح. 
نیوەیــان بــۆ پرســیار و نیوەیــان بــۆ ســەیر، ئەچــوون. 
هێجــگار ئەوانــەی كەئەچــوون عەجائیبیــان لەوەئەمــا، 
كوردێكــی هەڕەتــی كوڕێنــی، بەشــاڵ و شــەپك، چۆغــە 
و ڕانــك و پشــتێنێكی چیــت، دوو ســێ جامەدانــە و 
شــەدەی گوڵنكــەدار بەســەرەوە، قەمەیێــك بەالقــەدەوە 
و ســمێڵ بــادراو و ڕیشــی هەڵپاچــراو، الفــی مەالیەتــی 

ــەدا. ــێ ئ ل
خەیاڵــی(  )خەلیــل  بەخێــر،  یــادی  بــوو  ڕەفیقێكــم 
بەئاپــار،  و  بەویقــار  و  خوێنــدەوار  زۆر 
مــەال  ئاغــا،  گوتــم:  پێــی  هەمیشــەبەیەكەوەبووین! 
ســەعیدی بەدیعوززەمان هاتووە، هێشــتا تۆ نەچووی 
بیبینــی؟ وتــم: كاكــە، مــن و مەالیــان نەوتــووە. وتــی: 
ــزارە. تەعریفــی  ــان بێ ــۆ لەمەالی ئاخــر ئەویــش وەك ت
وا بــۆ كــردم دەســتبەجێ وتــم: هەســتەبا بڕۆیــن. وتــی: 
لــەدەور  كەســی  درەنگەئێســتا  ئێوارەیــە،  وا  باشــە، 
نەمابــێ... كەچوویــن، لــەدوور ئێمــەی بەچــاو كــرد. 
هەســتا هــات بەپیرمانــەوە، بە)خەیاڵــی بــەگ(ی گــوت: 
یاخــوا بەخێــر بێــی. دیارییەكــی قنجــت بــۆ هێنــاوم. 
بــاوەڕم ئەوەیەئەمە)ســلێمانیەلی تۆفیــق بەگ(ە! }ناوی 
پیرەمێــردە{. )خەیاڵــی(ش وتــی: ســەییدی! بەچــت زانی 
هــەوە؟ وتــی: دڵــم خەبــەری دامــێ. هەویــش نەبــێ، 
ڕاســتی  دەســتی  ئەكەمەملــی.  نیەتەدەســت  بــەو 
شــانمەوە،  خستییەپشــت  هێنــا،  شــانمدا  بەســەر 

كــوردان وەســانە. وتــی: موصافەحــەی 
بووینەئاشــنا.  گفتوگۆیــەك،  لەپــاش  دانیشــتین. 
درێــژەی پــێ نەدەیــن، دوایــی ئەویــان بردەمابەیــن، 
تەخصیــص  بــۆ  مەعاشــیان  پێــداو  ئه همییەتێكیــان 
ناشــیرینی  قســەی  هەنــدێ  و  نەیویســت  كــرد. 
مەعــاش  ســواڵی  بــۆ  مــن  وتبــووی:  كردبــوو، 
هاتــووم،  میللەتەكــەم  چــارەی  بــۆ  نه هاتــووم، 
زەمانــی  زەكاتــی  پادشــایش  و  نییــە  مەعاریفیــان 
ســەڵتەنەتی خــۆی وەك )عمــر عبدالعزیــز( صــەرف 
مودیــری  و  ناردیانە)تیمارخانــە(١٢  ئەوانیــش  كا. 
تیمارخانەكەگفتوگــۆی لەگــەڵ كردبــوو، تێگەیشــتبوو، 
ئیســتیعفای كردبــوو، وتبــووی: ئەگــەر ئــەم پیاوەشــێت 

عاقڵــە...؟! كــێ  بــێ، 
ــراو  ــس ك ــەوە، حەپ ــە گێچەڵ ــەال ســەعید كەوت ــر م ئیت
بەربــوو. لەژێــر موراقەبــەدا بــوو تــا )مەشــرووتییەت( 
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ــەی  ــد مەقال ــی داو چەن ــد نوتق ــەوت. چەن ــای ك فری
مەقالــەی  ناكــەم،  درۆ  نووســی.  لەغەزەتــەدا 
غەزەتەكانی، من بۆم ئەنوســییەوە، چونكەئەوەڵەن 
ــەم توركــی  ــەوە،١3  دووه ــەی نەدەخوێنرای خەتەك
ئەنجــا  فێربــوو.  لەدواییــدا  تــا  نەدەزانــی،  تــەواو 
ئیلتحاقــی )جەمعییــەی كوردانــی(١4 كــرد، عــوزوی 
فەععــال بــوو. لەوێشــدا دوو كەســی خۆمــان و 
یەكێكــی كەركــوك دڵــی )ســەید عەبدولقــادر(١٥ 
یــان لــێ ئێشــان، بەاڵم )دار الحكمة اإلســالمیة(١٦ 
بردیانەمەجلیســی خۆیانــەوە، جوابــی ســوئالی 
پێنــج  دایــەوە.  پــێ  ڕاهیبەئینگلیزەكانیــان 
دایــێ، ئەویشــی نەویســت،  هــەزار قرۆشــیان 
ئەسەرەنایابەكەئیســكاتی  ئــەو  بەخۆڕایــی 
بەعەرەبــی  كــرا،  پــێ  ئینگلیــزی  ڕه هبانەكانــی 
چــوو  یۆنانــدا،  لەشــەڕی  نوســییەوە.  بــۆی 
لەكوردستانەوەلەشــكرێكی زۆری كــوردی پێــش 
خــۆی دا، بــەده  هــەزار كەســەوەئیلتیحاقی قیــوای 
میللییــەی كــرد. منیشــی بــەزۆر لەگــەڵ خــۆی 

ــان شــكا. ــا یۆن ــرد، ت ب
دوایــی لەخصوصــی دیانەتەوەلەگــەڵ )ئەتاتورك( 
كــرد.  دونیــای  تەركــی  بــوو،  دەمەقاڵیــان 
پێغەمبــەر،  یوشــەع  شــاخی  چووەســەر 
ــن  ــی كێشــا. ئاخــری م چــل شــەو ڕیازەت
دۆزیمــەوە، بەفێڵ بــردم بۆ )ئەرزڕۆم(، 
)پــورە( ڕەئیســی  بــەگ  خالیــد  الی 
ی كوردســتان، لەوێــش ئیشــتراكی 
مایەوەخالیــد  نەكــرد.  )قۆمیتــە(ی 
بــەگ و ســەید عەبدولقــادر و ئــەو 
كوردەبــەدارا  گەلەناودارانــەی 
نەفــی  ئەویشــیان  و  كــران 
ســاڵ  چــوار  لە)بــوردور(.  كــرد 
كەچوومەمەعــرەزی  لەمەوپێــش 
گەیشــتم،  بەخزمەتــی  )ئیزمیــر(، 
نــە ء،  كردبــوو.  فەرامۆشــیم  ئیتــر 
نــە ء، بەخودایێكەمــن و ئــەوی بەیــەك 
فەرامۆشــی  دەمــرم  تــا  ناســیوە، 
ناكــەم و بەیەكەوەیــش دەمرین... 
ئیوارەلەماڵــی  پێــرێ  جــا 
بــووم،  خوشــكەزام  جەمیلــی 
بــێ نەشــئەبووم، وتــم: كتێبێكــی 

توركیــم بــدەرێ، وەختــی پــێ ڕابوێــرم. هــەروا كتێبێكــی 
شــڕی بــۆ هینــام، كەلەوەقتــی خۆیــدا نوســیویەتەوە 
و  »كــورد  نووســیویە:  لەژێریــدا  مصطو«یــش   « و 
كوردســتان بویلەپــارالق ناحیەلــەرن افتخــارو تعالــی 
ئاســمانی  گەشــی  زاتەئەســتێرەیەكی  ئــەو  ایدییــور.« 
بەرەبەرەئاســارەكانی  ئەمــەوێ  كــوردە،  میللەتــی 
تەرجەمەبكەم و لە)ژین(دا بینووســم. لەســەر خوا.«١٧

٢- بەســەرهاتێكی دانســقەی )نوورســی( و )پیرەمێــرد( 
لەزیندانــدا:

پیرەمێــرد  خــودی  ناســكی  پارچەشــیعرێكی  بەپێــی 
لــە  لێــرەدا دەینووســمەوە- وا دیــارە شــەوێك  -كــە 
شــەوەكانی زیندانــدا، كــه  هه ردووكیــان -پیرەمێــرد و 
نوورســی- بــە خەفەتــی ئاییــن و خــاك و خەڵكــەوە 
خەویــان لێكەوتــووە، )كاك ئەحمەدی شــێخ(ی ســلێمانی 
چووه تــە خــەوی ســەعید نوورســی و مــژدەی داوەتــێ 
كــە: ئێــوە نامــرن و ئەمێنــن و ئــازاد دەكرێــن، داواشــی 
پیرەمێــردی  بــە  بــدات  هەواڵــە  ئــەو  كــە  دەكات  لــێ 

هاوڕێــی زیندانــی!
ئــەوەی  حوكمــی  بــە  پیرەمێــرد،  دڵنیاییــەوە  بــە 
كاك  مەڵبەنــدی  كــە  گەورەبــووی شــاری ســلێمانییە 
ئەحمــەدی شــێخە، جارانــی تــر، لــە زینــدان بووبێــت 
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ئەحمــەدی  باســی كاك  زینــدان،  لــە دەرەوەی  یــان 
ــی  ــردووە و گەورەی ــۆ ســەعید نوورســی ك شــێخی ب
و خواناســی و خەمخۆرییەكانــی بــۆ گوتــووە، بۆیــە 

بینیــوە. پێــوە  نوورســی خــەوی 
پیرەمێرد لە پێشــەكیی كتێبی )مەناقیبی كاك ئەحمەد(
دا -كــە عەزیــز ئەفەنــدی وەســمان پاشــا، ناســراو بــە 
خواجــە ئەفەنــدی، لــە وەســفی كاك ئەحمــەدی شــێخدا 
لــە ســااڵنی ســییەكاندا بــە زمانــی فارســی نوســیویەتی 
و پیرەمێــرد وەری گێڕاوەتــە ســەر كــوردی- ئــەم 
باســەی نوورســی دەكا و دەڵێــت: »لــە ئەســتەنبوڵ 
ســەردەمی  -مەبەســتی  ئیختیاللــدا  زەمانــی  لــە 
لەگــەڵ مــەال ســەعیدی  ئیتتیحادییەكانــە-  كودەتــای 
مەشــهور بەبەدیعوزەمــان نورســی، لەزیندانــی بلوكــی 
بەكرئاغــادا حەبــس بوویــن. دەیانویســت هەڵمانواســن 
ــان  ــووم و هەریەكەم ــن. لەبێهۆشــیدا ب و پێشــیان وتی
نۆبەتچیشــمان  و  بوویــن  لەئۆدەیەكــدا  بەجیــا 
فەرمــوی:  هــات،  ســەعید  مــەال  بــوو.  دەرگا  لەبــەر 
مەترســەنامانكوژن. كاك ئەحمــەدی شــێخ هــات )واتــە: 
لەخەومــدا(، مــژدەی دامــێ. ڕاســتی فەرمــوو، بەیانــی 

ــن.١٨ ــو كرای عەف
لــە ژمارەیەكــی تــری )ژیــن(دا، دەڵێــت: »لەســەورە و 
قۆمیتــەی )ئــەرزڕۆم(ی كوردانــدا، لەگــەڵ )خالید بەگ( 
و )یوســف زیــا( و دكتــۆر كەمالــدا، لەخزمــەت مــەال 
ســەعیدی بەدیعوزەمانــدا، ڕەنجــم ئــەدا و ئیــدارەی 
عورفیــی لەئەســتەنبوڵ بەئیعــدام مەحكومــی كــردم.«  
زیندانەكــە  شــوێنی  )ژیــن(دا  تــری  لەژمارەیەكــی 
ژێرزەمینــی  »لەزیندانــی  دەڵێــت:  و  دەكات  دیــاری 
)بلوكــی بەكــر ئاغــا( لەئەســتەنبول گیرابــووم، بیمــی 

خنكانــدم هەبــوو.«
ســاڵ،   )3٠( لــە  زیاتــر  پــاش  دواتــر  بەهەرحــاڵ، 
ــە  ــادگاری و بیرەوەریی ــەم ی ــی ئ ــردی ڕەحمەت پیرەمێ
بەچێژە لە كۆپلەشــیعرێكیدا لە ســلێمانی بە زیندوویی 
دەهێڵێتــەوە و لــە ژمــارە )٨٨3(ی ڕۆژنامــەی )ژیــن(دا 
لــە ســاڵی )١٩4١(  لەژێــر ســەردێڕی )نــەڕەی دێوانــە( 

ــت: ــەوە و دەڵێ بــاڵوی دەكات
كاك ئەحمەدەكەی خۆشەویستی خوا!  

زۆركەس لەسایەی تۆوەنان ئەخوا
لەوانەزیاتر من تۆم خۆش ئەوێ  

هەر تۆی سەربەرزی قەومەكەت ئەوێ
كەلەزیندانیان تێك خزاندبووین  

سێدارەیان بۆ داچەقاندبووین
تۆ چوبوویتەالی )بەدیعوززەمان(  

مژدەت دابوویێ بەژیانو مان
فەرموبووت: ئێوەنامرن، ئەمێنن  
تا سەر ئازادیی گەلتان ئەسێنن

خۆ من باوەڕم بەوەكردووە   
بەوەصیەت ناوی ئێوەم بردووە

بەاڵم وا ئەمرم بەو ئاواتەوە   
بشمرم گۆڕم دەنگ ئەداتەوە١٩

ســاڵی  )ژیــن(ی  ژمارەیەكــی  لــە  تریــش  جارێكــی 
نوورســی  هەواڵــەی  و  خــەو  ئــەو  باســی   )١٩44(
ئــەم جارەیــان وەك نموونــەی  بــەاڵم  دەگێڕێتــەوە، 
یەكێــك لــە كەرامەتەكانــی نوورســی دەیورووژێنێــت، 
گوایــە وا دەردەخــا لــە كاتــی منداڵیــدا شــتی زۆری 
ــە  ــاوی كەرامەتــەوە، كاتێكیــش چووه ت ــە ن بیســتووە ب
ئەســتەنبووڵ، پێكەنینــی بــە خــۆی هاتــووە كــە چــۆن 
كاتــی خــۆی بــڕوای بــەوە كــردووە كــە قاپقــاپ لــە 
بپەڕێنــێ!  ســەر  هیندســتان  لــە  بهاوێژرێــت،  بەغــدا 
و  ســادەیی  ئــەو  نــە  بڵێــت:  دەیــەوێ  پیرەمێــرد 
بــوو،  تــەواو  منداڵــی  ســەردەمی  خۆشــباوەڕییەی 
نــە ئــەوەش كــە بــە ڕه هایــی هەمــوو شــتێك ئینــكار 
ــێ ڕاســتترە  ــی پ ــی مامناوەندی ــە حاڵەتێك ــت. بۆی بكرێ
و وا دەردەخــات كــە كاك ئەحمــەدی شــێخ خاوەنــی 
لەدواییــدا  »تــا  دەڵێــت:  بۆیــە  بــووە.  كەرامــات 
بەخزمــەت مــەال ســەعیدی بەدیعوززەمــان گەیشــتم، 

فەرمــووی:  هــات،  ســەعید  مــەال  ئیعدامــدا  لەكاتــی 
ناشــێتبتانخنكێنن و ڕاستیشــی كــرد. ڕزگار بوویــن. 
ــەی كاك ئەحمــەد هاتمەوەســەر  ئەنجــا بــەو كەرامەت
ڕێــی پێشــوو. مــن خــۆم كەراماتــی كاك ئەحمــەدم 

دیبــوو.«٢٠

3- وتاری )ترس و واهیمە(:
پیرەمێــردی شــاعیر لەژێــر ئــەو ناونیشانەشــدا ئــەم 
بابەتــەی خــوارەوەی نووســیوە كــە تێیــدا ئامــاژە بــە 
ئازایەتی و نەبەردییەكانی نوورسی و شوێنكەوتوانی 

دەكات:
»واڵخــی ڕەســەن هونــەری لەدرێژیــی و ســەڵەفدا 
لەنــاوا  توركیــا  ئەگــەر  بەڵــێ:  دەردەكەوێــت. 
نەبێتلەمالوەترســمان ڕێدەكەوێــت. بــەاڵم مــن خــۆم 
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پــەروەردەی نــاو توركــم و لەشــەڕی یۆنانــدا بووم. 
ســێصەد هــەزار جەنــگاوەری یۆنــان بەزەخیــرە 
و  تــازە  بەجلوبەرگــی  تــەواوەوە،  موهیمماتــی  و 
گاپــوڕی  مومتازەوه هاتنەســەریان،  ئەســلەحەی 
)قەرەئایشــەی  لەقۆمانــدەی  ئەنادۆڵــی  ژنانــی 
بەرەنگاریــان  ئامینــە(دا  )صــاڕی  و  بیكباشــی( 
ئــەو  نییــە،  تیــا  دەیزانێــدرۆی  خــوا  بــوون. 
بەدیعوززەمــان(  ســەعیدی  كە)مــەال  الوانــەی 
كارئاســك  وەك  لەكوردســتانەوه هێنابوونی، 
گومەتەیان ئەبەست و وەك سوێسكه هەڵدەقوڵین، 
ژنەتوركەكانەوەنەدەكــرد.  لەپشــت  هێشــوویان 
و  لەشــەڵوار  ئافرەتەنازەنینانەخۆیــان  ئــەو 
چاكــەت هەڵكێشــابوو لوولەتفەنگیــان ئەگــرت و 
بەگوڵبانگــی )اللــە اكبر(ەوه هوجومیــان دەكــرد. 
مــن خــۆم لەغیرەتــی ئــەوان جۆشــی گریانــم 

ئه هــات.
و  ئەشــكێن  لەشــەڕدا  میللەتەچــۆن  ئــەو  جــا 
تــورك كەخــۆی نایەپێنــاوی ئەڵمانــەوە، ئــەوان 
بــەچ ڕووێكەوەڕوبەڕوویــان ئەوەســتن؟ لەبــەر 
ئەوەخــوا یــار بــێ هیــچ تــرس و دەغدەغەیێكیــان 
نابێت و ئەم جەژنەیش بەخۆشــی ئەبەینەســەر. 
هەرچــی گوێلــەم پیرەدنیادیدەئەكا، نەترســێ، 

نەترســێ.«٢١

4- وتاری )زەكا و حافظە(:
لەژێــر  پیرەمێــرد،  هەروەهــا 
حافیــزە( و  )زەكا  ناونیشــانی 
كــردووە  تایبــەت  بابەتێكــی  دا 
بــە باســی زیرەكــی و بیرتیژیــی 
ســەعید  مامۆســتا  نائاســایی 
دەكات  بەراوردێــك  و  نوورســی 
و  نوورســی  زیرەكیــی  نێــوان  لــە 
خــاڵ.  محەممــەدی  شــێخ  مامۆســتا 

دەقەكەیەتــی: ئەمــە 
خــۆم،  بــەراوردی  و  »بەتێگەیشــتن 
كەســانەی  ئــەو  وایدەزانــم 
نــاو  كەلەخوێندەواریــدا 
دەرئەكــەن و هونــەر دەنوێنــن، 
یەكێكیــان:  چشــتە:  بــەدوو 
كەگەوهــەری  زیرەكییــە، 

سروشــتیان ئەمەندەتیــژ و بەڕشــتە هەرچــی هاتەپێــش، 
ئەیقڵیشــێتەوە، پێســتی لێفڕێئــەدا و لەمەغزەكــەی ئــەكا. 
دووەمیــان لەوەبەكارتــر: یادداشــت و قووەی حافیزەیە.
خــوا  مەشــهور،  بەدیعوززەمــان(ی  ســەعیدی  )مــەال 
بیهێڵــێ، ئەیگــوت: مــن لەخوێنــدن، خــۆم  بینیــم، كەللــەم 
لەڕاســتی مێشــكم هــەزار ڕەفــەی كــون كــون و شــای 
هەنگــی هەیــە. هەرچــی ئەیخوێنــم و بــۆم پوخــت ئەبێــت، 
لــەو ڕەفانــەدا جێگیــر ئەبێــت. وەك عەتارێكــی ماهیــر 
كــەداوای دەرمانێكیــان لێكــرد، دەستبەجێدەســتی پــڕ 
ڕادێڵــێ و ئەیــدا بەدەســتەوە. منیــش ئــەو ماددەیــەی 
كەلەمێشكمدا، یەعنی لەحوجەیراتی دەماغییەدا دامناوە، 

ــەوە)!(. ــش بەڕێوجێئەیگێڕێت ــم، ئەوی ــدەم بەزبان ئەی
بــاوەڕم كــرد كە)مــەال ســەعید( ڕاســت دەكات. خــوا 
و  كه هاتەئەســتەنبوڵ  داوەتــێ  وای  به هرەیەكــی 
هەركــەس  ڕۆژ  حــەوت  تــا  بەغەزەتەجارێنووســیی: 
لەعیلــم و فــەن پرســیارم لــێ دەكات، جوابــی دەدەمــەوە، 
دەستەدەســتەده هاتن،  نــاودار  خوێندەوارانــی  زۆر 
لێیاندەپرســییەوە، خــوا شــەرمەزاری نەكــرد و نــاوی 

دەركــرد.
تێبــگا و ئەویــش  بــێ و  ئەنجــا خواپێــداو كەزیــرەك 
تێــی دەگا، لەمێشــكیدا هەڵیگــرێ و لەگــەڵ پرســیانەوە، 
دەبێــت،  بڵنــد  زۆر  پایــەی  بتوانێبیخاتەمەیــدان، 

نــەكا. تێكــەڵ  گزیریــی  گــزو  بەشــەرتێك 
ئەمــەم بۆیەكــرد بەدیباچــە، كەلەنــاو ئێمەیشــدا یەكێكــی 
ئەگــەر  هەیــە،  كــوردی  بەدیعوززەمانــی  وەك  تــری 
زەمــان زمانــی نەبەســتێت، خــوا یــار بێــت، لــەو باشــتر 
زۆرجــار  خــاڵ  نــەوەی  محەممــەدی  شــێخ  دەبێــت. 
كــە دوواندوومــە، دەماغــی ئەویشــم بــە هــەزار ڕەفــە 
مەگــەر  هێناوەتــەدەرێ،  لــێ  وای  چشــتی  زانیــوە، 
لە)مــەال ســەعید(م دیبــێ، خــوا بیپارێــزێ و ســەخڵەتیی 
ــش  ــی پێ ــت، لەناوداران ــك دەبێ ــش، ناودارێ ــۆ نەیەتەپێ ب

باشــتر دەبێــت.«٢٢

٥- هەندێ وانەی مەال سەعید بەدیعوززەمان:
هەروەهــا لەژێــر ئــەو ناونیشــانەی ســەرەوەدا پیرەمێرد 
ــی  ــە ئاڕاســتەی گەل بروســكەوتارێكی )نوورســی(ی، ك
ئەمــەی  كردووه تــەوە،  بــاڵو  كــردووە،  كوردســتانی 

خــوارەوە دەقەكەیەتــی:
ئێــوە  كــە  نەچێتــەوە  لەبیرتــان  كــورد!  گەلــی  »ئــەی 
بێشــەی  شــێری  و  كــوردان  پێشــدارەكانی  دالوەرە 
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ئارییانــن، بــەاڵم خــەوی گێــژ و نوســتنی درێــژی ئێــوە، 
لــە خــەوی عوزێــر تێپەڕیــوە، ئــەو، سەدســاڵ نووســت، 

ســاڵەلەخەودان.! ئێوەسێســەد 
ئوفوقــی  لەگۆشــەی  خــوا  عیززەتــی  ئەموســتی 
ئەزەلەوەئیشارەتی ئێوەدەكات و بەهەڕەشەوە دەڵێت: 
ســەرچاوەی كــورد لەســەر شــاخی فیترەتــی بــەرزە، 
وەك تاڤگــە و شــەلاللە، هەڵدەڕژێتەخــوارەوە، بۆیــەوا 
بەپــەرش و بــاڵوی هیــچ تنۆكێكــی بەیەكەوەنانوســێت، 
)حضیــض(ی  لەخوارەوەكەگەیشــتەحەزیز  بــەاڵم 
پەســتی، هەمــوو باخەوانێــك جــۆگای لێهەڵدەبەســتێت، 
كــەم  قووەتــی  دەینێتلەباغچــە،  خــۆی،  بــۆ  دەیبــات 
دەكاتــەوە، هیــچ فائیدەیەكــی بــۆ ســەرچاوە و شــوێن 
و مەڵبەنــدی خــۆی نییــە. یاخــۆ زەرراتێكــن شــوێن 
جازیبــەی ڕۆژی شــەوكەتی الوەدەكــەون، لەجازیبەی 
میللــی بێــزارن، ڕادەكــەن، هەمیشــەتەفرەقەجوون.«٢3
پیرەمێــرد بــەم جــۆرە باســی نوورســی دەكات. بــە 
مامۆســتا  بــم،  ئــاگادار  مــن  ئەوەنــدەی  داخــەوە، 
پــاش  كــە  كتێبەكانیــدا  لــە  كام  هیــچ  لــه   نوورســی 
ناســینی پیرەمێــرد -واتــە لــە ســااڵنی ١٩٠٥ بــەدواوە 
نووســیونی- كــە دەكەنــە زۆربــەی هــەرە زۆری پەیــام 
و نووســینەكانی- هیچ باســێكی پیرەمێردی ڕەحمەتی 

و  قوتابــی  لــە  هەندێــك  نــاوی  كاتێكــدا  لــە  نــاكات، 
هاوەاڵنــی دەبــات، لەوانــە: خەلیــل خەیاڵــی موتكــی، 
ــا  ــوردی، یوســف زی ــی ك ــن نووســەری ئەلفبێ یەكەمی
ــرازای و حەمــزە موكســی...  ــی ب پاشــا، عەبدوڕەحمان
بــەاڵم پیرەمێــرد -بــە پێچەوانــەوە لــە چەندیــن شــوێنی 
نووســینەكانی )ژیــن(ی خــۆی و هەنــدێ جێی تریشــدا، 
وەك بینیمــان، باســی ســەعید نوورســی دەكات، چ 
ســەرەتای ناســینی، چ كاتی خەبات و هەوڵی سیاســی 
و  كــوردی  ڕۆژنامەگەریــی  بــە  خزمەتكردنیــان  و 
خزمەتــی كوردزمانانــی دانیشــتووی ئەســتەنبووڵ، چ 

كاتــی دەســگیركران و زیندانیكردنیــان پێكــەوە.

