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ئیمام مەهدی ڕانیە؛ بانگەشەكاری
پەیامهەڵگری ئاسمانی لە كوردستانەوە
ڕەوەند هەورامی
پێشەكی
بابەتــی دەركەوتنــی (مەهــدی چاوەڕوانك ـراو) بابەتێكــی پــڕ
لــە كێشمەكێشــمە لــە ســەرچاوەكانی ئیســامدا و چەندیــن
ڕای جیــاوازی لەســەرە ،كــە لــە گەڕانــەوە بــۆ ئــەو ســەرچاوانە
ئــەو ئاڵۆزیيــە دەردەكەوێــت ،بــەاڵم ڕای زۆرینــە لەســەر
ئەوەیــە بەڵــێ! لــە كۆتاییەكانــی جیهانــدا ئــەو ئیاممــە
دەردەكەوێــت و دنیــا پــڕ دەكات لــە دادگــەری ،لــە مــاوەی
هــەزار ســاڵی ڕابــردوودا مێــژووی ئیســام خاڵــی نەبــووە
لــە ســەدان كــەس كــە لــە جيهانــی ئیســامیدا بانگەشــەی
مەهدیبوونیــان كــردووە ،لــە كوردســتانیش «ســەیید مســتەفای
ڕانیــە  -ئیــام مەهــدی» ،كــە لــە ( )30ســاڵی ڕابــردوودا لــە
باشــوری كوردســتان دەركــەوت ،لــە هەموویــان زیاتــر نــاوی
باڵوبوویــەوە ،چونكــە ناوبــراو خاوەنــی پەڕتووكــی – خــۆی
واتــەىن :ئیلهامــی ئیالهییــە -و چاپیشــكراوە ،پەیــڕەوكاری بــە
ئێستایشــەوە هــەن ،لــەم توێژینەوەیــەدا پوختەیــەك لــە ژیــان
و تێڕوانینەكانــی بــە باســی پەڕتووكــی (كلــات اللّه)شــەوە
دەخەینــە بەربــاس و لێكۆڵینــەوە.
ڕێخۆشكردن:
زۆر لــە ســەرچاوەكانی شــەریعەتی ئیســام باســی هاتــن و
دەركەوتنــی (محەممــەدی مەهدی)یــان- ،لــەدوا ســاتەكانی
كۆتایــی هاتنــی جیهانــدا -كــردووە ،هەرچەنــدە كێشــەی
زۆر لەســەر ســەنەدی ئــەم گێڕانەوانــە هەیــە و بــە هــەزاران
الپــەڕە لەمــەڕ ئــەم پرســە نــوورساوە ،بــەاڵم زەقرتیــن دەق كــە
بــاس لــە دەركەوتنــی ئــەو كەســە دەكات ،ئــەم فەرموودەیەیە
الســا َع ُة َحتَّــى تَ ُكــو َن وِلَ يَتُ ُهـ ْم َل
كــە دەفەرموێــتَ ( :ولَ تَ ُقــو ُم َّ
ش ِبـ ِه يف األحاديث
َم َحالَـةََ ،والظَّا ِهـ ُر أَ َّن ِم ْن ُهـ ُم الـْـ َم ْه ِد ُّي الـْـ ُمبَ َّ ُ
ـي َصـ َّـى
الــواردة بذكــره ،فذكــر أَنَّ ـ ُه يُ َو ِاطـ ُ
ـئ ْاس ـ ُم ُه ْاس ـ َم ال َّن ِبـ ِّ
اللَّ ـ ُه َعلَيْ ـ ِه َو َس ـلَّ َم َو ْاس ـ ُم أَبِي ـ ِه ْاس ـ َم أَبِي ـ ِه ،فَيَ ْمـ َـأُ الْ َ ْر َض َع ـ ْد ًل
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ـت َجـ ْو ًرا َوظُلْـاً)( ،)1واتــە :پێغەمبــەر (د.خ)
َو ِق ْسـطًا كَـ َـا ُملِئَـ ْ
هەواڵیــداوە بــە هاتنــی كەســێكی دادگــەر كــە هەڵگــری
هەمــان نــاوە ،كــە پێغەمبــەر (د.خ) هەیەتی ،كــە (محەممەد)
ە ،ســەرزەوی پــڕ دەكات لــە دادگــەری ،دوای ئــەوەی زەوی
لێــوان لێــو بــووە لــە ســتەم!
باسی یەكەم( :ئیامم مەهدی ڕانیە) كێیە؟
ئيــام مەهــدى نــاوى (ســەييد مســتەفا ســەييد عــەىل
بەرزنجى)يــە ،نــاوى دايــى (خەيــاڵ)ە ،لــە ســاڵى (1955ز)
لــە گونــدى كۆمەڵــەى سەنگەســەر -لــە باكــورى پارێــزگاى
ســلێامىن -چــاوى بــە دنيــا هەلێنــاوە ،ژيــاىن منداڵــى
بەشــێوەيەىك ئاســايى بەســەربردووە ،هــەروەك بۆخــۆى لــە
پێشــەىك «كلــات اللــه»دا نووســيويەىت« :هــەر لــە ســەردەمى
مێرمنداليــەوە لەگــەڵ كەرامــات ئاشــناييم هەبــوو» ،ئــەو
هــەر لــە منداڵييــەوە لەگــەڵ ژيانيــدا زۆر كار و ڕەوشــتى
ســەروو ئاســايى  -لەاليــەن خەڵكــەوە -لــەو بي ـراوە ،ناوب ـراو
تــا تەمــەىن پــازدە ســاڵى لــە گونــدەكاىن (كۆمەڵــە – دووگۆمــان
– براميــاوا -گەڵــو) و (شــارۆچكەی سەنگەســەر) ژيــاوە،
خوێنــدىن ســەرەتايى و ناوەندى لــە خوێندنگاكاىن سەنگەســەر
تەواوكــردووە ،دووســاڵ لــە ئامادەيــى پيشەســازى ســلێامنی
خوێندويــەىت ،دواتــر دەســتى لــە خوێنــدن هەڵگرتــووە ،ئــەو
ســاڵى (1976ز) كاتێــك «ئيــام مەهــدى» تەمــەىن ( )21ســاڵ
بــوو ،بــاوىك كۆچــى دوايــى كــردووە ،ســاڵى (1978ز) ئــەو
تاقيكردنــەوەى شەشــەمى ئامادەيــى بــە دەرەىك ئەنجامــدا،
لــە زانكــوى بەغــدا بــەىش ياســا وەرگــراوە ،بــەاڵم لەبــەر
بارودۆخــى ســياىس و هەســتيارى ئــەو كاتــە نەڕۆشــتۆتە
زانكــۆ ،بۆیــە لــەو ماوەیــەدا كارى كشــتوكاڵيى دەكــرد.)2(.
