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بيَشطؤتن
ميَذوويا كوردى يا ثرة ذ بةرطرى و شؤرةش و بزاظ و شةر و سةركةفنت و خؤثانان  ،ثرتيا بةرثةريَن ظىَ
ميَذوويىَ ب خوونىَ دنظيسينة  .كورد ضونكى خوةدان بريو باوةريَن كةظنة  ،ضونكى خودان كةلتور و رةوشةنبريييةكا
تايبةتة  ،ضونكى خوةي َى خوة و سامانةكى سروشتى يى ب بهاية  ،ضونكى نةيىَ ئامادةية دةست ذظ َى هةموويىَ
بةردة و نةيىَ فيَرة دةستا ذ كةسةكى رة دانة سةر يةك  ...بةهرا وان هةر مت د ميَذووييَدة رؤندك و خوون بووية .
هةلبةتة ذ ئاليىَ نظيسينا ميَذوويىَ ظة ذى زومل ىل هاتية كرنة و ثرتيا سةربؤر و سةرهاتييَن ب سةرىَ وانا هاتني  ،ذ
ئاليىَ بيانيان ظة هاتيية نظيساندنة  .لةورا دةما ل سةر روودانةكا ميَذوويى ئان ل سةر كةسايةتييةكا كوردى يا
ميَذوويى دنظيسني  ،ذ بةر كيَميا ذيَدةران طةلةك تةنطاظ دبني  ،و د ظىَ ليَكؤلينيَدة دةردىَ من ئةظ بوو .
من ليَكؤلينا خوة ل سةر مري جةعفةرىَ داسنى ئامادةكر  ،ذ بةركو ئةظ مريةكى كوردى داسنى ( ئيَزيدى ) بوو
 ،كو ئةظة بةرى ( )1168ساالن بةرطرى ذ  :ئاخ و ئايني و بريوباوةر و كةلتورىَ باظ و كاليَن خوة كرى  ،و زومل و
زؤردارى ل سةر مللةتىَ خوة قةبوول نةكرى و نةظيايى بيانى حوكمى ل مريطةها وى بكن  ،ذ لةورا سةركيَشيا
مللةتىَ خوة كر و شؤرةشةك ثيَكئانى  ،كو هةموو دةولةتا عةباسى ثيَظة مابوو حةيرى  ،و ب ئةطةرىَ وىَ شؤرةشىَ
كارى هةتا نها ناظودةنط َى خوة دناظ مةدة مينا سةركردةكى ثالةوان و ضرايةكى هةر مت طةش بثاريَزة و بهيَلة.
ئةظ ليَكؤلينة مة ل سةر ضةند بةشان دابةشكر  ،و مة هةولدا هةر بةشةكى ب كورتى بنظيسني و خوة ذ
دريَذة طؤتن َى دووركر  ،تاكو هةموو ثيَكظة وةك بابةتةكى كوت و تيَر و تةسةل ىلَ وةرة  ،كو هةر خووندةظانة بكاربة
مفاى ذىَ وةربطرة .
سوثاس بؤ ماال ئيَزيديان ل ئؤلدنبؤرط  ،كو ئةظ بؤ جارا ددوانة كؤنفرانسان ل دؤر كةسايةتييَن كورديَن
ئيَزيدى طريَددة  ،و ب باوةريا من ئةظ كارة ذ هةر كارةكى دن بريؤزترة كو مال و بنطةهيَن ئيَزيديان خوة ثيَظة مذوول
بكن  ،ضونكى ئةظ كار ب مفانة و دمينن ساخ  ،دةستخوةشيىَ ل هةموو خةباتكاريَن ماال ئيَزيديان ل ئؤلدنبؤرط دكم
 .سوثاس بؤ هةر كةسةكى ئاليكاريا من د وارىَ ثةيداكرنا ذيَدةران دة كرى .
هيظيدارم من كاريبة تشتةكى بكم هةذى ناظىَ مريىَ داسنيان ( ئيَزيديان ) مري جةعفةرىَ داسنى بة  .و
ثيَشوةخت داخوازا ليَبؤرينىَ ل سةر هةر كيَماسييةكا هةى دكم .

خيَرى بؤزانى
هةوليَر 2009/9/22
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()1
رةوشا كوردستانىَ * ل سةردةمىَ عةباسيان و هةتا راطةهاندنا شؤرةشا مري
جةعفةرىَ داسنى ل ساال (839ز224-ك) .
---------------------------------------------دةستهةالتدايا عةباسيان ل رؤذهةالتىَ – عرياقا نها – نيَزيكى ( )524ساالن ظةكيَشا  ،ئانكو ذ

