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 ميَذووى نوىَ و هاوضةرخئارِاستةى نووسينيي ميَذوويي لة ماستةرنامة وتيَزةكانى دكتؤراى 
 )بةشى ميَذووى زانكؤى سةالَحةدين وةك منوونة(

 توانا رشيد كريم
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 ثوختة
ميَذونووسى كوردى لة باشوورى كوردستان لةسةدةى بيستةمدا، طورِوتينيَكى زؤرى بةخؤييةوة دى بةضةشنيَك لةطةلَ  
دامةزراندنى زانكؤ و كردنةوةى بةشى ميَذوودا، ميَذوونووسى ثيَيناية قؤناغيَكى نويَوة، بةتايبةتى ثاش ئةوةى خويَندنى باالَ 

( كرايةوة وضةندان ماستةرنامة وتيَزى دكتؤراى لةثسثؤرِييةكانى ميَذووى )كؤن، ئيسالمى، نوىَ 1988-1987لةسالَى )
وهاوضةرخ( ثيَشكةش بة ميَذوونووسى كورد، كرد. ئةم تويَذينةوةية دةيةويَت لةمييانى تيشكخستنةسةر  ئةمة وثشكنينى 

ضةرخ لة بةشى ميَذوو، بةرمةبناى هيَلَة بنةرِةتييةكانى ناوةرِؤكى ماستةرنامة وتيَزةكانى دكتؤراى ميَذووى نوىَ وهاو
 ليَكؤلَينةوةى ميَذوويى، ئارِاستةى نووسينةوةى ميَذوويي لةبةشى ميَذووى زانكؤى سةالَحةدين خباتةرِوو.

كانى ديكةى بةهؤى نةبوونى تويَذينةوةيةك لةسةر ماستةرنامة وتيَزةكان لة زانكؤكانى كوردستان، لةكاتيَكدا لة زانكؤ        
عيَراق بايةخى ثيَدراوة،  بؤية ئةم ناونيشانة هةلَبذيَرا، بة ئاماجنى دةستنيشانكردنى ئارِاستةى نووسينى ميَذووييي و كايةى 
مةعريفييةكان و كةرةستةى مةعريفييةكان، لةثالَ ناساندنى بةرهةم و هةولَة ئةكادميييةكانى بةشى ميَذوو. كة بيَطومان 

 ذوونوس وئةكادميى كورد دةخاتةرِوو.بةطشتى رِوئياى ميَ
بؤ بةدةستهيَنانى ئةجنامطريييةكى رِوون ودروست، تويَذةر رِاستةوخؤ سوودى لة ناوةرِؤكى نامة وتيَزة ئةكادميييةكان       

يتةلَكارى بينييوة، بؤية ميتؤدى شيكردنةوةى ناوةرِؤك وةك ميتؤدى سةرةكى بةكارهاتووة، لةثالَ سودبينني لة هةردوو ميتؤدى ش
 و ميَذوويي. 

تويَذينةوةكة سوودى لةطةليَك سةرضاوةى جؤراوجؤر بينييوة، لةثيَشةوةيان ماستةرنامةكان وتيَزةكانى دكتؤرا، كة       
سةرضاوةى سةرةكيني بؤ تويَذينةوةكة،لةثالَ  رِيَبةرةكانى زانكؤى سةالَحةدين، فةرمانى كارطيَرِى، كتيَبى)ثوختةى نامة 

املنهجية ميَذووى نوى وهاوضةرخى(ى بورهان طؤمةتالَى،ليَكؤلَينةوةى د.مفيد كاصد الزيدى بةناونيشانى)وتيَزةكانى 

 ( وضةندين سةرضاوةى يارمةتيدةرى ديكةش. التارخيية يف الرسائل اجلامعية)البصرة واملوصل منوذجا
لة باسى يةكةمدا: لةمييانى دوو تةوةرةدا  ؛اتويَذينةوةكة، دابةشكراوة بةسةر دوو باسى سةرةكى و  ضةند تةوةرةيةكد      

باسى ثاشخانى ميَذوويى بابةتةكة كراوة،تةوةرى يةكةم، تيشكخراوةتةسةر ثةرةسةندنى ميَذوونووسى الى كورد. لة تةوةرى 
لةمييانى  دووةميش: دامةزراندن و ثةرةسةندنى ميَذوويى بةشى ميَذووى زانكؤى سةالَحةدين خراوةتةرِوو، هةروةها باسى دووةم:
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دوو تةوةرةدا جةختكراوةتةوة سةر ئارِاستةى نووسينى ميَذوويى ماستةرنامةكان وتيَزةكانى دكتؤرا. لة تةوةرى يةكةمدا، 
شويَن(. لة تةوةرى -تيشكخراوةتةسةر ئارِاستةى نووسينى ميَذووييي بةرمةبناى بنةرِةتةكانى ليَكؤلَينةوةى ميَذوويي)كات

ان و كةرةستة و  ريَبازى تويَذينةوة باسكراوة. لةكؤتايشدا، ئةجنامى تويَذينةوةكة بة ضةند دووةميشدا، كاية مةعريفيةك
 خالَيَك خراوةتةرِوو. 

ئارِاستة، نووسينى ميَذوويي، ماستةرنامة، تيَزةكانى دكتؤرا، بةشى ميَذوو، كةرةستةى مةعريفي، ريَبازى   كليلةوشة:
 تويَذينةوة. 

 وونووسيى كورد و دامةزراندنى بةشى ميَذوو:باسى يةكةم: ثةرةسةندنى ميَذ
 تةوةرى يةكةم: ضةردةيةك لةمةرِ ثةرةسةندنى ميَذوونووسيى الى كورد:

رِوون و ئاشكراية، مرؤظ  لةمييانى تؤماركردنى ئةدطار و رِووداوةكانى رِابردووى خؤييةوة بواريَكى نويَى بؤ زانني و ناسينى      
خؤى دؤزييةوة. ئةم دؤزينةوةية تةرزيَكى نويَى مةعريفيى لةالى ئةو خولقاند، كة زادةى ثيَويستة كؤمةالَيةتيى و 

رؤسةى نووسينى ميَذوويي، ثرؤسةيةكى دووبارة ويَناكردنةوةى رِابردووة لةاليةن كؤمةلَطة سياسييةكانيي بوو. لةبةرئةوة ث
 .iمرؤييةكانةوة بة شيَوةيةكى ميَذوويي و لةسةر بناغةى ئةو زانيارييانةى لةبةردةستييدا بووة

ةى، كة لة خاكةكةى ياخود كورد وةك نةتةوةيةك لة ناوضةى رِؤذهةالَتى ناوةرِاستدا، ثةراويَز نةبووة لةو ذيياران    
دةوروبةرةكةى دروستبووة، ئةمةش هةىل بةشداريكردنى لة نيَو شارستانييةتة جوداكان بؤ خولقاندووة و زةمينى كوردستانيش 

. لةطةلَ ئةوةشدا، ثرؤسةى نووسينيى ميَذوو لة نيَو كورد دا زؤر iiبؤتة طؤرِةثانى ثةيدابوونى ضةندين شارستانييةت و دةولَةت
. رِاستييةكةى دةتوانني طةليَك هؤكار ديارى iiiسةرهةلَدةدا و، سةرةتا و بةراييةكانيشى دياريكراو و رِوون و ئاشكرا نيية درةنط

بكةين بؤ ئةم درةنط سةرهةلَدانة، لةم بارةيةوة ميَذوونووسيى كورد كةمال مةزهةر سروشتى كؤمةلَطة كوردى بةهؤكاريَك 
نكة بةردةوام كؤضةرى ونيمضة كؤضةرى بوونى كؤمةلَطةى كوردى و ناسةقامطريبوونيي لة دةزانيَت بؤ ئةم درةنط كةوتنةوة، ضو

، هةروةها ئةم بؤضوونةش لةاليةن ميَذونووس عيماد ivشويَنيَكى دياريكراودا، واى كردووة بايةخ بة نووسينى رِووداوةكان نةدا
اوةى مةعريفة بوون لةنيَو كؤمةلَطةى كورديدا، عةبدولسةالم رِةئوف جةختى لةسةركراوةتةوة وثيَيواية طوندةكان سةرض

، vلةكاتيَكدا ميَذوونوسى لةنيَو شاردا طةالَلَة دةبيَت، ضونكة شار سةرضاوةى رِووداوة و ميَذونووسيش بايةخ بةم رِووداو دةدات
ط ثةيدابوونى خويَندن و بةتايبةت  كورد رِؤشنبريييةكى زارةكيى هةبووة و طرنطى بة نووسينى ميَذوويي نةداوة. سةربارى درةن

 .viخويَندةوارى لة نيَوكؤمةلَطةى كورديدا
هةر لةبةرئةمةية دةبينني لة ضاخةكانى ميَذووى كؤندا، ميَذوونوسيَك بةدى ناكةيت رِووداوةكانى سةردةمى خؤى نوسيبيَتةوة و     

 .viiدؤت، كة ميَذووى يؤنانى تؤماركردووةتؤماركردبيَت، تةنانةت لة شيَوازى ئةدةبيشدا، بةثيَضةوانةى طةالنى دى وةك هريؤ
لةطةلَ هاتنى ئايينى ئيسالم و بالَوبونةوةى ئايينى ئيسالم لة كؤمةلَطةى كورديدا و طةشةكردنى خويَندن و خويَندةواريى و     

بايةخ بووة. لة دروستبوونى ضةندين خويَندنطةى ئايينى، ئةم دؤخة ثيَضةوانة دةكاتةوة لةالى ذمارةيةك لةزانايانى كورد جيَى 
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ديارترين ئةو زانا كوردانةى لةم قؤناغةدا بايةخيان بة زانستى ميَذوو و ميَذوونووسي داوة، وةكو: ئةبو حةنيفةى 
ز(. ئينب 1232ز(، ئينب ئةسري)1239ز(، ئيبنوملستوفى ئةربيلى)1204ز(، ئةبوفةزل ئةلياس ئةربيلى)895دينةوةرى)
ز(، ئينب شةدادى 1301نى خانةوادةى ئةيوبييةكان وةكو ئةبى هيجا)ز(، هةروةها بايةخدانةكا1282خةلةكان)

 .  viiiز( 1234قازى)
جيَى باسة، هةنديَك لةم ميَذوونووسانة طرنطيان داوة بة ميَذووى ناوضة كورديي و مرينشينة كوردييةكان، بةالَم ئةم طرنطى      

، واتة: لةجوغزى ixدانة دةكةويَتةضوارضيَوةى بايةخدان بة "ميَذووى طشتى يان ميَذووى نةتةوة خاوةن دةسةالَتةكان"
ذوو، بة ئةندازةى خزمةتكردنييان لة دةربارى مري و دةسةالَتدارةكان. لةاليةكى ديكةوة نيشتمانى خؤيانة نةيرِوانيوتة ميَ

نووسينةكانيان رِيَبازى ميَذوونووسيى ئةوكاتى جيهانى ئيسالمى تيَدا زالَة و شويَنييان لةسةر تةرزى نووسينةكانيان 
ةرِاست بةدةستوثةجنةى زانايانى كورد نووسراون هةبووة.بيَطومان، رِاستة بةشيَكى زؤر ئةو شاكارانةى لة سةدةكانى ناو

رِاستةوخؤ تايبةت نةبوون بة ميَذووى كورد وةك نةتةوةيةك لةناو جيهانيي ئيسالمى، بةالَم هةنووكة بونةتة هةويَنى 
 .xنووسينةوةى ميَذووى كورد

 لة ميَذوونووسييدا، ئةطةرضى ئةم (، بةدريَذايى ئةم سةدةية ئاستيَكى ويَكرِا نابينني1900-1500لةسةردةمى نويَدا )    
قؤناغة طرنطى تايبةتى خؤى هةية لة ميَذوونووسيى كورديدا، ضونكة لةم قؤناغةدا ضةندين ميَذوونووس بةرهةمةكانى خؤيان 
بؤ ميَذووى كورد وكوردستان يةكالكردؤتةوة، وةك شاكارى شةرفنامةى شةرفخانى بةدليسى. شةرفخان لة زارى خؤييةوة و 

شةرفنامةكةى نووسيويةتى:" بؤ يةكاليى كردنةوةى بنج و بناوانى كورد و رِوونكردنةوةى بارى ذيان و ضؤنييةتى  لةبارةى
. ئةمةش  بة نؤبةرةى ميَذوونووسيى دانانريَت لة سةردةمى نويَيدا، كة ميَذووى كورد xiئاكاريان بة دريَذايى ميَذوو" تةرخانكراوة
ى كرابيَتة تةوةرى سةرةكى نووسني وبةرهةمةكانيي،  تويَذةريَكى ديكة ضةند وكوردستان وكةسايةتى وشارستانى كورد

نووسراويَكى دى ميَذوويى زياد دةكات، كة لة ثيَش شةرةفنامةوة نووسراون، هةرضةندة بؤ ميَذووى كورد نةنووسراوان، بةالَم 
مذكرات يسى خاوةنى كتيَبى)هشت بهشت( يان)لةاليةن زانايان و رِوناكبريانى كوردةوة نووسراوة، وةكو: مةال ئيدريسى بةدل

 .xii(ةمامون بيك بن بيكة بك
هةلَبةتة قؤناغى نوىَ وةك ثيَشووتر باسى ليَوةكرا بة يةك ئاست نةرِؤيشتووة. لة سةدةكانى شازدةهةم و حةظدةهةمدا       

 ميَذونووسيَكى 
كورديدا دروستكردووة، بةشيَوةيةك تويَذةريَك ئةم  كوردى وةها بةرضاو ناكةون، ئةمةش كةليَنيَكى طةورةى لة ميَذوونووسي

. بةالَم سةدةى نؤزدةهةم كاروانى xiiiدووسةدةية بة"الثةرِةيةكى تاريك لة تؤمارى ميَذوونووسى كورديدا" تاريف دةكات
ة رِاستةوخؤ ميَذوونووسيى كوردى هةنطاويَكى بة طؤرِ دةهاويَت و ضةندين هةولَى ميَذوونووسى كوردميان بةرضاو دةكةويَت، ك

بايةخيان بة نووسينى ميَذووى كورد داوة و، لةسيَبةرى دةسةالَتي حوكمرِانيَكى كوردى )مرينشينى ئةردةالَن( هاتؤتة ئةجنامدان 
وةكو: )زوبدةتولتةوارخيى سةنةندةجى( مةال حمةمةد شةريفى قازى ئةردةالَنى،)تارخيى ئةردةالَنى( ئيسماعيلى كورِى مةال 

. سةربارى xivبةنى ئةرةالَنى( خوسرةوةى كورِى حمةمةد ئةردةالَنى و )تارخيى ئةردةالَن(ى مةستورةخامن حمةمةد و)تارخيى
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ئةمانةش، لةم سةدةيةدا ميَذوونووسيى كوردى شيَوةيةكى  قولَرتى وةرطرتووة و، بةرةوثيشةطةريى تةواو هةنطاوى ناوة، ئةمةش 
( كتيَبى"كتابى تارخيى جديدى كوردستان" 1858اوةتةوة. لةسالَى )لةالى مةال مةمحودى بايةزيدى دا بة جوانى رِةنطى د

 .xvهاتؤتةبةر. هةروةها لة بةشةكانى دى كوردستاندا طةليَك نووسراوى ديكةى ميَذوونووسانى كورد بةرضاو دةكةون
وثاشرتيش ضةند ز( دةرضوو 1898لةاليةكى ديكةوة لةم قؤناغةدا، دواى ئةوةى رِؤذنامةى )كوردستان( لةسالَى )    

رؤذنامةيةكى ديكة، ئةمانة رؤلَ و بايةخى خؤيان هةبووة وضةندين نووسراويان لةبارةى ميَذووى كوردييةوة بالَوكردؤتةوة، 
شايةنى باسة، كة سةرجةم بةرهةمةكانى ئةم قؤناغةى ميَذوونووسى كورد بة زمانى كوردى نةنووسراوان و زياتر زمانى 

هاتووة )فارسى و توركى(، جطة لة ئةو نووسينةى ميَذووييانةى، كة لة رؤذنامةكاندا نووسينى ئةو سةردةمة بةكار
 .xviبالَوكراونةتةوة

( ميَذوونووسى كورد ثيَشكةوتنيَكى بةرضاو و سةرلةبةرى بةخؤوة 1900سةبارةت بةسةردةمى هاوضةرخ، لة دواى سالَى)     
ؤكانى دةوةرة و ثاشرتيش لة زانكؤى سةالَحةدين. رِةنطة لةم قؤناغةدا، دةبينيَت تا دةطاتة شيَوازى نووسينيى ئةكادميى لة زانك

فاكتى نةتةوةيي شويَنى تايبةتى و كاريطةرى بةهيَزى هةبووبيَت لة نووسينةوةى ميَذووى كورد دا، هةروةك حمةمةدئةمني 
ةعبريى عمومى عومسانى ( لة ثيَشةكى خوالصةى تارخيى كوردستاندا، نووسيويةتى:" كة لة جيَطاى ت1948-1888زةكى)