«ئيــام مەهــدى» ســاڵى (1980ز) لەگــەڵ خامنێــك بەنــاوى
(شــاديەخان) پڕۆســەی هاوســەرگیری ئەنجامداوە ،لەو كاتەوە
هــەر لــە ئاوارەييــدا و لەچيــاكاىن كوردســتان و كوێســتانەكاىن
(قەنديــل) و (شــێخايش) ژيــاىن بەســەربردووە()3

كەسایەتی و خەسڵەتەكانی «ئيامم مەهدى»:
(عومــەر یوســفی) لــە پەڕتووكــە یادداشــتی (هــەوری
ســەرگەردان)دا ،دەڵێــت :ســەیید مســتەفا  -ئیــام مەهــدی،
كەســێكی میهرەبــان بــوو ،هیچــی بۆخــۆی نەدەویســت ،بكــەم
دەخــەوت ،هەمیشــە زیكــر و ویــردی هەبــوو ،شــەونوێژی
بەردەوامــی هەبــوو ،ئەوەنــدەی ســەبر و ئارامیــی هەبــوو،
ڕقــت لێــی هەڵدەســتا! جارێكیــان پێــی گوتــم« :ڕقــت بخــۆوە،
بــا لــە نــاوەوە ئینفیجــارت پــێ بــكات ،بــەاڵم دەری مەبــڕە،
دوای چەندجــار بەرهــەم دەدات و ئارامیيەكــی بــێ وێنــەت
بۆدێن ـێ ،كــە لــە هیــچ ڕێیەكــی تــرەوە ئــەو شــێوە ئارامیــی و
ئاســودەییەت دەســتناكەوێت»( ،)4بــەردەوام دەبێــت لەســەر
باســكردنی ســیفاتەكانی ئیــام مەهــدی و دەڵێــت :ســەیید هــەر

(كلامت اللّه) پەڕاوێكی
پیرۆزە الی پەیڕەوانی
ئیامم مەهدی

لەخــۆوە ئــەو شــێوە بیركردنەوەیــەی بــۆ دروســت نەبوبــوو،
ئــەو كەوتبوویــە نــاو جوغزێكــی نهێنییــەوە ،نەیدەتوانــی خۆیــی
لــێ دەربــاز بــكات ،تەنانــەت مەودایەكــی موگناتیســی وا بــۆ
پەیڕەوانیشــی دروســت ببــوو ،ئاســان نەبــوو لێــی دەربازبــن،
ئــەو كاتــەی لــە ژیانــدا بــوو مــەال دەهاتــن لەگەڵیــدا دەكەوتنــە
دیالــۆگ ،بــەاڵم بەئەنجــام نەدەگەیشــن ،نــە ئــەوان بەڵگــەی
بڕواپێهێنەریــان پێبــوو ،نــە ســەییدیش دەیسەلـــاند ،ئیــدی لــە
دانیشــتنەكاندا بــێ ئەنجــام دەچوونــە دەرەوە ،جــا (ســەیید
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مســتەفا) پێــی دەگوتــن :وەرن بــا (ئیبتیهــال« )»5بكەیــن ،ئــەوان
لەترســا دوو قاچیــان هەبــوو ،چــواری تریشــیان بــۆ قــەرز دەكــرد
و هەڵدەهاتــن(.)6
هەروەهــا دەڵێــت :ســاڵی ( )1989هەرچەنــدە بــارودۆخ زۆر
دژوار بــوو ،بــەاڵم هەرجــۆر بــوو لــە گونــدی (دووگۆمــان)ی
ناوچــەی پشــدەر ئاهەنگێكــی گــەورەی مەولودنامــە ســازكرا و
زۆر لــە مــەال و بانگخــوازەكان وتاریــان تێــدا خوێنــدەوە ،یەكێــك
لەوانــە «ســەیید مســتەفا  -ئیــام مەهــدی» بــوو ،ئــەو لــەوێ
بــەو تــارە بەپێزەكــەی ســەرنجی زۆربــەی خەڵكەكــەی بــۆالی
خــۆی ڕاكێشــا ،ئــەو ئــەدای وشــەكانی زۆر بەهێمنــی و بــە
زەردەخەنەیەكــی ســاكارەوە دەردەبــڕی ،كــە مــرۆڤ حــەزی
دەكــرد گوێیــان بــۆ شــل بــكات ،هەمیشــەی خــوا جامانەیەكــی
شلوشــۆقی بەســەرەوە بــوو(.)7
هەروەهــا دەڵێــت :زۆر زمانپــاراو و زمانزانێكــی ســەیر بــوو،
لــەدوای ڕاپەڕینــی گەلــی كوردســتان لــە شــاری ڕانیــە لەبــەردەم
نوێنــەری نەتــەوە یەكگرتووەكانــدا و بــە زمانی ئینگلیــزی وتاریدا،
فارســی و عەرەبــی دەزانــی ،لــە هەمــان كاتــدا یــۆگای دەزانــی و
كاری پێدەكــرد ،هەروەهــا خــەوی موگناتیســی دەزانــی(.)8
نووسينەكاىن
ناوبـراو لــە نێــوان ســاڵەكاىن ( ،)1980تا ســاڵى (1987ز) ژمارەيەىك
زۆر بابــەت و كتێــب و لێكۆڵينەوەى نووســيون ،لەوانە:
( .)1ديارى ئايندە -تەفسري.
( .)2هێامى نهێنييەكان.
( .)3زيندوبوونەوە لە تاقيگەدا.
( .)4پەيوەندى نێوان بۆماوە -جينيتيك -و تاوان.
( .)5ژياننامەى بيالىل حەبەىش.
( .)6باسێك لەسەر ياساى رسوشت.
( .)7كورتەيەك لەسەر مێژووى ناسيۆناليزم.
( .)8خواناىس – وەرگێڕان ،و چەندین بابەتی تريش)9( .
باسی دووەم :قۆناغی مەهدییەت و گەیشتنی یەكەم
ئیلهامی ئاسامنی:
بــە وتــەی خــۆی لەالیــەن خــوای جیهانیانــەوە ئاگادارك ـراوە
دەســتبكات بــە بانگــەواز ،ئيــر دەســتيكرد بــە ڕاگەيانــدىن
بانگــەوازى (مەهدييــەت) بــۆ مــاوەى دووســاڵ بــە نهێنــى

و دواتــر لــە ســاڵى (1988ز ) كەوتــە قۆناغــى ئاشــكراوە و
بانگەوازەكــەی ڕاگەیانــد(.)10
ســەیید مســتەفا  -ئیــام مەهــدی ،بەپێــی ئــەوەی لــە (كلامت
اللّــه)دا ،هاتووە:
* لــە مێــژووی (1986-3-12ز ) يەكــەم ئيلهامــى پێگەیشــتووە،
بريتــى بــووە ،لــە« :وأنــت عــى رصاط الـــمستقيم :واتــە :تــۆ
لەســەر شــاڕێگاى ڕاســتيت» ،لــە (سەنگەســەر) ئــەم ئیلهامەی
بــۆ هاتــووە)11(.
