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  ی شاری موس یکوردستانتمژووی : رتووک ناوی په
  مژوویی     :ت بابه

 رحان حمان فه ڕهرسیم  ده: ر نووسه
  )قینی نیاز خانه(یاتی  وبانگی کورد نیاز بهنا ندی به رمه ھونه: رگ ی بهدیزاین
   لکترۆنی رتووکی ئه په: چاپ
   بژمار: تیراژ

وه رتووککی ئه ی په شوه به  رتووکه و په ئهمی  چاپی دووه  .  وه ته لکترۆنی بوکرا
ی سای )1848(  کان ژماره گشتییه  رتووکخانه رتی گشتی په به ڕوه به  له
  .  ی پدراوه)2008(

  ، که)تی موس ویالیه(ی باشووری کوردستان  خشه نه:  وه رگی پشه به
  . دا چاپیان کردووه)1893( سای  لهتدارانی عوسمانی  سه ده
  ڕه الپه  له  ، که)تی موس ویالیه(ی باشووری کوردستان  خشه نه:  رگی دواوه به
  . رگیراوه رکوک وه سی که ته ی ئه)12(

    ره نیا بۆ نووسه تهی  وه چاپدانه  مافی له
  : کاربنه به  وه ی خواره نهو ئیمی ر، ئه نووسه  کردن بهندی پوهبۆ 
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ــــکه ـــ ـــ   : هش پشـــ
ھیدانی  شهم  رجه سهگیانی پاکی   به  شه پشکه م یه ره نۆبه  مه رھه م به ئه

کانی  امیارییهڕ  زیندانییه و کوردستان زگاریی نیشتمانیی ڕی  وه بزووتنه
  . کوردستان کورد و
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ـــاوه   ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ   : ڕۆک نـــــ
  

 369-7(م  که شی یه به .( 
 ویست یه وتهند  چه8( کی پ( . 
 شه10-9( م ر بۆ چاپی دووه کی نووسه پ(. 
 د دیبه ی مامۆستا عه گوتهی یه یی گه بدولواح    . )13-11( م که بۆ چاپ
 شه18-14( م که ر بۆ چاپی یه ی نووسهیک پ( . 
 یان نین ئاوا   ت ی ویالیه رباره ده ـــ ـــ ــ ـ ــ -19( ی کۆن)نون ئاوا(و شاری موســـ

32.( 
 ه فهواکانی  رمان 55- 33( کان سمانییهمی عو رده کانی سه کورده  هیوالی و موس.( 
 بۆ یگرنگ زگای موس57-56(ری کوردستان باشوو کورد وی شارو پار.( 
 ک  بهوان  لهراوردوه نئایین  و  وه ته نه  ب به عاره کورد و  له ک ر یه ھهکانی  یهندی پ

 ).83-58( وه ئایینزاکانی تره و 
 شـهی ویالیه ك ی  ده، )نسی ره فه -نگلۆ  ئه( ی سایکس پیکۆ یماننامه په :تـــی موســــ ق

 ).96-85(  که یماننامه کانی په نده ، بهی سایکس پیکۆ یماننامه کانی په خاه
 102-97( ستی مۆدرۆس ئاگربه.( 
 128-103( ئاشتیی پاریسی  کۆنگره.( 
 ه کۆنگره131-129(ریتانی  ی به وه ره تی ده زاره وهکانی  رمییه فه  ی کارگ.(  
 133-132( ن نده ی لهم که ی یه کۆنگره.( 
 144-134( ڕیمۆی سان  کۆنگره .( 
 ڤره یماننامه په176-145(  ی س.(  
 تی ناوه النی خۆرھه ی گه کۆنگره  177(ڕاست.( 
 183-178(ن  نده می له ی دووه کۆنگره.( 
 196-184(  ی قاھیره کۆنگره.( 
 218-197( ی لۆزان یماننامه و په  می لۆزان و دووه  م که ی یه کۆنگره.( 
 10.10.1922(ی  یماننامه په( وانراق  ریتانیا و بهی نئ)راقی –نگلۆ  ئه219( ).ئ-

224(. 
 ژینهتی  ی ویالیهپرسی  وه کۆمیسیۆنی تو ی به   که ته ویالیه لکاندنی و موس  ئراق

 ).249-225(  وه بییه عاره
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 راقی دوای لکاندنی باشووری کوردستان263-250( ئ.( 
 خ مه ن الیه  لهتی باشووری کوردستان  حکومهزراندنی  دامهوه مره حمودی نه ش  

)264-299.(  
 ویالیه(کانی لکاندنی باشووری کوردستان  ھۆکاره به) تی موس  م که یه ، وه راقهئ :

 ).323-300(کان  ناوخۆییه  ھۆکاره :م کان، دووه ولییه ده  ھۆکاره
  زیدی کوردیزیدی کوردی کانی  رچاوه ، سهانباشووری کوردست  له   نه سه ڕهئئ

 ).353-324( باشووری کوردستان  له   نه سه ڕه
 کوردی ک  به کانی شه رچاوه ، سهباشووری کوردستان  له   نه سه ڕهکوردی ک  به شه

  ).366-354( باشووری کوردستان  له   نه سه ڕه
 شه(م  که شی یه کانی به رچاوه سهی ویالیه ک 371-367( ).تی موس.(     
 ژووی : م شی دووه بهتملهیکوردستان گه به  ی شاری موس ه کانی کۆمه نامه  ی

     .)423-372( کاندا تییه وه نوده  یماننامه په و کان  وه ته نه
 یه بهله: م شی س تیی شاری موسژووی کوردستانگه به  م کاندا نامه بیانییه 

)424-611( .  
 ژووی : م شی چواره بهتکوردسملهیتان گه به  ی شاری موس و عوسمانی   نامه 

 . )660-612( کاندا تورکییه
 رگی دووه به  تیی شاری موسژووی کوردستان661(می م.(  
 نجه بهله: م شی پ تیی شاری موسژووی کوردستانگه به  م تی  کانی حکومه نامه

  . )789-662( بیدا عاره و ئراقی 
 ژووی : م شه شی شه بهتکورملهیدستان گه به  ی شاری موس کاندا کوردییه  هنام 

)790-1287( . 
 1290-1288( نجام رئه ده.( 
 1292-1291( کان ڕاسپارده(  . 
 1302-1293( مکی ناوی کوردستان چه( . 
 ک بۆ  وهم1305-1303( ب، تورک و فارس رستانی عاره پهز گه ڕه( . 
 ندنهژووی ا بۆ پهف مستهد  مه ر قاسم محه ی دادوه وه خوی  رتووکی م کوردستانتی

1311-1306( شاری موس( . 
 بۆ چاپ نه په تیی شاری موسژووی کوردستان1320-1312(کرا  رتووکی م .(   
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ـــی پویسـت یه نــد وته چه   :کـــــ
  

 : م که باس بکه  وه ئه  پویسته
 

ی شاری موس،  رباره ده(  م واته که ووکهرت می په که شی یه بۆ نووسینی به -1
کان، ئراقی دوای لکاندنی  پایماننامه و  کۆنگرهتی موس،  ی ویالیه کشه

 و کوردستان تی باشووری  زراندنی حکومه باشووری کوردستان، دامه
کی گشتی  یه شوه به)  وه ئراقه  تی موس به کانی لکاندنی ویالیه ھۆکاره

نووسینی  بۆ  که  رگرتووه وه  رچاوانه سه م ئه شکی به  لهسوودم 
ه ماپه  سوودی زۆریشم له. نکارم ھناو م به که رتووکه په   ڕی ویکیپیدیا ب

 ڵ گه له  رگرتووه وه ئینگلیزی و  بی عارهکانی دانمارکی، کوردی،  زمانه
  .م پکردوون ئاماژه   شه و به کۆتایی ئه  له  م که که شی یه به یانک هرچاو سه

کاندا  کوردییه  رچاوه ی سه زۆربه  له  ه ھه  به  ر که ی سیڤه یماننامه په بری له   -2
 .  کارھناوه م به)  سڤره(  که یهڕاستی  ، ناوه نووسراوه

   . ترهڕاستم پ یانم که یه  عراق، چونکه بری له   کار ھناوه ئراقم به -3
میانم  که یه  ، که)الن ی گه ه کۆمه( یبر له کارھناوه  م به)کان وه ته ی نه ه کۆمه( -4

 ترهڕاستپ . 
بۆ   کانم گۆڕیوه بگانه  قکدا، ووشه رگرتنی ده کاتی وه ندی بۆم کراب له چه -5

 . مان شتم کردووه رگانیشدا ھه کاتی وه ھا له روه تی، ھه کی په کوردییه
کردستان و ( بری له  ،بی ره عا  کورد به و کوردستان کاتی نووسینی ناوی  له -6

 ترمڕاست به  که  کارھناوه م به)الکورد کوردستان و(کانی  ، ووشه)االکراد
 . زانیون
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  :م ر بۆ چاپی دووه کی نووسه پشه
  

م،  رتووکه م په شت سای نووسینی ئه ی ھه و تکۆشانی نزیکه نج ڕهری  ھیوادارم به
و  له  منیی  کی و بنچینه ره یامی سه په. نت یه پرسی کوردستان بگه کورد و  سوود به
  :  وه ی خواره هند خا م چه له  یهبریتیدا  مژووییه  یه وه لکۆینه
  ی که وه باشووری کوردستان بهخاکی  و سنووری  خشه ی نه وه کردنهڕاست .1

ناو سنووری   بخرته  وه ه- شاری موس  واوی پارزگای موس به ته
و  ئه  که  ی داخه ڕاستی جگه به). باشووری کوردستان(رمی کوردستان  ھه
تی موس  دا بۆ ویالیه)1893(سای   له  تی عوسمانی که وه ی ده یه خشه نه

وه یش - شاری موس  کوردستان که  نووسراوه  که خشه ر نه سه و، له کشرا
 ،)1991(ھاری سای  به ڕینی ڕاپهی دوای  خشانه و نه چی ئه ، که وه گرته ده
چاپ دراون، شاری موس   له  وه تی کوردییه حکومه کورد و ن الیه  له  که
  .ناو سنووری باشووری کوردستان  ته خراوه نه

،  ڕیده ، دیدو بۆچوونی گه نامه گه به  زۆر لهکجار  یهکی  یه ی ژماره گوره به .2
کانی دۆست و  رکرده و سه ڕۆشنبیرانجوگرافیناس، مژوونووس، پسپۆر، 

خاکی   شک بت له  شارکی کوردی و بهدوژمنانمان، شاری موس
ر مژوونووس،  گه ئه  رانییه ی نیگه چی جگه باشووری کوردستان، که

م  بن ئه رپرسی کورد ھه و به  رکرده ، سهڕۆشنبیرانجوگرافیناس، پسپۆر، 
کوردستان خاکی ی شک به شارکی کوردی یان به   ، به کوردستانییه  شاره

   .زانن نه
) 130.000(ی  نزیکه) باشووری کوردستان(کوردستان  رمی ھهی  پوانه .3

  چی کورد خۆی به بت، که ده  تری چوارگۆشه زار کیلۆمه د و سی ھه سه
ی باشووری کوردستان،  مندنی دوژمنانی کورد بۆ پوانه خه  ستن به پشتبه
  تری چوار گۆشه زار کیلۆمه ش ھه شتاو شه ھه) 86.000(  ی به که پوانه

 .  وه بکرته ڕاستش  یه ه ھه  م زانیارییه ئه  زۆر گرنگه  بۆیه. نن هداد
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ری سای  مانگی سپتمبه  م له رتووکه په م می ئه که چاپی یه  بم که  وه ئه  پویسته  
ی  وه بیانوی ئه  بهم  م چاپی دووه یشت، به چاپ گه رگدا به دوو به  دا له)2008(

ڕۆکی  ر ناوه سه ندین تبینییان له وان چه ئه و  ی تیایه ه موکوڕی و ھه که  گوایه
بی بیرو ھۆشیاری  کته مه(رپرسی  ردی به سه سه رید ئه ن فه الیه له،  یه م ھه که رتووکه په
و  کته مه(  ی بۆته که ناوه  ئستاکه  دا که)کتیی نیشتمانیی کوردستان یه بی ھۆشیاری 

درا  پنه ی ڕگه) یاندنی کادیران شیاری و پگهھۆ میایکادی هئ/ یاندنی کادیران  پگه
ی مژوون، مژوونووسن زا ڕهشا  ی که وانه ئهکۆتاییدا ھیوادارم   له. ووناکی ببینتڕ

چاوی  رد به سه سه رید ئه کانی فه و ناڕاستی قسه ڕاستیدا بۆ  م بواره یان پسپۆرن له
ن  م بکه رتووکه م په ک بۆ ئه یه هو کان خوندنه ه موکوڕی و ھه ستنیشان کردنی که ده

ستی  ده  به  رتووکه م په یاندنی ئه گه  بهخوازم  ئاواته.  وه نه و دواتر ئاگادارم بکه
م  شکی که م و به کورد و کوردستان بکه  تکی بچووک به ران، توانیبتم خزمه خونه

 ھا روه ھه. جم کردبت جبه  ر شانمه سه له  ی که ییه وه ته نیشتمانی و نه  رکه و ئه له
  کم کردبت، له یه ه ر ھه ر ھه گه م ئه که دهران  واوی خونه ته  لهداوای لبووردن 

  .  وه نه که ده ڕاستکانم بۆ  ه ھه  م که که ده  سانه و که مان کاتدا سوپاسی زۆری ئه ھه
  
  یی گه رسیم دیبه ده

  )16.3.2011(  ممه چوارشه
  ھۆرسنس –دانمارک 
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  :م که بۆ چاپی یه یی گه بدولواحد دیبه ی مامۆستا عه گوته
  
ی  وه رله ، به ناوه ر چاوی ھه روه ئاگردانکی نیشتمانپه  یی، له گه رسیم دیبه ده

بۆنی   دا که رده وه  و کونانه ی له نجه بوو په کار رزه پنووس ئاوزانی ب، ھشتا ھه
  کرد که ی ده و ئایدۆلۆژیایه  و گروپ تی ئه ایهدۆست.... ھات ده  تی لوه کوردایه

. اتیب ی خه رنامه به  کرده کوردستانی ده کورد و ڕزگارکردنیدروشمی گوزارشتی 
خاکی   ره ده و قه ، به بۆوه تی ورانکردنی کوردستان ده یهورانکارو ھۆکارو ئا  له ڕقی

تی  و ستراتیژیه  کاتیی  مه کانی گه موو بوبیانوه ھه  که وێ وتی خۆی خۆشده
ری  ی ھانده وستیه ک ھه م یه ، ئه  وه کاته تده ڕه ڕزیو خۆپا  سک تی ته پارتایه

) شی زمان لووسی زگ ره(تی  و سیاسه ئه  چونکه! کوردستان  ی بوو له وه وانه حه نه
   !ق دابوو ته

 ی له که هوت کورد ودۆغری بۆ   به  ، ھنده ستپاکه و ده  ست ھه  و مرۆڤه ئه
مابوو  ی نه وک نا، ھنده ھه  ستیان له عس ده کانی به ترسناکه  مدابوو تا زیندانه خه 
 له  یی جگه گه دیبه. رچوو و ده  غباری ھنای م یه بکرێ، به  وه که ته په  به) ملی(
  ی خۆی کردۆته که واده خانه  ندانی تری له دادانی خۆی، براو چه باتی ب ھه خه 

  مکه ڵ چه گه و ئایری بوو له کانی ھزری ئه پۆه شه .ی کورد وه ته و نه  نی خاکقوربا
 ی واکه ڕه  کشه کورد والگیری   و خۆی به ئه)! یدان مه(  کانی قادکه جۆره جۆراو

   .الگیری خۆی بکات  ک دۆزی کورد به کرد نه ده
کانی  جۆره جۆراو  مه ی گه ی سیپاره وه دوای ئه. جما حه ده ی لم دیاربوو نه نده وه ئه

کان  ی لگرتبوو، تیره و سره ی ئه وه ئه  ربینگی گرت، چونکه ، نائومدی به وه خونده
کورد   بارترین بارودۆخ گۆمک به یشت له و زوو تگه ئه! دران ده ھه  وه وانه پچه به 

کورد روندک ) یکک سته که(و بۆ دزینی  ئه! دزرێ م گایکی ل ده درێ، به پیشان ده
ن  کی، ناوچه و ناوه  کی ره ندێ ھۆکاری ده ر ھه به چی له ڕژێ، که ده ھه و شاری کوردا

  بوو، بۆیه ڕاندن نه وه خۆ له چاوی له  دا چونکه گلی نه  و خۆی له ئه!! درێ قووت ده
 و کورد  زیان به  ی که و دیاردانه ئه موو ھه  لهو یاخی ب   وه ڕته گه ناچارما ھه

  !!نن یه گه کوردستان ده
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و   دڵ  م به ، به قامگیره سه  سته جه  ران به نده ھه  ی له وه ڕای ئه ره مۆ سه تا ئه وه ئه
دا تا  و لک گرده و شه ڕۆژکو  به  می کوردان دایه خه  ر له ک ھه نه  وه بیرکردنه  به

  !کانی بۆ ئاشکرا بکات کدراوهمام ده  یهڕاستیو   ئاگابن ی وه گرانه  وه و خه کورد له
ربن بۆ  خۆشکهڕ  کا که و پایایک ده  و پله  سک که ر ھه  له  قه وا ته و له ئه

ناو کاالنی   وه و ناچته کشرا ک شیرکی ھه وی کورد، وه تچۆندنی بستک زه
 . وه دوای زانیاری کۆکردنه به  ڕۆکه رکی گه ته و، پ لخشاندن، ته  خۆککردن

ن  گه به  به  ی که و تفاقانه سته ره و که ی تژی بکات له که گبه وێ ھه یه ده ی دادگایی دا
گژ درۆ،  به  ی، بۆیه که ژنی وته به  به  ک پۆشاک دراوه وه  ی که و تاپۆیه بنرت به

مرین تخوبی ناوبژی   چیای حه کی ده رزاره سه کورد به.  وه چته و دزیندا ده  پیالن
و  گه به  به. زاری خۆی مه  بکا به  و شونه وێ ئه یه و ده ، ئه به عاره کورد ونوان 

و   ر کونج ھه   ر به سه  وه ی بۆواری لکۆینه رپاه ک سه تا وه وه ئه... دیکۆمنت 
... ی ئاخا کوردستان  رباره وێ ده نگ که کی ل چه زانیاریه  گرت که رکدا ده به له که
وێ  و له یان لره! و  بای پکاب نه شه  وسه ک ره ا خاکی کوردستان وهر تائست گه ئه
و  وه کانی کۆبکاته وێ تیلمه یه و ده ئه! ڕ خراب گه سی ل وه ر بو بیانووک مقه ھه به
دا )2003( سای  لهی من ئاگام ل ب  نده وه ، ئه) داوی درۆ کورته(یارانی ب  نه به
سانک بوو لک دابابووین   ردانم که سه  ووم جارک ھاتهسود ب  من له  وکاته ئه

و   ئاڵ  م که ی کردب، به شه گه  دا بیری ھنده یه و ماوه رسیم له بوو ده پم وانه
کو  به  ر داھاتووه سه ر گۆڕانکی زۆری به ک ھه کانمان کرد دیتم نه گۆڕی زانیاریه

 سک ناورێ خۆی له ر که ھه ڕاستی  به  که  خت ناوه ر کارکی زۆر سه به ملی له
..   نین ئاوایه =نوون ئاوا  =وا  ینه نه –ی شاری  دانی کشه ویش دنه بدات، ئه  ره قه 

گار ب ڕۆژ درژایی  بهی  وه له جگه  ی بنیات نراوه ته وه له  م شاره خودی ئه  چونکه
ناوی خۆی تاپۆی بکات،  به  ویداوه یشتبیت ھه ستی گه لک ده ر گه ، ھه بووه نه  کشه

کانی کورد لی  رکرده رسیم سه بوو پشی ده ده  تی، بۆیه ش ئاۆزکاندوویه مه ر ئه ھه
زانکۆکانی   کانمان له وانیش پسپۆره دوای ئه!! ی وه ن کردنه خاوه وتبان بۆ به خۆ که وه

ر  سه کاریان لهو   ن نجام بده ربار ئه ی ده وه و تۆژینه وه یان لکۆینه کوردستان ده
رز  ر ئاستی زۆر به سه تی کورد له رکردایه بێ سه! م مخابن ی بکردبا، به وه ناسینه

