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کورتە باسێک لەبارەى کورتە باسێک لەبارەى 
مێژووى ژنی كوردەوەمێژووى ژنی كوردەوە

د. زرار سدیق تۆفیقد. زرار سدیق تۆفیق
)زانکۆی دهۆک  - کۆلێژی ئاداب()زانکۆی دهۆک  - کۆلێژی ئاداب(

- ژن نەک ئافرەت:- ژن نەک ئافرەت:
ــن،  ــە بدوێی ــە بابەتەک ــەوەى ل ــەر ل ــەرەتا و ب ــن، س ــە بدوێی ــە بابەتەک ــەوەى ل ــەر ل ــەرەتا و ب س
ــت  ــە گش ــە ل ــن ک ــە بزانی ــەو هەقیقەت ــتە ئ ــت پێویس ــە گش ــە ل ــن ک ــە بزانی ــەو هەقیقەت ــتە ئ پێویس
ــوردی  ــى ک ــى زارەکــى و فۆلکلۆری ــى ئەدەب ــوردی خەرمان ــى ک ــى زارەکــى و فۆلکلۆری ــى ئەدەب خەرمان
ــدا،  ــیکیی کوردی ــى کالس ــەرجەم ئەدەبیات ــە س ــدا، و ل ــیکیی کوردی ــى کالس ــەرجەم ئەدەبیات ــە س و ل
بــۆ ناوهێنانــى ڕەگــەزى مێینــە و لــە بەرانبــەر بــۆ ناوهێنانــى ڕەگــەزى مێینــە و لــە بەرانبــەر 
ــووە: ژن  ــەکار هات ــەردەم ژن ب ــرددا، ه ــاو و مێ ــووە: ژن پی ــەکار هات ــەردەم ژن ب ــرددا، ه ــاو و مێ پی
و پیــاو، یــان ژن و مێــرد و وشــەى داتاشــراو و و پیــاو، یــان ژن و مێــرد و وشــەى داتاشــراو و 
نادروســتى )ئافــرەت( بوونــى نییــە و تازەبــاوە نادروســتى )ئافــرەت( بوونــى نییــە و تازەبــاوە 
ــی و  ــە بێئاگای ــەر ل ــەدەیەک لەمەوب ــەى س ــی و و نزیک ــە بێئاگای ــەر ل ــەدەیەک لەمەوب ــەى س و نزیک
ناشــارەزاییەوە هێنرایــە نــاو زمــان و فەرهەنگــى ناشــارەزاییەوە هێنرایــە نــاو زمــان و فەرهەنگــى 
کوردییــەوە و ناڕەوایانــە وەک هاوواتــاى پەیڤــى کوردییــەوە و ناڕەوایانــە وەک هاوواتــاى پەیڤــى 
ڕەســەنى )ژن( جێگیــر کــرا، بگــرە پتــر بــەکار ڕەســەنى )ژن( جێگیــر کــرا، بگــرە پتــر بــەکار 
ــۆ  ــۆ  ب ــەوە و ســاڵى ١٩٣٠١٩٣٠ ب ــگاى گرت ــا جێ ــرا ت ــەوە و ســاڵى دەهێن ــگاى گرت ــا جێ ــرا ت دەهێن
ژنانــى  و خواســتەکانی  مــاف  لــە  ژنانــى داکۆکیکــردن  و خواســتەکانی  مــاف  لــە  داکۆکیکــردن 
ــورد(  ــى ک ــەى ئافرەتان ــراوى )کۆمەڵ ــورد، ڕێکخ ــورد( ک ــى ک ــەى ئافرەتان ــراوى )کۆمەڵ ــورد، ڕێکخ ک
ــش ڕۆژى ١١١١ -  - ١٢١٢   ــەزرا و دواتری ــە ســلێمانى دام ــش ڕۆژى ل ــەزرا و دواتری ــە ســلێمانى دام ل
- - ١٩٥٣١٩٥٣ یەکێتیــی ئافرەتانــى کوردســتان هاتــە  یەکێتیــی ئافرەتانــى کوردســتان هاتــە 

دامەزرانــدن.دامەزرانــدن.
لــە  نــە  وشــەی)ئافرەت(  ئاشــکرایە  و  لــە ڕوون  نــە  وشــەی)ئافرەت(  ئاشــکرایە  و  ڕوون 
ــاوى ژنــە خوداوەنــدى گریکى)ئەفرۆدایــت( و نــە  ــە ن ــاوى ژنــە خوداوەنــدى گریکى)ئەفرۆدایــت( و ن ن
ــە چ وشــەیەکی  ــە ل ــدن( و ن ــە چاوگــى )ئەفرانان ــە چ وشــەیەکی ل ــە ل ــدن( و ن ــە چاوگــى )ئەفرانان ل
کۆنــى دیــی زمانــە ئێرانییەکانــەوە نەهاتــووە وەک کۆنــى دیــی زمانــە ئێرانییەکانــەوە نەهاتــووە وەک 
کەســانى ناشــارەزا لەخۆیانــەوە دەیڵێنــەوە، بەڵکوو کەســانى ناشــارەزا لەخۆیانــەوە دەیڵێنــەوە، بەڵکوو 
و  فارســییە  عەورات)عــورات(ى  و بەکوردیکــراوى  فارســییە  عەورات)عــورات(ى  بەکوردیکــراوى 
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ئەویــش لــە )عــورة(ی عەرەبییــەوە وەرگیــراوە، ئەویــش لــە )عــورة(ی عەرەبییــەوە وەرگیــراوە، 
ــداری  ــەواوى و عەیب ــووڕی و نات ــاى کەموک ــە وات ــداری ب ــەواوى و عەیب ــووڕی و نات ــاى کەموک ــە وات ب
ــک   ــکصیفەتێ ــب()١١( و وەک ( و وەک صیفەتێ ــب() والعی ــل والنقــصوالنقــص والعی ــل )الخل )الخل
زیاتــر بــە ژنانــەوە دەلکێنــرا، بــەو پێیــەى لــە زیاتــر بــە ژنانــەوە دەلکێنــرا، بــەو پێیــەى لــە 
کولتــوورى ئایینیــی ئیســالمیدا زۆربــەى هــەرەزۆرى کولتــوورى ئایینیــی ئیســالمیدا زۆربــەى هــەرەزۆرى 
جەســتەى ژن عەیبــدارە و مایــەى شــەرمەزارییە جەســتەى ژن عەیبــدارە و مایــەى شــەرمەزارییە 
و نابێــت لــە مــاڵ بێتــەدەر و کەســانى بیانــى و نابێــت لــە مــاڵ بێتــەدەر و کەســانى بیانــى 
بیبینــن، ئەگــەر بێتــە دەر، ئــەوە شــەیتان فریــوى بیبینــن، ئەگــەر بێتــە دەر، ئــەوە شــەیتان فریــوى 
دەدات تــا خــۆى بڕازێنێتــەوە و لەخشــتەى دەبــات دەدات تــا خــۆى بڕازێنێتــەوە و لەخشــتەى دەبــات 
و خەڵکیــی پــێ گیــرۆدە دەکات، بڕوانــە: الترمــذي و خەڵکیــی پــێ گیــرۆدە دەکات، بڕوانــە: الترمــذي 
)م: )م: ٢7٩٢7٩ك/ ك/ 8٩٢8٩٢ز(، ســنن الترمــذي، حديــث رقــم ز(، ســنن الترمــذي، حديــث رقــم 
١١7٣١١7٣(، دواتــر فــارس ئــەم (، دواتــر فــارس ئــەم صیفەیــەیصیفەیــەی ژنیــان وەک  ژنیــان وەک 
نــاو وەرگــرت و هاوواتــاى )زن - ژن( بەکاریــان نــاو وەرگــرت و هاوواتــاى )زن - ژن( بەکاریــان 
دەهێنــا، بــەاڵم ئــەوان لەمێــژە دەســتبەردارى بــوون دەهێنــا، بــەاڵم ئــەوان لەمێــژە دەســتبەردارى بــوون 

