کورتە باسێک لەبارەى

مێژووى ژنی كوردەوە

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

 ژن نەک ئافرەت:ســەرەتا و بــەر لــەوەى لــە بابەتەکــە بدوێیــن،
پێویســتە ئــەو هەقیقەتــە بزانیــن کــە لــە گشــت
خەرمانــى ئەدەبــى زارەکــى و فۆلکلۆریــى کــوردی
و لــە ســەرجەم ئەدەبیاتــى کالســیکیی کوردیــدا،
بــۆ ناوهێنانــى ڕەگــەزى مێینــە و لــە بەرانبــەر
پیــاو و مێــرددا ،هــەردەم ژن بــەکار هاتــووە :ژن
و پیــاو ،یــان ژن و مێــرد و وشــەى داتاشــراو و
نادروســتى (ئافــرەت) بوونــى نییــە و تازەبــاوە
و نزیکــەى ســەدەیەک لەمەوبــەر لــە بێئاگایــی و
ناشــارەزاییەوە هێنرایــە نــاو زمــان و فەرهەنگــى
کوردییــەوە و ناڕەوایانــە وەک هاوواتــاى پەیڤــى
ڕەســەنى (ژن) جێگیــر کــرا ،بگــرە پتــر بــەکار
دەهێنــرا تــا جێــگاى گرتــەوە و ســاڵى  ١٩٣٠بــۆ
داکۆکیکــردن لــە مــاف و خواســتەکانی ژنانــى
کــورد ،ڕێکخــراوى (کۆمەڵــەى ئافرەتانــى کــورد)
لــە ســلێمانى دامــەزرا و دواتریــش ڕۆژى ١٢ - ١١
  ١٩٥٣یەکێتیــی ئافرەتانــى کوردســتان هاتــەدامەزرانــدن.
ڕوون و ئاشــکرایە وشــەی(ئافرەت) نــە لــە
نــاوى ژنــە خوداوەنــدى گریکى(ئەفرۆدایــت) و نــە
لــە چاوگــى (ئەفرانانــدن) و نــە لــە چ وشــەیەکی
کۆنــى دیــی زمانــە ئێرانییەکانــەوە نەهاتــووە وەک
کەســانى ناشــارەزا لەخۆیانــەوە دەیڵێنــەوە ،بەڵکوو
بەکوردیکــراوى عەورات(عــورات)ى فارســییە و
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ئەویــش لــە (عــورة)ی عەرەبییــەوە وەرگیــراوە،
بــە واتــاى کەموکــووڕی و ناتــەواوى و عەیبــداری
 )١و وەک صیفەتێــک
(الخلــل والنقــص والعیــب)()١
زیاتــر بــە ژنانــەوە دەلکێنــرا ،بــەو پێیــەى لــە
کولتــوورى ئایینیــی ئیســامیدا زۆربــەى هــەرەزۆرى
جەســتەى ژن عەیبــدارە و مایــەى شــەرمەزارییە
و نابێــت لــە مــاڵ بێتــەدەر و کەســانى بیانــى
بیبینــن ،ئەگــەر بێتــە دەر ،ئــەوە شــەیتان فریــوى
دەدات تــا خــۆى بڕازێنێتــەوە و لەخشــتەى دەبــات
و خەڵکیــی پــێ گیــرۆدە دەکات ،بڕوانــە :الترمــذي
892ز) ،ســنن الترمــذي ،حديــث رقــم
ك892 /ز)،
279ك/
(م279 :
 ،)1173دواتــر فــارس ئــەم صیفەیــەی ژنیــان وەک
،)1173
نــاو وەرگــرت و هاوواتــاى (زن  -ژن) بەکاریــان
دەهێنــا ،بــەاڵم ئــەوان لەمێــژە دەســتبەردارى بــوون
و لــە فارســیی ئەمــڕۆدا نەمــاوە.
