
 ئيرباهيي ئةوني باَلدار
   1998ـ    1920

 نوسدى ى (بيَ و ئةيف) نتيَبى داْةسى  
 داْةى صؤستشئ ئيَظتا تا نتيَبةى ئةو
 فيَشى ٖةَووَاْى و ضاثهشاوة ىلَ

 .نشدووة نوسدى سِيَٓووطى و خويَٓذْةوة



 بةطئةوني زةكى 
 1948ـ      1880

 :نتيَبى داْةسى و نوسد طةوسةى ْووطى َيَزوو
 (كردستان و الكرد تأريخ خالصة)

 (نوسد و نوسدطتإثوختةى َيَزووى )  

  (وةصيش) ثًةى تا ناسطيَشِيؼذا بواسى ية
 ضووة



    
 
 
 
 

عبذايكادس بةطى جاف و خيَضاْى وةمسإ نضى          
 . ثاػاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 ئااااااافشةتيَهى ٖوػااااااياس و ػاسطااااااتاْى 
بايةخيَهى صؤسى باة خويَٓاذٕ و ئاوةداْهشدْاةوةى    
والَت داوة، ٖةيَةجبااةى يااة طوْذيَهااةوة نااشدة   

 .ػاسطتاْىْاوداسى خويَٓذةواسى و َةيَبةْذيَهى 

 عادلة خان
 1924ـ     1859



 عةبدولكةرميى وودةِرطوةال 

 2005ـ      1902
 ،نوسدة طةوسةى سوْانبرييَهى و ْووطةس

  نتيَبى 19 و نوسدى صَاْى بة نتيَبى 46  
  صَاْى بة نتيَبى يةى و عةسةبى صَاْى بة

  و ْاَى تةفظريى يةواْة داْاوة، فاسطى
  نالطيو ػاعرياْى ديواْى طاغهشدْةوةى

 .ٕ (َةذوى و ْاىل)



 ٌةورةشىشةعيد 
 1960ـ      1877

  ْاوى َشؤرايةتى، و ئيظالَييةنإ صاْظتة  ى صاْا
   .ييَٓاوة يإ (ايضَإ بذيع)
  صؤسػاْاصيى طةياْذووة، ضاث بة خوى ْاَةى (130)
  ْةيتواْى توسى بوية نشدوة، خويةوة نوسدبووْى بة
 .بيٓاطيَٓىَ توسى صاْايةنى وةى
  و نشد خاثووس طوسِةنةيإ َشدْى، ية ضواسَاْط دواى

  .ْادياس ػويَٓيَهى طواطتةوة تةسَةنةيإ



 قازى حمةوةد

 1947ــ      1900
  نوسدطتاْى ية نوسدى نوَاسى يةنةّ طةسؤنى ثيَؼةواو
 سؤرٖةالَت

  و ساطتطو،بشايةتي و ثةسوةس ْيؼتُإ طةسنشدةيةنى
 .بوو طةوسةتش ػتيَو ٖةَوو ية ثىَ نوسدى  يةنشِيضى
 ية و بزى َيًًةتةنةى يةطةٍَ دابوو بشِياسى

  سوخاْى يةناتى بوية .مبشىَ ْاوَيًًةتةنةى
 طيَذاسة ثةتى ئةو سِابهات، ييَهشد داوايإ نوَاسةنةيذا

 .ٖةيَبزاسد طةسبةسصاْةى َشدْيَهى و



 كةواه وةزهةر. د
 ـ    1937

 دةويَةَةْذتشئ خاوةٕ ،ييَهويَةسةوة و َيَزووْووغ
 .نوسد بة تايبةت بةسيتاْى بةيَطةْاَةى ئةسػيفى
   (جيٗاْذا يةنةَى ػةسِى طايَةناْى ية نوسدطتإ) نتيَبى داْةسى

ػةسةفى يةنيَو ية باػرتئ نتيَبةناْى ياةنيَتى طاوفيةتى ياة    
 ػةطتةنإ ثىَ بةخؼشا

 .دسيَز تةَةْيَهى ٖيواى بة



 بةدرخانوكداد 
 ـ    1802

َري َكاذاد َةدذاةت باةدسخإ، ياة نوسدطاتاْى      
ى ْيظااْى   22و يةوىَ ياة  ( َصش)بانوس ضوةتة 

