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 ک بۆ ناسینی ئایینی یارسانیهروازهده
 یی همی کاکه فه

 

 پێناسه
  وه که الیه   ، لهم و مژاوییه زۆر ته   کانی دیکه باتنییه   ی ئایینه ک زۆربه و مێژووی ئایینی یارسان وه   فهلسهفه
نجام  نهێنی ئه   کانی به سمهو ڕێ وڕه   نهێنی پارێزراون   به   کانی واوی نووسراوه و ته   و مێژووه   فهلسهم فه ئه 
ڕێت، ێدا ناگه ندامانی نودوای ئه  به  ، واته بشیری نییه ئایینێکی ته یارسان  وه کی دیکه الیه  درێت و له ده

دایک و باوکێکی یارسانی   ی له وهدین بکات. ئه یرهسانی غه باسی خۆی بۆ که  ش نییه وهپێویستی به  بۆیه 
ندانی  ڕمهباوه  و هۆیانه ر ئه به . له م ئایینه ر ڕێبازی ئه سه  وێته که ست بردن دهدهدایک بووبێت دوای به  له
 ش کهی ئایینه وه رهی دهوانه و ئه  کردووه نه  کهر ئایینه سه یان له وه لێنه خۆیان باس و لێکۆ به  م ئایینه ئه 
ی  شێوه  له  ندین باڵوکراوه ی پێشوودا چه دهسه  له  ن. ڕاسته ر بکه سهی زانستیی له وه لێکۆڵینه  یانتوانیوه نه 

کگوفتار  کبیر و یه یه  و نووسراوانه ه ئ  وهاڵم دیسانه ڵک، به ستی خه ر ده به  تهخراونه  وه کتێب و لێکۆڵینه 
پێی بیروبۆچوونی خۆی   وێت به یه و دهکهر یه ن و هه دهران ده خوێنه  ک لێڵ به یه کی تا ڕاده یه نین و وێنه 

ی  وهکان بۆ پشتڕاستکردنه ئاینییه   قهر دهبه   نا بباته ی په وهبێ ئه   ی جاریش به بکات. زۆربه  م ئایینه باس له 
کان  ئاینییه   سرووده   به   ن ستپشتبه   پێی توانا و به   دا به کوڕته   م ماوه م له دهوڵ ده من هه  ر بۆیه وکان. هه بۆچو

  وێت هێڵه یانه چم ده خۆم وای بۆ ده سانێک که بۆ که  وه مهبکه  دام ئایینه ڕووی ئه  ک به یه روازهده
ر سهوپێش له مهله  ڵکی تر کهدید و بۆچوونی خه  م نه ا ناکه وا بوو فریبزانن. که  کهکانی ئایینه کییه رهسه
ی  گ و ڕێشه ڕهواوی له ته  توانم به ده  و باس و نه  وه ر تیشکی لێکۆڵینه به  مهبخه  نووسیویانه  م ئایینه ئه 

 . وه بکۆڵمه  که ی ئایینه مێژینه 
 
نهێنی   و به  بشیری نییه ک پێشتریش گوتمان ته ، وه رستییه کتاپه ی ئایینێکی یه وه له جگه  م ئایینه ئه 

ش  مهنێردرابێت، هۆی ئه   وه ن ئێزدانه الیه   له  که   رێکی نییه یامبه توانین بڵێێن چ په ها ده روه، هه پارێزراوه 
  ته وال )خودێ( خۆی دێ و مه  یهدۆنایدۆن هه  ڕی به ی ئایینی یاری یان یارسان باوه وهر ئه سه  وه ڕێته گهده

خۆیدا    مرۆڤ خۆی له   که   یه هه   وهوه ندیی به یوه وال په . هاتنی مه ڵدایهگهنگین یارانیشی له وی و هه ر زه سه
ت  ناته ، ته یه ی بینراو هه ڵگهبه  به  کان بکات پێویستی شته  ڕ به ی باوه وهو بۆ ئه  گومانه رێکی به وهگیانه 

ڵێین  ی بۆ دهوابوو ئه ی مرۆڤدا خۆی پیشان بدات. که شێوه  ا له جار جار خود  یه ش هه وه پێویستی به 
ی  وه رهنکه نۆژه   ڕاستیدا سوڵتان سهاک که   بێت خۆی ئاشکرا بکات؟ له وال ده مه   کاتێ که   ئایینێکی نهێنییه 

ک  ویش هاتوون، وه ئه ر له ی به وانه ها ئه روه ، هه کردووه  کهوازی بۆ ئایینه ئاشکرا بانگه به  یه م ئایینه ئه 
ن  الیه  تدانیان له زیهر ڕاونان و ئه به اڵم له نک، به رهه بالوولی دانا، شاخۆشین، بابا ناووس و بابا سه 

که  بۆ پاراستنی ئایینه   زوور، سوڵتان سهاک ناچار بووه الکانی شاره تی مه تایبه   به   وه م ئایینه سانی دژ به که
و  دی ئه نهێنی بووبێت ئه   تاوه رهسه   ر لهر هه گهئه   ، چونکه بۆچوونی منه   مه هنهێنی، ئ   بیکات به   و یارانی 

  له  وه زووره الکانی شاره ن مه الیه  له م ئایینه کانێی ئه رهربه ؟ به م ڕێبازه ر ئه سه  وتنه چۆن که  ڵکهخه
زاناکانی   له  کێک بووه یه  که دینی جاف . عابه ی سوڵتان سهاکدا ڕوون و ئاشکرایهوره کانی دهسرووده 

و   زووری فقهی ئیسالمی خوێندووه لیاسی شاره ال ئه الی مه  می کۆچی و له شتهی هه دهرزی سه به  رههه 
.  تی کراوه و دژایه   ت دراوه زیهزۆر ئه   وهالکانی دیکه ن مه الیه   ، لهئایینی یاری سپاردووه   ری به پاشان سه 

 رموێت: فهکانی ده سرووده  کێک لهیه  دینی جاف له عابه 
 

 ند داتان لێمان ر چه هه  ئێوه 
 ما پێمان جر و گونا نه ئه 

 ڕێمان  دیم هاته ی قه کرده
 ددادی ناری حه کوو کووره وه 

 ددادومی شهدار قه قاڵ بووین به 
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 ریاد فه  بێینه  خته مجار وه ئه 
 .... 