لةفزى تورك و تورانى لة توركيادا باوى سةند...غةيرةتى خؤم ضاكرت حس كرد وة غرورى قةومى مةجبورى كردم، كة لةهةموو 
.  دةكريَت حمةمةد ئةمني زةكى بة سةردةستةى قؤناغى هاوضةرخ دابنيَن لة xviiفرسةتيَكدا ئةم حسةى خؤم ئيزهار بكةم"

ضونكة نووسني لةالى حمةمةد ئةمني زةكى شيَوازيَكى ثيَشكةوتووترى وةرطرتووة لةرِووى تةكنيك ميَذوونووسى كورديدا، 
هةروةها هةر لةم  .xviiiوخستنةرِووى رِووداوة ميَذووييةكاندا و بووةتة سةرضاوةيةكى ثرِبايةخ بؤ ميَذونووسى كوردى لة ئيَستادا

-1897هةم، وةك: هةولَةكانى حوسيَن حوزنى موكريانى)سةردةمةدا طةليَك نووسراوى ديكةى بة بايةخ هاتونةتة بةر
(، كة يةكةم كةس بوو دةستةواذةى " ميَذوو" و "ميَذوونووسى" خستؤتة نيَوفةرهةنطى كوردييةوة.  ويَرِاى بوونى ضةندين 1947

-1897(،حمةمةد عةىل عةونى)1968-1885بةرهةمى ديكة لةاليةن ميَذوونووسانى كوردةوة. لةوانة: سالَح قةفتان)
(، 2001-1913(، مةال جةميلى رؤذبةيانى)1960-1898(، رةفيق حلمى)1984-1907(، عةالئةدين سوجادى)1952

-1893(، عةىل سةيدؤطؤران، جةالدةت بةدرخان)1993-1905(، عومسان صةبرى)1984-1892تؤفيق وةهبى)
(، عةبدولرةقيب 2017-1925)(، مةال رِةئوف حةويَزى، كةريم زةند1998-1938(، زوبيَر بالل ئيسماعيل)1951
 .xixيوسف

لةثالَ ئةمةشةدا، رؤذنامةوانيى كوردى تيَطةيشتنى رِاستى و ذين و ذيانةوة و طؤظارى نزار وطؤظارى طةالويَذ وبةيان وهاوكارى    
وطؤظارى كؤرِى زانيارى كورد رِؤلَيَكى يةكجار مةزني بينييوة لة برةودان بة ميَذوونووسى كوردى بة بالَوكردنةوةى نووسني و 

 xxيَذووى كورد وجيهان و نةتةوةكان و ئةزمونة جياوازةكان و ياداشت و بريوةرى و بةلَطةنامةوةرطيَرِان لةبارةى م
هةر لة قؤناغى هاوضةرخدا، ويَنةيةكى ديكة لة ميَذوونووسى كورد سةرهةلَدةدا ئةويش نووسينى ئةكادمييية، هةربؤية       

ةسرتِةنطينى ئةكادميى كوردى، بةتايبةت ثاش ئةوةى دةرطاى ئةم قؤناغة تةواو جياوازة و ليَوان ليَوة لة بةرهةمى جوان و د
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خويَندن لة والَتانى دةرةوة و ناوةوةى والَت بؤ رِووناكبري و تاكةكانى كورد كرايةوة، لةبةرئةمة طةليَك بةرهةمى ئةكادميى 
طةينرا، كة ئةمةش لةدواى  جياواز و جوان لةسةر ميَذووى كوردى لةثسثؤرِييةكانى ميَذووى كؤن ونوىَ وهاوضةرخ بة ئةجنام

( و كردنةوةى خويَندنى باالَ و بةشةكانى ميَذوو لة زانكؤكانى 1991كردنةوةى زانكؤ لة كوردستان و ثاشرت رِاثةرِينى سالَى )
كوردستاندا دةضيَتة لوتكة. لةم رِووةوة طةليَك منوونةمان لةبةردةستداية، وةكو: عةىل حةيدةر سليَمان، د.حممد سالَح، 

حسني عةبدوحلةميد، د.كةمال مةزهةر، د.عةبدولرةمحان قامسلؤ، عةزيز شةمزينى، د.ئةمحةد عومسان ئةبوبكر، د.مو
. بةمشيَوة دةتوانني بلَيَني، كة ميَذوونووسى كوردى ضةندين بةرزى ونشيَوى برِيوة xxiد.رةحيمى قازى، جةليلي جةليل، كوردؤيظ

رفةتى زيَرتى لةبةردةستداية بؤ خستنةرِووى ميَذووى كورد و بوذانةوةى تا طةيشتووة بةم ئاستةى ئيَستاي و، هةنووكة دة
 كةلةثورى كوردستان.

 ساندن ودامةزراندن و ثةرةسةندنى(تةوةرى دووةم: بةشى ميَذوو )نا
كوردى لة لةدواى ئةو طؤرِانكاريية سياسيية لة طؤرِةثانى عيَراقدا هاتةئاراوة، يةكيَك لةو خواستانةى بزاظى رِزطارخيوازى     

دةسةالَتى نويَى عيَراقي كرد بريتى بوو لة كردنةوةى زانكؤيةك لة كوردستاندا بةمةبةستى ثةرةثيَدان بة ثرؤسةى خويَندن، 
( بة كردنةوةى زانكؤى 4/8/1968(ى لة رِيَكةوتى: )85ئةوةبوو سةركردايةتى باالَى شؤرِش )حزبى بةعس( برِيارى ذمارة: )

( وةك يةكةمني دامةزراوةى خويَندنى باالَ لةشارى سليَمانى دامةزرا، كة 1968(ى تشرينى يةكةمى )23سليَمانى دا، دواتر لة )
 .     xxiiهةنطاويَكى طةورةبوو بؤ ثيَشخستنى خويَندنى و زانست لة كوردستاندا

لةسةرةتادا، زانكؤى سليَمانى بايةخى بة بةشة زانستييةكاندا، ئةوةبوو كؤليَذةكانى )ئةندازيارى وكشتوكالَ و زانست(      
( بة 31/8/1971ى ئازار، زانكؤ بةرةوثيَشضوونيَكى طةورةى بةخؤوة دى. لةسالَى )11كرانةوة، بةالَم لةداوى بةياننامةى 

. بةالَم لة ئاكامى ئةو xxiiiئاداب، كة سةرةتا تةنها بةشى كوردى لةخؤطرتبوو، كرايةوة ( كؤليَذى1208/ 262برِيارى ذمارة)
لة باشوورى كوردستاندا، بةتايبةت لة سليَمانى  1975ثةرةسةندن ومجوجؤلَة سياسيي وضةكدارييةى لةدواى سالَى 

( برِيارى طواستنةوةى  1981سالَى ) هاتةئاراوة، حكومةتى بةعس بة بيانووى تريؤركردنى ضةند مامؤستايةكى زانكؤ، هاوينى
زانكؤى سليَمانى دا)جطة لة كؤليَذى كشتوكالَ( بؤ شارى هةوليَر و ناوةكةى لة زانكؤى سليَمانييةوة طؤرِى بؤ )زانكؤى 

 .xxivسةالَحةدين(
هةر لةسةرةتاوة زانكؤى سةالَحةدين، بةيارمةتى ئةوثاشخانةى بؤى دروستبوو دواى طواستنةوة ونةمانى زانكؤى سليَمانى،        

طؤرِانكارييةكى بةرضاوى بةخؤييةوة دى، يةكيَك لةو طؤرِانكارييانة فراوانبوون و طةشةسةندنى كؤليَذى ئاداب بوو. كؤليَذى 
ثرِبايةخ و طرنط و كؤنةكانى زانكؤى سةالَحةدين هةذمار دةكريَت. ئةم كؤليَذة لةماوةى ساالَنى  ئاداب بة يةكيَك لة كؤليَذة

( ضةند بةشيَكى ديكةى تيَدا كرايةوة، ئةمة لة كاتيَكدا، ثيَشووتر تةنها لة بةشى كوردى 1991( تا سالَى)1981)
-1986و بةشى ميَذوو و ئينطليزى ولةسالَى )( هةردو1986-1985وكؤمةلَناسى وعةرةبى ثيَكهاتبوو، ثاشان لةسالَى )

 . xxv( بةشى جوطرافيا كرايةوة1987
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، سةبارةت بة xxviبةشى ميَذووى زانكؤى سةالَحةدين، بةديَرينرتين بةشى ميَذوو لة زانكؤكانى باشوورى كوردستان دادةنريَت    
 ثةرةسةندن وطةشةكردنى ئةم بةشة، دةتوانني دابةشى دوو قؤناغى بكةين:

-1985: ئةم قؤناغة لة كردنةوةى بةشةكةوة دةست ثيَدةكات لةسالَى )1991غى يةكةم: ثيَش رِاثةرِينى سالَى + قؤنا
. لةسةرةتادا ئاماجنى بةشةكة بريتى بووة xxviiiسةرؤكى بةش بووة xxvii(، كة د.حسام الدين على غالب نةقشبةنديي1986

شيَوةيةك بطوجنيَت لةطةلَ ثالنى طةشةثيَدانى نةتةوةيى لة:"ئامادةكردنى تويَذةرانى ثسثؤرِ لة بوارى زانستى ميَذوو بة
، هةر لةبةرئةمة ثرؤطرامةكانى xxixبةمةبةستى كاركردن لة دامةزراوة رِؤشنبرييي و راطةياندنيي و طةشتيارييةكاندا"

يةكى كةم بةشةكةش ميَذووى كؤن وئيسالمى وهاوضةرخ وثةروةردةيي لةخؤطرتبوو، كة لةنيَو ئةمةشدا ميَذووى كورد بةشيَوة
بايةخى ثيَدرابوو، ئةم بايةخة كةمةش زيرَت لة ميَذووى ئيسالمييدا خؤى دةبينييةوة. ويَرِاى ئةمةش مامؤستايانى بةشةكة 
لةطةلَ ئةوةى مامؤستاى كوردى تيَدابوو وةك د.جةمال رشيد ئةمحةد، د.حسامةدين نةقشبةندى، د.ئةرسةن موسا رِةشيد،  

ذمارةيةكى زؤرييان عةرةب بوون و لةزانكؤكانى موسلَ و بةغداوة هيَنرابوون، وةكو  ، بةالَمxxxد.طلَستان حممد سعيد
د.عةبدولواحيد زةنون، عيمادةدين ئةجلواهريى، د.عمادةدين خةليل، تةنانةت ثسثؤرِييةكانيشيان تايبةت نةبوون بة ميَذووى 

 .xxxiكوردةوة
هةروةها ثيَش رِاثةرِين ثةرةسةندنيَكى ديكة لةنيَو بةشى ميَذوودا هاتةئارا، ئةويش دامةزراندنى خويَندنى باالَ بوو لة    

(خويَندنى ماستةر لةميَذووى ئيسالمييدا كرايةوة و سىَ خويَندكار 1988-1987ميَذووى ئيسالمييدا، ئةوةبوو لةسالَى)
 .xxxiiوةرطريان

يَني، بةشةكة لةم قؤناغةدا ضةندضاالكييةكى جؤراوجؤرى سازداوة، كة دةكريَت بلَينَي تارِادةيةك جيَى خؤيةتى ئةوةش بلَ  
رِةنطدانةوة و ئارِاستةى ئةم قؤناغة دةنويَنن، وةكو بةشداريكردن لة كؤرِبةندى دامةزراندنى سوثاى عيَراق، سازدانى سيمينار 

 .xxxiiiسازدانى سيمينار لةبارةى ميَذووى كؤنى كوردةوةلةبارةى هزرى سةدام حوسيَن لة ناوضةى حوكمى زاتى، 
( دةست ثيَدةكات. لةم 1991(: ئةم قؤناغة لةثاش رِوودانى رِاثةرِينى سالَى )1991+قؤناغى دووةم: لةدواى سالَى )

ةكانى قؤناغةدا لة زؤر رِووةوة بةرةوثيَشظةضوون رِوويدا. لةثيَشةوةيان بايةخدان بوو بة ميَذووى كورد لةنيَوثرؤطرام
( ئارِاستةيةكى رِوونرت وفراوانرت وةرطرتووة ئةوةتا لةو سالةدا قؤناغةكانى 1998خويَندندا.ئةم طةشةسةندنة لةسالَى )

 . xxxivسيَيةم و ضوارةم دابةشكرا بؤ لقةكانى )لقى ميَذووى كورد( و )لقى ميَذووى طشتى(
ةى ماستةر و دكتؤرا بوو لةثسثؤرِى ميَذووى نوىَ وهاوضةرخ، هةروةها يةكيَكى ديكة لة ثةرةسةندنةكانى ئةم قؤناغة كردنةو     

( دوو كورسى بؤ خويَندنى ماستةر لة ميَذووى نوىَ 3/2/2920( بة ثيَى فةرمانى كارطيَرِى )21/10/1993ئةوةبوو لة)
( ميَذووى كؤن 2000( خويَندنى دكتؤرا لةهةمان ثسثؤرِى كرايةوة. ثاشرتيش لةسالَى )1995وهاوضةرخ كرايةوة. لةسالَى )

يةكةمني  1995. جيَطةى ئاماذةثيَدانة لة ئةيلووىل xxxvكرايةوة، بةالَم تا ئيَستا خويَندنى دكتؤرا لةميَذووى كؤن نةكراوةتةوة
كوردستان ماستةرنامة لة ثسثؤرِى ميَذووى نوىَ وهاوضةرخ لةاليةن تويَذةر )سةعدى عومسان حوسيَن( لةذيَر ناوى )

( يةكةمني تيَزى دكتؤرا 1998( ثيَشكةشكرا. لة سالَى )م1851-1514ة دراسة فى تطورها السياسى واألمرباطورية العثماني
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كردستان فى عهد الدولة العثمانية من منتصف لةهةمان ثسثؤرِى لةاليةن تويَذةر )عةبدولَآل حمةمةد عةىل( بةناونيشانى )

( نووسراوة، هةروةها  لةم قؤناغةدا يةكةمني لتأريخ السياسيالقرن التاسع عشر اىل بداية احلرب العاملية االوىل دراسة فى ا
نامةى ماستةر بةزمانى كوردى لةاليةن )كامةران امحد حمةمةد ئةمني(ة بةناونيشانى: )كوردستان لةنيَو ملمالنيَي نيَودةولَةتيي 

ليَر ئيسماعيل حةقى تويَذينةوةيةك لة ميَذووى سياسى و ئابوورى( بة سةرثةرشتى )د. د 1932-1890و ناوضةييدا 
( ليَكؤلَينةوةيةكى 1979 -1939شاوةيس( نووسرا، ثاشرتيش )ياسني خالد حةسةن( بةناونيشانى: )كوردستانى ئيَران )

ميَذوويي لةسةر جوآلنةوةى رِزطارخيوازى نةتةوةى طةىل كورد( بةسةرثةرشتى )د. ئةمحةد عومسان ئةبوبةكر( يةكةم تيَزى 
 . xxxvi( نووسي2001ة سالَى )دكتؤراى بة زمانى كوردى ل

لة ئيَستادا بةشى ميَذووى وةرضةرخان و طةشةكردنيَكى باشى بةخؤوةديوة و ساالَنة ضةندان خويَندكار ثسثؤرِى لة بةشى     
ميَذوو وةردةطرن، كة رِؤلَيَكى بةرضاويان طيَرِاوة لة بوذاندنةوة و ميَذوونووسى كورديدا. بةجؤريَك ئةو ماستةرنامة و تيَزى 

( ماستةرنامة وتيَزى دكتؤران، لة هةر سىَ ثسثؤرِى )ميَذووى كؤن، ميَذووى ناوةند 200واوكراون )دكتؤرايانةى لةم بةشةدا تة
 :xxxvii(دا نيشاندراوة1ياخود ئيسالمى، ميَذووى نوىَ وهاوضةرخ(. وةك  لة خشتةى ذمارة )

 (: بةرهةم ودابةشبوونى نامة ئةكادميييةكان بةطويَرةى ثسثؤرِيي1خشتةى ذمارة )

 ميَذووى نوىَ وهاوضةرخ ميَذووى ئيسالمى ميَذووى كؤن سثؤرِىث جؤرى خويَندن
 79 70 5 ماستةر

 20 26 ---- دكتؤرا

 200 99 96 5 كؤ

ئةمةش ئاماذةية بؤ طةشةسةندنيَكى زانستيي بةرضاوى بةشى ميَذوو لة بوارى برةودان بة كاري ئةكادميى لة نووسينى   
ميَذوودا. شايةنى باسة، لةم تويَذينةوةيةدا تةنها جةختكراوةتةوةسةر ماستةرنامة وتيَزةكانى دكتؤراكانى ميَذووى نوىَ 

