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سینگ ب سووتان ،دڵ ب گریان، شاربشار و دەربدەر

وەدابوەک من ھ یدیارک دوورە یار و ب

یک کوتڕێ)بکرەجۆ(خون ل دما ھات چاو و 

)سرچنار(وادەکم من چاری دەردو داخی دووری 

گر ئشقیا و چۆگرد و شت نبی)خالیدا(

موالناخالیدتۆ ل کوێ؟غزنین وکابول یاوتی قندەھار؟

موالنا خالید و تریقتی خالیدی///   ربازی سۆفیگریی نقشبندی ـ خالیدی

... سلمانی٢٠١٤ل ئینگلیزییوە محمد حم ساح تۆفیق،چاپی دووەم . و

.الپڕە٤٦٦ل بوکراوەکانی دەزگای رۆشنبیری جمال عیرفان



ک،رەنگیند ووتچ،بعۆدەی دا ن والنا پانۆرامای ،لبازی مپانتایی ر
و ل جوگرافیایکی شارەزووری،ک نزیکی دوو سدە تمنتیخالیدی 

پانوبرینی زۆربی وتانی ئاسیا و ل ئیمۆدا ئوروپا و ئمریکا ئامادەگی 
یکی ،وەک ھبکاتدروستیتابلۆی سترجکان بئاخر .چاالکی و ئامانج

کشی ناوچی پ ل کشمو لو بارودۆخ دواکوتوو ودا١٨١٠ل ،موالنایک
داخۆ  دەبت .بکوێدوای ربازکتاھیندستان سلمانی و کوردستاندا، ب تاسوە 

!.ئو مژووە چ   ماناو لکدانوەیک لخۆی بگرت؟

نوەی ناوخۆیی و ھزاران لکۆیسدان سرچاوە و ،ئستمبۆ ئم ئگرچی
ئوەی لرەدا ب ل بگیرین،نادیدە،خالیدبیانی لسر ژیان و ربازی موالنا 

لسر ئم پیاوە ھشتاشناچاریی ئیستکمان پدەکات ،ئو راستییی کوا 
ئاشنایتییکی وەک پویست ھکوتووە و ربازەکیی و رەھند و کاریگرتی، 

نبۆت ئم دیاردەیب واتایکی دیک ،.نییبرفراوان الی خونری کورد
ئم لبردەم ئو ھبت،.یندووی رۆشنبیریی کوردییبشکی دیار و ز

دەرفتکی لبارتری لسر ،گر ئم پیاوە: ئگرەدا رادەوەستین و دەپرسین
گل ل پرس کۆمیتی وئایاۆ سازبووای، گۆڕەپانی کوردستان ھبوای،یان ب
؟ شیمانی ، رەھندی  دیکیان ل خۆ دەگرتدینی و  سیاسییکانی ئستامان 

چارەنووسی کوردستانیش ب ئاڕاستیکی تردا ڕەوتی ئوە دەکرت،رەنگ بوو
؟بکردای!.

ر لسلبردەستدا نیی،تا ئستا لکۆینوەیکی تروتسلی ئوتۆ،گرچی
م دیاردەیندوچوون ، ئچبازەکوردستبم رانیبوونی ئ،نلمروونی یانبسب

لو دیارە باس .ژەیکی نتوەیی تدا  برچاوبکوێبنما دیارەکانی پرۆ
دەوتی عوسمانی ومیرنشینی  بابان ل سر شانۆی سیاسی دەکین ،کرۆژگارە

.بوون

، محمود پاشای بابان، بۆ ئاشتکردنوەی دی تۆراوی موالناو ١٨١٥سای 
خاکی ...ھنانوەی ل بخداوە بۆ سلمانی، خانقای موالنای بۆ دروست دەکات

. دیک، ئوەی ھموونونرەکانی لناوچ جیاجیاکاندا یان زۆرینیان کوردبوون
ی مشوتومج م باسئ نووکتا ھ شم وایی پگدوای برەوان، بنکۆە و ل



