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  ی جیاجیادا نامه گه ندین به چه  شاری موس له تیکوردستان

  کان  بییه  عارهو   ئراقی نامه گه به

) 5-2 (م هدووشی  به

) 71(و  یه نامه گه به) 120(یان  کان ژماره بییه عارهو   ئراقی نامه گه به

واوی  ب ته کانی عاره ڕیده و گه مژوونووس زۆر له.  کارھاتووه ی بۆ به رچاوه سه

کی باشووری کوردستان ناوی  کو پارزگایه شارکی کوردی یان وه شاری موس به

 کوردستان شکی ن به یاتکی کوردی ویالیه تی موس به  ویالیه شیانه ھه. ن به ده

   به ی رووباری دیجلهت ناری خۆرھه  که یه مژوونووسی واش ھه. ن به ناوده

ب   عاره ی که وه ر ئه سه موویان کۆکن له ر ھه م ھه زانت، به کوردستان ده

ستی  به مه به.  بووه دا نه و شاره  بوونیان له و مژووه ر له و، به  ھاتوون وه ن ئیسالمه الیه و داگیرکردنی موس له ڵ ھاتن گه له

  : ن مانه  ئه که ک  یه نامه گه ند به چهر  ینه سه خه ده دا تیشک ی زۆرتر لره وه روونکردنه

  

: ت ، ده)ی کورد له سه کوردو مه(رتووکی  په ی )43(ڕه  ب، له الپه ره سباک، مژوونووسی ناسراوی عا دکتۆر شاکر خه

نو  ھا به روه رکوک ھه ولر، سلمانی و که  موس، ھه:پارزگاکانی) لیوا( له چوار پارزگا کوردستانی ئراق بریتییه(

  ).وه گرته لی ده نده قین و مه   کانی خانه و ناوچه یه ی ھه شدا درژه پارزگای دیاله

مان -تی موس ان یان ویالیهواوی سنووری باشووری کوردست ته  به و مه ی که ڕاستگۆییدا ونه  له سباک، که دکتۆر شاکر خه

سکی   ھیچ که دا نییه وه گومان له. بات خاکی کوردو کوردستان ناوده کو شارو پارزگا به و، شاری موس وه کات بۆ دیاریده

کی  یه وه ته کو خاکی نه رگیز وه  ھه وه ، ئه کات خاکی خۆی نییه  باسی ده ی که و شونه بت له ر زۆر دنیا نه گه ب، ئه ره عا

  وه ، ئه بییه ره  موس شارکی عا  که بوایه ت گومانی ھه نانه سباک ته ر دکتۆر شاکر خه گه تر ناوی نابات، دنیاشم ئه

ت  باره دا نووسیوتی سه ی دکتۆر شاکر لره وه  ئه واته که! ھنا ده کی کوردی ناوی نه و پارزگایه کو شارک رگیز وه ھه

  .  و شاره و کوردتی ئه کوردستانتیلماندنی  سه بۆ  نرخه  به ره ی ھهک یه گه شاری موس، به به

  

کانی کوردستانی باشووردا وای  باسی سنوورو شاره دا له)العراق الشمالي(رتووکی  ی په)5(ڕه  سباک، له الپه شاکر خه

ی باکوور یان باکووری ئراق  اوچه که به ن یه و ناوچه تی ئه رایه به ڕوه مرین سنووری به کانی حه رزاییه به: (نووسیوه

  ). وه گرته رکوک ده ولر، سلمانی و که ، ھه)وا ینه دھۆک و نه(کانی موس  ناسراوه که شاره

شانی دھۆک،  یش شانبه-و، شاری موس کات مان بۆ دیاری ده-سباک، سنووری کوردستان جارکی تریش دکتۆر خه

و مژوونووسکی  کادیمی  ئه  که ی کورد زۆر گرنگه بات، بۆ ئمه تانی ناو دهشاری کوردس و سلمانی به رکوک ولر، که ھه