 مجه  ن له دڵخۆشیمان بده 
 م ی غهوره م کو شادی بێ ئه  به 

 متۆز و ته   زواڵڵ ببین له 
 دار ن به ند واڵخ لێیدهرچههه 

 هوار بێ ڕه ڕوا ده زیاتر ده
 کۆڵی بار  ن له خهزووتر ده 

 
 

 کهناوی ئایینه 
ویش:  ، ئه وه کۆڵینه دا لێیان ده لێره  ، باوترینیان سێ ناون که وانی زۆر ناویان لێ نراوه یڕه و په  م ئایینه ئه 

 ق و یارسان. هلی حه ، ئه ییکاکه 
 

دا لێره  گرێت، کاکه ده  چاوه رسه  وه (هی )کاکه وشه   له  م ناوه ک ئه موو الیه بۆ هه  ک دیاره ر وه هه  یی: کاکه
 له ی کاکه رمیان وشه گه  تی له تایبه  ندێ شوێنی کوردستاندا به هه  له ندهرچه دێت، هه وره مانای براگه  به 

 له  کتریان بانگ کردووه ( یه ی )کاکه وشه  به  م ئایینه وانی ئه یڕهپه  برێت. دیاره کار ده(ش به جیاتی )بابه 
ڕ،  ک هاوباوه وه  وه کی ترهالیه ی منی، له وره ی منی، یانی براگهتۆ کاکه  ڕێزلێنان، واته ک وه  وهکه الیه 

  له رزنجی، که ورانی سوڵتان ئیسحاقی به بۆ ده  وه ڕێته گهده (یه ی) کاکه م وشهی ئه یان هاوبیر. ڕیشه 
ی  دهتای سه ره سه  ، لهباشوری کوردستان پارێزگای سلێمانی، له  ر به ی سهرزنجهی به شارۆچکه 

 مێژدرێت. ده  م ئایینه ری ئهو یاسادانه   وهرهنوێکه   .  سوڵتان ئیسحاق به دونیاوه   تهمی کۆچی، هاتووه شته هه 
ی سوڵتان ئیسحاق  وره کانی دهئاینییه   سرووده   ندێک له هه   یی( له ( یان )کاکه ی )کاکهوشه   وه کی دیکه الیه   له

 وه. هێنینه ده ک نموونه وه   و سروودانه ندێک له هه  م بۆچوونه لماندنی ئهسه  برێت. بۆناو ده 
   

ی  زاراوه   به   کانیدا که ئاینییه   سرووده   کێک له یه   سواره، لهوره دی گه ممهید موحه کوڕی سه   شا ئیبراهیم که 
 رموێت:فهکات، دهو باسی دۆنایدۆنی خۆی ده  )گۆران(ییه 

 
 ره سئیبراهیم نه 

 رسهفت نه ور دین یاریم که قای ده به 
 رند ئازه رزهئیبراهیم بیانم فه 

 رمبهپێغه  بتم شکست دا بیم وه 
 کاکام یادگار ئیسماعیل بیانی

 قوربانی  ق وه ڕای حه  رش بی وه سه
   

  انم شکاند و بووم به ک(، من بته رهیامبه ست ئیبراهیم په به من ئیبراهیم بووم )مه  تاوه رهسه  : له وهلێکدانه 
ق(دا ڕێی )حه له  که  ست ئیسماعیل کوڕی ئیبراهیم(هبه دۆنی ئیسماعیل بوو )مه  یادگار له  ر، کاکه یامبه په 

پیاوانی  رهگه  له کێکه ، یه یادگار( ناسراوه  )باوه  و به د(هحمه ید )ئه یادگار، ناوی سه  قوربانی. کاکه  کرایه 
رپرسی  ها به روهن(، هه فتهناوی )هه  به کی ئاینییه یهندامی بازنه ، ئه سوڵتان بووه رخی یی و هاوچه کاکه 

 .کاروباری عیرفانییه 
 
زاری شێوه  کانی خۆی به و سرووده  می کۆچی ژیاوه شته ی هه دهسه  له  دینی جاف کهها عابه روههه 

 رموێت: فه، دهکرمانجیی خواروو یان جافی نووسیوه 
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 جێ و شارم  وێڵ بووم له  ز که ئه 
 دمی کرد شای شاسوارم ڵهبه 

 ر ڕێی ڕاسی سه  منی خسته 
 بێکاسی  تا بژیم به هه 

 ییم دین(ی کاکه من )عابه 
 ییم  رامی خۆم گه مه  ئاخر به 

 
مڕۆ  ئه   ین که ژکدا دهپانتاییه  ی له وانه ، ئه م ئایینه وانی ئه یڕه موو په هه   ین که بکه  وه به   دا ئاماژه لێره   گرنگه 

 یی. کاکه  ناسراون، واته  وه م ناوه به   باشووری کوردستان ناسراوه به 
هلی  گوترێت )ئه ژین، پییان ده اڵتی کوردستان ده ڕۆژهه  ی له وانه ، ئه م ئایینه وانی ئه یڕه موو په چی هه که
مانای   ق، به هلی حه ئه واته ، که وال، یان ئێزدان، یان مه دا خودایه ق لێره ی حهوشه  ست له بهق(، مه حه
اڵم  ، به وه بێته ده کاندا زۆر دووباره ئاینییه  سرووده  ق له ی حه رستان. وشه ڵکی خودا دێت، یان خوداپهخه

ر  رامبه واوی به ته   ق به هلی حه ، لێ ئه کوتووه رچاوم نه ک  به یهواژه سته ک دهق( وههلی حه خۆم )ئه   من به 
 .وه ینه کهدا شیی ده لێره  ، که رسان(ه ی )یاوشه 

 

 ی یارسان:ن بۆ وشه هه وهدوو لێکدانه
ویست،  مانای خۆشه   ی یار بهی )یار( و )سان(، وشه دوو وشه   له  لێکدراوه   یه م وشه م: ئه کهی یه وهلێکدانه 

 ست له به، مه تان(ه ی )سوڵی )سان( سووککراوی وشه ، هاوڕێ، هاوبیر و هتد..، وشه ر، دڵدادهدڵبه
ی سولتان سووک  ورامان وشهی هه ناوچه  مان پێی دا، لهپێشتر ئاماژه  که  رزنجییه سوڵتان ئیسحاقی به 

ت  نانه یارانی سوڵتان ئیسحاق، ته  )یارسان( واته  یه م شێوه بۆ )سان(، به  وهکرێته یان کورت ده  وه کرێته ده
 ،وه بێته ده کاندا زۆر دووباره ئاینییه  سرووده  له  اوه م نسهاک، ئه  کرێت به ئیسحاقیش ده

 
 دا پاشگری )ستان( به لێره  ، که)یارستان(ه ی ی )یارسان( سووککراوی وشهم: وشه ی دووه وهلیکدانه 

ی کوردستان و هیندوستان و پاکستان و  وشه  ک له ت، وه اڵت نایه مانای شوێن یان وه  بۆچونی من به 
 واته ، که ی )یار( خودایه وشه  ست لهبه ندان دێت، مه ڕمه وان یان باوه یڕهمانای په  ڵکو به ، بهوانی دیکه ئه 

 . وهگرێته ک ده قدا یههلی حه ڵ ئه گه له رستان دێت، که ڵکی خودا، یان خوداپه مانای خه  یارستان به 
 
م  ئه  که  یه وهم ئه ڵگه م، به کهی یه وه ک له وه  نزیکتره  وه ڕاستییه  بۆچونی من له  ی دوایی به یه وهم لێکدانه ئه 

ک شای لوڕستانی  کانی موبارهسرووده تی له تایبه  به ، بووه هاکیش هه یدابوونی سوڵتان سه په  ر لهبه  ناوه 
 . هاک ژیاوه ڵتان سه سو  ر له د سال به ی سێسه و نزیکه   شاخۆشین ناسراوه  به  که
 