ــاوە. ــڕۆدا نەم ــە فارســیی ئەم ــاوە.و ل ــڕۆدا نەم ــە فارســیی ئەم و ل
ســەدەکانى  فارســیی  تێکســتێکى  چەنــد  ســەدەکانى لــە  فارســیی  تێکســتێکى  چەنــد  لــە 
ــورات(  ــەى )ع ــک وش ــە جارێ ــاد ل ــتدا، زی ــورات( ناوەڕاس ــەى )ع ــک وش ــە جارێ ــاد ل ــتدا، زی ناوەڕاس
تــەواو بــە واتــاى ژن هاتــووە، لــە دەقێکــى ســەدەى تــەواو بــە واتــاى ژن هاتــووە، لــە دەقێکــى ســەدەى 
٦٦ک/ک/١٢١٢ز هاتــووە: “ وبــر دل ز هاتــووە: “ وبــر دل أطفــالأطفــال وعــورات أو  وعــورات أو 
ــە  ــە (، ل ــى بخشــايد”)٢٢(، ل ــوند نم ــوه ش ــم وبي ــى يتي ــى بخشــايد”)ك ــوند نم ــوه ش ــم وبي ــى يتي ك
بــۆ ســاڵى 7٢٩7٢٩ک/ ک/  کــە  هاتــووە  بــۆ ســاڵى دەقێکــى دى  کــە  هاتــووە  دەقێکــى دى 
١٣٢٩١٣٢٩ز دەگەڕێتــەوە: ســااڵنە لــە وەرزى نــەورۆزدا، ز دەگەڕێتــەوە: ســااڵنە لــە وەرزى نــەورۆزدا، 
ــە “... وخــاصوخــاص   ــپەهان ل ــى ئەس ــەرپاکى خەڵک ــە “... س ــپەهان ل ــى ئەس ــەرپاکى خەڵک س
و  ســازدەدا  خۆیــان  وعــورات”  و   ســازدەدا  خۆیــان  وعــورات”  وأطفــالوأطفــال  وعــام وعــام 

ئاهەنگیــان دەگێــڕا)ئاهەنگیــان دەگێــڕا)٣٣(.(.
١٦٣٢١٦٣٢ز( ز(  تورکمــان)م:  بێگــى  تورکمــان)م: ئەســکەندەر  بێگــى  ئەســکەندەر 
ــەى  ــە میان ــەفەوی ل ــى س ــا عەباس ــى ش ــەى مێژوونووس ــە میان ــەفەوی ل ــى س ــا عەباس ــى ش مێژوونووس
دەڤــەرى  دمدمــى  قــەاڵى  گرتنــى  دەڤــەرى گێڕانــەوەى  دمدمــى  قــەاڵى  گرتنــى  گێڕانــەوەى 
خەڵکەکــەى  ڕەشــبگیریی  و  ئورمــێ  خەڵکەکــەى تەرگــەوەڕى  ڕەشــبگیریی  و  ئورمــێ  تەرگــەوەڕى 
ــال   ــالوأطف ــە “ ... وأطف ــەس ل ــەزار ک ــەى ه ــت: نزیک ــە “ ... دەڵێـ ــەس ل ــەزار ک ــەى ه ــت: نزیک دەڵێـ
وعــورات” بەدیل گیران)وعــورات” بەدیل گیران)٤٤(. ڕاســتییەکى گومانبڕیشــە (. ڕاســتییەکى گومانبڕیشــە 
کــە عــەورات بەرەبــەرە ســووا و دەنگەکانــى ســووک کــە عــەورات بەرەبــەرە ســووا و دەنگەکانــى ســووک 

ــرەت. ــە ئاف ــوو ب ــا ب ــران ت ــرەت.ک ــە ئاف ــوو ب ــا ب ــران ت ک

ــوێ  ــژووى ن ــى مێ ــى ژنان ــە و ڕۆڵ ــارە ژیاننام ــوێ دی ــژووى ن ــى مێ ــى ژنان ــە و ڕۆڵ ــارە ژیاننام دی
ئــەدەب و  لــە بوارەکانــى  ئــەدەب و و هاوچەرخــى کــورد  لــە بوارەکانــى  و هاوچەرخــى کــورد 
کۆمەاڵیەتــى و کوردایەتیــدا، لەوێنــەى مەســتوورەى کۆمەاڵیەتــى و کوردایەتیــدا، لەوێنــەى مەســتوورەى 
خانمــى  عادیلــه  و  خانمــى (  عادیلــه  و   )١8٤8١8٤8  -   -  ١8٠٤١8٠٤( )ئــەردەالن  ئــەردەالن 
ــادرى ســاحێبقران )١8٥٩١8٥٩ -  - ١٩٢٤١٩٢٤( (  ــادرى ســاحێبقران )کچــى عەبدولق کچــى عەبدولق
و  و (   )١٩٥٣١٩٥٣-  -  ١8٩١١8٩١( نەقیــب  حەپســەخانى  )و  نەقیــب  حەپســەخانى  و 
شــەهید لەیــال قاســم )شــەهید لەیــال قاســم )١٩٥٢١٩٥٢ -  - ١٩7٤١٩7٤(... تــاد تــا (... تــاد تــا 
ڕادەیــەک ڕوونــە و کتێــب و گوتــار و توێژینەوەیــان ڕادەیــەک ڕوونــە و کتێــب و گوتــار و توێژینەوەیــان 
پــێ  خوێنەرانیــان  و  باڵوکراوەتــەوە  پــێ لەبــارەوە  خوێنەرانیــان  و  باڵوکراوەتــەوە  لەبــارەوە 
ــى  ــە ژن ــارەدا ل ــەم گوت ــى (، ئێمــە ل ــە ژن ــارەدا ل ــەم گوت ــراون)٥٥(، ئێمــە ل ــراون)ئاشــنا ک ئاشــنا ک
ــەى ئیســالمى  ــە ڕۆژگارى خیالف ــن ل ــورد دەدوێی ــەى ئیســالمى ک ــە ڕۆژگارى خیالف ــن ل ــورد دەدوێی ک
و ســەردەمى عوســمانى بەگوێــرەى ئــەو زانیارییــە و ســەردەمى عوســمانى بەگوێــرەى ئــەو زانیارییــە 

کەمــەى وا دەســت کەوتــوون.کەمــەى وا دەســت کەوتــوون.