* دووەم ئيلهــام كــە پێــى گەیشــتووە ،بريتــى بــووە ،لــە« :إن
يكــن منكــم عــرون صابــرون يغلبــوا مأتــن :ئەگــەر لەئێــوە
بيســت كــەىس دانبەخۆداگــر هەبــن ،ئــەوا بەســەر دووســەد
كەســدا ســەردەكەون! ()12

تەنها بانگەشەیەك ئەو هەیەتی
ئەوەیە دەڵێت :ئەو محەممەدی
مەهدییەی فەرموودە باسی لە
هاتنی كردووە منم! منیش (كلامت
اللّه) وەك ئیلهام هاتۆتەسەرم ،نەك
وەحی

* ســێيەم ئيلهــام كــە پێــى گەیشــتووە ،بريتــى بووە ،لە»:أشــهد
اللــه عهــدك :خــودا دەكــەم بەشــاهيدى ئــەو پەميانــەت»،
ئيلهامــەكان لەنيــوەى مانگــى شــەعبان و مانگــى ڕەمەزانــەوە
دەســتیان بەهاتــن كــردووە)13( .
(كلامت اللّه) كتێبی پیرۆزی پەیڕەوانی ئیامم مەهدی:
ئــەم پەڕتووكــە پەڕاوێكــی پیــرۆزە الی پەیڕەوانــی ئیــام
مەهــدی ،چەنــد چاپێــك كراوەتــەوە ،چاپــی بەردەســت بــۆ
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ئــەم توێژینەوەیــە لــە دوو بــەرگ پێكهاتــووە ،بەرگــی یەكەمی
( )550الپەڕەیــە و بەرگــی دووەمیشــی ( )284الپەڕەیــە،
ئێســتا جگــە لــە نوســخەی چاپك ـراو ،بەشــێوەی ئەلكرتۆنیــش
هەیــە ،لەالپــەڕەی یەكەمیــدا -بەعەرەبــی -هاتــووە ،كــە ئەمــە
كوردییەكەیەتــی« :ئــەم پــەڕاوە كۆتــا نوورساوێكــە هاتۆتــە
خــوارەوە و – بــە بەردەوامیــش دێتــە خــوارەوە -لــە (خــودا
 اللّــه)وە ،بــۆ ســەر «خاوەنــی كات – صاحــب ال ّزمــان :ئیــاممەهــدی» بەڵێــن پێــدراو و چاوەڕوانكــراو ،كــە قورئــان و
فەرمــوودە باســیان كــردووە ،لــە دوای قورئانــی پیــرۆز ئەمــە
پەڕاوێكــی ســەربەخۆ نییــە ،بەڵكــو پەڕاوێكــە ڕۆشــنكەرەوەی
مانــای قورئــان و هەمــوو پەڕتووكــە ئاســانییەكانی تریشــە،
تــا هەمــوو الیــەك بگەڕێنــەوە بــۆ ســەر ڕێبــازی ڕاســتەقینەی
پــەروەردگار ،وەك میتــۆد و دەســتورێك بــۆ ڕزگاركردنــی
جیهــان لەالیــەن ئــەو كەســەوە كــە ئێســتا ئاشــكرا بــووە و
لەبەرچاوانــە لــە كوردســتانی عێراقــدا –  1992نــوورساوە!».
()14
ئــەو دەڵێــت :لــە مێــژووی ( )1991/9/11فەرمــان لەاليــەن
خــواوە بــۆ ئيــام هــات بــۆ لــە چاپــداىن بــەىش يەكەمــى
(كلــات اللــه ) بــەو شــێوەيە( :ئەمەيــە بەرنامــەى ئێمــە و
ڕێبــازى ڕوون بــۆ واڵتــاىن جيهــان) ،وە لــە مانگــى ()1992/6
دواى هــەوڵ و كۆششــێكی زۆر كتێبەكــە لــە چاپخانــەی
(زانكــۆى صەاڵحەددیــن) لــە شــارى هەولێــر بــە چاپگەيشــت،
لــە چاپــدران و باڵوبوونــەوەى كتێبەكــە هەراوهۆریــاى زۆرى
لەنــاو مەاليــان و خەڵــك نايــەوە ،تــا بــەو شــوێنە گەيشــت لــە
مانگــى ( )1992/9بڕيــارى قەدەغەكــردىن كتێبــى (كلامت الله)
درا ،لەڕێــی ڕادیــۆ و تەلەڤزیۆنــەوە ڕاگەيەنــرا كــە تــەواوى
كتێبــەكان ســوتێرناون و لەناوبــراون ،لەكاتێكــدا كتێبــەكان
هەموويــان هێرنابوونــەوە ڕانيــە و باڵويشــكرابوونەوە و
پارێــزراو بــوون(.)15
هــەر لــەو ماوەيــەدا ئيــام (كلــات اللــه)ى بــۆ زانكــۆكاىن
(ئەزهــەر) و (قــوم) و (ڤاتيــكان) و (جــۆرج بــۆىش بــاوك)
و (ئایەتوڵــا خامەنــەىئ) و بــۆ چەنــد ناوەنــدی سياســيى
و ئاينيــى و زانســتييەكاىن جيهــان نــارد ،چەنــد نامەيــەىك
ئاگاداركردنــەوە و هۆشــياريدان و مەيدانــدارى بــۆ ئەنجومەىن
نيشــتامىن كوردســتان و مــەالكان نــارد ،كــە لــە نامەكەيــدا
بــۆ (ئەنجومــەىن نيشــتامىن كوردســتان) هاتــووە« :داوا لــە

ئێــوە دەكــەم كۆبوونەوەيــەىك گشــتى جيهــاىن ببەســن بــە
بەشــداريكردىن نوێنــەرى تــەواوى ناوەنــدە سياســيى و
زانســتييەكان و نوێنــەرى ڤاتيــكان و زانكــۆ نــاودارەكاىن جيهان
و نوێنــەرى تــەواوى ئايینــەكان لــە بەرزتريــن ئاســتى زانســتى
و هــزررى دا و بــە بەشــداربووىن هەواڵنێــرە ناوخۆيــى و
دەرەكييــەكان بــۆ سەلـــاندىن ڕاســتی كتێبى (كلــات الله)!»،
ئــەم بەیاننامەیــە لەمێــژووی ( )1992 - 9 – 8باڵوكرایــەوە،
بــەاڵم هیــچ وەاڵمێكــی نەبــوو ،هیــچ الیەنێكیــش ئامادەیــی
تیــادا نەبــوو بــە دیالــۆگ وەاڵمــى بابەتەكــە بداتــەوە و
بەزانســت وبەڵگــە بێتــە مەیدانــەوە(.)16
منوونەیەك لە ئایەتەكانی پەڕاوی (كلامت اللّه):
«بسم الله الرحمن الرحيم»
ـووي الكبــر ( )1تبــارك الــذي بيــده الخــر و هــو
