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  -ئةز دكم ديارى ظآ دةستنظيسا خوة ذ بؤ وى:

 
 حةس ذآ كرية هةردةم بآ بضاظا وى ببينم ئآ كوو م

 ئآ كوو هةروهةر سةر رآ يا كوردا دة ناظآ وى دبينم
 ئةو )موستةفا بارزانيآ( هةردةم دوعا بؤ وى دخوينم
 هيظى ذ )يةزدانآ مةزن( كوو وى د)فريدةوسآ( ببينم
 بارآ كو وى هلطـرتى وى بـارى كو ئةز هةر دةم هلينم

 كوو هةروهةر وآ مةشينم وى هةردةم مةشاندىكو رَيكا 
 
 

  -إىل: -وأنا متشرف بهدييت  -اهدي كتابي هذا 
 

 َمن ُكنُت ِمن َعهِد الَشباِب ُأِحَبَه َحّبَا َكبريا
 َمن ُكنُت أمَسُع أنَه ُهَو رائُد الُكرد َكثريا                         

 ذِى َوهَو يف امَلهِد َصغرياوَمن يف َسبيِل الُكرِد ُأ
 َمن مل أَزْل أدُعو ِبِفرُدٍس َلُه َربُّا َقديرا                          

 امُلصَطفى الَبارزانِي َمن يِف َصدري َيْفَتِرُش الَضمريا
 كاَنْت َلُه ِمَمن َبَراَه َجَنُة امَلأوى َمصريا                               
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 اسآ من ذ بؤ يةزدانآ بانىسوث -1     

 خودانة ئةو د عةرد و ئاسيمانى                                        
 )صةالت( و هةم )سةالمآ( من ذ بؤ وى -2     

 )رةسووىَل( ئةم كةتن رَيكآ لثةى وى                                   
 لسةر )ئال( و )صةحابا( ئآ دظآ رآ -3     

 بةرآ ظآ )عالةمآ( تةظ دانة خَيرآ                                   
 ئةوا دينةك بةالظ كر بؤ مة هَيذا -4     

 زةكات و رؤذى و )حةج( و نظَيذا                                       
 دة كوو ئةم تةظ برا بن سةر زةمينآ -5     

 ةظاىَل خوة ببينآذ مة هةر يةك ه                                    
 ب جامَيرى ب هاريكارى مةردى -6     

 دطةل وى بآ دضاخآ ئَيش و دةردى                                   
 خوةشى بآ سةر دطةل وى ئةو ذى خوةشبآ  -7

 ئةطةر رةجنةك وةرى سةر ثآ نةخوةشبآ                       
 حةضى تشتآ ذ خوةر حةسكآ ذويرة  -8

 وةسا حةسكآ نة بَيذآ ئةو فةقرية                               
 كةسةك ضَيرت ذ كةسكى خوو نةبينآ  -9

 ض كني و )فةخفةخا( دل ذآ دةرينآ                             
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 موسلمانن برانة وةك هةظن تةظ -10
 لثَيش بةر دوذمنا ئَيكن دطةل هةظ                               
 ر يةكى دى( ئَيكى نينة سةضالض )فة -11

 نة ضَيرتيا رةطةز يان دةولةمةندى                                
 ظلثَيشبةر دين و قانوونآ يةكن تة -12

 ض فةرقى نينة يةك جارى دطةل هةظ                                 
 خوةزى مة بوى كو رَيكا وا مة شاندى  -13  

 نآ بؤ خوة حةباندىلسةر رووكآ د                                 
 ض قيل و قال و ضريؤك و خورافات -14

 نةكن رَيضك ذ ناظ رابن خيالفات                                       
 (آ تةظدة بطرنديثب )قورئان( و )حة -15

 لسةر وآ بن ض ساغنب يان ض مبرن                                
 ض تشتآ )بدعة( بن ذآ دوور كةظن ئةو -16

 رَي يةك رؤناهية بؤ مة بةسة هةو                               
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 وةالتآ كوردا ئو مَيرانيا وا

 
 ل قارا ئاسيا رابة بنَيرة  -17

 دثةحنايا خةتآ رة (40-33)سه و سآ و ضل                      
 درَيذا يا خةتآ كا بؤ خوة دانة -18

 بؤ خوة بزانة (40-37)لَىسه و حةفت و ض                             
 مينيا( بطر ثَيدة وةرة خواررذ )ئة -19

 عرياق و سووريا بؤ دبنة ئاقار                                      
 خوة باظَيذة ئةنادؤل و بزظرة -20

 هةرة ئريان و خؤزستانآ بطرة                                          
 دناظا ظادة )كوردستانة( ئةظدةر -21

 خودآ ضَيكرية بؤ تة ئةى برادةر                                      
 تذى نةفت و تذى كثريت و زَيرة -22

 تذى )غابات( و دةخل و دان و خَيرة                              
 ضقا ئاظةك ذ ظا عةردا وةرآ دةر -23

 بزان كوو يا تةية ئةى كوردآ رَيبةر                                   
 ا رؤبار هةبن ئةو ئآ مةنة تةظضق -24

 ذ كوردستانآ تَينة دةر دطةل هةظ                                     
 ئةظة )دجلة( و )فورات( و )هةردو زابن( -25

 درابنذ كوردستانآ دةرضوون و                               
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 )دياال( )هيزل( و )خابوور( و )خازر( -26
 ذ كوردستانآ بؤ مة بوونة حازر                                  
 طيز( و)قزل كورمان( و )تاجنار(ز)بةرا -27

 ذ كوردستانآ هةر ئَيكى دضن خوار                              
 بايةزيد( و )ئاوآ ماسى())سعرد( و  -28

 ذ وا خوةش تَير دبن تَيهنى و برسى                              
 ( و ذ )راوةندوز( و )سآ وةيل(ذ )طؤرطيت -29
 بةط( دضن سةيل ىذ )كؤماكا( ذ )حاج                          
 ضؤالن( و )شةمدينان( د )زابا( )قةال -30
 د وةربن دا هةشني كن دار و غابا                                 
 د دةست خةلكآ دةنة ئةظ خَير و ئةظ ئاظ -31

 بتةنها ئةو دخون بآ بةخت و بآ باظ                            
 طةىَل كوردى دناظ وا دة فةقرية -32

 مذا ديل و ئةسرية د دةستآ خوين                                
 

اسععيا بعع    : تقععع كوردسععتا  يف قععار املوقععع ارغععرايف لكوردسععتا 
درجععةو يهععي  40-37درجععةو وبعع  خطععي  ععول  40-33خطععي عععر  

صطالحات الدوليعة الدارجعة جعً ان معن منطقعة الشعر        تعترب مبوجب اال
االوسط. ا  االقسام الشمالية معن كوردسعتا   عد هضعبة ارمينيعاو بينمعا       
تعتععرب االقسععام الشععمالية الشععرقية جععً ان مععن هععذه امضععبةو امععا اقسععامها    
الشععمالية الغربيععة يهععي جععً  مععن امضععبة الكععربى الععيت تعععرف بامضععبة   



11  

سععيا الصععغرى وحتععى ايععرا  الامضععبة االيرانيععة    االنضععولية واملمتععد  يف ا
حيث تتصعل باقسعامها الشعرقية. اع  ا  كوردسعتا  عيعت بعيعد  ععن ا          
تكععو  جععً ان مععن املنطقععة العربيععة او الفارسععية او االرمنيععة لععذل  عيععت  
منطقة متميً  عن اروار. وكوردستا  غنية جدان باملياهو ومصادر املياهو 

يةو وتتعوير ييهعا امليعاه اروييعة والسعط يةو      من امطار وانهار وجماٍر سعيي 
وقد متيعًت منعذ القعدي  بانعه تكثعر ييهعا االحعوا  النهريعة والعب ريات          
املغيقةو ومن املعروف انه تنبع يف اراضيها معظ  االنهعار الكعبري  املعرويعة    

الالشعر  االوسعط . نهعرا دجيعة والفعراتو ونهعرا        يف هذه البقعة من الععامل 
  حــاجي بــ العيععىو والععًاب الصععغري او االسععفل. روبععار الالععًاب الكععبري او ا
 . وهنعا  اخعر وسعط يف    شـةمدينان   وروبعار ال بـةرازطري واخلازرو وروبار ال

كوردستا  هو نهعر الاخلعابور و كمعا ا  هنعا  نهعر الهيعًل  ونهعر الديعاىل          
وغري ذل  من االنهار الصغري  اليت تنتشر يف خمتيف احنا  كوردستا  معن  

ســي مععا   الععذي ينسععاب ييصععب يف  ععر اخلععًر. امععا ال اشععهرها القيععًل اور
  ييتجهعا  اىل العًاب االصعغر ويريدانعهو كمعا توجعد       قاال ضوالنو ال وةيل(

  الئعاوى ماسعى    بايةزيـد   الطورطيـت انهار اخرى معروية وهي: السعرد  ال
الساووج بوالغ  ا  هنا  نهر التاجنار  يف قضعا  حيبجعة ونهعر الراونعدوز      

  اربععع  ععريات حصععرانو وهععو عععدد ال بععأس بععه و الكوماكععا . ويف كوردسععتا
ال ععري  اورميععة  تقععع يف  -1قياسععان اىل بيععدا  كععثري   يععو مععن الععب ريات. 

 10بعمع    2كع  6500مشال غربي ايعرا  مسعاحتها   -كوردستا  الشرقية
ال عري  وا   تقعع يف كوردسعتا      -2ك . 50ك  بعر  130امتارو  وما 

معاان ععن سعط      1715ترتفعع اىل  الشمالية يف اقصى الشر  معن تركيعاو   
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ي مساحة امجاليعة تبيع    طميالنو وتغ 35أميالو وعرضها  8الب رو  وما 
ال عري    -3  ما تقريبان. 100  ميالن مربعانو وعمقها يقرب من ال1460ال

  تغعذي  زينظـار   تقع يف كوردستا  الشرقية ويسعمونها ال زيظارزربيا كولو 
ويطيعع  عييهععا ال ععري   -الععدياىل -نهععر المريععوا   يصععب يف نهععر السععريوا   

مريوا    وما االاة اميالو وال يتعدى عرضها امليي  بعم  يعااو  بع    
ال عري  كعب  تقعع يف اقصعى الشعمال معن جبعال         -4  معاان.  15  اىل ال10ال

 .2م1500آراراتو مياهها عذبةو تبي  مساحتها االمجالية 
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 ضيايَين مة
 طةلةك بةرز و بلندنضيايَين مة  -33

 طةلةك شني و شرين و ضاك و رندن                              
 بلندن هةر دةمى ئةو سةر سثينة -34
 د قوونتارا دة مت ئاظا شرينة                                       
 حةموو جؤمةرد و مت مَيظان حةوينن -35

 ئاظ و مَيهظان تآ دمينن ب نان و                                  
 حةموو باغ و رةزن فَيكى بةالظن -36
 لكوو تو بئَيورَى تةظ مَيرط و ئاظن                               
 ينن رةنج و تةنطىبكو الوآ وا ب -37

 حةموو دآ ل وا ظةدن قريين و دةنطى                            
 دطةل وا دآ نةيارا ثةرضقينن -38

 ئةوَى تؤال ذ خوين رَيذا هلينن                                    
 )قةرة سرت( و )سرند( و )ئاكؤ( و )سؤرك( -39

 )ضيا ِرةش( )باوةجى( )كارؤخ( و )كؤرك(                       
 )حةرير( و )جرمة( و )طارا( و )زؤزك( -40
 ك()كرند( و )سوركةف( و )ثريس( )سثيل                        
 ان( و )كاراو( و )نواخني()ضيا خري -41

 )سةفني( و )بازيان( )ثريان( و )شريين(                           
 )دلةنبةر( )زةردةكؤ( )ثريمام( و )ئةزمر( -42

 )مةتينا( )رانية( )قةنديل( )قةلةندةر(                         
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 ضيايآ )هندريش( و )سةر حةسةن بةط( -43
 )كورك( )حةسنان( و )ئاشووتا( دبن يةك                        
 )كواندة( )ئؤرةمار( )زمناكؤ( )تاتان( -44

 )سةسري( )غوردون( )قةرةداغ( )هيبةت سولتان(                
 سةرآ )زرغاتة( )مري سةيدؤش( )بةرةنان( -45

 دطةل )صاووق بوالق( )شَيخ زاد( طةلةك مان                   
 خ و سةر ضيا نايَينة طؤتن  ذ شا -46
 دبن دةستآ نةيارا دل دسؤتن                                      

من اشهر السالسعل اربييعة يف كوردسعتا : سالسعل جبعال زاغعروس       
مو 706 قــةرةداغمو 1350 قرةســةرتوبعععا اربععال يف كوردسععتا  ومنهععا: 

اكعععوو  مو غعععوردو و بازيعععا و1441مو حريعععر 1465و سعععريند م702ازمعععر 
و ضـيا رةش مو 1123 سـثيلك و سعور و  ثريماممو وبيى 1970و سف  سةسري
مو هيبععة سععولطا  1777مو سععوركفو كرنععدوو صععاوو  بععوال   3273كععر  
ــاوةجىمو 1068 مو 2596مو هنععععدري  2127و مريسععععيدوشو كععععور   بــ

مو كعاراوو  400و زوزا  جرمـة و شعي  زادو زرغاتعةو   بـ  حسعن   سـةر حسنا و 
مو 3486و قنععديل رانيــةمو 2625تاتععا و كععارو  و بــةرنانمو 2500زمنععاكو 

 ضــيا خــريانمو 771 زردة كــوو رةطــاالوهععو اعالهععا تقريبععان وتكييععه الثيععوج و  
الجبل اخلريات و اشوتاو متينعاو اورامعار وهعذا اربعل االخعري هعو العذي يشعكل         
احلدود السياسية احلالية بع  تركيعا والععرا  ععرب كوردسعتا و بينمعا تيتقعي        

حدود الدول الثالث الععرا  وتركيعا وايعرا و ولععل اشعهر       ردلةنبةعند جبل 
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رديعة املسعي ة هعي:    وجبال منطقة بارزا  حيث كا  معقل اعمال الثورات الك
 وقيندر.   ريسثو نواخ و ريانثو كورى هورىو شريينو كواندة

 رَيكا كوردا و ئةو كينة
 

 ئةزآ بةحسآ بكم رَيكا مة كوردا -47
 رآ يا شَيرا رَى يا خوةمشَير و مةردا                             
 دة كا رابة كورآ )كاوا( و )رؤستةم( -48

 دطةل من ظا تؤ مايى تةظ كول و غةم                            
 وةكى مَيرا ل تارخيا بنَيرة -49

 طةلةك وةك تة مةشني سةر ظآ ريآ رة                          
 راكر دظآ رَيدة طشا دةستآ خوة -50
 حةتا وا دوذمنآ مللةت بةالكر                                    
 تة خوونا خوو ِرذا كؤرت و نةواال -51
 ذبؤ ثآ ئاظبدآ بةيبوون و ئاال                                    
 هلةر ئاىل تة كر قريين و هاالن -52
 تآ كول و ذاندىَل دوذمن تة ثركر                                 
 ضقا تةنطى ددا بةر تة نة كارى -53
 تة بشكينآ ب حوكمآ زؤر و دارى                                
 ضقا هاتن حبيلة و خاث و بةرتيل -54
 تة بَيخن وا نة كارى تة بكن ديل                                 
 ذ هةر ئاىل ب سةد تيثا دهاتن -55
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 دنَيرين كوو ل ثَيش وا كورد وآلتن                               
 هةر مَير و ضةلةنطى وذ ثَيشدة ت -56

 دنَيظ خةلكآ طشا تةظدة بدةنطى                                 
 ذ تة رابوونة وةك )بةهرامآ ضؤثني( -57

 ذ تة رابوونة وةك )فةرهاد و شريين(                             
 ين( و )تاج الدينآ( كوردى)صةالح الد -58

 وةكى )طورطني( و )رؤستةم زال(آ طةردى                       
 )زةرادةشتة( كو )ئاظَيستا( نظيسى -59

 )نةبى( بوو هةر وةكى خةلكآ بهيسى                            
 مزطني ددا بوو ىد )ئاظَيستا(يآ و -60

 بةرى كوو ئةو درا بوو ب )ثَيغةمبةر(                           
 دطؤ: )ثَيغةمبةرك وآ بآ لثةى من -61

 ئةوآ ذينآ ب قولثينَى سةر و بن                                
 هةظاىَل وى لثةى وى دآ بةال بن -62

 جهآ وا دآ ذ )ئةصناما( تةنا بن                                 
 ئةوآ تةظ )فورس( و كوردستانآ بطرن -63
 دطةل بةخل و جهن ديذى بزانن                                    

 لناظ وا خانيةك كةظنارة هَيذا -64
 دكن قيبلةت ذ بؤ مرن و نظَيذا                                   
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 رؤذنامة و طؤظارَين كوردى
 

 تة زانيبوو كو رَيكا تة ديارة -65
 ارةــشـوردا طـؤ كــب رازة ذـةرةفــس                                  
 د كوردستانآ زانيبوو خةباتة -66

 كورآ وآ زوو بةزى دةستآ خوة داتة                             
 خةباتا تة دظآ رَيدة ذمَيذة -67

 ذةــآ رآ دووظ درَيـة دظـا تـزاظـــب                                  
 ار و كؤمةلطةلةك رؤذنامة و طؤظ -68

 تة دةر كرنة دظآ رآ بوونة مةشعةل                             
 ذ وا بوو يةك )تةعاىل( و )تةرةققى(   -69

 وةكى وا )كؤمةىَل الوان( و )هيظى(                                 
 بنَيرة ئةى برا )حزبا خويبوون( -70

 ندن بآ قةدةر خووندظآ رَيدة رذا                                
 )ذيانةوةى كورد( طةلةك رآ كرية رؤنى -71

 نيشان ئةظبوو ذ وَيرة )سةرخوةبوونى(                           
 )براتى( بَيرةقا ظآ رآ دهلدا -72

 حةتا كوو ئةو مةزن بوو بؤ بة )هَيوا(                           
 دثَيرة )حزبآ رزطارى( ديار بوو -73
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 طةىَل كوردى طةلةك هنطى شيار بوو                             
 دبن ناظةك شرين سةر جوملة كوردان -74

 كو )كوردستانة( )مري مقداد بةدرخان(                          
 )جةريدة( دةر دكر دا رآ ببينآ -75

 آـنـتا دةريــن دةســوة ذبـــآ خـــوةالت                            
 ةجةلال )رؤذى كورد( ثاشى بدةركةفتم -76

 دثَيرة )رؤذى كوردستان( بسةر كةت                             
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 ثارتى دميوكراتى كوردستان
 

 لثةى وا ظا ب رَيناسى ب خورتى -77
 دظآ رَيدة دضآ حزباتة )ثارتى(                                   

 ةريدا وآ )خةبات( و هةم )تةئاخى(ج -78
 تذى رآ كرية زانستى و ساخى                                    

 سةرؤكآ وآ ذ مَيذدة ظا لثَيشة -79
 ا رة دل بئَيشةـشـوردا طـؤ كـذ ب                                    

 دة دخوارى   صوون ىئةظة ضل سالة و  -80
 ذ بؤ كوردا نة دةينآ شؤل و بارى                                 
 ض تةنطيتى هةبوو وى تةظ بةالكر   -81
 حةتا وى كورد ذبن دةستا تةناكر                                 
 سةرآ خوة وى نةدانى بن ض دةستا -82

 وةكى شَيرا دظآ رَيدة نة وةستا                                    
 ضى كوردآ خةبات كرب رَيكا خوة حة -83
 حساندن دا وةرن ئارى ذ هةر دةر                                 
 حةتا ناظآ مة كوردا وى دةرانى -84

 حةقآ ضوويى لسةر دةستآ مة دانى                             
 ناس و كوردة كو ئةو )بارزانيَى( رَي -85
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 برووح و جانى مةردةذ بؤ كوردا                                  
 د رؤذا )يازدةهَى ئادارآ( شريين -86

 كو ئةو رؤ بؤ مة كوردا بووية مزطني                            
 ئةظآ رؤذآ ئةساسةك بؤ مة دانى -87
 هنةك حةققآ مة سةر دةستآ مة دانى                         
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 مافَين مة د بةيانا ئادارآ دة

 
 تةظا زانى كو ئةم شةعبةك دةاللن -88

 دظى عةردى سةر و بن ئةم هةظالن                               
 ذ بؤ ئاخا خوة ئةم ئريؤ خودانن -89

 وةكى خةلكآ دنآ حةققآ خوة زانن                             
 بضووكآ مة ب كوردى دآ خبوينن -90

 ض تشتآ سةر مة هاتى دآ ببينن                                 
 ئةطةر بضنة سةرايآ دآ بزانن -91

 ب زارآ خوة بثةيظن وةك طشانن                                 
 ئةمآ بينن ذ مة ضةندةك ل وَينة -92
 ذ بؤ هةر ضى كو كوردة شؤل قةدَينة                            
 ض جؤتار و شظان بآ يان ض طاظان -93
 ل ماىَل يان سةرايآ هةر يةك ئةزمان                             
 ئةمَى نووكا خبوينن وةك هةظاال -94

 االـــري و كـاثـوةدة بـــا خـــخـد تاري                                
 ئةمآ نووكا ذ تارخيا بزانن -95

 نريآ مة مَير و ثةهلةوانـو باثـــك                                
 زمانآ مة ب رةمسى دآ خبوينن -96

 وةكى وا دآ دحوكمى ئةم مبينن                                  
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 جهآ مة دآ طشى ئاظا بكن تةظ -97
 حةضى ذةظ بربوين دآ وا بدن هةظ                               
 حةضى كوو دةركرينة ذ بنطةهآ وا -98

 وآ وا وةرطةرينن سةر جهآ وائة                                 
 

 1970بعا حقوقنا يف بيا  احلادي عشر من اذار 
م يععوم تععاراي بالنسععبة   1970ا  يععوم احلععادي عشععر مععن اذار    

ت ليشعععب الكععردي خاصععةو وبالنسععبة ليشعععب العراقععي عامععةو يفيععه اقععر   
املكتسبات ليشعب الكردي الذي ناضل كثريان يف سبيل  حكومة البعث بعا

تسعباتو وقعدم متعات الضع ايا قربانعان لعذل . ونشعري هنعا اىل         نيل هعذه املك 
 م:1970بعا الفقرات من بيا  احلادي عشر من اذار سنة 

تكععو  اليغععة الكرديععة لغععة رمسيععة مععع اليغععة العربيععة يف املنععا   الععيت    * 
غالبية سكانها من االكعراد وتكعو  اليغعة الكرديعة لغعة التعيعي  يف هعذه        

بيععة يف كايععة املععدارس الععيت تععدرس باليغععة املنععا  و وتععدرس اليغععة العر
الكرديةو كما تدرس اليغة الكردية يف بقية احنا  العرا  كيغعة اانيعة يف   

 احلدود اليت يرمسها القانو .
ا  مشاركة اخواننا االكراد يف احلك  وعدم التمييً ب  الكعرد وغريهع    * 

 الدولعة  امعة يف يف تقيد الوعائف العامة مبعا ييهعا املناصعب احلساسعة وام    
كاالدارات وقيادات ارعي  وغريهعا كانعت ومعا زالعت معن االمعور امامعة         
اليت تهدف حكومة الثور  اىل  قيقهاو يهي يف الوقت العذي تقعرر هعذا    
املبدأ تؤكد ضرور  العمل من اجل  قيقه بنسعبة عادلعة معع مراععا      



23  

 مبدأ الكفا   ونسبة السكا و وما اصاب اخواننعا االكعراد معن حرمعا  يف    
 املاضي.

نظران ليتخيف العذي حلع  بالقوميعة الكرديعة يف املاضعي معن النعاحيت         * 
 -الثقايية والابوية توضع خطة ملعارة هذا التخيف عن  ري :

االسراع بتنفيذ قرارات جميس قياد  الثور  حعول اليغعة واحلقعو      - أ
الثقايية ليشععب الكعردي وربعط اععداد وتوجيعه املنعاهة اخلاصعة        

ة الكردية يف االذاعة والتيفًيعو  باملديريعة العامعة    بشؤو  القومي
 ليثقاية واالعالم الكردية.

اعاد  الطيبعة العذين يصعيوا او اضعطروا اىل تعر  الدراسعة بسعبب         - ب
عروف العنف يف املنطقة اىل مدارسه  بغا النظر عن اعماره و 

 او اجياد عالج مالئ  ملشكيته .

يععةو وريععع مسععتويات االكثععار مععن يععت  املععدارس يف املنطقععة الكرد  - ج
الابيععة والتعيععي  وقبععول الطيبععة االكععراد يف ارامعععات والكييععات    

 العسكرية والبعثات والًماالت الدراسية بنسبة عادلة.

االداريععة الععيت تسععكنها كثععر  كرديععة مععن   تيكععو  املوعفععو  يف الوحععدا* 
االكراد او ممن حيسنو  اليغعة الكرديعة معا تعوير الععدد املطيعوب معنه         

تععععي  املسعععؤول  االساسعععي  كااعععايم والقائممقعععام ومعععدير  ويعععت  
الشر ة ومعدير االمعن ومعا شعابه ذلع و ويباشعر يعوران بتطعوير اجهعً           
الدولة يف املنطقة بالتشاور ضمن اليجنة العييا املشرية عيى تنفيذ هعذا  
البيععا  مبععا يضععمن تنفيععذهو ويعععًز الوحععد  الو نيععة واالسععتقرار يف      

 املنطقة.
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احلكومة ح  الشعب الكعردي يف اقامعة منظمعات الطيبعة والشعبيبة      تقرُّ * 
والنسا  واملعيم  خاصة به وتكو  هعذه املنظمعات اعضعا  يف املنظمعات     

 الو نية العراقية املشابهة.

 من قرار جميس قياد  الثور  املعرق    2و  1ميدد العمل بالفقرت   -أ
  ويشعمل  حتى تاري  صدور هذا البيعا  5/8/1968واملؤر  يف  59

 ذل  كاية الذين ساهموا يف اعمال العنف يف املنطقة الكردية.

والعسعكري      يعود العمال واملوعفو  واملستخدمو  من املعدني    -ب
اىل اخلدمة ويت  ذل  دو  التقيد بالنظام ويستفاد معن املعدني  يف   

 املنطقة الكردية ضمن احتياجاتها.  

ص لينهو  باملنطقة الكرديعة معن   تشكيل هيتة من ذوي االختصا -أ*    
مجيععع الوجععوه بأقصععى سععرعة ممكنععة وتعويضععها عمععا اصععابها يف   
السنوات االخري و و صعي  ميًانيعة كاييعة لتنفيعذ ذلع  وتكعو        

 هذه اميتة تابعة لوزار  شؤو  الشمال.

اعععداد اخلطععة االقتصععادية بشععكل يععؤمن التطععور والتكععايؤ الحنععا      -ب
   عروف التخيف يف املنطقة الكردية.العرا  املختيفة مع مراعا

 صععي  رواتععب تقاعديععة لعوائععل الععذين استشععهدوا يف عععروف       -ج
االقتتععال املؤسععف مععن رجععال احلركععة الكرديععة املسععي ة وغريهعع و    
وليعجً  واملشوه  بسبب تي  الظروف ويع  تشعريع خعاص عيعى     

 غرار القوان  املرعية.
زين عععن  ريعع  اجيععاد   العمععل السععريع الغااععة املتضععررين واملعععو     -د

املشعععاريع السعععكنية وغريهعععاو وتعععأم  العمعععل ليععععا ي  وتقعععدي   
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معونعععات عينيعععة ونقديعععة مناسعععبةو واعطعععا  تععععويا معقعععول    
ليمتضررين الذين حيتاجو  املساعد و ويناط ذلع  باليجنعة العييعا    

 ويستثنى من ذل  من مشيته  الفقرات السابقة.  

اىل منعا قه  السعابقةو امعا سعكا       اعاد  سكا  القرى العربية والكرديعة * 
القرى الواقعة يف املنا   اليت تعذر ا اذها منا   سعكنية وتسعتميكها   
احلكومة الغرا  النفع العام وي  القانو  ييجرى اسعكانه  يف منعا     

 جماور و وجيرى تعويضه  عما حلقه  من ضرر بسبب ذل .

 -جرى االتفا  عيى تعديل الدستور املؤقت كما ييي:* 

يتكععو  الشعععب العراقععي مععن قععوميت  رئيسععيت : همععا القوميععة    - أ
العربيععة والقوميععة الكرديععة ويقععر هععذا الدسععتور حقععو  الشعععب    

 الكردي القومية وحقو  االقييات كاية ضمن الوحد  العراقية.
اضاية الفقر  التالية اىل املاد  الرابعة من الدسعتور:تتكو  اليغعة     - ب

 غة العربية يف املنطقة الكرديةت.الكردية لغة رمسية اىل جانب الي

 تثبيت ما تقدم يف الدستور الدائ .    - ج

اعععاد  االذاعععة واالسععي ة الثقييععة اىل احلكومععة ويكععو  ذلعع  مرتبطععان      * 
 بتنفيذ املراحل النهائية من االتفا .

 يكو  احد نواب رئيس ارمهورية كرديان.* 

 ا البيا .جيري تعديل قانو  ااايظات بشكل ينسج  مع مضمو  هذ* 

ا اذ االجرا ات الالزمة بعد اعال  البيا  بالتفاو  معع اليجنعة العييعا    * 
املشععرية عيععى تنفيععذه لتوحيععد ااايظععات والوحععدات االداريععة الععيت       
تقطنهعا كثعر  كرديعة ويع  االحصعا ات الرمسيعة العيت سعوف  عرى او          
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سوف تسعى الدولعة لتطعوير هعذه الوحعد  االداريعةو وتعميع  وتوسعيع        
رسعة الشعععب الكععردي ييهععا قمععل حقوقععه القوميععة ضععمانان لتمتعععه  مما

بععاحلك  الععذاتيو واىل ا  تت قعع  هععذه الوحععد  االداريععة جيععرى تنفيععذ    
الشععؤو  القوميععة الكرديععة عععن  ريعع  اجتماعععات دوريععة تعقععد بعع     
اليجنععة العييععا ويععايظي املنطقععة الشععماليةو وحيععث ا  احلكعع  الععذاتي    

العراقية يا  استغالل الثروات الطبيعيعة يف  سيكو  يف ا ار ارمهورية 
 هذه املنطقة من اختصاص سيطات هذه ارمهورية بطبيعة احلال.

يساه  الشععب الكعردي يف السعيطة التشعريعية بنسعبة سعكانه اىل سعكا         * 
 العرا .

هععذه هععي معظعع  بنععود بيععا  احلععادي عشععر مععن اذار وا  الشعععب   
وي اواصعر االخعو  واابعة بع      الكردي ملتطيع اىل تنفيذ هذه البنود لتقع 
 ابنا  الشعب العراقي عربان وكردان واقييات.
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 دةولةتَى كوردا بةرى بوونا عيسا )س(
 

 ئةمآ خوينن ضقا دةولةت ذ كوردا -99
 ى ورداـــكـــةلـــا طـــسـيــة ذ عـــــوونـــو رابــــــك                       

 و( و )طووتى(ذ وا بوو دةولةتا )لول -100
 دطةل دةولةتا )سوبارى( و )كةردوخ( و )ميدى(                      

 
 :الدول الكردية اليت تأسست قبل امليالد

الدولة الكردية املسما  اللولو  تشكيت هعذه الدولعة يف اول    -اللولو  
وهية يف منطقة زهاو وشهرزور يف الوقت الذي كعا  حيكع  بععا املنعا       

  وا  عصععر هععذه طــوتىا  دولععة اخععرى مسععما  بععع ال االخععرى مععن كردسععت
عصععر الدولععة االشععورية يف التععاري و ويقععال بععا    الدولععة يصععادف تقريبععان

اليولوين ه  من يرع اليور الكرديو وامتد سيطا  تي  الدولعة اىل منعا     
اخععرى كمنطقععة خععانق  وكركععو  وغريهمععاو وعيععى اقععل تقععدير يرجععع  

  .م. 1940 تاسيس هذه الدولة اىل ما قبل سنة
دخيت احلكومة املعذكور  يف عهعد معن عهودهعا يف مععار  ضعارية        

يععذكر يف كتابععه  يمععع االشععوري  ومععؤر  آخععر وهععو االسععتاذ رشععيد يععامس
  .م. 2500باليغة الفارسية بأ  تأسيس دولة اللولو  يرجع اىل سنة 

وكانعععت سعععيطرته  احيانعععان تشعععمل رقععععة واسععععة معععن البيعععدا     
ومععن سععال ينه    .كععا  حكمهعع  يف منطقععة معينععة    واملماليعع و واحيانععان 
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املشععهورين الععوارد امسععائه  يف اليععوائ  التارايععة الامياشععكوش . تالقوميععة  
 الكردية وترااها التارايت لالستاذ هادي رشيد.

  الكرديعة قبعل   طـوتى جعودي : تأسسعت دولعة ال    -جعوتى   - طوتىال 
ذلع  العالمعة    .م كمعا يقعول    2649امليالد  عوالي االاعة االف سعنة اي    

. 66اليمد ام  زكي ب   يف كتابه خالصة تاري  الكعرد وكردسعتا  ص  
ومنشاؤه  االول يف جبل زاغعروس. ومعن اول ميعوكه  العذين اشعتهروا يف      
التاري  مي  امسعه الانعاتو  وا  هعذه الدولعة كانعت تعدخل يف مععار  معع         

   عاول السعيطر   السومري  من ناحيةو ومن ناحية اخرى كانعت احيانعان  
 عيى بقية املنا   الكردية اليت كانت  ت سيطر  دولة اللولو .

ــوتينيويقعععال: ا    اسعععتولوا عيعععى بابعععل وحكموهعععا حعععوالي     الطـ
سععنة  وامتععدت منععا   حكمهعع  مععن جبععل زاغععروس يف يععا  مععن  120ال

ياات حكمه  اىل الكرمنشاه  ومنطقة شهرزور واربيل واملنعا   اقعاور    
ي يف كتابه حعوالي اكثعر معن عشعرين امسعان      ما. ويذكر االستاذ رشيد يامس

مععن امسععا  ميععو  هععذه الدولععة الكرديععة. كمععا يععذكر ا  عاصععمته املميكععة   
املذكور  كانت مدينعة الاربهعا  وهعي مدينعة منقرضعة تقعع قعرب مدينعة         

 كركو  احلالية.
ارية مععن الععدول الكرديععة القدميععة الععيت السععوبارى : الدولععة السععوب 
.مو وقد ورد امسها يف الواائ  االشورية باسع   يف القر  الثالا    تأسست

السععوبارى  ويف اوج عظمععة هععذه الدولععة كانععت مسععيطر  عيععى مععا بعع        
النهرين واسيا الصغرى وسوريا ويطي  عيى الطائفة املؤسسة مذه الدولعة  

 اس  آخر الاموريو  .
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وبعد انقضا  حك  الدولة املذكور  وتقيع  اراضعيها حيعت ييعها      
ري  مسععما  بععع النععاريرى . وهععذه الدولععة الععيت اصععب ت  امععار  كرديععة صععغ

 ك  رقعة صغري  من االراضعي دخيعت يف مععار  معع جريانهعاو ومععار        
آخرى مع الغًا و وقاومت مقاومة االبطال لي فاع عيى كيانها يف املنعا    

 اخلاصة باالكراد.
  سنة تقريبانو 400الكردو  : تاسست الدولة الكردوخية  .م بعال 

العذين شعكيوا    الطـوتيني ا املؤرخ  ا  الكردوخي  ه  نفعس  ويقول بع
حكومة كردية يف عهد ساب  من ذلع . وقعد اسعس الكردوخيعو  دولعته       
اول االمععر يف املنععا   اربييععة الكرديععة يف ايععرا  اعع  امتععد حكمهعع  اىل       

 املنا   االخرى.
وممععا جيععدر ذكععره ا  الاكًنفععو   اليونععاني ذكععر بانععه القععى مععن    

شدائد واهواالن كيما حاول التوغل يف بالده  كردسعتا  سعنة    الكردوخي 
   .م يف رجعععة العشععر  االف. وسععيأتي ذكععر ذلعع  تفصععيالن ا  شععا  401ال

 اهلل.
ميدي : الدولة امليدية اسسعها االكعراد اربييعو  البواسعلو وذكعر      ال 

الول مر  امسه  يف التاري  قبل القر  التاسع  .م يف بععا منعا   اسعيا    
كردستا  االيرانية. واالشوريو  يف اواخر حكمه  كانوا يسعمو   الصغرى و

هععذه الدولععة باسعع  الأمععادا و وا  هععذا الشعععب امليععدي مل يقبععل سععيطر        
االشععوري و وبقععت كدولععة صععغري  اىل اواخععر القععر  الثععامن  .م حيععث      
متكنوا بعد يا  اخرى من تأسيس دولة كبري و وانشأوا مدينة الاكباتعا    

 وها عاصمة حلكومته .يف ايرا  وا ذ
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وكا  االشوريو  يف خصام مستمر معع هعذه الدولعةو ومل يتمكنعوا      
من احراز اقل نصر عيى امليدي و يكانت جيوشه  تااجعع كيمعا حاولعت    
التقدم حنو البالد امليدية. وقد اابت التاري  ا  لغة امليدي  كانت نفعس  

 لغة االكراد احلالي .  
 

 ساى( و )نةهرى(وةكى وا هاتبوون )كا -101
 دطةل )ميتانى( و )عيالم( و )خالدى(                                 

 
الكاساي : يقعول املعؤر  الكعبري اليمعد امع  زكعي بع   يف كتابعه          

حعول هعؤال  بعانه  معن شععوب       99الخالصة تاري  الكرد وكردستا   ص
ئ زاغععروس االصععيية اي انهعع  مععن االكععرادو وقععد شععكيوا حكععومته  يف بععاد 

 االمر يف كرمنشاه واملنا   اقاور  ما.
ويف اواسط القعر  الثعامن عشعر  .م تقريبعان تعاعمعت قعو  دولعة         

 الكاساى  وامتد حكمه  اىل بالد البابل  و السومر  و الاكد .
وبعععد تيعع  الفععا  التارايععة ويف القععر  السععابع  .م اغععار عيععيه   

او وبقععى حكعع   السععن اريب  واسععاد مععنه  الععبالد الععيت سععيطروا عييهعع      
الكاسععاي  بعععد التععاري  املععذكور قاصععران عيععى املنععا   الكرديععة. كمععا ا      
الكاساي  يف يا  من التاري  حاربوا جيوش الاسكندر  وكعا  اول هًميعة   
يف التاري  ري  اسعكندر الكعبري ممعا جعيعه ينسع ب معن بععا املنعا           

 اليت كا  قد احتيها من كردستا .
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كعا  هعؤال  يف كردسعتا  اانعا  حكع         .)نـةهرى  : دولعة  نةهرىال 
  الكععرديت و وكععانوا  ععت سععيطر  الععدولت   طــوتىدولععة السععوبارى  و ال

املععذكورت  يععا   وييععة مععن الععًمنو وعنععد ضعععف الععدولت  املععذكورت   
اصب  اقال واسعان امام عشعري  النهعرى  العذين كعانوا عيعى جانعب عظعي         

ومته  باسع  الدولعة نهعرى     من الشجاعة والبسعالة يف القتعالو يشعكيوا حكع    
مشيعععت ادارتهعععا اوال منعععا   مقا ععععة مشعععدينا  يف تركيعععاو وقعععد ايعععد      
املستشرقو  هذا الرأي ا  تسيمت اقيعي  مميكعته  احلعو  االوسعط لنهعر      
الععًاب الكععبري باالضععاية اىل منطقععة مشععدينا  ومععا جاورهععا مععن املنععا      

 الكردية يف ايرا  وتركيا احلالية.
سسععت هععذه الدولععة    أت -ميتانيععا   -مليتانيععة  الميتععانى : الدولععة ا   

سنة  .م تقريبانو وامليتانيو  من اآلري  االكرادو  1580الكردية  والي 
حيث بدأوا بتشكيل دولته  يف اول وهية كأمار  صغري  ا  توسعت رقععة  

جييععةو يكععا  اقيععي  الدولععة يف بععادئ االمععر يشععمل     رمميكععته  بصععور  تد 
وصل واربيل وبريجي  ومنعا   السعوبارو  اع     املنا   الكردية يف لوا  امل

سيطروا سيطر  كامية عيى كاية منا   كركو و وا  الت ريعات االاريعة   
اعهععرت كععثريان مععن ااععار هععذه الدولععة يف منععا   كركععو و ومععن مجيتهععا     

 الرسالة اارر  من احد ميوكه  التوشارتا .
ا  عهعععد اتسعععاع رقععععة هعععذه الدولعععة يف التعععاري  يصعععادف حكععع   

عو  املصري ال متيس  يف بعالد مصعرو ويعذكر التعاري  القعدي  بعا        الفر
احد ميو  االشوري  املسمى الشيما  نصر  دخعل يف مععار   احنعة معع     
هذه الدولةو وا  املنا   اليت احتيها االشوريو  معن بعالد االكعراد مل تبع      
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 ععت سععيطرته  مععد   وييععةو واسععاجعت مععنه  يف عهععد امليعع  االشععوري 
ال  مععن قبععل جيععوش االكععرادو وقععد حععاول ابنععه املععدعو       الاشععور ناسععرب 

الناسريبال  يت  بالد االكراد مر  اانية ولكن جيوشه اندحرت يف مضي  
  الواقععة يف  كلـة زةردة التاسيوجة  القريبة حاليان من السييمانية وجبال ال

 منطقة قرداغ بيوا  السييمانية.
مععععروف  العععيالم : الدولععة العيالميعععةو يؤكععد املرحعععوم االسععتاذ     

م باس  الباروبو  بععد االستقصعا    1944يف كراسه املطبوع سنة  وكوياض
من مصادر تارايعة وايقعة بعا  العالمعي  هع  معن االكعراد وليسعوا معن          
عنصر آخرو وا  العالمي  عاصروا السعومري  واالكعدي  وكانعت رقععة     
دولته  تشمل منطقعة ميعاه الكعارو   و الشعورش  وبععا منعا   جبعال        

كانوا يدخيو  يف معار   احنة احيانان مع السومري و واانعا   زاغروس و
قوته  استولوا عيى كثري من املنا   العيت كانعت  عت سعيطر  احلكومعة      
السومرية يف العرا و وا  اصل كيمة الععيالم  العوارد  يف املؤلفعات العربيعة     

 يقابيها باليغة الكردية ويف كتب املستشرق  اس  الايالم .
 و خععاليت -ُخيععدي -ولععة الكرديععة املسععما  الخالععدى   الخالععدى : الد 

نشأت هذه الدولة يف اوائل القعر  التاسعع     ومساها بعا املؤرخ  الكالدى
 .م وكععا  مععا عععد  ميععو  قبععل السععاردوريس  االول ابععن الآرى و وكانععت    
عاصععمتها مدينععة الوا   املوجععود  يف تركيععا حاليععانو وا  حععدود الدولععة       

بول  يف القفقعاز اىل نهعر الفعراتو ومعن     ركنداملذكور  كانت متتعد معن الاسع   
ارنوب اىل منطقة راوندوز وسهول اربيلو ومن الشر  اىل  ري  اورميعهو  

 كما كا  القس  الكردي من سوريا  ت سيطر  تي  الدولة.
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 .م  كانت معع هعذه    772-782وا  اكثر حروب الشيمنصر الرابع  
سعة لي كومعة االشعورية يف    الدولة اخلالدية حيث كانت حكومة الخيديا  مناي

هععذا العهععدو ومهععدد  لنفوذهععا وكيانهععاو حيععث كععا  عهععد امليعع  السععاردوريس  
ه وصيت السعيطة اخليديعة اىل اوج جمعدها    ييالثاني عهدان ذهبيان مذه الدولةو و

 .مما ادى اىل تًعًع مركً السيطة االشورية امام هجمات اخليدي  املتوالية
لة حتعى عهعد الجرميعا  املكتوبعة     هذا وقد دامت سيطة هذه الدو 
 .م  اعع  عاشععت يف  ايععة حكومععة امليععدي  اىل ا  قضععى     625سععنة ال