-  ئازایی و سەربەستیی ژنى کورد:-  ئازایی و سەربەستیی ژنى کورد:
الى هەمووان ئاشــكرایە و هۆكارەكەشــی بەڕوونی الى هەمووان ئاشــكرایە و هۆكارەكەشــی بەڕوونی 
دەزانرێــت، لــە كۆمەڵــگای ئیســالمیدا، هــەواڵ و دەزانرێــت، لــە كۆمەڵــگای ئیســالمیدا، هــەواڵ و 
ــم(  ــە - ژنان)الحری ــەزی مێین ــاری لەســەر ڕەگ ــم( زانی ــە - ژنان)الحری ــەزی مێین ــاری لەســەر ڕەگ زانی
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ــەكان  ــارەی زانیاریی ــەواوە و لەچــاو قەب ــەكان كــەم و نات ــارەی زانیاریی ــەواوە و لەچــاو قەب كــەم و نات
ــی كــورد  ــێ لەســەر ژن ــت، وەل ــەراورد ناكرێ ــی كــورد هــەر ب ــێ لەســەر ژن ــت، وەل ــەراورد ناكرێ هــەر ب
نییــە،  هــەر  بگــرە  كەمتــرە،  یەكجــار  نییــە، زانیــاری  هــەر  بگــرە  كەمتــرە،  یەكجــار  زانیــاری 
ــد  ــەی چەن ــە ژیاننام ــەیەک ل ــە گۆش ــدە هەی ــد ئەوەن ــەی چەن ــە ژیاننام ــەیەک ل ــە گۆش ــدە هەی ئەوەن
ژنێــک لــە ســەرچاوەکاندا هاتــووە و لە پێنج شــەش ژنێــک لــە ســەرچاوەکاندا هاتــووە و لە پێنج شــەش 
هەواڵێكــی ڕاگــوزاری و البــەالدا، ئامــاژە بــە ڕۆڵیــان هەواڵێكــی ڕاگــوزاری و البــەالدا، ئامــاژە بــە ڕۆڵیــان 
كەســایەتییەكی  وەک  زۆربەیانــدا  لــە  كــە  كەســایەتییەكی دراوە  وەک  زۆربەیانــدا  لــە  كــە  دراوە 
بەهێــز بــەدى دەکرێــن و ئامادەییەكــی كاریگــەر بەهێــز بــەدى دەکرێــن و ئامادەییەكــی كاریگــەر 
ژنانــى  بگــرە  دەگێــڕن،  یەكالكــەرەوە  ڕۆڵــی  ژنانــى و  بگــرە  دەگێــڕن،  یەكالكــەرەوە  ڕۆڵــی  و 
چاونەترســى وا هەبــوون دەچوونــە مەیدانــى شــەڕ و چاونەترســى وا هەبــوون دەچوونــە مەیدانــى شــەڕ و 
شــان بەشــانى کەســوکاریان دەجەنــگان)شــان بەشــانى کەســوکاریان دەجەنــگان)٦٦(، وەک (، وەک 
پیــرە دايكــى میــر دەولەتيارخانــى پیــرە دايكــى میــر دەولەتيارخانــى ســيامەنصورىســيامەنصورى  
کــە ســوارى ئەســپێک بــوو و بــە هاندانــى پیاوانــى کــە ســوارى ئەســپێک بــوو و بــە هاندانــى پیاوانــى 
کوڕەکــەی، ڕۆڵــى یەکالکــەرەوەى گێــڕا لــە شــەڕى کوڕەکــەی، ڕۆڵــى یەکالکــەرەوەى گێــڕا لــە شــەڕى 
بەرهەنگاربوونــەوەى هێــزى قزڵباشــى بەرهەنگاربوونــەوەى هێــزى قزڵباشــى صەفــەویصەفــەوی و  و 

تێکشــکاندن و باڵوەپێکردنیــان)تێکشــکاندن و باڵوەپێکردنیــان)77(.(.
فاتیمــەی كچــی ئەحمــەدی كــوڕی هەزارمێــرد لــە فاتیمــەی كچــی ئەحمــەدی كــوڕی هەزارمێــرد لــە 
کوردانــى دەڤــەرى هــەکارى- بەهدینــان، كەڵەژنێكى کوردانــى دەڤــەرى هــەکارى- بەهدینــان، كەڵەژنێكى 
و  بانــدۆر  و  بــوو  بەهێــز  کەســایەتى  و خــودان  بانــدۆر  و  بــوو  بەهێــز  کەســایەتى  خــودان 
ئاراســتەكردنی  لەســەر  زۆری  ئاراســتەكردنی كاریگەرییەكــی  لەســەر  زۆری  كاریگەرییەكــی 
سیاســەت و هەڵســوكەوتی میــر )سیاســەت و هەڵســوكەوتی میــر )ناصرالدولــةناصرالدولــة( ( 
ــی)م:٣٥٦٣٥٦ك ك  ــاڵى حەمدان ــوڕى عەبدوڵ ــی)م:حەســەنی ک ــاڵى حەمدان ــوڕى عەبدوڵ حەســەنی ک
)نازبانــو(ش  )نازبانــو(ش (،  هەبــووە)88(،  مێردییــەوە  هەبــووە)ز(  مێردییــەوە  //٩٦7٩٦7ز( 
خانمێکــى بەســااڵچووی بەئەزمــوون و دنیادیــدە و خانمێکــى بەســااڵچووی بەئەزمــوون و دنیادیــدە و 
نهێنــی پارێزبــوو، ئەبــوو تەغلوبــی حەمدانــی كــوڕی نهێنــی پارێزبــوو، ئەبــوو تەغلوبــی حەمدانــی كــوڕی 
فاتیمــەی كــورد بــڕوای تــەواوی پێ هەبــوو و وەكوو فاتیمــەی كــورد بــڕوای تــەواوی پێ هەبــوو و وەكوو 
نەیارانــی  زیندانیكردنــی  چاودێــری  و  نەیارانــی بەرپــرس  زیندانیكردنــی  چاودێــری  و  بەرپــرس 
لــە قــەاڵی ئەردەمشــت پشــتی پێدەبەســت)لــە قــەاڵی ئەردەمشــت پشــتی پێدەبەســت)٩٩(. (. 
ــر  ــر عەبدوڵــاڵی كــوڕی می ــر عەبدوڵــاڵی كــوڕی میــر خەدیجــەی هاوژینــی می خەدیجــەی هاوژینــی می
عیســای هەكاریــی خاوەنــدی قەاڵكانــی ڕابیــە و عیســای هەكاریــی خاوەنــدی قەاڵكانــی ڕابیــە و 
فــەرەح لــە زۆزانەكانــی هــەكاری لە نیــوەی یەكەمی فــەرەح لــە زۆزانەكانــی هــەكاری لە نیــوەی یەكەمی 
لــە  خــۆی  ڕۆڵــی  ئەمیــش  لــە ز،  خــۆی  ڕۆڵــی  ئەمیــش  ٦٦ك/ك/١٢١٢ز،  ســەدەی ســەدەی 
ــی دەســەاڵتی پشتاوپشــتی مێردەكــەی  ــی دەســەاڵتی پشتاوپشــتی مێردەكــەی دەربازكردن دەربازكردن

