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)١ (،אאא

)مجلس ديوان المحاسبة العثماني( ،
)א(،

))א،()(،١٩٠٠א)طرابلس(
    :  ،)א:(،  

) (،   ،אאא ،)،א١٣٧١(،
٥٢٦؛: البدرخانيون في جزيرة بوطان،وثائق جمعية العائلة البدرخانية،مراجعة

- ص ،)١٩٩٨ بيروت،(ترجمة دالور الزنكي و كولبهار بدرخان  وتقديم نذير جزماتي،
  . ١٥٣- ١٥٢ص

نهضة االكراد الثقافية و القومية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية  :جليلي جليل) ٢(
 ؛١٤٤-١٤٣صص). ١٩٨٦بيروت،(ة بافى نازى،دزوالتو و كدرالقرن العشرين،ترجم

Rohat Alakom: Eski Istanbul kûrtleri(1453-
1925),Istanbul,1998, s 50;

لرزاق بدرخان البوتاني نشاطه بداع:لرزاق بدرخان البوتانيبداع: عبد الفتاح علي يحيى
  .١٢٧ص ،١٩٨٨ ،اربيل،)٦٥(مجلة كاروان،ع الثقافي والسياسي،

  .١٤٤-١٤٣صص ،…نهضة األكراد: جليل) ٣(
 ،)٢(لرزاق بدرخان،ترجمة ديار دوسكي،ح بداصفحات من نضال ع :جليلي جليل) ٤(

  .٨٨ص ،)١٩٩٩ دهوك،( ،)٩٠(تين، عمجلة مه
  .٨٩ص ،)٩٠(،، ع)٢(،ح … …،…لرزاق بداصفحات من نضال ع :جليل) ٥(
.٨٩ص ،)٩٠(،، ع)٢(،ح … …،…لرزاق بداصفحات من نضال ع :جليل) ٦(



  ٦٣

                                                                                                
 بيروت،( عبدي حاجي،.ترجمة د ،١٩٢٣-١٩١٧ المسألة الكردية: الزاريف) ٧(

  .١١٨ص ،)١٩٩١
)٨(אאرضوان

 رضوان   א 
,אאאא

: ؛٩٦،ص…البدرخانيون
 O. Hesen:Ji devé kalekî 95 salî malbata Bedirxaniyan. 

Rojinama Azadîya Welat.h 7.27Tîrmeh 1996..  
(9)    Alakom: A.G.E,s 51 ; 

  .٨٩ص ،)٩٠(،، ع)٢(،ح …لرزاق بدا عصفحات من نضال :جليل
؛ج ١١٣-١٠٣صص ،)٩٢(،ع)٤(ج…لرزاق بداصفحات من نضال ع :جليل) ١٠(
  .١١٠-١٠٣صص) ٩٣( ،)٥(
)١١ (:االسرة البدرخانية :د سليم هرورى صالح محم.د

-ص ،)٢٠٠٤دهوك،( ،١٩٥٠-١٩٠٠نشاطها السياسى والثقافي خالل المدة 
٧١-٦٦ص  א   ؛)( 

אאא.  
)١٢ (: في سبيل كردستان )١٩٨٧ بيروت،(علي،.ترجمة ر ،)ذكراتم(، 

  ؛١٠٢ص

Alakom: A.G.E, s 50.  
  .٢٤١لمصدر السابق، ص ا: الزاريف) ١٣(
)١٤ (        א:  

 ، א.صفحات  : جليل
  .٨٨ص ،)٩٠(،، ع)٢(ح  ،… …لرزاق بدامن نضال ع
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- ١٠٠صص ،)٩١(،، ع)٣(،ح …لرزاق بداصفحات من نضال ع :جليل) ١٥(

١٠١.  
  .١٠٢ص، )٩١(،، ع)٣(،ح …لرزاق بداصفحات من نضال ع :جليل) ١٦(
  .١٠٢ص، )٩١(،، ع)٣(،ح …لرزاق بداصفحات من نضال ع :جليل) ١٧(
)١٨ (  ،       ١٨٧٥א 

،  א ،  א١٩٣٠−١٩١٩א  ،
א א  א  א      

،א١٩٣٠א
אא:: ثورة سمكو ودور

 ، اربيل،٦٤ مجلة كاروان، العدد ترجمة سعيد يحيى، العشائر الكوردية االيرانية،
١٤٨-١٤٤، ١٩٨٨.  