کۆنکرتیدا لمڕ پرۆژەی کوردستانی ل خون و خیاڵ و برنامی 
وات توژینوە بردەوام و شیمانی ئوە دەکرت، . موالنادابوچان دەگڕن

بگنامی نوێ لم رووەوە بکوت بردەست و ئم پردە تاریکی مژوو 
.رووناک بکرتوە

بونبوو ل موالنا کسکی ناوازەبوو ل ئاکاریدا،تاک و: دەعزاویسعبا
 سنوور بوو، لشبینیکردنی بی و پقخاوەتدا،توانای عتی و پیاوەتی و سئازای
خۆڕاگری و ئارامیدا بکۆتابوو،تواناو دانایی تواوی ھبوو بۆ ئوەی بتوانت 

تی عوسمانی زیندوو بکاتنوێ دەورلوەستنزردا دایبمکی نوبقا وە و ل.

، ل تزی دکتۆراکیدا لسر موالنا ئاماژە بوە دەکات بتروس ئبو منن. د
،ک موالنا ل الین شخ مارفی نۆدێ و دەستی سوتانی عوسمانییوە،تاوانبار 

یتی ھدەستگرتنی دەسوەی ئارەزووی بت بدەکر.

مانی بوو بت و عزاوی،توانای زیندووکردنوەی دەوتی عوسموالنا ب بۆچوونی
ننبو مدیدی ئ تببوو بتخوازی ھوالنا ئارەزووی دەست . مدەکر واتک

ئی بۆ لو ھلومرجدا ب پپلیکانی میرنشینی بابان دا برەو : بپرسین 
چاوەڕی وەرام لرەدا . دەستی ستنت ھنکشا؟/ سربخۆیی کوردستان

ئم ھکوتووە مزن و ربازەکی ل دوو برەوە رروبرووی ناکین و دەین 
 تی لتایب پژان بکداھپ دوورگرتن لنجام بۆ خۆ بوە،دەرئتنگ دەبئاست

ودەدات رووەوە بخداباباندا،بیاری جھشتنی کوردستان  سنووری میرنشینی
بوەدا شیعری بۆ .ملی ری نامۆیی دەگرت،شامبۆ نیشتجبوون لپاشان

 تو دەسوە لنرخ ب کی پچاو ت بدەچورەحمان پاشای بابان گوتووە، پئ
چاالکی و کاری  کۆمیتی گرچی موالنا  پرۆشی زۆری بۆ .کوردییی نۆڕیبت

ل قاجاریی سی ھبووە، کچی بردەوام داوای ل الینگرانی کردووە، خۆیانو سیا
ھر وەک لم لکۆیوانشدا بدیار دەکوێ،موالناو . و عوسمانی ب دوور بگرن

ربازی سۆفیگرتی، ب درژایی ھبوونیان، سنگریی ئۆپۆزیسیۆنیان برامبر 
دیارە ھستی ب مترسییکانی ئم دوو  ناوەندەی . ب دەست ھبژاردووە

ب . سرەرۆیی  بخۆیی و الینگرەکانی بکاتدەست کردووە، نیویستووە، 
ب ،و مبستی بووەتایبت ئو ل سرەتای راگیاندنی پیامکیدابووە 

.ئارامیییھۆشیارییوە بیگنت کناری



:خونری برز

ئامانجی ئم کورت نووسین، ناساندنی برھمکی نازدارو تژی ل زانیاریی و 
کی پانوبرینی و ربازەکیی و کاریگرتییان ل رووبرزانین  لسر موالنا

حامید پرۆفیسۆر سۆفیگرتی نقشبندی ب پی بۆچوونی .گۆی زەویدا
ئالگر،لخباتی رزگاریخوازی  وتانی چیچان و داغستان، سیما و خستی دژە 

.کۆلۆنیالیستی ھبووە

مرھم بو پسپۆڕی ،ئ لیقتواناو خاوەن س ی بر و وەرگن نوسالی ل
 ساح تۆفیقوە ل ئینگلیزییوە ژینۆساید،مامۆستا محمد حمبواری ئنفال و 
نوسر ب زمانکی کوردی رەوان وپاراو بابتکانی  دووتوێ ئم . کراوە ب کوردیی

مرھاوەبی وەرگ بریتی ل ال)١٣(،ک ت و لسانی پسپۆڕ و شارەزا بابن کی
گانکادیمیستی بوە نووسراونو زانستکارو ئ.