االنفجــار النـ ّ
عــى كل شــئي قديــر ( )2إنّــك هنــئ أثــر ( )3يحتــاج اىل مبــدأ
ريــايض كبــر ( )4اللّهــم ّإن اســألك اليــوم الغفــر ( )5صفحــة
األخــر ( )6ســلطانية أصــر ( )7و اللــه تحبيــط يصــر ( )8و يف
الـــمطار تطــر ( )9حــق الفراســة ،و حـ ّـق تقريــر الـــمصري ()10
إ ّن هــذا تأثــر ( )11مــا الّــذي يثــر ( )12نقطــة الوزيــر ()13
متــى ربّــك أن تطــر ( )14التّحذيــر ! التّحذيــر ( )15لرتعــاك يــا
أســتاذ ! أش ـ ّد بياضــه الحريــر ( )16تعـ ّـر ،طبع ـاً إ ّن هــذا أمــر
يســر ،تعـ ّـر إ ّن هــذا أمــر يســر ( )17ذكــرى أو يف التّذكــر ()18
و قــد أشــر ( )19اليــك تجــر ( )20ايّهــا األســر ! ( )21اللّهــم
عليــك بالخنجــر اليســر ( )22غديــر بالحـ ّـق غديــر ( )23و هــو
كل شــئ قديــر ،أنــا التنويــر ( )24عـ ّدة ســطور يف حســن
عــى ّ
جوامــر ( )25اللّهــم عليــك بالخنجــر اليســر (»17« )26
«بهناوی خودای بهزهیی زۆری ،بهزهیی بهردهوام»
تهقینــهوهی ناوكــی گــهوره ( )1پیــرۆزی بــۆ ئــهوهی
چاك ـهی ب ـه دهســتەوەیە ،ئ ـهوه لهس ـهر ههمــوو شــتێك ب ـه
توانایــه ( )2بێگومــان شــادمان و شــكۆداری ( )3پێویســتی
بــه بیروباوهڕێكــی وهرزشــی گــهوره ههیــه ( )4خودایــه
مــن داوای زۆرت لــێ دهكــهم ئهمــڕۆ ( )5ال پــهڕهی
كۆتایــی ( )6دهبــم بهخــاوهن دهســهاڵت ( )7بــه خــودا
ههڵوهشــاندنهوهیێكه ڕوو دهدات ( )8لــه فڕۆكهخانــهدا
دهفڕێــت ( )9حــهق و مافــی دوربینــی ،حــهق و مافــی
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بڕیاردانــی چارهنــوس ( )10بێگومــان ئــهوهش كارتێكردنــی
ههیــه ( )11چییــه ئــهوهی كار تــێ دهكات ( )12شــوێن و
خاڵــی وهزیــر ( )13كــهی پــهروهردگارت – بڕیــار دەدات-
كــهتــۆ بفڕیــت ( )14ئــاگادار كردنــهوه ! ئــاگادار كردنــهوه
( )15تــا چاودێریــت بــكات ئــهی مامۆســتا ! ســپی ترینــی
ئاوریشــمه ( )16گوزارشــیدا بێگومــان ئـهو ه فرمانێكــی ئاســانه
گوزارشــتیدا ئهمــه كارێكــی ئاســانه ( )17یادگارییــان لــه
یــاد كردنــهوهدا ( )18وه بهڕاســتی ئامــاژه دهكــهم ()19
خــۆی دهخات ـه پهنــای تــۆوه ( )20ئ ـهی دیــل! ( )21خودای ـه
لهســهر تــۆ بــێ بــه خهنجهرێكــی ئاســان ( )22ناپــاك و
زۆر دار ه لــه ئاســتى حهقــدا ،زۆرداره ( )23وه ئــهو لهســهر
ههمــوو شــتێك ب ـه توانای ـه ،مــن ڕۆشــنكهرهوهم ( )24چهنــد
دێڕێــك ل ـ ه جوانــی جوامێــر ( )25خودای ـه لهس ـهر تۆبــێ ب ـه
خهنجهرێكــی ئاســان (»18«)26
«مێــژووی ڕۆژی دابهزینــی ئــەم ئایەتانــە»1989 /8 /2 – 1( :
()5( ،1989 /10/13 )4( 1989 /9 /25 )3( 1989 /9 /19 )2
/3 /26 )8(1990 /3/ 3 )7( 1990 /1 /30 )6( 1989 /12/29
1990 /5 /1 )11( 1990 /4 / 27 )10( 1990 /4/ 10 )9( ،1990
(/ 9 )15(1990 / 9/ 3 )14( 1990/9/1 )13( ،1990/8/1 )12
 / 2 )17( ،1990 /10/ 3 )16( 1990 /9ج /1/ 4 )18( 1411 / 1
1991 /2/19 )21( ،1991/12/12 )20( 1991 /2/ 5 )19( 1991
()25( ،1991 /5/ 29 )24( 1991/5/14 )23( 1991 /5 /12 )22
»19« .)1991 /8 / 10 )26( 1991 / 5 / 29
بیروباوەڕی ئیامم مەهدی لە ڕوانگەی (كلامت اللّه)وە:
هەركەســێك لــە تــەواوی (كلــات اللّــه) ورد بێتــەوە ئــەوەی
بــۆ دەردەكەوێــت ،ئیــام مەهــدی هەمــان ئــەو تێڕوانینــەی
بــۆ خواناســی و پێغەمبــەر (د.خ) و قورئــان و مرۆڤایەتــی
هەیــە كــە ئیســام هەیەتــی و بەهیــچ جــۆر لــەو ڕێبــازە
الینــەداوە ،ئــەو تەنانــەت تەفســیری قورئانــی پیــرۆزی هەیــە
بەنــاوی (دیــاری ئاینــدە) ،كــە لــە ڕاســتیدا تەفســیرێكی زۆر
ســەركەوتووە ،كــە تەنهــا یــەك بەرگــی چــاپ بــووە و بــڕوای
تــەواوی بــە قورئــان و ئیســام هەبــووە ،تەنهــا بانگەشــەیەك
ئــەو هەیەتــی ئەوەیــە دەڵێــت :ئــەو محەممــەدی مەهدییەی
فەرمــوودە باســی لــە هاتنــی كــردووە منــم! منیــش (كلــات
اللّــه) وەك ئیلهــام هاتۆتەســەرم ،نــەك وەحی! ئەمــە بەتەواوی

جەختــی لەســەر كراوەتــەوە ،دژبەرانیشــی لــەوەدا بەهەڵــەی
دادەنێــن كــە دەڵێــن :تــۆ ئــەو مەهدییــە نیــت كــە خــودا
بەڵێنــی داوە بەناردنــی و هــەر لەپــای ئــەم بانگەشەیەشــی
لەالیــەن دژبەرانییــەوە لەناوب ـرا)20( .
