
 (10وانةي دةيةم )

 :فى ةقةبزوتنةوةى موختارى كوِرى عبيد س -

كى ليَى كؤبوونةوة ك( دةركةوت لةشارى كوفة خةل66َى )فى لة سالَةقةس موختارى كورِى عبيد   
شيييي سييييِى كورِى عة( )رةن( بكةنةوة ةكانعكة بريتى بوون لة  سيييؤ َؤلَةى يو  ئةوانةى دةيانوي

موختار , سييِى كورِى عة(وطريسياندنى بووَِةوةةكةشيى دةرةريَِيَتةوة بؤ كوارانى يهةلَهؤكارى 
نيئ ئةو بريوباوةرِى َايبةت بووة, هةندىَ لة خاوةن بريوباوةرِ سيان واى بؤ دة ختار وةى  مميَذوونو

 ةى زةردةشؤ و مانى مةزدةكى لة بريوباوةرِ نويك بوو ةهةيبوو

هةر لةسيةرةَاوة موختار َوانى نيةند ناونيةيةكى كورد ةاَة ايَر دةسيتى خؤيةوة وا( خؤى َيَدا 
نيد نية )داميةزرا ليةوا سييييب( ابئ مياليك البكراو ,  لية يووان ميا نيدى  نييييية  ,وان داميةزرا ليةنياو هيةروةهيا 

نيييياو رويرة, ةكان يارمةَى دةدرايكوردي نيييانة هاَونةَة ديارة خةلَ وا,  وةكو هةريَمى  كى ئةوناو
كة سعيد كورِى , رمانى  موختار دةكات بؤ وا( يووانةئامااة بة ف ريثئةابئ  ,ريوى بووَِةوةةكةى

شييييتِى كوردةكيان )ميةوا((يويفيةى نياردة يووان فيةرميانى كىَ كردوة  ى داوة موختيار هيةولَ ,بيةكو
لةرِوويى سةربازى داريةوة مةواليةكان يارمةَى زؤريانداوة لة ناويشيان   يَؤستةكشؤ بة مةوا( بةب

 كوردةكانة

شيييةريَكى رةورة  رِ وبارىولة كةنارى رِ سييية  سيييوكاى  ك( لة نيَوان67وويدا لة) خازةر لة نويك مو
سييوك سيييَكى ناودارى  ,ةكانياى ئومةويموختارو  نييةند كة سييةر بكةويَؤ و  سييوكاى موختار َوانى 

كة دةسيتى هةبووة لة)كوشيتِى يوسيِى  بئ ئةبى كورِى زياد ولالىكان بكواىَ لةوانة عبديةئومةوي
اييييب  و داراكورِى عية( ( نييييةكيانى ن سييييِ يار , ليةئيةمياا نياو سييييؤ وا( خؤى ليةا   و َية دة رر

 ةناونانةدامةزراند

شيييتطريىم   سيييؤ بنيَِىَ هةلَ كوردو مةوا( وختار بؤ ئةوةى زياَر ك سيييانى كردنى  سيييا بةبةدة يةك
عييةرة ةميي يييدارى  ,وا( و  بييارى ئ كييارو ليية  مييةوا(  شيييييدارى كيَكردنى  بيية شيييييكردنوة  بيية  هيياو



موختار ئةوا برِواى بة مةواليةكان كتةو بوو  :هةروةها ديِوةرى دةليَؤة  رةنطلةدةسيتكةوَةكانى 
سيييياميانيةكيةى سييييةروةت و  ميةوا( دابِييَؤ , ئيةمية  دةريةريَتيةوة بؤ  الى كيياويَكى كية واى ليَنيات ,

سييييتاوة هةروةكو موختا شييييتى زؤرى بة مةوا( بة  ا(ئامااة بةو هاوكاريةى مةو رئةوةى موختار ك
نيييياو عيةرةبيةكيان هيةروةكو دةلييَؤ ) ئيَوة  سييييؤ لية عيةرةبيةكيان بووة  كياَييَك ريَوا كردوةلية ميةبية

َيان بيةرزرادةررَئ , كياَييَك دةمكردنية وا( خيةرارتيان نيةدةدا, بية ا ئيةو ميةوالييانية لية آلدةررَئ خؤ
 ة(ئيَوة باشرت و بةوةفاَرن هةرريم  بويستاية بؤيان دةكردا 

شيييييَوةية نةمايةوة بةلَآلبة     الىلَوهيَِرا لة اليةن عبد كو كؤَايى بة بووَِةوةةكةىا موختار بةا 
شيةرو كورِى زوبري نيوار مانط  شيتاردواى  نيياو رويرة,  كو لية و هةريَمى  نيةكانى مو  بةمة  ناو

