
 

ww
w.
ku
rd
is
ta
nn
et
.o
rg
 

   كةمينةيةكي نةناسراو–يةزيديةكان 
  

 Ingmar Karlsson ئينگمار كارلسؤن: نووسيين
  كاوة ئةمني: وةرگثذاين

  

  
 لة دنياي ذؤژئـاوا    ، كةمتر )Orient(ة ئاينيةكاين ذؤژهةآلت    پثدةچثت يةزيديةكان لة هةموو كةمين    

يةزيديةكان بةسـةر ذوبـةرثكي     . هةزار كةس  80-70ئيمذؤ ژمارةي يةزيديةكان دةگاتة      .ناسرابثنت
 كة دةكةوثتة باشووري كوردسـتان،باكووري كوردسـتان و         ،جوگرافيايي بةرفراواندا دابةش بوون   

 .تان دةژيـني  سذؤژهةآليت كورد لة  چكؤلةي تريش هةن كة     گروپي ب . باشووري ذؤژئاواي كوردستان  
 لة يةريضان لة ئةرمةنستان و تيفليـسي جؤرجـستان        هةن،  گروپي يةزيدي  يشهةروةها لة سؤضيةت  

  . دةژين
 80 كيلؤمـةتر و درثژيةكةيـشي       10گةورةترين ژمارةي يةزيديةكان لة ذووبةرثكدا كة پانييةكـةي         

  ذؤژئـاواي  كيلؤمـةتري 150 چياي شةنگار كة لة ةشاخةكاين، كة دةكةوثتة ذيز دةژين ،كيلؤمةترة
هـةروةها يةزيديـةكان لـة      .  نيوةي يةزيديةكان لةو ناوچةيـة دةژيـني       .شاري موسص هةصكةوتووة  

هةمناكات جثگـاي   ، كيلؤمـةتري بـاكووري شـاري موسـصةوة        70شثخانيش دةژيني كة دةكةوثتـة      
ژيـان  ) ئامـةد (ؤژئاواي شـاري دياربـةكر      بةشثكي تري يةزيديةكان لة ذ    . پريؤزي يةزيديةكانيشة 

  .  هةزار كةس15-10 خثزان واتة 2000بةسةردةبةن، كة مةزندة دةكرثت ژمارةيان بگاتة 
،لـة دةوروبـةري    )بـاكووري كوردسـتانة   ئةوانةي  مةبةست  (لة چوار بةش بةشثكي ئةم يةزيديانة       

اسووريةكاين دانيـشتووي    ميديات دةژين،دةكرثت بصثني ئةو ناوچةيةي كة ئ       –ناوچةكاين ماردين   
  .سوثد كؤچيان لثوة كردووة

هةية،هـةروةها لـة دةوروبـةري شـاري        لة دةوروبةري ماردين پثنج گوندي بةتـةواوي يةزيـدي          
ربةري ئورفاش كة لةسـةردةمي      كيلؤمةتري شاري ميديات و لةدةو     100رتيش يةزيدي هةن، لة     سث

  . كيلؤمةتري ذؤژئاواي ماردين150تة ، كة دةكةوث)Edessa(دةوترا ئثديسا  مةسيحيةكاندا پثي
يةزيديــةكاين دانيــشتووي ســوريا،لة دوو ناوچــةي دابــذاو لةيــةكتري دةژين،بةشــثكيان لــة  
سنوورةكاين توركيا و بةشثكيشيان لة ذؤژئاواي باكووري سوريا واتـة ناوچـةي جزيرة،گونـدي              

تونيـا لـة نزيـك       هةروةها لة كـةناري گـؤيل چا       ،يةزيديةكان لة نزيك حةسةكةوة هةصكةوتوون    
  .سنووري عثراق كة زؤر لة شاخي شةنگارةوة دوور نيية

  بنةچةي يةزيدييةكان 
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 بــة زارةوة جؤراوجؤرةكــاين كــوردي   ،يةزيديــةكان وةكــو گروپثكــي ئثتنيكــي كــوردن و    
دةئاخضن،هةروةك كوردة سونييةكان ئةوانيش لة شثوةي خثصدا خؤيان ذثكخستووة و مريثك يـان             

بة گوثرةي . بنةچةي ئةم دةستةية بةتةواوةيت ذوون و ئاشكرا نيية. دةكاتئاغايةك سةرپةرشتيان   
، ،باسي لثوةكردووة) (M.A. Guidiئاشناترين تيؤري كة بؤ يةكةمني جار ذؤژهةآلتناسي ئيتايل 

اش چةنـد   پ وة كة اليةنگري ئةمةويةكان بوون،    دةبثت بنچةي يةزيديةكان بؤ ئةو كوردانة بگةذثتة      
هثشتا هـةر وةفـادر     ،  دا)ز. د 750(لة ساصي   ) Dynasty( ئةو بنةماصةيةش    سةدةيةك دواي ذوخاين  

ئةم اليةنگرانة بةتايبةيت لة باشووري كوردستان مانةوة، هةر لةوثش بوو كـة بنياتنـةري              . بوون
  .خؤي نيشان دا دا)1100(لة سةدةي يانزة ) Adi( شثخ ئادي گروپة،ئةم 