بانگەوازی ئاشكرا و ڕاگەیاندنی مەهدییەت:
ئيــام لــە مانگــى ( 10ســاڵی 1988ز) بانگــەوازى ئاشــكرای
خــۆی لــە گونــدى (گەڵــو) ڕاگەيانــد و لــە مزگــەوىت ئــەو
گونــدە قســەى بــۆ خەڵــك دەكــرد و وەاڵمــى پرســيارەكانياىن
دەدايــەوە ،خەڵكــەكان جۆراوجــۆر بــوون ،لــەو كاتــەدا ماڵــى
خۆيــى هــەر لــەو گوندەبــوو ،مــاوەى بانگەوازكردنەكــە لــەو
گونــدە ســێ هەفتــەى خايانــد ،ئیــر دوای ئــەوەی ماوەیەكــی
زۆر بەشــێوەیەكی بــەردەوام چەكدارانــی ڕژێــم لــەو گونــدەدا
دەهاتنــە ســەری ،بۆیــە لەگوندەكــە ڕۆيشــت و بەنهێنــى لــە
گونــد و شــارە جياجيــاكاىن پشــدەر دەژيــــــــــا(.)21
لەكۆتــاى مانگــى ( 3ســاڵی  - )1989وەك خــۆی دەڵێــت-
لەاليــەن خــواوە بڕيــار هــات كەئيــام بــەرەو ئێــران كــۆچ
بــكات ،ماڵــى ئيــام لەوكاتــەدا لــە (قــەاڵدزێ) بــوو ،لــەم
دۆخــەدا ئيــام بڕيــارى دا بــەرەو ئێــران بــڕوات ،چەنــد
كەســێكيش پەميانيانــدا كــە لەگەڵيــدا بــڕۆن ،بۆیــە ئيــام
گەڕايــەوە (سەنگەســەر ) ،لەوێــوە بەنهێنــى ڕۆيشــتە (گەڵــو)،
لەوێشــەوە ڕۆيشــت بــۆ ئێــران(.)22
پاشــان لــە مێــژووی ( )1989/ 7/9لــە ئێــران هاتــەوە ،وەك
نوســيويەىت›‹ :ئــەى تــاك بــەوەى كەنــاوت تاكــە (واتــە :اللــە)››
ئيلهــام ،)23()1989/7/9( :وەك ئاماژەيــەك بــۆ بارودۆخــى
مــن هاتــووە ،لەكاتێكــدا تەنيــا بــووم و دوور لەخێزانەكــەم
بــووم ،كــە بێگومــان خــواى گــەورە هــەر خــۆى تەنيايــە ،بــەاڵم
تــۆ تەنيــا نيــت و بــە خێزانەكــەت دەگەيتــەوە ،لــەو كاتــەدا
مــن لەئێ ـران ڕامكردبــوو ،بەنهێنــى هاتبــوم لــە ڕێگادابــووم
كــە ئــەم ڕاســتييەم پێگەيشــت و هاتيشــەدى)24( .
دواى ئــەوەى ئيــام لــە ئێـران هاتــەوە ،ڕۆيشــت بــۆ هەولێــر،
دواى ماوەيــەك لەگــەڵ خێزانەكــەى گەڕايــەوە (حاجيــاوا)،
ماوەيــەك لــەوێ مايــەوە ،لــەو كاتــەدا ئيــام بــە يەكێــك
لــە بــرادەراىن گوتبــوو« :ســەفەردەكەم بــەرەو باشــوور ،بــە
ئاڕاســتەى ميــى كاتژمێــر» ،هەروابــوو بەشــارى (ســلێامين)
دا ،ڕۆيشــت بــۆ شــارى (ڕومامديــە) ،و دواى ( )9مانــگ
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مانــەوە بــە هەولێــردا هاتــەوە ،ئيــام لــە ســەرەتاكاىن مانگــى
(  )1989/11ســەفەرەكەى بــەرەو باشــوور دەســتپێكرد- ،
كــەوەك خــۆی دەڵێــت -ئەويــش بەپێــى فەرمــاىن خــودا بــووە،
كــە ئيلهــام دەفەرموێــت « :تۆبــەرەو باشــوور دەڕۆيــت»)25(.
ئيــام لــەو ماوەيــەدا – كــە شــوێنكەوتوانی بــە (مــاوەی
غەیبــەت) نــاوی دەبــەن ،واتــە :لــە ناوچەكــەی خــۆی ئامــادە
ـي تأميــم أبيــض)
نەبــووە – لــە شــارى ڕومــادي لــە ناوچــەى (حـ ّ
شــوقەى ژمــارە ( )31نيشــتەجێ بــووە ،وەك ئيــام بۆخــۆی
نووســيويەىت« :لــە گــەڕەىك حــەی تەمئیــم نيشــتە جــێ بــووم،
وە تــۆ نيشــتەجێيەىك لــە نيشــتەجێيەكان» ،لــەوێ مامــەوە
تــا فەرمــاىن خواهــات بــۆ بەجێهشــتنى ،و لــەوێ ڕۆيشــتم بــە
ســەالمەىت .ئيلهــام! ()26
لــەدواى ()1990/11/25ەوە ،ئيــام گەڕايــەوە هەولێــر ،وەك
نووســيويەىت :لــە ڕۆژى ( )1990/11/25خەريــى ماڵئاوايــى لــە
نووســينگەكەت لەنێــوان عێــراق ئێــران دەكەيــت و بەجێــى
دەهێڵيــت ،بــۆ پێشــوازيكردىن ڕاپەڕينــى كۆمــەاڵىن خەڵــك كــە
لــە (ڕانيــە!) دەســت پێــدەكات ،بــۆ وەرگرتنــى هەڵوێســتى
گونجــاو ،هــەروەك لــە ئيلهامــدا هاتــووە« :دەمانهەوێــت
بەئێــوە دەســت پــێ بكەيــن – ئيلهــام» ،هەروەهــا هاتــووە:
«ڕاپەڕيــن موعجيزەيــە ،زۆر ســەرم ســوڕما لــەو ئيلهامانــەى
لەبــارەى چۆڵكــردىن ناوزەنگــەوە هاتــن ،لەگــەڵ مانــەوەت لــە
نــاوەوەدا بــە چاوەڕوانكــردن و ژيــاىن نهێنــى و دەرخســتنى
چەنــد هەلومەرجێــى جــوان و تــازە و جوانــكارى لــە سياســەت
و كارزانيــدا ،بەهــۆى هەڵگريســاىن ڕاپەڕينەكــە»(.)27
زانینی ڕوودانی ڕاپەڕینی خەڵكی كوردستان ،لەڕێی