پەراوێز و ژێدەرەكان:
١- بــۆ زانیاریــی زیاتــر لەســەر ژیاننامــەی پیرەمێــرد، 
بڕوانــە: پیرەمێــردی نەمــر، محەممــەد ڕەســوڵ هــاوار، 
بەغــدا، ١٩٧٠ و یــادی پیرەمێــرد، عەالدیــن ســەجادی 

و ڕۆژنامەكانــی )ژیــن( و )ژیــان(.
٢- بــۆ زانیاریــی زیاتــر لەســەر ژیاننامــەی نوورســی، 
ــە  ــە ل ــة(ی نووســینی خــۆی ك ــە: )الســیرة الذاتی بڕوان
الیــەن )إحســان صالحی(یــه وه  كــراوە بــە عەرەبــی. 
بــە  تایبەتــە  كــە  النــور(  )نافــذة  ســایتی  هەروەهــا 

بەرهەمەكانــی. و  ژیاننامــە 

3- الســیرة الذاتیة، ســعید النورســی، ترجمة: إحســان 
قاسم الصالحی، ص:١١١.

والقلــب، ســعید رمضــان  الفكــر  مــن  بڕوانــە:   -4
.٢٧٢ ص:   ،١٩٦٩ دمشــق،  البوطــی، 

٥- بــۆ زانیاریــی زیاتر لەســەر ئــەم ڕێكخراوە، بڕوانە: 
كۆمەڵــەی تەعــاون و تەرەققــی كــورد، مالمیســانژ، و: 

زریــان ڕۆژهەاڵتــی، ال: 3٦-3٨.
ڕاگەیاندنــی  )مەشــرووتییەت(  لــە  مەبەســت   -٦
ــە تەمــووزی ١٩٠٨دا، كــە  دەســتووری عوســمانییە، ل
هەڵبــژاردن و پێكهێنانــی ئەنجومەنی نوێنەران )مجلس 
مبعوثــان(ی بــەدوادا هــات، لــەو كاتــەدا پیرەمێــرد و 
ــە  ــر ل ــی ڕووناكبی ــە كوردان ــەك ل نوورســی و ژمارەی

ئەســتەنبووڵ دەژیــان.
نووســینی:  كــۆن،  ئەســتەنبووڵی  كوردەكانــی   -٧
ڕۆهــات ئەالكــۆم، وەرگێڕانــی: ئەحمــەد تاقانــە، ٢٠٠٥، 

هەولێــر، ال: ٩3.
ئیســماعیل  كوردســتان،  تەعالیــی  جەمعییەتــی   -٨
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.4٦ ال:  گوێڵــداش، 
 .٦٨ ال:   ،٩ ژمــارە:  ڕۆژنامــەوان،  گۆڤــاری   -٩
جەبــار قــادر لــە ســەرچاوەكەی جەلیلــی جەلیــل 

گرتــووە. وەری 
خوێندنــەوە.  شــوێنی  واتــە  قیرائەتخانــە:   -١٠
لەبــەر  عوســمانییەكاندا  ســەردەمی  لــە  جــاران 
كەمیــی كتێــب و ڕۆژنامــە، لــە هەنــدێ شــوێنی 
لــە  بەشــێك  شــارەكاندا  ســەنتەری  و  گشــتی 
و  دادەنــا  باڵوكراوەكانیــان  چایخانــەكان 
ئــەو  دەچوونــە  خوێندنــەوە  ئارەزوومەندانــی 
هەواڵــە  و  زانیــاری  وەرگرتنــی  بــۆ  شــوێنانە 

گەرماوگەرمــەكان.
شــوێنی  تیمارخانــە  لــە  مەبەســت   -١١
شــوێنەی  ئــەو  كۆمەاڵیەتی(یــە،  )چاكســازیی 
كــە نەخۆشــانی بیركــۆڵ و دەروونییــان تێــدا 
كوردەواریــدا  لــە  جــاران  دەكــردەوە،  كــۆ 
بــەكار دەبــرا. بــۆ  دەســتەواژەی )شــێتخانە(ی 
١٢- خەتــی نوورســی زۆر ناخــۆش بــووە، تــا 
ــە  ــە خــۆی ب ــەوە. بۆی ــەك كــە نەخوێنراوەت ڕادەی
زۆربــەی  و  نەكــردووە  خەریــك  نووســینەوە 
خۆیــەوە  الیــەن  لــە  پەیامەكانــی  و  بەرهــەم 
قوتابییەكانــی  و  هــاوڕێ  و  كــراون  ئیمــال 
ــە: پاشــكۆی ئــەم  نووســیویانەتەوە. بڕوان
خەتــی  نموونــەی  بینینــی  بــۆ  بابەتــە 

نوورســی.
١3- مەبەستی كۆمەڵەی )تەعاون و 
تەرەققــی كــورد(ە كــە ســاڵی ١٩٠٩ 
ــە ئەســتەنبووڵ لەســەر دەســتی  ل
ڕووناكبیرانــی  لــە  ژمارەیــەك 
كــوردی نیشــتەجێی ئەســتەنبووڵ 

دامــەزرا.
١4- مەبەســتی شــێخ عەبدولقــادری 

كــوڕی شــێخ عوبێــدواڵ شــەمزینییە.
١٥. دار الحكمة اإلسالمیة: دەزگایەك 
بــوو كــە دامــەزراوەی بــااڵی زانایانــی 
دەوڵەتــی عوســمانی دایمەزراندبــوو 
بــۆ گفتوگــۆ و ڕاگۆڕینەوە لەگەڵ 
ــی  ــی ئەورووپ ــۆڵ و زانایان پیت
پێیــان.  ئیســالم  گەیاندنــی  و 
 )١٩١٨( لــە  نوورســی  كاتێــك 

لــە دیلێتــی، لــە ســیبریا گەڕایــەوە، بەبــێ ئاگاداركردنــی 
خــۆی، كردیانــە ئەندامــی ئــەو دامەزراوەیــە. چەندیــن 
ــە  ــرد، بۆی ــان نەدەك ــرد، قبوڵی ــی ك جــار داوای وازهێنان
دواتــر بــە ناچــاری بەشــداریی كۆبوونەوەكانــی دەكــرد. 
)بــۆ زانیاریــی زیاتــر بڕوانــە: ئــەم ســێ كتێبــەی خــودی 
 ،3٧4 ل:  اللمعــات،   ،٥١٥ ل:  الشــعاعات،  نوورســی: 

ــة، ل: ١33. الســیرة الذاتی
١٦- ئــەم وتــارەی پیرەمێــرد لــە الپــەڕە )٢-3(ی، ژمــارە 
بــاڵو  )ژیــن(دا،  ڕۆژنامــەی  ١٩4٢ی  ســاڵی  )٦٦١(ی، 

ــەوە. كراوەت
خواجــە  نووســینی:  ئەحمــەد،  كاك  مەناقیبــی   -١٧
ئەفەنــدی، وەرگێڕانــی: پیرەمێــرد، ســلێمانی، چاپخانــەی 

.٩ ال:  ١3٥٨ك/١٩3٩ز،  ژیــان، 
١٨- پارچەشــیعری: نــەڕەی دێوانــە، كــە لــە ڕۆژنامــەی 

)ژیــن(، لــە ســاڵی )١٩4١(دا بــاڵوی كردووه تــەوە.
 ،١٧ ســاڵی   ،٧3٩ ژمــارە  ژیــن،  ڕۆژنامــەی   -١٩

.4 ال:   ،١٩44/4/٢٠
 ،١٥ ســاڵی   ،)٦٠٩( ژمــارە  )ژیــن(،  ڕۆژنامــەی   -٢١

.)١٩4٠  /١٠  /١٩( پێنجشــەممە، 
٢٢- ڕۆژنامەی ژین، پێنجشەممە، ١٩4٠/١١/١٥.

٢3- ڕۆژنامــەی ژیــن، ژمــارە ٦٦4، پێنجشــەممە، ٢٢/4/ 
.١٩4٢



ئەدەب و شیعرییەت لە )پەیامەكانی نوور(دا

نەبەز هەورامی

ســەعیدی نوورســی كــە زانایەكــی عاریفــی نــاوداری دنیــای ئیســالمەتییە، لــە هەمــان كاتــدا ئەدیبێكــی گــەورەش 
بــووە، پەیامەكانــی بــە ڕەنگــی زمانــی ئــەدەب و جوانكاریــی شــیعرییەت نەخشــێنراون.

ــاگادار بــم، بــە زمانــی كــوردی نەبــووه  بــە  بــە داخــەوە، ئــەم ڕووبــەرەی ژیــان و بەرهەمیشــی، هێنــدەی مــن ئ
ــە زمانانــی دی كاری باشــی بــۆ كــراوە.١ ــە كاتێكــدا ب جێگــەی بــاس، ل

ــەدەب و  ــی ئ ــووە و بۆن ــب ب ــە نووســیویه تی، ئەدی ــەوەدا ك ــوو ئ ــە هەم ــێ: »نوورســی ل ــب( دەڵ ــد حكی )د. محم
ــێ.٢ ــەرش دەب ــێ پ ــی ل ــەی جوانكاری بەرام

ئیحســان قاســم ســاڵحی، وەرگێــڕی بەرهــەم و داســتانی ژیانــی نوورســی بــۆ زمانــی عەرەبــی، دەڵــێ: »خوێنــەر 
لــە ڕەوانبێژییەكــی بــەرزدا، بــە مانــا و مەبەســتی )پەیامەكانــی نــوور( دەگات...« بــە جۆرێــك، وا دەزانێ شــیعرێكی 

ناســك، یــان ئەدەبێكــی بــااڵ موتــااڵ دەكات، چونكــە خەیاڵێكــی پــاراو و پەســنێكی داهێنەرانەیــان تێدایــە.3
ئەدیــب ئیبراهیــم دەبــاغ دەنووســێ: »نوورســی لــە )مەســنەویی نــووری( و لــە پرســە ئیمانییەكانــدا ئاوێتەیەكــە لــە 
عەقڵــی بیریــار و دڵــی شــاعیر. )مەســنەوی( لــە فۆرمــدا بنەمــای پەخشــانی هەیــە، بــەاڵم بــە ڕۆح و دەروونێكــی 

شــاعیرانە و ناســكبینییەك لــە وێنــە و خەیاڵــدا نووســراوە، وێــڕای قوواڵیــی بیــر و وردیــی مانــا.4

سەعید 
نوورسی 
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هەروەهــا دەڵــێ: »شــتێك كــە لــە ســیحر دەچــێ، لــە 
ــو  ــە، بەڵك ــەاڵم ســیحر نیی ــی نوورســیدایە، ب قەڵەم

ــە.«٥ ــی خودایی نهێنییه ك
شــتێكی نامــۆ نییــە كە نوورســی، ئەدیــب یا خاوەنی 
شــیعرییەت  ســیحری  و  شــاعیرانە  ڕۆحێكــی 
بووبــێ، چونكــە ئــەو فــەزا عیرفانییــەی ئــەو تێیــدا 
نوقمــی ڕامــان و خەڵوەتــی پــڕ شــەوق بــووە، ئــەو 
قودرەتــە خاریقــەی كــە لــە خەیاڵكردنــدا هەیبووە، 
زەمینــەی بــۆ شــیعرییەت و زمانــی ئــەدەب لــە 

ــدا ســازاندووە. پەیامەكانی
)بدیــع  )زانســتەكان(دا  كایــەی  لــە  كــە  ئــەو 
نووسینیشــدا  شــێوازی  لــە  بــووە؛  الزمــان( 
ــە  ــووە، نووســینی ئەدەبییان ــع( ب ــەر )بەدی داهێن

ئیبداعییــە. پرۆســەیەكی  خــۆی  هــەر 
زۆر لە عاریفان و گەورەپیاوان، خاوەنی )پەیام 
و نامــە و مەكتووبــات( بــوون. نوورســییش بــە 
بیركردنەوەیەكــی وردەوە نــاوی )پەیــام(ی لــە 

بەرهەمەكانــی نــاوە.
ــه  ڕامــان و پرســیاركردن،  ــەر دەخات ــام خوێن پەی
هەیــە،  خــۆی  تایبەتــی  شــێوازی  داڕژانیشــی 
كاریگەرییشــی زێتــر لــە هەســت و ڕۆح و دڵــدا 

ڕەنــگ دەداتــەوە. 
ــی دیكــەی  ــە فۆرمەكان ــەو ل ــی ئ پەیامەكان
و  لێكۆڵینــەوە  جیــاوازن،  نووســین 
بەرهەمــی كەڵەكەكردنــی زانیارییەكی 
گەیەنــەری  بەڵكــو  نیــن،  بێگیــان 
مەعریفــە و جــۆرە فیكرێكــن كــە 
و  )كەشــف  و  ئیلهــام  لــە  زێتــر 
گەشــتی  »لــە  شــهود(ەوەیە... 
و  مەعنەوییــەت  ژێرزەمینــدا، 
حەقیقــەت  زۆرم  ناخیشــمدا  لــە 

دیتــن.«٦
پــاڵ  خراوەتــە  كــە  )نوور(یــش 
پەیامەكانــی، مەدلوولــی خۆیــی هەیــە، 
)پەیامــی  لــە  نوورێــك  تایبــەت  بــە 
قورئان(ەوە بێ كە ســەرچاوەیەكی 
و  ڕۆشــنایی  گــەورەی 
ئەمــەش  ئەدەبــە.  و  مەعریفــە 
بــە  ئەدەبــی  تایبەتمەندییەكــی 
چونكــە  دەدات،  پەیامــەكان 

بەشــێكی گــەورە لــە وەزیفــەی شــیعر و ئــەدەب، )وەك 
نــوور( ڕۆشــنكردنەوە و )كەشــف(كردنی نەبینــراو و 

نەزانــراوە.

كات و شوێن و حاڵەتی ئیلهام:
پەیامەكانــی نــوور بەرهەمــی خەڵــوەت و ڕامانی قووڵن، 
خەڵوەت لە باوەشــی سروشــتدا و ڕامان لە ئایەتەكانی 
كتێبــی گــەردوون و كتێبــی قورئــان، خەڵــوەت بــۆ ڕاز و 
نیــاز لەگــەڵ خالیقــدا، خەڵوەتێــك كــە )ئیغتیــراب و مەنفــا 

و حوزن( بەشــدارن لە دروســتكردنیدا.
پەیامەكانیــدا،  لــە  بەشــێك  دەســتپێكی  لــە  نوورســی 
بــۆ كات و شــوێن و حاڵەتــی نووســینیان  ئامــاژەی 
كردووە؛ لە ســەرەتای )نامەیەك گوفتاری ئەســتێرەكان 
دەردەبڕێــت( دەڵــێ: »جارێكیــان لــە ســەر لوتكەیــەك 
لــە لوتكەكانــی )چیــای چــام(ەوە و لــە ئارامیــی شــەودا 
ــەم  ــڕ ئ ــرد، كتوپ ســەیری ڕووی گەشــی ئاســمانم دەك
بڕگانــەی خــوارەوە بــۆ دڵــم هاتــن، وەك بڵێی ئەندێشــەم 
گوێــی لــەو گوفتارانــە بووبێــت كــە ئەســتێرەكان بــە 

ــڕی.٧ ــان دەب ــی حــاڵ دەری زمان
دنیــا  لــە  ڕووم  یەكجــاری  »بــە  دەڵــێ:  هەروەهــا 
ــە  وەرگێــڕاوە، بــە تەنیایــی و گۆشــەگیریی بــەردەوام ل
موجاهــەدەی ڕۆحیــدام. قــەدەرەكان دووچــاری )مەنفــا(
یــان كــردم، ئــا لــەم كاتانەشــدا، لــە ناخــی دڵمــەوە، مانای 
درەوشــاوە لــە فەیــز و ڕێژنــەی قورئانــەوە لەدایــك 
ــە  ــان، هــەر ب ــێ ن ــوور(م ل ــی ن ــاوی )پەیامەكان بــوون، ن

ڕاســتی ئــەوان لــە نــووری قورئانــەوە داڕژاون.٨
هەمــوو ئەمانــەش ســازێنەری كەشــوهەوای خوڵقاندنــی 
شــیعرییەت و دەقــی ئەدەبیــن و لــە ژیانــی زۆربــەی 

ــوون. گــەورە شاعیرانیشــدا هەب
ئیغتیرابێكــی  و  حــوزن  لــە  شــاعیر  بڵێیــن  دەتوانیــن 
هەمیشــەییدایە، چونكــە ژیانــی خووپێوەگیــراو ژیانــی 

ــە. ــەو نیی ئ
حوزن و غوربەت الی نوورســی، هەڵقواڵوی دنیابینیی 
عاریفانەیــە، الی ســۆفییان و عاریفــان، دنیــا فیراقــە لــە 
مەنزڵــی ســەرەتای ژیــان و دراوســێیەتیی فریشــتەكان، 
ئەمــەش شــەوق و تەژنەیــی بــۆ گەیشــتنەوە بــە مەقامــی 

)قــورب(ی ئیالهــی، دەخوڵقێنــێ.
»دوو ســێ مانگــە لــەم چیــا چۆاڵنــەدا كــە غەریبیــم 
ــێ شــەو  ــەوە، كات ــا ماومەت ــە تەنه ــن، ب ــاددا دەهێن ــە ی ب
پێنــج  نێــوان  لــە  دەدات،  بەســەردا  خۆیــم  پــەردەی 
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ــەر  ــەی ه ــەوە...« بازن ــدا خــۆم دەبینم جــۆری غەریبی
جــۆرە حــوزن و غوربەتێكیــان بازنەیەكــی دیكــەی 

بــەدوای خۆیــدا هێنــاوە... فراوانتــری 
»ال اريد... من كان زائال ال اريد

انا فان... من كان فانيا ال اريد
انا عاجز... من كان عاجزا ال اريد

سلمت روحي للرحمن، سواه ال اريد
بل اريد...حبيبا باقيا اريد

انا ذرة ، شمسا سرمدا اريد
انا الشيء و من غير شيء، الموجودات كلها اريد«

ئیغتیــراب و مەنفــا،  لــە  باســكردن  بــۆ  »نوورســی، 
خاوەنــی شــێوازێكی شــیعرییانەی زۆر بەهێــز بــووە، 
ئــەو لەژێــر قەســاوەتی كەنارگیریــدا خوڵقاوەتــەوە، 
ــان  ــە لوتكەكانــی داهێن ــە قوواڵییەكانــی حوزنیشــدا ب ل

گەیشــتووە.«
دەبــێ ئــەوەش بڵیێــن حوزنــی نوورســی »حوزنێكــی 

ئینسانییشــە بەرانبــەر بــە نالەبارییەكانــی ژیــان. بــۆ 
ئەمــەش، داوای گرتنەبــەری ڕێگــەی ژیانــی نــوێ و 

گەیشــتن بــە ســایەی دادپــەروەری دەكات.«٩

زمان:
ئــەو فەزایــەی كــە ئاماژەمــان بــۆ كــرد، وێــڕای مانــای 
بــەرز، بــووە بــە خوڵقێنــەری زمانێكــی شــیعرییش، 
ــر )مەســنەوی( ــە تایبەتت ــی، ب ــە تایبــەت موناجاتەكان ب
یەكــەی، تەنانــەت هــەر خــۆی كۆشــاوە بــە شــیعر 

بنووســێ.١٠ هێندێكیــان 
سبحان من يحمده:

و  باالنهــار  الهــواء  و  المــاء  و  باالنــوار...  الضيــاء 
ر االعصــا

والتراب و النبات باالحجار و االزهار
والجو و االشجار باالطيار و االثمار

و السحب و السماء باالمطار و االقمار......
)دەقەكە درێژە.(

لــە ســەرەتای ئــەم موناجاتــەدا دەڵــێ: »لــە هێندێكیــدا، 
وەزن  لــە  جۆرێــك  بــە  جەزبــەم  ســەمای  ئاوه هــا 
دەرخســتووە، كــە لــە شــیعر دەچــێ، بــەاڵم شــیعر 
ــردا.«  ــەی فیك ــە جەزب ــرە ل ــەی زیك ــو قافی ــە، بەڵك نیی
واتــە هەوڵــی داوە بزاوتــی ئــەو مەخلوقانــە بــكات بــە 
ئیقــاع و مۆســیقای دەقەكــە، ئــەم ئاوێتەكردنــەش لــە 

ــە هەمــوو كــەس ناكــرێ. ــدا ب كاری ئەدەبی
)االســماء  قەســیدەی  ئێســتا،  پێــش  ســاڵ   ٢٥«

ســرە(م  قــدس   - گەیالنــی  )شــێخی  الحســنی(ی 
خوێنــدەوە، حــەزم كــرد موناجاتێكــی هاوچەشــنی 
ئــەوەی ئــەو بــە نــاوە جوانەكانــی خــودا بنووســم، 
ــن بێبەشــم،  ــرەی هۆنی ــە بەه ــەوەی ل ــەر ئ ــەاڵم لەب ب
هــەر ئــەم ئەندازەیــەم بــۆ نووســرا و بــە داخــەوە 

بكــەم.« تــەواوی  نەمتوانــی 
ئــەو )نامە(یەشــی كــە لــە پێشــەوە ســەرەتاكەیمان 
نووســی، نموونەیەكی دیكەیە لە نووســینێك كە زۆر 
ــەر نەشــارەزاییم  ــەوە... »لەب ــە شــیعر نزیــك بووه ت ل
ــەم  ــەو واتایان ــە ڕێســا و دەســتوورەكانی شــیعر، ئ ل
چــۆن بــە دڵــدا هــات، هــەر وەهــاش نووســیمنەوە، 
به بــێ ئــەوەی بتوانــم لەســەر كێشــی شــیعر و هۆنیــن 

ڕێكیــان بخــەم.١١
شــاعیرانی  شــیعری  شــوێندا  زۆر  لــە  هەروەهــا 
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بــە  كــردووە،  پەیامەكانــی  هەناســەی  ئاوێتــەی 
تایبــەت: مەوالنــای ڕۆمــی، شــێخی گەیالنــی، مەالی 
جزیــری، جامــی، ســەعدی و حافیــزی شــیرازی و...

جوانكاری:
ــەدەب و شــیعر،  ــەی ئ ــە وەزیف بەشــێكی گــەورە ل
ئیســتاتیكی و دەرخســتنی جوانیــی و گەیاندنــی 
زۆر  نووریــش  پەیامەكانــی  خوێنــەری  چێــژە. 
جــار وا هەســت دەكات نوقمــی دنیایەكــە پــڕ لــە 
جوانــی یــان لــە بــەردەم تابلۆیەكــی هونەریــی 
بــەرزدا وەســتاوە.١٢ چونكــە ئــەو، لــە باســی 
جێگەدەســتەكانی  ستایشــی  لــە  مەلەكووتــدا، 
ــە  ــی ناســووتدا، ل ــە سروشــت و جیهان ــودا ل خ
ڕۆشــناییەكانی قورئــان و نبووئەتــدا بــەردەوام 
كەماڵــی  جەوهــەری  و  جەمــاڵ  جیلــوەی 

دەرخســتووە.