 رموێت: فهکات دهده م ئایینه ی ئه فهلسه فه باس له  کانی که سرووده  کێک له یه  شاخۆشینی لوڕستانی له 
 

 ڕا یارسان وه 
 ڕا ن بڕانان وه ڕاسییه ق ڕای حه 

 داپاکی و ڕاستی و نیستی و ڕه
 نزڵگامه  م تا وه دهقه م وه دهقه

 بیگرنه  وه ڕهباوه  به  رستی ڕێگای ڕاستییهقپهرستن، ڕێگای حه رستن، خوداپه ی یارپه وانه ی ئه : ئه واته 
نزڵگا.  مه   ن به گهون تا ده نگاو دووی بکه هه   نگاو به دا. هه : پاکی، ڕاستی، نیستی و ڕه له  بریتییه   ر، کهبه 
 . و ڕاستترینیان )یارسان(ه  م ئایینه کۆنترین ناوێک بۆ ئه وێت که کهردهبۆمان ده  یه م شێوه به 
 
ڵکی تره،  کردنی خه واشهترسا و بۆ چه  نیا له ته  مهتێک، ئه شیره بۆ عه  یی ناوه کاکه  بێژن که ندێک ده هه 

  موسڵمان له  ڵکو خۆیان به ، به یی ئاینێکی جودایه رگیز ناڵێن کاکه ن هه کهده یه م قسه ی ئه نه وائه  چونکه 
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ییدا  ناو کاکه   له   وهکی دیکه الیه جێ ناهێنن، له رت موسڵمانێتی هیچێکیان به پێنج شه  چی له ن، که دهم دهڵهقه
 یشن. دیکه  و هی  نی سهرهنه، قه نگهه ک، زک، له تی جاف، چۆڵمه شیرهعه  ر به ن سه ڵک هه خه
 

 م ئایینهوانی ئهیڕهجێبوونی پهشوینی نیشته 
لوڕستان و   ، بۆیه وه کوردستان باڵوبووته  و له  ڵداوهریهه سه وه لوڕستانه  له  م ئایینه ی ئه وهر ئه به له

ندی  ڵبه مه   م دوو شوێنه ڵدا بێت ئه گهشی له ژمێردرێن و ئێستاده  م ئایینه ی ئه رچاوه کانگاو سه   کوردستان به 
واوی  ته  یارسان له  ئایینی  رچاوه ندێک سه ی هه گوێره  اڵم به ن. به م ئایینه وانی ئه یڕه کیی په رهسه

ن  ئێرا   گاته تا ده   بیگره   وهفغانستانه هیندوستان و پاکستان و ئه   ر له ، هه وهته ڕاستدا باڵوبووه اڵتی ناوه ڕۆژهه 
اڵت و باشووری کوردستان،  ڕۆژهه   له  جگه   م ئایینه وانی ئه یڕهپه   مڕۆکهبایجان. ئه وعێراق تورکیا و ئازه 

غدا و  به  له عێراقیشه  رچی له ورێز و هه کانی شیراز و تاران و ته وره گه شاره  له ئێرانه  رچی له هه 
کانی  ستانی کرماشان و شار و شارۆچکه کوردستان ئو اڵتی  ڕۆژهه   ن. له تورکیاش هه   ها  له روه موسڵ، هه 

اڵم  ژمێردرێن، به ده  م ئایینهوانی ئه یڕهکی په رهندی سهڵبهمه   ری به وربه رکووک و ده باشووریش که   و له 
 ن. هه  وه ناوی دیکه  کاری و وان و دێرسم به کانی ئورفا و هه شاره  باکوور له  له
خۆی    اڵم دکتۆر گوڵموردای مورادی که بێت، به نه  وه ستهده  کان به وی یارسانییه واژمێرێکی ته سه  نگه ڕه

 بێت و له ملیۆن ده 2،5ئێران  نێ له ته  م ئایینه وانی ئهیڕهی په ژماره  که  پێی وایه  کوردێکی یارسانییه 
  مڕۆکه ووری کوردستان ئه باش  توانین بڵێین له ر حاڵ دههه  ن. به ی ملیۆنێک هه ش نزیکه شوێنانی دیکه 

 ژمێردرێت.کان دهییه ختی کاکه پایته  رکووک به خودی شاری که 
 
 

 قهلی حهی ئهفهلسهفه
 :ستاوه وه  کهر چوار کۆڵه سه له م ئایینه ی ئه فهلسهفه
 

 جا  رێ وهن باوه یاری چار چێوه 
 دا پاکی و ڕاستی و نیستی و ڕه

 
 وه،گرێته دات و زاهیر و باتن ده کی گشتی دهو مانایه  ق گوتراوه کی موتڵه یه شێوه  به  دا: لێره پاکی
  مایانه م بنه فتار. ئه ر پاکی و چاکیی هزر و گوفتار و ڕه سه  بێته ی درباز ده کهتییه مانا تایبه  له بۆیه 

 شتین.  ردهی ئایینی زه فهلسهی گرنکی فه کهسێ کۆڵه 
 خراپه.  له وه وتنه ئاکاری چاک و دوورکه ی ڕاست، خووگرتن به ری ڕێگه به مانای گرتنه  به :  ڕاستی
ندی،  سهرستی و خۆپه خۆپه  له  وهوتنه فسانی، دوورکه سی نه وهوا و هه مانای نابوودکردنی هه  : به نیستی 

 له   نایه قۆناخی فه   ئێزداندا که   له   وهه ئێزدان یان توان   سلیمبوون به زووی دونیایی و ته ر ئاره سهزاڵبوون به 
 وفدا. سهته 
پێناوی   نجی تۆ له خلووقاتی ئێزدان، با ڕهمه  ر به رامبهمانای گیانی هاوکاری و فیداکاری به  : به داڕه 
 ی یاراندا بێت. وه سانه حه
 

 کتێبی پیرۆز 
 :  ر پێک هاتووه فتهش یان ده ش به شه  له نجام ره، سه نجام(ه رهکان )سه پیرۆزی یارسانییه  رهکتێبی هه 

 وانه فته ی هه ورهده
 بارگه  بارگه 

 کۆڵ  گڵێم وه 
 ن ی چلته ورهده
 دین ی عابه ورهده
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 نجام رهسه  ورده
 له ی سوڵتان سهاکدا. جگه ورهده له ، واته می کۆچیدا نووسراوهم و نۆیه شتهی هه دهسه  نجام له رهسه
می  ی دووه دهسه  ر له هه  نووسراوه  مهردهو سه پێش یان پاش ئه  ن که هه  ندین کتێبی دیکهه نجام چرهسه

کاڵمی    تا دگاته   وهی بالوولی ماهییه ورهده   له   می کۆچی. واته هه ی سیازده دهسه  گاته تا ده   بیگره   وه کۆچییه 
گوترێت کاڵم  ده و سروودانه کی گشتی به یهشێوه  به . رهفتهده  24 و کتێبانه ی ئه ژماره  روێش قولی که ده

  و کتێبه زۆری ئه  رهی هه گوترێت کاڵمخوان. زۆربه یڵێت دهو ده  ری کردووه به له  ی که سهو که و به 
 ی گۆران نووسراون. زاراوه به  پیرۆزانه 