(132ك-

656ك) ظى دةمىَ دريَذ ب سةدان روودانيَن سياسى و لةشكرى و هةمبيَز كربوون ،ب دةهان مللةت ل ذيَر حوكومداريا
ظىَ دةستهةالتىَ بوون  ،و مؤركا عةسكةرتاريىَ سيماي َى سةرةكى يىَ سيستةمىَ حوكمىَ وان بوو .
ئةلبةتة كورد ذى ذ وان مللةتان بوو يىَ كو ذيارا خوة ل ذيَر سياسةت و دةستهةالتدايا عةباسيان ب ريَظة دبر
َ .ىل كوردان رؤلةكى بةرضاظ د سياسةتا دةولةتا عةباسيدا نةدلةيزاند و ثةيوةندييَن وان دطةل دةولةت َى طةلةك د
سنورداى بوون  ،بةلكو كورد هةر مذووىل خوة بوون و ذ ناظ دؤل و ضيايان دةرنةدكةفنت  ،ئانكو بةرؤظاذى ترك و
فارسان  ،كو ئةظان خوة ب هيَز ظةكشاندة دعرياقيَدة و بةرةو بةغدا و سامرا ضوونة دناظ مؤفكيَن دةولةتا عةباسيدة ( )1ذ
ى عةباسيان ذ  :عةرةب ،ترك  ،فارس  ،فةراغنة  ،ئةسروسنية  ....هتد  ،يىَ
لةورا ذى دبينني ثيَكهاتيَن لةشكر َ
ثيَكئانى بوو ( )2ىلَ قةت ناظىَ كوردان دثيَكئانينا لةشكرىَ فةرمى ي َى دةولةتا عةباسيدة ناهيَت  ،بتن َى كورد دناظ
لةشكريَن بضووك دا هةبوون و ئةو ذى ب ريَذةيةكا كيَم و ئةكةرىَ كيَم ثشكداريا كوردان دناظ لةشكرىَ فةرميدة
دزظرتة دوو ئةطةريَن سةرةكى  :ئ َى يةكةمني كوردا خبوة خوة نة ددا ثيَش و نةدظيان بضنة دناظ لةشكريدة و
ئةطةرىَ ددوان ئةوبوو كو باوةريا عةباسيان ب كوردان نةدهات ( . )3طرؤظة ل سةر ظ َى يةكىَ ئةوة كو د هةموو
ميَذوويا دةولةتا عةباسيدة  ،نابينني كو كوردةكى ثلةيةكا بلند و هةستيار وةرطرتبة و ئةويَن كو هندةك ثلةذى
وةرطرتني ب هةذمارا تلييَن دةستانة و ثلةييَن وان ذى ض حسابةكا وةسا ذيَرا نة دهات كرن  ،هةر ذ بؤ منوونىَ :
 -1حةربىَ كورىَ عةبدلاليىَ راوندى :بةرثرسىَ ثؤليسيَن بةغدا و ثاشى يىَ ييَن مووسل بوو .
 -2عيسايىَ كورىَ يةزدىَ ئةنريوز  :بةرثرسىَ جلوبةرطيَن بنةماىلَ بوو .
ى عيسايىَ كوردى  :نظيسكارىَ (غةزىلَ كورىَ رةبيع) بوو .
 -3مووساي َى كور َ
 -4عةىل كورىَ عيسا  :ذ رةشةكيَن (يةحيايىَ كورىَ خالدىَ بةرمةكى) بوو .
 -5جيلوية يىَ كوردى  :رةشةكىَ ( ماموون ) ى بوو (. )4
هةرضةندة دئيَتة طؤتن كو كوردان طةلةك ثاريَزظانى ذ دةولةتا عةباسيان رة كرية  ،ىلَ ميَذوونظيسيَن موسوملان و
عةرةب هندة ثووتىَ نادةنة ظى ئاىل و زيَدة داكؤكيىَ ل سةر ظ َى يةكىَ ناكن (. )5
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طةلةك ميَذوونظيس بؤ هندىَ دضن كو ب تةمامةتى ضياييَن كوردان نة ل ذيَر دةستهةالتا عةباسيان دا بوون  ،و
لةشكرىَ ئيسالمى هةر ذ سةردةم َى عةمةرىَ كورىَ خةتابى (640ز20-ك) وةرة نةكارى بوو بطةهة هةموو دةظةريَن
كوردان  ،ذبةر ضياييَن وىَ و نةشارةزايا وان د ريَياندة(.)6
ل دةستثيَكا سةردةمىَ عةباسيان  ،و ب تايبةت ل سةردةم َى خةليفة (ئةبو جةعفةر ئةملةنسور)** _ ئانكو ل
ى خوة (خالد كورىَ
ساال (768ز149-ك) _ ضاظيَن وان كةفتنة وةالتىَ كوردان  ،هنطى ئةبو جةعفةر ئةملةنسور وةزير َ
بةرمةك)*** هنارتة ناظ كوردان تا كو وةالت و ئاخا وان بئيَختة ذيَر دةستهةالتا خوة( )7و ذ مووسل هيَرش برنة سةر
وةالتىَ كوردان  ،هنطى دةظةرا (ئاديا ين) – بادينانا نها  -ل ذيَر دةستهةالتا (مري كوهةزىَ داسنى)**** بوو  ،كو
ى و ضيياييَن داسن و دةظةرا ئاكرىَ و زيَبار بوو(. )8
حوكمىَ وى ل دةظةريَن:سند،زاخؤ يا نها،و باعةدر َ
ل سةردةمىَ خيالفةتا (موعتةسةمم بياله)***** طةلةك شؤرةش و بزاظيَن نةرازيبوونىَ بدذى دةستهةالتدايا
عةباسيان و سياسةتا وان خوةيابوون  ،و ب تايبةت ل وةالتىَ كوردان  ،ئةطةرىَ سةرةكى ذى ئةوبوو كو عةباسيان
سياسةتةكا وةكهةظيىَ دناظبةرا مللةتيَن ل ذيَر دةستهةالتدايا ويَدة ثةيرةو نةدكر  ،هةروةسان ريَز ل ديانةت و
باوةرييَن هةين نةدطرت  ،و ترك ب كاردئينان بدذى شؤرةش و بزاظيَن بدذى وان رادبوون( )9ذ بؤ ظىَ ضةندىَ ذى
(موعتةسةم) ى ثالثشتيا تركان وةردطرت  ،و هؤظاتى و دذواريا موعتةسةمى مينا يا تركان بوو  ،و ئةوى هيض ثووتة
ب ثرسيَن رةوشةنبريى و شارستانييةتىَ نةدكر  ،بةلكو هةر و هةر مذووىل شةر و تاالنكرن و ويَرانكرنىَ بوو (. )10
موعتةسةمى هةوليَن مةزن ددان كو بزاظ و شؤرةشيَن ل كوردستانىَ و تةبةرستانىَ و خؤرستانىَ بنرببكة و ذناظببة ،
ذ وانا ذى بزاظا بابكىَ خورِةمى و مازيارى و مةهدى ل بؤتان و بزاظا ئيسحاقى و شؤرةشا مري جةعفةرىَ داسنى ....
و طةلةك سةركرديَن مةزن ييَن ترك دهنارتنة شةران ذبؤ ذناظربنا وان بزاظ و شؤرةشان مينا:ئافشني،ئةيتاخ،عةبدال
كورىَ ئةنةسىَ ئةزدى(. )11

ديارترين بزاظ و شؤرةشيَن كوردان ب دذى دةولةتا عةباسيان :
 -1بزاظا ئةلفةز َىل شةيبانى .
 -2بزاظا وةليد كورىَ تةيفىَ شارى .
 -3بزاظا ئةبو عةمر و ل شةهرةزور
 -4بزاظا عةبدلسةالم ل ئاميَديىَ .
 -5بزاظا مساورىَ كورىَ عةبدحلةميدىَ شارى .
 -6بزاظا كورديَن يةعقوبى .
 -7بزاظا كورد و شؤرةشا زجنا .
ى وى زريقى .
 -8بزاظا عةىل سةدةقة و كور َ
 -9بزاظا مووسايىَ كوردى .
 -10بزاظا سةرؤكيَن كوردان ل دةوروبةريَن مووسل .
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 -11بزاظا شةردارىَ كوردى .
 -12بزاظا كورديَن مةراني َى .
 -13بزاظا كورديَن جةالىل ل شةهرةزور .
 -14بزاظا ئيسحاقىَ كوردى ل دؤرماندؤرى واست – باشوورى عرياقىَ. -
 -15بزاظا كورديَن شةهرةزور و نةدانا باجا .
ى بيالىلَ هةزبانى .
 -16شؤرةشا حمةمةد كور َ
 -17شؤرةشا جةعغةر كورىَ مري حسيَنىَ ( حةسةنىَ ) كوردى  ...........هتد .
ئانكو دكارين ببيَذين سةردةمىَ عةباسيان سةردةمةكى ثرِبوو ذ بةرطرى و شؤرةش و شةر و كوشنت و
تاالنكرن  .....هتد  ،ب تايبةت ل وةالت َى كوردان .
=========================================================

