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  ی جیاجیادا نامه گه ندین به چه  شاری موس له تیکوردستان

   کان بیانییه  نامه گه به

)5-4 (م  هچوارشی  به 

  

ی  رچاوه سه) 115(و  یه نامه گه به) 206(یان   ژمارهکان بیانییه  نامه گه به

  ره و نووسه ، جوگرافیناسڕیده  گه، مژوونووس موو  ھه.  کارھاتووه بۆ به

کی  رزگایهکو پا شارکی کوردی یان وه واوی شاری موس به کان ته  بیانییه

ردی تکی کو ویالیه تی موس به  ویالیه شیانه ھه. ن به  دهباشووری کوردستان ناو

 کان نامه گه  به  بۆ زیاتر ئاشنا بوون به.اتب کوردستان ناودهشکی  به  بهیان 

: ڕوو ینه خه  ده وه خواره کیان له یه دانهند  چه

دا )تان وه کوردستان و ئیستراتژی ده(رتووکی   په ی)227-226(کانی  ڕه  الپه نی، له ده سنی مه ر حو نووسه

نگاھی (رتووکی   په ، له رخ بووه ھاوچه) عید شخ سه(و )مال فا که مسته(ڵ  گه  له ھرۆ، که  نه واھیر الله جه: (نووسیوتی

رپابوونی شۆڕشی  کانی به  کارهر ھۆ سه  بیرو بۆچونی خۆی له وه رانه روه  دادپه و به دا زۆر راستی بینانه) تاریخ جھان به

ی  وه تاتورک بۆ دامرکاندنه مال ئه ی که ییانه زه ی ب به)ت سیاسه( زرنگکاری  کارھنانی گورزی کوشنده و به)عید شخ سه(

و  زن کانی تورکیادا شۆڕشکی مه  کوردنشینه نده به  مه دا له)1925(سای  له: (نووس کاو ده کان باس ده شۆڕشی کورده

  و تورکیادا ھه نی ئینگلیسنوا له) موس(ر  سه  له  بارودۆخک دابوو که  راست له و شۆڕشه ئه. ستی پکرد گرنگ ده

).سترابۆوه و شۆڕشی تورکیا به کان ی کوردنشینه  ناوچه  به کی کوردنشین بوو که یه ی موس ناوچه خودی ناوچه. سازببوو

  واھیر الله جه(کو  کی جیھانی ناوداری وه یه رکرده  سه ، کاتک که ره و کاریگه ی کوردو کوردستانی زۆر گرنگ بۆ ئمه

  که ته  ویالیه تکی کوردنشین ناوببات، کاتکیش که ویالیه تی موس به ، ویالیهرۆکی ھیندستان رو سه رزگارکه) یۆھر نه

رکوک،  ولر، که موس، دھۆک، ھه ( که ته کانی ویالیه موو شاره  ھه وه دنییاییه  به وکاته تکی کوردنشین بت، ئه ویالیه

و  و کوردبوونی ئه  کوردستانی بوونردی بگهکی تری  یه گه ش به مه به. ری کوردستانباشوو شکن له به)  و دیاله سلمانی

       .تی موس و ویالیه   ستانتی شاری موسکانی کورد نامه گه رمانی به ر خه  سه خاته بۆ ده) موس(مان  شاره

  

  ، وه)ئریخی کوردو کوردستان کی ته یه خوسه(ی خۆیدا  که رتووکه ی په)14 ( ڕه کی، له الپه مین زه د ئه مه محه

تی  الفه وتانی خه(یدا  که رتووکه ی په)88 ( ڕه  الپه  له ، که)نج مالکۆلم لیستره. ی که(ر   نووسه ستنی به پشتبه به

  ).نهکی گشتی کورد بووی یه شوه کی موس به خه) می زایینی یه ده(می کۆچیدا  ی چواره ده سه له: (ت دا ده)ت رۆژھه

و کوردبوونی شاری  نووسیوتی، کوردستانی بوون) نج مالکۆلم لیستره. ی که(تناسی ئینگلیزی  و رۆژھه ی مژوونووس وه ئه

می  یه ده/می کۆچیدا ی چواره ده سه واوی دانیشتوانی شاری موس له  مژوونووسی ناوبراو ته نت، چونکه یه گه موس ده