 

 تمانشایه
و  ریان به دایک بوون و سه   کوباوکێکی یارسانی له دای  وان له ئه   ، چونکه وهتمان ناهێننه کان شایه یارسانییه 

 ڵێن:  ده وه جیاتیی ئه  ، له سپێردراوه  ئایینه 
 دین یار.   وڵ یار ئاخر یار وه ئه 

 .  ئایینی خودایه  ڕمان به ، باوه ، کۆتایی خودایه تا خودایه رهسه  واته 

 راسیمی دینیمه
  ر ئینی له سهله  ممهوانی پێنجشه شه  یه ایینی خۆیان هه ی ئوهی جارێک کۆبوونه فتهکان هه یارسانییه 

م پێیان  م، دانێشتووانی جه گوترێت جه پێی ده  کهوه ، خودی کۆبوونه وهبنه کۆده مخانه ناوی جه  شوێنیک به 
ا نیاز  هروه نرێت، هه ژهده   میره خوێنرێت و ته دا سروودی ئایینی ده وانه و کۆبوونه منشین. له گوترێت جه ده
ها مانگی  روه. هه ته و بابهو نوقڵ و مێوژ و خورما شتی له  شکردنی میوه دابه له بریتییه  کرێت که ده

 خورێت. وێدا خواردنیش ده کرێت، له تر دهوره کی گه یه وهجارێک کۆبوونه 
 

 ڕۆژوو 
کان  ڕۆژووی یارسانییه گرن.  ژن دهک ڕۆژ جه بن و یه ڕۆژوو ده   کان ساڵی جارێک سێ ڕۆژ به یارسانییه 

ک ڕۆژوی  ر وه کانی ڕۆژوو هه رجهو مه  وهن خواردن و خواردنه الیه  . لهوه ی زستانه چله وێته کهده
 ڕۆژوو بێت.  ش و هزری مرۆڤ به م و چاو و گوێ و له ده  . پێویسته کان وایه موسڵمانه 

 

 خوشک و برای یاری
  ی که سهو که بژێرێت، زیاتر ئه ڵدهکی یاری بۆ خۆی هه برایه  وێت خوشک و بیه  رگه ک ئه ییه ر کاکه هه 

خوشک و برای دایک وباوکی   له  م خۆشک و برا یارییه . ئه دیوه  وهکه یه  ویان به یانیش خه  ی نزیکه لێوه 
دا  ژیان مرۆڤ له  کرێت بگوترێت که ن، ده دهکتر ده تیی یه کاتی پێویستدا یارمه  ک و له نزیکترن بۆ یه 

یان   ک بیمه بێت، خوشکی برای یاری وه تی ده یارمه  و پێویستی به  وهدارییه ختی و نه سه  وێته کهده
ن. خوشک و برای یاری  کتر بکه یه  کتر. منااڵنی خوشک و برای یاری نابێت شوو به تێکن بۆ یه مانه زه
 ش بێت. توێژێکی دیکه  کرێت له ده
 

 ریش و سمێڵ 
ڕێش و   روێش و سۆفی که ید و ده ندێک سه هه  له ، جگه وه اڵم ریش ناهێڵنه ، به وه هێڵنه یی سمێڵ ده کاکه 

،  وهنه ڵکی تر جیا بکه خه بووبێت خۆیان له  وهر بۆ ئه هه  رتاوه سه له  مهئه  ، من پێم وایهوه هێڵنه سمێڵ ده
  وه شهکی دیکه الیه  ، لهنهێنییه  که ی ئایینه وهر ئه بهله  وهه کتر ناسینک بۆ یه یه ک نیشانه ش وه وه دیسانه 

ستی  به مه  کان به یارسانییه  مان واته ئه  ، دیاره وه تهو ڕیشیان هێشتووه  رسمێڵیان کردووه کان به موسڵمانه 
ی  نیشانه  نابێته  وه تنه نێ سمێڵ هێششدا تهوه ڵ ئه گهله وانیان کردووه، ی ئه وانه پێچه  به  وه خۆجیاکردنه 

پرسیارێک و   له  بریتییه  ، که یه ی نهێنیشیان هه وشه ، بۆیه ئایینی یارسانه  ر بهسه  سهو که ئه  ی که وهئه 
 زانێت. ش نه اڵمه و پرسیار و وه موو تاکێکی یارسانی ئه هه  نگه اڵم ڕه ی. به که واڵمه 
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 وهراز، خواردنهکێشان، گۆشتی بهرهجگه
راز ، یارسانی گۆشتی به وهشروب خواردنه ها مه روه هه  کێشان جایز نییه رهکاندا جگه ناو یارسانییه  له

کاندا باسی  ئایینیه  سرووده  ر له گهدارکردنیان. ئه کهله  ڵبستوون بۆ بۆیان هه  که وهی ئه وانه پێچه  ناخۆن، به 
 رموێ: فهکوو بابا ناووس ده روه هه ، ه یستێکی دیکه به بۆ مه  راب کرابێت دیاره شه

 
 راون شه واردهن، نه تم وارده حمهی ڕه پیاڵه 
 حراو  مه  الی وه ن مه م"ه ی مێرد "جه کاوه 

 
ستیی عیشقێکی  بێگومان مه  وه ستیی بێت، ئه مه  یه و پیاڵه ی ئه وه نجامی خواردنه ر ئه گهش ئه ر بۆیه هه 

 : مۆره. شاخۆشین مه ئێزدانییه 
 

 مستم ز خرابات ولی از می نه 
   نقلست حریفم شیئ نه  نقلم همه 

 
م  کهریفه م و حه یانکه ده  ن که و قسانه ی من ئه ستییه م مه ی ئه زهی. مه ستی مه مه  کبوونم نه ی یه ستی باده " مه 

 ". هیچی پێ نییه 
 

 رگ ی ژیان و مهربارهده
ئاسانی   شدا، مردن به له  ڕی ڕۆح له گه  ، واته یهدۆنایدۆن هه  به  ڕیان کان باوه ی یارسانییه وهر ئه به له
و   وه قاڵبێکی دیکه  چێتهڵكوو ڕۆح ده ناو ناچێت، به ڕۆح له  سهو که مردنی ئه  به  گرن، چونکه ردهوه 

ر به  وه بێته  جارێکی دیکه  یهوه مرێت ئه ی ده سه و کهکی ئه نیا هیوایه ر دونیا، ته سه  وهجارێکی تر دێته 
ی مردن  رباره ده  م ئایینه یارانی ئه   کێک له . یه وه دایک ببێته خێزانێکی یارسانی له   له  قاپیی یارسان، واته 

 ئێژێت: 
 

 ته ی سیاسه رسان نه تهیاران نه 
 ته ی به مردن یاری چوون قویته 

 
  ک خۆنوقمکردنی مراوی وایه ترسن، مردنی یاری وه نه   ت مردنه م سیاسه ندان، له ڕمه: با یاران، باوه واته 
 کات. ردهر دهسه  وه شوینێکی دیکه  له  که
تی  فهشمرێت نابێت خه ده  کات، که پێشوازیی لێ ده  وه خۆشحاڵییه   به   و خێزانه بێت ئه دایک ده   منداڵێک له   که