   .لطوتينيعييها نهائيان جرا  اور  ا
  

 بوحةيرا )ئؤرمية( و )بوهتان( وةكى طرت -102
 مة كوردا كر بوو دةولةت ئةو بو )مةهطرت(                         

 نَيرن)ئةكزنفونآ( يةونانى بل  -103
 وةكى كوو ئةو دبَيذآ ئةظ ض شَيرن                                    

 بةرى ميالدَى ساال ضار سةد و يةك -104
 وةكى وى دةه هةزار جندى كرن لةك                                 

 دكوردستانآ دةرباس بوو جهآ خوة -105
 طةلةك وى لةشكةرآ خوةبةىَل دةردا                                   

 دبَيذآ ئةظ طةىَل ها قةهرةمانة -106
 د مةيدانآ شةرى رةنطآ بةرانة                                        

 ضيايآ وا بلند و ثر ب دةنطن -107
 ووسا ئةو ذى طةلةك مَير و ضةلةنطن                                 
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 نكارآ كةس دظى عةردى ببوورآ -108
 ضكوو ئةو دآ وةكى هلمآ بفوورآ                                     
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 ئيماراتآ كوردا ئآ سةرخبؤ ثشتى ئيسالمآ
    

 بنَيرن هوون ئيماراتآ مة كوردا -109
 د كوردستانآ ضةند زؤزان و عةردا                                    

 )مةروان( بنَيرن حوكمةتا )سرخال( و -110
 دطةل )خورشيد( و )بازوىل( و )خيزان(                                

     

   
 ئيمارةتا حصن كيفا

 
 ببآ: كةهلا )حصن كيفا( تة ديبوو -111

 ب)هةشت سةد سال( بةرى عيسا ظة ضَيبوو                     
 كورَين )ئةيوبى( يا تَيدة ئيمارةت -112
 و شةش ثشتى حةفت سةد( ساىَل هجرةت )سه                  
 دةما كوو ضَيكرن وةك شَير و ئةذدةر -113
 ن دةرــــكــــارا ذآ بـــةيــوو نـــــــــن كـــاريــــدك                   

 
 ئيمارةتا صاصون

 
 دةما كوو مري )ئةبوبةكر(آ ب هيمةت -114

 نآ دانيبوو ئيمارةتد كوردستا                                          



36  

 بناظآ )عزى( ئةو بؤ مة ديار بوو -115
 طةلةك خورت و ب هَيز و كار و بار بوو                         
 دةما )عومسانى( يا ئةو جى دطرتن -116

 مة دى كوو ئةو ضقا خوةش مري و خورتن                      
 نطنةد )ضالدَيرانآ( ئةو خورت وبد -117
 دطةل )عومسانى(آ مَير و ضةلةنطن                             
 طةلةك مابوون دبن ناظآ )حزؤ( دة -118

 ؤ( دة(حمهنا طؤتى: دبن ناظآ )                                 
 ةد و نةه( كا بنَيرنصاال )نةه صل  -119
 ةظ ض شَيرنـا ئـ كنبؤ دا زانـــذ ب                                  
 ةد قةدةر( ئرييش د بةرداصضلؤ كا ) -120
 سآ تيثا و عةردا ذلسةر )مووصل(                              
 دو ساال ما دبن دةستا دة ثاشى -121
 ذ وآ دةركةفنت و ئةو ضوونة ثاشى                              

 
 رةوادى و باني(ذ)هةحكوومةتا هزبانى

 
 خوة ثآ كر د ساال )نةه سةد و دؤزدا( -122
 كورآ )بةهرامى( )دَيسم( ضاوة ضَيكر                           
 ل نَيظ )داسن( لسةر )شاخآ هةكارى(   -123
 بدةست طرتن خبورتى هاريكارى                                  
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 ةتا هزبانى( دانىمكول وَيدآ )ح -124
 مةزانى كو وة)رةوادى( دووظرة ضَيبو                            

 
 حكوومةتا تريهى

 
 دساال )نةه سةد و حةفتآ و هةشتآ( -125

 بنَيرن هوون لكةهلا )ئةردةمشتآ(                                
 د وردة حوكمةتا تريهى د رابوو -126
 بةىَل ديسا ذ بةر هةظدوو بةالبوو                                 

          
 حوكمةتا دؤستكى

 
 باكرد دةما كوو بازآ كوردى ىَل  -127
 بناظآ )دؤستكى( حوكمةت د راكر                                
 ظان( و ل)داسن(َي)الركيس( و )سل -128
 )دياربةكر( و )هةكارى( تةظ سةروبن                            
 اال نةه سةد و هةشتآ و ثَينجاصد  -129

 كةتن مووصل بزةندآ خؤرت و طَينجا                          
 هر(   ال )مَيهران تاب( و )عيسا( و ل ) -130
 بنَيرن هةر يةكى حوكمةت دراكر                                
 )ئةتابك( بوون ددؤ يةك ذآ د)لؤران( -131

 )ئةزربيجان( بو يةك هةردوو ذ كوردان                          
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 )ئةرتكيا( )زةنطان(وةكى وا دةولةتا  -132
 )شوانكارة( و )ديامل( ثَيرة )طؤران(                               
 )كليس( و )ئةردالن( و )خةسرؤ( و )زرقى( -133

 )حةكارى( )شةهرةزؤر( )بيلكان( و )بةدرى(                    
 ( و )بدليس( و )بابان(  كجكثهئةمريآ ) -134

 وودى( و )مريداس( و )شَيروان()فنك( )مةمح                  
 )برادؤست( و )سليظانى( و )زةندى( -135
 ئةيووبى( و )بادين( و )موكرى()دطةل                           
 )طولباغى( ل)بانة( ل ل )كةهلؤر( و -136

 حوكوم كرية مة كوردا و تَيدة مانة                              
 نسةد و شةشاال )هةزار و ثَيصحةتا  -137
 ( )جطةرمذكا( طةلة خوةشا دطةل نؤ                         
 دناظ كوردا دكر حوكم و ئةمريى -138
 بئازادى بسةربةستى و ذيرى                                      
 دةما رابوو دبن ناظآ )ئةزيزان( -139

 ذ بؤتانجلزيرآ دةولةتا كوردى                                    
 طةلةك ظآ دةولةتآ دؤم كر حةتا كوو -140
 د تاىل وا دة )ئةزدين شَير( درابوو                                
 ذ ماال )لةك سوا( كوو )مري عةىل بةط( -141
 مبَيرانى وةالتآ خوة دكر يةك                                    
 ذ وا )ئوغز بةطى( دةولةت فرةهكر -142
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 طةلةك حوكمآ خوة وى خورت و جبه كر                       
 ل )لةث زَيرين( بنَيرن )خانآ دمدم( -143
 وةكى كو سةر دبوو طورمني و حم حم                           
 وةكى شَيرا لبةر شاهى درابوون -144
 خوة دان كوشنت حةتا كةس ذآ نةمابوون                       

 
 ن )حممد ثاشا كؤر(دةولةتا سؤرا

 
 بنَيرن دةولةتا سؤرانى يا خورت -145
 طةلةك جى وآ دبن دةستآ خوةدا طرت                         
 كو ثاشايآ مة يآ كوِرآ خودى ناظ -146
 )حممد( وى لبةر دوذمن ظةدا داظ                                 
 طةلةك وى ضَيكرن ئاالت و مةصنةع -147
 دةرَيخسنت تظنطآ ضاك و مةدفةع                                
 دطرتن )ئامةدى( )شنطال( و )شَيخان( -148
 )برادؤست( و )دهؤك( و )زاخؤ( )شَيروان(                       
 )بةنى شةداد( )بةنى عةنناز( خويا بوون -149

 نذ كوردا ئةو د كورستانَى رابوو                                  
 دةما ثاشايآ كوردى )عةبدورةمحان( -150
 د ساال )هةشت سةد و شةش ثآ هةزران(                            
 دكوشتى حاكمآ تركا دبا كر -151
 حةقآ كوردا بدن حةتتا خويا كر                                
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 ل بلباسآ ووسا رابوون بئيمان -152
 كرن شؤرش لبةر تركا و ئريان                                    
 دةما لنطآ خوة ئاظَينت جهآ مة -153
 ذبؤ دا ئةو خبون تةظدة حةقآ مة                                
 د حةربا رؤسى و تركا درا بوون -154
 لبةر ئيقتاعيآ تركا بةال بوون                                    
 ى بووند وى وةختى دة ئةو شَير جه -155
 نة ئَيسري و دبن دةستآ كةسى بوون                             
 ذ تارخيا بثرسن كا مة كوردا -156

 ذ عةردآ خوة طةلؤ دةستآ خوة بةردا                          
 جهآ لنطآ خوة رؤذا ئةم ببينن -157
 ئةمآ ثشتآ ل خوينرَيذا شكينن                                 

                
 هنةك ذ باذارَين كوردا

  
 مة كوردا ضَيكرن باذار طةلةك دوور -158

 د كوردستانآ بوو بوون رؤنى و نوور                             
 طةلؤ كآ ضَيكرن )شنطال( و )بةدليس( -159
 )حةكارى( )دَيرسم( و )سةردةشت( و )ئةركيس(               
 و )مووش( و )مَيردين()جزير( و )بايةزيد(  -160
 )دياربةكر( و )بروجرت( و )نصَيبني(                            
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 )سعرد( و )ئةرزةرؤم( و )خوررةم ئاباد( -161
 )جةلةوال( و )نهاوةند( و )مهاباد(                                 
 )هةَلةجبة( )ثةجنوين( و ) بةدرة( و )وان( -162

 )سولةميانى( و )راوةندووز( و )شَيخان(                          
 )عمادى( )زاخؤ( )هةولَير( )تووى سريكان( -163

 )سنات( و )ئاكرة( و )كةركوك( و )بووكان(                     
 )كرند( و )ئورمية( و )بانة( و )ماليةر( -164

 )دهؤك( و )خانةقني( و هةم )زهاوةر(                           
 )دياال( )ئةردةالن( و )مةندىل( )خؤى( -165
 )قزجلة( )مهرةبان( و )مرعش( و )كؤى(                        
 )ديانا وار( و )ساوجبالق( و )دةينوور( -166

 )سةنةندةج( )دَيركا مازى( )شةهرةزوور(                       
 ل )خيزان( و ل )بارزان( و ل )ثريان( -167
 دبينن هوون خةبات كرنا مة كوردان                            
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 زمان و ئةدةبا كوردى
 

 تو ثةردآ مَيذؤوآ سةرهةظ هلينآ -168
 بنآ وآ طةر تو سةحكآ دآ ببينآ                              
 دنَيظا رووثةىَل وَيدة خوياية -169

 طةىَل كوردى طةلةك كةظن و سزاية                               
 ل )دةوس( و )فةرشكآ( كةظن و )شكةفتا( -170
 فتا(ول )ضريؤك( و )سرتان( و )ثةند( و )ط                      
 تةماشاكآ تو دآ بينآ ِرهآ وى -171
 خوة بةردانة هناظ و بنطةهآ وى                                 
 و )دَيو( و )ثريعةظؤكا(ذ )تةيرآ باز(  -172

 ذ ضةند )قاز( و )قولن ( و ضةند )كةظؤكا(                    
 ذ ضريؤكآ ئةظان كفش و ديارة -173

 طةىَل كوردى ض كةظنار و بزارة                                    
 زمانآ ظى طةىل طةلكى ذمَيذة -174

 يا( وى ثر ظةرَيذةسةرآ )سةركان                                 
 ضقا )سةرهاتى( و )ضريؤك( و )شريةت( -175
 دناظ خةلكآ بةالظ بوون بوونة حيكمةت                        
 طةىَل كةظنارترين سةر ظآ زةمينآ -176
  (1)د بنكآ مَيذؤ وَي دة وى دبينآ                                 

                                                 

 الكردي هو اقدم شعب يف هذه املنطقة و د ذل  يف اعما  التاري . الشعب  1ال
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 ل كيدا وآ تةماشاكآ ديارة -177
 (1)بةىَل مت ئاشتى خواز و بآ زرارة                                
 دطةل )ئةسكةندةرى( ناظآ خوة دابوو -178

 (2)لبةر )جةنطيز( و )هؤالكؤ( د رابوو                            
 ذ )نووحى( ظة لسةر عةردآ خوة ماية -179

  (3)دةما )طةميا( وى سةر عةردآ مة ماية                       
 د )قورئانا كةريم( )جوودى( خبوينة -180
 (4)دطةل وآ ظى طةىل لبريا خوة بينة                             
 قةفا بوو سةر ضيايآ بةرز و هشيار -181

 (5)دةما دوور كةت ذ وى قةومآ سوتةم كار                      
 ذ وَى رؤذآ دظى عةردى خويا ية   -182

 ئةوآ مينآ حةتا ئةظ كةونة ما ية                              
 ض شؤفينى ض سةر طةرم و مةذى كةر -183

 نكارن وى ذ عةردَى وى بكن دةر                                  
 د تارخيآ طةلةك ئةمحةق د رابوون -184

                                                 

   ية مرحية من مراحل التاري  تنظر ستجده غري انه شعب مسامل وغري عدواني.ا يف  1ال

  ا و هوالكو واابت بطولته وجدارته.يقد قاتل جيوش اسكندر واعهر بسالتهو وابت امام هجمات جنكيًخ  2ال

االر  منذ زمن سيدنا نو  عييه السالم عندما رسعت سعفينته عيعى جبعل      هذه بت يفالقد   3ال
  ارودي الذي هو جبل من جبال كردستا  الشما .  

اقرأ اذا كنت يف ش  من ذل  االية الرابعة واالربع  من سور  هود من القرآ  الكري  توقيل يعا ار     4ال
 بيعي ما   ويا مسا  اقيعي وغيا املا  وقضى االمر واستوت عيى ارودي وقيل بعدان ليقوم الظامل ت.ا

يتذكر مع قرا   مذه االية هذا الشعب املكاي و يهو من ذل  الوقت موجود يف ارضه وسعيبقى معا دام هعذا      5ال
   متهور ا  ارجه من ارضه باذ  اهلل. الكو  باقيان اىل ا  يرث اهلل االر  ومن عييها ال يستطيع اي ا   او
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 ب شؤفينيتيآ ئةو تةظ خويا بوون                               
 كوردا ئةو ظةشَيرن ظيان عةسلَى مة -185
 بناتا وا دطةل ئاخوو بهَيرن                                        
 دطؤتن تةظ نةظيكآ )صةعصةعن( ئةو -186

 كورآ )كوردآ( كو رآ )مةردن( حةموو ئةو                    
 خودآ عةقلةك ظةبوويى قةت نةدا وا -187
 ئينسانى مرؤظيتى نةدا واض                                       
 دةكوو ئةو زاننب دونيا بةالظة -188

 ض )زؤزان( و ض حشك و دةشت و ئاظة                            
 طةلةك )قةوم( و طةلةك )شةعب( و )قةبائل( -189

 د دونيايآ دة ئةو تةظ بوونة حاصل                             
 اىلدة هةظدوو ناسبكن تةظدة ب هةظ -190

 بةىَل هةر كةس لسةر يةك مال و حاىل                          
 نةكوو بَى بةختى و حيلة و حةالندن -191
 نة ئيستغالل و شؤفينى و قةالندن                               
 نة يةك خوة ذ غةيرى خوة ضَيرت ببينآ -192

 (1)زةمينآب زؤردارى بذى سةر ظآ                                

                                                 

لقد قام يف انايا التاري  كثري من العنصري  احلاقدين وارادوا ا  يغطوا مشعس احلقيقعة بالغربعال      1ال
وحاولوا ا  ينكروا وجود امة كرديةو يقال قس  منه  انه  اترا  جبييعو و وقعال قسع  انهع  يعرس      

عرب يه  احفاد الكرد بعن معرد بعن صعصععة . ييع       بدو غري مت ضرينو وقال قس  ا  اصيه  من ال
يهعب اهلل جعل وععال مععؤال  املغفيع  عقعالن راج ععان مييعًو  بعه بع   احلعع  والبا عل وبع  احلقيقععة           
واخليال حتى يعيموا ا  اهلل سب انه وتعاىل خي  هعؤال  الشععوب والقبائعل ليتععاريوات ويتععاونوا: تيعا       
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 االدب الكردي
 

ا  االدب الكردي بنوعيه الكالسيكي والرومانسي قدي  جدان قعدم   
الشعب الكردي حيث كا  منتشران بشكل قص  ومالح  واشععار تت عدث   
عن احلب والغرام والوقائع احلربية وسري االبطال ومجال  بيعة بالدهع   

 كردستا .
 196يف بهعدينا   ص  ذكر الشعهيد انعور املعائى يف كتابعه الاالكعراد      

يقععال: تيقععول الععدكتور البيععية شععريكو  يف مذكراتععه نقععالن عععن املستشععر   
الروسععي ال . يييععامينوف : ا  العيمععا  عثععروا عيععى لوحععة يف مشععال ايععرا   
مكتوب عييها االبيات التاليعة لشعاعر كعردي امسعه البورابعوز  كعا  يععي         

  .م 330حوالي ال
 ن خوريينـرييــظرا هــيخوازدى ئةز تو بهيظرابني       به -1
 رابني       بانطك دين بهيظرا ناريينــوةردى بهريين كو ت   
 يـنــــويـــــر دخـــــوم       اواز زجــريابـرا هـوتــى كـونــدي -2
 ةظيينـت ئـــاوار ذ دةشــان       هـــا بـةيـل و بـيـريا بـــــف   
 يـنــوا دي ويــــان جزــــهي      ئةز تو، واتو يةك دل وين -3
 ي  ــنـيـظــنـا بـي يـنــريـجــةفتة وين      بـرا خـيكـريا بـــظ   
 

                                                                                                              

ثعى وجعينعاك  شععوبان وقبائعل لتععاريوا ا  اكعرمك  عنعد اهلل        ايها الناس انعا خيقنعاك  معن ذكعر وان    ت 
اتقاك  ا  اهلل عيي  خبريت. الولو شا  اهلل رعيه  امة واحد   يمتى يفهع  هعؤال  حكمعة اهلل تععاىل يف     
    خيقه عيى هذا الن و ليعيموا انه ال يضل الحد عيى احد اال بالتقوى والعمل الصاحل ليدين والدنيا.
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 الرتمجة:  
 يععروابعععى العان الععععععن مععبيععععت      ذاهعا وانععا انعععيع عا نععتنعيعالعي -1
 ا عععععععنعععغععععالعان بعععععر  معععنصعععل  ت الفجر    عرج وقعععنخعال لعععت   
 لععيبععردها البعغعة يعمعغعت نععععمس   بكران   عة معارحعبعوم العقمت ي -2
 وكيه  يستغيثو  من هول اابة    وترد عييه االمواج والسهول     
 همنا ارريا  واقوال الوشا عا يعمعي      اذا كنت انا وانت عيى قيب واحد -3
 راشعفعععدا  او العععيعبععالعوا  بعععععععس     بان اىل جنب عنعان جعععام مععنعن   

  
قبععل  انيهععذا يععدل عيععى ا  االدب الكععردي الكالسععيكي كععا  موجععود

امليالد بقرو  كثري . اع  يقعول االسعتاذ املرحعوم انعور املعائي: واعتقعد ا         
االدب الرومعععانتى اقعععدم معععن االدب الكعععالس الكعععردي  بعععالرغ  معععن ا    

واالدبيات الكالسعية تععود اىل عصعر     االكتشايات عثرت عيى بعا االشعار
اقدم من العصر الذي عثعرت ييعه عيعى اشععار رومانتيعة يعا  اقعدم شععر         
رومانيت عثر عييه العيما  حلد اال  هو هذا الشعر الذي يععود تاراعه اىل   

  .م. ا  يذكر املرحوم تي  االبيات مع ترمجتها اىل العربية.310-320
ان غري قييعل جعرا  اهمالعه معن     ورغ  ا  االدب الكردي يعاني نقص 

قبل املسيطرين عيى كردستا و وياولة  مس معاملهو اال انعه مل اعل اي   
عصعر معن العصعور السعابقة مععن شععرا  بعرزوا يف صعناعة الشععر باليغععات         
املختيفة العربية والفارسية والكردية والاكيةو وتناقيت االجيال الكرديعة  

يقععول باسععيل نيكيععت  يف  اشعععاره  بكععل اعجععاب و ععاس ويخععرو لععذل  
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: تاول ما يده  لعه االنسعا  عنعد القيعام بدراسعة      219كتابه االكراد ص
 االدب الكردي هو غًار  القصائد الشعبية يف هذا االدب.

ونذكر ليقارئ الكري  امسا  بعا الشععرا  االكعراد املشعهورين معع      
 نبذ بسيطة من ترامجه  حسبما يتيسر لنا ينقول:   
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 هندةك هؤزانظانَين كورد
 

 طةلةك شاعر ذ وى رابوون و بوورين -193
 د هةر رَيكآ كرن قريين و نالني                                  
 دظآ رَيدة )مةال( رابوو ل جزيرآ -194
 وةكى وى هةم )عةىل( رابوو ذ حةريرآ                          
 و ئةم دخوينندةما شعرآ ئةظا كو -195
 نزانن كوو لسةر روويآ زةمينن                                   

 
 بعا من شعرا  االكراد المال ا د ارًرى 

امسععه احلقيقععي الشععي  ا ععدو وقععد لقععب نفسععه يف اشعععاره بعععالمال     
 -يقول يف احدى قصائده:

 ة             ــئةى )مةال( باوةر مبةحبووبان مةك
 اتَى جانة بى خةزئةخكارَى وان هةر 

 كما لقب نفسه يف بعا اشعاره بعالنشانى  حيث يقول: 
 ةوةرى    ـــى تــظــطى بــى رةنــظــى دةورى بـاهلل د ظـةال بـم

 )نيشانى( كةس دةرانني دور ذ بةحرينَى نيشان دا وةك
م حسععب 1598 -هععع 998ولععد الشععاعر يف جًيععر  بوتععا  سععنة    

بتةو اذ معن املشعهور بع  كعل معن ا يععوا عيعى        اقرب االقوال اىل االدلة الثا
ديوانه بانه كا  يف زمن اليقى  ريا   حيعث ا  بينهمعا مسعاجية شععرية     
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غًلية يف اوج القمة من الفصاحة الكردية وسأذكر هنا يقعرت  معن تيع     
 املساجية يقول الفقى يمد: 

 سةالمامن حةقريى   صةدةفةك د ظَى تَيكن.  
 ن.   ــة ىَل كــة ملـــةققـــح  رَى ـزيـــريَو د جـــــئ
 .نـكـَيـة لـةيـان هــدةرم  وو ذ دةربا تريَى ـــك

 ويقول مال ا د ارًيرى يف جوابه:            
 َينب    ــةد و بَى حســبَى ح  َين ملياكةتان  ـةالمـــس

 ذ مةال لـ)ميم وحَى بن(      نشوبهةتى ئاظَين شةتا
 ن.ـان ذ الم و بَى بــدةرم هيالكني ذ زةمحةتان   

وهكذا اىل اعالث وعشعرين يقعر . ومعن املععروف معن اشععار يقعى          
 هع اذ يقول يف احدى قصائده:  1041 ريا  انه كا  يعي  يف سنة 

 حملمد هةفت فةلةك ضوونة   ذ هجرةت دةور طةلةك ضوونة       
ــهةزار سال ضل و يةك ضوون  ارةـــى ديــاتــةزةل هـــةظ غـــــئ   ةــ

هعع  1041يتب  من هذه الفقر  من القصيد  انعه الفهعا يف سعنة     
ييكو  املال ارًرى ايضان يف نفس الفا و وقد اعتربه العالمة يمد امع   
زكي من يطاحل االدب الكردي حيث يقول: ياشعاره معن ناحيعة الصعنعة    
ذات اسيوب خاصو ومن ناحية املوضوع يف اقصعى مراتعب العشع  واميعامو     

ساوى يف قو  بالغته مع ديعوا  ابعن الفعار  يف اليغعة العربيعة      يت وديوانه
وديععوا  احلععايم الشععريازي وديععوا  الفاضععل ارععامي يف اليغععة الفارسععية       

الشاعر  ب امعري  كرديعة    هذا وديوا  الفضالي يف اليغة الاكيةو وقد هام
تععدعى سععيمى مععن امععريات اسععر  آزيععًا  حيععث يقععول يف احععدى قصععائده   
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ياتي لسيمى يابريد . شعره ككل شعر كردي رقي  الشعور البالدعا بي   
-هعع 1059دايئ العا فةو وقد امضى حياتعه بع  امل وامعل. تعويى سعنة      

 .م. وقربه معروف يف جًير  بوتا 1649
 

 العيي حريري 
  هجعري يف  400م املوايع  تقريبعان لععال   1009ولد هذا الشعاعر سعنة    

يعوا  شععر مشعهور واشععاره     بيد  حرير قضا  شقالوه يايظة اربيعلو ولعه د  
مجيية متضيع يف الشعر الوصفي والغرامي والصعويفو الوجعدت لعه قصعيد  يف     

هععع  ععت عنععوا  العيععي حريععري   1357الععديوا  الععذي كتبععه والععدي سععنة   
 يرمويد :

 ان ذ نوو عشقا بةرى       ثور ئةندةروومن ئاتةشةـــــــديس
 رةشة.            يةن( عونبةرى       دةعوا د طةل خااليزولفا )موزة

 -:وآخرها
 صةف بصةف   ئةو هاتة دةر مصرى د كةف سطا كو وة مةهوةش

        مة ذ مردنَى قةوى خوةشة      ال ختف     (وان طَوت )عليو
 

 عبد الصمد بابةك
 ز 1019 - 972/  ك 410 - 362

 برا )عبدالصمد بابةك( بنَيرة -196
 ز( و )بهار( هشنت ذ كَيرةتة )نةورؤ                              
 ضياكآ كوو )ثةرخيانا( تة تَيدة -197
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 ب بةرف و باندةظن سةر ظآ دنآ دة                              
 نة )ثارزوون( و نة )بَيرى( مان د وردة -198

 نةيارآ رةش حةموو كوشنت بسةردة                             
 ووضقا خةمال تة ديتى ئةو حةموو ض -199

 نةيارا تةظدة سؤتن بوو خوةىل و دوو                             
 ل كوردستانآ ظا ئريؤ ضةلةنطن -200
 كورآ وآ تَيدة وةك شَير و ثلةنطن                                 
 دثارَيزن كوليلك و نَيرطزا ئةو -201
 دزا ئةوخوينرَيذ و  ذدثارَيزن                                     

ــةكلععد هععذا الشععاعر ارييععل عبدالصععمد    و م 972-هععع362يف  باب
م ولععه قصععائد مجييععة باليغععة العربيععة كمععا لععه 1019-هععع410وتععويى يف 

ديوا  باليغة الكردية. ذكره ابعن خيكعا  يف تاراعهو وانعه قابعل الصعاحب       
 :  بن عباد ياكرمه و يب منه البقا  عنده ومن شعره العربي قوله

 ععععععععلعاريا   ع  حعجعنععر  والعى يعيعى    ععععائل زارنععمععول الشععسععععد مععيعواغ
 من الصب  او قر  من الشمس المع   ييما جال صب  الدجى قيت حاجب 

 ومن شعره الكردي:  
 ارة         ـات بهــدال شادبة ض خوةش دةم ه

 ارةـرةشة مةهـ ضوو تةرازن بوون دي
 بار       نهال دةربوون خشا هات ئاظ و جَو

 زارةــةفيت نـوو كــةر ببـبةفر كةر ك
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 م1011/ هـ 401 املتوفى سنة بابا تاهر هةمةدانى

 
 دظآ رَيدة د باكر بابا تاهر -202
 رآ يا تارى رآ يا تةظدة سرتى و در                              
 دكر رؤنى سرتى و در ذآ نةقاندن   -203
 ذ سةر رَيكَى ضقا ثةردة هالندن                                  

ولععد يف همععدا  بكوردسععتا  االيرانيععةو يكععاد شعععره يقتصععر عيعععى        
مواضيع احلب العذري اهت  املستشرقو  بآاارهو ونشروا بعضهاو يفعي  هعرا    

ارمغععا   الفارسععية بطبععع بعععا آاععاره االدبيععة سععنة     0قععام صععاحب جميععة  
 62  غععًل وذيععال يشععتمل عيععى ال   4  رباعيععان و ال 296م متضععمنان ال1927
 رباعيان .

 
 يرانه فةقَى 

 
 فةقآ تةيرا دطةل تةيرا تة باكر -204
 دطةل )ئاظ( و )ضةما( ذى هةر تة واكر                          
 ب شعرآ خوة تة باكر جزيرى -205

 دطةل هةظدوو وة تةظدة كر بوو قريى                            
  وهو من بيعد   يران همد ويتيقب البفقى ي هذا الشاعر امسه

الماكو  القريبة من مدينة البايًيد  يف مشال كردستا  الاكي قريبعان معن   
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حععدود سععوريا. وكععا  معاصععران ليمععال ارععًرى يبينهمععا مسععاجية شعععريةو   
هع عندما العف قصعيدته   1041ويقول يف احدى قصائده انه كا  يف سنة 

 : اليت يقول ييها
 ةك ضوونة       ذ هجرةت دةور طةل

 هةزار سال ضل و يةك ضوونة      
 ارة.ــى ديـــاتــةزةل هــةظ غــــئ
 

 مةال مةنصوورآ طرطاشى و مةال حسَينآ باتةيى
 

 مةال )مةنصوور( ذ طرطاشآ خويا بوو -206 
 مةاليآ باتةيى ذى ثَيرة رابوو                                       

 دطرتنب شعرا نيقرا هةظدوو  -207 
 بةرانن هةردوو ثر زانا و خورتن                                 

 )مةال منصور الطرطاشي(
الواقعععة يف ارنععوب الشععرقي مععن مدينععة    طرطــاشهععو مععن قريععة  

العمادية. ععاش هعذا الشعاعر يف اواخعر القعر  احلعادي عشعر امجعري ولعه          
هععا مبارزتععه واهم كياشعععار متفرقععة باليغععة الكرديععة ومععن النععوع الكالسععي

  َى باتةى(ي)مال الشعرية مع الشاعر امكاري العظي 
 )مةال حسني باتةيى(

م. وذاع صعيته يف  1495-1417عاش هذا الشاعر ييما ب  سين 
 :  كردستا  باملولد النبوي الكردي الذي الفه الشاعر الذي اوله

 حةمدَى بَى حةد بَو خودايَى عالةمني       
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 نَى موبنيـة ديـة مــودايَى دايـةو خـــئ
 :نذكر منهاالطرطاشى  وكا  له مساجية شعرية مع الشاعر مال منصور

 مال منصور:      
 ةى باتة هةكارىــة ئــــسةالظا من سةحةر خَيزى      لت     
 و مروارى رةقدا دورـَيزى      ذ عرةر ـةكـازا شـبـذ شةه     
 قَى بارىـالـخ اعفع وـــة انطَيزى      ذ لـنـتـا فـةوجـــذ م     

 مةال باتةى:     
 ئو عناياتَى          تويى منصورَى رةمحانى فَىع وــذ ل    
 ان و خاقانىـنجـن فـبيــَى خراباتَى          بــهةرة طَوش    
 نىلطاوـرى سـو سـابـويـخ         ت و التَى ـايا بـيمـــذ س    

صيى اهلل عييه وسعي :   كما ا  له قصائد رائعة يف مد  النيب يمد
 :من احداها هذه االبيات

 ئةى نةعتَى تو ئةز عةرش حةتا فةرش شةهريا
 ئةى ثةرتةوَى نووراتة جيهان طةشتة منريا

 ةروايى ئةسرياثئةى سيدَى عالةم بكة 
 ارود كثريانلك  الفضلقد كان لك 

 ارسيت اىل اخلي  بشريان ونذيران
 

    -:ومن قصيد  اخرى له
 يزانَىـَى رَوذا مـعـيـفــم        شـالـدَى عــسيحممد       
 ودانَى وحى و فرقانَىـادم       خـضراغَى ديدئَى ئ      
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 ئةمحةدآ خانى

 
 بنَيرن ئةمحةدآ خانى )منةووةر( -208

 سةرؤكآ شاعرآ كوردا سةراسةر                                  
 ذ مَيذظة وى ذ مةر رآ كرية رؤنى -209
 كول و كؤظان دبوو وى )سةرخوةبوونى(                          

 كتَيبآ وى حةموو رند و دةاللن -210
 ذبؤ كوردا تةظا رَيكآ دمالن                                       
 )مةم و زينآ( طةلةك ناظآ خوة هلدا -211
 طةلةك شريةت ددا زانايآ كوردا                                   
 وةكى وآ بؤ بضووكا )نوبهارة( -212
 ذبؤ فَيرى بنب رَيكا ديارة                                           

 
 م 1706-1650الشاعر العالمة ا د خانى )

هو الشاعر العالمة االديب ا د خانى من قريعة الخعا   الواقععة    
م ومععن اشععهر آاععاره 1706-1650يف منطقعة البايًيععد  عععاش بعع  سععين  

  بيتعان معن الشععر املعوزو و     2655ملي مة الشعرية الرائعة العيت تقعع يف ال  ا
ال مثيل له يف بابهو وكتابه النوبهار  بعاليغت  العربيعة    يوهو شعر قصص

 والكردية.
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قععال عنععه العالمععة السععويياتي االكععادميي اى. أ. اوربيععى مععا ييععي:    
نتاجاته  بالشعبو وانبثا  انعندما نت دث عن كو  الشاعر واالديب لصيق

من ارماهري نضطر دو  رغبة منا او قصد ا  نقار  بع  االاعة شععرا     
كبار من الشر  وهع : الفعردوس االيرانعيو وروسعتاوىل ارعورجىو وا عد       

 خانى الكردي.
ا  مي معة المعع  و زيععن  هععي الروايععة املفضععية وااببععة لععدى كععل  

ترمجعت اىل  الكرد رجاالن ونساً  ولقد  بعت هذه املي مة معرات عديعد و و  
 عد  لغات منها الفرنسية واالملانية والروسية والعربية.

ومذا الشاعر صيت كبري بع  مجيعع  بقعات االكعرادو وبهعذا الصعدد       
قال العالمة السعويياتي الاوربيعى  ايضعان: تلقعد نسعيت الشععوب ا عد خعانىو         
ويف الواقع مل يقدر ا د خانى حع  قعدره اال بع  االكعراد العذين مل ينسعوه       

بدانو يهو مشعهور يف كردسعتا و ومجيعع االكعراد يعتربونعه شعاعره  الشععيبو        ا
 ويعريونه كشاعر الشعب الكردي االولت يهو امري شعرا  االكراد قا بة.
 194ويقول املرحوم انور املعائى يف كتابعه االكعراد يف بهعدينا  ص    

م معن اب  1650-هعع 1061ولد العامل العظي  ا د خعانى سعنة    -ما ييي:
ي  الياس اخلانى من اكراد البايًيديةو وقد ذكرته دائر  املعارف يدعى ش

 االسالمية.
ملا تب ر خانى يف العيوم وحاز شهاد  االجاز  العاملية وضعع كتابعه   

م والف مسرحيته اخلالد  املسما  المع   1673-هع1094النوبهار  يف سنة 
م  ترمجهععا اىل اليغععة الفرنسععية الروجععه  1694-هععع1115و زيععن  سععنة ال

 هع.1362كو  سيل



58  

ولععه كتععاب يوسععف زليخععاو ولييععى جمنععو  وكتععب اخععرى مل يعثععر  
 عييها.

عاتععب خععانى عيمععا  االكععراد الععذين اععدمو  اليغععات االجنبيععةو      
وياكو  لغته  الفطرية عتابعان معران يف ديباجعة مسعرحيته المع  و زيعن        
وقععد القععت كتبععه رواجععان عظيمععان عنععد االكععراد. ومععن شعععره القععومي يف      

 ابه الم  و زين مقدمة كت
ــةردَى هــط ــعاىل كةرةم     ةذى خودانةك ــةبوا مـ  ةكـة دانـتــكــةك وةنـ

ــعاىل ب     من دَى عةلةما كةالمَى مةوزون  ــ ــرا لــكـ ــ ــبانــ ــَى طــ  ةردوونــ
 را مة ئنقيادةكـكـرا بـــَيكــطةردَى هةبوا مة ئتفاقةك       ظ

 تةحصيل دكر مة علم و حكمةت      تةكميل دكر مة دين و دةولةت 
ــم       متييز د بوون ذ هةظ مة قاالت   وون خودان كةماالت  ـاز د بـتــومـ

 

 

 مةال خدرآ ناىل
 ز 1856 - 1800ك /  1273 - 1215

 
 ئةرآ ناىل تة طةلكى كرية ناىل -213

 دظآ رَيدة تة دينت تةن  و تاىل                                   
 ضقا دوورى تةدى ىَل هةر دآل تة -214

 شةظ و رؤذا دمابوو سةر جهآ تة                                 
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م وامسعه المعال خضعر  معن     1800الكبري يف ععام   ولد هذا الشاعر
  اع  اكميعه يف   قـرةداغ اهالي الشهرزور  شعرع يف العتعي  والدراسعة اوالن يف ال   

  احلرام.السييمانيةو وزار االستانة مرت  وحة بيت اهلل
  يف دراسته االوىل يكانت ميهمة اشععاره اع    قرةداغيةاحب يتا  ال

جها ويف سفرته الثانيعة اىل االسعتانة اجتمعع با عد باشعا آخعر امعرا         وتً
  يععالبابععا  وبقععى معععه حتععى وياتععهو واكثععر اشعععاره مععن نععوع الغععًل الرق 

والشعو    املؤارو والقصيد  الشهري  اليت كتبها من االستانة بعداعي احلعن   
اىل الو ن انصع دليل عيى رقة قيبه وحبه العمي  لو نهو وكعا  يقعر    

 الفارسية والكردية والعربية. الثالث باليغات
 

 )الغر( خالد ئاغايآ زَيبارى
 هـ 974  –  905

 
 ذ ئاغايَى مة )زَيبارى( رة بَيذن -215

 ذنكو )خالد( بوو كوال ذَيرة برَي                                  
 ببَيذن )الغر(ؤ وةختى تة كانآ   -216
 دةما دانى تة )بةيتا سيسةبانآ(                                  
 وةرة مةيزآ فةلةك هَيذى خرابة -217

 بسةر كوردآ تة دة رةنج و عةزابة                               
 )خالص نابن ذ ئاه و زاريآ قةت( -218
 بدةست نايآ )بكن سةرداريآ قةت(                              
 كورَين تة ظا وةكى شَيرا لشاخا -219
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 لدوذمن ئةو ددن سةد دةرب و داخا                              
 ئةظا كاش و نةواىَل خوةى طةلةك كوير -220
 دكن تربا نةيارآ روو وةكى قري                                   

 الغر  خالد آغا الًيبارى)
يف منطقة الًيبعار شعرقي    هو من ساللة االمرا  من قرية الشنى  

 الطريطاشـي معن عصعر كعل معن معال منصعور        العماديعة كعا  عصعره قريبعان    
واملال الباتى او بعدهما بقييلو وشعره يف قمة البالغة والسالسة الكرديعةو  

 ومن قصائده هذه االبيات التالية:
          ةتــفةلةك ناكةت دطةل من ياريَى ق

 َى قةتـاهـ و زاريــم ذ ئــابــالس نــخ
 ن ذ موهرا موهرَى خانة            ـريا مـةمــخ
 كاريَى قةتـدي بكةم ئينـيــةشَيم ئـن
 َى نة بَينت             ـشقى تـَوزةك ذ عـــَى سـدل
 َيت بكةت سةرداريَى قةتـكَير ناهـــب
     امب ذ مهرويان تة عةجةب        ـةوى مـــق
 َى ئيقراريَى قةتـةروارَى بـةن بـةكـن

 د عشقى لةومة نينة و نابت مونكةر         
 ةهـ ذ مةوتا جاريَى قةتـاطـةهن ئـــن
 و                 ــربـــارةك م كـَى جـةردةنـا طـةوافــت

 ةوى يةك جاريَى قةتـةم ئـاكـري نـذب
       اسى           ـةر دنـطـن ذ وردانـتـيــر بـــــض س
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 ا خاريَى قةتـز ذ دامـاجـون عــةبـــن
 ى)الغرى( خو              ـويـشـان بـاظـت ئـةفـهـب
 َى قةتــاريـبـى زيـوا ذ ظـة دةعـةكـــم

ومععن مال ععه املي مععة املشععهور  بعع  ابنععا  الشعععب الكععردي وهععي  
 : و اليت اومابةيتا سيسة بانَىقصيد  
 ةريم     مةعبودَى ثر كةمالةــَى كــاهـان ذ شـحـبــس       
 ةـــَى زةوالـةزةهـونــم    عظي  و نعمةت  ضلفةثر        

 
 مةال مةسعوودآ بآ بةش

 
 اكآب مةال مةسعوودآ بآ بةش ظا د -221
 كول و كؤظانآ دل طريا دراكآ                                      
 ضقا شيعرآ وى شريين و دةاللن -222
 لسةر ئةزمانى وةك ئاظا زةاللن                                   

 )مال مسعود بَى بةش(
م 1932مال مسعود بن احلاج مال عبداهللو ولد يف اربيل سعنة   هو

م يف اربيعلو وديوانعه   1985كما ذكر ذل  يف مقدمة ديوانه املطبوع سنة 
مععًية مععن القصععائد الغًليععة والقوميععة واالجتماعيععة ولععه ذو  رييععع يف   

 .ة الشعر بار  اهلل ييه وكثر من امثالهصناع
 

 بةكر بةطآ ئةرزى
 ز 1767ك /  1179
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 )بةكر بةط( دلربينآ دلبةرا خوة -223
 ئةظيندارآ دةالل و ئةمسةرا خوة                                 
 تو ثةسنآ دلبةرا خوو بؤ مة بَيذة -224
 اه و كؤظانا برَيذةد بةردة ئ                                        
 بنَيرة ظا )كةو(آ تةى زيرةك و شةن  -225
 د كوردستانآ ئريؤ ماية بآ دةن                                  

 ذ هةر ئاىل ئةظة ئريؤ نةيارا -226
 ب ضةند طورز و ضةكا ثآ دةرب و دارا                          

 دظن الوآ تة بَيخن خةفك و داظا -227
 دةرَيخن وا ذ شاخ و ئاخ و ئاظا                                     
 الوآ تة تةظ شَيرآ ضيانة بةىَل -228

 لبةر وا وةك ثَلن  و سةر ثيانة                                  
 ددن زانني خبوينرَيذ و نةيارا -229
 رانكارن وا دةرَيخن ئةو ض جا                                      

 
 )بةكر بةط( االرزى

عيعى جبعل    اليت تقع غربي قرية البعامرني   أرزَى(هو من قرية ال 
م معن اب كعري  يععدعى   1767هعع املوايع  لسععنة   1179متينعاو ولعد سععنة   

  ومن اسر  عريقةو وكا  باالضعاية اىل عبقريتعه الشععرية    بةهدةر بةطال
ا االول ومعن  جناران بارعان وينانان موهوبعان وكعا  يامعان عنعد امساعيعل باشع      

 )بةيتا كةوى( وغريها. قصائده املشهور 
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 نارى
 

 )مةال كاكة حةمةى بَيلوو( تو )نارى( -230
 ضية ئةظ ئاهى و قريين و زارى                                   
 تة طؤتى: )كوردة بآ فكر و خيالة( -231
 هةر بآ ملك و مالة(تة طؤتى: )كوردة                           

 تة طؤتى: )كوردة هةر وةك بيدآ مةجنوون( -232
 ذ بر ظآ دل تة ثر بوو تآ كول و خوون                         
 بةىَل مةيزآ براَين تة يةكن تةظ -233
 نةيارآ وا ذ بةر وا ظا دكن رةظ                                    
 توجا ثشتآ لبةر دوذمن ظةناكن -234

 حةتا كوو وى ذ كوردستانآ راكن                                 
 

بعن معال يمعد بعن      ابن معال ا عد  )نارى( هو )مةال كاكة حةمة( 
 م يف قريععة البععادال   التابعععة ملنطقععة1874مععال عبععدالر نو ولععد سععنة 