ثةراويَز و ذيَدةر :
--------* د وى سةردةميدا نة دطؤتن َى(كوردستان) بةلكو دطؤتنىَ :جهىَ كوردان و ذبةر ثيَدظيا زانستى ئةم ذى دىَ نظيسني جهىَ كوردان .
** ئةبو جةعفةر ئةملةنسور :ذ ساال  775 – 745دةستةالتا عةباسيان ددةتى دابووية .
ى مةزن  ،ل ساال  165ك يىَ مرى .
ى بةرمةك  :وةزير َ
*** خالد كور َ
**** مري كوهةزىَ داسنى  :ئانكو مري كوهدزىَ داسنى  ،دبيَذن ذ مرييَن يةكةميَن ييَن داسنيان بوو ويىَ ذ عةشريةتا دومبلى بوو .
ى هةةارون ئةلرة شةةيد كةةورىَ مة هةةدى كةةورىَ مةن سةةور  .ل سةةاال
***** موعتةسةمم بياله :ناظىَ وى ئةبو ئيسحاق موحة مةةةد كةةور َ
179ك .ثشتى مرنا برايىَ وى (مامون) جةلةوا حوكمى يا كةفتية دةستى  .ل ساال 221ك  ،باذيَرك َى سامرا ئاظاكر و كرة ثايتةخت َى
خوة  ،طةلةك كةةةربيَن وى ذ خوا نةةدن و زان سةةتى و رةو شةةةنبرييىَ ظةةةدبون  ،و دبيَةةذن يةىَ نةخويَ نةةدةواربوو  ،بت نةىَ طةةوهىَ وى ل
عةسكةرتارييةتىَ بوو  .ساال 227ك ل سامرا ي َى مرى )www.wikipedia.org (.
 -1عبد الجبار الجرمد  ،هارون الرشيد  ،ج ، 1بيروت،1956،ص(.)186-185
 -2نعمان ثابت  ،الجندية في الدولة العباسية  ،بغداد  ، 1956 ،ص(. )217-215
 -3زرار صديق  ،الكورد في العصر العباسي حتى مجيء البويهيين ،اطروحة ماجستير  ،الملزمة .
 -4بنيَرة  :تاريخ الطبري +تاريخ الموصل  +الكامل في التاريخ،ج،5ص( + )20معجم البلدان،ج  ،2ص(.)236
ى بةرىَ .
 -5زرار صديق  ،ذيَدةر َ
 -6توما المرجي،الرؤساء،عربه ووضع حواشيه البير ابونا  ،طبعة الموصل،1966،ص(.)58
 -7أبو زكريا االزدي،تاريخ الموصل ،ضمن حوادث عام 149هجرية .
 -8أنور المائي،االكراد في بهدينان،ص(.)25
هةروةسان  :أبو زكريا االزدي،تاريخ الموصل،ص(.)229

 -9سةعيد خوديَدا ،كؤظارا طازى،ذمارة ( )31ساال 1998
 -10د .فاروق عمر  ،الخالفة العباسية  ،ص (. )209
 -11شمو قاسم  ،مير جعفر الداسني  ،مجلة اللش ،العدد( )10ص (. )43
====================================================================
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مريطةها داسن
----------------كورديَن ئيَزيدى ثشكدارى ددامةزراندنا طةلةك مريطةهيَن كورداندة كرية  ،ئةظ مريطةه ب تةمامةتى ذ
دةوروبةريَن خوة دئازادبوون  ،ىلَ خمابن هةردةم وان دةوروبةران هةول ددان و ثيالن دادرشنت بؤ ذناظربنا ظان
مريطةهان  ،ذبةر ظ َى يةكىَ ئةظ مريطةه تووشى ضةندين لةشكركيَشييَن وان دبوون  ،كو دئةجنامدة خةلكةكى زؤر
دبووة قوربانى  ،ذ لةوران حوكومداريا طةلةك ذ ظان مريطةهان يا كيَم بوو  ،طةلةك جاران بةربياظىَ دةستهةالتداريا
هندةك ذ ظان مريطةهان نةثرتبوو ذ باذيَرةكى  ،ذبلى مريطةها شيَخان كو ل سةر شوونواريَن مريطةها داسن هاتبوو
دامةزراندن .
خمابن ثيَزانينيَن مة ل دؤر مريطةهيَن ئيَزيديان دامةزراندين دكيَمن  ،ب تايبةت ئةويَن بةرى هاتنا شيَخ
ئاديىَ كورىَ موسافرىَ هةكارى بؤ ثةرستطةها اللش  ،ئةوذى ذبةر كيَميا ذيَدةران و نةثووتةثيَدانا وان مريان ب نظيسينا
ميَذوويىَ و ثرت ثووتةثيَدان ب ظةطيَرانا زارةكى  ،خؤ هةكة هندةك ثيَزانني مابن ذى ئةو فرمانيَن ب سةرىَ ئيَزيديان
هاتني تةرِ و هشك ثيَكظة يىَ سؤتى  .ب ظىَ ضةندىَ ثيَزانني ل دؤر ضةلةنطييَن  :سياسى  ،دينى  ،ئابورى و جظاكى
ييَن ظان مريطةهان طةلةك دكيَمن  .ذ لةوراذى دىَ هةول دةين و بطؤرةى ذيَدةريَن بةردةست ضةندةكىَ ل دؤر مريطةها
داسن بدةينة خوياكرن .
بؤ جارا ئيَكىَ ناظ َى ( داسن ) دثةرتوكيَن ئاشوريدة هاتية  ،كو سنوريَن ئيمرباتؤرييةتا خوة دطةل سنوريَن دةظةرا
داسن  ،يان دةظةرا داسنيا دةستنيشان كربوون  ،ئةو ذى بةرى ( )2000دوو هةزار ساالن بةرى زايينىَ بوو.
هةروةسان ناظىَ داسن دنظيسينةكا دى يا ئاشوريدة هاتية  ،كو دزظرة دةستثيَكا ضةرخىَ حةفتىَ بةرى زايينىَ(. )1
ديسان ناظىَ داسن دذيَدةريَن ئيسالمى ذى دا هاتية مينا د ثةرتوكيَن  ( :فتوح البلدان )( )2و ( معجم البلدان

)()3

زيَدةبارى ظ َى ضةندىَ ذى ناظىَ داسن دضةندين ذيَدةريَن كةنيسا رؤذهةالتى دا هاتية و هةروةسان دثةرتوكيَن طةريؤكيَن
رؤذهةالتى دة (. )4
بةر بياظىَ مريطةها داسن دةظةرةكا بةرفرةه خبوةظة دطرة  ،كو ثارضيَن باشورىَ رؤذئاظاي َى ذ دةظةرا بةهدينان
خبوةظة دطرة و سةنتةرىَ مريطةه َى باذيَرىَ (بةلةد)بوو  ،ئةوذى دكةظة سةرليَظا رؤذهةالتىَ يا رؤبارىَ دجلة ل باكورىَ
مووسل و نؤكة دبيذنىَ دهؤك و هنطى دةظةريَن شؤش ( مةرج و ئاكرىَ ) و سليَظانى و نيَروة و ريَكان و شيَخان و زاخؤ
و سندى خبوةظة دطرتن( )5و دهؤك ب سةنتةرىَ مريطةها داسن يا ذيَرى دهاتة ب ناظكرن ،كو ل ساال (916ز200-ك)
هاتبوو دامةزراندن و حوكومداريا وىَ هةتا ساال (1226ز630-ك) ظةكيَشا  ،ثاشى ل سةر شوونواريَن وىَ مريطةها
شيَخان – كو ل طةل مريطةها بةهدينان بوو  -هاتة دامةزراندن(.)6

7

ئيَكةم مريىَ داسنيان ( طوهةزىَ-طوهدزىَ -داسنى ) بوو  ،يىَ كو كارى ب سةر بةهديناندة زالببة  ،و ل وىَ
ى ئاكنجى بة – كو ل سةردةمىَ خةليفةي َى عةباسى ئةبو جةعفةر ئةملةنسور بوو – هنطى ئةبو جةعفةر
دةظةر َ
ئةملةنسور رىَ دا وةزيرىَ خوة ( خالدىَ كورىَ بةرمةك )ى  ،ل ساال (768ز149 -ك) كو كوردستانىَ ظةطرت ،ئةظى
سةركردةى مووسل كرة ثيَطةها خوة  ،و ب هةموو شيانيَن خوةظة هةولدا مريطةها داسنى بئيَختة ذيَر دةست َى خوة  ،ىلَ
ضونكى خةلكىَ ظىَ مريطةهىَ طةلةك ب ئايني و بريوباوةريَن خوة ييَن كةظن د طريَداى بوون  ،رازى نةدبوون بكةظنة
ذيَر دةستهةالتا عةباسيان( )7و ديارترين طرؤظة ذ بؤ ظ َى يةكىَ هةلبوونا شؤرةشا مري جةعفةرىَ داسنى بوو .
===========================================================
ثةراويَز و ذيَدةر :
-----------1
-2
-3
-4