)١٩ (      א١٩٠٣  
  ،א   א א،א١٩٠٩−١٩١٤

،א،
 א  א א א : دراسات في  :عثمان على .د

محمد .تقديم د دراسة تاريخية وثائقية، ،١٩٤٦-١٨٣٣الحركة الكوردية المعاصرة 
كردستان في عهد : عبد اهللا محمد علي؛ ٢٤٦- ٢٣٤، ص)٢٠٠٣يل، ارب(هماوندى، 

دراسة (الدولة العثمانية من منتصف القرن التاسع عشر الى بدء الحرب العالمية األولى 
جامعة  رسالة دكتوراه غير منشورة قدمت الى مجلس كلية اآلداب، )في التاريخ السياسي

  .٢١٦-٢١١صص، ١٩٩٨صالح الدين،
)٢٠ (      ،א    

  ١٩٠٨،−،١٨٩٨א     
     אא ١٩٠٨ א ، א
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    ١٩١٩ ،   א   

:   :،  ١٩٥١-١٨٦٥حياته ودوره السياسي، 
  .٢٠٠٤جامعة دهوك، قدمت الى مجلس كلية االداب، رسالة ماجستير غير منشورة،

)٢١ (،א،
 ،  ،     א:  א

١٩٠٨−١٩٢٧،)،٢٠٠٢(،١٠٣.
؛١٠٦صص ،)٩١(،، ع)٣(،ح …لرزاق بداصفحات من نضال ع :جليل) ٢٢(

  :א ، א    
،א)٢(،)١(،)،١٩٨٦(،٤٩.  

  .٧١−٦٦صص אא:،.٢٤١المصدر السابق، ص : الزاريف) ٢٣(
  .١٠٦ص ،)٩٢(،ع)٤(ح… لرزاق بداصفحات من نضال ع :جليل) ٢٤(

  .١٠٩ص ،)٩٢(،ع)٤(ح… لرزاق بداصفحات من نضال ع :جليل) ٢٥(
(26) David McDowall: Amodern History of the Kurds 
(London,2000) p99.

  .٢٤١ص المصدر السابق،:عثمان على .د) ٢٧(
  .١٠٤ص ،)٩١(،ع)٣(ح… لرزاق بداصفحات من نضال ع :جليل) ٢٨(
  ١٠٦ص ،)٩١(،ع)٣(ح… لرزاقعبداصفحات من نضال  :جليل) ٢٩(
  .٢٥٤ص ،אא :عثمان على .د) ٣٠(
  .١٥٩-١٥٨ص ص...نهضة االكراد الثقافية :لجلي) ٣١(

  .٢٥٤ص المصدر السابق،:عثمان على .د) ٣٢(
  .٢٤١المصدر السابق، ص: الزاريف) ٣٣(
… لرزاقعبداصفحات من نضال :جليل؛٢٣٦ المصدر السابق، ص:الزاريف) ٣٤(
  .٢٤١ المصدر السابق، ص:الزاريف ؛١٠٧ص ،)٩٢(،ع)٤(ح



  ٦٦

                                                                                                
  .٢٣٦ المصدر السابق، ص:الزاريف) ٣٥(
  .٢٣٧- ٢٣٦صص المصدر السابق، :الزاريف) ٣٦(
كردستان في سنوات الحرب العالمية األولى،ترجمة محمد : كمال مظهر أحمد) ٣٧(

  .٥ ٦ ص،٢ط)١٩٨٤بغداد،(المال عبد الكريم 

 عثمان علي.د        
א   א:١− א   א א  .٢−א

אאא
אא،

 .٣−،   א     א  
אא)אא(א،

   א .٤−      א
אא،

.אאא...،٢٥٧−٢٥٥صص.  