 موس یاخود  لمنت، که ی مژوویی بۆمان بسه کادیمییانه کی زانستی ئه یه وه نجامی لکۆینه ئه سباک، له کو دکتۆر خه وه

  ر به و مژوونووسانی سه کادیمیست  ئهوت که رچاو ده ن به گمه ده  به و کوردستانین، چونکه رکوک شاری کوردی که

سباک، دکتۆر  ر دکتۆر شاکر خه گه کاندا بنن، مه ڕاستییه کانی کوردستان، دان به ری پارچه کانی داگیرکه وه ته نه

  . بکراو عاره ی داگیرکراوو به-کی تری کوردستانتی شاری موس یه گه ش به وه ئه. سکی تر ند که و چه ئیسماعیل بشکچی

04.06.2007  ممه دووشه

یی گه رسیم دیبه ده
 Darsim2006@hotmail.com  
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حدود کوردستان الجنوبیة تاریخیا (رتووکی  ی په)210(ڕه   الپه قیب یوسف، له بدوله ، مامۆستا عه وارناس شونه

د  مه ب، محه  جوگرافیناسی عاره ستنی به پشتبه دا، به) االف عام وما ترتب علی الحاقھا بالعراقةوجغرافیا خالل خمس

یدا  که رتووکه ی په)4-3(کانی  ڕه  الپه له ، که)الدفتر(و  )النھار(ی ئراقی  ردوو رۆژنامه نی ھه ری، خاوه فته لده ھادی ئه

-ر عفه له ته-نگال   ھی شه ر له کان ھه  شاخاویه و نیمچه کان  شاخاویه ناوچه: (دا، نووسیوتی)العراق الشمالي(ناوی  به

 کوردستان  ش به رمه م ھه ئه.  به ره نوان کوردو عایی  وه ته یی نه وه ره مرین ھی جیاکه و دواتر چیای حه کحول چیای مه

کانی  پارزگا ھا کوردستان له روه ھه. بت مکی نه که  له ی کوردن، جگه که ی زۆری دانیشتوانه  زۆربه برت، چونکه ناوده

  ). و سلمانی پکدت رکوک ولر، که موس، ھه

واوی پارزگای موس  ویژدان ته بی به ره ندین عا کو چه ویش وه  ئهری، فته لده د ھادی ئه مه ب، محه جوگرافیناسی عاره

و  ره  ھی چیای شنگال به  سنووری کوردستان له کاتک کهھا  روه ھه. بات  کوردستان ناوده شک له و به خاکی کوردان به

 نو سنووری  وته که موس ده   ھیچ گومان نامنت که وه ، ئه وه کاته مرین شۆڕده و دواتریش چیای حه کحول چیای مه

ک بۆ کوردستانتی  یه گه کو به کرت وه ری ده فته لده د ھادی ئه مه ر محه ی نووسه کردنه و پناسه ، ئه باشووری کوردستان

   .کار بھنرت شاری موس به

  

رگانی   وه  له  بریتیه ا، کهد)کورد وکوردستان(رتووکی  می په که شی یه  به ندی، له قشبه جم نه د نه مه لیوا روکن محه

  ریگاوه دا وه)2002(سای  ندی له قشبه و، نه زمانی ئینگلیزی  ئینسکلۆپیدیای ئیسالم به  له کی بوکراوه یه وه لکۆینه

-3(ی کان ڕه  الپه  له   که)یان کوردستان که وردو نیشتمانهک(ژرناوی  رتووکه له و په می ئه که شی یه به و، له بۆ کوردی

باسی ھی ئاسمانی  داو له)35 ( ڕه  الپه ، پرۆفیسۆر تۆماس دی بواو دکتۆر مکنزی له وه ته  بوکراوه دا)41

   یه مشوه  کوردستان به ته وتوونه  که ی که خانانه و فۆکه نوان ئه ربازی له تۆڕی رگای سه: ( کوردستاندا نووسیویانه

