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د. سەعیدخانی کوردستانی ود. سەعیدخانی کوردستانی و
ژیانێکی ژوورتر لە تەمەنژیانێکی ژوورتر لە تەمەن

))12421242 -  - 13211321ی هەتاوی/ی هەتاوی/
18631863 -  - 19421942ی زایینی(ی زایینی(

عەبدوڵاڵ سەمەدیعەبدوڵاڵ سەمەدی
)مەهاباد()مەهاباد(

))١١ -  - ٢٢((

»مــەال ڕەســووڵ«ی باوکــی د. ســەعیدخان، کــە »مــەال ڕەســووڵ«ی باوکــی د. ســەعیدخان، کــە 
دانیشــتووی باشــووری کوردســتان بــووە، هــەر بــە دانیشــتووی باشــووری کوردســتان بــووە، هــەر بــە 
منداڵــی ســێبەری دایــک و باوکــی لــە ســەر نامێنــێ منداڵــی ســێبەری دایــک و باوکــی لــە ســەر نامێنــێ 
ــنووری  ــە س ــۆی ل ــی مام ــەر ماڵ ــە ب ــا دەبات ــنووری و پەن ــە س ــۆی ل ــی مام ــەر ماڵ ــە ب ــا دەبات و پەن
تورکیــا، کــە بــە وەرزێــری و ئاژەڵــداری ژیــاون تورکیــا، کــە بــە وەرزێــری و ئاژەڵــداری ژیــاون 
)ڕەســووڵی و ئالێــن، )ڕەســووڵی و ئالێــن، ١98٢١98٢: : 55(؛ بــەاڵم زۆر لــە (؛ بــەاڵم زۆر لــە 
الی نامێنێتــەوە و بــە شــێوەی بــاب و باپیرانــی الی نامێنێتــەوە و بــە شــێوەی بــاب و باپیرانــی 
کــە هەمــوو خوێنــدەوار و زانــای ئایینــی بــوون، لــە کــە هەمــوو خوێنــدەوار و زانــای ئایینــی بــوون، لــە 
ــوان و  ــۆ خوێنــدن ڕوو دەکاتــە مەری ــوان و مێرمنداڵیــدا ب ــۆ خوێنــدن ڕوو دەکاتــە مەری مێرمنداڵیــدا ب
چەنــد ســاڵێک لــەوێ دەژی، پاشــان بــە یەکجــاری چەنــد ســاڵێک لــەوێ دەژی، پاشــان بــە یەکجــاری 
دێتــە شــاری ســنە و لــە گەڕەکــی »دەباغخانــە«ی دێتــە شــاری ســنە و لــە گەڕەکــی »دەباغخانــە«ی 
مەســیحییەکان  کڵێســای  نزیــک  و  مەســیحییەکان قــەراغ شــار  کڵێســای  نزیــک  و  قــەراغ شــار 
)برهــان ایــازی، )برهــان ایــازی، ١37١١37١: : 563563(، نیشــتەجێ دەبــێ و (، نیشــتەجێ دەبــێ و 
لــە الی شــێخ مەحمــوودی لۆنیــی کاکۆزەکەریایــی لــە الی شــێخ مەحمــوودی لۆنیــی کاکۆزەکەریایــی 

دەرس تــەواو دەکا]دەرس تــەواو دەکا]١١[.[.
ــە ســنە ژیانــی هاوبەشــی  ــە ســنە ژیانــی هاوبەشــی مــەال ڕەســووڵ هــەر ل مــەال ڕەســووڵ هــەر ل
ســادق  ســەید  کچــی  ســادق [ی  ســەید  کچــی  »مانیســا«]٢٢[ی  »مانیســا«]لەگــەڵ  لەگــەڵ 
دۆخــی  هــۆی  بــە  و  پێکهێنــاوە  دۆخــی ســەنەندەجی  هــۆی  بــە  و  پێکهێنــاوە  ســەنەندەجی 
نەخۆشــیی منــدااڵن و نزمــی بــاری تەندروســتی نەخۆشــیی منــدااڵن و نزمــی بــاری تەندروســتی 
ــان  ــا دوو کوڕی ــداڵ تەنی ــە هەشــت من ــە، ل ــان ناوچەک ــا دوو کوڕی ــداڵ تەنی ــە هەشــت من ــە، ل ناوچەک
و  و    ١856١856 لەدایکبــووی  »محەمــەد«  نــاوی  لەدایکبــووی بــە  »محەمــەد«  نــاوی  بــە 
»ســەعید« لەدایکبــووی »ســەعید« لەدایکبــووی ١863١863 بــۆ ماوەتــەوە.  بــۆ ماوەتــەوە. 
بــاوی  شــێوەی  بــە  ڕەســووڵ  مــەال  بــاوی کوڕانــی  شــێوەی  بــە  ڕەســووڵ  مــەال  کوڕانــی 
ــان ناوەتــە حوجــرە و  ــۆ خوێنــدن پێی ــان ناوەتــە حوجــرە و ســەردەم، ب ــۆ خوێنــدن پێی ســەردەم، ب
ــەد  ــدووە. محەم ــیان خوێن ــان دەرس ــە الی باوکی ــەد ل ــدووە. محەم ــیان خوێن ــان دەرس ــە الی باوکی ل
دەرســی تــەواو کردووە و بووەتــە »مەال محەمەد«، دەرســی تــەواو کردووە و بووەتــە »مەال محەمەد«، 
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بــەاڵم ســەعید هێشــتا فەقــێ بــووە کــە باوکــی بــەاڵم ســەعید هێشــتا فەقــێ بــووە کــە باوکــی 
دوای ماوەیــەک نەخۆشــی، دنیــای جێ هێشــتووە و دوای ماوەیــەک نەخۆشــی، دنیــای جێ هێشــتووە و 

ــردووە. ــی ک ــی دوای ــردووە. کۆچ ــی ک ــی دوای ــاڵی ١876١876 کۆچ ــاڵی س س
ســەعیدی مێرمنــداڵ کــە چەنــد ســاڵ بەر لــە باوک، ســەعیدی مێرمنــداڵ کــە چەنــد ســاڵ بەر لــە باوک، 
دایکیشــی مردبــوو، لەگــەڵ مــەال محەمــەدی کاکــی بــە دایکیشــی مردبــوو، لەگــەڵ مــەال محەمــەدی کاکــی بــە 
تەنیــا دەمێنێتــەوە و لــە هەژاریــدا دەژی، بــەم بۆنەوە تەنیــا دەمێنێتــەوە و لــە هەژاریــدا دەژی، بــەم بۆنەوە 
لــە هەوڵــی ئــەوەدا بــووە کارێــک بدۆزێتــەوە، ســەعید لــە هەوڵــی ئــەوەدا بــووە کارێــک بدۆزێتــەوە، ســەعید 
کــە لــە تەمەنــی پێنــج ســاڵییەوە لــە الی باوکــی کــە لــە تەمەنــی پێنــج ســاڵییەوە لــە الی باوکــی 
دەرســی خوێنــدووە، ئێســتا لــە تەمەنــی ســێزدە دەرســی خوێنــدووە، ئێســتا لــە تەمەنــی ســێزدە 
ســاڵیدا، بــە هــۆی وریایــی و زیرەکــی، ســەوادی ســاڵیدا، بــە هــۆی وریایــی و زیرەکــی، ســەوادی 
فارســی و عەرەبییەکــەی ســەرتر لــە تەمەنــی خــۆی فارســی و عەرەبییەکــەی ســەرتر لــە تەمەنــی خــۆی 
دەبــێ؛ بۆیــە لــە الیــەن کابرایەکــی ئاشــورییەوە داوای دەبــێ؛ بۆیــە لــە الیــەن کابرایەکــی ئاشــورییەوە داوای 
لــێ دەکــرێ دەرســی فارســی بــە کــوڕە قوتابییەکــەی لــێ دەکــرێ دەرســی فارســی بــە کــوڕە قوتابییەکــەی 
بــدا. ئــەم کارە، ســەعید وەک مامۆســتای زمانــی بــدا. ئــەم کارە، ســەعید وەک مامۆســتای زمانــی 
فارســی بــە بیانییانــی ســنە دەناســێنێ کــە زۆربەیــان فارســی بــە بیانییانــی ســنە دەناســێنێ کــە زۆربەیــان 
ــە قوتابییەکانــی ســەعید،  ــوون. یەکــی دی ل ــان ب ــە قوتابییەکانــی ســەعید، دی ــوون. یەکــی دی ل ــان ب دی
»قەشــە یوحەننــا«ی خەڵکــی ورمــێ بــووە کــە بــۆ »قەشــە یوحەننــا«ی خەڵکــی ورمــێ بــووە کــە بــۆ 

ماوەیــەک هاتووەتــە ســنە.ماوەیــەک هاتووەتــە ســنە.
فەقــێ ســەعید کــە پێشــتر بــە هــۆی نزیکــی فەقــێ ســەعید کــە پێشــتر بــە هــۆی نزیکــی 
ماڵیــان لــە کڵێســا، دوور بــە دوور ئــاگاداری ڕەوتی ماڵیــان لــە کڵێســا، دوور بــە دوور ئــاگاداری ڕەوتی 
کاروبــاری دیانــەکان بووبــوو، ئێســتا لــە ئاموشــۆی کاروبــاری دیانــەکان بووبــوو، ئێســتا لــە ئاموشــۆی 
ماڵەکانیانــدا زیاتــر ئاشــنای هەڵســوکەوت و خــوو ماڵەکانیانــدا زیاتــر ئاشــنای هەڵســوکەوت و خــوو 
و خدەیــان دەبــێ، هەروەهــا لــەم ماوەیــەدا دەقــی و خدەیــان دەبــێ، هەروەهــا لــەم ماوەیــەدا دەقــی 
فارســی کتێبــی پیرۆزیــش دەخوێنێتــەوە و پتــر فارســی کتێبــی پیرۆزیــش دەخوێنێتــەوە و پتــر 
لــە ئایینەکەیــان نزیــک دەبێتــەوە. ئــەم ڕەوتــە لــە ئایینەکەیــان نزیــک دەبێتــەوە. ئــەم ڕەوتــە 
تــا تەمەنــی بیســت ســاڵی درێــژە دەکێشــێ و تــا تەمەنــی بیســت ســاڵی درێــژە دەکێشــێ و 
لــەم ماوەیــەدا زمانــی ســوریانی و )عیبری(یــش لــەم ماوەیــەدا زمانــی ســوریانی و )عیبری(یــش 
ــە دەقــی ئەســڵی  ــە دەقــی ئەســڵی فێــر دەبــێ و دەتوانــێ کەڵــک ل فێــر دەبــێ و دەتوانــێ کەڵــک ل
کتێبــی پیــرۆز وەربگــرێ و بــەم جــۆرە وردە وردە کتێبــی پیــرۆز وەربگــرێ و بــەم جــۆرە وردە وردە 
لــە بیروبــاوەڕی نــوێ نزیکتــر دەبێتــەوە تــا پاشــی لــە بیروبــاوەڕی نــوێ نزیکتــر دەبێتــەوە تــا پاشــی 
کێشــەی  و  دڵەڕاوکــێ  و  موتــااڵ  ســاڵ  کێشــەی حــەوت  و  دڵەڕاوکــێ  و  موتــااڵ  ســاڵ  حــەوت 
ــی  ــاری دەچێتــە ســەر ئایین ــی دەروونــی، بــە یەکج ــاری دەچێتــە ســەر ئایین دەروونــی، بــە یەکج

ــیحی. ــیحی.مەس مەس
ــەی ســەعید  ــۆڕە فکریی ــەم هەڵوێســت و ئاڵوگ ــەی ســەعید ئ ــۆڕە فکریی ــەم هەڵوێســت و ئاڵوگ ئ

لــە کۆمەڵــگای پتــر لــە سەدوســی ســاڵ لەمەوبەری لــە کۆمەڵــگای پتــر لــە سەدوســی ســاڵ لەمەوبەری 
خۆیــدا، بەبــێ مەترســی و کاردانــەوە نابــێ، خــزم خۆیــدا، بەبــێ مەترســی و کاردانــەوە نابــێ، خــزم 
و کــەس و دۆســت و بێگانــە باســی دەکــەن و و کــەس و دۆســت و بێگانــە باســی دەکــەن و 
ڕۆژ بــە ڕۆژ باســوخواس و دەنگۆیەکــی پتــری لــێ ڕۆژ بــە ڕۆژ باســوخواس و دەنگۆیەکــی پتــری لــێ 
دەکەوێتــەوە، بەتایبەتــی جەخــت و لۆمەیەکــی زۆر دەکەوێتــەوە، بەتایبەتــی جەخــت و لۆمەیەکــی زۆر 
ــش  ــی. ئەوی ــەدی کاک ــەال محەم ــە ســەر م ــش دەکەوێت ــی. ئەوی ــەدی کاک ــەال محەم ــە ســەر م دەکەوێت
لۆمەیــە دەخاتــە ســەر شــانی  لۆمەیــە دەخاتــە ســەر شــانی ئــەو جەخــت و  ئــەو جەخــت و 
ــە  ــەوە، چ ب ــوو توانایی ــە هەم ــرای و ب ــەعیدی ب ــە س ــەوە، چ ب ــوو توانایی ــە هەم ــرای و ب ــەعیدی ب س
زمانــی خــۆش و چ بــە هەڕەشــەی کوشــتن، هەوڵــی زمانــی خــۆش و چ بــە هەڕەشــەی کوشــتن، هەوڵــی 
پاشــگەز بوونەوەی دەدا، بەاڵم ســەعید کە بە هۆی پاشــگەز بوونەوەی دەدا، بەاڵم ســەعید کە بە هۆی 
بڕیــاری یەکجارەکــی خــۆی، کەمتــر وەدەردەکــەوێ بڕیــاری یەکجارەکــی خــۆی، کەمتــر وەدەردەکــەوێ 
و بــە پارێــزەوە دەژی، تەنیــا چــارەی کۆتایــی و بــە پارێــزەوە دەژی، تەنیــا چــارەی کۆتایــی 
پێهێنانــی ئــەم بارودۆخــە ئەســتەمە لــەوەدا دەبینێ پێهێنانــی ئــەم بارودۆخــە ئەســتەمە لــەوەدا دەبینێ 
ــە هەمــەدان کــە  ــە هەمــەدان کــە کــە ناوچەکــە بەجێ بێڵــێ و بڕوات کــە ناوچەکــە بەجێ بێڵــێ و بڕوات
وەکــی تــاران، تەورێــز، ڕەشــت، قەزوێــن، کرماشــان وەکــی تــاران، تەورێــز، ڕەشــت، قەزوێــن، کرماشــان 
و مەشــهەد، یەکێــک لــە چەنــد ناوەنــدی گــەورەی و مەشــهەد، یەکێــک لــە چەنــد ناوەنــدی گــەورەی 
میســیۆنی تێــدا بــووە، نەخۆشــخانە و خوێندنگــە و میســیۆنی تێــدا بــووە، نەخۆشــخانە و خوێندنگــە و 

ــدووە. ــێ دامەزران ــان ل ــدووە.ڕێکخراوەی ــێ دامەزران ــان ل ڕێکخراوەی
ــە  ــێ و ب ــێ دێڵ ــاڵ ج ــەک م ــە ئێوارەی ــەو پێی ــە ب ــێ و ب ــێ دێڵ ــاڵ ج ــەک م ــە ئێوارەی ــەو پێی ب
بارگەوبنەیەکــی بچووکەوە دەرنگوەخت و لە دووری بارگەوبنەیەکــی بچووکەوە دەرنگوەخت و لە دووری 