لــە چەنــد تێکســتێکى فارســیی ســەدەکانى
ناوەڕاســتدا ،زیــاد لــە جارێــک وشــەى (عــورات)
تــەواو بــە واتــاى ژن هاتــووە ،لــە دەقێکــى ســەدەى
١٢ز هاتــووە “ :وبــر دل أطفــال وعــورات أو
ک١٢/ز
٦٦ک/
 ،)٢لــە
كــى يتيــم وبيــوه شــوند نمــى بخشــايد”(،)٢
٧٢٩ک/
ک/
دەقێکــى دى هاتــووە کــە بــۆ ســاڵى ٧٢٩
١٣٢٩ز دەگەڕێتــەوە :ســااڵنە لــە وەرزى نــەورۆزدا،
١٣٢٩ز
ســەرپاکى خەڵکــى ئەســپەهان لــە “ ...وخــاص
وعــام وأطفــال وعــورات” خۆیــان ســازدەدا و
ئاهەنگیــان دەگێــڕا(.)٣٣
).
١٦٣٢ز)
ز)
ئەســکەندەر بێگــى تورکمــان(م١٦٣٢ :
مێژوونووســى شــا عەباســى ســەفەوی لــە میانــەى
گێڕانــەوەى گرتنــى قــەاڵى دمدمــى دەڤــەرى
تەرگــەوەڕى ئورمــێ و ڕەشــبگیریی خەڵکەکــەى
دەڵێـــت :نزیکــەى هــەزار کــەس لــە “  ...وأطفــال
 .)٤ڕاســتییەکى گومانبڕیشــە
وعــورات” بەدیل گیران(.)٤
کــە عــەورات بەرەبــەرە ســووا و دەنگەکانــى ســووک
کــران تــا بــوو بــە ئافــرەت.

دیــارە ژیاننامــە و ڕۆڵــى ژنانــى مێــژووى نــوێ
و هاوچەرخــى کــورد لــە بوارەکانــى ئــەدەب و
کۆمەاڵیەتــى و کوردایەتیــدا ،لەوێنــەى مەســتوورەى
 )١٨٤٨و عادیلــه خانمــى
)١٨٤٨ - ١٨٠٤
ئــەردەالن ((١٨٠٤
))١٩٢٤
١٩٢٤ - ١٨٥٩
کچــى عەبدولقــادرى ســاحێبقران ((١٨٥٩
 )١٩٥٣و
)١٩٥٣-- ١٨٩١
و حەپســەخانى نەقیــب ((١٨٩١
 ...)١٩٧٤تــاد تــا
...)١٩٧٤ - ١٩٥٢
شــەهید لەیــا قاســم ((١٩٥٢
ڕادەیــەک ڕوونــە و کتێــب و گوتــار و توێژینەوەیــان
لەبــارەوە باڵوکراوەتــەوە و خوێنەرانیــان پــێ
 ،)٥ئێمــە لــەم گوتــارەدا لــە ژنــى
ئاشــنا کــراون(،)٥
کــورد دەدوێیــن لــە ڕۆژگارى خیالفــەى ئیســامى
و ســەردەمى عوســمانى بەگوێــرەى ئــەو زانیارییــە
کەمــەى وا دەســت کەوتــوون.
 ئازایی و سەربەستیی ژنى کورد:الى هەمووان ئاشــكرایە و هۆكارەكەشــی بەڕوونی
دەزانرێــت ،لــە كۆمەڵــگای ئیســامیدا ،هــەواڵ و
زانیــاری لەســەر ڕەگــەزی مێینــە  -ژنان(الحریــم)
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كــەم و ناتــەواوە و لەچــاو قەبــارەی زانیارییــەكان
هــەر بــەراورد ناكرێــت ،وەلــێ لەســەر ژنــی كــورد
زانیــاری یەكجــار كەمتــرە ،بگــرە هــەر نییــە،
ئەوەنــدە هەیــە گۆشــەیەک لــە ژیاننامــەی چەنــد
ژنێــک لــە ســەرچاوەکاندا هاتــووە و لە پێنج شــەش
هەواڵێكــی ڕاگــوزاری و البــەالدا ،ئامــاژە بــە ڕۆڵیــان
دراوە كــە لــە زۆربەیانــدا وەک كەســایەتییەكی
بەهێــز بــەدى دەکرێــن و ئامادەییەكــی كاریگــەر
و ڕۆڵــی یەكالكــەرەوە دەگێــڕن ،بگــرە ژنانــى
چاونەترســى وا هەبــوون دەچوونــە مەیدانــى شــەڕ و
 ،)٦وەک
شــان بەشــانى کەســوکاریان دەجەنــگان(،)٦
پیــرە دايكــى میــر دەولەتيارخانــى ســيامەنصورى
کــە ســوارى ئەســپێک بــوو و بــە هاندانــى پیاوانــى
کوڕەکــەی ،ڕۆڵــى یەکالکــەرەوەى گێــڕا لــە شــەڕى
بەرهەنگاربوونــەوەى هێــزى قزڵباشــى صەفــەوی و
تێکشــکاندن و باڵوەپێکردنیــان(.)٧٧
).