( تيَزى دكتؤرا. لةاليةكى ديكةوة، بةشةكة ذمارةيةك كادرى ثسثؤرِ 20مة و )( ماستةرنا79وهاوضةرخ، كة ثيَكديَت لة )
( مامؤستا و وانةبيَذن،لةخشتةى 57وئةكادمييي بةثلةى زانستيي باالَ وثسثؤرِى جوداوة خزمةتى تيَدا دةكةن، كة ذمارةيان )

 :xxxviii(دا زانيارى ورد لةم بارةيةوة خراوةتةرِوو2ذمارة )
 ثسثؤرِى و ثلةى زانستيي مامؤستايانى بةشى ميَذووى زانكؤى سةالَحةدين(: 2خشتةى ذمارة )

 مامؤستاى ياريدةدةر مامؤستا ثرؤفيسؤرى ياريدةدةر ثرؤفيسؤر ثسثؤرِى/ ثلةى زانستيي
 --- --- 1 --- ميَذووى كؤن

 8 8 3 7 ميَذووى ئيسالمى

 16 6 4 4 ميَذووى نوىَ وهاوضةرخ

 57 24 14 8 11 كؤ

    
لةبارةى روئيا و ئاماجنى ئةم بةشة، بةشيَوةيةكى طشتى خؤى دةبينيَتةوة لة طرنطيدان بة ميَذووى كورد وميَذونووسى كورد   

 وكوردستان 
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لةهةموو سةردةمة جياوازةكاندا، ناساندنى زانستى ميَذوو بة خويَندكارةكان، ثةروةردةكردنى خويَندكاران  بة هؤشيارى 
 . xxxixاشناكردنى خويَندكاران بة ميتؤدى تويَذينةوةى ميَذووييميَذوويي، فيَركردن و ئ

ويَرِاى ئةمةش، ثسثؤرِان و مامؤستايانى ئةم بةشة، هةولَ وتةقةلَالَ و بةشدارييةكى باشيان كردووة لة ضاالكى جؤربةجؤر        
كتيَب و بالَوكردنةوةى تويَذينةوةى لةسةر ئاستى كوردستاندا ودةرةوةدا  بة سازدانى سيمينار و كؤرِ وكؤنفرانس و دةركردنى 

(. 2013زانستى و بةرنامةى رِاطةياندن وةك سازدانى كؤنفرانسى نيَودةولَةتى تايبةت بة ميَذووى كورد وكوردستان لةسالَى )
 . xlبيَطومان ئةمةش شويَنيَكى طرنط داناوة ودادةنيت لةثةرةثيَدانى بةهؤشيارى ميَذوويي وميَذوونووسى لة كوردستاندا

 وتيَزةكانى دكتؤراى بةشى ميَذوو باسى دووةم: ئارِاستة و رِيَبازى نووسينيى ميَذوويى ماستةرنامةكان
 ئارِاستةى نووسينيى ميَذوويي تةوةرى يةكةم:

كرؤكى هةموو ثرؤسةيةكى نووسينةوةى ميَذوو جةختكردنةوةية لةسةر "رِووداوة ميَذووييةكان" ياخود ئةوةى ثيَدةوتريَت     
"بابةتي ميَذوويي". ميَذوو و ميَذوونوسيش سةروكارى لةطةلَ بابةتيى ميَذوويدا هةية و  كار دةكات لةسةر  كؤمةلَطةى مرؤيي 

يَناى ئةو ثةرةسةندنة سياسى و كؤمةالَيةتى و فكرى و ئابورييةكانى رِابردوو بةخويَندنةوةى ئةو لةبارى بزاوتى و نةطؤرِييدا، و
. رِاستييةكةى، رِووداوة ميَذووييةكان يان بابةتى ميَذوويي، xliرِووداوة يان بابةتة ميَذووييانةى كؤمةلَطةى مرؤيي تؤماردةكات 

ضينةى سةرةكى )كات، شويَن، مرؤظ( وةستاوة، بةشيَوةيةك هيض كردةيى كة طؤرِةثانى سةرةكى ميَذوونووسانن، لةسةر سىَ بن
ميَذوويي بةبىَ ئةم سىَ رِةطةزة، نة دةكريَت بيَتةئاراوة، نة رِوودةدات، ئةمانةش وا دةكةن ئارِاستة و ويَنة بة رِووداوةكان 

 ينةييةكانى كردةيي ميذووييةوة وابةستةن.  . بةهةمان شيَوةش ليَكؤلَينةوة ميَذووييةكان، بة هيلَة سةرةكى و بنضxliiببةخشيَت
لةم تةوةرةدا، هةولَدةدين لةمييانى شيكردنةوةى ماستةرنامة وتيَزةكانى دكتؤراى لة ثسثؤرِى ميَذووى نوى وهاوضةرخ، كة    

شويَن(،  سةمثلَى تويَذينةوةكةية لةضوارضيَوةى ئةو بنضينة سةرةكييانةى تويَذينةوةى ميَذوويى لةسةر ى وةستاوة )كات،
 ئارِاستةكانى نووسينةوةى ميَذوو لةبةشةكةدا بةيان بكةين:

 . كات1
ضةمكى كات و ميَذوو، دوو ضةمكى ليَكدانةبرِاون و طؤرِانى ميَذووى هةر نةتةوةيةك وابةستةية بة تيَثةرِبوونى كاتةوة،        

لةبةرئةوةى كات جةوهةرى سةرةكى هةموو كرداريَكى ميَذوويي ثيَكدةهيَنيَت و، شيَوة بة رِووداوة ميَذووييةكان دةدات، 
رِوودانى هيض كرداريَكى ميَذوويي بكةين بةدوور لة كات، ضونكة هةموو رِووداوة ميَذووييةكان  بةشيَوةيةك ناتوانريَت ويَناى

. بؤية تةنانةت وشةى ميَذوو لة زمانى كوردى و عةرةبى وفارسيشدا xliiiبةرهةمى كارى مرؤظةكانن لة كاتيَكى دياريكراودا
ةندى نيَوان كات و ميَذووةوة، هايديطةر ثيَيواية: " كات . لةبارةى ثةيوxlivزةمةن( -يةكيَك لة هاو واتاكانى بريتيية لة )كات

ياخود زةمةن ئاسؤي تيَطةيشتنى بوونيى ئةم جيهانةية، نةك لةبةرئةوةى دياردةيةكى سروشتيية وجولَةى طةردوون ديارى 
 .xlvمةالَسداوة" دةكات،بةلَكو بةوثيَيةى رِةوتيَكى مرؤيية بؤ ضاوديَريكردن و سةرثةرشتيكردنى داهاتوو كة مردن خؤى بؤ
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لةذيَر رِؤشنايى ئةو زانيارييانةى، كة تويَذةر لةسةر سةمثلَى تويَذينةوةكةى كؤى كردؤتةوة، تيَبينى ئةوة دةكريَت )كات       
  ى(Pie Chartوزةمةن( كارةكتةريَكى سةرةكي ثيَكهيَناوة لة بةشيَكى زؤرى نامة ئةكادميييةكانييدا. بازنة رِوونكةرةوةى )

 ندةكةنةوة( ئةوة رِوو2و) (1ذمارة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ريَذةيةكى بةرفراوان تةرخانكراوة بؤ ميَذووى سةدةى بيستةم بة ( ى سةرةوةدا، 2( و)1لةهةردوو بازنةى رِوونكةرةوةى ذمارة )  

( نامةى ئةكادميييدا كة دةكاتة ريَذةى 99( ماستةرنامة وتيَزى دكتؤرا لة كؤى )73بةراورد بة سةدةكانى ديكة بةضةشنيَك)
كات لة دانانى ماوةى زةمةنى %( سةرجةم نامة ئةكادميييةكان. ئةمةش طوزارشت لة ئارِاستةى بريكردنةوةى بةشى ميَذوو دة74)

 ناونيشانى ليَكؤلَينةوةكان، كة سةدةى بيستةم ثانتاييةكى فراوانى تيَداطرتووة.
رِةنطة ئةمةش وةك ثسثؤرِ و تويَذةريَكى ميَذوويي ئاماذةى ثيَداوة بطةرِيَتةوة بؤ " بةهؤى سةرجنرِاكيَشى ئةم قؤناغةوةية        

سةر رِووداو و ثيَشهاتةكانى ئةم ماوةية"، سةربارى ئةمةش دةكريَت فاكتةريَكى ديكة يان ئاسان تيَطةيشنت و نووسينة لة
ثةيوةست بة زانينى زمانةوة هةبيَت، بةجؤريَك بةشيَكى زؤرى سةرضاوة و كةرةستة مةعريفييةكانى ئةم قؤناغة ثيَويستى بة 

، هةروةك دةتوانني بلَينَي بة ئاسان xlvi وويان تيَكردووةئاشنابوون بة زمانى عةرةبى ياخود كوردى هةية، بؤية تويَذةران زيرَت رِ
( كانةوة 2000، بةتايبةت لةدواى ساالَنى )xlviiدةستهيَنانى سةرضاوةكانى ئةم سةدةية، وايكردووة بايةخى زيَرتى ثيَبدريَت

 نووسةرانى كوردةوة.هةولَ  وتةقةلَالَيةكى رؤشنبرييي بةرضاو هةست ثيَدةكريَت لة باشوورى كوردستان لةاليةن رؤشنبريان و
(  دةردةكةويَت سةدةى نؤزدةهةم ثلةى دووهةمى طرتووة، بة 1هةر لةم ضوارضيَوةيةشدا وةك بازنةى رِوونكةرةوةكةى ذمارة)      

%( كؤى نامة 18(  ماستةرنامة وتيَزى دكتؤرا ليَكؤلَينةوةيان لةبارةى سةدةى نؤزدةهةم كردووة، كة دةكاتة ريَذةى )18جؤريَك )
دميييةكانى ميَذووى نوىَ وهاوضةرخ لة بةشى ميَذوو، بةالَم  سةدةكانى شازدة وحةظدةهةم و هةذدةهةم وةك دةبينريَت ئةكا

كةمرتين ريَذةيان داطريكردووة لة نيَو نامة وتيَزةكاندا و قورساييةكى وةهايان نيية لةبارى بةراوردكردنيان بة هةردوو سةدةى 
( نامة كارى 1، سةدةى شازدة وحةظدةهةم تةنها )xlviii( نامةى بؤ تةرخانكراوة1تةنها ) دواتر، بةضةشنيَك سةدةى هةذدةهةم

%( طرتووة لة كؤى نامة 8. بةطشتى هةرسىَ سةدةى شازدةهةم وحةظدةهةم و هةذدةهةم ريَذةى )xlixلةسةركردووة

74% 

18% 

2% 3% 

1% 1% 1% 

 سةدةى بيستةم
 سةدةى نؤزدةهةم
 سةدةى هةذدةهةم
 سةدةى هةذدةهةم ونؤزدةهةم
 سةدةى حةظدةهةم وهةذدةهةم
 سةدةى شازدةهةم وحةظدةهةم
 سةدةى شازدةهةم تا نؤزدةهةم

 (: دابةشكردنى نامة ئةكادميييةكان بةطويَرةى كات1بازنةى رِوونكةرةوةى ذمارة)

26% 

74% 

 ميَذووى نوىَ

 ميَذووى هاوضةرخ

 ثشكى ميَذووى نوىَ وميَذووى هاوضةرخ(: 2بازنةى رِوونكةرةوةى ذمارة)
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ةران ئاشناييان بة زمانى  توركى ئةكادميييةكاندا، بيَطومان يةكيَك لة هؤكارة سةرةكييةكانى ئةمةش ئةوةية، كة زؤربةى تويَذ
عومسانى و فارسى نيية، كة كةرةستة و سةرضاوة مةعريفييةكانى ئةم قؤناغة ميَذوويية بةو زبانانة نووسراون و ثيَويستى بة 
ئاشنابوون هةية بةوانة، سةربارى ئةوةش دةستكةوتنييان بؤ تويَذةريكى كورد زؤر طران ونارِةحةتة، بة ثيَضةوانةى سةدةى 

،  تةنانةت ئةطةر لةم رِووةوة سةرنج lيستةم، كة زؤرينةى سةرضاوةكان بة زمانى كوردى وعةرةبيني وئاسانرت دةستدةكةونب
بدةينة ئةو ماستةرنامة وتيَزى دكتؤرايانةى لةبارةى ماوةكانى )سةدةى شازدةهةم و حةظدةهةم و هةذدةهةم( نووسراون لةم 

وةهايان بةكارنةهيَناوة و لةو رِووةوة كةرةستة مةعريفييةكانيان زؤر هةذارة، كة بةشةدا سةرضاوةى توركى ياخود فارسي 
ثشتيان ثيَبةستووة، هةرضةندة هةولَ وتةقةلَالَى زؤردراوة بؤ دةستخستنى سةرضاوةى ثيَويست، بةالَم رِةنطة هؤكارى نةتةوةيى 

يَشةكيي ماستةرنامة وتيَزةكانياندا ئاماذةيان بؤ ومادى وسةقامطريى سياسى رِؤلَى خؤى هةبووبيَت هةروةكوضؤن خؤيان لةث
. بؤية ثيَويستة لة داهاتوودا بةشى ميَذوو بايةخ و طرنطى بدات بة سةدةكانى شازدةهةم و حةظدةهةم وهةذدةهةم و، liكردووة

 ئةم كةلينة ثرِبكاتةوة، تويَذةرانيش ئةم ماوةية بة هةندوةربطرن وكارى لةسةر بكةن.
لةمةرِ كاتى ماستةرنامة وتيَزةكانى دكتؤرا بةطشتى ئةوة نيشاندةدات، كة ميَذووى هاوضةرخ رِيَذةى زؤرى لة سةرجندان       

%(  كؤى 74( نامةى ئةكادميى كة دةكاتة )73نامةئةكادميييةكانى ميَذووى نوىَ وهاوضةرخى ثيَكهيَناوة، بةضةشنيَك )
يستةمةوة، بة ثيَضةوانةوة ميَذووى نوىَ بايةخى كةمرتى ثيَدراوة بة نامةكان ليَكؤلَينةوةكةيان دةكةويَتة ضوارضيوةى سةدةى ب

%( بؤ تةرخانكراوة. برِوانةى بازنةى 16( نامةى ئةكادميى بةريَذةى )26بةراورد  بة ميَذووى هاوضةرخ، كة تةنها)
 (.2رِوونكةرةوةى ذمارة)

ةر لةبارةى ماستةرنامة وتيَزةكانى دكتؤرا دةستيخستووة، لةاليةكى ديكةوة، هةر لة ذيَر رؤشنايى ئةو زانيارييانةى تويَذ      
تيَبينى دةكريَت ليَكؤلَينةوةيةك كارى لةسةر ماوةيةكى زةمةنى دريَذى كردووة وماوةى )سةدةكانى شازدةهةم و حةظدةهةم و 

ادميى ديكة ماوةى ( نامةى ئةك5، هةروةها  )liiهةذدةهةم ونؤزدةهةيةم( وةك ناوةندى زةمةنى ليَكؤلَينةوةكةى وةرطرتووة
. بيَطومان بةشيَك لةمة دةطةرِيَتةوة liiiسةدةى ونيويَك ياخود دووسةدةى وةك ماوةى ليَكؤلَينةوةكةى خستؤتةبةرباس وتويَذينةوة

بؤ سروشتى ليَكؤلَينةوةكان، لةوانةشة بةشيَكى ديكةش بطةرِيَتةوة بؤ كةمى سةرضاوة، بةتايبةت لةبارةى ميَذووى كوردةوة. لةم 
وة تويَذةريَك لة ثيَشةكى وضوارضيَوةى تيَزةكةيدا ئاماذةى بةوةكردووة وتويةتى: " رِوانينيَكى كوردييانة بؤ ئةم ماوة بارةية

دريَذة...كةمى و دةطمةنى سةرضاوةى تايبةت بةواليةنانة بةشيَوةيةك بة الثةرِةيةكى تاريك دادةنريَت لة ميَذوونووسى 
 .livوةربطريَت تا ليَكؤلَينةوةكةى لةبارةى ئةجنامبدات كورديدا" واى كردووة ئةم ماوة دريَذة

سةربارى ئةوةى )كات( لة زؤربةى ماستةرنامة وتيَزةكاندا هاتوون، بةالَم تيَبينى ئةوة دةكريَت هةنديَك لة        
دةتوانيَت لة ماستةرنامةكان وتيزةكانى دكتؤرا ناونيشانةكانيان بة تةواوى زةمةن و كاتى تيَدانيية، هةرضةندة خويَنةر 

ناوةخنى ناونيشانةكةوة ماوةى زةمةنى ليَكؤلَينةوةكان دةستنيشان بكات، رِةنطة هؤكارةكةى بطةرِيَتةوة بؤ ئةوةى طرنطى 
بابةتة سةرةكييةكة لة ناونيشانى ماستةرنامة وتيَزةكاندا وايكردبيَت بةكارهيَنانى زةمةن وكات وشويَن بايةخى خؤيان 

 . lvاهييةت و طرنطى بابةت سةرةكييةكةدا، بؤية كاتى تيَدا نةهاتووة لة ناونيشانةكةدالةدةستبدةن لةبةرامبةر م
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بةمشيَوةية، لةبةر رؤشنايى ئةو شيكردنةوة وداتايانةى سةرةوة، ئةم تويَذينةوةية ثيَشنياز دةكات، بةشى ميَذوو هةولَبدةن     
 ةنةوة و بايةخى ثيَبدةن.ئةو كةليَنة ميَذووييانةى ليَكؤلَينةوةى لةسةر نةكراوة ثرِبك

 . شويَن:  2
وةك لة ثيَشووتردا بامسان كرد يةكيَك  لة رِةطةزةكانى بونياتنةرةكانى ميَذوو و ليَكؤلَينةوةى ميَذوويي )شويَن(ة. طومانى تيَدا   

ةبيَت لة شويَن و نيية، ثةيوةندييةكى بةتني هةية لةنيَوان ميَذوو و جوطرافيادا، بةضةشنيَك  بؤ تيَطةيشنت لة ميَذوو، د
ذينطةكةى بكؤلَينةوة، هةروةك ضؤن ناكريَت كردارةكانى مرؤظ دابربِين لة ذينطةى دةوروبةرى لةبةرئةوةى  شويَن شانؤى رِووداو 
ميَذووييةكانة و كاريطةريى تةواويى لةسةر ضارةنووسى مرؤظ و ضاالكييةكانى و سيستةمى سياسى و ئابورى وكؤمةالَيةتييةكةى 

م بارةيةوة تويَذةريَك بةجمؤرة تيشك دةخاتةسةر ئةم ثةيوةندييةى نيَوان ميَذوو و شويَن. دةلَيَت:" ثةيوةندى نيَوان . لةlviهةية
مرؤظ وشويَن ياخود ذينطةكةى لة ضوارضيَوةيةكى زةمةنى دياريكراودا، بةرهةمهيَنةرى رِووداوى ميَذوويية لة هةرسةردةميَك لة 

يَوةية دةتوانني بلَينَي رِووداوى ميَذوويى زادةى كارليَككردنى ذينطة و مرؤظة لةضوارضيَوةى بةمش  lviiسةردةمة ميَذووييةكاندا"
 زةمةنيَكى دياريكراوةدا. ئةمةش ئارِاستة و ضةمك بةميَذوو دةبةخشيَت.