ڕەمزیەت:
ڕەمــز لــە ئــەدەب و شــیعردا بــە گشــتی و لــە 
ئامادەییەكــی  تایبەتــی  بــە  ســۆفییانەدا  دەقــی 
ــە شــاعیر و  ــەی ك ــەو دنیای ــە، ئ بەرچــاوی هەی
ــاوازە،  ــن، زمانەكــەی جی ــدا دەژی عاریــف تێی
زمانــی قســەكردن و فەرهەنــگ بــە تەنهــا 
ناتوانــێ لــە ئاســت دەربڕینــی خەیــاڵ 
عروجــی  و  مەقامــات  و  حــاڵ  و 
هانــای  بــە  و  بــێ  ســۆفییانەدا 
وەجــد و دیهەشــت و ســووتان و 
تینوێتیــی ڕۆحــەوە بچــێ، ئاســان 
نییــە بــە زمانــی ناســووت قســە لــە 

بكــرێ. مەلەكــووت  جیهانــی 
بولبــول،  ئاوێنــە،  خــۆر،  )نــوور، 
گیانلەبەرانــی  و  باڵنــدە  و  تــاوس 
دی، ڕەمزەكانــی نێــو دنیــای داســتانە 
الی  كــە  لەوانــەن  عیشــقییەكان( 
نوورســی بە فراوانی تەوزیف كراون. 
ــە دەقــە  )بولبــول و گــوڵ( یەكێكــە ل
ڕەمزییەكانــی، سەرچاوەكەشــی 

عیشــقییە. ئەفســانەیەكی 
چەنــدان  و  داســتانە  ئــەم 
الی  لــە  دیكــەش،  ڕەمــزی 

شــاعیرانی عاریــف )بــە تایبــەت مەوالنــای ڕۆمــی و 
كــراون.١3 تەوزیــف  الهــوری(ش  ئیقباڵــی 

خەیاڵ:
ڕەگــەزی خەیــاڵ لــە ئــەدەب و لــە شــیعردا، ڕەگەزێكــی 
ســەرەكی و ســەنتەرییە، دەتوانــم بڵێــم ڕەگەزەكانــی 
دیكــەش، بەشــێك لــە زیندوێتیــی خۆیــان لــە زیندوێتیــی 
دیــدی  لــە  وەردەگــرن.١4  دەقــەوە  خــاوەن  خەیاڵــی 
ــاڵ  نوورســییەوە نــەك هــەر الی شــاعیر، بەڵكــو »خەی
فراوانتریــن هەســتی مرۆڤــە بــە گشــتی.١٥ لــە كاتــی 
موتــااڵی پەیامەكانــی نــووردا، خەیاڵێكــی بەرز و فراوان 
بــاڵ بەســەر زەیــن و خەیاڵــی خوێنــەردا دەكێشــێ و 

ــات. ــی دەیب ــەرەو فراوان ب

گێڕانەوە:
گێڕانــەوە لــە ئەدەبدا ئامادەیی بەرچاوی هەیە، داســتانە 
كۆنــەكان كــە دەقێكــی بە شــیعر داڕێــژراون، گێڕانەوەن. 
قورئانــی پیــرۆز ســەرچاوەیەكی گــەورەی گێڕانەوەیــە، 
مەعنەوی/ڕۆمــی(  )مەســنەویی  لــە  ڕووبەرێكــی زۆر 
ــەدەب. نوورســییش  ــی شــیعر و ئ ــە زمان ــە ب گێڕانەوەی
بایەخێكــی گــەورەی بــە گێڕانــەوە و )مثــل( داوە. لــە 
هــەن  گێڕانــەوە   )٥٠٠( نزیكــەی  پەیامەكانیــدا،  كــۆی 
كــە بەشــێكیان لــە ڕەمزیەتێكــی چــڕدان.١٦ لەمەشــدا 
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بەهــرەی لــە قورئــان بــردووە و خــۆی بــە ستایشــەوە 
باســی كــردووە.١٧

كەشف و شهود:
بــە  نهێنییــەكان  بــەاڵم  نهێنییــە،  نوقمــی  »جیهــان 
كاری  داپۆشــراون،  هۆگــری  و  نەریــت  پــەردەی 
قوواڵیــی  چوونەنێــو  و  پــەردەكان  الدانــی  ئەدیــب 
لەبــارەی  جــار  زۆر  دەرخســتنیانە.١٨  و  شــتەكان 
وەزیفــەی شــیعرەوە گوتــراوە »بینینــی نەبینــراوەكان 
كەشــفكردنە.١٩  یــان:  نەبیســتراوەكانە«  بیســتنی  و 
لــە دیــدی نوورســییەوە، نــەك هــەر شــاعیر و ئەدیــب، 
بەڵكــو »مــرۆڤ بــە گشــتی بــۆ وەزیفــەی كەشــفكردن 
خولقاوە، مرۆڤ خۆی وێنەیەكی نوورانی و ئاوێنەی 

ئەزەڵییــە.«٢٠ جیلــوەی جەماڵــی  تیشــكدانەوەی 
تەنانــەت لــە دنیابینیــی ســۆفییانەدا تــەواوی وجــود 
ــە  ــراوە ك ــەدی هێن ــدا ب ــی مەزن ــەك حەقیقەت ــاو ی لەپێن

كەشــفی جیلــوەی نــووری خودایــە.
پەیامەكانــی نوورســییش، نــوورن بــۆ الدانــی پــەردەی 
ســەر نهێنییەكانــی بــوون و مــرۆڤ، ڕۆشــنایین بــۆ 
كەشــفی جیهانــی بــااڵ و مەلەكــووت، بــۆ ئــەوەی بەبــێ 
ڕامــان و دۆزینــەوەی ڕۆشــنایی حیكمــەت بــە الی 

ــچ دیاردەیەكــی وجــوددا گــوزەر نەكــرێ. هی

دنیابینی:
یەكێــك لــە وەزیفەكانــی شــیعر لــە ڕوانگــەی بەشــێك 
لــە شــاعیران و ڕەخنەگرانــی ئەدەبــەوە خوڵقاندنــی 

ــی جیــاوازە. دنیابینی
واتــە دەبــێ لــە شــیعردا شــتەكان نــاو و ڕۆڵ و مانــای 
ــن،  ــە ڕوانی ــا ب ــەت مان ــە تایب ــەوە، ب ــێ بدرێت ــان پ نوێی
كــە دەبــێ ڕوانینێكــی پــڕ لــە پرســیار و سەرســامی و 
ڕازئامێــز بــێ، ئەمــەش دەبێــت بــە خوڵقێنــەری زمــان 

و فۆرمێكــی تایبــەت.
لــە ڕوانینــی سۆفییانەشــدا ئەمــە خاڵێكــی جەوهەرییــە، 
تەنانــەت زاتــی خــودا لــە الی ئــەوان، خــودای بۆچوونە 

زانســتی و كەالمییــە وشــكەكان نییــە.
كــە  هەیــە  ئامادەیــی  دنیابینییــەك  نوورســییش  الی 
ــە ئەوەشــە كــە  ــە، ن ــە نەریتییەكەی ــە دینیی ــە دنیابینیی ن
شــتێك  هەمــوو  ســەرچاوەی  بــە  بەرچــاو  جیهانــی 

دەزانێــت و غەیبانیــەت وەال دەنێــت.
ڕوانیــن  و  بینیــن  دەســتكاریی  نــوور  پەیامەكانــی 

دەكــەن، مــەودای بــەرەو فراوانــی دەبــەن، ڕۆشــنایین 
بــۆ دەرچــوون لــە ســنوورەكانی دنیــای بەرهەســت و 

ناســووت، لەپێنــاو خوڵقاندنــی دنیایەكــی تــازەدا. 

زیندوێتی:
وجــود لــە فەرهەنگــی ئەدەبیــدا، زینــدووە و دەنگــی 
و  شــاعیر  بهێنــرێ.  دەنــگ  بــە  دەبــێ  یــان  هەیــە، 
شــاعیر  وایــە  پێــی  ماجیــدی  خەزعــەل  ڕۆشــنبیر 
دەبــێ ڕۆڵــی »ئیســرافیل، فریشــتەی زیندووكردنــەوە 

ببینــێ.«٢١
دەریــا لــە شــیعردا ئــەوە نییــە كــە لــە زانســتدا هەیــە، 
مەخلوقاتــی  قوواڵییەكانــی،  و  شــەپۆل  ئەدەبــدا  لــە 
هەنــاوی، حەكایەتیــان هەیــە، بــە تایبــەت لــە بەرهەمــی 
ســۆفییانەدا، ئاســمان و مانگ و ئەســتێرە و باڵندەش، 
بــە هەمــان شــێوە... مەوالنــای ڕۆمــی یەكێكــە لەوانــەی 
كــە توانیویەتــی بەشــێكی گــەورە لــە حەكایەتەكانــی 

ــا بگێڕێتــەوە.٢٢ دەری
)كەســایەتی(یەك لــە مێــژوودا شــتێكە، لــە شــیعر یــان 
لــە ڕۆمانیشــدا شــتێكی دی، شــیعر دیــوە گەورەكــە 
»مــرۆڤ  فرۆیــد:  گوتــەی  بــە  ئاخــر  دەردەخــات، 
بەرچــاوە،  كــە  ئــەوەی  ســەهۆڵینە،  چیایەكــی  وەك 
ئــەوی دیكــەی دەنێــو قوواڵییدایــە.« لوتكەكەیەتــی، 
پێغەمبــەر )د.خ( لــە دەقــە شــیعرییەكاندا )بــۆ نموونــە، 
كەســایەتیی  هەمــان  مەحــوی(  نــووری  بەحــری 
نێــو ســیرەتنامە و مێــژوو نییــە، لێــرە خــودی ئــەو 
دەبینــرێ و پێوەندیــی عیشــقی و ڕۆحیــی لەگــەڵ 

دەبەســترێ.
زیندوێتیدایــە،  لەوپــەڕی  )بــوون(  نوورســییش،  الی 
ڕەنگــی  و  دەنــگ  مــرۆڤ  پێویســتە  هەیــە،  ڕۆحــی 

بــكات. ڕۆحــی  ئاوێتــەی 
نوورســی، زۆر جــار گەشــتیاری پەیامەكانــی دەبــات 
بــۆ نێــو دنیــا گەورەكــەی مەخلوقــە بچووكــەكان، یــان 
بۆ الی مانگ و ئەســتێرە بڵندی دەكاتەوە. یان چاوی 

لــە نێــو بزاوتــی زیندوێتیــی زەمینــدا نوقــم دەكات:
تبسم االزهار من زينة االزهار

تسجع االطيار من نسمة االسحار
تهرج االمطار على خدود االزهار.٢3

عیرفانییانــەی  دیدێكــی  بــوون  بەزیندووزانینــی 
شــاعیرانەیە و الی شــاعیرانی دیكەش ئامادەیی هەیە، 
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ــە شــاعیرانی  ــە )ســوهرابی ســپهه ری( ل ــۆ نموون ب
كاریگەریــی  ڕووەوە  لــەم  كــە  هاوچەرخــدا 
وەك  شــاعیرێكی  الی  بەســەرەوەیە.  مەوالنــای 
زیندوێتیــی  دی  جۆرێكــی  بــە  بێكــەس  شــێركۆ 

دەبــێ. بەرجەســتە  سروشــت 
یەكێــك لــە ســەرچاوە گەورەكانــی دەرخســتنی 
زیندوێتیــی وجــود قورئانــە كــە دەیــەوێ مــرۆڤ 
لــەوە بەئــاگا بێــت و لەگەڵیــدا هاودەنگــی ســتایش 
بــێ، چونكــە ڕێگەیەكــی ڕۆشــنی پاكڕاگرتــن و 

گەورەكردنــی ڕۆحیەتــی.٢4

ڕۆحانییەت:
تایبەتمەندیــی  لەبــارەی  پێشــتر  ئــەوەی 
بــە  گوتــرا،  ئەدەبــەوە  و  شــیعر  جیهانــی 
تایبــەت )زیندوێتیــی وجــود(، پێوەندییشــی بــە 
ڕۆحانییــەت و جیهانــی ڕۆحــەوە هەیــە. شــیعر، 
ــان،  ــای عیشــق و عیرف ــەت شــیعری دنی ــە تایب ب
زمانــی ڕۆح و بەرهەمــی ئەزموونــی ڕۆحییــە، 
و  هانــا  هــەم  و  ڕۆح  هــاواری  هــەم  شــیعر 

پەنایەتــی.٢٥
مەســنەوی،  تایبــەت  بــە  نــوور،  پەیامەكانــی 
بەرهەمــی ئەزموونێكــی گــەورەی ڕۆحیــن، 
ڕۆشــنایی دڵێكــی بێــدارن، لــە ڕۆحانییەتی 
بــە  ڕۆحــی  پێوەندیــی  و  قورئــان 
سروشــتەوە ســەرچاوەیان گرتــووە، 
بــە  زیندوێتــی  خوێندنەوەشــیان 

دەبەخشــێ. ڕۆح 
 

ئایا نوورسی شاعیر بووە؟
لەگــەڵ ئــەو هەمــوو شــیعرییەت 
و تایبەتمەندییــە ئەدەبییــەی كــە لــە 
ــرێ  ــە، ناك ــدا هەی ــی پەیامەكانی زمان
و  بــووە  شــاعیر  نوورســی  بڵێیــن 
وەك ئــەوان نووســیویه تی، خۆیشــی 
گوتوویەتــی »لــە بەهــرەی شــیعری 
بێبەشــم.« بــەاڵم ئەمــە هــەر وەك 
شــاعیر  كــە  بــەوەی  ئاماژەیــە 
نەبــووە، ئاماژەشــە بــەوەی كــە 
)بەهــرەی شــیعری(ی ال گرنــگ 
جارێكیــش  چەنــد  و  بــووە 

باســی كــردووە.
وەك  بەرهەمەكانــی  لــە  بەرچاویــش  بەشــێكی 
داڕێــژراون، هەروەهــاش  ئەدەبــی  دەقێكــی  شــیعر و 
حەڤدەیــەم/  )وتــەكان/  نموونــە:  بــۆ  نەخشــاندوونی، 
ســكااڵ بەاڵیــە/ خــۆی دەڵــێ ئــەم بڕگانــە لــە شــیعر 
دەچــن(، یــان )الاڵنــەوەی هــو الباقــی( كــە دیســان ئامــاژە 
ــۆی  ــی بەهــرەی شــیعری ب ــەر نەبوون ــەوە دەكات لەب ب

نەكــراوە.  تــەواو 
ــەی  ــە لەســەر لوتك ــی ســەرنجدانێك(دا، )ك ــە )بەرهەم ل
چیایــەك نوقمــی جوانیــی دیمەنــی دارســتانێك بــووە 
زیكــر  كۆڕێكــی  بــە  درەختەكانــی  لەرینــەوەی  و 
چوانــدووە...( دەڵــێ: »یەكســەر لــەو دیمەنــەوە، ئــەم 
مــەالی  جزیــری  ئەحمــەدی  شــێخ  كوردییــەی  بڕگــە 

یــاد: هاتــەوە  جزیــری(م 
هەركەس بە تماشاگەهی حوسنا تە ژ هەر جا

تەشبیهی نیگاران ب جەماال تە دنازن

و  ئامــۆژگاری  ئــەو  واتاكانــی  دەربڕینــی  بــۆ  »جــا 
ــەو دیمەنــەوە هەســتم پــێ كــرد، )دڵ(م  پەندانــەی كــە ل

بــەم شــێوەیەی خــوارەوە دایــە پڕمــەی گریــان:
موناجات......«

توركــی  بــە  نــوور  پەیامەكانــی  دەزانیــن،  وەك 
ــە عەرەبــی  ــووری( ب ــەاڵم )مەســنەویی ن نووســراون، ب
ئــەو هۆگرییــە  لەبــەر  لــە كاتێكــدا  بــۆی نووســراوە، 
مەســنەوی(یەكەیەوە  و  )مەوالنــا  بــە  كــە  ڕۆحییــەی 

بینووســیایە. فارســی  بــە  دەبــوو  هەیبــووە، 
ــە فارســی  ــە ب ــە ك ــە مەســنەویدا دەقیشــی تێدای ــەر ل ه
یــان  نووســیویه تی،  زمانــەش  بــەو  هاتــووە،  بــۆی 
بــۆ  كــراوە.  تێكــەڵ  توركییشــی  و  كــوردی  وشــەی 

الاڵنــەوە.٢٦ ســەرنجدانێك/  بەرهەمــی  نموونــە: 
مــن وا دەزانــم لــەو چەنــد نووســینەدا نەیویســتووە 
لەوانەیــە  یــان  بكاتــەوە،  جــودا  زمــان(  لــە  )مانــا 
كــە وشــەی كام زمانیــان  ئــەوەی كردبــێ  ڕەچــاوی 
كەرەســتەی جوانتــری دەربڕینــی ئــەو پەیامــە یــان ئــەو 
ڕســتەیەی پێیــە... ئەمــەش شــتێكی دی لــە شــیعرییەتی 

دەردەخــات. نووســینەكانی 
كــە  كــردووە  بــەوە  دەركــی  بــاش  زۆر  نوورســی 
گونجاوتریــن زمــان بــۆ قســەكردن لەســەر ئیمــان و 
مەعنەوییــەت و ڕۆحانییــەت، زمانــی شــیعر و ئەدەبــە، 
چونكــە ئــەو زمانە دەركەوتەیەكی ڕۆح و مەعنەوییەتە، 
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زمانــی قورئانیــش دەرخــەری ئــەم ڕاســتییەیە.

دوو سەرچاوە گەورەكەی ئەدیببوونی نوورسی:
یەكەم/ قورئانی پیرۆز: 

دەتوانــم بڵێــم مامەڵــەی نوورســی لەگــەڵ قورئانــدا، 
)ئیقباڵــی  گــەورە  شــاعیری  و  عاریــف  مامەڵــەی 
الهوری(یشــی تێپەڕانــدووە »كــە ئــەو هەمیشــە وەهــا 
بــۆ خــۆی  بڵێــی  قورئــان، وەك  چووه تــە خزمەتــی 

دابەزیبــێ.«
نوورســی ڕۆحــی ئاوێتــەی ڕۆحــی قورئــان كــردووە 
توانیویەتــی  بۆیــە  بــووە،  دەریایــە  ئــەو  نوقمــی  و 
پەیامەكانــی بــەو زیندوێتییــە لــە نــوور بنەخشــێنێ، 
خۆیشــی بــە جەختــەوە چەنــد جارێــك باســی ئەمــەی 

كــردووە.
و  )زمــان  دیوێكــی  ئەگــەر  پیــرۆز،  قورئانــی  ئاخــر 
)ڕۆحانییەتــە(،  دیوێكیشــی  ئــەوا  بــێ،  شــەریعەت( 
ڕۆحانییەتیــش خوڵقێنــەری مانــای بــەرز و زمــان و 

هونەرییــە.٢٧ جوانكاریــی 
نوورســی، بەرانبــەر بــە قورئان، بــە تایبەت زمانەكەی، 
سەرســامییەكی عاریفانــە و شــاعیرانەی بــۆ دروســت 
بــووە. )پەیامــی موعجیزاتــی قورئانــی( بەشــێكە لــە 
بەرهەمــی ئــەو سەرســامییە، بێگومــان ئەمــەش بــووە 
ــەرز  ــی مەبەســتی ب ــۆ ئاوێتەكردن ــە ڕێنیشــاندەری ب ب

بــە زمانــی شــیعر و ئــەدەب و ڕەوانبێــژی.٢٨
بــۆ  خــۆی  ژیانیــدا  كۆتایــی  و  دووەم  قۆناغــی  لــە 
كــە  گــەورە(  كتێبــی  )ســێ  ڕاڤــەی  و  خوێندنــەوە 

كردووه تــەوە: یەكالیــی  یەكدیشــن،  ڕاڤــەكاری 
»كتێبی نووســراوی ئاســمان، قورئان، كتێبی بینراوی 
گــەردوون، كتێبــی نبووئــەت.« كۆشــاوە ئایەتەكانــی 
گــەردوون لــە قورئانــدا، ئایەتەكانــی قورئانیــش لــە 
ئەخالقــی  ئاســمانی  و  نبووئــەت  لــە  و  گــەردوون 

پێغەمبــەردا )د.خ( بــە درەوشــاوەیی ببینــێ.٢٩
لەپێنــاو  لــە جۆرەكانــی خوێندنــەوەی دەق،  یەكێــك 
بەرهەمهێنانــی دەقێكــی نوێدایــە. نوورســییش )بــوون(
ی بــە دەقێــك زانیــوە كــە هــەر وشــەیەكی كتێبێكــە و 
لەژێــر هــەر پیتێكیــدا قەســیدەیەكی بــەرز نووســراوە:
منظومــة  المزهرة.....قصیــدة  الشــجرة  كان  حتــی 

نــوری«... محررة/مەســنەوی 
ــان  ــی قورئ ــۆ دەق ــە و ب ــەو كتێب ــۆ ئ خوێندنەوەشــی ب
دەقــی دیكــەی لــێ بەرهــەم هاتــووە، بــە تایبــەت لــە 

نــووری(دا. )مەســنەویی 
بەدەقزانینــی بــوون شــاعیران و ئەدیبانــی دیكــەش 

قســەیان لەبــارەوە كــردووە.
قورئانــی  نــووری  ئەدیبانــە  هــەر  نــەك  نوورســی 
تیشــكی  لــە  داوە  بەڵكــو هەوڵیشــی  نووســیوەتەوە، 
ئەدەبــی  قوتابخانەیەكــی  نەخشــەی  ئایەتەكانــی، 

3٠ بكێشــرێ.

دووەم/ نوورسی و تەسەوف و عیرفان:
)نوورســی(مان بــە )زانایەكــی عاریــف( نــاو بــرد، بۆیــە 
پێویســتە قســە لەبــارەی )عاریفبوون(یشــیەوە بكەیــن، 
چونكــە باشــتر ڕۆحــە شــاعیرانەكەی و ئەدیبوونــی 
عیرفــان  و  ئــەدەب  ڕێگــەی  چونكــە  دەردەكــەوێ، 
چونكــە  خوڵقاندنــەوە،  و  كەشــف  بــەرەو  ڕێگەیــە 
نادیــاردا  لەگــەڵ  زێتــر  تەســەوف  وەك  شــیعریش 

دەكات. مامەڵــە 
بــا ســەرەتا ئــەوە بڵێیــن؛ كــە نوورســی خــۆی بــە 
ڕاشــكاوی گوتوویەتــی: »مــن شــێخی تەریقــەت نیــم، 

ئایینییــم.«3١ بەڵكــو زانایەكــی 
بەاڵم:

ــدا، تەریقەتــی نەقشــبەندی كــە  ــە ســەرەتای خوێندنی ل
ــووە، نەخشــی گــەورەی  ــە كوردســتاندا زۆر بــاڵو ب ل
مەوالنــا  بــە  زۆریــش  دروســتكردنیدا،  لــە  هەبــووە 
خالیــدی ڕێبــەری تەریقەتەكــە سەرســام بــووە.3٢ 
گەیالنــی،  شــێخی  ڕەببانــی،  )ئیمامــی  هەروەهــا 
ڕۆمــی، ئیقباڵــی الهــوری(ی بــە شــێخ و مامۆســتای 

خــۆی زانیــوه ، ســوودی لــە )غەزالــی، ئیبــن عەتاوڵاڵی 
ســكەندەریی( وەرگرتــووە، بــەاڵم خــۆی بــە موریــدی 
تەریقــەت و مەســلەكی كەســیان نەزانیــوە، چونكــە 
ئەمیــش )گەیالنــی و ڕەببانی(یەكــی ســەردەمی خــۆی 
ــی ســۆفیگەریی  ــە تەریقەت ــووە ك ــەوە ب ــووە، هــەر ئ ب
بــەو فۆرمــەی جــاران بــە گونجــاو نەزانیــوە )ئەمــە 
بــووە  وەهــا  باوەڕیشــی  دەوێ(  دیكەشــی  قســەی 
»ئەگــەر ئەوانیــش لــە ڕۆژگاری ئەمــدا بژیانایــە، هــەر 

وەك ئەمیــان دەكــرد.«33
ئایینداریــی  ژیانــی  بــۆ  تەســەوفی  نوورســی، 
گشــتی، تەنانــەت بــۆ پاراســتنی قــەوارەی سیاســیی 
موســوڵمانانیش بــە ســەرمایەیەكی گــەورە زانیــوە، بــۆ 
خۆیشــی لــە تەزكیــەی ڕۆحــی و كەشــف و شــهودی 
مانــا ئیمانــی و قورئانییــەكان پشــتی پــێ بەســتووە، 
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ڕەمــز و زمــان و زاراوەكانــی تەوزیــف كــردووە.
الیەنێكــی  چەنــد  ڕەخنــەی  كــە  نوورســی 
ڕەت  كەمــی  شــتێكی  كــردووە،  تەسەوفیشــی 
زمانــی  بــە  ڕەتكردنەوەكەشــی  كردووه تــەوە.34 
و  بێــدار  ویژدانێكــی  بــە  و  لۆژیكــی  ڕەخنــەی 
هاوســەنگییەوە بــووە، ئــەو عاریــف و ســۆفییانەی 
ــر كــراون،  ــا و فەقیهــی دی تەكفی ــدێ زان الی هێن
الی ئــەم بــە گــەورە نــاو بــراون )بــۆ نموونــە: 
ــەی بابه تییانەشــی  ــەاڵم ڕەخن ــی(، ب ــن عەرەب ئیب

گرتــووە.  الوجــود(  )وحــدة  تیۆرەكــەی  لــە 
بــە  نەبــوون  یــان  تەســەوف،  )ڕەخنەكردنــی 
عاریفنەبوونــی  مانــای  تەریقــەت(،  شــێخی 

ناگەیەنــن. 
ڕاســتە نوورســی بــاوەڕی وەهــا بــووە كــە لــە 
ڕۆژگاری ئــەودا: »ئیمــان لــە ڕێگــەی حەقایقــی 
دەپارێــزرێ،  باشــتر  نبووئەتــەوە  و  قورئــان 
نــەك تەریقــەت و ویالیــەت.« بــەاڵم خۆیشــی 
بــە  شــهود(وە  و  )كەشــف  ڕێگــەی  لــە  زێتــر 
حەقیقەتــە قورئانــی و ئیمانییــەكان گەیشــتووە، 
نــەك نەقڵــكاری و عەقڵكاریــی ڕووت. گوتمــان 
تەفســیرێكی  جــۆرە  نــووری،  »مەســنەویی 
شــهودی یــان ڕۆحیــی ئایەتەكانــی قورئانە.«
شــێوە،  هەمــان  بــە  )ئیمان(ەكەشــی، 
ئەزموونــی و شــهودی، واتــە عاریفانــە 

بــووە.
ژیانــی  لــە  ڕووەوە  لــەم  ئــەوەی 
بەشــێكی  الی  هەیــە،  نوورســیدا 
و  قورئــان  ڕاڤەكارانــی  لــە  زۆر 
زانایانــی شــەریعەت، هەســتی پــێ 

ناكــرێ.
بەڵــێ نوورســی زانایەكــی گــەورە 
بــووە، )زانســت و فیكــر و جۆرێــك 
كەالم(یشــی  و  فەلســەفەكاری  لــە 
بەرهــەم هێنــاوە.3٥ بــەاڵم عاریفانــە، 
ئەوانــەی ئاوێتــەی تەزكیــە و عیرفــان 
و بێداركردنــەوەی ڕۆحی كردووە.
ــدا  ــە ئەدەبیاتــی دینی زۆر جــار ل
وەك  عیرفــان(  و  )عیلــم 
زمانــدا  بەســەر  دوانەیــەك 
ــن، كەچــی كــەم جــار ڕێــك  دێ

دەكەوێــت )عیلــم( عیرفانیــش بێ، بەاڵم عیلمی نوورســی 
بــووە. عیرفانیــش 

بــە بۆچوونــی عەلالمــەی شــەهید )ناســری ســوبحانی(، 
)عاریــف(  دەبــێ  )عالیــم(  قورئانــەوە،  »لــە ڕوانگــەی 
و ئەهلــی دڵ و ناخیــش بــێ، )نــەك هــەر ئــەوەی لــە 
زانســتدا شــارەزا بــێ(، چونكــە عیلمــی قورئانــی، ناســین 
و شــهود و ڕۆحییشــە، مەبەستیشــی لــە )عیلــم و عالیــم( 

ــان و عاریفیشــە. عیرف
خــۆ ئەگــەر وەزیفــەی )چــاو، گــوێ، دڵ( بــەو وەزیفەیــە 
بزانیــن كــە قورئــان دیاریــی كــردووە، نــەك تەنهــا )بینین 
و بیســتن و وەزیفــە ئەندامییەكــە(، ئــەوا بۆچوونەكــەی 

