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،کناودارەکانی کوردی جوول ئافرەت ک لکومامۆستای زانا و دانا ویرە و گ
)ز١٦٧٠ـ ١٥٩٠: بارزانی ئاشیناز( خاتوو ،ناوداری کوردمان

 شاری ک ل)دایکبووە ی کوردستانی ) مووس باشووری کوردستان ل ل.

ژیان پکوەمزھبی و رە ئاینی و ـازادی و فـکوردستان ل کۆنوە تا ئمۆ، النکی ئ
. .ن ـانمان دان ب ئم راستییدا دەننیارانی کوردستان پش دۆستک.. بووە ئاشتی و

ل . .، بھـائیییـزیدی، مسیحی، جوولک، کاکـئیسالم، ئوەکو ئاینی زەردەشـتی، 
و کورد ھردەم گلکی کراوە ئاینی نبووە و نییتوندڕەوی و دەمارگیرییدا،کوردستان

دا بوونی ب رژەیکی کم ل کوردستانک تا ئمۆشیانیکک لو ئاین..بووە 
ل نازادـئ، ازادییوەـب ئوپڕی ئ، ئاینم اوەڕدارانی ئـب..یـھی ئاینی جوولک

) ٤٠٠(زیاتر ل ل ئمۆدا،و جژن پیرۆزەکانیانرورەسمی ئاینی جبجکردنی 
حکوومت و ب شوەیکی فرمیش .. کوردی جوولک ل کوردستاندا ھن خزانی 

کرا ب ) انیشرزاد عومر مامس(.. پڕلمانی باشووری کوردستان دانی پنان و 
( ل رۆژی دوو شمم .. داتانـئوقافی کوردسل وەزارەتیبڕوەبری جوولککان،

ل ،شاری ھولرپارکی شاندەر ل ل یشبۆ یکمین جار) ٢٠١٥/ نۆڤمبری/ ی٣١
..جوولککـانی بغـدا کرایوە یای سربینـیادی تراژیدی،باشووری کوردستاندا

)١٠٠(،بغداشاری ل ،دا) ١٩٤١/ یۆنیۆ( و دووەمین رۆژی ما نگی ل یکمین ئوەبوو 
ئم تاوان ..ردن ـسروەت و سامانیشیان تان ک،کوشتیان وسربی و انـجوولکی

رمزاری و قزەوەنپیکی شک تا ھتای.. ناودەبرت ) ـود ـفرھ( ب سربینی 
ل سانی دواتریش ب تاوانی .راقوە ـب نوچوانی حکوومت و سوپای ع

. سیخوڕیکردن، رژمی عراق ژمارەیک جوولکی ل سدارە دا 

.. بگومان بشی ھرەزۆری جوولککانی کوردستان، ب رەسن کوردن و کوردستانین 
ان ئو بشکیشی.. سر ئاینی جوولک تچوونب ئارەزووی خۆیانکوردن و

ئاشوورییکان و، ل الین ل .. ستا ئل ساڵ بر ) ٢٨٠٠( ک .. جوولک رەسنانن 



ب ەوە، ) انبابلییک( ل الینی جوولککانشاوەکانی یخسیرکردن و دوورخستنوە
،زۆرداریزۆر و ب ک ) نبوخز نسر ( بتیش ل سردەمی شای بابلی تای

ھنایانیان ،وەە)ئیسرائیل .. کستان جوول( وە ل خۆیانل وتیجوولککانیان 
ھموو شارەکانی کوردستاندا جوولککان ل ..بۆ کوردستان ب زۆریش ،بو عراق و

پرستگای ئاینی و گۆڕستانی ھبوو، جوولککان ل شارەکانی کوردستاندا،بوونیان
ر، سلمانی، ـوک ، ھولـکرکمووس، : ل لو شارانش.. خۆیان ھبوو تایبتی 
خانقین، قووش،ئاکرێ،بارزان، رەواندوز،، ونپنجکۆی، زاخۆ، ئامدی، دھۆک، 
ـاشان، ھمدان، نغدە، سن، ورم، کرمقامیشلو، سلۆپی، مردین، ئۆرف،ئامد،
جوولک ھبوونداکوردستانارۆچک و دھاتکانی تریششار و ل چندن .. شنۆ و 