نوسدى باةْاوى  سِؤرْاَةى يةنةّ ص   1898طايَى 
سِؤريَهاى  بوةتاة  سِؤرة دةسناشد، ئاةو   ( نوسدطتإ)

 .ية َيَزووى نوسدثشِػٓطذاس 



 خاَهظَيخ حمةوةدى 
 1989ــ  1904

ْووطااةس و سوْااانبري، بااة صَاااْى نااوسدى و  
بالَونشاوةى ٖةية، ضةْذئ بةسٖةَى عةسةبى 

َةويودْاَاةى  )و ( خااٍَ )خاوةْى فةسٖةْطى 
 ة (ْةوئةطةس

ية ْيَاو بضاىاى ئاةدةبى و سؤػآبرييى ناوسد      
 .سِؤيَيَهى دياسى ٖةبووة



 تؤفيل وةهبى
 1984ـ      1891

 صَآْاغ و سوْانبري و ْووغ َيَزوو              
 ية نة نوسداْةى ئةفظةسة يةو بووة يةنيَو
 ية بةػذاسيإ 1921 طايَى دووةَى ناْووْى

 نشدووة، عيَشِاقذا طوثاى داَةصساْذْى
  جاسيَو َةيةنيةت،ضةْذ ذونُى يةطةسدةَى

 َةعاسف و بةسطشى وةصيشى بة نشاوة



 رفيل حمىى

 1960ـ      1898
سوْانبري و تيَهوػةسى طةوسةى نوسد، بةػذاسيى 
ية داَةصساْذْى ضةْذئ سيَهخاشاوى طياطاى و   
ئةدةبى و نوَةالَيةتى نشدووة  يةواْة نوَةيَةى 

 (.، ٖيواثؼتيوإ)
 .ضةْذئ نتيَبى بة نوسدى و عةسةبى داْاوة



 ثريةوَيرد
 1950ـ      1867

ْاوى  توفيل نوسِى َةمحاةد ئاغاياة،   
ػاعري و سوْانبري و خاوةْى سؤرْاَةى 

 .بوة( رئ)و دواتش ( ريإ)
 .ة( ْةوسؤص)داْةسى ػيعشى 



 حةثصة خاٌى ٌةقيب
 1953ـ      1891

نضااى ػاايَع َااةعشوفى  ْااةقيا و خيَضاْااى ػاايَع 
 .عبذايكادسى بشاى ػيَع َةمحودى ْةَشة

ئافشةتيَهى داْا و طةسنشدةيةنى بويَش باووة،  ياة   
عصاابة )ْاَةيااةنى ئاساطااتةى  1930طااايَى 
. نشدوة بو ئةوةى ثاسيَضطاسى ية نوسد بهةٕ( االَِ

 .ٖةسوةٖا قوتاخباْةى نضاْى نشدؤتةوة



 ظاوةيض حةقى  ئيصىاعين

 1976  ــ  1896

ية بواسى نونشدْةوةى فويهًوسى صاسةنى ثيَؼةْط باوة و  
و ( ثيَؼيٓإقظةى )نتيَبيَهى بةْاوى  1933ية طايَى 
ٖةْاذىَ ثاشِ و   )نتيَبيَهاى باةْاوى     1936ية طاايَى  

 .بالَونشدوْةتةوة. و َةتةٍَثيَؼيٓإ ثوضى 



 رؤذبةياٌىوةال جةوين 
 

 2001ــ   1912
بةتواْاى صَاْى عةسةبى، ضاةْذئ   سوْانبري و وةسطيَشِيَهى      

ػاناسى ية صَاْى نوسدى و فاسطى وةسطيَشِاوْةتة طاةس صَااْى   
ػوسِػاااى ػااايَع )و ( ػاااةسةفٓاَة)عاااةسةبى، يةَاْاااة  

 (.بريةوةسيةناْى    سةفيل ذًُى)و ( عوبةيذويَالَ



 قةزازشةعيد 

 1959ــ   1904
دواى سوخاْى ذهوَةتى ػيَع َةمحود  ية تيَبيٓةسايةتى 

، يةباةس  داَاةصسا ناسطيَشِيى ئيٓطًيضةناإ باة ْووطاةس    
تواْاى صؤسى ناسطيَشِيى ثًة بة ثًة بةسصنشاوةتاةوة باو   
بةسِيَوةبااةسى ْاذيااة، دواتااش قائُكاااّ و دواتااش بااو   
ثاسيَضطاس، دواتش بةسِيَوةبةسى طؼتى و دواجاس ية طاايَى  