فاتیمــەی كچــی ئەحمــەدی كــوڕی هەزارمێــرد لــە
کوردانــى دەڤــەرى هــەکارى -بەهدینــان ،كەڵەژنێكى
خــودان کەســایەتى بەهێــز بــوو و بانــدۆر و
كاریگەرییەكــی زۆری لەســەر ئاراســتەكردنی
سیاســەت و هەڵســوكەوتی میــر (ناصرالدولــة)
356ك
ك
ـی(م356:
حەســەنی کــوڕى عەبدوڵــاى حەمدانــی(م:
( ،)٨نازبانــو)ش
967ز) مێردییــەوە هەبــووە(،)٨
967//ز)
خانمێکــى بەســااڵچووی بەئەزمــوون و دنیادیــدە و
نهێنــی پارێزبــوو ،ئەبــوو تەغلوبــی حەمدانــی كــوڕی
فاتیمــەی كــورد بــڕوای تــەواوی پێ هەبــوو و وەكوو
بەرپــرس و چاودێــری زیندانیكردنــی نەیارانــی
لــە قــەاڵی ئەردەمشــت پشــتی پێدەبەســت(.)٩٩
).
خەدیجــەی هاوژینــی میــر عەبدوڵــای كــوڕی میــر
عیســای هەكاریــی خاوەنــدی قەاڵكانــی ڕابیــە و
فــەرەح لــە زۆزانەكانــی هــەكاری لە نیــوەی یەكەمی
12ز ،ئەمیــش ڕۆڵــی خــۆی لــە
ك12/ز،
ســەدەی 66ك/
دەربازكردنــی دەســەاڵتی پشتاوپشــتی مێردەكــەی

و هێشــتنەوەی قــەاڵكان بــۆ كوڕەكــەی گێــڕا،
هاوژینەكــەی میــر ئیبراهیمــی بەشــنەوی خاوەنــدی
1177ز) ،ژنێكــی زۆرزان و
ك1177 /ز)،
572ك/
ـەك(572
قــەاڵی فەنــەك(
چاونەتــرس و لێهاتــوو بــوو ،دڵســۆزی مێردەكــەی
بــوو ،بــە بوێــری و زیرەكــی خــۆی توانــی
مێردەكــەی لــە پیالنــی عیســای شــووبرای دەربــاز
بــكات و كارێكــی وا بــكات پالنەكــەی ســەرنەگرێت
.)١٠
).