ــشةي   ــة ذي ــدي ب ــةرچي پةيوةن ــدوشــةيه ــتة يةزي ــةنوة بث ــوثرةي . ،تيؤري جــودا ه ــة گ ب
،فريـشتة،بة  )Ized(ذوونكردنةوةيةك،سةرچاوةي ئةم وشـةية دةگةرثتـةوة بـؤ وشـةي فارسـي           

 بـةآلم   .)683-680(ة  كي تر وشةكة مةبةسيت لة خةليفةي ئةمةويـةكان يةزيـد         ةگوثرةي گثرانةوةي 
 ةكاينلة نووسراو . ائةوة ذوون نيية كة ئاخؤ يةزيد چ دةورثكي هةبووبثت لة بنياتناين يةزيديزمد           

   .يةزيديةكاندا ناوي يةزيد ناهثنرثت
 لةدوايدا  .ثنةري ئةم دينةية  ر دامةز ،بة گوثرةي گثرانةوةيةكي تةقليدي دةضؤكي،كوذي ئادةم شاهيد      

خؤشـي  پاشان شاهيد   . ئةميش يةكةمني جار وةكو يةزيد، پاشانيش وةكو شثخ ئادي دةردةكةوثت         
  .دةگةذثتةوة بؤ سةر زةوي

لة ئيـسالم  ان لة نةوةي شثخ ئادي بن كة بةهؤكاري نةزانراوةوة،  و پثدةچثت كة يةزيديةك   لةوانةية
نةيـستؤرانيزم يـان    (ي كافري وةكـو تـومخي مةسـيحي       "  ئثلةمثنت -توخم"جيابووبثتةوة،ذةگةز  
جنام ئةو دينة تايبةتييةي كة ئيمذؤ      ة،زةردةشيت،مانيكيزم و يةهودي،سةر  )كنيسةي ئاسوريةكان 

  .ديةكان لةدايك بووةبؤتة ديين يةزي
 لة دايـك   داكة لة گؤزةيةك  ) كوذي ئادةم (يةزيديةكان خؤيان پثيان واية كة ئةوان لة نةوةي شاهيدن        

ـ          ،بووة گؤزةيـةكي تـري لـةو      . گرياوةنؤمانگ بة داخراوي هثصراوةتةوة و تؤوي ئادةمي تثـدا هةص
ئةم باكگراوندة واي . هثناهثلكةي داية حةواي تثدا هةصگرياوة كة تةا ژةهري بةبةرهةم دة       چةشنة،

 نابثـت   لة هةصبژاردنةكاين خوا بثت، خةصثك كـة      ةزيديةكان خؤيان پث شتثكي ناوازة      كردووة كة ي  
پتـرين شـتثك كـة    اربؤيـة خ . م و حةوان  خؤيان تثكةآلوي باقي مرؤضايةيت بكةن كة لة نةوةي ئادة        

درثت،چونكـة ئةمـة    ذووبةذوي يةزيديةكان ببثةتةوة ئةوةية كـة لـة خةصـكةكةي خـؤي هةآلوثر            
  .بةتةواوةيت ماناي تثكشكاين چارةنووسي ئةو كةسةية

  وةكو دينثكيةزيدي 
يةزيديةكان بذوايان بة خوايةكي يةكتا هةية كة جيهاين ئافراندووة،بةآلم چيتر ئةو ئارةزووي بـؤ              

ت كارووبارة بث ئةمهيةتةكاين ئةو دنياية نيية،بةصكو ئةو بةرپرسيارثيت زةوي سپاردووة بة حةو           
 يةكثك لةو فريـشتانة نـاوي سوصـتان ئثزييـة           .لة دروستكردنيدا بةشدار بوون   فريشتة كة خؤيان    

)Sultan Ezi(توانترين فريـشة لـة ناويانـدا    بـة . مةبةست لة خةليةفة يةزيد بثـت ثت چ،كة پثدة
 و وةكو جثگري خوا خؤي      ئؤرگاين ناوازةية ة، كة چاالكترين سيفةيت هةصبژاردةو      )مةليك تاووس (

مةليك تاووس بة   . مةليك تاووس كةسثكة لةگةص خواو پةيوةنديةكي نةپچذاوي هةية       .ندةداتنيشا
،كـة  يش ناوزةد دةكرثت و، بـة بـذواي يةزيديـةكان ئـةويش فريـشتةيةك بووة              )Satan(شةيتان  

ي حـةوت هـةزار سـاص لـة         ةپاش ئةو . جارثك بةبث هؤي پثويست لةگةص خوادا دةكةوثتة كثشةوة       
و ئـاگري دؤزةخـي     شيماين حةوت گؤزةي گةورة پـذدةكات      و بة فرمثسكي پة    دؤزةخدا دةهثصدرثتةوة 

  . جثنشيين خوادةبثتةوة جثگاي بذواوپثدةكوژثنثتةوة،لةگةص ئةوةدا مةليك تاوس 
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تة هؤي ئـةوةي كـة بةهةصـة    شةيتان لة اليةن يةزيديةكانةوة بوةپةرستين مةليك تاووس يانيش    
 هـةر بؤيةشـة ناوهثنـاين شـةيتان         .ن لثبكرثـت  چاويـا )Djävulsdyrkare (وةكو شةيتان پةرست  