جۆر و بپی .. ئارامی دەدوان زمانی ب ،ب زمانی کوردی وجوولککانی کوردستان .. 
دا لی دەژیان، انی ئو شونانی ک ل کوردستانستایلی جلوبرگی ژنان و پیاو

کوردەواریشوی وموورب تتک و زیو و ب خشی.. لبردەکردان یجلوبرگی کوردی
زۆر بوەی . .کوردەواری بوون کۆمیتییاننریت و رەوشتی..ان دەڕازاندەوە خۆی

انی ـی ک جوولککجل کوردییانیانلو ملوانکان و خش و بشک لو .بوون 
لگڵ کۆمک ونی و خۆیان پدەڕازاندەوە،نکوردستان ل بریان دەکرد

دا ل ال ئست.. لگڵ کۆمک کرست بکارھنراوەکانیان ، وفۆتۆگرافییان
.ی پایتختی ئیسرائیل دا، دانراون ) یم ـئۆرشل( شاری مۆزەخانی 

 رەتایی( من قوتابی بووم لی سی شۆڕیجد ) قوتابخاندووری س رکوک، لک ل
 تر لکمکیباکووری قوتابخانوە گوڕستانمان بوو، گۆڕەکانیشیانکان ھکجوول

وەیش ش پلنووقیدا کی شـووی سچ بوون،اگ و لابوون رست کدروقای.. ب
وە لی داخدا، ل)١٩٦٣(سان رژالی وەعسی شۆڤینیییان می بو گۆڕستانئ ب

 ختکردشۆفڕەکی . .تگ ۆش لمرکوک ـرییپ( تا ئادی ـ ک ( ب ک ) ڕەکیگ
ھندێ جوولک و کوردنشین بوو، ک گڕەککی.. یش ناویان دەبرد ) جوولککان 
ر و ـک ھونکندرابوون، وە و تتا ئم دواییش مابوونکانجوولکلخانووەکانی

بکو ئو ..نقشسازی و بیناسازی تایبتی جوولککانیان پوە دیاربوون 
نزیکی ل ،)شۆڕیج ـ کرکوک( ل گڕەکی انیی من ل سرەتایی لمدەخوندقوتابخ

..بوول نوانیاندا ندیوارجوولککان بووندوو خانووی .. گڕەکی پریادی بوو 
زۆربی ..بسرەوە بوون وانیانـجشیاندا، نقکۆککانیووار ـدیلسر 



دەوتی ، ک دا) ١٩٤٨(ل سای جوولککانی کرکوک و شارەکانی تری کوردستان 
جوولککانی خرای سرفشار،وەـل الین حکوومتی عراقئیسرائیل دامزرا،

بۆ یانـبجھشتن و کۆچسامان و دوکان و خانووەکانیان ماڵ و ..عراق وکوردستان
پان کوردستان حزیان ناکرد کۆچ بکن،انی ـزۆری جوولککبشکی.. ردـکئیسرائیل
ی ـزانی کوردی جوولکـتا ئمۆش چندین خ. .کوردستاندا بمننوەل ک خۆشبوو 

. .، ل شارەکانی رۆژھـتی کوردستاندا ماونتوە ، جوولکڕەسنکوردڕەسن و
.ژمارەیکی زۆر کمیان بوون ب ئیسالم 

دا، شونواری پرستگا و گۆڕی ھندێ ل ئمۆش ل شارەکانی کوردستانتا 
لسر پغمبر) دانیال ( لوانش گۆڕیپغمبرەکانی جوولککان ماونتوە،

)شادراخ( پغمبر گۆڕێ،ھر ب تنیشتی گۆڕێ دانیالوەقکی شاری کرکوک، 
) وم ـناح( گۆڕی ..غمبر ل شاری مووس پ) یونس ( گۆڕی یۆنان .. ھی ) حنین(یا 

) ارزانی ـبالوی شمۆئیل ( گۆڕی ،و)ناسانیل( گۆڕی ..ووشـل شارۆچکی قپغمبر
(و ) ئاستر(مانی، ـل شاری سل)گڕەکی جوولککان( دی، ـئامل شاری 

ش ل شاری )پرستگا دوو ( ، )تویسرکان (ل) اکۆک بح( ،ل ھمدان) ای خمۆردو
ھتد ... ،سن.