 .نشاوةتة وةصيشى ْاوخو 1953



 شةجادى عةالئةدين

 1984 ــ  1907

طةسْوطةسى طوىااسى طةالويَاز و صاْااى ئاايٓى و     
 َاَوطتاى صاتهو  

خاوةْى نتيَبى  َيَزووى ئةدةبى ناوسدى و  ٖةػا    
بةسطى نتيَبى سػتةى َاشواسى و ضاةْذئ نتيَباى    

 .ديهةى بةْشخى نوسدى



 كةريي ظارةزا
 ــ 1928
نتيَباى ٖةَاةسِةْطى   ( 19)ْووطةس و ػااعري ، خااوةٕ   

 ئةدةبى
ية ٖةسِةتى الوييةوة تا ئيَظتا ياة خضَاةت ئاةدةبياتى    

قةيَاةَيَهى تيازى   . نوسديذا َاْذوْةْاطاْة بةسدةواَاة 
ٖةية ية  بة صيٓذو ٖيَؼتٓةوةى  ناس و ضاالنيى ئاةديبإ  

 .و سؤػٓبرياْى ثيَؼةْطى نوسد



 ظَيخ وةمحودى حةفيد
 1956ــ   1881

َةييهى نوسدطتإ ، خااوةٕ ػوسِػايَهى طاةوسةى سصطااسى     
 خواصاْةى طةىل نوسد 

ٖةسطيض طةسى بو خواطتةناْى  ئيظتعُاس  ناة  ْاةنشد و   
بةساَبةس بةّ ٖةيَويَظتاْةى ية دةطاةالَت دووسخشاياةوة و   

بو  1922ية طايَى . بة ديًى  بو ٖٓذطتإ دووس خشايةوة
 .جاسى دووةّ نشايةوة بة ذونُذاسى نوسدطتإ



 تؤفيل تاهري
 

 1987 ــ  1922
 ٖوْةسَةْذى طةٍ

ئااةو ٖوْةسَةْااذةى ٖااةسدةّ يااة طااةٍَ خواطاا  و  
 خةَةناْى طةيةنةى ريا 

 و( ػريئ بةٖاسة)ذاوةْى طوساْى 
 .و دةياْى ديهة( قةيبى َٔ)و ( طويَى طةسبةطتى) 



 ئيرباهيي ئةمحةد

 2000 ــ 1914

ػااااعري و ضاااريؤنٓووغ و بريَةْاااذ و سؤرْاَاااةْووغ    
 طياطةمتةداسيَهى تيَهوػةس بووة

 .بةٖاسة يةػريئ ٖوْشاوةى خاوةْى ضريؤنى راْى طةٍ و 
ية طةسةتاى دةسضاوْيةوة طةسْوطاةسى سؤرْاَاةى خاةبات       

 بووة
 



 حوشَين حوزٌى ووكرياٌى
 1947ــ  1893

ْوطةس و سؤرْاَةْوغ و ٖوْةسَةْذ، يةنيَهة يةو  
ْوطةسةنوسداْةى نة صؤستشئ نتيَا و بالَونشاوةى  
ٖةية، ية سواْذص طريطاوةتةوة و ضاثخاْةى تيَذا 

داْاوة و سؤرْاَةى صاسى نشَادميى ية طايَى  
 .دةسنشدوة 1926



 رةفيل ضاالك
 1973ــ    1923

ية صؤسبةى بواسة ٖوْةسيةنإ نااسى ناشدووة، ياة باواسى نااسطيَشى      
سؤػٓبرييؼاااذا  ضااااالى باااووة، تيجاااى ْواْاااذٕ و  نوَاااةيَى    

 .ٖوْةسةجواْةناْى ية طًَيَُاْى دسوطتهشدوة



 عةىل وةردان
 1981ــ   1904

َةقاَاْاةى باة توَااسنشاوى باو     ا   ئاةّ  َاَوطاتاى َاةقاَاتى ناوسدى      
 :بةجيَٗيَؼتووئ