گێــڕا،  كوڕەكــەی  بــۆ  قــەاڵكان  هێشــتنەوەی  گێــڕا، و  كوڕەكــەی  بــۆ  قــەاڵكان  هێشــتنەوەی  و 
هاوژینەكــەی میــر ئیبراهیمــی بەشــنەوی خاوەنــدی هاوژینەكــەی میــر ئیبراهیمــی بەشــنەوی خاوەنــدی 
قــەاڵی فەنــەك)قــەاڵی فەنــەك)٥7٢٥7٢ك/ ك/ ١١77١١77ز(، ژنێكــی زۆرزان و ز(، ژنێكــی زۆرزان و 
چاونەتــرس و لێهاتــوو بــوو، دڵســۆزی مێردەكــەی چاونەتــرس و لێهاتــوو بــوو، دڵســۆزی مێردەكــەی 
توانــی  خــۆی  زیرەكــی  و  بوێــری  بــە  توانــی بــوو،  خــۆی  زیرەكــی  و  بوێــری  بــە  بــوو، 
ــە پیالنــی عیســای شــووبرای دەربــاز  ــە پیالنــی عیســای شــووبرای دەربــاز مێردەكــەی ل مێردەكــەی ل
بــكات و كارێكــی وا بــكات پالنەكــەی ســەرنەگرێت بــكات و كارێكــی وا بــكات پالنەكــەی ســەرنەگرێت 

و شكســت بهێنێــت)و شكســت بهێنێــت)١٠١٠(.(.
بەاڵم ئەوەی لێرەدا جێگای بایەخ و هەڵوەستەیە بەاڵم ئەوەی لێرەدا جێگای بایەخ و هەڵوەستەیە 
و تــا بڵێــی گرنگــە دەرهــەق ژنــی كــورد، ئەوەیــە و تــا بڵێــی گرنگــە دەرهــەق ژنــی كــورد، ئەوەیــە 
ــەوە،  ــەوە، كــە بەدڵنیاییــەوە دەشــێ بڵێیــن هــەر لەكۆن كــە بەدڵنیاییــەوە دەشــێ بڵێیــن هــەر لەكۆن
كۆمەڵــگای  دەنێــو  و  كوردســتان  ناوخــۆی  كۆمەڵــگای لــە  دەنێــو  و  كوردســتان  ناوخــۆی  لــە 
كــورد  ژنــی  كوردەواریــدا،  خۆڕســکی  و  كــورد خاكــی  ژنــی  كوردەواریــدا،  خۆڕســکی  و  خاكــی 
ــاری  ــز گوش ــتەبەركراوە و هەرگی ــۆ دەس ــازادی ب ــاری ئ ــز گوش ــتەبەركراوە و هەرگی ــۆ دەس ــازادی ب ئ
ــێت  ــەرپۆش بپۆش ــك و س ــەر  لەچ ــە س ــێت نەخراوەت ــەرپۆش بپۆش ــك و س ــەر  لەچ ــە س نەخراوەت
و ناچــار نەكــراوە بــە نادڵــی ئــەم كارە بــكات، و ناچــار نەكــراوە بــە نادڵــی ئــەم كارە بــكات، 
بەڵكــوو بەوپــەڕی سەربەســتی و ســەرفرازییەوە بەڵكــوو بەوپــەڕی سەربەســتی و ســەرفرازییەوە 
جوواڵوەتــەوە و شانبەشــانی پیــاوان، بەشــداریی جوواڵوەتــەوە و شانبەشــانی پیــاوان، بەشــداریی 
ڕاپەڕاندنــی كار و ئەركەكانــی سەرشــانی كــردووە و ڕاپەڕاندنــی كار و ئەركەكانــی سەرشــانی كــردووە و 
بــە ئــازادی و بــێ لەمپــەر تێكەڵــی پیــاوان بــووە، بــە ئــازادی و بــێ لەمپــەر تێكەڵــی پیــاوان بــووە، 
ــی  ــەر ئەرێنییەكان ــە ه ــە الیەن ــە ل ــەش یەكێك ــی ئەم ــەر ئەرێنییەكان ــە ه ــە الیەن ــە ل ــەش یەكێك ئەم
كۆمەڵــگای دێرینــى كــوردەواری و نیشــانەیەكی كۆمەڵــگای دێرینــى كــوردەواری و نیشــانەیەكی 
پیــاوی  دڵپاكــی  و  هۆشــیاری  و  پیــاوی تێگەیشــتوویی  دڵپاكــی  و  هۆشــیاری  و  تێگەیشــتوویی 
مەحمــوودی  نەجمەددیــن  مەحمــوودی   نەجمەددیــن  صۆفــیصۆفــی  كــوردە، كــوردە، 
ــااڵنێکى  ــەدە، س ــەوت س ــە ح ــەر ل ــااڵنێکى  ب ــەدە، س ــەوت س ــە ح ــەر ل ــی ب ــیئەصفەهان ئەصفەهان
درێــژ لــە چیاکانــى هەورامــان گۆشــەگیر بــوو و تــا درێــژ لــە چیاکانــى هەورامــان گۆشــەگیر بــوو و تــا 
مردنــى ســەرقاڵى دینــدارى و خوداپەرســتى بــووە مردنــى ســەرقاڵى دینــدارى و خوداپەرســتى بــووە 
و لــە پــاوە نێــژواوە و لــە نزیکــەوە ئاشــناى جڤاکــى و لــە پــاوە نێــژواوە و لــە نزیکــەوە ئاشــناى جڤاکــى 
کــوردەوارى بــووە، ئــەم ئــازادی بەخشــینەی كــورد کــوردەوارى بــووە، ئــەم ئــازادی بەخشــینەی كــورد 
بــە ژنانیــان، بــە بێغیرەتــى و نامەردیــی ژمــاردووە بــە ژنانیــان، بــە بێغیرەتــى و نامەردیــی ژمــاردووە 
و بــە كارێكــی نــاڕەوا و ناپەســند و دەرچــوون لــە و بــە كارێكــی نــاڕەوا و ناپەســند و دەرچــوون لــە 
شــەرعی ئیســالم دانــاوە و دەڵێــت نــەک تەنیــا لــەم شــەرعی ئیســالم دانــاوە و دەڵێــت نــەک تەنیــا لــەم 
ــەم  ــە ســەرپاکى کوردســتان ئ ــەرە، بەڵکــوو ل ــەم دەڤ ــە ســەرپاکى کوردســتان ئ ــەرە، بەڵکــوو ل دەڤ
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دیــاردە دزێــو و بــاوە بــە تونــدى ڕەخنــە و گازندەى دیــاردە دزێــو و بــاوە بــە تونــدى ڕەخنــە و گازندەى 
لــێ گرتــوون و گوایــە چ بیانــوو و پاســاوێکى دینــى لــێ گرتــوون و گوایــە چ بیانــوو و پاســاوێکى دینــى 
و مەعقــوول و چ ســوود و بەرژەوندییــەک لــەم و مەعقــوول و چ ســوود و بەرژەوندییــەک لــەم 