)ســوبحانی(مان ال دروســتتر دەبــێ.3٦
نوورســیش بەپێــی ئــەم بۆچوونــە قووڵــە و بــەو پێیــەی 
كــە خاوەنــی )بەســیرەت و دڵێكــی داگیرســاو بــووە بــە 

نــووری زمانــی وەحــی(، عاریــف بــووە.
ئــەو  شــێوازی نووســین و گەیاندنــی پەیامەكانیشــی 
ــەردەوام دڵ و ڕۆحــی  ــارە، ب ــوە دی ــەی پێ تایبەتمەندیی

بەرانبــەری دوانــدووە، نــەك بــە تەنهــا عەقڵــی.
ــەش  ــی عاریفان ــی ئەخالقێك ــا نوورســی خاوەن هەروەه
ــەی(  ــا باوەك ــە مان ــی )ب ــە زانای ــا ب ــووە، ئەمــەش تەنه ب
مامەڵــە  كەســێك  دەكــرێ  چونكــە  نابــێ،  دروســت 
ئەخالقییەكــەی لــە ئاســت زانایەتییەكەیدا نەبێ »قورئان 

ئامــاژەی بــەم جــۆرە لــە زانایەتییــش كــردووە.«3٧
لــە  چــۆن  كــە  كــرد؛  لــەوە  باســمان  پێشــەوەش  لــە 
قۆناغــی دوایــی تەمەنیــدا، نوقمــی خەڵــوەت و ڕامــان و 

بــووە. موجاهــەدەی ڕۆحــی 
هەمــوو ئەمانــەش نیشــانەی درەوشــاوەی عاریفبوونــی 

نوورســین.
دەبــێ خاوەنــی  بووبــێ،  عاریــف  كــە  نوورســی  جــا 
ڕۆحێكــی شــاعیرانە و زمانێكــی ئەدەبییــش بــێ، چونكــە 
وا دەزانیــن جەوهــەری ئەزموونــی عیرفانــی و عاشــقانە 
زێتــر لــە شــیعردا بەرجەســتە دەبــێ، لەبــەر ئــەوەی 
ــای ڕۆح و عیشــقەوە،  ــە دنی ــە ل ــن زمان شــیعر نزیكتری
ئــەوەی لــەو بــارەوە بــە شــیعر دەگوتــرێ، بــە هیــچ 

جــۆرە نووســینێكی دی ناگوتــرێ.
مەوالنــا خالیــد، كۆمەڵێــك نووســین و نامــەی هەبــووە، 

بــەاڵم )ڕۆحەكــەی( لــە شــیعرەكانیدایە.
بــووە،  گــەورەش  زانایەكــی  تاوه گــۆزی  مەولەویــی 
بــەاڵم عیشــقەكەی لــە دیوانەكەیدایــە، تەنانــەت بەرهەمــە 
زانستییەكانیشــی كــە بــە هۆنــراو )نظــم( نووســیونی، 



75رۆڤار

تەڕایــی عیشــق و عیرفانیــان پێــوە دیــارە، لــە كاتێكــدا 
ــە،  ــی ئاســان نیی ــە كارێك ــا ئەم ــۆ وشــكەبابەتی وەه ب
بــەاڵم دیــارە )عالیم(بوونــی ئەمیــش مانــای )عاریــف(

بوونیشــی بــووە.
مەوالنــای ڕۆمــی، ڕەنگــی ســووتانی، لــە )مەســنەویی 

مەعنــەوی( و زێتریــش لــە )دیوانــی شــەمس(دایە.
نوورســی  عاریفبوونــی  زێتــر  كــە  دی  شــتێكی 
دەردەخــات، نزیكبوونــی بــووە لــە ڕۆحــی )مەوالنــای 

الهوری(یــەوە. ئیقباڵــی  و  ڕۆمــی 
بــووە،  ئاســتێك  بــە  ڕۆمییــەوە  لــە  نزیكبوونــی 
)مەســنەویی نــووری(ی بــە )مەســنەوی(یەكەی ئــەو 
زانیــوە بــۆ ســەردەمی خــۆی، بــە كاریگەریــی ئەویــش 
نووســیویه تی و ئــەو ناوەشــی لــێ نــاوە، لــە بەشــێك 
لــە پەیامەكانیشــیدا داســتان و ڕەمــز و بەیتەشــیعری 
هەردووكیشــیان  ســەرچاوەی  خواســتووە،  لــێ 
قورئــان بــووە و خۆیــان بــە خزمەتــكاری قورئــان نــاو 

بــردووە.3٨
الهوری(یــەوە  )ئیقباڵــی  لــە  ڕوویشــەوە،  زۆر  لــە 
ســەنتەری،  قورئــان  »شۆڕشــگێڕی،  بــووە:  نزیــك 
ــە  ــاوا ل ــی ڕۆژئ ــداری، ڕەخنەكردن ــەوەی ئایین نوێكردن
ڕووی زاڵبوونــی دیــوی مادیــی شارســتانییەتەكەی 
بەســەر ڕۆحانییەتــدا، ئەخالقــی عاریفانــە، پەرۆشــی 
بــۆ نەتــەوەی خــۆی و جیهانــی ئیســالمەتی، عیشــق 

بــۆ پێغەمبــەر، شــارەزایی قــووڵ لــە زانســتی كــۆن و 
ــدا، خودناســی، شــەیدایی  زانســت و فەلەســەفەی نوێ
بــۆ سروشــت، سەرســامیی هەردووكیان بــە مەوالنای 

ڕۆمــی.«3٩

پەیامەكانی نوور بە كوردی:
وا دەزانــم وەرگێــڕی پەیامــەكان )لــە عەرەبییــەوە بــۆ 
كــوردی(، لەبــەر ئــەوەی عاشــقانە پەرۆشــی كارەكــەی 
بــووە، نــەك هــەر كات و توانســت، بەشــێكی زۆر لــە 
تەمەنــی خۆیــی وەقفــی پەیامــەكان كــردووە و بــە ڕۆح 
لەگەڵیانــدا ژیــاوە، توانیویه تــی بــۆن و بەرامــە و چێژی 
جوانكارییــە ئەدەبییەكــە بگەیەنــێ، لــە كاتێكــدا ئەمــە 
ــڕان  ــەر وەرگێ ــەت ئەگ ــە تایب ــە، ب ــی ئاســان نیی كارێك
لــە زمانــی دووەمــەوە بــوو، چونكــە هەمــوو دەقێــك بــە 

تایبەتمەندیــی زمانەكــەی خۆیــەوە نووســراوە.
ــە  ــی ئاســتی شــارەزایی مامۆســتا ل ــا، بەرزی هەروەه
هۆكارێكــی  )كوردی(زانییەكــەی  و  عەرەبــی  زمانــی 
دیكــەی ســەركەوتنیەتی لــە كارەكەیــدا. )لــە كاتێكــدا 
كــە هێندێــك لــە نووســەر و ڕۆشــنبیرانی ئایینیمــان بــە 
داخــەوە وەك پێویســت شــارەزای زمانەكەیــان نیــن 
ــە  ــەی كــە ب ــەو زمان ــە، ئ ــان نیی و جێگــەی بایەخپێدانی

ــژراوە.( ــۆ ڕێ ــژاوە و ڕەنگــی ب ــی پ ــی ئایین بابەت
ئــەوەی  كارەی  بــەم  فــارووق  مامۆســتا 
كایــەی  لــە  زمانەكەمــان  كــە  دەرخســتووه تەوە 
گەنجینەیەكــی  و  كەرەســتە  خاوەنــی  ئایینییشــدا 
ــك چەمــك و وشــەی  ــە هێندێ ــەر ب ــە. خوێن گەورەی

وەهــای زمانەكــەی ئاشــنا دەكات كــە پێشــتر ئــەو 
نەبــووە. ئاشــنایەتییەی 

ــەوەی )كــوردی(ی  ــە خوێندن ــی خــۆم، ل ــە حاڵ بــەش ب
پەیامەكانــدا، جەزبــی مانــا و گرشــەی جوانكارییــەكان 
ڕۆحــی  لــە  نزیكبوونــەوە  بــە  هەســتم  و  بــووم 

كــردووە. )نوورســی( 

تێبینی:
و  وەزیفــە  و  شــیعرییەت  بــارەی  لــە  ئــەوەی 
ــە، بێجگــە  ڕەگەزەكانــی شــیعر و ئەدەبــەوە گوتوومان
لــەو ســەرچاوانەی ئاماژەمــان پــێ كــردوون، لــە الی 
ــە شــاعیران و ڕەخنەگرانــی ئــەدەب  زۆری دیكــەش ل
هەمــان ئــەو بۆچوونانــە هــەن. بــۆ نموونــە بڕوانــە ئــەم 

دوو ســەرچاوە بــە كــوردی كــراوەش: 
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ئەبوبەكــر  و.  پیریــن.  لۆرانــس  چییــە؟  شــیعر   
.٢٠٠٨ خۆشــناو، 

حەمەكەریــف  شــاعیری،  و  شــیعر  دەربــارەی   
 .٢٠٠٧ عــارف، 

پەراوێزه كان:
١- نــدوة ســعيد النورســى اديبــا، بكليــة االداب 
و العلــوم االنســانية، الــدار البيضــاء،  المغــرب، 
و  كارانــە  ئــەو  نموونــەی  لــە  یەكێكــە   ...٢٠٠3
باســەكانی لــە كتێبێكــدا بــە ناونیشــانی )النورســی 

ادیبــا( لــە ٢٠٠4دا چــاپ كــراوە.
٢- شــعریة الحكي في رســائل النور، ص، ١٢3، 

لــە پەراوێزی )١(.
3- النورســي و االدب االیمانــي، ص، ٨٩، لــە 

.)١( پ 
العربــي  المثنــوي  النــور،  رســائل  كلیــات   -4
النورســي، ط١،  الزمــان ســعید  بدیــع  النــوري، 
٢٠٠٩، مصــر، تحقیــق احســان قاســم الصالحــي، 
ــاغ، ص، 44  ــم الدب ــب ابراهی المدخــل االســتاذ ادی
هەروەهــا: شــعریة النــص فــی المثنــوي العربــی 
ــب  ــي، النورســي ادی ــوري، ا.د. حســن االمران الن

 .43 االنســانیة، ص، 
٥- پ ١، ل٧3.

ا.د.  هەروەهــا:   ،١٢٨ ص،   ،4 پ   -٦
ادیــب  النورســي  االمرانــي،  حســن 
.٧4 ص   ،٢٠٠٦ ط٢،  االنســانیة، 

٧- ســەرجەمی پەیامەكانــی نــوور، 
فــارووق   ،3١٥ ل  وتــەكان،   ،١
بــە  كردوویــە  یەحیــا  ڕەســووڵ 

.٢٠٠4 كــوردی، 
٨- پ )١(، ل٧٥.

 3٧ ل   ،٦ مەكتووبــی   ،)٧( پ   -٩
ربیــع،  ابــو  ابراهیــم  د.  هەروەهــا: 
ــة  ــرق، رحل ــرق الط ــی مفت االســالم عل
ط١،  النورســي،  فكــر  و  حیــاة  فــی 

.٩٨ ص،   ،٢٠٠٥
١٠- المثنــوي النــوري، ص 4٥٩ 
ل  وتــەكان،   ،٧ پ  هەروەهــا: 
3٠٧ قەســیدەكە بــە نــاوی )هــو 

الباقي(یــەوە...

١١- پ ٧، وتەكان، ل 3١٥.
١٢- د. الفــت كمــال الروبــي، نظریــة الشــعر عنــد فالســفة 
پاشــان   ،١٢٥ ص،  اللــذة،  الشــعر،  مهمــة  المســلمین، 
بڕوانــە: پ ١ )الجمالیــة و الجمــال عنــد النورســي، د. 

محمــد خروبــات، ص4٥، هەروەهــا: ص، ١٢4.
االمرانــي، ص، ٧٦. هەروەهــا: پ ١، رمــوز  ا.د.   -١3
ــورد،  ــل وال ــان، البلب ــع الزم ــد بدی ــة و شــعریة عن صوفی

ا.د. جــورج الغریغــوری، رومانیــا.
١4- پ ١٢، ص٦3-3٠.

١٥- پ ١3، ص ٦4، هەروەهــا: المثنــوي النــوري، ص 
.١٢٧

١٦- ســەرجەمی پەیامەكانــی نــوور، ٢، مەكتووبــات، 
 ،٦٢٢ ل   ،٢٠٠٧ چ٢،  یەحیــا،  ڕەســووڵ  فــارووق  و: 

.١٢٧ ١، ص  پ  هەروەهــا، 
١٧- د. احمــد محمــد ســالم، تجدیــد علــم الــكالم، قــرا ءة 
فــی فكــر ســعید النورســي، ســوزلر للنشــر، ط١، ٢٠١٠، 

ص٢٠١.
١٨- ا.د. االمراني، ص١١٢.

 .٢٠١١ ط١،  الشــعری  ،  العقــل  الماجــدی،  خزعــل   -١٩
هەروەهــا: ادونیــس، زمــن الشــعر، ط٧، ٢٠١٢، المقدمــة.
٢٠- ا.د. االمراني، ص ٦٠، هەروەها: المثنوي النوري.

٢١- پ ١٩.
قومــاری  ســروش،  عەبدولكەریــم  د.  بڕوانــە:   -٢٢
.3١٨ ل   ،٢٠١٥ چ٢،  كەریــم،  هێــرش  و:  عاشــقانە، 

٢3- بــۆ نموونــە: بڕوانــە: پ ٧، پەیامــی وتــەكان، ل 
.٧٧ ١، ص  هەروەهــا، پ   ،3١4

٢4- بڕوانــە: نەبــەز هەورامــی، بزوتــن لــە خولگەكانــی 
عیشــقدا، ٢٠١3.

٢٥- پ ١٩، الماجدی.
٢٦- بڕوانە: وتەكان، ل ٢٩٢، ل 3٠4، ل 3٠٧، ل 3١٠.

ــان، گۆڤــاری  ٢٧- نەبــەز هەورامــی، ڕۆحانییەتــی قورئ
ئاییندەســازی، ژ 4٠، ٢٠١٦.

٢٨- د. االمراني، ص١٠٧. و پ١، ١٢3.
ــدا  ــە كــۆن و نوێ ــان و شــاعیران و ڕەخنەگــران ل ئەدیب
بــە قووڵــی بــەر كاریگەریــی زمانــی قورئــان كەوتوون و 
كردوویانــە بــە بابەتــی لێكۆڵینــەوە. بڕوانــە: ئەدۆنیــس، 
عەبدوڵــاڵ،  عەبدولموتەڵیــب  و:  شــیعرییەتی عەرەبــی، 
ــة، ط ١،  ــاق الكتاب ــي و اف ــص القران ــس، الن ٢٠١٢، ادونی

.١٩٩3
٢٩- وتەكان، نۆزدەيەم، ل 3٢3، لە ســێزدە )بریســكەی 
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مەسنەوی(یشــدا باســی كتێبــی گــەردوون كــراوە... 
هەروەهــا: د. احمــد محمــد ســالم، تجدیــد علــم الــكالم. 

هەروەهــا: پ ١.
3٠- د. االمرانــي ص ١4٠، )االدب القرانــی(، هەروەهــا: 
االســالم علــی مفتــرق الطــرق، بــالل قوشــبینار، ص 

ــوري، المدخــل. ــوي الن ــا: المثن ١٨3 هەروەه
بــە  قورئانیــان  دیكــەش  كەســانی  نوورســی،  پێــش 
ڕەخنــەی  و  ئــەدەب  گــەورەی  ســەرچاوەیەكی 
ئەدەبیــی زانیــوە، وەك )عەبدولقاهــری جورجانــی و 
ئیبــن ئەســیر(ی مێژوونــووس و كەســانی دی، بڕوانــە: 
ــب  ــی، و: عەبدولموتەڵی ئەدۆنیــس، شــیعرییەتی عەرەب

.٢٠١٢ عەبدوڵــاڵ، 
ــات، ل ١٠٥، هەروەهــا: پ ١، ص ١43،  3١- مەكتووب
هــل كان بدیــع الزمــان النورســي صوفیــا، د. ســعید 

ــزاوی. الغ
3٢- د. ابراهیم ابو ربیع، پ33، ص٩3.

33- بــۆ پوختــەی هەڵوێســتی بڕوانــە: مەكتووبــات، 
كــوردی، بەشــی نۆيــەم، ل ٧٥١، د. احمــد محمــد ســالم، 
ــد  ــا: پ ١، البع ــكالم، ص ١٦4. هەروەه ــم ال ــد عل تجدی
الصوفــي عنــد بدیــع الزمــان، مــن خــالل كتــاب اللمعــات، 

د. عبدالفتــاح المهــدی، المغــرب، ل ٩٥.
34- د. ابراهیــم ابــو ربیــع، ترجمــة: محمــد فاضــل، 
االســالم علــی مفتــرق الطــرق، رحلــة فــي حیــاة و فكــر 
بدیع الزمان، ط ١، ٢٠٠٥، پ ١، ص ٧٩، ١43. بڕوانە: 
پرســیاری  وەاڵمــی   ،٦3٧ ل  كــوردی،  مەكتووبــات، 
نهێنیــی كاریگەریــی پەیامــەكان، هەروەهــا د. محمــد 

ــم الكامــل ٢٠3. ــد عل احمــد ســالم، تجدی
)تەحســین  مامۆســتا  كورديیــش،  زمانــی  بــە 
عاریفبوونــی  لەبــارەی  قســەی  حەمەغەریــب( 
ــەكان، بەشــی  ــە: )دوایین نوورســیيەوە كــردووە، بڕوان
یەكــەم، نوورســی دواییــن ئەزموونــی عیرفانیــی لــە 
ــی هــەژان، ١، ٢٠٠٧. شارســتانییەتی ئیســالمیدا( كتێب
3٥- بڕوانــە: ناســری ســوبحانی، نــاوە جوانترینەكانــی 
خــودا، ئــا. د. جەهانگیــر وەلەدبیگــی، و: لە فارســيیەوە، 
ســوبحانی،  هەروەهــا:   .٢٠١٦ قارەمــان،  جووتیــار 
ســەرچاوە  ڕۆژوو،  حیكمەتەكانــی  و  ئەحــكام 
لــە   ،١١ ل  )عیلــم(  دەستخســتنی  ســەرەكييەكانی 

.٢٠١٦ بەرهــەم،  دەزگای  باڵوكراوەكانــی 
3٦- االعراف، ١٧٥-١٧٦.

3٧- ا.د. االمرانــي، ١3٦، الرمــز الصوفــي بیــن الرومــي 

و النورســي.
3٨- سەرچاوەی پێشوو، ل ١٢١.

سەرچاوەكان:
١- النورســي اديبــا، باقــالم نخبــة من المعنيين بشــؤون 
الفكــر و االدب، نــدوة ســعيد النورســى اديبــا، بكليــة 
االداب و العلــوم االنســانية، الــدار البيضــاء، المغــرب، 

.٢٠٠4
٢- ا.د. حســن االمرانــي، النورســي اديــب االنســانية، 

.٢٠٠٦ ط٢، 
3- كليــات رســائل النــور، المثنــوي العربــي النــوري، 
بديــع الزمــان ســعيد النورســي، ط١، ٢٠٠٩، مصــر، 

تحقيــق احســان قاســم الصالحــي.
4- د. ابراهيــم ابــو ربيــع، االســالم علــى مفتــرق الطــرق، 
رحلــة فــي حيــاة و فكــر النورســي، ط١، ٢٠٠٥، ســوزلر 

للنشر.
٥- د. احمــد محمــد ســالم، تجديــد علــم الــكالم، قــراءة 
فــي فكــر ســعيد النورســي، ســوزلر للنشــر، ط١، ٢٠١٠.

٦- خزعل الماجدي، العقل الشعري، ط١، ٢٠١١.
٧- د. الفــت كمــال الروبــي، نظريــة الشــعر عنــد فالســفة 

الممســلمين، ت. رمســيس يونان، ٢٠٠٧.
وتــەكان،   ،١ نــوور،  پەیامەكانــی  ســەرجەمی   -٨
كــوردی،  بــە  فــارووق ڕەســووڵ یەحیــا، كردوویــە 

.٢٠٠4
٩- ســەرجەمی پەیامەكانــی نــوور، ٢، مەكتووبــات، 

و. فــارووق ڕەســووڵ یەحیــا، چ، ٢، ٢٠٠٧.
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زانــای نــاوداری کــورد مامۆســتا »بەدیعوززەمــان ســەعیدی نوورســی« هــەر لــە منداڵییــەوە وەکــو ئەســتێرەیەک 
ــەواوی  ــەوە و ت ــا ئێســتا پرشــنگی داوەت ــەوە ت ــەو کات ــی ئ ــە تاریکاییەکان ــووە و ل تیشــکی خــۆری زیرەکیــی هەڵهات
هــاوڕێ و هاوتەمەنەکانــی و گوندنشــینانی دەوروبــەری شــایەتیی ئــەم لێهاتووییــەی بــۆ دەدەن. هــەر بــە هــۆی ئــەم 
زیرەکییــەی بــووە کــە توانیــی ســەرجەم پلەکانــی خوێندنــی ئــەو کاتــە بــە ماوەیەکــی زۆر کــەم و بــە خێرایــی ببڕێــت، 
تەنانــەت نیــوەی فەرهەنگــی »قاموســولموحیت« و هەندێــک لــە مەتنــی کتێبــەکان لەبــەر بــکات و لــە ســەرەتای 
تەمەنــی چــواردە ســاڵیدا بڕوانامــەی زانایــی وەربگرێــت! بەمــەش ناوبانگــی بــە )مــەال ســەعیدی مەشــهوور( بــاڵو 

ده بێتــەوە.
تەمەنێکی وەها کەم و شارەزایی زانستیی لەم شێوەیە بە دیاردەیەکی مێژوویی دەگمەن دادەنرێت.

ئــەم زانــا گەنجــە هــەر زوو دەســتی کــردووە بــە وتنــەوەی وانەکانــی و لــە شــاری )وان( قوتابخانــەی تایبــەت بــە 

ئەستێرەیەک لە باکووری کوردستان 
هەڵهات و لە باشوور پرشنگی دایەوە
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خۆیــی هەبــووە.
یەکێــک لــە دیــاردە جیاوازەکانــی قوتابخانەکــەی ئــەوە 
بــوو کــە لــە پاڵ زانســتە شــەرعییەکاندا وانەی زانســتە 
سروشــتییەکانیش دەخوێنــران و گرنگییــان پــێ دەدرا. 
ئــەم شــێوازە جیــاوازەی پرۆســەی خوێنــدن ناوازەیــی 
ئــەوی زیاتــر بــۆ دەوروبــەر ســەلماند و بــەو هۆیــەوە 
خوێندنــی  پێشــووەی  نەریتــە  ئــەو  بەســەر  بــازی 
حوجرەکانــدا دا و ئەمەشــی لــە مێــژوودا بــۆ نووســرا.
بەڵکــو  نەوەســتا،  بەمــەوە  تەنهــا  بەدیعوززەمــان 
پێــش یەکــەم جەنگــی جیهانــی هــەوڵ و تەقــه الی دا 
هەمــوو  کــە  بکرێتــەوە  کوردســتاندا  لــە  زانکۆیــەک 
ڕەنگــە  بخوێنرێــت.  تێــدا  زانســتە جۆراوجۆرەکانــی 
داواکارییــە  جــۆرە  ئــەم  بووبێــت  کــەس  یەکــەم 
ناوازەیــەی پێشــکەش بــە دەوڵــەت کردبێــت و تــا ئــەو 
پلەیــەش لــە خەمــی باڵوبوونــەوەی زانســت لــە نــاو 

بووبێــت. نەتەوەکەیــدا 
جددیبوون لەگەڵ بونیادی ئەم زانایەدا هەڵشــێلرابوو، 
چونکــە لــە گەرمــەی یەکــەم جەنگــی جیهانــی و لەژێــر 
ــی  ــە ســەنگەرەکاندا نەیدەهێشــت کات ــۆپ و ل ــەی ت ناڵ
بــە زایــە بچێــت، بەڵکو هــەر دەرفەتێکی بۆ بڕەخســایە، 
ــدا  ــە دەرفەتەکان ــوو، چونکــە ل خەریکــی نووســین دەب
ــی  ــاوی )   ئاماژەکان ــە ن ــی کتێبێــک ب ــە دانان دەســتی دای
ئیعجــاز(. ئــەم کتێبــە یەکێکــە لــە بەنرختریــن کتێبــە 
لــە ڕووی  نــاوازەکان و تەفســیری چەنــد ئایەتێکــە 
دەربڕیــن و ئیعجــازی ڕەوانبێژیــی قورئانــەوە، ئێســتا 
بــە چەنــد زمانێــک تەرجەمــە کــراوە و بــە کوردییــش 

لــە بەردەســتدایە.
لــە دوای جەنگــی جیهانــی و ئارامبوونــەوەی واڵت و 
ئەو ئاڵوگۆڕانەی ڕوویان دا، مامۆستا بەدیعوززەمان 
بڕیارێکــی گرنگــی ســەبارەت بــە ژیانــی خــۆی دا، کــە 
دوورکەوتنــەوەی  و  پشــتهەڵکردن  لــە  بــوو  بریتــی 

تەواوەتــی لــە گۆڕەپانــی سیاســی.
گۆشــەگیری  و  تەنیایــی  بــە  ماوەیەکیــش  تەنانــەت 
دەژیــا، ئیتــر لێــرەوە قۆناغــی دووەمــی ژیانــی دەســتی 
پــێ کــرد کــە نــاوی نابــوو )ســەعیدی نــوێ( و قۆناغــی 
نــاو  کــۆن(  )ســەعیدی  بــە  ڕابوردووشــی  تەمەنــی 

ــرد. دەب
پێویســتە ئــەوە لەبەرچــاو بگیرێــت کــە ســەعیدی کــۆن 
ــا ســەروو چلوپێنــج  ــە تەمەنــی چــواردە ســاڵییەوە ت ل
ســاڵی زانایەکــی دامــەزراو بــووە و ئاســۆی زانســت 

و بیــری ڕۆشــنبیریی تــا دەهــات فراوانتــر دەبــوو، 
تێگەیشتنیشــی بــۆ بابەتــەکان باشــتر دەیپێــکا. ئــەم 
دوای  نوێیــەی  قۆناغــە  لــەم  ئاســتبەرزە  پێشــەنگە 
چلوپێنــج ســاڵیدا ئاڕاســتەی خۆیــی گــۆڕی بــۆ بوارێــک 
کــە بــە الیــەوە شــایانتر بــوو ژیانــی خۆیــی بــۆ بەخــت 

بــکات.
ــی  ــەوە، کاتەکان ــەو تەمەن ــە دوای ئ ــوێ، ل ســەعیدی ن
ژیانــی تایبــەت کــرد بــۆ دانانــی چەنــد کتێبێــک کــە 
پەیامەکانــی  )ســەرجەمی  نــاوی  لەژێــر  هەموویــان 
نــاو  لــە  کتێبانەشــی  ئــەم  زۆربــەی  نــوور(دان. 
بەندیخانــەکان و لەژێــر چاودێریــی تونــدی دەســەاڵتی 
ئــەو ڕۆژگارەدا نووســیون. ســەرجەمی پەیامەکانــی 
ــی تورکــی و هەندێکیشــی  ــە زمان ــان ب ــوور زۆرینەی ن
ــە  ــی کــوردی هەی ــە زمان ــن و وتاریشــی ب ــە عەرەبی ب

کــە هیــی ســەردەمی دەســەاڵتی عوســمانییە.
نامیلکــە و کتێبانــە  ئــەم  لەبــەر گرنگــی و بەپێزیــی 
سەختەشــدا،  چاودێرییــە  هەمــوو  ئــەو  لەگــەڵ  و 
دەستاودەســتیان  و  دەنووســرانەوە  دەســخەت  بــە 
و  شــەقام  بــە  ڕۆژ  دوای  لــە  ڕۆژ  و  دەکــرا  پــێ 
و  نزیــک  گونــدە  نــاو  لــە  و  کۆاڵنەکانــی شــارەکان 
ــاوا و شــاخ و  دوورەدەســتەکانی ڕۆژهــەاڵت و ڕۆژئ
دەشــتاییەکانی سەرانســەری واڵتــدا بــاڵو دەبوونــەوە. 
گەیشــتنە  و  تێپەڕانــد  واڵتیــان  ســنووری  تەنانــەت 
و  پاکســتان  و  میســر  وەک  تورکیــا،  دەرەوەی 
ڤاتیــکان و شــام و عێــراق. شــاری کەرکوکیــش لــە 
ــژووی  ــە مێ کوردســتانی باشــوور بەشــی خــۆی ل

خزمەتكــردن بــەم زانــا نــاودارەی کــورد نەخشــاند 
و لــە دواســاڵەکانی حەفتاکانــی ســەدەی بیســتەمدا 
لــەوێ وەرگێڕانــی ئــەو بەرهەمانــەی »نوورســی« بــۆ 
زمانــی عەرەبــی لــە الیــەن مامۆســتای بەڕێــز ئیحســان 

قاســم ســاڵحی دەســتی پــێ کــرد...
دوابــەدوای ئــەو، لــە شــاری ســلێمانییش لــە ســەرەتای 
هەشــتاکاندا مامۆســتا فارووق ڕەســوڵ یەحیا دەســتی 
بەدیعوززەمــان  بەرهەمەکانــی  وەرگێڕانــی  دایــە 
لــە ســاڵی  بــۆ زمانــی کــوردی )زاری ســۆرانی( و 
مامۆســتا  وەرگێــردراوی  کتێبــی  یەکــەم  )١٩٨4(دا 
بەدیعوززەمانــی بــە زمانــی کــوردی بــە نــاوی )پەیامــی 
بیمــاران( لــە چــاپ دا. تــا ئێســتاش مامۆســتای ناوبــراو 
بەدیعوززەمــان  بەرهەمانــەی  ئــەو  وەرگێڕانــی  لــە 
بەردەوامــە و گەیشــتووەتە دواقۆناغــەکان. هــەر وەک 
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بــە شــێوەی بەرگــی گــەورە و کتێبــی بچــووک 
باڵویــان دەکاتــەوە.