دانامان و ھموو ئیشکیان جوولککان زۆر ئیشکر و چاالک و دەست رەنگین بوون،
، دارتاشیبازرگـانی، ئاژەـداری، پیشزای، و شوانکاری، کشتوکـاڵ، ..دەکرد 

ھبوو تیاندا . ھتد ... ،چنین و تونکاریرستن و ، برگدوووریانداری، ـدوک
دێ ب سواری ئسپ، ب وندەفرۆشت، بابتی مندان و ژنانیانفرۆشیاری گڕۆک بوون

( پیان دەوتن ،ندەفرۆشتب پارە و گنم و جۆشتکانیانتان دەگڕان و،دی کوردس
ورەت.) .وەرە ـدکانی کوردستان، گکـرەوەنرین ـجوول بوون ل کدی جوول

دا تری لو جوولکانی ک ل کوردستانبشکی .دا یلوەی ئیسرائەل دەر،داـجیھان
چوون بۆ ئیسرائیل بشکی تریان انی سدەی رابردوودال سرەتای نوەتک،مابوونوە

لم.. دا دەژین ئیسرائیلزا کوردی جوولک ل شارەکانی ـھ)٢٥٠(زیاتـردال ئستا..
تا .. رائیل دەژین ی پایتختی ئیس)ئۆرشلیم( شاری ل ،یـانزارـھ) ١٢٥(ارەیش ـژم

 کانیان بنمت ۆش بمزمانی ئوەدا دەدوما ر داب و کوردی و ئارامی لسن و، ل
رییوە، ئاھنگی جژنی کوردی ماونتوە و، سانش ب جلوبرگی کونریتی رەسنی



خواردنی .. وەکنھپڕکی کوردی سازدبـزم و گۆرانی و ورۆز دەگن و،ـن
ب ،وریتی کوردینبوشانازیش ب کولتوور.. پسندەبالوە زۆر یانکوردیش

پایبرز و ردەی دەیان سرکبشاینی باسیش . .یادەوەرییکانی کوردستانوە دەکن 
جوولککان، ناسراوی و، سیاستمدار وناوداری خـاوەن بوانامی دکتۆراو،اپل ب

ولانککوردە جوولن ک داکوردستانل لرۆکی . .دایکبوونستی ـدەوئیسرائیل ،
، شارەزاترین ھۆزی ل ئیسرائیلداتانـانی کوردسـجوولکک( :نکیدا وتی ل لیدوا

بشکی زۆری کوردە جوولککانی )..ل ھموو جیھاندا کشتوکادال جوولکن
.ئیسرائیل حزدەکن بگڕنوە بۆ کوردستان 

کوردی ناوداری ئافرەتکی یدین سر سرناوی باسکمان، زۆر ب کورت
ل سرچاوە .. ی ) از بارزانی نیئاش( ک ناوی .. پدەناسنین جوولکتان

 کاندا برەبییناویان بردووە ) سینات بارزانی ئا( ع .

ل شاری مووس ل .. ژیاوە ) ز ١٦٧٠ـ ١٥٩٠( از بارزانی ک ل سای نیخاتوو ئاش
گ دانا و مامۆستای ب ناوباناز، کچی زانا ونیئاش.. ری کوردستان ل دایک بووە باشوو

پیاوکی زۆر ،کوردکی جوولک بووک ..ی ) ارزانی ـبالوی ناسانیل یل ـشمۆئ( یـراب
ل ئاین و ل مامۆستایکی شارەزابوو،ناوبانگ وزۆر ب یکیزانابوو،ا ـدانبوو،ازاـئ

زۆر شارەزابوو، ،ل بارەی کتبی توراتی پیرۆز و تیلمودا..دا جوولکشریعتکانی
و مک رنمایی ین کتبی ئاینی جوولکی، ک کۆل دوای تورات، گرنگتر: مود ـتیل( 

خۆ ل ئاینی و ژیانینریت باوەکانی جوولک و، فلسفیشریعت و دەستوور و 
شمۆئیل بارزانی . .)جوولکئاینی کتبک بۆ فرکردنی بنماکانی تیلمود ،گرتووە