نگکی  ش زه مه ئه!! زانن ب ده ھی عاره ی کورد به کۆنه  م شاره ب ئه سایلی عاره
ازووی ر پته  ناچته  وه ت ئه قه  ته دیبلۆماسیه)  که له سه مه(  که ر دۆزه گه ئه!!  ترسناکه
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))!! س بکات مای که  تی به پیاوه  س بۆی نیه که: (( کورد ده  چونکه!! ت دیبلۆماسیه
  ))!! ....... ش تا ستای ل بئانن ریان نایه سه((کانیشمان  کادیمینسته ئه

ی پگوتم، )تی موس ویالیه(ی  وه ن کردنه خاوه ی به رسیم پۆژه ده  که داڕاستی له 
 کورد وتی  رکردایه وامی سه قه  له  کارک که  کات، چونکه ده  نهمن پم وابوو وڕ

توان  چۆن ده  م تفاقیه م ب که و به  بای  تاکه و به ب ئه و زانکۆکانمان نه  پسپۆران
  قۆناغی گاگۆه  ھشتا له  یه و بیرۆکه من ئه الی.. ی کارکی ئاوا بدات  ره قه  خۆی له

ڵ  گه و له جیه وێ نیشته خۆی له  که. دانیمارکی کردم) تی داوه( ڕۆژێ. کردندابوو
و دپاکی   ر خۆی وبه ویش له ئه  وه ڕیمه شتی په که  ، من به هر ئاویان نوان سود ھه

و،   پشوازیان لکردم) سۆکار و سانا(کانی  خونچه  کچۆه ر دوو ھهو  یر ھاوسه
 ڕگابواری دام تا ھیالکی   ر ھنده یم ھهرس ده... رێ   وتینه یان که وه و ماه ره ئیدی به

وی  و که  ن و شه  گۆڕێ  هی ھنای زاته ری، ئیدی قه وه ی پایز ھه ک گه شم وه له  له
دانیمارک   دوا له ی ده سود لوه  له  ی که یه و بیرۆکه دیتم ئه... پرسیاران   کردم به
  که ته ی بابه رباره نتکی زۆری دهو دیکۆم  ی کاری، زانیاری رنامه به  تی به کردوویه

  وه ، لره نجام داوه ینکی زۆر دیتم شاکارکی ئه و به  ین دوای که  کۆکردبۆوه
و   ی داھنان وه ئه  وه نه بکه  رگایه و ده ، زانکۆکانمان ئه ق وایه وێ بم ھه مه ده

ۆرای فه ڕنامه باوه –ن  که ش ده زن پشکه شاکاری وا مه پ  – خریان ی دکت
  )) .... خش ببه

ق  ده  ی ھزره ر پکھاته سه له  که تایه یی کوده گه رسیم دیبه ی ده م کاره ئه ڕاستی  به
  ...   خ پدانه و بایه  ی رزلنان ی رۆشنفکری کورد، شایسته که پگیراوه

   . نه گمه ده  مه رھه و به ولر بۆ ئه شتی ھه ی ده که رین پنووسه ک ئافه ده
  
  
  
  یی گه بدولواحد دیبه عه

  ی بواری مژوو وه ره تۆژه
  ).28.6.2008(  ممه شه
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  : م که بۆ چاپی یه ر نووسه  ییکـ پشه
    

و   کان یهڕاستیڕووی  خستنهم  که ی یه پله  دا به رتووکه م په نووسینی ئه  ئامانجم له  
میش  ی دووه لهپ  ، به کوردستانهنیشتمان و خاکی  کورد وی  وه ته تکردنی نه خزمه

تی موس  ی ویالیهندارت خاوه  ت به باره وردییه سهی ک رتووکخانه ندکردنی په مه وه ده
وه بهی شاری موس یکوردستانت و کوردتیی و   کی گشتی یه شوه به کی  یه ش

  ک، نه یه وه ژینهوت  ک، نه یه وه لکۆینه  نه  کهکو ئستا تاوه   پم وایه  تی، که تایبه
ی بوونی یکوردستان و کوردبوون ی پرس ر سه ک له دکتۆرایه  ک نه یه رنامه ماسته

له م  وی بۆ بده ھهوت  مه دا ده  رتووکه په م ی له وه ئه!! نووسراون  شاری موس نه
 و کوردی ی  رتووکخانه په  له  ، که یه وره گه  بۆشاییه  و ی ئه وه پکردنه ک الیه 

دا به ندین  چه ڕگای  م له ده ده  وه وی ئه ھه  وه هی تریشک الیه له م،  که هد یدی کوردستانی
ی شاری موس یکوردستانت و کوردتیی    هجیاجیاوسانی  که و بۆچوونی   نامه گه به

ی خۆم  وه ئه ب  بهم  ته م بابه کانی نووسینی ئه ھۆکاره  کک له یه  شه وانه له .لمنم بسه
تی  قوربانیانی سیاسه  ککم له خۆشم یه  که  ب  وه کردبت، ئهستم پ ھه  نده وه ئه

باشووری کوردستان،   له  بکردن عاره و به  ملیانه زۆره ی وه ڕاگواستنهی  شۆڤینیستانه
 ڕۆژی  له  کهئراقدا،   وا له رمانه ری فه و داگیرکه  رست پهز گه ڕهبی  عاره ن الیه  له

  )12(ی  نزیکه  گه که ی دیبه دا، دانیشتوانی شارۆچکه)22.8.1987(  وتی ڕکه،  ممه شه
 و موس ولر ی نوان ھه)بات خه(ی  شارۆچکهو  ره زۆر به بوون، به س ده زار که ھه

 وتی ڕکه ی  ممه شه ڕۆژی ی)442(  بیاری ژمارهی  وه ، دوای ئهڕاگوزران
 دام سه و عس  بهی )تی شۆڕش رکردایه نی سه نجومه ئه(ناو  ی به)18.7.1987(

 -   یاند ڕاگهی خۆشناو و  گه کانی دیبهد شاره ر دوو ھهی  وه دنهشان وه ھه  که حوسن،
، 452 ل، )27.7.1987( وتی ڕکه، )3160(  ژماره ،)الوقائع العراقیة( : رچاوه سه

      .)189-175(بانی، ل دوو، دشاد تاه  ژماره نفال، گۆڤاری ئه
واوی  کو ته نیا شاری موس، به ک ته ی نهیکوردستانت و کوردتیی لماندنی  بۆ سه

و   هدیال ، رکوک، سلمانی ولر، که ھۆک، ھهموس، د(کانی پارزگا  تی موس به ویالیه
ربی،  لی غه عهو،   )تکو(واست پارزگای   سان له و جه  ، زڕباتیه دره به  له ک ر یه ھه
کجار  یه ی گه ، به)  ماره عه( میسان رزگایپا  یب له و ته عد ، شخ سهرقی شهلی  عه



15 شاری موس  ییکوردستانتمژووی                                                 

  نامه گه به ی گوره  بهین  ده وڵ ده دا ھه رتووکه په م له  م ئمه ، بهن زۆر ھه
  نامه گه کان، به تیه وه نوده  یماننامه په و  کۆنگره و کان  وه ته نهی  ه جیاجیاکانی کۆمه

  نامه گه کان، به تورکییه و عوسمانی   نامه گه کان، به ئیسالمییه  بییه عاره و ئراقی 
 و  کوردییشاری موس شارکی   لمنین که بیسه کان کوردییه  نامه گه به و  کان بیانییه

دوکۆمنتی   کانیش بریتین له گه به.  باشووری کوردستان بووه خاکی    ر به سه
 و  ڕیده گهچوونی ی مژوویی، جوگرافی، بیرو بۆ نامه گه بهتی،  وه نوده

جوگرافیناسان، کان، بیرو بۆچوونی پسپۆران، مژووناسان،  وارناسه شونه
  . ران نووسه و وتان ی  رکرده داران، سه تمه لۆماتکاران، سیاسهپدی

شاری  و موس تی  ویالیه  وت که که رده ، بۆمان ده بۆ دواوه  وه ڕینه ر بگه گه ئه
و  لکاندنی ئه ڕۆژیکو  ، تاوه بووه نه  وه ئراقه و  ب عاره  بهکیان  یهندی پوهموس ھیچ 

  دا به)16.12.1925( وتی ڕکه  له  وه ه)کان وه ته ی نه ه کۆمه( ن الیه  له  ته ویالیه
). سرا غداو به کانی به ته ویالیه(  له ھات پکده وکاتی ئه  ، که وه یهب ئراقی عارهتی  وه ده

 مکارانه سته و ج  نابهکان، بیارکی زۆر  وه ته ی نه ه کۆمهی  و بیاره بگومان ئه
کورد   ت که تایبه بهی کوردمان بوو،  وه ته کانی نه ئاواته و خواست دژی   بوو، چونکه 

نجام درا،  ئه) تی موس ویالیه(بۆ لکاندنی باشووری کوردستان   که ی ڕاپرسیهو  له
دا،  نگیان نه ر ده رکوک ھه که و سلمانی ی کان ، دانیشتوانی شاره وه ستایه دژی وه

 رجک مه  به) واو دھۆک ینه نه(موس  ولر و ھهھا دانیشتوانی پارزگاکانی  روه ھه
بۆ کورد ئراقدا  ی چوارچوه  لهموس  تی ویالیه  لهتکی کوردی  مهحکو  نگیاندا که ده

زۆر  ی به که لکاندنه و  رتگ کورد نه  ی ناوبراو گوی له ه چی کۆمه که! زرنن دامه
کگرتنکی  و یه ، لکاندنکی نایاساییه ملیانه زۆره  و لکاندنه ئه  بۆیه. پاند سه
وه تاوه  نییه  ندانه زوومه ئاره ت وهکی یاسایی  یه کو شرگرتب !   
  واته کرا، که نه ب  بهش دایان نابوو، ھیچی ج که بۆ لکاندنه  ی که رجانه و مه هئ

و   ھیچ کام له  ، چونکه ش، لکاندنکی یاسایی نییه که رجداره مه و مل  زۆره  لکاندنه
بۆ !! کراون ج نه کو ئستاش جبه ندکراوه، تاوه به  ی پوه که لکاندنه  ی که رجانه مه

  بوایه ی سڤره، ده یماننامه پهی )64، 63، 62(کانی  نده به ی گوره  به  نموونه
 باکووری  لهتکی کوردی بکات  وه زراندنی ده رشتی دامه رپه سه کان وه ته ی نه ه کۆمه

  زوویان کرد بچنه تی موس ئاره کانی ویالیه ر کورده گه ، دواتریش ئهو کوردستان 
پاڵ   بچته بوو بۆی ھه تی موس واوی ویالیه ته  وکاته ، ئه کوردییه  ته وه و ده پاڵ ئه
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، کان خۆی ککرد وه ته ی نه ه ۆمهم ک به. وردستانباکووری ک ی که کوردییه  ته وه ده
 ش وه له  جگه .پای  یش چووه-تی موس ویالیه  نه وزرا دامه  که ته کوردییه وه ده  نه
 ئراقی به باشووری کوردستان  لکاندنی  بهکان  وه ته ی نه ه کۆمهبیاری  کانی رجه مه

 ی گوره  به  گرت، که خۆده خای لهر چوادا، )16.12.1925( وتی ڕکه  له  بی عاره
 واوی ته  لهرمی  فه زمانی به ئراق زمانی کوردی بکات   بوایه م ده خای سیه

ی ریتانیا به  بوایه میش ده هچوار خای ی گوره  به، و موس تی  زگاکانی ویالیه داموده
 بۆی موس ت دانیشتوانی کوردی ویالیه رتی به ڕوه بهی مافی  رنامه به زن مه

ی پرسی  وه ژینهوۆنی تکۆمیسی( کانی ڕاسپاردهو،   وه رزکاته به کان وه ته ی نه ه کۆمه
ئراق   کیان نه ھیچ الیه  که .ج بکات جبه  که ته ویالیه  ت به باره سه) تی موس ویالیه

و بیاری کۆمیسیۆنی  ی گوره  بهھا  روه ھه !کردن جیان نه ریتانیا جبه به  نه و  ناوبرا
خاکدا   ، له بووه  وه کانه وه ته ی نه ه کۆمه    ر به سه  و کۆمیسیۆنه ئه  دا، که وه ره سه  له
  بی ئراق، نکۆیان له تدارانی عاره سه رکاتک ده ر ھه گه ی دانابوو ئه وه رجی ئه مه

ی  ی ناسنامه که ییه وه ته نه  ناسنامه  که(رکوک کرد  ی که یی ناوچه وه ته ی نه ناسنامه
تی  لکاندنی ویالیه  ت به باره کان سه وه ته ی نه ه بیاری کۆمه  وکاته ، ئه) کوردتییه

 باشووری کوردستان(موس (ده ھه ته وهرچاوه سه -   وه ش ) :ی یام په  له: الل م جهما
شداری  به  به  پویسته: الل ری کوردستان مام جه ماوه دا بۆ جه)2005(سای 

کوردستانی  –لمنین  بسه نی نیشتمانی داھاتوودا نجومه ئه  بوونی کورد له  کانهچاال
) 90( درژایی  به). 3.1.2005 وتی ڕکه،  ممه دووشه ڕۆژی، )3562(  نوێ، ژماره

ی  ماوه  ، که)10.5.2010- 25.10.1920(  ر له تی ئراق ھه نی حکومه مه ی ته ساه
بی  تدارانی عاره سه دا بت، ده گه یشی لهدام هس ڕووخانیی دوای  ساه وت حهو  ئه

کوردستانتیی  و کوردتییی  ناسنامه  نیا نکۆیان له ک ته ری ئراق، نه داگیرکه
ناوبردنی  و له وه وی تواندنه ھه  میشه کو ھه ، به رکوک کردووه و شاری که ناوچه

نی تری باشووری کا واوی ناوچه ته و رکوک  که پارزگای له   کوردیان داوه
تی  ویالیه(ی باشووری کوردستان  ملیانه بیاری لکاندنی زۆره  بۆیه. کوردستان

راقی عاره  به) موسه کۆمه ن الیه  لهوه  به ئ ره  به،   وه کانه وه ته ی نهی  که رجه مه ی گو
ر دوای لکاندنی  ھه.  ماوه خکی یاسایی نه و ھیچ بایه وه ڵ بۆته خۆیان پووچه

 ئراقی به دا )16.12.1925( وتی ڕکه  له) تی موس ویالیه(اشووری کوردستان ب
و   دابینکردن نتی ره گهدا، )24.2.1926( وتی ڕکه   لهریتانیا  ، میری به وه بییه عاره
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تی  ویالیه (تی کوردی له باشووری کوردستان  وایه ته مافی نهھنانی  ست ده به
ه کۆمه  به دا، دا)موس کی  که نتییه ره چی گه که .کان وه ته ی نهبۆ کورد ھیچ سوود  ل

   . وه وته که نه
رگرتنی  رجی دانا بۆ وه دا، دوو مه)28.1.1932( وتی ڕکه  لهکان،  وه ته ی نه ه کۆمه

  کان، که وه ته ی نه نی کۆمه نجومه یی ئه میشه ندامکی ھه ک ئه ئراق وهتی   هو هد
زراندنی  دامه  و مرۆڤ کانی  مافهواوی  رکردنی ته و مسۆگه  نرزگرت  بریتیبوون له

رکردنی  ھا مسۆگه روه ھهتی موس،  ویالیه واوی ته  لهکی کوردی  هرتی به ڕوه به
 .ئایینزاکان و ئایین بژاردنی  ھه  ئازادبوون له و کان  وه ته نه  مه واوی مافی که ته
ه باره ر ئراقدا سه سه به) کان وه ته ی نه ه کۆمه(ی  که رجه پاندنی دوو مه ھۆی سه به   ت ب
 ڕۆژی  له، میری ئراق  یه ه و کۆمه یی ئه میشه ندامکی ھه کو ئه رگرتنی وه وه
  و، له وه رزکرده کان به وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه بۆ ئه ڕاپۆرتکی،  دا)19.5.1932(

. ربیبوو کانی کورد ده تییه یه کۆمه و تی  یهوا ته نه   مافه  بهکدا دانپدانانی خۆی  یاسایه
  ھا نه روه لماند، ھه ی کوردی سه وه ته کانی نه ئراق مافه  شیان، نه مه چی بۆ ئه که

    . وه کانی خۆی پچایه رجه دوو مه  کان له وه ته ی نه ه کۆمه
  له  که ییدا بگه) 16(ربینکی  ده  لهزیرانی ئراق،  رۆک وه سه عیدی نوری سه

  له  که  نه یاند ڕاگهو  ی دووی ئه ماده ی گوره  بهو،  یاند ڕایگه دا )30.5.1932( ڕۆژی
 ب  بهکات،  ئراق دهی ژیانی دانیشتوان واوی ته پاراستنینتی  ره خاڵ پکدت، گه دوو

ی نتی ئازاد هر ھا گه روه و ئایین، ھه ز گه ڕه، زمان،  وه ته نه نوان  لهجیاوازیکردن 
 ی ماده له ھا  روه ھه. کی ئراق ر دانیشتویه ک بۆ ھه ئایینزایه و ئایین ر  بژاردنی ھه ھه
کردنی  رمی فه  بهم باسی  که خاڵ پکدت، خای یه س له   ربیندا، که مان ده ی ھه)9(

موس (پارزگاکانی  واوی ته  لهبی  شانی زمانی عاره شانبهکات  زمانی کوردی ده
  ی که زایانه و قه ت له تایبه ، به)سلمانی و رکوک  کهولر،  ، ھه)دھۆک+وا ینه نه(

  لهکان  کگرتووه یه  وه ته نی نه نجومه ی ئه وه دوای ئهھا  روه ھه .یان کوردن زۆربه
دا )18.4.1946( وتی ڕکه   لهکان  وه ته ی نه ه زرا، کۆمه دا، دامه)24.10.1945(  ڕۆژی

  بیاره و  یماننامه پهی گشت  وه رکرد بۆ گواستنه بیارکی ده و،  وه شانده وه خۆی ھه
ھیچ  ب  بهکان  کگرتووه یه  وه ته نی نه نجومه کانی پشوو بۆ ئه تییه وه نوده

  وه ته نی نه نجومه ئه ن الیه  لهش  و بیاره ک، ئه گۆڕانکارییه و ستکاریی  ده
ری  روه دادگای دادپه(ی یاسای )27(  ی دهما ی گوره  به. ندکرا سه کان په کگرتووه یه
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. دا و بیاره ئه کردنی ج نه جبهکاتی  ر له به  گیرته پویست ده ڕگای) تی وه نوده
  که یدا و بیارانه جکردنی ئه جبه وی کان ھه کگرتووه یه  وه ته نی نه نجومه ئه  نهم  به

 ڕگایتی  وه ری نوده روه دادگای دادپه  هن  ، وهندی کورد درابوون وه رژه به  پشتر له
  . ر به پویستی گرته

وه  ی که نامانه گه و به ئه ی گوره  بهش  مانه موو ئه ڕای ھه  ره سه   کو ئستاش له تا
شارو   لمنن که یسه پارزراون، ده  ) کان کگرتووه یه  وه ته نی نه نجومه ئه(گای  باره

موو  و ھه ئه ی گوره  بهمادام  .انی کوردننیشتم و خاك تی موس  ویالیه
  و  کوردتییلماندنی  ڕوو بۆ سه  ته دا خراونه رتووکه م په له  ی که نامانه گه به

تی کورد،  رکردایه سه  ی له وانه موو ئه ر ھه سه له  واته ی شاری موس، کهیکوردستانت
رانی کورد  و نووسه  وارناسان مژوونووسانی کورد، جوگرافیناسانی کورد، شونه

  بهپی شاری موس  شی چه نیا به ته  ، که وه نه که ڕاست  یه ه و ھه ئه  پویسته
  به کورد و خاکی  به  و شاره   ر به سهکی  زایه ند قه نیا چه بزانن، یاخود ته کوردستان

/ ت ڕگه شه(ت  شرگهزاکانی  قه و موس چی شاری  و، که  کوردستان بزانن  شک له به
 و  ب عاره خاکی  به  بیعه ڕهی  شارۆچکه  و   مدانییه ، حه عاج ، به)رقات شه /ڕگات شه
  !ر خاکی کوردستانن سه موویان له ھه  که کاتکدا  لهئراق بزانن،   شک له به

 و ھاوکاری ی  وانه موو ئه ھهب پایانم بۆ  ڕزیو   سوپاس  بم که  وه ئه  ماوه
  ی که رتووکه په م ئه  وه دنییاییه به  .رتووکه په م  اپکردنی ئهپشتیوانیان کردم بۆ چ

دایه ر ده به ئستا له و  بوومریکی  خه ساڵ ش شه و   بینی ده نهاکی ڕوونئاسانی   به   ست
  .  بوایه وان نه و ھاوکاری ئه  وانیر پشتی گه ، ئهکرا ده چاپ نه

داران،  تمه سیاسهمژوونووسان، پسپۆران، زانایان،   دا داواکارم لهشکۆتایی  له 
م  ر ئه سه بوو له کیان ھه و تبینییه  رنج رچی سه ھه  که ڕۆشنبیران ران و نووسه

ڕبووبت،  رمدا تپه سه به  ک که یه ه ر ھه ی ھه وه کردنهڕاست پناوی له م  ھه،  رتووکه په
ناونیشانی ھۆی  به ،دا مه رھه م به ندکردنی ئه مه وه ده پناوی له م  ھا ھه روه ھه

ی منیش ب  که رتووکه په  که  دا نییه وه بۆمی بنرن، گومانیشم له  وه کانمه ئیمیه
  وه ی ئازیزه کانی ئوه تییه یارمه و ھاوکاری ھۆی  م بهیشموکوڕی ناب، ھیوادار که
و ب  ندتر مه وه م ده که مه هرھ می به و، چاپی دووه  رین کان البه ماسییهکواوی  ته
تکماسی ب  .  