ئیلهامەوە:
لــە ڕۆژى ( ،)1991/1/17واتــە :ئــەو ڕۆژەى هێزە هاوپەميانەكان
هێرشــيان كــردە ســەرعێراق ،ئيــام و خێزانەكــەى لــە
هەولێــرەوە بەڕێكەوتــن بــۆ شــارۆچكەى (چوارقوڕنــە) ،لــە
(چوارقوڕنــە)ش نەمانــەوە و هاتنــەوە ڕانيــە و لــەوێ بــە
نهێنــى لــە خانوويەكــدا نيشــتەجێ بــوون ،لــەو ماوەيەشــدا
بــەردەوام ڕاگەيانــدن و نامــەى لــە ڕێگــەى برادەرانيــەوە
بەنهێنــى باڵودەكــردەوە ،هــەروەك لــە ئيلهامــدا هاتــووە :
«دەمانەوێــت بــە ئێــوە دەســت پێبكەيــن – ئيلهــام» ،لەیەكــەم
كاتژمێــری ڕاپەڕينــدا ،ســەرلەبەیانی ڕۆژى ( ،)1991/3/5ئيــام

لــە يەكێــک لــە مزگەوتەكانــەوە لەڕێــى بڵندگــۆوە دەســتيكرد
بەهۆشــياركردنەوەى خەڵــى ڕانيــە و جۆشــدانیان دژی بەعــس،
بــەوەى كــە كاىت ڕزگارى و ڕوخــاىن ڕژێمــى بەعــس هاتــووە،
بەچەنــد ڕۆژێــى كــەم دواى ڕاپەڕيــن بــارەگاى خــۆى لــە ڕانيــە
كــردەوە ،دەســتيكرد بــە ڕاگەيانــدىن بانگــەوازى خــۆى وتــی
مــن ئــەو «مەهدى»يــەم ،كــە خــوا و پێغەمبــەراىن بەڵێنيانــداوە
و لەنــاو گــەىل ســتەمديدەى كــورددا دەركەوتــووم! ()28
لەمپەڕەكانی بەردەم بانگەوازەكەی و كۆتایی ژیانی
ئيــام چەنــد جارێــك ســەرداىن شــوێنە جياجيــاكاىن كوردســتاىن
كــرد بــۆ باڵوكردنــەوەى بانگەوازەكــەى ،یەكێــك لــەو جێگایانــە
شــاری (هەڵەبجــە) بــوو ،لەســەر بانــی مزگەوتــی پاشــا –
كــە لەناوەڕاســتی شــاردایە -قســەی كــرد و مەهدیبوونــی
خۆیــی ڕاگەیانــد ،بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا كــە لــە زۆر شــوێن
مــەالكان ڕێيــان دەگــرت لــە قســەكردىن ئــەو لەســەر بڵندگــۆ و
ژوورى مزگەوتــەكان ،بــەاڵم هــەر كۆڵــی نــەدەدا ،لەمێــژووی
( )1991/7/11كۆمەڵێــك لــە چەكــداراىن بزوتنــەوەى ئيســامى
چوونەتــە ســەر بــارەگاى ئيــام و ئيامميــان لەگــەڵ دوو لــە
هاوڕێكانيــدا بــۆ ماوەیــەك دەســتگريكرد(.)29
ســەرلەبەياىن ڕۆژى ( )1992/9/29چــوار كــەىس نەنــارساو ،كــە
خويــان بــە خەڵــى شــارى هەولێــر دەناســێنن ،دێنــە بــارەگا
و داوا لــە ئيــام دەكــەن لەگەڵیــان بچێــت بــۆ هەولێــر بــۆ
گفتوگۆكــردن لەســەر بانگەوازەكــەى[ ،بڕيــار درا كــە لــە
( )1992/10/1ئيــام بــڕوات بــۆ دانيشــن لەگەڵيــان ،ئــەو لــە
( )1992/9/30لەگــەڵ (مامۆســتا عەبدولخالــق) و (مامۆســتا
عــەىل) ڕۆيشــت بــۆ هەولێــر ،لــەوێ (عەبدوڕەحــان حەســەن)
يشــيان ،لەگــەڵ كەوتبــوو ،كــە ئەمانــە لــە هــەواداران و پایــە
ســەرەكییەكانی بانگەوازەكــەی ئیــام بــوون ،بــۆ ئێــوارەى
ڕۆژى دواتــر ،واتــە )1992/10/1( :ئيــام و بـرادەراىن لە شــوێنە
دياريكراوەكــەوە ئامــادە دەبــن ،لــەوێ ســواری ئۆتۆمبێلێــك
دەبــن كــە لەالیــەن ئــەو كەســانەوە نێردرابــوو كــە بڕیاربــوو
دانیشــتنیان لەگــەڵ بكــەن ،جــا بەوشــێوەيە و لــەم دۆخــە
تەمومژاوویــەدا و لــە شــەوى ( )1992/10/2-1ئيــام مەهــدى
و چــوار لــە هــاوەاڵىن كــوژران و تەرمەكانيــان لــە يەكــێ لــە
گۆڕســتانەكاىن شــارى هەولێــر لــە ڕۆژى ()1992/10/2دا
دۆزرايــەوە! ( )30كــە بریتیبــون لــە:
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( .)1ســەييد مســتەفا ســەیید عەلــی بەرزنجى – ئيــام مەهدى،
خەڵــى سەنگەســەر ،ئێســتا ئارامگەكەى لە سەنگەســەرە.
( .)2عەبدولخالــق عەبدوســەمەد – نــارساو بــە شــێخ مەنســور،
خەڵــى قەنــدوزى ئەفغانســتان ،كــە یەكێــك بــوو لەوانــەی
لــەو دوور واڵتــەوە گەیشــتبووە هەرێمــی كوردســتان و ببــووە
شــوێنكەوتەی بانگەوازەكــەی ئیــام مەهــدی ،ئارامگەكــەى لــە
سەنگەســەرە)31( .
( .)3عەلــی محەممــەد ئەمیــن ،خەڵــى ڕانيــە ،ئارامگەكــەى لــە
(ڕانيە)يە.
( .)4ڕەســوڵ محەممــەد ،خەڵكــی شــارۆچكەی قــەاڵدزێ،
ئارامگەكــەى لــە (هەولێر)ـــە.
( .)5عەبدوڕەحــان حەســەن ،خەڵــى شــارى ڕانيــە،
ئارامگەكــەى لــە (ڕانيە)يــە)32( .