 )بةجنوين(. قضا )طةرمك( 
 يبعة   قرأ القرآ  عيى يد والده مال ا د ا   يب العيع  كبقيعة   

مدارسععها مععن سععنه اىل مععةريوا و السععييمانيةو بنجععوينو  كردسععتا  مععاددان
و اربيععل وراونععدوزو واخععذ االجععاز  العيميععة عيععى يععد    باشــقةالبانععهو وا و 

  وقضى بضع مةريواناستاذه اسعد ايندي يف قرية راوندوزو ا  عاد اىل ال
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ان  و اع  بطيعب معن الحسع  بع   اصعب  امامع       كـيطن سنوات إمامان لقريعة ال 
ودين ييها ر عه اهللو   1944  اىل ا  تويى سنة بَيلدوومدرسان يف قرية ال

م. وشعععره يف غايععة الرقععة والسالسععة    1984ولععه ديععوا  مطبععوع سععنة    
متطرقععان كايععة ابععواب الشعععر الغًليععة والقوميععة واالجتماعيععة وامًليععة     
واملد  والراعا  وامجعا  وغعري ذلع  معن ميعادين الشععر. ومعن قصعيد  لعه           

   -ليشي  بابة عيي حفيد زاد : كتبها
 وقيمي مةكتةبى فةزل و هونةر          ـــةى مـــئ

 يل و موعتةبةرـةلـى جـفـنـى صــةقــرةون
 ةدى               ـمـةحــدى ئــيـةعـى ســـاغـى بـةيــال ل

 بشر(ـري الـى )خـةنـشـولــى طـالـهـيـــةونـــن
 (           نـيــةوت )روح االمـروذ و ش ىعظعيععياــح
 قمر(ـق الــى )شـبـيــاحـــَو صــــاوةرَى تـــي
 ى زاتى )رةئووف( ت بَى مةالل         ـةنـبـولـــط

 ( ت بَى كةدةر يفغونضةى جيسمى )لة
 ةرةف ئةمرَو بةتَو         ـةزل و شـى فـبـتـةكــم
 عرريفان و نةـَى عـلـةهـة ئـلـبـيـةقــبو ــب

 من هذا القبيل    اىل مخسة وعشرين بيتان 
                

 شاهؤ
 

 ئةرآ )شاهؤ( دشعرَيدة تو شاهى -235
 دنَيظا شاعرآ كوردا تو ماهى                                      
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 ذبؤنا مللةتآ كوردى تة باكر   -236
 حةتا جانآ خوةيآ شريين فةناكر                                
 دى بكآ يةكتة حةسكر مللةتآ كور -237
 دة طؤ كا )سةرخوةبوونا( خوة بنب شةك                        
 بةىَل كوردآ تةيآ بآ عيلم و خوندن -238

 ضلؤ دآ سةر بداخوازا تة هلدن                                   
 طةلةك بؤ وا دظآ تا )ِرآ( ببينن -239

 لكآ دةريننحةتا مافا ذ دةست خة                              
 

 م(1971-1882)شاهَو  
هععو الشععاعر مععال حسععن القاضععي ابععن مععال عبععدالقادر بععن مععال         

و وبعععد امتععام  1882ولععد شععاعرنا يف قريععة البيععاره  سععنة    عبععدالر نو
دراسته يف مدارس كردستا  ذهب بريقة الالشي  مجيل بن الشي  عمعر   

  ياسسعوا  اىل استنبول وبقيا مد  يف خدمعة الشعي  العبعدالقادر الشعمًيين    
اع  ععادا اىل    -جًب تعاىل كردستا  -كوردستا   كومةىل سةر بةرزهنا  ال

 السييمانية.
وبعد احلرب العاملية االوىل وتأسيس احلكومة العراقية اصب  معال   

 1931و ويف سععنة 1926حسععن قاضععيان ملدينععة الحيبجععه  يف متععوز عععام    
ة التمييعً  اصب  كاتعب يكمع   1937 . ويف سنة ضوارتااصب  قاضيان يف ال

اعع  يف اربيععل اعع  اىل كركععو  مععر     والشععرعية يف بغععدادو اعع  يف كركععو   
 م.1953  سنة ضةمضةمالاخرىو ا  اىل ال
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م تععويى اىل ر ععة اهلل وديععن يف مقععرب     1971حًيععرا   23ويف 
الشععي  عمععر يف البيععاره  ير ععه اهلل ر ععة واسعععةو وكععا  يكتععب الشعععر    

كعا  لعه اليعد الطعوىل يف الشععرو      بالفارسية والعربيعة اضعاية اىل الكرديعة و   
 :من ديوانه املطبوع 67ومن شعره هذه االبيات: ص

 ناضنة سةر ديين )موحليد( كورد موسلمانن هةموو
 ن و ئيمانن هةمووــاك و ديــنى ثـيـــأيـَى ئــاوةنـــخ
 ةدةن بَو سةر بةخَويى بَو ذيانيكى شةريفـةول ئــه
 ن ثاسةوانانن هةموواــَويـكَى خـولــوورَى مـــَو سنـــب

 ضووك بَو تَولة سةندن حازرنــةورة و بــاو ذن طــثي
 دةست بةتري و خةجنةر و مششري و قةلغانن هةموو

  
 حاجى قادرآ كؤيى

 
 دظآ رَيدة درابوو )حاجى قادر( -240
 ذ )كؤيآ( وى وةكى شَيرا دباكر                                   
 دراندن ذ سةر رووكآ دزا ثةردة -241
 ذ كوردا كال و زارؤ ثآ حةساندن                                 
 طةلةك باكر )مةال( كو رآ ببينن -242

 زمانآ كوردى بؤ خةلكآ خبوينن                                 
 هنةك ذآ زانةبوون وا طوه ددايآ   -243
 ه نةدايآئةوآ رآ ناسنةكى وا طو                                
 دضوو شارآ )جزيرآ( دا د وردا -244
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 ب خةبتَى بؤنى كوردستان و كوردا                               
 ئةمحةدى خانى( دلؤظان0ذ رةنطآ  -245
 ئةوى شريةت ددا كوردآ ثةريشان                                 
 )ئيماراتآ( خوةيآ كوردى بضاظا -246

 ددينت وى دبن ساال و طاظا                                         
 يةك و يةك وا ذبةر هةظدوو هالندن -247
 حةتا يةك ذآ نةما وا تةظ مراندن                               
 دناظ شعرآ وى َى ثَيت و ثرنطى -248

 دهات دينت ضقا ئةو تةحل و تةنطى                             
 

 ى()احلاج قادر الكوي
الو ين الكردي العظي  العذي كعرس حياتعه وادبعه يف      هو الشاعر

م يف قرية قريبة معن  1815-هع 1230سبيل امته وتقدمهاو ولد يف عام 
الكويسععنج   يف كردسععتا  العععرا و وتععويى والععده وهععو صععغري يأتععت بععه     
والدته اىل مدينة الكوى  وبعد ا  اكمعل السعابعة معن عمعره خعرج لطيعب       

ب  معيمعان  صب سياسية اىل بيد  جًير  بوتا  حيث االعي  ا  رحل السبا
 م وله ديوا  مطبوع.1892ألوالد البدرخاني و وتويى يف عام 

ز الشاعر حاجي قادر بتعيقعه الشعديد بو نعه وقومعه وحبعه      اامت 
العميعع  وعنايتععه الفائقععة بيغععة قومععهو وكععا  يشععبه اخلععاني يف  بائعععه      

قععف امتععه وتاخرهععا مععن   واشعععاره الععيت تتضععمن الشععكوى واالمل مععن مو   



68  

النواحي السياسية واالجتماعية واالقتصادية وما كانت عييه معن الشعقا    
 والتفر .
واكب شاعرنا احلركة القومية الكردية معن تبيورهعا وشعاهد بعأمل      

إنهيار االمارات الكردية عيى ايدي العثماني و واحكعام  عو  العبوديعة يف    
د ودععاه  اىل اال عاد والتثقعف    اعنا  شعبه الكردي يتغنى ألجمعاد االكعرا  

والتسععي  بععالعي  واملعريععة واىل خععو  النضععال الثععوري املسععي  لت ريععر      
مععن ديوانععه  178العو ن. ومععن قصععيد  لععه  عت عنععوا : الوا ديععاره  ص  

 :املطبوع
 َىــــى دةوران دادةنــكـَيــوونــــانــم و قـــارة رةســـوا دي

 يستان دادةنَىني و كَوـةرمـةردش طــَيمة طــوردي ئــك
 َو ضىية ئيمان و دينـارو بــووس و عـامـة نـةيـًو كــب
 ورئان دادةنَىـة جى تةفسري و قـلَى لـيـجـنـيـاض و ئــخ

 ان و كةشيشـى قيسيس و رةهبـمةدرةسة دةيكاتة ج
 ةتران دادةنَىـيةش ثريى مـووسى، لة تةكـاقـة نـانطــب
 ةزىل دةكاـة عـتاحيب عيززةــى سـامـةت كـانـيهـَو ئـــب
 اوان دادةتَىــَوى و طـارى خـيــووتــى جــــلـــَو رةزيـــــــب

 رةـــاالن بــر و مــــطـــةَلــزو دزة ذن هــيــرو حــــطــــرَي
 َوى موسلمان دادةنَىـَيو و كونيةى خــى نـدةى ضـيـفائ

 ية ازى نىـوركبـاجى( ضونكة ئةفسانةى تــبةيتى )ح
 َى                  ــان دادةنـــةرجــودى دوِرِر و مـــاوجــة بــنــزَور وةري
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 املائي( و )مةولةوى(  ه)الشيخ 
 

 ( دباكر هبوو )دذ )مايَى( را -249
 و زانا و شاعر ياضلض شَيخةك                                    
 نظيسى وى شعر سةرسآ زمانا -250
 د هةرسَيكا دة بوو هشيار و زانا                                   

 وةكى ظا )مةولةوى( ئةظ رَى مةشاندى -251
 بدةستا بَيرةقا ظآ رآ هالندى                                     
 حةتا دوورى وةلَيت بوو ىَل دىَل وى -252
 دما سةر دؤلك و رَيك جهآ وى                                    

 
 ملائى(ا  ه)الشيخ  

الشعهيد انعور املعائى يف كتابعه الاالكعراد يف بهعدينا          يقول املرحوم 
و هو ابن معال عبعدالر ن قاضعي البعرواري بعاال  واحعد مشعاهري        208ص

-هععع1259مععن قععرى بععروارى بععاال سععنة    عصععرهو ولععد يف قريععة المععائى  
 م...1843
نظعع  شععاعرنا اشعععاران كععثري  يف اليغععات الععثالث الكرديععة والعربيععة  

ارسععية ولععه مععن املؤلفععات كتععاب القالئععد الفرائععد  وكتععاب المنهععاج         والف
 الوصول .
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وممععا يؤسععف لععه اشععد االسععف ا  اغيععب مؤلفاتععه مععع اشعععاره قععد    
-هعع 1343ييًية التياريعة سعنة   كيقدت من اهالي املنطقة يف احلركات االن

هاو يي  ينة بم عندما احر  التياريو  الييفيو  قرية مائى ومكات1924
-هععع1337سعوى قسعع  قييععل وتعويى الشععي   ععه املعائى سععنة    معن اشعععاره  

 م.1919
 

  مةولةوىال
-هععع1222  سععنة طــوزامسععه عبععدالر ن مولععده قريععة النععاوغ    
م من قعرى الجعوانرو  وكعا  لعه اسعيوب خعاص يف الشععر والقعوايفو         1804

واهعع  ابتكععار ادخيععه يف الععنظ  وقععر  الشعععر هععو توحيععد قاييععة الشععطر 
لثعاني معع الرابعع االمعر العذي مل يسعبقه اليعه        االول مع الشعطر الثالعثو وا  

 احد من شعرا  الفرس والكرد لغاية ذل  العهد.
-هعع 1300كا  شاعران مبدعان عظيمان رقي  االحساسو تويى سعنة   
 م بقرية السرشا ه  ورا  قيعة مشريا .1882

 
 شَيخ نورالدينآ بريفكى

 م1852 – 1791ه / 1268 -1205
 

 ذى بووبرانؤ ظا مة دل ئريؤ ت -253
 ذ بةر شةوق و ظيانآ ثر كةىل بوو                               
 م طؤ: من دل بيةك جارى دوةستا -254

 كو ديوانا )بريفكى( كةفتة دةستا                                
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 ذ زوو ظة دل لبةر وآ من ظةدابوو -255
 خويا بووحةتا من دى ذ نشكا ظا                                  
 خودآ ترسة طةلةك شَيخ و مةالية -256
 زانا و ب ِراية ضخودى علم و                                       
 ينآ دة شعرآ وى بلندنزدمَي -257
 ل ذؤرن ئةو طةلةك مةوزوون و رندن                            

 
 )الشيخ نورالدين الربيفكاني(

ملععائى يف كتابععه االكععراد يف بهععدينا    ذكععر املرحععوم الشععهيد انععور ا   
بانه نورالدين بن السيد عبداربار بن السيد ابي بكر بن السعيد   :82ص

زين العابدين ابن الشي  مشس الدين اخليعوتى  ريقعة والشعهري بعع مشعس      
الععدين القطععب. ولععد الشععي  نورالععدين يف قريععة الايتععوت  وقيععل يف قريععة   

ائيععة عريقععة يف التصععوفو  م ونشععأ يف ع1791-هععع1205البريفكععا  سععنة 
معروية باحلعب والنسعب بع  االكعراد. حفعم الشعي  القعرآ  الكعري و اع           
 ععاف عيععى العيمععا  واالعععالم مت صععالن عيععيه  املعععارف والعيععوم اىل ا  نععال 
اجاز  العاملية. وله كتب ومؤلفات كعثري  وديعوا  مطبعوع باليغعة الكرديعة      

بيعة ال  تيعف ععن قصعائده     يف قمة البالغة الكردية كما ا  قصعائده العر 
باليغععة الكرديععة بععل هععي اقععوى وقععد مجععع االسععتاذ ارييععل يمععد ا ععد    

م ومعن  1983مصطفى الكًنى حياته وآااره وشعره يف كتاب  بعع سعنة   
 قصائده باليغة الكردية هذه االبيات: ىحدإ

 رم كو بكةم كةشفَى كةراماتــةوَيـة نـسا ئـــدي
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 مةقامات طةر ضةندى مة ثر ديتنة ئةحوال و
 ثر ذةنطك  نىى قةينى درشن باـةتــبهــدل ش

 بعةمامات  فينى عةصرى خو ـانى د ظـينســئ
 ى وة ظةكوشتينة ذ كيربى وة كوشَيرنـبـوجــع

 ات ـــة المـةنـه رعاهعظعبن و ـانـةبـدة ج نعععبا 
 

 )ثريةمَيرد(
 

 نةمينم بؤ تة ئريؤ )ثريةمَيردؤ( -258
 دظآ رَيدة زمان و دل تة هةردو                                   
 دطةل دةست و دطةل جانى كرن يةك -259
 دةطؤكا )سةرخوةبوونا( خوة ببآ شةك                          
 )سلَيمانى( تة رؤنى كر بثةندا -260
 ؤك و بشعر و فكر و زةنداريبض                                    
 تآ طهاندىمة كوردا  ضقا خؤرتَى -261
 لسةر رَيكا خةباتآ ئةو مةشاندى                                 
 قةلةم دانى دطةل دةست و زمانى -262
 كوض و كةندال ذسةر رَيكآ هالنى                                 
 ذيانا خوةى درَيذ تةظ خستة شؤىل -263
 رَيذ بؤ مة بكؤىلدة رَيكا دووظ د                                   
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 )ثريةمةرد(
وهععو مععن اعظعع  شعععرا  كردسععتا  يف القععر    امسععه حععاج توييعع و 

العشرينو ميتاز بقو  ورصانة التعبري وبداعة التشعبيهو كعا  شعاعران بعارزان     
التشععبيه. كععا   -االناشععيد  -املالحعع   -وموهوبععان يف مجيععع ميععادين الشعععر 

واشععتغل يف الصعع اية    مبععدعان ومبتكععران نظعع  شعععران الحكعع  االقععدم       
 زيا  . -زيانه  -الكردية  يية حياته يف العرا  مصدران ص ف الزين 

م وبعععد ا  اكمععل دراسععته عيععى   1867ولععد يف السععييمانية سععنة   
لينفععوس يف  الطريقععة القدميععة املتبعععة عنععد عيمععا  االكععراد اصععب  كاتبععان  

ىل مو ا  كاتعب ضعبط ااكمعةو اع  سعاير ا     1882مدينة السييمانية سنة 
استنبول. وبعد تقيعد اعمعال ووععائف ال بعأس بهعا هنعا  ععاد اىل العو ن         

 م.1924سنة 
هع ععن  1369رمضا   4م املواي  1950حًيرا   19تويى يوم  

عامان قضاها يف الشعر واالدب وخدمعة لسعانه وامتعه ير عه اهلل      83عمر 
 .  ر ة واسعة

 
 )بَى كةس(

 
 وةرة )بآ كةس( تة كةس نينة كو باكآ -264

 ذبؤ كوردا ئةظى بارآ تة راكآ                                     
 بةىَل رَيكا تة دانى ظا خويا كر -265

 دة باكرطةلةك كوردا دظآ رَيكَي                                   
 رَيضكا كوو تة مةشاندى سةر كةتن -266
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 حةباندىطشا حةزكر ذ يا كوو تة                                 
 
 

 )فائق بَى كةس(
املعروف يف كردستا و ععاش يف النصعف    هو الشاعر الشعيب الثوري 

االول معععن القعععر  العشعععرينو امتعععاز شععععره بعععالرو  الو نيعععة والعععتغين     
بكردسععتا و ودعوتععه اىل توحيععد الصععفوف ضععد الغاصععب و وبالصععمود        

 واملقاومة.
 6 انتفاضعة ال شار  يف نضاالت شعبنا الكردي ولعب دوران بعارزان يف  
م  ضععد معاهععد  الت ععالف بعع  بريطانيععا والعععرا  واعتقععل  1930آييععول 

 .مراران عديد 
 

 )ئةنوةرآ مائى(
 

 شةهيدآ كورد و كوردستانآ )ئةنوةر( -267
 مبَيرانى ض شَيرة كاكة )رَيبةر(                                    
 دطةل كوردا وةكى شَيرا دباكر -268

 حةتا دوذمن ذبةر هةظدوو بةالكر                               
 طةلةك مَير و طةلةك شَير و عةطيد بوو -269

 كا مللةتآ كوردى )شةهيد بوو(د رَي                              
 حةتا ساغن كوىَل تة دآ لدىَل مة -270
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 مة ئةظى بارآ تة دةنني سةر ملَى                               
 آ سؤزآ بدن رَيكا تة طرتىئةم -271
 نة بةردن ضةند ببينن رةنج و خورتى                          
 لسةر سينطا مة دانى دوذمنآ هار -272
 ذسةر سينطا ئةمآ وى زوو بكن خوار                            

 
 )الشهيد انور املائى(

 كما هو مكتوب  ت صعورته  1913ولد الشهيد انور املائي سنة  
 .م الاالكراد يف بهدينا  1960يف كتابه املطبوع سنة 

كععا  الشععهيد مثععال الشععجاعة والبسععالة والعمععل الععدؤوب يف سععبيل   
قضية امته وو نه كردستا و كا  شعاعران جميعدان وعاملعان ياضعالن عمعل معع       

ــمةرطةاخوتععه  ابنععا  كردسععتا  يف الععدياع عععن تربععة و نععه ضععد       البَيش
قبعل قاسع  الشععب والععرا  عيعى و نعه        احلمالت الوحشية املعتديعة معن  

كردستا و اىل ا  سقى شجر  حرية بالده بدمه الطاهر وامنية كردستا  
 احلر  عيى شفتيه.

م حيعث  1950  سعنة  رَيبةركا  اول معرية لي بالشهيد الانور  ال 
 يبت منه يف قصيد  كتبتها له ا  نأخعذ مععان صعور  تذكاريعة ياسعتجاب      

 :من القصيد الشهيد لطييبو وهذه ابيات 
 ةر دةم و حاالـمايى تو بذى ه (ئةنوةرَى)ةى ــــئ
 ى ساعةت و ساالـةمـَيذم د هـــة دبــَى تـنــة ســث

 ن كر كةسةر و كولـدة ملــــر زيـــة ثـــدوورى ذ ت
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 ةر تة د ظم هةرد و خياالــةبت ســةر زَورى نــط
 وو دن كو د جامَيدة خويابنـةظــة هــدنــةم بـــئ

 )قةوس و قةزةح( هةردو برَو رةنطَى هالالئةو 
اىل سععععتة عشععععر بيتععععانو اعععع  بعععععث لععععي الشععععهيد قصععععيد  يف       

 -:م جوابان لقصيدتي وهذه ابيات من قصيدته21/11/1950
 ةالظكىـوى طةهـ و الوى دظَى فكرا نوى بـَى نــي
 رةشينةـني تو طوالظَى بـطـَى رةنـهـى جـاظ ظـنـل
 ا تو دانةـَيش ضاظـبــلا ـاظــةرطــَى هيانــينســـئ

 ا ضونينةـبَيذة كو براست دونيـو بــى تــاكـــض
 َى جامَيرـوينة ىَل بةىَل يا كةسـخــَى بـــرَوكـــدي
 درينةــاش بـدا رزى بــليـةقـادةت( و تــى )ئــظ

 اخةـضةنداكى كو )غاندى( مردية ىَل هةرى س
 ة )خانى( ئو )جزيرى( تو خبوينةـكـزة بـةيـم

 را ئةمانةت تو ئو هةر باشى و قةجنىسةد جا
 نةـريـكا شـةظ رَيـة ئـَى تــارةك بــثريَوز و موب

 ةلةكى بديلى و تايةـن طـسكيـَى مـةتـللـةظ مـئ
 دةرسَى بدة وان ئو تو سةرَى خوة نة ضةمينة

 تة فةخرَى دكةما ئةزـى بــَيذايـو هــبراستى ت
 يشنةـكـب َىــاظـغـو لـــبةر( ئــبة )رَيـــى بــانــه
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انظر اىل ابياته يانها تفيا و نية وانسانية وتب  معدى تعيقعه    
فعيس اىل ا   نبأمته ومشاكل قومه ياوالن ريع مسعتواها وبعذل العنفس وال   

 اتاه القدر ااتوم وهو يدايع عن تربة و نه ير ه اهلل ر ة واسعة.
  

 
 )ئةمحةد موخلص(

 
 ذ ئةمحةد موخلص رة هةر ببَيذة -273
 جووآ ئاشا ذ ضاظَين خوة برَيذة                                  

 دثَيتا شؤرشا كورديدة رابوو -274
 خرابوو نبضاظا دى كو كوردستا                                    
 دىَل وى مر بةرى الشآ وى مبرآ -275

 مرَى هضرا كوردى دطؤ قةى دآ ظة                              
 زانى كوو برايَين وى لرَينةن -276
 حةموو تةظدة وةكى تريآ خودَينة                               
 برووسكآ ئاطرن شَيرَى ضيانة -277

 حةضى وا ناسنةكى ئةو هَى نةزانة                              
 فيدائينة حةموو شَير و ثَلةنطن     -278

 َى )بارزانيَى( كوردآ بدةنطنكور                                  
 

 امحدى نالبةند(/ )امحد خملص 
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يقععول االسععتاذ الشععهيد انععور املععائى يف كتابععه االكععراد يف بهععدينا      
و ولد يف قرية نالبةندًا(هو ا د بن ام  العمادي وكا  والده ال :212ص

بامرنى ا  قصد قرية مائى وتيمذ عيى يد االديب  الشهريين الشي   ه 
الشي   اهر املائىو يبدأ يقر  الشععر وهعو يف سعن املراهقعةو اع       املائى و

شععغف حبععان بفتععا  دشععتانية ااععرت يف حياتععه الشعععرية تععأاريان بالغععان اىل ا   
اصععب  احععد كبععار الشعععرا  الكالسععي  االكععراد وعظيمععان مععن عظمععا  هععذا  

 الفن.
احعد جمعددي االدب الكعردي الكالسعي      -واحل  يقال  -يعترب ا د  
ه السيسععة ذات اخليععال الواسععع املالئمععة حلياتععه وبيتتععه وجمتمعععهو  باشعععار

وشعره خال من التكيف يأتيه عفو اخلا رو وتنتظ  اشعاره يف حنو اربعة 
جميدات ضعخامو وقعد نظع  يف سعائر االغعرا  معن غعًل ومناجعا  وراعا           

 ووصف ومد  وهجا  ونصي ة...اخل
ية والفارسعية بعل   و اوعه النظ  يف اليغات الثالث الكردية والعرب 

انه اجاد وابدع. ورأيت من قصائده املطبوعة ديعوان  حلعد اال . ويعذكر    
االستاذ خالد حس  مقدم ديوانه يف تر ته العيت ذكرهعا يف اول ديوانعه    

م: انععه ولععد مععا بعع  سععنى  1971املطبععوع  ععت اشععرايه يف دهععو  سععنة  
 ععد م كمععا يععذكر االسععتاذ صععاد  بها الععدين يف ترمجععة ا  1880-1885

 م.1890خمي  عيى نفس الديوا  املطبوع انه ولد قريبان من سنة 
وكا  ا د خمي  يشعر بشعور قومه االكراد ويرى بأم عينه معا   

يالقي االكراد وو نه  كردستا  من ويالت ودمار بيعد االععدا  ييعنعكس    
 -ذل  يف شعره بصور  مؤملة امسع اليه يف هذه االبيات:
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 َيظارى     ــوردا نهَو ىَل بووية ئـَى كهـــَو جـــن بـابــخــم
 رى احةتا ئةظرَو دخةودا مان بسةر داهات شةظا 

 رياـندارى و خـدي را جهَىــهَى شَيــرا جــَيـَى مـــجه
 ارىـتية بن بـةفـهَو كــامووس و ظاظَيرا نــهَى نـــج

اىل تسع واالا  بيتان مربعان كيها تعبري صعاد  ععن حالعة االكعراد      
مقارنان ذل  مبا كانوا عييه يف املاضي من حرية واسعتقالل وشعجاعة    اليوم

 .وشهامة ونبل
اعع  يصععف ا ععد حالععة قومععه يف ابيععات اخععرى مبينععان انععه كيععف    

نصعع ه  ويرشععده  ويععدعوه  اىل اال ععاد والتععآلف يصععرف زهععر  شععبابه 
يي  يستجيبوا له بل عيوا متفرق  ييعب االعدا  مبقدراته  كيف شعاؤوا  

 ييقول:
 و نةكر ثاوانـكَى خـا داوان        ملـةقــة ســدى مـــهن

 اظن و كةفتينةـَى نـــعالةم لةو هةمى شيا وان        ب
 ينة دطةل ئَيكى        دين بوونة ذ بَى رَيكىـــَيك نـــئ
 ةر مَير مرى تازينةـه       راوة بو هةشتَيكى ـــةهـــب

ا وصعف ملعا عييعه    هكل كيع اىل تسع واالا  قطعة مربعة بهعذا الشع   
االكراد اليوم من بؤس وشقا  وجوع وعري مع ا  االجنيب يتمتع خبريات 

 بيده و وه  يرومو  منها.
 1963وملا رأى شاعرنا ما حل ببالده من دمار وخراب يف صيف  

مل يستطع ا  يت معل كعل هعذه املآسعي والعويالت ينعام قيبعه الكعبري اانعا           
بدالسالم عارف عيعى كردسعتا و مودععان و نعه     احلمية الظاملة اليت شنها ع
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وامتهو وامل  رر كردستا  وا اد امته عيى شفتيهو ير عه اهلل ر عة   
 واسعة.            

         
 

 )طؤران(
 

 طؤرانى بنَيرة دا بزانىل  -279
 دظَى رَيدة ئةوى دةستآ خوة دانى                                
 كَى ببينندكر طازى: وةرن رَي -280
 خوة وةك مَيرا ذبن دةستا دةرينن                               
 بةرآ خوو بدنة خةلكآ تةظ بروونة -281
 بةىَل ظا هوون تنآ بآ زار و روونة                               

 
 طَوران()
الشععر احلعديث يف اليغعة الكرديعةو كمعا       امسه عبداهللو وهعو اسعتاذ  

رب يف الوصف وارمال والغرامو حيث ابدع يف هذه اقعاالت  كا  الشاعر االك
ابداعان رائعان ويا  غعريه ييهعا حتعى غعدا يارسعها االولو كعا  شعاعران رقيع          
الشعور بديع التعبري مجيل االسعيوب رائعع االوصعاف والتشعبيهو اشعتغل يف      
احلركععة الو نيععة وا ععه حنععو اليسععار يف العقععد االخععري مععن عمععره يتغنععى 

العمععال والسععالم واشععتغل يف حركععة انصععار السععالم واصععب  عضععو   باعيععاد 
 .م1961جميس السي  العاملي تويى عام 
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 )كامران(

 
 وةرة ئةى كامرانآ دل بريندار -282

 ذبؤ مللةت تة كر قريين و هاوار                                        
 بةىَل رَيكا تة طرتى ظا ذ مَيذة -283

 بنآ ظآ رآ طةلةك دوور و درَيذة                                      
 راند و طؤتىبو)جةميال( كوو تة سةر  -284

 دىَل ئآ وةخوة ثر كول ثآ دصؤتى                                     
 ئةظا ئريؤ بهةزارا وةك )جةميلة( -285

 و ديلة  ؤ ا دناظ ضؤالن بووين                                      
 طؤتى دنالنضيايآ كوو تة ثآ  -286

 وةكى وا طوند و باذار و نةوالن                                          
 

 )كامران(
الععو ين الشععاب اليمععد ا ععد  ععه  شععاعر موهععوب    هععو الشععاعر  

يقععر  الشعععر عيععى الععنمط احلععديث غالبععانو اسععيوبه جيععد يتغنععى  مععال  
الشععرا    كردستا  ونضاالتها وبنضاالت الشعوب ترج  العديد من قصائد

العععاملي  شعععران اىل اليغععة الكرديععة خاصععة عععن البععابيو نععريودا  و اللوركععا     
داراكععو   قصععيدته مجييععة يف وصععف نضععال ارًائععر وصععمود بطيتهععا        
المجيية  ذات الشهر  يف العرا و وهو شاعر تقدمي وشعيب كما انعه يعتعرب   

 ر.      باهمن احسن اخلطبا  يتنبأ له مبستقبل 
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 )ماه شةرةف خان(

 
 ئةظآ بوورين وةكى وا ذى بهةزارا -287

 لنَيظ دةشتا لسةر شاخ وزنارا                                           
 كرن طازى درَيكا كورديى دة -288

 شةظ و رؤذا درآ )سةربةستيآ دة(                                            
 بدةنطَى خوة حةموو كةس ثآ حةساندن -289

 بشعرا بنطةهآ دوذمن هةذاندن                                                 

 نةبةس مَيرا دظآ رَيدة دباكر -290
 بةىَل وةك وا )ذنا( دةستآ خوة راكر                                          

 ذ وا بوو ئةى براكؤ )ماه شةرةفخان( -291
 َيرا ب ئيماندكر طازى وةكى ش                                                

 ئةوآ ذى ديتبوو دةردآ مة كوردا -292
 هلةر باذار و طوند و دةشت و عةردا                                           

 بدةردآ مللةتى ئةو ذى حةسابوو -293
 ويا بووخدشعرآ وَيدة دل صؤتن                                              

حـول كتـاب    تعه وآرائعه  امالحظ يقول االديب الكردي جالل كردسـتاني   
 -)االكراد( لباسيل نيكيتني مل يلي:

 )ماهـ شةرفخان(
اشععتهرت  هععع 1220شععاعر  كرديععة ذائعععة الصععيتو ولععدت عععام ال  

بيقبهععا المسععتور  كردسععتانى و تًوجععت الخسععروخا   الععذي كععا  احععد       
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رجاالت االكراد البارزين والوالي العام القيي  كردستا . وقد  بع ديوانهعا  
 .ترمجته اىل الفارسيةبعد 

 
 

 )شؤرشآ كوردا ئَين ئازاكرنآ(
 شؤشا بةدرخان بةط

 
 بزانة كا ض كرية مري )بةدرخان( -294

 ذبؤ ئاخا مة كوردستان و كوردان                                             
 دةما رابوو وةكى شَيرا ل)جزيرآ( -295

 رَيكا وى بدل كا بَينة بريآ تو                                                 
 كو باثريآ مة )شَيخ يوسف( دمةشيا -296

 لنَيظ ئَيل و عةشريا ئةو دطةريا                                              
 ددان هةظدوو ذبؤ رابن خةباتآ -297

 حةتا بينن ذ دةست )تركا( فةالتآ                                           
 ا( ثَيرة )ضل و سآ()هةزار و هةشت سةد -298

 حةتا )شةش( ئةو لوَيدآ بوووية ئاسآ                                      
 بةىَل )تركا( دتاليدة دكارى -299

 بضةند رَيكآ خوةيَى ثيسى و طةمارى                                        
 بدةست كوردا بزؤردارى بسرتى -300

 كو بَيخن شؤرشا كوردى خبورتى                                              
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 )شؤرشا يةزدان شَير(
 

 دثآ ويرة كو )يةزدان شَير( درابوو -301
 ذ دوذمن كةس دعةردآ وى نةمابوو                                    

 دطرتن وى جهآ )بةدليس( و )موصل(   -302
 ذ )وانآ( تا هةرآ )بةغداد(آ يةك مل                          
 بةىَل مةيزآ ضلؤ )نةمروودآ رةسام(   -303
 )سةفريآ( ئنطليزى رووظيآ خام                                 
 ددا طرتن حبيال ئةو هالندن   -304

 دباذارآ )ستةنبوىَل( نظاندن                                       
 هةزار و هةشت سةد و ثَينجى و ثَينجا   -305

 ةك بووية ثةيدايدكوردستانآ ئةظ                                
 

 شؤرشا حةكارى و بادينان
 ز 1878 – 1877

 
 دثةى ظَيرة ل )بادين ( و )حةكارى(  -306

 ضقا كوردآ ب غريةت ضوونة ئارى                               
 )بةدرخانى( وةكى شَيرا د رابوون  -307
 تن سؤز و ثةميان و تةبا بووندطر                                
 وةكى شَيرا )حسَين ثاشا( و )ئومسان(  -308
 كو ضَيليكن ذبؤ شَيرى )بةدرخان(                               
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 درابوون و خوة ئاظَينت جزيرآ   -309
 رآ يا باظَين خوةوا ئانينة بريآ                                   

 و )زاخؤ( )مَيردين(دطرتن )جؤلةمَيرط(   -310
 دطةل )مديات( و )ئامَيدى( )نصَيبني(                           
 بةىَل ديسا حبيال ئةو دطرتن  -311

 برن بانى دزندانا نظسنت                                           
 

 شؤرشا شَيخ عبيداهلل نةهرى
 ز 1881 – 1880

 
 دثآ ظَيرة دةما شَيخآ بتةدبري  -312

 )عبيداهلل(آ نةهرى ىَل دكر قري                                    
 )بوحةيرا ئؤرمية( طرتن سةراسةر  -313

 ذ هةر ئاىل نةيارَين خوة كرن دةر                                 
 وةكى شَير و ثَلنطا ئةو درابوون  -314

 نا بةالبوونلنَيظ موكرى و بةهدي                                
 ل )تةبرَيزآ( دنَيظ ماال دبوو شةر  -315
 رووآ دوذمن ذ ترسا وا دبوو زةر                                  
 دساال )هةشت سةد و هةشتآ و هةزارآ(  -316

 درابوون و شكةسنت كةتنة خوارآ                                
 

 شؤرشا شَيخ سةليم
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 ز 1913
 

 َيخ سةليمآ ثاك و زانادثَيرة ش  -317
 ل )بةدليسَى( د رابوو وةك بةرانا                                 
 دطةل وى بوو )شهاب الدين(آ رَي زان    -318

 دطةل وا )شَيخ عةىل( شَيخآ ب ئيمان                            
 )هةزار و نةهسةد و سَيزدا( درابوون  -319
 ذبؤ ئازاديآ جانآ خوة دابوون                                    

 
 شؤرشا شَيخ مةمحوود

 ز 1919 – 1918
 

 د )حةربا عالةمى( ضاخا كو رابوو  -320
 وةكى عالةم ذ ثَيتا وَى تةنا بوو                                  
 وةكى دونيايآ خوةسنت سةرخبووبن  -321

 ثَيش كةثوو بن د عةردآ خوة تنآ بآ                          
 د كوردستانآ )شَيخ مةمحوود( دباكر  -322
 ذبؤ حةققآ خوة وى دةستآ خوة راكر                          
 )سلَيمانى( ذبؤ خوة كربوو بينطةه  -323

 هةزار و نةه سةدآ ميالدى و هيذدةه                           
 خوة دان ثَيرة كورَين كوردى ذ هةر دةر  -324

 دطةل )جةيشآ بةريتانى( كةتن شةر                            
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 سةر و بن تةظ جهآ كوردا درابوون  -325
 وةكى شَيرا لبةر دوذمن بةالبوون                                
 دكوشنت بآ قةدةر )كابنت و مَيجةر(  -326

 ددان سةرهةظ ضقا خوينمَيذ و خوينخوةر                       
 دخوةست ئةو ذى وةكى خةلكآ خودآ بن  -327

 بسةربةستى لسةر روويآ دنآ بن                                
 بةىَل دوذمن نةهشت ئةو سةرخبؤ بن  -328

 دخوةسنت هةر دةمى بن دةست و هؤ بن                        
 حةتا ئةو شؤرشا كوردى ظةدمرى  -329
 ضرا رؤنى لكوردستانآ تةمرى                                    

 
 موعاهةدا سيظةر

 24/7/1924و لؤزان   10/8/1920
 

 وةكى )ثةميانآ سيظةر( وا دراندن  -330
 حةقآ كوردا جلةم خؤ وا مراندن                                 

 كو سآ بةندآ حةقآ كوردا ددانني  -331
 نيانآ دةرخسنت هالنذناظ ثةمي                                   
 بةريتانيا نةيارا سةرخوةبوونآ  -332
 وةكى زانى دزآ عةردآ و خوونآ                                 
 خوة دان ثَيرة دة ونداكن مة كوردان  -333
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 لدةوسا وآ ددا )ثةميانآ لؤزان(                                    
 
 
 

 شؤرشا مسكؤ ئاغا
 ز 1922

 
 ثَيرة )مسكؤ( باكر بوو عةطيداد  -334

 وةرن راكن ذ وا تؤال شةهيدا                                       
 ضلؤ وا )ئؤرمية( طرتن سةراسةر  -335
 ب مَيرانى نةيارَين خوة كرن دةر                                 
 بةىَل دوذمن ذ ئريان و ذ )تركا(  -336

 لسةر ئَيريش كرن تا جيه دبةردا                                   
 

 ز1924 شؤرشا خالد بةطآ جربى دطةل يووسف زيا بةط
 

 دثآ )خالد بةطآ( دةستآ خوة راكر  -337
 دطةل )يووسف زيا( وى ذى دباكر                                 
 ل)بةدليس( و ل )وانآ( ئةو درابوون  -338

 بةىَل ديسا ذ بةر هةظدوو بةالبوون                                
 حةتا )تركآ كةماىل( ئةو دطرتن  -339
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 د رَيكا كورديآ هةردوو دكوشنت                                  
 
 
 

 شؤرشا شَيخ سةعيد
 ز 1925

 
 ذ نوو ئةى )شَيخ سةعيد(آ ثاك و رَيزان  -340
 )ثريان( ئةمآ زانن تة شؤرش كر ذ                               
 دةما كوردآ مة وةك شَيرا درابوون  -341
 ذ هةر ئاىل ل بةر تركا بةالبوون                                  
 حةموو رابوون لبةر تركا د وردا  -342

 خالسكآ دا تو كوردستان و كوردا                                
 )هةزار و بيست و ثَينج و ثَيرة نةه سةد(  -343

 ظيان دةرضن ذ جةورا تركآ بآ حةد                            
 بةىَل تؤِرانيا رةنطآ طورآ هار    -344
 ذ هةر ئاىل كرن قريين و هاوار                                    
 ذ كوردا وا بهةزارا طوند و خانى  -345

 نىبهؤظيتى ذ سةر عةردآ هال                                    
 )دو سةد( طوندآ فةقريا وا ب ئاطر  -346

 دسؤتن تا ذ كوردستانآ راكر                                      
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 )دو سةد خورتآ مةيى كورد و سهو يةك(  -347
 بلند كرنة شةليتآ كرنة جةندةك                               
 ذ وا بوو ئةى برا )يووزباشى فةخرى(  -348
 دطةل )دوكتور فوئاد( و )حاجى ئةختى(                        
 دطةل )شَيخآ مة عبدالقادر(آ مةرد  -349
 بهةزارا بوون شةهيدآ رَيضكا كورد                               
            

 شؤرشا حزبا خويبوون
 ز 1931 – 1927

 
 لثةى ) حزبا خويبوون( ىَل دباكر  -350
 خةباتا وا دظآ رَيدة خوياكر                                       
 ضيايآ كورديآ ثؤال )ئةرارات(  -351

 خودان كر شؤرشا كوردا وةكى الت                                
 كو )احسان نورى ثاشا( رادبوويآ  -352
 ذبؤ مللةت وةكى مَيرا دضوويآ                                    
 هسةد و هةم بيست و حةفتا()هةزار و نة  -353

 بدةست و دل كةتآ هةر ضاخ و وةختا                           
 د رابوون و كةتن جةن  و شةريدا  -354
 دطةل تركا وةكى شَير و عةطيدا                                  
 دما بوو ئةو حةتا ساال )سيه و يةك(  -355

 ا ثارتَين هةيى هنطى كرن يةكضق                               
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 بةىَل تؤِرانيآ بآ بةخت و غةددار  -356
 ل هةر ئاىل كرن قريين و هاوار                                    
 دكوشنت بآ قةدةر كال و كةض و ذن  -357
 ضقا طوندن حةموو سؤتن سةروبن                               

 )زيالن( حةضى مايى ددان هةظدوو د  -358
 ل وا ثآ ضةند ضةكا ئاطر دبةردان                               
 ئرا ئاطر رةشاندنا ذ تؤث و   -359
 رةز و خانى ذ سةر عةردآ هالندن                               
 ل وَيدآ دةه هةزار كوردآ ب ئيمان     -360
 وونة قوربانذبؤ كورد و خةباتآ ب                                

 
 شَيخ عبدالرمحن آ مةدرةسآ

 
 بنَيرة كا ضلؤ )شَيخ عةبدورةمحان(  -361

 كةتى رَيكا خةباتآ ئةو ب ئيمان                                 
 ذ دؤرا )مةدرةسآ( رابوو وةكى شَير  -362

 خوة دان ثَيرة ض كوردآ مَير و جامَير                           
 ئةو ذ دؤرا )بانة قةسرآ( برآ كةت  -363

 ذبؤ كوردآ مة يةك يةك بَينة سةر رآ                         
 بيةك سؤزآ طرَيدآ ئةو عةشريا  -364
 دةحازربن ذبؤ رؤذا شةرى را                                      
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 بةىَل تؤِرانيآ بآ دين و ئيمان  -365
 وشنت بدةستآ بآ سةماغانددان ك                                
 اال )هةزار و نةهسةد و سيه(صلدؤر   -366
 ذ وى ظاال دبوون ئةو وار و ئةو جيه                             

 خليخورى انضال الشي  عبدالر ن املدرسيو او الشي  عبدالر ن )
الشعهيد الشعي  عبعدالر ن وا يعع عيعى       حداين الثقة عمعن رأى  

هلل كععا  يتجععول بعع  رؤوسععا  العشععائر يف منطقتععه    نضععالهو انععه ر ععه ا 
وخارجهاو وكانوا قد وعدوه عيى ا  يكونوا يعدان واحعد  يف سعبيل  ريعر     
بالده  من النري الاكيو وقد حعددوا يومعان معينعان ليقيعام بثعورته  وكعا        
معن املتفع  بيعنه  ا  يسعيطر كععل واحعد عيعى منطقتعه يف اليعوم ااععددو         