عدنان زيان  ،االمارات الكوردية االيزيدية ،مجلة كوالن العربي  ،العدد ( )42تشرين الثاني  ، 1999 ،ص (. )72
البالذري  ،فتوح البلدان  ،طبعة مصر  ،سنة  ، 1909ص (. )327
ياقوت الحموي  ،معجم البلدان  ،ج  ، 2بيروت  ،ص (. )42
شمو قاسم دناني  ،حسين بك الداسني  ،مجلة اللش العدد ( )8ص (. )44

ى.
ى بةر َ
 -5ذيَدةر َ
 -6أنور المائي  ،االكراد في بهدينان  ،الموصل  ،سنة  ، 1960ص (. )63
 -7شمو قاسم  ،مير جعفر الداسني  ،مجلة اللش  ،العدد ( ، )10ص (. )42

========================================================================
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()3
ذيانا مري جةعفةرىَ داسنى
--------------------------هةكة هنةك زانيارييَن كيَم ل دؤر شؤرةش و شةريَن مري جةعفةرىَ داسنى دزكيَن هنةك ثةرتوكيَن كةظندة ب
دةست بكةظن  ،خمابن زانيارييَن ل دؤر رؤذا بوون و ذين و ذيار و كةس و كاريَن  ...ظى مريى هةر ئيَكجار دكيَمن ،
و ئةو زانيارييَن هةين ذى ب تيَر و تةسةىل بةحسىَ ىلَ ناكةن و رةنطة هندةك ذ وان زانياريان دهةظدذ ذى بن  .بةىلَ
هةر ضاوابنت ئةمىَ هةولبدةن لقاتةكىَ دناظ وان ذيَدةريَن كيَم ييَن بةردةستدة بكةن و هندةك هةظبةركرن و شرؤظةكرنا
بكةين بةلكى بكارينب بطةهينة هنةك راستيان و ضةند ترييَذكيَن رؤناهيىَ بةردةينة ذيانا مذاوى يا ظى مريى .
هةموو ميَذوونظيس ريَكدكةظن كو ناظىَ وى ( جةعفةر ) ة َ ،ىل ل سةر راستيا ناظ َى بابىَ وى ريَكناكةظن  ،هةر
بؤ منوونة  :هندةك ميَذوونظيس ديار دكن كو ناظىَ وى ( ميهر جةش ) ة  ،و هندةكيَن دن دبيَذن ( ميهر جيَش ) ة ،
ىلَ طةلةكان ذى ب ناظىَ ( فةهةر جةس ) و ( ميَر خوةش ) يىَ ب ناظكرى( . )1هةر ضةندة ئةظ ميَذوونظيس هةتا
داويىَ ل سةر راييَن خوة درذد نابن  ،ىلَ نابىَ راييَن وان ل ثشت طوه ثاظيَذين .
كؤمةكا ميَذوونظيسيَن دن ناظ َى وى دكةنة ( ثري هةسن )( )2ئان ( ثري حةسةن )( )3ئانذى ( مري حةسةن )(. )4
ل ظيَدةرىَ هةكة هةظبةريةك َى دناظبةرا ظان هةردوو جؤرة راياندة بكةين  ،وىَ ذ مةرة زوو  ،و ب ساناهى راستيا ناظىَ
وى خوةياببة  ،جونكى ناظيَن مينا  :ميهر جةش  ،ميهر جيَش  ،فةهةر جةس  ،ميَر خوةش  ...نة د مشةنة يا
دكارين بيَذين هةر نةبووينة و نينن ل وىَ دةظةرا كو مالباتا مري جةعفةر ىلَ دئاكنجى  ،و ناظيَن ل وىَ دةظةرىَ د
ى دةظةرىَ نةبووينة و نها ذى نينن .
بةربةالظ هةر ذ هنطى وةرة و هةتا نها دديارن و مينا ناظيَن هةنىَ ل و َ
ذ بةر ظ َى يةكىَ دكارين بيَذين كو رايىَ ددوان ذ يىَ يةك َى راسترتة  ،و ديسان ذى جوداهى دناظبةرا (ثري
هةسن ) و (مري هةسن ) و (مري هةسةن ) دة  ،نينة و طةلةك جاران د زمانىَ كورديدة ثيتا (ه) و (ح) جهيَن هةظدوو
دطرن  .هةروةسان ئةو ثري بوو و ذ ضينا ئؤىل يا ثريان بووية  ،ذ لةورا هندةك جاران ب مري و هندةك جاران ب ثري
ناظ َى وى هاتية  .ل ظر دمينة بزانبني كا ناظىَ بابىَ ثري هةسن ضى بوو ؟
د ذيَدةرةكى دا هاتية دبيَذة  ،كو ناظ َى بابىَ مري جةعفةر  ،ثري هةسن مةمان بوو( . )5تارادةيةكا زؤر ئةظ راية
ى نةطؤتينة .
راست دبيَذة  ،هةروةسان ض ذيَدةريَن دن بةرؤظاذى ظىَ ضةند َ
ثشتى ذ مةرة خوةيابووى كو ( مري جةعفةر كورىَ ثري هةسن مةمان )ة ،كيَشةيةكا دن ل دؤر ناظىَ عةشريةتا وى
خوة د هاظيَذة قادىَ  .رةمحةتى ئةنوة مايى د ثةرتوكا ( االكراد يف بهدينان ) دة  ،دبيَذة (( ناظىَ عةشريةتا مري جةعفةر
هةتا نها نةهاتية زانينة و خودانىَ ثةرتوكا داسنائى دبيَذة:جةعفةر سةرؤكىَ عةشريةتا مزوورييَن داسنى بوو( .)6بةىلَ
ميَذوونظيسةكى دن دبيَذة كو جةعفةر ئيَكةم مريىَ دونبلى بوو  ،بةلكو ذ يةكةمني باثرييَن مةزن ييَن مرييَن كورديَن
دونبلى بوو( )7يةكى دن دبيَذة كو ذ عةشريةتا دؤستةكى بوو( )8يةكى دن دبيَذة ئةو ذ عةشريةتا هةكارى بوو(، )9
9