)20.6.2008(ینی  ھه  
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ـــشار ت و ویالیهی  رباره ده ـــ ـــ نون (یان نین ئاوا  ی موســـــ
  :ی کۆن)ئاوا
 

ک پش زایین  یه ده ند سه چه )موس/سپیالم/مویسیل/میسیل/مسیال(وا  ینه نهشاری 
ناوی  سک به کهن  مژوونووسان ده  ندک له ھه.  دروستکراوه  هو  کورده ن الیه  له
ی  م شاره ئه  رکی کورد بووه یامبه په  که) کوڕی بلوز  نینه  =نینۆس /نینه/نون(

ڕبوونی  تپه  و، به)نون ئاوا(  ناونراوه  وه هو ناوی ئه و دواتر به دروستکردووه
ردۆخی  د مه مه محه: ( هرچاو سه – )وا ینه نه /ین ئاوا نه(  به  گاریش بووهڕۆژ

 ھا مژوونووس و روه ھه. )216+213کوردستان ل کورد وژووی کوردستانی، م
شاری  باسکردنی  لهدا )میدیا( رتووکی په  له  ،)دیانۆکوف .م( ڕوسی تناسی ڕۆژھه
ت ده دا- موس : ک ناویو کورد   و پیاوه ی دروستکرد، ئه و شاره بوو ئه) نین(پیا

 کاتڕبوونی  تپه  به ، دواتر)نین ئاوا(  واته  وه دانی کردۆته گووتیان نین ئاوه  بوو بۆیه
،  رکوک شارکی کوردستانییه بار سابیر، که جه:  رچاوه سه – وا ینه نه  بۆته

  ککه موس یه. )9  ڕه الپه، )2.3.2004(  ممه ، سشه)3307(  کوردستانی نوێ، ژماره
کورد   که  ایهبوایان ومژوونووسان   شک له ، بهو  ی کوردانکان هدرین  شاره  له

نی / نون ئاوا(  ناوکی کوردی بووه  که هشار ی ناو شتا ره سهو،  دروستی کردووه
نجامی  ئه  ، دواتر لهو )دان نوێ ئاوه/ دان نون ئاوه(  واته )وا ینه نه/ نوێ ئاوا/ ئاڤا

ۆپاشان، و )ینوین(  بۆ  هویان گۆڕی که کان ناوه به عاره بکردندا، عاره ی به شاو  یش ب
کی کوردی ده  وا زۆرتر له ینه ناوی نه .موست، نه ناوکی عاره چبی، تورکی،  ک ناو

ه   ئاشووریش ھیچ ناوکیان نییه  نه تورک و  ب نه عاره  نه! ئاشووری یان فارسی ب
وه/ئاوا( پاشگری  کرت، بۆ  دی ده زمانی کوردیدا به  نیا له کو ته کۆتایی بت، به)  اوه/ ئا

قاالوا، دینگاوا، لیاوا،  عه،  تۆبزاوا،  نتکاوه مه،  یراوه ، ته وا، باداوه هین نه: ( نموونه
تایی کۆ) ئاباد(پاشگری   به  وه ئه  یشهرچی فارس ھه،  ....و ھتد حاجیاوا،  روچاوه سه

 ی وه ر ئه به له، )ئاباد ین نه(  بوو به ده  وکاته ، ئه وا فارسی بووایه ینه ر نه گه خۆ ئهدت، 
ئیسالم ئاباد، د ئاباد،  سه ئه(کو  روه ھه،  ئابادی فارسییه  به ر رانبه بهی کوردی یئاوا
، )زین ئاباد(زڕین  ئاباد اد، ئاب عد سه، خۆرسیباد، م ئاباد خوڕهو ئاباد،  سره خه
بباسی،  دینی عه حه سه .فارسیینناوی   ، که)ئابادمیھر  ،شاه ئاباد ح ئاباد، ره فه
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وا  ینه نه: (دا نووسیوتی)40(  ڕه الپه  له )ی که نیشتمانه کورد و(وکی رتو رگی په وه
  کک له یه)  نینه(ن  الیه  له  که  یه  و شونه مانای ئه) وا+ نین (  کی کوردییه یه وشه

ی  وه بۆ زیاتر دنیابوون له).  وه ته دا ئاوا کراوه)ز. پ2018(  له  وه پاشاکانی ئاشوره
  بۆ نموونه،  وان دروستیان کردووه ئه  و نه بییه شارکی عاره  شاری موس نه  که

، )ز998کر  بوبه د کوڕی ئه حمه د کوڕی ئه مه محه(سی  ده لمقه ب ئه مژوونووسی عاره
موس : (ت دا، ده)أحسن التقاسیم في معرفة االقالیم(رتووکی  ی په)123(  ڕه الپه  له

پشتر ناوی .  یه کی سازگاری ھه وایه و ھهکانی باشن، ئاو ، خانووه وتکی خۆشه
ب  عاره  که م ، به بووه )رسیم ده – چت گون بووبت پدهزۆرتر   که( موس خوالن

 حیم ڕه:  رچاوه سه – موس و ناویان نا وه نیان کرده دا ئاوهو   ن نۆژهوێ  ئه  یشتنه گه
دا  هکوردنشین  رمه ھه  بکردن له رهعا مین، به د ئه حمه ئه ندی  به ز، مه847- 637کان

مانی سل –م، باشووری کوردستان  که ی تیشک، چاپی یه کوردۆلۆجی، چاپخانه
د خۆشناو، الکورد وبالدھم عند البلدانیین  حمه کیم ئه دکتۆر حه+  102، ل2008

 پی  به. )165، ل)زایینی 1229-846/ کۆچی  626- 232(والرحالة المسلمین 
ب  ھاتنی عاره ر له به  که وت که رده سی بۆمان ده ده لمقه ئهکانی مژوونووس  قسه
،   بووه )نگو(خوالن ی  که و ناوه بووه ھه  و شاره ر بۆ شاری موس، ئه کو داگیرکه وه
ی )خوالن(  یان له که  هو دواتریش ناو که ب ھاتوون بۆ داگیرکردنی شاره م عاره به

ب  عاره شیان به که ت ناوی شاره نانه ته  واته ،)موصل( بۆ موس  گۆڕیوه  وه کوردییه
ی )77(  ڕه الپه  نی له سه لحه زاق ئه بدوله عه ئراقیھا مژوونووسی  روه ھه!  کردووه

می پش  ی چواره زاره ھه  وا له ینه نه: (دا، نووسیوتی)العراق قدیما وحدیثا(رتووکی  په
   کاتک کهل وه.  بووه ی نهک ھیچ گرنگییه  که  زاییندا گوندکی بچوک بووه

ریشیدا  وروبه کانی ده گونده  ھا له روه جبوون، ھه تیدا نیشته کان ھاتن و ئاشوورییه
ی گرنگی  شارکی جگه  و بووه وه دان بووه ی کردو ئاوه شه وا گه ینه جبوون، نه نیشته
  وه تداره سه شاکانی دهپاد ن الیه  له  که کارگانی شاره  که  وه ئه  یشته کار گه. پدان

ی )1080(ری سای  وروبه ده  پادشاکانی ئاشووری له  کک له یه. ستنیشان بکرن ده
شتاری ل دروستکرد،  رستگای خوای عه و په  خت پایته  پش زاییندا کردی به

 ی ی پش زایین پگه)681-705(سانی نحاریب  شا سه می رده سه  لهھا  روه ھه
ڵ  گه رزی ل دروستکرا له رز به فراوانکراو کۆشکی به  که ، شارهبوو رزی ھه به
. وری درا چوارده  و شوره قه  به  ی نایاب که ره ، خانووبهنگین ڕهرستگای  په
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تی  سه ده ڕووخانیکو  تاوه  وه ختی پادشاکانی ئاشوور مایه پایته  به  یه مشوه به
 مژوونووسی ناسراوی  ی که وه ئه .)ای پش زاییند)612( سای  لهکان  ئاشوورییه
وا  ینه شاری نه  لمن که یسه ، ده نی باسی کردووه سه لحه زاق ئه بدوله ئراقی عه

)کو به به  کردووه کان دروستیان نه به عارهر  ھهک  ، نه)موس ھاتنی   ر له
کان دروستیان  ئاشوورییه  نه کان و به عاره  نه  ، واته ن بووهدا کانیش ئاوه ئاشوورییه

کان شاری  به عاره ئاشووری وھاتنی  ر له ین به ده  وه دنیاییه به  ، بۆیه کردووه نه
  لهچی  ، که وه ته دان کراوه و ئاوه زراوه کان دامه ستی کورده ده ر سه له) موس(وا  ینه نه
 یسا  لهکان  به دواتریش عارهو   زایین ئاشووری  ر له به می هچواری  زاره ھه
  .  واو داگیریان کردووه ینه ر ھاتوون بۆ نه کو داگیرکه وه ی زایینیدا)637(

 /نگ به شه /نگ شابه /نگ شاھبه( ک به شه  مژوونووسان پیان وایه  ندکی تر له ھه  
مین  که یهوان  ر ئه ، ھهو ن-کانی دانیشتووی موس میدییه  ی کورده وه کان نه ه)ک بهشا

 ر له به  ده ی پنج سه نزیکهو تر کانی وه ته نه موو ھه  لهر  به  که  ینهوبو کورد و مرۆڤ 
شاری موسی کۆنیان   و   بووینه ج نیشته  که شاره  له ،کان ھاتنی ئاشورییه 

نوێ شری  رده ئه  واته )شر هدر ئه نیو/شر رده و ئه نه(  وهناویان نا،  و ووهدروستکرد
ی کوردی  رکرده بۆ سه  وه ڕته گه ده )شر هدر و ئهنی(  ناونانی موس به  ، که تازهیان 

فارس ناسر حوسن، الشبک الکورد بین التذویب : ( رچاوه سه – )شر هدر ئه(میدی 
 وتی ڕکه  ،ممه کشه یه ڕۆژی، )1097(  ژماره ،االتحادجریدة العرقي واالنتماء القومي، 

دروستکردنی شاری  ستیڕار  سه ختکردن له بۆ زیاتر جه .)8ل ،)28.8.2008(
 ی )24(  ڕه الپه  له  م که ده ده) میم ئاورینگ(  به  ، ئاماژه هو  کورده ن الیه  لهموس

 می رده سه  لهمینی موس  ر زه سه له: (دا نووسیوتی)کوردناسی(رتووکی  په
/ بوزاردشیر(ناوی   شر دروستی کردووه ئارده  که  بووه کانا شارک ھه ساسانییه

کان دروستی  جکردنی کورده پادشای ساسانی بۆ نیشته  ، که بووه) شر رده بوزئه
بۆ دروستکردنی   کی تره یه ، ئاماژه میم ئاورینگ باسیکردووه  ی که وه ئه). کردبوو
.  وه کانه ن کورده الیه  له) موس/وا ینه نه(و دواتر )شر رده بوزئه/شر رده نیو ئه(شاری 

د  ی پنج سه نزیکهت  نانه ته  کان که به شه  کوردهژوونووسان م  زۆرک له ی گوره  به
کیشسا  کان له ھاتنی ئاشورییه  ر له به   ش  مه ، ئهژیاون دا که ره ڤه ده و موس
ک  نه  یان دروستکردووه)موس(وا  ینه کان شاری نه کورده  خات که رده مان بۆ ده وه ئه

دیار  داڕاستی له .  ی پداوه بباسی ئاماژه عه دینی حه کو سه روه کان ھه ئاشوورییه
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 فون ینه زه(م  به،  چ ساکدا دروستکراوه  و له  ی نازانرێ موس کهدنیایی  بهو  نییه
  لهزاری یۆنانی، کاتک  ھه  شکری ده ی له رکرده سه سوف و یله فه )ز.پ430-355
وه کوردستاندا تپه  به) ز.پ 401( سای مسپیال / مسیال(، باسی شاری  ڕی

Mespila-(کانی  الوه نزیک که  وتۆته که  م شاره ئه  که  ی کردووه)ند  و، چه)وا ینه نه
وه  ئاوای دیجلهڕۆژری  به ر له زایین له ک به یه ده سه د  حمه ئه: ( رچاوه سه – دروستکرا
و   ک یه قه  له  وکاتی بریتی بووه مسیال، ئه . )50ک، الشبک الکورد المنسیون، ل به شه
  کو زانراوه روه ھه . دیجله ڕووباریناری خۆرئاوای  که ڕاستی  سته ری ده به  وته که ده
 و ت  ھهڕۆژکانی  ، کورده)ز.پ612( سایمی پش زایین  وته ی حه ده سه کۆتایی  له

شا تی  رکردایه ژر سه و له وه که یه به )کان میدییه  کورده( باشووری کوردستان
/ ر بوبالسه ان(ڵ  گه لهیمانی  و ھاوپه)کواکسار -  ر کیاکسه -سیاگزار   – رخسا یئه که(

-625(نوان  سانی له   ، که)کان بابلیه( پاشایی )ر ئاپالسهبو  نه/ ر نابو پۆالسه
  بووه  وه سته ده تی به سه ده ،)ز.پ562-605سر  بو خوزنه نه(  ر له دا به)ز.پ605

کان  ستی ئاشوورییه ژرده یان له ره ڤه و ده ئه و، هناووا ھ ینه ر نه ھرشیان بۆ سه
  بهی دانیشتوانی پارزگای موس  ژماره. ناوبرد یان لهوان ئهتی  وایه رمانه فهرھناو  ده

  نیوه  یان له  ی نیوه نزیکه  بن که س ده ی س ملیۆن که  مندن نزیکه دوا خه پی
شاری موس  ندی به مهناو  له  ک به ی کوردی شه ژمارهنیا  ته. زۆرتری کوردن

ی  ری موسدا نزیکه وروبه کانی ده و ناوچه گوند  ، لهو بت س ده کهزار  ھه) 150(
دانیشتوانی   ک لهس که زار ھه) 500( ی وان نزیکه ئه  واته بت، که زارک ده ھه) 350(

لشبک الکورد المنسیون، ت، ا وکه د شه حمه ئه: ( رچاوه سه – ننھ هپکد   پارزگایهو  ئه
علی أرضیة ھشة العنف ضد األقلیات : وۆتچ، العراق ڕایتسن  ھیومه ڕاپۆرتی+  35ل

ری  في المناطق المتنازع علیھا في محافظة نینوی، حوادث قتل األزیدیین، ئۆکتۆبه
پارزگای   و لهناو شار لهکوردی ئزیدیش  ی ھا ژماره روه ھه .)27، ل)2009(سای 
800(ی  زیکهدا ن- موس (ک ده زار که ھهت سرچاوه سه – ب ) :ن  ومهیھ ڕاپۆرتی
علی أرضیة ھشة العنف ضد األقلیات في المناطق المتنازع علیھا : وۆتچ، العراق ڕایتس

م  به، )31ل، )2009(ری سای  ئۆکتۆبهفي محافظة نینوی، حوادث قتل األزیدیین، 
 ،)5.10.2008( وتی ڕکه  ممه کشه هی ڕۆژیی )2987(  بات، ژماره خه ی ڕۆژنامه

یاسای   له) 50(  ی مادهم  رده به  نگی خستۆته ئاسته  ئیئتیالفی شیعه: مانتارک رله په
پارزگای   لهکانی  ئزیدییه  کورده  ی دا، ژماره)13+2(کانی  ڕه الپهکان،  بژاردنه ھه
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 زیدییه  ردهکو  واته که.  س داناوه زار که ھه) 600(  زۆرتر له  بهموسو  کان ئ 
س و   ک ملیۆن یه) 1.300.000(ی  نزیکه  گاته یان ده ژماره  وه که یه به  کان که به شه
کانی  ھۆزه کو ی وهکوردانی تر  له  جگه  وه ئه، پارزگای موس  له زارک د ھه سه
 ،ری رگه گهزباری، ، زراری،  ڕکانی، یانی ڕۆژبه، یروار به ،الن باجهرتۆشی،  ئه

وه به( ھتد و رکی ھه ،  مزوری، سوورچیکیکان،  ،گۆیی گۆران، ای کورد   یه مشکت
 – ی دانیشتوانی موس پکدنن نیوه  زۆرتر له  وه مه الی که دا به و پارزگایه له

  و شاره مژووی ئه درژایی  به .)109پارزگای موس، ل  کورد لهو گۆران،  سره خه
کو ئاشووری،  انی تری وهک ی پکھاته ژماره  م له رده ورد ھهی ک ، ژماره کوردستانییه
  بۆ نموونه. کرا ده راورد نه ر به کو ھه ، به ر زۆرتر بووه ک ھه ب نه عاره تورکمان و

ی  ده سه  کاته ده  می کۆچی که ی نۆیه ده سه  کان له ئزیدییه  ی کورده ژمارهنیا  ته
تی  ویالیه  یان له زۆربه  بوون که سک ده زار که هھ) 300(ی  می زایینی، نزیکه ھه پازده

 ڕووباریو خۆرئاوای   ت ناری خۆرھه که ر دوو ھه  پارزگای موس به  موس له
الماری  م په به. ک له ئاسکی که نگال و شه شخان،  ت له تایبه نیشتن، به داده  دیجله

کان،  موسمانه  غداو کورده به و س موکانی  به عاره  یهوالی  ندک له ھهکان،  عوسمانییه
ت  تایبه به  دیجله ڕووباریپی  چه  سته ری ده ک به  یه ڕادهکانی ناچارکرد تا  ئزیدییه

ر  به  رنه نا به و په  ن ، چۆڵ بکه کان بووه ی ئزیدییه وره کی گه دیه  ک که له ئاسکی که
 ی شخان شارۆچکه و س مویان چیاکانی باکووری  ڕاست  سته ناری ده چیاکانی که

  ی که وه ڕای ئه ره سه. ڕوسیات بۆ  تایبه به و کوردستان ی  وه ره ن بۆ ده یان کۆچ بکه
شارو   ی کورد له ی ژماره وه مکردنه بۆ که  کی بووینه ره دوژمنانمان ھۆکاری سه

ھۆکارک کان  شوه  ک له یه شوه بهیان شکان خۆ کوردهم  پارزگای موس، به
له ش  مه ، ئه ناو شارو پارزگای موس ی کورد له ی ژماره وه مکردنه بۆ که  ینهبوو

و   نشتو کو  کان ئزیدییه  ر کورده کان بۆسه موسمانه  ھرشی کورده نجامی ئه 
موس ی  وه ره کی تریان بۆ ده یه و کۆچکردنی ژماره  کی زۆریان یه ی ژمارهناوبردن له
  ئزیدییه  و کورده ی ئه ژمارهنیا  تهژوونووسان م  ندک له ھه. کوردستان و 

کانی میر  زانه نه  ستی میلیشیاو پیاوه ر ده سه دا له)1831(سای   له  ی که کوژراوانه
 ن الیه  لهو قکردنیان   کردنی کوشتن توای حه فه دوای له ، ڕواندزکۆری   ده مه محه