،  و کوردی بووه  شارکی کوردستانی واته ی کورد بووبت، که که واوی دانیشتوانه  شارکیش تهر ھه. نت کورد داده زایینی به

  ره  به ره یان به)موس ( و شاره کردن، ئه) تح فه (  ناویان ناوه ی که وه و ئیسالم ئه ب کانی عاره م دوای داگیرکارییه به

04.06.2006  ممه دووشه

یی گه رسیم دیبه ده
 Darsim2006@hotmail.com  
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تناسی ئینگلیزی  و رۆژھه ه-و کوردتی شاری موس داری کوردستانتیخ کی تری بایه یه گه ش به مه ئه.  ب کردووه عاره به

  . وه ونته ڕه و مشکدا ده دڵ و گشت گومانک له ستمان  ده یخایه ده) نج لیستره(

   

 راقئ کی دوورودرژ له یه ی بۆ ماوه هک ر داخوازی وته سه  لهو رکی پاکستانی بووه فسه حید، ئه بدولوه نگ عه رھه سه

کوردو (ناوی  ورد نووسیوه بهر مژووی ک سه زمانی ئینگلیزی له ککی بهورتو پهدا )1955 (سای و له کاری کردووه

نادر قولی خان سوندی : (یدا نووسیوتی که رتووکه ی په)87(ڕه  حید، له الپه بدولوه نگ عه رھه سه. )ی که مانهنیشت

 – گرنگترین شاری کوردستان –دانی موس   ئابوقه نگی به یان جه مجاره ئه.  وه وی پاک بکاته رزه  سه خواردبوو کورد له

ی  کی زۆر ورد، سوپاکه یه خشه پی نه ، به که ی ئابوقه ی بازنه وه سک بوونه دوای ته. ستپکرد ده) ز1743(یلولی   ئه له

ی   الشه دیوارک له و به رگریکردن  به تنهو  که ردانه  ئازاکان مه م کورده وخاند، بهردیواری شار  شکیان له  بهنادر

  ).اوبننر  و دواوه ره  به و ھزه نیان ئهو توا وه یان پکرده شه و به دوژمنان، ئه

م  که یه: ن مانه  ئه خات که رده ، دوو شتمان بۆ ده ی پکردووه  ئاماژهحید بدولوه نگ عه رھه سه ر ری نووسه فسه  ئه ی که وه ئه

، موس شارکی  بووه) 1743( سای   که ر کوردستان کردووه ی بۆ سه که  نادر قولی خان ھرشه ی که رواره و به ئه

) 1955( سای   که ی تیا نووسیوه که رتووکه ر په  نووسه ی که و ساه میان ئه ھا دووه روه ، ھه گرنگی کوردستان بووه

باسی ھرشی   له یه مشوه ری ناوبراو به ش نووسه ر بۆیه  ھهناسرا، کو شارکی گرنگی کوردستان ده ، موس ھشتا وه بووه

       . جوانی پکاوه ی به ستی ئمه به  مه بات، که شاری کوردستان ناوده گرنگترین  شاری موس به نادر قولی خاندا،

  

کوردو کوردستان (ناوی  رژ  له کهیدا  که رتووکه ی په)97(ڕه  مژوونووسی ئیتای، له الپهو  ڕیده گهلتی،  میرلال گه

 کوردستاندا  کان له که جوله: ( نووسیوتی، یاندووه چاپی گه  بهدا)م  نۆزده–م  ی سزده ده سه کانی ئیتایدا له نووسراوه له

  کان که می سارگۆن پاشای ئاشوریه رده  بۆ سه وه ڕته گه و ده   موس زۆر کۆنه کان له کی جوله ڕه یان زۆربوو، گه ژماره

می داگیرکردنی  رده سه له.  که  بۆ ناوچه وه و رایگواستبوونه دیل گرتبوون ی به که  ھۆزی جوله10، )ز.ی پ720(سای  هل

  ).  موس زۆربووه یان له کان ژماره که بیش، جوله ره عا

کی تری  یه گه بهو،  کات کانی دانیشتووی کوردستان ده که باسی جوله) لتی میرلال گه( مژوونووسی ئیتای  کاتک که

یان زۆربوو،  کوردستاندا ژماره کان له که جووله: (نووست و ده  ئه ست، چونکه  نو ده خاته مان ده و شاره کوردستانتی ئه