 و ولكعن البعاق  مل يقومعوا    دهـىَ عيعى بيعد  ال   يسيطر الشي  مع مجاعته
بععواجبه  كمععا كععا  مقععررانو يًحفععت القععوات الاكيععة مععن كععل ارهععات        

  مما اضطر الشي  معع رياقعه ا  يعدايعوا ععن     دهَىمتوجهة اىل منطقة ال
انفسه  وعوائيعه  يتوجهعوا اىل الععرا  بنسعائه  وعوائيعه  وهع  يقعاتيو         

ا  متكنععوا مععن االيععالت مععن   مععن جهععة ويرحيععو  مععن جهععة اخععرى اىل     
مطععارديه  والوصععول اىل العععرا . ولكععن الشععي  مل تفععا عًميتععه وعععل     

ني الثقة انه اخذ رسائل من الشعي   ربمواعبان عيى ما صم  عييه يقد اخ
عبععدالر ن اىل كععل مععن الشععي  ا ععد البععارزاني ويمععود اغععا الًيبععاري   

ئل بقضعية العو ن   ويارس اغا الًيباري ر ه  اهلل تتعي  كعل تيع  الرسعا   
حيث كا  املرحوم الجعالدت بعدرخا   يقعوم بتوزيعع تيع  الرسعائل عيعى        

 زعما  االكراد بغية توحيد كيمته  والقيام مبا حيرر و نه .
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وبينما كا  الشي  يقوم مبهمته يف كردستا  تركيا خانعه خادمعه    
املدعو الجبو  يقتل الشي  وهو يصعييو وهكعذا اسعدل السعتار عيعى حيعات       

  ابطال كردستا  احلبيبة.بطل من 
 

 شؤرشا دَيرسم
 ز 1939 – 1937

 
 بنَير كوردؤ ل )دَيرسم( كا ض رابوو  -367

 ضلؤ ئةو جيه بباروودآ خرابوو                                  
 دو ساال شؤرشا كوردى دةوام كر  -368
 حةقآ كوردا هلةر عةردى بةيان كر                              
 )هةزار و نةهسةدا ثَيرة سيه و حةفت(    -369
 حةتا )نةه( شؤرشا كوردا مةزن كةفت                           
 بزانة ئةى برا هةر هؤية دوذمن  -370
 تو جارا ذآ نةبة دل ثاك و ئَيمن                                 
 طةلؤ كةنطى ئةوآ لبريا خوة بَينن  -371

 ئةوآ ضاوا خةباتا مة خبوَينن                                        
  كوردا ض كرنة  نبذبؤ دا زان  -372 

 مبَيرانى ضقا د بةر وادة مرنة                                     
 ئةوا زووظة بغةدر و ثيسى بةردا  -373

 لسةر زارؤ و ذن و كاىَل مة كوردا                                  
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 وو ئآ وةك مة كوردا دآ ببيننذ ك  -374
 خودى بةخت و خودى ئيمان و دينن                             
 ضقا شةر كوو بسةر تركادة هاتن  -375
 د دينت كورد وةكى وا ثر خةباتن                                 
 دطةل وا كورد دهةر تشتى ب بار بوون  -376
 طاظا خالس بوون ئةو نةيار بوون بةىَل                           
 ضةكآ كوو ثآ ئةوا دوذمن رةظاندن  -377

 دجيدة وا ل كوردا وةرطةراندن                                    
 هةظاىَل كوو خوة دا كوشنت ذبؤ وا  -378
 ذ بةر ظآ كوو ببَين ماال وة ئاظا                                  
 رتن ئةو دكوشنتلوى هَيجةت دط  -379

 رةز و طوند و جهآ وا تةظ برشنت                                 
 ئةظن )كوردآ برا( ئآ كوو دبَيذن  -380

 برايآ مَيذؤ وَينة ئةم ذمَيذن                                      
 ذبؤ دا هوون ض باوةريا نة ئينن  -381

 ئةو تةظدة بآ ئيمان و ديننبظا                                   
 

 شؤرشَين بارزانآ
 

 ئةمآ بينن ض وةختى كا ل بارزان  -382
 ضيا سؤر بوون ذ خوينا الو و خؤرتان                            
 ض وةختى )موستةفا( دةستآ خوة راكر  -383
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 نةيارآ خوة ض رةنطى وى بةالكر                                  
 ند شؤرشآ كوردا ديارةديا ضة  -384
 دظى كاتآ مة دة رةنطآ زنارة                                      

 ضقا كوردن دبوون رستك درآ رة  -385
 جةمو تةظدة كةتن سةر ظآ ريآ رة                              
 ذ )ئريانآ( حةتا )سوورى( حةتا كو  -386

 َيذآ لسةر سينؤرآ )تركو(خوة باظ                               
 بيةك دةست و دل و جانى خوة ثآ كر  -387

 ضقا دةشت و ضيا تةظ بوونة ئاطر                                
 ئةمآ زانن كية ئةظ رآ مةشاندى  -388

 ذبؤ كوردا حةتا دونيا هةذاندى                                   
 دآ دة()سيه و ئَيك و هةزار و نةهسة  -389
 دةما دةستآ خوة دانى ظآ ريَيدة                                 
 بةىَل دوذمن ذ هةر ئاىل درابوو  -390
 بةالبوو ىَلذ دةرظة هةم ذ مالدة                                   
 دوى وةختى دة ذى تؤىَل ئةنى ِرةش  -391
 رَيكا وى يا طةشدبوون دوذمن ذبؤ                               
 ضقا رابوو ئةوا دةستآ خوة دا بةر  -392
 نةهشنت ئةظ رآ يا هَيذا هةرآ دةر                               
 خوة دانيبوون دبن دةستآ نةيارا  -393

 ب نازانى ذبؤ دونيا و ثارا                                          
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 نةهشنت وا كو كوردستان خويابَى  -394
 بسةربةستى بداخوازا خوة شابَى                                   
 دبن ساال )ضل و ثَينجى دة( دةركةت  -395
 ل كوردستانآ كوو دةربا مةزن كةت                              
 وةكى دووكَيل ذ كوردستانآ رابوو  -396
 خرابوو تو بآ طوندة نةهشنت تةظ                                
 خوة دان هةظدوو برةنطةك قةهرةمانى  -397

 حةموو تةظدة كةتن اليآ ئريانى                                  
 طهان )قازى حممد( كو ل )مهاباد(     -398

 ذ كوردستانآ ثارضةك بووية ئازاد                               
 خبوينن كا ل ئريانآ ض رةنطى  -399

 لظا شَيرا ضلؤ كربوونة تةنطى؟!                                   
 )سةرؤكآ كوردى(آ ئازاد و ئةذدةر  -400
 دكوشنت ئآ دنآ مابوونة بآ سةر                                 
 )ضل و حةفت و هةزار و نةهسةدآ دة(  -401

 شةهيد بوو كةفتة بن رةمحا خودَيدة                            
 لناظ راستا بناظآ )ضارضرا( بوو  -402
 دكوشنت ئةو شةهيدآ وةك ضرا بوو                             
 بةىَل ما ئةو تنآ كوشنت د وردا  -403
 طةلةك خؤرتآ مة وا كوشنت بسةردا                             
 ذ بةر ظآ وا خوة دادابوو ضةكآ خوة  -404
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 حةموو جارةك دنآ هاتن جهآ خوة                              
 ضظا دوذمن لظر هاتن بالظا  -405
 خةفكا و داظا دبن كو وا بَيخن                                     
 بةىَل وى ئةظ ذ ثَيشا وا دزانى  -406
 ذ بةر ظَيكآ بةرآ خوو دانة بانى                                 
 نتوةكى زانني وةالتآ وا برش  -407

 هةظاىَل وا حةموو بآ بةختى كوشنت                             
 نةهشنت وا د كوردستانَى ثووسى  -408

 بةرآ خوو وا ذظِر دابوونة )رووسى(                                    
 هةظاىَل وا هنةك هاتن ظى ئاىل  -409

 )مةجاىل(كةتن دةستآ نةيارا بآ                                  
 ذ وا ضار )ثَيشرةوآ( هَيذا نةقاندن  -410
 ب هؤظى ثآ شةليتآ دا لةقاندن                                  
 ( )خريى( و)عزةت(مصطفى)حممد( )  -411
 ظةخوارن وا د رآ كوردا دة شةربةت                             
 درؤذا )نؤزدةهى هةيظا شةشَيدة(  -412

 شةهيد بوون كةتنة بن رةمحا خودَيدة                              
 بةىَل هندةك ذ دارا كوردى يا مة   -413
 ان حةتتا طها مةدخبوينآ ئاظد                                    
 ذ وآ رؤذآ حةتا ئريؤ بدةردن  -414

 مة سؤزة ئةم ئةظآ رَيكآ نة بةردن                              
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   حنو اال اد السويييت الاملسري
وبعععد ا  دخععل البععارزاني ورياقععه اول قريععة يف كردسععتا  تركيععا    

اليت اليًيعد ععدد بيوتهعا ععن عشعرين بيتعانو اسعتقبيه          وهي قرية الباى 
 :اهل القرية بكل ترحاب ولسا  حام  يقول
 "وةرن هوون سةر سةرو ضاظَى مة هاتن     

 ةـنـريـش و بـَيـةظ ئـةر وة تـسـة لــدىَل م
 ةم ض كن دةستَى مة كورتن         ـا ئــةىَل مـــب

 نةـيـة نــَى مـــرت ظــهــَيــارى بـكـاريــض ه
 ة دانى              ـةردَى مــسةر عــارَى رةش لـيــــن

 ةـِرينـةظ بــو وانا تــــز و تـَيــة هــــــذ م
 ةجى خَيرا ذ ظى عةردَى مة تَى دةر        ــح
 ة"ــــنـريـةظ بـــة تـنــى دزيـكـشـدل حـب

وبعععد تععركه  لقريععة البععاى  ووصععوم  اىل منطقععة امععركي  يف      
كوردستا  ايرا  استقبيه  اهعالي املنطقعة  عرار  وترحعابو وال عجعب يف      

 ذل . يه  اكراد يشعرو  بشعور االكراد ولسا  حام  يقول:
 ن                   ـــــبـــَى زانــرا ظــةى بــــى ئـراتـة بـَويـــ"ه
 ةكنـبينن تةظ يــةو بـــيظَى ئـــاخَى دةلـــض

 نا       ـطةل كوو خالس بن ئةو ذ دةستَى دوذم
 وورةكنــى ســا وةالتـاخـَو ئــك ذ بــَى شــــب

 ضاخَى خالس بن ئةو ذ ضةند حيز و دزا       
 ةكن"ـَى دةربـةردة رابــى ســانـيـَى بـتــدةس



99  

منطقة امركي  ودخيوا منطقة الشعكا  وجعدوا   وعندما غادروا  
اهععالي القععرى يف اسععتقبام  عيععى جععانيب الطريعع  وهعع  يععذريو  الععدموع   

 ويقدمو  م  اخلبً واملا  ولسا  حام  يقول:
 ة               ـيــاسـاتَى ئـــةبــــــكا خــــرا رَيـــة بــَويـــــ"ه
 ا نيةـَيســةكوو هــــةك دوورة نــةلـكةك طــرَي
 ة       ــةظـــرَى ئـطـَى بــازاديـا ئــى رَى يـــةر ضــــه
 ان دوورى يةـة يـنـرتـان طـة يـنـتـوشـان كــــي
 َى     ـوردة دظـةسَى كـةر كــَونا هـــةظ رَى ذ بـــــئ
 ةــةكوو ضاظ سَورى يـةظَى سةرمة نــظَى نــــب
 ن ذ مةر    ـكن دوذمـةم دى ضــن ئــَيذة مـا بـك
 ةـانى يـزَورى ئـن رَيذى بــخويـــةظ رَى بــــــئ
 وة باظَيذن ذ بةر ظَى رَى برا  ــةم خـــةر ئــــط

 هيظى ذ كةس كوو تَى هةرَى هيض مة نية"
وبعد مصادمات عديد  اانا  الطري  الشعا  الطويعل معع ارعي       

االيرانععي وصععل البععارزاني ورياقععه اىل نهععر الآراس  وهععو احلععدود الرمسيععة  
 .  ايرا  واال اد السويييتب

 
 العبور من نهر آراس ) 

م توجه مريحاج اىل خمفر السراجيو  السعويييت  16/6/1947يف  
ليخرب السيطات السوييتية بوصول البارزاني ورياقعه اىل قريعة السعوكتيي     

 وانه  يطيبو  السما  بالعبور من نهر آراس واليجو .
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م معع  17/6/1947يف  وبعد وصول املوايقة  عر  الشعي  سعييما     
م واصعب  اسع    18/6/1947جمموعة  ا  عرب البارزاني مع قو  اخرى يف 

آراس اشهر من نار عيى عي  يف كردستا و وما اكثر االوالد العذين ُسعموا بهعذا    
  الععف قصععيدته بريةمــريداالسعع و كمععا ا  الشععاعر الفييسععوف الكععردي اخلالععد ال

 :انتهى وقيت انا يف املناسبة  بهذه املناسبة. عةشرةت هاوارةالشهري : ال
 اـازى يــري و طـقـةر بـرى هـطـوردى دة بــكا كـــ"داي

 ة جةنطا شةر دطةل ئريانياـنـةتـة كـورَين تـا كــظ 
 هاــاسَى( نئـــارة لـ)ــــاكـاشـةمـــوردى تــــكا كــــداي 
 ةظ كةتن ضَول و ضياـة تـورَين تـاوارة كــريو هــق 
 ندارن حةمووـريـة هَيالن دل بدةظــتال و زارَو ـــم

 ياـانـــال و خـــادن بـ مـــنيَى( نــورديــةىَل )كـــىَل ب
 َىنَى لسةر رووكَى دـلندن هـةر بـن سـةوانـلــةهـــث
 بارزانيا(")ةس نةديتة و نا بهيزن قةت وةكى ــك

  
 وقيت ايضان يف هذه املناسبة:         

 وارــــة خـَينـــدكا زوو بـــرى رَونـطـــوردى دة بـــا كـكــــداي
 ةوارــوو هــَى وا بـلـــار مــَوال ضـــة ضـنـةتــورَين كــــا كــظ
 نطن ىَل لـ وا دونيا حةمووـلــَير و ثـــوو شـــةمــــةو حــــئ
 ةرارــن قــرتـــةذدةرا طـــــةك وا دذى وا ئـــة دةربــوويــــب
 َى تَينة هةظــال لــةرسَى مــرياق هــــريان و عـــرك و ئـــت

 ارـةضــدة نــَى رَيــة دظــانـــةموو مـــــرن حــــرَى لـ وا دط



101  

 ةرـس ـــن دانــتـةالشــا رَى قـطـنـلــَير و ثـــى شـــَى وةكـــل
 ارـــةيـةو نــرن ئـَيـــَى دنـــى لـأيــضــرتس و دل ثــاظ بـــض

 رنـــاطـكَى ئــروســةظ وةك بــرن تـــَى طــــلَو رَى لـــدَى ض
 َينة وا سَى سةد هةزارــةر بـن طـقــةرضــَى وةرن دَى ثـــئ
 ةرىـدانا شـةيــةس ملـرن كــة( شَيـنـيـــارزانــدة )بــةظــــت
 ودى صةبرو قرارــَيرو خــةظا مــة وةك ئـنـةديــةت نـــق
 و سةما ة و رةقصـةزمــرتى بـاراسى( طـَى )ئــةمـا ضــظ
 انَى ظا بَو وى هنارـتـوردســوة كـَى خـــةرطـوو دل و ضــك
 وة زكاتة هةزار مزطني ذ تةرـةمَى )ئاراسى( خـةى ضــئ
 شتى ضووية خوارــَى طـتانـوردســة د كــطَى تــاظ و دةنــن

 نـةموو كةيف و كةنـئةى ضةمَى )ئاراسى( ثَيلَين تة ح
 ةظ دبنة سووارـهــووال( لـهـــةلــــقا و )هـيــمَوســــةو بـــــل
 َى تة شَيرَى مللةتنـظانـَيهــاراسى( مــَى )ئــةمـــةى ضـــئ
 نَى ثيس و طةمارــةدانني دوذمــن نــةر دوذمــبـةر لـــس
 ةو نةيار كوو وا بكن ديل و ئةسريــن ئــاتــدى هــةنــــج
 الت و زنارى ـــوة وةكـــةر خـــَيشبـثـــن وا لـتـــَى د ديــــل
 ة نة بةلكى ضظاـَى تــَيهظانـــريَوكة مـــةس ئـــةبــةو نــئ
 ةل وا كرية بارــة دل دطــأيــَى مــانـتــوردســــةك د كـــــي
 اراسى( ضةند كوردَى لدونيايَى هةنةـَى )ئـةمــةى ضـــــئ

 ارــةرز و ديـرن بـة كـَى تـــاظـوة نـــَو خــا بـتـشــظـــوةك ن
 فى(ـووســةل وا )يـم دطـبَى دل تــَى بـــاظ و ثــــاظ و طــــط
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 ارــةيـةظ نــَى دةر ئــضـــا بـَى تـنـَيـمـــى بـــدايـــرَيــــوَى ط
  
 

 بؤ عرياقآمصطفى ظةطةرانا مةال 
 

 د ساال )ثَينجى و هةشتا( ظةطةريا  -415
 مة حةميا ذبؤنا ئاظ بدآ دارا                                      
 رووى )مجهوريةتآ( روويةك شرينة  -416
 ضقا كورد و عةرةب سةر وآ مةشينة                           
 ددان هةظدوو طشان دةستى براتى  -417
 حةضى كوو لظر، حةجى كوو ذ نووظة هاتى                    
 كةتن شؤىل حةموو بدةست و دىَل خوة  -418
 درَيكا نيشتمان و مللةتآ خوة                                     
 حةجى بطرآ ذ ئآ ديرة برا بوو  -419
 دناظ وا كةس ذ كةس ضَيرت نةما بوو                               
 ض تشتآ شؤرشآ ذ كوردا رة ئانى  -420
 دنَيظا )رووثةىَل( دستوورآ( دانى                                 
 يا لسةر عةردآ خويا بنبةىَل مة ظ  -421
 ضقا تشتآ ذ مةر دستوورآ دابن                                 
 نةكو بةس ئةو نظيسى بن حبربآ  -422
 دنَيظا رووثةال، بآ، بَينة سةر رآ                                 
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 مة طؤ قةى راستة ئةم هةردوو برانة  -423
 ر يةك مال و حاىل تةظدة مانةلسة                               
 ضلؤ ئةو بؤ خوة ديرؤكا دخوينن  -424
 حةجى سةرهاتيا تَيدة دبينن                                     
 ظيان كوردا د مةيدانآ ديار بن  -425
 حةجى كوردن دناظ خةلكآ بزار بن                              
 وةكى خةلكآ بزارآ خوة خبوينن  -426

 رآ يا سةربةستيَى بؤ خوة دةرينن                               
 د كوردستانآ رَيبةر تةظ ذ وابن  -427
 نة مةعنا وآ ئةظة ئةو دآ جودابن                              
 بةىَل ضاوا برايَين وا دخوينن    -428

 بزارآ خوة حةموو تشتى دبينن                                  
 ذ تارخيَين لسةر باثري و باظا  -429

 ذ ضريؤك و سرتان عةرد و ئاظا                                    
 ذ ضةند )طورك( و )بزن مذك( و ذ )هةسثا(  -430
 ذ ضةند )قةيصوم( و )شيح( و )دار( و )قةسثا(                
 ذ ضةند )سَيالك( و ضةند )كانيك( و )بريا(  -431
 ذ ضةند )شوور( و )ِرم( و )مةرتال( و )تريا(                     
 ذ ضةند )وارآ كةظن( ضةند )دلبةرآ( وا    -432
 ضقا تشتآ كو هاتن سةر سةرآ وا                                
 ئةظان تشتا د ديرؤكا دبينن  -433
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 بهَيسانى بزارآ خوة دخوينن                                      
 مةطؤ: ئةمذى بال وةك وا خبوينن  -434
 بزارآ خوة طةلةك تشتا ببينن                                   
 ريَين خوة يَين كةظنار و ثَيشىثذ با  -435
 بةىَل بآ سرتى و دملان و ئَيشى                                     
 مة طؤ ئةمذى وةالتآ خوة بناسن  -436
 ضقا )تةفشؤك( و )كَير( و )تةظِر( و )داسن(                    
 ضقا )كؤرت( و )نةوال( و ضةند )زنارن(  -437
 ضقا )باغ( )رةز( و )زةظيؤك( و )دارن(                           
 ضقا )هرض( و )طور( و )رووظى( و )ثلنطن(  -438
 ضقا )ضووك( و )كةو( و )قاز( و )قولنطن(                      
 ضقا )ضريؤك( و )طوظةند( و )سرتانا(  -439
 ضقا )كار( و ضقا )بةرخ( و )بةرانا(                              
 مةطؤ دآ )شاثك( و )شاال( خبوينن  -440
 )كوم( و )دةرسؤك( و )رةختا( دآ ببينن                        
 )شظان( و )بَيري يا( لبريا خوة بينن  -441
 )ثةز( و )ثارزوون( و )دانكرنآ( ببينن                          
 مة طؤ دآ وةك بةرآ )بةرخان( و )كارا(  -442
 مبَيذينن لظا ضؤل و بةيارا                                         
 مة طؤ ئةم دآ ذ باثريا بزانن   -443
 ضقا مَير و ضقا شَير و بةرانن                                    
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 ذ كوردستانآ ضةند دوذمن رةظاندن  -444
 مبَيرانى حةتا سةر ىَل طةراندن                                    

 
 عود  مال مصطفى البارزاني واخوانه من اال اد السويييت )

املناضل معال مصعطفى البعارزاني ورياقعه االبعرار اىل      بعد ا  رجع  
هعع  املقععام يف بغععداد م واسععتقر ب1958متععوز  14ار  الععو ن بعععد اععور  

و  باشيا  كثري  كانوا يروم  منهعا.  موغريها كا  االكراد يف العرا  حيي
و  ا  يعيشععوا مععع اخععوانه  العععرب جنبععان اىل جنععب متسععاوين مععكععانوا حيي

معهععع  يف احلقعععو  والواجبعععات. ويتمتععععوا بكايعععة حقعععوقه  القوميعععة       
كمعا   -ييطيععوا   والدستورية اسو  باخوانه  العرب دو  تفري  او متييعً. 

بائه  واجداده  يريوا ما قدمه هعؤال   آعيى تاري   -ا يع اخوانه  العرب 
االبا  من االعمال ارييية مذا الو نو وييمسوا ما قعام بعه اولتع  االبطعال     
يف خدمة االسالم من الفتوحات ارييية وكيف انقذوا املقدسات االسالمية 

 من ب  براان املعتدين.
ا  تفت  الوالده  املدارس بيغته  اسو  بعاخوانه    وكانوا حيميو  

العععرب ليطيعععوا عيععى تععاري  اسععاليه . وا  يكععو  املوعفععو  االداريععو  يف  
منطقته  منه  ياخذوا يعميو   د مع اخوانه  العراقي  وامل االخعو   

 .العربية الكردية يف قيوبه 
 

 خزمةتا كوردا ذ بؤ دين و تارخيآ
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 ن بريا خوة ضاوامة طؤ قةى دآ بد  -445
 دطةل وا بوون كورَين )جابان( و )كاوا(                           
 )جيهاد( و خزمةتا دينآ )حممد(  -446

 دطةل وا كرنة بآ تةخسري و بآ حةد                            
 ضقا عامل ضقا شاعر د رابوون  -447
 دا ئةو خويا بووندتارخيا ذ كور                                   
 د هةر رَيك و دةليظا ئةو خويانة  -448

 خودان هَيز و خودان رَيك و بهانة                                
 هةر و هةر دةست لسةر دةستآ برا بوون  -449
 بةىَل هةر دةم دناظ وا دة ب ِرا بوون                               

 
 كورد نة عونصرينة

 
 كوردا عةرةب دوذمن نةدينة تو جا  -450
 براتى بؤ تةظا تاريخ و دينة                                       
 ب ئَيش و هيظى و شؤل و خةباتا  -451

 دطةل هةظدوو دثارَيزن وةالتا                                      
 دطةل هةظدوو ضقا وا خوون ِرذانة  -452
 دطةل هةظدوو ل ثَيش دوذمندة مانة                            
 دناظ هةظدة ضقآ وا لةظ بةالظن  -453

 ذبؤ هةظدوو برا و خال و باظن                                    
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 مة طؤ ئةم دآ وةكى هةظ بن دذينآ    -454
 ذبؤ هةر كةس خوة وةك ئآ دى ببينآ                           
 ن مة دانىخةباتا كوو هةزار سال  -455

 حةضى مَيرانيا تَيدة مة ئانى                                     
 دطةل هةظدوو مة طؤ قائيم بكن ئةم  -456
 خةباتا كوو كرى تةظدة مة هةر دةم                             
 مة طؤ ئةم دآ ئةظا تشتا ببينن  -457
 ةرؤ لبريا خوة بينندة باثريا ه                                    

 
 عبدالكريم قاسم ذ رَيكا راست دةردكةظآ

 
 بةىَل ثر تآ نةضوو )قاسم( خرابوو  -458
 عبيتى( هةبوو وى تةظ بةالبووةض )ش                            
 ب ديكتاتؤرى و هيستَيرى بةردا  -459
 دثةى كوردا هلةر كؤالن و عةردا                                  
 لَيدان و ب دوورى ب بطرتن هن  -460
 دطرتن بنطةهآ حزبآ ب زؤرى                                   
 ضكوو مافآ خوة كوردا ذآ دخوةسنت  -461

 ضةلةنطآ وا دزندانا نظسنت                                        
 

 القيب عبدالكري  قاس  لالكراد عهر اقن 
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البععارزاني مععع رياقععه اىل الععو ن سععنة مععال مصععطفى  بعععد رجععوع 
م بقى يف بغداد مد و ا  اخذ حك  عبعدالكري  قاسع  يتوجعه اىل    1958

الدكتاتورية الفردية خطو  خطو  واخعذت بعوادر يعاوالت القضعا  عيعى      
امعل الشعععب الكععردي وحقوقعه القوميععة تبععدو ليعيعا و كمععا نشععطت سععو     

 ردي التقييدي .شرا  الذم  واستمالة العمال  واعدا  الشعب الك
كل ذل  جيعري ومعال مصعطفى يراقعب الوضعع ععن كثعبو ويعرى          

بع  بصريته الثاقبة اليت ال تكذب امو  الس يقة اليت يهوى ييها الععرا   
رويدان رويدان وبدأ الفتور اي  عيى عالقة عبعدالكري  قاسع  والبعارزاني.    

العربيععة  يتوجععه البععارزاني اىل بععارزا  وقععد قععرر ااايظععة عيععى االخععو    
الكردية ومواصية النضال يف سبيل متتع الشعب الكردي  قوقعه القوميعة   
يف سععبيل املسععاوا  واالحععاام املتبععادل بينععه وبعع  شععقيقه الشعععب العربععي 
يريععععع باعتبععععاره رئععععيس احلععععًب الععععدميقرا ي الكردسععععتاني شعععععار     

 الالدميقرا ية ليعرا  واحلك  الذاتي لكردستا  العرا  .
م عقعد اجتمععاع ليجنعة املركًيععة   1961حًيععرا   ويف نهايعة شعهر   

لدراسة الوضع ارديد وا اذ التدابري الالزمة وريعت يف نهاية شهر متعوز  
مذكر  اىل عبدالكري  قاس  الزالة التوتر واخلالف القائ  اال ا  قامسعان مل  
يعرها اي اهتمام بعل اعطعى صعالحيات واسععة واسعتثنائية اىل بدرالعدين       

مساعيععل عبععاوي مععدير شععر ة املوصععل  ععت ذريعععة    يععايم اربيععلو وا 
استعاد  االمن واالستقرار يف منعا   ااعايظت و وكعا  واضع ان ا  هعذين      
املوعف  من ازا  اىل جانب اعدا  البارزاني احنيازان تامانو وباشرا بتسعيي   
العشععائر اقععاور  لبععارزا  ومععن جانبععه اصععدر عبععدالكري  قاسعع  االوامععر  
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ب املركًيعة الخبعات  واوامعر باعتقعال ععدد معن كعوادر        بغي  جريد  احلً
 اليجنة املركًية بته  شتى.

يانتقععل احلععًب مععن الناحيععة العمييععة اىل النشععاط السععري وقععام       
بتوعية ارماهري يف كردستا  وتنظيمها ملواجهعة اي هجعوم قعد تقعوم بعه      
قوات احلكومة عيى كردستا و وقام البارزاني  هد عظعي  لشعرا  السعال     

تعدادان ليدياعو وباملقابل سي ت احلكومة العشائر العيت امتهنعت اخليانعة    اس
وخععدمت كععل العهععود دو  الععتفكري يف انتمائهععا القععوميو واسععتمر التععوتر     
وتععععدهور احلععععال اىل ا  انععععدلعت اععععور  اييععععول الو نيععععة العظمععععى يف     

11/9/1961   . 
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 آشؤرشا ئيلون
11/9/1961 

   
 دةما كوردا دطؤ: رابن هةوارة  -462

 جةوابا وى دبوون تؤث و تةيارة                                   
 حةتا كوو ئاظ وةسا ثةنطا نةما رآ  -463

 دظيبوو كورد حةموو رابن هةوارآ                               
 حةتا كوو كَير طها هةستوو جبارةك  -464
 ذنوو كوردا طشا طرتن قرارةك                                     
 درؤذا )يازدةهآ هةيظا نةهآ دة(  -465

 اال نةهسةد و شَيست و يةكَيدة(صد)                             
 ذ ميالدا مةزن ثشتى )هةزارآ(  -466

 ظيا بوو كورد حةموو رابن هةوارآ                               
 درابوو شؤرشا كوردى وةكى ثَيت  -467
 ذنوو )قاسم( ذ ترسا وآ دبوو شَيت                              
 ب دةببابة ب تةييارة ب قومبةر  -468

 تؤث و جاش و لةشكةر بب رةششاش                            
 ل كوردستانآ وا ئاطر رةشاندن  -469



112  

 قريين حةتا دونيا هةذاندن كرن                                  
 دسؤتن وا رةز و ضةند باغ و بيستان  -470
 دكوشنت وا ثةز و ئينسان و حةيوان                              
 ضقا مزطةفت و دَير و طوند و خانى  -471
 دسؤتن وا ذ سةر عةردآ هالنى                                   
 ضيايىحةضى كارى خوة هلدا بوو   -472

 دهات كوشنت حةضى كوو بشووندة مايى                        
 ئةوَين كارين ضةكا هلدن لةزاندن  -473

 خوة وةك شَيرا بشاخان ظة طهاندن                               
 لبةر خوو وا طشا دةستآ خوة راكر  -474

 بةالكرحةتا كؤما سوتةمكارا                                      
 ددان زانني بديكتاتؤرَى )مةجنوون(  -475
 درَيكا )سةرخوةبوونآ( ثر دظآ خوون                           

 
 م 1961اييول الكربى سنة  11اور  )

بقيععاد  حًبععه وتوجيهععات رئيسععه  بعععد ا  يععتس الشعععب الكععردي 
املناضعععل مصعععطفى البعععارزاني معععن توجيعععه القاسععع   الوجهعععة الو نيعععة   

يععث مل يسععتمع اىل املععذكر  الععيت قععدمها احلععًب الععدميقرا ي الصعع ي ة ح
متعععوز وال اىل صعععوت العقعععل ونعععدا  املنطععع و يشعععرع   20الكردسعععتاني يف 

بضععرب  1961أييععول  9بت ريعع  قواتععه العسععكرية املسععي ة وبععدأ يععوم    
  بععدأ اعع  معععات االكععراد باملديعيععة والقصععف ارععوي يف الدربنععداا       
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. وكععا  امجععوم عيععى  1961أييععول  10هجومععه العععام عيععى كردسععتا  يف  
كردسععتا  وحشععيان وقاسععيان بدرجععة انععه مل تسععي  ايععة قريععة او قصععبة يف   
كردستا  من القصف اروي وقصف املديعية يبدأت حركة الدياع املسعي   

  بقيععاد  مصععطفى البععارزاني 1961أييععول  11ردان عييععه يكانععت الاععور  
ر قصف القعرى ومواقعع   احلكيمة واحلًب الدميقرا ي الكردستانيو واستم

الثوار من قبل احلكومعة حتعى ازييعت اكثعر القعرى وان عت ععن الوجعود         
وا ذت من حجارتها ربايا ليجي  وارعاش ييعو معررت بقريعة كنعت قعد       
رأيتها قبل احلرب عامر  ملا وجدت يف مكانها غري انقا  من العااب بععد   

حيععث كععا   بععل االسععالمو  قاحلععربو والعتقععدت بانهععا مععن آاععار اراهييععة    
الديكتاتور اقنو  يظعن انعه الخبطعة قامسيعة  يسعتطيع ا  يقضعي عيعى        
آمال الشعب الكردي واورتهو او رمبا سيقضي عيى الشعب الكعردي برمتعه   
يف العرا  ييصهره يف بودقة مًاعمه واياا اتهو لقعد كعا  القاسع   اعادع     

  يعتقد ا  نفسه وحياول ا  اادع الشعب العراقي والرأي العام العامليو كا
حفنة من خونة الشعب الكردي وعمعال  املسعتكربين سعي ققو  لعه آمالعه      

 باغدا  االموال واالسي ة املختيفة عييه و حقيقة انه كا  خمدوعان.
يقول الالدكتور عبدالر ن قامسيو  يف كتابه الكردستا  واالكراد  

تمل يكععن  ععت تصععرف   -مععاييي: 274دراسععة سياسععية واقتصععادية  ص 
يععععين  -  بندقيعععة قدميعععة عنعععدما شعععنت احلكومعععة  700ني اال الالبعععارزا

هجومهاو ولكن بفضل كفعا   العًعي  الكعردي     -حكومة عبدالكري  قاس  
العسععكرية وشخصععيته الععيت حيامهععا ارميععع وبفضععل تنظععي  احلركععة       
الثورية ووعي ارماهري الكردية السياسعي الععاليو هعذين الععامي  اليعذين      



114  

 ي الكردسعتاني ا  جيمعع بينهمعا  عدار  كعبري       استطاع احلًب العدميقرا 
وا  يسعععري يف  ييععععة الشععععب الكعععرديو وبفضعععل شعععجاعة هعععذا الشععععب    

 .     ب  رير بكل معنى الكيمةتروتض ياته  ولت هذه احلركة اىل ح
 

 1963كوشتنا عبدالكريم قاسم  
 

 د)شَيست و سآ و هةزارا ثَيرة نةهسةد(  -476
 هات كوشنت )زةعيمآ( دينآ )ئةوحةد(د                        
 مارىةبةىَل رَيكا وى يا ثيس و ط  -477
 رآ يا خوةهر و تذى كةندال و تارى                              
 مة طؤ ئآ دووظرة هاتى دآ بشؤتن  -478
 وةكى كوو وا ذبؤ كوردا دطؤتن                                     
 ودوآ رآ يا ك بةىَل ئةو ذى كةتن  -479

 شكةستى وى )زةعيمى( تَيدة ئوستوو                            
 ذ تارخيا ض دةرسا نا بهيزن  -480
 ب مال و زارؤ وآ خةلكآ دليزن                                  
 كورَين خةلكآ خودان كرنة خبوينآ  -481

 نة ذ ئةظينآتذى جان و دال كر                                   
 ذ )دةرطووشآ( حةتا طشتى تظنطآ  -482
 مةزن بووية لسةر قؤليك و سنطآ                               
 ضقا )تا( طرتى يان ئَيشةك طهايآ  -483
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 لسةر دآ زةر بآ رةنطآ )باظ( و )دايآ(                          
 د ما بةينا شةظ و رؤذا تةدى ضوو  -484
 دىَل باظ و دَي يا كول تَيدة نوو بوو                                
 حةضى بآ دآ درَيكا ويدة مبرآ  -485

 ذبؤ ئةو كورسى و تةختآ خوة بطرآ                            
 ببينن حاكمآ مة اكلطةىل خة  -486
 ئةظن ئآ كوو بووين تةظ زاملآ مة                                
 وا طوهآ خوو بدنة ظانائةمآ ضا  -487

 ئةمآ ضاوا كةظن رَيكا نةزانا                                      
 لةما كوردا ددا دارآ تظنطا  -488

 كةتن ضؤل و ضيا دؤل و حةوينطا                                
 ذ بةر ظآ )شؤرشآ( خورتى ددا رآ  -489

 نَيظ كوردا وةكى شاثا بهارآد                                      
 

 خيانةتا جاشا
 

 بةىَل مةيزآ ضلؤ هندةك طةمارا    -490
 شةرآ كوردا كرن رةنطآ نةيارا                                   
 ذ بةر ثارا خوة ئَيخسنت ضراظآ  -491
 بسةر شؤرى دظآ مةيدان و طاظآ                                 
 وردا دن ذ ثاشدةدظن دةربآ ل ك  -492

 دبن ناظآ خوةيى ثريؤزى جاشدة                                 
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 بةىَل ثضيا ل حةموا كالك و بةن  -493
 نةما بؤ وا ذبل ناظةك شر و طةن                                 
 بةىَل ئةم دآ براستيتى خةبةر دن  -494

 اننب كوو ئةو نة كوردنذ بؤ دا ز                                  
 بال ئةو زاننب كوو تةظ قرَيذن  -495
 درَيكا مَيذو وآ ئةو كؤر و طَيذن                                  
 نةزانانة، و نةتارخيا دخوينن  -496
 نة خوةندانة نة وةك خةلكآ دبينن                             
 نزانن كوو ل ضار دؤرى دنآ دة  -497
 بزاظة مت درآ ئازاديَى دة                                           

 بهةر رةنطى دكن قري و خةباتآ  -498
 حةتا بينن ذ دةست خةلكآ فةالتآ                              
 ل ئةفريقيا ل دؤرا رؤذهالتآ  -499

 ل فةلةستينآ دكن جةن  و خةباتآ                            
 هندستانآ سيخا ظاية باكرل   -500
 حةموو جى وا ل دوذمن كرنة ئاطر                              
 ض رؤ نينن ذ بؤنا )سةرخوةبوونآ(  -501

 نة رَيذن ئةو ذ خوو جؤبارآ خوونآ                             
 ل كةمشَيرآ هةرؤ قريين و دةنطن  -502
 ةرخوةبوونآ( تةظ جبةنطنذ بؤنا )س                             
 ئةطةر ثضكى سةماغا ظا بلظيا  -503
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 دزانى وا ذبؤ كورداية حةميا                                      
 طةلؤ ما ضَيرتن )ئاىَل نهةييان(  -504
 وةيا )ئاىَل خةليفة( سةر مة كوردان                              
 وا وةيا )ئاىَل صةباح( و ئآ وةكى  -505
 حةموو نابن بقةندةر نيظةكى وا                                 
 خلوة شؤر كرنة ضاظ و طوه دبةسنت  -506

 ذبل ضةنطةك ثةرا تشتةك نةخوةسنت                          
 خوةىل سةرنؤ ئةطةر عةرد و زةظى ضوو  -507
 ضوو ئةطةر غريةت ذظا سةركا رةظى                              
 ض وآ فةيدة بدآ ضةنطآ ثةرآ وة  -508

 كةفى و دةمساىَل )ذنكا( سةر سةرآ وة                           
 وةرن رؤكآ ل باخوآ خوة بنَيرن  -509
 ئةطةر كوو هوون وةكى خةلكآ دوَيرن                           
 ببينن يا بكوردستانآ ئانى    -510
 ئةظآ كوو ددنة وة ثارا و نانى                                     

 
 

 الخيانات املرتًقة الكرد 
مععن خيانععة حفنععة مععن  مل تسععي  كايععة الثععورات الكرديععة الت رريععة  

املرتًقة الذين كعانوا دائمعان يف ركعاب اععدا  الشععب الكعرديو وا عوع مع  معن          
بنععانه و كععأ  اهلل سععب انه وتعععاىل قععد جعععل الععرا  عيععى قيععوبه  وخععت  عيععى 
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عه  وابصاره  يال يرو  وال يسمعو  ماحيدث يف هعذه العدنيا معن اعورات     مس
  ررية ومتتع الشعوب  قوقها وحرياتها ما عدا الشعب الكردي البائس.

شععبه  يف   اععدا   هكذا ابتيى شعبنا الكردي بهؤال  الذين سعاعدوا  
م و 1931م و 1922م و 1919كععععل اوراتععععه الت رريععععة احلديثععععة يف  

مو ومل يًالععععوا كععععذل  اىل ا  صععععدر بيععععا  1961و م 1945م و 1937
ذار ياسقط يف ايديه  وعيوا مبهوت  من صمود الثور  آاحلادي عشر من 

الكردية الت رريةو يرجع اىل صفوف الثور  كل من استيقم ضمريه  اه 
قضععية شععععبه وو نععه ياتصعععيوا بقائععد الثعععور  االب املناضععل البعععارزاني     

 ات منه  يوجدوه رؤويان رحيمان.مصطفى و يبوا منه العفو عما ي
وكععا  االب القائععد قععد اذاع بيانععان ابويععان رحيمععان بانععه سععيفت  صععف ة  

بيضا  لكل الذين وقفوا ييما مضى يف سعبيل املعد الثعوري الكعردي الت عرريو      
بغا النظر عن كل ما قاموا به معن اعمعال عدائيعة  عاه الكعرد وقضعيته       و

ن يعمل مثقعال ذر  خعريان يعره  ومعن     وسوف يكو  املستقبل هو اااسب تيم
يعمل مثقال ذر  شعران يعرهتو هعذا ومل يبع  خعارج صعفوف الثعور  اال العذين         
غرقوا حتى االذقا  يف وحل العمالة ومأل احلقد قيعوبه  ييع  تسعتيقم بععد     
اوانه  ال يريعدو  لضعمائره  ا  تسعتيقم كعأنه  ال يعرو  معا يعيعه ويفعيعه         

  .االعدا  بشعبه  وو نه  كردستا
ا  كععا  معع   -ييينظععروا ا  كععا  معع  اععع  يبصععرو  بهععا وليسععمعوا  

مايعيعه اسعياده     -آذا  يسمعو  بها وليعيموا ا  كا  مع  قيعوب يفقهعو  بهعا     
سي والعذاب والعدمارو ليسعألوا   آبكردستا و من الويالتو وما صبوا عييها من امل

ليسعألوا مضعاي    قم  اربال الشاخمة كع  يجعر عييهعا االععدا  معن القنابعلو و      
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ووديععا  كردسععتا  كعع  قصععفت بععنريا  املععدايع والطععائراتو وليسععالوا احلقععول  
والبسات  ك  صبغت بدما  االكراد الًكيةو وليسعألوا الغابعات واالحعراش هعل     
بقى منها شيئ غري يرو و وليسعألوا القعرى واملعد  والقصعبات الكرديعة كع        

 رأت من هدم وسيب وهت  لالعرا ؟!
ــألوا اعع   ــريين" و "دوكــان" و      ليس ــل ش ــرية مــةطروون" و "جب "ث

"الســليمانية" و "بــارزان" و "جبــل مــةتينا" و "جبــل طــارة" و "جبــل       
ــةط"    ــةىل عــةىل ب وكععل االمععاكن املصععبوغة بالععدما  الكرديععة    ثــريس" و "ط

الطععاهر  الًكيععة لتخععربه  بكععل اسععى وحععً  ا  مل يبعع  شععرب مععن ار          
دو  تضعع يةو بععل سععقيت  كردسععتا  بععدو  دمو ومل يبعع  حجععر او شععجر بعع   

االشجار بدما  االكعراد حتعى رويعتو وا عمعت االدويعة جثعث الضع ايا حتعى         
 شبعت اىل حد التخمة.