 ةى كورِى زوبريلالوكةوَة ايَردةستى عبد

 

 : ئةشعةسبزوتنةوةى عبدالرمحن كوِرى  -

شيييةرى ) ديراكا  رِ    سيييا( )ارمجلموودانى  كى اج و عبدالرمحئ دا, خةلَ نيَوان ي( لة  ك83( لة
عيَراق نةيان دةويسيؤ لة مةواليةكان بكوان بؤية ي اج نانيار بوو لة ووالَى شيامةوة سيوكا بنيَِيَؤ 

عبدالرمحئ نانياربوو بطةريَتةوة بؤ ناونيةكانى )سي سيتان و خوراسيان  َا داى عبدالرمحئ بوةسي  
 ةثةرى يَو كرمان( بةناونةى فارس دا َ

نييوونة     سييؤ كىَ كرد و مةواليةكانى ئةا هةريَمة  نييةى فارس دة عبدالرمحئ بووَِةوةةكةى ناو
نييييوونةريوى بووَِةوةةكةى , وريوى ئةا بووَِةوةةية  نيييييادا  نييييةكانى هةريَمى  هةروةها لةناو

رِى ريوى بووَِةوةةكةى عبدالرمحئ كو كى نييا نيوونةئةوةى مسيعودى دةليَؤ)) خةلَ, نالرمحاعبد
شييييع   سييييتيان( ئيةمية  كيا  ئيةوةى ي ياج هيةلَ ,ئية سيييي  نييييةكيانى )  طيةراييةوة هيةروةهيا لية نياو

ييان كيَوةكرد نيد كيةيوة يية  نييييية نياو ئيةا  كيانى  يية ييَؤا لية ميةوال ويدون دةل ييةوة ابئ خ ييَك : بيارة كياَ



ن نيووة ناونيةكانى سي سيتان سيوكاى يةراج بةدوايةوة بوو َا رةيشيتة ناونيةى سيابور امحالرعبد
 ةليَيى كؤبوونةوة  مةواليةكان

نييييةكوردييةكيان ريةييانيدوة  ئيةا هياوكيارييةى ميةوالييةكيان كية كورديت دةرريَتيةوة     زييانى زؤر بية نياو
سييراوة بؤية ي اج  مدى  سيييةَيَكى َوندو َيذ نا سيييا نييونكة لة وكاَةي اج وا( عيَراق بوو كة بة

 بكات كوردةكان )مةوا(( شيتارىكوكورِى قامسى داناوة بةسيةر ناونية كورديةكان فةرمانى كيَداوة 
 ة

نييييةكانى ئةهواز كة ال سييييةرناو شييييى كردة  شييييعيةهةروةها ي اج هيَر سييييى َيَدا بوو, ةنطرانى ئة
شييتاريَكى زؤرى ليَيان كردووة سييةر هةريَمى فارس , كو شييى كردؤَة  شييانيت هيَر سييالَىكا ك( 90)لة

 ةووةـاماريةكى زؤرى مةوا( َيَدا ب

نييوو سييتنيَِانى  شييك سييتان و كة عبدالرمحئ دواى  سيي  نييةى  ا ي اج آلبة, وةندى كرد بة رَبيةيناو
سيويم بكاَةوة شييَوةية بووَِةوةكةى ا بة, نويَِةرى خؤى ناردة الى رَبية بؤ ئةوةى عبدالرمحئ َ

شييؤرى  شييةرو  شييى زيان   نيية كورديةكانيت َوو زؤر عبدالرمحئ كؤَايى بة بووَِةوةةكةى هات ناو
 ةهاَوون 

 ِرؤىل كورد لةبزوتنةوةكانى خةواريج دذ بةخةالفةتى ئومةوى:

 

 ك(: 38بزوتنةوةى فروةى كوِرى نوفل االشجعى ) -1

سييوفيان(  َةواو بوو ئةوا فروةى كورِى      كا  ئةوةى ئيمامةَى بةبةراةوةندى )معاويةى كورِى 
سييةوة سييةد كة شيي عى بة كيَِس  شييارةزوور نةوفوى اال شييؤ رِووى كردة  سييةنى بةريَنيَ , لة عوى وية

سييكرة( سييةرةَادا بةرةو بِدم  ) مةندة( ( نييووة) د شييان رِووى , كةوَةرىَ دواَر لةويَوة  , كا
ـييى  ـييةر هاوآلن كردة يةلوان داررييكرد دةستى كرد بةكؤكردنةوةى باج و كيتاك لة خةلَكةكةى بةس