د. سەعیدخانی کوردستانید. سەعیدخانی کوردستانی
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شــار، تێکــەڵ بــە کاروانــی ســەفەری هەمــەدان شــار، تێکــەڵ بــە کاروانــی ســەفەری هەمــەدان 
دەبــێ. خەبــەری هەاڵتنــی ســەعید بــۆ ســبەیڕا دەبــێ. خەبــەری هەاڵتنــی ســەعید بــۆ ســبەیڕا 
بــاڵو دەبێتــەوە و خەڵکێکــی زۆر دەخرۆشــێنێ، بــاڵو دەبێتــەوە و خەڵکێکــی زۆر دەخرۆشــێنێ، 
عبدالمؤمــن«ی  »شــێخ  شــار  جومعــەی  عبدالمؤمــن«ی ئیمــام  »شــێخ  شــار  جومعــەی  ئیمــام 
باوکــی ئایەتوڵــاڵ مــەردۆخ )مــردوخ، ؟: باوکــی ئایەتوڵــاڵ مــەردۆخ )مــردوخ، ؟: ١8١8(، کــە (، کــە 
کەســایەتییەکی گــەورە و ڕێــزداری ناوچەکــە بــووە، کەســایەتییەکی گــەورە و ڕێــزداری ناوچەکــە بــووە، 
ــە هــەر  ــەوەی خەڵــک و بەرگــری ل ــۆ هێــور کردن ــە هــەر ب ــەوەی خەڵــک و بەرگــری ل ــۆ هێــور کردن ب
چەشــنە ئاڵۆزییــەک ڕایدەگەیەنــێ کــە ســەعید بــە چەشــنە ئاڵۆزییــەک ڕایدەگەیەنــێ کــە ســەعید بــە 
ئــاگاداری ئــەو ڕۆیشــتووە و لــەم بەینــەدا خەتایــەک ئــاگاداری ئــەو ڕۆیشــتووە و لــەم بەینــەدا خەتایــەک 
ــن، ١98٢١98٢: : ٢7٢7(.(. ــووڵی و ئالێ ــەداوە )ڕەس ــن، ڕووی ن ــووڵی و ئالێ ــەداوە )ڕەس ڕووی ن
ســەعید پاشــی پێنــج ڕۆژ نیگەرانــی و دڵەڕاوکــێ ســەعید پاشــی پێنــج ڕۆژ نیگەرانــی و دڵەڕاوکــێ 
دەگاتــە هەمــەدان و پاشــی ماوەیەک بۆ بەڕێوەبردنی دەگاتــە هەمــەدان و پاشــی ماوەیەک بۆ بەڕێوەبردنی 
ــی  ــە مامۆســتایەتی زمان ــەوە ب ــان دەســت دەکات ــی ژی ــە مامۆســتایەتی زمان ــەوە ب ــان دەســت دەکات ژی
فارســی بــۆ منداڵــی بیانیانــی شــار، کــە یــەک فارســی بــۆ منداڵــی بیانیانــی شــار، کــە یــەک 
ــە  ــێ ک ــیمۆن« دەب ــە س ــی »قەش ــە ماڵ ــەو مااڵن ــە ل ــێ ک ــیمۆن« دەب ــە س ــی »قەش ــە ماڵ ــەو مااڵن ل
ئــەو  ئەندامێکــی  وەک  و  دەدەن  پەنــای  ئــەو پاشــان  ئەندامێکــی  وەک  و  دەدەن  پەنــای  پاشــان 
خێزانــە هــەر لــەوێ دەمێنێتــەوە و لەگەڵیــان دەژی، خێزانــە هــەر لــەوێ دەمێنێتــەوە و لەگەڵیــان دەژی، 
نەخۆشــخانەی میســیۆندا  لــە  هــاوکات  نەخۆشــخانەی میســیۆندا هەروەهــا  لــە  هــاوکات  هەروەهــا 
وەک یاریــدەدەری پزیشــکی لەبــەر دەســتی »د. وەک یاریــدەدەری پزیشــکی لەبــەر دەســتی »د. 
ــاوەی دوازدە  ــە م ــدی ب ــاوەی دوازدە ئەلەکســاندر« کار دەکا. ئی ــە م ــدی ب ئەلەکســاندر« کار دەکا. ئی
ــی  ــتهێنانی ئەزموون ــەڵ وەدەس ــاوکات لەگ ــاڵ، ه ــی س ــتهێنانی ئەزموون ــەڵ وەدەس ــاوکات لەگ ــاڵ، ه س
پزیشــکی، بــۆ بردنــە ســەری ئاســتی زانیــاری، خــۆی پزیشــکی، بــۆ بردنــە ســەری ئاســتی زانیــاری، خــۆی 
بــە موتــااڵی کتێبــە کــۆن و نوێیەکانــی ئــەم بــوارە بــە موتــااڵی کتێبــە کــۆن و نوێیەکانــی ئــەم بــوارە 
و فێربوونــی زمانــی ئینگلیزییــەوە خەریــک دەکا و فێربوونــی زمانــی ئینگلیزییــەوە خەریــک دەکا 
و دەگاتــە ئاســتێک کــە پاشــی د. ئەلەکســاندر، و دەگاتــە ئاســتێک کــە پاشــی د. ئەلەکســاندر، 
خــۆی  ئەمریکــی،  هۆڵمــز«ی  »د.  هاتنــی  خــۆی تــا  ئەمریکــی،  هۆڵمــز«ی  »د.  هاتنــی  تــا 
نەخۆشــخانەکە  بەڕێوەبەرایەتیــی  و  نەخۆشــخانەکە بەرپرســێتی  بەڕێوەبەرایەتیــی  و  بەرپرســێتی 

وەئەســتۆ دەگــرێ )روحانــی، وەئەســتۆ دەگــرێ )روحانــی، ١38٢١38٢: : ٢68٢68(.(.
لــەم بەینــەدا ســەعید چەنــد جــار داوای تەوفــن، لــەم بەینــەدا ســەعید چەنــد جــار داوای تەوفــن، 
لــە  بتوانــێ  تــا  دەکا  تەعمیــد  غوســڵی  لــە واتــە  بتوانــێ  تــا  دەکا  تەعمیــد  غوســڵی  واتــە 
ڕێوڕەســمی نوێــژ و دوعــا فەرمییەکانــی کڵێســا ڕێوڕەســمی نوێــژ و دوعــا فەرمییەکانــی کڵێســا 
ــەوەی »شــێوی  ــزا و پاڕان ــە ن ــێ و ل ــد ب ــەوەی »شــێوی بەهرەمەن ــزا و پاڕان ــە ن ــێ و ل ــد ب بەهرەمەن
»عەشــای  یــان  »عەشــای «،  یــان   ،»communioncommunion خواوەنــدی خواوەنــدی 
ڕەببانــی«دا بەشــداری بــکا؛ بــەاڵم بەرپرســانی ڕەببانــی«دا بەشــداری بــکا؛ بــەاڵم بەرپرســانی 

ئایینــی ســەبارەت بــە هەســتیاریی کۆمەڵگاکــە ئایینــی ســەبارەت بــە هەســتیاریی کۆمەڵگاکــە 
و بەرگــری لــە ورووژاندنــی هەســتی جەمــاوەر، و بەرگــری لــە ورووژاندنــی هەســتی جەمــاوەر، 
ڕێوڕەســمی مەعمودیەتــی بــۆ بەڕێــوە نابــەن و بــۆ ڕێوڕەســمی مەعمودیەتــی بــۆ بەڕێــوە نابــەن و بــۆ 

کات و شــوێنێکی تــر دەیهێڵنــەوە.کات و شــوێنێکی تــر دەیهێڵنــەوە.
ــی  ــی  ســاڵە، خوازبێنی ســاڵی ســاڵی ١888١888 ســەعیدی  ســەعیدی ٢5٢5 ســاڵە، خوازبێنی
-١939١939ز(ی ز(ی   -  ١859١859 -١3١8١3١8ه/ ه/   -  ١٢38١٢38( )»ڕۆبێــکا«  »ڕۆبێــکا« 
ــووی  ــکا لەدایکب ــیمۆن دەکا. ڕۆبێ ــە س ــی قەش ــووی کچ ــکا لەدایکب ــیمۆن دەکا. ڕۆبێ ــە س ــی قەش کچ
ــی  ــا تەواوکردن ــووە و ت ــێ ب ــه«ی ورم ــی »گوێک تەپ ــا تەواوکردن ــووە و ت ــێ ب ــه«ی ورم »گوێک تەپ
دواناوەنــدی لــەوێ دەرســی خوێنــدووە، پاشــان کــە دواناوەنــدی لــەوێ دەرســی خوێنــدووە، پاشــان کــە 
ــە مامۆســتای  ــەدان، بووەت ــە هەم ــان هاتووەت ــە مامۆســتای ماڵی ــەدان، بووەت ــە هەم ــان هاتووەت ماڵی
ــە مەرجــی غوســڵی  ــە مەرجــی غوســڵی خوێندنگــە. قەشــە ســیمۆن ب خوێندنگــە. قەشــە ســیمۆن ب
ــە  ــدی ل ــێ، ئی ــە ڕازی دەب ــەو پێوەندیی ــد ب ــە تەعمی ــدی ل ــێ، ئی ــە ڕازی دەب ــەو پێوەندیی ــد ب تەعمی
بــە  ڕێوڕەســمەکە  ســاڵدا  هەمــان  بــە جۆزەردانــی  ڕێوڕەســمەکە  ســاڵدا  هەمــان  جۆزەردانــی 
ــی  ــتیان و ئامادەبوون ــڵمان و کریس ــاگاداری موس ــی ئ ــتیان و ئامادەبوون ــڵمان و کریس ــاگاداری موس ئ
چەنــدان کەســایەتی ماقــووڵ بەڕێوەدەچــێ و ئــەم چەنــدان کەســایەتی ماقــووڵ بەڕێوەدەچــێ و ئــەم 
ســەعید  ڕێــگای  ســەر  لــە  لەمپــەرەش  ســەعید دواییــن  ڕێــگای  ســەر  لــە  لەمپــەرەش  دواییــن 
نامێنــێ، بەرهەمــی ئــەم ژیانــە هاوبەشــە بــوو بــە نامێنــێ، بەرهەمــی ئــەم ژیانــە هاوبەشــە بــوو بــە 
کچێــک و دوو کــوڕ بــە نــاوی »ســارا، لەدایکبــووی کچێــک و دوو کــوڕ بــە نــاوی »ســارا، لەدایکبــووی 
و  و «   »١89٢١89٢ لەدایکبــووی  لەدایکبــووی «،»ســمۆئیل،  ١889١889«،»ســمۆئیل، 

مەال محەمەد )کاکە(مەال محەمەد )کاکە(
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»لمۆئیــل، لەدایکبــووی »لمۆئیــل، لەدایکبــووی ١896١896«.«.
بەســەرهاتی  و  چارەنــووس  بابــەت  لــە  بەســەرهاتی ئــەوەی  و  چارەنــووس  بابــەت  لــە  ئــەوەی 
ــە  ــە ک ــێ ئەوەی ــەعیدخانەوە زانراب ــی د. س ــە منداڵەکان ــە ک ــێ ئەوەی ــەعیدخانەوە زانراب ــی د. س منداڵەکان
ــۆر  ــە دوکت ــۆر ز شــوو ب ــە دوکت »ســارا« ســاڵی »ســارا« ســاڵی ١٢87١٢87ه/ ه/ ١908١908ز شــوو ب
تاتــاووس ئاســاتۆریان، لــە گەنجانــی ئاشــووریی ورمێ تاتــاووس ئاســاتۆریان، لــە گەنجانــی ئاشــووریی ورمێ 
و نیشــتەجێی هەمــەدان دەکا و تــا دوایــی تەمــەن و نیشــتەجێی هەمــەدان دەکا و تــا دوایــی تەمــەن 

ــێ. ــی دەب ــی لێ ــوار منداڵ ــەوە و چ ــەوێ دەمێنێت ــێ.ل ــی دەب ــی لێ ــوار منداڵ ــەوە و چ ــەوێ دەمێنێت ل
»ســمۆئیل« لــە بەریتانیــا خوێندنــی ئەندازیــاری »ســمۆئیل« لــە بەریتانیــا خوێندنــی ئەندازیــاری 
ــدار  ــە ســەربازیدا برین ــەواو دەکا، پاشــان ل ــا ت ــدار بین ــە ســەربازیدا برین ــەواو دەکا، پاشــان ل ــا ت بین
دەبێ. دوای ســەربازی لە الیەن بانکی ئینگلیســەوە دەبێ. دوای ســەربازی لە الیەن بانکی ئینگلیســەوە 
ئەرکــی ســازکردنی بینــای ئــەو بانکــەی لــە واڵتانــی ئەرکــی ســازکردنی بینــای ئــەو بانکــەی لــە واڵتانــی 
ئێــران و عێــراق پــێ دەســپێردرێ، پاشــان دەبێتــە ئێــران و عێــراق پــێ دەســپێردرێ، پاشــان دەبێتــە 
و  ســەڵتەنەتی  ئەندازیارانــی  لیژنــەی  و ئەندامــی  ســەڵتەنەتی  ئەندازیارانــی  لیژنــەی  ئەندامــی 
لەگــەڵ هێزەکانــی بەریتانیــای باکــووری ئێــران کار لەگــەڵ هێزەکانــی بەریتانیــای باکــووری ئێــران کار 
دەکا )ادمونــدز، دەکا )ادمونــدز، ١367١367: : 39٢39٢(. لەگــەڵ کچێکــی (. لەگــەڵ کچێکــی 
پاشــی  و  دەکا  زەماوەنــد  ئەمریکــی  پاشــی میســیۆنی  و  دەکا  زەماوەنــد  ئەمریکــی  میســیۆنی 
نــۆزدە ســاڵ کار لەگــەڵ بانکــی ئینگلیــس، بــە نــۆزدە ســاڵ کار لەگــەڵ بانکــی ئینگلیــس، بــە 

ــەوێ دەژی. ــکا و ل ــە ئەمری ــاری دەڕوات ــەوێ دەژی.یەکج ــکا و ل ــە ئەمری ــاری دەڕوات یەکج
بەریتانیــا  لــە  کــە  هــەر  بەریتانیــا »لمۆئیل«یــش  لــە  کــە  هــەر  »لمۆئیل«یــش 
خوێندبــووی و کاری هونــەری و وێنەگــری دەکــرد، خوێندبــووی و کاری هونــەری و وێنەگــری دەکــرد، 
بێ دەرمانــی  نەخۆشــییەکی  تووشــی  الوی  بێ دەرمانــی بــە  نەخۆشــییەکی  تووشــی  الوی  بــە 
ڕێبەندانــی  ســەرەتای  و  دێ  پشــت  ڕێبەندانــی مۆرەغــەی  ســەرەتای  و  دێ  پشــت  مۆرەغــەی 
١306١306ه/ ه/ ٢٢٢٢//١١//١9٢8١9٢8 لــە تەمەنــی ســی و یــەک  لــە تەمەنــی ســی و یــەک 
ــە ئینگلیــس کۆچــی دوایــی دەکا و هــەر  ــە ئینگلیــس کۆچــی دوایــی دەکا و هــەر ســاڵیدا ل ســاڵیدا ل

دەنێــژرێ. دەنێــژرێ.لــەوێ  لــەوێ 
مــەال محەمــەدی بــرا گــەورەی د. ســەعیدیش، مــەال محەمــەدی بــرا گــەورەی د. ســەعیدیش، 
ســەرەڕای بەرگــری و دژایەتــی پێشــووی، دوای ســەرەڕای بەرگــری و دژایەتــی پێشــووی، دوای 
ــەی و  ــڕوای براک ــەر بیروب ــە س ــاڵێک دێت ــد س ــەی و چەن ــڕوای براک ــەر بیروب ــە س ــاڵێک دێت ــد س چەن
ســااڵنێکی زۆر لــە هەمــەدان خزمەتــی کڵێســا و ســااڵنێکی زۆر لــە هەمــەدان خزمەتــی کڵێســا و 
ئایینــی تــازە دەکا و لــەو بەینــەدا جارێک ســەردانی ئایینــی تــازە دەکا و لــەو بەینــەدا جارێک ســەردانی 
یادگارییەکانــی  مەکــۆی  کــە  دەکاتــەوە  یادگارییەکانــی ســنەی  مەکــۆی  کــە  دەکاتــەوە  ســنەی 
١3١9١3١9ه/ ه/  ســاڵی  خاکەلێــوەی  بــووە.  ســاڵی پێشــووی  خاکەلێــوەی  بــووە.  پێشــووی 
ئــاداری ئــاداری ١940١940 لــە تەمەنــی  لــە تەمەنــی 8484 ســاڵی لــە هەمــەدان  ســاڵی لــە هەمــەدان 

ــی دەکا. ــی دوای ــوو کۆچ ــاتی هاتوچ ــە کارەس ــی دەکا.ب ــی دوای ــوو کۆچ ــاتی هاتوچ ــە کارەس ب