ــەو  ــی ناســاندنێکی ئ ــە خێرای ــت ب ــرەدا دەمانەوێ لێ
بەرهەمانــەی نوورســی بــۆ خوێنــەری بەڕێــز بکەین 
کــە تــا ئێســتا بــە زمانــی کــوردی )زاری ســۆرانی( 
ــە تایبــەت بەرگــە گــەورەکان  بــاڵو کراونەتــەوە، ب
کــە لەژێــر نــاوی )ســەرجەمی پەیامەکانــی نــوور(
دان و ژمــارەی الپەڕەکانــی هەریەک لەو بەرگانە 

لــە ٧٠٠ الپــەڕە زیاتــر یــان شــتێک کەمتــرە:
١- بــۆ یەکــەم جــار ســاڵی ٢٠٠4 کتێبی )وتەکان( 
لــە شــێوەی بەرگــی گــەورەدا چــاپ کــرا. ئــەم 
کتێبــە بریتییــە لــە سیوســێ )وتــە(. مامۆســتا 
بەدیعوززەمــان گەلێــک باســی گرنگــی ئیمانیــی 
ئیمــان و  پایەکانــی  کــە  لــەم کتێبــەدا هێنــاوە 
بــاوەڕی تــەواو، هــۆکار و ئەنجامــی پەرســتش، 
ڕوونکردنــەوەی جۆرەکانــی و ڕاڤەکردنــی ئــەو 

ــەن. ــەم وتان وشــانە کرۆکــی ئ
کتێبــی )وتــەکان( وەاڵمــی گومانــەکان ســەبارەت 
بــە ڕاســتییەکانی ئیمــان و بابەتــە غەیبییــەکان 
دامەزراوتــر  ئیمــان  بنچینەکانــی  و  دەداتــەوە 
ــەی زانســتی و  ــەش زۆر بەڵگ ــۆ ئەم ــەن. ب دەک
تەنانــەت  دەبینرێــن.  تێــدا  قەناعەتبەخشــی 
بۆچوونــی  هەنــدێ  وەاڵمدانــەوەی 
فەلســەفە و شــیکردنەوەی تێڕوانینــی 
ئــەم  بابەتەکانــی  لــە  »بــوون«  بــۆ 
الیەکــی  لــە  وەک  هــەر  کتێبــەن. 
مەســەلەی  بــە  گرنگــی  تــرەوە 
پێغەمبەرێتــی دەدات و بەڵگەکانــی 
ڕوون دەکاتــەوە و زیاتــر خوێنــەر 

دەکات. الیەنــە  ئــەم  ئاشــنای 
نــاوی  کــە  دووەم  کتێبــی   -٢
چــاپ  ئەویــش  )مەکتووبــات(ە، 
لــە  شــێوە  هەمــان  بــە  و  کــراوە 
ــووە. ــک هات ــووب( پێ سیوســێ )مەکت
لــە  تێڕامانــە  کاریــان  مەکتووبــەکان 
پیــرۆز  قورئانــی  ئایەتــی  هەنــدێ 
بــە  ماناکانیــان  شــیتەڵکردنی  و 
تاســەمەندیی  کــە  شــێوەیەک 
هەروەهــا  بشــکێنن.  خوێنــەر 
بــە  گرنگیــدان  کتێبــەدا  لــەم 

ئامادەباشــی  و  خۆپاڵفتەکــردن  و  عیرفــان  و  عیشــق 
بــۆ خواناســی پشــکی گەورەیــان پــێ دراوە. هــەر وەک 
باســی موعجیزەکانــی پێغەمبــەر )د.خ( و شــرۆڤەکردنی 
ڕاســتیی ئــەو هەوااڵنــەی کــە لەمــەڕ موعجیــزە دەدوێــن، 
جێــی دیاریــان هەیــە و گرنگیــی برایەتییــش لــە نێــو 
لەگــەڵ  دۆســتایەتییش  پەیوەندیــی  و  موســوڵمانان 
مرۆڤەکانــدا، لــە بــاس و بابەتەکانــی )مەکتووبــات(ن.
ــە سیوســێ  ــە و ل ــاوی ســێیەم کتێب 3- )بریســکەکان( ن
بریســکە پێــک هاتــووە. ناوەڕۆکــی ئــەم کتێبــە بریتییە لە 
ڕەواندنــەوەی چەنــد گومانێــک کــە دوای خوێندنــەوەی 
باســەکانی ئــەم کتێبــە خوێنــەر هەســت دەکات هیــچ کام 

لــە گومانەکانــی نەمــاون!
پاشــان چەندیــن موناجــات و پاڕانــەوەی زۆر بــەرز و 
بڵنــد لەخــۆ دەگرێــت. هەروەهــا شــوێنکەوتنی ســوننەتی 
پێغەمبــەر )د.خ( بــە شــاڕێگەی ژیانــی کۆمەاڵیەتــی و 
کــە  دەکاتــەوە  ڕوونــی  و  دادەنێــت  مــرۆڤ  شــایانی 
ئارامیــی تەواوەتیــی دڵ و دەروون لــەو ڕێگەیەدایــە.

دواتــر خوێندنەوەیەکــی ورد و لێکۆڵەرانــە بۆ یاســاکانی 
ــەو سروشــتە  ــی ئ سروشــت و دەرخســتنی جوانییەکان
و ناســاندنی وەکــو یاســایەکی کاریگــەری خوایــی لــە 
بوونــەوەردا ده كات کــە بــەردەوام لــە کاردایــە، لەگــەڵ 
ــە  ــە و ب ــچ ویســتێک نیی ــی هی ــەوەی کــە خــۆی خاوەن ئ
وێنــەی تەختەڕەشــی گــەردوون وایــە کــە بــەردەوام لــە 

ســەری ده نووســرێت و دەســڕدرێتەوە.
ئایەتێــک  چەنــد  ڕوونکردنــەوەی  لــە  بــاس  پاشــان 
دەکات و لێکدانــەوەی وردیــان بــۆ دەکات، هەروەهــا 
ڕوونکردنــەوەی چەنــد فەرموودەیەکیــش کــە مەگــەر 
تێڕامانــە  بــەو  نوورســی  مامۆســتا  وەکــو  زانایەکــی 

تێبگــەن.  لــەو فەرموودانــە  جوانــە 
پەیامەکانــی  ســەرجەمی  لــە  بــەرگ  چوارەمیــن   -4
و  کراوەتــەوە  بــاڵو  )تیشــکەکان(  نــاوی  بــە  نــوور 
ئــەم  لــە دووتوێــی  پــازدە تیشــک پێــک هاتــووە.  لــە 
یەکتایــی  لــە  بــاس  نوورســی  مامۆســتا  تیشــکانەدا 
خــوای گــەورە دەکات و ســەلماندنی ئــەوەش کــە تەنهــا 
بــە یەکتاناســینی خــوای گــەورە ژیــان مانــای دەبێــت 
و دڵ و مێشــکی مــرۆڤ ئــارام دەگرێــت. )بینینەکانــی 
گەشــتیارێک( کــە بەشــێکی گرنگــی ئــەم بەرگەیــە، حاڵــی 
ــاو  ــە ن ــوێ هاتووەت ــە ن گەشــتیارێک بــاس دەکات کــە ل
گەردوونــەوە و پرســیار لــە یەکبەیەکــی پێکهێنەرەکانــی 
ــە  ــی دەســتدەکەوێت ک ــەردوون دەکات و وەاڵمگەلێک گ
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وا دەکات گەشــتیارەکە لــە قوواڵیــی ناخیــدا هەســت 
ڕێگــەی  لــە  و  بــکات  تەواوەتــی  حەوانــەوەی  بــە 
هەرگیــز  گــەردوون  کــە  تێبــگات  وەاڵمەکانــەوە 
و  خۆشەویســتی  بــە  یەکپارچــە  و  نییــە  بێخــاوەن 
ــت. ــەڕێ دەچێ ــی بەشــەکانیەوە ب ــی یەکتری یارمەتیدان
٥- )پاشــبەندەکان( نــاوی پێنجــەم بەرگــی کتێبەکانــی 
بــە  وەرگێــڕ  کــە  نــوور(ە  پەیامەکانــی  )ســەرجەمی 
زمانــی کــوردی بــاڵوی کرووەتــەوە و لــە ســێ بەشــی 
گــەورە پێــک هاتــووە کــە ئەوانیــش )پاشــبەندی بــارال، 
ئەمیــرداغ(ن.  پاشــبەندی  قەســتەمۆنی،  پاشــبەندی 
ــە لەخــۆ دەگرێــت کــە  کتێبــی پاشــبەندەکان ئــەو نامان
لــە نێــوان دانــەر و قوتابییەکانیــدا ئاڵوگــۆڕ کــران و 

وەاڵمــی پرســیارەکانی تێــدا داونەتــەوە و ڕێنمایــی 
پێشــکەش کــردوون. هــەر وەک چەنــد بەرگرییەکــی 
بــەردەم  لــە  قوتابیانــی  و  مامۆســتا  کــە  تێدایــە 
ئازادیــی  بەدەســتهێنانی  بــۆ  داوە  ئەنجامیــان  دادگا 
لەچاپدانیــان  و  نــوور  پەیامەکانــی  باڵوبوونــەوەی 

بەبــێ سانســۆر.
ــە چــاپ  ــە زمانــی کــوردی ل ٦- شەشــەم کتێــب کــە ب

دراوە، نــاوی )داوەرییــەکان(ی بــۆ هەڵبژێــردراوە.
بــە ڕاســتی ئــەم کتێبــە کتێبێکی دەگمــەن و جیاوازە! لە 
چەنــد بەشــێک پێــک هاتــووە و هــەر بەشــێکی تایبەتــە 
بــە داوەرییــە ژیرییــەکان و هەڵســەنگاندنی بارودۆخــی 
ڕۆژانــەی مــرۆڤ و ڕۆشــنکردنەوەی ڕێ بــۆ ئــەوەی 
لــە بچووکتریــن هەڵوێســتدا و لــە گەورەتریــن کێشــەدا 
مــرۆڤ تــەرازووی ژیــری و زانســتییانە بــەکار بهێنێت 
گــەورەدا  لەگــەڵ بچــووک و  و مامەڵــەی دروســت 

بــکات و ئاکامــەکان بــە قازانــج بشــکێنەوە.
هەروەهــا بەشــێکی بریتییــە لــە مونــازەرات و وتووێــژ 
کــوردەکان  لەگــەڵ  تایبــەت  بــە  خەڵکــی،  لەگــەڵ 
)مەشــرووتییەت(  ڕوونکردنــەوەی  بــە  ســەبارەت 
کــە ئــەو کاتــە تــازە هاتبــووە ئــاراوە و زۆرێــک لــە 
نەیاندەویســت  و  دەســڵەمینەوە  لێــی  کــوردەکان 
)وتــاری  بەرگــە  ئــەم  هەروەهــا  بکــەن.  پەســەندی 
شــام(ی تێدایــە کــە بریتییــە لــەو وتــارەی مامۆســتا 
نوورســی کــە ســاڵی ١٩١١ لــە مزگەوتــی ئەمــەوی 
لــە شــام ئاڕاســتەی هــەزاران کەســی کــردووە کــە 
ــووە.  ــدا ب ــە نێوان ــان ل ــای گەورەی ــە ســەد زان ــر ل زیات
ــر پێــک هاتــووە کــە  ــد بابەتێکــی ت ــە چەن ــە ل ــەم کتێب ئ
ــد  ــەر و چەن ــی دان ــد حاڵەتێکــی ڕۆحی ــە چەن ــن ل بریتی

حاڵەتانــە. ئــەو  بــۆ  ڕوونکردنەوەیــەک 
لــە  یەکێکــە  ئیعجــاز(  )ئاماژەکانــی  کتێبــی   -٧
شــاکارەکانی مامۆســتا نوورســی. ئــەم کتێبــە لــە 

گەرمــەی جەنگــی جیهانیــی یەکەمــدا نووســراوە و 
تەفســیری چەنــد ئایەتێکــی قورئانــی پیــرۆز دەکات. لــە 
پێشــەکیی کتێبەکــەدا بــاس لــە مەرجەکانــی نووســینی 
ــاوازەی دەستنیشــان  تەفســیر دەکات و ڕێســایەکی ن
کــە  تەفســیرکردن  کاری  ئەنجامدانــی  بــۆ  کــردووە 
جێــی خۆیەتــی جیهانــی ئیســالمی لێــی النــەدەن. لــەم 
ــەوە  تەفســیرەدا وردەکاریــی وەهــای ڕوون کردووەت
کــە مــرۆڤ دەخەنــە سەرســووڕمانەوە لــەوەی چــۆن 
ئــەم کتێبــە بــەم چــڕی و مەزنییــەی لــە نــاو ســەنگەری 

ــراوە. ــدا دان جەنگ
کتێبــی  بــەر  بەرگانــە  ئــەم  هەشــتی  ژمــارە   -٨
)مەســنەویی نــووری( کەوتــووە کــە هێشــتا بــە کوردی 
چــاپ نەکــراوە. وەرگێــڕ لــە نووســینەکانیدا خوێنــەری 
پەیامەکانــی دڵنیــا کردووەتــەوە کــە لــە بەردەســتیدایە 



ی نوورسی
سەعید

رۆڤار
82

و کار لــە وەرگێڕانیــدا دەکات و بــە پشــتیوانیی 
چــاپ  بــۆ  ئامادەبوونیــدا  لەگــەڵ  گــەورە  خــوای 

بــاڵوی دەکاتــەوە.
ســەرجەمی  زنجیــرەی  لــە  بــەرگ  دواییــن   -٩
پەیامەکانــی نــوور بەرگێکــی گەورەیــە بــە نــاوی 
)ژیاننامــەی بەدیعوززەمــان ســەعیدی نوورســی( 

کــە بــە کــوردی بــاڵو کراوەتــەوە.
کتێبــی  لــەم  ســەرەکی  بابەتــی  بێگومــان 
ژیانــی  قۆناغەکانــی  دەرخســتنی  ژیاننامەیــەدا 
تــا  منداڵییــەوە  لــە  هــەر  مامۆســتا نوورســییە 
لــەو  زۆر  بەشــێکی  و  ژیانــی  دواســاتەکانی 
دادگاکانــدا  لــە  کــە  تێدایــە  بەرگرییانەشــی 
پێشکەشــی کــردوون و زۆرێــک نامــەی تێدایــە 

ژیانیــەوە. بــە   قۆناغەکانــی  پەیوەنــدن  کــە 
لێــرەدا بــە پێویســتی دەزانیــن ئــەو کتێبانــەی 
تریــش )بێجگــە لــە بەرگــە گــەورەکان( كــه  تــا 
ئێســتا بــە زمانــی کــوردی بــاڵو کراونەتــەوە، 
زۆر بــە کورتــی بــە خوێنــەری بەڕێــز بناســێنین.
ئــەم کتێبانــە هەریەکەیــان بەشــێک یاخــود چەنــد 
ــەو  ــان ب ــە گــەورەکان و دانەری ــە کتێب بەشــێکن ل
جــۆرەش بــاڵوی کردوونەتــەوە. بــۆ نموونــە 
ــاوی  ــەکان( ن ــی )وت ــە کتێب ــەم( ل ــەی دەی )وت
ســەربەخۆش  بــە  و  حەشــر(ە  )پەیامــی 

بــاڵو کراوەتــەوە.
بــۆ زمانــی  لــە مــاوەی وەرگێڕانــدا 
کوردی، وەرگێڕ تا ئێســتا ســیوپێنج 
کــردووە.  چــاپ  لەمانــە  کتێبــی 
بــۆ ئاشــنابوونی خوێنــەر پێیــان، 
لێــرەدا نــاوی هەندێکیــان دەهێنین:
ــران،  ــی پی ــاران، پەیام ــی بیم پەیام
سروشــت  بچووکــەکان،  وتــە 
هونەرمەنــد؟  یــان  هونــەرە 
دواڕۆژ،  ژیانــی  و  مەالئیکــەت 
ــی ئیخــالس  ــەزان، پەیام ــی ڕەم پەیام
و برایەتــی، مــرۆڤ و ئیمــان، بــەری 
موعجیزاتــی  ئیمــان،  دەرختــی 
پەنجــەرەکان،  ئەحمــەدی، 
مــن...  حەشــر،  پەیامــی 
بزووتنــی  و  مــرۆڤ  خــودی 
الوان،  ڕابــەری  گەردیلــەکان، 

ڕابــەری خوشــکان، ڕابــەری خزمەتگوزارانــی قورئــان، 
ڕاســتیی تەوحید، ڕاســتییەکانی ئیمان، شــوکرانەبژێری، 
قورئانــی،  موعجیزاتــی  گەشــتیارێک،  بینینەکانــی 
ســوننەتی پێغەمبەر پلیکانە و ڕێبازە، موناجات، وتاری 
شــام، مونــازەرات، بڕوانامــەی هــەردوو قوتابخانــەی 
ــد. موســیبەت، گزنگــەکان... ئامــاژەکان... هێمــاکان... هت
ــە  ــە زۆر ب ــە کوردییان ــەم وەرگێڕان ــن: ئ ــەوە بڵێی ماوەت
وردی و دڵســۆزی ئەنجــام دراون. چونکــە بــۆ دڵنیایــی 
هەمــوو  وەرگێڕانــی  دوای  کارە،  ئــەو  وردیــی  لــە 
کتێبێــک و پێــش لەچاپدانــی، یەکــەم شــت لەگــەڵ دەقــە 
دەقــە  لەگــەڵ  تــر  جارێکــی  پاشــان  عەرەبییەکەیــدا، 
تورکییەکەیــدا بــەراورد کراوەتــەوە گــەر ئەســڵەکەی 
ــە  ــەم کوردیی ــک ئ ــد جارێ ــر چەن ــت. دوات تورکــی بووبێ
لــە الیــەن چەنــد شــارەزایەکەوە و بــەراورد کــراوە، 
ــەوە و  ــی و داڕشــتنەوە خوێنراوەت ــە ڕووی زمانەوان ل
پێداچوونــەوەی بــۆ کــراوە و ڕێکســازیی الپــەڕەکان و 
فۆنــت و قەبــارەی فۆنــت و وردەکاریــی تــری پێــش 
بــە چاپێکــی  بۆیــە  ئەنجــام دراون.  بۆیــان  لەچاپــدان 
ــەی  ــە کتێبخان ــە ل ــاب و ڕێــک و قەشــەنگ و کەموێن نای

کوردیــدا کەوتوونەتــە بەردەســتی خوێنەریــان.
باکــوور،  ڕێنیشــاندەرەکەی  ئەســتێرە  بەڵــێ، 
پرشــنگ  باشــووردا  لــە کوردســتانی  ڕووناکییەکــەی 
لــە  ســوودوەرگرتنە  هەنگاونانــی  شــایانی  و  دەدات 

. ڕووناکییەکەیــدا
نەتــەوەی کــورد مافــی خۆیەتــی شــانازی بــە زانایەکــی 
ئــاوا نــاوازەی خۆیــەوە بــکات و وەکــو نەتەوەکانــی تــر 
ــی ئاشــنا  ــر پێ ــش زیات ــوە، ئەمی ــێ بینی ــە ســوودیان ل ک

ببێــت و بیــکات بــە سەرمەشــقی خــۆی.
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جوانبینی و جوانیناسی: 
ــوە،  ــەكان زانی ــەی ئارامــی و ئاســوودەیی مرۆڤ ــە هــۆكار و مای ــەكان ســێ شــتیان ب ــە دێرین ــەكان و ڕۆمیی یۆنانیی

ــال«. ــان »جم ــی« ی ــە«، ســێیەم: »جوان ــان »چاك ــر« ی ــەت«، دووەم: »خێ ــان »حەقیق ــەم: »ڕاســتی« ی یەك
گەڕان بەدوای حەقیقەتدا لە مێژووی مرۆڤایەتیدا »زانســت«ی دروســت كردووە. گەڕان و بەدووكەوتنی »خێر«، 
»ئەخــالق«ی لــە نێومانــدا پێــك هێنــاوە و دروســت كــردووە و گه ڕانیــش بــەدوای »جوانــی و جوانیبــوون«دا بــووه  
بــە هــۆی دروســتبوونی »هونــەر«. ئــەوەی فەلســەفە لەبــارەی هونــەرەوە دەتوانێــت بیڵێــت، »حەقیقەتــی جوانی«یــە 
ــارەی فەلســەفەوە بیڵێــت، »جوانیــی حقیقــەت«ە. ئەمــەش دەشــێت جیهانبینییەكــی  ــەر دەتوانێــت لەب ــەوەی هون و ئ
ســەربەخۆ بێــت بــۆ خــۆی ئەگــەر بــوون بــە جــوان بزانیــن و مــرۆڤ بــە بوونەوەرێكــی جوانیپەرســت مانــا بكەیــن، 
ئــەو كاتــە ســەرمایەیەك بــە نــاوی عیشــقەوە بــە دەســت دەهێنیــن كــە دەتوانێــت جیهانێكــی نــوێ و مرۆڤێكــی دیكــە 
دروســت بــكات. لــە دیــدگای جوانیناســییەوە بــوون جوانــە و دروستكەرەكەشــی ڕەهــای جوانــی و جوانیــی ڕەهایــە. 
ــەكان  ــە جوانیی ــەوە و الدان ل ــە هــۆی بێئاگایی ــەكان ب ــە و مرۆڤ ــدا فەرمانڕه وای ــە بەســەر بوون عیشــق یاســایەكە ك
محجــور ماونەتــەوە و عیشــقیان نادیــدە وەرگرتــووە و بــە هەمــان ئەنــدازەش گرفتــاری بــەاڵ بــوون. تەنانــەت دەشــێ 
فەلســەفەی بــوون بــە كلیلەكانــی وەكــو جوانــی و عیشــق بكرێنــەوە. ئــەو كاتــە بــە نیگایەكــی نوێوە بە جیهــان دەگەین، 

جوانبینیی سەعیدی نوورسی
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بــە گوتــەی ســەعدی شــیرازی:
بــە جهــان خــرم از انــم كــە جهــان خــرم 

ازاوست 
ــم  ــە عال ــە هم ــم ك ــە عال ــر هم عاشــقم ب

ازاوســت
ــە  ــگا و ڕوانین ــەم جــۆرە نی ــەت ب تەنان
دەتوانرێــت مانــا بــە ژیــان ببەخشــرێت 
ئاســمانیش  عیشــقی  ڕێگــەی  و 
ژیانیــش  ئامانجــی  و  بدۆزینــەوە 