َىل د شةرةفناميَدة هاتية كو مري عيسا دطةل سةد خيَزانيَن ئيَزيدى ضوونة ئازةرباجيانىَ و مري عيسا ذ مرييَن يةكةمني
ى مةهةتىَ – يا
ييَن دونبليان بوو  ،و ديارة ئةوى ثشتى هنطى يا باركرية دةظةرا هةرير – يا نها – ثاشى يىَ هاتية طوند َ
نها – و وةرطيَرىَ شةرةفنامىَ بؤ زمانىَ عةرةبى حمةمةد عةىل عةونى دبيَذة ((رةنطة مري جةعفةر ذ نةظييَن مري عيسايىَ
دونبلى يىَ كورديَن ئيَزيدى بت))(. )10
هةروةسان د ذيَدةرةكى دن ذيدة هاتية كو ثري هةسن مةمان – ئانكو مري حةسةن – ذ عةشريةتا دونبلى (دووملى )
بوو  ،ئةويَن كو ل دةشتا هةريرىَ ذياين و ثاشى كؤضكرينة هةكار و ئازةرباجيانىَ و ل وان جهان مان( . )11ديسان
ذيَدةرةكى دن ذى جارةكا دن داكؤكيىَ ل سةر عةشريةتا مرب جةعفةر دكة و دبيَذة ئةو يىَ دونبلى بوو(. )12
ل ظر طةرةكة ئةم هندةكىَ راوةستني و ظان بري و بؤضوونان هةظبةرى هةظبكن :
 -1ئةو رايىَ كو دبيَذة مري جةعفةر يىَ دؤستةكى بوو  ،نة ذ روويىَ زانستى نةذى ذ روويىَ ميَذوويى ظة يىَ دروستة  ،و
ئةو ثةرتوكا ئةظ راية تيَدا هاتى ثةرتوكةكا ئةدةبية نة يا ميَذوويية و هةروةسان نظيسكارىَ وىَ ذى ئةديبة نة
ميَذوونظيسة  ،ديسان نة ض ذيَدةر نة ذى ض نظيسينيَن دن دؤستةكياتيا مري جةعفةر ناسةملينن  ،لةورا نكارين ثاال خوة
بدةينة سةر ظ َى يةكىَ و د كاين بيَذين مري جةعفةر نةيىَ دؤستةكى بوو .
 -2دةربارةى رايىَ دبيَذة كو مري جةعفةر ي َى هةكارى بوو  ،ذمن وةرة ئةو ثاال خوة ددة وىَ راستيىَ ئةوا كو مالباتا مري
جةعفةر كؤضكرية دةظةرا هةكارىَ  ،و هةكة مالباتةكىَ كؤضكرة ناف عةشريةتةكىَ يان وةالتةكى و بؤ دةمةكى كورت
يان دريَذ ل ور ما  ،و ثاشى ظةطةريا سةر شوونواريَن خوةظة  ،هنطى عةشريةتا وىَ ماليات َى ناي َى طةهارتن  ،لةورا ل
طؤر ظ َى يةكىَ دكارين بيَذين كو مري جةعفةر نةيىَ هةكارى بووة .
 -3هةموو ميَذوونظيس وةسا خوةيا دكن كو مري جةعفةر يىَ داسنى بوو  ،و كةسةكى بةرؤظاذى ظىَ راستيىَ نةطؤتية  .و
بةرى نها ذى ذ مةرا خوةيا بووية كا داسن ل كودةرة و ض دةظةر خبوةظة دطرة .
 -4هةروةسان ثرتيا ذيَدةران خوةيا دكن كو مري جةعفةر خةلكىَ طوندىَ (ماتعيس)* بوو  ،و ئةظ طوندة بنطةهىَ
كؤمظةبوونا وى بوو(.)13
ئةو ميَذوونظيسيَن دبيَذن كو مري جةعفةرىَ داسنى يىَ دونبلى بوو طةلةكن  ،ذئالييةكى مري جةعفةر يىَ داسنية و
ذئالييةكى دى ظة ذى خةلكىَ طوندىَ ماتعيس بوو و بنطةهىَ وى ذى هةر ماتعيس بوو  .ئةظنة هةموو وىَ يةك َى
دسةملينن كو مري جةعفةر ذ عةشريةتا دونبلى ( دووملى ) بوو .
ذدايكبوونا مري جةعفةر هةتا نها مة د ض ذيَدةراندا نةديتيية  ،ىلَ وةغةركرنا وى ل ساال ( 841ز) بووية ،
ى عةباسيان  -شؤرةشا مري جةعفةر ذناظربى و د ئةجنامدا مري
ئةوذى دةمىَ لةشكرىَ ئةيتاخى – سةركردىَ لةشكر َ
جةعفةر ذةهر ظةخوارى و ضووية بةر دلؤظانيا خودىَ(. )14
ىلَ هؤظاتيا ئةيتاخى و سياسةتا سةركوتكةرانة يا دةولةتا عةباسى وةساكر كو تةرمىَ مري جةعفةر ببةنة سامرا و
ى ظةكن و لةشىَ وى بكةنة ثارضة ثارضة(. )15
ل ويَدةرىَ ب قنار َ
===========================================================
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ثةراويَز و ذيَدةر :
-------------* ماتعيس  (( :ضيَدبت مانطيَش  -يا نؤكة -بت  ،ئةوا كو دكةظة نيَظا ريَيا سووارةتووكا و بامةرنىَ )) زرار صديق،رسالة ماجستري .
(( ئانكو مةهةتا عيسؤ  ،ذبةر ناظىَ مري عيسؤي َى دونبلى ،يان طوندىَ مةهةت َى ي َى كو دكةظة باشوورى رؤذهةالتا قةزا شيَخان و نؤكة
كؤمةلطةه ب ناظىَ مةهةت َى ية )) شمو قاسم  ،مير جعفر الداسني  ،مجلة اللش العدد (. )10
-1

بنيَرة :

-

الطبري  ،تاريخ الطبري  ،الطبعة الرابعة  ،تحقيق  :محمد أبو الفضل ابراهيم  ،دار المعارف القاهرة  ،سنة  1965ص ،
(. )118
االزدي  ،تاريخ الموصل  ،القاهرة  ،سنة  ، 1967ص (. )430
ابن االثير  ،الكامل في التاريخ  ،ج  ، 5بيروت  ،سنة  ، 1967ص (. )258
انور المائي  ،االكراد في بهدينان  ،الموصل  ،سنة  1960ص. )96( ،
االزدي  ،تاريخ الموصل  ،ص (. )436
الطبري  ،تاريخ الطبري  ،ص (. )212
تاريخ الرهاوي  ،المؤلف مجهول  ،ص . )29( ،
شمو قاسم  ،مير جعفر الداسني  ،مجلة اللش العدد ( )10ص (. )43
انور المائي  ،االكراد في بهدينان  ،ص (. )96

-

-2
-3
-4
-5
-6
-7

حمةمةد جةميل رؤذبةيانى  ،فةرمانرةوايى دونبولييةكان لة تةوريَز و دةوروبةريدا  ،طؤظارى كاروان  ،ذمارة ()32

مايس1985بث (. )20
 -8د .عز الدين مصطفى رسول  ،الواقعية في االدب الكردي  ،بيروت  ،ص (. )21
 -9د .بدرخان السندي  ،طبيعة المجتمع الكردي في أدبه  ،كركوك  ،سنة  ، 1967ص (. )26
 -10شرفنامة  ،شرفخان البدليسي  ،الترجمة الى العربية  ،محمد علي عوني  ،ص ( )223و (. )323
 -11شمو قاسم  ،مير جعفر الداسني  ،مجلة اللش العدد ( )10ص (. )43
 -12كؤظارى كاروان  ،ذمارة ( ، )22ساىل . 1985
 -13شمو قاسم  ،مير جعفر الداسني  ،ص (. )44
 -14ابو الفضل الحموي  ،تاريخ المنصوري ( ورقة  . ) 49محمد أمين زكي  ،مشاهير الكرد في الدور االسالمي  ،ص (. )158
 -15ابن االثير  ،الكامل في التاريخ  ،ج  ، 5ص ( . )258محمد أمين زكي  ،خالصة تاريخ الكرد و كردستان  ،ص (. )130
االخبار الطوال  ،طبع سنة  ، 1960ص ( . )402زرار صديق  ،الكورد في العصر العباسي و حتى مجيء البويهيين  ،رسالة
ماجستير  ،الملزمة .