  نت، بۆیه شارکی کوردستانی داده  شاری موس به هو مژوونووس  ئه واته ، که) موس زۆر کۆنه کان له کی جووله ڕه گه

  .کات  باسی ده یه مشوه به

  

تی   حکومه رتی له به ڕوه ری به و پشکنه)کاپتن(ی  پله رکی رامیاری به فسه  ئه ریک، کهگر ستیڤن ھیمسلی لۆن مسته

ختی  موس، پایته: (ت دا ده)ق الحدیثاربعة قرون من تاریخ العرا(رتووکی  ی په)24 ( ڕه  الپه ، له بووه دائراق

چ،  کو گه کانی خانوو دروستکردنی وه سته ره  که  به ندبوو، که کانی کوردستانی ناوه ندی شاره به و مه زیره سروشتی جه

   ).ناوبانگ بوو ردو دار به به

ست،   ده داته مان ده-تی شاری موسو کوردستان ی کوردتی گه ترین به وره گه) ریکگر ستیڤن ھیمسلی لۆن مسته(دا  رهل

 . ند بووه کانی کوردستانی ناوه ندی شاره به و مه زیره ختی جه  شاری موس پایته کات که  ده وه  باسی ئه کاتک که

ختی کوردستانی  پایته ریک شاری موس به کاپتن ستیڤن لۆنگ  کاتک که ونکهری بۆم، چ سه پویستی نازانم زۆرتر له به
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  کرت به گینا چۆن ده ، ئه دنیاییش شارکی کوردستانییه و به کی ناوت یه وه  ھیچ پاساو ھنانه وه ند دابنت، ئه ناوه

    ؟   زیره و جه ختی کوردستان پایته

  

کی  یه وه دۆزی کورد لکۆینه(رتووکی  ی په)53 ( ڕه  الپه  له، یه لجیکی ز به گه ڕه  به که جویس بلۆ،. پرۆفیسۆر د

و سۆسیۆلۆجی ژووییم(تیدانووسیو ) : بکا به بوو که وه ئینگلیز ئه) تی سیاسه(زرنگکاری ک له به شاری موسراق شئ .

و ھیندی ھرشیان  رانی ئینگلیزی فسه یی ئه رمانده فه کان به به ره عا  له وره دا ھزکی گه)1922(می  که تشرینی یه له

رگری کردن  به ( ئاشکرا بریتی بوو له داو ئامانجیان به)بین النھرین ( ری له سه ن له ناڕیکبوو ی که و خاکانه ر ئه سه کرده

  ).بی گۆڕی نجام شاری موسیان بۆ شارکی عاره رئه و سه)کان ھرشی توندوتیژی تورکه   لهو رزگارکردنیان براکان له

 پرۆفیسۆری   که یه وه ویش ئه وت، ئه که رده مان بۆ ده)جویس بلۆ. پرۆفیسۆر د (و بیروڕای کان دا بۆچوونه وه ره سه له

کانی ئینگلیز  باسی نیازه  ناوبراو له نت، چونکه و کوردستانی داده شارکی کوردی  شاری موس بهلجیکی ناوداری به

ش  مه ئراق، ئه شک له  به ن به وت موس بکه یانه کان ده  ئینگلیزه کات که  ده وه شاری موس، باسی ئه ت به باره سه

،  و وته شک له  به ن به دان بیکه وه وی ئه ھه کو له ئراق به  له بووه شک نه  موس به خات که رده مان بۆ ده وه ئه

 کوردستانیان  وه که یه ب، ئینگلیزو ھیندی به کانی عاره  ھزه کات که شمان بۆ ده وه ھا دکتۆر جویس بلۆ باسی ئه روه ھه

. بی  بۆ شارکی عاره وه شارکی کوردییه شدا توانییان باری دیمۆگرافیای شاری موس بگۆڕن لهنجامی ئه داگیرکردو له

 ھیچپشتر   و شاره  ئه لمنن که یسه و ده و کوردستان بوونی شاری موس ن بۆ کوردبوون گه مووی به ش ھه مانه ئه

    . بووه  هن  وه و ئراقه ب عاره کی به ندییه یوه په

  

  ستنی به پشتبه دا به)قاسم والکورد خناجر وجبال(رتووکی  ی په)20 ( ڕه الپه وزی، له د فه حمه ب، ئه ارهری ع نووسه