رى باحلريععة ا  يضعع ي مععن اجيععها النععه كمععا قيععل تمععن يضعع ي    ععي 
 ريته يف سبيل سالمته يقعدهما مععانت. وجعدير  كردسعتاننا بكعل هعذا املهعر        

ًال     ابناؤهعا وسعيبقو  مسعتعدين ليتضع ية يف      الغالي معن ابنائهعا العربر و وال يع
  سبييها كيما دعا داعي ارهاد.       
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 تشتا حوكمةتآ ب سةرآ كوردستانآ ئانى

 
 هةرن ثرسآ بكن ظا الت و كؤثا  -511
 هةرن ثرسآ بكن ظا دةوس و شؤثا                               
 ؤظ و بةياراهةرن ثرسآ بكن ش  -512
 حةموو سؤتن ذبةر تؤث و تةيارا                                 
 بنَيرن هوون ضقا عةردآ طةىل نة  -513
 بنَيرن هوون ضقا دار و دةظى نة                                  
 بنَيرن هوون ضقا بيستان و طوندن  -514
 ن ضقا شاخآ بلندنبنَيرن هوو                                   
  2الو )ثريةمةطروون(  1البنَيرن هوون )سةفني(  -515

                                                 

  مخس  يومعان تعااو    سةفني  يقد دامت املعار  عيى جبل السةفنيمعركة ال 1965ر  العام من اه  معا  1ال
ب  تقدم يسري لقوات احلكومةو تعقبه هًميةو وب  عود  اىل القهقري. وكا  دياع البيشمركه اقيعد ععن هعذا    

اني برقيعات تهنتعة   املوقع مصدر اعجاب واكبار عظيم  معن االصعدقا  واالععدا  عيعى حعد سعوا و وبععث البعارز        
ليمقاتي  ولقادته  مثمنان دياعه  البطولي وتض ياته  وجنعاحه  يف احبعاط نوايعا الععدو وخططعهو ويف جممعل       

   شهيدان.22اسريان  وخسر البيشمركه ال   32  جرحيان و ال348  قتيالن و ال154هذه املعركة احصى ليعدو ال

آيعار ي ميعت احلكومعة عيعى      12م وتواصعيت حتعى   1965 نيسعا   28معار  بريمكرو : بدأت هذه املعار  يف   2ال
ًقعة الععرب      ًقةالاراش  الكردو والفع  معن املرت مواقع البيشمركه بيوائ  من اري  وقرابة االاة تاالف من املرت
بهدف السيطر  عيى جبل البريمكرو   ولكن العدو مين يف كاية ياوالته خبسار  كبري  يضالن ععن امًميعة التامعة    

بعدأ   1969ويف اليوم الثامن عشر من شعهر تشعرين الثعاني     1969قت به واحباط خططه كايةو ويف سنة اليت حل
هجوم البيشمركه عيى جبل بريمكرو  بععد ا  كعا  الععدو قعد جععل لعه معو ئ قعدم ييعه واسعفرت املعركعة ععن             

 66كه مشعل جعاش   االستيال  عيى سيسية بريمكرو  كما متت السيطر  عيى قمعة الهعالج  ايضعانو وشعتت البيشعمر     
ًيد عيى مائة وعشرين من القتيى.    خالل اربع وعشرين ساعة يانهارت املعنويات وتر  العدو يف ساحة القتال ما ي
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 بنَيرن وا جه و عةردآ بووى خوون                              
  2الو ل )دؤكان(  1البنَيرن )شاخآ شريين(  -516
  4الو )بارزان(  3البنَيرن هوون )سلَيمانى(                         

                                                 

ًار من سف  البعريس  مشعاالن     1ال معن سعف  جبعل شعريين جنوبعان قصعفان جويعان        وبـروذ  عانت منطقتا ن
ً     1963شديدان يف شهر حًيرا   ارع واحلقعول يشعبت ييهعا العنريا      م والقيعت قنابعل احلريع  عيعى املع

مععن   واصععييت قطعععا  املواشععي واالغنععام بنععار الرشاشععات ونفعع  الكععثري منهععا وزادت اخلسععار  البشععرية 
يف الوقعت العذي بعدا      املدني  جرا  هعذا القصعف عيعى اخلسعار  العيت معين بهعا البيشعمركه يف اربهعة.         

امًميعة واالنعدحار معن نصعيب القعوات       امجوم الشديد عيى جبهات القتعال يف بعريس و شعوشو كانعت    
   احلكومية يف كاية جبهات القتال ومنيت قواتها باالندحار واخلسائر ارسيمة.

دوكا : يكرت قياد  الثور  الكردية يف ضرب هدف سااتيجي منتخب آخر بعد ضعرب منشعآت البابعا      معركة  2ال
اعت  وتصعاعد ميعب هائعل بيع  عنعا       م حيث قصفت مدايع الثور  املنسآت معد  سع  1/2/1969  يف طورطور

السما  مما جعل املدايع  عنها يف لرتبا  عظي . يوقع االختيار عيى معسعكر سعد الدوكعا   وبوشعر بالتعدريب      
ً عقعراوي ورشعيد سعندى.              ًيع واستمر شهرين بقعوات خاصعة وباسعي ة جديعد  وانيطعت العمييعة بكعل معن ع

مييعة. يف البدايعة كعا  امجعوم ناج عان اذ ت االسعتال  عيعى        ليشروع بالع 1969من اييول  20-19واختريت ليية 
مقر اليوا  وانتشرت جثث قتيى اري  بالعشرات يف سعاحة القتعال وت اسعر العشعراتو ولكعن النصعر انقيعب اىل        
كاراة ليبيشمركهو وعنصر اخلطأ هو ا  البيشمركه بعد االستيال  عيى مقعر اليعوا  تركعوا الطريع  املمتعد  بع        

السييمانية مفتوحان واجتمععوا كيعه  يف مقعر تاليعوا  ييع  ينتبهعوا اال والعدبابات تعداهمه  وهع  يف وسعط           دوكا  و
ً ياضعطر البيشعمركه اىل       املعسكر وترسل  مان من مدايعها ورشاشاتها عيى البيشمركه وارنعود معن دو  متييع

وال يعيع  ععدد معن قتعل معن       االنس اب تارك  جثث عشر  منه  يف الساحة ومعه  زها  اربع  من اررحعى 
اري  ضبا ان وجنودان. وهكذا كا  النصر قصري االمد واسعتعاد ارعي  املعسعكر وانسع ب البيشعمركه وجعرى       
 قي  يف احلادث ورا  القائدا  احدهما ييقي اليوم عيى االخرو اال ا  التقصري بطبيعة احلعال يقعع عيعى االقعدم     

   من القائدين.

ًيرا   10-9الكربى يف السييمانية يف ليية  ارتكب النظام جرميته  3ال م اذ قامت السعيطة بالقعا  القعبا    1963ح
عيى مخسة االف من االهالي اختري منه  ستة ومثانو  ليدينوا احيا  وسوى االخدود الذي حفروه م  بالااب. 

ونقعل لنعا ا     كانت جرميته  انه  ريضوا البصا  عيى صور  ليبارزاني ح  عرضت م  و يب معنه  إهانتهعاو  
احده  رد عيى هذا الطيب بقوله ا  بصقت  انت  عيى صور  رئيس مجهوريتك  عند ذل  سيكو  لكع  معربر   
عي  صدي  مصطفى أمر اليوا  العشرين بنا  عيى تعييمات وصعالحيات   لطيب مماال منا. قام بهذه اررمية اًل
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  1الشاخآ مةتينا(بنَيرن جارةكى )  -517
 بنَيرن كوشتى و رةنطآ برينا                                     
 و )طةليآ عةىل بةط(  2الضيايآ )ثريس(  -518

                                                                                                              

نفيعذ عمييعات القتعل ارمعاعي والتععذيب      واسعة غري يعدود  اعطيعت ليقعاد  واالمعرين يا يقعت ايعديه  يف ت      
    من يشكو  بتعا فه او تعاونه مع الثور  والبيشمركه.كل وحر  وهدم املنازل والقرى ومصادر  االموال    

بارزا  مستهدية ليغارات اروية وليقصف املديعي كيمعا بعدأ القتعال معع الثعور  الكرديعةو         بارزا : كانت قرية  4الت 
اييول بعد قيام الثور  خبمسة ايام ارسل عبدالكري  قاس  قاصفاته يالقعت بقنابيعها عيعى     يفي السادس عشر من

 17و15قرية بارزا  بالذات وبعا القرى اقاور  يف املنطقةو وقامعت باملهمعة اربعع  عائرات معن  عراز ميع         
ملنطقة سبعة ايعام  وكانت تأتي مبوجات متعاقبة تواصيت حتى عصر ذل  اليوم. وتواصيت الغارات اروية عيى ا

متتالية. ومل تنة من هذا القصف العشوائي اية قرية يف املنطقةو ولكن اخلسائر البشرية كانت قييية بالنسعبة اىل  
حف العربي عيعى بعارزا  يقعاموا      زخ  الغارات اروية. وكا  النظام قد حشد قوات كبري  من اري  واراش لًي

مريكعه  -جبل بريس اع  بعارزا . ويعور راونعدوز    -سكرى آكرى -بهجوم واسع النطا  عيى يورين: يور عقر 
حعف معن ااعورين       تبارزا . وعيى اربهت  لقى الرتال  مقاومة عنيفة -سور من املقعاتي  االبطعالو يوقعف اًل

ومل تستطع القوات املهامجة التقدمو يفي قا ع جبل بريس كا  اخلط الدياعي الذي اقامه البارزاني من املناععة  
ً اري  عنه ويشل يف اقت امه ومنعه من التقدم. ويف قا ع مريكه سور كا  يمد ام  مريخعا    يث ا عج

ًنعى ويف بغعداد عقعد      مريكه سورى يف القياد  وقد جن  هو االخر يف وقف زحف اري  العراقي عيى حعدود م
 نهاية الثور  الكردية.     معينان  1961عبدالكري  قاس  مؤمتره الص في املعروف يف الثالث والعشرين من اييول 

معن   5-4جبل مت  بقياد  القائد املغوار العيسى سوار  ومعاونه العيي هعالو  اذ يف لييعة     كانت معركه  1ال
امر القائد عيسى ببد  امجوم ونشبت معركة ضارية جرى ييها االشتبا  بالسال   1963تشرين االول 

عن اندحار كامعل ليععدو وت  ريعر جبعل معت       االبيا والعرا  بااليدي دامت حتى الصب  واسفرت 
 –وتر  العدو متات من جثث القتيىو ودمر اليوا  الثامن عشر تدمريان كامالنو واصيب لوا  اليهد الشعاعر   

خبسعار  عظيمعةو وصعد  يعيه  املثعل       –وهو اليوا  الذي قدم من سورية ليشعار  الععراقي  يف الععدوا     
يقد تر  العدو يف ساحة املعركعة مائعة واالاعة عشعر      –ر نفسه ذهب ليأخذ حيف ابيه يخس –الكردي 

  15  بندقية و ال400جبيي و ال 75قتيالن بينه  عدد من ارنود السوري و ورب  الثوار مديع  عيار 
ًات كثري  جدان.   رشاشةو ويضي  املقام عن احصا  ما غن  من صنادي  العتاد و هي

وبعدأ   بهجعوم شعديد عيعى جبعل البعريس        وات احلكوميعة شعرعت القع   1963  حًيرا  سعنه  25يف   2ال
اربل برمته من يرط انفال  وابل القنابل جوان وارضان بدا وكأنه كتيعة معن نعارو ومعا معن شع  يف ا        
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 ضقا عةسكةر دطةل جاشا دبوون لةك                           
 ل )باتووفا( دنَيف )طةليَى سيى( دة  -519

 َيرانى ضلؤ كةفنت شةرى دةب م                                  
 ذ هةظ بر بوون مجووعآ جاش و عةسكةر  -520
 ل وَيدآ ئوو حةضى عةردآ كةتن شةر                          
 ل سةرسنطآ بنَيرن  1الل زاويتة  -521
 ل بامةرنآ رةز و طوندا دهَيرن                                   
 اجى عمران(و )كؤى( و )ح  2الل )راوةندؤز(  -522

                                                                                                              

الناعر من بعيد ما كا  ليعتقد ا  هذا اربل قد بقى ييعه كعائن حعي ولكعن منيعت كايعة يعاوالته         
لبيشعمركه. يعنعدما اقابعوا معن مواقعع البيشعمركه يف يعوم        بالفشل ومل يستطيعوا النيل من صعمود ا 

عيعى االعقعاب حتعى     تتحًيرا  اصيبوا بصدمة كبري  حيعث انكسعرت وانكفعأت اىل اخليعف ودار     26
احتواها مركً ناحية دينارته وهي نقطة شروعها. بعد ا  تركوا جثثان كثري  يف سعاحة القتعال. وقعد    

ن قتيالن وواحدان ومخس  جرحيعان. بنعا  عيعى الربقيعة العيت      اعايوا با  خسارته  بيغت سبعة وعشري
 حًيرا .   28بتاري   1045اعا  الثوار سبييها وهي برقية 

لعيي ال ابال  ا  قيت ا  معركة الزاويته  كانت واحد  من املععار  الفاصعية يف   " يقول مسعود البارزاني  1ال
معر  بهعذه اخلسعار  العظيمعة يف االروا  واملععداتو      تاري  اور  اييول منيت ييها القوات احلكومية توألول 

 12حيث حشدت السيطة قواتها مجوم واسع النطا  بهدف يت   ري  السرسن   واعاد  احتالمعا. ويف  
م قام يوجا  من اليوا  االول ليشر ة ويوج االث من مرتبات اليوا  احلادي عشعر  1961من كانو  االول 

اهي  بالتقدمو وحبست البيشمركه نريانه  حتى بيغت القو  املتقدمة من اري  بقياد  العقيد بشري ابر
منتصف الوادي وحينتذ يت وا النار عيى الرتل املتقعدم معن جعانيب الطريع  يوقععت االيعواج الثالاعة يف        

  قتيعل معظع  القتيعى    600ال -كم  يك  ومل ينة منها اال عدد قييل وييما ييي حصيية تي  املعركعة: 
  قطعة 1500  عجية ت احراقهاو ال76  اسري معظمه  من ايراد الشر ة و ال500و ال من ايراد اري 

   سال  مجعت من ميدا  املعركة مع كميات كبري  من الذخائر والعتاد.

مععا ميخصععه:  161: يقععول البععارزاني يف كتابععه السععاب  صراونععدوز  ةجبهعع املعععار  الكععربى يف  2ال
ب امجوميعة العيت اعتمعدتها قعوات الثعور  يقعد شعنت يف        تمتتاز هذه املعار  عن غريها باالسعالي 
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 ل)ئامَيدى( و )كةركووك( و ل)شَيخان(                           
 و )ثةجنةوين( و )خانةقني(آ  1الل)زاخؤ(  -523

                                                                                                              

منطقة واسعةو كانت قواتنا قد استعدت ما... وكا  هدينا اجال  القوات احلكومية عن املنعا    
املهمة ت اليت احتيتها واالستيال  عيى ت اكرب قدر ممكن من التجهيًات العسعكرية. وبععد دراسعة    

 -وايية وضعت اخلطة بالشكل االتي:
يف خييفعا  وميتععوكر وحاميعة راونععدوز    –: القيعام بقصععف كعل معسععكرات ارعي  يف املنطقععة    اوالن

مي  ومائتا قذيفعة لكعل   120وديانا يف وقت واحد. وخص  لكل معسكر مديعان هاو  عيار 
 مديع.

اانيان: شن هجوم عام عيى جبل كور  بقصد السيطر  عيى كيعي عيعي بع  واحكعام احلصعار عيعى       
 حامية راوندوز.

 الثان: امجوم عيى معسكر خييفا  يف الوقت عينه.ا
 رابعان: امجوم عيى معسكر ميتوكربفوج من لوا  بال .

 خامسان: امجوم عيى معسكر ديانا بفوج  من لوا  بال .
بععدأ القصععف عيععى  1965آب  5سععاعة الصععفر: يف السععاعة اخلامسععة والدقيقععة الععثالا  مععن يععوم  

عييها من مدايع الثعور  العيت اسعتخدمت الول معر  يف املععار .       املعسكرات يبدأت القذائف تنهال
بوغت العدو مبا مل يكن يف حسابه ودبت الفوضى التامة يف املعسكرات واختيط احلابعل بالنابعلو   
وساد الذعر ييهاو ت تدمري معسكر خييفا  وميتوكر تعدمريان تامعان وشعبت ييهعا احلرائع و اال ا       

باضرار كبري  بسبب موقعه ااصنو وشبت احلرائع  ايضعان يف    معسكر حامية راوندوز مل يصب
خميمات معسكر دياناو ودمر اكثر منشآتهو وبدأ امجوم العام يف كل املنا   يف التاسعة لعيالن. ويف  
السععاعة االوىل مععن امجععوم ت االسععتيال  عيععى ربيععت  هععامت  يف الكععور   اال ا  البيشععمركه       

ة الكبكه قل  قمة الغرابو وبسبب ذل  مل يسعتطع البيشعمركه   جوبهوا مبقاومة شديد  من ربي
السيطر  عيى الكيي تعيي ب   وخيف العدو اربع  جثعة معن قعتاله. ويف منطقعة ديانعا احتعل       
البيشمركه مواقع عديد و واه  من كل ذل  السيطر  عيى الكرو عمعر آغعا  املوقعع السعااتيجي     

 البال  اخلطور .  

حققت الثور  انتصارات كبري  عيعى   1962وربيع  1961  خريف عام ة بالواقع   الفا يف  1ال
قوات اري  واملرتًقةو وحررت منا   شاسعة وبهدف استعاد  تي  املنا   وضععت احلكومعة   
خططان عسكرية وهيأت امكانيات هائية وركعًت يف البدايعة عيعى منطقعة الزاخعو  وقامعت بشعن        
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 حةضى رةجنا دظآ رآ خوارى كوردا                              
 ئةوآ بَيذن وة: هآ عةردآ مة سؤرن  -526

 ئةوآ بَيذن كول و شةحتآ مة زؤرن                             
 ئةوآ بَيذن حةموو بآ مال و وارن  -527

 ئةوآ بَيذن حةموو برسى و سارن                                
 ئةوآ بَيذن حةموو تةظدة نة ساغن  -528

 ئةوآ بَيذن حةموو دلئَيش و داغن                              
 ئةوآ بَيذن بضووكآ مة نةزانن  -529
 ئةوآ بَيذن خودى ئَيشآ طرانن                                   

 

                                                                                                              

اروية والدبابات. صمد البيشمركه بقياد  عيسعى   سيسية من امجمات القوية املدعومة بالقوات
ت سوار امام كل هذه امجمعاتو ويف املراحعل االخعري  انتقيعوا معن حالعة العدياع اىل حالعة امجعوم          
وابتكروا اسعاليب جديعد  سعاعدت يف احلعا  هًميعة نكعرا  بقطععات ارعي . اسعتمرت هجمعات           

مركه ااعر هجعوم مباغعت قعاموا بعه      اري  واملرتًقة مد  شهرين وانتهت بنصر سعاح  ليبيشع  
ت ييه تدمري يوج كامل وقتعل امعره العقيعد الجميعد سعبع  وت اسعقاط        1962آب  8-7يومي 

  وت احرا  مثان  شعاحنة عسعكرية   ىنظ طةآ ائر  حربية من نوع ييورى سقطت يف قرية ال
  التاليعة:    جنديان ووقع بيعد البيشعمركه الغنعائ   173واربع مدرعات وت اسر اربعة ضباط و ال

  واربعة 3  وعقد ال2  بندقية خفيفة وست رشاشات برين وعشر  مدايع هاو  عقد ال250ال
  اجهً  السيكي واكثر من مثان  الف خر وشة ليسال  اخلفيف واالمثائة قذيفة هاو  
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 ما يعيه االعدا  بكردستا  جرا  هجماته  عييها )

ومد  كردستا  واسألوها لتخربك  عمعا حعل بهعا     انظروا اىل قرى 
مععن النكبععات واالالم وماذاقتهععا مععن الععويالت والععدمار؟ يسععتخربك  تيعع       
االمععاكن بععأ  لععو  ارضععها وصععخورها ال يععًال ا ععر قانيععان مععن ااععار دمععا    

عيععى قيععد احليععا  ال زالععوا مشععوه  مععن ااععار   ابنائهععاو وا  البععاق  مععنه 
القنابل اارقةو وانه  ال زالوا يف العرا  جائع  وتائه  ليس م  مسعكن  
يأوو  اليه يقرصه  الربد بانيابه وتيف ه  الشمس بنريانهعا وتفتع  بهع     
االمرا  يال مستشفيات وال ا بعا  وال ادويعة. وسعتخربك  بعا  ا فامعا ال      

ن العي  والثقاية يعال معدارس وال معاهعد وال اسعاتذ  وال     زالوا يروم  م
ه يهع  يف ععامل غعري هعذا الععامل املتنعور       كيع تعيي . خي  عيعيه  ارهعل بكي  

بنور العي . مع كل هذه املآسي يدعى املتشعدقو  بعانه  يريعدو  لالكعراد     
 مستقبالن زاهرانو وباننا اخو  م  جيمعنا الدين والتاري .  

 
 قةساخبانا صؤريا

 
 ئةوا كوو وا بسةر صؤريا دة ئانى  -530

 نةهاتة سةر كةسى دة ظى زةمانى                                
 بال صؤريا بضووكآ تة بصؤذن  -531

 دنآ ىَل هاتن و كارين و رؤذن                                     
 بال صؤريا ذن و كاال بدن هةظ  -532
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 بال وا وةك ثةزى سةر ذآ بكن تةظ                              

 بال خوينا وة ئاظدآ ظا نةواال  -533
 دة مزطينَى بدآ باثري و كاال                                      

 ببَيذآ ظا كورَين تة تةظ شيارن  -534
 بةر دوذمنا رةنطآ زنارنشلثَي                                     
 و كال و كةضآ تة بال خوينا كور  -535

 لسةر دوذمن ببآ تؤفان و ثَيتة                                   
 بال رةنطآ طوال ثآ سؤر ببآ تةظ  -536

 دة الوَين تة حةموو دةستا بدن هةظ                              
 حةتا بؤستةك ذ كوردستانآ ما بآ  -537

 كو دوذمن ذآ بةال بآ بدن سؤزآ                                
 بال خوينا وة بَيذآ باظ و كاال  -538

 كورَين وة لةظ ددن دؤست و هةظاال                               
 ذ هةر ئاىل لدوذمن رادبن ئةو  -539

 ذ بؤ وا نينة قةت روونشنت و خةو                               
 بدوذمن ئةو ددن زانني و رَيدان  -540
 خبورتى دآ بدن مافآ مة كوردان                                 

 ئةمآ ضاوا ذبريكن وا تفاال  -541
 كةض و الو و ذن و زارؤك و كاال                                   
 تفالَين تة بنالن -صؤريا  -بال   -542

 لسةر سينطا ديآ كوشتى بكالن                                   
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 بال باكن دآ و باظا بقريا  -543
 حةتا ساغن دة ئةظ يةك بَيتة بريا                                

 بال خوينآ دطةل شريى مبَيذن  -544
 دة كاىَل تة ذ زارؤكارة بَيذن                                         

 بريندار ثَيظة بووية -صؤريا  -ئةظا   -545
 د تارخيا دة وةك وآ ضَينة بووية                                 

 مرن رةنطآ طورآ هار -صؤريا  -بال   -546
 دنَيظ ماال بكآ قريين و هاوار                                     
 ددان قيض و كرَيت و ترس و دةظ ذةظ  -547

 ذن و مَير و بضووكَين تة بدآ هةظ                               
 كةضَين تة وةك ثلنطا -صؤريا  -بال   -548

 خوة باظَيذن دةظآ تؤث و تظنطا                                   
 نةبَيذة ئةز دظآ رَيكآ تنآ مة  -549

 ئةظا كو سةر تة هاتى طةر نةكَيمة                               
 ل هاوير دؤرى كوردستانآ دوذمن  -550

 مرن دانى دنَيظ كوردا سةروبن                                   
 

 م1969أييول  15من ب  اقازر يف كردستا  جمًر  صوريا يف 
كردية آمنة مساملة تقع يف ناحية السعييفاني قضعا     صوريا: قرية

زاخوو وجل سعكانها معن موا نينعا النصعارىو وقععت ييهعا جمعًر  رهيبعة         
كرنا هعذه اقعًر  مبعا مسعنعا     اانا  القتال الدائر يف كردسعتا  الععرا و تعذ   
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معن املانيععا النازيععة حيععث كععانوا يقومعو  مبثيععها ضععد الشعععوب الععيت كععانوا   
 حيتيونها.

وسععبب تيعع  اررميععة انععه مععرت بعععا السععيارات العسععكرية عيععى  
الطريعع  الععذي كععا  ميععر قريبععان مععن القريععة يععانفجر لغعع   ععت احععدى      

لضعابط املسعؤول   السيارات مما ادى اىل قتل وجعر  بععا ارنعود يرجعع ا    
اىل  -وهععو املععالزم االول عبععدالكري  ار يشععي    -عععن القطعععة العسععكرية  

قريععة الععذي يععدعى المروكععى  وكععاهن القريععة  القريععة ياسععتقبيه خمتععار ال
ولكنهما واجها رشقة من الرصاص قضت عييهما. يجمع الضعابط كعل معن    
يف القرية من الرجعال والنسعا  واال فعال يف سعاحة وامعر ارنعود بعا ال         
النار عييه و يقفًت احدى البنعات اىل الرشعاش املوجعه اىل صعدور امهاتهعا      

ضععابط ا  يععرح  اولتعع  الشععيو   واخواتهععا وامسععكت بععه متوسععية مععن ال  
تدخل الشفقة قيبه بعدال معن    أ  والنسا  واال فال ولكن الضابط بدالن من

ا  يتذكر مسري  ابائه الكرام واجداده العظامو ا  كا  ب  ابائعه كعري  او   
 عظي  اخرج مسدسه وا ي  عيى تي  العذرا  النار وقتيها.

قرية يأبعادوه  ععن   ا  امر ارنود بفت  النريا  يوران عيى اهل ال
اخره  جمددين بعميه  هذا ما قام به هوالكو عند استيالئه عيى بغعداد  
وما قعام بعه االتعرا  عنعدما مجععوا عشعر  االف كعردي يف وادي الزيعال           

 .ويت وا عييه  النار حتى ابادوه 
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 قةصاخبانا دةكان
 1969تةباخا  28

  
 ىَل كرهةرة بَيذة )دةكان( كا وا ض   -551

 وةكى ئاطر لدؤرا وآ هلَيكر                                        
 شكةفتا كورديا دايا دلؤظان  -552

 ذن و زارؤك لثيسريا خوة هلدان                                    
 بةنزين لدؤرا وآ رةشاندن مادة  -553

 ئاطر طهاندن وةكى هؤظا ب وآ                                     
 دبندة )شَيست و حةفت( كوردآ ب ئيمان  -554
 بدووكَيلَى مرن تةظ بوونة قوربان                                 
 حةتا كةس ذآ نةما تةظدة دصؤتن  -555

 وةسا خةلكآ كو ديتى بؤ مة طؤتن                               
 

 م1969من أب  28جمًر  دكا  يف 
يف يايظععة دهععو  التجععأ    كرديععة مؤمنععة صععامد  دكععا : قريععة  

نساؤها وا فاما وشيوخها اىل كهف قريب من قريته  يراران من الطائرات 
الععيت كانععت تقصععف بوحشععية كععل قريععة يف كردسععتا  دو  متييععً بعع       
املقاتي  وغريه و بل كانت تقصف كل حي يت ر  انسانان كا  او حيوانعان  

 عيى سياسة االر  اارقة.
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مبأواه  مجع من املرتًقة السعائبة ياحا عت بعالكهف العذي     يعي  
ضعع  يف احضععانه سععبعة وسععت   فععالن وشععيخان وامععرأ  كأنععه ام حنععو و       

ضعة املشعربة باررميعة املشعبعة     يمجوعه  احلاقد  واخاععت عقعوم  املر  
باحلقد والكراهية  ريقة بربرية يف القضا  عيى اولت  االبريعا  يجمععوا   

االعشاب اراية وكدسوها يف ي  الكهف واشعيوا ييهعا  االخشاب واالحطاب و
النريا  ياخذت العنريا  والعدخا  والغعاز اخلعان  تتسعرب اىل داخعل الكهعف        
وكيما اراد  فل او امعرأ  اخلعروج معن الكهعف ا يقعوا عييعه النعار وقتيعوه         
بعع  السععنه النععار املشععتعيةو وهكععذا قضععوا عيععى اولتعع  النفععوس الربيتععة     

 .  يه  مينو  عييه   فة من النقودلريضوا سادته  لع
 

 طونةهكارييا قةلعة دزآ
 1974نيسانا  24

 

 تو يان قةلعةدزآ بؤ خوة ببينة  -556
 هلةر ضار ئاليا قريين و شينة                                     
 بضووك ضوون مةدرةسآ ىَل ئةو نةهاتن  -557

 تةظدة ظا ديوار و َلاتن   لسةر وا                                    
 تةيارا ذؤردة ئاطر ىَل رةشاندن  -558

 بكافر قومبةرا لةظ وةرطةراندن                                   
 لظَيدآ دةفتةر و ضةنتة و كتَينب  -559

 لظَيدا دى تة دينت دةست و ثآ بن                                
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 رةدناظ ماال دبوو قري و هةوا  -560
 ض بآ ئيمان و دينن ئةظ تةيارة                                   
 )صةدا( زَيدة بضووك كوشنت د ويردة        -561

 تشتةك بريندار بوون بسةردة و ةدص                            
 دة بطرى دايكا كوردى و ببَيذة  -562

 َين خوة برَيذةجوَين ئاشا ذ ضاظ                                  
 دة بطرى سةر بضووكآ ددنة قريا    -563

 وةكى باظ ديَين وا تَينة بريا                                        
 كةفيكا خوة لسةر ضاظآ خوة دانة  -564

 بةىَل رؤندك دضاظَين تة نةمانة                                   
 ضقا بَيهنا هنةك بَى غريةتا بآ  -565

 بةىَل يا ئةو دخوازن سةر تة نابآ                                 
 حةجى كوردة نهؤ رَيكآ دبينآ  -566

 دنَيرآ ئةو طةال سةر ظآ زةمينآ                                 
 دنَيرآ كةس نةما ئيدى بسؤزا  -567

 اتنآ هيدى ببآ بةلكى بدؤز                                      
 خوة هةر دةم رادبآ تاكوو حةقآ خوة  -568
 برآ راستى كو دةينآ سةر لةثآ خوة                            
 ذبةر ظَيكآ ئةمآ دةستا مبالن  -569

 ل خوينرَيذ و دزا تةظدة بطالن                                    
 ئةمآ هةر كى هنةك ئاخا وة يا خوةش  -570
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 هلينن دا بكآ رؤنى شةظآ رةش                                  
 ئةمآ وآ وةك نظشتا تةظ هلينن  -571

 دة تؤالوة هةرؤ لبريا خوة بينن                                   
 طةلؤ كا )جملس االمن( ئا مةيا ثري  -572

 لظا هؤظآ بةرآ رؤكآ دكر قري؟                                   
 َيذن بظى رةنطى ل)كونطؤ(  بال ب  -573

 و يا رؤكآ ل)ظيةتنامآ( طةلؤ بوو؟                              
 ذبؤ دا ئةم بزانن ئةظ برينة  -574

 د الشآ ظى وةالتى ذَيرة نينة                                      
 توجا ساغى حةتا تؤىَل نةراكن  -575

 قآ ضوويى بزظرينن دة باكنحة                                  
 طؤرآ وة ئةظ رَىلظا رةمحةت  رهةزا  -576

 وة رؤنى كر حةتا كو ئةم مةشني تآ                             
 

 جرمية قيعه دز
: 333يقعععول السععععيد مسععععود البععععارزاني يف كتابعععه السععععاب  ص    

حتععى النكسععة   1974تتواصععيت املعععار  الضععارية منععذ نهايععة نيسععا       
القصف اروي النهاري واليييي املتواصعل عيعى سعائر املنطقعة      مبساند  من

 حتى يف االيام اليت ال ترى قتاالن ارضيان.
كا  القصف شديدان جدان عهعد بعه اىل اكثعر معن اانعى عشعر سعربان         

ععابران يعو  جسعر كاللعه نتيجععة      27يقعوم بطيعاتعه املتواصعية واستشعهد     
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  بقصف مركً ارامعة نيسا 24قصفه من اروو كما قامت الطائرات يف 
ان جامعيععان بععيف القيعععه دزه  ادى اىل استشععهاد مائععة واالاععة وعشععرين  ال   

وجر  اكثر من اربعمائة منه و كانعت اعظع  كاراعة متنعى بهعا الثعور  يف       
كردسععتا  منععذ قيامهععا واعظعع  جرميععة يرتكبهععا النظععام  عع  الشعععب        

 الكرديو وستبقى ذكرى بشاعتها يف ضمريه خالد ت. 
     

 يانا يازدةهآ ئادارآبة
    

 حةتا كو )يازدةهآ ئادارآ( دةركةت  -577
 د وَيدة شؤرشا كوردى بسةركةت                                  

 ئةظا ئريؤ برايَين وا شيارن  -578
 ذ بؤ كؤلة و دزآ ظآ رآ نةيارن                                  
 هةظاال دآ دظآ رَيكَيدة ضَيكن  -579

 ئةساسَى )سةرخوةبوونآ( بؤ خوة لَيكن                         
 ئةوآ دةستآ براتينى بدن هةظ  -580

 نةما ئيدى ض رؤذا ثاشكةظن ذةظ                                  
 ئةوآ رؤذ و شةظا رَيكا خةباتآ  -581

 ذ خوةر بطرن دة ئةو بينن فةالتآ                                  
 ذ دةستآ دوذمن و ضةند دووظكآ وى  -582

 ئةوآ كةفتينة داظ و رَيزكآ وى                                   
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 البيا  احلادي عشر من أذار 
ا  التض يات ارسيمة العيت قعدمها ابنعا  كردسعتا  العربر  يف سعبيل        

 رير بالده  و قي  مطعالبه  القوميعة العادلعة قعد انتجعت مثارهعا وادت       
بععروز بيععا  احلععادي عشععر مععن اذار اىل الوجععودو يععالول مععر  يف التععاري      اىل 

احلديث جيري االعااف بوايقة قانونية من دولة ذات سياد   قو  الشععب  
الكردي السياسية يكا  البيا  نصران عظيمان ليشعب العراقي عمومعانو وليشععب   

د متواصعل  ليثور  واحلًبو ومثر  جهاد عنيع  الكردي خصوصانو ويوزان عظيمان
ودليالن عيى ا  دمعا  الضع ايا معن الشعهدا  العذين قعدمته  الثعور  مل تعذهب         
سدىو ومما الش  ييه ا  الفضل االكرب مذا الفعوز التعاراي يععود اىل صعمود     

 البيشمركه ونضال الشعب الكردي وتض ياته ارسام.
يما ا  اذيعع البيعا  عيعى املعوا ن  حتعى خعرج اهعالي بغعداد اىل          
ان واقعاالن عربعان واكعرادان    ايواعاته  هً  ير  تيقائية واسرعوا خف الشوارع

واالغعاني والعدبكات    ميالو  الشوارع مطيق  لععوا فه  العنعا  بامتايعات   
الشعبية ودام ذل   عوال سعاعات الييعل حتعى صعبا  اليعوم الثعانيو وكعا          
 ذل  اليعوم عيعدان عراقيعان خالصعانو وشعهدت العاصعمة العراقيعة اول نسعائ         

 احلرية املفتقد  منذ زمن بعيد.
 

 جةذنا نةورؤزآ
 

 ل كوردستانآ ظا ئريؤ ب هةزارا  -583
 ذ ماال دةركةتن ضؤل و بةيارا                                     

 نةورؤز( و عيدا0ب كَيفا خوة دكن   -584
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 لبةر دوذمن د رابن وةك  عةطيدا                                
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 عيد نوروز ) 
و رأس السعنة الكرديعة يصعادف    نوروز: هو عيد قومي لالكراد وه 

متعوز  يفعي    30-17أذار  وقد اصب  عطية رمسيعة يف عهعد اعور  ال    21ال
هذا اليوم معن كعل سعنة حيتفعل الشععب الكعردي يف كايعة احنعا  كردسعتا           
حتى يف املنا   اليت ال تًال ترز   عت العنري االجعنيب باقامعة احلفعالت      

بعال كردسعتا  الشعاهقة    والدبكات الشعبية يعاى االنعوار تشعع لعيالن معن ج     
وسهوما اخلضرا و والناس يرحو  مستبشرو  بقدوم يصل الربيعع يصعل   
احليععا  والبهجععة يصععل الععورود والًهععور حيععث السععهول وقععد يرشععت بكععل  
قطيفة ال را  او صفرا  زاهية يما معن يتنعة اال اليهعا تنتمعي لعو كانعت       

كيعه    الدنيا كهعذا الفصعل يف  يعب وحسعن نضعار  مل نسعأمو تعرى النعاس        
خععارج البيععوت مععوزع  بعع  الغيععا  اخلضععر زرايععات ووحععدانان وهعع         
يبتهجو  ويرقصعو و الطبعل واملًمعار يف جهعةو والرجعال معع بنعادقه  يف        
جهة اانية وقد نصبوا م  هديان يتبارو  يف اصابتهو يااه  مقسعم  اىل  
قسعم  يمععن اصععاب امععدف مععن الفعريق  حيععت لععه عيععى الفريعع  الثععاني   

 دعو  اليها.عًمية ب
العوائل موزعة ب  االعشابو  ت كل شجر و وعند كعل صعخر و    

ويو  كل ربو  عائية معها كامل عدتها من االكل والفواكعه وادوات الشعاي   
ييبقو  اىل ما قبل مغيب الشمس ا  يتوجهو  اىل بيوته و يقعول مؤلعف   

احليععا  يف شععرقي كردسععتا   يف مقدمععة الطبعععة    - كتععاب المهععد البشععرية 
 الوىلو وهو يصف بالد االكراد مبا ييي:ا
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تا  العبالد نفسعها ذات جوانعب مهمعة خمتيفعة ومهمعة جعدان وأيعع          
احل و يفيها مناعر من اروع املناعر الطبيعية يف العاملو و ائفة من اه  
ااار العامل التارايةو انها مهد واصل اسعالينا الامنعداوروبي   واالسعا ري    

ععد  وتقرنهعا بنعو  وابعراهي . وحيفعم لنعا        الشائعة ييها تصل اىل جنعة 
ييوكيورهععا يكععر  عبععاد  الطبيعععة الععيت احتيععت دمععاغ االنسععا  القععرد.         
وتاراها يسجل اول يجر ُأهلَّ عيى املدينةو ومآارها تشر  قيعام وسعقوط   
اول امربا وريععات التععاري  العظيمععةو وحيععا  سععكانها اليوميععة يف العصععر     

  التععورا  بععل حيععا  اوربععا يف العصععور   احلاضععر مععا زالععت اشععبه  يععا  ابععا  
 املظيمةو حيا  جبال اسكتيندا يف ايام ميو  الع ستيوارت.

انها لبالد وعر  ال ميكن تق يمها حتى ولو قيست مبقيعاس بعالد    
نصف متمدنية. وصعوبة النقل ييها هعي صععوبة عامعة حتعى عنعد معن       

 حيكمها ولو باالس ت.
روب  -من قصة  -الا سكوت  ا  ذكر يف املناسبة نقالن عن السر و 

احلقيقععة هععي انعع  عععاجً عععن معريععة بالدنععا  العبععار  التاليععة ت... -روى 
انها عامل ماام وجماهل مغيقة تكتنفها  -ارميية الوعر  كما نعريها حنن 

اربال والوهاد والكهوف والب ريات والوديا  والنجاد والشعابو انها تصيب 
 ما خطر بباله ا  حيي  يوقها. اجن ة الشيطا  نفسه بالتعب اذا

واما شعبها يشعب حر  يي  كالن ل الربي ال يعاك  هنعا  مثعل     
الياك  بييي  وليس بينه  حكام حيتقبو  السيف عبثعانو هعؤال  القعوم ال    
شرعة لديه  غري  ول خناجره و واحلسام العريا هو املطاردو وامعدف  

 هو املدايعو واصيب الرؤوس ابعدها عن االذىت.
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ومععن جهععة اخععرى تععرى العجععائً جالسععات عنععد جععدرا  البيععوت    
يت دان عن كل صغري  وكبري  وهن ينظر  اىل دبكات الفتيا  والفتياتو 

طبعل واملًمعار الدهعول وزرنعه و وال غرابعة اذا كانعت       لويستمعن اىل صوت ا
كامل احلرية يف حضور احلفعالت واملناسعبات والت عدث اىل    ما ا ناملرأ  عند

 و يهذه عاداتنا وتقاليدناو وال نرى يف ذل  حرجان.رجال القرية
يقعععول الصععع في امولنعععدي الماليبعععارد  صعععاحب كتعععاب النعععواعري  

الفرات  او ب  العرب واالكراد يف وصف حالة املرأ  الكردية يف كردسعتا و  
ت... ولعينا نسعتطيع القعول بعأ  املعرأ  العراقيعة بع  االكعراد وهع  سعكا           

الععذين يتميععًو  بقععواه  ارنسععيةو اكثععر حريععة اربععال يف مشععال العععرا  
منهعععا يف ارنعععوبو وال غعععرور يف ذلععع  يعععاملرأ  بععع  ارماععععات املسعععي ية 
النسععا ر  يف الشععمال مل تعععرف اربععال يف رواحهععا وغععدوها منععذ عصععور   

 خيت حتى اال و بل ومن املمكن ا  تأخذ صورتها اال .
سععامهن و ععول والنسععا  الكرديععات يف الشععمال يتميععً  يف نععا  اج   

قامتهن ييكسبانها مجعاالن وروععةو ويظهعر  بيبعاس مفعر  اخعاذ متناسع         
االلوا  معن صعنع ايعديهنو ويغطع  رؤوسعهن بقبععة صعغري  تتعدىل منهعا          
خمتيف االنواع من قطعع املسعكوكات تتجعاوب اصعداؤها يف كعل حركعة معن        

 حركاتهن.
معن  واالكراد وه  بطبيعته  يرسا  منذ والدتهع  ال يعرى الًائعر     

بيعنه  حفعا  اال النعذر القييعلو ولعن يتعا  ليمسعتطر  ا  يشعاهد زوجعع          
او ازقتهععا  ااععن  ذكععران وانثععى يسععريا  معععان يف نًهععة يف شععوارع كردسععتا   

 الضيقة اخلالية من املار .
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ويرى الفارس الكردي وهو يعتيى صهو  جواده اربيي وقد أركب  
حًامعه املخعرز   زوجه عيى معؤخر  حصعانه خيفعهو ووضعع سعبابته عيعى       

برصععاص بندقيتععهو وهععو يف هععذا املنظععر الرائععع ميثععل صععور  نا قععة         
 لفروسيتهو جيدر بالرسام ا  ينقشها عيى لوحته الًيتية.