بةوشثوةيةلة پاداشيت ئةوةي كة شةيتان ئاگري دؤزةخي كوژاندةوة،لة        . بةتةواوةيت قةدةغةكراوة 
گوناهةكاين خؤش بوون،يةكثك لة دؤگمة بنةذةتييةكاين يةزيديـةكان ئةوةيـة كـة بـذوايان بـة          

يية، يةزيديةكان بـذويان وايـة كـة ذؤح         بةهؤي ئةوةي كة بذويان بة دؤزةخ ن      . بووين دؤزةخ نيية  
يش دةچنة ناو الشةي ئاژةصـة      يك دةبنةوة و خراپةكان   اجثگاگؤركث دةكات،چاكةكان لة مرؤضدا لةد    

  . تيايانداجؤراوجؤرةكان و بؤ ماوةيةكي دوورودرثژ دةمثننةوة
ــةن        ــر لةالي ــشتةكاين ت ــاقي فري ــاووس و ب ــةليك ت ــتين م ــة پةرس ــت ل ــةعبريي كؤنكرث ت

وة،پةيكةري ئةو تاووسانةن كة لة ئاسـن و بـذؤنس دروسـتكراون ئـةوةي كـة پثـي                  يةزيديةكانة
" – گــةورةتر شــيانلــة هةموو. ژمــارةي فريــشتةكانيش حــةوت دانــةن. (Sandjaks): دةوترثــت

Sandjakernas kalif   الي كيلؤية و هةميةشـة لـة  300يةكي  كة قورسا-" خةليفةي ساندياكةكان 
 ،تثكدا ئةوانـةي تريـان ساصـي جارثك،هـةموويان پثكـةوة          ،لةكا هةصـگرياوة  گؤذي شـثخ ئـادي    
  .جثگاي نيشتةجثبووين يةزيديةكاندا دةيانگثذندةوري هةصدةگريثن و بة 

يةزيديةكان زماين كوردي بةكاردةهثنن لة ئاهةنگة دينيةكانياندا،كةچي دوو كتثبةكـةيان كـة الي             
) كتثيب وةحـي   (al-djilwaش كتثيب   ئةم كتثبانة . ئةوان كتثيب پريؤزن بة زماين عةرةيب نووسراون      

 پثكهـاتووة و بـة      مةقتةع كة لة هةشتا     شيعري دينيان هةية  و مةسحةيف ذةشن، وةكو تر كتثبثكي       
  .لثدةكرثت نوسراوة، ئةويش وةكو كتثيب پريؤز چاوي شثخ ئاديعةرةيب بؤ ستايشكردين 

ـ   . انيةزيديةكان تةا چةند فةرمانثكي سنوورداريان هةية بؤ اليةنگرةكاني         ةكيتةا چةند دةرگاي
 ،ئةم شتانةش لـة كتثبـة پريؤزةكانـدا نادؤزرثنـةوة         . كراوة هةن بة ذوي ثنيةكاين ئةم ئاينةدا      

 لـة  .بةهؤي ئةوةي كة بة عةرةيب نووسراون لة ناو كؤمةصگادا زؤر وةكـو كـةالمي خـوا نانـسرثن               
ـ     وةكـو ت  . جيايت ئةوة تراديشونة ئاينيةكان دةمـا و دةم دةگثذدرثنـةوة          زاين راديـشون تـةا خث

هةربؤيـة ئاهةنگـة    .  كة خؤيان فثري نووسني و خوثدنةوة بكـةن        شثخةكان مايف ئةوةيان هةبووة   
 زانياري  ، يةزيديةكان  ژمارةيةكي زؤر لة   ئةوةي كة ئايين و نووسراوةكان وةكو تاپؤيان لثهاتووة،     

 هةميـشة وةكـو     يارمةتيدةرثك بووة بـؤ ئـةو سـذةي كـة          نيية، زؤريان لةسةر دينةكةي خؤيان   
   .شورايةك چواردةوريان گرتووة

س بؤ خـؤي نـوثژي      هةركة.  دةبثت جثبةجث بكرثن زؤر كةمن     لةم دينةدا  ژمارةي ئةو ئةركانةي كة   
لـة  . هةصدثت و ئاوا دةبثت    ،هةروةها كاتثك مانگ  خؤي دةكات لةو كاتةي ذؤژهةآلدث و ئاوا دةبثت       

 وةربگثردرثت،لة كايت جثبـةجث كـردين ئـةم          دةبثت ذوو بةرةو خؤر يان مانگ      نوثژ كردندا كايت  
نـوثژي سـةرةكي    .  كة بؤ ئةم مةبةستة چةقانـدووة      ئةركةدا دةبثت بة دةوري بةردثكدا خبولثيتةوة     

هـةروةها لةبـةر بـاقي فريـشتةكاين تريـشدا          .  مـةليك تـاووس دةكرثـت      )حةواصةي(ئاراستةي  
ذؤژي شـةمة ذؤژي    زيديـةكان،    بة گوثرةي كتـثيب پـريؤزي ية       .دةپارثنةوة،بةآلم لة خوا خؤي نا    