وييةكان،  لة بةشيَكى لةبارةى ماستةرنامة وتيَزةكانى دكتؤراوة، دةتوانني بلَينَي، كة شويَن وةك رِةطةزى ليَكؤلَينةوة ميَذو     
زؤرى ناونيشانةكاندا رِةطةزى )شويَن( دياريكراوة و بةهةندوةرطرياوة، هةنديَكى ديكةش لة ناوةرِؤكدا زةمينيَكى بؤ ماوةى 
زةمةني ليَكؤلَينةوةكةى داناوة. بةطشتى ئةو شويَنانةى لة ماستةرنامة وتيَزةكانى ميَذووى نوىَ وهاوضةرخدا هاتووة بريتيني 

باشورى كوردستان، باكورى كوردستان، رِؤذهةالَتى كوردستان، والَتانى عةرةبى، ئيَران، ئةمريكا(. بازنةى رِوونكةرةوةى لة: )
 ( لة خوارةوة ئةم ئارِاستانة دةخاتةرِوو:4( و )3ذمارة )

 
 
 
 
 
 
 
 

(، ئةوةمان بؤ دةردةكةويَت، كة ئارِاستةكانى نووسينى ميَذوويي لة رِوانطةى 3بة سةرجندان لة بازنةى رِوونكةرةوةى ذمارة )
وتيَزةكانى دكتؤرا لة بةشى شويَنةوة كاريطةرى هةبووة لةسةر جؤراوجؤرى وضةشنى هةلَبذاردنى ناونيشانةكانى ماستةرنامةكان 

ميَذوو، وةك تيَبينى دةكريَت )كوردستان( ثانتاييةكى بةرفراوانى لةنيَو نامة ئةكادميييةكانى ميَذووى نوىَ و هاوضةرخى بةشى 
ة ( بةرهةمى ئةم بةشة بؤ ميَذووى كورد و كوردستان وكةسايةتيية كوردييةكان تةرخانكراو87ميَذوو داطريكردووة، بةشيَوةيةك )

83% 

5% 6% 

2% 1% 1% 1% 

 كوردستان
 عيَراق
 ئيَران
 ئةمريكا
 توركيا
 ئةوروثا
 والَتانى عةرةبى

 (: دابةشبوونى نامة ئةكادمييةكان بةطويَرةى شويَن3بازنةى رِوونكةرةوةى ذمارة)

14% 

8% 

73% 

4% 

 كوردستانى طةورة

 رؤذهةالَتى كوردستان

 باشورى كوردستان

 باكورى كوردستان

 ثؤليَن بةثيَى ثارضةكانى كوردستان (:4بازنةى رِوونكةرةوةى ذمارة)
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( نامةى 12%( كؤى طشتى نامة ئةكادميييةكان دةطريَتةوة، بة ثيَضةوانةى شويَنةكانى ديكة كة تةنها )88كة ريَذةى )
%(ى نامة ئةكادميييةكان، رِةنطة هؤكارةكةى بطةرِيَتةوة بؤ ئةو سياسةتى ئةو حكومةتانةى كوردى 12ئةكادميى واتة: )

، هةروةكو lviiiدةرضةيةك بؤ ئةم بايةخدانة دةكاتةوة 1991ؤية دواى ساىل بةسةردابةشكراوة دةرهةق بة ميَذووى كورد، ب
ثسثؤرِيَكى ئةم بوارةوة خؤى ئاماذةى ثيَكردووة و ئةزمونى خؤى دةطيَرِيَتةوة و ئاماذة بةوة دةكات لةكاتي خويَندكارييدا 

، لةاليةكى ديكة دةكريَت " طةرِان lixنييةويستويةتى كتيَبى شةرفنامة خبوازيَت، بةالَم ثيَيانوتوة ئةوة بؤ خواستنى طشتى 
.  بؤية ئةمانة بونةتة ثالَنةريَك تا بايةخ بة ميَذووى كورد lxبةدواى ناسنامةدا" ثالَنةرى سةرةكى بووبيَت الى تويَذةرانى كورد

و زيرَت ثشتطريى ئةو وكوردستان زيرَت بدريَت. ئةم زانيارييانة ئاماذةيةكى رِوونن بؤ ئةوةى كة خويَندنى باالَ لة بةشى ميَذو
 ئارِاستةيةى كردووة و دةكات.

لةثالَ ئةمةشةدا )ثارضةكانى ديكةى كوردستان( لةنيَو تيَزة وماستةرنامةكاندا بةرِيَذةى جياواز دةبينريَن. ئةطةر سةرنج      
رد دةدةن، ئةوةمان بؤ ( دابةشبوونى ئةو نامة ئةكادميييانةى بايةخ بة ميَذووى كو4بدةينة بازنةى رِوونكةرةوةى ذمارة )

( نامةى 67رِووندةكاتةوة، كة باشوورى كوردستان قةبارةيةكى زيَرتى بةركةوتووة بةشيَوةيةك لة كؤى تيَزوماستةرنامةدا )
%(. ئةمة لةكاتيَكدا ثارضةكانى ديكة ثشكيَكى كةميان بةركةوتووة لة بةراوردكردنى لةطةلَ باشوورى 73ئةكادميى بة رِيَذةى )

( نامةى ئةكادميى بؤ تةرخانكراوة كة 7دواى باشوورى كوردستان، رِؤذهةالَتى كوردستان ثلةى دووةمى طرتووة و ) كوردستان.
%(  بة ثلةى سيَيةم ديَت. بةالَم هيض جؤرة ماستةرنامة 3%( رِيَذةى طشتى. ثاشان )باكورى كوردستان( بة ريَذةى )8دةكاتة )

ناكريَت، كة لةم بةشةدا بةرهةمهاتبيَت، رِاستييةكةى ئةم بايةخدانة بؤ باشوور وتيَزيَك لةسةر رِؤذئاواى كوردستان بةدى 
ثيَدةضيَت بةشيَكى رِةنطدانةوةى بايةخ و ثسثؤرِييةكانى سةرثةرشتيارانى ناو  بةشةكة بيَت. هةلَبةتة لةم رِووةوة كةموكورتيي 

 ذئاواى كوردستان و ئةو شويَنانةى كوردى تيَدا هةن.وكةليَنيَكى طةورةية، ثيَويستة بةجدى ئاورِبدريَتةوة لةميَذووى رِؤ
لةاليةكى ديكةوة لةسوضى ذمارةوة ئةو ليَكؤلَينةوانةى شويَنيان بةهةند وةرطرتووة، ئةطةر سةيرى ئارِاستةى نووسينى      

الَى(، ليَرةدا مةبةستمان لؤك-ميَذوويى ماستةرنامة وتيَزةكانى دكتؤرا بكةين ئةوةمان بؤ رِووندةبيَتةوة، كة ميَذووى )ناوخؤيي
( نامةى ئةكادميى كة 10)ميَذووى هةوليَر(ة رِيَذةيةكى بةرزى طرتووة لةكاتى دياريكردنى ناونيشانةكاندا بةشيَوةيةك )

( نامةى ئةكادميى ديكةش 3%( لة اليةنةكانى رِؤشنربيى و ئابورى وكؤمةالَيةتى وفكرى هةوليَردا دواوة. هةروةها )10دةكاتة)
. سةرةرِاى ئةمةش lxiناوضة وشويَنانةى دةكةونة ناو ثاريَزطاى هةوليَر وةك رةواندز، بارزان، شةقالوة دةكؤلَنةوةلة ئةو 

شاروشارؤضكةكانى ديكةى باشوورى كوردستان بة ذمارةيةك باش رِومالَكراون لة نيَو نامة ئةكادميييةكانى ميَذووى نوىَ 
. جيَى باسة، لةطةلَ ئةوةى لةرِووى كارطيَرِى و كؤمةالَيةتى lxiiةمالَ، كفرى(وهاوضةرخ وةك )سليَمانى، كةركوك، ثشدةر، ضةمض

 و ئابورى ورؤشنبريييةوة ليَكؤلَينةوة لةسةر ميَذووى لؤكالَى كراوة، بةالَم ئةوةشى ليَدةخويَنريَتةوة، كة اليةنى سياسى تيَيدا زالَ
 ووى لؤكالَى.وديارة وكراوةتة ضةق وتةوةرى ليَكؤلَينةوةكاتى تايبةت بة ميَذ

لةثالَ ميَذووى كورد وكوردستان، شويَنةكانى ديكةى وةك ئيَران و عيَراق وئةمريكا والَتانى عةرةبى ليَكؤلَينةوةيان لةبارةوة     
بةئةجنام طةينراوة، بةالَم كةمرتين ليَكؤلَينةوةيان بؤ تةرخانكراوة ئةطةر بةراوردى بكةين بة كوردستان، بةضةشنيَك ئيَران 
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( ناونيشانى نامةى 1(  و والَتانى ئةوروثى )1( و والَتانى عةرةب )1( و ئةمريكا )1( و توركيا )4و عيَراق )(  5)
%( ثيَكدةهيَنن، هةرضةندة بةشيَك لةمانة شويَنى 13ئةكادميييان بؤ دانراوة، كة لة كؤى طشتى نامةكاندا تةنها رِيَذةى )

،لةاليةكى ديكةوة نابيَت lxiiiراوة و بزاظى كوردى ئامادةطى بوونيي هةية )كوردستان( ديويَكى ناونيشانةكانى بؤ تةرخانك
ئةوةمان بريبضيَت )ميَذووى ئةوروثا و توركيا و والَتانى ئاسيا و ئةفريقيا( بة تةواوى فةرامؤشكراوة و هيض جؤرة 

ريطةرييان لةسةر رِووداوة ئاوةرِدانةوةيةكى بؤ نةكراوة لةاليةن بةشى ميَذووةوة. بةتايبةت هةنديَك  لةم والَتانة كا
ميَذووييةكانى رؤذهةالَتى ناوةرِاست هةبووة وهةنووكةش بةردةوامة، كة كورد نةتةوةيةكة و  لةم ناوضةيةدا دةذى. سةربارى 
ئةمانةش، لةنيَو ماستةرنامة وتيَزةكانى دكتؤرادا هةندىَ ليَكؤلَينةوة هةن، كة هيض ئاماذةيةكى شويَنيان تيَدا نيية وةك 

ؤلَينةوة فةلسةفييةكان ياخود كةسايةتييةكان، هةرضةندة ئةمةى دواييان رِاستةوخؤ ئاماذةى بؤ شويَن تيَدا بةدى دةكريَت، ليَك
بةتايبةت لة ميَذووى كةسايةتييةكاندا شويَن لةناوةخنى ناونيشانةكاندا بوونى هةية و، شانؤى كاروضاالكييةكانى ئةو 

( ماستةرنامة وتيَزةكانى دكتؤرا هةن، كة لةم بةشةدا بة ئةجنام طةينراون و 11). هةروةها نزيكةى lxivكةسايةتييانة بوون
واتاى شويَن تيَيدا سنورى ناوضةيى و قةوارةى دةولَةت وئيمثراتؤرةكانى بةزاندووة و كؤى كوردستانى طةورةى وةك ناوضةى 

ايبةتن بةميَذووى نوىَ، ئةو ريَذةية كارى لةسةر ليَكؤلَينةوة مامةلَةى لةطةلَدا كراوة، بةتايبةت ئةو نامة ئةكادميييانةى ت
 .lxvكؤى كوردستان كردووة وسنورةكانيان بةزاندووة

بةطشتى لةبةر رؤشنايى داتاكان، تويَذينةوةكة ثيَشنياز دةكات، سةرنج خبريَتةسةر ميَذووى والَتانى ديكة، ضونكة ئةمة       
كةليَنيَكة لة خويَندنى باالَى كؤنرتين بةشى ميَذوو تا لةهةموو اليةنةكانةوة ثسثؤرِى ثيَويستى هةبن، كة ئةمة دةبيَتةهؤى 

 ميى، جطة لةوةش بايةخدان بة ميَذووى ثارضةكانى ديكةى كوردستان ثيَويستييةكى نيشتمانيية.ثةرةثيَدانى اليةنى ئةكاد

 ريفييةكانى ماستةرنامة وتيَزةكانتةوةرى دووةم: رِيَبازى نووسني و كةرةستة وكاية مةع
 . ناوةرِؤك و كاية مةعريفييةكانى1

رانانةى ميَذوونوس يان تويَذةرى ئةكادميى بوارى ميَذوويي هةلَبذاردنى بابةت بة يةكيَك لةو ئةركة سةرةتايى و ط       
هةذماردةكريَت، ضونكة لة دةستنيشانكردنى بابةتى ميَذووييدا ضةند مةرجيَك لة تويَذةر يا ميَذوونووس دةخوازريَت وةك 

بوونى بة ضوارضيَوةى كات و نويَطةريى و نووسينى تيَزى داهيَنةرانة، بابةتى رِةسةن، ئامرازةكانى طةيشنت بة ئةجنام، وابةستة
.  رِاستييةكةى، بابةت ياخود ئةوةى ثيَيدةوتريَت ناوةرِؤكى ميَذوويي لة ليَكؤلَينةوة ميَذووييةكان بة رِةطةزى lxviشويَنةوة

سةرةكى دادةنريَت، ضونكة بةبىَ بوونى بابةتى ميَذوويي، كة مةبةستمان سةرجةم ثاشخانة سياسى و كؤمةالَيةتى و ئابورى 
يةكانى كؤمةلَطةى مرؤظايةتيية، نووسينى ميَذوويى طةالَلَة نابيَت وناتوانيَت شيَوةى كؤتايي خؤى وةربطريَت. بؤية وهزري

دةكريَت بابةتى ميَذوويي بة مةكؤييةك دابنيَن كة لةميانى كارليَككردنى رِووداو و كات و شويَندا ديَتةئاراوة و شيَوةى بابةتى 
 .      lxviiياخود ناونيشان طوزارشتة لة جةوهةرى ئةو بابةتةى ليَكؤلَينةوةى لةبارةوة دةكريَت ليَكؤلَراو وةردةطريَت، بابةت
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بيَطومان، كايةكانى مةعريفةى ميَذوويي تةنها سةرطوزةشتة كةسايةتى و ثاشاكان و جةنطةكان نيني، بةلَكو ميَذووى       
، بؤية دةبيَت lxviiiفكرى كؤمةلَطةى مرؤظايةتييةثةرةسةندنى ذيانى سياسى و شارستانى و كؤمةالَيةتى و ئابورى و