  م له کر، به و دیاربه ، وان تیه گۆز، ئاگری، ئاالزیغ، مه ره رزڕۆم، قارس، قه ئه:  تورکیا گرنگترینیان له: بون

، کرمانشاو  سنه:  ئران ھا له روه قامیشلی، ھه: باکووری سوریاش ڕنی، له رکوک، سم، ئامدی و بامه موس، که: ئراق

ورم .(  

باشووری ( موس شارکی گرنگی کوردستانی ئراق   کهنت دا ده وه ڕوونی دان به دا ئینسکلۆپیدیای ئیسالم، به لره

  ته وتوونه  که ی که خانانه و فۆکه ربازی نوان ئه باسی تۆڕی رگای سه  لهئینسکلۆپیدیای ئیسالم ، چونکهه)کوردستان

راق  ی وه-کوردستان، باسی شاری موسکی کوردستانی ئدا ئه  . کردووه) باشووری کوردستان(کو شاری  نانهم دانپ

  و شاره  ئه کان که  بۆ کوردو کوردستانییه کی گرنگه یه گه تی شاری موس، به  کوردستانییه ئینسکلۆپیدیای ئیسالم به

  .        کوردستان  له که یه خاکی کوردو پارچه

  

  ستنی به پشتبه بهداو، )المسالة الکوردیة(ژر ناوی  یدا له که رتووکه ی په)157-155(کانی  ڕه  الپه مازن بیالل، له

: دوت  ده یه مشوه کانی کوردستاندا به باسی شاره دا، له)2.9.1991(ی رۆژی )ثقافة الشعب(ی گۆڤاری )1 ( ژماره

ش،  رعه زیز، مه تیا،ئالعه ، مه کر، ئورفه نتاب، دیاربه عه:  کانی کوردستان بریتین له ناوبانگه  به گرنگترین شاره(

، ماردین، سیرت، باتمان،فارس،  ، ئاموده که سه ، ماکۆ، موس، سلمانی، زاخۆ، قامیشلی، حهرزنجان، درسیم وان، ئه
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رکوک، دھۆک، عفرین، کوبانی،  ، که زائیه ڕه) ورم(کاری، بینگوڵ، سنه،  دلیس، ھه ئافری، ئادیمان، موش، به

  ). و بۆتان زیره ھاباد، جه دریک، مه

 ،کانی کوردستان شاره و ناوھنانی کردن کاتی ئاماژه هب مازن بیالل، ل ری عاره ن نووسه الیه ناوھنانی شاری موس له

و،  کان  گرنگه ناوی شاره  به ی کردووه نیا ئاماژه ر ته  نووسه نده رچه ھه.  یه و شاره  بۆ کوردستانتی ئه کی تره یه گه به

   !بردوون و ناوی نه  ئه ن که ندین شاری تریش ھه چهگینا  ، ئه کو شارکی گرنگی کوردستان ھاتووه ناوی موس وه

  

الکورد یتامی المسلمین (ژر ناوی  بی له ره زمانی عا  به وتارکیدا که ، له کی کورده یه وه ره  لکۆه دکتۆر باھۆز جۆمی، که

  ستنی به پشتبه ز به، دکتۆر باھۆ وه ته  بوکراوه(KDP.info)ڕی   ماپه دا له)17.1.2004(ڕۆژی  له!) ام ضحایاھم

: ت لشناوی ده ر زاری ئه سه داو له)فھمی الشناوي(نووسینی  له) الکورد یتامی المسلمین(رتووکی  ی په)8 ( ڕه الپه

ک   یه  له شدا جگه وه ڵ ئه گه کان، له  ئراقیه رمی کورده باکووری ئراق، ھه  کۆلژی پزیشکی موس له مامۆستا بووم له(

  و شونه  ئه ی که وه ڕای ئه ره ، سه که ی کۆلیژه خۆشخانه نو نه بینی له د، ھیچ خونکارکی تری کوردم نهخوندکاری کور

و  کانی ئه خۆشه ر چواری نه سه  س له وه مه الی که به. ن ده و باجی بۆ ده یچنن یکلن، ده  ده  که وانه نیشتمانی ئه