 ھرشچی  که. نن س داده زار که ھه) 100(  زۆرتر له  کوژراون، به  وه)ت الی خه مه(
ی  وه مبوونه ھۆکاری که  کان بۆته کورده تورک وب،  عاره  کانی موسمانه الماره و په 
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کاتی  زارو له نۆ ھه ست و یان شه ژمارهدا )1914(سای  له   کان، که ئزیدییه  ی ژماره
زار  ھه  ژده ی ھه نزیکهبۆ   زیوه دابهیان  ژمارهدا )1923(ی سا   ی لۆزاندا له کۆنگره

ی  ده کۆتایی سه  ناو شاری موس له ی کورد له ژماره  ت به باره سهر  ھه. سک که
   ژده ی ھه ده تاکو کۆتایی سه: (دا نووسیوتیوتارکی له د  مه ھاب شا محه وهدا،  ژده ھه
د،  مه ھاب شا محه وه: رچاوه سه   -  ی دانیشتوانی شاری موس کورد بووینه%)83(

وه و دانه  گرنگ  ھۆزه  کک له ک یه به شه   کانی کورد، کوردستانی نوێ، ژماره با
ی  ده کۆتایی سه  ک له نه ).9، ل)20.10.2006( وتی ڕکه ،ینی ھه ڕۆژی، )4104(

کو  ب، به ی عاره ژماره  له  موس زۆرتر بووه پارزگای  ی کورد له ژماره  ژده ھه
  ی بیستیش زۆرتر بووه ده می سه که گی یه و چاره  م نۆزده ی هد سه له ی کورد  ژماره

ه و قه شدا له)1930(سای   پارزگای موس له  چونکهب،  ی عاره ژماره  له   زایان
نگال،  ر، شه عفه له ، ته)سوور مرگه(موس، دھۆک، زاخۆ، ئامدی، زبار : (ھات پده

ناو  رکوک له ۆفی، پارزگای کهعید س د سه محمه:  رچاوه سه –ئاکرێ  شخان و
زای  قه  له  و جگه  زای کودین موویان قه ھه  ، که)296ییدا، لز گه ڕهپاکتاوکردنی 
ه باره سه، بووه ی تر بوونیان نه زاکه قه شت ھه  ھیچ کام له  ب له موس عاره   ت ب

 دا)1912+1891(ی نتی موسی عوسمانی سا ی ویالیه سانامه یش- زای موس قه
و )العشائر السبعة(ش  ڕه رده دی به شاره ر دوو ھه  لهزای موس  قه  که کردووهاناسیب

:  رچاوه سه –   بووه%) 90(ش  ڕه رده به  کورد له  ی ڕژه. پکدت) ئسڤن(شخان 
معاناة الکورد اإلیزدیین في (رتووکی  ی په)35(  ڕه الپه  رحان، له دشاد نوعمان فه(

دکتۆر فازڵ حوسن، مشکلة +  35، ل)2003-1921یة ظل الحکومات العراق
ر  ھهدانیشتوانی  ئستا  ، که)121- 120تی موس، ل ی ویالیه ، کشه87الموصل، ص

رباری  ھا ده روه ھه. کوردن واوی ته به و شخان   ش ڕه رده ی به شارۆچکه دوو
غداو  سرا، به کانی به ته ی دانیشتوانی ویالیه دا ژماره)1919( سای  لهریتانی  به

قیان پکھنا به  موسی که   زار، که نجا ھه دو په وت سه و حه  دوو ملیۆن  دواتر ئرا
  کاته ده  تی موس بوو که ویالیه  زار له شت ھه شتاو ھه دو ھه وت سه حه

:  هرچاو سه –ئراق   واته  که ته ویالیه  ر س ھهی کۆی گشتی دانیشتوانی %)28.65(
ی  رد نزیکهکو  ی ڕژهتوانین بین  ده). 329رت، ل و نیشتمانی په دهژمو لکی په گه(
ی  نده وه ئه  وه دنیاییه به ک الیه له   وکاتی، چونکه ئه  ی دانیشتوانی ئراق بووه%)30(

، زۆر  بووه باشووری کوردستاندا ھه  ب له و عاره  نی، تورکمان رمه ئاشووری، ئه
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م  ھه  وه تریشه ی الکه  له، بووه دا ھه)سرا غداو به کانی به هت ویالیه(ئراق   زیاتر کورد له
و  ند تیره چه  که  یان داوه وه وی ئه م ھه رده وتانی تریش ھه  ندک له ھه دوژمنان و

ندین  ، لوڕو چهیلی فهیی،  ک، کاکه به ئزیدی، شه( کو وه نی سه ڕهھۆزکی کوردی 
ر  سه  نه وه یان بیانخه نه کهیان بکورد جیا  هلو  وه نه کهم  یان که ژماره) ھۆزی تر

 ی یه ڕژه و ئهر  گه ئه  بۆیه.   اندایکان ییهسیاس  هست به مه پناوی له خۆیان کانی  وه ته نه
لیانه زراندنی زۆره دامه دوای له کورد  بۆ%) 30(  واته  وه ره سه تی ئراق  وه ی ده م
، ری  دابنیندا )1925( سای  لهدا )سرا غداو به موس، به(کانی  ته س ویالیه ر ھه  له

دکتۆر   کوردی لوڕ،  کی ه چه ڕه  ت به باره سه. نابت  ڕۆیی پوه زیادهو   چت تده
ت  باره دا، سه)ی کورد له سه مه کورد و(رتووکی  ی په)19(  ڕه الپه  سباک، له شاکر خه

ک چۆن  وه –کورد بژمرین   ر لوڕ به گه ئه: (سنووری کوردستان نووسیوتی  به
وا سنووری کوردستان  ئه –لمنن  سه ده  وه وانی ئه و زمانه  ی مژوویی گه لک به گه
و  ئه ی گوره  به). ڕوا نداوی فارسی ده درژایی چیاکانی زاگرۆسدا تا که  به

کوردبوون یان کورد   ت که که رده سباک بۆمان ده ی دکتۆر شاکر خه بۆچوونه
، )یلی یی، لوڕو فه ک، کاکه به ئزیدی، شه(کو  کانی کوردی وه و ھۆزه ی تیرهبوون نه
. یش-و بچووکی سنووری کوردستان  یی وره ر گه سه  نه که ت کار ده نانه ته

ر  سه  نه که کار ده ک به و شه   ئزیدی  له ک ر یه ھه بوونی کورد نه و کوردبوون 
بوونی  کورد نه و کوردبوون . وسبوونی پارزگای م و نه  کوردستانی بوون

کانی پارزگابوونی  و کوردستانی نه  ر کوردستانی بوون سه  کاته کان، کار ده ییه کاکه
 ،کان  یلییه بوونی لوڕو فه کورد نه و کوردبوون ھا  روه ، ھه دیاله و رکوک  کهموس

شک  ، به لهبوونی پارزگای دیا کوردستانی نه بوون ور کوردستانی  سه  کاته کارده
ه باره سه. )میسان(  همار عهو  )کوت(واست پارزگاکانی   له ک ر یه ھه  له   ت ب

  م بۆ زۆرتر دنیابوون ئاماژه ، به ر نییه سه ھیچ گومانی له  کان که کوردبوونی لوڕه
تان،  وه ستراتیژی ده و کوردستان نی،  ده حوسن مه(رتووکی  ی په)13(  ڕه الپه  به
  سعودی له مه  له ک ر یه ھه  که  یکردووه وه دا، باسی ئه)م م، چاپی دووه که یهرگی  به
لخی،  ، جوگرافیناس ئیبن به)تاج العروس(ری  ، نووسه)واالشراف  التنبیه(رتووکی  په

لۆرد   تاران،  تای زانکۆ لهدیعی مامۆس به بیعی ڕهخری، دکتۆر  جوگرافیناس ئیسته
ی  ڕیده ی گه)ڕیچس جمس وکلۆدیر  میسته( ریتانی و به ی وه ره زیری ده وهنی کورزۆ

  له ،سباک ند ساک دکتۆر شاکر خه دوای چه .نن کورد داده  کان به ، لوڕهریتانی به
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دا )الکورد دراسة جغرافیة أثنوغرافیة(ناوی  نودا بهی کرتووک ی په)520(  ڕه الپه
 کورد  لوڕ به ناوبراو یدکتۆردیسان   ، کهکان لوڕه  کورده  کی ه چه ڕه  ت به باره سه
و کوت  ماره پارزگای عه ر دوو ھه  کان له کورده  لوڕه: (نووسیوتی زانت، ده

کانی  موو شاره سراو ھه غدا، به به  کی زۆریشیان له یه ھا ژماره روه ھه.   وه ته بوبوونه
ۆ   وه کانه ن ئینگلیزه الیه  لهکان  ژادی ئزیدییه نهشواندنی   ت به باره سه ).ژین تردا ده ب

ی جوگرافی  ه ی کۆمه یه خشه و نه ئه  بینین که بی ئراقی، ده ندی عاره وه رژه به
 نگی ڕهمان  ، ھه ن بویکردبۆوه نده له  دا له)1910( سای  له ریتانی ی به شاھانه

ی  نوکه  هخش نه  چی له کان، که ئزیدییه کورد و  کردن به کارھنابوو بۆ ئاماژه به
  کانی کردووه وه ته ی نه ه کۆمه  ش به دا پشکه)1924(سای   له  ریتانیادا که میری به

و  وه پداچوونه:  رچاوه سه – کارھناوه کان به ئزیدییه کورد وجیای بۆ  نگی ڕهدوو 
یسی، والیة الموصل تقریر عصبة األمم  لقه حمود ئه ق مهزا هبدول عه  وه لکۆینه

).  98ل، 1925-1924البریطاني حول والیة الموصل  –صة بحل النزاع الترکي الخا
ست  نقه ستی ئه ده به کان ئینگلیزه  خات که رده ریتانیا بۆمان ده ی میری به وکاره ئه

کورد   ی ڕژهم  که ی یه پله  بهکو  تاوه ، ھه وه کورد جیاکردۆته  کانیان له ئزیدییه  کورده
  ی ڕژه م ی دووه پله  بهو،  وه م بته تی موس که ویالیه  ب له هعار  ی ڕژهچاو  له

مان  ھه پناوی له . وه هترزب کورددا به ر رانبه به  له  وه که یه  بهکانی تر  وه ته نه و  ب عاره
کو  گینا تاوه ، ئه وه کورد جیاکرده  کانیشیان له کورده  که کان جوله ست ئینگلیزه به مه

      .زانن کورد ده  کوردستان بۆ ئیسرائیل خۆیان به کانی ڕاگوزراوه  که هش جول ئستاکه
،  یه ندین بیروبۆچوونی جیاجیا ھه چه تی موس ویالیهخاکی ی  پوانه  ت به باره سه
جم  و نه فید شخ ساالری حه   بۆ نموونه. ڕوو ینه خه کان ده بۆچوونه  ندک له دا ھه لره

 و نۆزار ھهک  دو یه وه نه) 91.009(  یان به- تی موس ی ویالیه پوانه سوورچی
فید، جنوب  ر شخ سار حه پارزه: ( هرچاو سه –  داناوه  تری چوارگۆشه کیلۆمه

، مصیر سوورچیر  جم عومه نه) + 84(کوردستان في موازین السیاسة الدولیة، ل
 ی جوگرافیناسیرچ ھه ).39، ل2000مابعد عام ) کوردستان الجنوبیة(والیة الموصل 

محاضرات في جغرافیة العراق (رتووکی  په  فه، له ه د خه مه ب دکتۆر جاسم محه عاره
ه) رمی چیا ھه(ی باشووری کوردستان  دا، پوانه)الطبیعیة واالقتصادیة والبشریة   ب

قیب یوسف،  بدوله عه: ( رچاوه سه –نت  داده  تری چوارگۆشه کیلۆمه) 90.370(
م  به  ).208الجنوبیة تأریخیا وجغرافیا خالل خمسة االف عام، ل حدود کوردستان
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دا، )تی موس ی ویالیه کشه(رتووکی  ی په)111(  ڕه الپه  لهدکتۆر فازڵ حوسن 
ه) تی موس ویالیه/باشووری کوردستان(ی ملمالنی  ی خاکی ناوچه پوانه   ب

د  مه چی دکتۆر محه که .  داناوه  تری چوارگۆشه کیلۆمه) 91.890=87.890+3.500(
ی باشووری  دا پوانه)مباحث کوردیة فیلیة(رتووکی  ی په)76(  ڕه الپه  ، لهبدول عه

.  نت دهدا  تری چوارگۆشه کیلۆمه) 94.164(  ی به)کوردستانی ئراق(کوردستان 
و  دیاله، رکوک، سلمانی ولر، که ۆک، ھهموس، دھ(کانی  شاره  که ته ویالیهل  وه
لیل ئیسماعیل  م دکتۆر خه ، به وه گرته ده   ) و کوت ماره کانی عه شاره  شک له به

کات  ده  وه دا، باسی ئه)أقلیم کوردستان العراق( رتووکی ی په)97(  ڕه الپه  د، له مه محه
ولر، سلمانی،  وا، دھۆک، ھه ینه نه: ( وه گرته ده  و پارزگایانه تی موس ئه ویالیه  که
 واوی ته به تی موس  ویالیه  باشووری کوردستان که ).دین حه سه و وک رک که
  وته که شکی خاکی کورد ده به ی وه ر ئه به له ، فراوانتره  هو مک له و که خۆیی  گرته ده

باشووری   ،شه و به ی ئه وه ھنانه  بی، به غدای عاره تی به ناو سنووری ویالیه
  لهو   دیاله، رکوک، سلمانی ولر، که ، دھۆک، ھهموس(پارزگاکانی کوردستان 

  ماره عهپارزگای   له، و انس ، جه زڕباتیه،  دره به  له ک ر یه ھه) کوت(پارزگای واست 
ری  نووسه.  وه گرته ده)  یب ته عدو ، شخ سهرقی شهلی  عه، ربی لی غه عه )میسان(

رکوک  پارزگای که(رتووکی  ی په)99(  ڕه الپه  عید سۆفی، له د سه مه کۆچکردوو محه
  زۆرتر له  کوردستانی بهباشووری ی خاکی  ، پوانه)ییداز گه ڕهناو پاکتاوکردنی  له
،  هریف بدولستار تاھیر شه رچی دکتۆر عه ھه ، داناوه  تری چوارگۆشه کیلۆمه) 97.000(

دیة في نصف قرن الجمعیات والمنظمات واألحزاب الکور(رتووکی  ی په)21(  ڕه الپه  له
تری  کیلۆمه) 130.300(  باشووری کوردستانی بهخاکی ی  دا پوانه)1908-1958

ی  پوانه  ت به باره ر سه ھه.   ناوه و زۆرتری دانه س له که  که .  داناوه  چوارگۆشه
 ی گوره  به  کو ئستاکه دا تاوه نو مژوونووسانی بگانه کوردستان، لهباشووری 

 ڕوسی تناسی ڕۆژھهی )باسیلی نیکیتین(  له  دیووه سکم نه نی من کهکا زانیارییه
  ی ڕژهو  چوارگۆشه یتر کیلۆمه 105.000(  ی به که پوانه  زۆرتری داناب، که

باسیلی نیکیتین، الکورد دراسة : ( رچاوه سه -  وهدانا%) 28(  ئراقدا به  دیشی لهکور
  من الفرنسیة وعلق علیه  نیون، نقلهسوسیولوجیة وتأریخیة، تقدیم لویس ماسی

، الطبعة االولی، مطبعة خانی، بانی، دار سپیز للطباعة والنشر الدکتۆر نوری تاه
ی  پوانه کان زانیارییه ی گوره  بهل  وه). 459، ل2008جنوب کوردستان  - دھۆک 
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جو  ئه  که  زۆرتره  وه باشووری کوردستان زۆر له و موس تی  خاکی ویالیه  پن
ی دکتۆر  وه ر له گه ی ئه که پوانه،  و یان پکردووه ئاماژه  وه ره ی سه ره نووسه

ھیچ   که کاتکدا  له  وه ئه،  متر نییه رگیز که ھه  وه بت، ئه ریف زۆرتر نه بدولستار شه عه
باشووری (ی  رو زرنگکارک پوانه کادیمی، نووسه جوگرافیناس، مژوونووس، ئه

ی  ستنیشان کردنه و ده ئه ی گوره  بهم  به.  ناوه رزتر دانه به  بهوان  له انی)کوردستان
دو  سه) 129.111(  کاته ی ده که باشووری کوردستان، پوانه کانی شارو شارۆچکه

ی  یه مشوه به  ، کهتری چوارگۆشه کیلۆمه  یازدهو د زارو سه ھه نۆ بیست و
رکوک  که ، )16.484(ولر  ، ھه)9.926(، دھۆک )40.955(موس : ( یه وه خواره

، )787(  ، زڕباتیه)889(  دره ، به)15.938(  دیاله، )11.993(، سلمانی )20.800(
 رقی شهلی  ، عه)1828(عد  ، شخ سه)2309(ربی  لی غه ، عه)3007(سان  جه

دکتۆر شاکر :  رچاوه سه -  تری چوارگۆشه کیلۆمه) 2282(یب  و ته)1913(
زاق  بدوله عه+  132- 128دراسة جغرافیة أثنوغرافیة، ) الکورد(اد سباک، االکر خه
دکتۆر +  235+216+206لنی، العراق قدیما وحدیثا في طبعة الثانیة،  سه لحه ئه

تی  حکومه چی که.  )75ر لھۆنی، مباحث کوردیة فیلیة، ل عومه بدول عهد  مه محه
کوردستانی ئۆتۆنۆمداری  ی ناوچهیاسای ئۆتۆنۆمی بۆ  ی گوره  به، دام سه و عس  به

ی ئۆتۆنۆمداری کوردستان  دا، ناوچه)11.3.1974( وتی ڕکهی )33(  ژماره
پارزگاکانی   ، که تری چوارگۆشه کیلۆمه) 37.062(  ھات له پکده ی که ره ڕووبه

تری  کیلۆمه) 2329(ماڵ  مچه ڵ چه گه له وه گرته دھۆکی ده و سلمانی ولر،  ھه
) 42.138(  کاته تکا ده  ، که تری چوارگۆشه کیلۆمه) 2747(الر  کهو  چوارگۆشه

ی خاکی باشووری )%32(ی  نزیکه  کاته ویش ده ئه  که. تری چوارگۆشه کیلۆمه
و  ابووهخرکوردستان،  تی ئه سه ی ده هچوارچ نی  نجومه و ئه  داناننی یاسا نجومه

دوای نسکۆی شۆڕشی  م به  .ی ئۆتۆنۆمی کوردستان ناو ناوچه جکردنی به جبه
بکردنی  عاره و به  ندابی  سا به عس ھه تی به دا، حکومه)6.3.1975(  کوردستان له

  خۆی به  ی که یه پوانهو  له  ی تری چوارگۆشه کیلۆمه د زارو سه ھه  سزده) 13.100(
، عید سۆفی د سه مه محه: (رچاوه سه   –ی ئۆتۆنۆمی کوردستانی دانابوو  ناوچه

و   ماڵ مچه موان چه ھه  ر له به ).306، لیداز گه ڕهناو پاکتاوی  رکوک له پارزگای که
ندین شارو  ڵ چه گه رکوک، له ر که سه  وه و خستنیه  سلمانی دامای  الری له که

ر  سه  ندکیانی خستنه ھه  دھۆک، که ولر و ھهپارزگاکانی     ر به سهی  شارۆچکه
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و  ئه دا بنچینه له   ر پارزگای موس، که ندکیشیان بۆ سه ھه و رکوک  کهپارزگای 
م  ، به باشووری کوردستان بووینه    ر به سه کورد ور خاکی  ش ھه ارزگایهدوو پ

  له   و شارۆچکه  دان دێ دوای دابینی سه. ب دایان بیون عارهمیری و   دام سه
تری  کیلۆمه) 29.038=13.100-42.138(ی ئۆتۆنۆمی کوردستان  سنووری ناوچه

. خاکی باشووری کوردستان  ی ڕژهی )%22.5(ی  نزیکه  کاته ده  که  چوارگۆشه
ی  ، نزیکه)1991(ھاری سای  به ڕینی ڕاپهکو  عس تاوه بهتی  حکومه و  ب عاره  واته که
  له انی%)77.5(  واته  تری چوارگۆشه کیلۆمهفتاو س  زارو حه د ھه سه) 100.073(

  ر بتوو ناوچه گه خۆ ئه. کردبوو یانب عاره کوردستان دابیبوو و بهباشووری خاکی 
کی ئستای  ی پارزگایه د پوانه قه به مووی ھه به ین،  رکه کانیشی لده کراوه غه ده قه