ــە)١١١١(.(. ــە نیی ــە)بیدعەی ــە نیی بیدعەی
ــەم  ــا ئ ــی كــورد ت ــاردەی سەرنەپۆشــینی ژنان ــەم دی ــا ئ ــی كــورد ت ــاردەی سەرنەپۆشــینی ژنان دی
ــەرنجى  ــەى س ــوو و مای ــەر ماب ــی ه ــااڵنەی دوای ــەرنجى س ــەى س ــوو و مای ــەر ماب ــی ه ــااڵنەی دوای س
كەســانی بیانــی و گەڕیــدە ڕۆژئاواییــەکان بــوو و لــە كەســانی بیانــی و گەڕیــدە ڕۆژئاواییــەکان بــوو و لــە 
ــوو  ــوون، بەڵك ــەوە ئاخافت ــتەکانیاندا لەبارەی ــوو یاداش ــوون، بەڵك ــەوە ئاخافت ــتەکانیاندا لەبارەی یاداش
لــە ژنانــی  لــە ژنانــی وەك خاڵێكــی جیاكردنەوەیــان بــوو  وەك خاڵێكــی جیاكردنەوەیــان بــوو 
ــەو گەشــتیار و  ــەی ئ ــی دەرهاوســێ ، زۆرب ــەو گەشــتیار و میللەتان ــەی ئ ــی دەرهاوســێ ، زۆرب میللەتان
ــتان و  ــە كوردس ــەی هاتوونەت ــات و گەڕیدان ــتان و دیبلۆم ــە كوردس ــەی هاتوونەت ــات و گەڕیدان دیبلۆم
بەچــاوی خۆیــان ژنی كوردیــان بینیوە، پێداگیرییان بەچــاوی خۆیــان ژنی كوردیــان بینیوە، پێداگیرییان 
لەســەر ئــەم ڕاســتییە كــردووە و بەڕاشــكاوی باســی لەســەر ئــەم ڕاســتییە كــردووە و بەڕاشــكاوی باســی 
ئــازادی و كراوەییــان كــردووە، یــان هــەر هیــچ ئــازادی و كراوەییــان كــردووە، یــان هــەر هیــچ 
نەبێــت، دانیــان بــەوەدا نــاوە كــە لــە هــی عــەرەب و نەبێــت، دانیــان بــەوەدا نــاوە كــە لــە هــی عــەرەب و 
تــورك و فــارس ئازادتــر و ســەربەخۆترن، لەوانــەش تــورك و فــارس ئازادتــر و ســەربەخۆترن، لەوانــەش 
دەڵێــت  کــە  دەڵێــت (  کــە   )١88٤١88٤  -   - لیــرخ)١8٢8١8٢8  لیــرخ)پیوتــەر  پیوتــەر 
ــتیی  ــوردان سەربەس ــەوە، ک ــارس و تورک ــەالی ف ــتیی ب ــوردان سەربەس ــەوە، ک ــارس و تورک ــەالی ف ب
گەلێــک  لــە  و  ژنانیــان  بەخشــیوەتە  گەلێــک تەواویــان  لــە  و  ژنانیــان  بەخشــیوەتە  تەواویــان 
ڕووەوە هاوشــێوەى ئەوڕوپییەکانــن)ڕووەوە هاوشــێوەى ئەوڕوپییەکانــن)١٢١٢( و پێشــتر ( و پێشــتر 
گەڕۆكــی ئیتاڵــی پیتــرۆ دیــال ڤــاال)گەڕۆكــی ئیتاڵــی پیتــرۆ دیــال ڤــاال)١٥8٦١٥8٦ -  - ١٦٥٢١٦٥٢( ( 
ــت  ــە كوردســتان، دەڵێ ــت ز هاتووەت ــە كوردســتان، دەڵێ ــە ســاڵی١٦١7١٦١7ز هاتووەت ــاڵیك ــە س ك
ژنانــی كــورد بــێ ســەرپۆش و بــە سەربەســتی ژنانــی كــورد بــێ ســەرپۆش و بــە سەربەســتی 
بەنێــو پیاوانــدا دەســووڕینەوە، چ لەگــەڵ پیاوانــی بەنێــو پیاوانــدا دەســووڕینەوە، چ لەگــەڵ پیاوانــی 
خۆیــی بێــت، یــان بیانــی، ئازادانــە دەدوێــن)خۆیــی بێــت، یــان بیانــی، ئازادانــە دەدوێــن)١٣١٣(، (، 
-١8٢١١8٢١(یــش (یــش   -  ١787١787( ڕیــچ  جیمــس  )کلۆدیــۆس  ڕیــچ  جیمــس  کلۆدیــۆس 
ــک  ــى کوردســتان گەلێ ــەى ژنان ــت: “ پلەوپای ــک دەڵێ ــى کوردســتان گەلێ ــەى ژنان ــت: “ پلەوپای دەڵێ
چاکتــرە لــەوەى تورکیــا و ئێــران و مێردەکانیــان بە چاکتــرە لــەوەى تورکیــا و ئێــران و مێردەکانیــان بە 
یەکســانى ڕەفتاریــان لەگــەڵ دەکــەن و ژنانــى کورد یەکســانى ڕەفتاریــان لەگــەڵ دەکــەن و ژنانــى کورد 
ــا  ــە کۆیلەئاس ــەن ک ــورک دەک ــى ت ــە ژنان ــە ب ــا گاڵت ــە کۆیلەئاس ــەن ک ــورک دەک ــى ت ــە ژنان ــە ب گاڵت
ــت (، یەکێکــى دى دەڵێــت  ملکــەچ و ژێردەســتن”)ملکــەچ و ژێردەســتن”)١٤١٤(، یەکێکــى دى دەڵێ
ــى کار و  ــە دەم ــن، چ ل ــێ سەرپۆش ــورد ب ــى ک ــى کار و ژن ــە دەم ــن، چ ل ــێ سەرپۆش ــورد ب ــى ک ژن
فرمانــدا و چ لــە دەمــى کۆبوونەوەیــان لەگــەڵ فرمانــدا و چ لــە دەمــى کۆبوونەوەیــان لەگــەڵ 