ْةوا، قةتاس، خاونةس، اهلل وةيظى، ٖحشإ، خوسػيذى بياباإ، ئااى ئااى، ذاةيشإ،     )
قةصاص، غةَطيٓى، باونى عةت، ذيحاص، ذيحاصى  ديوإ، ذيحاص غةسيا، ساط ، عةجةّ، 
ئاوػاس، ػوس، طىَ طا، طياضطاى صابٌ، ضواس طاا، َااٖوس، ثيَآخ طا،طاةبا، َةْظاوسى،      
دةػ ، ذوطيَٓى، خمايف،ئوسفة، ديوإ، نااسنوسد، خاإ ئابااد، ػوػارت، َوذةيياةس،      
ضشنع، َاٍ اهلل، ٖوصاّ، ئةود، ٖاةَايوٕ، غاةّ ئيٓطًياض، َةطاتةوى، عوػاام، سة       

 .بةط ، ْةٖاوةْذ، بةيات توسى، بةيات نوسد، ٖوسةى ٖةوساَى



 عةبدولكةرميى عةلةكى
 1948ـ  1845

بةخؼاآذةيةنى دةطااتهشاوة،  ، دةويَةَةْااذ باصسطاااْيَهى         
ضاوديَشيى ثةنهةوتةو نةَئةْذاَةناْى طًيَُاْيى طشتبوة ئةطتو، 

 .ية ذونُةتةنةى ػيَع َةمحود ثوطتى وةصيشى داسايى ثيَذسا



 عووةر عةبدولِرةحيي
 1993ــ     1920

و ثةسوةسدةناس، ية بواسى ئةدةبى َٓذاالَٕ جيَذةطاتى خاوى   ػاعري       
ْةخؼاْذوة،  جطة ية ضةْذئ بةسٖةَى ضاريؤى و ػايعشى َٓاذاالَٕ،    
ذةوت ػاْوطةسيؼى بو َٓذاالَٕ ْوطيوة، بابةتةناْى ياة ضواسضايَوةى   

 .و سؤػٓبرينشدْى َٓذايَى نوسد بووةثةسوةسدةنشدٕ ثةْذ و ئاَورطاسى و 



 ظةواَه صائب
 1986ــ   1931

 بة طواسضانى ٖوْةسى طوساْيى نوسدى طةسدةَى خوى دادةْشيَ 
ػاواْة ٖاو   )و ( ٖةى بةسدة باةسدة )و ( ٖةسىَ يةيًىَ)خاوةْى طوساْى 

 (ػواْة



 رةظاد ووفتى
 1992ــ    1912

 (خ.د)َةويود ْاَةى ثيَغةَبةس نةطايةتيى   خاوةْى صاْا  بريَةْذ و 



 جياوك وةعروف

 1958 ــ  1885

بوةتاة  بة ٖةيَبزاسدٕ  1929و سوْهبريى نوسد، يةطايَى تيَهوػةس      
ٖةوييَش ية ئةدموَةْى ْويَٓةساْى َريْؼيٓى عيَشِام، ٖاةسدةّ  ْويَٓةسى 

ياْاةى طاةسنةوتٓى    1930نوسداْةى ٖةبووة، ية طايَى ٖةيَويَظتى 
 .ة(ٖةصاس بيَز و ثةْذ)نوسداْى ية بةغذاد داَةصساْذ، خاوةْى  نتيَبى 



 بديع باباجان
 1996ــ   1923

ى  1950خوػٓووغ و ػيَوةناسى دةط  سِةْطا،، دةسضاووى طاايَى    
 .ثةمياْطاى ٖوْةسةجواْةناْة

ويَٓةى صؤسبةى ػاعرياْى نوسدى بة بريو خاَةى خاوى ْةخؼااْذوة،   
ية ػةطتةناْى طةدةى سابشدوو ْيطاسى طةس دساوى ناغةص و ناْضايى 

 .عيَشِاقى ْةخؼاْذوة



 حمةوةد عارف جةزراوى
 1986ــ    1912

 .ثيَذساوة( بويبوىل نوسدطتاْى)ْاصْاوى 
طوساْيبيَزيَهى دةْطخو  ، جطة ياة طوساْيياة فويهًوسيياةنإ خااوةْى     

طوساْيى ( 331)يةوة ،( بةفشباسى)ية طوساْيى . دةيإ طوساْى خويةتى
 ٖوْةسَةْذى طةوسةى عيَشِاقى . ية ئيَضطةى  نوسدى توَاسنشدوة