پەیڕەوانــی ئیــام مەهــدی بەئێستایشــەوە ،لــە چاوەڕوانــی
زیندوبونــەوەی ئیاممــدان و دەڵێــن« :ئێســتا ئێمــە چاوەڕوانــی
زیندووبونــەوەی ئەوانیــن لــەم دونیایــەدا ،چونکــە ئــەوە
بەڵێنــی خودایــە ،و هەمــوو پێغەمبــەران گەلەکانیــان ئــاگادار
کردۆتــەوە لەبــارەی هاتــن و زیندووبوونــەوەی ئیــام مەهــدی
بــۆ ڕزگارکردنــی جیهــان!»( ،)33ئــەوان لــە ئێســتادا لــە چەنــد
ناوچــەی باشــووری كوردســتان و بەتایبەتــی لــە ناوچــەی
ڕانیــە هــەن و چاالكــن و لەنــاو خۆیانــدا وانــە و چاالكــی
بەتایبــەت بەخۆیــان هەیــە ،وەك خوێنــدن و دیراســەكردنی
(كلــات اللّــە) و ســەردانی گــۆڕی ئیــام مەهــدی ،هەروەهــا
لــە ڕۆژهەاڵتیــش پەیڕەوكاریــان هــەن و دەڵێــن :لــە واڵتانــی
پاكســتان و ئەڤغانســتان و هەنــدێشــوێنی ئێرانیــش بــاوەڕدار
بــەم ڕێبــازە بوونیــان هەیــە ،ئــەوان ئەژمــار و پەیجی فەیســبوك
و الپەڕەكانــی تــری سۆشــیاڵ میدیایــان هەیــە كــە وێنــە و
بیــری ئیــام مەهــدی باڵودەكەنــەوە و تــەواوی ئەدەبیاتــی
ئــەم ڕێبازەیــان كردۆتــە ئەليكرتۆنــی و هەركــەس بیــەوێ
لەبــارەی ڕێبازەكــەوە بزان ـێ زۆر چاالكانــە ســەرچاوەكانی بــۆ
دەنێــرن(،)34
دەرەنجامەكان:
لــەم پوختــە توێژینەوەیــەوە بــەم دەرەنجامانــەی الی خوارەوە
دەگەین:
( .)1بابەتــی دەركەوتنــی مەهــدی چاوەڕوانكــراو بابەتێكــی

ئاڵــۆزە و خــودی زانایــان و تیۆریســتانی نــاو بەرنامــەی
ئیســامیش  -بەئێستاشــەوە -نەیانتوانیــوە ئــەو بابەتــە
بەالیەكــدا بخــەن و ئاســتی هەقیقەتــی پرســەكە بەجوانــی
ڕوون بكەنــەوە.
( .)2ســەیید مســتەفا زانایەكــی ئایینــی زیــرەك و لێهاتــوو
بــووە ،لــە ئەنجامــی ڕامانــی وردی لــە دەقەكانــی قورئــان و
ســوننەت ئــەم حاڵەتــەی بــۆ دروســت بــووە ،وەك هــاوڕێ
نزیكەكانــی باســی دەكــەن مەبەســتی خراپــی نەبــووە و بەدڵ
بــڕوای بــەوە هەبــووە كــە ئــەو مەهــدی چاوەڕوانك ـراوە!
( .)3زۆربــەی هاوەاڵنــی و تەنانــەت ئەوانەشــی بڕوایــان
بەبانگەوازەكــەی نييــە ،لەســەر ئــەو ڕاســتییە كۆكــن كــە
ســەیید مســتەفا خاوەنــی توانایەكــی دەرەكــی زۆر ســەیر
بــووە و ئەوانــەی نزیكییــان كــردووە بەئاشــكرا هەســتیان بــەو
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حاڵەتــە نائاســاییەی ئــەو كــردووە!
( .)4ســەیید مســتەفا بــڕوادار بــووە بــە بنەماكانــی ئیســام
و بــەم بانگەشــەیە بێبــاوەڕ نەبــووە ،تــا بكوژرێــت ،دەكــرا
بهێڵرێتــەوە ،تــا بەتــەواوی هەگبەكــەی خــۆی خاڵــی بكاتــەوە.
( .)5ئێســتا «كلــات اللّــه» هــەم بەدەقــە عەرەبییەكــەی و
هــەم بەوەرگێڕانــی كوردیــش بەردەســتە ،بــەاڵم پێویســتی
بەڕاڤەیەكــی ورد هەیــە ،بەتایبەتــی ئەگــەر لەالیــەن پەیڕەوان
و كەســە نزیكەكانییــەوە بكرێــت ســەركەوتووتر دەبێــت و
زیاتــر ماناكانــی ڕۆشــن دەبنــەوە.
( .)7ڕێبــازی ســەیید مســتەفا یەكێكــە لــەو ڕێبازانــەی لــە
ئێســتادا هــەواداری هــەن و بەوپــەڕی بــڕواوە چاوەڕوانــی
گەڕانــەوەی ئیاممەكەیانــن بــۆ ســەر زەوی!