گرنگترين چةژين يةزيديـةكان ذؤژي سـةري ساصـة كـة           . پشوودان و چوارشةمةش ذؤژثكي پريؤزة    
 خؤيان هةيـة،     تايبةت بة  ساصژمثرثكييةزيديةكان  . دةكةوثتة يةكةمني چوارشةمةي مانگي ئاپريل    

  .پثدةكات تس دة وة)ز.د( ي 292كة بةهؤي نةزانراوةوة لة ساصي 
 گـؤري شـثخ ئـادي لـة مـانگي           حةجكردنة،واتة زيـارةتكردين   يةزيديةكان، ئايينري  ئةركثكي ت 
  .سثپتثمبةردا

 دةشـؤن و    كانيان سـاندياكة  ئةم چةژنة ياد دةكرثتةوة بةوةي كة خؤيان تةذ دةكةن،لةو كاتةي كة          
 سـرودي ديـين     لثـدان دةسـتپثدةكةن،    بة مششاص،تةپص و تـةمبوور       ئاهةنگةكةيان . دةنثن يانناو
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 و،خـواردين    دادةگريسـثنن  جؤراوجـؤر سـةدها گـصؤپي     . ياوة ئاينيةكانيان سةما دةكةن   ، پ دةصثن
  . گايةكيش لةسةر شثوةي ئايين سةردةبذدرثتتايبةت پثشكةش دةكرثت،

تريش هةن كة كةسي بثگانة بؤي نيية بةشداري تثدا بكات،ئةمـةش           ي  هةروةها يادكردنةوةي ئايني  
ـ   پثك  ةوة، ديورةكـاين بـة ذيزةبـةرد      وورةولة دةرگاي چونة ژ   . گؤذثكدايةلةناو   ة ذكراونةتـةوة ك

هـةروةها  . گةورةترينيان مارثكي ذةشة بة قـةد بـاآلي پياوثـك         . شثوةي جؤراوجؤريان پثكهثناوة  
بةهؤي نةزانراوة گةلثك شيت تر وثنة كثشراون وةكو ئةصقة،خةجنةر،عةسـاي سـامناكي پيـاوة              

  .ئاينيةكان،جثگامؤمي حةوت سةرة، دةست، كةوچك و شانة
لة سةرةتاي ديسثمبةردا يادثكي تايبةيت بؤ دةكرثتـةوة، كـة سـث            ) Ezi ( زيئثهةروةها فريشتة   

  .ذؤژي درثژ، ذؤژوگرتين بةدوادا دثت كة پاشان بة شةراب دةيشكثنن
ئةگةرچي چةند ژنةش   . هةرچي پةيوةندي بة زةواجةوةية، يةزيديةكان يةك ژنةيان پةسند كردووة        

  .دواي ئةوةي بووك دةكذدرثت،دةگوثزرثتةوة.ةكةمي شيت وا ذوودةداتذثگاي پثدراوة،بةآلم زؤر ب
شثخثك نانثك دةكات بةدوو لةتةوة، هةر پارچةيةكي دةداتـة         اهةنگي مارةكردن شتثكي سادةية،   ئ

 بؤ ةوةصي خؤيان ا م لةدةبثت لة كايت چونة دةرةوةي       بووك جلي سوور لةبةردةكات،   . بووكزاوا و   
نـة سـةر ذثگاكـةي، بـة شـوثين          وكـة دةكة  انـةي   جثگـا پريؤز  ئـةو   ،هـةموو   ئاهةنگةكةجثگاي  

  .مةسيحيةكانيشةوة، زيارةت بكات
كاتثك بووك و زاوا لة هةيوانةكةيانةوة دةچنة ژوورةوة، زاوا بةردثك دةكثشث بة بووك دا وةكـو                

ــووك  ــووين بـ ــليم بـ ــؤ تةسـ ــشانةيةك بـ ــشوين،خيانةيت ژن و . نيـ ــثوةيةكي تراديـ بةشـ
 ئــةم دينــة دةكرثــت ژن و مثردايــةيتوةكــو تــر لــة ياســاكاين  .مثردايةيت،جةزاكــةي كوشــتنة

، يةزيديـةكيش كـة     ثك بؤي هةية شـةش جـار شـووبكاتةوة        دةستنيشاين ئةوة بكةين كة پثوةژن    
ساصثك زياتر لةدةرةوةي وآلت مبثنثتةوة،بؤي نيية جارثكي ترلةگـةص ژنةكةيـدا بژي،هـةروةها             

  . ثنثت تري يةزيدي بؤيشي نيية ژنثكي
الشةي مردووةكة هـةردواي مردنةكـةي بـة        . ةكانيان جوداية ومةرامسي شاردنةوةي مردو  هةروةها  

ماوةيةكي كةم دةنثژرثت،دةسيت مردووةكـة دةخرثنـة سـةريةك و دةموچـاوي مردووةكـة ذووةو               
ئةگةر مردووةكة خـاوةن پايةيـةكي كؤمـةآلييت بـةرز بثـت، ئـةوا              . وةردةچةرخثندرثت ذؤژهةآلت

 سـث ذؤژانـة، حـةوت    .يقاش لثـدةدةرثت  ثت و سث ذؤژ دةيگثرن و موس      جلةكاين بة دارثكةوة دةكر   
بؤ مردووة كة دةگريثت، هةروةها يادي يـةك  سـاص  تثپـةذبوون بةسـةر         ذؤژانة و چواردة ذؤژانة     