ليَكؤلَينةوةكانيى ميَذووش رِةنطدانةوةى ئةم تيَرِوانينة طشتيطرة بن و، قةتيس نةكريَن لة تةنها كايةكى مةعريفةى ميَذوويى. 
دين، ئةوة لة خويَندنةوة و ثشكنينكردنى ناوةرِؤكى ماستةرنامة وتيَزةكانى دكتؤرا لة بةشى ميَذووي زانكؤى سةالَحة

دةردةكةويَت، كة ضةند كايةكى مةعريفى وةكو: )ميَذووى سياسى ، ميَذووى كؤمةالَيةتى، ميَذووى ئابورى، ميَذووى كارطيَرِى، 
( 5ميَذووى سةربازى، ميَذووى فكرى( لةنيَو نامة ئةكادميييةكانى بةشى ميَذوودا رِةنطدةداتةوة. بازنةى رِوونكةرةوةى ذمارة )

 اية مةعريفيانة نيشاندةداتئةو ك طرنطرتين

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ى سةرةوةدا ئةوةمان ثيَشاندةدات، كة كايةى سياسى ثلةى يةكةمى طرتووة و 5بةسةرجندان لة بازنةى رِوونكةرةوةى ذمارة )
وتيَزةكانى دكتؤرا %(  لة ماستةرنامة 45( نامةى ئةكادميى، كة ريَذةى )45ئةوةتا ) كبايةخيَكى هيَجطار زؤرى ثيَدراوة

تةرخانكراون بؤ ئةم كاية مةعريفيية، هةلَبةتة ئةمةش بةشيَكى زؤرى رِةنطدانةوةى ئةو باروؤخة سياسيية، كة كؤمةلَطةى 
كوردي تيَكةوتووة و هةميشة لةذيَر ضاثؤكى ستةمى سياسى دةولَةتانى ناوضةكة و دةمارطريى ناسيؤناليستى دةوروبةرةكةى بووة 

بؤ نةرِةخساوة طوزارشت لة بريكردنةوةى سياسى خؤى بكات وةك كورديَك.لةم بارةيةوة نووسةرى يةكيَك و بوارى ئةوةى 
لةتيَزةكانى، كة لة كايةى سياسى دواوة لة ثيَشةكي تيَزةكةيدا بة رِوونى ثةجنةى خستؤتةسةر ئةم رِوانطةية و دياريكردنى 

نى كوردى وبةقةلَةمى كورديَك شرؤظةى سياسةتى ئيَران كايةى سياسى بؤ ليَكؤلَينةوةكةى. نووسيويةتى:" بة زما
بكات...لةوانةية ئةوانى بيانى بةثيَى بةرذةوةندى و دةمارطرذيية ناسيؤناليستةكةى خؤيان لةسةر ئةم بابةتةيان 

هةية . لةاليةكى ديكةوة ئارِاستةى سةرثةرشتيارانى ناو بةشةكة وثرؤطرامى خويَندنى بةرايي كاريطةرى خؤى lxixنووسيبىَ"
ضونكة بةشيَكى زؤرى ثرؤطرامى بةرايي لةبةشى ميَذوو ضرِبؤتةوة لة ميَذووى سياسيي، ئةوانى ديكة زؤر بة كةمى دةبينريَن 

. هةروةها لةوانةية ثاثةندبوون بةمةوة بطةرِيَتةوة بؤ ئةو روئيايةى ميَذوونوسان لةسةدةى هاوضةرخ lxxوجيَى بايةخ بوون
يَذوونووسان ثيَيانوابووة دةولَةت بزويَنةرى سةرةكى ذيانة و ضارةنووسى قولَى بةسةر لةهةمبةر دةولَةت هةيانبووة، م

45% 

10% 

8% 

4% 1% 

4% 
1% 

26% 
 ميَذووى سياسى
 ميَذووى كةسايةتى
 ميَذوى رؤشنبرييي وفةرهةنطى
 فةلسةفةى ميَذوو
 ميَذووى سةربازى
 ميَذووى كؤمةالَيةتى
 ميَذووى ئابورى
 بابةتى ثيَكةولكيَنراو

 ( دميؤطرافياى كاية مةعريفييةكانى نامة ئةكادمييةكان5بازنةى رِوونكةرةوةى ذمارة )
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اليةنةكانى ديكةوة ناو كؤمةلَطةوة هةية. جطة لةوةش رِاييان وابووة ميَذوو جطة لة ذيانى كةسايةتييةكان و ميَذوو دةولَةت 
ى بةشى ميَذوو و سةرثةرشتيارانى كاريطةربووبن بةم تيَزة، .  بؤية بةدوور نابينريَت تويَذةرانlxxiهيضى ديكة نيية وناطريَتةوة

هةرضةندة ئةم ئارِاستةية بةشيَوةيةكى زيرَت لة نيَو تويَذةرانى ميَذووى كورد دا جيَى بايةخ بووة بة ئاماجنى تيَطةيشنت و 
كى ديكةى ئارِاستةى نووسينيي فامكردنى ضييةتى سياسةت و ضؤنييةتى مامةلَةكردن لةطةلَ كورد دا. بيَطومان، ئةمةش ويَناية

 ميَذوويي بةشى ميَذوو بةيان دةكات. 
سةربارى ئةو بايةخدانة بةرفراوانةى لةنيَو نامة ئةكادميييةكاندا دةبينريَت لةهةمبةر ثرسة سياسييةكاندا، كةضى         

( نامةى ئةكادميى كايةى 4)اليةن و بايةتةكانى  ديكةش كةم تا زؤر جيَطةى بايةخ بووة وةك ميَذووى كؤمةالَيةتيي 
%( ، بةالَم اليةنى سةربازى و ئابورى هةريةكةيان 4كؤمةالَيةتييان لة ليَكؤلَينةوةكانياندا بايةخ ثيَداوة، كة دةكاتة رِيَذةى )

( نامة ئةكادميييةدا رِاستةوخؤ و بةشيَوةيةكى سةربةخؤ 6( نامةى ئةكادميى لةسةر نووسراوة. شايةنى باسة، لة ئةم )1)
(  نامةى ئةكادميى ديكةدا كايةكانى 26يَكؤلَينةوةيان لة كايةى كؤمةالَيةتى و ئابورييةكان وسةربازى دا كردووة، بةالَم لة)ل

كؤمةالَيةتى وئابورى و سياسى و كارطيَرِى و رؤشنبرييي وفةرهةنطى بةشيَوةى بابةتى ثيَكةوةلكيَنراو وةرطرياوة و ليَكؤلَينةوةيان 
%( كؤى نامة ئةكادميييةكان ليَكؤلَينةوةكانيان بؤ زيرَت لة كاييةكى مةعريفيي ضرِكردؤتةوة، 26ريَذةى )لةسةركراوة، واتة: 

 . lxxiiبةتايبةت لةو ماستةر وتيَزانةى باسى شاروشارؤضكةكان دةكةن 
رجةمى ئةونامانةى %( ماستةرنامة وتيَزةكان ثيَكدةهيَنيَت لة سة10( نامة ئةكادميى، كة ريَذةى )10لةاليةكى ديكةوة )       

لةبةشةكةدا بة ئةجنام طةينراوة،تةرخانكراوة بؤ )كةسايةتى(. بيَطومان كةسايةتيى بابةتيَكى طرنطى نيَو زانستى ميَذوو 
ثيَكدةهيَنيَت، بةتايبةت ئةم كةسايةتيية كوردييانةى رِؤلَيَكى رؤشنبرييى و سياسى وئيدارى بةرضاويان لةميَذووى كؤمةلَطةى 

وة و كةسانيَكى طرنطى نيَو جولَةى كؤمةالَيةتى و سياسى بوون، بؤية ليَكؤلَينةوة لةباسوخواز وذيانى كورديدا بيني
كةسايةتييةكان ويَنايةكى بارودؤخى ميَذووى كؤمةالَيةتى و رِؤشنبرييى و سياسى لةنيَو ثيَطةيشنت و رؤذطارةكانى ذيانياندا 

شنبرييى و فةرهةنطيش، فةرامؤش نةكراوة  و، ضةند نامةيةكى بؤ .  هةروةها كايةكانى فةلسةفى و رؤlxxiiiرِةنطدةداتةوة
( دا خراوةتةرِوو، بةالَم دةبينني ئةم بايةخدانة زؤر كةمة، ئةطةر بةراوردى 5تةرخانكراوة وةك بازنةى رِوونكةرةوةكةى ذمارة )

دا، لةبةرئةوةى اليةنى ، ئةمةش بؤشاييةكى طةورة دروستكردووة لةبةشةكةlxxivبكة بة اليةنى سياسى و كةسايةتييةكان
فةلسةفةى ميَذوو لةزانستى ميَذوودا زؤر ثيَويستيية و لة هةموو تويَذةر و ميَذووناسيَك دةخوازريَت رِوئيايةكى فةلسةفى بؤ 
رِووداوةكان هةبيَت و، مةغزا و ئامانج لة ثشتى رِووداو وبابةتة ميَذووييةكان هةلَيَنجيَت، بة ثيَضةوانةى ئةمةوة ليَرةدا 

ذوونووس تةنها وةكو تؤماركةريَكى رِؤذانة ثيَشضاو دةكةويَت و هيض طوزارشتيَك نادات بةدةستةوة و ثةندو وانةى ليَوة ميَ
 . lxxvوةرناطرييَت

لة دواجاردا، ئةو زانيارييانةى سةرةوة و لةديدى ئةو كاية مةعريفييانةى لة نيَو ماستةرنامة وتيَزةكانى دكتؤرا هاتوون     
نةوة، كة ويَرِاى بايةخدان بة ميَذووى كؤمةالَيةتى وميَذووى ئابورى و ميَذوى رؤشنبرييى، هيَشتا ئارِاستةى ئةوة رِووندةكة
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ميَذووى سياسيى تاكة ئارِاستةى زالَة لة كاية مةعريفييةكانى خويَندنى باالَ لة بةشى ميَذوو، لةبةرامبةر ئةمةشدا، ميَذووى 
 ر ونة تيَيدا.دبلؤماسى وياسايى وفكرى تارِادةيةكى زؤ

 . كةرةستة مةعريفييةكان2
هةريةك لة نووسينى ميَذوويي و زانستى ميَذوويي، كة كار لةسةر بونيادنانةوةى رِابرِدوو دةكةن لةمييانى خستنةرِووى ثرس      

وبابةتةكاندا ثيَويستيان بة كةرةستةيةكى مةعريفى هةية بؤ طةيشنت بةو ئةو  ئاماجنةى مةبةستيَتى. ليَرةدا سةرضاوةكان 
ين كةرةستةى ميَذوونوسني بؤ ئةو كارة مةزنةن و رِؤلَيَكى بنةرِةتى دةطيَرِن لة ليَكؤلَينةوة بةهةموو جؤرةكانييةوة طرنطرت

، ضونكة هةموو ليَكؤلَينةوةيةكى ميَذوويي ثيَويستى بةسةرضاوةيةى زانياريية ومةعريفيية تا زانياريي ليَ lxxviزانستييةكاندا
ئةو كةرةستانةداية، كة زانيارى ىلَ وةرطرتووة،  بةجؤريَك بةهاى  هةلَيَنجيَت. بايةخى هةموو ليَكؤلَينةوةيةك لة ضلؤنايةتى

زانستيي و طرنطى هةر نووسينى ميَذوويي وابةستةكراوة بة دةستخستنى سةرضاوةى جؤراوجؤر و طرنط لةرِووى كات و 
 . lxxviiهاوضةرخيبون و ثةيوةندييان  بةوبابةتةى ليَكؤلَينةوةى لةبارةوة دةكريَت

 زانيارييانةى لة ماستةرنامة وتيَزةكانى دكتؤرادا هاتووة، تيَبينى دةكةين، كة طرنطرتين ئةو كةرةستة  لةبةر رؤشنايى ئةو   
دةستنووس، ليَكؤلَينةوة و  -مةعريفانةى تويَذةران لة بةشى ميَذوو سودييان ىلَ وةرطرتووة بريتيني لة: )بةلَطةنامةكان، كتيَب

كتؤرا، ضاوثيَكةوتن، ياداشت و بريوةرى، بالَوكراوة حكوميى و حزبى، ثيَطةى وتار، رؤذنامة، نامةى ماستةر و تيَزةكانى د
ئةليكرتؤنييةكانى ئينتةرنيَت(. لةطةلَ ئةوةى جياوازى لة برِى بةكارهيَنانى هةريةك لةم كةرةستانة هةية لة نامةيةكى 

ةكى طرنطى مةعريفييان ثيَكهيَناوة بؤ ئةكادميييةوة بؤ نامةيةكى ئةكادميى ديكة، بةالَم بةطشتى هةموو ئةمانة كةرةستةي
طةيشنت بة رِاستيى ميَذوويي، كة ئةمةش بيَطومان طوزارشت لة زانستيبوون وفراوانبوونى ئاسؤى زانستيي ميَذوونووسى دةكات 

 لةالى تويَذةرانى كورد و سةرباريَكيشة بؤ بةهاى بةرهةمة فكرييةكانى ئةم بةشة.
نامةكان ديَت، بيَطومان ئةمةش بةهةردوو جؤرةكةيةوة )بالَوكراو وبالَونةكراوة( شويَنيَكى لةسةرووى هةموويانةوة بةلَطة     

ديارى لةسةر ماستةرنامة وتيَزةكاندا بةجيَهشتووة، بةضةشنيَك نامةيةك ياخود تيَزيَك بةرضاو ناكةويَت، كة بةلَطةنامةى تيَدا 
زياتر وةرطرياون لة ضةند دامةزراوةيةكةوة وةرطرياون )خانةى كتيَب و   بةكارنةهيَنرابيَت. تيَبينى دةكريَت ئةو  بةلَطةنامانةش

لةندةن، مةلَبةندى تويَذينةوةى موسلَ، وزارةتى  PROبةلَطةنامةكانى عيَراق، وةزارةتى ناوخؤ، فةرمانطةى تؤمارى طشتى 
وكراوةكان بة زمانى كوردى كةرةستةيةكى ( . هةر لةم ضوارضيَوةيةشدا بةلَطةنامة بالC.I.Aَدةرةوةى ئةمريكا، بةلَطةنامةكانى 

طرنطى مةعريفني بؤ تويَذةرانى بةشى ميَذوو منوونةى ئةمةش ئةو بةلَطةنامانةى د.ئةمحةدعومسان ئةبوبةكر لة طؤظارى 
نةتةوة ( دا بالَوى كردؤتةوة، هةروةها هةندىَ لةو بةلَطةنامانةى ديكةش، كة لة ضوارضيَوةى ضةند كتيَبيَكدا بالَوكراوالثقافة)

الكورد يف وثائق العثمانية، يوميات وةكو )بةلَطةنامةكانى مرينشينى ئةردةالَن بابان سؤران لة بةلَطةنامةكانى قاجاريدا، 

 .lxxviii، سالَنامةكانى عومسانى(، وثائق جملس التعاون للدول اخلليج العربية1983وثائق الوحدة العربية 
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نى ديكةدا فةرامؤشنةكراوة و جيَى بايةخ بووة. ليَرةدا بة ثيَويستى دةزانني ضةند هةروةها دةستنوسةكانيش لة نيَو كةرةستةكا    
منوونةيةك بذاردة بكةين، كة لةنيَو ماستةرنامة وتيَزةكانى دكتؤرادا هاتوون: دةستنووسى مستةفا بةطى جاف، دةستنووسى 

 . lxxixئةسعةد خدر طؤمةتالَى، تارخيى امارة سوران مةال ئةسعةد خةيالنى
ةرةستةيةكى ديكة، كــة بــةشيَوةيةكى زؤر بةربالَو بةكــارهيَنراوة بـريتيية لـة كتيَب بةهةموو زمانةكانى )كوردى وعةرةبى ك    

و فارسى و ئينطليزى وتوركى(.لةنيَو ئةم جؤرةى سةرضاوةدا ئةو كتيَبانةى بة زمانى عةرةبى نووسراون بة رِيَذةيةكى زؤرتر 
ليَكؤلَينةوانةى تايبةتن بة ميَذووى باشوورى كوردستان ياخود ميَذوو عيَراق وةك تاريخ الوزارات بةكارهاتوون، بةتايبةت ئةو 

العراقية. بيَطومان ئةمةش بةشى زؤرى بؤ سروشتى ناونيشانةكان دةطةرِيَتةوة، كة ثةيوةندييان بة باشوورى كوردستانةوة 
( ئةو كتيَبانةى بة 2000كة تيَبينى ئةوة دةكريَت لةدواى سالَى )هةبووة وةك لة تةوةرى ثيَشووتردا بامسان كرد. لةاليةكى دي

زبانى كوردي نووسراون ياخود وةرطيَرِاون ثنتيَكى بةرفراوانيان لة ثيَكهيَنانى مةعريفةى ميَذوويي ماستةرنامة وتيَزةكانى 
ةكارهيَنراوة. شايةنى باسة، ئةو هةولَ دكتؤرادا هةية، بة ثيَضةوانةوةى ساالَنى ثيَشووتر، كة زؤرترين كتيَبى زبان عةرةبى ب