 ة, دواَر لة شارةزوور نيشتةرىَ بوو خؤى دابةشكرد



,  كا  ئةوةى يةسيةنى كورِى عة(  )رةن( وازى لةخةالفةت هيَِا بؤ معاويةى كورِى ئةبوسيفيان    
َيةدا فروةى كورِى نيةوفية بيةالييةنطرانى خؤى ووت:)  فددددفالسرد االسر دددد  الن الليةو كيا قدجاد االن مالالد  

 ةكةسى رِووى لةخنيوةى نويك كوفة كرد 1500فروة بةهيَويكى , دواى ئةوة (الع  يةالسج هج ه

واديارة امارةيةكى زؤر لةكوردةكان بةشداريان لةبووَِةوةكةى فروة كردوة نونكة بةر لةهاَِى    
شييتؤَة  سييةد كةس بوو, بةآلا لةكاَى هاَِى بؤ كوفة امارةيان رةي شييارةزوور امارةيان كيَِس  بؤ 

سييةد كةس,  شييداريكردنى كوردةكان لةبووَِةوةكةى فروة هةزارو كيَِج  سييةر بة ئةمة  بةلَطةية لة
 كورِى نوفةة

َية معياويية ليةكوفية بوو     بيةزيئ, ئيةوا ليةو كيا ,  داواى دوايى ئيةوة فروة كؤميةليَةكيةى لية نوخيوية دا
سييةن  سييتؤى خؤى, بةآلا ية شييتارى خةوارنةكان بطريَتة ئة سييةنى كورِى عة()رةن( كرد كو لةية

لييييالل اهة قبيوية لبيدا بفتيالك فان َركتيك ايد وةالَم ى دايةوة روَى:)) لو اَركؤ ان قاَة ايدا مئ ا
لييالل االمة ويفى دمائناةةة(( شييةرِكردن مئ ا شيياا نارد بؤ  سييوكايةكى لةخةلَكى  , ئةوةبوو معاوية 
شييييكيان شييييتيارى دواى ئيةوة معياويية داواى لية خيةلَكى كوفية كرد بؤ  ليةرية َ فروةى كورِى نوفية  كو

فية  خيةلَكى كو ئيةوة بوو  ِيدى والرزق او َكفون امرهم ((  ميان لكم ع كيان ووَى:)) ال ا نية خيةوار
سيةركردايةَى خالدى كورِى  شيةرِكردن بة  نيوون بؤ  , بةآلا فروة رووَى: ئايا ؟ ع  سطةالنلعذرىدةر

مييا رييةر َواني ئيية َييا بيكوايئ,  هيية كييةن  مييان (َ ب ييية؟  داوا مييةو ئيَوة ني ييية دوامِى ئيَ عيياو ئييةوا م ن 
َيةوة ِية ليةكؤ َ ئيَوة بوي مية  ئيةوا ئيَ نيةميانتوانى  ئيةريةريت  َيةوة  ليةكؤلَكردونية ِيةكيانيان  بيةآلا دوام  ،

شيييةرِيان لةرة َ كردن, لة ئةمامدا هيَوةكةى فروة  سيييى معاوية  خةلَكى كوفة وازيان نةهيَِا لة َر
شيييارةزوور سيييوكاو ئومةوى بةدواو كةوَئ لةوىَ لة شيييارةزوور,  شيييتيان رةرِايةوة بؤ  ة بةمة  كو

 بووَِةوةكةى فروةى كورِى نوفة كؤَايى كيَ هاتة

 

 ك(:52بزوتنةوةى زياد كورى فراش العجلى اخلارجى )  -2



سييييةركردايةَى كؤمةلَةيةكى ب ييييوكى خةوارنى دةكرد     سييييالَى)زياد كورِى فرا   ك( 52, لة 
سييوكايةكى بؤ نارد نييوو, زياد بئ ابى  سييعيد كورِى  لةهةريَمى عيَراق دةر سييةركردايةَى  اليفةىحذبة

نيييييةكيانى عيَراقى  الد ى يية لية هياوآلنى زيياد بئ فرا  بكواييَؤ, دوايى زيياد نياو , َوانى اميارةييةك  
 ةبةريَنيَشؤ رِووى كردة) ماة(