خاکەلێــوەی ســاڵی خاکەلێــوەی ســاڵی ١893١893 ســەعیدخان، کــە نازنــاوی  ســەعیدخان، کــە نازنــاوی 
ــۆی  ــۆ خ ــەرکەوتوو«ی ب ــای »س ــە مان ــرووز« ب ــۆی »پی ــۆ خ ــەرکەوتوو«ی ب ــای »س ــە مان ــرووز« ب »پی
هەڵبژاردبــوو، بڕیــاری دا ســەبارەت بــە خوێندنــی هەڵبژاردبــوو، بڕیــاری دا ســەبارەت بــە خوێندنــی 
بااڵتــر لــە پزیشــکیدا، دەســت لــە کاری میســیۆن بااڵتــر لــە پزیشــکیدا، دەســت لــە کاری میســیۆن 
بکێشــێتەوە و هەمــوو توانا یــی خــۆی بخاتــە ئــەم بکێشــێتەوە و هەمــوو توانا یــی خــۆی بخاتــە ئــەم 
بــوارەوە. ماڵئاوایــی لــە ڕۆبێــکا دەکا و بــەرەو ئەوروپــا بــوارەوە. ماڵئاوایــی لــە ڕۆبێــکا دەکا و بــەرەو ئەوروپــا 
دەڕوا و ڕۆژی دەڕوا و ڕۆژی ١8١8ی پووشــپەڕی ی پووشــپەڕی ١٢7٢١٢7٢ه/ ڕێکەوتــی ه/ ڕێکەوتــی 
99ی تەممــووزی ی تەممــووزی ١893١893 وەک یەکــەم کوردێکــی پێــی  وەک یەکــەم کوردێکــی پێــی 
نابێتــە واڵتــی ســوێد، دەگاتــە ســتۆکهۆڵم و دوای نابێتــە واڵتــی ســوێد، دەگاتــە ســتۆکهۆڵم و دوای 
وچانێکــی ســێ مانگــە، لــە ڕێگــەی دەریــای باکــوورەوە وچانێکــی ســێ مانگــە، لــە ڕێگــەی دەریــای باکــوورەوە 
بــۆ خوێندنــی پزیشــکی لــە زانســتگەکانی ئینگلســتان، بــۆ خوێندنــی پزیشــکی لــە زانســتگەکانی ئینگلســتان، 
دەچێتــە لەنــدەن و بــە ڕێنموونــی و یارمەتــی »د. دەچێتــە لەنــدەن و بــە ڕێنموونــی و یارمەتــی »د. 
بــە  زۆر  و  دەمێنێتــەوە  ســاڵ  دوو  وارن«  بــە چارلــز  زۆر  و  دەمێنێتــەوە  ســاڵ  دوو  وارن«  چارلــز 
دڵگەرمــی و پێداگــری لــە زانســتگاکانی ئینگلیــس و لە دڵگەرمــی و پێداگــری لــە زانســتگاکانی ئینگلیــس و لە 
ــی پســپۆڕیی  ــوو خول ــری پزیشــکانی لێهات ــر چاودێ ــی پســپۆڕیی ژێ ــوو خول ــری پزیشــکانی لێهات ــر چاودێ ژێ
توێــکاری »ئەناتۆمــی توێــکاری »ئەناتۆمــی AnatomyAnatomy«، کارەندامناســی «، کارەندامناســی 
میکرۆبناســی  میکرۆبناســی «،   ،»PhysiolohyPhysiolohy »فیزیۆلــۆژی »فیزیۆلــۆژی 
»»MicrobiologyMicrobiology«، ترۆپیکاڵ »ئازارە گەرمێنییەکان «، ترۆپیکاڵ »ئازارە گەرمێنییەکان 
TropicalTropical  diseasesdiseases«، دەرمانگرتنــەوە »داروســازی «، دەرمانگرتنــەوە »داروســازی 
PharmacyPharmacy« و پزیشــکێتیی چــاو »ئەفســالمۆلۆژی « و پزیشــکێتیی چــاو »ئەفســالمۆلۆژی 
ڕەزبــەری  لــە  و  دەکا  تــەواو  ڕەزبــەری «  لــە  و  دەکا  تــەواو   »OphthalmologyOphthalmology
ــاڵ  ــە دوو س ــر ل ــاڵ  پاشــی پت ــە دوو س ــر ل ــی ١895١895 پاشــی پت ــی ه/ ئەیلوول ١٢74١٢74ه/ ئەیلوول
ــە دەســتی پــڕ و  ــد، ب ــە مــاڵ و خێــزان و زێ ــە دەســتی پــڕ و دووری ل ــد، ب ــە مــاڵ و خێــزان و زێ دووری ل
کەرەســتەی پێشــکەوتوو و داوودەرمانــی بــاش، لــە کەرەســتەی پێشــکەوتوو و داوودەرمانــی بــاش، لــە 

ــەدان. ــەوە هەم ــەوە دەگات ــای ڕەش ــگای دەری ــەدان.ڕێ ــەوە هەم ــەوە دەگات ــای ڕەش ــگای دەری ڕێ
د. ســەعیدخان دەکەوێتــە خانــەی ئــەو دەســتە د. ســەعیدخان دەکەوێتــە خانــەی ئــەو دەســتە 
ــی  ــە شۆڕش ــەر ل ــەردەمی ب ــە س ــە ل ــکانەی ک ــی پزیش ــە شۆڕش ــەر ل ــەردەمی ب ــە س ــە ل ــکانەی ک پزیش
مەشــرووتەی ئێران تا ئێســتا، شــێوازی زانســتی نوێ مەشــرووتەی ئێران تا ئێســتا، شــێوازی زانســتی نوێ 
و ئەزموونــە تازەکانــی پزیشــکییان لــە ئەوروپــاوە بــۆ و ئەزموونــە تازەکانــی پزیشــکییان لــە ئەوروپــاوە بــۆ 
ئێــران گوازتــەوە و ڕێگای پێشــکەوتنەکانی دواڕۆژیان ئێــران گوازتــەوە و ڕێگای پێشــکەوتنەکانی دواڕۆژیان 
بــۆ  نەریتــی و چەقبەســتوودا  بــۆ لــە کۆمەڵگایەکــی  نەریتــی و چەقبەســتوودا  لــە کۆمەڵگایەکــی 
خــۆش کــرد. تایبەتمەنــدی بەرچــاوی د. ســەعیدخان خــۆش کــرد. تایبەتمەنــدی بەرچــاوی د. ســەعیدخان 
ئــەوە بــوو کــە پســپۆڕی و لێهاتووییەکــەی ئاوێتــەی ئــەوە بــوو کــە پســپۆڕی و لێهاتووییەکــەی ئاوێتــەی 
ــوو.  ــاک کردب ــتی پ ــی و ڕەوش ــوو. بەخشــش و میهرەبان ــاک کردب ــتی پ ــی و ڕەوش بەخشــش و میهرەبان
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ئەمــە نەریتێکــی کۆنــی مێــژووی پزیشــکی بــوو کــە ئەمــە نەریتێکــی کۆنــی مێــژووی پزیشــکی بــوو کــە 
ــە الیــەن گەورەتریــن  ــە الیــەن گەورەتریــن  ســاڵ لەمەوبــەرەوە ل ــە ٢500٢500 ســاڵ لەمەوبــەرەوە ل ــە ل ل
ــوو  ــێ دراب ــی پ ــوارە گرینگ ــەم ب ــوو کەســایەتییەکانی ئ ــێ دراب ــی پ ــوارە گرینگ ــەم ب کەســایەتییەکانی ئ
ــەرەی کۆنــی  ــوو. ب ــەرەی کۆنــی ڕاســتییەکەی ڕوحــی پزیشــکی ب ــوو. ب ڕاســتییەکەی ڕوحــی پزیشــکی ب
پزیشــکان گرینگییەکــی زۆریــان بــە ئەخــاق و پاکــی پزیشــکان گرینگییەکــی زۆریــان بــە ئەخــاق و پاکــی 
و ڕەوشــتبەرزی دەدا، تەنانــەت خۆیــان بــە پزیشــک و ڕەوشــتبەرزی دەدا، تەنانــەت خۆیــان بــە پزیشــک 
ناونەدەبــرد، بەڵکــوو لــە ڕووی خاکەڕایــی و بــێ ناونەدەبــرد، بەڵکــوو لــە ڕووی خاکەڕایــی و بــێ 
فیزییــەوە وشــەی »فیزییــەوە وشــەی »متطببمتطبب«یــان بــۆ خــۆ دەکاردێنا، «یــان بــۆ خــۆ دەکاردێنا، 
واتــە تەبیــب نیــن، بــەاڵم کاری تەبابــەت و خزمەتــی واتــە تەبیــب نیــن، بــەاڵم کاری تەبابــەت و خزمەتــی 
ــڕەوی  ــە پەی ــەن. د. ســەعیدخانیش ب ــڕەوی نەخــۆش دەک ــە پەی ــەن. د. ســەعیدخانیش ب نەخــۆش دەک
خۆبەزلزانــی  لــە  دوورکەوتنــەوە  و  نەریتــە  خۆبەزلزانــی لــەو  لــە  دوورکەوتنــەوە  و  نەریتــە  لــەو 
بــاو، نامــە و یادداشــتەکانی بــە »ســعید بــاو، نامــە و یادداشــتەکانی بــە »ســعید متطبــبمتطبــب  
ــەت  ــەو زەحم ــوو ئ ــرد و هەم ــتانی« واژۆ دەک ــەت کردس ــەو زەحم ــوو ئ ــرد و هەم ــتانی« واژۆ دەک کردس
ــەی وەدەســتهێنانی پســپۆڕی  ــە ڕێگ ــەی ل ــەی وەدەســتهێنانی پســپۆڕی و دژواریی ــە ڕێگ ــەی ل و دژواریی
ــۆ  ــی دووری ب ــۆ و شــارەزایی دەیکێشــا و ڕێگــەی واڵت ــی دووری ب و شــارەزایی دەیکێشــا و ڕێگــەی واڵت
ــوو کــە ســەروەت و ســامانی  ــەوە نەب ــۆ ئ ــڕی، ب ــوو کــە ســەروەت و ســامانی دەب ــەوە نەب ــۆ ئ ــڕی، ب دەب
ــوو کــە  ــەوە ب ــۆ ئ ــوو کــە پــێ وەســەریەک بنــێ، بەڵکــوو ب ــەوە ب ــۆ ئ پــێ وەســەریەک بنــێ، بەڵکــوو ب
بتوانــێ خزمەتــی زیاتــر پێشکەشــی نیازمەندانــی بتوانــێ خزمەتــی زیاتــر پێشکەشــی نیازمەندانــی 
بــکا. بەڵگــەی زینــدوو بــە دەســتەوەیە ئــەو داهاتــەی بــکا. بەڵگــەی زینــدوو بــە دەســتەوەیە ئــەو داهاتــەی 
لــە ڕێگــەی پزیشــکییەوە وەدەســتی دێنــا، النــی لــە ڕێگــەی پزیشــکییەوە وەدەســتی دێنــا، النــی 
کــەم نیــوەی دەکــردەوە یارمەتــی داوودەرمــان و کــەم نیــوەی دەکــردەوە یارمەتــی داوودەرمــان و 
پێداویســتییەکانی ژیانــی نەخۆشــە هەژارەکانی)بــڕ: پێداویســتییەکانی ژیانــی نەخۆشــە هەژارەکانی)بــڕ: 

ــارە ١١(.(.   ــەی ژم ــارە بەڵگ ــەی ژم بەڵگ
د.  ژیانــی  ســەفەرە،  لــەم  گەڕانــەوە  د. پاشــی  ژیانــی  ســەفەرە،  لــەم  گەڕانــەوە  پاشــی 
و  نــوێ  قۆناغێکــی  دەنێتــە  پــێ  و ســەعیدخان  نــوێ  قۆناغێکــی  دەنێتــە  پــێ  ســەعیدخان 
جیــاواز. کەڵــک لــە هەمــوو چرکەســاتەکانی تەمــەن جیــاواز. کەڵــک لــە هەمــوو چرکەســاتەکانی تەمــەن 
وەردەگــرێ و بــە ســەر دوو بــواری »عیبــادەت« و وەردەگــرێ و بــە ســەر دوو بــواری »عیبــادەت« و 
»خزمەتــی پزیشــکی«دا دابەشــی دەکا. هەمیشــە »خزمەتــی پزیشــکی«دا دابەشــی دەکا. هەمیشــە 
دەوری پــڕ بــوو لــەو نەخــۆش و دەردەدارانــەی دەوری پــڕ بــوو لــەو نەخــۆش و دەردەدارانــەی 
ــەوە،  ــە دوور و نزیک ــان بیســتبوو و ل ــە ناوبانگی ــەوە، ک ــە دوور و نزیک ــان بیســتبوو و ل ــە ناوبانگی ک
ــە الی و ڕازی  ــە کوردســتانەوە دەهاتن ــەت ل ــە الی و ڕازی بەتایب ــە کوردســتانەوە دەهاتن ــەت ل بەتایب
ــن  ــک موزەفەرەددی ــەوە. کاتێ ــن و ســەالمەت دەگەڕان ــک موزەفەرەددی ــەوە. کاتێ و ســەالمەت دەگەڕان
شــا داوای لــێ کــرد بــە نــاوی »پزیشــکی دەربــار« شــا داوای لــێ کــرد بــە نــاوی »پزیشــکی دەربــار« 
لــە الی بمێنێتــەوە، زۆر زیرەکانــە و بــە زمانــی ڕێــز لــە الی بمێنێتــەوە، زۆر زیرەکانــە و بــە زمانــی ڕێــز 

و حورمــەت خــۆی لــەم ئەرکــە بــوارد و هاونشــینی و حورمــەت خــۆی لــەم ئەرکــە بــوارد و هاونشــینی 
ــارەگای  ــی ب ــە ژیان ــەژاری ب ــاوەری ه ــەڵ جەم ــارەگای لەگ ــی ب ــە ژیان ــەژاری ب ــاوەری ه ــەڵ جەم لەگ
ــوو کــە  ــە کاتێکــدا ب ــوو کــە شــایانە نەگۆڕییــەوە؛ ئەمــە ل ــە کاتێکــدا ب شــایانە نەگۆڕییــەوە؛ ئەمــە ل
زۆربــەی نەخۆشــەکانی، چونکــە پــارەی دوکتۆریــان زۆربــەی نەخۆشــەکانی، چونکــە پــارەی دوکتۆریــان 
نەبــوو، ڕۆن و ماســت و هێلکــە و گەنمیــان بــۆ دێنــا نەبــوو، ڕۆن و ماســت و هێلکــە و گەنمیــان بــۆ دێنــا 
ــە  ــۆ خەرجــی خێزان ــوو ب ــی دەب ــکای خێزان ــە و ڕۆبێ ــۆ خەرجــی خێزان ــوو ب ــی دەب ــکای خێزان و ڕۆبێ
ئــەوەی  بیانفرۆشــێتەوە.  کەســییەکەیان،  ئــەوەی پێنــج  بیانفرۆشــێتەوە.  کەســییەکەیان،  پێنــج 
زیاتــر د. ســەعیدخانی خۆشــحاڵ دەکــرد، ئــەوە زیاتــر د. ســەعیدخانی خۆشــحاڵ دەکــرد، ئــەوە 
بــوو کــە هەڵوێســتی مــەال محەمــەدی کاکــی لەگــەڵ بــوو کــە هەڵوێســتی مــەال محەمــەدی کاکــی لەگــەڵ 
ــە  ــڕی و ب ــێ نەدەب ــی ل ــوو و پێ ــە پێشــوو زۆر گۆڕاب ــڕی و ب ــێ نەدەب ــی ل ــوو و پێ پێشــوو زۆر گۆڕاب
ســۆز و خۆشەویســتییەکی زۆرەوە پشــتیوانی و ســۆز و خۆشەویســتییەکی زۆرەوە پشــتیوانی و 

ــرد. ــێ دەک ــاگاداری ل ــرد.ئ ــێ دەک ــاگاداری ل ئ
ــد  ــی چەن ــۆ دیتن ــد  د. ســەعیدخان ب ــی چەن ــۆ دیتن ــاری ١90٢١90٢ د. ســەعیدخان ب ــاری بەه بەه
خولێکــی پزیشــکی پێویســت، هەروەهــا دامەزراندنــی خولێکــی پزیشــکی پێویســت، هەروەهــا دامەزراندنــی 
ئینگلیــز،  خوێندنگەیەکــی  لــە  کــوڕی  ئینگلیــز، ســمۆئیلی  خوێندنگەیەکــی  لــە  کــوڕی  ســمۆئیلی 
ســەفەری بەریتانیــای کــردەوە و ســاڵێک دواتــر بــە ســەفەری بەریتانیــای کــردەوە و ســاڵێک دواتــر بــە 