باشووری .  وه مایه ده م دانیشتوانی کورد نه رجه باشووری کوردستان بۆ سه
دو  زارو سه و نۆ ھه  دو بیست سه) 129.111(  تهکا دهی  که پوانه  که کوردستان

  واته( ستی کورد خۆیدایه رده به له  کهئستا  کهی  وه ئهتری چوارگۆشه،  کیلۆمه  یازده
تر  کیلۆمه) 41.939(زار  و دوو ھه  نیا چل تهی  نزیکه  ، ) رمی کوردستانی ئستاکه ھه

یی،  ان دزهڕۆژو الدکتورة  المحامي طارق جامباز: (رچاوه سه   –یه  چوارگۆشه
  که،  )51کوردستان العراق وجنوب السودان من الحکم الذاتي الی الفدرالیة، ل

زار  ھه) 87.172( ی نزیکه  ی تر که وه و، ئه وه گرته ی ده که  پوانه ی %)32(
 باشووری کوردستانی  ی پوانه%)68(ی  نزیکهو  یه تری چوارگۆشه کیلۆمه
 و  ب عارهژاراوی ری  نجه ژر خه  وتۆته کهیان  شه و به ئه ی که  سته جه ، ھنت پکده

ی کوردستانی  پوانه !تکت بکردنی لده عاره و به  کردن پارچه  و پارچه  خونی دابین
ی  نزیکه ڕین ڕاپهو دوای  تری چوارگۆشه کیلۆمه) 29.038( ڕین ڕاپه  ر له ئۆتۆنۆم به

) 12.962(توانرا   وه هڕین ڕاپهھۆی  به  واته ، که تری چوارگۆشه کیلۆمه) 42.000(
  . ر باشووری کوردستان سه  وه بخرته  تری چوارگۆشه کیلۆمه

ی باکووری ھی )37،2-34،2(نوان ھی پانی   وته که تی موس ئه ویالیه
 واوی ته به  و  کم دووجایه) 40.955(ی  ی موس نزیکهپارزگای  پوانه. کسانی یه

و  سره خه(  وه کاته کم دووجای ده)15.442(نیا داوای  م کورد ته به،  ردهخاکی کو
ی  ی پوانه%)38( ی نزیکه  کاته ده  که، )172موس، ل پارزگای له گۆران، کورد 

) 223(موس شاری  .ش نده وه ب مل نانن بۆ ئه چی عاره که موسپارزگای خاکی 
ئاوای ڕۆژباکووری   وته که ده  کم) 402(ری دوو  به و رزه به  ریاوه ئاستی ده  تر له مه
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  پله) 40-43(و ) 36- 35(نوانی ھلی پانی   وته که ده  که شاره .غدا شاری به
 ڕووباریناری خۆرئاوای  که  وته که دهخودی شاری موس.  ت ھهڕۆژدرژایی 

ت  ناری خۆرھه که  تهو که ده  وایه ینه رچی نه ھه، ڕاست  سته ناری ده که  ، واته دیجله
گیرکه ر له به.  دیجله ڕووباریی پ چه  سته ده  کاته ده  که ه کانی عاره ره ھاتنی میلیشیا دا   ب

و  ئه  واته ڕاست  سته ی ده ، قه قه دوو  له  کان، موس بریتی بووه ئیسالمییه
/ الموصل حصن - ی خۆرئاوا  قه(  به  خۆرئاوای دیجله  وته که ده  ی که یه قه

پ  چه  سته ی ده ، قهدروستکرابوو) قلیعات/ گلعات(ر گردی  سه له ناسراو ده) عبورایا
حصن  - ت  ی خۆرھه قه(  به  تی دیجله خۆرھه  وته که ده  ی که یه و قه ئه  واته

رزترین  به. دا دروستکرابوو) تۆبه(ر گردی  سه و لهناسرا ده) حصن الشرقي/ وا ینه نه
و،  تره مه) 55(ی  که رزییه به  ، که یه)دبا حه(ی  دا مناره- ناو شاری موس له  همنار
کوردکی دانیشتووی شاری  داڕاستی له چی  ، کهنازن ده  وه پیهزۆر  کان هب عاره

 عید  سه( :رچاوه سه -   ی دروستکردووه یه م مناره ئه)  مه حه  کاکه(ناوی  بهموس
  یشاری موس  دیجله ڕووباری). 29ئازادی، ل دوای له کورد  و موس موزینی،  مه

ه  که ڕاستی  سته ری ده به کو پشتریش گوتمان روه ، ھه ش دوو به  به  کردووه   بریتیی
 بن ره ی ئستا زۆرتری عا که و، دانیشتوانه  ناسرت ده موس به ناری خۆرئاواو  له که

موس،  پارزگای له و گۆران، کورد  سره خه(:  رچاوه سه -  ک پکدت ڕه گه) 87(  و له 
لکور،  ئس ئه هڕی  ناوچهفاروق،  کانی که ڕه گه  ناری خۆرئاوادا له که  کورد له،   )106ل

رو  جه نسور، وادی حه مهی کان هک ڕه ت گه تایبه ن، به فاریین ھه بازاڕی سه و  یدان مه
 ن و شارهو  ئه ڕاستیناری  کانی که وره گه  و کوردنشینه  درین  که ڕه گه  له  فاروق
وه انی که ی دانیشتوانه زۆربه  ڕاستی ناری زاکانی که قه. کو ئستاش کوردن تا

و  )ڕگات شه(ت  شرگهعاج،  بهر،  عفه له نگال، ته شه موس،  بریتین له  دیجله ڕووباری
، موس، ئاکرێ، شخان  بریتین له  دیجله ڕووباریپی  ناری چه زاکانی که قه. ر زه حه
 دا بنچینه له ، و  تی یه که بییه عاره  ناوه  ڕقات که ڕگات یان شه شه. تلکف قۆش و ره قه
کوردیدا   ت له گه. نت یه گه ده)  وره شری گه(مانای   که  ی کوردی بووه)ت شرگه(

رز  بابه/ ت گه ه ر کشی که سه له ت گهنت، شر یه گه ده )رز به/ زن مه / وره گه(مانای 
  )وره گه/ زن ری مه سه(مانای ) ورامان ھه  له-ت رگه سه(  ، بۆ نموونه تووهھا
 یت ری خۆرھه نا که  له  که بریتییهشاری موس پی  چه  سته ری ده به .نت یه گه ده

  له  کوردن وزۆری   ره ی ھه و زۆربه وا ناسراوه ینه نه  ، به)االیسرالساحل (  دیجله



31 شاری موس  ییکوردستانتمژووی                                                 

موس،  پارزگای له و گۆران، کورد  سره خه :رچاوه سه( -  ک پکدت ڕه گه) 120(
کانی  که ڕه ، گهپی شار چه  سته ری ده به   وته که هریش د مبه یونس پغه ، گۆڕی  )106ل
ھراء،  زه،  یهشید ڕه،  ڕامه کهکی  ڕه گهزائیر،  جهکی  ڕه گهکر،  بهکی  ڕه گهبی یونس،  نه

،  کی نوعمانییه ڕه وای باکوور، گه ینه ت، نه ھهڕۆژی وا ینه ، نه تشانه عه ،قودس ، قاھیره
لییه رکه ده ودبا چی، حه رپه کی ئه ڕه رید، گه کی به ڕه گه زۆری   ره ی ھه زۆربه  ز

ر،  ، سۆمه یه یسه حریر، فه ئمیم، ته کانی ته که ڕه ھا گه روه دانیشتوانیان کوردن، ھه
چوار (کی  ڕه گه. جن ۆری تدا نیشتهساریف کوردکی ز و مه حده زھور، وهر،  سوکه
کو ئستاش  ، تاوه ی کوردییه که و ناوه ه- کی کۆنی شاری موسک هڕ گه  که) سوچ

نینوی دراسات  –د، دھۆک  مه لیل ئیسماعیل محه دکتۆر خه: (رچاوه سه   – ر ماوه ھه
  .  )18في الخصائص الدیموغرافیة للسکان، ل

ناری  که  وته که ده واوی ته به شاری موس  ر وبه مه ک لهد سا سه ی  نزیکه پش 
  شاری موس لهکی  کک یا خانوویه ڕه ھیچ گه  ، واته دیجله ڕووباریئاوای ڕۆژ
  ، که)بی یونس نه(ناوی  گوندکی کوردان به  له  جگه بووه نه  وه ته ھهڕۆژناری  که

:  رچاوه سه –تان بووه خاکی کوردس    ر به سه و کوردی  واوی ته به کی  یه ناوچه
ة  11لی بۆتانی، مدرسة  تاح عه بدولفه دکتۆر عه( اذار أول مدرسة کوردیة في مدین

کی فنکی  وایه ھه و ش که  که ره ڤه ده و  موس  وه کۆنه  ر له ھه.  )17الموصل، ل
ر  به هر ل ، ھه چت رده وزایی ده و پایزاندا گژو گیاو سه  ھاران به  له  میشه ھه و بووه ھه
وه  موس که  شه وه ئه    . ناسراوه) ھاران دایکی دوو به(  به  ی خاکی بادینانه درژکرا

کردنی فارس  به  و  کردنتورک  بکردن، به عاره به  نیا به رانی کوردستان ته داگیرکه
  که شانی داگیرکردنی خاکه م شانبه رده کو ھه ، به ھناوه خاکی کوردستان وازیان نه

  زۆر لهی  چه زۆریش بت بنه بهو،  وهدایی کوردیشیان  وه ته ۆڕینی باری نهوی گ ھه
زۆری   ره ی ھه زۆربه. ی خۆیان وه ته ر نه سه  وه ڕاندۆته کانیان گه کورده  ماه بنه
تی  سیاسه نجامی ئه له م  کوردن، به دا بنچینه له کانی شاری موس  ناوبانگه به  ماه بنه
زۆر  یان به ندکی که و ھه  ری ئایینی ئیسالم ژر کاریگه ندکیان له ھه بکردن عاره به

بۆ و  بووینه  له کوردی فه  که  کانه یه)لیلی جه(ی  ماه دیارترینیان بنه ، ب عاره کراون به
ک  ی سه نزیکهی  ماوه دا )ز1834- 1724/ک1249- 1136(سانی  نوان  لهد سا

ساوی،  لحه ئه: (کانی ماه کان، بنه لیلییه جه  له  گهج.  بردووه ڕوه یان به-موستی  ویالیه
،  شموله کهوات،  جادری، ئاغهسار،  ھوان، بن ھیالل، جۆلبۆ، جومرد، قه لشه ئه
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 له  ، که ی کوردی بووهمران شه/شامرانخی  دا بنچینه له ( چلمرانری،  لعومه ئه
یان  که کان ناوه به م عاره ن، به هکوردستاندا ھ تی ڕۆژھهو  بجه ه ری ھه وروبه ده 

سۆ،  ئال کهلی،  به مۆ جه لی، حه حه چی، سابونچی، مه وهد، )بۆ چلمران  گۆڕیوه
ر  ھه  ، که)سیڕ و مودهشاد ڕهئال  ،زوانی ڕهجم جادر،  نهدۆ،  قهفخون،  شۆشی، شه

  به  کو بووینه ، به کان چووینه لیلییه ردی جه ده  نیا به ک ته و نه  موویان کورد بووینه ھه
  ئاواته و خواست تی  و دوژمنایه)ب عاره( یر ی داگیرکه وه ته و ھزک بۆ نه  پشتیوان

 وه ته و نه له  شک بووینه پشتر خۆیان به  ن، که که کورد ده کانی یهتی وایه ته نه
چ ئیلۆڤیلبرت میخا رخ ئه ھاوچه ڕوسی تناسی ڕۆژھه  بۆ نموونه . مافخوراوه

دا )العراق في سنوات األنتداب البریطاني(رتووکی  ی په)52(  ڕه الپه  یلی، لهیشاشڤنتیم
  له  ، که بکراو کردووه عاره ی شارستانی کوردی به)خاسینان(ھۆزی   ی به ئاماژه
نم، جۆو  کاری چاندنی گهریکی  خهوری شاری موس  کانی چوارده ناوچه

وامی  رده به  ب به کی زۆر خی عاره یه ش ژماره مه ڕای ئه ره سه . شامی بووینه نمه گه
 و موس شاری ناو داگیرکردنی خاکی کورد بۆ  بکردن و عاره ی بهست به مه  به
بکردنی کوردستانیان  عاره شداری به به  که  ی نهخو  ری ھنراون، ئه وروبه ده

،  ی، کینده می، ته له سه یبان، ب، شه غله زد، ته میم، ئه ج، ته زره خه: (ن مانه ئه  کردووه
قیل، بیکات،  نو عه نو خالید، به ع، دلم، به وبه رب، زه زون، حه لبو به یس، ئه بد، قه عه
، شورتان،  یات، شیاھنه لبوحه ، ئه شمته ڕ، ئه ممه والی، لھب، شه گیدات، مه عه
لبوسالم،  ان، ئهلم لبوسه ، ئه ماده لبوحه ، ئه لبوعمره لواوی، ئه لبوغزات، جبور، ئه ئه
: رچاوه سه   -  وافله نه و  دیدی حهجاد،  لبونه واری، ئه وجهلب مدان، ئه لبوحه لبومفرج، ئه ئه

 و سره خه + )1958- 1926الحیاة الحزبیة في الموصل ( تاح بۆتانی، بدولفه دکتۆر عه
 دوای له کورد  و موس موزینی،  عید مه سه +  پارزگای موس  گۆران، کورد له

     ).ئازادی
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می  رده کانی سه کورده  هیوالی و موس شاری واکانی  رمانه فه
  : کان عوسمانییه

  
ی  تدار سه م ده دووه  هک ،) 644-583( تابدا ر کوڕی خه عومه می رده سه  له

  ، له  دا بووه)644-634(سانی  نوان  لهو  تی ئه سه ی ده و، ماوه ئیسالمی بووه
 م که قی یه لباره ی ئه جه رفه ی کوڕی عه مه رسه ھهی )ز641(سای وداو  می ئه رده سه
. نووکرد جی دا نیشته کوردییه  شاره م له و هوھنا  بی بۆ موس ره عا  که  هس بوو که
عوسمان کوڕی  ن الیه  لهزامی  لحه الم ئه کیم کوڕی سه ی زایینی حه)654( سای  له
سانی  نوان  لهو،  تداری ئیسالم بووه سه م ده هسی  ، که)656-576( وه فانه عه
، و موس   له  عوسمانری  نونه  کرا به،  بووه  وه سته ده تی به سه ده  دا)656- 644(

 ج نیشته و  ب عارهھنانی  ی ڕگه له   که بکردنی شاره عاره به  ستیکرد به ویش ده ئه
-17.3.599( بی تالیب لی کوڕی ئه تی عه سه ده می رده سه  له. دا و شاره کردنیان له
-656(سانی  نوان  له  تداری موسمانان بووه سه م ده چواره  که، )28.2.661

بکی  ویش عاره ئه و موس والی   لیاحی کرا به س ئهی ل کوڕی قه هعق همدا، )661
ی موس بکردنی شار عاره به  نیا به کان ته به عاره . م شاره ئه  زۆری ھنایه

ی  ۆچکهشارریش،  وروبه کانی ده و شاره لیان ھاوشت بۆ ناوچه کو په ن، بهوستا وه نه
  وته که ترک ده ند کیلۆمه چهی  نزیکه  کهی کوردیشیان )کرد و نه(یان ) نوکرد(

ۆ  که ت ناوه نانه بکردو، دواتر ته عاره باشووری شاری موس به شیان گۆڕی ب
نزیک  و  دیجلهتی  خۆرھه  وته که و ده شارکی کۆنه: موسی  دیسه حه ،) دیسه حه(

و  یه و شارۆچکه و، نوانی ئه ه-پارزگای موس    ر به سه  دیسه حه. روو زابی سه
 رگی  ی به)126(  ڕه الپه  وی له مه یاقوتی حه.  ه)کم54/ خ فرسه 9(شاری موس

/ نوکردبکراوی  عاره به  دیسه حه: (دا نووسیوتی)معجم البلدان(رتووکی  می په سیه
حمان محدین، حرکات ألخوارج في  بدوله تا عه الدکتۆر عه: ( رچاوه سه -  ه)نوکرد

 ، من منشورات مرکز الدراسات)ز833-661/ ک218- 41(بالد ألکورد و ما جاورھا 
سلمانی  –، الطبعة االولی، مطبعة شڤان، جنوب کوردستان )کوردۆلۆجی(الکوردیة 

   !نت یه گه ده) شاری نوێ(مانای یان نوکرد وکرد  نه. )102ل، 2007
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 وتی ڕکه  ممه شه ڕۆژی  دا، که)تیڤی ڕۆژ(نای  کهمژوویی  کی یه رنامه به  له
 ی زاینییدا)740- 710( کانی ساه  له  کرا که وه خشکرا، باسی ئه دا په)30.10.2004(

  . کردووه یان که ره ڤه ده و س موتی شاری  وایه رمانه کان فه ئزیدییه  کورده
دنا ن سه ڕه په  له ڕوویبۆناو شاری موس  ڕۆژ دوای له  ڕۆژکان  به کۆچی عاره

بی ئیسالمی،  ره کی گرنگی عا یه بنکه  بوو به  کوردییه  و شاره ، تا وای لھات ئه هبوو
   . ی زایینی)750-661(کان  وییه مه ئه می رده سه  لهت  تایبه به

باسی  تداری عه سه م ده دووه ن الیه  لهی زایینی )765( سای  لهکی،  ڕمه خالید به
 بدول عهلی کوڕی  کوڕی عهد  مه کوڕی محه بدول عه( نسووری ری مه عفه بو جه ئه

وای  رمانه فهم  هدوو دا)775- 754(سانی  نوان  له  که) 775-712 باس کوڕی عه
  . والی موس  به  کراوه، غدا به  له  وهبو )ز1258- 750(باسی  عهتی  وه ده

ی  لیفه خه ن الیه  له  ید کوڕی ئانیسه ی کوڕی سهبدول عه ی زایینی)816(سای 
  .   والی موس  باسی کرا به عه

 فی لموکته ئه  ن الیه  له دا)905( سای  لهمدون،  ن باوکی ھیجاء کوڕی حه سه حه
  ، که)908- 878مد  لموعته د ئه حمه لی بن ئه یلال عهفی ب لموکته د ئه حمه بو ئه ئه(بیلال 

  . والی موس  به  کراوه،  باسی بووه تدارکی عه سه ده) 908- 902(سانی  نوان  له
-1107/ ک508-501(والی موس ) تگینی ودودی کوڕی شه مه(دوای کوژرانی 

ر  هگن سه ئاقمیر  گ ئه تابه ئه(اریدا لجووقی بی د سه مه ، سوتان محه)ز1114
بکرێ به ستاق بوو  هڕو دانیشتووی شاری  وره کوردکی لوڕی گه  که) یگ رسه به

 ه بنه  له  ر، که هگن سه میر ئاق. والی موسکانی لوڕستان  گه تابه ئه کوردی کی یه ما
و   خۆیی ن الیه  لهتی موس  ویالیه) 1222-1114/ 619-508( سانی له ،  هبوو
وه کانیدا به وه نه ن حوزنی موکریانی، (:  رچاوه سه – چووه ڕمی  رجه سهحوس
 دوای کوژرانی میر ئاق.  )177- 171، لم هک یهرگی  می حوسن حوزنی، به رھه به

  کوڕی بوو به دینی عزهساک میر  ی بۆ ماوه دا،)1126/ 520( سای  لهر  هگن سه
نگی  دینی زه میر عماده ویش دوای ئه. مرددا )-5211127( سای  له و موس والی 

 ڕۆژی  لهکو  تاوه و موس  والی  بهر بوو  هگن سه کوڕی ئاق دینی عزهبرای میر 
ی )24.9.1145  ممه دووشه  به ر رانبه به/ ک540( می سای دووه بیعی ڕهمی  پنجه
  کک له دینی غازی یه یفه میر سه. ست بوو ده وی به وایی ئه رمانه کوژرا فه زایینی
سای کو  ست تاوه ده  تی موسی گرته تی ویالیه سه دین ده کانی میر عماده کوڕه
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شونی   دین ھاته یفه دین کوڕی میر سه میر قوتبه. کۆچی دواییکرد) 1149/ 544(
دین  دوای مردنی میر قوتبه. والی موس بوو) 1163/ 559(کو سای  و تاوه باوکی