ی)یشیبا( ، دامزرنری جوولککانی کوردستان بووھموو سرۆک و خۆشویستی
 ی قوتابخاواتمین ) تیلمودی( نکرۆک و یمین سکی ،شاری مووس بوو ل

ئاینی رابرێک ی زانا و مامۆستا، شمۆئیل. مامۆستای قوتابخانکش بوو
کشار و زۆر،بووکانی کوردستانجوول ب کان و بشارۆچک کانیبیباشووری د
. .بۆ بسرکردنوەی جوولککان و رنماییکردنیان ..دا گوزەری دەکرد کوردستان

جوولدەگرت، ،دەویست وشمۆئیل بارزانیان زۆر خۆشی کوردستانکانکزیان لزۆر ر
.یل شاری ئامدیگۆڕی ئم زانا کوردە جوولکی.ب میری خۆیان دەزانی 



و بلیمت زۆر زیرەک و ،وبوشیرین دوو ،کچکی جوان و)ئاشیناز شمۆئیل بارزانی ( 
،ل شمۆئیلی باوکییوە فری خوندنوە و نووسین وئاشیناز .. و زانا بوو و دانا 

 کماکانی ئاینی جوولوەی ت،وبنندنورات و تیلـخووە ..بوو و ودمـری شیکردنف
انی وـبیروباوەڕکی رووح: کاباال ( و نھنییکانی کاباال بوو ندپو لکدانوەی

ھانی کامیک،ـشیدەکاتوە، بواندیـواوەنـردوون و خـان و گـ، ژییـفیفلس
، ئاشیناز وەکو )..یا شتکی لم بابتان ، دەدات بۆ کارکردن، یا دینداری کردنمرۆڤ

ل باوکییوە . . خوندن دادرژەی بل قوتابخانکی باوکیداھر زیرەکترین قوتابی 
.تا رادەیک کاریگریی باوکی ل ژیانیدا رەنگی دایوە . .فری زانیارییکی زۆر بوو 

ک خکی ئامدی ئاشیناز، ی کورە مامی ) وب ئابراھام میزراحی ئامدی یاک(حاخام 
ی )قوتابخان (سرۆک و مامۆستای یشیبا ..مامۆستا و زانایکی گورە بوو بوو، 

باوکی ئاشیناز، مرجی رازی بوونی .. رد ـخوازبنی ئاشینازی ل باوکی ک.. و ئامدی بو
یوەماداریب ،کچی ب کار وینابت ئاشینازک مرجکشی ئوە بوو، .. ا ـدانبۆ 

، بخونتوەاال و تیلمودـکابدرژە ب خوندنکی بدات و، پویست.. سرقاڵ بکرت 
ی )یاکوب ئامدی ( مرج شووی ب بمئاشیناز . .سرقاڵ بکاتخۆی شب وانوتنوە

بوو ب )ام ئامدی ـیاکوب ئابراھ( حاخام.. کوڕک و کچکیان بوو ..کردپسمامی 
ئاشینازی ھاوسریشی .. دامووسشاری ی تیلمودی ل ) یشیبا( سرۆکی قوتابخانی

.ی دەوتوە ـوان،ل ھمان قوتابخاندا بوو ب مامۆستا و
برپرستی ئاشیناز ..کۆچی دوایی کرد ) ئابراھام ئامدییاکوب (ل تمنکی بچووکدا 
ئاشیناز یکمین ئافرەت .یبای مووس ـیشبووش ب سرۆکی.. خزانی کوت ئستۆ

دا، بوو تانـار ل کوردس، ک بۆ یکمین جل مژووی ھموو جوولککانی جیھاندابوو
بوو ،وناز قوتابخانکی زۆر پشخست یئاش.ناوبانگ تیلمودی بیشیبایب سرۆکی 

قوتابی لسر دین چن، داکوردستانل رزی جوولککانـئاینی بب زانستگایکی 
باوکیشی، ل دوای مردنی..کارگریی ل سریان ھبوو ،وپگیشتن ئاشیناز دەستی 