ويغري  من املرأ  الكردية مظهرها ارذاب وهعي بيباسعها املطعرز     
امليو  بأزهى االلوا  ارذابةو تًين رأسها وعنقها انواع خمتيفة معن احليعي   

ةو وتتالمع من بينهعا عينعا  جنعالوا  سعاحرتا  ترميع  بنظعرات       والًين
حعاد  ال تتمالعع  ا  تسععكن معاو وتراهععا هيفععا  ضعامر  اخلصععر تتهععادى يف    
حركععات تسععتهدي القيععب وتععثري كععوامن الوجععد ييععه. يمنظرهععا ييععه كععل   
عوامععل االغععرا  واراذبيععةو واحلعع  انععه ملنظععر اخععاذ ال ميكععن ا  تصععوره    

          الكيماتت.
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 وروز ملاذا حيتفل الشعب الكردي بعيد ن)

  يسعألت هعذه   فـاتىَ وكا  من ب  ارالسات امعرأ  عجعوز تعدعى ال    
العجوز اليت كانت ترى منذ ايام  فولتها وحتى اال  احتفال االكراد بهذا 
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اليوم لكنها ال تعرف املغًى من هذه االحتفاالتو وال تعي  ما سببانو سعالت  
   عععن هععذا العيععد وسععبب احتفععالخــةجَىيتععا  مثقفععة مدرسععية تععدعى ال

  قائية: ايتهعا ارعد  احلبيبعةو ا  معذا     خةجَىاالكراد خاصة بهو اجابتها ال
العيد قصة عجيبة وغريبة وهذه القصة تعود اىل ما قبل املعيالد بقعرو    
عديععد و وهععي كمععا يقععول املؤرخععو : الانععه كععا  ييمععا مضععى ميعع  امسععه     
الالض ا   البيوراسب  خامس امليو  البيشدادي  الذي جيس عيى عرش 

 تورا  بعد المجشيد  املي  املعظ . ايرا 
كا  هذا املي  عاتيان متجربان ال ااف اهلل وال يتقيعه يبيع  االسعتيا      

منععه وحقععد الشعععب عييععه اىل درجععة الغييععا و يثععار عييععه البطععل الكععردي 
 21املسمى الكاوه احلداد  مع مجاعتعه وقضعوا عييعه يف مثعل هعذا اليعوم ال      

ربععال ابتهاجععان خبالصععه  مععن عيعع    أذار  ياشعععيوا الععنريا  عيععى رؤوس ا 
الض ا  وقسو  الشتا و ياصب  هذا اليوم عيعدان حيتفعل بعه االكعراد جعيالن      

 بعد جيل.
وممععا  ععدر االشععار  اليععه ا  االكععراد يف ريععف كردسععتا  اليًالععو    

حلعععد اال  يقومعععو  يف كعععل سعععنة بتهيتعععة السعععيوف واخلنعععاجر اخلشعععبية 
ا مبختيف االلوا و يكأ  ذل  متثيعل  ال فام  يف بداية شهر اذار وينقشونه

لالسعتعداد االول العذي اقعي  لثعور  جععده  الكعاوه احلعداد  عيعى الضعع ا         
 اقرم.

ويقومعععو  باععععداد نعععوع معععن االخشعععاب يعععدقو  احعععد  رييهعععا    
ويضععونها يف جانععب مععن سعقف البيععت لتيععبس حتعى تصععب  اشععبه شععيئ    
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لييعة عيعد نعوروز    ويشعيو  ييها النعار   -اخلتري   -بالفتيية تسمى عنده  
 كأ  ذل  ايذا  بالثور و وقد تواراوا هذا العمل كابران عن كابر.

 
 )مغزى االحتفال بعيد نوروز(

  العجععوز قائيععة: فــاتَى  املثقفععة كالمهععا اىل الخــةجَىاعع  وجهععت ال 
ماذا تعري  عما قام به االعدا  ضد شعبنا الكعردي   ويتها ارد  املسكينةأ

ا بشتى الطر  الشيطانية ا  يستغيوا هعذا  منذ متات السن  حيث حاولو
الشعب ويستعبدوهو ولكن ابا نا الكرام واجدادنا العظام ابوا اال ا  يعيشعوا  
احععراران او ميوتععوا كرامععانو يصعععدوا اعععواد املشععان و وقععدموا االف القععراب   

كعييك  واعمعالك  الرببريعة    نصارخ  يف وجه االعدا : ايهعا ارعالدو  ا  ت  
ب الكردي اال عًمان وتصميمان عيى نيل احلرية مهمعا كيفهع    لن تًيد الشع

 ذل  من تض يات ومهما قدموا لذل  من قراب .
 

 نوروز رمً النضال الكردي )
سيي ايتها ارد  عن النوروز  ليخرب  عما قدمعه االبعا  واالجعداد     

يف سبيل التمتع ببهجعة هعذا العيعد ويرحتعه معن تضع ياتو دععي نعوروز         
-1843بوتععا  ليقععول لالمععري بععدرخا  قائععد اععور       يععذهب اىل جًيععر  

م الت ررية: ايها االمري انين عيعد ابنائع  العربر  العذين انعرت مع        1846
 الوالطري   هاد  حتى استطاعوا ا  يععانقوني وهع  بكامعل حريعاته      

ال لتشععاركه  يف عيععده  تعععاععايو  عيعع  عععامل وال اسععتعباد مسععتعمرو ي 
رمععً احلريععة والبهجععة واخلععالص مععن    ومتتععع باشعععال نريانعع  الععيت هععي  
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العبوديععة معهعع . اعع  دعيععه اععرب ابععن عمععه اليععًدا  شععري  قائععد اععور        
م  قععائالن: ا  ابنععا   اليععوم احععرار يف بالدهعع  معع  كيمععته  ومعع   1855ال

منععًلته  شععأنه  شععأ  بقيععة الشعععوب املت ععرر . اعع  يععذهب بعععد ذلعع  اىل 
م الت رريععة ييقععف 1881-1880الشعي  العبيععداهلل النهعري  قائععد اعور     

امامه متأدبان ويقول له الكالم الالئع  مبقامعه: ا  ابنعا   اليعوم يكعاي و       
 من اجل حرية و نه  يتعال بار  م  يف عيده  وشاركه  ايراحه .

ا  دعيه يذهب اىل جبل آرارات ليصي  باعيى صوته: قوموا ايها  
دمائك  الشععهدا  لتشععاهدوا مثععاران غرسععت  بنضععالك  اشععجارها وسععقيت  بعع  

الطععاهر  عروقهععا وجععذورهاو انهععا اال  قععد اينعععت وحععا  قطايهععاو وهععي    
ورين الععذين يريععدو  باسعع  القوميععة اضععطهاد قوميععات  تععتت ععدى كععل املو

غريه  وباس  احلرية سيب حريات االخرينو كأنه  قد جبيوا معن  ينعة   
 غري الطينة اليت جبل منها غريه .

 -و ن الشعهدا  االبعرار   مع  -آمعد   -ا  دعيه يعذهب اىل الديعاربكر     
مو ن الدكتور يؤاد والشي  سعيد بريا  ويقول م : ابشروا يعا  ابنعا ك    

متعوه مع  بعدمائك  الطعاهر و يهع  اليعوم       نراليوم يسيكو  الطريع  العذي ا  
يقظو  عيى قضيته  وساهرو  يف سبيل كفاحه  يقد كعانوا عنعد حسعن    

  مععن التفععاني عععنك و ونفععذوا بكععل امانععة واخععالص كيمععا  يبتمععوه مععنه
 والنضال.
اعع  ليععذهب اخععريان اىل السععييمانية قيععب كردسععتا  النععابا ليخععرب  

م ويقعول لعه: قع  ايهعا     1922الشي  يمود احلفيد ميع  كردسعتا  سعنة    
الشععي  ارييععل وانظععر حولعع  لععاى ابنععا   اقاهععدين وهعع  يتمتعععو       
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يل  كمهع  العذاتي يف ارضعه  احلعر  املت ععرر و وهع  ميشعو  قعدمان يف سععب       
لطري  الذي يت ته م   هاد و ويتعذكرو  بكعل اخعالص    االنضالو ذل  

تض يات  ارييية يف هذا الدرب الشعا  الطويعل معاهعدين اهلل والعو ن ا      
ال يألوا جهدان يف سبيل  رير بالده  ععن كعل تعدخل اجعنيبو لعاى ايهعا       

من  -يً االنكي -املي  ارييل انه قد احنسر اىل االبد ذل  االجنيب البغيا 
كردستا  وخسعتت  ائراتعه القاصعفة ملعدينت  ومدايععه املعدمر  لقعرا         
وحشوده اربانة واذنابه العمييعةو احنسعر كعل ذلع  بفضعل جهعاد ابنائع         

 الربر .  
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 ئةمآ ذى يةك ذ ئآ ديرة نةيار بن                               
 ئةمآ هةردةم دبن دةستا دة مينن  -648

 ضقا خَيرا وةالتى دآ رةظينن                                      
 رآ ظةذَير بآ(وةالتآ مة حةتا بآ )  -649

 دبن لنطا ئةوآ بآ خَير و بَير بآ                                
  

ــوىَلملععا مسعععت ال  ــاتَى  هتايععات الرضععى والفععر  مععن ارععد  ال   ط   ف
تعجبت وركضعت اليهعا مسعرعة وهعي تيعهث قائيعة: معا بالع  ايتهعا ارعد            
احلبيبة حتى خرجعت ععن وقعار  وقمعت تًغعردين كالفتيعات اليايععات        

بت يف عقيعع ؟ ام مسعععت شععبتان غريبععان اىل احلععد الععذي تصععريت     صععهععل ا
تصرف اليايعات ياخذت تغردين؟ قولي لي باهلل عييع  ايعن كانعت وجهعة     

  اليت قيبت كعثريان معن صعف ات    فاتَىبت الاهذه الًغرد  وماذا حدث؟! اج
االيام واخذت العديد من العرب والدروس حتى وهن العظع  منهعا واشعتعل    

ارديدين اذا ما آستوليا عيى جديد اديناه ليبيىت قائية:  الرأس شيبان تا 
  خـةجىَ   انعين ملعا مسععت معا اخعربتين بعه اختع  ال       طـوىلَ ابنيت العًيً  ال

تأارت كثريان جدان ويهمت اشيا  كنعت غاييعة عنهعا معن قبعل يادركعت اال        
باننا اذا مل نت د ونتعاو  ونكن يدان واحد  يف سعبيل حريتنعا واسعتقالل    

واذا اصععب نا جبنععا  يف هععذا الععدرب الشععا  الطويععل  ععاف القتععل   بالدنععاو 
والسجن واالبعاد والتنكيل والتعذيب يسعنكو  كسعكا  الغابعة مضعطهدين     
دائمان معذب  من قبل حفنة صعغري  يسعتغيوننا ملصعاحله  اخلاصعة. ومعا      
دمنا متفرق  ال جيمعنا تنظي  واحد يي  شعبنا وينري  ريقنعا ويوحعد   



152  

تطيع الوصعول اىل اي هعدف معن اهعدايناو معادام ا فالنعا ال       كيمتنا يين نس
يقرأو  بيغته  يسنكو  يف مؤخر  الشعوب دائمانو ما مل يوجعد يف العو ن   
مناضيو  من الطراز االول يسعيكو  دائمعان  عت ر عة االجعنيب متعأخران       

 .يقربان
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 القصة سكا  الغابة 
  عيععى مسععامع  فــاتَىيمععات املععثري  الععيت القتهععا ال   ااععرت هععذه الك 

  كععثريان ياستعرضععت يف ذهنهععا كععل مععا  طــوىَلاحلاضععرات يف نفععس الشععابة ال
قالتععه مععن احلكعع  والنصععائ  وقارنععت ذلعع  مبععا عيعع  يف ذاكرتهععا عنععدما    
قصععفت الطععائرات قريتهععا يفععر النععاس مععذعورين مععتجه  حنععو الوديععا   

وجههععا حتععى ال تععرى الطععائرات واالحععراشو وكيععف ا  امهععا كانععت تغطععي 
 تصل شظايا القنابل اىل وجهها وعينيها ارمييت .ال املغري  وحتى 

  شبهت االكراد يف حال تفعرقه  وبقعائه    فاتَىومسعت ا  ارد  ال
ال ابالي  مهمي  بدو  كفا  وتنظعي  بسعكا  الغابعةو يأحبعت ا  تععرف      

ريععوا عععدوه  قصععته ووما آل اليععه امععره  بعععد ا  وحععدوا صععفويه  وع  
ة كانا صعدت مرتفعان سائية ععن جعدتها   ثاحلقيقيو يتوجهت متيهفة اله

قائية: باهلل عيي  جعدتنا احلبيبعة احلكيمعة اخربينعا قصعة سعكا  الغابعةو        
   وقالت: ...فاتَىكيف كانت؟ وماذا عميوا؟ يتنهدت ال
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حيكى انه كانعت يف بععا املنعا   غابعة كعبري  تسعكنها الوحعوش        
واحليوانععات وااليععاعي والكواسععر وكععا  سععكانها جمموعععة مععن احليوانععات      
والطيور اليت ليس ما انياب وال خمالبو وكعانوا متفعرق  خمعتيف  ييمعا     

حيعرص اال عيعى مصععي ته   بيعنه  ال يفكعر اي واحعد معنه  اال بنفسعه وال      
اخلاصة ولو كانعت عيعى حسعاب غعريهو لعيس بيعنه  تنظعي  جيمعهع و وال         

 يسأل كل واحد اال عيى ما اصه.
وكانت حعوادث القتعل والنهعب واالعتعدا  واالختطعاف منتشعر  يف        

بععد ا  تعداركوا    -الغابة ال مير يوم بدو  حادث يشكا مجاعة من سكانها 
ه  اىل امعري الغابعة وكعا  نعران صعغريان ورث      امعر  -امره  ووحدوا كيمعته   

االمععار  عععن ابائععه واجععدادهو ومل يكععن قععد اكتسععبها عععن جععدار  وشععجاعة 
شأنه شأ  كثري من االمرا  الوارا  حيعث يصعب و  ضععفا  مسعتكين و     

احلكع  يف احلقيقعة جمموععة معن املنعتفع  ااعيط  بعه معن          ريدوانا ي
بعععة يف ايعععديه  يديرونعععه كيعععف شعععاؤواو املقعععرب و ولعععيس االمعععري اال العو

ويفرضو  االحكام والضعرائب عيعى الشععب بامسعه ولعيس عيعى االمعري اال        
التوقيععع عيععى ذلعع و حتععى اذا انععربى احععد اولتعع  املقععرب  لي كعع  قععام      
بانقالب عسعكري واسعتوىل عيعى احلكع  واغتيعل االمعري الضععيف معدع          

 موته.
  بانعه سعيعقد اجتماععان    يتظاهر االمري باالهتمام باالمرو ووععده  

مع اعضا  حكومته لتداول االمر معه و وسيأخذ عيى ايدي املعتدين بيد 
 من حديد. ا  دعا مستشاريه وكيفه  بالقبا عيى اقرم .
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 ؤتىط د رابوو )رووظيآ( مةشكؤر د  -682
 خوة دا ثيش و ذ بؤ مريى رة طؤتى:                              

 كآ زؤزان و دةشتابزانة مرية  -683
 كو مةيدانا دزا هةر وةختى تةشتة                               
 ئةزآ وا بطرم و بينم بةىَل هن  -684
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 الما قاله الثعيب ؟ 
متنعا و  يتقدم الثعيبو وتكي  مبا ييي  باملقام من آيعات الشعكر واال   

حيث جعيه االمري موضع اقته وجعيه احد اولت  املكيف  بالقبا عيعى  
اقععرم و وقععال بعععد ا  ابععدى حرصععه العميعع  عيععى امععن الغابععة وحيععا   
املععوا ن : تايهععا االمععري انععين سععوف اتعقععب اولتعع  اقععرم   كمععيت       

أل وايضع ه  عيعى رؤوس االشعهادو وال    مع ودراييت وعقيعي اىل ا  اكشعفه  لي  
ريد اية مكايأ  عيى مغامرتي ارريتعة هعذه سعوى جعً  معن ممتيكعاته        ا

 بعد مصادرتها جًا  خلدميت املخيصةت.
 

 خوة دا ثَيشى ب جامبازى و تةبا بوون  -685
 مرتبآ كؤضك ديواخنانآ )مةميوون(                              
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 ئةزآ وا تةظ كوذم ثآ دةرب و دارا  -698
 م ناظآ غةيرى )ئستةبال( دةوارا                                  

 
 :قائاَل اما الالقرد  يقد تقدم اىل االمري بكل ادب واحاام

ايهععا االمععري اننععا حنععن القععرد  لسععنا اوزاعععان متفععرق  ولكننععا عشععائر  " 
عريقة يف االصالة واحاام الذاتو ولنا تقاليدنا واساليبنا اخلاصة يف الب ث عن 
اقرم و وا  مجاعيت القرد  سوف يساعدونين عيعى ذلع و وال نريعد مكايعأ      

 ".ارين يف بالط االمريعيى عمينا املضين اال ا  نكو  موعف  ومستش
واما الالبومة  يقالت ايها االمري اجعيين يف خمابرات  يسأتعقبه  حتعى   

ت اىل ذل  يف النهار اىل ا  اكشعف ععن هويعات اقعرم  وايضع ه       رولو اضطر
ًا  جععرائمه   عيععى رؤوس االشععهاد اعع  اقععدمه  اىل ااععاك  االمرييععة لينععالوا جعع

   اال ا  اكو  مغنية االمري اخلاصة.املمقوتة وال اريد يف مقابل كل ذل
: ايهععا -وعينععاه يف راسععه كأنهمععا مجرتععا  -وتقععدم الالععذئب  قععائالن  

االمري انين مععروف بع  اقرانعي باسعالييب املتنوععة يف القعبا عيعى كعل         
صععيد مثعع  وسععوف اتعقععب اقععرم  يف كععل سععهل وواد وسععألقي القععبا   

  خدميت هذه سعوى ا  اكعو    عييه  واقدمه  ليعدالةو وال اريد شيتان جًا
 بالت االمري جًا  الخالصي املتواضع.طحارسان امينان يف اص

  
 وةكى )مار(آ مةزن سينطا خوة راكر  -699

 كول و كؤظانَى مريى ذةظ بةالكر                                   
 دطؤ ئةز دآ بظى شؤىَل وة رامب  -700

 ةىَل م دظآ سةرؤكآ ظا طشا مبب                                    
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 جةزايآ خزمةتا هَيذا و زةمحةت                                 
 ن جهةك دىوةكى رابوون ذ وير ضوبوو  -703

 ذ خوةر وا ديتبوو تةظدة رآ يةك دى                            
 دطؤتن ئآ خبوة ظآ رآ نةخوةشكآ  -704

 ئةظى حاىل لبةر ضاظآ خوة رةشكآ                              
 دظآ ئةم وى خبةنقينن دطةل هةظ  -705

 ئيشةظ ئةمآ راهذنة ظى شؤىَل خوة                               
 خةبةر طشتة ئةوى مريآ شالتى  -706

 هةظاىَل وينة خوينرَيذآ وةالتى                                    

 ئةوى جارةك دنآ ئةو دانة هةظدوو  -707
 لبةر وى ئةو حةموو شريين دبوون نوو                          
 بكةيف و سةرخوةشى ئةو شةظ دبوورى  -708

 حةموو تةظدة د ديوانا ئةمريى                                    
 بكاس و مةى دبووراندن شةظا رةش  -709

 حةتا تةظدة دبوون سةرمةست و سةرخوةش                    
 ب قري و رةقص و طؤظةند و هةذاندن  -710
 وةزيفآ دةولةتآ بؤ هةظ نةقاندن                                
 نةقانديبوو وةزارةتهنا بؤ خو   -711
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 هنآ دى بؤ خوة طرتيبوون تيجارةت                             
 هنةك بوو بوون سةرؤكآ ئيتحادا  -712
 هنا ثآ قونتةراتا سةر دبادا                                       
 خةالت و عافةرين وى دانة وانا  -713
 حةموو بدةست و ددانادة كو يةك بن                             

امععا االيعععى يتقععدمت مععن االمععري قائيععة:انين سععاتعقب اقععرم      
او  بنعومة ميمسي وسألدغه  واحدان واحعدان اىل ا  اقضعي عيعيه و    غوسي

وال اريععد جععًا  عيععى خععدميت اال ا  اكععو  رئيسععة عيععى كععل هععؤال   يععث  
 اليت ركو  اال  ت امرتي.

المعري مكايعأ  عيعى عميعه     وهكذا  يب كعل واحعد معن مستشعاري ا     
قبل ا  يقوم به ا  ملا انصريوا من جميس االمري عقدوا جميسان اسعتثنائيان  
مبنأى ععن سعكا  الغابعةو وقعرروا يف هعذا االجتمعاع القضعا  عيعى كعل معن           
يبدي استيا ه وتذمره عن الوضع احلالي القائ  حتى التصعل احلقعائ  اىل   

 ويف نفس الييية. امساع الشعب وقرروا البد  بالتنفيذ يوران
شاع اخلرب ب  سكا  الغابة با  اصع اب االمعري هع  اقرمعو  وانهع        

مقايو كل اررائ  يثارت اائرته  وزار بعضه  بعضان ليوحعدوا كيمعته  اوالن   
اعع  يقععرروا الوقععوف  ععًم امععام كععل الطععوارئو وسععرى اخلععرب اىل االمععري بععا    

كيععه  اخععذ يال فهعع  ويؤاصعع ابه هعع  اقرمععو  يععدعاه  اىل جميععس اخععر وا
ويعوزع عيععيه  امععدايا وانععواط الشععجاعة شعاكران معع  اهتمععامه  بععامور الدولععة   
ومصععاحل الشعععب و هكععذا نععرى دائمععَا يتععة قيييععة مععن احلكععام واملتنفععذين          

 يت كمو  يف الكثر  الكاار  من ابنا  الشعب لتفرقه  وعدم ا اده .
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 زانى كو ئةو تةظ ظيا وةكى وا كو  -714      
 هةظالن رادبوون تةظدة دطةل هةظ                                
 دبوو قريى دنَيظ خةلكآ حةوينطآ    -715
 طشا دةستآ خوة دان دارآ تظنطآ                                 
 كرن طازى: هلؤ ظا دز ديارن  -716
 نبال ئيدى بزانن ئةم شيار                                        
 نةما ئيدى كو مة خبوون جارةكى دى  -717
 مة هةظ طرت و رآ يا ئَيكيتيآ دى                               
 وةكى مَيرا خوة دان هةظدوو بذيرى  -718
 ذ جى ئَيريش برن ماال ئةمريى                                   
 ئةو و هندةك هةظاىَل وى دكوشنت    -719
 دز و خوينمذ د عةردآ خوة نةهشنت                            
 حةضى خوة ذ غةيرى خوة ضَيرت بديتا  -720

 كرن تةظدة دزندان و شةليتا                                       
 حةتا ئةم ذى نةكن وةك ظا ئةمآ تةظ  -721

 دبن دةستآ دزا مينن دطةل هةظ                                 
 ا مَيرخاس و زانآ مة نةرابنحةت  -722
 ئةمآ بن دةستآ خوينرَيذ و دزابن                               
 حةتا كو دةستةظاال ئةم مبينن  -723
 ةزطآ شةرى بؤ خو نة ئينندضةكوو                             
 حةتا ئةم رةنطآ زجنريآ نةبن يةك  -724
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 ن ئةم ض رَيكآ خوة بن شةكنكار                                 
 حةتا زانستةكا بؤ خوة نة ضَيكن  -725

 نكارن )شةهرةزا( بؤ خوة دةرَيكن                                
 وةكى وا سةحكرن ئةظ طؤتنآ وآ   -726

 مبرضينا بةزين دةست و رووآ وآ                                
 طشا باكر بضةثك و قري و هاالن  -727

 بذى ثريا مةيا دل ثاك و رَيزان                                    
هذا وملا عريت الوحوش سكا  الغابة باملؤامر  الدنيتة العيت قعام بهعا     

حفنة من املتنفذين  ت مسع االمري وبصرهو وا  االمري انضع  العيه  اخعريان    
داد معا  ضد الشعب ااروا عييه  اور  عنيفعة عارمعة بععد  طيطهعا واالسعتع     

وهجموا عيى بيت االمري ياعدموه بععد ياكمتعه يف يكمعة الشععب ياكمعة      
عادلةو واعدموا معه القتيعة املتعآمرينو وحكمعوا بالسعجن عيعى كعل معن يعرى         

 لنفسه امتيازان عيى االخرين دو  ا  يقدم عمالن يؤهيه لذل .
تيععا ايهععا النععاس انععا خيقنععاك  مععن ذكععر وانثععى وجعينععاك  شعععوبان 

 لتعاريوا ا  اكرمك  عند اهلل اتقاك  ا  اهلل عيي  خبريت. وقبائل
ييا اوالدي اذا مل يكن لنا مثقفو  اوريعو  وجماهعدو  يعدائيو و    
واذا بقينا جهاالن عًالنو واذا مل نؤسس لنا املدارس والكييات لنخعرج كعوادر   
عامل و يسنبقى مضطهدين  ت ر ة االجنيب وستذهب خعريات بيعدنا   

 صوص واملستعمرين.اىل جيوب الي
  هعرعن اليهعا مقعبالت    فـاتىَ وملا مسعت احلاضرات نصائ  ارد  ال

 ... تعي ... تعي . يديها وخديها هاتفات: لتع  جدتنا احلكيمةو تعي
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حيعث قعد    1974ها هنعا انتهعت مسعري  قصعتنا وانتظارنعا سعنة        
اشرينا عيى انتها  السن  االربع العيت حعددت يف بيعا  احلعادي عشعر معن       

م لتطبي  احلك  العذاتي يف كردسعتا و هعا قعد اشعرقت مشعس       1970آذار 
ال تبشعر خبعري اذ بعدالن معن      هذا اليومو ولكن عالمات شرو  هعذه الشعمس  
الطعائرات وصعوت زنعاجري     ًالًهور والورود والرق  والدبكات نسعمع ازيع  

الععدبابات تتجععه حنععو كردسععتا  بععدالن مععن اسععراب احلمععام. نسععمع البيانععات 
امساية بدالن من زغاريد النسو  واال فال ياذان ُكِشَف النقاُب ععن الوجعوه   

تسععامات املًيفععة مععع احلقععد الععدي   الغععادر  وال يغععر الشعععب الكععردي االب 
جعر يف صعدر كردسعتا  باليعد االخعرىو لقعد       نواملصاي ة بيد واغما  اخل

يهمنا كعل شعيئ ومل يبع  جمعال ليخيانعة. ييقعد  رعنعا الكعثري معن هعذا           
ا اوالن واحلقد العدي  العذي اخعذت بعوادره تظهعر شعيتان يشعيتانو يقعد حعاول         

ي  الكعردي املناضعل مصعطفى    خبططه  اخلبيثة االعتدا  عيى حيا  العًع 
البارزاني بالغامه  جمموعة من املغفي  البس  زي عيمعا  العدين لعيمهع     
با  الًعي  الكردي حيب العيما  يفجروا انفسه  امامه ولكن اهلل سعب انه  
وتعععاىل سععيمه مععن مكععره  الوال حييعع  املكععر السععيئ اال باهيععه . وبععدأوا       

م مععن معانيععه 1970سععنة بتجريععد بنععود بيععا  احلععادي عشععر مععن آذار   
املعروية املتعيقة بالشععب الكعردي ياخعذوا يف تعريعب املنطقعة احلدوديعةو       
بدأوا بكركو  قيب كردستا  يطردوا منها سكانها االكرادو وازالوا االحيعا   
الكرديععة الكاميععة عععن الوجععودو وجيبععوا العععرب مععن شععتى بقععاع العععرا       

يعععة املنعععا   الكرديعععة باملغريعععات وبعععالقو  ياسعععكنوه  يف كركعععو  ويف كا
احلدوديععة كمنعععا   قضعععا  تيعفعععرو وقضعععا  الشعععيخا  وخممعععور وكفعععري  
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وخععانق  وكايععة املنععا   الععيت تتيقععي حععدود كردسععتا   ععدود املنطقععة   
العربيععة يععاجربوا النععاس عيععى بيععع اراضععيه  ومععًارعه  بامثععا  رمًيععةو   
ا واخرجععوا النععاس عععن القععرى الكرديععة ياسععكنوا يف بعضععها العععربو وازالععو

القسعع  االكععرب بالشععفالت والبيععدوزرات عععن الوجععودو النهعع  مل جيععدوا مععن  
العععرب الععذين بععاعوا ضععمائره  مععن ميععأل الفععراغ الععذي تركععه االكععراد يف    

ا من الوجود يفعيعوا معع النعاس معن ارعرائ  معا مل تفعيعه        هقراه  يازالو
ع يرنسا يف تونس وارًائرو واقايوا معن االاعام معا مل تقايعه ايطاليعا مع      

الشعب اليييب وارضهو واستولوا عيى اراضي االكراد وقراه  ومًارعه  معا  
مل يفعيه اليهود يف ار  ييسط و حتى ا  الكردي الذي  رد من ارضعهو  
ومًرعته يضطر ا  يعمل خادمان وأجريان يف ارضه اليت  رد منهاو ويعمعل  

ااه يف مًرعته اليت وراها من اجدادهو ويشعغل املعا ور العذي كعا  قعد اشع      
ونصبه عيى البتر اليت كا  قد حفرها و واها ولكن بصفة خادم وأجعريو  
وكنت ترى ايام احلصاد بعا الشيو  االكراد يعًورو  معًارعه  وقعراه     
ولكنه  يعودو  باك  النه  مل حيصعيوا حتعى عيعى زكعا  ياصعييه  معن       

 املالك  ارددو قائي  م : واهلل لن  صيوا حتى عيى الًكا .
ايها اال  القارئ اىل اي حد وصل حقد هؤال  عيعى اخعوانه     انظر 

االكععرادو ومل يكععن هععذا احلقععد موجععودان ييمععا مضععى ولكععن كمععا يقولععو :   
الالنعععاس عيعععى ديعععن ميعععوكه   بععععدما شعععجعت السعععيطة بواععععث احلقعععد   

 واالستبداد والظي  يف نفوس الناس مارسوا الظي  كما يقول الشاعر:  
  عععيعظععٍة ال يععيَّعِعععِعيعععة َيعععفععععد        ذاعالظي  من شي  النفوس يا   
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والباعث الديين العذي مينعع النعاس ععن الظيع  ضععيف يف نفعوس         
هؤال  ييذل  تراه  ميارسو  الظيع  بعدو  وخعً معن الضعمريو ومعع ذلع         

 ييا !ويثرار البعا منه  با  االكراد غري ا
و ما قمت  به معن هعدم   قولوا لنا ايها الثرااريو  ما هو الويا ؟ اه 

البيوت وتوزيعع اهاليهعا عيعى القعرى العربيعة كعل مخعس عوائعل يف قريعة          
كاملتسول و ووضع االخو  التاراي  مواضعه  كعأ َّ اصع اب تيع  القعرى     
اموات وه  وراته و ولكن الوارث يبكعي ععن قييعل عيعى ميتعه امعا هعؤال         

 يال يبكو  عيى موروايه  ابدان.
راد عن قراه  ترى الكالب السعائبة ذوي الوجعوه   وقبل ا  يطرد االك 

السععود الععذين سععيبوا النخععو  والغععري  يهجمععو  عيععى البيععوت ييسععيبو  النسععا   
واال فععال زينععته  الشخصععية مععن االقععراط واالسععور  واخلالخيععل والقالئععد    
حتى يشقو  آذا  النسعا  واال فعال عنعدما يسع بو  االقعراط منهعاو ويعأتو         

ا يف البيوت من الفرش وااايري والكنعاتري وغريهعا معن    بالسيارات يي ميو  م
الثالجات واقمدات واملعراو و ويتفعر  اصع ابها يف الوديعا  والوهعاد تيف هع        
الشمس بنريانها ويقرصه  الربد بانيابهو والنسا  يبك  واال فعال يصعرخو    

ال عنععده  يالشععتا  عيععى االبععواب وابععيا وجععه االر  مععن الثيععوج       ال جمعع
ايععن يععذهبو ؟ يععازيً الطععائرات يصعع  اآلذا  وهععدير املععديع ييقععى   اليععدرو 

 الرعب يف قيوب ارميع يأين املفر؟ اين املفر؟ اين املفر؟ ...
ايت  يا اخي عيني  وانظر اىل الورا  اىل تي  السن  العيت معرتو   
وانت ميئ من الغضب و يب الثأر ا  انظر اىل هذه االسطر اليت سعاكتبها  

 بالدم والدموع.يأني قد كتبتها 
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انظععر اىل كردسععتان  احلبيبععة يقععد اصععب ت قفععرا  يتصععاعد منهععا   
دخععا  القنابععل مععن القععرى املشععتعيةو يتصععدى مععذه امجمععة الشرسععة بعععا    
االبطععال ووضعععوا ايععديه  عيععى بنععادقه  والتجععأوا باربععال والععبعا االخععر    

  انسدت عييه  الطر  يسعيموا نفسعه  وبنعادقه  اىل السعيطة ذلعيي  خعانع      
يتسععمع صععيا  النسععا  بالبكععا  يقصععت الكععثريات خصععالت شعععرهن ارميععل    
والعبعا االخعر ينثعرو  العااب عيعى العرؤوس حًنعان عيعى يشعل الثعور  ععن            

م ب  الشعاه ورئعيس ارًائعر    1975 قي  اهدايها بعد اتفا  ارًائر سنة 
ونائب العرئيس العراقعيو يخسعر الععرا  جعً ان عًيعًان معن ارضعه ومياهعه يف          

بيل هعذا االتفعا  كرشعو  ليشعاه ليسعع ب يعده ععن تاييعد ومسعاند  الثععور          سع 
الكرديةو يأنذر الشاه قاد  الثور  مبا وصل اليه اتفاقه  وانذره  لعيس يقعط   
بس ب تاييده بل با اذ موقف معادم  ياصب  االكراد ب  ذراععي وجبهعة   

بيشعمركه  االسد ياعين البارزاني مصطفى انتهعا  االعمعال العسعكرية وخعري ال    
بعع  االلت ععا  بععه يف الغربععة و مععل اعبائهععا وبعع  تسععيي  انفسععه  ليسععيطة  
العراقية معع اسعي ته  وقعد اعطعت احلكومعة العراقيعة عفعوان عامعان لكعل معن           

 يسي  نفسه مع سالحه وجييس يف بيته كأ  مل يكن شئ.
يععالت   قسعع  مععن االبطععال بالبععارزاني مفضععي  املععوت يف الغربععة 

يي  انفسه  واسي ته  اذلعة داخعرينو وسعي  القسع  االخعر      احراران عيى تس
نفسه مع سالحه نعاكس العرأس ذلعيالن واقسع  املعتعدو  بعانه  قعد قضعوا         
عيى الثور  الكردية اىل االبد النعه مل يبع  يف كردسعتا  االمعن بعاع نفسعه       
م  يهو موال لي كومة يف كل جرائمها كأنه  ليسوا معن هعذا الشععبو ومل    

ا  اورات الشعوب املطالبعة باحلريعة لعن متعوت ويععالن بعدأت       ايد ببام  ب
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م  معينععة ليمتععآمرين عيععى  1976 طــوالن 26/5الثععور  مععن جديععد يف ال 
موتها ويشيها بانها قائمعة ومسعتمر  يف املشعي عيعى  ريع  النضعال حتعى        
يت ق  كل اماني الشعب الكعردي يف احلريعة واالسعتقالل والتمتعع باحليعا       

شععوب الععاملو ينعادى بعضعه  بعضعان واقسعموا عيعى         احلر  الكرمية كبقية
السري عيى  ري  النضال مهما غال الثمنو الا  هي اال احدى احلسعن  إمعا   
النصر واما الشهاد   الَمْن قتل دو  ماله يهو شهيد . ييا ربنا ورب الكعو   
امجع ضع يد  عيى ايدينا وشد ازرنا يف سبيل تاييد دينع  العذي بعثعت    

ويف سبيل احقا  حقناو يعا  احقعا  احلع  معن مبعادئ       به رسول  الكري 
دينعع  العظععي . مععن مثينععا اليععوم ياربنععا يععؤمن بعع ؟ ومععن مثينععا يطبعع    

 مبادئ دين  من كل هذه الشعوب اايطة بنا؟
ولكععن لععيكن ايهععا الكععردي مععا يكععو  يتمسعع  انععت باميانعع   قعع     

صععائب واستشععهد يف سععبيل ذلعع و مععن مثيعع  ايهععا الكععردي اليععوم يمععل بامل  
واالالم؟ من مثي  تكالب عييه اقرمو  من كل جانب كل اقعرم  اععدا    
ل و يتعاونو  يف سبيل اسقا   واسقاط حقع و كعل يب عث ععن مصعي ته      
اخلاصععةو يهععذه بريطانيععا عععدو  الشعععوبو وهععذه امريكععا مصاصععة خععريات   
الدنياو وهذه يرنسا قائد  احلميعة الصعييبيةو وهعذه روسعيا تب عث معا ععن        

ة خبًو من زودها به جرَّ ُأُذنها اىل حيث يريدو وهذه الص  تب ث معا  لقم
  ومعن  ئععدا ألجاتهاو يكل هؤال  اصعدقا   تعن اسوا  جديد  لبضائعها ومن

 كا  صديقان لعدو  حيصل منه عيى مصاحله يهو عدو ل .
وملا عي  املسعؤول ععن احلمعالت عيعى كردسعتا  بعا  الثعور  الكرديعة          

ن الثور  االم وا  ما اصدقا  من اخلرييعن اقعردين ععن    قائمة وهي ممتد  م
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املصاحل اخلاصةو تصدى كاقنو  ياخعذ يضعرب برأسعه امليعئ باحلقعد صعخور       
جبععال كردسععتا  ليًييععها عععن اماكنهععاو وال يععدري بععا  هععذا الععرأس الصععغري ال 
ميكن له ا  حيط  تي  الصخور بعل سعينفجر رأسعه وتصعب  الصعخور بصعب        

كن مبا انه قد تربى بع  اليهعود وتعيع  خططهع  ودسائسعه       خمه احلاقدو ول
يقععد اخععرج خطععة يهوديععة ابتكرهععا مععن  ععارب ابائععه وهععي انععه يععر  بعع   
مجاعات االكراد ياغد  عيى من يعريه  هو بانه  مسعتعدو  لبيعع كعل شعئ     
يف سععععبيل املععععالو بععععانواع املغريععععات يععععًوده  بالسععععوبرات واستضععععايه  يف  

حتعى نسعوا كعل شعئ نسعوا انتمعا ه و نسعوا و عنه و          الشرياتونات والعشتارات
 نسوا سري  اجداده  يف مقابل هذا الوس  الًائل.

اما الرجال ابنا  الرجال واحفاد االبطال يقد وضعوا ايديه  عيى مقعابا   
بنادقه  وصاحوا صي ة رجل واحد: قوموا اىل ارهعاد املقعدس يامعا املعوت بشعرف      

يف هعذا امعدف يريقعا و كعل يريع  مشعدود اىل       واما احليا   ريعة وكرامعةو يعن ن    
ًائل ورضعوا بعأ  يكونعوا     ًائف ال هديه. يري  خنعوا واذلوا نفوسه  الجل الطمع ال

عةن ينفذو  دائمان اوامر االسياد ليس م  سوى هعذا االسع  غعري املشعرف الجعاش       مإ
وليس م  مسمى عيونه  عيى ايدي اسياده  متى يطعمونه  بععا النقعود يهع     

 ت املا . او ه  صيادو  ماهرو  ككالب الصيد املدربة ولكن نصيبه  من غرقى 
 .الصيد ليس اال الفضالت اليت تيقى عاد  وال تؤكل

انظععر ايهععا البععائع ارضععه وشععريه وعنوانععه وجمععد ابائععه واجععداده   
 فنعععة معععن النقعععود وبسعععهر  يف عشعععتار وشعععرياتو  و ولعععة يف السعععوبر  

اجر  وبيييعة معن الييعالي احلمعرا  بع       واملارسيدسو وبونسة مع غانية يع 
امليسر والفجور.. انظر اىل هذه االسعطر التاليعة العيت كتبتهعا يقعد      واخلمر 
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كتبتها بالدم القاني وليس باملداد االسودو اذ انها اصب ت جً ان من تاري  
شعيب ومن الويالت واملأسعي والنكبعات العيت  رعهعا هعذا الشععب الصعامد        

صععموده لععًال مععن الوجععود وألنصععهر يف بودقععة     الصععبور. ولععوال صععربه و  
الشعوب الغالبة عيى ارضه. يقول منعذر املوصعيي يف كتابعه الععرب واكعراد      

 : توانه كما يدعو اىل الفخعر ايضعان ا  شععوبان دالعتو واممعان زالعت       133ص
وحضارات غاسعت وغابعت كانعت تقعوم اىل جعوار االكعراد وبعالقرب معنه و         

ضه و ولعل يف هعذا البقعا  وحعده اسعطع     وبقوا ه  صامدين راسخ  يف ار
دليل عيى وجود خصائ  متميعً  وقعدرات غنيعة كامنعة يعيه و السعيما       

 خاصية الصمودو وقدر  التغيب عيى صعاب احليا و وعوامل االحناللت.
يععانظر ايهععا البععائع ارضععه اىل مععا يقولععه يف حعع  شعععب  العيمععا       

اته عن كثعبو يعأين   االجانب الذين عاشروا هذا الشعب وا يعوا عيى مميً
 انت نائ  واىل اي در  تن در.

انظر اىل كردستان  يفي كل ناحيعة منهعا بكعا  وعويعل معوزع       
يف السهول واربال مل يب  الحد امعل يف احليعا  يعالبيوت مهدمعة والقعرى      
مًالة عن الوجود وانت ممس  خباصعرت  حعامالن سعال  الذلعة تنظعر اىل      

اعاث بيتع  يف الععرا  تبكعي النسععا      العدوزر كيعف يهعدم بيتع  وا فالعع  وا    
وتصر  اال فالو يقل لي برب  ملن تعمل والجل معاذا انعت حامعل سعال      
اخليانة اذا ذهبت االر  يأي خري يف بقائ  هل تفر  بان  خادم خمي  
ليمستشععار الععذي يتععاجر بععدمائك  وشععريك  وارضععك  والععذي اليهمععه غععري  

ت مصعاحله قائمعةو   مصاحله يمن قتل معنك  يغعري مأسعوف عييعه معا دامع      
 وما دام املالي  تقع يف جيبهو يمتى تستيقظو ؟ متى؟ متى؟.