  .مردنةكةدا دةكرثتةوة
،لة سةر چارةنووسي ذؤحي مردووةكـة      خةونامةوةة ذثگاي   ئةوةش قةشةيةكي يةزيديةكان ل   دواي  

  .دةكؤصثتةوة
هـةروةها جلـي شـني      . وةكي تر لةالي يةزيديةكان خواردين گؤشـيت بـةراز و زةآلتـة قةدةغةيـة             

) ديـشوين اتر(پياوةكان كراسـي قـةدميي      . دةصثن ذةنگي شني ذةنگثكي شومة    . لةبةركردن قةدةغةية 
  .الي سةروي سنگيان بةدةرةوةيةدةكةن،كة لة پشتةوة قؤپچكةناين دادةخرثت و لةبةر

  ةيت وةي كؤمةآليچوارچث
سيسيةمتثكي چيين ئاينيانةي   تيية و   ان بة شثوةيةكي بةرچاو تايبة    كلثشةي كؤمةآليةيت يةزيديةك  

هاوسةر پةيدا  لةدايك دةبثت و گةورة دةبثت،    ،) Individual (تاكثك، كة تثيدا هةموو     لةخؤگرتووة
ث،ئـةوا  وةي ئةم جضاكة بزةوجةئةگةر كةسثكي يةيزيدي لةدةر. دةكات و هةر لةو چينةشدا دةمرثت    

  .گةورةترين گوناهي كردووة و جةزاكةشي مردنة
ش هـةم چـيين بـاآل و هـةم چـيين            ةئةم. ذثژرثتةلةاليةن موريدةوة داد  ) تةبةقة(چني  گةورةترين  

نيش ايش لةاليـةن روحانةكانـةوة ديـاري دةكرثـت كـة ئـةو            ةكچيين سـةر  . خوارةوة دةگرثتةوة 
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يان شثخةكانن كة لة حةوت خثزان پثكدثن،       گرنگترين. دابةشكراون بةسةر شةش تةبةقةي خوارتردا    
 شثوةي مرؤضيان وةرگرتووة تا مرؤضـةكان خبةنـة سـةر           وكة دةصثن ئةمانة لةنةوةي فريشتةكانن      

 دةسيت شـثخ مـاچ بكةن،هـةروةها        ذؤژانة موريدثك كة سةر بةشثخثكن      دةبثت هةر  .ذثگاي ذاست 
بـشكثنن،بة خواردنـةوةي   وةكانيان ثبكةن و، بةيةكةوة ذؤژ   دةبثت ئةوان فةرمانة دينيةكان جثبةج    

  .شةراب
،كة كاري سةرةكيان ئةوةيـة كـة لـة جيـايت شـثخ              لة دواي شثخةكان،پريةكانن   نزيكترين كةس   

ــدا   ــة دينيةكان ــة كــايت ئاهةنگ ــةن ل ــان بك ــانيش هاوكاري ــةرن ي ــان بةذثوةب ــةم . كاروبارةك ئ
  .هي شثخةكان،بة مريات بؤيان بةجث دةمثنثتيةش هةر وةك يبةرپرسيارثت

لة سيستةمي ذؤحاين يةزيديةكاندا،فةقريةكانيش هةن يانيش قةرةباشةكان يان سةرذةشـةكان،          
ئـةم چينـةش وةكـو جـؤرة دةسـتةيةكي          . بؤية وايان پثدةصثن چونكة كآلوي ذةشيان لةسـةرداية       
ئةگـةرچي ئةمانـة هـيچ بةرپرسـايةتيةكي        .مةزهةيب دصخوازن كة لةناو خثزان و خثصةكانةوة دثن       

 لةگةص ئةوةشدا لةاليةن يةزيديةكانةوة ذثزثكي زؤريان لثدةگريثت،بة تايبةيت         آلم،بةدينيان نيية 
  .شثوةي جل لةبةركردنيان،كة دةوترثت وةآلمثكة بؤ هاوكاريةكاين شثخ ئادي

،دةسـتيةكي ذؤحـانيني بـةآلم لـة پلةيـةكي خـوارتردا كـة لةسـةرمؤنيية              )Kawal(دةنگبثژةكان  
 چـاودثري   هةروةها ئـةوان  . شاص و تةپص و تةمبوور لثدةدةن     ئاينييةكاندا گؤراين دةصثن يانيش مش    

كان دةكـةن و بةرپرسـياري گواسـتنةوةيانن لـةو ناوچانـةي كـة              پةيكةري تاووس و سـانديةكة    
هةروةها بةشثكي كةم لةو يارمةتيانةي كة كؤي دةكةنةوة بؤ خةرجي          . يةزيديةكاين لث نيشتةجثن  

رةكان دثن،كة چاودثري گؤذي شثخ ئادي دةكـةن        لة دواي دةنگبثژةكان،سةماكة  . خؤيان هةصدةگرن 
ـ        كةكاندا،هةروةها لـة   ايت گواسـتةنةوة و گثـذاين سـاندية       و هاوكاري دةنگبثژةكان دةكةن لـة ك