ــران. ــەوە ئێ ــر گەڕای ــی تازەت ــران.زانیاری ــەوە ئێ ــر گەڕای ــی تازەت زانیاری
ــی  ــە ڕۆژان ــە و چ ل ــەم ڕۆژان ــەعیدخان چ ل ــی د. س ــە ڕۆژان ــە و چ ل ــەم ڕۆژان ــەعیدخان چ ل د. س
داهاتــوودا چاالکییەکانــی خــۆی بەرینتــر کــرد و داهاتــوودا چاالکییەکانــی خــۆی بەرینتــر کــرد و 
ــی  ــە ئاشــکرا کوردەکان ــاران، ب ــۆ ت ــتییەوە ب ــی گواس ــە ئاشــکرا کوردەکان ــاران، ب ــۆ ت ــتییەوە ب گواس
پتــر بــۆ الی خــۆی ڕادەکێشــا و بــە هــەر شــێوەیەک پتــر بــۆ الی خــۆی ڕادەکێشــا و بــە هــەر شــێوەیەک 
بووایــە، یارمەتــی دەدان و هــاوکات خەباتێکــی بووایــە، یارمەتــی دەدان و هــاوکات خەباتێکــی 
فەرهەنگیشــی لــە بواری مێــژوو و زمان و کولتووری فەرهەنگیشــی لــە بواری مێــژوو و زمان و کولتووری 
کوردییــەوە دەســت پــێ کردبــوو. لــەم بــارەوە کوردییــەوە دەســت پــێ کردبــوو. لــەم بــارەوە 
کەســایەتییە  و  بیانــی  ڕۆژهەاڵتناســانی  کەســایەتییە لەگــەڵ  و  بیانــی  ڕۆژهەاڵتناســانی  لەگــەڵ 
زانســتی و ئایینــی و کۆمەاڵیەتییەکانــی ناوخــۆ، زانســتی و ئایینــی و کۆمەاڵیەتییەکانــی ناوخــۆ، 
ئــەم  درێــژەی  لــە  و  هەبــوو  نزیکــی  ئــەم پێوەنــدی  درێــژەی  لــە  و  هەبــوو  نزیکــی  پێوەنــدی 
ــی  ــا نزیک ــرد و ت ــی ک ــەردانێکی ورمێ ــەدا س ــی ڕەوت ــا نزیک ــرد و ت ــی ک ــەردانێکی ورمێ ــەدا س ڕەوت
ســنوور، ناوچــە کوردنشــینەکانی بەســەر کــردەوە ســنوور، ناوچــە کوردنشــینەکانی بەســەر کــردەوە 
و لــە ســەفەری دووەمــی ورمێــدا چەنــد ڕۆژێکیــش و لــە ســەفەری دووەمــی ورمێــدا چەنــد ڕۆژێکیــش 
لــە مەهابــاد مایــەوە )ڕەســووڵی و ئالێــن، لــە مەهابــاد مایــەوە )ڕەســووڵی و ئالێــن، ١98٢١98٢: : 
5١5١(. ئەمــڕۆ کۆمەڵێــک نامــە و یادداشــتی بەنــرخ لە (. ئەمــڕۆ کۆمەڵێــک نامــە و یادداشــتی بەنــرخ لە 
ــزراون  ــتاندا پارێ ــی کوردس ــەی بنەماڵەکان ــزراون کتێبخان ــتاندا پارێ ــی کوردس ــەی بنەماڵەکان کتێبخان
کــە پێویســتە کــۆ بکرێنــەوە و چــاپ بکرێــن، کــە پێویســتە کــۆ بکرێنــەوە و چــاپ بکرێــن، 
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ــدان ڕوانگــەوە گرینگــی  ــە چەن ــە ل ــەم بەڵگەنامان ــدان ڕوانگــەوە گرینگــی ئ ــە چەن ــە ل ــەم بەڵگەنامان ئ
تایبەتیــان هەیــە و ئەگــەر هــەروا بمێننــەوە لــە تایبەتیــان هەیــە و ئەگــەر هــەروا بمێننــەوە لــە 

ــدان. ــی فەوتان ــدان.مەترس ــی فەوتان مەترس
 -   - مــەردۆخ )١٢59١٢59  محەمــەدی  )ئایەتوڵــاڵ شــێخ  مــەردۆخ  محەمــەدی  ئایەتوڵــاڵ شــێخ 
١354١354ه/ ه/ ١880١880 -  - ١975١975ز( لــەم بــارەوە دەڵــێ: »ئــەو ز( لــەم بــارەوە دەڵــێ: »ئــەو 
ســاڵەی جەماعەتــی میســیۆن هاتنــە کوردســتانی ســاڵەی جەماعەتــی میســیۆن هاتنــە کوردســتانی 
ــەردەاڵن، فەقــێ ســەعیدی کــوڕی مــەال ڕەســووڵی  ــەردەاڵن، فەقــێ ســەعیدی کــوڕی مــەال ڕەســووڵی ئ ئ
مەریوانــی هاتــە ســەر ئایینــی ئــەوان و لەگەڵیــان مەریوانــی هاتــە ســەر ئایینــی ئــەوان و لەگەڵیــان 
ڕۆیــی بــۆ ئەوروپــا و ســااڵنێکی زۆر پزیشــکی خوێنــد ڕۆیــی بــۆ ئەوروپــا و ســااڵنێکی زۆر پزیشــکی خوێنــد 
و گەڕایــەوە، بــەاڵم زاتــی هاتنــەوەی کوردســتانی و گەڕایــەوە، بــەاڵم زاتــی هاتنــەوەی کوردســتانی 
ســەعیدخانی  دوکتــۆر  نــاوی  بــە  ئێســتا  ســەعیدخانی نەبــوو.  دوکتــۆر  نــاوی  بــە  ئێســتا  نەبــوو. 
کوردســتانی لــە پزیشــکانی ناوبــەدەرەوەی ئێرانــە کوردســتانی لــە پزیشــکانی ناوبــەدەرەوەی ئێرانــە 
کــوردان  لەگــەڵ  بەتایبەتــی  دەژی،  تــاران  لــە  کــوردان و  لەگــەڵ  بەتایبەتــی  دەژی،  تــاران  لــە  و 
زۆر میهرەبانــە، بــەم زووانــە کتێبێکــی بــە زمانــی زۆر میهرەبانــە، بــەم زووانــە کتێبێکــی بــە زمانــی 
ــە پەســنی ئایینــی  ــی« ل ــاوی »نزان ــە ن ــە پەســنی ئایینــی کــوردی و ب ــی« ل ــاوی »نزان ــە ن کــوردی و ب
ــی چــاپ  ــی یەکەم ــە جزم ــی چــاپ کریســتیانەوە نووســیوە ک ــی یەکەم ــە جزم کریســتیانەوە نووســیوە ک
بــووە و دانەیەکــی بــە دیــاری بــۆ نــاردووم و منیــش بــووە و دانەیەکــی بــە دیــاری بــۆ نــاردووم و منیــش 
بــۆ  کوردیــم  هۆنراوەیەکــی  پارچــە  وەاڵمــدا  بــۆ لــە  کوردیــم  هۆنراوەیەکــی  پارچــە  وەاڵمــدا  لــە 
نــاردووە]نــاردووە]33[. پێوەنــدی نامەگۆڕینەوەمــان هەیــە و [. پێوەنــدی نامەگۆڕینەوەمــان هەیــە و 
ســەرجەم نامەکانمــان بــە کوردیــن، هەرچەنــد ئایینــی ســەرجەم نامەکانمــان بــە کوردیــن، هەرچەنــد ئایینــی 
ــەاڵم هەســت و ســۆزی  ــاوە، ب ــەاڵم هەســت و ســۆزی پێشــووی خــۆی وەالن ــاوە، ب پێشــووی خــۆی وەالن
کوردایەتییەکــەی زێدەتــر بــووە )مــردوخ، ؟: کوردایەتییەکــەی زێدەتــر بــووە )مــردوخ، ؟: ١8١8(.«(.«
ســەید  لەگــەڵ  نزیکــی  دۆســتایەتی  ســەید هەروەهــا  لەگــەڵ  نزیکــی  دۆســتایەتی  هەروەهــا 
محەمەدباقری ڕوکنولئیســام )محەمەدباقری ڕوکنولئیســام )١٢53١٢53 - -١34١١34١ه/ ه/ ١874١874  
ــە  ــووە و ســەرجەمی نامــەکان ئێســتا ل ــە ز( هەب ــووە و ســەرجەمی نامــەکان ئێســتا ل --١96٢١96٢ز( هەب
ســنە  لــە  ســەجادی«  »حیرەتــی  بنەماڵــەی  ســنە الی  لــە  ســەجادی«  »حیرەتــی  بنەماڵــەی  الی 
پارێــزراون )حیرەتــی ســەجادی، پارێــزراون )حیرەتــی ســەجادی، ١39٢١39٢: : 33١33١(. نامــە (. نامــە 
ــر  ــەڵ »ڤادیمی ــی لەگ ــەوە و هاوفکرییەکان ــر و لێکۆڵین ــەڵ »ڤادیمی ــی لەگ ــەوە و هاوفکرییەکان و لێکۆڵین
»ویلیــەم  بــراون«،  »ئیــدوارد  و  »ویلیــەم مینۆرســکی«  بــراون«،  »ئیــدوارد  و  مینۆرســکی« 
جەکســۆن« و کەســانی دی زانیاریــی زۆر بەنرخــن و جەکســۆن« و کەســانی دی زانیاریــی زۆر بەنرخــن و 
ــی  ــە و بابەت ــتنووس و بەڵگەنام ــک دەس ــی گەلێ ــی باس ــە و بابەت ــتنووس و بەڵگەنام ــک دەس ــی گەلێ باس

گرینگیــان تێدایــە )رشــتیانی، گرینگیــان تێدایــە )رشــتیانی، ١399١399: : 9797(.(.
پســپۆڕی و خزمەتــی دڵســۆزانەی د. ســەعیدخان لــە پســپۆڕی و خزمەتــی دڵســۆزانەی د. ســەعیدخان لــە 
کاتێکــدا ئــەوی لــە ناو جەمــاوەری نەخــۆش و نیازمەند کاتێکــدا ئــەوی لــە ناو جەمــاوەری نەخــۆش و نیازمەند 

خۆشەویســت دەکــرد، لــە هەمــان کاتــدا هەســتی خۆشەویســت دەکــرد، لــە هەمــان کاتــدا هەســتی 
ــە هــاوکارەکان و حەکیمــە  ــی دەســتەیەک ل ــە هــاوکارەکان و حەکیمــە دوژمنایەت ــی دەســتەیەک ل دوژمنایەت
مەڵبەندەکەشــی  دوعانووســانی  و  مەڵبەندەکەشــی خۆماڵییــەکان  دوعانووســانی  و  خۆماڵییــەکان 
»چاوقوڵکــە  پەتــای  بەتایبەتــی  »چاوقوڵکــە دەورووژانــد،  پەتــای  بەتایبەتــی  دەورووژانــد، 
CholeraCholera«ی هاوینــی «ی هاوینــی ١٢83١٢83ه/ ه/ ١904١904ز هەمــەدان و ز هەمــەدان و 
دەوری چاالکانــەی د. ســەعیدخان بــۆ بەربەرەکانــی دەوری چاالکانــەی د. ســەعیدخان بــۆ بەربەرەکانــی 
ــز و  ــی پایی ــا قەوس ــە ت ــییە، ک ــەم نەخۆش ــەڵ ئ ــز و لەگ ــی پایی ــا قەوس ــە ت ــییە، ک ــەم نەخۆش ــەڵ ئ لەگ
داهاتنــی ســەرما درێــژەی کێشــا، بــوو بــە هــۆی ئەوەی داهاتنــی ســەرما درێــژەی کێشــا، بــوو بــە هــۆی ئەوەی 
ســەرلەنوێ نەقڵــی گۆریــن زینــدوو کەنــەوە و بــە ســەرلەنوێ نەقڵــی گۆریــن زینــدوو کەنــەوە و بــە 
ــدێ کەســی دەمارگــرژی  ــر و بێدینــی هەن ــی کوف ــدێ کەســی دەمارگــرژی تاوان ــر و بێدینــی هەن ــی کوف تاوان

ــن. ــی باوێ ــە مەترس ــی ل ــان دەن و گیان ــێ ه ــن.ل ــی باوێ ــە مەترس ــی ل ــان دەن و گیان ــێ ه ل
ئامــاری قوربانیانــی ئــەم نەخۆشــییە لــە ناو شــاری ئامــاری قوربانیانــی ئــەم نەخۆشــییە لــە ناو شــاری 
کاربەدەســتێکی  ڕاپۆرتــی  بەرانبــەر  کاربەدەســتێکی هەمەدانــدا،  ڕاپۆرتــی  بەرانبــەر  هەمەدانــدا، 
)صــدرصــدر، ،  بــووە  کــەس   ( بــووە  کــەس   400400 ڕۆژانــە  ڕۆژانــە دەوڵەتــی،  دەوڵەتــی، 
ــە  ــە »شــیراز« ڕۆژان ــە ل ــەم ڕێژەی ــە ( و ئ ــە »شــیراز« ڕۆژان ــە ل ــەم ڕێژەی ١364١364: : ١١3١١3( و ئ
گەیشــتووەتە گەیشــتووەتە 700700 کەس)بــورل،  کەس)بــورل، ١39٢١39٢: : ١9١9(. یەکــەم (. یەکــەم 
نیشــانەکانی ئــەم نەخۆشــییە، کانوونــی یەکەمــی نیشــانەکانی ئــەم نەخۆشــییە، کانوونــی یەکەمــی 
١903١903 لــە شــاری کەربــەال دەرکــەوت )بــورل،  لــە شــاری کەربــەال دەرکــەوت )بــورل، ١39٢١39٢: : 
لــەو  کــە  ئێرانــی،  زیارەتکەرانــی  بەهــۆی  و  لــەو (  کــە  ئێرانــی،  زیارەتکەرانــی  بەهــۆی  و   )66
ســەردەمدا ســااڵنە بــە ســەردەمدا ســااڵنە بــە 7575 هــەزار کــەس مەزنــدە  هــەزار کــەس مەزنــدە 
ــە ســنووری قەســری شــیرین و کرماشــان  ــراوە، ل ــە ســنووری قەســری شــیرین و کرماشــان ک ــراوە، ل ک
پەڕییــەوە و لــە ماوەیەکــی کورتــدا سەرانســەری پەڕییــەوە و لــە ماوەیەکــی کورتــدا سەرانســەری 
هەڵبــەت  هەڵبــەت (.   .)33  : :١39٢١39٢ )بــورل،  داگــرت  )بــورل، ئێرانــی  داگــرت  ئێرانــی 
بارودۆخــی ئەودەمــی ئێــران بــۆ باڵوبوونــەوەی ئــەم بارودۆخــی ئەودەمــی ئێــران بــۆ باڵوبوونــەوەی ئــەم 

لە ڕاستەوە: لمۆئیل، د. سەعیدخان، سمۆئیللە ڕاستەوە: لمۆئیل، د. سەعیدخان، سمۆئیل
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چەشــنە پەتایــە زۆر لەبــار و ئامــادە بــوو، بەتایبــەت چەشــنە پەتایــە زۆر لەبــار و ئامــادە بــوو، بەتایبــەت 
»ئــاو« بەگشــتی و »حەمــام« بەتایبەتــی جێگــەی »ئــاو« بەگشــتی و »حەمــام« بەتایبەتــی جێگــەی 