173  

 طونةهكاري يا حوكمةتآ د كوردستانآ دة
 

 ضقا كةربا دىَل رةش وا دةرانى  -737
 لسةر ظى مللةتى ئَيمن لبانى                                      
 دةست ددان رَيكآ طةمارى يذ ثَيش  -738

 ريَين بآ بةختيآ ئآ تةن  و تارى                              
 ظيان ثَيشى سةرؤكآ كوو مة كوردا  -739

 كرى رَيبةر دضةند باذار و عةردا                                 
 بكوشنت وى ذ نَيظ كوردا هلينن  -740

 دة رَيكآ خوةى طةمارى بؤ مة بينن                             
 ةيانا( كو د )ئادارآ( مة دانى)ب  -741

 كو مافآ خوة ب وآ هندةك مة زانى                             
 ذ )مةعنا( كو مة زانيبوو دشوشنت  -742
 ض تشتآ بؤ مة با واتآ نةهشنت                                   
 ذ )كةركوك( و ذ ضةند عةردآ ختووبا  -743

 جهآ كو كورد ذ ثَيشى تَيدة بوو با                               
 د دانآ دا دةرَيخن وا هةوارى  -744
 خبورتيتى حبوكمآ زؤر و دارى                                    
 رةز و بيستان بهاكرن و فرؤتن    -745

 د ثَيرة تةظ خراكرن و د سؤتن                                    
 خسنت خبورتىذ طوندا كورد دةرَي  -746



174  

 بلَيدان و خةبةر سارى بسرتى                                     
 لدةوسا وا عةرةب دانينة طوندا  -747
 كةتن سةرخاني آ ئاظا و عةردا                                   
 كرن يا كو )فرةنسا( سةر )جةزائري(  -748

 ةع و رةشاش و ئاطركرى ثآ مدف                                 
 حةضى )ئيتاليا( كر بوو د)ليبيا(  -749

 ئةظا كربوو خرابرت سةر مة حةميا                               
 حةضى لعةردآ )فلةستينآ( )يةهوودا(  -750
 كرى سةر وا، ئةظا كر سةر مة كوردا                             
 حةتا ظَيكآ خودانآ عةرد و خانى  -751

 وةكى خةلكآ ووسا طؤت و مة زانى                               
 دبوو شؤلكةر ددةستَى وى زالمى  -752

 ئةوآ عةردآ وى طرتى ىَل بغوالمى                                 
 طشتة ض حةددىئةظا بنَير حقدا   -753

 طهاية زللةتا ظى قةومآ كوردى                                   
 دطةل ظآ هآ دبَين: كورد بآ وةفانة  -754

 ستانيآ بآ ئاظ و نانةَود رآ د                                    
 برانؤ كا وةفا ضؤنة ببَيذن  -755
 رآ يا دؤستانيآ بؤ مة برَيذن                                     
 ديارة قةى وةفا ئةو بوو وة ئانى  -756

 ضقا طوند و رةز و بيستان و خانى                               



175  

 وة سؤتن تةظ ذ سةر عةردآ هالندن  -757
 خودانآ وا جيها تةظ راقةتاندن                                   
 وةكى ئيسري و تؤتاكا ل طوندا  -758
 بةالظ كرنة دة تةظدة ببنة ويندا                                  
 َيذوو وآ دانني جهآ وابرايآ م  -759

 لسةر طوند و لسةر عةرد و رةزآ وا                              
 ضكوو مريات خوةرن ئةم تةظ مرينة  -760

 ئةون هوون ىَل نة سةر مة ضاظ طرينة                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



176  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



177  

 ثيساتيا جاشا كرى د كوردستانآ دة
 

 ثَيرة تؤلةكآ رووثيس و دةظ خويند  -761
 كةتن طوندا ب هاوار و ب قريين                                   
 كةتن تشتآ فةقريا تةظ رةظاندن  -762
 طوهآ زارؤك و ذنكا تةظ قةتاندن                                 
 طوهار و رستك و خلخال و بازن  -763
 دطةل تشتآ دمالَيدة سةر و بن                                   

 ضقا كةنتؤر و مةحفوورآ فةقريا  -764
 كرن تاالن و ئةو رةنطآ ئةسريا                                    
 كةتن ضؤل و بةيابانا ذ ترسا  -765
 ذن و زارؤك مرن تةظدة ذ برسا                                   
 نة تَيدا ذ سةرما ناخةون جى ني  -766

 كو روونن مانة بن رةمحا خودَيدا                                
 ذنك دطرين و زارؤكا هةوارة  -767

 زظستانة جهآ وا طةلكى سارة                                      
 مةفةر نينة رووآ عةردآ سثى بوو  -768
 تذى بوو ذ بةر بةفرآ حةموو دةر ذآ                           
 ل وا خانى خراكرنة ب تؤثا  -769

 ذ ترسا كةتنة وا كةندال و شؤثا                                  
 نزانن دآ بكووظة ئةو هةرن تةظ  -770



178  

 لسةر وا بووية قري و كوشنت و رةظ                                
 برا ضاظا ظةكة ثَيشدة بنَيرة  -771
 لظا سالَين كو بوورينة د رآ رة                                    
 ب قةحر و كني و كةرب و دل ثضايى  -772

 ب كةفت و )تؤل ستان( و دل رةظايى                             
 بنَير ظا رَيزكآ كو تؤ دخوينآ    -773

 نظيسينة حةموو من ئةو ب خوينآ                             
 سؤتن طوند و باذار دكوردستانَي  -774

 خودانآ وا دبوون و دآ بنب ذار                                    
 هنا دةستآ خوةدا طورز و ضةكا خوة    -775

 دةستةكا خوة بسةربةستى طهشنت                                
 تةظا دةستآ خوة دا دارآ تظنطآ  -776
 خا وةكى شَيرآ حةوينطآكةتن شا                               
 دةما دةوران لسةر كوردا خرابوو  -777

        دةما شؤرش ذ بةر هةظدوو بـةالبوو                             

 كورَين كوردى كةتن خوارآ ب هةزارا     -778       
 ددةركةفنت ذ بن ظا دار و بارا                                     
 اتن ضةك دداننيبسةر شؤرى ده  -779

 ذنك دطرين حةموو قريين و نالني                               
 كةزى زةر ذآ دكن كةزيآ خوةيآ جان  -780

 ب كوملا وا خوةىل راسةر خوة هلدان                               
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 ذ كةربآ شؤرشا كورديرة دطرين  -781
 ةض بوونة غةمطنيذن و مَير و كور و ك                         
 كوذ( لةظ جظا بوون   دةما هةر سآ )خوةدَى  -782

 ذ وا نامووس و دين هةردوو رةظا بوون                          
 جظا بوون دا حةقآ كوردا بدةردن  -783
 ذ حةققآ خوة دة ئةم دةستآ خوة بةردن                      
 دةما )ئآ مة( هنةك عةردآ عرياقآ  -784
 ددا شاهى ذ بةر وآ ئتتفاقآ                                      
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 دةست راكرنا كوردا لبةر خوة
 

 حةتا كو شؤرشا كوردى ظة تةمرَى  -785
 حةقآ كوردا د كوردستانآ مبرآ                                  
 نةطؤتن ئةظ طةىَل كةظنار و هَيذا  -786

 ضقا خوينا خوة سةر حةققآ خوة ِرَيذا                         
 ضلؤ دآ ظى حةقى بةيهوودة بةردن  -787
 وةيا ئةو دآ ضلؤ دةستآ خوة بةردن                             
 حةموو شَيرن ئةطةر قاال خوة طؤتن  -788
 نئةوآ كن طةر درَيكا وَيدة سؤت                                  
 كرن طازى حةتا دونيا كو مابآ  -789
 نةما كوردةك د كوردستانآ رابآ                                 
 خةباتا وا حةتا ساغن مر و ضوو  -790
 نةما كةس سةحبكآ ئيدى كو رابوو                             
 حةضى مابن د كوردستانآ جاشن  -791
 خودى ئاليك و هةفسار و معاشن                                 
 دةما وا )دل كوضا( دةستآ خوة دا هةظ  -792
 كرن تةمخني كو شؤرش ثرتكى ذةظ                              
 نةما ئيدى د كوردستانآ رابن  -793
 ذ وا ئيدى نةما كو كةس خويابن                                 
 طوالنآ بةىَل )بيست و شةشآ( هةيظا  -794
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 دبن )حةفتآ و شةشآ( دةستآ خوة دانآ                       
 ددان زانني كو ظا شؤرش شيارة  -795
 خودان هَيزة ذ ضةند ثيس و دزارة                               
 برةنطةك زةخم و ضَيرت ئةو درابوو  -796

      بوو ل كوردستانآ طشتى ئةو بةال                                
 دزانن بةس هةظاىَل وا خودانة  -797
 ئةوآ كو ئةو دظى عةرديدة دانة                                  
 دطؤتن ئآ وةرآ كوشنت شةهيدة  -798

 دبةر دين و دبةر مال و جهى دة                                  
 خودا دةستَى خوة سةر دةستآ مة دةينة  -799

 دسينطا مة تذى ئيمان و دينة                                    
 كية ئريؤ وةكى مة تة دحةبينآ؟    -800

 ينآ؟تكية وةك مة بتة ئيمانآ د                                 
 بال كوردؤ رآ يا ئيمانآ بطرة  -801

 حبةققآ خوة دظآ رَيكآ دة مبرة                                  
 ما قةى هةنة وةك تة كول و ذار؟ طةلؤ  -802

 بذين سةر ظآ دنآ بآ دؤست و بآ يار؟                         
 لدؤرا تة حةموو بؤ تة نةيارن  -803
 عةقل كةظنار و شؤفينى و طةمارن                              
 ن يةك دا تة بَيخنب حةموو تةظدة د  -804
 دةكو تة ذ عةردآ باثريا دةرَيخن                                 
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 )بةريتانيا( ض )ئةمريكا( ض )رووسن(  -805
 )فرةنس( و )صني( و )هندؤك( و )مةجووسن(                 
 حةموو دؤستآ نةيارن، ئآ كو يارة  -806

 ذ بؤ دوذمن بزانة ئةو نةيارة                                     
 ب هَيزة )خودآ كوذ( كو ددى شؤرش  -807
 َيذ بووية ب رَيزةرذ يا ثَيشى د                                    
 موسلمانآ دنآ طشتى هةظالن  -808

 دطةل وَينة خودى ويذدان و مالن                                 
 دا شهارى خو وةكى دينا سةرآ  -809

 ظى زنارى دظآ بَيخآ ب ثؤضا                                     
 بةىَل مةذيآ وى يآ ثَيظة مبينآ  -810
 نكارآ ئةو ئةظآ التآ هلينآ                                      
 )جهوو باظى( هنةك رَيزك دةرانني  -811

 حةتا وى كورد ذ بةر هةظدوو هالنني                            
 ب ثارا ئةو ذ بةر هةظدوو هالندن  -812
 كرن ثارضة ذ هةظدوو راقةتاندن                                 
 لسةر وا ثارة و سؤثةر رةشاندن  -813

 ب شَيراترن و عيشتارا طهاندن                                    
 حةتا ناظ و )وةتةن( تةظدة فرؤتن  -814

 حةضى مايى خراكرن و دسؤتن                                   
  هندةك خودى غريةت درابوونبةىَل  -815
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 وةكى مَيرا لناظ هةظدوو بةالبوون                                
 ب لةز دةستآ خوة دان دارآ تظنطا  -816
 لبةر دوذمن وةكى شَير و ثلنطا                                   
 تةظا دةستآ خوة دان دةستآ هةظاال  -817

 دبةر ئاخا خوةدة كةفنت نةواال                                   
 لبةر سينطا نةيارآ دةظ تذى خوين  -818

 نةيارآ دل تذى كةرب و تذى كني                                
 دراوةستان دطةل ضةندى هةظاال  -819
 ددان بريآ خةباتا باظ و كاال                                       
 رؤ رابن )جيهادة(كرن طازى: كو  -820

 دبةر مال و دبةر ئاخ و جيهادة                                   
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 كورد بوونة دو جى:
 جاشة -1             
 ثَيشمةرطة - 2            

 
 درآ ظآ شؤىَل ئةم ئريؤ دبةندن  -821

 بةندنذ وا هةر يةك بيةك ئاليظة                                
 هنةك سةرشؤر ذبةر ثارا لسةر مان  -822

 هنةك كةفنت لبةر طةرمان و سةرمان                           
 طةىل )جاشا( بةسة دةستآ خوة دينن  -823
 دظآ رَيكآ دة بةس ئيدى مبينن                                  
 ذبل ناظى وة نينة هوون ض نينن  -824
 حةموو بآ ضاندن و تؤظ و ضنينن                               
 وة بةس ناظة حةموو هوون بآ بناظن  -825
 هةر و هةر خةندقينة تةظ بن ئاظن                             
 ذ نَيضريآ رة تاذيكَى بةزانة  -826
 ذ نَيضريآ بةشآ وة بةس ثزانة                                   
 كو بآ خبوينة دةكا ظا رَيزكآ  -827
 تو دآ زانى مة دل ضةندا ب خوينة                             
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 دةستثَيكرنا حوكمةتآ خبراكرنا كوردستانآ
 

 د كورستانآ ظا قري و طرينة  -829
 لدةشتآ نة هنةك، هن سةر طرينة                               
 رةآ خوة دا دارآ ضةكا خوهنا دةست  -830
 هنةك ما يينة سةرشؤر و )جةكا خوةر(                         
 ذ خوة دةستآ خوة وا تةظدة بِرينة  -831
 ل مَيالكآ بنَيرن تةظ برينة                                       

 دةكا بَيذة دكآ تؤ ظآ ذ كآ رة  -832
 د مَيالكا تةدا ظا بست و كَيرة                                     
 ل تة خانى خرا كرنة ب تؤثا  -833

 بضووكآ تة كةتن ظا دؤل و شؤثا                                  
 ضةكا سةرشؤرى يآ بؤ كآ تة راكر  -834

 لتة ثشتى رةز و خانى خراكر                                     
 تؤ مايى ئةطةر عةردآ تة ضوو بؤضى  -835
 بظى عةردى حةتا ئريؤ تؤ مايى                                   
 وةالتآ تة هةزار ثارضةكرن كةر  -836

 ض ماية كو درى ويدة ببآ كةر                                     
 لسةر طوندا نهؤ بوو قري و هةى هةى  -837
 ئةو نةبوو قةى ذجى راكرنة تؤ دبآ                             
 دبةر طوندآ دهوو ئاظا ببوورَى  -838



188  

 لسةر تؤز و عجاجة وةك )تةنوورآ(                              
 لسةر )دؤزةر( نة ئَيكة بةلكى زؤرن  -839
 نةضآ دآ وى طوهؤرنر ذ رةنطى ث                               
 تؤ دآ بينى بكؤما بوو بةر و ئاخ  -840
 جهآ وا بوو نةوال و بةربةن و شاخ                              
 جل و ثةرتال ل وآ ناظآ بةالظن  -841
 حةموو بآ نان و بآ دةرمان و ئاظن                              
 برايآ )جاش( ضةكا وى ظا لدةستة  -842
 ل وى زارؤك جهى وا عةرد و بةستة                             
 ردوو كَيلةكا طرتة و دنَيرآب هة  -843
 ل وى مَيالك قةالشتينة ب كَيرآ                                
 بزخية ئةو غوالمآ )موستةشارة(  -844
 ذ بؤ بَيذآ وةكى بَيذآ ذ كةرارة                                  
 ذن و زارؤك طرين و قرية قرية  -845
 خانى وا نةهشتينة ذ كةسى رة ض                                
 تؤ دآ بَيذآ ئةظا سةد سالة ئةظ جه  -846
 كةسى بؤ خوة نةكرية وار و بنطه                                
 تؤ باوةر ناكآ ئاظا بوو دهوو طوند  -847
 نهؤ تَيدة دخوينآ بوومك و كوند                                 
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 ضريؤكا شاه و كوندؤكَى
 

 دطؤتن رؤذةكآ مري و وةزيرةك  -848
 دنَيضريآ دة بوون بوو قريةقريةك                                 
 تةماشا كرنة كوندؤكةك دخوينآ  -849
 ل وى كوندؤكةكا دى ظةدطةرينآ                                   
 وةزيرى دةظ بكةن سةركآ خوة دانى  -850
 ذ بؤ دا مري نزانآ وى ض زانى                                      
 بةىَل مريى دةما ديتى دثرسي  -851
 ضية ئةظ كةن نةكرية تة ب ترسى                               

 دظآ تشتةك تة زانيبآ ذ بؤ من  -852
 ببَيذة ئآ تة زانيبآ سةر و بن                                    
 ! مريةكآ منوةزيرى طؤ: ض بَيذم  -853

 بةرى بَيذم دظآ بةختى بدآ من                                 
 تو نا قةحرآ ذ يا كوندؤكآ طؤتى  -854
 ب ثةيظا وآ كو ضةندا دل مة سؤتى؟                            
 دطؤ: بَيذة ئة نا قةحرم ض طؤتة؟  -855

 آ م بؤ تةحةضى طؤتى ئةظا بةخت                               
 دطؤ: كوندؤكآ نَير باكرية يا مآ  -856
 دةالىَل روو شرينآ ئةز غوالمآ                                    
 ئةظيندارآ تةمة بؤتة دنامل  -857
 تنآ مة بآ سةرم ئةز بآ هةظامل                                 
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 وةرة دا ئةم دطةل هةظدوو بسةر بن  -858
 حةتا كةنطى ئةمآ هؤ ضاظ لدةر بن                             
 بةىَل ئا مآ دطؤ نةختآ م زؤرة  -859

 ذ تة نايآ تؤ ظى )بةحسى( بطؤرة                                
 بزان نةختآ م ضل طوندآ خرابن  -860

 دظآ تةظدة بدىَل باظ و برابن                                       
 بةلكى سةد بن بن بةس ئةظ؟ نة ضل دطؤ:  -861

 حةموو يةك سةرختووب و حةد ب حةدبن                      
 ذ بةر دةولةت سةرآ مريؤكآ زامل  -862

 ئةزآ ثَيكَيش بكم بؤ تة دةالمل                                   
 ئةطةر كوندؤك بطشتا ظى زةمانى  -863
 ةد بةلكى بهةزارا طوند و خانىنة س                             
 وى آ دابان دةالال خو ب كامل  -864
 ذ بةر دةولةت سةرآ مريآ نة عادل                              

 
 القصة الشاه والبومة  

حيكى انه يف يوم من االيام خرج الشعاه ووزيعره اىل الصعيد يسعمعا      
ة احليوانعات  بومة تغين يعاد عييهعا بومعة اخعرى وكعا  العوزير يفهع  لغع        

والطيور يتبسع  العوزير وخفعا رأسعه لعتال يعراه الشعاهو ولكعن الشعاه رآه          
وقال له اخربني معا سعبب تبسعم  ومعاذا مسععت؟ قعال العوزير يعا معوالي          
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جيب ا  تعطيين االما  عيى اخبار  ما مسعت ان  سوف التغضعب عيعيَّو   
 قال الشاه: تكي  ول  االما .

معة العذكر رييقتعه االنثعى: ايتهعا      يقال الوزير با موالي نعادى البو  
ارمييععة احلسععنا  اال تشعععرين بععانين مغععرم بعع  منععذ زمععا  وانععي اريععد     
االقاا  ب و وانين وحدي ال ريي  وال انيس لعي يتععالي لنتعًوج ونكعو      
اسر  سعيد  اىل متى نتجرع الشو  واميام وحنا  بنريا  الب  والنعوى؟  

غعال ومهعري مثع  ال تسعتطيع      ياجابته االنثى انين كذل  ولكن صعداقي 
 القيام بادائه يا  مهري اربعو  قرية خربة يرضى بها ابي واخوتي:

ياجاب الذكر اهذا مهر  يقط؟ ما ارخصه واسهيه: يانين سأقدم  
البيعع  مائععة قريععة خربععة بشععرط ا  تكععو  كيععها مت ععادد  لععيس بينهععا     

 عمرا  بسبب عي  حاكمنا املفدى.
ا  لقدم ما حبيبها العف قريعة خربعة    ييو كانت البومة يف كردست 

 واكثر بسبب ما قدمه احلاك  ليشعب من املكاسب واالنتصارات؟!..
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 ئةمآ ضاوا وةالتى ذبري بكن؟
 

 ئةمآ ضاوا ذبري كن ظا شهارا؟  -865
 ا؟ضلؤ ذبري كن ئةمآ شاخ و زنار                                  
 ضلؤ رةزكآ خوةيآ ل ثاال طرى دة؟  -866
 ضلؤ وآ كانيا د بنيا بةري دة؟                                    
 ضلؤ ذبري كن ئةمآ ضةمكآ مريشكا؟  -867

 ضلؤ ذبري كن هةظال و دؤشت و خويشكا؟                        
 ضلؤ زةظيا خوة يا ل قوونا ثةسارى؟  -868
 ضلؤ دةحال خوة يا ل بنيا نزارى؟                                 

 جهآ تَيدة كو ئةم تةظدة بضووك بوون!  -869
 جهآ تَيدة كو ئةم زاظا و بووك بوون!                            
 جهآ كو باظ و باثريا ب خوينآ  -870
 ذ مةر ثاواندنة دا كو مبينآ                                       
 ئةوآ مَيوا بدةستآ خوة م ضاندى   -871
 جنيكا من ب بَيرآ وةرطةراندى                                   
 ئةوآ جؤكا م كواليى ب بَيرآ  -872

 تو وا ثةرضووم كرى كو من ب كَيرآ                             
 ئةوى تانآ م هوو نايى بدةستا  -873
 بةرآ كو كؤم كرينة من ذ  بةستا                                
 ئةوآ خؤخا بةرآ وآ من نةقاندى  -874
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 ئةوآ سَيظا ضقآ وآ من هةذاندى                                
 هنارا كو م ذآ طرتى و م ئانى  -875
 هةذيرا كو ب نازدارى م دانى                                      
 وندىطوهيذا سةر دةظآ ئاقارَى ط  -876
 ئةوآ التا ذ دوور كفشة ذ بلندى                                  
 ئةوآ )قةسرا( بةرآ وآ من برينة  -877
 شباك و دةرطةهآ وآ من كرينة                                 
 حةتا نيظى م داطرتى ذ ئاخآ  -878
 خآفريزا وآ رووآ عةردآ درا                                    
 ذ بؤ كآ دآ بهَيلم دار و بارا  -879
 ذ بؤ كآ دآ بهَيلم ظا ديارا                                         

 
 الكيف ننسى و ننا وبالدنا ارميية؟ 

كيف ننسعى هعذه الروابعي؟ وكيعف ننسعى اربعال والوهعاد؟ كيعف          
انسى بستا  الكرم والعنب الذي هو يف سعف  اربعل؟ او كيعف انسعى عع       
املعا  البعارد  الععيت  عرج مععن  عت الصععخر ؟ وكيعف انسععى ذلع  ارععدول       
الصغري الذي كعا  جيعري امعام بيتنعا؟ او كيعف انسعى اصعدقائي واقربعائي         
واخوتيو كيف انسعى جعنيت العيت تقعع عيعى  عرف العوادي؟ وكيعف انسعى          
امععاكن الصععبا والععذكريات او كيععف انسععى املكععا  الععذي كنععا ييهععا عرسععانان     

نسععى االمععاكن الععتين حععايم عييهععا اجععدادنا بععدمائه    وعععرائس؟ وكيععف ا
ليبقى لنا خالدان؟ كيف انسى الكرمة العيت غرسعتها بيعدي وارنينعة العيت      
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حفرت بيعدي كعل ارضعيتها؟ او كيعف انسعى السعاقية العيت حفرتهعا حتعى          
اوصععيتها اىل ارنينععة؟ او شععجر  التععوت الكععبري  الععيت ا عمتهععا بيععدي؟ او  

ارنينعة؟ او االحجعار العيت مجعتهعا معن شعتى       السياج الذي ابرمتعه حعول   
النواحي؟ او شجر  اخلو  اليت نقيتها من ب  االشعجار رعود  مثرهعا؟ او    

 شجر  التفا  اليت  املا لعبت باغصانها؟
وكيععف انسععى شععجر  الرمععا  الععيت غرسععت شععتيتها بيععدي ونقيععت   

معن  مثرتها من ب  الثمار؟ او شجر  الت  اليت غرستها بعدالل و يتهعا   
 تقيبات ارو وزمهرير الشتا ؟

او كيف انسى شجر  السرو العالية اليت تقع عيى حعدود قريتنعا؟    
 او الصخر  العالية اليت تشاهد من بعيد الرتفاعها؟

وكيف انسى قصري العذي بنيتعه وقطععت حجارتعه ياشعايت لعه        
االبععواب والشععبابي  مععن ايخععر االنععواع اعع  عييتععه ودينتععه اىل النصععف        

او حديقعة القصعر العيت يغطعي العشعب ارضعيتها كأنهعا سعجاجيد          بالااب؟
مبثواععة. ملععن ابقععي واخيععف كععل مععا زرعتععه وغرسععته مععن االشععجار؟ وملععن 

   اخيف هذه البقاع وهذه الذكريات؟ يهل انا اال جً  من ذكرياتي؟.
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 ئةمآ ض بَيذن باظ و باثريا
 

 ذ كَيرة  طةلؤ ما تربآ باثريا   -880
 ئةمآ هَيلن دةكا رابة بنَيرة                                       
 ئةمآ بؤ باظ و باثريا ض بَيذن  -881
 دةما ئةو زاننب كو ئةم نةهَيذن                                   
 ئةظى عةردَى كو ثاراسنت ذ بؤ مة  -882

 ا كوندؤك و و )بوومة(مة هَيال تَيدة ظ                           
 ئةوآ هةر دةم لسةر مة لةعنةتا وا  -883
 ببارآ كو مة دةردا جةننةتا وا                                    
 دةكا رابن وةكى مَيرا دطةل هةظ  -884
 نةيارآ مللةتى دارا بكن دةظ                                       
 ظةذَيرن خوة وةك شَيرا ذ هةظ بطرن  -885

 دنَيظ عةردآ خوةدة دوذمن بهَيرن                                
 وةرة كوردؤ بةسة ئيدى شيار بة  -886

 ذ بؤ كوردا طشارة دؤست و يار بة                                 
 دةكا دةستآ خوة دةينة سةر دىَل خوة  -887
 قا دةرد و كوىَل خوةبهذمَيرة ض                                   
 خوة رابةركة دطةل خةلكآ جيهانآ    -888

 ض خةلكآ سةر دنآ ئآ كو تو زانآ                               
 بنَيرة كا هةنة وةك تة كول و ذار    -889
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 دذى بآ ناظ و بآ دةن  و جه و وار                              
 ييان(بنَير )ئاىَل صةباح ( و ئآ )موهة  -890
 بنَير )ئاىَل خةليفة( و ئآ وةكو وان                              
 ذ تة كا ضَيرتن ئةو؟ - كوردؤ -بضى   -891
 تة نة وارة تة نة نانة تة نة دةو                                  
 دةهيةكا تة ئةو تو نينن سىبقا  -892
 ن ىَل هوون ضو نينننها ئةو دةولةت                              
 لسةر ذؤر و لسةر ذَيرآ جيهانآ  -893
 حةموو كةس باوةرى بؤ وا ددانآ                                   

 نةناسىو بةىَل بةس هةر تؤ ويندا   -894
 ذ هةر تشتى لسةر عةردآ خالسى                               
 بنَير )سيخا( ل هندستانآ رابوون  -895
 دبةر مافآ خوةدا رهنت طةلةك خوون                           

 لبا خةلكآ طشا ئةو تةظ ب قةدرن  -896
 دبةر مافآ خوةدا ئةو ضونكى دمرن                             
 دة رابة دةست بدة دارآ تظنطآ  -897
 بدة قريا وةكى شَيرآ حةوينطآ                                   
 وةك مَيرا ذظى تانى دةرينة خوة  -898
 تؤ دآ بينآ حةموو شؤث و دةرينة                              
 هةرة دةستآ خوة سةر دةستآ هةزارا    -899
 ذ كوردا دةينة سةر شاخ و زنارا                                   
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 ضقا رَيكا تة ثر داظ و دِرينة  -900
 جلَى سةرشؤريآ رابة ب دِرينة                                    
 بثارَيزة جهآ باثري و باظا  -901
 بثارَيزة بةر و كةندال و ئاظا                                       
 بثارَيزة جهآ زارؤكيا خوة  -902

 بثارَيزة جهآ نازداريا خوة                                         
 ة دة رابةوةالت ئريؤ دباكآ ت  -903
 رآ يا دوذمن نها طرتى خرابة                                     
 دظآ كوردا ذ سةر عةردآ هلينآ  -904

 برايآ مَيذوويآ ل دةوسَيدة دةينآ                               
 )سالحآ كَيمياوى( سةر مة كوردا  -905

 ا طوندان و عةردانهؤ بةردا لظ                                     
 ذ بؤ زوو رح دظى عةردى نةمينآ    -906
 ب ئاطر ظا بةر و دارا ب حةلينآ                                  
 ذ سةر ضاظآ كرَيت ثةردة هالنى  -907

 حةضى زووظة مة زانيبوو مة زانى                               
 لسةر كوردآ مة ئةو حنطى ب كينة  -908
 نةظآ رؤكآ بزانآ ئةو كو كينة؟                                  
 وةرة )نةظيآ حسَين( كا بؤ مة بَيذ  -909
 نةبآ ئةظ مللةتَى ها كؤر و طَيذة                                  

 دة بَيذة كا ض كرية تة ذ بؤ مة   -910
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 وو مةعرياقآ خوةندةظان ظا تَيدة ب                               
 تة ئاظايى دنَيظ تربا دة ثر كر  -911

 عرياقا بآ طونةه تةظ ذةظ تة بِر كر                              
 ار كرنة كاظل تةظدة كوشنتذتة با  -912
 دل و مَيالك لظآ شةعبآ برشنت                                 
 رآ يا زةمحةت ذ خةلكَيرة تة ئانى  -913
 نةما مالةك مرن تَيدة نةدانى                                     
 كرن تاالن تة دةخل و دان و فَيكى  -914
 ذ تةرشآ مة نةهشنت تة دةهَيكى                                 
 وةالتآ مة سةر و بن بووية وَيران  -915
 ض خَيرا تآ هةيى تةظ بووية تاالن                                
 تؤ نا بَيذَى طةلؤ كى وةك تة دينة؟  -916
 دينة نة ان و وذدان ومتة نة ئي                                   
 نة هؤالكؤ نة جةنطيزخان و تةميوور  -917
 شيان كوردا ذظى عةردى بكن دوور                               
 ئةتاتؤركآ كةماىل عصمةتآ كةر  -918
 نة كارين وا ذ ظى عةردى بكن دةر                               
 كورؤ ئةظ عةردَى باثريا ب خوينآ  -919
 ذ مةر ثاراستنة سةر ظآ زةمينآ                                 
 ضلؤ ئةم دآ بهَيلن ئةظ طورآ هار  -920
 بةرى ئةم سةر سةرآ وى بكنة هاوار                             



201  

 ب هَيسانى تةنايى مة ذآ دةرخآ  -921
 بةرى كو وى حةقآ طونهآ خوةدايى                             
 نةيارة ئةو ذ بؤ كوردارة هةر دةم  -922
 ب طؤتنكآ دةرةو قةت ناغرن ئةم                                
 ئةطةر شكلَى خوة طرتى طةل بضووكا  -923
 لنَيظ كؤالن و سووكا بطةرهآ ئةو                                

 جلَى كوردى لبةركآ ثآ بثةيظآ  -924
 مة دةينآ بةر ثةرآ عةزمان و هةيظآ                          
 ض ئَيمناهى ئةبةد وا نينة مارن  -925
 ديار بوو ظا ضفا ثيس و طةمارن                                  
 ذبل ظَيكآ نةما ئريؤ كو رابآ  -926
 خودى ئيمان و ثةيظ و شؤل و ِرابآ                              
 نةترسآ تؤ ذ ظا تؤث و تةيارا  -927

 ا دياراظلبةر دوذمن تو بطرآ                                      
 لبةر كَيال برايآ خوة تؤ روونة  -928
 د رَيكا ظى وةالتى تةظدة ضوونة                                   
 بدة سةد سؤز و ثةميانا ذ وارة  -929
 ه بؤ تة تربة يان ذى وارةيكو ئةظ ج                             
 ئةوآ دارا دبندة تؤ كةتى شةر  -930
 ب خوينا باظ و باثريآ تة ضوو دةر                                
 ب وآ دارآ ذ تربا دا و باظا  -931
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 هةرؤ بؤ تة دشينن ئةو سالظا                                     
 و ضاظآ خوة ب طةريننكضلؤ رؤكآ   -932

 تة وةك جارا دظى عةردى نة بينن                               
 ببينن كو د وارآ وا بيانى  -933
 دذين سةر ظى جهى ظى ئاظ و نانى                                
 دتربآ خوة ئةوآ بينن عةزابآ  -934

 حةتا رؤذا قيامةت سةر مة رابآ                                 
 خودى ناظؤ دةكا رابة بنَيرة  -935
 ئةظآ ئاخآ ذ كَيرة؟ تؤ دآ هَيلَي                                 
 ذ كَيرة تآ ئةظى عةردى بهَيلَى  -936

 بكَيلَى؟كى آ زةظيا تة يا هَيذا                                     
 ئةظآ شؤظا تة كَياليى بدةستى  -937

 ئةظآ بريا تة كؤال و تة رستى؟                                    
 ختووبآ باظ و باثريا خبوينَى  -938
 ذتةر دا نينة سةر ثشتا زةمينآ؟                                 

 تؤ دآ ضاوا ذ بؤ دوذمن بهَيلَى  -939
 بهَيسانى وةرآ عةردآ بكَيلَى؟                                     

 
 الماذا نقول لآلبا  واالجداد؟ 

قولعععوا لنعععا ايهعععا البعععائعو  الرضعععك  ملعععن تاكعععو  قبعععور ابعععائك    
واجععدادك ؟و ومععاذا نقععول معع  عنععدما يعيمععو  اننععا لسععنا جععديرين بهععذه 
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  انعه  االر  اليت تركوها لنا بعد ا   وها وحرسوها بعدمائه و اال تعرو  
سععتنًل عيينععا لعنععاته  حيععث ير نععا يف جنععته  الععيت حععايظوا عييهععا       
وضععيعناها. يععاذان قومععوا كرجععل واحععد وامععألوا ايععواه املعتععدين  جععار       
بالدك  وزجمروا كاالسود لتس قوا االعدا  يف وديا  كردسعتانك  ووحعدوا   

 كيمتك .
ضع يد  ايها الكردي عيى قيبع  لعتعي  كع  عنعد  معن ارعرو         

م وقار  نفس  مع كل شععوب الععامل العذين تععريه  او مسععت بهع        واالال
هل  د مثي  احدان بدو  و ن يسكنه ويأوى اليعهو قعار  نفسع  معع آل     
صبا  وآل نهيا  وآل خييفة وامثام  اال ترى انه  كيه  ال يعأتو  مبقعدار   
ُعشععر و مبععاذا هعع  خععري منعع  بالشععجاعة.. ال و بالقيايععة.. الو بطبيعععة       

و اذ  مباذا ه  خري من  يه  اآل  دول يعاف بهع  كعل الععاملو    ارضه ..ال
وانت جمهول اموية اليعري  احدو رغع  ا  بعالد  امجعل العبالد واغناهعا      

 بكل ارواتها.
انظر اىل مجاعة الالشي   يف امند كيعف يناضعيو  يف سعبيل نيعل     
حقوقه  وا  كعل معن يكعاي  يف سعبيل حع  معن حقوقعه يسعت   عطعف          

 العامل عييه.
يقعع  ايهععا الكععردي املضععطهد ضععع يععد  عيععى مقععبا بنععدقيت     
كاالسععد الضععاري واابععت ليعععامل امجععع انعع  تععدايع عععن حعع  مشععروع ولععن 

د هعذا الظعالم ااعيط بع  ودمعر      ديضيع ح  مشروع له مطالبو قع  وبع  
ذلعع  السععياج مععن االبا يععل الععذي حععاكوه حولعع  يسععاى لينضععال جمععاالت 

ابطاالنو ا د معه و ال تأبه مبعا تالقيعه    واسعة وستجد ابوابان كثري  ورياقان



204  

من املتاعب واملصاعب يا   ري  النضعال يفعوف دائمعان باملصعاعب احع       
بنضال  ارض  وار  ابائ  واجداد و اح  مهد صبا  وساحات العابع و  
يععالو ن يناديعع  نععدا  املسععتغيث يععا  الطريعع  الععذي سععيكه العععدو  ريعع  

التضع يات ارسعام ويريعد الععدو     خطرو حيث مل يب  جمال ليخالص اال ب
ا  يبيععد شعععب  مععن عيععى هععذه االر  لتبقععى خاليععة مععن سععكانها لععذل   
استعمل السال  الكيمياوي يف حقه لتال يذر عيى االر  احياً و لقد كشف 
العدو النقاب عن وجهه احلقيقي يظهر لنعا معا كنعا متاكعدين منعه سعابقان       

ات العيت كعا  يقعوم بهعاو يعا       من نواياه اخلبيثةو ومل نكن نغعا بالتمثيييع  
حقده الدي  ال ميكن ليتمثيل ا  يغطيه يهو ال يطي  رؤية هعذا الشععب   

 يف هذه االر .
تعال يا حفيد احلسع  عييعه السعالم اخربنعا معاذا عميعت ليععرا         
والعععراقي و لقععد اكثععرت البنععا  يف املقععابر واخلععراب يف املععد و يععًداد اهععل  

ي  احلبعورو قضعيت عيعى اعروات العبالد      القبورو ويطري ععن قيعوب الععراق   
يو  االر  و ت االر و جعيت اخلبً االبعيا حسعر  عيعى الععراقي و     
لو كا  غري  يف مكان  او لو كنت  بيعيان كبقية الرؤسا  وامليو  رعيعت  
من العرا  جنة يتكي  عنها الركبا و  اول اخعراج االكعراد ععن بالدهع و     

يًخا  او تيمورلن  او مصطفى كمال قل لنا هل استطاع هوالكو او جنك
او عصمت اال رش اخراج االكراد من كردستا  حتى تستطيع انتو مهما 
حاولت كذبان التقرب من قيوب االكراد يين يصدقو  ولو لبست مالبسعه   
وتكيمععت بيسععانه  ومسعع ت رؤوس اوالدهعع  يععال ميكععن ا  اتفععي احلقععد  

فعر شعظايا ذلع  احلقعد دو      الدي  ورا  االبتسامات الكاذبة يالبعد ا  تط 
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ا  تقصد من ب  انايا كيماتع و يعال ميكعن ا  يأمتنع  االكعراد يومعا معن        
 االيام.

مل يب  امام  ايها الكردي الشريفو والعدو قعد اوغعل يف االجعرام    
   شعب  وو ن و اال ا  تضع يد  عيى سالح  غري هيعاب وال خعائف   

استشهد دياععان ععن    من  ائراته ومدايعه و يس ورا  نصب اخي  الذي
هذه االر  معاهدان اياه بعا  هعذه االر  امعا ا  تكعو  لعه مسعكنان يععي         

 ييها او قربان يدين ييها.
انظر اىل هذه الشجر  العيت  يعس  تهعا وتسعتظل بفيتهعا يانهعا       
قعد نبتععت معن دمععا  ابائعع  واجعداد و يمععن خععالل اغصعا  هععذه الشععجر      

يعته و يكيعف اذان نظعروا يومعان ومل     يبعث ل  االبا  واالجداد  ياته  وادع
  بععل وجععدوا االجععنيب الغاصععب يععدوس باقدامععه القععذر  قبععوره و وجيععد

 يانه  سيعذبو  يف قبوره  اىل يوم القيامة.
ييععا ايهععا اال  الكععردي البطععل قععل لععي ملععن سععتا  هععذه احلععدود    

 والعقارات اليت  اها االبا  واالجداد واستشهدوا يف سبيل الدياع عنها؟
تسم  م  ا  يًرعوا ارضع  العيت هيتتهعا ليًراععة لنفسع        كبف

واوالد ؟ وهععل يقبععل شععري  وغريتعع  ا  يععدوس االجععنيب قبععور ابائعع     
 واجداد  ييدنسها باقدامه القذر ؟ كال ا  كال؟.
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 تآ تربآ باظ و باثريا ذ كَيرة بهَيلَى
 

 دزامن غريةتا تة ظآ تو جارا  -940
 قةبوول ناكآ ذ بؤ باثري و وارا                                      
 تؤ دآ دةستآ خوة دَى دارآ تظنطا  -941
 دطةل دؤست و برا شَير و ثلنطا                                   
 بدن سؤزآ مة كوردستانة يان تةظ  -942
 ئةمآ مبرن دظى عةردى دطةل هةظ                              
 ضقا الوةك د كوردستانآ مابآ  -943

 لبةر دوذمن ئةوآ ئةظ رؤكة رابآ                                  
 ئةمآ دةستآ خوة دن طورز و ضةكآ خوة  -944
 ئةمآ ثاوان بكن طؤك و شةكآ خوة                              
 ئةمآ دةستا لسةر دةستا شدينن  -945
 كوض و التا ذ سةر رَيكآ هلينن                                    
 ئةمآ دةستآ خوة دن دةستآ هةظاال  -946

 بدؤستانى دنَيظ رؤذان و ساال                                     
 مة سؤزة ئةى كورى كاوا و رةستةم  -947

 مة سؤزة ئةى شةهيدآ بوونة ئةكرةم                           
 سةر عةردآ ِرذاندى   ب وآ خوينا وة  -948

 حةتا كو ثآ ل دوذمن سةر طةراندى                             
 رآ يا كو هوون د وآ هاتينة كوشنت  -949

 ب خوين و رؤندكا هاتينة شووشنت                                  
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 نة ما كو ئةم دظآ رَيكآ دة رازن  -950
 ا كو ئةم ببينن سةر فرازنحةت                                   
 حةتا طؤرَى وة بةر ضاظا ببينن  -951
 ددن بريا دة سةر رَيكآ مبينن                                     
 ئةطةر ئةم بازبدن ئةم دآ ل كَيال  -952
 بهر تةثلن دظا رَيكان و رَيال                                       
 طا طرَيدنئةوآ شووندة ل مة لن  -953
 ببَين شةرمة وةرن دا ثآ ل رآ دن                               
 ئةمن باظ و ئةمن باثري و ثسمام  -954
 ذ بؤ كآ طةر تؤ بازدآ بَيذة ئةز مام                             

 
اعي  ا   يت  ال تقبل ا  تا  جمعد ابائع  واجعداد  ليجعنيب      

جهعود  معع جهعود اخوانع        سعوف تنسع   ييدوسها بأقدامه القذر  وان 
االبطال وستقفو  سدان منيعان ضد ياوالت العدو وخمططاته وسعتعقدو   
العًم عيى  رد العدو من كل شعرب معن كردسعتانك و وسعتقدمو  الوععود      
والعهعود بتيع  العدما  الًكيعة العيت اراقهععا االبعا  دياععان ععن العو نو انكعع           

مائه  ودمعوعه  وانكع  سعوف ال    ستطهرو  االر  العيت  اهعا االبعا  بعد    
تدعو  االجنيب يهنأ خبريات و نك و كيعف تاكعو  العو ن وقبعور االبعا       

ك : ايععن نواالجععداد امععامك  يسععتعثرو  حتمععان بنصععب قبععوره  وسععينادو 
تذهبو ؟ ين ن االبا  واالجداد واالعمام. ملعن تاكوننعاو خعذونا معكع  اذا     

 جنيب قبورنا.ذهبت  اخرجوا عظامنا يال نريد ا  يدوس اال
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ولكن ال والف ال سنعقد االميا  البعار  الصعادقة باننعا سعندايع اىل      
اخععر قطععر  مععن دمائنععا وسنشععد ايععدينا عيععى ايععدي اخواننععا يف ارهععاد      
وسنجعل جبال كردستا  مقابر مجاعية ليمعتعدين لتكعو  دروسعان بييغعة     

 لكل من يفكر اذالل هذا الشعب.
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 سؤزآ ددن باظ و باثريا ئةم نارةظن
 
 ئةطةر بازدآ مذى طةل خوو هلينة  -955 

 تؤ هةستووكآ مذى ذ ظَيدَى دةرينة                              
 بةىَل نا، دَى لظَيدآ دةست هلينم    -956

 بهةستووكآ خوة دآ تؤىَل ستينم                                 
 ري و باظا ظا مة سووندة  طةىل باث  -957
 كورَين وة نا رةظن قةت ئةو بشووندة                            
 بال دوذمن نة بَيذآ ئةم مرينة  -958

 كةسآ دةستا لبةر راكآ مة نينة                                 
 نة كو بَيذآ: )مة ئةو كرنة كةر و كةر        -959
 بةشآ بَيرت مة كرنة جاشك و كةر                                
 ئةوآ جاشة ل وى هةفسار شداية  -960

 نةما دةستا هلينآ شؤل قةداية(                                  
 ضقا جاشن ذ وا بَيهرت بةرانن  -961

 د مةيدانآ ل ثشت دار و بةرانن                                  
 َير و ضةلةنطنحةموو مَير و حةموو ش  -962
 كورآ )بارزانيآ( ثر ناظ و دةنطن                                 
 بقاسي درهةمى ئةنيا خوة راكآ  -963

 ئةوآ مةذيَى تة ذةظ ثرت و بةالكآ                              
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قسععمان ايهععا االبععا  واالجععداد سععوف لععن نرجععع عععن  ريعع  الكفععا و  
االععععدا  و عععيالته  بانعععه مل يبععع  يف    يعععا متنوا والتصعععدقوا اشعععاعات 

كردستا  من يقاوم جرائمه  من حيث انه  القد جعيوا القس  االكرب معن  
االكراد يرسانان موال  م  يهؤال  قد انتهى امعره  النهع  قعد انغمسعوا يف     
 ععأ  الععذل واخليانععة اىل االذقععا   اذ كمععا انهعع  قععد جعيععوا هععذا القسعع       

  القس  االخر الذين ه  ابطعال اربعال   ج وشان مربو   برسنه و يهنا
كبوش املعار  ابنا  البعارزاني اخلالعدو اسعود العوغى ال تيع  مع  قنعا  وال        
تنبو م  سيوف هدايو  يف املعار  لو اخرج احدك  جبهته مقدار درهع   
سريى با  مع  رأسعه قعد تبعددو يهعؤال  معن يسعتطيع ا  يقعف امعامه  يف          