ڕۆح نامرێت و جارێکی تر   یه سهو که شی ئه نێ قاڵب یان لهمرێت ته ی ده وه ئه  رێت، چونکه بۆ بخو
پ خوێنرێت و چه سروودی ئایینی ده  میره نینی ته ل ژهگهله  که کاتی ناشتنی مردووه   له   ر بۆیه ، ههوه ژیته ده

ی  که گۆڕه  ر لهئیدی سه  کهناشتنی مردووه دوای  م ئایینه ندانی ئه ڕمهباوه  ندێک لهکرێت. هه ست دهوده
 ژیت.و ده یه شوێنێکی دیکه  و لهی ئێستا ئه و پێیه ن، به ناده

 

 و دونیا ئه
کی  دونیایه  ڕێی پاداشت و سزا له ندانی یارسان چاوه ڕمه، باوه یه م دونیایه ر ئه سهخ له شت و دۆزه ههبه 

دا م دۆنه له رج نییه اڵم مه، به یهمینه م گۆی زه ر ئه سهبێت له ک هه ر پاداشت و سزایه ن، هه ناکه  دادیکه
  یه سه و که گرێت ڕۆحی ئه ردهدرێت یان پاداشت وه ی سزا دهوه وه. ئه دۆنی داهاتووه   وێته بکه   نگه بێت، ڕه 

کات. ڕۆژی  ده   کهئازاره  ست به هه   یه سهو که گات ڕۆحی ئه ش ئازاری پێ ده ندامێکی لهئه   شی، که ک له نه 
ری  روه بات، دادپهناو دهقی لهم و ناهه ، زوڵم و سته وهبێته یدا دهوال په مه  که یه و مانایه به  وه زیندووبوونه 

 بێت. یدا دهزوور په شاره  وال له کات، مه رار دهرقهبه 
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 کانئاینییه  توێژه 
بن،  کتر نه ڵی یه ژن و ژنخوازی تێکه  به  م توێژانه ئه  پێویسته  ، که یهند توێژێک هه ییدا چه ناو کاکه  له

 :یه رکی ئایینی خۆی هه ر توێژێک ئه هه   چونکه 
 پیر 
 لیلده

 باوه 
 ئۆمی )مورید( 

 

 و خراپه  چاکه
سوێندخۆر جێگای گومان بێت،   نێت که یه گهده وه خواردنێک ئه  ر سوێند کان سوێند ناخۆن. هه یارسانییه 

مان  ئه  گومانیان لێ بکرێت، چونگه  ن که ندانی نابێت کارێکی وا بکه ڕمهباوه  م ئایینه پێی ئه  م به اڵبه 
ر سه حاکم به  نه روونی خۆیان بکه دڵ و ده  سته به م مهدوور بگرن، بۆ ئه  کاری خراپه  خۆیان له  پێویسته 
ر  سهحاکم به   ر کاتێ تۆ ویژدانی خۆت کرد به مانای ویژدان دێت، هه   روون زیاتر به ، دڵ و دهوه خۆیانه 
 : کاڵمی یاریدا هاتووه  یت. له ناکه ئیدی کاری خراپه  وهخۆته 

 
 رهشه  وه رهروون یۆت که دڵ و ده 

 رهکهمه  ن ئانه دهر کارێ به هه 
 
 

 کانی دیکهی ئایینهربارهیی دهدیدی کاکه
  گشت ئایینه  ن و پێیان وایه که ده کانی دیکه موو ئایینه ای هه ماشته  وه چاوێ ڕێزه کان به یارسانییه 

نیا  ، ته وه گرنه ک ده رگای ئێزدان یهر ده بهمووان له و هه  یه رزشیان هه مان ئهکان هه رستییه کتاپه یه 
 :کهر یه کان هه ی گشت ئایینه رچاوه ر و سه به  تهڕێگای جۆراوجۆریان گرتووه  که یه وه ک ئه جیاوازییه 

 
 ن قامهک مه دین گشت یه  فتاو دووه هه 
 ن ی گشتش دین بنیامه شمهرچه سه
 
  ، ئایینی یارسان به کان ئایینی یارسانهموو ئایینه ی هه رچاوه سه  واته ، که بنیام )پیر بنیامین(ه  ست له به مه

موومان  هه  واته رست نیم، که داپه ند بێت و بێژێت من خوڕمهباوه  س نییه رستان، که مانای ئایینی خوداپه 
 قین. هلی حه موومان ئه یارسانین، هه 

 

 ڵدانیرههسه
ند کورتی چه  به  وێوه ین و لهکه باسی لێ ده وهسهاکه ی سوڵتان ورهده  ین له کهده م ئایینه باس له  دا که لێره

م  ر ئه گهر ئه دهبه  مهیدابوونی ئیسالم، ئیتر لهدوای په  له  که ڵدانی ئایینه رهه تا سه دواوه  چینه قۆناخێک ده
 .وه جێگای نابێته  م سیمیناره بووبێت یان نا، له ئیسالم هه  ر له به  ئایینه 

 
کوڕی شێخ    م زاته ی سوڵتان ئیسحاق، یان سوڵتان سهاک، ئه ربارهکی دوورودرێژ ده یه وهڵینه پێی لێکۆ  به 

 رموێت: فهخۆی ده ک سوڵتان به ر وه ، هه رزنجییه عێسای به 
 

 ماعیسێ باوه 
 (ما )داود( باب عیسێ، )عیسێ باوه 
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 (ما(، حاجی )کاوه رزنجه )شێخ( و )به 
 
ی  716بۆ    وهڕێنێته گهدایکبوونی سوڵتان سهاک دهکی فراوان ساڵی له یه وهنه دوای لێکۆڵی   یه رچاوه م سه ئه 

 کات. ستنیشان ده ده م زاته بۆ کۆچکردنی ئه  796کۆچی و ساڵی 
ڕاوی )بحر األنساب(  پێی په  دانی(ن، به مه لی هه عه  ردووکیان کوڕی )بابه شێخ عیسا و شێخ موسا هه 

ی کۆچیدا  686ساڵی  له  م دوو برایه . ئه رزنجه به ته باریان کردووه  وهانه د مههه  باوباپیری شێخ عیسا له 
 .وتێکیان دروست کردووه مزگه  رزنجه به  له

شتی  ردهکانی زه ئایینه   ند بوون له مه هرهتیی و به بیروبڕوای تایبه  رگرتن له ڵکوه هۆی که   سوڵتان سهاک به 
و بۆ   وهند تاقمێکه چه  تهو یارانی خۆیی کردووه  دیهێناوه یاریی به  یی، ڕی و ڕچه وهکی و مانه زدهو مه 

ن،  ، چلته وان فتهن، هه فتته : هه یه شنه م چه ش به و تاقمانه . ناوی ئه تیی داناوه رکێکی تایبه ر کامێکیان ئه هه 
دونۆ  وه نان، نه وان، چل چلته فتهفت هه فت خادم، هه ، ههلیفه فت خهفتاودوو پیره، هه ڵتاس، هه وهیارانی قه 