بهێنێــت(١٠
و شكســت بهێنێــت(
بەاڵم ئەوەی لێرەدا جێگای بایەخ و هەڵوەستەیە
و تــا بڵێــی گرنگــە دەرهــەق ژنــی كــورد ،ئەوەیــە
كــە بەدڵنیاییــەوە دەشــێ بڵێیــن هــەر لەكۆنــەوە،
لــە ناوخــۆی كوردســتان و دەنێــو كۆمەڵــگای
خاكــی و خۆڕســکی كوردەواریــدا ،ژنــی كــورد
ئــازادی بــۆ دەســتەبەركراوە و هەرگیــز گوشــاری
نەخراوەتــە ســەر لەچــك و ســەرپۆش بپۆشــێت
و ناچــار نەكــراوە بــە نادڵــی ئــەم كارە بــكات،
بەڵكــوو بەوپــەڕی سەربەســتی و ســەرفرازییەوە
جوواڵوەتــەوە و شانبەشــانی پیــاوان ،بەشــداریی
ڕاپەڕاندنــی كار و ئەركەكانــی سەرشــانی كــردووە و
بــە ئــازادی و بــێ لەمپــەر تێكەڵــی پیــاوان بــووە،
ئەمــەش یەكێكــە لــە الیەنــە هــەر ئەرێنییەكانــی
كۆمەڵــگای دێرینــى كــوردەواری و نیشــانەیەكی
تێگەیشــتوویی و هۆشــیاری و دڵپاكــی پیــاوی
كــوردە ،صۆفــی نەجمەددیــن مەحمــوودی
ئەصفەهانــی بــەر لــە حــەوت ســەدە ،ســااڵنێکى
درێــژ لــە چیاکانــى هەورامــان گۆشــەگیر بــوو و تــا
مردنــى ســەرقاڵى دینــدارى و خوداپەرســتى بــووە
و لــە پــاوە نێــژواوە و لــە نزیکــەوە ئاشــناى جڤاکــى
کــوردەوارى بــووە ،ئــەم ئــازادی بەخشــینەی كــورد
بــە ژنانیــان ،بــە بێغیرەتــى و نامەردیــی ژمــاردووە
و بــە كارێكــی نــاڕەوا و ناپەســند و دەرچــوون لــە
شــەرعی ئیســام دانــاوە و دەڵێــت نــەک تەنیــا لــەم
دەڤــەرە ،بەڵکــوو لــە ســەرپاکى کوردســتان ئــەم
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دیــاردە دزێــو و بــاوە بــە تونــدى ڕەخنــە و گازندەى
لــێ گرتــوون و گوایــە چ بیانــوو و پاســاوێکى دینــى
و مەعقــوول و چ ســوود و بەرژەوندییــەک لــەم
.)١١
).
نییــە(١١
بیدعەیــە نییــە(
دیــاردەی سەرنەپۆشــینی ژنانــی كــورد تــا ئــەم
ســااڵنەی دوایــی هــەر مابــوو و مایــەى ســەرنجى
كەســانی بیانــی و گەڕیــدە ڕۆژئاواییــەکان بــوو و لــە
یاداشــتەکانیاندا لەبارەیــەوە ئاخافتــوون ،بەڵكــوو
وەك خاڵێكــی جیاكردنەوەیــان بــوو لــە ژنانــی
میللەتانــی دەرهاوس ـێ ،زۆربــەی ئــەو گەشــتیار و
دیبلۆمــات و گەڕیدانــەی هاتوونەتــە كوردســتان و
بەچــاوی خۆیــان ژنی كوردیــان بینیوە ،پێداگیرییان
لەســەر ئــەم ڕاســتییە كــردووە و بەڕاشــكاوی باســی
ئــازادی و كراوەییــان كــردووە ،یــان هــەر هیــچ