سيبوان، ماة البايرية يان   شياريَكة ماة  بةآلا سيةرنياوةكان ئامااةى َةواو نادةن ئايا؟ ئةو ماة ش 
نييييونكية مياة ديِوةرةمياة كوفية ييان  ِيةوةييةدا كوردةكيان وةالَميدانيةوةييان نيةبووة,  , دييارة ليةا بووَ

نيييية  ِيةوةكية ليةالييةك بؤ مياوييةكى كورت بوو لية الييةكى َرةوة نيازانرييَؤ بيةَيةواوةَى هياَؤَية نياو بووَ
 كوردييةكان يان ناةة؟

 

 (: ك 58سلمى )  ضبيانى بزوتنةوةى حيان كوِر -3

ييان السيومى سيةركردايةَى كؤمةليَك لةخةوارنةكانى كرد, ) يةكيَك بوو لةوانةى لةنةهروان لة     
َية رةى داى عية( كورى ئيةبوَياليخ)رةن(ريةنطياو دواى عية( ليَى خؤ  بوو( سييييةرةَيادا هيا َيا  *ة لية

سيييييالَى )كوارانى عية( هيةر لية رةى مياييةوة دوايى ريةرِاييةوة بؤ كوفية سييييي58, لية ةركرداييةَى ك( 
نييييوو بوون سييييةالََى خيةالفيةَى ئوميةوى دةر , داواى  كؤميةلَييَك ليةخيةوارنيةكيانى كوفيةى كرد ليةدة

نيييياكة بكةن ودووركةونةوة لةخراكة سييييةرةَا رِووى كردة يةلوان لةهاولَةكانى كرد فةرمان بة , لة
ييةوة ميا ليَةكيةى رِليةوىَ  بيةوة دةكيةن يييان وكؤمية ميااة  ئيا نيديَكى َر  هية ييا(,  بيانف َية ) ييان كردؤ ة وو

ـييييياريَكة لة  شيي ـيييييانفيا  نييونكة ب شييارة  لةوانةية لةكاَى رةرِانةوةى بؤ كوفة رِووى كردبيَتةى ئةا 
ـيييييييوفة شيييارى كوفة هةر لةويَت)دةوروبةرى ك ك( كواراو كؤَايى 59, دواى رةرِانةوةى ييان بؤ 
ن لةا بووَِةوةية نةكردبيَؤ نيونكة هيس ة كىَ دةنييَؤ كوردةكان بةشيداريابةبووَِةوةكةى هاَووة

ئامااةيةك نية بؤ بةشيداريكردنى كورد لةا بووَِةوةية َةنيا ئةوةندة هةية ئةا بووَِةوةية هاَؤَة 
 ناونةيةكى كوردى بؤ ئةوةى اليةنطرى كةيدا بكاتة



 

 ك(:76بزوتنةوةى ساَلح كورى مسرح التميمى ) -4

ك( لةدةسةآلَى 76و لةسةركردةى خةوارنةكان لةسالَى )سالَح كورِى مسرل َةميمى يةكيَك بو    
قييةفى سيييييية سيييي   ليية داى ي ييارى كورِى يو نييييوو,  فييةت دةر بيياوةرِى خييةال مييان بريو هيية  ,

نييوو*لييةفريةكانى لييفريةكان دةر لييفريةكان بوو هةبوو, يةكةا كةس بووة لة  ة لة , وة ئةمريى 
نيييةكانى دارا و 86-65رؤارارى خةالفةَى عبداملوك كورى مةروان)  نييياالكى لةناو نيييوو,  ك( دةر

سييييةَ و ريةزيرة ئيةمياا دةدا شييييةى رينيادى مو ة خيةلَكى بؤ بريوبياوةرِةكيةى بيانط دةكرد, بيانطية
 ةدةركرد بؤ رِووبةرِووبونةوةى زولَم و زؤردارى ئومةويةكان

يان داون, بةهةمان شييةو لة دارا مانةوة خةلكةكةى ئةوىَ كةنا13سييالَح و هاولَةكانى بؤماوةى     
نييوون امارةيان  سييِ ار ( دالَدةيان داون, دوايى ئةوةى بؤ ئةوىَ  ايييب  و  شيييَوة  خةلَكى ) ن

نيديَكى َر دةلَيَئ  120 هية ميةروانى كورِى  ميد وا( كيةس دةبوو 110كيةس   ييةدا  مياوة ليةو   ,
سييييا بةناردنى )عدى بئ عدى بئ عمرة( ب شييييؤ بؤية هةلَ سييييى ليَ ني هةزار 1000ة رةزيرة بوو َر