ر  یوه ، به ت سیفه  واجه ی خه ندهک به زارو یه رزێڕین، هه مهش خواڵمی که ست و شه پیری شاهۆ، شه 
 . ندهن به ، بێوه ندهزار به هه 
 

 ن: مانه ئه  هێنین، که کی ده رهدا ناوی دوو تاقمی سه لێره
 بریتین له:  ن: که فت ته هه 

 موو یارسانه ، یان پیر بنیامین، پیری هه ی )بنیامین(ه کهید خدری شاهۆیی، نازناوه سه .1
 لیلی یارسانه سوار، دهوه دواد که  ،  ناسراو به ، یان موسیاوه موسی سیاوه  .2
 رداری سوڵتان سهاکه فتهپیر موسی، ده شقی، ناسروا به ددینی دیمه ال روکنه مه .3
 یاندن جێگه رپرسی کاروباری به فا داودانی، به موسته  .4
 دایکی سوڵتان سهاکه  زبار، که ڕه دایه  خاتوون دایراک، ناسراو به  .5
 سوار، جێگری سوڵتان بۆ کاروباری عیرفانیوره دی گه مهشا ئیبراهیم کوڕی محه  .6
 یادگار، جێگری سوڵتان بۆ کاروباری عیرفانی  باوه  .7

 
 یتین له بر : که وانه فتههه 

 سوار ورهدی گه مهید محه سه .1
 فالوه بو ئه ید ئه سه .2
 یسی ید باوه حاجی بابوعیسی، یان سه  .3
 دی  سوور، میری سوور حمهید میر ئه سه .4
 زووری فای شاره ید مسته سه .5
 ددینددین، یان شێخ شابه شێخ شهابه  .6
 بیب شا  شێخ حه  .7

 
 م ئایینه ری ئه زرێنه گوترێت دامهورامان پێی ده هه   ک لهک پێشتر گوتمان سوڵتان سهاک، یان سان وه وه 

ند قۆناخێکی  چه   ئایین به   به   پاشتر بووه   که   ڕهم باوه ئه   نکه تی، چو ریهو یاسابۆدانه   وهرهڵكوو نوێکه به   نییه 
 ک: ، وه رباز بووه دا دهدیکه

 

 وولی ماهی ی بالورهده
و پاش ناوی  وهله  که رانه ڕێکی سۆفیگه ی بیروباوه وه باڵوکردنه  ستی کردبێت به ده ک که م  گرۆیه کهیه 

ری کوڕی  ی )عومه که ڕاستییه  ناوه  که  یی گرۆی )بالوولی ماهی(یه لێنرا )یارسان، یارستان( یان کاکه 
نجام( بالوول  رهپێی کتێبی پیرۆزی )سه  . به ڕووی داوهمی کۆچیدا ی دووه دهسه  ش له مه ، ئه ب(ههه له
ی  وه باڵوکردنه  به  ستیان کردووه ده وه ورامانه هه  . بالوول و هاوبیرانی له م ئایینه ناودارانی ئه  له کێکه یه 

ری  عفه ه ردانی ئیمام جموویان لوڕستانی بوون سه ر هه هه  کانی که رهیان. پاشتریش خۆی و یاوه که ڕهباوه 
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ی  وه باڵوکردنه  به  ستیان کردووه ده  وێوه بۆ کرماشان و له  وهته ڕانه غدا و پاشتر گه به  له  سادقیان کردووه 
 وتن.   ڵکێکی زۆر دوایان که یاری و خه 

  وه بو  کانی کوفه شێته   بالوول له   که   م، هاتووه رگی پێنجه کتێبی )دائرة المعارف(ی بوترس بوستانیدا، به   له
  ها له روهلسادق. هه ر ئهعفه کانی ئیمام جه قوتابییه  له کێک بووه ها یه روه، هه و کوردێکی ئێرانی بووه 

کێک  یه  و به  شید ژیاوه لڕهورانی هارون ئه ده بالوول له که  کتێبی )المنجد في األدب و العلوم(دا هاتووه 
 فاتی کردووه. ی کۆچی وه 219ساڵی   م و له ڵهقه درێتهکان ده شێته  عاقڵه له
 
 ڵێت: ده وه ی بالووله باره  ورۆزی سۆرانی له روێش نه ده
 

 کدانهن زات یه بالوول زاتێوه 
 عامیان ماچان بالوول دێوانه

 ور دانا بۆ ی ته وه  کێ دی دێوانه 
 ردوون ڕانا بۆ یدان گه مه  و نه رکه مه
 

ی  وه ڕاون بۆ ئه کاندا گه کورده  ناو خێڵ و تیره وتوون و به رکهده   ه ولوڕستانه   بالوول خۆی و هاوبیرانی له
 رموێت: فهوه، بالوول دهنهی خۆیان باڵوبکه که ڕهباوه 

 
 ی یاران و واته ئه 

 ی یارانو واته ین ئه دێوانه  ئێمه 
 ک شاران ک یه گێڵین یه نی مه هه 

 ریم ئایین ئێران )ئایین کوردان( که  تا زینده 
 

 بوون:  مانه یارانی بالوول ئه 
 ی لوڕستانی لوڕه  بابه 
 بی لوڕستانی جه ڕه  بابه 
 می لوڕستانی حاته  بابه 
 نجومی لوڕستانی   بابه 
 
 

بۆ   وهته وه ی جارێک کۆ بوونه فته و هه ، هاوبیرانی ئه زراندووه م(ی دامه )جه  سێک بوه م که کهبالوول یه 
 پاشتر به  یهوه و شوێنی گردبوونه گوتراون، ئه  میرهر ئاوازی ته سهله  که کان ئاینییه  سرووده  گوێگرتن له 

 .کانی ئایینی یارسانه نجامدانی سێرمۆنییه رستی و ئه شوینی خواپه  مخانه . جه ناسراوه  مخانه جه
   

می  ی دووه دهسه  ستی بالوولی ماهی و یارانی له ر دهسه له م ئایینه می ئه که ڵدانی یهرهه سه من پێم وایه 
ی  وه ر ئه سه  وه ڕێته گهبووبوو، دهواوی جێگیر نه ته  کوردستاندا به  ئایینی ئیسالم له  هێشتا  کۆچیدا که 

  زمانێکی بێگانه،  یان بۆ هێنابوون به ئایینێکی بیگانه  بوون که  ڵکێکی بێگانه تووشی خه که ڵکی ناوچه خه
  نوییه  م باره ر به رامبه به  کردووه  ڵکهو خه وای له  مانه موو ئه . هه یه نگێکی بێگانه رهه ڵگری فه هه  که

ترسی کوشتن و بڕین و زوڵم و   ویش له ئه  رخۆ و شاراوهسهک له یه ڕینێکی تا ڕادهاڵم ڕاپه ڕن، به ڕاپه 
  ته ایینی ئیسالمیشیان خستووه ناودارانی ئ  وه هۆی دۆنایدۆنه   به   ر بۆیه ، هه نوێیه   و ئایینه رانی ئه می هێنه سته 