ــدا و پێوەندیــی ژن و مێــردی کــورد، ژیانــى  ــدا و پێوەندیــی ژن و مێــردی کــورد، ژیانــى پیاوان پیاوان
ــەوە)١٥١٥(.(. ــر دەهێنێت ــم بەبی ــى ئەوڕوپایی ــەوە)خێزانی ــر دەهێنێت ــم بەبی ــى ئەوڕوپایی خێزانی

ژنــی كــورد بــۆ پرســی شــەرەف و نامووســیش تــا ژنــی كــورد بــۆ پرســی شــەرەف و نامووســیش تــا 
بڵێــی مكــوڕ بــوو، ئەگــەر بیانزانیایــە یەكێكــی بیانــی بڵێــی مكــوڕ بــوو، ئەگــەر بیانزانیایــە یەكێكــی بیانــی 
چــاوی بڕیوەتــە نامووســیان، ئــەوە بــێ دوودڵــى چــاوی بڕیوەتــە نامووســیان، ئــەوە بــێ دوودڵــى 
دەهاتنــە دەســت و پڕیــان دەدایــێ، وەک چــۆن دەهاتنــە دەســت و پڕیــان دەدایــێ، وەک چــۆن 
شــێرەکچەکەى هــۆزى بڵبــاس زگــى بەرپرســێکى شــێرەکچەکەى هــۆزى بڵبــاس زگــى بەرپرســێکى 
هەڵــدڕى)١٦١٦(، (،  تەعداکــەرى  عوســمانیی  هەڵــدڕى)تورکــى  تەعداکــەرى  عوســمانیی  تورکــى 
ــارە  ــردەوە، دی ــاگادار دەك ــێ ئ ــەی ل ــان هاوژینەک ــارە ی ــردەوە، دی ــاگادار دەك ــێ ئ ــەی ل ــان هاوژینەک ی
پیاوانیــش لــە ئاســت زێدەگاڤــی بۆ ســەر شــەرەفیان پیاوانیــش لــە ئاســت زێدەگاڤــی بۆ ســەر شــەرەفیان 
بیانــى  کەســانى  لەگــەڵ  شــێواز  توندتریــن  بیانــى بــە  کەســانى  لەگــەڵ  شــێواز  توندتریــن  بــە 
دەجوواڵنــەوە، لــەم بارەیــەوە لــە بەســەرهاتێكدا دەجوواڵنــەوە، لــەم بارەیــەوە لــە بەســەرهاتێكدا 
ــی واســت -  ــووە كــە چــۆن كوردێكــی ناوچەكان ــی واســت - هات ــووە كــە چــۆن كوردێكــی ناوچەكان هات
کــوت، دەمێــك هاوژینەكــەی ئــاگاداری كردووەتــەوە کــوت، دەمێــك هاوژینەكــەی ئــاگاداری كردووەتــەوە 
كە ئەو حەكیمە كە ئەو حەكیمە نەصرانییەینەصرانییەی وا كەڵەشــاخ  لە ڕانی  وا كەڵەشــاخ  لە ڕانی 
ــتدرێژی  ــە دەس ــە و بەتەمای ــازی خراپ ــت، نی ــتدرێژی دەگرێ ــە دەس ــە و بەتەمای ــازی خراپ ــت، نی دەگرێ
بكاتەســەری، بــێ  ســێ و دوو ڕابــووە حەكیمەكــەی بكاتەســەری، بــێ  ســێ و دوو ڕابــووە حەكیمەكــەی 
ــەرت  ــەک و ك ــۆ چۆڵەوانیی ــی ب ــووە و بردوویەت ــەرت گرت ــەک و ك ــۆ چۆڵەوانیی ــی ب ــووە و بردوویەت گرت