ــوون. ــەورە ب ــی گ ــوون.مەترس ــەورە ب ــی گ مەترس
ســەرکردەی دژبەرانــی د. ســەعید لــە هەمــەدان، ســەرکردەی دژبەرانــی د. ســەعید لــە هەمــەدان، 
ئاخونــد حاجــی شــێخ باقــری هەمەدانــی بــوو، کــە ئاخونــد حاجــی شــێخ باقــری هەمەدانــی بــوو، کــە 
لــە نەجەفــەوە هاتبــووە هەمــەدان و موریدێکــی لــە نەجەفــەوە هاتبــووە هەمــەدان و موریدێکــی 
زۆری بــە دەورەوە بــوو و خــۆی بــە تەنیــا حوکمــی زۆری بــە دەورەوە بــوو و خــۆی بــە تەنیــا حوکمــی 
ــەوە و  ــاران دەبڕیی ــۆ تاوانب ــزای ب ــرد و س ــەوە و دەردەک ــاران دەبڕیی ــۆ تاوانب ــزای ب ــرد و س دەردەک
ــەت  ــۆران دەدا و دەوڵ ــە مەیخ ــەرعی ل ــەددی ش ــەت ح ــۆران دەدا و دەوڵ ــە مەیخ ــەرعی ل ــەددی ش ح
دەرەقەتــی نەدەهــات )دەرەقەتــی نەدەهــات )صــدرصــدر، ، ١364١364: : ١57١57(. هــەر (. هــەر 
ئــەم کەســە لــەم هەلومەرجــە ئەســتەمەدا، خوێنــی ئــەم کەســە لــەم هەلومەرجــە ئەســتەمەدا، خوێنــی 
د. ســەعیدخانی بــە تاوانــی »وەرگــەڕان لــە دیــن« د. ســەعیدخانی بــە تاوانــی »وەرگــەڕان لــە دیــن« 
حــەاڵڵ کــرد، چونکــە بەریتانیــا چاوەدێــری د. حــەاڵڵ کــرد، چونکــە بەریتانیــا چاوەدێــری د. 
ســەعیدخانی دەکــرد و پاراســتنی خســتبووە ســەر ســەعیدخانی دەکــرد و پاراســتنی خســتبووە ســەر 
ــێ  ــۆر ناچــار دەب ــران، دوکت ــی ئێ ــێ شــانی حکوومەت ــۆر ناچــار دەب ــران، دوکت ــی ئێ شــانی حکوومەت
بــە شــەو بڕواتــە قــەاڵی »شــوورین«ی نزیــک بــە شــەو بڕواتــە قــەاڵی »شــوورین«ی نزیــک 
ــەوە  ــاگادار بکات ــەم« ئ ــر ئەفخ ــەدان و »ئەمی ــەوە هەم ــاگادار بکات ــەم« ئ ــر ئەفخ ــەدان و »ئەمی هەم
کــە دەســەاڵتداری ناوچەکــە بــوو و پێشــتر کــچ کــە دەســەاڵتداری ناوچەکــە بــوو و پێشــتر کــچ 
لــەم  ســەعیدخان  د.  یارمەتــی  بــە  ژنەکــەی  لــەم و  ســەعیدخان  د.  یارمەتــی  بــە  ژنەکــەی  و 
نەخۆشــییە کوشــندەیە چارەســەر کرابــوون،]نەخۆشــییە کوشــندەیە چارەســەر کرابــوون،]44[. [. 
ســوارەی  بــە  و  دێ  دەفریــای  ئەفخــەم  ســوارەی ئەمیــر  بــە  و  دێ  دەفریــای  ئەفخــەم  ئەمیــر 
لــێ دەکا. دوکتــۆر  ئــاگاداری  لــێ دەکا. دوکتــۆر چەکــداری خــۆی  ئــاگاداری  چەکــداری خــۆی 
ــە  ــا ب ــەوە ت ــەدان دێڵێت ــە هەم ــی ل ــاڵ و خێزان ــە م ــا ب ــەوە ت ــەدان دێڵێت ــە هەم ــی ل ــاڵ و خێزان م
شــێنەیی کاروبــارەکان جێبەجــێ بکــەن، خــۆی لــە شــێنەیی کاروبــارەکان جێبەجــێ بکــەن، خــۆی لــە 
ــە  ــی، ل ــر پاراســتنی تاقمــی ســوارەی حکوومەت ــە ژێ ــی، ل ــر پاراســتنی تاقمــی ســوارەی حکوومەت ژێ
یەکــەم ڕۆژی ســاڵی یەکــەم ڕۆژی ســاڵی ١٢84١٢84ه/ ه/ ١905١905ز ماڵئاوایــی لــە ز ماڵئاوایــی لــە 
کەســوکار دەکا و هەرچــی زووتــر خــۆی دەگەیەنێتە کەســوکار دەکا و هەرچــی زووتــر خــۆی دەگەیەنێتە 
تــاران )تــاران )صــدرصــدر، ، ١364١364: : ١64١64(. لــەوێ بــە یارمەتــی (. لــەوێ بــە یارمەتــی 
دوای  و  دەگــرێ  بەکــرێ  خانوویــەک  دوای دۆســتان،  و  دەگــرێ  بەکــرێ  خانوویــەک  دۆســتان، 
ــە الی. ــی دەگەن ــکا و منداڵەکانیش ــەک ڕۆبێ ــە الی.ماوەی ــی دەگەن ــکا و منداڵەکانیش ــەک ڕۆبێ ماوەی
ــکا  ــە ڕۆبێ ــپاردبوو ک ــەعید ڕایس ــد د. س ــکا هەرچەن ــە ڕۆبێ ــپاردبوو ک ــەعید ڕایس ــد د. س هەرچەن
خانــووی هەمــەدان بفرۆشــی و بــە یەکجــاری بێتــە خانــووی هەمــەدان بفرۆشــی و بــە یەکجــاری بێتــە 
تــاران، بــەاڵم ڕۆبێــکا بــە تێبینــی و دوورئەندێشــی، تــاران، بــەاڵم ڕۆبێــکا بــە تێبینــی و دوورئەندێشــی، 
ــەوە.  ــووی دێڵێت ــۆ داهات ــە نافرۆشــێ و ب ــەوە. خانووەک ــووی دێڵێت ــۆ داهات ــە نافرۆشــێ و ب خانووەک

ــا  ــدا د. ســەعیدخان ت ــەی ژیان ــدی لــەم بڕگەی ــا ئی ــدا د. ســەعیدخان ت ــەی ژیان ــدی لــەم بڕگەی ئی
ــەوە  ــە ســەردانیش بگەڕێت ــێ ب ــەوە  ناتوان ــە ســەردانیش بگەڕێت ــێ ب ســاڵی ســاڵی ١9١٢١9١٢ ناتوان
ــاڵی  ــاڵی  س ــە 3030 س ــر ل ــاوەی پت ــە م ــەاڵم ل ــەدان، ب ــە هەم ــر ل ــاوەی پت ــە م ــەاڵم ل ــەدان، ب هەم
ژیانــی تارانــدا زۆرجــار بــۆ پشــوودان و حەســانەوە ژیانــی تارانــدا زۆرجــار بــۆ پشــوودان و حەســانەوە 
دەگەڕێتــەوە ئــەو خانــووەی کــە بــە تەدبیــری دەگەڕێتــەوە ئــەو خانــووەی کــە بــە تەدبیــری 

ــرا. ــکا ڕاگی ــرا.ڕۆبێ ــکا ڕاگی ڕۆبێ
لە تاران پەردەیەکی تری شــانۆی ژیانی ئەزموون لە تاران پەردەیەکی تری شــانۆی ژیانی ئەزموون 
کــرد و ئەوپــەڕی بەهــرە و ســوودی لــەم دەرفەتــە کــرد و ئەوپــەڕی بەهــرە و ســوودی لــەم دەرفەتــە 
وەرگــرت. ژیانــی تــاران تــەواو جیاواز بــوو. دەرگای وەرگــرت. ژیانــی تــاران تــەواو جیاواز بــوو. دەرگای 
پێوەندییەکــی بەرینتــر لەگــەڵ زانایــان، شــاعیران، پێوەندییەکــی بەرینتــر لەگــەڵ زانایــان، شــاعیران، 
نووســەران، پســپۆڕان و کەســایەتییە ناودارەکانــی نووســەران، پســپۆڕان و کەســایەتییە ناودارەکانــی 
ــەوە  ــەر بوارێک ــە ه ــەوە و ل ــە ڕوودا کرای ــی ب ــەوە ئێران ــەر بوارێک ــە ه ــەوە و ل ــە ڕوودا کرای ــی ب ئێران
دەســتی ئاوەاڵتــر بــوو. لــەم ماوەیــەدا لەســەر دەســتی ئاوەاڵتــر بــوو. لــەم ماوەیــەدا لەســەر 
ــەورەی  ــایەتی گ ــم و کەس ــد حاک ــتی چەن ــەورەی بانگهێش ــایەتی گ ــم و کەس ــد حاک ــتی چەن بانگهێش
کۆمەاڵیەتــی بــۆ لێڕوانیــن و بەدواداچــوون و چارەی کۆمەاڵیەتــی بــۆ لێڕوانیــن و بەدواداچــوون و چارەی 
ــی  ــان و ئێڵ ــنە و هەورام ــەفەری س ــی، س ــی نەخۆش ــان و ئێڵ ــنە و هەورام ــەفەری س ــی، س نەخۆش
ــرد  ــی ک ــرد قەشــقایی و ئیســفەهان و باشــووری ئێران ــی ک قەشــقایی و ئیســفەهان و باشــووری ئێران
و پێــی دەنایــە هــەر شــار و ئاوەدانییــەک، هۆشــی و پێــی دەنایــە هــەر شــار و ئاوەدانییــەک، هۆشــی 
الی جەمــاوەری خەڵکــی نەخۆش و نیازمەندیشــەوە الی جەمــاوەری خەڵکــی نەخۆش و نیازمەندیشــەوە 
خــۆی  پزیشــکی  و  مرۆڤایەتــی  ئەرکــی  و  خــۆی بــوو  پزیشــکی  و  مرۆڤایەتــی  ئەرکــی  و  بــوو 
بەجــێ دێنــا، هەروەهــا لــەم ســەفەرانەدا جگــە بەجــێ دێنــا، هەروەهــا لــەم ســەفەرانەدا جگــە 
ــووری و  ــواری کولت ــە ب ــی پزیشــکی، ل ــە ئەزموون ــووری و ل ــواری کولت ــە ب ــی پزیشــکی، ل ــە ئەزموون ل
مێژووییشــەوە هەوڵــی دەدا و دەســتکەوتی گرینگــی مێژووییشــەوە هەوڵــی دەدا و دەســتکەوتی گرینگــی 

ــا. ــا.وەدەســت دێن وەدەســت دێن
گرینگترینــی ئــەو دەســتکەوتانە ســێ قەباڵــەی گرینگترینــی ئــەو دەســتکەوتانە ســێ قەباڵــەی 
مێژوویــی ســەردەمی ئەشــکانییەکان )مێژوویــی ســەردەمی ئەشــکانییەکان )٢56٢56 پێــش  پێــش 
زاییــن -زاییــن -٢٢4٢٢4 زایینــی( بــوو کــە ســاڵی  زایینــی( بــوو کــە ســاڵی ١9١3١9١3 بــە هــۆی  بــە هــۆی 
ــوزەی  ــتە م ــەوە گەیش ــە هەورامان ــەعیدخان ل ــوزەی د. س ــتە م ــەوە گەیش ــە هەورامان ــەعیدخان ل د. س
بەریتانیــا و بــە »قەباڵەکانــی هەورامــان« ناســراوە. بەریتانیــا و بــە »قەباڵەکانــی هەورامــان« ناســراوە. 
ــەوە زۆر  ــەی فەرهەنگیی ــە ڕوانگ ــە ل ــەو بەڵگەنامان ــەوە زۆر ئ ــەی فەرهەنگیی ــە ڕوانگ ــە ل ــەو بەڵگەنامان ئ
گرینگــن و بــە کەڵکــی لێکۆڵینــەوەی مێژوویــی، گرینگــن و بــە کەڵکــی لێکۆڵینــەوەی مێژوویــی، 
زمانناســی  و  کۆمەاڵیەتــی  ئابــووری،  زمانناســی مافناســی،  و  کۆمەاڵیەتــی  ئابــووری،  مافناســی، 
ــەم الوە،  ــەم الوە، ب ــە ١9١5١9١5ب ــدز ل ــەی ئەدمۆن ــە وت ــە [. ب ــدز ل ــەی ئەدمۆن ــە وت ــن]55[. ب ــن]دێ دێ
ــەو ســێ  ــاوی ئ ــە ن ــدا ب ــە جیهان ــان ل ــاوی هەورام ــەو ســێ ن ــاوی ئ ــە ن ــدا ب ــە جیهان ــان ل ــاوی هەورام ن



118 ژ )٣٠٣/ ٣٠٤( ٥/ ١ - ٢/ ٢٠٢٣

ــدز، ١367١367: :  ــرێ )ادمون ــەوە دەناس ــە مێژوویی ــدز، قەباڵ ــرێ )ادمون ــەوە دەناس ــە مێژوویی قەباڵ
١7١١7١(. گەیاندنــی ئــەو قەبااڵنــە بــە دنیــای دەرەوە، (. گەیاندنــی ئــەو قەبااڵنــە بــە دنیــای دەرەوە، 
کارێکــی بنەڕەتــی بــوو، چونکــە لــە الیــەن پســپۆڕانی کارێکــی بنەڕەتــی بــوو، چونکــە لــە الیــەن پســپۆڕانی 
زمانــی یۆنانــی و پەهلــەوی خوێندرانــەوە و کاری زمانــی یۆنانــی و پەهلــەوی خوێندرانــەوە و کاری 
پێویســتیان بــۆ کــرا و خرانــە شــوێنی لەبــار و پێویســتیان بــۆ کــرا و خرانــە شــوێنی لەبــار و 
جێ متمانــە، کــە بێگومــان ئــەو ئیمــکان و دەرفــەت و جێ متمانــە، کــە بێگومــان ئــەو ئیمــکان و دەرفــەت و 
تواناییانــە لــە ناوخــۆ نەبــوون و بەڵگــەکان مەترســی تواناییانــە لــە ناوخــۆ نەبــوون و بەڵگــەکان مەترســی 
و هەڕەشــەی لەناوچوونیــان لــە ســەر بــوو. ئــەم و هەڕەشــەی لەناوچوونیــان لــە ســەر بــوو. ئــەم 
هەواڵنەی د. ســەعیدخان بە دڵی ڕەزاشــا و دەوڵەتی هەواڵنەی د. ســەعیدخان بە دڵی ڕەزاشــا و دەوڵەتی 
ئێــران نەبــوو، چونکــە لــە کاتێکــدا دەوڵــەت هەوڵــی ئێــران نەبــوو، چونکــە لــە کاتێکــدا دەوڵــەت هەوڵــی 
ســڕینەوەی هەمــوو نیشــانەکانی کولتــوور و مێــژووی ســڕینەوەی هەمــوو نیشــانەکانی کولتــوور و مێــژووی 
ــە مەیدانێکــی  ــەو ل ــوردی دەدا و دەیشــاردنەوە، ئ ــە مەیدانێکــی ک ــەو ل ــوردی دەدا و دەیشــاردنەوە، ئ ک
بەرینتــردا نیشــانەکانی دەردەخســت و چــرای لەســەر بەرینتــردا نیشــانەکانی دەردەخســت و چــرای لەســەر 
هەڵدەکــردن. نەشــیدەتوانی ڕاســتەوخۆ ئــەم هەوڵــە هەڵدەکــردن. نەشــیدەتوانی ڕاســتەوخۆ ئــەم هەوڵــە 
زانســتییانەی لــێ بــە تــاوان بگــرێ، بۆیــە هەمیشــە زانســتییانەی لــێ بــە تــاوان بگــرێ، بۆیــە هەمیشــە 
لــە سۆســەی ئــەوەدا بــووە کــە شــتێکی تــر بکاتــە لــە سۆســەی ئــەوەدا بــووە کــە شــتێکی تــر بکاتــە 

ــوو. ــوو.بیان بیان
مــاڵ و شــوێنی کارەکــەی لــە تــاران هــەر لــە مــاڵ و شــوێنی کارەکــەی لــە تــاران هــەر لــە 
یــەک بینــادا بــوو کــە دوو دەرگای گــەورەی هەبــوو، یــەک بینــادا بــوو کــە دوو دەرگای گــەورەی هەبــوو، 
ــەرەو  ــەرەو مــاڵ و خێــزان و ئــەوەی دی ب ــەرەو یەکیــان ب ــەرەو مــاڵ و خێــزان و ئــەوەی دی ب یەکیــان ب
مەتەب)عیــادە(. بەیانیــان زوو لــە خــەو هەڵدەســتا و مەتەب)عیــادە(. بەیانیــان زوو لــە خــەو هەڵدەســتا و 
دوای ڕاز و نیاز و بەرچایی، ســەری ســەعات هەشــت دوای ڕاز و نیاز و بەرچایی، ســەری ســەعات هەشــت 
و نیــو تــا دوازدە و دوای نیــوەڕۆش لــە ســەعات دوو و نیــو تــا دوازدە و دوای نیــوەڕۆش لــە ســەعات دوو 
تــا تاریکــی ســەری شــەو، ئــارام و بەکاوەخــۆ کاری تــا تاریکــی ســەری شــەو، ئــارام و بەکاوەخــۆ کاری 
دەکــرد و نەخۆشــی دەبینــی و بــە نەشــتەر و دەرمــان دەکــرد و نەخۆشــی دەبینــی و بــە نەشــتەر و دەرمــان 
و زمــان برینــی دۆســت و دوژمنــی ســاڕێژ و ئــازاری و زمــان برینــی دۆســت و دوژمنــی ســاڕێژ و ئــازاری 

دەردەدارانــی چارەســەر دەکــرد.دەردەدارانــی چارەســەر دەکــرد.
یاریدەدەرانــی  لــە  یەکێــک  ســاڵ  یاریدەدەرانــی چەنــدان  لــە  یەکێــک  ســاڵ  چەنــدان 
بەردەســتی لــە تــاران، کوردێکــی خەڵکــی گونــدی بەردەســتی لــە تــاران، کوردێکــی خەڵکــی گونــدی 
»هەزارکانیــان«ی ناوچــەی »ســاڕاڵ«ی ســنە بــوو »هەزارکانیــان«ی ناوچــەی »ســاڕاڵ«ی ســنە بــوو 
ــی. شــێخ  ــاڵی هەزارکانیان ــاوی شــێخ عەبدوڵ ــە ن ــی. شــێخ ب ــاڵی هەزارکانیان ــاوی شــێخ عەبدوڵ ــە ن ب
عەبدوڵــاڵ کــوڕی شــێخ حوســێن و خوێنــدەواری عەبدوڵــاڵ کــوڕی شــێخ حوســێن و خوێنــدەواری 
ــووە و بەرهەمــە کۆنەکانــی  ــم و ڕووەکنــاس ب ــووە و بەرهەمــە کۆنەکانــی قەدی ــم و ڕووەکنــاس ب قەدی
خوێنــدووە  ســینای  ئیبنــی  »قانــوون«ی  خوێنــدووە وەک  ســینای  ئیبنــی  »قانــوون«ی  وەک 