وتةقةلَالَ بةرفراوانةى لةم بارةيةوة لة كوردستاندا بةرهةمهاتووة، كة سةدان كتيَب وةرطيَرِاو ياخود نووسراون لةبارةى ميَذووى 
بة زمانى فارسى كورد بةتايبةتى وميَذووى جيهان شويَنى خؤى لةسةر ماستةرنامة وتيَزةكان داناوة. هةروةها ئةو كتيَبانةى 

نووسراون لةو بابةتانةى تايبةتن بة ميَذووى ئيَران كةرةستةيةكى ثرِبايةخى مةعريفني بؤ نامة ئةكادميييةكان، بةالَم 
بةكارهيَنانى ئةو كتيَبانةى بة زمانى ئينطليزى وتوركى نووسراوة رِيَذةيةكى زؤر كةمى طرتووة، بةشيَوةيةك لةزؤربةى 

ة تيَنةثةرِيوة، ئةمةش ماناى وانيية سوودى ىلَ نةبينرابيَت، بةالَم بة ريَذةيةكى كةمرت ئةطةر سةرضاو 10نامةكاندا لة 
بةراوردى بكةين بة كتيَبة زبانةكانى دى، هةروةك بؤ كتيَبة توركييةكانيش دروستة. لةوانةشة وةكو ثيَشووتر ئاماذةمان بؤ كرد 

 .lxxxد ضةشنى ناونيشانةكان هؤكاربنئاشنانةبوونى ئةم دوو زمانة لةاليةن تويَذةران ياخو
سةربارى ئةمانةش، هةنديَك لة ماستةرنامة وتيَزةكانى دكتؤرا، بؤ دةستخستنى زانيارى كةرةستةيةكى ديكةى طرنطيان     

 بةكاربردووة بةشيَوةيةكى زؤر و بةرضاو ئةويش )رؤذنامة وطؤظارة كوردييةكان(ة، جا ئةو رؤذنامة وطؤظارانة نهيَنى بوبن ياخود
ئاشكرا. لة منوونةى ئةمةش: ذين، ذيانةوة، طةالويَذ، نزار، رزطارى،ئازادى، هةتاو، بةيان، رؤشنبرييى نوىَ، رِةنطني، تأخي. 
ئةطةر سةرنج بدةين ئةجمؤرة لةسةرضاوة لةو بابةتانةى بايةخيان بة رؤذنامةطةرى كوردي داوة رِةنطدانةوةى دةبينريَت ضونكة 

ان بووة. وة نةبيَت تةنها رِؤذنامة كوردييةكان سةرضاوةى مةعريفةى ماستةرنامة وتيَزةكان بن، كةرةستةى سةرةكى بابةتةكةي
مجهورى اسالمى و، رِؤذنامة عيَراقييةكانى وةكو   اطالعاتبةلَكو  رؤذنامة فارسييةكانى وةكو  ماهنامة ازادى، كيهان، اغازنامة،

، The New york Timesل و، رِؤذنامة ئينطليزييةكانى وةك الوقائع العراقية، العراق، صدى العراقية، فتى املوص
Washington Post،The Times Magazine  و، رِؤذنامة عومسانييةكانى وةك نومرو، موصل بةشيَوةى ثيَويست

 .lxxxiلةنيَو ماستةرنامة وتيَزةكان دةبينريَن
ويَرِاى ئةمانة، دةكرىَ ياداشت و بريوةرييةكان و ضاوثيَكةوتن بةسةرضاوةيةكى ديكةى ثيَكهيَنان و طةيشنت بة هةقيقةتة     

ميَذووييةكان دابنريَن، كة لة نامة ئةكادميييةكاندا بةكارهيَنراون، بةتايبةت لةو ماستةرنامة وتيَزانةى باسى بزاظى 
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سوودى زؤر لة ياداشت و بريوةرى ئةو كةسانة بينراوة، كة رِاستةوخؤ بةشيَك بوون لة رِووداوة  رزطارخيوازى كوردى دةكةن، لةمةدا
ميَذووييةكانى نيَو كؤمةلَطةى كوردى و ثارت وريَكخراوة سياسييةكان ضونكة الى خؤيانةوة زؤر هةقيقةتى ميَذوويي نيشان 

 . lxxxiiدةدةن، كة لةسةرضاوةكانى ديكةدا نابينريَن ودةست ناكةون
بةدةر لةمانةش ضاثكراوة حكومييةكان و بالَوكراوة حزبييةكان اليةنيَكى طرنط لة كةرةستةى مةعريفى ماستةرنامة       

،  هةروةها ثاش ئةو ثيَشكةوتنةى لة بوارى ئايتييدا هاتؤتةكايةوة نابيَت lxxxiiiوتيَزةكانى دكتؤراى بةشى ميَذوو داطريدةكةن
يَت، ئةمانةش الى خؤيان تارِادةيةكى باش لةطةلَ فةرهةنطؤك و ئينسايكلؤثيدياكانيش )مالَثةرِة ئةليكرتؤنييةكان(مان بريبض

رِؤلَيَكى بنضينةييان طيَرِاوة لة ثيَكهيَنان و بونيادنانى رِووداوة ميَذووييةكان لةنيَو ماستةرنامة وتيَزةكانى ميَذووى نوىَ 
ربارى ئةمانةش هةريةك لة ليَكؤلَينةوةكانى بةرزكردنةوةى وهاوضةرخ، بةتايبةت لة ناساندنى شويَن وكةسايةتييةكاندا، سة

ثلةى زانستى و كاسيتى ظيديؤى و دؤكؤميَنتارى بةشيَكن لةو كةرةستانةى بةكارهيَنراون بؤ طةيشنت بة مةعريفةى ميَذوويى 
 لةنيَو ماستةرنامة وتيَزةكاندا.

ميَذووى نوىَ وهاوضةرخ، هةولَ وتةقةلَالَيةكى زؤرى تيَدا بةشيَوةيةكى طشتى دةتوانني بلَينَي، نامة ئةكادميييةكان لة    
دةبينريَت بؤ فراوانكردنى كةرةستة مةعريفييةكان و بةكارهيَنانى لة نووسينى ميَذووييدا. ئةمةش خزمةتيَكى بيَ ويَنةى بةشى 

 ميَذوو نيشاندةدات، كة ثيَشكةشى كتيَبخانةى ميَذوونووسى كوردى كردووة.
 لَينةوة. رِيَبازى ليَكؤ3
هةرطيز ميَذوونووس ياخود تويَذةر بةبىَ تيَطةيشنت لة ميتؤد ناتوانيَت ئاماجنةكانى خؤى بةدي بهيَنيَت، لةبةرئةوةى ميتؤد     

طوزارشت لة هؤشيارى تويَذةر ياخود ميَذوونووس دةدا لةمةرِ بابةت و هةنطاوةكانى بؤ ضؤنييةتى كاركردن لةسةر ناوةرِؤكى كيَشة 
و خستنةرِووى بةلَطة و طةيشنت بة ئةجنامطريييةكى رِوون، هةرضةندة ميتؤد ضوارضيَوةيةكى جيَطريى نيية، دةكرىَ وبابةتةكان 

لة تويَذةريَكةوة بؤ تويَذةريَكى ديكة، ياخود لة جؤريَكى تويَذينةوةوة بؤ تويَذينةوةيةكى دى يان  لةضارةسةرى كيَشةدا 
ةيرِةوكراو بوونى هةية. لةمةوة ئةو ثرسيارة ديَتة كايةوة، مةبةست لة بطؤرِدريَت. بةطشتى ضوارضيَوةيةكى طشتى ث

بةكارهيَنانى ميتؤد ياخود رِيَباز ضيية؟ دةتوانني بلَيَني مةبةست لة بةكارهيَنانى ميتؤد رِوونكردنةوةى خالَة الواز و 
. لةم سؤنطةيةوة ميتؤد و lxxxivضيَتسةرةكييةكانى زانيارى و داتاكانة هةتاوةكو كؤشش و هةولَةكانى تويَذةر بةهةدةر نة

بةكارهيَنانى لة ليَكؤلَينةوة ميَذووييةكاندا، جيَ وبايةخى تايبةتى خؤى هةية، هةرضةندة لة كؤنةوة تا هةنووكة 
. بةمشيَوةية دةكرىَ رِيَبازى تويَذينةوة لة ليَكؤلَينةوة lxxxvثةرةسةندنيَكى بةرضاو وطؤرِانيَكى رِاستةوانةى بةخؤوةديوة

اندا، بناسيَنني بةوةى: " ئةو قؤناغانة دةطريَتةوة، كة لةمييانيانةوة تويَذةر دةطات بة هةقيقةتة ميَذووييةكان، ميَذووييةك
هةر لة دياريكردنى ناونيشانةوة دةست ثيَدةكات تا كؤكردنةوةى سةرضاوةكان وضةسثاندنى رِاستيي زانيارييةكان و رِةخنةطرتن 

 .lxxxviشيَوةيةكى ميَذوويي دروست"ليَيان و رِيَكخسنت و ثيَكهيَنانى بة
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سةبارةت بة ميتؤد و بةكارهيَنانى لةنيَو ماستةرنامة وتيَزةكانى دكتؤراى بةشى ميَذووى زانكؤى سةالَحةدين لةضوارضيَوةى     
ئاماذة  منوونةى ليَكؤلَينةوةكةماندا، دةكريَت لة رِيَطةى تيَبينى و سةرجندان ليَيان ثةجنة خبةينةسةر ضةند خالَيَك بةرلةوةى

 بة جؤرةكانى ميتؤدى بةكارهاتوو بكةين تيَياندا:
( نامةى ماستةر وتيَزى دكتؤرا ئاماذةيان بة بةكارهيَنانى ميتؤدى 71( ماستةرنامة وتيَزى دكتؤرادا )99لة كؤى ) .1

نامةى ئةكادميى ( 28نووسينةكةيان نةكردووة، هةرضةندة بةطشتى ثةيرِةوى ميتؤدى ميَذوويي كراوة. ئةمة لةكاتيَكدا تةنها )
 بة رِوونى ئاماذةيان بةميتؤدةكة كردووة.

بةطشتى كاتيَك سةرنج لةناوةرِؤكى ئةو نامة ئةكادميييانة دةدةين، كة ئاماذةيان بة جؤرى ميتؤد كردووة، سىَ جؤر ميتؤد  .2
 بةكارهاتووة )كرنؤلؤذيايي، وةسفى ميَذوويي، شيكارى، ثيَكهيَنان، شيكردنةوةى ناوةرِؤك(.

ةرِووى نووسينةكانياندا، بة دوو جؤر ميتؤد رِووداو و بابةتة ميَذووييةكان خراونةتةرِوو، ئةوانيش: )ساالَنة، لة خستن .3
بابةت(ن. مةبةست لة ساالَنة خستنةرِووى بابةتةكان بةطويَرةى زةمةن، هةرضى بابةتيشة مةبةست لة خستنةرِووى بابةتة 

 ميَذووييةكان بةشيَوةى بابةتيية.

نامة ئةكادميييانةى ميتؤديان ئاماذة ثيَكردووة، كةوتونةتة هةلَةوة لة ضؤنييةتى ئاماذةدان بة ماهييةتى هةندىَ لةو  .4
ميتؤدةكة وةك تيَكةلَكردنى ئامانج و ريَباز، كة دووشتى تةواو ليَكجودان ياخود بةطشتطريى ئاماذةى ثيَيداوة و نووسيويانة 

يان نووسني و ئاماذةدان بةجؤريَك لة ميتؤد، كة لة فةلسةفة و ميتؤد ئةو جؤرة "ريَبازى تويَذينةوةى زانستى" بةكارهيَنراوة 
 .lxxxviiريَبازةمان نيية وةك ميتؤدى خستنةرِوو

ثيَشووتر، تيشك خرايةسةر ئةوةى سةرجةم نامة ئةكادميييةكان ثاثةندن بة رِيَبازى تويَذينةوةى ميَذوويي، ضونكة لة     
يرِةويان كردووة، هةر لةدياريكردنى ناونيشانةوة و ثؤليَنكردنى بةشةكان و خستنةرِووى بناغةدا ئةو قؤناغ و ريَطايانةي ثة

 داتا وبةكارهيَنان وكؤكردنةوةى سةرضاوة وئةجنامطريى دةكةونة ضوارضيَوةى ريَبازى تويَذينةوةى ميَذووييةوة.
بيَطومان هةموو تويَذةريَك شيَواز و رِيَطايةك بؤ خستنةرِووى بابةتة ميَذووييةكان بةكاردةهيَنيَت، بةسةرجندان لة منوونةى       

تويَذينةوةكةمان، تيَبينى دةكريَت بةشيَك لة تويَذةران بؤ خستنةرِووى نووسينةكانيان، كاريان لةسةر ميتؤدى ساالَنة كردووة 
خستنةرِووى بابةتةكانيان بةطويَرةى سالَ، هةرضةندة ضةندين رِووداويان جيَطةكردؤتةوة لةذيَر ئةو ساالَنةدا  واتة: ريَكخسنت و

. هةنديَكى ديكة ميتؤدى بابةتيي لة خستنةرِووى رِووداوةكاندا بةكارهيَناوة، بة lxxxviiiو ناونيشانى جودايان بؤ داناوة
يَشةى ليَكؤلَراو ياخود دياردةيةك كردووة، ئةوةش بة جةختكردنةوة لةسةر واتايةكى دى تويَذةران ليَكؤلَينةوةيان لةبارةى ك

ثةيوةنديي بابةتى نةك )زةمةن وسالَ( بؤ خستنةرِووى بابةتةكانيان،ئةمةش بة رِوونى لةو نامة ئةكادميييانةدا 
ثيشةسازى، هةلَويَستى ثارتيَكى رِةنطدةداتةوة، كة ثؤليَنكراوة لةسةر بنةماى بابةت وةك ثيَكهاتةى كؤمةالَيةتى، كشتوكالَ، 

 lxxxixسياسى 
لةسةريَكى ديكة هةنديَك  لة ماستةرنامة وتيَزة ئةكادميييةكان ميتؤدةكانيي )وةسفى وشيكارى و ثيَكهاتن( يان، بؤ      

ووة ضارةسةرى ناوةرِؤكى بابةت يان رِووداوةكان بةكارهيَناوة. لةبارةى ميتؤدى وةسفييةوة، كة جؤريَكى ميتؤدى بةكارهات
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بةشيَوةيةكى طشتى لةونامة ئةكادمييانةدا بةكارهيَنراون، كة ميَذووى شارةكان كراوةتة تةوةرى نامةئةكادميييةكانيان و 
تويَذةران تةنها وةسفى رؤلَى شارةكانييان كردووة و هيض جؤرة شيكردنةوة و رِاظةكردنيَكيان لةم بارةيةوة نةداوة. لةاليةكى 

انةى باس لة كةسايةتييةكان دةكةن وةكو مستةفا بارزانى يان ئيدريسى بارزانى. تيَبينى دةكريَت ديكةوة لةو نامة ئةكادمييي
تويَذةر تةواو خؤى دوورطرتووة لة هةلَسةنطاندنى هةلَويست و كارةكانيان تةنها وةسفيَكى ميَذوويي لةمةرِ  ئةم كةسايةتتيانة 

 .xcياخود شيكردنةوةيةك يان بةراوردكارييةك لةبارةيانةوة بنوسيَت ورؤلَيان خستؤتةرِوو بةبىَ ئةوةى هيض جؤرة رِةخنةيةك
هةنديَك تويَذينةوةى ديكة وةك تيَزةكانى سةعدى عومسان، ياسني سةردةشتى، صالح هرورى بةشيَوةيةكى                                       

ن بةكارهيَناوة و ثةجنةيان خستؤتةسةر هؤكار و بزويَنةرة بةرضاو و  زياتر لة بابةتيَكى ليَكؤلَينةوةكةياندا ريَبازى شيكاريا
سةرةكييةكانى نيَو رِووادوة ميَذووييةكان. هةر  بؤ منوونة لةتيَزى دكتؤراى ياسني سةردةشتييدا لةباسى فاكتةرةكانى رِوخانى 

انى كردوة، كة بوونة هؤى رِووخانى كؤمارى مةهاباد دا زؤر بةوردى وسةليقةوة شيكارى خالَة الوازةكان وهؤكارة نيَودةولَةتييةك
كؤمار، لةاليةكى ديكةوة، سةعدى عومسان لة تيَزةكةيدا هةلَيَنجنانى سياسةتى عومسانييةكان بةرامبةر بة كورد بة تةواوى 
تةتةلَة دةكات وثةجنةدةخاتة سةريان ياخود هؤكارةكانى داطرينةكردنى كوردستان لةاليةن عومسانيةكانةوة بةشيَوةيةكى 