  .سةماي ديين دةكةن بة خؤيان و قژة درثژةكانيانةوة ،ئاهةنگةكاندا
ــة كؤ ــواروة  ل ــواري خ ــة خ ــدا و ل ــادي   Awanekanتاي ــثخ ئ ــةدي ش ــةر مةرق ــة لةس ــن ك  دث

ودثري و  اهـةموو گونـدثكي يةزيـدي جمـةورثكي هةيـة كـة چـ             . دةكةن،هةروةها جمةورةكان كار
  .پارثزگاري شوثنة پريؤزةكان دةكات

  .و جضاكي يةزيديةكان

. ةخثراي كةوتـة گةشةسـةندنةوة         
 جارثـك لـة جـارن       كـة  ئثستاوة     

بـاوةذي شـثخ ئادي،پاشـان لـة            
مان ذثچكة،كـة ئثـستا ناوةنـدي            
.k
ur
di            لة لوتكـةي ئـةم سيـستةمة دينيةدا،سـةرؤكثكي ديـين و

ــةكثكي  ــايي ــةدني ــانيش  .  هةي ــةگ ي ــريزا ب ــاي (م ش
 و سياسـييةكان جثبـةجث      ) دنيـايي (ذؤژانة   ،كاري)شاهان
ش لــة بــةدرة لــة بــاكووري موســص ئــةم كةســة. دةكــات

ــة   ــةوةي هةي ــايف ئ ــة م ــشتةجثيةو،تةا كةســثكة ك ني
كات و پةيوةنـدي جيهانييـةكان      نوثنةرايةيت يةزيديةكان ب  

  .گرثبدات
سةرؤكي دينيش كة گةورةترين شثخي يةزيديةكانـة، ئـةو         
كةسةية كة شرؤضةي ديين و نووسراوة پريؤزةكان دةكات و         

ـ  وةكو كةسثكي بث هةصة چـاوي      هـةروةها ئـةو    . دةكرثتلث
دةتوانثت فتواي گةورةترين سزا بدات كة دةركردين كةسثكة لة نا

  مثژووي يةزيديةكان
،ئـايين يةزيـدي بـ1160لة دواي كؤچي شثخ ئادي لة ساصـي         
وثتة باكووري كوردستايندانيشتواين چياكاين هةكاري كة دةكة    

نةستؤريةكان بووة،بذيارياندا بچنة سةر بريو ناوةندي كلثساي 
هاتنـة سـةر هـة دا دانيشتواين چيـايي شـةنگار        1200ساآلين  
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ـ           يةزيديةكا ة نة،هةروةها بةشثكي زؤري دانيشتوواين باشووري كوردستان چونة سةر ئـةم دينة،ل
 دا ئةم دينة پةيل كثشا هةتا بـاكووري ذؤژئـاواي           1200لة ساآلين   . ناوياندا دةضةرةكاين سلثماين  

  .دي ناوچةكاين گؤيل وانيشي گرتةوةين يةزيةكاين دواييدا ديلة سةد. سوريا
 واي كرد كة مريةكاين هةرمثةكان وةكو هةذةشـةيةك         ،بآلوبوونةوةي ئةم دينة نوثية بةو خثرايية     

،هةربؤية دةستيانكرد بـة هثرشـثكي سـةربازي بـؤ سـةر            لثبكةن يت خؤيان چاوي  بؤ سةردةسةآل 
،كة لة اليةن موسصمانةكانةوة وةكو كافر حـسابيان بـؤ دةكرا،نـةك وةك مةسـيح و                يةزيديةكان
  . وةكو ئةهلي كتثب دةژمثردران دةپارثزراننكةچوجولةكةكان 

گـؤري شـثخ ئاديـان      . ن ذاگةيـةنرا   بة دژي يةزيديةكا   )شةذي پريؤز  ( شةري جيهاد  1414لة ساصي   
ئةم هثرشة بـووة خاصـي وةرچـةرخان لـة          .هصدايةوة و وثرانيان كردو، ئثسقانةكانيشيان سوتاند     

 و بةرگري   ة پاشةكشة نوت كة ،هاويشتنيان گرت و   پةل گةشةسةندين ئايين يةزيديةكان و ذثگاي لة     
  .لةخؤكردن

ژمارةيـةك  لـةناوبردين ئـةم كافرانة،    لةدواي ئةوة دةسةآلتدارة عومسانيةكان يةكيان گـرت بـؤ          
ي يةزيديةكان لـة شـةنگار و       بةتايبةيت ئةوان چاويان لة ناوةند     سةر يةزيديةكان،  هثرشيان كردة 

 دا دةسـتيانگرت بةسـةر شـثخان و مـريي           1647لـة ساصـي     . شوثنة پريؤزةكاين شثخان بـذيبوو    
 ي ئـةوةش شـةنگاريان     نيـو سـةدة دوا     .شـتيان  برديـان لـة وان كو      تگريكرد و سيةزيديةكانيان دة 

 هــةمان ناوچــة لةاليــةن وايل موســصةوة 1792لــة ساصــي . بةتــةواوةيت تــاآلن و وثــران كــرد
 ديسان نـؤرةي شـثخان      1799ساصي  . داگريكرا،دواي دوو ساص وايل بةغداش دةسيت بة هثرش كرد        

  .هاتةوة بؤ تاآلنكردن
  .فراونتر كرا دا،هثرش و ذاواناين يةزيديةكان زياتر بةر1800لة نيوةي يةكةمي 