هەبــووە]66[. [.  نوێــدا  پزیشــکی  لــە  شــارەزایی  هەبــووە]و  نوێــدا  پزیشــکی  لــە  شــارەزایی  و 
ســااڵنە بــۆ مــاوەی چەنــد ڕۆژێــک، لــە ســەر داوای ســااڵنە بــۆ مــاوەی چەنــد ڕۆژێــک، لــە ســەر داوای 
ــان  ــارەی نەخۆش ــان و چ ــۆ دەرم ــنە ب ــی س ــان خەڵک ــارەی نەخۆش ــان و چ ــۆ دەرم ــنە ب ــی س خەڵک
ــەم  ــا ل ــوە. گۆی ــی بینی ــنە و نەخۆش ــە س ــەم هاتووەت ــا ل ــوە. گۆی ــی بینی ــنە و نەخۆش ــە س هاتووەت
ــووە کــە  ــوارەدا نووســین و بەرهەمــی باشــی هەب ــووە کــە ب ــوارەدا نووســین و بەرهەمــی باشــی هەب ب
تــا ئێســتا بێ سەروشــوێنن. شــێخ عەبدوڵــاڵ ســاڵی تــا ئێســتا بێ سەروشــوێنن. شــێخ عەبدوڵــاڵ ســاڵی 
١3١١١3١١ه/ ه/ ١93٢١93٢ز لــە ســنە مــردووە و لــە گــردی ز لــە ســنە مــردووە و لــە گــردی 
شــێخ محەمەدســادق نێژراوە)حیرەتــی ســەجادی، شــێخ محەمەدســادق نێژراوە)حیرەتــی ســەجادی، 
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ژیانــی تــاران ســەرەڕای ئــەوەی جیــاوازی لەگــەڵ ژیانــی تــاران ســەرەڕای ئــەوەی جیــاوازی لەگــەڵ 
ســنە و هەمــەدان زۆر بــوو، بــەاڵم بــۆ ســەعیدخانی ســنە و هەمــەدان زۆر بــوو، بــەاڵم بــۆ ســەعیدخانی 
خــاوەن هەڵوێســت و بێ پــەروا، بەبــێ گرفــت و خــاوەن هەڵوێســت و بێ پــەروا، بەبــێ گرفــت و 
و  دوکتــۆر  دەســتەیەک  نەبــوو.  و سەرئێشــەش  دوکتــۆر  دەســتەیەک  نەبــوو.  سەرئێشــەش 
دەوافرۆشــی نابەرپــرس و خۆویســت کــە کاروباریان دەوافرۆشــی نابەرپــرس و خۆویســت کــە کاروباریان 
و  هەلپەرســتی  ڕێــگای  و  کەوتبــوو  بــرەو  و لــە  هەلپەرســتی  ڕێــگای  و  کەوتبــوو  بــرەو  لــە 
لــێ  نەخۆشــەکانیان  گیرفانــی  کردنــی  لــێ بەتــاڵ  نەخۆشــەکانیان  گیرفانــی  کردنــی  بەتــاڵ 
گیرابــوو، شــکایەتی دامــودەزگا بەرپرســەکانی وەک گیرابــوو، شــکایەتی دامــودەزگا بەرپرســەکانی وەک 
»بەلەدیــە«، »وەزارەتــی مەعاریــف« و »دایــرەی »بەلەدیــە«، »وەزارەتــی مەعاریــف« و »دایــرەی 
ســەحییە«یان لــێ دەکــرد کــە گۆیا د. ســەعیدخان ســەحییە«یان لــێ دەکــرد کــە گۆیا د. ســەعیدخان 
لــە مەتەبــدا دەرمــان بــە نەخــۆش دەفرۆشــێ و لــە مەتەبــدا دەرمــان بــە نەخــۆش دەفرۆشــێ و 
ئــەوە لــە ڕوانگــەی قانوونــەوە ڕێــگای پێ نــەدراوە. ئــەوە لــە ڕوانگــەی قانوونــەوە ڕێــگای پێ نــەدراوە. 
بــۆ  وەاڵمێــک  بارەیــەوە  لــەم  ســەعیدخان  بــۆ د.  وەاڵمێــک  بارەیــەوە  لــەم  ســەعیدخان  د. 
مەعاریــف  وەزیــری  مەعاریــف »ئیعتیمادوددەولــە«ی  وەزیــری  »ئیعتیمادوددەولــە«ی 

دەنووســێ کــە دەقەکــەی ئەمەیــە]دەنووســێ کــە دەقەکــەی ئەمەیــە]77[:[:
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حضــور مبــارک بنــدگان حضــرت اشــرف آقــای حضــور مبــارک بنــدگان حضــرت اشــرف آقــای 

اعتمادالدولــه وزیــر معــارف مــد ظلــه المتعالــیاعتمادالدولــه وزیــر معــارف مــد ظلــه المتعالــی
ــری  ــر مســبوق اســت پنجــاه ســال قم ــری خاطــر عات ــر مســبوق اســت پنجــاه ســال قم خاطــر عات
ــی از  ــرگاه خدمات ــت مشــغولم و ه ــه بطباب ــی از اســت ک ــرگاه خدمات ــت مشــغولم و ه ــه بطباب اســت ک
عهــده بفعــل آوردەام در همــدان و در تهــران گویــا عهــده بفعــل آوردەام در همــدان و در تهــران گویــا 
از اعالــی و ادانــی پوشــیده نبــوده اســت. هــرگاه از اعالــی و ادانــی پوشــیده نبــوده اســت. هــرگاه 
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تأثیــری در معالجاتــم دیــده شــده، ســبب کلــی بعد از تأثیــری در معالجاتــم دیــده شــده، ســبب کلــی بعد از 
تشــخیص دادن، دوای تــازه و ســریع االثر بــوده کــه تشــخیص دادن، دوای تــازه و ســریع االثر بــوده کــه 
خــود دائمــا از لنــدن با تحمل خســارات و دردســرها خــود دائمــا از لنــدن با تحمل خســارات و دردســرها 
وارد کــردەام. ده ســال در اوایــل تحصیالتــم در وارد کــردەام. ده ســال در اوایــل تحصیالتــم در 
همــدان در مطــب مجانــی امریکایــی هــا بتدریــس و همــدان در مطــب مجانــی امریکایــی هــا بتدریــس و 
ــوی  ــت ثان ــده طبیع ــرای بن ــم و ب ــوی دواســازی پرداخت ــت ثان ــده طبیع ــرای بن ــم و ب دواســازی پرداخت
شــد کــه فقــرا را مجانــا رســیدگی نمــوده و دوا هــم شــد کــه فقــرا را مجانــا رســیدگی نمــوده و دوا هــم 
بدهــم. پــس از چنــد ســال تحصیــالت در لنــدن بدهــم. پــس از چنــد ســال تحصیــالت در لنــدن 3535  
ســال اســت در تهــران و در اینجــا بــه ترتیــب اولــی ســال اســت در تهــران و در اینجــا بــه ترتیــب اولــی 
رفتــار شــده. بایــن جهــت قســمت بزرگــی از مــرض رفتــار شــده. بایــن جهــت قســمت بزرگــی از مــرض 
بنــده بــی بضاعــت و علمــا و طلبــه و غیــره هســتند. بنــده بــی بضاعــت و علمــا و طلبــه و غیــره هســتند. 
ــرا کمــک  ــه و بفق ــا گرفت ــادل از اغنی ــظ تع ــرای حف ــرا کمــک ب ــه و بفق ــا گرفت ــادل از اغنی ــظ تع ــرای حف ب

نمــودەام ]متــن افتادگــی دارد[...نمــودەام ]متــن افتادگــی دارد[...
مــال را شــروع بمعالجــه کــردم. چــون بــه منزلــش مــال را شــروع بمعالجــه کــردم. چــون بــه منزلــش 
رفتــم دیــدم بنــان محتاجتــر اســت تــا دوا. بــاور رفتــم دیــدم بنــان محتاجتــر اســت تــا دوا. بــاور 
معالجــه و دوای مجانــی 3030   از  بغیــر  معالجــه و دوای مجانــی بفرمائیــد  از  بغیــر  بفرمائیــد 
تومــان خــرج نقــد بــرد تــا خــوب شــد. چــه کــه کار تومــان خــرج نقــد بــرد تــا خــوب شــد. چــه کــه کار 

ــود. ــرک نم ــەکاره نمیشــه ت ــود.را نصف ــرک نم ــەکاره نمیشــه ت را نصف
حــال بلدیــه مــی گویــد نبایــد دوا بــه مریــض حــال بلدیــه مــی گویــد نبایــد دوا بــه مریــض 

فاحــش  ظلــم  بــر جمعــی  اینصــورت  در  فاحــش بدهیــد.  ظلــم  بــر جمعــی  اینصــورت  در  بدهیــد. 
ــره و  ــگ و ذخی ــی تفن ــده هــم ســرباز ب ــره و شــده و بن ــگ و ذخی ــی تفن ــده هــم ســرباز ب شــده و بن
ــەام. کاش یــک دوافــروش  ــگ پرداخت ــەام. کاش یــک دوافــروش شمشــیر بجن ــگ پرداخت شمشــیر بجن
امیــن و درســتکار پیــدا میشــد بــا کمــال ممنونیــت امیــن و درســتکار پیــدا میشــد بــا کمــال ممنونیــت 
ــده میشــد،  ــردم و موجــب اســتراحت بن ــدام میک ــده میشــد، اق ــردم و موجــب اســتراحت بن ــدام میک اق
امــا جــز دادن دواهــای کهنــه و بــی اثــر و چاپیــدن امــا جــز دادن دواهــای کهنــه و بــی اثــر و چاپیــدن 
ــن و  ــن نیســت. بهتری ــی در بی ــدا وجدان ــن و مرضــی اب ــن نیســت. بهتری ــی در بی ــدا وجدان مرضــی اب
درســتکارین ترینشــان ]درستکارترینشــان[ نــزد درســتکارین ترینشــان ]درستکارترینشــان[ نــزد 
بنــده آمــد مــی گفــت حــال کــه دوا نبایــد بدهیــد، بنــده آمــد مــی گفــت حــال کــه دوا نبایــد بدهیــد، 
نســخەها را نــزد مــن بفرســت تومانــی دو قــران نســخەها را نــزد مــن بفرســت تومانــی دو قــران 
آنچــه  اســت  معلــوم  پــس  گفتــم  میدهــم.  آنچــه بشــما  اســت  معلــوم  پــس  گفتــم  میدهــم.  بشــما 
بمریــض ســیاەبخت داده میشــود بــه پشــیزی نمــی بمریــض ســیاەبخت داده میشــود بــه پشــیزی نمــی 

ارزد. مــن چنیــن کاری نخواهــم کــرد.ارزد. مــن چنیــن کاری نخواهــم کــرد.
مگــر بنــده بعــد از هفتــاد ســال ســن و پنجــاه مگــر بنــده بعــد از هفتــاد ســال ســن و پنجــاه 
موجــب  و  بمانــم  بایــد  چه قــدر  طبابــت  موجــب ســال  و  بمانــم  بایــد  چه قــدر  طبابــت  ســال 
زحمــات حضــرت اشــرف و دیگــران بشــوم؟، یــان زحمــات حضــرت اشــرف و دیگــران بشــوم؟، یــان 
مقــرر فرمائیــد بنــده را مســتثنی فرماینــد، یــان امــر مقــرر فرمائیــد بنــده را مســتثنی فرماینــد، یــان امــر 
ــر  ــوی پی ــد یاب ــدم. هرچن ــد در مطــب را ببن ــر بفرمائی ــوی پی ــد یاب ــدم. هرچن ــد در مطــب را ببن بفرمائی
میــل دارد گردنــش در یــراق باشــد و بمیــرد. خیلــی میــل دارد گردنــش در یــراق باشــد و بمیــرد. خیلــی 

AA ) )١١( بەڵگەنامەی ژمارە( بەڵگەنامەی ژمارەBB ) )بەڵگەنامەی ژمارە )بەڵگەنامەی ژمارە )١١
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معــذرت میخواهــم کــه مجبــور بدردســر و تلــف معــذرت میخواهــم کــه مجبــور بدردســر و تلــف 
ــت شــدم. ــای حضرت ــران به ــات گ ــت شــدم.اوق ــای حضرت ــران به ــات گ اوق

چاکر صمیمی و قدیمە آن دودمان سترکچاکر صمیمی و قدیمە آن دودمان سترک
سعید متطبب کردستانی استسعید متطبب کردستانی است

3131..  xx  ..2121
هســتند.  عصبانــی  بنــده  مرضــی  از  هســتند. بســیاری  عصبانــی  بنــده  مرضــی  از  بســیاری 
گاهــی هیــچ بــدوا محتــاج نیســتند، بــرای راحتــی گاهــی هیــچ بــدوا محتــاج نیســتند، بــرای راحتــی 
نبایــد  کــه  چــه  میدهــم،  امثالــه  و  آب  نبایــد خیالشــان  کــه  چــه  میدهــم،  امثالــه  و  آب  خیالشــان 
مریــض بدانــد چــه میخــورد. باینجهــت دادن نســخه مریــض بدانــد چــه میخــورد. باینجهــت دادن نســخه 

غلــط اســت.)بڕ: بەڵگەنامــەی ژمــارە غلــط اســت.)بڕ: بەڵگەنامــەی ژمــارە 11((
بە کوردی:بە کوردی:

٢8٢8ی ڕەزبەری ی ڕەزبەری ١3١0١3١0]]88[[
گشــتیی  بەڕێوەبەرێتیــی  لــە  تۆمــار  گشــتیی ]مــۆر:  بەڕێوەبەرێتیــی  لــە  تۆمــار  ]مــۆر: 
]]]]99[[١3١0١3١0//88//١7١7  -   -  88٢388٢3 ژمــارە:   - ژمــارە: مەعاریــف   - مەعاریــف 
بگاتــە خزمەتــی پیــرۆزی جەنابــی ئەشــرەف، بگاتــە خزمەتــی پیــرۆزی جەنابــی ئەشــرەف، 
ــە  ــف ک ــری مەعاری ــە وەزی ــای ئیعتیمادولددەول ــە ئاغ ــف ک ــری مەعاری ــە وەزی ــای ئیعتیمادولددەول ئاغ

ــێ ــەردەوام ب ــەرزی ب ــێبەری ب ــێس ــەردەوام ب ــەرزی ب ــێبەری ب س
وەبیــری بۆنخۆشــتان دێنمــەوە کــە مــاوەی پەنجــا وەبیــری بۆنخۆشــتان دێنمــەوە کــە مــاوەی پەنجــا 
ســاڵی کۆچییــە بــە کاری پزیشــکییەوە خەریکــم و ســاڵی کۆچییــە بــە کاری پزیشــکییەوە خەریکــم و 
ــاران  ــەدان و ت ــە هەم ــی ل ــەدا خزمەتێک ــەو ماوەی ــاران ل ــەدان و ت ــە هەم ــی ل ــەدا خزمەتێک ــەو ماوەی ل
لــە دەســتم هاتبــێ لــە شــا و گــەدا شــاراوە نییــە. لــە دەســتم هاتبــێ لــە شــا و گــەدا شــاراوە نییــە. 
هــەردەم ســەرکەوتنێکم لــە چارەســەریدا وەدەســت هــەردەم ســەرکەوتنێکم لــە چارەســەریدا وەدەســت 
ــەوەی  ــی دۆزین ــە پاش ــەرەکی ل ــۆی س ــێ، ه ــەوەی هێناب ــی دۆزین ــە پاش ــەرەکی ل ــۆی س ــێ، ه هێناب
ــە  ــووە، ک ــەر ب ــازە و کاریگ ــی ت ــە، دەرمان ــە دەردەک ــووە، ک ــەر ب ــازە و کاریگ ــی ت ــە، دەرمان دەردەک
لــە ســەر ئــەرک و ماندووبوونــی خــۆم، زەرەرم لــە ســەر ئــەرک و ماندووبوونــی خــۆم، زەرەرم 
کێشــاوە و لــە لەندەنــەوە هاوردەم کــردووە. دەوری کێشــاوە و لــە لەندەنــەوە هاوردەم کــردووە. دەوری 
ــە نەخۆشــخانە خۆڕاییەکــەی ئەمریکــی  ــە نەخۆشــخانە خۆڕاییەکــەی ئەمریکــی دە ســاڵ ل دە ســاڵ ل
ــوو،  ــەوە ب ــژی و دەرمانگرتن ــەدان کارم وانەبێ ــوو، هەم ــەوە ب ــژی و دەرمانگرتن ــەدان کارم وانەبێ هەم
ئــەوە بــوو بــە سروشــتی دووەمــم کــە هــەژاران بــە ئــەوە بــوو بــە سروشــتی دووەمــم کــە هــەژاران بــە 
خۆڕایــی چارەســەر بکــەم و دەرمانیــان بــە بــەالش خۆڕایــی چارەســەر بکــەم و دەرمانیــان بــە بــەالش 
ــدەن،  ــی لەن ــاڵ خوێندن ــد س ــی چەن ــێ. پاش ــدەن، بدەم ــی لەن ــاڵ خوێندن ــد س ــی چەن ــێ. پاش بدەم
ــان  ــە هەم ــاران و ناوخــۆی واڵت ب ــە ت ــان  ســاڵە ل ــە هەم ــاران و ناوخــۆی واڵت ب ــە ت 3535 ســاڵە ل
شــێوە دەبــزووم، هــەر بۆیــە زۆربــەی نەخۆشــەکانم شــێوە دەبــزووم، هــەر بۆیــە زۆربــەی نەخۆشــەکانم 
مــەال و فەقــێ هــەژار و چینــی دەســتەنگن. بــۆ مــەال و فەقــێ هــەژار و چینــی دەســتەنگن. بــۆ 