سييييالَح و هاولَةكانى رازى نةبوون, لةئةماا  نييييةكة بةريَبنيَوَئ, بةآلا  سييييةوة داوايى ليَكرد ناو كة
شيييية بةهيَوةكانى مةروان بكةن شييييةك ,  (149)شييييةرِيَك لةنيَوانيان رِوويدا, خةوارنةكان َوانيان كا

 ةئةمة  يةكةا هيَوى ئومةوى بوو ناردراية سةر سالَح كورى مسرل

بـيةؤؤرة ناونة كـيوردييـيةكان بـيبـيووة مـيةيدانى موـيمالنـييَى سـيةرةكـيى نيـيَوان سوكاى ئومةوى     
شييييى زيانى مادى ومرؤيى بوونةَةوة,  شييييةرِانة كوردةكان َوو وخةوارنةكان زؤربةى راريت لةو 
سييييوكيادا كردوة, ليةالييةكى َرةوة  َيةى  شييييدارييان لية كييَك هيا نييييونكية كوردةكيان وةك ميةوا( بية

 انيان َووشى َاآلن بؤَةوةةناونةك

سيةد كةسيى بةسيةركردايةَى خاليد 76لةسيا()     ك( مةروان كورِى  ةمةد هيَويَكى هةزار وكيَِس 
 ح رثالبنالاوعن البنالربرع رْو  السيومى, وة هيَويَكى َر هةزار وكيَِس سيةد كةسيى بةسيةركردايةَى )



سيييي ئةا هيَوة  سيييالَح بةمةو زاني لةَر سيييىَ هةزار كةس, بةآلا  شييية  ( واَا امارةى هيَوةكة رةي
سييييرل -رِوويكرد )ئياميد سيييييالَح كورِو مية ديياربكر( , دييارة خيةلَكيةكيةو ئيةووَ كورد بوونية داليَدةو 

شيييتار لةنيَوا شيييةرِ وكو نيان وهاوآلنيان داوة, بةآلا هيَوى مةروان هةر بةدوايانةوة بوون, لةئةماا 
سيييرل كوارا,  30رِوويدا,  نويكةى  سيييالَح كورِى مة سييييت لة ئومةويةكان  70كةس لة هاوآلنى  كة

شيييانيت كوارا سييية, كا شيييؤ رِوويان كردة مو سيييالَح و هاولَةكانى هةريَمى رةزيرة يان ريَن ة دواَر 
 سيةد بةرةو دسيكرة نيوون, كاَىَ ئةا هةوالَة رةيشيتة ي ارى كورِى يوسي  سيةقةفى هيَويَكى سيىَ

سييى لة خةلَكى كوفة و خةلَكانى َر ئامادةكرد سييةقةفى  كة سييى ي ارى  لةوانةية كوردةكان لةَر
سييةركردايةَى  شييداريان لةا هيَودا كردبىَ, ئةا هيَوة  بة رِووى بةرِووى   ح رثالبنالعم النهلمجنى بة

شييويَِكةوَوانى نةيانتوانى خؤيان رِابطر سيياب و سيياب بويتةوة, بةآلا  نييوون هيَوةكةى  ن بؤية دةر
خيانف  ليةوالو رية ييةك كيَى دةليَئ بيةرةو  َياوةكو ديَ كيةوَئ,  ييان  بيةدوا كيان  يية ميةو بيةآلا هيَوى ئو  ,

سييى لةرةلَدا بوو سيياب لةا رؤاانةدا َةنيا نةوةدكة سييوَةوة  سييِورى مو , ئةمة  )مدبح( دةكةويَتة 
نيييَؤ كورد لةا بووَِ شييوو بوونة, كيَدة ةوةيةدا َةنيا دالَدةى دابئ ريَطةيان َةنيا زياَر ئةوانةى كيَ

شيييى زةروزيان هاَوون  نييية كورديةكان َو نييية كوردةواريةكان َِيَِةوة، بةمة  ناو داون لة ناو
 لةئةمامى شةرى بووَِةوةكةلةرة  دةولةَى ئومةوىة

شييويَئ كةوَوانى      سيياب و امارةيةك لة  شييويَئ كةوَوانى لةقةاليةك رامةرؤدران  سيياب و  دواَر 
سيييالَح انكوار شيييبيخ كورى يةزيد دوايى كوارانى  ة بةآلا بووَِةوةكةى كؤَايى كىَ نةهات, بةلَكو  

 ةسةركردايةَى خةوارنةكانى كرد اليِطرانى سالَح و ئةوانةى رزراريان بوو بةيعةَيان كيَدا

 