ــردووە)١7١7(.(. ــی ك ــردووە)كەرت ــی ك كەرت
لێــرەدا مــادام بابەتەکــە لەمــەڕ ژنــى کوردەوەیــە، لێــرەدا مــادام بابەتەکــە لەمــەڕ ژنــى کوردەوەیــە، 
ــک  ــە کوردێ ــەرهاتى کچ ــم بەس ــە پێویســتى دەزان ــک ب ــە کوردێ ــەرهاتى کچ ــم بەس ــە پێویســتى دەزان ب
دووبــارە بگێڕمــەوە، کوردێــک بــە خاووخێزانــەوە دووبــارە بگێڕمــەوە، کوردێــک بــە خاووخێزانــەوە 
ئــاوارەى واڵتــی شــام بووبــوو و لــە قــەاڵی شــیزەر ئــاوارەى واڵتــی شــام بووبــوو و لــە قــەاڵی شــیزەر 
ــن  ــامة ب ــەی )أس ــی بنەماڵ ــابووەوە و خزمەت ــن گیرس ــامة ب ــەی )أس ــی بنەماڵ ــابووەوە و خزمەت گیرس
ــەم  ــرد، ئ ــەم ز(ى دەك ــرد، ئ ــي: م٥8٤٥8٤ک/ ک/ ١١88١١88ز(ى دەك ــذ الکنان ــي: ممنق ــذ الکنان منق
قەاڵیە دەکەوێتە ســەرووی شــاری حەما)حماه(ـــەوە قەاڵیە دەکەوێتە ســەرووی شــاری حەما)حماه(ـــەوە 
و لــە لێــوارى زێــی و لــە لێــوارى زێــی عاصــیعاصــی، کابــراى كــورد كچێكــی ، کابــراى كــورد كچێكــی 
ــە ڕۆژیكــی ســااڵنی٥١7٥١7   ــوو، ل ــول هەب ــاوی ڕف ــە ن ــە ڕۆژیكــی ســااڵنیب ــوو، ل ــول هەب ــاوی ڕف ــە ن ب
--٥١8٥١8ك/ ك/ ١١٢٢١١٢٢ - -١١٢٣١١٢٣ز فەڕەنجــە خاچهەڵگــرەكان ز فەڕەنجــە خاچهەڵگــرەكان 
لــە پڕێكــدا پەالمــاری قــەاڵى شــیزەریان دا و كەوتنە لــە پڕێكــدا پەالمــاری قــەاڵى شــیزەریان دا و كەوتنە 
تااڵنكــردن، ســوارەیەكی فەڕەنجــە ڕفولــی چنــگ تااڵنكــردن، ســوارەیەكی فەڕەنجــە ڕفولــی چنــگ 
كــەوت و ڕفانــدی، ئــەم كارەســاتە كابــرای كــورد و كــەوت و ڕفانــدی، ئــەم كارەســاتە كابــرای كــورد و 
موســڵمانی پەســت و دڵگــران كــرد و تووشــى هــەر موســڵمانی پەســت و دڵگــران كــرد و تووشــى هــەر 
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كەســێك دەهــات دەردی دڵــی خــۆی بــۆ هەڵدەڕشــت كەســێك دەهــات دەردی دڵــی خــۆی بــۆ هەڵدەڕشــت 
و تێــی دەگەیانــد كچەکەی ڕفێنراوە، بەاڵم ڕفول الی و تێــی دەگەیانــد كچەکەی ڕفێنراوە، بەاڵم ڕفول الی 
نەنگــی بــوو بكەوێتــە چنگــی بیانییــەك و دوژمنێــک نەنگــی بــوو بكەوێتــە چنگــی بیانییــەك و دوژمنێــک 
ــەوە  ــپی فەڕەنجییەك ــەر ئەس ــۆی لەس ــە خ ــەوە و بوێران ــپی فەڕەنجییەك ــەر ئەس ــۆی لەس ــە خ و بوێران
فــڕێ دابــووە نــاو زێــی فــڕێ دابــووە نــاو زێــی عاصییــەوەعاصییــەوە و خنكابــوو،  و خنكابــوو، 
ئوســامە دەڵێــت: بــۆ بەیانییەكــەی بەســەر ئوســامە دەڵێــت: بــۆ بەیانییەكــەی بەســەر عاصــیعاصــی  
دا دەڕۆیشــتین و لــە كەنــار ئاوەكــەوە تارماییەكمــان دا دەڕۆیشــتین و لــە كەنــار ئاوەكــەوە تارماییەكمــان 
بــەدی کــرد، غواڵمێكمــان نــارد بەمەلــە بــڕوات، بــەدی کــرد، غواڵمێكمــان نــارد بەمەلــە بــڕوات، 
بزانێــت چییــە، كــە هاتــەوە زانیمــان ئــەو ڕەشــاییە بزانێــت چییــە، كــە هاتــەوە زانیمــان ئــەو ڕەشــاییە 
تەرمــی ڕفولــە كــە جلێكــی شــینی پۆشــیبوو و لــە تەرمــی ڕفولــە كــە جلێكــی شــینی پۆشــیبوو و لــە 
ــە  ــوو، پێموای ــر بووب ــە - گی ــوو، پێموای ــر بووب ــەک - صەفصــاف صەفصــاف - گی ــەک - داربیی داربیی
ســەربوردەی كچــە كافرۆشــی لــەم بەســەرهاتەوە ســەربوردەی كچــە كافرۆشــی لــەم بەســەرهاتەوە 
ســەرچاوەی گرتــووە و پێشــتر بــە درێــژى لــەم ســەرچاوەی گرتــووە و پێشــتر بــە درێــژى لــەم 

ــە دواوم)١8١8(.(. ــە دواوم)بابەت بابەت
برادەرێــک  بڵێــم کــە  لێــرەدا  برادەرێــک جێــى خۆیەتــى  بڵێــم کــە  لێــرەدا  جێــى خۆیەتــى 
بەســەرهاتى  لەبــارەى  گوتارێکــى  بەســەرهاتى ،  لەبــارەى  گوتارێکــى   ،٢٠٠٩٢٠٠٩ ســاڵی ســاڵی 
ــوون(  ــە گۆڤارى)هەڵب ــە کافرۆشــیی ل ــى کچ ــوون( دێرین ــە گۆڤارى)هەڵب ــە کافرۆشــیی ل ــى کچ دێرین
باڵوکــردەوە و لــە زارى کابرایەکــەوە، گێڕابوویــەوە باڵوکــردەوە و لــە زارى کابرایەکــەوە، گێڕابوویــەوە 
ــوردوو و  ــەدەى ڕاب ــی س ــااڵنى س ــرى س ــۆ هەولێ ــوردوو و ب ــەدەى ڕاب ــی س ــااڵنى س ــرى س ــۆ هەولێ ب
ــە کچــەى  ــز و گوای ــە کچــەى ڕۆژگارى دەســەاڵتدارانى ئینگلی ــز و گوای ڕۆژگارى دەســەاڵتدارانى ئینگلی
کافــرۆش لــە بنەماڵەیەکــى ئــاوارەى شــکاک بــووە کافــرۆش لــە بنەماڵەیەکــى ئــاوارەى شــکاک بــووە 
ــە  ــر ل ــى، دوات ــز ڕفاندوویەت ــەرێکى ئینگلی ــە و ئەفس ــر ل ــى، دوات ــز ڕفاندوویەت ــەرێکى ئینگلی و ئەفس
و  ڕۆژنامــە  چەنــدان  و  کۆمەاڵیەتییــەکان  و تــۆڕە  ڕۆژنامــە  چەنــدان  و  کۆمەاڵیەتییــەکان  تــۆڕە 
ــى  ــەوە و وەک ڕاســتییەکى مێژووی ــەوە و وەک ڕاســتییەکى مێژوویــى ســایتدا باڵوکرای ســایتدا باڵوکرای
ســەلما، ئەوجــا کرایــە فیلمــى ســینەمایی و ڕۆمــان، ســەلما، ئەوجــا کرایــە فیلمــى ســینەمایی و ڕۆمــان، 
ئــەو بــرادەرە بــەم دواییــە و پــاش نزیکــەى ســێزدە ئــەو بــرادەرە بــەم دواییــە و پــاش نزیکــەى ســێزدە 
ــد کــە ئــەو  ــد کــە ئــەو ســاڵ، گەیشــتە قەناعــەت و ڕای گەیان ســاڵ، گەیشــتە قەناعــەت و ڕای گەیان
چیڕۆکــە هەڵبەســتراوە و وێنەکــەش دەســتکردە و چیڕۆکــە هەڵبەســتراوە و وێنەکــەش دەســتکردە و 
ــۆ  ــەرهاتەکەى ب ــەى بەس ــەو کەس ــە و ئ ــو نیی ــۆ فۆت ــەرهاتەکەى ب ــەى بەس ــەو کەس ــە و ئ ــو نیی فۆت
بــاوەڕ نییــە و لەخۆیــەوە  بــاوەڕ نییــە و لەخۆیــەوە گێڕاوەتــەوە جێــگاى  گێڕاوەتــەوە جێــگاى 
پێکــەوەى نــاوە، بەمــەش ڕاســتیى بۆچــوون و پێکــەوەى نــاوە، بەمــەش ڕاســتیى بۆچــوون و 
گومانــى منــی لــەو ســیناریۆیە ســەلماند و ئــەم گومانــى منــی لــەو ســیناریۆیە ســەلماند و ئــەم 
هەڵوێستەشــى شــایانی دەستخۆشــى و سپاســە و هەڵوێستەشــى شــایانی دەستخۆشــى و سپاســە و 