.  دا، ديسان شثخان داگريكرايةوة و مريي يةزيديةكان بـةديل گـرياو لةسـثدارة درا        1832لة ساصي   
ژمارةيةكي زؤر لة يةزيديةكان كؤذةويان . هةموو ناوچةكة تاآلنكراو ذةحم بة هيچ يةزيديةك نةكرا    

مارةيةكي كةم توانيان   ژ. ،بةآلم الفاوي ئاوي دجيلة لةنزيك موسص ذثگاي پثگرتن        كرد بةرةو شةنگار 
  .بة مةلة بپةذنةوة بةآلم ئةوةكاين تر هةموويان بةتةوةاوةيت لةاليةن كوردةكانةوة قةآلچؤكران

  .تةنانةت شةنگاريش ذزگاري نةبوو
 لةاليـةن   1846،ئـةو شـاخةش لةاليـةن وايل دياربـةكرةوة داگريكـرا و ساصـي               1838لة ساصـي    

  .هاوپيشةكةي لة موسص
ئةوروپيةكان بؤ سةر هةبووين يةيزيديةكان و ئةو ذةوشـة سياسـييةي كـة             لةو كاتةندا سةرجني    

تثيكةوتبوون،ذاكثشرا،سةفريي بةريتاين چةندين جار لة ناوةندة بصندةكان بـة قـازاجني ئـةوان             
  .قسةي كرد

ــي عومســاين  ــةوةي   Vebhniجةنراص ــؤ كؤكردن ــوو ب ــسؤپؤتاميا كراب ــةي مي ــة ذةوان ــا ك  پاش
هةذةشـةي ئـةوةي لثكـردن كـة ئةگـةر          . بؤ يةزيديـةكان  ) اري كرد كاتثكي دي (زةكات،ئولتيماتوم  

  .دةستةبرداري دينةكةيان نةبن و نةيةنة سةر ديين ئيسالم،ئةوا لة ذةگوذيشةوة هةصياندةكةنث
دواي ئةوةي يةزيديةكان ئةو فةرمانـةيان ذةتكردةوة،هثـرش كرايـة سـةر شـةنگار و شـثخان و                  

لة جيايت ئةوة خوثندنگايةكي ئيـسالميان دانـا كـة تـا          گؤري شثخ ئاديان وثران كردو،     .تاآلنكران
  . چةند ساصثك بةردةوام بوو

ئةم ذوداوانـة بوونـة هـؤي ناذةزايةتيـةكي توونـد نـةك هـةر تـةا لـة ئـةوروپا بةصـكو لـة                         
ـ          Vebhniبوو  ةذؤژهةآلتيش،ئةو ، ا پاشايان گثذايةوة و لة جيايت ئةو پارثزگارثكي ئارامتريان دان

 بةرانبةر يةزيديةكان نواند، بةو شثوةية تا سةرةتاي دةسـتپثكردين شـةذي            كة تاذادةيةك نةرمي  
  . ئاشيت باصي بةسةر ناوچةكةدا كثشا،جيهاين يةكةم
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هةر كة شةذةكة دةسيت پثكرد،يةزيديةكان هةوصياندا كةصك لةو شةذة وةربگرن و خؤيان لة ژثـرد               
مةسيحيةكاندا لة توركيا،خةصكي   لة كايت كؤمةصكوژي ئةرمةين و      . دةسةآليت توركةكان ذزگاربكةن  

شةنگار هاوكاري و جثگايان بؤ ئاوارةكان دابينكردن و سةرةذاي هةذةشـةكان ذازاي نـةبوون ئـةو                
كاتثكيش دةنگؤي هاتين ئينگليزةكان بآلوبووةوة،يةكثك لة كوذةكاين مريي        . پةنابةرانة بگثذنةوة 

  .اين بؤ ئينگليزةكان ذاگةياندئةو سةردةمةي يةزيديةكان خؤي گةياندة بةغداو،هاوكاري خؤي
دواي پةمياين ئاشيت يةزيديةكاين عثراق و سوريا ذةوشي خؤيان بؤ ئينگليزةكان و فةرةنسيةكان             
ذوونكردةوة و،بة چاوپؤشي لة ذاپةريين ناوةذاسيت ساآلين سييةكان بة دژي ذژمثـي عثـراق كـة                

.  ئازاد خواپةرسيت خؤيان بكـةن     تثكشكثنرا،لة دواي ئةوةوة يةزيديةكان توانيويانة بة شثوةيةكي      
ژمارةيـةكي زؤر يةزيـدي كـوژران لـة         . بةآلم ذةوشي يةزيديةكان لة توركيا بةرةوباشـي نـةچوو        

ذاپةرينةكاين نثوان هـةردوو شـةذي جيهانيـدا كاتثـك ئـةوانيش شانةبـشاين كوردةكـاين تـر                  
 سـوريا كؤچيـان     ژمارةيةكي زؤر لةوانةي كة لة شةذ ذزگاريان بوو، بـةرةو عثـراق و            . دةجةنگان

  .كرد، هةندثكيش ذويان لة سؤضيةت كرد
 لةگةص نةبووين ذادةيةكي تـةوا      ذةوشي نالةباري ئةوان وةكو كةمينةيةك لة ناو كةمينةكاين تردا        