هاوســەنگی لــە دارا وەردەگــرم و ســەرفی نــەداری هاوســەنگی لــە دارا وەردەگــرم و ســەرفی نــەداری 
ــوە[... ــوە[...دەکــەم ]دەقەکــە پەڕی دەکــەم ]دەقەکــە پەڕی

لــە کاری چارەســەریی مــەالدا بــووم، کــە چــاوم بــە لــە کاری چارەســەریی مــەالدا بــووم، کــە چــاوم بــە 
ماڵــی کــەوت دیتــم نانــی لــە دەرمــان پتــر پێویســتە. ماڵــی کــەوت دیتــم نانــی لــە دەرمــان پتــر پێویســتە. 
بــڕوا بفەرمــوو جگــە لــە چارەســەری و دەرمانــی بــڕوا بفەرمــوو جگــە لــە چارەســەری و دەرمانــی 
ــا  ــوو ت ــازری تێچ ــارەی ح ــا  تمەنیشــی پ ــوو ت ــازری تێچ ــارەی ح ــی، 3030 تمەنیشــی پ ــی، خۆڕای خۆڕای
چــاک بــووەوە. ئاخــۆ ئیــش بــە نیوەچڵــی پێــک نایە.چــاک بــووەوە. ئاخــۆ ئیــش بــە نیوەچڵــی پێــک نایە.
ئێســتا بەلەدیــە دەڵــێ نابــێ دەرمــان بــدەی بــە ئێســتا بەلەدیــە دەڵــێ نابــێ دەرمــان بــدەی بــە 
ــەر زوڵمــی  ــە ب ــە تاقمێــک دەکەون ــەر زوڵمــی نەخــۆش، کەوای ــە ب ــە تاقمێــک دەکەون نەخــۆش، کەوای
ئاشــکرا و منیــش ســەربازێکی بــێ چــەک و چۆڵــم و ئاشــکرا و منیــش ســەربازێکی بــێ چــەک و چۆڵــم و 
کەوتوومەتــە مەیدانــی شــەڕ. خۆزگە دەوافرۆشــێکی کەوتوومەتــە مەیدانــی شــەڕ. خۆزگە دەوافرۆشــێکی 
ئەمیــن و دروســتکار وەگیــر کەوتبایــە تــا مــن بــە ئەمیــن و دروســتکار وەگیــر کەوتبایــە تــا مــن بــە 
سپاســەوە بەشــێک لــە ئەرکــی خــۆم پێ ســپێردایە سپاســەوە بەشــێک لــە ئەرکــی خــۆم پێ ســپێردایە 
و وچانێکــم دابایــە؛ بــەاڵم جگــە لــە فرۆشــتنی و وچانێکــم دابایــە؛ بــەاڵم جگــە لــە فرۆشــتنی 
دەرمانــی کــۆن و لەکارکەوتــوو و تااڵنــی نەخــۆش دەرمانــی کــۆن و لەکارکەوتــوو و تااڵنــی نەخــۆش 
ــەوی هــەرە باشــیان  ــارادا نییــە. ئ ــە ئ ــەوی هــەرە باشــیان ویژدانێــک ل ــارادا نییــە. ئ ــە ئ ویژدانێــک ل
هاتــە الم و گوتــی: وادیــارە لەمــەودوا ناتوانــی هاتــە الم و گوتــی: وادیــارە لەمــەودوا ناتوانــی 
ــی دوو  ــەم تمەن ــنیار دەک ــی، پێش ــان بفرۆش ــی دوو دەرم ــەم تمەن ــنیار دەک ــی، پێش ــان بفرۆش دەرم
قــڕان وەرگــرە و نوســخەکان بنێــرە الی مــن. پێــم قــڕان وەرگــرە و نوســخەکان بنێــرە الی مــن. پێــم 
گــوت: کەوایــە ئــەوەی دەیدەیــە دەســتی نەخــۆش گــوت: کەوایــە ئــەوەی دەیدەیــە دەســتی نەخــۆش 

ــەم. ــێ و منیــش کاری وا ناک ــک ناهێن ــەم.پوولێ ــێ و منیــش کاری وا ناک ــک ناهێن پوولێ
مەگیــن دوای حەفتــا ســاڵ تەمــەن و پەنجــا ســاڵ مەگیــن دوای حەفتــا ســاڵ تەمــەن و پەنجــا ســاڵ 
ئەرکــی پزیشــکی چەنــدی دی مــەودای ژیــان و ئەرکــی پزیشــکی چەنــدی دی مــەودای ژیــان و 
زەحمــەت بــۆ بەڕێزتــان و دیترانــم دەمێنــێ؟، یــان زەحمــەت بــۆ بەڕێزتــان و دیترانــم دەمێنــێ؟، یــان 
ــان  ــێ، ی ــن نەب ــە م ــان ب ــوو کاری ــتوور فەرم ــان دەس ــێ، ی ــن نەب ــە م ــان ب ــوو کاری ــتوور فەرم دەس
ئەمــر فەرمــوو دەرکــی مەتەبەکــە داخــەم؛ هەرچەند ئەمــر فەرمــوو دەرکــی مەتەبەکــە داخــەم؛ هەرچەند 
بارگینــی پیــر مەیلــی لەســەر ئەوەیــە بــە شــێل و بارگینــی پیــر مەیلــی لەســەر ئەوەیــە بــە شــێل و 
ــم  ــاری کات ــە ناچ ــە ب ــەوەی ک ــرێ. ل ــم ڕەشــمەوە بم ــاری کات ــە ناچ ــە ب ــەوەی ک ــرێ. ل ڕەشــمەوە بم
گرتــی و ســەرم ئێشــاندی داوای لێبــوردن دەکــەم.گرتــی و ســەرم ئێشــاندی داوای لێبــوردن دەکــەم.
بنەماڵــەی  لەمێژینــەی  و  هــاودڵ  بنەماڵــەی خزمەتــکاری  لەمێژینــەی  و  هــاودڵ  خزمەتــکاری 

گەورەتــانگەورەتــان
سەعیدی موتەتەبیبی کوردستانیسەعیدی موتەتەبیبی کوردستانی

٢١٢١ی ئۆکتۆبەری ی ئۆکتۆبەری ١93١١93١
نەخۆشــی وام هــەن کــە پێویســتیان بــە دەرمــان نەخۆشــی وام هــەن کــە پێویســتیان بــە دەرمــان 
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نییــە و تەنیــا هەنــدێ گرژییــان هەیــە. کاتــی وا بــۆ نییــە و تەنیــا هەنــدێ گرژییــان هەیــە. کاتــی وا بــۆ 
دڵنیایــی نەخۆشــەکە ئــاو، یــان شــتێکی ئاســاییان دڵنیایــی نەخۆشــەکە ئــاو، یــان شــتێکی ئاســاییان 
دەدەمــێ کــە خۆیــان نازانــن ئــەوە چییــە. کەوایــە دەدەمــێ کــە خۆیــان نازانــن ئــەوە چییــە. کەوایــە 

نوســخە بــە دەســتی نەخــۆش دان هەڵەیــە.نوســخە بــە دەســتی نەخــۆش دان هەڵەیــە.

پاشــی نزیکــەی مانگێــک نامەگۆڕینــەوە و کێشــە، پاشــی نزیکــەی مانگێــک نامەگۆڕینــەوە و کێشــە، 
لــە وەزارەتــی مەعاریفــەوە ئــەم فرمانــە بــۆ بەلەدیە لــە وەزارەتــی مەعاریفــەوە ئــەم فرمانــە بــۆ بەلەدیە 
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وەزیــر نووســرا[وەزیــر نووســرا[
دامەزراوەی بەڕێزی بەلەدیەدامەزراوەی بەڕێزی بەلەدیە

ــۆر  ــای دوکت ــە ئاغ ــک ک ــاس و لێدوانێ ــی ب ــۆر بەپێ ــای دوکت ــە ئاغ ــک ک ــاس و لێدوانێ ــی ب بەپێ
ــەی  ــەم وەزارەتخان ــۆ ئ ــەی ســەعیدخانی کوردســتانی ب ــەم وەزارەتخان ــۆ ئ ســەعیدخانی کوردســتانی ب
نووســیوە، بەرگــری لێکــراوە کــە دەرمــان بــدا بــە نووســیوە، بەرگــری لێکــراوە کــە دەرمــان بــدا بــە 
هــەژاران. ناوبــراو لــە پزیشــکانی بــە تەمــەن و هــەژاران. ناوبــراو لــە پزیشــکانی بــە تەمــەن و 
باوەڕپێکــراوە، قەدەغــە فەرمــوون کــەس بەرگــری باوەڕپێکــراوە، قەدەغــە فەرمــوون کــەس بەرگــری 

ــەکا. ــێ ن ــەکا.ل ــێ ن ل
هاوینــی هاوینــی ١937١937 و ســەردەمی ڕەزاشــای پەهلــەوی  و ســەردەمی ڕەزاشــای پەهلــەوی 
بــوو کــە د. ســەعیدخان بــە عادەتــی خــۆی بــۆ بــوو کــە د. ســەعیدخان بــە عادەتــی خــۆی بــۆ 
پشــوویەکی چەنــد حەفتەیــی گەڕابــووەوە هەمــەدان. پشــوویەکی چەنــد حەفتەیــی گەڕابــووەوە هەمــەدان. 
لــە دانیشــتنێکی ئێــوارەدا کــە لەگــەڵ ڕۆبێــکا و لــە دانیشــتنێکی ئێــوارەدا کــە لەگــەڵ ڕۆبێــکا و 
منداڵــەکان و نەوەکانــی لــە حەوشــە دانیشــتبوو، بــۆ منداڵــەکان و نەوەکانــی لــە حەوشــە دانیشــتبوو، بــۆ 
ــس و پاشــی  ــدارەی پۆلی ــە ئی ــد پرســیارێک برای ــس و پاشــی چەن ــدارەی پۆلی ــە ئی ــد پرســیارێک برای چەن
ــەدان،  ــە هەم ــی ل ــو زیندان ــگ و نی ــانی دوو مان ــەدان، کێش ــە هەم ــی ل ــو زیندان ــگ و نی ــانی دوو مان کێش
ڕەوانەی تاران کرا. ســەبارەت بە نووســینی نامەیەکی ڕەوانەی تاران کرا. ســەبارەت بە نووســینی نامەیەکی 

بەڵگەنامەی ژمارە )بەڵگەنامەی ژمارە )٢٢((
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پرســە بــۆ مــاڵ و کەســوکاری کەســایەتییەکی مەزنــی پرســە بــۆ مــاڵ و کەســوکاری کەســایەتییەکی مەزنــی 
ــاڵ. ــی سیاســی خســتبووە پ ــەت تاوان ــورد، دەوڵ ــاڵ.ک ــی سیاســی خســتبووە پ ــەت تاوان ــورد، دەوڵ ک

دەســەاڵتی  یەکەمــی  ســاڵەی  دە  لــە  دەســەاڵتی ڕەزاشــا  یەکەمــی  ســاڵەی  دە  لــە  ڕەزاشــا 
خۆیــدا بڕیــاری دابــوو هێــزە عەشــیرەییەکانی ئێــران، خۆیــدا بڕیــاری دابــوو هێــزە عەشــیرەییەکانی ئێــران، 
ــی  ــکا و ئێرانێک ــێن ب ــوردەکان چاوترس ــەت ک ــی بەتایب ــکا و ئێرانێک ــێن ب ــوردەکان چاوترس ــەت ک بەتایب
بــە وتــەی خــۆی بەهێــز و یەکدەســت پێکبێنــێ. بــە وتــەی خــۆی بەهێــز و یەکدەســت پێکبێنــێ. 
کەمــال  مســتەفا  چاولێکەریــی  بــە  پێیــەدا  کەمــال لــەم  مســتەفا  چاولێکەریــی  بــە  پێیــەدا  لــەم 
پاشــای دۆســت و هاوپەیمانــی، جلوبــەرگ و زمــان و پاشــای دۆســت و هاوپەیمانــی، جلوبــەرگ و زمــان و 
دابونەریتــی نەتەوەکانــی ئێرانــی یاســاغ کردبــوو و بە دابونەریتــی نەتەوەکانــی ئێرانــی یاســاغ کردبــوو و بە 
گوێــرەی قانــوون دەبــوو هەمــوو نەتەوەکانــی ناوخــۆ گوێــرەی قانــوون دەبــوو هەمــوو نەتەوەکانــی ناوخــۆ 
شــەبقەی پەهلــەوی لــە ســەر بکەن و بەرگــی یەکجۆر شــەبقەی پەهلــەوی لــە ســەر بکەن و بەرگــی یەکجۆر 
ــرس  ــەم ت ــن. ئ ــی بدوێ ــی فارس ــە زمان ــن و ب ــرس بپۆش ــەم ت ــن. ئ ــی بدوێ ــی فارس ــە زمان ــن و ب بپۆش
ــەورەی  ــی گ ــە، ناڕەزایەتییەک ــۆف و توندوتیژیی ــەورەی و خ ــی گ ــە، ناڕەزایەتییەک ــۆف و توندوتیژیی و خ
دروســت کردبــوو کــە هەرجــارە لــە گۆشــەیەکی دروســت کردبــوو کــە هەرجــارە لــە گۆشــەیەکی 
ناوچــەی  لەمانــە  یــەک  ناوچــەی [.  لەمانــە  یــەک  دەتەقییــەوە]١١١١[.  دەتەقییــەوە]ئێــران  ئێــران 
هەورامــان بــوو. پاشــی شــەڕ و تێکهەڵچوونێکــی هەورامــان بــوو. پاشــی شــەڕ و تێکهەڵچوونێکــی 
زۆر لــە هەورامــان و دوو جــار شــکانی ســپای ئێــران زۆر لــە هەورامــان و دوو جــار شــکانی ســپای ئێــران 
لــە بەرانبــەر ســەرکردە و دەســەاڵتداری بەهێــزی لــە بەرانبــەر ســەرکردە و دەســەاڵتداری بەهێــزی 
ناوچەکــە »جافــر ســوڵتان«، ڕەزاشــا بــە تووڕەیــی ناوچەکــە »جافــر ســوڵتان«، ڕەزاشــا بــە تووڕەیــی 
لــە لەشکرکێشــییەکی گــەورەدا ناوچەکــە دەگــرێ لــە لەشکرکێشــییەکی گــەورەدا ناوچەکــە دەگــرێ 
ــۆ  ــا ب ــەوە پەن ــەزار ماڵ ــۆ  ه ــا ب ــەوە پەن ــەزار ماڵ ــە 66 ه ــوڵتان ب ــر س ــە و جاف ــوڵتان ب ــر س و جاف
عێــراق دەبــا و خــۆی لــە هەڵەبجــە دەمێنێتــەوە تــا عێــراق دەبــا و خــۆی لــە هەڵەبجــە دەمێنێتــەوە تــا 
ــزادە  ــەوەدا ســان و بەگ ــە دوای ئ ــی. ب ــزادە کۆچــی دوای ــەوەدا ســان و بەگ ــە دوای ئ ــی. ب کۆچــی دوای
و کەســایەتییە ناودارەکانــی هەورامــان دەکوژرێــن و و کەســایەتییە ناودارەکانــی هەورامــان دەکوژرێــن و 
ــدا  ــی قەســری قەجــەری تاران ــە زیندان ــن و ل ــدا دەگیرێ ــی قەســری قەجــەری تاران ــە زیندان ــن و ل دەگیرێ

ــن. ــاو دەبرێ ــە ن ــر ئەشــکەنجە ل ــە ژێ ــن.ل ــاو دەبرێ ــە ن ــر ئەشــکەنجە ل ــە ژێ ل

پەراوێزەکان:پەراوێزەکان:
بــە  ســاڵەکان  هەمــوو  وتــارەدا  لــەم  بــە ]تێبینــی:  ســاڵەکان  هەمــوو  وتــارەدا  لــەم  ]تێبینــی: 