 شونی باوکی  دین ھاته ی کوڕی میر قوتبهدین یفه میر سه دا،)1163/ 559( سای  له
دین کوڕی  دین، میر عزه یفه دوای مردنی میر سه. مرددا )1171/ 567( سای  لهو تا  

 عبانی سای کو شه تاوه و موس والی   ودود بووه دین مه سعود کوڕی قوتبه مه
دین  هسعود، میر نور دین مه دوای مردنی میر عزه. وام بوو رده به) 1193/ 589(

دوای . مرددا )1211/ 607( سای  لهوالی موس تا   نی کوڕی کرا به رسه ئه
والی   ناونرا، بوو به) شا تاھیر(  به  سعودی کوڕی که دین مه و، میر عزه مردنی ئه

ینی  ھه/ 615( سای کی  یه بیعی ڕهی وت و حه  بیستسای مردنی له  موس تا 
سان   نی ده مه ن شای کوڕی ته رسه دین، ئه زهدوای مردنی میر ع. دا)22.6.1218
دین لوولوو  دره به ن الیه  لهکانی  موو کاره م ھه والی موس، به  بوو کرا به

مردو دا )1219/ 616( سای  لهن شا  رسه ئه. کرا رشتی ده رپه براو سه ده ڕوه به
دین لوولوو میری  دره م دیسان به شونی، به  دینی برا بچووکی ھاته سره نه
 مردو کۆتایی به) 1222/ 619( سای  لهدین  سره میر نه. برد ده ڕوه به

  یان گرته-تی موس سه ی لوولوو ده ماه و، بنه  ھات  یه ماه و بنه تی ئه وایه رمانه فه 
تی موس  بردنی ویالیه ڕوه به )1258- 1222/ 657- 619( سای  لهر  ھه. ست ده
دین، شا ساحی کوڕی  دره م دوای مردنی به به.  دینی لوولوو بووه دره ست به ده به
و  ، ئه وه مایه) 1264/ 663( کو سای ویش تاوه ، ئهو موس والی   دین کرا به دره به
میرنشینکی   کران به) کر رمی دیاربه ھه(ناوی  دو موس به ئامه  ی که اهس

ژر   خرایه) کر رمی دیاربه ھه(  و میرنشینه ئه  کهبوو  سادا مان ھه  لهر  ھه .خۆ ربه سه
، )8.2.1265- 1217نگیزخان  ھۆالکۆ کوڕی تولویخان کوڕی جه( تی ھۆالکۆ سه ده
شاری موس  . کان بووه غۆله وای مه رمانه دا فه)1265- 1256(سانی  نوان  له  که
  وته که  کهدا )1261( سای  له کو تاوه  وه می زایینییه یه ی ده ده سه تای ره سه له ر  ھه

تی وتی  وایه رمانه دا فه)1335- 1252(سانی  نوان  له  ، کهکان غۆله ستی مه ژرده
ندین  چه ن الیه  له،  فقاسیایان کردووه قه و کوردستان فارس، میسۆپۆتامیا، شام، 

نویاندا   له،  چووه ڕوه به  یان کورد بووینه زۆربه  کهمیرنشینی جیاجیا میرو 
) 1222-1114/ 619-508(نوان سانی  ی ماوه له   کان که گییه تابه کانی ئه میره
و  ست بووه رده به یان له- موسشاری  ساڵ) 108(ی  نزیکه ی بۆ ماوه  واته
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ی  ماه و بنه  یوبی دینی ئه الحه ش سه وانه موو ئه ڕای ھه ره سه.  یان بردووه ڕوه به
جار  ندین دا چه)1249- 1171(نوان  سانی له ورد بوون، ک  کان که یوبییه ئه
ن     ر به سه  و شاره یان کردووه یاخود ئه که ناوچه و موس تی شاری  وایه رمانه فه وا

 کان گه تابه تی ئه م حکومه کان ھه تورکمانه  م که بده  وه به  وت ئاماژه مه دا ده لره . بووه
ه یانخۆ ربه سهتی  دوو ھۆزو دوو حکومه  به موس  نگی له تی زه م حکومه و ھه    وات

مژوونووس حوسن حوزنی   ی که وه ڕای ئه ره م سه زانن، به دهتورکمان   به
زانت، مژوونووسی  کورد ده  به ت حکومه ر دوو ھهھۆزو  ر دوو ھهانی موکری

رتووکی  ی په)73(  ڕه الپه  دۆخی کوردستانی، لهر د مه مه ناوداری کورد محه
 کۆچیدا) 495( سای  له  که  ی کردووه وه باسی ئه دا)کوردستان کورد ومژووی (

  کیه له رته تی ئه هو ده - 1:  بووه  یه مشوه کانی کوردی به  تابه تی ئه وه پکھاتنی ده
  نگی له تی زه وه ده -3 .خالق ئه  ن له رمه تی شا ئه وه ده -2.  ماردین نکف و سه حه

ر ھه نگال و ، شه زیره ، سوریا، جهموسه ده -4. ولربایجان کانی ئازه تابه تی ئه و .
ردۆخی  ی مه و بۆچوونانه ئه ی گوره  به .کانی لوڕستان تابه تی ئه وه ده -5

م  و ھه  کان گه تابه م ئه ڵ حوزنی موکریانی، ھه گه له  ھاوبۆچوونه  کوردستانی که
      .کانی موس کوردن نگییه زه
کان  عوسمانییه  ی نوان تورکه)23.8.1514(ڕی چادران  شه  ر له تا به موس ھه  
زید  لیم کوڕی بایه سه(م  که لیمی یه م سوتان سه تی سوتانی نۆیه رکردایه سه  به

و،  دا ژیاوه)22.9.1520-10.10.1465(نوان  ی ماوه له   ، که)د فاتیح مه کوڕی محه
تی ئیسالمی  تی ئیمپراتۆریه سه دا ده)22.9.1520- 25.4.1512(نوان  ی ماوه له 

تی شا  رکردایه سه  کان به وییه فه سه  ، فارسه و  ک الیه له بووه   وه سته ده  عوسمانی به
ری  زرنه دامه  ، که)لوالی ر شا ئیسماعیل ھادی ئه فه بو موزه ئه(وی  فه ئیسماعیلی سه

دا )31.5.1524-25.7.1487(نوان  ی ماوه له و،  وی فارسی بووه فه تی سه وه ده
 ی الکه له   بووه وی فه تی سه وه دا شای ده)31.5.1524- 1501( سای  لهو  ژیاوه

  وه ڕی چادرانه شه دوای له موس .  کاندا بووه تی ئرانییه سه ژر ده ، له وه تره
کوردستان ی باکووری )وان( تی رینی ویالیه و به  شتکی پان ده  له  چادران بریتییه(
ی تر کیلۆمه )750(ی  نزیکهی  که پانتاییه شاخ و  نوان دوو زنجیره  وته که ده و 

  وته که و ده دووره  وه ورزه ته خوارووی  له کتر کیلۆمه) 120( و  یه چوارگۆشه
وی  مه ه ژر قه  وته کهدا )1516( سای  لهک ڕ، )ئاوای شاری خۆیڕۆژباکووری 
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  کرا به  وه مه که لیمی یه می عوسمانی سه سوتانی نۆیه ن الیه  لهو،   کان عوسمانییه
  لهر  دا ھه)1517( سای  لهکان  تورکه. کر تی دیاربه ویالیه    ر به سهقکی  نجه سه
ستی  ژرده تی ئیسالمی له الفه م توانیان خه که لیمی یه سوتان سه می رده سه

 سای  لهدواتر . ربنن دا ده) ال ئه ل عه که وه لمته ئه(باسی  ی عه یفهل خه  کان له به عاره
سوتان سلمان قانونی (می عوسمانی  ھه سوتانی دوازده رمانکی فه  بهدا )1539(

) 46(ی  و بۆ ماوه دا ژیاوه)5.9.1566- 1495(نوان  ی ماوه له   که) لیم کوڕی سه
  وه سته ده تی عوسمانی به سه دا ده)5.9.1566-22.9.1520(نوان  ی ماوه له ساڵ 
و   کان وییه فه سهڕکی نوان  شه  چی له که. خۆ ربه سهتکی  ویالیه  ، موس کرا به بووه

 کان وییه فه ستی سه ژرده  وه وته دا، شاری موس که)1623( سای  لهکان  عوسمانییه
  وه وته که  ا، دووبارهد)1626( سای  له  ڕبوونی س ساڵ واته و دوای تپه 

م  رمانکی تری بیسته فه  به دا)1638( سای  پاشان له. کان ستی عوسمانییه ژرده
د کوڕی  مه د کوڕی محه حمه کوڕی ئه م سوتان مورادی چواره(سوتانی عوسمانی 
-1609(نوان  ی ماوه له   ، که)لیم کوڕی سلمان قانونی موراد کوڕی سه

،  دا سوتان بووه)9.2.1640-10.9.1623(نوان  ی ماوه له  و دا ژیاوه)9.2.1640
 به مه  به  وه کرایهدیسان شاری موس ندی ویالیه الم  سه: (رچاوه سه   – تی موس

ل  وه ).76، ل وه بییه ئراقی عاره  تی موس به کانی لکاندنی ویالیه ناوخۆش، ھۆکاره
می عوسمانی  و سیه  سوتانی سی ن یهال  له  که رمانک فه  دا به)1830( سای  له
له و  دا ژیاوه)1839- 1785(سانی  نوان  له  ، که)م حمودی دووه سوتان مه(
بۆ   رچووه ، ده ست بووه ده تی به سه دا ده)1.7.1839- 28.7.1808(نوان  ی ماوه 

رکی تر دا بۆ جا)1879(سای   م دواجار له قک، به نجه کو سه ی موس وه وه گانه
-21.9.1842(نوان  ی ماوه له   کهدا )م میدی دووه بدولحه سوتان عه( می رده سه  له

دا سوتانی )27.4.1909-31.8.1876(نوان  ی ماوه له و،  دا ژیاوه)10.2.1918
 خۆ ربه سهتکی  ندی ویالیه به ، موس کرا مه وتی عوسمانی بووه و حه  سی  ژماره

واو  ینه نه(موس قی  نجه سه( کانی قه نجه سه  ھات له پکده  ، کهتی موس ناوی ویالیه به
و  ر له ھه). سلمانیقی  نجه سه و )ولر ھه و رکوک  که(رکوک  کهقی  نجه سه، )کدھۆ
  یزی پاشای کوڕی حوسن پاشا کرا به دا کات فه)ز1879/ک1296(سای دا،  ساه

م دوای  رکوک، به بۆ که  وه گواسته ی که ته ختی ویالیه ویش پایته والی موس، ئه
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دا بۆ جارکیتر موس )ز1881/ک1298(سای  له کۆتایی   ی س ساڵ واته نزیکه
  . ت ندی ویالیه به مه  وه کرایه

نزیک  ی بۆ ماوه  دا، واته)5.11.1918-4.5.1516(نوان  ی ماوه له کان  عوسمانییه
یان )باشووری کوردستان(تی موس  وایتی ویالیه رمانه د ساڵ فه چوار سه  به

د  تی ئامه ویالیه    ر به سهکی  پارزگایه  یان کرد به-تا موس ره و، سه کردووه
ده). کر دیاربه( ر ھۆکارو  به وکاتی کوردی، له کانی ئه رکرده کی زۆر میرو سه یه تاڕا

 کان و یهعوسمانیبۆ ھاتنی   بووینه ر ڕخۆشکهخۆیان ر  ری ئایینی ئیسالم ھه کاریگه
ناوی  به  کان گوایه نییهعوسما  ، چونکه وه وانه ئه ن الیه  لهیان  که بردنی وته ڕوه به

کانی  وه ته واوی خاکی نه تی ته وایه رمانه وت فه یانه ده  وه تی ئیسالمه الفه خه ئیسالم و
و  ئه ش بۆ گه به. زرنن کی موسمانان دامه کتییه یه و  ن جیھان بکه موسمان و

 تی عوسمانی وه ده  به میرنشینی کوردی بوو) 46(ی  وه ستنه ، به وه ره ی سه بۆچوونه
 وتی ڕکه  له سوتانی عوسمانی کان و کورده  رهنوان می  وتنکی ڕکه پی  به  که
ال  مهری  ژر کاریگه له  هوتن ڕکهم  ئه  کو ئاشکرایه وه. نجامدرا دا ئه)9.8.1515(

  بووه  وه یه)1520 - 1452دلیسی  لی به دین عه ئیدریس حوسامه( لیسیت ئیدریسی به
دا یرو پاشا کوردییهواوی م ر ته سه به سوتان  ڕاوژکاریتلیسی  ال ئیدریسی به مه. کان

م  ئه  ، که بووه) د فاتیح مه م کوڕی محه زیدی دووه لیم کوڕی بایه سه(م  که لیمی یه سه
نوان  ی ماوه له و  دا ژیاوه)22.9.1520- 10.10.1465(نوان  ی ماوه له   سوتانه

له عوسمانی توانی ی  یازده  ی ژماره لیفه کو خه دا وه)25.4.1512-22.9.1520(
  ببنه  ی که وه کان قایل بکات به کورده  ش میره و شه  ر چل کی زۆر کورتدا ھه هی ماوه 

ه) 46(و  ئهکۆی   دواتریش له، و عوسمانی تی  ئیمپراتۆریه  شک له به   میرنشین
) 50(  ی تریش کران به وانه و ئه وه میرنشین مانه) 16(نیا  تهکوردستان،   لهدا  کوردییه

: رچاوه سه   – رۆک خکی کوردیان بۆ دانان سه و که ر یه ھه و کوردی قکی  نجه سه
رجکی  مه. )12کانی کورد، ل تییه وایه ته ی نه وه ندی، بزوتنه فکه ره دکتۆر سادقی شه(

ه  نادرت به   ڕگه  بوو که وه کان ئه عوسمانییه  رسته پهز گه ڕه  تری تورکه   میرنشین
بگومان ! کانیاندا بنن ر سنووری میرنشینه سه کان گۆڕانکاری به کوردییه

  له گرتن ڕگهو،  که وتنه ڕکه ی گوره  بهکان  کورده  شکردنی میرنشینه دابه
ی  ستکی شاردراوه به یان، مه وه کتر گرتنه نیان یاخود یهکا فراوانکردنی سنووره

کارئاسانی  پناوی له ش  سته به و مه ، ئه بووه  وه پشته کانی له تورکه



39 شاری موس  ییکوردستانتمژووی                                                 

رکاتک  کان بوو ھه کی میرنشینه هدوای له ک  ناوبردنی یه و له  ن ڕاگرت سه ستبه ده
ه م ته ھه هڤد ی حه ده کۆتایی سه  کان نزیک به عوسمانییه. وت بیانه   واوی میرنشین

و  و، کۆتایی به  ناوبردن ک له یه دوای له ک  و یه  ئاسانی  کانیان به کورییه
ر  ھه .ساکی خایاند) 170(ی  ماوه  که کان ھات عوسمانییه کورد وی  یمانتییه ھاوپه

سوتان  می رده سه  لهکان  عوسمانییه  ی که وکاته ، تا ئه)1683- 1515( سای  له
نوان  ی ماوه له   ، که)د حمه ئیبراھیم کوڕی ئه  لیفه سلمان کوڕی خه(م  مانی دووهسل

دا )23.7.1691-8.11.1687(نوان  ی ماوه له و  دا ژیاوه)1642-23.7.1691(
و  )مسا نه(ر وتی  سه به  کهکانیاندا  ڕه شه   ، له م بووه و سیه  سوتانی بیست

-14.7.1683(نوان   ی ماوه له   نا که ڤییه ڕی شه  لهپاندبوو  سه یانداوروپا ئه
تی  رۆکایه سه  مسا به مانیا، پۆۆنیاو نه کانی ئه ھزه بوو، ھه  ی  ڕژهددا )12.9.1683

  ، که)John 3. Sobieski – سۆبیسکی یم سیه جۆن(لیتوانیا  –پادشای پۆۆنیا 
شری (و نازناوی  اوهدا ژی)17.6.1696- 17.8.1629(نوان سانی  ی ماوه له 

  به  وره کی گهشکستدا )12.9.1683( وتی ڕکه  له، توانی  بووه ی ھه)پۆۆنیا
و   زیران رۆک وه فای سه مسته  ره تی قه رکردایه سه  به  که بنکانی عوسمانی  ھزه

ه ماپه( – نا نزیک ڤییه  یشتبوونه کانی عوسمانی گه ی ھزه رمانده فه   ڕی ویکیپیدیا ب
  و تکشکاندنه ی ئهدواکان  عوسمانییه .)بی و عاره  کانی دانمارکی، ئینگلیزی مانهز

وی  ھهکانیان داو  کوردییه  الماری میرنشینه ییان په میشه ی ھه کو پیشه وهیان   وره گه
ناوبردنی  له کورد و  له  هو ندنه سه تۆه  به داکانی خۆیان شکستهپۆشکردنی  رده په

  لهوتبوو،  ریان که دا به ڕانه و شه ی له ئابوورییانه  زیانهو  ھا ئه روه ، ھهکانیان میرنشینه
ئاخر چۆن  . وه ھنایه د قات تیان ده سه  و دزینی زو سامانی کورد به  تان ڕگای

کانیان  کی کورتدا میرنشینه یه ماوه  و له  ک الیه مه ی قسه  بهمیری کوردی ) 46(بت  ده
  وکاره زیان به کان خۆشیان حه ر میره گه ، ئه وه ستنه تی عوسمانی ببه به ئیمپراتۆریه

تی  الفه خه و ئایین ری  تلیسی کاریگه ال ئیدریسی به چۆن مه   پم وایهکردبت؟  نه
 و ئایین ری  کاریگه ی زۆرک یه کانیش تاڕاده کورده  ، میره بووه  وه ره سه ئیسالمی به

 به  ش وای لکردبوون که ئایینیه  رییه و کاریگه ر ئه و، ھه وهبو  وه ره سه تیان به الفه خه
   !تی ئیسالمی عوسمانی تری ئیمپراتۆریه ژر چه  ئاسانی بچنه 

وایی  رمانه م سای فه که یه  ر له ، ھه)م که لیمی یه سوتان سه(سوتانی عوسمانی   
م، میری  که گی یه بهدر  دا میر به)1516( سای  له  کوردستان واته  کردنیاندا له
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) 1518(کو سای  ویش تاوه ئه و موس وای  رمانه فه  ی کرد به)بۆتان(میرنشینی 
و  گ له ناوی میر حاجی به یان به گ، کوردکی که در به دوای میر به. وام بوو رده به

سلمان (سوتان سلمانی قانونی   کاتک که. وای موس رمانه فه  کرد به  وه ساه
 سای  له و دا ژیاوه)1566-1495(نوان  سانی له   ، که)لیم ی کوڕی سهقانون

تی  وه ده  رمی به کی فه یه شوه  داگیرکردو به واوی ته به ی تی موس دا ویالیه)1543(
کورد خاکی   له  شک بووه به  هک هت واوی ویالیه ته ی وه ر ئه به لهم  بهعوسمانی گردا، 

گی داسنی  ناوی میر حوسن به رمانک میرکی ئزیدی به فه  کوردستان، به و
دوای الدانی میر حوسنی .  یه ره ڤه و شارو ده وای ئه رمانه فه  زراندو کردی به دامه

گی  د به حمه وای گۆرگیل میر ئه رمانه بیاریدا فه سوتان سلمانی قانونی ،داسنی
ند ساک  چه ناوبراو بۆ  موس، کهوای  رمانه فه  بکرت به دین مسه شهکوڕی میر 

وای  نه رمه فه  ودا کرا به شونی ئه  ی له براکه  ویش کوڕه مانی ئه پاش نه،  وه مایه
حوسن پاشای   دا میر)ز1589- 1588/ک997( سای  له دواتر. شاری ناوبراو

  .  وه شت مانگ مایه و ھه  ساک ی بۆ ماوه و موس والی   کوڕی جانپۆ کرا به
س  ی بۆ ماوهی زایینیدا )1600( سای  لهن پاشا  سه بادینان حه میری میرنشینی  

دا میری ئزیدی داسنی )1650- 1649( سانی له ، دواتریش  ساڵ والی موس بووه
، دا)ز1650-1649/ک1066( سای  له، شاباز پاشا  میرزا پاشا والی موس بووه

سانی   به ر رانبه بهدا کۆچی )1121- 1119( سانی له د پاشا  مه محه  شاسوار زاده
ۆچی ک1146( سای  لهش پاشا  و، مامه  ی زایینی)1707/1708-1709/1710(
یمور  ته(ناوی  به ی باکووری کوردستان)وان(و، کوردکی شاری  )ز1734- 1733/