نەبێــت ،دانیــان بــەوەدا نــاوە كــە لــە هــی عــەرەب و
تــورك و فــارس ئازادتــر و ســەربەخۆترن ،لەوانــەش
 )1884کــە دەڵێــت
)1884 - 1828
لیــرخ(1828
پیوتــەر لیــرخ(
بــەالی فــارس و تورکــەوە ،کــوردان سەربەســتیی
تەواویــان بەخشــیوەتە ژنانیــان و لــە گەلێــک
 )١٢و پێشــتر
ـن()١٢
ڕووەوە هاوشــێوەى ئەوڕوپییەکانــن(
))1652
1652 - 1586
ـاال(1586
گەڕۆكــی ئیتاڵــی پیتــرۆ دیــا ڤــاال(
1617ز هاتووەتــە كوردســتان ،دەڵێــت
ســاڵی1617ز
كــە ســاڵی
ژنانــی كــورد بــێ ســەرپۆش و بــە سەربەســتی
بەنێــو پیاوانــدا دەســووڕینەوە ،چ لەگــەڵ پیاوانــی
،)١٣
)،
ـن(١٣
خۆیــی بێــت ،یــان بیانــی ،ئازادانــە دەدوێــن(
)١٨٢١یــش
)یــش
١٨٢١-- ١٧٨٧
کلۆدیــۆس جیمــس ڕیــچ ((١٧٨٧
دەڵێــت “ :پلەوپایــەى ژنانــى کوردســتان گەلێــک
چاکتــرە لــەوەى تورکیــا و ئێــران و مێردەکانیــان بە
یەکســانى ڕەفتاریــان لەگــەڵ دەکــەن و ژنانــى کورد
گاڵتــە بــە ژنانــى تــورک دەکــەن کــە کۆیلەئاســا
 ،)١٤یەکێکــى دى دەڵێــت
ـتن”(،)١٤
ملکــەچ و ژێردەســتن”(
ژنــى کــورد بــێ سەرپۆشــن ،چ لــە دەمــى کار و
فرمانــدا و چ لــە دەمــى کۆبوونەوەیــان لەگــەڵ

پیاوانــدا و پێوەندیــی ژن و مێــردی کــورد ،ژیانــى
.)١٥
).
دەهێنێتــەوە(١٥
خێزانیــى ئەوڕوپاییــم بەبیــر دەهێنێتــەوە(
ژنــی كــورد بــۆ پرســی شــەرەف و نامووســیش تــا
بڵێــی مكــوڕ بــوو ،ئەگــەر بیانزانیایــە یەكێكــی بیانــی
چــاوی بڕیوەتــە نامووســیان ،ئــەوە بــێ دوودڵــى
دەهاتنــە دەســت و پڕیــان دەدایــێ ،وەک چــۆن
شــێرەکچەکەى هــۆزى بڵبــاس زگــى بەرپرســێکى
،)١٦
)،
هەڵــدڕى(١٦
تورکــى عوســمانیی تەعداکــەرى هەڵــدڕى(
یــان هاوژینەکــەی لــێ ئــاگادار دەكــردەوە ،دیــارە
پیاوانیــش لــە ئاســت زێدەگاڤــی بۆ ســەر شــەرەفیان
بــە توندتریــن شــێواز لەگــەڵ کەســانى بیانــى
دەجوواڵنــەوە ،لــەم بارەیــەوە لــە بەســەرهاتێكدا
هاتــووە كــە چــۆن كوردێكــی ناوچەكانــی واســت -
کــوت ،دەمێــك هاوژینەكــەی ئــاگاداری كردووەتــەوە
كە ئەو حەكیمە نەصرانییەی وا كەڵەشــاخ لە ڕانی
دەگرێــت ،نیــازی خراپــە و بەتەمایــە دەســتدرێژی
بكاتەســەری ،ب ـێ ســێ و دوو ڕابــووە حەكیمەكــەی
گرتــووە و بردوویەتــی بــۆ چۆڵەوانییــەک و كــەرت
.)١٧
).