ل جبار ااي و وسيوف العدالة عيى رقعاب  امليدا ؟ يه  صي ة احل  عيى ك
املعتدينو يالويل ملن يكو  عدوان م  والف ويعل ملعن تعورط ياعتعدى عيعى      

 ارضه  وشعبه .
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 كوردستان تةظدة شةرآ نةيارا دكآ
 
 د كوردستانآ ظا ئريؤ بهارة  -964 

 ضةمآ كوردى ذ بؤشى دين و هارة                               
 طةراظن و ذ قةحرا ضاظ ل وى سؤر  -965

 ذ ويرة دار و بةر نيضري و راظن                                    
 ئةوى سةح كرية دوذمن هار و دينة   -966
 ذ الوآ ويرة طورطآ دةظ ب خوينة                                
 ب تؤثا طوند و خانى كرنة وَيران  -967

 دسؤتن وا رةز و مزطةفت و ئينسان                              
 دظآ زووكا ب دوذمن ئةو بطَيذآ  -968
 دة خوينا وى ب دةستآ خوة برَيذآ                              
 ضقا طورط و ضقا تةير و ضقا مار   -969
 لبةر دوذمن بووين ئامادة هشيار                                 
 تةيرؤك و باندةظ     حةتا بةرف و حةتا  -970

 حةتا زستان و شاثة و تارى و شةظ                               
 شكةفت و كؤث وكةندال و خةويشةك  -971

 خوة حازر كرنة دوذمن بكنة جةندةك                          
 ض )دَيو( و )سةركرَين( و )ثريعةظؤكن(  -972

 كا دوذمنى تةظ داظ و شؤكند رَي                                  
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 دوذمن طاظا خوة ناظَيذَى بَى جاشا

 
 بال دوذمن بزانآ ئةم شيارن  -973
 ل ثَيشا وى وةكى الت و زنارن                                     
 ئةمآ رَيكا ل وى بطرن ب ئاطر  -974

 مة ئةو طرت و فةناكر   حةتا هةو دى                            
 بةىَل ض بكن بةال سةر مة قةدمية  -975
 ئةوآ كو تَينة مة كوردن وةكى مة                              
 نها دوذمن تؤبآ طاظا خوة ناظآ  -976

 حةتا كو ذ مة ب هةزارا كةتنة ناظآ                             
 دة ظَيجة ئةم نزا دوذمن مة كينة؟  -977

 ذ كوردا ظا ل ثَيشا وا مةشينة                                     
 حةضى كو ذ وا وةرآ كوشنت زرارة  -978
 حةضى كو ذ مة وةرآ كوشنت خوسارة                           
 ئةوآ كوشتى ذ هةردوو ال ذى كوردة  -979
 ة؟ذ ئةو بن يان ض ئةم بن ئةظ ض دةرد                           
 ذ بةر ظآ ظا دببينآ تؤ ب هةزارا  -980
 كوردا كةتنة ظا دؤل و شهارا ض                                    
 نزان دارا دبن خوة وا بِرينة  -981
 بظن يان ذى نةظن هةر ئةو كةتينة                              
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 وةكى ديوارآ خانى كو هلينن  -982
 وةشيننلذ بؤ دا سةرخوةدا وى ه                                  

ييععيعي  االعععدا  باننععا سععاهرو  ومتيقظععو  السععاليبه امليتويععة       
نقا عييه كاالسود لنفنيعه  نوسوف يرى بانه ياصر من كل ارهات ا  

 عن الوجود:
ولكن ماذا نعمل يا  الذين نقاتيه  ه  اكراد من بعين جيعدتنا ال   

واالالف مععنه  يف مقدمتععه يمععن قتععل  اطععو العععدو خطععو  اىل االمععام اال  
 ىقع ممنه  يغريمأسوف عييهو ومن قتل منا خسرناهو وال يعرف هؤال  احل

بانه  يقطعو  الغصن الذي ه  عييه ياذا قطع الغصعن وقععوا يف اماويعةو    
يمثيه  كمثل من يهدم جدرا  البيت وهو يف داخيه وال يعي  انه اذا هعدم  

تيه ولكعن معن ايعن مع  هعذا العتفكري       اردرا  يا  السقف سيخر عييه ويق
 ومالي  الدنانري قد اعمت عيونه  وسدت أذانه .  
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 بةختآ مة ئةظة، ئةم ثآ رازينة
 بال هؤ بآ ئةظة بةختآ مة كوردا  -983

 ب وى رازينة دآ رابن د بةردا                                     
 بطةرهن تو لسةر رووكآ زةمينآ  -984
 نةكة باوةر كةسى وةك مة ببينآ                                

 ل هةر ضار دةولةتا ئةم بآ زرارن  -985
 بةىَل سةر مة هةرؤ قامضى و دارن                                
 حةتا كو كَير نة طَيذَى هةستووآ مة  -986

 حةتا بةندك نةضآ سةر ئوستووآ مة                          
 جتا دةستآ خوة ئةم نادن ضةكا خوة  -987
 هةر و هةر دآ شدينن بةندةكا خوة                             
 بةىَل كو كَير طها هةستوو بزانن  -988
 دظى عةرديدة بةس هةر ئةم بةرانن                             
 ئةظا كَيرك طها هةستوو نةما ئةم  -989

 دظى عةرديدة روونن تةظ كول و غةم                            
 بال ئةو زاننب ئةم تةظ بنةرخن  -990
 كةِرآ وا دآ دكؤرآ وارة دةرخن                                  
 ذ مَيذدة ضةند هةزار سالن د ظردة  -991

 حةموو زانن ئةوآ روونشتى كوردة                              
 ةك شالتىدة ظَيجة نووظة بآ ئؤل  -992

 وةالتى ىذ دةست كوردا دةرينآ ظ                                 
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 نكارآ وةالتى ذ دةست كوردا دةرَيخآ سكة

 
 كية باوةر بكَى ئةو دآ بكارآ  -993

 ضقا بينن ذ دةستآ وى زرارآ                                     
 ك لدةسنتبال ئةو زانبآ ئةم ضة  -994
 ل ثَيشبةر وا وةكى ديوار و رسنت                                 
 لسةر وا دآ رةشينن طورز و دةربا  -995
 حةتا كو ئةو حةموو مبرن ذ كةربا                               
 حةتا كو يةك ذ مة روح تَيدة مابآ  -996

 ضاظآ مة خويابآحةتا رؤنى ل                                   
 ئةمآ دةستَى خوة سةر طورزى شدينن  -997
 ئةمآ تؤىَل ذ خوين رَيذا هلينن                                   

 ئةمآ ظا كؤرت و ظا دؤل و نةواال  -998
 ذ وا ثر كن د نَيظ رؤذان و ساال                                   
 ائةمآ كن كو طور و هرضآ مة كورد  -999

 ذ وا تَير بن دظا ضؤالن و عةردا                                   
 دخون سووندآ ب يةزدانآ دلؤظان  -1000
 ددن سؤزا ضقا خؤرتآ مة كوردان                                
 ئةمآ مت باظ و باثريا ب ضاظ دن  -1001
 ظدنب خوينا خوة ئةمآ عةردآ خوة ئا                         
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 مة سؤز داية باظ و باثريا ئةم نارةظن

 
 ئةمآ رَيكا ئةوان ئريؤ مةشينن  -1002
 ئةمآ دوذمن بطورزآ خوة هةذينن                              
 جهآ وا بؤ مة ثاراستى ب خوينآ  -1003
 خةباتا وا كرى سةر ظآ زةمينآ                                  
 رن تا كو مبيننئةمآ سةر وآ هة  -1004
 ضقا رةجنآ دظآ رَيكآ ببينن                                     

 ى يا شةعبا خوة ضَيكندئةمآ ئازا  -1005
 حةضى طوندآ خرابوويى ظة لَيكن                               

 كار بنيئةمآ بؤ ثَيشظةضوونآ هار  -1006
 ش و نةزانينآ نةيار بنذ بؤ ئَي                                   

 ئةمآ هةردةم هةظاىَل راستيَى بن  -1007
 نةيارَى  حيلة و بآ بةختيآ بن                                  
 ئةمآ بطرن رآ يا هةر ضى كو كوردة  -1008
 رآ يا مةردآ مرن تةظدة دظردة                                  
 خوينآ ئةمآ عةردآ خوة ثارَيزن ب  -1009
 دطةل دؤستا ئةمآ ضينن ئةظينآ                                
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 ئةمآ وةالتآ خوة ئاظا كن
 

 ئةمَى ذينآ بكن كةيف و تةناهى  -1010
 ئةمآ عةردآ بكن طؤظةند و شاهى                              
 ئةمآ دةستآ خوة دن دةستآ هةظاال  -1011
 قةبوول ناكن ذ كةسكى قيل و قاال                                
 بوهوشتا سةر دنآ دآ بآ جهآ مة  -1012
 ئةوآ بن )قيبلة( ضةند هاظينطةهآ مة                        
 دناظ خةلكَي دة دآ دةنطآ مة رابآ  -1013
 طةىَل مة دآ دطةل خةلكآ برابآ                                 
 ببينآ ذنوو خةلكآ طةىَل كورد  -1014

 مة ذى ناظةك هةبآ سةر ظآ زةمينآ                           
 ذنوو خةلكآ ببينآ ئةم ض تؤظن  -1015
 نة كو ئةم رةنطآ جريانآ خوة هؤظن                            
 د وآ رؤذآ ذ بؤ يةزدانآ هَيذا  -1016

 ائةمآ تةظدة بكن سوجدة و نظَيذ                                
 بةرآ خو دآ بدن دينآ )حممد(  -1017
 لسةر وى بن )صةالتآ( رةببآ )ئةجمةد(                        

 ئةمآ نوو مةدرةسآ دينى ظةذينن  -1018 
 )فةقى( دآ نووظة سةدسةد تَيدة خوينن                        

 ئةمآ مزطةفتآ سؤتى نووظة لَيكن  -1019
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 دبستانا ذ زارؤكا رة ضَيكن                                         
 بلند كن دةنطآ قورئانا )منةووةر(  -1020
 بكن قريين حةموو: )اهلل أكرب(                                     
 ذنوو دآ )ثةرلةمانآ( بؤ خوة ضَيكن  -1021

 دة )دستوورآ( جووان بؤ مة دةرَيكن                             
 و يةك دآ وةزيرا بؤ خوة راكن يةك  -1022

 ض تةنطاظى هةبآ ئةو دآ بةالكن                                 
 طةىَل كوردى حةموو تةظ خَير و بَير بآ  -1023
 ذنوو كا )يووسفى( ئؤغر تة خَير بآ                             

 
مععة واخععريان ارجععو مععن اهلل الكععري  ا  يويعع  احلكومععة الكرديععة القائ   

بقيعاد  ابععن احلبيعب البععارزاني السعيد مسعععود البعارزاني خلدمععة ارمععاهري يف     
كردستا و وا  يوحد كيمته  وا  ميعأل قيعوبه  باالميعا   ع  هعذا الشععب يف       
احليععا  احلععر  الكرميععةو وبععالعي  بععا  كععل اععوراته  السععابقة الععيت مل تسععتطع  

ه  وضعرب بعضعه     قي  اهدايها ا  سببها الوحيد كا  تفر  االكعراد انفسع  
بععالبعاو وانهعع  الععذين ايشععيوا اععوراته  السععابقةو وليتععذكروا قععول املععؤر        
الكبرياللونكري   موض ان االسباب بدقة متناهية حول ععدم متكعن الالبابعا      
من تشكيل دولعة مسعتقية ييقعول: لعو مل ينشع  امعرا  البابعا  عيعى انفسعه           

امععارته  واتسعععت ويضععربوا بسععيف الععا  والفععرس ابنععا  كردسععتا  لععدامت  
واصععب ت يف موقععف يهععدد حكععوميت الععا  وايععرا و وال ريععب ا  البابععا  لععو   

زروا مع اردال  وبقية امعارات كردسعتا  الكعربى العيت كانعت عيعى اسعتقالل        أت
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تام يعالنو وتابعة اليرا  وتركيعا امسعا النعتة ا عاده  دولعة كرديعة كعبري  ال        
ولعة العثمانيعةو ولكعن املطعامع     تقل باملساحة وعدد النفعوس ععن ايعرا  او الد   

الشخصية ب  امرا  االكرادو واحلروب الدينية ب  السنة والشيعة كانعت معن   
 اكرب العوامل يف زوال االستقالل الكردي. انتهى

هذا وكيي امل با  الشباب الكرد الذي عيى كاهيه املعول قد وصل  
ملاضععيةو اىل مرحيععة ناضععجة يف الثقايععة العصععريةو وتشععبع مععن التجععارب ا  

يعرف الدا  وا يع عيى العالج وارجو من اهلل العيي الكري  ا  يويقه عيى 
استعمال هذا العالجو وهو وحعد  كعل االكعرادو ييعربأ بعاذ  اهلل وعنعد ذلع         
حيعع  لييوسععفي ا  يععودع ارمععاهري الكرديععة ويععودع احليععا  مطمتنععان عيععى  

                                    مصري الكرد وكردستا  واهلل املوي  وعيى اهلل التال .   
 خادم العي  والعيما                                             

 ليوسفي يمودا                                            
 -م 3/4/1998                                                  

 هـ               6/12/1418
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 ذ بزاظ و ضاالكيَين سةنتةرى

 
 

 وةشان و بةالظكريَين سةنتةرى: 
 

 ئَيك/ زجنريا ظةكؤلني و بابةتَين كوردى  
 
جا  برتولينو الص في يرنسي  الكورد: معو نه و تعاراه و وقائعده  املوععود       1

الذي متناه الشاعر ا دى خانيو اعداد وتقدي  مجيل يمعد مصعطفى اللعوا     
 . 2007 عسكري متقاعد  الدهو و

عبععدالفتا  عيععي البوتععاني الالععدكتور و موقععف االحععًاب السياسععية العراقيععة مععن   2
  .2007الدهو و  1970-1946القضية الكوردية 

 ترمجعه ععن الفارسعيةو نعًار أيعوب      . ث اكوثف )هاكوثيـان(، الكـورد الطـوران،   ط  3
 . 2007و تقدي  ومراجعةو عبدالفتا  عيي البوتاني الالدكتور و الدهو و طولي

ــوردي         4 ــانا ك ــةنطَين ثةخش ــديم(، ذ ثَيش ــداد وتق ــكي )اع ــراهيم دوس ــني اب حتس
 (.2007)دهؤك،  1968-1885خةليفة يووسفَى بايةزيدى 

أديب معو  الالدكتور و يف سبيل العروبة القضية الكوردية ب  االمس واليعومو    5
  .2008تقدي و عبدالفتا  عيي البوتاني الالدكتور و الدهو و 

ايدو  والت الشخصية الكوردية حنو احلدااة دراسة ميدانيةو مراجععة  رجائي ي  6
  .2008وتقدي و عبدالفتا  عيي البوتاني الالدكتور و الدهو و 

بععيا جععي. المععربتو الواليععات املت ععد  والكععورد دراسععة حععاالت عععن تعهععدات الواليععات      7
ه عععن  املت ععد و تقععدي  ومراجعععةو عبععدالفتا  عيععي البوتععاني الالععدكتور و ترمجعع       

االنكييًيععةو مركعًع الدراسععات الكورديععة وحفععم الواائ /جامعععة دهععو و الدهععو و       
2008.  
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شاه ئيسماعيل صةفةوى و دامةزراندنا دةولةتا ، دكتور ئةمري حوسَين خوجنى  8
، ضــاثخانا زانكويــا وةرطَيرانــا ذ زمــانَى فارســى: نــزار ئــةيوب طــوىل صــةفةوى، 

 .(2008، دهؤكدهَوك، )
و 2003 - 1991 و سياسة تركيا  اه كوردستا  العرا  وامريكا وهرام باوسيا  9

 و الدهععو وجامعععة دهععو  لععيو مطبعععةطــوترمجععه عععن الفارسععية: نععًار ايععوب  
2008 . 

عيي ارًيريو دور االنتيجنسعيا الكرديعة يف احليعا  السياسعية قاملثقفعو  الكعرد يف         10
 . 2008و دهؤ ال دهو و سوريا انوذجان[و مطبعة جامعة

 ودهععو الو أديععب معععّو و االكععراد يف لبنععا  وسععورياو مطبعععة جامعععة دهععو       11
2008 . 

معات العراقيعة   ودلشعاد نعمعا  يرحعا و معانعا  الكعورد االيًيعدي  يف ععل احلك         12
 وو دراسة يف خطط ووسائل ترحيل وتهجري وتعريعب االيًيعدي   1921-2003

 . 2008 و الدهو ومطبعة جامعة دهو 
ــتون   13 ــةر م. ساكس ــاجنى   ، ويل ــا كورم ــا كوردي ــَين    -رَيزمان ــدةك دةق ــةل هن د ط

ــدنَى ــا      - خوان ــد، ضــاثخانا زانكوي ــر حمم ــاخر عم ــزي: ف ــران ذ ئينطلي ، وةرطَي
 .(2008 ، )دهوك،دهؤك

عيعى احلركعة الت رريعة القوميعة      1955أار حيف بغداد و شريزاد زكريا يمد  14
  .2009 و الدهو والكورديةو مطبعة جامعة دهو 

و Note in the Kurdish Situationنوئيلو مالحظة يف الوضعية الكورديةو  امليجر  15
  .2009 ودهو ال تقدي : أ. د. عبدالفتا  عيي البوتانيو مطبعة جامعة دهو و

جا  برتولينو الص في يرنسي  الكورد: مو نه و تاراه و وقائعده  املوععود العذي      16
معد مصعطفى اللعوا  عسعكري     متناه الشاعر ا دى خانيو اععداد وتقعدي  مجيعل ي   

 . 2009متقاعد   الطبعة الثانيةو مطبعة جامعة دهو و الدهو و 
شؤرشــا كــوردَين توركيــا و كاريطــةريا وَى ل ســةر ثةيوةنــديَين  كــاوة بــةيات،   17

ــَى)  ــَين ئريان ــانَى فارســى: موســةدةق   (، 1932-1908دةرظــة ي ــران ذ زم وةرطَي
 .(2009 ،دهؤك)تؤظى، ضاثخانا زانكويا دهؤك، 
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العدكتور زرار صعدي  توييع و كييعة اآلداب جامععة دهعو و كردسعتا  يف العهعد           18
 ودهعععو الم و مطبععععة جامععععة دهعععو و  1411-814/1337-737ارالئعععري ال

2009 . 
الت عالف العدميقرا ي الكععوردي يف سعورياو  يعة تعريععب امسعا  املعد  والقععرى         19

 . 2009 ودهو السورياو مطبعة جامعة دهو و -الكوردية يف كوردستا 
 2008-1898سعوريا   -عيي صعاحل مريانعيو احليعا  احلًبيعة السعرية يف كوردسعتا          20

رصد واائقي ملسعري  اكثعر معن قعر  معن تطعور العوعي القعومي يف ارعً  ارنعوب           
سياسيةو تقدي  ومراجععة : أ.د. عبعدالفتا    -الغربي من كوردستا و دراسة تاراية

 . 2009 ودهو ال و عيي حييى البوتانيو مطبعة جامعة دهو
و قععادر سععيي  مشععوو دراسععات يف تععاري  الكععورد   فرحــان  الععدكتور عععدنا  زيععا   21

 . 2009 ودهو الااليًيدي و مطبعة جامعة دهو و 
اىل االنكييًية د. ياضل خديدهو تاج العاري  الشعي   ترمجه عبدالر ن املًوريو   22

  .2009دهو و عدي بن مساير الكوردي امكاريو مطبعة جامعة دهو و ال
  الععدكتور عبععداهلل غفععورو التشععكيالت االداريععة يف غربععي كردسععتا و تشععريعاتو   23

  .2009و دهو القراراتو قوان و مطبعة جامعة دهو و 
ضـاثخانا زانكؤيـا دهـؤكَى،     -( مةمحوود يووسـفى، شـعر: ئـةظ هنـةك ئـاهَى دىل      24

 .(2009 ،دهؤك)
ضـاثخانا   -ةل و هنـدةك هـؤزانَين وى   ( ذ بةرهةظكرنا نعمةاهلل نهَيلى، جةطةرثـ 25

 .(2009 ،دهؤك)زانكؤيا دهؤكَى، 
نـاظَين ئيسـالمى،    -ئانَى مارى شيمل، وةرطَيِران ذ فارسى: مةسـعود خالـد طـوىل    ( 26

 (.2009، دهؤك)ضاثخانا زانكؤيا دهؤكَى،  -ظةكؤلني 
عصـمت شــريف وانلــى، ثالنــا جينوســايدكرنا كةمايــةتيا كــوردان ل ســوريَى..    27

ــؤ كــوردى: مصــدق تــؤظى،       د ــةرةبى ب ــوريَى، وةرطَيــِران ذ ع ــوردى ل س ؤزا ك
 .(2009 ،دهؤك)ضاثخانا زانكؤيا دهؤكَى، 

جؤطرافيـــاى باشـــوورى كوردســـتان،  -عةبـــدولة غـــةفور )الـــدكتور(، ئـــةتنؤ   28
 .(2010)دهوك،  ضاثخانا زانكؤيا دهؤكَى،
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 ضــاثخانة  سععتا و   عبعداهلل غفععور الالعدكتور و تقسععيمات كشععورى در شعر  كورد   29
 .  2010 ودهو الزانكويا دهو و 

  عيي صعاحل مريانعيو سياسعة التمييعً القعومي و عالت التعريعب احلكوميعة يف         30
 -و دراسععة تارايععة  2008تشععرين االول  5 -1928آب  7سععوريا  -كوردسععتا  

سياسيةو تقدي  ومراجعة : عبدالفتا  عيي حييى البوتاني الالدكتور و مطبعة 
 . 2010 ودهو ال و جامعة دهو

هـرَى عوريـان، ضـارينةيَين، وةرطَيـران بـَو كرمـاجنى حتسـني دوسـكى،          ابابا   31
 .(2010، دهوك)ضاخبانا زانكَويا دهَوكَى، 

ــران ذ     خمتصععر أحععوال األمععرا  ال 32 ــن هــةكارى( وةرطَي كورتيــةك ذ ديرَوكــا مريَي
 . 2010 و الدهو وفارسى، نزار ئةييوب طوىل، ضاخبانا زانكَويا دهَوكَى

كورد/صععوت االكععراد مععن تطععور   دةنكــى  عيععي صععاحل املريانععيو موقععف جريععد   33
سياسععيةو  -و دراسععة تارايععة  1997-1977االوضععاع السياسععية يف كوردسععتا    

تقدي  ومراجعة : عبدالفتا  عيي البوتاني الالدكتور و مطبعة جامعة دهو و 
 . 2010و دهو ال
والسععبيل لبنععا  يكععر قععومي كععوردي     حععواس يمععودو املشععهد الثقععايف الكععوردي 34

معاصععر تجمموعععة مقععاالتتو تقععدي  ومراجعععة عيععي صععاحل املريانععيو مطبعععة  
 . 2010 ودهو ال جامعة دهو و

  عيي صاحل املريانيو الواائ  الفكريعة والتنظيميعة لي ركعة السياسعية الكورديعة      35
 ودهععو الالميععف واععائقي و مطبعععة جامعععة دهععو و      2008-2000يف سععوريا 

2010 . 
  عبدالفتا  عيي البوتاني الالدكتور ؛ عيي صاحل املريانيو واائ  بريطانيعة ععن   36

و مطبعععة 1931-1927  ئــاطرىسععوريا يف اععور  آرارات ال -مشععاركة كوردسععتا  
 . 2010 ودهو الجامعة دهو و 

  ستار العبودي الالدكتور و األستاذ الدكتور كمال مظهعر أ عد املدرسعة العيميعة     37
قية الصادقةو تقعدي  : أ.د. عبعدالفتا  عيعي البوتعانيو مطبععة      والو نية العرا
 . 2010و دهو الجامعة دهو و 
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بععع   2009 -1949ة االسعععرائييي -  عيعععي صعععاحل املريانعععيو العالقعععات الاكيعععة  38
 . 2010 ودهو الاالستقرار والتأرج و مطبعة جامعة دهو و 

ااف دولعي آخعر بثقايعة    عبداهلل عيي عبعو الالعدكتور و اليعوم العدولي لنعوروز اعع        39
 . 2010 ودهو الالكورد وتاراه و مطبعة جامعة دهو و 

دراسعة تارايعة    - الععرا  -جميعس قيعاد  الثعور  يف كوردسعتا     شريزاد زكريعا يمعدو      40
 . 2010 ودهو الو مطبعة جامعة دهو و 1970-1964  سياسية عامة

ـــ   41 ةتى عَيـــراق لـــة عـــةلي تةتـــةر نَيروةيـــَى )الـــدكتور(، ســياســـــةتى حكووم
بةرطى يةكةم،  - 1991ـ1975كوردسـتان لة سايةى بةَلطةنامة فةرمييةكاندا 

 .(2010 ،دهوك)ضاخبانا زانكَويا دهَوكَى، 
ضـاخبانا زانكَويـا   ، ضـابا دووَى،  ( مةسعود خالد طوىل، ثارضةيةك ذ كولتؤرَى مة42

 .(2010 ،دهوك) دهَوكَى،
لواععائ  العثمانيععةو مطبعععة جامعععة دهععو و  داود مععراد اخلتععاريو االيًديععة يف ا( 43

  .2010الدهو و 
امساعيل نوري الربيعي )الدكتور(، ماقويل و هةذار )ديروكا شةرَين خاض هـةلطران(   (44

ز، وةرطَيران ذ زمانى عةرةبى ذَيهات حمةمـةد حمةمـةدتاهر، ضـاخبانا    1095-1291
 .(2010 ،دهوك)زانكَويا دهَوكَى، 

ـانى ئـةملانى حـةجى    ( كارل مايى، دةربازبون45 ةك د كوردستانا كيظى رِا، وةرطَيران ذ زم
 (.2010جعفر، ضاخبانا زانكَويا دهَوكَى، )دهوك، 

 2009-1991تطور الواقع الص ي والتنمية االجتماعيعة والبيتيعة يف يايظعة دهعو        46
ي آيا و إعداد سالم يواز العبيعديو تقعدي  ومراجععة أ. د. عبعدالفتا  عيع     -مقارنات-معطيات

 . 2010 ودهو الالبوتانيو مطبعة جامعة دهو و 
ــتان لـة    47 ــياســةتى حكوومةتى عَيراق لـة كوردس ( عةلي تةتةر نَيروةيَى )الدكتور(، س

ــ1975ســايةى بةَلطةنامــة فةرمييةكانــدا  بــةرطى دووةم، ضــاخبانا زانكَويــا  - 1991ـ
 (.2010دهَوكَى، )دهوك، 
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صععف ات مععن الععذاكر  املوصععيية تجمموعععة   عبععدالفتا  عيععي البوتانيالالععدكتور و    48
مقاالت ومقابالت ومواضيع عن تعاري  املوصعل القريعبتو مطبععة جامععة دهعو و       

 . 2010و دهو ال
ـاعرَين بامـةرنَى، ذ نالبةنـدَى مـةزن بـَو نالبةنـدَى بضـويك،        49 ( عبدالرمحن بامرنى، ش

 (.2011ضاخبانا زانكَويا دهَوكَى، )دهوك، 
ناصعر خسعرو ععرب املنعا   الكورديعةو مطبععة جامععة        امساعيل بعاديو رحيعة    (50

 . 2011دهو و الدهو و 
ـا    ( صديق حجي ولي، كورتنظَيسا ذمـاران )بـَو لـةزَى و كـورتيَى(،    51 ضـاخبانا زانكَوي

 (.2011دهَوكَى، )دهوك، 
ـا دهـَوكَى،     ( صديق حجي ولي، بـروذَى هـةظطرتنا زمـاني كـوردي،    52 ضـاخبانا زانكَوي

 (.2011)دهوك، 
يسكار، رةمـةزانَى جزيـرى د ديظضـوون و تويذاندنـةكا ديـرت دا قةفتـةك ذ       ( نظ53

ـا دهـَوكَى،     هةلبةستَين وى، كَومكرن و تويذاندن امساعيل بادي، ضـاخبانا زانكَوي
  (.2011)دهوك، 

ضـاخبانا زانكَويـا دهـَوكَى،     سةعيد دَيرةشى، بـةرمايَيت ديوانـا فـةقيَي تـةيرا،    ( 54
 (.2011)دهوك، 

ـا دهـَوكَى،    هـزر، -سياسـةت -يدي، بابةتَين بـذارة، ئـةدةب  ( دملان ئام55  ضـاخبانا زانكَوي
 .(2011 ،دهوك)

ضــاخبانا زانكَويــا دهــَوكَى، )دهــوك،    ســةعيد دَيرةشــى، بةرثــةِرةك ذ ديرَوكــَى،     (56
2011.) 

تةحسني ئيرباهيم دَوسكى، ئيخوان د تـةرازييَى دا، ضـاخبانا زانكَويـا دهـَوكَى،      (57
 .(2011 ،دهوك)
ةمةد جةواد ئاسايش زارضى، لَيكَوَلينةوةيةك لة سةر كَيشةى كَوسـَوظَو لـة   ( حم58

يةطسالفيا، وةرطَيِران لة فارسيةوة ساالر عادل حسن، ثَيداضوونةوةى م. نـزار  
 .(2011 ،دهوك)ئةيوب طوىل، ضاخبانا زانكَويا دهَوكَى، 
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يي صاحل املريانعيو     بة من الكتاب العرب والكوردو الكورد يف مهب العربو تقدي  ع59
 . 2011دهو و المطبعة جامعة دهو و 

الععرا    -عبدالفتا  عيي البوتاني الالدكتور و االسالم السياسي يف اقيي  كوردسعتا     60
  .2012مالحظات وانطباعات تأراية وسياسيةو مطبعة جامعة دهو و الدهو و 

قائعد الثعور    عبدالفتا  عيي البوتاني الالدكتور و معال مصعطفى البعارزاني      61
 . 2012دهو و المطبعة جامعة دهو و  الكوردية ومرشدهاو

مذكرات مجيعل حعاجوو تقعدي  عيعي صعاحل املريانعيو مطبععة جامععة دهعو و            62
  .2012الدهو و 

  آزاد ا د عيي الالدكتور و دور احلركة الكوردية يف االنتفاضة السعورية خعالل   63
 . 2012و مطبعة جامعة دهو و الدهو و 2011عام 

، ميـان( دا  فتينامـا )ثـة   وَي د حـة  دانـا  ت ورةنطظـة  بييـة  ئـةدة ( عسمةت خـابوور،  64
 (.2012ضاخبانا زانكَويا دهَوكَى، )دهوك، 

اقيععي    -هععات ويسععي خالععدو مشععكية املنععا   املتنععازع عييهععا يف العععرا         ذ  رو65
  .2012و مطبعة جامعة دهو و الدهو و -كوردستا  نوذجان 

ــذووا مــة ومــةمحوود يووســفى  66 ضــاخبانا  ودطــةل كاروانــآ شــةهيد و بــاثريا  مَي
 .(2012 ،دهوك)زانكَويا دهَوكَى، 

 
 
 

 دو/ هةلبذاردة، بةالظؤكةكا هةيظانةية ب كوردى و عةرةبى دةردكةظيت:
 

شععباط ال و 1رالععف بععياسو حععدود الععدم: الطريعع  اىل شععر  اوسععط ايضععلو العععدد ال   1
2007.  

ور و السعبيل رععل الععرا  خيعاران اسعااتيجيان      عبدالفتا  عيي البوتانيالالعدكت   2
  .2007آذارال و 2ليكوردو العدد ال
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لقا  يضائية العربية مع رئعيس اقيعي  كوردسعتا : السعيد مسععود البعارزانيو         3
 . 2007نيسا ال و 3ال تقدي  عبدالفتا  عيي البوتاني الالدكتور و العدد

 . 2007آيارال و 4ال نًار ايوب حسنو الكورد يف اقيي  خراسا و العدد  4
الفييععد مارشععال هييمععوت يععو  كععارل مولتكععهو الكععورد وكوردسععتا  يف رسععائل    5

 . 2007حًيرا ال و 5الفييد مارشال هييموت يو  كارل مولتكهو العدد ال
حيقة نقاش: كركو  ب  احل  الكوردي والتهديد الاكي واالعاا  العربعيو    6

 . 2007ييولأال و 6العدد ال
الععرا : بع  العدائر  الو نيعة والعدائر  القوميعة يف       -كوردسعتا  حيقة نقاش:   7

تشععرين ال و 7سععيا  املععتغريات عيععى السععاحات الدوليععة واالقييميععةو العععدد ال      
  .2007االول

شاكر النابيسي الالدكتور و ضعف التيار العدميقرا ي يف الععامل العربعيو الععدد       8
 . 2007تشرين الثانيال و 8ال
 و 9السنجار  دراسة عن سياسة التعريعبو الععدد ال   الطشنكفا  يمود كري و   9

 . 2007كانو  االولال
امساعيل بشعكجي الالعدكتور و سياسعة الدولعة الاكيعة ازا  احلقعو  القوميعة          10

ليشعب الكعوردي معن خعالل رسعالته اروابيعة ملنظمعة توقعف التععبري احلعرت          
كتور  العدد و تقدي  عبدالفتا  عيي البوتاني الالد21/5/1991االمريكية يف 

 . 2007كانو  الثانيال و 10ال
يمد لطيعف عبعدالرحي  الالعدكتور و معاذا جعرى لكوردسعتا  احلمعرا ؟و تقعدي            11

 . 2008شباطال  و11عبدالفتا  عيي البوتاني الالدكتور و العدد ال
 .(2008رئادا، )(12رؤمان ضية ، ذمارة )يمد لطيف عبدالرحي  الالدكتور و   12
ــة،   لرحي  الالععدكتور و يمععد لطيععف عبععدا   13 ــةكبوويى ظ ــةكى ي ــةر ب زمان ب

 ،(13ظةطوهاسنت ذ ئةلفابَى يا التيين بو عةرةبى شظان قاسم حسن، ذمارة )
 .(2008كانوينا دووَى)
ير  وجيه كوارانيو لقما  ابراهي  يوو ارالية الكوردية يف ل بنا و ترمجه عن ( 14

 . 2008آيارال و 14االنكييًية ياخر عمر يمدو العدد ال
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ــةماىل     15 ــا كـ ــتان( وبزاظـ ــةيا )ِرؤذ كردسـ ــتةفا ئةتروشـــى، ِرؤذنامـ خليـــل مسـ
 .(2008خزيرانا) ،(15"ظةكولينةكا بةلطةنامةيى"، ذمارة )

مارتن ظان بروظنسن، الكورد واالسالم، ترمجـة عـن االنكليزيـة فـاخر عمـر        16
 .(2008أيلول) ،(16حممد، نزار ايوب طوىل، العدد )

ةتروشى، ِرؤذنامةيا )ذيانةوة( ودوو هةلويستَين ذَيك جودا خليل مستةفا ئ  17
( 1926-1924ذ شـــَيخ مــــةمحودَى بـــةرزجنى وشــــَيخ ســـةعيدَى ثــــريان )   

 .(2008ضريا ئَيكَى) ،(17ظةكولينةكا بةلطةنامةيى، ذمارة )
ــار )  ( 18 ــةذى شويشـــنت و تـــريور، ذمـ ــايي، مـ ــان ئـــةمني مـ ــريا )(، 18زيرظـ ضـ

 .(2008دووَى
دكتور(، كوردَين ئَيزدى، وةرطَيران ذ زمانَى عـةرةبى بـؤ كـوردي    )ال معو أديب   19

 .(2008كانينا ئَيكَى) ،(19داود مراد خةتاري، ذمارة )
كانينــــا ) ،(20اومســــان صــــربى، تارخيــــا كــــورد و كوردســــتانَى، ذمــــارة )   20

 .(2009دووَى
جةبار قـادر غفـور )الـدكتور(، لـة بةَلطةنامـة و دةكيومَينتـةكانى شؤرشـى          21

 .(2009شوات، )(21ذمارة ) -ئةجنومةنى سةركردايةتى شؤرش - يلولئة
 بني املمكن واملستحيل. 1975زيرظان امني، تعديل اتفاقية اجلزائر   22
ب   23 أ. د. عبععدالفتا  عيععي البوتععاني التقععدي  واعععداد و صععوت كردسععتا  جريععد  احلعًع

  .1962آبال  1الدميقرا ي الكردستانيو منطة بغدادو العدد ال
ث.د. عبدالفتاح علي بوتاني، موصل، باذَيرَى جـوطرافى و ديرؤكيـَى كـورد      24

 و عةرةبانة.
ــدةليَى و        25 ــَى طةن ــوردي د روي ــةظانيا ك ــانى، رؤذنام ــي بوت ــدالفتاح عل ث. د. عب

ــدي      ــةل دةســهةالتداريا حةمي ــا )كوردســتان( دط -1898ســتةمَى دا، ســةربؤرا ي
1902. 

رَين سَيرتَى د ئةدةبياتا كالسـيكى دة،  عةبدررةمحان ئاداق )الدكتور(، شاع (26
 (.2009كانوونا دووَى)وةرطَيران ذ زمانَى تركى حمةمةد مةسعوود، 

السععورية تقععرا   يف زيععار  يمععود    -عيععي صععاحل املريانععيو العالقععات االيرانيععة    (27
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 . 2010اذارالتو 2010شباط  25ا دي جناد اىل دمش  يف 
الكورديعة يف الفعا  الراهنعة بع  معد      خضر دوميعيو رؤيعة لواقعع الصع اية      (28

 . 2010ايارالوجًر ام مواكبة ليتغيريو 
ساليا وةغةرا داوَى يا سةركردَى شورشا ئاطرى  34مصدق تو ، د بريهاتنا  (29

ذةنةرال ئيحسان نوري باشا دا: ياشار خامن هةظذين و هـةظاال روذيـن دذوار،   
 .(2010ئايار)
  رد وتيارات االسالم السياسي   املنطقة، ازاد امحد علي)الدكتور(، الكو (30

 (.2011)حزيران، 
 س  ابراهي  الدوسكيو االمري بدرخا  ب  وشيو  الطريقة النقشبندية   31

  .2012ومالحظات اخرىو الكانو  الثانيو 
آزاد ا عععد سععععدو  الدوسعععكيالالدكتور و مدينعععة كركعععو  الكورديعععة يف ععععل    32

اليععة مععن منظععور اقتصععاديو الكععانو  الثععانيو     الظععروف الدوليععة واالقييميععة احل  
2012.  

 
 

 سَى/ ثةرتؤك و بادةكَين بةلطةيى:
 

الشععبة  /العراقيةو مديرية الشؤو  السياسية-وزار  الداخيية/مديرية االمن العامة  1
 .1977الثالثةو دراسة عن تركيا وموقفها من املسألة الكرديةو أييول

 26 -1964آذار  14رديععة واالدار  األمريكيععة بععدايات االتصععاالت بعع  الثععور  الك   2
مععن خععالل عععدد مععن واععائ  وزار  اخلارجيععة االمريكيععةو   1965تشععرين الثععاني 

 تقدي  عبدالفتا  عيي البوتاني الالدكتور .

 16سعوريا خعالل عهعد العرئيس حعايم االسعدو        -القضية الكوردية يف كوردسعتا     3
 .2000حًيرا   10 - 1970تشرين الثاني 

 10سععورياو خععالل عهععد الععرئيس بشععار االسععدو  -لقضععية الكورديععة يف كوردسععتا  ا  4
 .2008كانو  األول  30 - 2000متوز 
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 )ديظضونَين رامياري(: متابعات سياسية/ ضار

 

الكورديعةو ودالالت زيعار  رئعيس اقيعي  كوردسعتا        -ام  يونسو العالقات االمريكية   1
 . 2010شباطال و 1يكيةو العدد الاالخري  اىل الواليات املت د  االمر

ــان  امعع  يععونسو  2  2010آذار  7مععايىو انتخابععات جميععس النععواب العراقععي      زَيرظ
 . 2010شباطال و 2معيومات وإحصائيات وتوقعاتو العدد ال

 -  امعع  يععونسو اسععتتناف رحععالت القطععارات بعع  العععرا  وتركيععا الخععط موصععل  3
 و 3الععرا و الععدد ال   -ي  كوردستا  عنتاب  وااره عيى االوضاع االقتصادية يف اقي

 . 2010آذارال

 و 4  ام  يونسو القمعة العربيعة يف ليبيعا وتأارياتهعا عراقيعان وكردسعتانيانو الععدد ال       4
 . 2010نيسا ال

( زَيرظان ئـةمني مـايى، ئـةجنامَين هةلبـذارتنا و ثَيكئينانـا حكومـةتا نـوى يـا         5
 .(2010نيسان) ،(5عرياقَى، ذمارة )

 و 6العالقعات السععودية معع الععرا  ومعع اقيعي  كوردسعتا و الععدد ال           ام  يونسو6
 . 2010نيسا ال
 . 2010نيسا ال و 7ام  يونسو هل ليفيدرالية مستقبل يف العرا و العدد ال  7
و تععديل الدسعتور الاكعي وتااريهعا عيعى القضعية الكورديعةو        زَيرظان ئةمني مـايى   8

 . 2010حًيرا ال و 8العدد ال

العربيةو بداية مرحية جديد  تقعرا   يف   -ريانيو العالقات الكوردية   عيي صاحل امل9
و الععدد  2010متعوز   7-2زيار  الرئيس مسعود البارزاني لكل من االرد  ومصرت 

 . 2010آبال و 9ال
آب  13  هل ستساه  مبادر  حًب العمال الكوردسعتاني يف وقعف ا عال  النعار يف     10

 . 2010آبو ال 10؟و العددالالاكية حلكومةا مع السياسية العميية  ال و با2010
اييععول  12  عيععي صععاحل املريانععيو االسععتفتا  عيععى التعععديالت الدسععتورية الاكيععة  11

 . 2010اييولال و 11تاملقدمات والنتائة واملواقفتو العدد ال 2010
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آزاد ا د سعدو  الدوسكيالالدكتور و إسااتيجية امريكا يف منطقة الشر    12
 و الكانو  الثاني 12ات العربية يف منظور اقتصاديو العددالاالوسط والثور

2012.  
  ارشد  د يوو يوسف القرضاوي وموقفه من القومية الكورديةو العدد 13
  .2012 و الأذار13ال

 

 
 
 
 

 
 

 * كؤِر و طةنطةشة:
 ئَيك/ كؤِر

 

 و كوردستا  واالشكالية العراقيةو رجايى يايدالالكاتب واايل السياسي املصري  1 
  .2007الآذار

الالكاتعب واايعل   شـنطاىل خالل نصف قعر  معن التعريعبو كفعا  يمعود       شنطال  2
  .2007السياسي و الآب

 -دؤزا كوردى لـ توركيا )هةولدانـةك بـؤ ديتنةكـة نـو(، جبـار قـادر غفور)الـدكتور         3
 (.2007الثانياملختص بتاريخ تركيا املعاصر(، )تشرين 

ــةتني   4 ــتانَى و دةولـ ــةر و    دؤزا كوردسـ ــاكرةيى )نظيسـ ــاروان ئـ ــةر، كـ دةور و بـ
 (.2007الثانيرةوشةنبَير، وريظةبةرى سةتةاليتا كوردستان(، )تشرين 

  كوردستا  يف ععرا  معتغريو رجعائى يايعد الالكاتعب واايعل السياسعي املصعري و         5
  .2010النيسا 
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 دو/ طةنطةشة
 

  .2007القومية الكوردية ب  االث قوميات تعاي  ام صراع الآذار  1 
  .2007كركو  ب  احل  الكوردي واالعاا  العربي والتهديد الاكي النيسا   2
العععرا : بعع  الععدائر  الو نيععة والععدائر  القوميععة يف سععيا  املععتغريات عيععى -كوردسعتا    3

 .2007 و تشرين االول 7الساحات الدولية واالقييميةو العدد ال
 (.2008)نيسان -مةرج و ئةجنام  - ماى تيكرنا تركيا ذ بوَ كوردستانا عرياقَي  4

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



237  

 


	جلد كتاب ميزوويا مة دكةل كاروانى شهيد و بابيرا
	ميزووا مه 1

