
 

 

 ل خانی پ لقینوە

 بۆ مالیکی دەستداری باغی دادی داگیرکراو

دای ب  بچت، پش ئوەی بھدا پم خۆش جنابی مالیکی
ئھو  ئو داو ئوژر ل ،وە ننازتھپروکاوی عراقی

 ی عرەب پوەکانی سربازەئوەبوو ک ئکبرەدا 

کرد، ل کاتی راپرینکی کوردستانیش دەتان ماچ نایکئمریک
کوردەکانتان ماچ دەکرد، باش بزان کورد افرەتی ئدا پوی 

زاران خانی پھ  م خۆشپ بۆ رۆژی خۆی، بۆی یقینیان ھل
بخونتوە کچۆن دەستدارانی ھندک ل فتوحاتی ئیسالمی 

رەب ئاینی ئیسالمیان کردۆتع یرێ داگیرکاری خاکئام 
مرەکبی  امانوێ ئو ئھو ئکبرە بکیئم نکوردستان، 

نوسینکانی فتوحاتی ئیسالمی و خاکی کوردان بخاکی عرەب 
.بزان  



پم خۆش ئو کوردانی ک بۆ کورسی و پارەو دەستیش 
وپۆشی دەکن ل داگیرکرانی خاکی کوردستان، ئوانیش چا

فتوحاتی ئیالمی بخوننوە ک چۆن دەستدارانی ئیسالم خاکی 
برانبر  تیانگیر کردوەو ھموو کردارکی برەوشکوردستانیان دا

  ب ننککانی ئم کردوە.

ی زۆر زانستیانی لسر کاک سعید پروازە لکۆینوەیک
  فتوحاتی ئیسالمی ل کوردستان دا کردوە:

http://www.peshmergekan.com/arshif.php?id=3814  

 زاران ساملکوردەکان بۆ پارستنی خاکی خۆیان، ھ ملب 

دەکن لگڵ خ ئاسوریکان و بابلیکانی عرەب، دوا 
سرکوتنی عرەبکان بۆ داگیرکردنی خاکی کوردستان، لژر 
ئای ئیسالم دابوو لسردەمی ساسانیکان، ک زوربی 

   سرچاوەکان وا نیشان دەدەن ک ساسانیکان کورد بوون.

http://en.wikipedia.org/wiki/Sasan  

ye_Zartosht#Inscriptions-http://en.wikipedia.org/wiki/Ka%27ba 

دیھاتنی ئیسالملردەمی بش سکان دا پاوای فساسانیرمان
عرەب لو سردەمدا ل نیوەی  یان کردوە،ی ئمۆھموو عراق

نیوەکی تری بدەست کوردەکانوە  عراقی ئمۆدا دەبینران،
ی شاری بابل مبری کوردیم پغئیبراھ بایب دەنوسکتبی بوو، 

بدەست کوردەوە بووە، پایتختی  یشس سد سا دروست کردوەو
ک دەکوت  رایتی ساسانیکان ل شاری مداین بووەوەببر

  نوان بابل و بغدا.



ی ە کوردەکدادور یک عرەبی لنبوە،ئو بغدایی ئمۆ 
بوونوەی نزیکلیک ی لنوان مداین، باغکی خۆششاری 

خۆشی لناو و کۆشککی روباری دیجلو فورات دا دروست کردوە
ئو باغ و  ،بۆ بروەبرایتی دادوەریکی کدا بنیات ناوەباغ

  .باغی دادکۆشک لو سردەمدا پی گوتراوە 

اتنی ئاینی ئیسالم و بکار ھینانی ئو دین لدوای بدیھ
ئو دین  لالین عرەبکانوە بۆ داگیرکردنی خاکی کوردستان،

پاشکشیان کرد، بوو بھۆی تکشکاندی باری دەرونی کوردەکان و 

بابلیان شاری  دەھات، ولشکری عرەبی رۆژ برۆژ برەو سر
باغی برو سرو ھاتن تاکو  اگیرکردو شاری مداینیان سوتاند،د

   .داگیر کرد دادیشیان

برەو و لشکرە عرەبی لژر ئای ئیسالمدا، بشک ل
دڵ برێ کوتون، لو دەشت خانکی کوردی خانقین مندەلی و 
ل راست بۆتوەو نیھشتوە یک بست پشەوی  پ لقینیان

گوندی  ،بکن و ئو ناوچی داگیر بکن، ئو خانقینی ئمۆ
ئو خان پ لقین بووە برانبر بلشکری عرەبکان ئیستا 

  .ناوەکی بۆت خانقین

ی ناوچکانی پاراستوە تاکو ھزار لکوردەکانی خانقین و مندە
ساڵ پش ئستا ھندێ خی برەی تورک ھاتن مندەلی و 

ب ھاوکاری لشکری عرەبی ئیسالمی، دروستبوونی عراق  نبوو
 رەتای لوەسمکنگی جیھانی یوەجژ کردو ، دەستی ئی در

عرەبکی زۆرتان ھناوەت ئو ناوچو ئستا لژر چتری ئو 

وی بکن ناوچیکی وێ ئو ناوچان بتواعراقدا دەتان
  عرەب نشین ؟.



ک خانقینی بناو پ لقین خانی دئستا جنابی مالیکی، وەک 
ئو ریوی فکراوە، بدەنگکی نتویوە پت رادەگینم، 

ا دەوروبرت مخۆ ک بدوای برژەوەندی خۆیان دکوردانی 
دەگرن و ھر رۆژەی سما بۆ دەستدارک دەکن، گوێ بۆ 
دەنگی نتوەیی رابگرەو پش ئوەی راپرینکی نتوەیت 

برانبر بکرێ، دەست لخاک داگیر کراوەکان ھبگرەو ئو 
ساو  ١٤٠٠پش ئوە تۆلی  ،عرەبان ببوە جگای خۆی

  ئنفال و کیمیا بارانکتان ل بکینوە.

  سردار پشدەری

  ٢٠١١ – ١٠ – ١٥لندەن 

oil.net-http://www.kurd 

 

  

 