)٣٨ (،:،אא٦٢صص−٦٣.  
)٣٩ (א,،א٣٣٩א.  
)٤٠ (:،א

،)٧(  ،)١١(، ١٩٦٠,يحيى،المصدر السابق،   ؛٥١ 
  .١٣١ص

) ٩٣( ،)٩٢(،ع)٥( ،)٤(ج…لرزاق بداصفحات من نضال ع :جليل) ٤١(
  ١١٠- ١١٤،١٠٣-١١٣صص

ص ص) ٩٣(،)٩٢(،ع)٥(،)٤(ج…لرزاق بداصفحات من نضال ع :جليل) ٤٢(
١١٠- ١١٤،١٠٣-١١٣.  

  .١١١-١١٠صص ،)٩٤(،ع)٦(،ج…قلرزاعبدصفحات من نضال : جليل) ٤٣(
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  .٤٦٦- ٤٦٤صص المصدر السابق، :الزاريف) ٤٤(
  .٤٦٦- ٤٦٤صص المصدر السابق، :الزاريف) ٤٥(

(46) Research Department,Foreign Office,(The Kurdish 
proplem) FO 371/40219,PERSIA, 1944.  

)٤٧ (       ،א 
א،،  

)٤٨ (א: كمال مظهر أحمد كردستان في
  .٢٧-٢٥ ص، الحربسنوات

٢٥،٥٧ص ص،...كردستان في سنوات: كمال مظهر أحمد) ٤٩( ٢٧−؛
:،٥٠.  

)٥٠ (   אא:א،    א
عثمان،)،א١٩٨٤(،١٩٤.  

)٥١ (:نهضة االكراد...١٣٨−١٣٧صص.  
  .٩٤ص ،...كردستان في سنوات: كمال مظهر أحمد) ٥٢(
)٥٣ ( :، لرزاق بدرخان عبدا:حيىي ي عبد الفتاح عل؛٥٠

  .١٣٠ص ،...البوتاني
  .١٤٤-١٤٢ص ص،...األكراد نهضة :جليل) ٥٤(
  .٨٨ص ،)٢(،ح ...نضال عبدالرزاق:جليل) ٥٥(
  .٨٩ص ،)٢(،ح ...نضال عبدالرزاق:جليل) ٥٦(
)٥٧ (: ص ،...األكرادنهضة١٥٤.  
  .٨٩ص ،)٢(،ح ...نضال عبدالرزاق:جليل) ٥٨(
)٥٩ (א:،١١٨.  
  .١٤٦،ص...األكراد نهضة :جليل) ٦٠(
)٦١ (،)١٢،)١٢א١٩٠٨،؛١٩



  ٦٨

                                                                                                
 Nazmi Sevgen:Doĝu  ve Gûneydoĝu Anadolu’da Tûrk 
beylikleriOsmanli belgeleri ile kûrt Tûrkleri 
tarihi,(Ankeara,1982).s130

  

  .١٠٠ص ،)٣(،ح ...نضال عبدالرزاق :جليل) ٦٢(
  .١٤٩،ص...األكراد نهضة :جليل) ٦٣(
  .١٥٠ص ،...األكراد نهضة :جليل) ٦٤(
  .١٥١-١٥٠صص ،...األكراد نهضة :جليل ؛،٢٣٥ :الزاريف) ٦٥(
  .١٠١،ص)٣(،ح ...نضال عبدالرزاق :جليل) ٦٦(
  .  ١٠٢- ١٠١،ص ص )٣(،ح ...نضال عبدالرزاق :جليل )٦٧(
  .١٥١ص ،...األكراد نهضة :جليل) ٦٨(
:؛ الزاريف.)١٠٢-١٠١صص ،)٣(،ح ...نضال عبدالرزاق:جليل) ٦٩(

،١٥٣- ١٥٢صص ،...األكراد نهضة :؛ جليل٢٣٦  
  ١٠١صص ،)٣(،ح ...نضال عبدالرزاق :جليل) ٧٠(
: ؛ الزاريف١٠٣-١٠٢صص ،)٣(،ح ...نضال عبدالرزاق :جليل) ٧١(