گوتەنــی:  )حافــز(  بدۆزینــەوە: 
عالــم  بــاغ  تماشــای  ز  دل  مــراد 

؟  چیســت
بــە دســت مــردم چشــم از رخ تــوگل 

چیدن
فەیلەســوف  و  و  مەعنەوییەتگــەرا 
سویســی  نــاوداری  عاریفــی  و 
»فریتیــوف شــوان« لــە بنەماكانــی 
جوانیناســیدا دەڵێــت: تەریقــەت چــوار 
الیەنــی ســەرەكی دەگرێتــەوە، الیەنی 
فێــركاری  و  ئامــۆژە  كــە  تیــۆری، 
شایەدیی بۆ دەدات. الیەنی ئیرادی 
یــان تەكنیكــی، كــە ئامــرازەكان و 

هــۆكارە ڕاســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆكانی 
الیەنــی  دەگرێتــەوە.  »طریــق«  ڕێگــە 
ــە  ــە فەزیلەت ــی كــە پەیوەســتە ب ئەخالق
و  دەرەكییەكانــەوە  و  ناوەكــی 
الیەنــی جوانیناســانە كــە ڕەمززانــی 
كــە  هونــەره   و  هێمــاكاری  و 
هــەم  و  زەینــی  ڕووی  لــە  هــەم 
بــەوەوە  عەینییــەوە  ڕووی  لــە 
وابەســتە و پەیوەســتن. جوانــی لــە 
پیشــاندەری  دەرەكییــەوە،  ڕووی 
یــان  نەبەخشــین،  یــان  بەخشــین 
و  ئایینــداری  لــە  دەســتەواژەیەك 
ڕوونكــەرەوەی  ڕێڕەوەشــەوە  لــەم 
هێماكاریــی  ڕەمــزكاری و  جۆرێــك 
ناوەكــی  ڕووی  لــە  ئیالهیاتییــە. 
پەیوەنــدی  لــە  »باطن«یشــەوە 
لەگــەڵ چاودێــری »مراقبــە« و 
یادكردنــەوە »ذكــر«ی شــاراوە، 

مەعنــەوی  هــۆكاری  مەعنــەوی  ئامــرازی  و  ڕۆڵ 
دەگێڕێــت. مەبەستیشــمان لــە »جوانیناســیی تــەواو 
كــە  زانســتێكە  لــە ڕاســتیدا  كامــل«  - زیباشناســی 
نــەك تەنهــا گرنگــی بــە جوانیــی هەســتپێكراو ده دات، 
دەدات.  مەعنەوییەكانیــش  بنەمــا  بــە  گرنگــی  بەڵكــو 
ــی هەمیشــەیی  ــە ڕوونكــەرەوەی پەیوەندی ــەم بنەمای ئ
ــەرەو ســەیر  ــان ب ــەرەكان و شــێوەكانی هەنگاون هون

ســلوكن.١ و 

عیرفان و جوانبینی
عه بدولكه ریــم  )د.  نــاودار  فەیلەســوفی  و  بیریــار 
دەڵێــت:  مەعیشــەت(دا  و  )حیكمــەت  لــە  ســروش( 
ــە و  ــەم جیهان ــی ل ــی جوان ــای بینین ــە توان ــان وات عیرف

جوانكاركــردن.٢ و  جوانبینیــن 
یەكێك لە قوتابخانە گەورەكان لە عیرفانی ئیسالمیدا، 
قوتابخانــەی جوانیپەرســتی یــان جوانیناســیی نــاوە 
)ئەبــوو  بــە  كۆچییــەوە  ســێیەمی  ســەدەی  لــە  كــە 
حیلمانــی فارســی( دەســتی پــێ كــردووە و لــە ڕووی 
بنەمــای  لەســەر  و  مەعریفەتناســی  و  بوونناســی 
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جوانــی و »جمــال« ڕاڤــەی بــوون ڕوون دەكاتــەوە. 
ــە و هەرچییشــی دروســت  ــەدا خــودا جوان ــەم دیدگای ل
كــردووە جوانــە، لــە الیەكــی تریشــەوە بــوون جیلــوە 
و دەركەوتــەی جوانــی و »جمــال«ی هەقــە و شــتێكی 
تــر جگــە لــە ئــەو و جوانیــی ئــەو كــە لــە ئاســتی جیــاواز 
جیــاوازدا جیلــوەی كــردووە و دەركەوتــووە، بوونــی 

ــە.3 نیی
ئیســالمی  عیرفانــی  باوكــی  و  گــەورە  عاریفــی  الی 
»محــی الدیــن العربــی« پەیوەندییەكــی پتــەو لــە نێــوان 
عیشــق و جوانیــدا هەیــە. عیشــق بــە خــودی خــۆی بــە 
بەهایەكــی ســەربەخۆ ناژمێردرێــت. بونیــادی عیشــق 
جوانییــە. خــودای گــەورەش بــە هەمــوو جوانییەكانیــەوە 
لــە جیهانــدا تەجەلــالی كــردووە و دەركەوتــووە، له بــه ر 
ئەمەشــە مــرۆڤ خــودای خــۆش دەوێــت. ســەرچاوەی 
جوانییــە مادییەكانیــش خودایــە؛ واتــە شــێوە و وێنــەی 
جیهان و هەر لەبەر ئەوەشە جوانییە مەعنەوییەكانیش 
وەكــو زانســت، مەعریفــەت و ئەخــالق ڕیشــەیەكیان لــە 
جوانــی و دەركەوتەكانــی خــوادا هەیــە. بــەاڵم مرۆڤیــش 
زەوی  ڕووی  ســەر  لــە  خوایــە  خەلیفــەی  و  جوانــە 
خلقنــا  ]لقــد  فەرموویەتــی:  خــۆی  گــەورە  خــودای  و 
االنســان فــی احســن تقویــم[ و دەركەوتــە و تەجەلــالی 
خــودا بــە باشــترین شــێوە دەردەكەوێــت. ئــەم عیرفــان 
و جوانبینییــەش لــە خــودی ئیســالمەوە ســەرچاوەی 
و  نووســەر  لــەو  هەندێــك  پێچەوانــەی  بــە  گرتــووە. 
لێكۆڵەرانــەی كــە لــه  ئەدەبیاتــی كوردیشــماندا بۆنــی 
ئــەم گوتەیــە لــە نووســین و توێژینەوەكانیانــدا هەســت 
پــێ دەكرێــت و ڕەنگــی ئــەو قســەیەی كــە دەوترێــت 
ــە نووســین و  ــە دەرەوەی ئایینــی ئیســالمە ل عیرفــان ل
قســەكانی ئەوانیشــدا ڕەنگوبۆیەكــی هەیــە و ددانیــان 

پێــدا نــاوە.4
ئەگــەر لــە كایەیەكــی گــەورەی وەكــو زانســتی ئەخــالق 
ــۆ  ــن، ب ــی ب ــوەرەكان ئەخالق ــدا پێ و فەلســەفەی ئەخالق
نموونــە مــرۆڤ دەبێــت ڕاســتگۆ بێــت و ڕاســتگۆیی 
ئەوەیــە  لەبــەر  ئــەوە  نــەكات،  درۆ  و  پیشــە  بكاتــە 
ڕاســتگۆیی شــتێكی ئەخالقییــە و درۆنەكــردن بابەتێكــی 
ــدا  ــە عیرفان ــەاڵم ل ــی ناپەســەنده . ب ــی و كارێك نائەخالق
ــە  ــە، بەڵكــو شــتێكە ل پێــوەر ئەخالقــی و نائەخالقــی نیی
ســەرووی ئەخالقــەوە كــە ئەویــش بابەتــی جوانــی و 
بۆیــە الی عاریفــان و دونیــای  پێــوەری جوانبینییــە، 
عیرفانــدا، مــرۆڤ لەبــەر ئــەوەی ڕاســتگۆیی دەكاتــە 

پیشــە و لــە درۆ دوور دەكەوێتــەوە، چونكــە ڕاســتگۆیی 
جگــە لــەوەی بابەتێكــی ئەخالقییــە، ئــەوا شــتێكی جوانــە 
كردەوەیەكــی  و  ناشــیرین  شــتێكی  درۆكردنیــش  و 

ناجوانــه  و ڕۆحــی برینــدار دەكات. 
عیرفــان  و  عاریفــان  تایبەتمەندییەكانــی  لــە  یەكێــك 
بــە گشــتی بریتییــە لــە جوانبینــی و هەســتكردن بــە 
ــە  ــك ل ــرێ یەكێ ــك، دەشــێ بوت ــە جۆرێ ــەكان، ب جوانیی
لــە  بریتییــە  عیرفــان  و  عاریفــان  بنەماكانــی  و  پایــە 
جوانبینــی و جوانیناســی. تەنانــەت هەندێــك لــە عاریفــان 
ناوبانگیــان  جوانپەرســت  یــان  جوانیپەرســت  بــە 
دەركــردووە و ناســراون، نموونــەی ئەمانەش، كەســانی 

وەكــو ئیبــن عەرەبــی و ئەحمــەد غەزالــی و...
ئەگــەر عیرفانــی ئیســالمی بــە گوتــەی )مارتیــن لینگــز(
ســەردەمی  بەناوبانگــی  عاریفــی  و  ی شكســپیرناس 
نــوێ ئــەو ئــاوە بێــت كــە بــەردەوام شــەپۆل دەدات 
و بــەرز و نــزم دەبێتــەوە و دەریائاســا بێــت كــە لــە 
كاتــی بەرزبوونــەوە و دروســتبوونی شــەپۆلەكاندا بــۆ 
ــەوە  ــی گەڕان ــە كات ــن شــوێنەكان دەڕوات و ل دوورتری
و نیشــتنی ئــەو شــەپۆالنەدا هەمــوو ئــەو چااڵنــە پــڕ 
دەكاتــەوە كــە لــە كەنارەكانیــدا دروســت بــوون،٥ ئــەوا 
مرۆڤــەكان یــان عاریفــان بەپێــی گەورەیــی و بچووكیــی 
ڕۆحیــان پــڕ دەبــن لــە ئــاوی دەریــا و بەمــەش هــەر 
كەســە و هێنــدەی بــوون و ڕۆحــی خــۆی لــەو دەریایه دا 

تاوه گــۆزی(  )مەولەویــی  و  دەكات  نــۆش  ئــاو 
ــی: گوتەن

هەر كەس بناڵو وەقەد ناڵەی ویش
هەر كەس بنوشۆ وەپیاڵەی ویش

واتە: 
ئیــدی لێــرەوە هــەر عاریفێــك و ڕۆحمەزنێــك هێنــدەی 
گــۆزەی ڕۆحــی خــۆی لــەو دەریــای مەعنەوییــەت و 
مــەزن دەبێــت و  تێرئــاو دەبێــت و ڕۆحــی  عیرفانــە 

پەیوەســت دەبێــت بــە دەریــاوە. 

نوورسی و جوانبینی:
ڕۆحمەزنێكــی  جیهانــی  نێــو  بچینــە  دەشــێ  لێــرەوە 
ئــەوەوە،  جیهانــی  لــە  و  نوورســی(  )ســەعید  وەكــو 
وەكــو عاریفێــك، جوانبینــی پیشــان بدەیــن. بێگومــان 
ــەر  ــف. ئەگ ــای عاری ــە مان ــووە ب ــف ب )نوورســی( عاری
عاریفــان  ســەرەكییەكانی  ســیفەتە  و  تایبەتمەنــدی 
پێــوەر بــن بــۆ كەســی عاریــف، یــان مرۆڤــی عاریــف و 
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ناعاریــف جــودا بكەینــەوە كــە زۆرێــك لــە عاریفــان 
مەعنەوییــەت  عیرفــان و  بــواری  لێكۆڵەرەوانــی  و 
ســیفه تانه   ئــه م  ئــه وا  كــردوون،  پــێ  ئاماژەیــان 

ئەمانــەن:
١- ڕازئامێزبوون.

٢- فراوانی.
3- كەشفكاری مرۆڤەكانی.

4- زیندووێتی.٦
مێــژووی  كــوردەی  پیــاوە  ئــەم  پێوەرانــە،  بــەو 
شارســتانییەتی ئیســالمی و فەرهەنگــی كوردیمان 
عاریــف بــووە بــە مانــا ڕاســتەقینەكەی. هەرچەندە 
ئــەو پێیەكــی لــە نێــو دەركەوتنــی دونیــای نــوێ و 
مۆدێرنــەدا بــووە و پێیەكــەی تــری لــە نێو دونیای 
پێــش مۆدێرنــە و جیهانــی پێــش مۆدێرنــە، بــەاڵم 
توانیویەتــی وەكــو عاریفێــك بــژی و ژیــان بــكات، 
لــە كاتێكــدا سەردەمناســەكانی دونیــای نــوێ و 
ــە ســەردەمی  ــان وای ــە باوەڕی ــی مۆدێرن بیرمەندان
بــە  عاریــف  دروســتبوونی  ســەردەمی  نــوێ 
ماناكــەی پێشــوو نییــە و عاریــف لــەم ســەردەمەدا 

بوونــی نییــە یــان دروســت نابێــت. 
بــۆ  خۆشەویســتیە  دەربڕینــی  مــن  ڕێبــازی 
ناحەزییــە  دەرخســتنی  و  )خۆشەویســتی( 
مــن  الی  واتــە  )دوژمنــداری(...  بــۆ 
جیهانــەدا  لــەم  شــت  خۆشەویســترین 
ناخۆشــترین  )خۆشەویســتییە(... 
الی  شــتیش  ناپەســەنترین  و 
و  دوژمنایەتــی  و  ناحــەزی  مــن 

٧ یەتییــە. دژا
جوانــی  بــۆ  نوورســی  ڕوانگــەی 
ڕووكەشــیدا  جوانیــی  لــە  تەنهــا 
ــە  ــە پەیوەســتە ب ــەوە ك ــورت نابێت ك
بــە  پەیوەســتە  بەڵكــو  چاوەكانــەوە، 
ئــەو  و  »مطلــق«ەوە  ڕەهــا  جوانیــی 
توخمەكانــی  هەمــوو  لــە  جوانییــەش 
تاكــو  گــەورەوە  لــە  هەیــە  بوونــدا 
جوانیــی  هەروەهــا  گچكەترینیــان، 
لــە هەمــوو تونخمەكانــی بوونــدا 
پــێ  جیلــوە  و  دەرخســتووە 
گەلێــك  گەرچــی  كــردووە 
بــە  بــن و ئەمــەش  بچووكیــش 

ددانپێدانــان بــە خــاوەن جوانیــی ڕەهــادا دەردەكەوێــت 
و نومایــان دەبێــت. چونكــە )نوورســی(یش هــەروەك 
عاریفانــی تــر پێیــان وایــە بــوون و دروســتكراوەكانی 
وێنەدانــەوە و جیلــوەی جوانیــی خوداییــن، )فەروغــی 
بەســتامی( لــە دوو دێڕەشــیعری جوانــدا ئامــاژەی بــۆ 

دەڵێــت: و  كــردووە  ئەمــە 
كی رفتەای ز دل كە تمنا كنم تو را
كی نهفتەای زل كە پیدا كنم تو را

با صد هزار جلوە برون امدی و من
بە صد هزار دیدە تماشا كنم تو را

واتــە: »كــەی لــە دڵ ڕۆیشــتووی تاكــو ئــارەزووت 
بكــەم، كــەی لــە دڵ شــاراوە بوویــت تاكــو بتدۆزمــەوە، 
بــە ســەد هــەزار جیلــوە خۆت دەرخســت و دەركەوتی، 
ســەیرت  نیــگاوە  و  دیــدە  هــەزار  ســەد  بــە  منیــش 

دەكــەم.«
بۆیــە لــە )پەیامەكانــی نــوور(ی ئــەم عاریفــەدا بــوون، 
دەرخســتن و پیشــاندانی دروســتكراوەكانی خودایە و 
جوانــی و وردیــی دروستبوونیشــیان، وێنــەی جوانیــی 

خودایین.٨
ــاش  ــەی )نوورســی( زۆر ب ــی عاریفان ــن ڕوانین دەبینی
نومایــان دەبێــت و هەمــان ئــەو خاڵــە هاوبەشــانەی 
مرۆڤــە  و  مەعنەوییەتگەرایــان  و  عاریفــان  الی 
ڕۆحانییەكانــی لــە هــەر شــوێنێكی ئــەم ســەرزەمینەدا 
بوونیــان  بــە  هەســت  )نوورســی(یش  الی  هەیــە، 
دەكرێــت و لــە ئەزموونــی ڕۆحیــی ئەویشــدا نــەك هەر 
جێگەیەكیــان هەیــە، بەڵكــو بەشــێكن لــە ئەزموونــی 

ــەو. ئ
ئەزموونــە عیرفانییەكانــی كــە جوانــی و جوانبینیــان 
لــێ دەچۆڕێــت، الی ئــەم پیــاوە كوردە شــایەنی ئەوەن 
ســەردەمی  نیشــتەجێبوانی  ئێمــەی  و  بگوازرێنــەوە 
مادیگــەری ســوود  دونیــای  و  تەكنۆلۆژیــا  و  نــوێ 
نەبــێ  هیــچ  بتوانیــن  و  وەربگریــن  لــێ  كەڵكیــان  و 
ئــازاری ڕۆحــی خۆمــان و مرۆڤــە ئازاراوییــەكان كــەم 
بكەینــەوە، كــە دیــارە یەكێــك لــە تایبەتمەندییەكانــی 
ســەردەمی نــوێ زۆرتربــوون و زێدەتربوونــی ئــازارە 

ڕۆحــی و دەروونییەكانــە.
مامۆســتام  هەشــتاهەزار  مــن  دەڵێــت:  )نوورســی( 
ئــەوە  بانگەشــەی  دەتوانێــت  هەیــە! كەســێك چــۆن 
ئەگــەر  ببێــت؟  مامۆســتای  هــەزار  هەشــتا  بــكات 
ئینجــا  بووبێــت،  ســاڵ  هەشــتاهەزار  تەمەنیشــی 



87رۆڤار
دەتوانێــت هەشــتا هــەزار مامۆســتای هه بێــت! بــەاڵم 
مامۆســاتاكانی )ســەعید نوورســی( مامۆســتای ئاســایی 
كــە  مامۆســتایانێكن  )نوورســی(  مامۆســتاكانی  نیــن، 
تەنانــەت )بــە تەعبیــری خــۆی( مێشــیش مامۆســتای 
پاككردنــەوەی  خەریكــی  هەمیشــە  مێــش  كــە  بــووە! 
ــرە  ــی )ســەعید نوورســی( زۆر فراوانت ــی. جیهان خۆیەت
پــێ  لــە ئێمــە هەســتی  لــەو جیهانــەی كــە هــەر كام 
دەكەیــن، جیهانێــك كــە لــە یــەك چركــەدا هەشــتاهەزار 
ــە ڕۆحــی  ــووە و ل ــەو هەب ــە بەرچــاوی ئ مامۆســتای ل

بــووە.٩ ئــەودا حــزووری 
یاخــود ئــەو مامەڵــە شــهودی و ســەیرەی كــه  ڕەنگــە 
تێگەیشــتنی بــە الی ئێمــەی ســەردەمی نوێــوه  ســەخت 
بــێ، چ ئەنجامدانــی ئــەو كارانــەی ئــەو و مامەڵەكردنــی 
لــەو جــۆرە، وەك ئــەوەی لــە مــاوەی )٢٠( خولەكــدا 
ــە  كتێبێكــی ســەد الپەڕەیــی نووســیوە، جــار هەبــووە ب
دوو ســەعات كتێبێكــی سەدوســی الپەڕەیــی، دووســەد 
الپەڕەیــی و سێســەد الپەڕەیــی نووســیوە! ئــەوە یەكێكــە 
و  مۆدێرنــە  پێــش  ســەردەمی  تایبەتمەندییەكانــی  لــە 

ــەڵ شــتەكاندا.١٠ ــەی )شــهودی( لەگ مامەڵ
ــاژەاڵن و  ــەڵ ئ ــی و دراوســێیەتی لەگ یاخــود هاوڕێیەت

بوونەوەرانــی تــر، وەك ئــەوەی كــە دراوســێیەتی لەگەڵ 
مێروولــەدا كــردووە و بەشــی خــۆراك و خــواردن داوە 
ــەوەی الی  ــدا كــردووە، هــەر وەك ئ ــەی لەتەك و مامەڵ
عاریــف و شــاعیرێكی وەكــو )ســوهرابی ســپهەری( 
ئــەم جــۆرە مامەاڵنــە دەبینیــن و لــە باســی ژیاننامەیــدا 
هاتــووە، یارمەتیــی مێروولەكانــی داوە و چیلكــەداری 
ــن.  ــاون تاكــو نەخنكێ ــۆ دان ــاوەكان ب ــە ســەر ڕووی ئ ل
ئەمانــە هەمــوو ئەوەمــان پــێ نیشــان دەدەن ئــەم پیــاوە 
بــە هــۆی ئەزموونــی قــووڵ و ڕۆحانیبوونیــەوە چەنــدە 
و  تایبەتمەنــدی  كــە  جوانبینییــش  و  بــووە  جوانبیــن 
یەكێكــە لــە ســیفەتەكانی عاریفــان و ڕۆحانییــەكان، لــەم 

پیــاوەدا حــزووری هەبــووە. 
هەروەها كۆمەڵە تایبەتمەندییەكی دیكە كە تایبەتمەندی 
و ســیفاتی عاریفــان و كەســە ڕۆحانییەكانــن، لەوانــە، 
ڕووداوەی  ئــەو  وەك  ڕاز،  هەبوونــی  و  ڕازئامێــزی 
كاتێــك  دەكــرێ  بــاس  )نوورســی(یدا  ژیانــی  لــە  كــە 
ئــەم  و  »حەبیــب«  نــاوی  بــە  هەبــووە  قوتابییەكــی 
ــە  ــدا دێت ــە نوێــژی بەیانی ــەی هەمــوو شــەوێك ل قوتابیی
الی )نوورســی( و وانــە دەخوێنێــت، ئەمــەش لەبــەر 
ئــەوەی بــە نهێنــی قوتابــی بــووە و ترســی هەبــووە لــە 
ڕۆژدا كێشــەی بــۆ دروســت ببێــت، بۆیــە لــەو كاتانــەدا 
ــت  ــر دێ ــە. شــەوێكیان زووت ــەم عاریف ــی ئ ــە خزمەت دێت
و  پاڕانــەوە  خەریكــی  )نوورســی(  دەكات  ســەیر  و 

نزاكــردن و ڕاز و نیــازە لەگــەڵ پــەروەردگاردا، 
بۆیــە )نوورســی( هــەر خەریكــی نــزا و موناجاتــی 
خۆیەتــی و كاردانــەوەی بەرامبــەر بــەم قوتابییەی 
)حەبیــب( بــە  نیازەكــەی،  و  ڕاز  دوای  نابێــت، 

ی قوتابــی دەڵێــت، مــن ڕازیــم تەنانــەت )حەبیب(ێكــی 
وەكــو تــۆش بكەوێتــە نێــوان خــۆم )حەبیب(مــەوە، كــە 
مەبەســتی خــوای گەورەیــە كــە مەعشــوق و مەحبوبــی 

ڕاســتەقینەیەتی.
ئەمانــە و چەندیــن نموونــە و نهێنیــی دیكــەی ژیانــی ئــەم 
عاریفــە مەزنــەی كــورد كــە ئەگــەر لەبــەر كوردبوونــی 
ئێســتا  كــە  لــەوەی  دەبــوو  ناســراوتر  زۆر  نەبوایــە، 
هەیــە. دیــارە لــە وتارێكــی كورتــی وەكــو ئــەم بابەتــەدا 
ناتوانیــن ئەزموونــە قــووڵ و جوانبینییەكانــی ئــەم پیــاوە 
بــاس بكەیــن. ئاخــر پەیامەكانــی ئــەو كــە سەدوســی 
كتێبــن، لــە مــاوەی نزیكــەی بیســتوچوار ســاڵدا و لــە 

نێــوان ســااڵنی )١٩٢٦-١٩٥٠( نووســیوونی.١١
بۆیــە پێویســتمان بــە )نوورسی(ناســان و لێكۆڵەرەوانــی 
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وەك  هــەر  بــوارەدا،  لــەم  هەیــە  زێدەتــر  و  تــر 
ئــەوەی لــە واڵتــی )توركیــا(دا ســااڵنە كۆنفرانســی 
ــە  ــت و تیشــك دەخرێت ــۆ ئەنجــام دەدرێ ــەورەی ب گ
ســەر تانوپــۆ و بەرهــەم و بیــری ڕۆشــن و جوانــی 
ئــەم عاریفــەی مەزنــەی كــورد، بــەو ئومێــدەی ئــەم 
بابەتــە چكۆلەیــە توانیبێتــی پەنجەرەیەكــی گچكــە لــە 
دەروازەی جوانبینییــەوە بــە ڕووی دونیــا جــوان و 
ــەك  ــەوه ، دونیای قەشــەنگەكەی )نوورســی(یدا بكات
ــە  ــەوەی مرواریی ــە شــادیی ڕۆحــی و چنین جگــە ل
شــتێكی  ڕۆح  ئاوەدانكردنــەوەی  و  جوانــەكان 

ــە. ــدا نیی دیكــەی تێ

سەرچاوە و پەراوێزەكان: 
١- گۆڤــاری هــەژان، ســاڵی ٢٠١٠، ژمــارە ٢٥، لــە 

وێنــەوە بــۆ مانــا، موســعەب ئەدهــەم.
موســعەب  عیشــق،  لــە  گەورەتــر  عیشــقی   -٢

.٢٠١٠ چ٢،  ئەدهــەم، 
3- عرفانــی جمالــی، د. علــی اكبــر افراســیاب پــور، 
ــد، چــاپ نخســت، ١3٨٦، ص 4٦- انتشــارات ترفن

.4٧
4- گۆڤــاری هــەژان، ســاڵی ٢٠١٠، ژمــارە ٢٥، لــە 

وێنــەوە بــۆ مانــا، موســعەب ئەدهەم.
مارتیــن  چیســت؟  اســالمی  عرفــان   -٥
ــروزان راســخی، نشــر  ــە: ف ــز، ترجم لینگ
ســهروردی، تهــران، چــاپ اول، ١3٨١.
٦- تەحســین حەمەغەریــب، گۆڤــاری 

هــەژان، ژمــارە »١٧-١٨« ال ٩٢.
٧- سەعید نوورسی، سەالحەددین 
موحەممــەد، چاپــی یەكــەم، ال ١٧٧، 

.٢٠١٦
االخالقيــة  و  االيمانيــة  الوظيفــة   -٨
للنظــر الجمالــي فــي رســائل النــور، ا.د. 
عمــار جيــدل، ص ١٧٦-١٧٧. الجماليــة 
ــر االســالمي المعاصــر، ســوز  ــي الفك ف
االولــی،  الطبعــة  النشــر،  و  للطباعــة 

٢٠٠٦م.
حەمەغەریــب،  تەحســین   -٩
گۆڤــاری هــەژان، ژمــارە »١٧-

.١٠٦ ال   ،»١٨
حەمەغەریــب،  تەحســین   -١٠

گۆڤــاری هــەژان، ژمــارە »١٧-١٨«، ال ١٠٢ و ١٠3
١١- تەحســین حەمەغەریــب، گۆڤــاری هــەژان، ژمــارە 

»١٧-١٨«، ال ١٠٢ و ١٠3.