====================================================
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ئةطةريَن هةلبوونا شؤرةشا مري جةعفةرىَ داسنى بدذى دةولةتا عةباسى
----------------------------------بيَطومان ض شؤرةش و بزاظ بيَى ئةطةر ناهيَنة كرن  ،و هنطى مللةت بةرطرى و شؤرةش و شةرا دكن دةم َى دبينن
مافيَن وان ييَن دهيَنة خوارن و ييَن دهيَنة تةثةسةركرن و خوةشى و ئازاديا وان يا دهيَتة تيَكدان .
ذ لةورا شؤرةشا مري جةعفةرىَ داسنى ذى بدذى دةستهةالت و سياسةتا دةولةتا عةباسى  ،ئةطةريَن خوة ييَن تايبةت
هةبوون و ذوان ئةطةران :
 -1هاتنا عةباسيان و سةثاندنا دةستهةالت و سياسةتا خوة ل سةر دةظةرىَ  ،تشتةكى بيانى بوو  ،بةلكو مينا
دةستهةالتةكا داطريكةر ل دةظةرىَ ليَهاتبوو  ،و ل هةموو دةم و سةردةماندة ئةو خةلكىَ كو ظيان و وةالت و ئاخا
وى دهيَتة داطريكرن بةرطريىَ دكة ذ بؤ نةهيَالنا داطريكةران .
 -2ثةيرةوكرنا سياسةتا ( ذيَكجودابكة دىَ زال بى )  ،هةر دةم سياسةتا داطريكةران بووية  ،لةورا ب ثةيرةوكرنا ظ َى
ى
سياسةتىَ ذ ئاليىَ عةباسيان ظة  ،ئيَدى مللةت و ديانةت و عةشريةتيَن كو ل ذيَر دةستهةالتا وان بةرامبةرى و َ
سياسةتىَ دلطران دبوون .
 -3زيَدةكرنا باج و خووكا ل سةر وةالتييَن ل ذيَر دةستهةالتا وان  ،بارىَ سةر مل َى وى خةلكى ئيَكجار طران كربوو ،
ئةظة ذى ببوو ئةطةرىَ وىَ ضةندىَ كو ثرت كةربيَن خةلكىَ ذ دةستهةالتىَ ظةبنب .
 -4دةستهةالتا عةباسيان هةردةم هةوال ذناظربنا بريوباوةريَن ئايينى ييَن خةلكىَ ل ذيَر دةستهةالتا وىَ ددا  ،و
بريوباوةريَن دةستهةالتىَ ييَن دينى ( ئيسالمى ) ب سةر وى خةلكى دة د سةثاند  ،ئةظة ببوو جه َى دلطرانيا وى
خةلكى  ،لةورا هةردةم بةرطرى ذ بريو باوةريَن خوة دكرن.
 -5دناف خةلكىَ باذيَريَن – ذ ئاليىَ موسوملانانظة دهاتنة ظةكرن – هندةك دةعوةييَن دن هةبوون  ،ثةيوةندى ب
باوةرييَن ظان مللةتان هةبوو بةرى هاتنا ئيسالمىَ (.)1
 -6دانانا عةبدلال كورىَ ئةنةسىَ ئةزدى  ،وةك واىل ل مووسل  ،ئيَكجار كةربيَن خةلك َى دةظةرىَ ظةكرن  ،ضونكى
ئةظى واىل ب هيض رةنطةكى ريَز ل بريوباوةريَن وى خةلكى نةدطرت .
 -7دةستهةالتا عةباسيان ب هيض رةنطةكى ريَز ل نةتةوةييَن هةين نةدطرت و هةول ددا رةوشةنبرييا عةرةبى _
ئيسالمى ب سةر خةلكىَ دا بسةثينت(. )2
ى نةبوو  ،ب شيَوةيةكى
 -8ضونكى ترك دبيانى بوون ذ دةظةرىَ و ب هيض رةنطةكى نياسبوون دطةل عةشريةتيَن دةظةر َ
هؤظانة دانوستاندن دطةل خةلك َى دكرن و كوشنت و برِين ذ كاريَن زان بوون (.)3
===========================================================

12

ثةراويَز و ذيَدةر :
----------- -1الطبري  ،تاريخ الطبري  ،ج  ، 7طبعة بيروت  ،ص (. )216
 -2زرار صديق  ،الكورد في العصر العباسي و حتى مجيء البويهيين  ،رسالة ماجستير  ،الملزمة .
 -3نفس المصدر.
=========================================================================
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()5
روودانيَن شؤرةشا مري جةعفةرىَ داسنى و ضاوانيا شكةستنا وىَ