،٢٣٨.  
)٧٢ (:.  
  .١٥٣- ١٥٣صص ،...األكراد نهضة :جليل) ٧٣(
)٧٤ ،:؛ الزاريف١٠٤صص ،)٣(،ح ...نضال عبدالرزاق :جليل) 

.١٥٥صص ،...األكراد نهضة :جليل؛٢٣٩
)٧٥ (א:،٢٤١.  
  .١٥٦ص ,يل نهضة االكراد جل) ٧٦(
)٧٧ (١٥٩-١٥٧ص٠٠٠جليل نهضة االكراد.  
  .١٦٠ص ،...نهضة االكراد: جليل) ٧٨(
  .١٠٩ص ،)٣(،ح ...لرزاقبداعنضال  :جليل) ٧٩(
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)٨٠ (א  
)٨١ (אא

،    א   ص نهضة االكراد:جليل،
  .١٦٥- ١٦٤ص

  .٢٤١المصدر السابق، ص: الزاريف) ٨٢(
  .٢٣٦ المصدر السابق، ص:الزاريف) ٨٣(
)٨٤ ( ،ح… لرزاق بداصفحات من نضال ع :جليل)؛ ١٠٧ ص ،)٩٢(،ع)٤

  .٢٤١ المصدر السابق، ص:الزاريف
)٨٥ (א:٢٣٦ السابق، صא.  
  .٢٣٧- ٢٣٦ص المصدر السابق، ص:الزاريف) ٨٦(
  .٦٥ ص،...كردستان في سنوات: كمال مظهر أحمد) ٨٧(
)٨٨( ،الزاريف : ،٢٣٧−٢٣٨دراسات في الحركة : عثمان علي؛

  .٤٨−:،٤٧؛٢٥٧- ٢٥٥صص ،...الكوردية
)٨٩ (א:،٣٣٧.  
 :الزاريف) ٩٠( ، ١٨٤-١٨٣ص :نهضة االكراد: جليل؛٣٣٧-

١٠٨.  
:الزاريف) ٩١( ، ؛٣٣٧١٨٤-١٨٣ص :نهضة االكراد: جليل -

١٠٨.  
  .١٠٨ص  ،)٤(،ح...جليل صفحات) ٩٢(
  .١٨٤ص ,نهضة األكراد: جليل؛،٣٣٨: الزاريف)٩٣(
  .١١٢ ص)٤( ع...صفحات,جليل) ٩٤(
  .١٨٧-١٨٦ص ,نهضة االكراد :جليل،٣٢٧:الزاريف) ٩٥(



  ٧٠

                                                                                                
)٩٦ (  א  :انتفاضة الكورد في بدليس،:جليلي جليل 

  ).١٩٩٦دهوك،( ،)٥٤()٥٣( عدد تين،جلة مهم ترجمة عبد الرحيم عبدالكريم،
)٩٧ (א:،٣١٠.  
ص ص) ٩٣(،)٩٢(،ع)٥(،)٤(ج…لرزاق بداصفحات من نضال ع :جليل) ٩٨(

١١٠- ١١٤،١٠٣-١١٣.  
ص ص ) ٩٣(،)٩٢(،ع)٥(،)٤(ج…لرزاق بداصفحات من نضال ع :جليل) ٩٩(

١١٠- ١١٤،١٠٣-١١٣.  
  ١١١- ١١٠صص ،)٩٤(،ع)٦(،ج…لرزاق بداعصفحات من نضال : جليل) ١٠٠(
  .٤٦٦- ٤٦٤صص المصدر السابق،:الزاريف) ١٠١(

(102) Research Department,Foreign Office,(The Kurdish 
proplem) FO  371/40219,PERSIA1944.؛   

א:،אא٤٦٦−٤٦٤.  
)١٠٣ ( بدرخانية نشاطها السياسىاالسرة ال:هرورى...، 

  .٧١- ٦٦صص
،رسالة ١٩٣٩- ١٩١٤الصحافة الكردية في العراق البدايات :فاروق علي عمر) ١٠٤(