ر تیشکی  به  مهیان ناخه مهیان نا ئه  لییه زهئایینێکی ئه  م ئایینه ئایا ئه  ر که دهبه  وه . له وهکه ناو ئایینه 
  ڵکه و خه نگی ئه رهه ڵگری فهو هه   کهڵکه زمانی خه   و به   خۆماڵی بووه   کهئایینه   ی که مهر ئه . هه وه لێکۆڵینه 

  که زمانی ئایینه  نده رچه. هه ریتی کورد کردووه نگ و دابونهرههزمان و فه  تێکی زۆری به ، خزمه بووه 
زمانی خۆیان سروود   به  کانی دیکه وه تهندانی نه ڕمهباوه  که گیراوه نه  وه اڵم ڕێگا له، بهکوردی بووه 
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 کار هاتووه ی گۆران به نی زمانی کوردی زاراوه ندا ته کائایینییه  نجامدانی سرمۆنییه ئه  اڵم له داڕێژن، به 
 برێت. کار دهو تا ئێستاش به 

 

 ی شاخۆشینورهده
ی  دهتای سه رهسه له  شاخۆشین ناسراوه به  ک شای لوڕستانی که ناوی موباره  به  پاشان زاتێکی دیکه 

لوڕستان  وای    مانڕه رهی فه مانه کچی میرزا ئا   خانم که  الله ناوی جه   به  دایکێکی باکیره   می کۆچیدا له پێنجه 
 لوڕه   تاهیر و فاتمه   ، چاکتر بڵێین بابه دانی بووه مهتاهیری هه   رخی بابه هاوچه   م زاته . ئه یدا بووه ، په بووه 

 ک:ی وه یارانی شاخۆشین بوون. شاخۆشین و یارانی دیکه  له
، رێحان خانمی لوڕستانی، لزا خان جاف و هتد..  ، میرزا ئامانه دا، خوداداد، هندۆله ڕه  بزرگ، کاکه   بابه 
نی  مهته  خۆشین له  . باوهکانی خۆیان بۆ یارانیان چڕیوه سرووده  میرهئاوازی ته  نگی خۆش و به ده به 

 اته د ڵێن دهبێت و به یب دهناو( غه سهعزاو یان مه ڵێن مه ندێک ده ڕووباری گاماسب)هه  ست ساڵێدا له شه
دۆنی سوڵتان سهاک   شاخۆشین له  یه و ماوه دوای ئه  م پێیه ، به وه یدا ببێته د ساڵ په دوای سێسه  یارانی که 

 : نشاهدا هاتووه ی شاهه کاڵمی نرکه  . له وه کاته ن ده وه و ئایینی یاری نۆژه بیته یدا دهپه  رزنجه به  له
 

 عزاو مه  رد، شی وه "مێرد ئازمایش که 
 ناو"  ناو یا ماسه سه ناو یان مه هسه یا می

 
و   وه بێته یدا ده زوور په شاره  نوێ له رلهد ساڵ سه بێت، تا پاش سێسه ئیدی )شاخۆشین( سڕ)نهێنی( ده 

کاڵمی یاریدا    د ساڵ سر. له گوترێت: سێسه ی ده یب بوونهی غه و ماوه ورامان. به هه   باته گای خۆی ده باره 
 : هاتووه 

 
 ورامان ه و کۆی هئه 

 ورامان و کۆی هه ن ئه سته ی "شا"م وه بارگه 
 زات خودایی قانیع غواڵمان 

 زان  پێش نه  س وهد ساڵ سڕ بی که سیسه 
 
 

 کاندائاینییه  سرووده کورد و کوردستان له
زۆر شوێنی کوردستاندا باڵو    و له   ڵداوهری هه سه  وه لوڕستانه   له  م ئایینه ک پێشتر باسمان کرد، ئه ر وه هه 
ی ساڵتان  ورهده   له   م ئایینه ی ئه وهکمی ئه حو   به   م ئایینه ختی ئه پایته   به   زوور بووه ی شاره و ناوچه   وه ته بوه 

ی  کاندا وشه زۆر شوێنی سرووده   له  م ئایینه ر کوردیبوونی ئه بهر له هه   .بووه ی ههوره وێکی گه سهاکدا بره
م  ناودارانی ئه  که وه هێنینهده و سروودانه له ندێک نموونه دا ههکرێت. لێره دی دهکورد و کوردستان به 

 .وه ته هۆنیویانه  ئایینه 
 

 دونیاوه  ته ری چیای شاهۆ هاتووه وربه ده  له   ی کۆچی که 324دایکبووی ساڵی  نگی داودانی له رهه بابا سه 
 رموێت: فه، دهفاتی کردووه می کۆچیدا وه ی چواره دهکۆتایی سه  له  وێڵه ی ته شارۆچکه  و له 

 
 نگ داودان رهه سه
 نگ داودانرههن سه ناممه  ز که ئه 

 ردانگێڵم هه نان مه نی ئێرمه چه
 رێ ئایین کوردان کۆشم په مه
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کۆشین  ڕێین و تێده گهرداندا دهکێو و هه   ڵ یارانی خۆم به گه، لهنگی داودانه رهه ناوم سه   : من که هولێکدانه 
 پێناو ئایینی کورداندا.  له
 
ساڵی   و له  دایک بووه گوندی داودان له  ی کۆچی له 658ساڵی  له ها پیر میکائیلی داودانی که روههه 

  کێکهو یه  ئامۆزای سوڵتان سهاکه  ، واته رزنجییه وڕی شێخ موسای به و ک فاتی کردووهوه  سنه  له  736
 رموێت: فهیارانی، ده  له
 
 

 یان ر شای که نۆزه 
 یان ر شای که م نۆزه و ده شام بی نه ئه 

 مان و زهو گا نه سام بنیامین بی چه 
 یدان مه  شی نهی کورد گورد مه وێنه 

 
ی  وێنه  دۆنی سام بوو، به  کان بوو، بنیامین له یانییهڕی شای که  نۆزه وال دا مهمهردهو سه : له وهلێکدانه 

 نگ.  یدانی جه مه  چووهکوردی گورد )ئازا( ده
 

 ئێژێت:  دونیاوه  تهی کۆچی هاتووه 810شاهۆ ساڵی  رزیان نزیک به گوندی ده له یس قولی که شاوه 
 
 کورد  ن چه سڵمهئه 

 کورد  ن چهسڵمهنان ئه بابۆم کورده
 ی گورد ستهنی دهنان چه و شێره من ئه 
 ردم هورد ی سوپای زوحاک که سڵسله

 
ی گوردان  سته ڵ دهگهله م که و شێره ، من ئه کوردهسڵم و ئه  ، باوکم کورده سڵم کورده : ئه وهلێکدانه 

 )ئازایان(دا، سوپای زوحاکمان تێکشکاند. 
 