ناساندنی سەعید نوورسی
عەلی حەمەڕەسووڵ

»زۆر دەمێــک بــوو دەنگوباســی زانایــی و بلیمەتیــی ئــەم هەڵکەوتــووەم دەبیســت، بــەاڵم هەرچەنــدم ئەکــرد ژیــان 
ــە قەڵەمــی مامۆســتا  ــە ب ــەم دانای ــە ژیانــی ئ ــد ســاڵێک لەمەوپێــش نامیلکەیەکــم ل ــا چەن و بەســەرهاتیم نەئەزانــی، ت
محەممــەد ســەعید ڕەمــەزان بووتــی بــە دیــاری بــۆ هــات کــە لــە ســاڵی ١3٨4ه-١٩٦4م لــە چاپخانــەی جەزائیــر لــە 

شــام چــاپ کــراوە. منیــش بەشــی زۆریــم وەرگێڕایــە ســەر زمانــی کــوردی بەبــێ دەســتکاری.«
ئەمــەی ســەرەوە دەقــی دەســپێکی مامۆســتا شــێخ محەممــەدی خاڵــە بــۆ وەرگێڕانــی ئــەو نامیلکەیــەی کــە ئامــاژەی 

پــێ کــرد.
نامیلکــەی ناوبــراو نووســەرەکەی خوالێخۆشــبوو پ. د. محەممــەد ســەعید ڕەمــەزان بۆتانییــە )١٩٢٩-٢١/٢٠١3/3( 
کــە زانایەکــی نــاوداری کــوردە و دەســتی تیــرۆر لــە ڕووداوەکانــی ئــەم ســااڵنەی ســووریادا کۆتایــی بــە ژیانــی هێنــا. 
زیــاد لــە چــل دانــراوی بەهێــز و توندوتۆڵــی لــە بابەتــە هەســتیارەکانی ئایینــی ئیســالمدا بــە ڕێبازێکــی زانســتییانەی 
بــەرز و بــە داڕشــتنێکی ئەدەبیــی درەخشــان نووســیوە. »مــەم و زیــن«ی خانــی و »داســتانی خــەج و ســیامەند«ی 

بــە پەخشــانێکی نــاوازە بــە زمانــی عەرەبــی داڕشــتووەتەوە. 

شێخ محەممەدی خاڵ و
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بــە  و  عەرەبــی  زمانــی  بــە  نامیلکەیەشــی  ئــەو 
ــی کــورد  ــای گــەورەی گەل مەبەســتی ناســاندنی زان
زمانــی  خوێنەرانــی  بــە  نوورســی«  »ســەعیدی 
عەرەبــی نووســیوە و چەنــد جارێــک -چ لــە شــێوەی 
نامیلکــەدا و چ لــە شــێوەی وتــاری نــاو گۆڤــاردا- 

کردووەتــەوە. بــاڵوی 
محەممــەدی  شــێخ  مامۆســتا  خوالێخۆشــبوو 
خــاڵ کاتــێ ئــەو نامیلکەیــەی بــە دەســت دەگات، 
لەســەر  زانیاریــی  و  دی  دێتــە  ئاواتەکــەی 
بەدیعوززەمــان بــە دەســت دەهێنێــت. بەوەشــەوە 
بــە  دەیــکا  جــوان  پەخشــانێکی  بــە  ناوەســتێ، 

کــوردی.
خــاڵ،  مامۆســتای  کوردییــەی  بەرهەمــە  ئــەم 
مامۆســتا فــارووق ڕەســووڵ پیاچوونــەوەی بــۆ 
کردووە و پێشەکی و ڕوونکردنەوە و پەراوێزی 
پێویســتی بــۆ نووســیوە کــە ئاســانکاریی بــاش بــۆ 

ــەر دەکات. خوێن
وەفاتــی  پێــش  خــاڵ چەنــد ســاڵێک  مامۆســتای 
بــەو  کــە  ئــەکات  فــارووق  مامۆســتا  لــە  داوا 
بەرهەمــەدا بڕواتــەوە و تێبینییەکانــی پــێ بڵێــت. 
دەکات  جێبەجــێ  بــۆ  داواکارییەکــەی  ئەویــش 
دوای  دەنووســێت.  بــۆ  تێبینییەکانــی  و 
کۆچــی دوایــی مامۆســتای خــاڵ، الیەنــی 
باڵوکاریــش )نووســینگەی تەفســیر لــە 
پێشــنیازیان  تــر  جارێکــی  هەولێــر( 
بــۆ کــردووە کــە پیاچوونــەوەی بــۆ 
بکاتــەوە. بۆ ئــەم پیاچوونەوەوەیەی 
دوایــی، لەبــەر ئــەوەی پشــتی بــە 
تازەتــر  و  زیاتــر  ســەرچاوەی 
بەســتووە، وردەکاریــی زیاتــری تیــا 

کــردووە.
ڕاســتکردنەوەی  تێبینییانــەش  ئــەو 
و  چەمــک  و  ڕێكــه وت  هەنــدێ 
جیاوازییەکانی نێوان دەقە عەرەبییەکە 
خوالێخۆشــبوو  وەرگێڕانەکــەی  و 
مامۆســتا خاڵــن كــه  لــە پێشــەکی و 

ڕوو. خراونەتــە  پەراوێــزدا 
ســاڵەکانی  لــە  خــاڵ  شــێخی 
حەفتــادا هەوڵی چاپکردنی داوە، 
ڕۆشــنبیریی  وەزاره تــی  بــەاڵم 

ڕژێمــی پێشــوو ڕێــی پــێ نــەداوە.
مامۆستای خاڵ لەم بەرهەمەیدا دوای وەرگێڕانەکەی، 
دەقــی ئــەو بەشــە عەرەبییــەی ئەسڵکەشــی هێنــاوە کــە 

تەرجەمەی کردووە.
ئــەم  کۆتایــی  الپەڕەکانــی  لــە  فــارووق  مامۆســتا 
بەرهەمــەدا بــە کورتــی چەنــد دێڕێکــی لەســەر ژیانــی 
نووســیوە. دانــەر و وەرگێــڕ  مامۆســتای  هــەردوو 

ئــەم بەرهەمــە نموونەیەکــی پەخشــانی وەرگێڕانــە بــە 
خامــەی مامۆســتای خــاڵ.



حه سه ن مه حمود حه مەكەریم

هــەركات نــاوی ســەعیدی نوورســی دەبیســتم، وێنــەی تەقینــی كانیاوێكــی ســازگار دێتــە یــادم لــە بیابانێكــی قەحــت 
و وشــكدا كــە هیــوای ژیانــی تیــا نەمابێــت، یــا دەركەوتنــی مانگــی چــواردە لــە شــەوەزەنگێكی ئەنگوســتەچاودا كــە 
هیــوا نەمابــێ ڕۆشــنایی ببیننــەوە. لــە ســەرەتای هەشــتاكانی ســەدەی بیســتدا ئێمــە لــە ڕێخكســتنەكانی برایــان 
ــە شــێوازی ڕێكخســتنی  ــردەوە واز ل ــان ك ــی بەعــس بیرم ــە و ســتەمی ڕژێم ــی دۆخەك ــەر خراپی ــە هەڵەبجــە لەب ل
برایــان و كتێبەكانــی ســەید قوتــب و ئیمــام بەننــا بهێنیــن، خەریكــی ئیمانیــات و ناخــی خۆمــان بیــن. هاتــە بیرمــان 
كــە باشــترین كار بــۆ ئــەم قۆناغــە كتێبــە ناســكە ئیمانییــەكان و پەیامەكانــی نــوور و فكــری ســەعیدی نوورســی و 
مەســنەویی مەعنەویــی مەوالنــای ڕۆمییــە. ماوەیــەك بــوو مامۆســتا ئیحســان قاســم صالحــی لــە برایانــی موســڵ بــە 
تەرجەمەكردنــی ڕەســائیلی نــووری نوورســییەوە خەریــك بــوو لــە توركییــەوە بــۆ عەرەبــی، زۆری لــێ بــە چــاپ 
ــە شــێوەیەك  ــرا و ب ــەش دەك ــۆ هەڵەبجــە و داب ــارد ب ــە دەن ــۆ ئێم ــەی ب ــەو كتێبان ــوو جــار باوەشــێ ل ــد، هەم گەیان
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ــێ و ســبەی  ــه  ئەمــڕۆ الی مــن ب ــدەوە ك دەمانخوێن
الی یەكێكــی تــر. لەزەتــی زۆرمــان لــێ دەبــرد.

ڕۆژێــك مامۆســتا ئیبراهیــم ڕیشــاویی ڕەحمەتــی 
بــە  هێنــام  بــۆ  نوورســی  تەرجەمــەی  كتێبێكــی 
نــاوی )مشــاهدات ســائح یســئل الكــون عــن خالقــە(. 
كتێبێكــی فەلســەفیی ورد و قــورس بــوو، چەنــد جــار 
خوێندمــەوە و لێــی حاڵــی نەبــووم، بــەو داخــەوە 
ــی  ــی كان ــووی گەڕەك ــەم خان ــان یەك ــم. ماڵم خەوت
ــە  ــە ل ــا تەق ــە خەوم ــە هەڵەبجــە، ل ــوو ل عاشــقان ب
ــەوە  ــزاری خوشــكم چــوو بەدەمی دەرگا درا، گوڵ
و هاتــەوە وتــی مامۆســتایەكی نوورانــی لــە بــەر 
دەرگایــە تــۆی دەوێ، منیــش خــۆم كــۆ كــردەوە 
و ڕۆیشــتم، دەبینــم مامۆســتا ســەعید نوورســییە 
و  كاڵو  بــە  دانیشــتووە  شــەمەندەفەرێكدا  لــە 
مشــكییەكی ڕەش و قاتێكــی  مراخانییــەوە بــەو 
بینیبــوو.  كتێبەكانــدا  لــە  وێنه یــم  كــە  جــۆرەی 
خێــرا دەســتیم مــاچ كــرد و وتــم قوربــان فەرمــوو 
ــر،  ــا نەخێ ــووی ن ــن، فەرم ــدا بی ــە خزمەت ــەزە ل داب
تــۆ وەرە ســەركەوە بــا بڕۆیــن، بزانــم بــۆ لــەو 
كتێبــەم تێناگەیــت؟ بــە شــەمەندەفەر چوویــن بــۆ 
گواڵنــی شــێخ مۆمــن و باخــی شــێخ وەلــی لــه  
پشــتی هەڵەبجــە كــە هاوینەهەوارێكــی تــەڕ 
و پــاراو و پــڕ بــاخ و بێســتان و گــوڵ و 
گوڵــزار بــوو. لەســەرخۆ باســی كتێبەكــە 
و پەیوەندیــی ڕاســتەوخۆی گیــا و گوڵ 
و  خــۆر  و  ئاووهــەوا  و  مێــروو  و 
مانــگ و سروشــتی بــە خــواوەی بــۆ 
كــردم بــە شــێوازی كتێبەكــە و بــۆی 
شــی كردمەوە، پاشــان بــە قیتارەكە 
هێنامیــەوە بــۆ ماڵــەوە. كــە خەبــەرم 
بــووەوە، كتێبەكــەم هێنــا، مامۆســتا 
ــە دەنگــی خــۆی  ــی ب نوورســیم دەبین
چــووم  پاشــان  دەخوێنێتــەوە،  بــۆم 
بــۆ الی مامۆســتا ئیبراهیــم ڕیشــاوی 
و خەوەكــەم بــۆ گێڕایــەوە. مامۆســتا 
كــە چــوو بــوو بــۆ کەرکــووک بــۆ 
ئــەو  ئیحســان،  مامۆســتا  الی 
برایانــە  ئــەو  جــا  پرســیبووی 
لــەم پەیامانــە تێدەگــەن؟ ئەویــش 
شــتێك  لــە  ئەگــەر  وتبــووی 

تێنەگەیــن، مامۆســتا نوورســی خــۆی بــە قیتــار دێــت 
بــۆ هەڵەبجــە و تێمــان دەگەیەنــێ، هەقایەتەكــەی منــی 
ــووی حــەز  ــەوە. مامۆســتا ئیحســان وتب ــۆ گێڕابووی ب
دەكــەم ئــەم جــارە كــه  هاتــی بــۆ موســڵ، ئــەو بــرادەرە 
لەگــەڵ خــۆت بهێنــی بــا خــۆی بــۆم بگێڕێتــەوە، بــەاڵم 
مــن فیــرار بــووم. كــە مامۆســتا ئیحســان چووبــوو 
لــە  بــۆ كۆنگــرەی ســااڵنەی نوورســی  بــۆ توركیــا 
منــی  خــەوەی  ئــەو  كۆنگرەكــەدا  لــە  ئەســتەنبووڵ، 
گێڕابوویــەوە، وتبــووی بــرا كوردەكانمــان ئــاوا بــە 

ڕۆح تێكەڵــی ڕەســائیل و پەیامــی نــوور بــوون.
تــر  تــورك و گەالنــی  پێــش  كــورد  ئێمــەی  دەبــوو 
خزمــەت بــە فكــر و بۆچــوون و قەڵەمــی ئــەو زانــا 
كوردەمــان بكردایــە، بــەاڵم كەوتینــە دوای هەمــوو. 
قەڵەمــی  و  فكــر  و  زەیــن  بــە  پێویســتی  كــورد 
نوورســیە، لــە مەوالنــای ڕۆمــی دەچێــت، بــەاڵم بــە 
دوو ڕوو و داڕشــتنی جیــاواز، ڕســتەكانی جۆرێــك 
لــە جــادووی تێدایــە، ســەرنج ڕادەكێشــن، پــڕن لــە مانــا 
و مەغــزا و فكــر و زانیاریــی تــازە، داهێنانێكــی نوێیــە 
لــە دونیــای ســەقافەی جیهانیــدا. ئــەو فكرانــە دەمێكــە 
ــی و  ــە قۆناغــی پێشــوودا نال ــەر ل ــن، ئەگ ــە ون ــە ئێم ل
ــووە،  ــا خالیدمــان هه ب ــەوی و مەوالن مەحــوی و مەول
دوای ئــەوان نوورســی هــات، نوورســی لــە بــۆن و 
تــام و نەكهــەی ئەوانــە، ئــەوان بــە شــیعر، ئــەم بــە 
داڕشــتن. ئێمــە ماوەیــەك بــوو لــە تەنیایــی و دووریــی 
ــی  ــەو دووری و تاڵی ــەوە، نوورســی ل ــدا مابووین ژیان
ژیانــی كوردەوارییــەوە هــات و بەرەكەتــی هەنگوینــی 
فكــری خــۆی پــێ بەخشــین. نوورســی زیاتــر بــاس 
لــە فەلســەفە و دەرهێنانــی مانــا دەكات، خوێندنــەوەی 
دونیــا و عیرفــان و عەقــڵ و ئەخــالق و دادپــەروەری 
دەكات. فكــری ئــەو شــێوازێكی جیاوازتــرە. زۆر كــەم 
ــەون پشــتی ڕووداوەكان و  ــدا هەڵدەك ــە كۆمەڵگەكان ل
ــۆ  ــان ب ــەوە، هەوڵەكانی ــۆ بخوێنن ــان ب ــوی ناوەوەم دی
ئەوەیــە مانــدووەكان لــە جەنجاڵیــدا بحەوێنــەوە، لــە 
لێــواری ئارامیــدا بمێننــەوە، بچنــە دونیــای شــیعر و 
خەیــاڵ، داوا دەكــەن دۆســتی خۆیــان بــن و گــوێ 
بكەنــەوە،  خۆیــان  بــۆ  بیرێــك  بگــرن،  خۆیــان  لــە 
بەســەر  چییــان  كوێــن،  لــە  بزانــن  بكــەن  ســەیرێ 
لــە چڵــك و چەوێڵــی  هاتــووە، دەروون و له شــیان 
ژیــان بشــۆن، لەگــەڵ مەوالنــا ڕامێنــن، لەگــەڵ شــەمس 
شــیعر بڵێــن، لەگــەڵ تاوەگــۆزی عەشــقبازی بكــەن، 
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لەگــەڵ فەرەیــدون بفــڕن بــۆ لوتكەكانــی مەنتیــق، بچنــە 
نێــو دونیاكــەی مەحــوی و بێخــود و نالــی و ســالمه وه .
نوورســی لــە بۆتــەی ئیســالمی كــوردی و ڕیفۆرمــی 
ئایینــی دەرنەچــوو، لــەو بــوارەدا مایــەوە، تەقــەی لــە 
دەرگایەكــی داخــراو دا و ئاســان كردیــەوە. قســەی لــە 
فیتــرە و مەعریفــەی دینــی و ڕیفــۆرم و چاكســازی 
ــوارە  ــی و ب ــی ئایین ــە پیاوان ــەی بەنرخــی ل ــرد، ڕەخن ك
پراكتیكــی و دەقــە داڕێــژراوە كۆنەكــە هەیــە، ڕوویەكــی 
دەق  لــە  دەیــەوێ  ئیســالمییە،  فكــری  جیاوازتــری 
بــۆ قورئــان و  تــر  دەرچیــن و تەفســیر و ڕانانێكــی 
ــەم  ــێ بەره ــان ل ــای نوێی ــن، مان ئیســالم و ســیرە بكەی
بهێنیــن، داوای ڕای جیــاواز و بەهێــز دەكات لەســەر 
ئــەدەب و هونــەر و مۆســیقا و گۆرانــی و كولتــوور 
و  بیرتیــژ  ئــەو  مێــژوو،  و  فۆلكلــۆر  و  كەلەپــوور  و 
وردبیــن و دووربیــن و ئاییندەبیــن و جیــاوازە، دەیــەوێ 
پوختــی  لەگــەڵ  كــە  كایــەوە  بێنێتــە  تــر  شــێوازێكی 
ئیســالم و ســەردەمە نوێیەكــەدا بگونجــێ، دوور لــەو 
ســتایلە كۆنــەی كــە لەگــەڵ ئــەم دەمــەدا نایەتــەوە. ئــەو 
بــڕوای وایــە كــە ئیســالم بــۆ هەمــوو ســەردەمەكان 
گونجــاوە. لــە كۆنــدا لــە چوارچێــوەی چــوار مەزهەبــدا 

بــۆ  پێویســتی  خوێندنەوەیەكــی 
كــراوە، بــەاڵم ئەمڕۆكــە شــێوازێكی 
ــی دەوێ،  ــی نوێ تــر و خوێندنەوەیەك
ڕاكانــی  كــە  لــەو ڕوانگەوەیــە  هــەر 
لــێ  گومانــی  ڕووەوە  هەنــدێ  لــە 
دەكرێــت و پێگیــری لەگــەڵ بۆچوونــی 
هەنــدێ دەكات كــە بــە الیانــەوە وایــە 
بــووە و  كــە  ئەوەیــە  هــەر  ئیســالم 
بــۆ  لێكدانەوەیــان  كۆنــەكان  فەقیهــە 
ســاڵی  ســەدهەزار  تــا  و  كــردووە 
تــر پێویســتمان بــە لێكدانــەوه ی تــر 
نابێــت، تەنانــەت ســۆفی و ســەلەفی 
جۆرێــك لێــی دەڕوانــن، پێیــان وایــە 
لــە  ئــازاد  كەســانێكی  بیرۆكەكانــی 
فكــر و ئەخــالق بەرهــەم دەهێنــن كــە 
ــە  ــوێ ب ــێ و گ ــان ناب ســەمع و تاعەی

فیقــه و شــەریعەت نــادەن.
ئێمــە  قۆناغــەی  ئــەم  بــۆ  نوورســی 
پێویســتە، ســەرهەڵدانی بــەم زەینــە 
كــراوە ڕەخنەییــە بــۆ ئێمــە خەاڵتــە، 
وەك مەوالنــای ڕۆمییە، هەردووكیان 
لــە دوو گۆشــەنیگا و دەالقــەی جیــاوازەوە خۆمــان بــە 
ــە وردی و  ــەوە. نوورســی ناگات ــان نیشــان دەدەن خۆم

قووڵیــی فكــر و جوانهۆنینــەوەی وشــە و ســیحری 
زەریایــەی  ئــەو  مەوالنــا.  پێكانــی  و  داڕشــتن 
فــراوان  و  قــووڵ  دەكات،  تیــا  مەلــەی  مەوالنــا 

و دەوڵەمەنــد و ئازادتــرە لــە دونیــای نوورســی. 
و  مەولــەوی  و  مەوالنــا  وەك  نوورســییش  خۆزگــە 
مەحــوی لــە فكــردا قەڵەمێكــی وەســفی دەبــوو، هەمیشــە 
نائومێــد  ئەوانــەی  ئــەو زەینــە خەیاڵییــە شــیعرییانە، 
و مژدەبەخشــن، تێكــەڵ بــە وەســف و خەیاڵــن و لــە 
ســێبەردا دەژیــن، ئەوانــەی حەزیــان بــە دەر و خــۆر 
نییــە، تابلــۆی نایابتــر لــە زەینــی خوێنــەردا جــێ دەهێڵــن، 
ئــەو  وابــوون،  هــەر  مەحــوی  و  عەتــار  و  شــەمس 
كانیــاوە تــەڕ و پــاراوە بەردەوامــەی لــە خەیاڵییەكانــدا 
هەمیشــە  ناكــەوێ.  چنــگ  واقعییــەكان  الی  هەیــە، 
لــە گەورەترینــی  بــەر ســێبەرەكان  مرۆڤــە خەیاڵییــە 
بوونــەوەر  لــە  ناخیــان  كــە  بــوون،  داهێنانــكارەكان 
فراوانتــر و ســەرچاوەی كانیــاوی فكــر و شــیعریان 
نوورســیدا  لــە  ئەمــە  بەنــدە.  زەریالوشــەكانەوە  بــە 
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هەســت پــێ ناكــەم، نوورســی باســی خەیــاڵ دەكات، 
بــەاڵم لــە توێژاڵــی نووســینەكانیدا دیــارە كــە هێشــتا 
دەرگاكانــی دونیــای خەیاڵــی نەدۆزیوەتــەوە و لــە 
لێواریــدا دەژی، ئــەوە یەكالبوونــەوەی دەوێ، وەك 
شــەمس و فەرەیدونــی عەتــار، دەبــێ لــە حەشــامات 
ڕابكەیــت، لــە جەنجاڵیــی ئەســتەنبووڵدا ناكــرێ. فكــر 
بەرهەمــی خەیاڵــە، چەنــد تیایــدا قــووڵ ببیتــەوە، 
ئەوەنــدە زیاتــرت دەداتــێ، چەنــد بیدەیتــێ ئەوەنــدە 
ــە كێشــەیەكی  ــەوە. ڕەنگ ــۆ دەكات ــت ب ــر خۆی فرەت
ــری نوورســی خەتناخۆشــی و شــارەزانەبوون  ت
ــدا، نەیتوانیبــێ ئــەوەی  ــە نووســینی كوردی بێــت ل
لــە ناخیــدا كــواڵوە و گەییــوە و مەبەســتێتی، وەك 
خــۆی دای بڕێژێتــە ســەر ڕووپــەڕی كاغــەز، ئــەو 

وتوویەتــی و خەڵــك بــۆی نووســیوەتەوە.
زۆرم لەســەر ژیان و فكر و بەرهەمی نوورســی 
خوێندووەتــەوە، هــەوڵ دەدەم چەنــد تێبینییــەك 
لەســەر كار و فكــر و هەڵوێســتی ئــەو مەزنــە بڵێــم، 
ــە پێشــووەكان دەكەیــن كــە بۆچــی  ئێمــە گلەیــی ل
كاریــان تەنهــا پیاهەڵــدان و وەســف و ســەنا و 
بــووە،  ڕابــوردووەكان  هەڵــەی  و  كار  پۆشــینی 
تــورك  هەنــدێ  زانیــوە،  گونــاه  بــە  ڕەخنەیــان 
گلەیــی لــە نوورســی دەكــەن كــە بۆچــی ژنــی 
نەهێنــاوە و ســەیید نییــە و كــوردە، ئــەو 
شــتە الوازانەیــان بــە تاوانێكــی گەورە بۆ 
هەژمــار كــردووە. هەنــدێ تریــش وەك 
پێغەمبــەر و مه عصــوم و ڕزگاركــەر 
و  خورافیــات  دەكــەن،  ســەیری 
ئەفســانە و موعجیــزات و هەقایەتــی 
بــۆ  ناواقعییــان  و  بێســەروبەر 
هەڵبەســتووە، خەریكــە لــە مــرۆڤ 
دەكــرێ  دەكــەن،  دەری  بــوون 
نوورســی وەك مــرۆڤ هەندێــك جــار 
هەڵــە و نەپێــكان و بۆچوونــی نەشــاز 
هه بووبێــت،  نەشــیاوی  هەڵوێســتی  و 

ــە: ــۆ نموون ب
بیــروڕای  لــە  تێكەڵییــەك   -١
نوورســیدا هەیــە، بــە تایبــەت لــە 
نەتەوایەتــی  هەســتی  نێــوان 
بــۆی  و  ئیســالمیدا  هەســتی  و 