  .٤٠ص ،١٩٩٩ماجستير غير منشورة،كلية اآلداب،جامعة بغداد،
كردستان في :  كمال مظهر أحمد؛١٧٢، ص...األكراد نهضة :جليل) ١٠٥(

  .١٠٢ص ،...سنوات
)١٠٦(،:١٩٠٨−١٩٢٧،)،٢٠٠٢(،

١١٥−١١٤.
  .١٠٦ص ،)٤(،ح ...لرزاقبداعنضال :جليل) ١٠٧(
  .١٧٢ص ،...نهضة األكراد:جليل) ١٠٨(
  .١٧٣ص ،...نهضة األكراد:جليل) ١٠٩(



  ٧١

                                                                                                
:الزاريف) ١١٠( ، ؛١٧٢، ص...األكراد نهضة :جليل؛٣٢٣ 

 :١٩٩٦شباط، )٤٩(مجلة متين،ع ،١٩١٨- ١٨٦٤لرزاق بدرخان بداع، 
  .١٠٤ص

  .١٧٣ص ،...نهضة األكراد :جليل) ١١١(
(112) celîl ,Celîlé: 13rûpeén balkésh ji dîroka gelé kurd 
,(vien,2002); 

 :١٠٤ص ،…لرزاق بدرخان بداع.  
كردستان :  مظهر أحمد كمال؛١٧٩-١٧٧ص، ص...األكراد نهضة :جليل) ١١٣(

  .١٠٢ص ،...في سنوات
كردستان في :  كمال مظهر أحمد؛١٧٩- ١٧٧، ص...األكراد نهضة :جليل) ١١٤(

  .١٠٢ص ،...سنوات
  .١٨٠، ص...األكراد نهضة :جليل) ١١٥(
-DH.KMS. 2 نظارة الداخلية،-أرشيف الباب العالي) ١١٦(

1/36،Ca.1332.29. א: 

 www.alayislam/archives.dir/kurds-in-ottoman-
document ١٨٠، ص...األكراد نھضة :جليل؛.

)١١٧ (א:،١٧٦، ص...األكراد نهضة : جليل؛٣٢٦−٣٢٥.  
)١١٨( :،١٣٦.  
)١١٩ (:،١٣٦.  
الدراسات :.ق ؛١٠٩-١٠٨،ص )٤(،ح ...لرزاقبداعنضال :جليل) ١٢٠(

تاريخ االستشراق والدراسات العربية :الكردية،في مجموعة من المستشرقين السوفيت
- ١٨١٨والكردية في المتحف اآلسيوي ومعهد الدراسات الشرقية في لينينغراد 

.٢٤٠ص )١٩٨٠بغداد، (معروف خزنه دار،.،ترجمة د١٩٨٦  
١٩٥٢،::،٢٤٧−٢٤٦.  
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< <
…ì‚ÿèƒV< <

− :
  

-Research Department, Foreign Office, (The 
Kurdish proplem) FO 371/40219,PERSIA, 
1944. 

-DH.KMS. 2 نظارة الداخلية،-أرشيف الباب العالي-

1/36،Ca.1332.29 .א: 
 www.alayislam/archives.dir/kurds-in-ottoman-

document
NI…ì‚ÿèƒ< <
< <
_Iîeì…íÂ<ÿîÞ^Ú‡<h<V< <

  : جليلي جليل-
نهــضة االكــراد الثقافيــة و القوميــة فــي نهايــة القــرن التاســع عــشر وبدايــة القــرن 

  ).١٩٨٦بيروت،(العشرين،ترجمة بافى نازى،دزوالتو و كدر
- :  

  ).١٩٨٧بيروت،(علي،.،ترجمة ر)مذكرات(في سبيل كردستان
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  :صالح محمد سليم هرورى. د-

ـــــافي خـــــالل المـــــدة  ـــــسياسى والثق ـــــشاطها ال ـــــة ن -١٩٠٠االســـــرة البدرخاني
  ).٢٠٠٤دهوك،(،١٩٥٠