 ک: برێت، وه ناوی کوردستانی تێدا ده   که یه یادگاردا سروود هه دحی باوه  مه  ش له وه دیسانه 
 
 نگی یادگار پۆشارگ خودڕه به 

 خشا ش بهنهغواڵمان دیشان شا په 
 اڵتش خه رد وه که  نگیرگ خۆدڕه به 

 راتش به  کورد و کوردستان دا وه 
 
  ی کرده رگه و به ئه  خشی، کهشا سهاک پێی به  نگیی پۆشی، یاران بینییان کهرگی خودڕه یادگار به  ه وبا

 دیاری.   راتی، بۆی کرده به  اڵتی، کورد و کوردستانی دا به خه
 
 

 اکاندئاینییه  سرووده دشت لهرهئافێستا و زه
                     

  بیگره  وه بوداییه  ر له، هه یهدا هه کانی دیکه واوی ئایینه نێوان یارسان و ته  ش لهندی و هێڵی هاوبه یوه په 
  ئایینه  له  کێکه یارسان یه  م ئایینه کانی ئه پیرۆزه  قی کتێبه پێی ده ی به وه ر ئه به ئیسالم، له  کاته تا ده 

شی  هێڵی هاوبه  که  کی سرووشتییهیه لهسه مه م پێیه ، به بووه هه  وهته ڵقهتای خه رهسه له  واته  کان،لییه زهئه 
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زی: خۆڵ، ئاو، با و ئاگر  گه چوار ڕه  میزادی له ئاده که  وه و ڕۆژه بێت. خودێ له شتیشدا هه ردهڵ زه گهله
 رموێت: فه، ده)میکائیل(ه  دۆنی فریشته  رار دا. پیر موسی کهدروست کرد، ئایینی یارسانیشی قه 

 
 شانا شان که که
 شانا شان که ی بینا و بونیاد که ئه 

 ی دیواناڕهیار داود خواڵم به 
 ش جیسما ئاب و خاک و باد و ئاته 

 گڵ جانا ردهزه
 

با و ئاگر   ئاو و خۆڵ و  شی مرۆڤی له ی کێشا و له ردوونه م گه ی ئه خودێ وێنه  وال، واته : مه وهلێکدانه 
 ر. به  گڵێش گیانی خسته دهزه  دروست کرد و له 

 
قیق و  ین، یه لعه ی خوڵقاندبوو: جبرائیل، ئیسرافیل، میکائیل، عزرائیل، حوره وت فریشته وال پێشتر حه مه
و  ن له ستیا ڵ ئێزدان به گهی له یمانه و په ن(ن و ئه فت ته دۆنی )هه   یه وت فریشته م حه قیق، ئه میش عه وته حه
 ندکاری. لیی خاوه زهیمانی ئه گوترێت، په دا پێێ ده مهده

ها دۆنی ئیمام حوسێنی  روه قیق(، هه )یه   واته   مه شهی شه ن و دۆنی فریشته فت ته هه   له   کێکهیادگار یه   باوه 
  دا بوار نییه لێره  ، که دانییه مهتاهیری هه  ش دۆنی هۆزانڤانی کورد بابه وه و دیسانه لییه کوڕی ئیمام عه 

گوندی شێخان    مدا له شته ی هه دهسه   یادگار له   لمێنێت. باوه سهده   و دۆنایدۆنانه ئه  که   وهبهێنینه   و سروودانه ئه 
 رموێت:فهکات، دهباسی دۆنایدۆنی خۆی ده  ، کهدایک بووه ورامان له رێمی هه هه  له
 

 مان زواڵڵ کۆی زه 
 مان نان زواڵڵ کۆی زه یادگاره 

 المان  م بین جه چاگا غواڵمان جه 
 بێ گومان  نامش گوشتاسپ بی شام وه 

 ردم مان و ناوس بیم ڕۆشن کهز ئه ئه 
 سپیمان ی ئه شت بی پووره ردهم زه کاکه 

 
ی  وهنه   ر له یامبه ی په شتردهوال بوو، زه کان مه یانییه کان گوشتاسپی شای که یانییه ی که ورهده   : له وهلێکدانه 

موو شوێنێکی  هه   وه هۆی تیشکی ئاگره  رستی، به کتاپه کرد بۆ یه ڵکی بانگ دهسپیمان برای من بوو، خه ئه 
ی  کهئاگره  واته ، که وه موو شوێنێکم ڕووناک کردهمن بووم هه  وه من ناوس بووم، ئه  وه،ڕووناک کرده 

 . یادگار بووه  شت باوه ردهزه
 اڵتی کوردستان. ڕۆژهه  هۆ له چیای داڵه   له رانه ناوی سه  به  شوێنێکه  یادگار له  ی باوه ارگهزمه
 

و دۆنی ئیبراهیمی    دایک بووه ورامان له هه   گوندی شێخان له   می کۆچی له شته ی هه دهسه   له   شا ئیبراهیم که 
 رموێت: فهکات و ده شت دهردهباسی ئاوێستا و زه   ناوی زواڵل زواڵل،  سروودێکدا به   ڵهکۆمه   ، له رهیامبه په 
 

 زواڵڵ ئاوێستا 
 ن زواڵڵ ئاوێستا رهفته سڵ دهئه 

 ستا ده ر وه فته شت بی دهردهبنیام زه 
 ستا نشا مههه ی شه باده  زاتش جه 

 
 وه سته ده ی به رهفتهو دهشت بوو، ئه رده، بنیامین دۆنی زه کانه رهفته موو ده سڵی هه: ئاوێستا ئه وهلێکدانه 

 یزی ئێزدان بوو.  ستی فه و مه (، زاتی ئه ست ئاوێستایه بهبوو )مه 
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ندین  ها دۆنی چه روه ، هه)جبرائیل(ه  ن، دۆنی فریشته فت ته هه  له  کێکه و یه  ی پیرانه وره پیر بنیامین، گه 
 سیزمان حافزی شیرازی. ی فارورهشاعێری گه  وانه مێژوودا، له  له ی پیاوی دیوه وره گه
کۆتایی پێ   م سرووده کرێن، به زۆر سروودی یارساندا باس ده  شت لهردهر حاڵ، ئاوێستا و زه هه  به 
 هێنین.  ده

.  فتاودوو پیره هه   له   کێکهو یه نجام ئه رهپێی سه   ناودارانی یارسان، به   له  کێکه داغی یه رهپیر ڕاستگۆی قه 
گوندی شێخان کۆچی   وله  وێ ژیاوه ر لهو هه  دونیاوه  ته می کۆچیدا هاتووه شتهی هه دهسه  داغ لهرهقه  له

 رموێت: فه. پیر ڕاستگۆ دهدوایی کردووه 
 

 مێردان خواجام 
 خواجام   رێ ئازمایی مێردانپه 
 رمان شام فه یدا بی وه شت په ردهزه

 رێ خاس و عام ئاوێستاش ئاورد په 
 کۆچ   نی گومراهان ستیزا وه چه
 و و رۆچ رێ یاری شه کۆشا په مه
 

شت ئاوێستای هێنا بۆ  ردهشتی نارد، زه ردهزه  ئێمهی وه وال بۆ تاقیکردنه ندان، مه ڕمه ی باوه : ئه وهلێکدانه 
ی یاری،  وه پێناو باڵوکردنه  کرد و له یارانی ده ڕی نهکرد، شهرستیی ده کتاپه و بانگی یه موومان. ئه هه 
 کۆشی. و و ڕۆژ تێدهشه
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