لة پةروةردة و پةيوةنديةكانيان بة جيهانةوة و شانبةشاين قةدةغـةكردين فثربـووين نووسـني و        
فـشاري  .  يةزيديةكان لة توركيا بـةرةو كـةمي بچثـت         خوثندنةوة، بوونة هؤي ئةوةي كة ژمارةي     

موسصمانةكاين دةوروبةريان،نةبووين هؤشياري لةمةذ دينةكي خؤيـان و دووري نثـوان ئـةوان و              
ناوةندةكةيان لة باشووري كوردستان، بووة هؤي ئةوةي ژمارةيةكي زؤريـان بچنـة سـةر ديـين                

  .ئيسالم،لة دةيةكاين دوايدا
بةشثوةيةكي بةرچاو دژايةيت ئةو گؤذانكاريانةيان دةكرد، لـة ذثگـاي           ةئةو گوندة يةزيديانةي ك   

ــة ناوچــة    ــسوصمانةكان، ل ــان م ــة دةسةآلتةكان،مةســيحي ي ــا ب ــةص ئاغ ــةميانثتيان لةگ هاوپ
  .عةشريةيةكاندا بؤ ئةوةي بتوانن خؤيان خؤيان بپارثزن

ببثتةوة، بة تايبةيت   رةي يةزيديةكان لةوثش كةم   ر لة سوريا بووة هؤي ئةوةي كة ژما       هةمان فاكتة 
لةم ناوچانةدا كـة لـة سـةرةتاي        ). حةلةب(لة سنوورةكاين توركيا لة باكووري ذؤژئاواي ئةليپؤ        

ئةم سةدةيةدا زؤربةيان يةزيدي بوون،تةا چةند گوندثك بة تةواوةيت وةكو يةزيدي ماونةتـةوة             
 ئاسـايية لـة     .الملةگةص چةند شارثكي بچكؤلة،باقي يةزيديةكاين تر چوونةتة سـةر ديـين ئيـس            

 خةصكانثك ببينيت كة دةزانـن و باسـي ئـةوة دةكـةن كـة بـاب و                  ةكان،سنووريحةلةب و ناوچة    
 ذةنگة لة ناو يةك نةوةدا،مةزندةي ئةوةي بكرثت كة هيچ اليةنگرثك بؤ            .باپريانيان يةزيدي بوون  

  .ساصيي و هةآلوثصدراوة لة سوريا و توركيا مابثت 800ئةم دينة كؤنة
وة دةكرثت وةكو بةهانةيةك بؤ كةم تـا زؤرثـك   دا گةلثك جار بانگاشةي ئة    كاين سوثد لة گفتووگؤ 

چونكة يانةكان لة باكووري كوردستان و باكووري ذؤژئاواي سـورياوة،        ئازادي كؤچكردن بؤ سوور   
 كليسا مةسيحيةكان لةو شوثنانة هيچ دواذؤژثكيان نيية، بؤية پثويستة ذثگايان بدرثت          پثيان واية 
  .ن شوثنثكي تر نيشتةجث بنبلة سوثد يا

نةوةي چكردن ئـةوة بثـت كـة لـةذثگاي گواسـت          ئةگةر هيمةيت ئثمة بؤ سياسةيت پةنابةري و كـؤ        
لـةو   بةكؤمةص يارمةيت ئةو كةمينانة بـدةين كـة دوچـاري چةوسـاندنةوة هاتوون،ئـةو دةبـوو               

 .بكراديـة  ن يارمةتية مرؤضيةكامنان بؤ يةزيديـةكان تـةرخا       ناوچةيةدا لة پثش هةموو كةسثكةوة    
ذةوشي ئةوان بة هيچ شثوةيةك لة اليةن شـارةزاياين سـوثديةوة سـةرجني بـؤ ذانةكثـشراوة،                 

  .كاتثك وةكو شارةزا لة مةذ كةمينةكاين توركيا و سوريا خؤيان دةردةخةن
بةآلم لة عثراق پثدةچثت يةزيديةكان ماوةيةكي دوورودرثژ درثژة بةژياين خؤيان بدةن بة تايبةيت             

  .كة تا ئثستاش زؤرينةن لة ناوچةكةدالة شةنگار 
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 لة عثراق ملكةچي فوندةمـةنتاليزمي    )دنيايي (ماوةتةوة سةر ئةوةي كة سيستةمي سياسي سيكؤالر      
  . ذةوشي يةزيديةكان وةكو ذةوشي بةهايةكاين كة ئثستا لة ئثران دةژين،لثبثتتائيسالمي نةبن 

  
ـ  وكردنـةوةي بآل مةبةست لة وةرگثـذاين ئـةم بابةتـة      : وةذگثذ تثبيين  سـةر  لةة هةنـدثك زانياري

 وةكو پثويست ئاوذيان لثنةدراوةتةوة لةاليةن لثكؤصةرةواين كوردةوة،بة        يديةكان كة تا ئثستا   يةز
باكووري عثراق و ذؤژهـةآليت     "من تةا لة هةندثك شوثندا      . تايبةيت بة زاروةي كورماجني خوارو    

  .وة بؤ باكوور و باشووري كوردستانوكؤذي" توركيام
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