. جيَى باسة ئةمة تةنها منوونةى بذاردةبوون، بةلَكو لة نامة ئةكادميييةكانى ديكةشدا xciستةوخؤ لة هةمان تيَزى ناوبراودارِا
ئةم جؤرة ميتؤدة لة هةندىَ لة ناوةرِؤكى ماستةرنامة وتيَزةكانياندا دةبينريَت. ميتؤديَكى ديكة، كة الى هةندىَ تويَذةر 

ة،وةك رِيَبازيَكى ديكةى تويَذينةوة لة هةنديَك نامة ئةكادميييدا دةبينريَن، ئةمةش بة وردى بةكارهاتووة )ميتؤدى ثيَكهاتن(
لةو نامانةدا رِةنطدةداتةوة، كة هةولَيانداوة رِةوتة جياوازةكانى رِووداوةكان زيندوبكةنةوة ياخود ويَنة ليَكدابرِاوةكانى 

. هةلَبةتة، لةثالَ ئةمةشدا، هةنديَك xciiةكاندا زؤرتر دةبينريَنبواريَكى ميَذويي ثيَكةوةببةستنةوة، كة لةميَذووى شار
لةماستةرنامة وتيَزى ئةكادميى دا زيرَت لة ميتؤديَكى دياريكراوى بةكارهيَناو و تيَكةلَيكردووة وةك ميتؤدى شيكارى و وةسفى و 

 .xciiiثيَكهيَنان،ئةمةش بةمةبةستى ئةجنامطريييةكى دروست و رِوونرتة
نة، دةبوو هةنديَك لة نامة ئةكادميييةكان زيرَت سووديان لة ميتؤدى شيكردنةوةى ناوةرِؤك ببيناية، سةربارى ئةما     

بةتايبةت ئةو ماستةرنامة وتيَزانةى لة رؤذنامةطةرى دواون ضونكة باوترين ميتؤد لةو جؤرة ليَكؤلَينةوانةدا، ميتؤدى 
تةكةيان ناوةرِؤكى رؤذنامةكانة، ئةمة لةكاتيَكدا  تةنها لة )شيكردنةوةى ناوةرِؤك(ة، لةبةرئةوةى تةوةرى سةرةكيي بابة

 .xcivماستةرنامةكةى ئازاد عوبيَد دا ئةجمؤرة ميتؤدة بةكارهاتووة و ئةوانى ديكة فةرامؤشيانكردووة وثشتيان ثيَنةبةستووة
مة ئةكادميييةكاندا و لةطةلَ هةمووئةمانةشدا، تيَبينى دةكريَت ريَبازى بةراوردكارى بة تةواوى ناديارة لة نا      

بةكارنةهيَنراوة لة خستنةرِووى رِووداوةكاندا، لةكاتيَكدا بؤ تةتةلَةكردنى زانستييانةى بابةتة ميَذووييةكان لةهةمووان زيرَت 
يةن دةخوازيَت كارى لةسةر بكريَت، بةشيَوةيةكى طشتى، ويَرِاى ئةو كةم وكورِييةى لةم بارةيةوة بةدى دةكريَت، كة ثيَويستة لةال

بةشى ميَذووة جةختى لةسةر بكةنةوة، بةالَم دةتوانني بلَيَني لةنيَو ماستةرنامة وتيَزةكاندا ثةيرِةوى )ريَبازى تويَذينةوةى 
ميَذوويي( كراوة، هةر لة دياريكردنى ناونيشانةوة بطرة تا ضؤنييةتى خستنةرِوو و دارِشنت و ثةراويَزنووسني وتةكنيكةكانى نيَو 

 نةوةى ميَذوويي و ئةجنامطرييي. ريَبازى تويَذي
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 دةرئةجنام
كردنةوةى بةشى ميَذوو لة زانكؤكانى كوردستاندا، دةروازةيةكى طرنطى بؤ ميَذوونووسانى كورد خولقاند تا بةشيَوةيةكى  .1

ضةشنيَك تا ئةكادميى مامةلَة لةطةلَ ميَذوو بكةن و طورِوتيين خستةئةم بوارة و تارِادةيةكى باش ئةم كةليَنةى ثرِكردةوة. بة
 ماستةرنامة وتيَزى بة ئةجنام طةياندووة. 200ئيَستا 

بةشيَكى زؤرى ماستةرنامة وتيَزةكانى دكتؤرا تةرخانكراون بؤ ميَذووى سةدةى بيستةم، ئةمة لةكاتيَكدا ميَذووى نوىَ بةتايبةت  .2
 بةشى ميَذوو وكةمرتين ثشكى بةركةوتووة.بؤ ميَذووى كوردستان جيَى و مةقامى خؤى هةية وتارِادةيةكى زؤر دووربوة لة بايةخى 

ئارِاستةى بايةخدان بة ميَذووى كورد وكوردستان لةباشوورى كوردستان بةتايبةتى وميَذووى كوردستان بةطشتى بة هةموو  .3
رِةهةندةكانيي سياسى و رؤشنبرييى و فةرهةنطى و كؤمةالَيةتى و سةربازيي بة طرنطرتين سيما وخةسلَةتى نووسينةوةى 

وونووسى دادةنريَت لةالى تويَذةرانى بةشى ميَذووى زانكؤى سةالَحةدين، هةرضةندة رؤذئاواى كوردستان هيض جؤرة ئامادةطى ميَذ
 بوونى تيَدا نيية.  

ميَذووى والَتانى ديكةى وةك ئةوروثا و ئةفةريقا و ئاسيا و ميَذووى عةرةب لة نيَو بةشى ميَذوودا بة تةواوى فةرامؤشكراوة وهيض  .4
 ئاوةرِيَكى ليَنةدراوةتةوة، لةكاتيَكدا ئةمانة، كاريطةرييان لةسةر ميَذووى كورد هةبووة وهةية. جؤرة

ميَذووى سياسى ثانتاييةكى فراوانى لةنيَو ماستةرنامة وتيَزةكانى دكتؤرا طرتووة، ئةمة لةكاتيَكدا ميَذوو تةنها مةعريفةيةكى  .5
ورى و ميَذووى رؤشنبرييي و ميَذووى  فكرى وفةلسةفةى ميَذوو بايةخيَكى زؤريان سياسى نيية و ميَذووى كؤمةالَيةتى و ميَذووى ئاب

هةية لة ميَذوودا و بة بناغةى طؤرِانكاريية سياسييةكان دادةنريَن، هةرضةندة بةرِادةيةكى كةم جيَى بايةخى خويَندنى باالَى 
 بةشى ميَذوو بووة.

سةرضاوة و كةرةستةى ميَذوويي بينيوة بؤ طةيشنت بة مةعريفة و رِاستيي ماستةرنامة وتيَزةكانى دكتؤرا، سوديان لة طةليَك  .6
رِووداوة ميَذووييةكان و تةتةلَةكردنيان وةك: بةلَطةنامةكان، رؤذنامةكان، تيَزوماستةرنامةكان، كتيَب، ليَكؤلَينةوة و وتار، 
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xciii     ــزى دكتــؤرا ــة. برِوانــة: نازنــاز حمةمــةد قــادر: سياســةتى ئيَران...)تيَ هــاوار كمــال  ؛(2013كامــةران حمةمــةد: كوردســتانى عومســانى...)تيَزى دكتــؤرا  (؛2008بــؤ منوون
 (.2013مريزا:)

xciv    لـةبارةى فةرامؤشـكردنى ميتـؤد شـيكارى نـاوةرِؤك. بـؤ        ؛2007-، هـةوليَر 1975-1961برِوانة: ئازاد عوبيَد سالَح: كاريطةرى شؤرِشى ئةيلول لةسةر رؤذنامةطةرى كـوردى
، ماسـتةرنامة، كـؤليَى   1958-1932: رةنطدانةوةى بارودؤخى كوردسـتانى باشـوور لـة رؤذنامةطـةرى كـوردى عيَراقـدا       فتا  بهرام خضر؛   2004) طاهر توفيقدهوطر  منونة:
-، كؤليَـذى ئـاداب  1991-1980دحام لقمان امساعيل: رةوشى ئابورى وكؤمةاَليةتى باشوورى كوردستان لـة روانطـةى رؤذنامـةوانى كـوردى ئاشـكرا لـة عَيراقـدا         ؛2012ئاداب، 
2015. 

 

 سةرضاوةكان

 َى 3/2/1875 -12/5/2012ى 3/2/1741زانكــؤى ســةالَحةدين:  -فةرمانــة كارطيَرِييــةكانى يةكــةى خويَنــدنى بــاال

 -28/10/2015ى 3/2/3073 -1/12/2014ى 3/2/3348 -12/2013/ 19ى 3/2/4511 -23/5/2012

 .8/11/2015ى 3/3234
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 كارطيَرِى وةرطرتنى خويَندكارانى خويَندنى باالَ/ ماستةر ودكتؤرا، دؤسـيةى  يةكةى خويَندنى باال، فةرمانى  -كؤليذى ئاداب

 .23/10/2000ى 3/2/29مجيل عبدالواحيد(. ذمارة:  كلثوم)

 شبول طلبة الدراسات العليا، ملف )سمعدل عثممان   -شعبة الدراسات العليا،امراداري-جامعة صال  الدين،عمادة كلية االداب

 21/10/1993بتاريخد  3/2/2920ياسني خالد حسن  املرشاد -حسني

 لف )عبمداهلل حمممد علمى     شبول طلبة الدراسات العليا/ الدكتوراه، م -شعبة الدراساا العليا، امر اداري -عمادة كلية االداب

 .29/7/1995بتاريخد  3/2/660املرشاد 

 جامعة صال  الديند استمارة معلومات و درجات طالط الدراسمات العليما، ملمف موسمى      -وىارة التعليا العالي و البحث العلمي

 وحدة الدراسات العليا. -مصطفى ابراهيا

  رِاثةرِين ئايا بةشى ميَذووى زانكؤى سةالَحةدين ضى ثيَشـكةش   سالَ بةسةر 10سةعدى عومسان هةروتى: دواى تيَثةرِبوونى

 .2001زانكؤى سةالَحةدين،  -ميَذووةكةى كردووة؟، بالوكراوةى بالَوكراوةي كؤليَذى ئةدةبيات بة كوردستان و

 1984-، بغداد1984-1983جامعة صال  الديند دليل جامعة صال  الدين  -وىراة التعليا العالي و البحث العلمي. 

 بغمداد 1990-1989جامعة صال  الديند دليمل التخمرج دورة التاسمعة التصمدي لسمنة       -وىارة التعليا العالي و البحث العلمي،- 

1990. 

 جامعة صال  الدين، جممل النشاطات العلمية و الثقافية واالجتماعيمة حمالل السمنة     -وىارة التعليا العالي و البحث العلمي

 .1988، اعدادد شعبة االعالم والنشر، 1988-1987الدراسية 

       تويَذينةوةيـةكى ميَـذوويي رِؤشـنبرييية،     1991-1970ئاراز عةىل عةبـدولرةمحان: رِةوشـى رؤشـنبرييى شـارى سـليَمانى

 .2016كؤليَذى زانستة مرؤظايةتييةكان/ زانكؤى رِاثةرِين  -ماستةر

  2015، 1991-1975اظىرزطارخيوازى كورد ئارةزوو يوسف حسن:رِؤلَى ئؤرطانى ناوةندى ثارتةكان لة بز. 

 2003، 1975-1961ئازاد عوبيَد سالَح:كاريطةرى شؤرِشى ئةيلول لةسةر رؤذنامةوانيي كوردى لةباشورى كوردستاندا. 

  2014، 1979-1970ئاشنا عةىل: هةمزة عةبدولَالَ و رؤلَى لة بزاظى رزطارخيوازى كوردستاندا لةنيَوان ساالَنى. 

 2005ليكؤلينةوةيةكى ميذوويي سياسيية، 1939-1918مني: رِةواندوز ئةمحةد محة ئة. 
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   ،2008امساعيل عبدالرمحن سعيد: ناسيؤناليزمى ئيَرانى. 

  2016رؤىل سياسى و رؤشنربيى،  1963-1926بارزان حممد على: جةمال حةيدةرى. 

  ،2009بةختيار سةعيد حممود: كةركوك لةسةدةى نؤزدةهةمدا ليكؤلَينةوةيةك لةبارودؤخى راميارى وئابورى . 

      ــاكورى كوردســتان ــة ب ــةوةى كــورد ل ــارخيوازى نةت ــةمني: سياســةتى كــةماىل و بزاظــى رزط ــى ئ  1938-1918تــةالر عل

 .2000ليَكؤلَينةوةيةكى سياسى كؤمةالَيةتى ئابوريية، 

 2010ليكؤلينةوةيةك لة باردؤخى سياسى ورؤشنبرييي، 1958-1945ةريم: سليَمانى لةنيَوان ساالَنى توانا رِةشيد ك. 

        ليَكؤلَينةوةيــةك لــةبارودؤخى راميــارى وكؤمةالَيــةتى و     1945-1914حســني امساعيــل عزيــز: ناوضــةى كفــرى لــةنيَوان ســاالَنى

 .2009رؤشنبريى،

    ــايةتي ــةردةمى ثاشـ ــدةر لةسـ ــةى ثشـ ــق: ناوضـ ــارى    1958-1921يدا دارا توفيـ ــةبارودؤخى رِاميـ ــةك لـ تويَذينةوةيـ

 .2009كؤمةالَيةتى،

    1991-1980دحام لقمان امساعيل: رةوشى ئابورى وكؤمةالَيةتى باشوورى كوردستان لة روانطةى رؤذنامةوانى كوردى ئاشـكرا لةعيَراقـدا ،

2015. 

   2016ليَكؤلَينةوةيةكى ميذوويية، 1925-1906دلَزار صاحل صديق: ذيانى ثةرلةمانى لة ئيَران لةنيَوان ساالنى. 

  2008ليكؤلَينةوةيةكى ميذوويى دةربارةى رِؤلَى سياسى و رؤشنبريي، ماستةرنامة،  1958-1932دلَشاد عبدالرمحن: كةركوك. 

   2011ليَكؤلَينةوةيةكى ميَذوويي سياسى، 1946-1931رؤذ ئةرطوشى: ناوضةى بارزان لةنيَوان ساالَنى . 

 2010، 1970-1958ان: مستةفا بارزانى ذيان و رؤل و هةلَويَستى لة ثيَشهاتة سياسيةكاندا رةفيق رمح. 

 ( تويَذينةوةيةكى ميَذوويى ئابوريية، 1988-1968ريَبوار خالد: ثاريَزطاى سليَمانى )2014. 

  2016لةبوارى كارطيَرِى وئابورى وكؤمةالَيةتى وسياسى، 1958-1918زياد نعمان: خانةقني لةساالَنى . 

   2009ليَكؤلَينةوةيةك لةبارودؤخى سياسى،  1963-1958شوان حمةمةد: هةوليَر لةنيَوان ساالَنى. 

  2016ليَكؤلَينةوةيةكى ميَذوويية،  1918-1847غةمطني عبداهلل قادر: رؤلَى سياسى هؤزى جاف لةماوةى ساالَنى. 

   2013، 1975-1945فاخر على: رؤلَى زانايانى ئاينى لة ذيانى سياسى هةوليَردا. 
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  ،2016فارس قادر فقيَ: رؤلَى رؤشنبرييى و ئيدارى وسياسى هادى ضاوشلى. 

  2013، 1989-1975فاروق حمةمةد: سياسةتى ئيَران بةرامبةر جوالَنةوةى رزطارخيوازى كورد لة باشورى كوردستان. 

  2012، 1958-1932فتاح بهرام خزر: رةنطدانةوةى بارودؤخى كوردستانى باشوور لة رؤذنامةطةرى كوردى عيَراقدا . 

 2005، 1974ى مارتى 11-1970ى مارتى 11فةرةيدون عبدالرحيم، بارودؤخى سياسى كوردستانى عيَراق لة. 

  تويَذينةوةيةك لة بارودؤخى كؤمةالَيـةتى وراميـارى و رؤشـنبريي،     1939-1918فةرهاد عةبدولعزيز: ناوضةى ضةمضةمالَ لةنيَوان ساالَنى

2009. 

 ( ليَكؤلَينةوةيةكى ميَذوويية،1991 -1975قارةمان حةيدةر: بزوتنةوةى رِؤشنبريى كوردى لة شارى هةوليَر )2014 

  2016رؤىل لة بزوتنةوةى رزطارخيوازى كورديدا، 1987-1944كاروان جةوهةر: ئيدريس بارزانى. 

 2006، 1900-1800ران حمةمةد حاجى: كوردستان لة بازنةى كيَشةى رؤذهةالَتداكامة . 

   ــةتى وناوضــةييدا ــى نيَودةولَ ــذووى سياســى  1932-1890كامــةران منتــك: كوردســتان لــةنيَوان ملمالنيَ تويَذينةوةيــةك لةميَ

 .1999وئابورى، 

   ،2011مةغديد حاجى: عزيز شةريف رؤلَى سياسى و هةلَويَستى بةرامبةر بة مةسةلةى كورد . 