،ننبو میفاپوتروس  ئزانکۆی ح ئیسحاق وایزمان، / پرۆفیسۆر ل پرۆفیسۆر ل
/ کۆینوی زانستی ل فرەنساتیری زارکۆن، توژەر ل مبندی ل/ زانکۆی حیفا

میشیل کامپر،پرۆفیسۆر ل / ۆر ل زانکۆی کالیفۆڕنیاـ ئمریکاحامید ئالگر،پرۆفیس
ان بروینسن،  لزانکۆی ئوتریشت ـ مارتن ڤ/ ھۆنداـ زانکۆی ئمستردام

ئمانیافیسۆر ل زانکۆی فریدریک شیللر ـ فلۆریان سۆبیرۆژ، پرۆ/ ھۆندا

ر بوھلر،توژەر ل ئرس/ ئیتالیاپاگانی، پرۆفیسۆر لزانکۆی لچی  ـ ساموال 
.ویالیت یکگرتووەکانی ئمریکا

ئاماژەی بۆ وەرگان کوردییکی ھر وەک مامۆستاش،ل کورت پشکییکیدا
ب ووردیی و ب دیقتوە باوەڕ ناکات،ئم نووسران،چندپداوە، خونر

سلیق و فرە ندە ب رتووە و بۆ لکۆینوەکانیان ھشونپی ئم ربازەیان ھگ
درژبوون و سریان بسر ھمان کات بو ئندازەی پشوو. ووەزانیاری کاریان کرد

پرشوبوی تپوتۆزکتبخانی کۆن و نوی جۆراوجۆریسدان سرچاوە و 
.لنیشتوودا شۆڕکردۆتوە

گڕانی ئم ھموو کۆدو دااوخۆ گر وا نبووای، تگیشتن و ساخکردنوە و بد
خالید ،ھروا و مانا و ھمای ئالۆزو قورسی ربازی سۆفیگرییکی موالناکلیل

ی نییرپکی ساناو سر.کارگئاکامی م ندلم خوکی ووردی ئوەین



،مرھب م راستییتئوێ، .فاشتر ئاشکرا بم دیسان دەردەکچۆن ئ
ربازەبوون بنجوبناوانی ئمچاوەو ورسران و تاکوێ عودای گیشتن ب سونو

و چ کۆشش و ماندووبوونکیان خستۆت سرشانی خۆیان  تا دەستیان ل چمکی ئو 
.مژووە فرامۆشکراوە گیر ببت

پاش .وەک ئاماژەمان پدا،موالنا خالید، تا ھیندستان دوای باوەڕەکی کوتووە
وە سلمانی و ل وەرگرتنی مۆتی کارکردن ل شاعبدوی دەھلوی،دەگڕت

ھلومرچکی دژوار و ئالۆزی پ ل کشمکشدا،دەست ب بوکردنوەی 
چندجارێ سلمانی جد و برەو ...ربازەکیی و بانگاش بۆکردنی دەکات

ب یکجاریی روو ل دیمشق ١٨٢٢و دواجار سای بخداو ھورامان  دەڕوات
بژاردنی دیمشق ، وەک ھ. دەکات دەیکات و ل نیشتج دەبت

و ھمان کات مبوڵبۆ نزیکی ئم ناوەندە ل ئستدەگڕتوە لکدراوەتوە،
ساڵ چاالکی نواندندا١٦ل ماوەی تنیا موالنا . سرەڕی حجی مککوە بووە

شخکانی سیراجدین ل ھورامان .خلیف ل پاش خۆی پدەگن٧٠نزیکی 
ل کوردستاندا ناین .١٩٩٠بۆ شام تا ناوەڕاستی سای ک ل پاس کۆچی خۆی