تی   باشووری رۆژھه  له که یه  یان وتی کوردان، ناوچه–کوردستان : (نسی، نووسیوتی ره ی فه) کییه(ئینسکلۆپیدیای 

کانی  کیه ره  سه شاره.  وه  کۆنه  له ه)کردۆک(نیشتمانی . و ئران ی ئراقتا باکوور  ھه وه بته  درژ ده تورکیای ئاسیاوه

  ). ئران ورم  ئراق موس، له کر، له  تورکیا دیاربه له: بریتین

باشووری (کی کوردستانی ئراق  ره کو شارکی سه نسی وه ره ی فه) کییه(ن ئینسکلۆپیدیای  الیه ناوھنانی شاری موس له

و ئینسکلۆپیدیا   ئه ، چونکه ه-و کوردستانتی شاری موس نرخی کوردتی و به وره  گه ره کی ھه یه گه ه، ب)کوردستان

کی کوردستانی  ره شارکی سه  به،و کات  ده و شاره تی ئه ک باسی کوردستانییه نایه و په وخۆو ب ھیچ پچ  راسته نسییه ره فه

  .بات ناوی ده) باشووری کوردستان(ئراق 

  

دا، )کوردو کوردستان(رتووکی  ی په)22 ( ڕه  الپه ریتانی، له رانی رامیاری به فسه و ئه   پسپۆران ک له هکۆم

، زاخۆ، ئاتون )ر ی ئیبنو عومه زیره جه(ک  ن وه ندک شاری کوردنشینی تر ھه  کوردستانی باشووردا ھه له: ( نووسیویانه

کی ئاسایی  یه شوه و به  رمن و بازاڕی ھه خت  پایته ، موس، که ۆیهرکوک، رواندز، سلمانی، ک ولر، که کۆپری، ھه

  ).ی دانیشتوانیان کوردن زۆربه
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  کانی باشووری کوردستاندا، چونکه شاره  له ککه شاری موس یه،  ریتانییه  به ره فسه  پسپۆرو ئه ه و کۆمه ئه بۆچوونی  به

.  باشووری کوردستان ناویان بردووهکو شارکی  و وه ن که ی شاری موس ده باسی کوردستانت وخۆو راشکاوانه راستهوان  ئه

  . ه-ی بوونی شاری موسکی تری کوردستان یه گه بهش  مه ئه

  

  

  :انــــــــــــــــــــــــــــــــــک رچاوه سه
  

  

  . 2000 ری م، نۆڤمبه که رگی یه تان، به وه و ئیستراتژی ده نی، کوردستان ده سنی مه حو -1

  

، 1937م  رگی دووه ، به1931م  که رگی یه کی تاریخی کوردو کوردستان، به یه کی، خوسه مین زه د ئه مه محه -2

   .2000 چاپی نوێ -سلمانی  -باشووری کوردستان م،  رده خشی سه و په زگای چاپ ده

  

 -باشووری کوردستان ی خاک،  ریب، چاپخانه رگانی ئاکۆ غه ی، وه که حید، کوردو نیشتمانه بدولوه نگ عه رھه سه -3

  . 2000 سلمانی

  

م تۆفیق، رگانی جاس م، وه نۆزده-م ی سزده ده سه دا له کانی ئیتالی نووسراوه لتی، کوردو کوردستان له میرلال گه -4

   .2000 ستۆکھۆم، سوید

  

  .عراق -  بغداد1985، الطبعة السادسة المستر ستیڤن ھیمسلي لونگیک، اربعة قرون من تاریخ العراق الحدیث -5

  

 کارزان  وه یه فارسی رگانی له کی مژوویی و سۆسیۆلۆجی، وه یه وه جویس بلۆ، دۆزی کورد لکۆینه. پرۆفیسۆر د -6

  .2004کوردستان باشووری  –م، سلمانی  رده خشی سه و په زگای چاپ د، ده مه محه

  

  .1961  ال، القاھرهأحمد فوزي، قاسم والکورد خناجر وجب -7

  

و  جاڕی رگانی حوسن عوسمان نرگسه ریتانی، کوردو کوردستان، وه رانی رامیاری به فسه و ئه  پسپۆران ک له کۆمه -8

باشووری ی ئاراس،  وه و بوکردنه زگای چاپ ، ده رده روه تی په زاره ی وه م، چاپخانه که د جاف، چاپی یه حمه حوسن ئه

  .2002ولر  ھه -کوردستان 
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