------------------------------------مة بةرى نها خوةياكربوو كو خةليفةيىَ عةباسى ( ئةبو جةعفةر ئةملةنسور ) ل ساال (768ز149-ك) وةزيرىَ
خوة خالد كورىَ بةرمةك راسثارد بوو بؤ كو كوردستانىَ بئيَختة ذيَر دةستهةالتا عةباسيان  ،و ئةظى سةركردةى ذ مووسل
دةستثيَكربوو  ...و بةر ب دةظةريَن دن ييَن كوردان دهات و هةوليَن وى دبةردةوام بوون كو مريطةها داسن بئيَختة ذيَر
ى دةظةرىَ دبوو  ،تاكو ئاخ و وةالت و ئايني و
دةستهةالتا عةباسيان  ،ىلَ هةموو جاران تووشى نةرازيبوونا خةلكىَ و َ
كةلتور و كةرامةتا خوة ذ دةستنةدةن ،لةورا هةردةم دبةرطريىَ دابوون  ،ىلَ ضةند دهات عةباسيان طظاشتنيَن زيَدةتر ل
ى
سةر وى خةلكى دكرن  ،كو هةر تشتةكى وان ب بةرىَ ظة طريَبدةت بهيَلن و خوة ب ئايينىَ ئيسالمىَ و كةلتور َ
ى هةموويىَ بارىَ وى خةلكى ئيَكجار ب باج و خووكا طران دكرن  ...ئةظان و
عةرةبى ظة طريَبدةن  ،زيَدةبارى و َ
ضةندين ئةطةريَن دن كو بزاظيَن نةرازيبوونىَ دناف وى خةلكيدا ثةيدابنب .
ئيَك ذوان شؤرةشيَن ناظدار ييَن هنطى ل سةردةم َى خةليفة ( موعتةسم بيلاله ) بوو  ،كو مري جةعفةرىَ داسنى ل ساال
(839ز224 -ك) راطةهاندبوو .
مري جةعفةرىَ داسنى  ،هنطى مريىَ مريطةها داسنيا بوو  ،و ل سةر دةمىَ وى مريطةهىَ طةشةكرنةكا مةزن خبوةظة
ديتبوو .
مري جةعفةرىَ داسنى يةك ذوان مرييَن كوردان بوو ييَن كو ملكةضى سياسةتا عةباسيان نةبووى و ب ئيَكجارى ئةو
سياسةتة رةتكرى  .ب ظىَ يةكىَ مري جةعفةر بووة ذ ثيَشةنطيَن سةربةخوةيىَ نة بتنىَ ل دةظةرا بةهدينان بةلكو ل هةموو
دةظةريَن دن ييَن كوردستانىَ (.)1
مري جةعفةر شؤرةشا خوة ل ساال (839ز224-ك) ل ماتعيسى و ل ضياييَن داسن راطةهاند ( )2ئةوذى ثشتى مري جةعفةر
بووية خوةدان لةشكر و جةبلخانةكا مةزن (. )3
خةليفة موعتةسم ب مةترسيا شؤرةشا كوردى حةسيا  ،ذ لةورا ئةوى عةبدلال كورىَ سةيد ئةنةس َى ئةزدى ل مووسل
ى شؤرةشىَ  ،ئةظ سةركردة و دطةلدا نيَزيكى ( )70000سةربازان بةرةو ماتعيس ب ريَكةفنت .
دامةزراند ضيؤ بنربكرنا و َ
ى عةباسيان كارى شؤرةشطيَريَن كوردان ذ
ثشتى لةشكر و شؤرةشطيَر طةهشتينة هةظ د شةرةكى طرن و دذواردة  ،لةشكر َ
ماتعيسىَ دةربيَخن  .دئةجنامدا مري جةعفةر و شؤرةشطيَريَن خوة بةرةو ضياييَن داسن ضوون و ل ويَدةرىَ ضةثةر طريَدان
و دجهةكى بلند و ئاسيَدة خوة حةساردان .
شكةستنا مري جةعفةر ل شةرىَ ماتعيسىَ و ضوونا وى بؤ ضياييَن داسن و مانا وى ل ( بيَدناسىَ )  ،هةستةكا
ى ئةنةسى دروستكر كو ئةو دىَ بكاربة هةتا داويىَ شةر بكة و شؤرةشىَ بنرببكة  ،ذ لةورا ب رةخ
وةسا بؤ عةبدلال كور َ
شؤرةشطيَران كةفت و نيَزيكى مةهةكىَ شةر دناظبةرا لةشكرىَ وى و شؤرةشطيَراندة بةردةوام بوو  ،ضونكى شؤرةشطيَريَن
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ى دةظةرىَ ذ  :حةميديا و هةدبانيا و
مري جةعفةر ثرت شارةزايى دةظةرىَ بوون  ،هةروةسان عةشريةتيَن كوردا ييَن و َ
خةلكىَ دن ي َى ضياييَن داسن هاريكاريا شؤرةشطيَران كرن ،لةورا دبينني ل داويىَ عةبدلاليىَ كورىَ ئةنةسى ب لةشكرىَ
خوةظة شكةست و طةلةك هةظاليَن وى هاتنة كوشنت و طةلةكيَن دن ب ديلى هاتنة طرتن  ،هنةك ذ وان ديالن
ى ئةنةسى خبوة بوون و ذوانا :
سةركرديَن لةشكرى بوون و هنةكيَن دن ذ كةسوكاريَن نيَزيك ييَن عةبدلاليىَ كور َ
ى عةبدلالي َى ئةلتةليدى و ئيسحاق َى كورىَ ئةنةسى _ مامىَ عةبدلاليى بوو _ ب ظ َى يةكىَ مري جةعفةر
ئيسماييلىَ كور َ
كارى هةموو دةظةريَن خوة ذ دةستيَن عةبدلاليىَ كورىَ ئةنةسى دةربيَخت (. )4
ى ئةنةسى دة ) كاريطةرييةكا طةلةكا مةزن كرة سةر خةليفةيىَ
سةركةفتنا مري جةعفةر ب سةر هيَزيَن ( عةبدلاليىَ كور َ
ى ترك (ئةيتاخ)ى  ،كو بضتة شةرىَ مري
عةباسى ( موعتةمسى ) ذ لةورا ل ساال (840ز225-ك) فةرمان دا سةركرد َ
جةعفةر  ،ئةظى سةركردةى لةشكرةكى ثرت ذ ( )150000سةربازى ثيَكئينا و ذ مووسل بةرةو ضياييَن داسن كةفتة رىَ ،
شةرةكى طةلةكى مةزن و دذوار دناظبةرا لةشكرىَ ئةيتاخى و شؤرةشطيَريَن مري جةعفةرىدة هاتة كرن  ،و ئةوى شةرى
بؤ نيَزيكى سالةكىَ ظةكيَشا  ،ىلَ ل داويىَ و ذبةر نةبوونا وةكهةظيىَ دناظبةرا هةردوو لةشكراندة  ،ذ ئاليىَ ذمارةى و
ى ئةيتاخى ب سةر شؤرةشطيَريَن مري جةعفةر دة ب سةركةفت و د ئةجنامدة هةذمارةكا زؤر ذ
ضةكى ظة  ،لةشكر َ
شؤرةشطيَران هاتنة كوشنت و طةلةك ب ديلى هاتنة طرتن و ييَن دن ذى ثرت و بةالظةبوون  ،ىلَ مري جةعفةرى نةظيا ب
ساخى بكةظة دةستيَن دوذمنى  ،و مرنا خوة ب باشرت زانى  ،لةورا ل (841ز226-ك) ذةهر ظةخوار و خوة كوشت(. )5
ى ئةيتاخى بةربوو وان طوندان و دةست
ب ظ َى يةكىَ طورِيا ئاطرىَ شؤرةشا مري جةعفةرىَ داسنى ظةمريا و لةشكر َ
ب سؤتن و تيَكدان و تاالنكرن و يَرانكرنىَ كر  ،ديل كوشنت و زارؤك و ذن و كةضك راكيَشان و طةنج و كال ب ديلى
برنة تكريت  .ثاشى جةنازىَ مري جةعفةرىَ داسنى دطةل خوة برنة (سامرا) و ل ويَدةرىَ و ل ثيَش ضاظيَن خةلكىَ  ،ل
جهىَ بابكىَ خورِةمى و مازيارى  ،ب قنارىَ ظةكرن و لةش َى وى ثرِت ثرِت كرن (. )6
ب راستى شؤرةشا مري جةعفةرىَ داسنى  ،كو شؤرةشةكا كوردى بوو  ،مةترسييةكا مةزن ئيَخستة سةر دةولةتا
عةباسى  ،لةورا نة سةيرة كو (مةسعودى) و طةلةكيَن دن بيَذن  :شكاندن و ذناظربنا ئةظىَ شؤرةشىَ ئيَك ذ طرنطرتين
دةستكةفتيَن خةليفة موعتةسةمى بوو (. )7
ئةظ شؤرةشة و سةركردىَ وىَ مري جةعفةرىَ داسنى  ،بوونة كةرةستةك بؤ خةيال و سرووشىَ هةلبةستظانان و ذ
وان هةلبةستيَن ب دةست مة كةفتني  ،هةلبةستا (بابا راخىَ هةمزانى)ية *  ،كو ل ساال  1960رةمحةتى ئةنوةرىَ
مايى ب ناظىَ (أ) ل كؤظارا رؤناهى دة بةالظكربوو :
دةمىَ مة ضةند هزانة

مريم جةعفةر بزان

ى مة يى طرانة
بار َ

ئيلى مة يى نةزانة

يى سةر بة ثؤش و طؤشة

ئيلى مة زؤرى بؤشة
وةك تةظ ب مةى برؤشة
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ئايا هةمة نةخؤشة ؟