.باوکی بڕوەدەبردو زانستییکانی ئاینییکانھموو کارە ئاشیناز 
.تورات ل کوردستاندا ناسراوە مامۆستای ئافرەتی ئاشیناز ب یکمین 

 توانا بوو ل کی بت و شارەزایمکی بلورە و زانایکی گئاشیناز، مامۆستای
بۆ ..لککان دا وولمود و، ل شریعتکانی ئایینی جراڤکردنی تورات و تی



ئامۆژگاری و رنمایی .. ، راوژیان پدەکرد یانرکردنی گرفت و کش ئاینییکانچارەس
.ان ـپویستی بۆ دادەنچارەسریو 

ب سختی رگاکان بدات ، ،ب ئوەی گوێ ب مترسی وئاشیناز وەکو باوکی، 
کوردستانی کرد، کباشووری انی یئو د،ی زۆربی شار و شارۆچک وسردان

و قوتابخان کانسردانی پرستگا.. نرژەیکی زۆری جوولکیان لبوو
جوولککان زۆر . و، ئامۆژگاری و رنمایی پویستی دەکردن نئاینییکانیانی دەکرد

ب ئوپڕی رزەوە پشوازی ،شکۆداری وخۆشدەویست و، زۆر ب گرمی وئاشینازیان
رھاتنیان یانشایستخدەکرد و، بدەلکردل.

( سردانی شاری ،جژنی سری سای جوولککانوە( ب بۆنی ئاشیناز بارزانی 
ئامدی ب پایتختی جوولککانی شاری .. ل باشووری کوردستان کرد) ئامدی 

ل .. کرد اشیناز ل ئگرمیان خکی ئامدی پشوازییکی.. تان ناودەبرا ـکوردس
 دی لژنی جوولئاموی جکان داشک ،ر تریفبودا ـلشی مانگ.. شداری بب

تا ئو شوە،ب جلوبرگی کوردییوەجوولککانی شاری ئامدی، ،اشینازخاتوو ئ
.. اـئاشینازدا گگڵ خاتوولانخۆشیو زۆر شایستئاھنگکی زەماوەند و بیانی 

م ب.. دی دای شاری ئامل پرستگای ھر گۆڕی باوک و گۆڕی باپیری ئاشیناز، 
ھیچ زانیارییکم .. گۆڕەکی ل کوێ دای بارەی شونی کۆچی دوایی ئاشیناز ودەر

.کردووبت دوایی کۆچی ،دال شاری مووسھر لوانی .. او نکوتـبرچ

 تواناش بوو، )ز بارزانی ئاشینا( شایانی باسیش کی بشاعشاعیر ـل یرە ئافرەت
رە لشھینپ کان.. زمانی ئارامی شیعرەکانیئاشیناز ئارامی زمانی ( دەنووسی ب

جوول ک لشبزمانی ئارامی..کانی کوردستان بووک ە لپشی یوشککھت
دنوەی الوانئاشیناز بم زمان شیعرکی درژی ) و عیبری و فارسی و عرەبی کوردی

لو سردەمدا، نک ھر ل کوردستان دا، بکو ل ھموو رۆژھتدا، .. نووسیوە 
بوی ..شیعر بنووست ویر و، ـببت ب شاعرەت ـئوە شتکی دەگمن بووە، ک ئاف

. بکاتوە 

..( ب ئاشیناز بارزانی بخشی یان ) رابی ( یا)تنائیب ( جوولککان نازناوی 
، ی تیلمودشارەزا،و، توژنرمامۆستای تورات، زانا و بلیمتوات : تنائیب 



یکمین ئافرەتی جوولکی، ل ،کوردستانییئاشیناز) .. جوولکئاینی زانی ـئاین
چونک ئم .. پبخشیبت ناـاوەیـمژووی ھموو جوولککانی جیھاندا، ک ئم نازن

)ئاینی جوولک انی زانا و بایبۆ مامۆستای( ا بۆ رابین پیاوەکاننازناوە تنھ
ک ئاشیناز شایانی ئم نازناوە .. ئو شتکی جیاوز و دەگمن بوو .. قورخکرابوو 

یخشن بایببت و پب ..نھا ئافرەتستاش تتا ئیکموو جیھانداتی جوولھ ل،
.ک ئم نازناوەی پدرابت 