كــردووە(١٧
كەرتــی كــردووە(
لێــرەدا مــادام بابەتەکــە لەمــەڕ ژنــى کوردەوەیــە،
بــە پێویســتى دەزانــم بەســەرهاتى کچــە کوردێــک
دووبــارە بگێڕمــەوە ،کوردێــک بــە خاووخێزانــەوە
ئــاوارەى واڵتــی شــام بووبــوو و لــە قــەاڵی شــیزەر
گیرســابووەوە و خزمەتــی بنەماڵــەی (أســامة بــن
١١٨٨ز)ى دەكــرد ،ئــەم
ک١١٨٨ /ز)ى
٥٨٤ک/
منقــذ الکنانــي :مم٥٨٤
قەاڵیە دەکەوێتە ســەرووی شــاری حەما(حماه)ـــەوە
و لــە لێــوارى زێــی عاصــی ،کابــراى كــورد كچێكــی
ـااڵنی517
517
بــە نــاوی ڕفــول هەبــوو ،لــە ڕۆژیكــی ســااڵنی
1123ز فەڕەنجــە خاچهەڵگــرەكان
ك1123-- 1122 /ز
518ك/
518-لــە پڕێكــدا پەالمــاری قــەاڵى شــیزەریان دا و كەوتنە
تااڵنكــردن ،ســوارەیەكی فەڕەنجــە ڕفولــی چنــگ
كــەوت و ڕفانــدی ،ئــەم كارەســاتە كابــرای كــورد و
موســڵمانی پەســت و دڵگــران كــرد و تووشــى هــەر
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كەســێك دەهــات دەردی دڵــی خــۆی بــۆ هەڵدەڕشــت بێگومــان دەســتبەرداربوون لــە بۆچوونێکــى پێشــتر
و تێــی دەگەیانــد كچەکەی ڕفێنراوە ،بەاڵم ڕفول الی و داننــان بــە حەقیقەتــى پرســێک ،مەرجێکــى
نەنگــی بــوو بكەوێتــە چنگــی بیانییــەك و دوژمنێــک بنەڕەتیــی توێــژەرەی زانســتخوازە.
و بوێرانــە خــۆی لەســەر ئەســپی فەڕەنجییەكــەوە
سەرچاوە و پەراوێز:
فــڕێ دابــووە نــاو زێــی عاصییــەوە و خنكابــوو،
711ك/
ك/
 )١بــۆ نموونــە بڕوانــە :ابــن منظــور (م711 :
()١
ئوســامە دەڵێــت :بــۆ بەیانییەكــەی بەســەر عاصــی
،)،)199٣
١٣١١ز) ،لســان العــرب ،دار صادر(بیــروت199٣ :
١٣١١ز)،
.٦٢٥
دا دەڕۆیشــتین و لــە كەنــار ئاوەكــەوە تارماییەكمــان ٦٢٥//٤
 )٢محمــد بــن علــی ظهيــرى ســمرقندى ،ســندبادنامە
()٢
بــەدی کــرد ،غواڵمێكمــان نــارد بەمەلــە بــڕوات،
.٥٩
ص٥٩
 ،)١٩٤٨ص
بزانێــت چییــە ،كــە هاتــەوە زانیمــان ئــەو ڕەشــاییە (ئیســتانبول،)١٩٤٨ :
 )٣حســین بــن محمــد بــن أبــی الرضــا آوى ،ترجمــە
()٣
تەرمــی ڕفولــە كــە جلێكــی شــینی پۆشــیبوو و لــە محاســن أصفهــان ،بإهتمــام عبــاس إقبــال (طهــران:
.١٧
ص١٧
١٣٢٨ش) ،ص
داربییــەک  -صەفصــاف  -گیــر بووبــوو ،پێموایــە ١٣٢٨ش)،
 )٤تاریــخ عالــم آراى عباســى ،إنتشــارات أمیــر کبیــر
()٤
ســەربوردەی كچــە كافرۆشــی لــەم بەســەرهاتەوە
.٧٩٩
ش)٧٩٩//٢ ،
١٣٨٧ش)،
(تهران١٣٨٧ :
ســەرچاوەی گرتــووە و پێشــتر بــە درێــژى لــەم
 )٥لەوانــە کتێبەکــەى شــەهید جەبــار جەبــاری:
()٥
.)١٨
).
دواوم(١٨
بابەتــە دواوم(
ئافرەتــە ناودارەکانــى کــورد ،چ .شــیمال (کەرکــوک:
٧٦ل.
ل.
٧٦ ))١٩٦٩
جێــى خۆیەتــى لێــرەدا بڵێــم کــە برادەرێــک ١٩٦٩
 )٦پیوتــر لیــرخ ،دراســات عــن األكــراد ،ترجمــة د.