بێگومــان دەســتبەرداربوون لــە بۆچوونێکــى پێشــتر بێگومــان دەســتبەرداربوون لــە بۆچوونێکــى پێشــتر 
بــە حەقیقەتــى پرســێک، مەرجێکــى  داننــان  بــە حەقیقەتــى پرســێک، مەرجێکــى و  داننــان  و 

ــتخوازە. ــژەرەی زانس ــی توێ ــتخوازە.بنەڕەتی ــژەرەی زانس ــی توێ بنەڕەتی

سەرچاوە و پەراوێز:سەرچاوە و پەراوێز:
ابــن منظــور )م: 711711ك/ ك/  بــۆ نموونــە بڕوانــە:  ابــن منظــور )م: (  بــۆ نموونــە بڕوانــە:   )11((
دار صادر)بیــروت: 199٣199٣(، (،  العــرب،  لســان  دار صادر)بیــروت: ز(،  العــرب،  لســان  1٣111٣11ز(، 

..٦٢٥٦٢٥ //٤٤
))٢٢( محمــد بــن علــی ظهيــرى ســمرقندى، ســندبادنامە ( محمــد بــن علــی ظهيــرى ســمرقندى، ســندبادنامە 

)ئیســتانبول: )ئیســتانبول: 19٤٨19٤٨(، ص(، ص٥9٥9..
))٣٣( حســین بــن محمــد بــن أبــی الرضــا آوى، ترجمــە ( حســین بــن محمــد بــن أبــی الرضــا آوى، ترجمــە 
إقبــال )طهــران:  بإهتمــام عبــاس  إقبــال )طهــران: محاســن أصفهــان،  بإهتمــام عبــاس  محاســن أصفهــان، 

ص1717.. صش(،  1٣٢٨1٣٢٨ش(، 
))٤٤( تاریــخ عالــم آراى عباســى، إنتشــارات أمیــر کبیــر ( تاریــخ عالــم آراى عباســى، إنتشــارات أمیــر کبیــر 

)تهران: )تهران: 1٣٨71٣٨7ش(، ش(، ٢٢//799799..
جەبــاری:  جەبــار  شــەهید  کتێبەکــەى  لەوانــە  جەبــاری: (  جەبــار  شــەهید  کتێبەکــەى  لەوانــە   )٥٥((
ئافرەتــە ناودارەکانــى کــورد، چ. شــیمال )کەرکــوک: ئافرەتــە ناودارەکانــى کــورد، چ. شــیمال )کەرکــوک: 

7٦7٦ل.ل.  ) )19٦919٦9
))٦٦( پیوتــر لیــرخ، دراســات عــن األكــراد، ترجمــة د. ( پیوتــر لیــرخ، دراســات عــن األكــراد، ترجمــة د. 

عبــدي حاجــي )دمشــق: عبــدي حاجــي )دمشــق: 199٢199٢(، ص(، ص٢1٢1..
 ،) ،)٢٠٠1٢٠٠1 )أربیــل:  العربیــة  الترجمــة  شــرفنامە،  )أربیــل: (  العربیــة  الترجمــة  شــرفنامە،   )77((

صص٥٥٥٥٥٥..
))٨٨( التنوخــي، الفــرج بعــد الشــدة )بیــروت:  ( التنوخــي، الفــرج بعــد الشــدة )بیــروت:  19711971(، (، 
 ،) ،)197٨197٨ )بيــروت:  المحاضــرة  نشــوار  )بيــروت: ،  المحاضــرة  نشــوار   ،1٠91٠9  ، ،1٠٨1٢٢//٠٨
ــروت:  ــخ )بی ــي التأری ــل ف ــر، الكام ــن األثي ــروت: ، اب ــخ )بی ــي التأری ــل ف ــر، الكام ــن األثي ٣٣/ / ٢٢٢٢--٢٣٢٣، اب

..٤٥٤٥//77  ،) ،)٢٠٠7٢٠٠7
))99( الفرج بعد الشدة، ( الفرج بعد الشدة، ٢٢//1٨٤1٨٤--1٨٥1٨٥..
))1٠1٠( الكامل، ( الكامل، ٨٨//7٠٤7٠٤، ، 99//٣٠٥٣٠٥--٣٠٦٣٠٦..

ــران:  ــن )ته ــن ومســالك الصادقی ــج الطالبی ــران: ( مناه ــن )ته ــن ومســالك الصادقی ــج الطالبی ))1111( مناه
ص19٤19٤.. صش(،  1٣9٣1٣9٣ش(، 

))1٢1٢( دراسات عن األكراد، ص( دراسات عن األكراد، ص٢1٢1، ، ٣٣٣٣..
))1٣1٣( رحلــة بیتــرو دیلــا فالیــه الــی العــراق ، ص( رحلــة بیتــرو دیلــا فالیــه الــی العــراق ، ص٨٤٨٤--

..٨٥٨٥
))1٤1٤( رحلــة ریــج الــى العــراق عــام ( رحلــة ریــج الــى العــراق عــام 1٨٢٠1٨٢٠، ترجمــة ، ترجمــة 

)بیــروت: ٢٠٠٨٢٠٠٨(، ص(، ص٢7٢٢7٢.. نــوري  الدیــن  )بیــروت: بهــاء  نــوري  الدیــن  بهــاء 
))1٥1٥( دراسات عن األكراد، ص( دراسات عن األكراد، ص٢1٢1--٢٢٢٢..

))1٦1٦( رحلة ڕیج، ص( رحلة ڕیج، ص٢7٢٢7٢- - ٢7٣٢7٣..
 ،) ،)19٦٢19٦٢ )بيــروت  الهــوی  ذم  الجــوزي،  إبــن  )بيــروت (  الهــوی  ذم  الجــوزي،  إبــن   )1717((

..٤9٣٤9٣ //11
))1٨1٨( كتــاب اإلعتبــار )بیــروت: ( كتــاب اإلعتبــار )بیــروت: ٢٠٠٣٢٠٠٣(، ص(، ص٢٤٢٢٤٢--٢٤٣٢٤٣، ، 
لــەم بارەیــەوە بگەڕێــوە بــۆ كتێبەکــەم: لەبــارەى مێژوو لــەم بارەیــەوە بگەڕێــوە بــۆ كتێبەکــەم: لەبــارەى مێژوو 

و کەلتورى کوردییەوە)ســلێمانى: و کەلتورى کوردییەوە)ســلێمانى: ٢٠٢1٢٠٢1(، ل(، ل٤7٤7- - ٦٣٦٣..