  ).یه کورد بوون خۆشخانه نه

 باکووری  وته که ده موس  ی که وه  به بی میسرییه کادیمیستکی عاره  ئه ناوی که ھمی شه ی دکتۆر فه و دانپدانانه ئه

و   بۆ کوردتی ئه نامه گه خدارترین به  بایه بته ، ده راقهکانی ئ و نیشتمانی کورده رم ھهو، باکووری ئراقیش  ئراق

مووشمان   ھه.بات رمی کورد ناوده و ھه نیشتمان ر باکووری ئراق به نووسه  ، چونکهی که و کوردستانتی خاکه)موس ( شاره

  .  کارھاتووه ی ناوی کوردستان به وه پناوی سینه م له رده  باکووری ئراق ھه زانین که ده

  

  ڕه  الپه بهستنی  پشتبه داو،  به)الشبک الکورد المنسیون(رتووکی  ی په)56-55(کانی  ڕه  الپه ت، له وکه د شه حمه ئه

ژر  تکدا له بابه و له)الزری لبه  ئه–حیا بن جابر  د بن یه حمه ئه(ی مژوونووس )فتوح البلدان(رتووکی  ی په)407(

د  رقه ی کوڕی فه به ته عه(ی کۆچیدا )20(سای  تاب، له ری کوڕی خه عومه: (ت الزری ده به) فتح الموصل(ناوی 

  ت که  خۆرھه یان له که ر قه سه ستی گرت به ده.. ڕی  شه وا چوونه ینه  کوردی نه شتوانیو دانی   موس  نارده )لسلمی ئه

  رانه  سه ی که وه یدا ئاشتییان کرد به گه  له ی دیکه که و دانیشتوانی قه وه ڕییه  په دیجله ، له ی عنوه  قه بریتی بوو له

 موس  ندین شونی تر  له کی چه ھا خه روه ن، ھه  چۆلبکه که و شاره زن بۆنخوا  ده دا که سانه و که ، رگاشیان به و ن بده

ھا  روه  ھه کانی و دھاته ج ره ر مه سه ستیگرت به دواییدا ده ن، له  بده رانه  سه ی که وه ر ئه سه  پکھاتن له به ته ڵ عه گه له

  ). کانی گرت وارییه  کورده واوی ناوچه ته، دامیرو  عله ، مه نانه یتون، حه زرێ، حه خاکی باھزرێ، باعه 

و، ھیچ  کات  ده وه ت باسی ئه وکه د شه حمه ر ئه  نووسه م، چونکه ک بده یه وه  ھیچ روونکردنه نده دا پویست ناکات به لره

خت  الزری جه ی به و قسانه ئه: (ت  ده وا، کات که ینه و کوردستانتی شاری موس یان نه  کوردتی  له وه گومان ناھته

ر  و به)520(سای  وا یان موس له ینه ی کوردتی نه رباره  ده وه ت ھیچ گومانک ناھنه نانه و ته وه نه که  ده وه ر ئه سه له

گوت دانیشتوانی  یده  نه  مژوونووسکی ئیسالمییه الزری که رچی  به به رنا له گه ئه ئیسالمی، ) داگیرکاری(تحی   فه له

بوون،  ج نه  موس نیشته بیش له ک عاره ت یه نانه وکاتیدا ته ی له وه رئه به  له دا نییه وه ب، گومان له وای عاره هین نه

) کان ئیسالمه(وان  ، ئه بووه ھه) داگیرکاری(ی  ی ئیمپریالیانه  شوه ئیسالم چونکه) فتوحاتی(کانی  م داگیرکارییه به
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ی میلیشیا  و ھرشانه بی کاتک باسی ئه مژوونووسانی شۆڤینی عاره زۆر له). یان کردنو جی ئه بیان ھناو نیشته عاره

ی کوڕی  به ته عه(تی  رکردایه سه تابدا به ری کوڕی خه می عومه رده سه داو، له)ک20(سای   له ن که که کان ده ئیسالمییه