 :  ية ديذاسيَهى سؤرْاَةواْى وتوويةتى(  حمُذ ايكبادمى)
ئةطةس قوسطى حمةَةد عاسفى جةصيشيِ ٖةبواية، ْاوداستشئ طاوساْى  ))

 ((بيَزى جيٗإ دةبووّ



 



 



 (وةً)حمةوةد وةولود 
 1987ــ    1927

 

ضااريؤنٓووغ و سِوَااآْوغ و ْيؼااتُإ ثااةسوةس، يةنااةّ 
ضريؤنٓووطااى نااوسدة ضااريؤنى بااو صَاااْى بيَطاْااإ     

و سؤَااْى  ( ثةدما فًاع )وةسطيَشِدسابىَ، خاوةْى ضريؤنى 
 .ية( سِيَطا)



 



 ظاكر فةتاح

 1988  ــ   1914
 

نتيَباااى ( 26)،  خااااوةْى سوْاااانبريْووطاااةس و 
بة تواْاا باووة، صؤس ثًاةى    وةسطيَشِاْذا ضاثهشاوة، ية 

نااسطيَشِيى بيٓياوة يةواْاة  قائُكااَيَتى ضااةْذئ     
 .قةصاى وةى ٖةيَةجبة و ػةقالَوة  و ئانشىَ

طايَى ياة طاةس وتااسيَهى بويَشاْاة و      74ية تةَةْى 
 .نوسداْة  ية طيَذاسةدسا



 هادى رةظيد ضاوظمى
 1994ــ   1919

 

ْووطةس و َافٓاغ، ضةْذئ ثًاةى نااسطيَشِيى باةسصى    
وةسطشتوة ية َاْاة  بةسِيوةباةسى طؼاتى ْااوخو ياة      

 .وةصاسةتى ْاوخو
ضااةْذئ نتيَبااى بااةْشخى بةضاااث طةياْااذوة و يااة 

 .توَاسنشدْى َيَزووى نةيتووسيذا جيَذةطتى دياسة



 



 كامل بةصير. د

 



 عةزيس طةردى. د 
 ــ 1948

 

 ْوطةس و وةسطيَشِ
ضةْذئ ثةسِتونى ئةدةبيى خظتوتة  ْيَو نتيَبخاْةى نوسدى 
و وةى طةسضاوة ية صاْهونإ ثؼتى ثيَذةبةطارتيَ   يةواْاة   

 (سةواْبيَزى( )ئةدةبى بةساوسدناسى)
 .ى  سةطوٍ ٖةَضةتوىة( داغظتاْى َٔ)وةسطيَشِى نتيَبى 



 عةزيسى مةال ِرةش

1940  ،، 

 

 



 ظوكر وصتةفا
 2004ــ   1928

 

وةسطيَشِى صَاْى ْوسنى و عةسةبى  فاسطى، يةبواسى وةسطيَشِاْى بابةتى 
ئةدةبى صؤس دةطرتِةْط، بوة ضةْذئ ضريؤى و سؤَااْى وةسطيَشِاوْةتاة   

 (دَذّ( )نويَش ئوغًو( )تةْةنة)طةس صَاْى نوسدى يةَاْة  



 وةالى كةورة

 1942  ـ     1876
 

و خاوةٕ قوتاخباْةى ئايٓى، ْاطاشاو  صاْا 
بة َةالى طةوسة،  ئةو َةاليةى طاةوسةتشئ  
نوتى ػهاْذ و يةنةّ نةغ بوو نضاى خاوى   

 ْاية بةسخويَٓذٕ ية قوتاخباْةى َريى  



 طيوى ووكرياٌى
 1977ــ   1903

 

سؤرْاَااة ْااووغ و خاااوةْى ضاااثخاْةى نوسدطااتإ و 
 (ٖةتاو)خاوةْى  طوىاسى 

ْووطةس و خاوةْى ضةْذئ نتيَباى باةْشخ يةَاْاة     
نااة فةسٖااةْطيَهى ثيَاآخ صَاْييااة ( نويهااة صيَشِيٓااة)
 (نوسدى ا عةسةبى ،  فةسةْظى ا ئيٓطًيضى  اا فاسطى)



 