دا )ز1784/1785- 1783/1784/ک1199-1198(سانی   نوان  له) پاشای وانلی
  .  بووینه) باشووری کوردستان(تی موس  والی ویالیه

 ن الیه  له  که یه دوای له ک  یه  کورده  موو میره ھه و دانانی ئه کانی ھۆکاره  کک له یه   
 ی وه بۆ ئه  وه ڕته گه تی موس، ده واو والی ویالیه رمانه فه  کانی عوسمانی به سوتانه

وه کان نه عوسمانییه  که  ڕاگرتنیو   پشتیوانی و ھاوکاری  ب  به وخۆو هڕاست  یانتوانی
  ھۆکارکی تری دانانی میره. ن بکه  یه و ناوچه وایی ئه رمانه کان، فه دی کورده

ی  وته که ، گرنگی ستراتیژی ھه وه کانی عوسمانییه سوتانه ن الیه  لهکان  کورده
ڵ  گه کانیاندا له وه ونهڕووبو ووبهر  له  و، ویستوویانه  وان بۆ ئه  تی موس بووه ویالیه
و  وه می دانه رھه بهی کوردستان، و چیاکان  خاک  کان سوود له وییه فه سه  فارسه
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کوردن   ی که که ھزو توانای دانیشتوانه و کوردستان ی زۆری  وزه و سه میوه
بۆ   کانیان نگه پانی جه گۆڕه   کاتیشدا کوردستانیان کردبوو به مان ھه  له، رگرن وه

و   م دھات ھه ی وه بۆ ئهناو خاکی خۆیان،  کانیان له ڕه ی شه وه رخستنهدوو
 کانیان له مه رھه به و  بوومرو و به  کانی خۆیان م دانیشتوانه ھا ھه روه کانیان ھه شاره

و سۆزی   ست ھه  ویان داوه م ھه رده ان ھهک تورکه .ربندوو  بهیشتن  زیان پگه 
یان  زۆربه  کهدا، )باشووری کوردستان(تی موس  یهویال  لهکان  ئایینزای کورده

 کان هکو تورک وهیان %)70(ی  نزیکهکان  کورده  که( ڕاکشنن بۆالی خۆیان  سوننه
،  ققه یی، ھه ئزیدی، کاکهی تریش  وانه ئهو،   ن   مکیشیان شیعه کهو   ن موسمانی سوننه

 پناوی له کان،  کورده ڕاکشانیبۆ  کان ی تورکه وه م ھه ئه. ) ن که و جووله کریستان
رکردنی  و مسۆگه  کانیان دوژمنه ر رانبه به  لهبوو کانیان  نگی ھزه پارسه پاراستنی

  واته که .کان فارسه  وییه فه سه دژی  لهکانی داھاتوویاندا  ڕه شه  وتنیان له رکه سه
م  که یه ی پله  بهکان،  هعوسمانیی ن الیه  لهتی موس  بژاردنی والی کورد بۆ ویالیه ھه
و  کی سه یهڕاستیمیش  دووه ی پله  به  و کانی خۆیان بووه ندییه وه رژه به پناوی له  پنرا
 )ی کورد بوونش که زۆری دانیشتوانه  ره ی ھه زۆربهو  خاکی کورد بوو  که خاکه( بوو
نوان  ی وهما له د فازڵ پاشای داغستانی،  مه محه. دابنن ککورد  بوایه ده  بۆیه

ر  ته لی ته عه(  رچاوه سه -   تی موس بووه دا، والی ویالیه)22.1.1910-23.6.1910(
تاھیر پاشا ). 312، ل1927- 1908 الحیاة السیاسیة في کوردستانیی،  نروهتۆفیق 

:  رچاوه سه -  دا والی موس بووه)24.10.1912-13.10.1910(نوان  ی ماوه له 
، 1927- 1908 الحیاة السیاسیة في کوردستانیی،  روهنتۆفیق ر  ته لی ته عه(
-24.10.1912( نوان  لهد پاشای دورزی  سعه ویش ئه دوای ئه دوا به). 316ل

لی  تاح عه بدولفه دکتۆر عه: ( رچاوه سه –والی موس   به  دا کراوه)19.11.1913
 تای ره سه له تا  ھه). 29بۆتانی، الحرکة القومیة الکوردیة التحرریة دراسات ووثائق، ل

کانی موس  ، والییهمی جیھانیشدا که نگی یه ستپکردنی جه و کاتی ده  م ی بیسته ده سه
عید کوڕی  زیف کوڕی سه سلمان کوڕی نه(زیف  سلمان نه  بۆ نموونه  کورد بووینه
-1870(نوان  سانی له   ، که)کوڕی ئیبراھیم جھدی ندی فه زیف ئه سلمان نه

تی  دا والی ویالیه)1.1.1915-19.11.1913(نوان  ی ماوه له و  اوهدا ژی)1927
لی بۆتانی، الحرکة القومیة  تاح عه بدولفه دکتۆر عه: ( رچاوه سه – موس بووه
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د فازیل پاشا  مه ویش محه دوای ئه.  )40+30الکوردیة التحرریة دراسات ووثائق، ل
  .  والی موس  بۆته

 سای  لهبوو، ) تی موس ویالیه(  تی کوردیان که یهم ویال که کان یه عوسمانییه  
نیشتمانی  کورد ور خاکی  سه دا له)سوتان سلمانی قانونی( می رده سه  لهدا )1539(

و  ندی ئه به مه  یش کرا به- زراندو، شاری موس باشووری کوردستان دامه  کورد له
 سای  لهیان م تی دووه ویالیه ھا روه ھه. تی عوسمانی ی ئیمپراتۆریه نویه  ته ویالیه

باشووری   له)  وره سلمانی گه(سوتان سلمان قانونی  می رده سه  لهر  دا ھه)1554(
شاری   ته م ویالیه ختی ئه بوو، پایته) زوور تی شاره ویالیه(  زراند، که دامهکوردستان 

وهی کورد در وره گه  باپیره  کانی گوتییه ن الیه  له  رکوک بوو که که خاکی .  وستکرا
 ن الیه  لهر  کانیش ھه و دوای ھاتنی عوسمانییه  ھاتن  ر له تی موس به ویالیه

  . بردرا ده ڕوه به  وه و سۆران خۆیانه  ن، بابان رده کانی ئه کوردییه  میرنشینه
کان  وییه فه سه  تی موس بوو وای له و گرنگی ویالیه  وتی ستراتیژی که ر ھه ھه  

و   رداگرتن سه ست به ده پناوی له ن،  تکی گونجاو بکه رفه ڕی ده چاوه  کهکردبوو 
مانای   سۆباشی( کر سۆباشی به  کات که. دا-تی موس داگیرکردنی ویالیه

 شنی سوپا و خاوهری ئاورکا سهندی ئاودری یان  کارمهری پۆلیس،  به ڕوه به
  شاری کهیئینک/ ری نکیجه یه/ ری نیچه یه(ی کان رۆکه سه  کک بوو له یه  ، که)نت یه گه ده
ری  به ڕوه به کاتدا مان ھه  لهھا  روه غدا، ھه به  ی عوسمانی له)ھزی نوێ  کاته ده

باقر ( بووه وانی ھه زار پاسه ھه  هوازدد  زۆرتر له  که، بوو غدا بهپۆلیسی گشتی 
کان،  ره سه کان چاره ھۆکاره – کان ڕوداوهیاسین، مژووی خوناوی ئراق 

م،  که ختیار، چاپی یه ال به راوز مه په کی و ی، پشه ساح گه مه نی حهرگا وه
 سای  له، )135ل، 2004سلمانی  –داناز، باشووری کوردستان   چاپخانه

تی یوسف  سه ده  به و کۆتایی وه کی نایه یه غدا کشه ناو شاری به دا له)1623(
م  غدا، به والی به  سۆباشی داوایکرد خۆی بکرت به .غدا ھنا پادشای والی به

  غدا، بۆیه والی نوی به  کردو سلمان پاشای کرده سندی نه سوتانی عوسمانی په
غدای  و به  بت  سوپاوه  وی کرد به فه باسی سه شا عه  کر سۆباشی داوای له به

ر  سه والتی سۆباشی به  هکان ناچاربوون دانبنن ب عوسمانییهش  مه بکات، به ست ڕاده
شاری   ی که وه له  وه شیمان بووه و په والی، ئه  کر کرا به ی به وه دوای ئه.  غداوه   به
تی  یارمه بهکان  وییه فه ئاکامدا سه  لهم  کان بکات، به وییه فه ی سهست ڕادهغدا  به



43 شاری موس  ییکوردستانتمژووی                                                 

 و ری ئه مبهی نۆڤ)28( وتی ڕکه   لهتوانیان سۆباشی دی کوڕی  مه روش محه ده
   – دا بگرن-تی موس ویالیهواوی  تهغداو دواتریش    ر به سه ست به دا ده ساه
قرون من تأریخ العراق الحدیث، سلی لونگریگین ھمالمستر ستیڤ: (رچاوه سه ، أربعة 
کان  وییه فه سهستی  ژرده س ساک له ی بۆ ماوه تی موس  ویالیه  ).80-70ص
ه  دا بۆ جارکی دیکه)1626( سای  لهکان توانیان  عوسمانییه بوو وه ئه،  وه مایه   ب

 سای  لهھا  روه ھه.  وه دا بگرنه که ناوچه و موس ر  سه ست به کان ده تی کورده یارمه
د  حمه م کوڕی ئه موڕادی چواره(م  سوتان موڕادی چواره می رده سه  لهداو )1638(

سانی  نوان  له  ، که)سلمان قانونیلیم کوڕی  د موڕاد کوڕی سه مه کوڕی محه
نوان  ی ماوه له ساڵ   ڤده ی حه و بۆ ماوه دا ژیاوه)1612-10.2.1640(
تی  دووی ئیمۆراتۆریه بیست و  ی ژماره لیفه دا خه)11.9.1623-10.2.1640(

تی  وه ر ده سه  و خرایه بیارکی ئه  تی موس به ، ویالیهئیسالمی عوسمانی بووه
م سای دواتر  ، بهخۆ ربه سهتکی  ویالیه  کاتدا کردیان به مان ھه  له، و عوسمانی 

میر میرزا (ناوی  دا سوتان موراد میرکی کوردی ئزیدی به)1639(سای   له  واته
ی پاشای  زراندو پله واو میری موس دامه رمانه فه  به) 1651- 1600 گی داسنی به

یان - وایتی موس رمانه میرنشینی بادینان، فهکانی  میره  ھا س له روه ھه. خشی پبه
 له  میرکی تری کورد که). لی گ وه سوتان حوسن به(یاندا نوان  لهست  ده  گرتۆته

زۆرتر  ی بۆ ماوهمدا  ھه ڤده ی حه ده سه تای ره سه له   بووه) گ یدی خان به سه(ی  وه نه 
 می رده سه  له .  ی کردووه- وسوایتی م رمانه وت مانگ فه و حه  س ساڵ  له

ه وایتی شاری موس بۆ ماوه رمانه فه  وه مه ی که کاندا به عوسمانییه   ی نزیک ب
کان  لیلییه ی جه ماه بنه  له  جگه  وه ، ئه بووه  هو  کوردهست  ده ساک به) 150- 100(

وایتی  رمانه دا فه)1834- 1726(سانی  نوان  له  لیل ئاغان که بدولجه ی عه وه نه  که
ه بنه  ، که بووه  وه سته ده یان به- شاری موسکری  ی دیاربه له کی کوردی فه یه ما

مین پاشای  ئه  یه ماه و بنه سکی دیاری ئه که. و دواتر ھاتوون بۆ موس بووینه
و  م ئه ، به دا والی موس بووه)1768- 1761(نوان  سانی له   که  لیلی بووه جه
   .نن ب داده عاره  خۆیان به  مۆکه و ئه  بکراون عاره به  یه ماه هبن
  دا بۆ جارکی تر له)1835( سای  لهکو  به ، وه مایه تی نه ویالیه  ر به موس ھه  

نوان  ی ماوه له   دا، که)1839-1785(م  حمودی دووه می سوتان مه رده سه
  وه ، کرایه و سی عوسمانی بووه  یس  دا سوتانی ژماره)28.7.1808-2.7.1839(
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سوتان   دا کاتک که)1876( سای  لهکو  تاوه  وه مایه  یه مشوه و، به  ق نجه به سه
 ی ماوه له   ، که)م که جیدی یه بدولمه مید کوڕی عه بدولحه عه(م  میدی دووه بدولحه عه

-31.8.1876(نوان  ی ماوه له و  دا ژیاوه)10.2.1918-1842(سانی  نوان
تی  وه تی ده سه ، ده وت بووه و حه  سی  ی ژماره لیفه خه  کهدا، )27.4.1909

کاتی  دا له)1879( سای  لهکان  ته و، سیستمی ویالیه  ست ده  عوسمانی گرتۆته
تکی  ویالیه  به  وه دا دانراو، موس بۆ جارکی تریش کرایه)ت پاشا دحه مه(والتی 

  ته رتی ویالیه به ڕوه ی به کان، شوه ته سیستمی ویالیه ی هگور  به. خۆ ربه سه
، وان، )زوور شاره(رکوک  موس، که(کانی  ته ویالیه  کوردستان که  کان له عوسمانییه

. کرا می جیھانی پیاده که نگی یه تا کۆتایی جه ، وه گرته ی ده)زوور دره کر و دیاربه
تی  کان ویالیه دا عوسمانییه)1879( سای  لهر  و ھه  ک یه ڕبوونی ماوه دوای تپه

  ، به وه گرته ده) سلمانی  ولر و ھهرکوک،  که(گاکانی ئستای پارز  زوور که شاره
  تی موس بریتیبوو له وکاتیدا ویالیه له  یه مشوه لکاند، به  وه ه-تی موس ویالیه

: زاکانی قه  ھات له پکده قی موس نجه سهرکوک، سلمانی،  موس، که(کانی  قه نجه سه
زاکانی  قه  له ک ر یه ھهرکوک  قی که نجه ئاکرێ، سهو   نگال دھۆک، زاخۆ، ئامدی، شه

ش بوو -قی سلمانی نجه رچی سه ، ھه وه گرته کفری ده ، کۆیه وڕواندز،   ڕانیهولر،  ھه
ستیڤن :  رچاوه سه -   وه گرته دهی  رگه و مه زوور ، شاره جهب ه زاکانی بازیان، ھه قه

وکاتی  ئه). 376ھمیسلی لۆنگریگ، أربعة قرون من تأریخ العراق الحدیث، ل
کانی  رۆچکهشا وزا واوی قه ته  بهک  زایه کو قه وه  ولری ئستاکه پارزگای ھه

  .  رکوک بووه قی که نجه سه    ر به سه   وه یه ئستاکه
ست  کان توانیان ده عوسمانییه  مدا تورکه سوتان مورادی چواره می رده سه  له  
تی  تا س ویالیه ره ، سهو  بگرن دای ئستا و ئراقه ئهی  وره شکی گه   ر به سه به

 کورد ور خاکی  سه میان له که دووی یه  زراند، که غدایان دامه زوورو به موس، شاره
سرا  ان بهند ساکیش توانی بی سوننه بوو، پاش چه ر خاکی عاره سه میان له ھی سیه
سرا  تی به ناوی ویالیه به  بی شیعه ر خاکی عاره سه م له تی چواره و ویالیه  ن داگیربکه

ه و قه دا پارزگای موس له)1879( سای  له  شدا واته و ساه له. ن دروست بکه   زایان
الم  سه :رچاوه سه – زاخۆو   نگال موس، ئامدی، ئاکرێ، دھۆک، شه: (ھات پکده

  که ،)77، ل وه بییه ئراقی عاره  تی موس به کانی لکاندنی ویالیه هھۆکار ناوخۆش،
ناو خاکی باشووری   ونه که ده ک الیه له  ی کوردین و رۆچکهموویان شارو شا ر ھه ھه
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ر  گه ئه.  یان داوه- وری شاری موس چوار ده ر ھه  وه ی تریشهک الیه له ، و کوردستان 
ش  وکاته تا ئه  که،  وه ه)1920( سای  له  تی ئراقیش واته وه زراندنی ده دامه دوای له 
دا )تی موس ویالیه(کانی باشووری کوردستان  به ناو عاره ستی ئراقی بوون له ھه
 و موس پارزگای   له ب عاره  ت به تایبهکی  یه و نشینگه زاو شارۆچکه ر قه ھه،  بووه نه
ی  که نیشتمانه کورد ور خاکی  سه مووی له ر ھه دا دروستکراب، ھه زیره ری جه ڤه ده
 و و پارزگایه   ر به سهزاکانی تری  قهواوی  ته  ، بۆیه بووه) باشووری کوردستان(

بکردنی خاکی  عاره به ستی به مه  به  ، که)وطنات العربیةمست(بی  کانی عاره نشینگه
  ونه که دروستکراون، ده  ره ڤه و ده ب بۆ ئه و ھنانی عاره و پارزگایه کوردستان له

واوی  ر ته گه ئه  جا گرنگ نییه .ناو باشووری کوردستان کورد وخاکی ر  سه
ی %)100(کان )ستوطنات العربیةم(کان  بییه عاره  نشینگهو   زا نوکان دانیشتوانی قه

کی ر خا سه لهموویان  ھهم پدا  کو ئاماژه روه ھه  ب بن، چونکه کانیان عاره دانیشتوانه
ئراقی   ستی خۆ به بوونی ھه لماندنی نه بۆ سه. باشووری کوردستان دروستکراون

ڤره کانی کۆنگره قه ده: م که یهکانی باشووری کوردستان،  به الی عاره ینزان و   ی س
  ، که65م، ل که د، چاپی یه مه سعود محه ی مه وه کی تر، خوندنه یه وه خوندنه

دکتۆر :  رچاوه سه -   بیستووه ڕا ناوی ئراقیان نه مهکی موس تا سا خه: (نووسیوتی
ر  ھه: م دووه). تی موس ی ویالیه کشه(رتووکی  ی په)80(  ڕه الپه  لهفازڵ حوسن، 

ه  ئاماژهدا،  رچاوه مان سه ی ھه)165-164(کانی  ڕه الپه  لهدکتۆر فازڵ حوسن،   ب
:  تیایدا ھاتووه  که اتک  دهتی موس ی ویالیهپرسی  وه کۆمیسیۆنی توژینه ڕاپۆرتی

  ی لهنیشتمانی ئراقستی  ھه  ن که خه ریده کان ده وه کانی لکۆلینه تاییه ره سه  نجامه ئه(
. وار ی خوندهب عاره ندک ھه  له  ، جگه دا نیه)تی موس ویالیه(کان  ی جناکۆکه ناوچه

 دژی  له   کراوه ئاراسته زۆری به  ، کهو توندڕهبی  عارهی کست ھه  له  جگه  وانه ستی ئه ھه
بینین  کاندا، ده نو کورده ستی نیشتمانی له چی ھه که. تر کانی وه ته نه- کان  بگانه

ستکی  و ھه ته ستکی کوردی تایبه ھه  ، که کردووه شه یی گه وه ته ستکی نه ھه
وه سه   -  نییه  ئراقییانه ة  لقه ئهحمود  زاق مه بدوله مراجعة وتحقیق عه: رچا یسی، والی

یطاني حول والیة الموصل  البر –الموصل تقریر لجنة عصبة األمم بحل النزاع الترکي 
ی )306- 305(ڕه  الپه  دکتۆر فازڵ حوسن له پاشان ).203-202، ل1924-1925

پارتی (رۆکی  سه )اللی میل ده دکتۆر جه(ر زاری  سه داو، له رچاوه مان سه ھه
ی موسوی  ماه ندێ بنه وستی ھه ھه  به  دا ئاماژه)ستقاللحزب اال –یی خۆ ربه سه
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ال النجیفي، ال کشمولة،  (کانی  ماه کو بنه ، وهبات ب ناویان ده عاره  و به ئه  ات کهک ده
  ، که)فا سابونی ی مسته ماه و بنه  ال النقیب، ال سلیمان بگ، ئاغاکانی باب البیض

ک  تی موس، نه بردنی ویالیه ڕوه بۆ به  کردووه ی تورک وه ڕانه گه  پشتیوانیان له
ند  و چه زانینی ئه ئراقی نه  ستی خۆ به ر ھه ش ھه مه ئه  که. ر ئراق سه  موس بخرته