نەبووەتــەوە. یــەكال 

٢- نوورســی دەمێــك پشــتی ئیتیحــاد و تەرەققیــی 
ــان دەوەســتێتەوە  ــە دژی عەلمانــی دەگرێــت، دەمێــك ل

و حیزبیــان لــە بەرامبــەر دروســت دەكات.
بەرگــری  و  دەدات  هــان  كــوردەكان  جارێــك   -3
گێڕانــەوەی  هەوڵــی  و  دەكات  عوســمانییەكان  لــە 
خەالفــەت دەدا، لــە هەنــدێ قۆناغــی تردا دژی ســوڵتان 

دەوەســتایەوە. عوســمانی  دەوڵەتــی  و 
پێــش  ئیمانــی خســتبووە  ڕزگاركردنــی  هەوڵــی   -4
فكــری  ڕوانگەیــەوە  لــەو  مــرۆڤ،  ڕزگاركردنــی 
دادەڕشــت و چاالكیــی دەنوانــد، بــەاڵم خەڵــك ئیمانــی 
داگیركــراودا  و  دەســتەمۆ  و  الواز  مرۆڤێكــی  لــە 
بۆچییــە؟ قورئــان و نامــە ئاســمانییەكان زیاتــر لــە 
ــوون، پاشــان ئیمــان. ــدا ب ــی مرۆڤ ــی ڕزگاركردن هەوڵ
٥- ئــەو كــە لــە كوردســتانەوە چــوو بــۆ ئەســتەنبووڵ، 
ســەرەتا وەك ســەركردەیەك دەركــەوت، لــە توانایــدا 
هەبــوو زۆر شــت بــكات، بــەاڵم كــە ئەســتەنبووڵی 
لــە  هەنــدێ  كــرد،  گێژاوێــك  نوقمــی  خــۆی  بینــی، 
ــو چــااڵوی  ــە نێ ــە بیرچــووەوە، كەوت مەبەســتەكانی ل
حیــزب و ڕێكخــراو و گۆڤــار و ڕۆژنامــەكان و ون 
بــوو، حــەزی دەكــرد ڕزگار ببێــت، بــەاڵم نەیتوانــی.
٦- ئــەو و پیرەمێــرد پێكــەوە لــە ئەســتەنبووڵ بوونــە 
ڕایــان  یــەك  كاردا  زۆر  لــە  و  هــاوكار  و  هــاوڕێ 
ــاو ببــات  بــووە، ئەســتەنبووڵ نەیتوانــی پیرەمێــرد لەن
ــە بیــر بچێتــەوە، بەڵكــو  و مەبەســتە ســەرەكییەكەی ل
بــوو،  فێــری  ئەســتەنبووڵ  لــە  ئــەوەی  هێنــا.  ڕای 
جوانتــر  شــێوەیەكی  بــە  و  كوردســتان  گەڕایــەوە 
فكریــی  شۆڕشــێكی  دایــەوە،  گەلەكــەی  نیشــانی 
ڕۆشــنبیریی لــە ناوچــەی ســلێمانی به رپــا كــرد كــە 
هەتــا ئەمڕۆكــەش ئاســەواری مــاوە و جێــی شــانازییە، 
ــەی  ــی ئیســالمی كوردان ــی جوان كولتوورێكــی گونجان
لــە فیكــر و شــیعر و كارەكانیــدا نیشــان دا، بــەاڵم 
نوورســی نەیتوانی وەك پیرەمێرد ســەركەوتوو بێت، 
ــەوە  ــووە، بیهێنێت ــە ئەســتەنبووڵ وەری گرت ــەوەی ل ئ
شارســتانی  لــە  دوور  هــەر  گەلەكــەی  كوردســتان. 
ــا و كتێــب و  ــەی دان ــەوە، بــەاڵم پیرەمێــرد چاپخان مان

ڕۆژنامــەی پێشــكەش كــرد.
كــوردی  ڕۆشــنبیریی  كاری  یــەك  پیرەمێــرد   -٧
ئیســالمیی دەكــرد، بەرنامەیەكــی یەكالیەنــەی هەبــوو 
لەســەر یــەك خــەت و بــە یــەك ئاڕاســتەدا دەچــوو و 
ســەركەوتوو بــوو، هیچــی تــری تێكــەڵ نەكــرد، بــەاڵم 
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نوورســی چونكــە داخــی زۆری بــۆ كــورد هەبــوو، زۆر 
شــتی تێكــەڵ كــرد، نەیتوانــی هەمــوی بــكات، ئاڵۆســكاو 

ــەوە. ــوو و بــۆی جــوێ نەدەبووی ب
لــە  ڕۆشــنبیریدا  كاری  گەرمــەی  لــە  نوورســی   -٨
ــەوە كوردســتان و دەســتەیەكی  ئەســتەنبووڵەوە گەڕای
چەكــدار و موجاهیــدی دروســت كــرد بــۆ بەرگــری لــە 
وان و به دلیــس دژی ڕووس و ئەرمــەن، كــە كاری ئــەو 
نەبــوو. شــەڕی قورســیان كــرد و برینــدار بــوو، گیــرا و 
هەڵهــات، پاشــان هــەزاران كــوردی كــۆ كــردەوە و بــە 
ســەركردایەتیی خــۆی چــووە شــەڕی یۆنــان و بەڵقــان 
خــۆی  لەگــەڵ  پیرەمێردیشــی  زۆر  بــە  بەریتانیــا،  و 
بــرد، ئەمــە ئــەوە نیشــان دەدات كــە نوورســی خــاوەن 
دەروونێكــی دامــەزراو نەبــوو، بەرزیونزمــی بــە كار 
ــرە ڕۆشــنبیرییە  ــە فك ــوو ل ــە، دەب و هەڵوێســتیەوە هەی
زانســتییە ئیمانییەكــەی بــۆ وریاكردنــەوەی كــورد الی 
نەدایــە و شــتی تــری تێكــەڵ نەكردایــە، شــەڕ و جیهــادی 

بــۆ ســوپا و كەســانی تــر دابنایــە.
ــردەوە  ــری دەك ــد نوورســی زانســتییانە بی ٩- هەرچەن
و وەك خــۆی دەڵــێ، دژی ئیســرائیلیات بــوو، بــەاڵم لــە 
نووســینەكانیدا چیرۆكــی زۆری خورافیــات و خــارق 
العــادە و كەرامــەت و شــتی ناشــەرعی و نازانســتیی 
لەســەر  خراپــی  ئاســەواری  بیرۆكانــە  ئــەو  هێنــاوە، 
بــەردەوام  هەیــە،  نوورییــەكان  لــە  زۆر  بەشــێكی 

دەیگێڕنــەوە.
و  ئەســتەنبووڵ  چــووە  كــورد  بــۆ  نوورســی   -١٠
بــەاڵم دەبینــێ ئەســتەنبووڵی  بــوو،  پــێ  پرۆژەیەكــی 
زیاتــری  پێویســتی  و  نەخۆشــترە  ســەڵتەنەت  دڵــی 
بــە چارەســەر هەیــە، ســەری لــێ شــێوا، كەوتــە نــاو 
ــا  ــەی ت ــێ، خــۆی و پرۆژەك ــر و چەلەحان ــك فك كۆمەڵێ
ئاســتێك لــە بیــر چوویــەوە، ئــەوەی بــۆی چــوو، نەكــرا.
نــاو  چــووە  ئیســالمییەوە  كاری  لــە  نوورســی   -١١
كێشــەی كــورد، نەیتوانــی وەك پیرەمێــرد هەردووكیــان 

ــدات. ــرێ ب ــەوە گ پێك
١٢- جیاوازیــی زۆر دەبینــم لــە فكــر و كاری مامۆســتا 
نوورســی، لــە نێــوان فكــری نــەرم و هێمــن و دروســتی 
ئــەو و كاری تونــد و تــووڕە و خەڵكهانــدان و كارە 

ــدا. جیهادییەكانی
١3- جیاوازیــی زۆر نابینــم لــە نێــوان كار و هەڵوێســتی 
ئیســالمییەكاندا  و  نەتەوەیــی  كــوردە  ســەركردە 
تــووڕە و هەڵەشــە و  بــە درێژایــی مێــژوو، هەمــوو 

كەمســەلیقە بــوون، بابانــی و ئەردەاڵنــی و ســۆرانی 
بارزانییــەكان و  بادینــی و شــكاك و ســانەكان و  و 
نەهــری و ســەعیدی پیــران و تاڵەبانــی و مەالكانــی 
هەڵەبجــە و ئەحمــەدی موفتیــزادە و نوورســییش هــەر 
وابــوون، هەنــدێ ســیفەتی جوانیــان هه بــووە، بــەاڵم 
ــە  هەڵچــوون و تووڕەیــی و ئاڵۆزیــی دەروونــی زۆر ب
ئــەوە هەموویانــی  كارو كردەوەیانــەوە دیــارە. هــەر 
ــەكان و  ــاو تەڵ ــە ن ــاو بــردووە و ئاســان كەوتوونەت لەن
ســەری خۆیــان و گەلەكەیــان بــە فەتــەرات داوە. ئــەوان 
و  بكــەن  پێشــكەش  جــوان  نموونەیەكــی  نەیانتوانــی 
شــتێكی نــوێ بــۆ دوای خۆیــان جــێ بهێڵــن، خۆیــان و 
میللــەت و ســەردەمناس نەبــوون و نەیاندەزانــی چــی 

دەكــەن.
١4- ئەگــەر نوورســی هــەر لــە كوردســتان بمایەتــەوە، 
بــۆ  زیاتــری  بیــری  دەبینــی،  جوانتــر  كێشــەكانی 
دەدۆزییــەوە،  گونجاوتــری  چارەســه ری  دەكرایــەوە، 
و  گەورەتــر  نــوور  ڕەســائیلی  لــە  شــاكاری 

دەهێنــا. بەرهــەم  پێشــكەوتووتری 
١٥- ڕەســائیل زیاتــر ڕووی ســۆفیگەریی پێــوە دیــارە، 
تەنهــا ئــااڵی ڕزگاركردنــی ئیمانــی هەڵگرتــووە، بــەاڵم لە 
بــەردەم سیاســەت و قەرەباڵغیــی ئەســتەنبووڵدا چۆكــی 
دادا و داوا ســەرەكییەكەی لە بیر چووەوە، ســەلماندی 
كــە بیرۆكەكانــی نــوور تەنهــا بــۆ شــوێنە دووره دەســتە 

كــوردەكان شــتی پێیــە، لــە قەرەباڵغــی و جەنجاڵیــی 
شــار و شارســتانیدا جگــە بەخێوكردنــی ئیمــان 
شــتێكی تــری نییــە، ڕەنگــە بــە هــۆی پێشــكەوتنی 

ئایینــدەی  خەڵــك  تاككەوتنــی  و  تەكنۆلۆجیــا 
ڕوونتــر بێــت، ئەگــەر كەســی لــە ســونبولەكانی ئەمــڕۆ 
ــەوەی هەبــێ  ــای ئ ــۆ دروســت ببێــت، توان بەهێزتــری ب
لــە بنەمــا ســەرەكییەكەی نوورســی بیترازێنــێ و لەگــەڵ 

ســەردەم بیگونجێنــێ.



ئەحمەد فارووق ڕەسووڵ

١- حەمزە موکسی٭
یەکــەم ژیاننامــەی بەدیعوززەمــان لــە ســاڵی ١٩١٨دا لــە الیــەن »حەمــزە موکســی« یەوە نووســراوە و وەک 
پاشــکۆی چاپــی تەفســیرەکەی بەدیعوززەمــان »ئاماژەکانــی ئیعجــاز« کــە لــە الیــەن خــودی حەمــزە موکســییەوە 
لــە چــاپ دراوە، بــاڵو کراوەتــەوە. حەمــزە موکســی جگــە لــە چاپــی »ئاماژەکانــی ئیعجــاز«، یەکــەم کەسیشــە کــە 

وتــەی دەیــەم لــە کتێبــی »وتــەکان«ی بــە نــاوی »پەیامــی حەشــر« لــە چــاپ داوە.
لە سەر بەرگی ئەم چاپەی ژیاننامەی بەدیعوززەمان نووسراوە:

»لــە الیــەن »حەمــزە ئەفەندی« یــەوە نووســراوە کــە بــۆ ماوەیەکــی زۆر هــاوڕێ و قوتابیــی بەدیعوززەمــان 
ــوردی. ــان ســەعیدی ک ــەی بەدیعوززەم ــە ژیاننام ــە ل ــووە. کورتەیەک ب

لــەم ژیاننامەیــەدا کــە لــە پێنــج الپــەڕەی تورکــی عوســمانی پێــک هاتــووە، حەمــزە موکســی زۆر بــە کورتــی لەســەر 
ژیاننامــەی بەدیعوززەمــان دواوە، زیاتــر ورد بووەتــەوە لــە باســکردنی ڕەگ و ڕەچەڵەکــی بەدیعوززەمــان، 

یەکەمینی ئەو کوردانەی 
ژیاننامەی »بەدیعوززەمان 

سەعیدی نوورسی« یان نووسیوە



97رۆڤار

لەڕادەبــەدەری  زیرەکیــی  و  خوێندنــی  ســەرەتای 
دەکات  لــەوە  بــاس  و  زانســتەکاندا  وەرگرتنــی  لــە 
بەدیعوززەمــان لــە مــاوەی ســێ مانگــدا هەمــوو ئــەو 
زانســتانە فێــر بــووە کــە قوتابیــی تــر لــە مــاوەی ٢٠ 

ســاڵ خوێندنــی مەدرەســەدا بــە دەســتی دەهێنــن.
لێــرەدا گفتوگۆیــەک دەهێنێــت لە نێوان بەدیعوززەمان و 
مامۆســتاکەیدا، ئــەم گفتوگــۆ یــەک دێڕییــە فراوانیــی بیــر 
ــان  ــی زانســتەکان الی بەدیعوززەم ــای وەرگرتن و توان

دەردەخات:
مامۆســتاکەی لێــی دەپرســێت: »چــۆن و چ زانســتێکت 
زیاتــر بــە دڵ بــوو؟« لــە وەاڵمــدا بەدیعوززەمــان دەڵێت: 
»مــن بــۆ ئــەم زانســتانە بــە جیــا ناڕوانــم. یــان دەبێــت 

هەمــووی بزانــم، یاخــود هیچیــان.«
هەروەهــا لــە بەشــێکی تــری ئــەم ژیاننامەیــەدا، حەمــزە 
موکســی بــاس لــە جلوبەرگی کوردانــەی بەدیعوززەمان 
دەکات و دەڵێــت: »پەســتەکی لــە بــەر دەکــرد. هەروەهــا 
لەبــەر ئــەوەی لــە تەمەنێکــی زۆر گەنجیــدا بڕوانامــەی 
زانایــی بــە دەســت هێنابــوو، حــەزی بــە لەبەرکردنــی 

جلوبەرگــی زانایــان نەدەکــرد. چونکــە لــە کوردســتاندا 
تــا ئــەو کاتــە هیــچ کەســێک لــەو تەمەنــەدا نەگەیشــتبووە 

ئــەو پلەوپایــە زانســتییە.«
لــە خــوو و ڕەوشــتی  لــەم ژیاننامەیــەدا بــاس  هــەر 

دەڵێــت: و  دەکات  بەدیعوززەمــان  بــەرزی 
»زۆر جــار زانایــان بــۆ تاقیکردنــەوە و بەســتنەوەی 
ــرد،  ــێ دەک ــان ل ــان پرســیاری زۆر ئاڵۆزی بەدیعوززەم
بــەاڵم ئــەو ئەوەنــدە ڕەوشــتی بــەرز بــوو، لــە حاڵەتێکــدا 
لــە بەرامبــەردا دەیتوانــی پرســیاری زۆر ئاڵــۆز  کــە 
و بێوەاڵمیــان لــێ بــکات ، بــەاڵم بــۆ نەشــکاندنەوەی 

ئــەوان کارێکــی وای نەدەکــرد.«
لــەم  قوتابیانیشــی،  پەروەردەکردنــی  بــە  ســەبارەت 
ــەوە دەکات کــە: ــاس ل ــەدا حەمــزە موکســی ب ژیاننامەی
»هەمــوو خەرجــی و خواردنێکــی قوتابییەکانــی دەگرتــە 
ئەســتۆ و تەنهــا و تەنهــا لەبــەر ڕەزامەندیــی خــوا وانەی 
پــێ دەوتنــەوە، به بــێ وەرگرتنــی هیــچ بەرامبەرێــک. 
گیانفیــدا  و  ڕاســتگۆ  کەســانی  وەک  قوتابییەکانیشــی 

پــەروەردە دەکــرد.«
نووســەر لــەم ژیاننامەیــەدا ئامــاژە بــە چەنــد دانراوێکــی 
بەدیعوززەمــان دەکات کــە تــا ئــەو کاتــە چــاپ و بــاڵو 
موحاکەماتــی  تورکــی:  »بــە  لەوانــە:  کراونەتــەوە، 
زانایــان  ڕەچەتــەی  عەرەبــی:  بــە  بەدیعوززەمــان، 
)مونــازەرات(،  عــەوام  ڕەچەتــەی  )موحاکەمــات(، 

ئیعجــاز.« ئاماژەکانــی  ڕومــوزات،  تەعلیقــات، 
برینداربوونــی  چۆنێتیــی  باســی  کۆتاییشــدا  لــە 
بەدیعوززەمــان لــە یەکەم جەنگــی جیهانیدا دەکات 

کاتێــک کــە خــۆی و قوتابیانــی وەک خۆبەخــش 
بەرگــری لــە باکــوری کوردســتان دەکــەن لــە بەرامبــەر 
ــەوەش دەکات  ــاس ل هێرشــی ڕووســەکان. هەروەهــا ب
ــارەی  ــن دەرب ــۆ وت ــووە ب ــری هەب ــە زۆر شــتی زیات ک
ــت  ــار نەکرێ ــەوەی تۆمەتب ــۆ ئ ــەاڵم ب ــان، ب بەدیعوززەم
بــە  داوە  بڕیــاری  وا  پیاهەڵــدان،  و  الیەنگیــری  بــە 
ژیاننامەیــە  کورتــە  ئــەم  بابەتییانــە  زۆر  شــێوەیەکی 

بنووســێت.
ژیاننامەیــەدا  ئــەم  دوادێــڕی  لــە  موکســی  حەمــزە 
بــۆ نووســینی ژیاننامەیەکــی چڕتــر و  نیــازی خــۆی 
بــەاڵم  دەردەبڕێــت،  بەدیعوززەمــان  لەســەر  وردتــر 
بەســەرهاتەکانی ژیانــی و ئــەو ئاڵوگــۆڕە خێرایانــەی کــە 
لــەو ســەردەمەدا ڕوویــان دەدا، دەرفەتــی ئــەوەی بــۆ 
ــە دی. ــەی بێنێت ــەو ئاوات ــت ئ نەڕەخســاندووە کــە بتوانێ
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٢- عەبدولڕەحمان نوورسی٭٭
شــێوەی  بــە  بەدیعوززەمــان  ژیاننامــەی  دووەم 
برازایــەوە  عەبدوڕەحمانــی  الیــەن  لــە  ســەربەخۆ 
بــە  دراوە  چــاپ  لــە   ١٩١٩ ســاڵی  و  نووســراوە 
ناونیشــانی »تاریخچــەی حەیاتــی بەدیعوززەمــان«. 
ســاڵی  لــە  ســەربەخۆیە،  چاپــە  لــەم  جگــە 
١٩٢١یشــدا وەک پاشــکۆیەک هەمــان ژیاننامــەی 
لــە کۆتایــی کتێبێکــی بەدیعوززەمــان  هێنــاوە و 
زیادکردنــی  لەگــەڵ  »لەمەعــات«ەوە  نــاوی  بــە 
لــە  بەدیعوززەمــان  ژیانــی  بەســەرهاتەکانی 
مــاوەی ئەندامێتــی »دار الحکمــة االســالمیة«دا 
بــاس کــردووە و باســێکی کورتی لــە دانراوەکانی 
ــەم  ــەدا. ئ ــەم ماوەی ــردووە ل ــش ک بەدیعوززەمانی
چاپــەی دووەمیــان بــە زیادەکانیــەوە خــۆی لــە 4٥ 

دەدات. عوســمانی  نووســینی  الپــەڕەی 
وەک هــەر ژیاننامەیەکــی تــری بەدیعوززەمــان، 
بــرازای  نوورســی  »عەبدوڕەحمــان 
بەدیعوززەمان«یــش باســی ســەرەتاکانی ژیانــی 
بەدیعوززەمــان لــە کوردســتان دەکات، لەدایکبوون 
و خوێنــدن و ئــەو کارە دیراســییانەی مــاوەی 
خوێندنی بەدیعوززەمان کە لە بەدیعوززەمان 
بینــراون لــە زیرەکیــی و توانــای فێربوونــی 
زۆر  ماوەیەکــی  لــە  زانســتەکان 
بــە  ژیاننامەیــە  لــەم  کەمــدا. زۆرێــک 
لــەو  بــاس  ورد  زۆر  شــێوەیەکی 
جێگه یا نــە  ئــەو  و  مامۆســتایانە 
ــی  دەکات کــە بەدیعوززەمــان هەوڵ
داون. ال  زانســتی  بەدەســتهێنانی 
ئازایەتییەکانــی  بــە  ســەبارەت 
لــە  بەدیعوززەمانیــش 
و  ســتەم  ڕووبەڕووبوونــەوەی 
هۆزەکانــی  ســەرۆک  ناحەقیکردنــی 
ــە ناوچــەی  ــی ل ــە تایبەت کوردســتان، ب
ڕووداوێــک  چەنــد  جەزیــرەدا، 
پاشــان  خوێنــەر.  بــۆ  دەگوازێتــەوە 
ئازایەتیــی  باســی  لەســەر  هــەر 
لــە  بــاس  بەدیعوززەمــان 
بەشــداریکردنی بەدیعوززەمــان 
لــە  دەکات  قوتابیانــی  و 

بەرگرییانــدا لــە بەرامبــەر هێرشــی ڕووســەکان بــۆ 
کوردســتان. ســەر 

لــە کۆتایــی ئــەم ژیاننامەیــەدا بــە هەمــان شــێوەی 
ژیاننامەکــەی بەدیعوززەمــان کــە لــە الیــەن حەمــزە 
موکســییەوە نووســراوە، ئاماژەیــەک بــە بەرهەمەکانی 
ــەم  ــی ئ ــی چاپکردن ــا کات ــە ت ــان دەکات ک بەدیعوززەم

ــەوە. ــاڵو بوونەت ــە چــاپ و ب ژیاننامەی
»بــۆ  نــاوی  بــە  هێنــاوە  شــیعرێکی  کۆتاییــدا  لــە 
نووســینی  لــە  کــە  خۆشەویســت«  کوردســتانی 
کــوڕی  کــە  ســلێمانەیی«یە،  نــەژاد  »مەحمــود 

شــاعیرە. پیرەمێــردی 
بــۆ  پاشــکۆیەکی  ١٩٢١یشــدا  ســاڵی  چاپەکــەی  لــە 
زیــاد کــراوە و بــاس لــەو مــاوەی دوو ســاڵ و نیــوەی 
ژیانــی بەدیعوززەمــان دەکات کــە لــە »دار الحکمــة 

االســالمیة«دا ئەنــدام بــووە.
پاشکۆیەشــدا  ئــەم  کۆتایــی  لــە  هەروەهــا 
عەبدولمەجیــدی  نووســینی  لــە  پارچەشــیعرێکی 
بــرای مامۆســتا بەدیعوززەمــان هێنــاوە کــە ستایشــی 
دانراوەکانــی بەدیعوززەمانــن، بــە شــیعرێکی خۆیشــی 

دێنێــت. ژیاننامەیــە  بــەم  کۆتایــی 

پەراوێز:
٭ لــە ســاڵی ١٨٩٢ لــە ناوچــەی »موکــس«ی ســەر 
ــک  ــزگای »وان« لەدای ــەزای »وەســتان«ی پارێ ــە ق ب
بــووە. بــە ناوەکانــی: حەمــزە موکســی، مــەال حەمــزە، 
حەمــزە ئەفەنــدی، مــەال حەمــزەی میکســێ ناســراوە. 
لــە ســەر کێلــی گۆڕەکــەی بــە کــوردی نووســراوە: 
بەکــرێ(.  حاجــی  کــوڕێ  بــەگ  حەمــزە  )گــۆڕێ 
بنەماڵەکــەی تــا ئێســتاش لــە موکــس دەژیــن و لــە 
بنەماڵــە چــاالک و بێبەشــەکانی ناوچەکــەن. لــە موکــس 
لــە مەدرەســەی میــر حەســەن وەلــی و لــە وان لــە 
مەدرەســەی خوڕخوڕ و لە ئەســتەنبووڵیش لە بەشــی 
زمــان و ئەدەبیاتــی فارســیی زانکــۆی ئەســتەنبووڵ و 
مەدرەســەی وتاربێــژان خوێندوویەتــی. ماوەیــەک لــە 
ئەســتەنبووڵ مامۆســتا بــووە. ســاڵی ١٩٢٧ ماوەیــەک 
لەســەر چاالکییەکانــی بەنــد کــراوە. دواتــر ڕۆیشــتووە 
کوردســتان  خۆرئــاوای  حەســەکەی  شــاری  بــۆ 
دوایــی  کۆچــی   ١٩٥٨/4/٥ ڕێكه وتــی  لــە  لــەوێ  و 
کــردووە. یەکێــک لــە خزمەتــە گرنگەکانــی چاپکردنــی 

ــەب. ــە شــاری حەڵ ــووە ل ــی« ب ــی خان ــەم و زین »م
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کــوڕی عەبدوڵاڵ«یــە و  نــاوی »عەبدوڕەحمانــی  ٭٭ 
لــە  لــە ســاڵی ١٩٠3ز  بــرازای مامۆســتا نوورســییە. 
ــە  ــووە. ســاڵی ١٩٢٨ ل ــک ب ــە دای ــوورس« ل ــدی »ن گون
گونــدی »زولفــەزل«ی نزیکــی ئەنقــەرە کۆچــی دوایــی 

ــت.  ــی خــۆش بێ ــردووە، خــوا لێ ک