: ت  ده  که یان الداوه)الزری به(ی  یه واژه سته و ده ی خاکی کوردو کوردستان، ئه-ر موس بۆ سه) لسلمی د ئه رقه فه

  ).             ڕی  شه وا چوونه ینه  کوردی نه دانیشتوانی(

   

کوردستان أو بالد (رتووکی  ی په)48 ( ڕه  الپه ، له  مژوونووسکی ناسراوی ئاشووری ئراقییه لک، که یوسف ما

ی بیست شار  نزیکه: (کانی کوردستاندا نووسیوتی باسی شاره  لهو یانددوه چاپی گه به) 1945( سای  دا که)الکورد

د  ئامه: ن مانه  تورکیا ئه کانی کوردستان له ، گرنگترین شاره سه زار که  ھه50-30نوان  ی دانیشتوانیان له ژماره

  .ر و عومه ی ئیبن زیره جهو  تلیس، خوزات، ماردین رزڕۆم، ئارزنجان، موش، وان، به ، ئه تییه رپوت، مه ، خه)کر دیاربه(

  .و کرماشان قز، سنه ، سه)سابخ(ھاباد  مه: ن مانه کانی کوردستانی ئران ئه ھا شاره روه ھه

  ). ندینی تریش و چه ق واندز، کۆیسنجه ولر، موس، زاخۆ، ڕه رکوک، ھه سلمانی، که:  کوردستانی ئراقیش له

شارکی کوردستانی ئراق  وخۆ شاری موس به و راسته راشکاوانهمژوونووسی ناسراوی ئاشووری، یوسف مالک زۆر 

ی   ژماره ھنت که ی کوردستان ده و بیست شاره کک له کو یه  وه و شاره ئه ناوی  کاتک که، نت ده دا )باشووری کوردستان(

 لماندنی کوردستانی بوونی   سه بۆ نرخ کی به یه گه  به بته ش ده هم ئه.  سه زار که ھه) 50-30(نوان  دانیشتوانیان له

شاری موس.   

  

   :کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان رچاوه سه
    

-نی ڕۆژ، سود مه ی چاپه کوردی، بنکه  به لی کردوویه د شاکه مجه ی کورد، ئه له سه سباک، کوردو مه دکتۆر شاکر خه -1

1997 .  

  

  .   1973لي دراسة لنواحه الطبیعیة والبشریة ، مطبعة شفیق، بغداد سباک، العراق الشما دکتۆر شاکر خه -2

  

 االف عام وما ترتب علی الحاقھا ةعبدالرقیب یوسف، حدود کوردستان الجنوبیة تاریخیا وجغرافیا خالل خمس -3

  . 2005 ة السلیمانی-کوردستان جنوب بالعراق، الطبعة االولی، مطبعة شڤان، 

  

الدین النقشبندي، الکورد و کوردستان ترجمة بحث منشور في دائرة المعارف االسالمیة  جماللواء الرکن محمد ن -4

  .2002 شارع السعدون -، مطبعة المعروف1986باللغة االنگلیزیة عام 

  

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


5

- اولی، بیسان للنشر والتوزیع واالعالم، بیروت، لبنانة، طبعةمازن بالل، المسالة الکوردیة الوھم والحقیق -5

1993  .  

  

 للحزب الدیموقراطي الکوردستاني، (KDP.info)، موقع !الکورد یتامی المسلمین ام ضحایاھم  باھۆز جرمي،دکتور

   ). 17.1.2004 ( السبتیوم

  

  .  2004  سلیمانیة–ت، الشبک الکورد المنسیون، مطبعة وزارة الثقافة، کوردستان  وکه د شه حمه ئه -7

  

لک، کوردستان أو بالد الکورد، منشورات مکتب الفکر والتوعیة في االتحاد الوطني الکوردستاني،  یوسف ما -8

    .2006  سلیمانیة–کوردستان 
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