عوسمانی تروسکی  ربازەکی خامۆش بت،ل پدەچ پاش کۆچی دوایی شخ
بنمو ن وە بچربوونرەوکوکوردستاندا ب بازە لم رستادا ..دووەم ئئ ل

دیار نییکوردستاندا ب ندی لقشبکی دیاری نگرەوەیم شاراوە نی.جول ی
کتبشدا برچاو دەکوێ،ک دەیان و سدان کسایتی گورە،لناو دەست و 
دەرەوەی دا، ل ئاسیا دا سر بم ربازە بوون و کاریکرتی موالنا خالیدیان 

ناوەکانی عبدولرەحمان کواکبی و محمد تنتاوی و تورکت ئۆزال . لسر بووە
و شخی گورە ل ئیندۆنیسیاو ئفغانستان و و شاملی داغستان و گل برپرس 

 رەبی ئیسالمی بت و جیھانی عتایب رستان وروسیا و ترکیا بتت
.،ئاماژەن بۆ کاریگرتی ئم ربازەگشتی

{{  لسر ئم ربازە فراوانتر بکات،،ھرکس بیوێ زانین و زانیاریی
ونابوونی خودا لشوەی مرۆڤدا و حلول، / پرسکانی وحدة الوجود، یکتی بوون

یان شتی نوێ فربت و  ئاسۆیی معریفی زیاد بکات }}اتحاد،یکگرتنی مرۆڤوخودا
و ل نزیکوە خۆی بکات ھاوگشتی  ربازەکی موالنا و بەک بو مژوو و 

.فرھنگ ئاشنابت، گرەک خۆی ل خوندنوەی ئم برھم  ببش نکات

:قشبندی ل چوار بناغ پکدتغوم علی دە،رگی نھروەک شا



نبوونی بیری چواش، ئامادەگی بردەوامی دڵ، بکشکردن برەو خودا و {{
رۆح : ی کتبکدا ھاتووە١٦٩ل الپڕە ھروەھا .}}وەرگرتنی پوەندی ل خوداوە

 یکردن لوەی نکۆنان و تاقیکردنراھ ل ناو بریتییشتکردن بخود،گ
 شت بناو زاتی خودادا،گ ک لسوەی خودی کتواندن ل کاندا بریتیینیینھ

جوداکردنوەی خودای ل ھموو روخسارک و گشت و ) خفی(ناو نھنیی غیبدا
ئم . جیاکردنوەی مخلووق ل خالیق) ئخفا(گوزەر کردنیش بناو نھنیدا
حدای،کوا دەکات کسک یکبوونی تامان تنھا گشتکردن بناو رۆ

).توحیدی شھوودی(تاقیبکاتوە

وەرگر، پراوزەکانیشی یمامۆستابدەم کواجی خۆیتی ئاماژە بوەش
سرچاوە بۆ ١١٢زیاتر ل ل کاتکدا، نووسر ھی پشتی ب. وەرگاوە 

پشکش ب ترخزمتکی گورەبرای وەرگر بم کارەی.وتارەکی بستووە
...خونر دەکات

یھ شنم چمی لرھب ویستی بی کوردیی زۆر پبخانت، کتک برچۆنھ .
وای دەستخۆشی ل وەرگی ب توانا،مامۆستا محمد،ھیوادارم  بردەوام بت 

نایاب تی خزمچکم رر ئسی کوردییللژار و ژیکی ھبخانی کت.

:حزرەتی محوی لمڕ موالناوە دەفرموێ

ەوە ئست    )موالنا زیائدین(ل فیزی ناوی 

ھموو رۆژ و شوم،قترەی وجودم بحری ئنوارە

ھتا ئو ناوە پاکم کردە زیکر و فیکری رۆژ و شو

ەھناسم بۆنی میسکی گرتووە،لوم شکربار
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. بۆ ئم ناساندن،سودم ل کتبی موالناخالید موسافیرە ب نیشتمانک: سرنج
.ئامادەکردنی علی عبدو وەرگرتووە