 1747،2013-1736مستةفا حمةمةد كةريم: ثةيوةنديية دةرةكييةكانى ئيَران لةسةردةمى نادرى ئةفشارى.  

 2001ةكاندا، نازنازحمةمةد قادر: مرينشينةكانى كوردستانى رِؤذهةآلت لة سةردةمى فةرمانرِةوايي قاجار. 

 ( 1794-1751نعمةت شةهاب حاجى: كوردستانى رِؤذهةالت لةسةردةمى فةرمانرِةوايى زةندييةكان ،)2006 . 

  2008تويَذينةوةيةك لةبارودؤخى رِاميارى،  1926-1918نهرو حمةمةد: هةوليَر لةنيَوان ساالَنى. 

  1975،2011-1958هؤشةنط سالَح: بزاظى رؤشنبرييى لةشارى هةوليَر . 

  ،2013هاوار كةمال مريزا: سياسةتى ئةمريكا بةرامبةر بةئريان لةسةردةمى ئيدارةى جيمى كارتةردا، ماستةرنامة. 

  1970ى مـارتى  11-1961ى ئـةيلوىل  11هاوكار كريم: شؤرشى ئةيلول تويَذينةوةيةكى ميَذوويي لةبارةى ريَكخسنت وضاالكى سةربازى ،

2009. 

 2011، 1914-1867ؤذهةالَت يوسف حممد ئةمني: كوردستانى ر. 
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 2013دراسة يف العالشات السياسية،  1991-1981عارف عيساد السعودية وجملس التعاون لدول اخلليج العربية  رؤذين. 

  1995، 1851-1514سعدل عثمان حسنيد كوردستان واالمرباطورية العثمانية دراسة يف تطورها السياسي. 

  1998دراسة تارخيية سياسية،  1847-1821صال  اهلرورلد امارة بوتان يف عهد االمري بدرخان. 

  2009دراسة يف االوضا  االشتصادية واالجتماعية والعلمية،  1836عثمان عبدالرمحن مسايلد امارة سوران منذ بداية القرن الثامن عشر حتى عام. 

  2000العثمانية يف النصف االول من القرن التاسع عشر،كامران عبدالصمد الدوسكىد كوردستان. 

  1998دراسة سياسية اجتماعية الثقافية،  1842-1700كاوة فريق امحدد امارة بادينان. 

  ،2007كاوه عزيز براياد النخبة ودورها يف نشوء احلضارات وسقوطها عند ارنولد توينيب. 

  2008، 197-1926ماجد حسن علىد احلركة الطالبية الكوردية يف العراق. 

  ،2009حممد صبا  كرياد املؤرخ حسني حزني موكريانى مؤلفاته ومنهجه فى كتابة التاريخ.  

 1998، 1945-1921د الدور السياسى و الثقايف للضباط الكرد يف احلركة الكردية يف كردستان اجلنوبية كةسورحممد عبداهلل كا. 

  2002، 1963-1958ميظان عارف بادى: احلركة القومية الكوردية التحررية يف كوردستان العراق . 

  ،2010ناىدار جليل مصطفىد الدور العلمي يف الدولة العثمانية خالل القرنني السادس عشر والسابع عشر. 

  2014، 1958-1908حسني امساعيل: ذيانى كؤمةالَيةتى ليواى سليَمانى لةنيَوان ساالضنى. 

  2012،  1958-1921دلَشاد حممود عبدالرمحن: بارودؤخى كؤمةالَيةتى شارى كةركوك لةسةردةمى ثاشايةتييدا. 

  2016ليَكؤلَينةوةيةكى ميَذوويى لةبارودؤخى سياسى،  1970-1963شوان حمةمةد: ليواى هةوليَر. 

 2013لةسةدةى نؤزدة،  كامةران حمةمةد حاجى: كوردستانى عومسانى لةسياسةتى بةريتانيادا . 

  2003، 1953-1921حممد عبداهلل كاكة سوور: طةشةكردنى خويَندنى فةرمى لة ليواكانى كوردستانى عيَراق. 

   1975-1961نازناز حمةمةد: سياسةتى ئيَران بةرامبةر بة بزوتنةوةى رِزطارخيوازى نةتةوةيي كورد لة كوردستانى عيَراقـدا 

 ،2008. 

 2001ليَكؤلَينةوةيةكى ميذوويى لةسةر جوالَنةوةى رِزطارخيوازى كورد،  1979-1939ى ئيَران ياسني خالد:كوردستان 

 2016دراسة تارخيية سياسية، 1975امحد حممد امنيدالقضية الكردية يف مؤلفات العرب العراشيني حتى عام. 
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  1999، 1958-1939امساعيل شكرد اربيل دراسة تارخيية يف دورها الفكرل و السياسي. 

  :1939،2005-1926كوردستان العراق  يف نهاية مشكلة املوصل اىل بداية احلرب العاملية الثانيةسروة اسعد صابر. 

  ،2001سعدل عثمان حسنيد كوردستان اجلنوبية وايالتا بغداد واملوصل يف القرنني السابع عشر والثامن عشر. 

  نتصممف القممرن التاسممع عشممر اىل بدايممة احلممرب العامليممة  عبممداهلل عليمماوةيىد كوردسممتان يف عهممد الدولممة العثمانيممة مممن م

   .1998االوىل،

  2008، 1975-1961عزيزحسند الواليات املتحدة االمريكية و املسالة الكوردية يف العراق. 

   2013، 19-18ناىدار جليلد كتابة التاريخ لدل الكورد يف الدولة العثمانية يف القرنني. 

   2010-1925كتيَبـى سـاالَنى    -ميَـذوو وجوطرافيـا  -بوار نورةدين: كورد و كوردستان بيبلؤطرافيا وثيَرِستيان لة كتيَبـى كورديـدا ،

 .2017، 1ب

    بورهان حامت طؤمةتالَى:ثوختةى نامة وتيَزة ئةكادميييةكانى ميَذووى نوىَ وهاوضةرخ)بةشى ميَذووى زانكـؤى سـةالَحةدين

 ثداية لةالى ئةكادميياى كوردى )ويَنةي كتيَبةكة لةالى نووسةر(.(، لةذيَر ضا1995-2016

  هـةوليَر   -، ضاثخانةى منارة2009-1989توانا رةشيد كةريم: ريَبةرى نامة ئةكادميييةكانى بةشى ميَذوو لة زانكؤكانى كوردستان

2009. 

 --------     ( ضـاثخانةى زانكـؤى سـةالَحةدين   2009-1988/2008-1987: ريَبةرى خويَنـدنى بـاالَ لـة كؤليَـذى ئـةدةبيات ،)-

 .2009هةوليَر، 

   ،2010كوردستان،  -، هةوليَر2جةمال نةبةز: طؤظارى نيشتمان. 

  سـليَمانى،  -رةفيق سالَح )ئامادةكردنى(: ضى لةبارةى حمةمةد ئةمني زةكى بةطةوة نووسراوة، ئا: رةفيق سالَح، بنكةى ذيـن

2010 . 

 -------- ،2000: نزار طؤظاريَكى حةفتةيى سياسى كوردى وعةرةبى ية، سليَمانى. 

      ــان ــدا، ضــاثخانةى موكري ــة وسةرضــاوة ميَذووييةكان ــة بةلَطةنام ــتان ل ــورد وكوردس ــةروتى )د(: ك  -ســةعدى عومســان ه

 .2001هةوليَر،
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 سـليَمانى،  -در حممد حسن وسـؤران بهااالـدين، ضـاثخانةى سـةردةم    عةبدوحلسةين زةرينكوب: ميَذوو لة تةرازوودا فةلسةفة ولؤجيكى ميَذوو، و:د.قا

2011. 

   ،2015سليَمانى، -، كارؤخ2عومسان سةيد قادر: ذياننامةى ميَذوونووسانى كورد. 

   ،2008هةوليَر،  -، ضاثخانةى هيَظى2كةمال مةزهةر)د(: ميَذوو كورتةباسيَكى ميَذوو وكورد و ميَذوو. 

 --------1978 -بغداد -تى و شويَنى لة رؤذنامةى كورديدا، ضاثخانةى كورِى زانيارى كورد: تيَطةيشتنى رِاس. 

   ،هـةوليَر،   -، وةرطيَرِان و بةراوركردنى لةطـةلَ سةرضـاوةى ديكـة: هـةذار،دةزطاى ئـاراس     2مةستورةى كوردستانى: ميَذووى ئةردةالَن

2005. 

 2000سليَمانى،  -، سةردةم2و 1حمةمةد  ئةمني زةكى: خوالصةى تارخيى كورد وكوردستان، ب. 

 2013هةوليَر، -حمةمةد حةمة باقى: ئةدةب و ميَذوو ضةند ليَكؤلَينةوة لة ئةدةب و بةلَطةنامةى ميَذووى كورد، موكريانى 

  1988بغداد،  -، الزمان1986-1787مصطفى نةرميان: ببليؤطرافيا دووصةد سالَى كتيَبى كوردى. 

 --------1983تشرينى دووةم  92ةتييةبة بيبلؤطرافياى بةيان، ذ:ذمارةى تايب-: طؤظارى بةيان. 

 1376تهران، -هةذار: هةنبانة بؤرينة فرهنطى كردى فارسى، سروش. 

    تريفة امحد عثمان الربىجنيد إسهامات العلماء األكراد يف بناء احلضارة االسالمية خالل القرنني السابع والثمامن اهلجمرين

 لبنان.-الكتط العلمية، بريوتم  العلوم النظرية، دار 13-14)

 2007-جاك لوغوفدالتاريخ اجلديد،ترمجة وتقديادد.حممد الطاهر املنصوري،بريوت. 

  ،2006مجال بابان: إعالم كرد العراق، سليمانية. 

 1964القاهرة  -، دار املعارف8حسن عثمان)د د منهج البحث التارخيي، ط. 

 1984القاهرة،  -رفحسن مؤنيس)د ، التاريخ و املؤرخون، دار املعا. 

 ،2011حيدر ىكىد كتابة التاريخ، دار نينول للدراسات والنشر. 

  اريا القدةة و كوردستان االبديمة )الكمرد ممن اشمدم الشمعوب ، تد د.امساعيمل حصماف، مؤسسمة حبموث           طوياموف:صلوات

 . 2011والنشر موكريانى، 



      جملة جامعة كرميان                            Journal of Garmian University                 طؤظاري زانكؤي طةرميان         

256 |                                   acadj@garmian.edu.krd                       Vol.5, No.3 (July, 2018) 

                                                                                                                                                                                                       

 1993املوصل،  -اسة يف التاريخ واحلضارة، دار الكتطعادل جنا عبو)د ، عبداملنعا رشاد)د د اليونان والرومان در. 

  ،1999عقيل حسني عقيلد فلسفة مناهج البحث العلمي، مكتبة مدبوىل. 

 2000، عني للدراسات و البحوث االنسانية و االجتماعية، 1شاسا عبده شاسا)د د تطور منهج البحث يف الدراسات التارخيية، ط. 

  ،2004مصطفى النشار)د د فلسفة التاريخ، شركة االمل للطباعة والنشر. 

 1987، مصر 2هارل املر بارنزد تاريح الكتابة التارخيية، تدا.د.حممد عبدالرمحن، ج. 

 1988املوصل،  -هاشا املال  )د ،ابراهيا خليل)د ، عماد اجلواهري)د ،د.غامن احلفو)د د دراسات يف فلسفة التاريخ، دار الكتط للطباعة والنشر. 

 2004دهوك، -طاهر توفيقد دور الصحافة الكردية يف تطور الوعي شومي الكوردل، دار سبريى هوطر.    

  ــذوو لــة كوردســتاندا )خويَندنةوةيــةك بــؤ نامــة زانكؤييــةكانى دواى  ســةعدى عومســان هــةروتى: رِيَبــازى نوســينةوةى ميَ

 .2014ديسةمبةرى  6رِاثةرِين(، ذين، ذمارة:

 بةشى -كامةران حممد قادر: كاريطةرى شويَن لةسةر بزوتنةوةى ميَذوو، طؤظارى زانكؤى سليَمانىB  :تشـرينى يةكـةمى   ،24، ذمـار

2008.   

           هـةوليَر،  -2006ئـةيلوىل  9-6حممد عبداهلل كاكةسوور: طرفتـةكانى نوسـينى مَيـذووى كـورد، كـؤنطرةى جيهـانى لةسـةر خوَينـدنى كـوردى

2006. 

  :5/11/2014، 210هؤشةنط سالَح نةجار: كورد وميَذوونووسني لةسةرةتاوة تا سةدةى نؤزدة، طؤظارى رامان، ذمارة. 

 ابة التارخيية يف الرسائل و االطاريح اجلامعية )شسا التاريخ جامعة املوصمل ، ادب  حممود صاحل سعيد)د د اجتاهات الكت

 .2009، 54الرافدين، العددد 

    مفيد كاصد الزيدل)د د املنهجية التارخيية يف رسائل اجلامعات العراشية دراسة حالة يف جامعل البصرة و املوصمل، جملمة

 .1994كانون الثاني  29اااد اجلامعة العربية،  

 كلية االداب/جامعة صمال  المدين    -الدكتوراه يف شسا التاريخ -عيماد عبدالسالم رؤوف)د دحماظرات طلبة الدراسات العليا

 .2017-2016للسنة الدراسية

 2015زانكؤى سةالَحةدين  _ميَذوو_بةشىhttp;// www.salahaddin university-erbil. 
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   كؤنفرانسى ميَذووى كورد وكوردستانthe history2013.org ؛ 

  سعيد العمياريد التاريخ و السرد عند بول ريكورhttp://diwanalarab.com/spip.php?article43812. 2018 

 حياةد د.حسام الدين على غالط النقشبندل، املركز االكادةي لالحباث :http://acadcr.com/index.php/2017-

11-11-13-20-24/292-2017-11-19-08-15-50 

 
 

 الكتابة التارخيية يف رسائل ماجستري و أطاريح اجلامعية يف التاريخ احلديث و املعاصر إجتاه

 )شسا التاريخ جبامعة صال  الدين منوذجا 

 -يهدف هذا البحث اىل اليل رسائل ماجستري و أطماريح المدكتوراه يف صصما )التماريخ احلمديث واملعاصمر  لقسما التماريخ            

على أساسيات البحث الذي شام عليها هذه الرسائل املاجستري و أالطاريح ممن خمالل كيفيمة تناوهلما      جامعة صال  الدين، مرتكزاً

 للمواضع التارخيية و أالدوات و املناهج البحثية املستخدمة يف مسعى للتعرف على إجتاه الكتابة التارخيية.

كتابمة التارخييمة لمدل الكمورد و اخللفيمة التارخييمة       املبحث االولد تناول تطور ال ؛وعلى ضوء هذا، شسا البحث اىل مبحثني    

لتأسيس شسا التاريخ وتطورها، اما املبحث الثانيد تناول كيفية معاجلمة املواضميع التارخييمة و إجتماه الكتابمة وإبمراى أدوات       

 املستخدمة، واملناهج املتبعة.

يخ له دور الكمبري يف تنميمة عمليمة الكتابمة التارخييمة      وأخرياً توصل الباحث اىل عدة استنتاجات، اهمهاد افتتا  شسا التار    

، وكذلك التاريخ السياسي و تاريخ الكورد احتل 200حبيث بلغ عدد رسائل ماجستري وأطاريح اجلامعية يف كافة التخصصات اىل 

لباحمث اىل إن الرسمائل   جانباً مهمة يف املواضيع التارخيية ، كما أهتا بتاريخ املعاصر أكثر من تماريخ احلمديث، وأيضما توصمل ا    

املاجستري وأالطاريح شسا التاريخ استخدمت أدوات علمية رصينة و أتبعت املنهجية العلمية يف العرض وكتابة التارخيية للوصمول  

 اىل املعرفة التارخيية احلقيقية.
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The Historical Writing Direction of Theses and Dissertations in Modern 

and Contemporary History 

(Department of History, Salahaddin University as a Sample) 

 

    The study aims at investigating theses and dissertations (in Modern and Contemporary 

History Specialization) at the Department of History, University of Salahaddin, focusing 

on the basics of methods of research that the theses and dissertations were based on 

through dealing with historical topics, instruments, and methods of research used in the 

quest in order to identify the historical writing direction.  

    Building on this, the researcher divided the study into two sections: the first one deals 

with historical writing development by Kurds, and the historical background to establish 

and develop Department of History. The second one covers dealing with historical 

topics, writing direction, and highlighting the instruments, and methods.  

   Finally, the researcher came up with a number of conclusions, most importantly: 

opening History Department has a great role in developing the process of writing 

history, so that the number of university theses and dissertation in all displaces reaches 

200, and political history and history of the Kurds occupied an important dimension in 

historical subjects. Moreover, the focus is more on contemporary history rather than 

modern. The researcher also concluded that the theses and dissertations of Department 

of History used scientific instruments and followed scientific methodology as well in 

presenting and historical writing in order to get real historical knowledge. 

 
 

 