  :عثمان علي. د-
،دراســـة تاريخيـــة ١٩٤٦-١٨٣٣دراســـات فـــي الحركـــة الكورديـــة المعاصـــرة 

  ،)٢٠٠٣اربيل،(،محمد هماوندى.وثائقية،تقديم د
  :فاروق علي عمر -

،رسالة ماجستير غير ١٩٣٩-١٩١٤الصحافة الكردية في العراق البدايات 
  .٤٠،ص ١٩٩٩منشورة،كلية اآلداب،جامعة بغداد،

  : كمال مظهر أحمد-
كردستان في سنوات الحرب العالمية األولى،ترجمة محمد المال عبد الكـريم 

  .٢ط)١٩٨٤بغداد،(
  :ك. ق-

تـــــــاريخ :دراســـــــات الكرديـــــــة،في مجموعـــــــة مـــــــن المستـــــــشرقين الـــــــسوفيتال
االستــــشراق والدراســــات العربيــــة والكرديــــة فــــي المتحــــف اآلســــيوي ومعهــــد 

معـــروف خزنـــه .،ترجمـــة د١٩٨٦-١٨١٨الدراســـات الـــشرقية فـــي لينينغـــراد 
)١٩٨٠بغداد،(دار، 

−:  

رخانية،مراجعـة وتقـديم البدرخانيون في جزيرة بوطان،وثائق جمعية العائلة البد 
  ).١٩٩٨بيروت،(نذير جزماتي،ترجمة دالور الزنكي و كولبهار بدرخان 
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  :  الزاريف-

ــــــــــــة ــــــــــــدي حــــــــــــاجي، .ترجمــــــــــــة د ،١٩٢٣-١٩١٧ المــــــــــــسألة الكردي  عب
  ١١٨ص ،)١٩٩١بيروت،(
< <
hIï…çÒ<ÿîÞ^Ú‡<h<V< <

אא:
،אא

،)،א١٩٨٤(.< <
{qIîÒ…çi<ÿîÞ^Ú‡<h<V< <

-Rohat Alakom:  
Eski Istanbul kûrtleri(1453-1925), Istanbul, 
1998. 

:Nazmi Sevgen - 
Doĝu  ve Gûneydoĝu Anadolu’da Tûrk 
beylikleri   Osmanli belgeleri ile kûrt Tûrkleri 
tarihi,(Ankeara,1982).

  
  
OI°ÖçÒí¾V< <
< <
_<Iîeì…íÂ<ÿîÞ^Ú‡<hV< <
  
  : جليلي جليل-

 )٥٣( عدد تين،مجلة مه ترجمة عبد الرحيم عبد الكريم، انتفاضة الكورد في بدليس،
  )،١٩٩٦ دهوك،( ،)٥٤(
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  :جليلي جليل -

مجلـة  ،)٢(ترجمـة ديـار دوسـكي،ح  لرزاق بدرخان،عبداصفحات من نضال 
  .)١٩٩٩دهوك،( ،)٩٠( ، عμmمه
-:  

  .١٩٩٦ شباط )٤٩( مجلة متين،ع ،١٩١٨-١٨٦٤لرزاق بدرخان عبدا
  : عبد الفتاح علي يحيى -
ــــانيبــــداع لرزاق بــــدرخان البوتــــاني نــــشاطه الثقــــافي اعبــــد:لرزاق بــــدرخان البوت

  .١٩٨٨ اربيل، ،)٦٥(مجلة كاروان،ع والسياسي،
  
< <
hIï…çÒ<ÿîÞ^Ú‡<h<V< <

−:
،،א)٧(،

)١١(،١٩٦٠,  

-:
א،א

،א)٢(،)١(،)،١٩٨٦(.  

- celîl ,Celîlé: 13rûpeén balkésh ji dîroka gelé 
kurd ,(vien,2002) 
- Celîlé Celî:Du destnivîs130n Ebdurrezaq 
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rewşenbîriya Kurdan.Armanc.h 141.) 
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-O. Hesen:Ji devé kalekî 95 salî malbata 
Bedirxaniyan.  Rojinama Azadîya Welat.h 
7.27Tîrmeh 1996. 
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