زایینــی(ن.[ هەتــاوی/  زایینــی(ن.[)کۆچــی  هەتــاوی/  )کۆچــی 
کــوڕی  ئەحمــەد  کــوڕی  مەحمــوود  شــێخ  کــوڕی [.  ئەحمــەد  کــوڕی  مەحمــوود  شــێخ   .]١١[[
یاقــووب لــە زانایانــی بەناوبانگــی کوردســتان بــووە یاقــووب لــە زانایانــی بەناوبانگــی کوردســتان بــووە 
و لــە خوێندنگــەی تورجــان و لــە الی مــەال عەلــی و لــە خوێندنگــەی تورجــان و لــە الی مــەال عەلــی 
ئیجــازەی  ئیجــازەی ز(  - -١878١878ز(   ١8١0١8١0 - -١٢57١٢57ه/ ه/  قزڵجــی)قزڵجــی)١١89١١89 
وەرگرتــووە و هــەر لــە »لــۆن«ی ناوچــەی »بێڵــەوار« وەرگرتــووە و هــەر لــە »لــۆن«ی ناوچــەی »بێڵــەوار« 

ژیــاوە؛ لــە ســااڵنی دواییــدا هاتووەتــە ســنە و تــا ژیــاوە؛ لــە ســااڵنی دواییــدا هاتووەتــە ســنە و تــا 
کۆتایــی تەمــەن لــە خوێندنگــەی »ئاغــە حەبیبەڵــاڵ« کۆتایــی تەمــەن لــە خوێندنگــەی »ئاغــە حەبیبەڵــاڵ« 
ڕەزبــەری ١٢85١٢85ه/ ه/ ١8١8ی ی  ڕەزبــەری ی  لــە ٢5٢5ی  و  داوە  لــە دەرســی  و  داوە  دەرســی 
ــردووە  ــی ک ــە ســنە کۆچــی دوای ــردووە ز ل ــی ک ــە ســنە کۆچــی دوای ــەری ١906١906ز ل ــەری ئۆکتۆب ئۆکتۆب
و لــە گۆڕســتانی »پیــر غەریــب« نێــژراوە )روحانــی، و لــە گۆڕســتانی »پیــر غەریــب« نێــژراوە )روحانــی، 

.).)9898  : :١38٢١38٢
ــژی  ــژی [. »مانیســا« و »مەهنیســا« دوو شــێوە ڕاوێ ]]٢٢[. »مانیســا« و »مەهنیســا« دوو شــێوە ڕاوێ
وشــەی »ماه نیســا/ مــاه نســاء«ن بــە مانــای »ئافرەتــی وشــەی »ماه نیســا/ مــاه نســاء«ن بــە مانــای »ئافرەتــی 
وەک مانــگ«. کۆمەڵێــک نــاوی لێکــدراوی فارســی و وەک مانــگ«. کۆمەڵێــک نــاوی لێکــدراوی فارســی و 
عەرەبــی لــەم چەشــنە بــۆ ئافــرەت لــە زمانــی فارســیدا عەرەبــی لــەم چەشــنە بــۆ ئافــرەت لــە زمانــی فارســیدا 
هــەن وەک: »مــاه هــەن وەک: »مــاه طلعــتطلعــت، مــاه منیــر، مــاه عــذار، مــاه ، مــاه منیــر، مــاه عــذار، مــاه 

لقــا«لقــا«
]]33[. دەقــی هۆنراوەکــەی مــەردۆخ کــە لــە پارچــەی [. دەقــی هۆنراوەکــەی مــەردۆخ کــە لــە پارچــەی 
مەولــەوی  کاریــم«ی  دەردەکــەی  زامــان  مەولــەوی »دەرمــان  کاریــم«ی  دەردەکــەی  زامــان  »دەرمــان 

وەرگرتــووە )مودەڕیــس، وەرگرتــووە )مودەڕیــس، ١96١١96١: : ٢١9٢١9( ئەوەیــە:( ئەوەیــە:
ئارام دڵەی پەڕ جە خارەکەمئارام دڵەی پەڕ جە خارەکەم
دەرمان دەروون پەڕ ئازارەکەمدەرمان دەروون پەڕ ئازارەکەم

نامەی »نزانی«ت وەالی من یاوانامەی »نزانی«ت وەالی من یاوا
بۆسام و نە ڕووی دوو دیدەم ساوابۆسام و نە ڕووی دوو دیدەم ساوا
یاوا وە سەردەم کوشتەکەی تیرتیاوا وە سەردەم کوشتەکەی تیرت

مەڵهەم دا نە زام خەستەی زنجیرتمەڵهەم دا نە زام خەستەی زنجیرت
یاسای دڵداریت وەجا ئاوەردەنیاسای دڵداریت وەجا ئاوەردەن
بوچکنەوازیت پاوەجێ کەردەنبوچکنەوازیت پاوەجێ کەردەن

ویرەگەل شیرین شەکەرڕێژەکەتویرەگەل شیرین شەکەرڕێژەکەت
واژەگەل قەشەنگ عەبیربێژەکەتواژەگەل قەشەنگ عەبیربێژەکەت
نە دڵێ، سەد دڵ فریفتەش مبۆنە دڵێ، سەد دڵ فریفتەش مبۆ
هەزاری وەک من شیفتەش مبۆهەزاری وەک من شیفتەش مبۆ

کوڵەی دڵەکەت جۆش ئاوەردە بیکوڵەی دڵەکەت جۆش ئاوەردە بی
کزەی دووریەکەت ئیزهار کەردە بیکزەی دووریەکەت ئیزهار کەردە بی

من خۆ کەم زووخاو چەپگەردم وەردەنمن خۆ کەم زووخاو چەپگەردم وەردەن
ئەم جار ئەم کزە سامانساش کەردەنئەم جار ئەم کزە سامانساش کەردەن

دیوناتۆ دوودی کوورەی دەروونمدیوناتۆ دوودی کوورەی دەروونم
کولناتۆ زامان دڵەی پەڕ هوونمکولناتۆ زامان دڵەی پەڕ هوونم

من جە دووریی تۆ دڵم پەڕ دەردەنمن جە دووریی تۆ دڵم پەڕ دەردەن
ویرە و وژارەم جە هەرد و هەردەنویرە و وژارەم جە هەرد و هەردەن
هەرسا دیم وە چەم نەوهاڵ بااڵتهەرسا دیم وە چەم نەوهاڵ بااڵت

کارەبام یاوا وە اڵڵ ئااڵتکارەبام یاوا وە اڵڵ ئااڵت
دیسان دیمەوە گۆنا زەردەکەتدیسان دیمەوە گۆنا زەردەکەت
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بۆسام دوڕدانە قەتران وەردەکەتبۆسام دوڕدانە قەتران وەردەکەت
ئانە ڕۆژ جەژن شادمانیمەنئانە ڕۆژ جەژن شادمانیمەن
ئانە نەووەهار زیندەگانیمەنئانە نەووەهار زیندەگانیمەن

وەرنە ئیسە من هوون دڵ وەردە وەرنە ئیسە من هوون دڵ وەردە 
گیانم سەنگین بار، تەن خەزان کەردەگیانم سەنگین بار، تەن خەزان کەردە

جەرگم وە مەودای زانا بییەن ڕێشجەرگم وە مەودای زانا بییەن ڕێش
پەی دەردۆ ئازیز»نزانی«م پەی چێش؟پەی دەردۆ ئازیز»نزانی«م پەی چێش؟

من وە یاد تۆ هەمیشە شادممن وە یاد تۆ هەمیشە شادم
سارا و سەرزەوی نمەیۆ یادمسارا و سەرزەوی نمەیۆ یادم

)مردوخ، ؟: )مردوخ، ؟: ١8١8وو١9١9(.(.
)ئەمیــر  قەراگۆزلــوو  خانــی  زەینەلعابدیــن  )ئەمیــر [.  قەراگۆزلــوو  خانــی  زەینەلعابدیــن   .]44[[
ــار و زاوای  ــەی قاج ــازادەکانی بنەماڵ ــە ش ــەم( ل ــار و زاوای ئەفخ ــەی قاج ــازادەکانی بنەماڵ ــە ش ــەم( ل ئەفخ
موزەفەرەددیــن شــا، کــوڕی محەمەدحوســێن خانــی موزەفەرەددیــن شــا، کــوڕی محەمەدحوســێن خانــی 
ــی کرماشــان و لوڕســتان  ــەوەی فەتحعەلیشــا، حاکم ــی کرماشــان و لوڕســتان ن ــەوەی فەتحعەلیشــا، حاکم ن
و بروجــرد بــوو. )ســلیمانی، و بروجــرد بــوو. )ســلیمانی، ١379١379: : 5959(. محەمــەد (. محەمــەد 
حوســێن خــان دوو نازنــاوی حکوومەتــی پێدرابــوو: حوســێن خــان دوو نازنــاوی حکوومەتــی پێدرابــوو: 
)حیســامولمولک( و )ئەمیــر ئەفخــەم(، لــە دوای خــۆی )حیســامولمولک( و )ئەمیــر ئەفخــەم(، لــە دوای خــۆی 
هــەردوو نازنــاو درا بــە زەینەلعابدینــی کــوڕی. قــەاڵ و هــەردوو نازنــاو درا بــە زەینەلعابدینــی کــوڕی. قــەاڵ و 
ــدی »شــوورین«ی  ــە گون ــان ل ــی حکوومەتیی ــدی »شــوورین«ی دیوەخان ــە گون ــان ل ــی حکوومەتیی دیوەخان

ــوو. ــەدان ب ــا هەم ــوو.پەن ــەدان ب ــا هەم پەن
]]55[. بــۆ زانیــاری پتــر دەربــارەی ئــەم بەڵگەنامانــە [. بــۆ زانیــاری پتــر دەربــارەی ئــەم بەڵگەنامانــە 
بڕوانــە بڕوانــە 33 وتــاری »مینــس« و »کاوڵی« و »نیبێرگ«  وتــاری »مینــس« و »کاوڵی« و »نیبێرگ« 

بــە ناوونیشــانی:بــە ناوونیشــانی:
Minns, Ellis H. Parchments of the Parthian Minns, Ellis H. Parchments of the Parthian 

Period from Avroman in Kurdistan, Journal Period from Avroman in Kurdistan, Journal 
of Hellenic Studies, Vol. 35 (1915), pp. 22 of Hellenic Studies, Vol. 35 (1915), pp. 22 
-65 (47 pages)-65 (47 pages)

Cowley, A. The Pahlavi Document from Cowley, A. The Pahlavi Document from 
Avroman, The Journal of the Royal Asiatic Avroman, The Journal of the Royal Asiatic 
Society of Great Britain and Ireland, (Apr., Society of Great Britain and Ireland, (Apr., 
1919), pp. 147 -154 (10 pages)1919), pp. 147 -154 (10 pages)

Nyberg, Henrik S. The Pahlavi documents Nyberg, Henrik S. The Pahlavi documents 
from Avroman, Le Monde Oriental 17, 1923, from Avroman, Le Monde Oriental 17, 1923, 
pp. 182 -230.pp. 182 -230.
فەریــوەر  بەهمــەن  د.  وتــاری  بڕوانــە،  فەریــوەر هەروەهــا  بەهمــەن  د.  وتــاری  بڕوانــە،  هەروەهــا 
ــاری ســروە  ــج بەشــی گۆڤ ــە پێن ــاری ســروە )ســۆران ســنەیی( ل ــج بەشــی گۆڤ ــە پێن )ســۆران ســنەیی( ل

بــە ناوونیشــانی:بــە ناوونیشــانی:
قەواڵــە کۆنەکانــی هەورامــان - کۆنتریــن بەڵگــەی قەواڵــە کۆنەکانــی هەورامــان - کۆنتریــن بەڵگــەی 
نووســراوی زوانــی نەتــەوەی کــورد کــە تــا ئێســتا نووســراوی زوانــی نەتــەوەی کــورد کــە تــا ئێســتا 

دۆزراوەتــەوە، ســروە، ســاڵی حەوتــەم، ڕەشــەمەی دۆزراوەتــەوە، ســروە، ســاڵی حەوتــەم، ڕەشــەمەی 
١370١370، ژ ، ژ 6868، لل ، لل 4١4١ - -4545؛ ساڵی هەشتەم، خاکەلێوەی ؛ ساڵی هەشتەم، خاکەلێوەی 
ــل )١8١8 - -٢0٢0( +( +4343؛ بانەمــەڕی ؛ بانەمــەڕی ١37١١37١، ،  ــل )، ل ١37١١37١، ژ ، ژ 6969، ل
ژ ژ 7070، لــل )، لــل )٢5٢5 - -٢7٢7( +( +7474؛ جۆزەردانــی ؛ جۆزەردانــی ١37١١37١، ژ ، ژ 7١7١، ، 
لــل )3333   لــل )،  لــل لــل ٢8٢8 - -3030؛ پووشــپەڕی ؛ پووشــپەڕی ١37١١37١، ژ ، ژ 7٢7٢، 

..١4١4+)+)3434--
هەروەهــا، دوو وتــاری مامۆســتا د. جەمــال ڕەشــید هەروەهــا، دوو وتــاری مامۆســتا د. جەمــال ڕەشــید 

بــە ناوونیشــانی:بــە ناوونیشــانی:
گۆڤاری کاروان، ژ گۆڤاری کاروان، ژ ١0١0، ، ١983١983 و گۆڤاری ڕۆشــنبیریی  و گۆڤاری ڕۆشــنبیریی 

نوێ، ژنوێ، ژ١06١06، ، ١985١985..
]]66[. شــێخ حوســێنی باوکــی ئــەم شــێخ عەبدوڵاڵیــە [. شــێخ حوســێنی باوکــی ئــەم شــێخ عەبدوڵاڵیــە 
ــەوی  ــووە و مەول ــەوی تاوەگــۆزی ب ــە دۆســتانی مەول ــەوی ل ــووە و مەول ــەوی تاوەگــۆزی ب ــە دۆســتانی مەول ل

لــە هۆنراوەیەکــدا دەڵــێ:لــە هۆنراوەیەکــدا دەڵــێ:
هەوای سەر ساڕاڵ وەخسووس وەتەن بۆهەوای سەر ساڕاڵ وەخسووس وەتەن بۆ

ئەرچی سەفای ڕوح ڕاحەتیی تەن بۆئەرچی سەفای ڕوح ڕاحەتیی تەن بۆ
بەاڵم دووریی تۆ یەند زۆر ئاوەردەنبەاڵم دووریی تۆ یەند زۆر ئاوەردەن
دەردێ وەدەروون هامدەردان بەردەندەردێ وەدەروون هامدەردان بەردەن

وە هەرجا تەشریف تۆ ئەرزانییەنوە هەرجا تەشریف تۆ ئەرزانییەن
هەر دیدە پەی تۆ هەزار کانییەنهەر دیدە پەی تۆ هەزار کانییەن

)مودەڕیس، )مودەڕیس، ١96١١96١: : 5٢95٢9(.(.
فارســییەکەی  ڕێنووســە  وتــارەدا  لــەم  فارســییەکەی [.  ڕێنووســە  وتــارەدا  لــەم   .]77[[
خۆیــان  ســەردەمی  شــێوەی  بــە  خۆیــان بەڵگەنامــەکان  ســەردەمی  شــێوەی  بــە  بەڵگەنامــەکان 
نووســرانەتەوە و دەســتکاری نەکــراون، بــەاڵم دەقەکــە نووســرانەتەوە و دەســتکاری نەکــراون، بــەاڵم دەقەکــە 

کــرا. کــرا.خاڵبەنــدی  خاڵبەنــدی 
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]]١١١١[. بڕوانە دوو سەرچاوەی ژێروو:[. بڕوانە دوو سەرچاوەی ژێروو:

  ١3١0١3١0 زمســتان  و  )پاییــز  اورامــان  عملیــات  زمســتان .  و  )پاییــز  اورامــان  عملیــات   .١١
بــه  آرا،  رزم  حاجعلــی  ســرهنگ  نایــب  بــه شمســی(،  آرا،  رزم  حاجعلــی  ســرهنگ  نایــب  شمســی(، 
کوشــش کامبیــز رزم آرا و کاوه بیــات، مجموعــە تاریــخ کوشــش کامبیــز رزم آرا و کاوه بیــات، مجموعــە تاریــخ 
معاصــرمعاصــر ایــران -  ایــران - 4444، تهــران: پردیــس دانــش و نشــر ، تهــران: پردیــس دانــش و نشــر 

پژوهــش شــیرازه، چــاپ اول، بهــار پژوهــش شــیرازه، چــاپ اول، بهــار ١387١387..
٢٢. عملیــات لرســتان – اســناد ســرتیپ محمــد شــاه . عملیــات لرســتان – اســناد ســرتیپ محمــد شــاه 
بختــی بختــی ١303١303 و  و ١306١306شمســی، بــه کوشــش کاوه بیــات، شمســی، بــه کوشــش کاوه بیــات، 
ــر  ــران: نش ــر ، ته ــران: نش ــران - 33، ته ــران -  ای ــخ معاصــرمعاصــر ای ــە تاری ــخ مجموع ــە تاری مجموع

پژوهــش شــیرازه، چــاپ اول، پژوهــش شــیرازه، چــاپ اول، ١373١373..