ثر دوذمن و نةيارين

لةورا مشةخت و ذارين

ب هةظرا كؤرةمارين

دطةل هةظ و دوو د خارين

خوياية وا ديارة

ظى درانيت نةيارة

كو يى سةر و هرارة

لةو تى ميناكى مارة
دطةل ضةند ئيلى رواندى

داسن و هةمى طوند
طةيسني ب ناظ و ضندى

وايو بناس و هندى

طةر هةظ بنب يةك كيشة

ضما سةرم دئيشة

مينا مرار دكيشة

نةيار بة دار دبيشة

كالني وةرن ب هةظرا

الوين وةرن ب تةظرا

دةست خةجنةريَن سةدةف را
هةرن دقادىَ وةك شيَر

ب ساز و مازو دةكرا
بنةيار بكةن ستريى طريَ
جةشن و بهازو ثازير

جهىَ مة دىَ بيت تيَر

*************************************
خوياية وا ديارة

ظى دزانيت نةيارة

كو بىَ سةرو هرارة

لةوتى ميناكى مارة

كالني وةرن ب هةظرا

الوين وةرن ب تةظرا

دةست خةجنةريَن سةدةظ را

ب ساز و ماز و دةفرا

*********************************************
كميَدىَ خؤ ل مةيدانىَ بةزينة

دةبان َى خؤ توو زووردا داوةشينة

ب دةنطىَ زجنةوى ل دذمن بكة قري

بىَ ثاكى خؤ ل ناظ واندا ب هةذينة

كوريَت داسن وةكى رؤستةم ل ثةى

تة ل بةذنا وان زرى و كوم زرينة

ب رميةت دا بذين جةعفةر هةموو دةم

نةكو سةرشؤر ب ديم و دل خوينة (.)8

============================================================
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ثةراويَز و ذيَدةر :
------------------

ى (سىَ) يىَ كؤضى يىَ ذيايى  ،ذ عةشريةتا هةمزانى بوو  ،و ئةو عةشريةتة وجاخةكة ذ
* بابا راخ َى هةمزانى  :ل سةد َ
وجاخيَن عةشريةتا روادى – راوةندى يا ب ناظودةنط و بؤش ل ضياييَن داسنيا .
-1
-2
-3
-4

-5

زرار صديق توفيق  ،موضوعان حول تاريخ اليزيدية واليزيديين  ،مجلة اللش  ،العدد ( ، )5ص (. )114
ابن االثير ،الكامل في التاريخ  ،ج ، 5ص (. )58
ابن دوحية  ،النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس  ،بغداد  ، 1940 ،ص (. )73
بنيَرة :
• االزدي  ،تاريخ الموصل  ،ص (. )431
• ابن االثير  ،الكامل في التاريخ  ،ج  ، 5ص )208(،و()258و( . )360ج)57( ً ، 6و(. )58
• محمد امين زكي  ،خالصة تاريخ الكرد و كردستان  ،ص (. )104
• أنور المائي  ،االكراد في بهدينان  ،ص (. )73
بنيَرة :
• ابن االثير  ،الكامل في التاريخ  ،ج  ، 5ص )258(،و(. )260
• االزدي  ،ضمن تاريخ أخبار عام  222هجرية .
• الحموي  ،التاريخ المنصوري  ،ورقة (. )49
• االخبار الطوال  ،طبعة سنة  ، 1960ص (. )402
• محمد امين زكي االكراد  ،ص (. )104
• محمد امين زكي  ،مشاهير الكرد في الدور االسالمي  ،ص (. )158
• محمد امين زكي  ،خالصة تاريخ الكرد و كردستان  ،ص (. )130

 -6زرار صديق  ،الكورد في العصر العباسي و ، ....رسالة ماجستير  ،الملزمة .
 -7ابن دوحية  ،النبراس في تاريخ خلفاء بني عباس  ،ص (. )73
 -8أ (ئةنوةر مايى) كؤظارا رؤناهى  ،ذمارة ( )3ساال  1960بث ( ( . )12-5ضونكى هةلبةست يا ديارة و ب ساناهى د وةرة

فامكرن مة ب ثيَدظى نةديت شرؤظة بكن ) .
=============================================================================
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ئةجنام
--------- -1دةستهةالتا عةباسيان ب سةر كوردان دة مينا دةستهةالتةكا داطريكةر بوو  ،و هةر مينا داطريكةران ذى
دانوستاندن دطةل كوردان دكر و باوةرى ب وان نةدئانى  ،كوردان ذى خوة بةرنةددا ناف دامودةزطةهيَن
دةولةتا عةباسى  ،و دكارين بيَذين نيظ ظةقةتيانةك دناظبةرا هةردوو ئالياندة هةبوو .
 -2مريطةها داسن يةك ذ مريطةهيَن كوردا ييَن مةزن و طرنط بووية  ،و ريلةكى بةرضاظ د ميَذوويىَ دة لةيزاندية .
 -3ناظىَ مري جةعفةر ( مري جةعفةر كورىَ مري – ثري – هةسن مةمان ) ة  ،و ذ نةظييَن مري عيساي َى دونبلى ية ،
ذ ضينا ثرياية و ذ عةشريةتا دونبلى – دووملى – ية  .طوندىَ ماتعيس – مةهةتا نؤكة – بنطةه و جهىَ
ى وى بوو  .ثشتى شؤرةشا وى شكةستى  ،ل ساال (841ز226-ك) ذةهر ظةخوارية و خوة
خرظةبوونا لةشكر َ
كوشتيية .
 -4نةوةكهةظيا هيَز و هةذمارا سةربازان  ،ذ ديارترين ئةطةريَن شكةستنا شؤرةشا مري جةعفةر بوو .
=============================================================
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راسثاردة
---------- -1مريطةها داسن و شؤرةشا مري جةعفةرىَ داسنى  ،بكةظنة دناظ ميَذوويا كورديدة ل خواندنطةه و زانكؤييَن
كوردستانىَ .
 -2ثيَشنياز دكم ثةيكةرةكى مري جةعفةرىَ داسنى  ،ل كؤمةلطةها مةهةتىَ _ سةر ب قةزا شيَخان  ،باشوورى
كوردستانىَ _ بيَتة دروستكرن .
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ذيَدةران
ب زمانىَ عةرةبى :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ابن االثير  ،الكامل في التاريخ  ،االجزاء الخامس و السادس  ،دار الكتاب العربي  ،بيروت .1967 ،
ياقوت الحموي  ،معجم البلدان  ،الجزء الثاني  ،دار صادر ،بيروت .
ابي الحسن البالذري  ،فتوح البلدان  ،نشره صالح الدين منجد  ،طبعة مصر  ،سنة .1957
ابن دحية  ،النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس  ،علق عليه  :عباس العزاوي  ،بغداد . 1946 ،
أبو زكريا االزدي  ،تاريخ الموصل  ،تحقيق علي حبيبة  ،القاهرة  ،سنة . 1967
أبو الفضائل الحموي  ،التاريخ المنصوري  ،نشرة ووضع فهارسه  :بطرس غرباز نيووف  ،موسوكو ،
. 1960

 .7الطبري  ،تاريخ الطبري  ،الطبعة الرابعة  ،تحقيق  :محمد أبو الفضل ابراهيم  ،دار المعارف القاهرة  ،سنة . 1965،
 .8شرفنامة  ،شرفخان البدليسي  ،الترجمة الى العربية  ،محمد علي عوني ،
 .9نعمان ثابت  ،الجندية في الدولة العباسية  ،بغداد . 1956 ،
 .10عبد الجبار الجرمد  ،هارون الرشيد  ،ج ، 1بيروت.1956،
 .11محمد امين زكي  ،تاريخ الدول و االمارات الكردية  ،عربه  :محمد علي عوني  ،بغداد . 1945 ،
 .12محمد امين زكي  ،مشاهير الكرد و كردستان في الدور االسالمي  ،ج ، 1نقله الى العربية كريمته  ،بغداد . 1945 ،
 .13محمد امين زكي  ،خالصة تاريخ الكرد و كردستان  ،عربه  :محمد علي عوني  ،بغداد . 1961،
 .14أنور المائي  ،االكراد في بهدينان  ،الموصل  ،سنة . 1960
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