()٦
ســاڵی ،٢٠٠٩
.٢١
ص٢١
 ،)1992ص
 ،٢٠٠٩گوتارێکــى لەبــارەى بەســەرهاتى عبــدي حاجــي (دمشــق،)1992 :
دێرینــى کچــە کافرۆشــیی لــە گۆڤارى(هەڵبــوون)
،)،)٢٠٠١
 )٧شــرفنامە ،الترجمــة العربیــة (أربیــل٢٠٠١ :
()٧
باڵوکــردەوە و لــە زارى کابرایەکــەوە ،گێڕابوویــەوە ص .٥٥٥
،)،)1971
 )٨التنوخــي ،الفــرج بعــد الشــدة (بیــروت1971 :
()٨
بــۆ هەولێــرى ســااڵنى ســی ســەدەى ڕابــوردوو و
،)،)1978
 ،109نشــوار المحاضــرة (بيــروت1978 :
،109 ،،108
108//2
 ،23ابــن األثيــر ،الكامــل فــي التأریــخ (بیــروت:
ڕۆژگارى دەســەاڵتدارانى ئینگلیــز و گوایــە کچــەى ،23--22 //33
.45
45//7 ،)،)٢٠٠٧
کافــرۆش لــە بنەماڵەیەکــى ئــاوارەى شــکاک بــووە ٢٠٠٧
.185
185--184
 )٩الفرج بعد الشدة184//2 ،
()٩
و ئەفســەرێکى ئینگلیــز ڕفاندوویەتــى ،دواتــر لــە
.306
306--305
305//9 ،،٧٠٤
 )١٠الكامل٧٠٤//8 ،
(()١٠
تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان و چەنــدان ڕۆژنامــە و
 )١١مناهــج الطالبیــن ومســالك الصادقیــن (تهــران:
(()١١
.194
ص194
١٣٩٣ش) ،ص
ســایتدا باڵوکرایــەوە و وەک ڕاســتییەکى مێژوویــى ١٣٩٣ش)،
.٣٣ ،،٢١
ص٢١
 )١٢دراسات عن األكراد ،ص
(()١٢
ســەلما ،ئەوجــا کرایــە فیلمــى ســینەمایی و ڕۆمــان،
-84
ص84
 )١٣رحلــة بیتــرو دیلــا فالیــه الــی العــراق  ،ص
(()١٣
ئــەو بــرادەرە بــەم دواییــە و پــاش نزیکــەى ســێزدە .85
 ،١٨٢٠ترجمــة
 )١٤رحلــة ریــج الــى العــراق عــام ،١٨٢٠
(()١٤
ســاڵ ،گەیشــتە قەناعــەت و ڕای گەیانــد کــە ئــەو
.٢٧٢
ص٢٧٢
 ،)٢٠٠٨ص
چیڕۆکــە هەڵبەســتراوە و وێنەکــەش دەســتکردە و بهــاء الدیــن نــوري (بیــروت،)٢٠٠٨ :
.٢٢
٢٢--٢١
ص٢١
 )١٥دراسات عن األكراد ،ص
(()١٥
فۆتــو نییــە و ئــەو کەســەى بەســەرهاتەکەى بــۆ
.٢٧٣ --٢٧٢
ص٢٧٢
 )١٦رحلة ڕیج ،ص
(()١٦
،)،)1962
 )١٧إبــن الجــوزي ،ذم الهــوی (بيــروت 1962
(()١٧
گێڕاوەتــەوە جێــگاى بــاوەڕ نییــە و لەخۆیــەوە
پێکــەوەى نــاوە ،بەمــەش ڕاســتیى بۆچــوون و .493 /1
،،243
243--242
ص242
 ،)٢٠٠٣ص
 )١٨كتــاب اإلعتبــار (بیــروت،)٢٠٠٣ :
(()١٨
گومانــى منــی لــەو ســیناریۆیە ســەلماند و ئــەم لــەم بارەیــەوە بگەڕێــوە بــۆ كتێبەکــەم :لەبــارەى مێژوو
.٦٣ --٤٧
ل٤٧
 ،)٢٠٢١ل
هەڵوێستەشــى شــایانی دەستخۆشــى و سپاســە و و کەلتورى کوردییەوە(ســلێمانى،)٢٠٢١ :
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