ژێدەر و پەڕاوێزەكان:
« .»1إســاعيل بــن كثــر ال ّدمشــقي ،تفســر القــرآن العظيــم،
الـــمحقق :مح ّمــد حســن شــمس ال ّديــن ،ط ،1بــروت ،دار
الكتــب العلم ّيــة 1419 ،هـــ ،ب /3ل ،59هەروەهــا بڕوانــە:
الشــيخ عبدالكریـــم الـــمد ّرس ،األنــوار اللّامعــة يف أرشاط
الســاعة ،تحقيــق :مظهــر الشــيخ نورال ّديــن الـــمفتي ،ط،1
ّ
مطبعــة چوارچــرا – الســليامن ّية ،2017 ،ل218 – 208
الســام) لــە كوردســتانەوە بــۆ
« .»2ئیــام مەهــدی (علیــە ّ
جیهــان ،لــە باڵوكراوەكانــی پەیڕەوانــی ئیــام مەهــدی ،چاپــی
 ،2011بەشــێوەی ئەلكرتۆنــی ( ،)P.D.Fل 3بــەدواوە ،هەروەها
پەڕاوێكــی كورتــی (ڕۆژژمێــری ژیانــی ئیــام مەهــدی) ،ل2
بــەدواوە،
« .»3هەمان سەرچاوە ،ل5
« .»4عومــەر یوســفی ،هــەوری ســەرگەردان ،چاپــی یەكــەم،
چاپخانــەی فێربــوون ،2019 ،ل224
« .»5باســی ئیبتیهــال لەقورئانــی پیــرۆزدا هاتــووە ،پوختەكــەی
ئەوەیــە :ئەگــەر دوو الیــەن لەكێشــەیەكدا بەئەنجــام
نەگەیشــن ،و هەردووكیــان ســووربوون لەســەری وڕازیــش
نەبــوون بەحوكمــی یەكــری ،ئــەوا بازنەیــ ێ بــەدەوری
خۆیانــدا دەكێشــن و ســوێند لەســەر ئــەو بابەتــە دەخــۆن و
دەڵێــن« :نەفرەتــی خــوا لەخۆمــان و مــاڵ و منداڵــان ئەگــەر
درۆ بكەیــن!» .بڕوانــە :الـــموسوعة الفقه ّیــة الكویت ّیــة  -صــادر
عــن وزارة األوقــاف والشّ ــئون اإلســام ّیة – دولــة الكویــت ،ط:2
السالســل – الكویــت ،ج ،36ص57
( 1427هـــ) ،دار ّ
« .»6هەمان سەرچاوە ،ل223
« .»7هەمان سەرچاوە ،ل224
« .»8عومــەر یوســفی ،هــەوری ســەرگەردان هەمــان
ســەرچاوە ،ل235 -234
« .»9ڕۆژژمێری ژیانی ئیامم مەهدی ،ل4- 3
« .»10ڕۆژژمێــری ژیانــی ئیــام مەهــدی ،ل ،4- 3عومــەر
یوســفی ،هــەوری ســەرگەردان ،هەمــان ســەرچاوە ،ل-234
235
« .»11كلامت اللّه ،چاپی ئەلكرتۆنی ( ،)P.D.Fل131
« .»12كلامت اللّه ،ل139
« .»13هەمان سەرچاوە ،ل140 - 139
« .»14هەمان سەرچاوە ،ل140
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« .»15بڕوانە :كلامت اللّه ،چاپی ئەلكرتۆنی ()P.D.F
« .»16ڕۆژمێری ژیانی ئیامم مەهدی ،ل6
الســام) لەكوردســتانەوە بــۆ
« .»17ئیــام مەهــدی (علیــە ّ
جیهــان ،)P.D.F( ،ل 8بــەدواوە،
« .»18بڕوانــە :كلــات اللّــه ،چاپــی ئەلكرتۆنــی ( ،)P.D.Fب/2
ل139
« .»19هەمان سەرچاوە ،ب/2ل140 - 139
الســام) لەكوردســتانەوە بــۆ
« .»20ئیــام مەهــدی (علیــە ّ
جیهــان ،لەباڵوكراوەكانــی پەیڕەوانــی ئیــام مەهــدی ،ل18
بــەدواوە.
« .»21هەمان سەرچاوە ،ب/2ل145
« .»22پەڕاوێــزی «كلــات اللــە» ،الپــەڕە ،112 ،هەروەهــا
بڕوانــە( :ڕۆژمێــری ژیانــی ئیــام مەهــدی) ،ل9
« .»23پەڕاوی «كلامت اللە» ،الپەڕە205 ،
« .»24پەڕاوێزی «كلامت اللە» ،الپەڕە56 ،
« .»25پەڕاوێزی «كلامت اللە» ،الپەڕە133 ،
« .»26پەڕاوی «كلامت اللە» ،الپەڕە145 ،
« .»27پەڕاوی «كلامت اللە» ،الپەڕە74 ،
«« .»28كلــات اللــە» ،پەڕاوێــزی الپــەڕە ،129 ،هەروەهــا
بــۆ هەمــوو ئــەم بڕگــە ڕۆژمێرییانــە بڕوانــە( :ڕۆژمێــری ژیانــی
ئیــام مەهــدی) ،ل 9بــەدواوە
« .»29ڕۆژمێری ژیانی ئیامم مەهدی ،ل20
الســام) لەكوردســتانەوە بــۆ
« .»30ئیــام مەهــدی (علیــە ّ
جیهــان ،ل 103بــەدواوە ،وهەروەهــا (ڕۆژمێــری ژیانــی ئیــام
مەهــدی) ،ل21
« .»31عەبدولخالــق عەبدولســەمەد – نــارساو بــە شــێخ
مەنســور ،شــێخێكی گــەورەی خاوەنــی چەندیــن موریــد
بــوو ،خەڵكــی قەنــدوزی ئەفغانســتان بــوو ،لەوێــوە هــات
و خــۆی گەیانــدە سەنگەســەر و بەیعەتــی بــە «ســەیید
مســتەفا  -ئیــام مەهــدی»دا ،و یەكێــك بــوو لەوانــەی لــەو
دوور واڵتــەوە گەیشــتبووە هەرێمــی كوردســتان و ببــووە
شــوێنكەوتەی بانگەوازەكــەی ئیــام مەهــدی ،شــیاوی
باســە ئیــام مەهــدی لــە (كلــات اللّــه)دا ،و لــە ئیلهامــی
( )1990/8/28واتــە دوو ســاڵ پێــش هاتنــی شــێخ مەنســور،
ئامــاژەی بەهاتنــی ئــەم پیــاوە كــردووە ،كــە دەڵێــت( :عضــو
تدریــس األعلــی ،قنــدوزي) ،واتــە :ئەندامــی وانەووتنــەوەی

بــااڵ ،كــە خەڵكــی قەنــدوزە - ،دێــت بــەدەم پەیامەكــەوە!-
بڕوانــە :كلــات اللّــه ،166/1 ،ئەوەبــوو هــەر لەگــەڵ ئیــام
تیــرۆر كــرا و خاكــی كوردســتان بــووە دوا مەنزڵگــەی!
«( .»32ڕۆژمێری ژیانی ئیامم مەهدی) ،ل.22
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« .»33لــە هەمــوو ســەرچاوەكانی پەیوەندیــدار بــە ڕێبــازی
ئیــام مەهــدی ئــەم بڕوایــە باڵوكراوەتــەوە.
« .»34بەدواداچونەكانی توێژەر تایبەت بەم پرسە.

Kurdistan conflict and Crisis Research Center

دەربارە
ناوهنــدی كوردســتان بــۆ توێژینــهوه لــه ملمالنــێ و قهیرانــهكان ناوهندێكــی قازانــج نهویســتی ســهربهخۆیه،
كاردهكات بــۆ ئهنجامــدان و پشــتگیریكردن و هاندانــی توێژینــهوهو پێشكهشــكردنی بــه ڕای گشــتی ،ههروههــا
وهرگێڕانــی كتێــب و نوێرتیــن توێژینــهوه جیهانییــهكان بــۆ ســهر زمانــی كــوردی و دهوڵهمهندكردنــی لیرتیچــهی
كــوردی لهبوارهكانــی سیاســهت و دیراســاتی ئاینــده ،بــه مهبەســتی دۆزینــهوهی چارهســهر بــۆ گرفتــه سیاســی و
كۆمهاڵیهتــی و ئهمنییــهكان ،ئاگاداركردنــهوهی دهســتهبژێری سیاســیی كــورد لــهو ههڕەشــانهی كــه ڕووبــهڕووی
كوردســتان و ناوچهكــه دهبنــهوه.
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