  . دا که ته ویالیه  له  بووینه  مینه که  لمنت که سه تی موس ده ی ویالیه به زار عاره ھه
 ی وه موس دوای ئه والی  بهدا کرا )1808( سای  لهندی موسی،  فه د ئه حمه ئه  
و  ر له ھه. رچوو بۆ ده  وه یه)بابی عالی(دیوانی سوتان  ن الیه  لهزراندنی  رمانی دامه فه

ندی  فه د ئه حمه ئه  ر له چت به پده  که  کی پاشاوه ناوی زه سکی تریش به دا که ساه
تی  سه دا ده)1809( سای  لهی لیل حمود پاشای جه مه.  بووبت، والی موس بووه

  نیمچه) 1834(کو سای  تاوه تی موس ھه ویالیه. ست ده  وته تی موسی که ویالیه
دا، )لیل ئال جه(ی  ماه بنه تی وایه رمانه کاتی فه تی له تایبه ، به بووه کی ھه ییهخۆ ربه سه
  . سادا الدرا مان ھه  له  هبوو ک) حیا پاشا یه(یه  ماه و بنه وای ئه رمانه دوا فه  که
والی ) 1843-1835(نوان  سانی له  )گری زانست ھه( بیرقدار  ئینجه مودح هم  

ناوبردنی  وی له ھه  م له رده و ھه رکی زۆر توندوتیژ بووه فسه ئه  ، کهموس بووه
قرون ، أربعة سلی لۆنگریگیھمن ستیڤ(: رچاوه سه   –  کاندا بووه کوردییه  میرنشینه

دا،  وه نی درژی ده مه ته  له ).140-139من تأریخ العراق الحدیث، ل تی عوسمانی
دوا گۆڕانکاری  ی گوره  به،  کان کراوه رتییه به ڕوه به  ستکاری ناوچه ند جارێ ده چه
ھات  ق پکده نجه س سه  تی موس له نجام درا ویالیه دا ئه)1874( سای  له  که
   : وه رهی خوا یه مشوه به

موس، ئامدی، (زاکانی  قه  له ک ر یه ھه  که): موس(ند  به قی مه نجه سه -1
موویان  ر ھه ھه  خۆی، که  گرته ی ده)و زاخۆ  نگال ئاکرێ، دھۆک، شه

 .باشووری کوردستان  ونه که و ده  کوردین
،   ڕانیهولر،  رکوک، ھه که(زاکانی  قه  له ک ر یه ھه  که: رکوک قی که نجه سه -2

 موویان کوردین ر ھه وانیش ھه ئه  ، کهخۆی  گرته ی ده)ڕواندزو   کفری،  کۆیه
 . هو  کوردستانهباشووری   ونه که و ده 

سلمانی، بازیان، (زاکانی  قه  له ک ر یه ھهویش  ئه  که: قی سلمانی سنجه -3
کو دوو  وانیش وه ئه  خۆی، که  گرته ی ده)زوور و شاره  رگه ، مه بجه ه ھه
باشووری نو   ونه که و ده  موویان کوردین ر ھه پشوو ھهی  که قه نجه سه
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توی یادداشتی دوو  لهم بۆتانی،  مه  کاکه: ( رچاوه سه -   هو  کوردستانه
  .)35، لشاردا

 م جار که بۆ یه) موس(ی  نامه فته ی ھه مین ژماره که دا یه)25.8.1880( وتی ڕکه  له  
: رچاوه سه   -   هرچوو ناو شاری موس ده تورکی له و  بی عارهکانی  زمانه ر دوو ھه به
لی  تاح عه بدولفه عهم دکتۆر  ، به)177مژوودا، ل  کورد له ڕۆژیی، رد مید گه حه(

دا )الحرکة القومیة الکوردیة وثائق عن(رتووکی  ی په)597(  ڕه الپه  بۆتانی، له
کو  دا وه)25.6.1885( وتی ڕکه  له موس ی ڕۆژنامهی  مین ژماره که یه: (نووسیوتی

وتی  تا مانگی حه می ھه که خولی یه  ، که رچووه تی موس ده رمی ویالیه فه ی ڕۆژنامه
نگی  ستپکردنی جه تای ده ره تا سه می ھه خولی دووه.  وام بووه رده ده) 1908(سای 

ن  لهیشی م خولی سیه.  وام بووه رده دا به)1914( سای  لهمی جیھانی  که یه  نوا
یی،  ر تۆفیق نروه ته لی ته عه:  رچاوه سه -  وام بووه رده به) 1934- 13.11.1918(

  ). 305، ل1927-1908الحیاة السیاسیة في کوردستان 
تی  ی دانیشتوانی ویالیه%)85(ی  نزیکهکورد   ی ڕژه  ی که وه ڕای ئه ره سه  یرکه سه  

چی  ، که )43لکی ب وت، ل مبۆرن، کورد گهلۆ   ڕۆینه( :رچاوه سه - موس بووینه
کی  یه نامه فته یان ھه ی ڕۆژنامه  له  ھاتووه کار نه بهو  رامۆش کراوه فهزمانی کوردی 

 کورد وی پرس  پشتیوانی زۆری له   که ڕۆژنامه   نده ر چه ھه،  که ته ویالیه  ت به تایبه
) تی موس ویالیه(ری کوردستان دانیشتوانی باشوو کورد وکی  خه  واکانی ڕه  مافه

  ڕه الپه  لهمین،  فا ئه وشروان مسته ی موس، نه بوکراوه  ت به باره سه .کرد ده
-1898(وانی کوردی  نامهڕۆژمژووی   ک له یه ڕه ند الپه چه(رتووکی  ی په)158(

  هلبی  عاره تورکی و  موس به ی ڕۆژنامه: (تینووسیودا، )م که رگی یه ، به)1918
   ).چوو رده دا ده)1918-1885(سانی  نوان

ری  نیوه و پنجی مانگی یه چوار وتی ڕکه،   ممه چوارشه ممه و انی سشهڕۆژ  له  
عید کوڕی  شخ سه( حمود عیدی باوکی شخ مه شخ سه  کاتک کهدا، )1909(سای 

بوون  ده کورد فتا حه  میان زۆرتر له رجه سه  که )عید د کوردی شخ سه حمه شخ ئه
سیش بریندار کران،  د که ی سه نزیکه و  نھیدکرا شهڵ  په پالنکی چه  موس به  له
  به  ساته م کاره پاش ئه.  تی موس بووه بی والی ویالیه له کی پاشای حه ریق زه فه

والی   پاشا کرا به شید ڕهبی الدراو،  له کی پاشا حه ریق زه فهی مانگک  نزیکه
 و  مان قارهحمودی  ھاوار، شخ مه سوڵ ڕهد  مه محه: ( رچاوه سه – وستی م ویالیه
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وهڕبالک  ن الیه  لهم،  که رگی یه کوردستان، به خواروویی  که ته وه ده ،  ۆز چاپکرا
لی، الکورد في الوثائق  دکتۆر عوسمان عه+  163، ل1990ریتانیا  به –ن  نده له

 –یاني للبحوث والنشر، جنوب کوردستان الطبعة االولی، مؤسسة موکر البریطانیة،
  . )101-93، ل2008ولر  ھه
و  ی به)211(  ژمارهبیاری   ئراقدا، به  بی له عسی شۆڤینیستی عاره تی به حکومه   نا
کری  ن به سه د حه حمه تی ئه رۆکایه سه  دا به)تی شۆڕش رکردایه نی سه نجومه ئه(

  ، پارزگای دھۆکی له رچووه دا ده)27.5.1969( وتی ڕکه  له  ، کهو دیکتاتۆر  شۆڤینی
  پکھنا، که) دی مزوری و شاره  دھۆک، زاخۆ، ئامدی، ئاکرێ(زاکانی  قه  له ک ر یه ھه
الدکتور خلیل إسماعیل االستاذ : ( رچاوه سه – پارزگای موس  شک بوون له به

اجي، سیاسة التعریب محمود ح یي و عمر، سیروان کاکه  محمد، الدکتور محمد عبدالله
 ک الیه له عس  و به  کان ییهدام سه ی و بیاره ئه. )40في أقلیم کوردستان العراق، ص

له   ب بووه عاره  ی ڕژهی  وه رزکردنه به کورد و  ی ڕژهی  وه کردنه م که پناوی له 
نجام  ئه  بهکارئاسانی بۆ  ستی به مه  به  وه ی تریشهک الیه له ھا  روه پارزگای موس، ھه 

و   یی ک، کاکه به ت کوردانی ئزیدی، شه تایبه بکردنی مرۆڤی کورد به عاره یاندنی به گه
ب  عاره  خۆیان به ی وه بۆ ئهر  سه  خستنه ستۆی زۆریان ده په پاه  ڕی که ڕگه گه

   .ن ناونووس بکه
  ی ڕژهیان نجا سادا، توان په ی ماوه له کانی ئراق،  رسته پهز گه ڕه  ته حکومه  
م  کهدانیشتوانی ئراق   ی ڕژهر ئاستی  سه لهکۆی دانیشتوانی کورد   دا له%)10.8(

دانیشتوانی   ی ڕژهر  سه  چۆته   ی ڕژهو  ئه  دا نامنی که وه له، گومانیش  وه نه بکه
ئراقدا  وتی  لهکورد   ی ڕژهدا )1947( سای  له  بۆ نموونه. ئراقدا  ب له عاره

   یه ڕژهو  دا ئه)1997( سای  له  نجا ساڵ واته چی دوای په ، که دا بووه%)30.4(
ئراقی   کورد له  ی ڕژهدا  نجا ساه و په ئه ی ماوه له واته  ، کهدا%)19.6(بۆ   زیوه دابه
 – می کردووه ر ئاستی ئراق که سه دا له%)10.8(ی  ڕژه بهدا، -دام سه و عس  به

پاکتاوکردنی   ت به ند پرسیارکی تایبه می چه ، وهزیز عه ر وھه ل جهال جه: ( رچاوه سه
-7، ل)2002(، زستانی سای )11(  رکوک، ژماره کوردستان، گۆڤاری که  ژادی له نه

داو لکاندنی )25.10.1920( وتی ڕکه  لهتی ئراق  وه زراندنی ده دامه پاش له.  )34
 وتی ڕکه  له) تی موس ویالیه(کوردستان باشووری خاکی واوی  تهی  ملیانه زۆره

ئیمپریالیزمی (نی  ب گوته کو عاره ی وه ستکرده ده  ته وه و ده بهدا، )16.12.1925(
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 دوای له   چونکهن،  وان بکه کو ماون سوپاسی ئه تاوه ب ھه عاره  بوایه ده  ، که)ئینگلیزی
ۆ بییان  تکی عاره وه ند ده هچان ک ئینگلیزهمی جیھانی  که نگی یه کۆتایی پھنانی جه ب

  بهو پارزگای موس  شار  ب له عاره کورد ودانیشتوانی   ی ڕژهن، زراند دامه
کان یان  وه ته ی نه ه و کۆمه  کان کان، ئینگلیزه به کان، عاره کانی تورکه هڕاپۆرت ی گوره

 ڕاپۆرتی  له  بۆ نموونه،  لکتر نزیک بووه کان ڕژهیان   کورد زۆرتر بووه
کاندا  وه ته ی نه ه کۆمه    ر به سهی )تی موس ی پرسی ویالیه وه کۆمیسیۆنی توژینه(

و ھی  وه ته رزکراوه پارزگای موس به  ب له عاره  ی ڕژه  وه دنییاییه به  ، که ھاتووه
ی دانیشتوانی %)39(ب  ش ئینجا عاره وه ڕای ئه ره ، سه وه ته مکراوه کوردیش که

رکوک  عید سۆفی، پارزگای که د سه مه محه:  هرچاو سه – ی موسی پکھناوهپارزگا
  کۆمیسیۆنی ناوبراو له  زانین که کو ده روه ھه.  )295ییدا، لز گه ڕهناو پاکتاوکردنی  له

 ڕاپۆرتیدواتر و،  ردانی شاری موسی کردووه دا سه)1925(ری سای  نیوه مانگی یه
  له  نجاو دوو ساڵ واته چی دوای په ، که کردووه ن ئامادهکا وه ر لکۆینه سه خۆی له

ۆ   وه رزبۆته بهکی وا  یه شوه به  وه ه%)39(  لهب  عاره  ی ڕژهدا )1977( سای ب
عید  د سه مه محه: ( رچاوه سه -انی پارزگای موس کای دانیشتوی ت%)85.4(

مان  وه ش ئه وه ئه.  )295ا، لییدز گه ڕهناو پاکتاوکردنی  رکوک له سۆفی، پارزگای که
ن  خاوه و  ست بی باده ی عاره وه ته دا نه ساه) 52(و  ئه ی ماوه له   خات که رده بۆ ده

ب بۆ دانیشتوانی پارزگای  ی عاره%)46.4(  ی ڕژهتی  توانیویهئراقدا،   ت له سه ده
 کورد وی  یانهمل زۆره ی وه ڕاگواستنه نجامی ئه له ش  مه موس زیاد بکات، ئه

ی  تیرهندین ھۆزو  و چه  ڕی ڕگه یی، گه ک، کاکه به ناچارکردنی کوردانی ئزیدی، شه
  ب و له بۆ عاره  هو  کورده  خۆیان له یی وه ته ی کوردی بۆ گۆڕینی باری نه دیکه

  ڕ له ممه شه خی  لهت  تایبه ر به بی کۆچه زار عاره دان ھه ھنانی سه مان کاتدا ھه
جکردنیان  و نیشته و پارزگایه بۆ ئه  وه هجدو حیجازو باشووری ئراق کانی نه انهبیاب
ر خاکی پارزگای موسی  سه له و کوردی تری ی کان  و ناوچه  دێ دھات، شاره  له
 ڕابردووشدا  رانی کوردستان له کو داگیرکه روه ھه ،باشووری کوردستان  له شک به
ستی  ده کان به تورکه   بۆ نموونه ! و کردووه یه کورددا په دژی  لهیان  تانه و سیاسه ئه
تورک   یاتیان به لوو به ، ده نه نگه ک، زه به یی، ئزیدی، شه کاکه  کورده  وه سته نقه ئه

 تی ی ویالیه رمی تورکی سانه فه ڕاپۆرتی  له  ی که وه ڕای ئه ره سه  وه نا، ئه داده
ه نگه ی زه تیره  ت به باره دا، سه)ی زایینی1912 –ی کۆچی 1330(موس بۆ سای    ن
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ق زا هبدول مراجعة وتحقیق عه :رچاوه سه -) کی کوردین یه تیره  نه نگه زه: ( نووسرابوو
یسی، والیة الموصل تقریر لجنة عصبة األمم الخاصة بحل النزاع الترکي  حمود قه مه
ی   ڕه مان الپه ھه  له ر ھه). 104، ل1925-1924البریطاني حول والیة الموصل  –

ه کانماندا توانیمان بگه وه لکۆینه  له: ( دا ھاتووه وه ره سه  ناوبراو لهی  رچاوه سه   ین
و  ، ھیچ خوودن وکور یز گه ڕهله   ، که)لۆ ده(لف  و ده  نه نگه کانی زه تیره  ی که وه ئه
ی  بوونی تیره ھه ڕاستی  ینه مانتوانی بگه م نه به.  هنیی نیان سه ڕهتورکی  وشتکی ڕه

تی موس  ی ویالیه رمی سانه فه ڕاپۆرتی،  یه نه نگه زه  ت به باره رچی سه ھه. تاتران
  وان له ئه  ت که ی ده که قه ، ده)ی زایینی1906 –ی کۆچی 1324(بۆ سای 

 واوی ته به ش  یه و شارۆچکه و دانیشتوانی ئه  جن دا نیشته)گل -گیل (دی  شاره
 ،دای پشوو رچاوه سه ی)105(  ڕه الپه  له ، کانه ییه کاکه  ت به باره چی سهر ھه ).دنکور

و باری   وان ی ئهیکوردت  و، ھیچ گومانک له  هن سه ڕهکوردی  یی کاکه(:  ھاتووه
رست،  پهز گه ڕهدامی  سه ڕژمی ڕووخانی دوای له ش  ئستاکه ).ییان ناکرت وه ته نه
و   ی خۆیان ئزیدی و شۆڤینیانه  ندی وه رژه ری به پوه  ر به ھه ب رهتدارانی عا سه ده

و  ندین تیره ڵ چه گه یلی له و کوردی فه  یی نن، کوردی کاکه ب داده عاره  ک به به شه
و   یی کاکه  کورده  ھۆزه  ت به باره سه .کورد دانانن  بهھۆزی تری کوردی 

رتووکی  ی په)146(  ڕه الپه  سباک له اکر خه، دکتۆر شر عفه له کانی ته هماولیانیی
و  ئه. نیشن دا داده یه و شارۆچکه ب له عاره کورد و: (دا نووسیوتی)العراق الشمالي(

دانیشتوانی   ی ڕژهترین  وره کان ناسراون گه رییه عفه له ته  ی به کوردانه  ھۆزه
ن  هی ڕژهھۆزی کوڕکوڕی کوردی ئزیدی   وه. ر پکدنن عفه له ته کی باشی دانیشتوا

  و تورکه  شۆڤینی  به زۆری عاره  ره ی ھه زۆربه  که کاتکدا  له  وه ئه). پکدنن
ی ھیچ  وه نن، بئه تورکمانی داده و  بی عارهشارکی   ر به عفه له کان شاری ته تۆرانییه

  بهت  باره ر سه ھه. ن بکه  یه شارهو  ن ئه تی کوردی خاوه وایه ته ستی نه ی ھهچاو ڕه
رتووکی  په  ری له لعومه یاسین ئهر،  عفه له ی ته جی شارۆچکه کانی نیشته هکورد  ھۆزه

ر دوو تیپن،  عفه له کی ته خه: (دا، نووسیوتی)منیة االدباء في تأریخ الموصل الحدباء(
  لهش تی یه کۆمه ندی پوهمان  ڕو ھه ککیان بباوه و یه  و ماولیانن )یی کاکه(سارلیان 

 -  رکوک دروست بووه کانی پارزگای که ییه و کاکه  کان رییه عفه له ھۆزی ته نوان
یاسین   ی که وه ئه ).134ل پارزگای موس،  و گۆران، کورد له سره خه:  رچاوه سه
کی  ره دانیشتوانی سه نیا کورد ته  خات که رده بۆمانی ده  ری باسیکردووه لعومه ئه
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 یی و کاکه  به  که ری ناوبراو دانیشتوانی شاره نووسه  رن، چونکه هعف له ی ته شارۆچکه
دکتۆر شاکر   له  هجگ. ی کوردین کیان دوو تیرهر دوو ھه  بات که ماولیان ناوده

کورد   ر به عفه له ری دانیشتوانی ته لعومه ب یاسین ئه ری عاره سباک نووسه خه
 !ر ناکات عفه له ته  ب له ان یان عارهبوونی تورکم  ک به یه و، ھیچ ئاماژه  نت داده
،  ه)شخان نگال و شه(ی کوردی ئزیدی  شارۆچکه ر دوو ھه  ت به باره رچی سه ھه
  یه مشوه به دا،)6(  ڕه الپه  له، )ئینسکلۆپیدیای ئیسالمدا  کورد له(رتووکی  په  وه ئه

و  ی ئه وه ھنانه). کانن ئزیدییه  نیشتمانی کوردهو شخان   نگال شه: (باسی کردوون
  و تورکمانه کان شۆڤینییه  به بۆ عاره  مکه کو وه زۆرتر وه  وه ره ی سه نموونانه
کو  ، به شاری موس نییه نی سه ڕهنی  ک کورد خاوه نه  پیان وایه  کان، که تۆرانییه

گای پارز  له  گوندکیش نییه  ک بگره یه ک، شارۆچکه یه ناوچه  نی تاکه کورد خاوه
ره  بهچی  که. موسینه ی گوکۆژوویی، جوگرافی  وه لکان  تنۆگرافییه و ئه  م

واوی پارزگای موس،  ته  وه و مژووه ، جوگرافیاز گه ڕه ڕووی  له  وت که که رده ده 
  !  نیشتمانی کورد بووه و خاک

له ) ی ئیشتراکیب عسی عاره حزبی به(تی  تایبه به و ئراق  کانی ڕژمهر  گه ئه  باشه  
 و ئراق ری  رانسه سه  کورد له  ی ڕژهی %)11(نجا سادا توانیبتیان  په ی ماوه 
ندیان  چه  ی ڕژهبت  ، ده وه نه بکه م که پارزگای موس  کورد له  ی ڕژهی %)46.4(

بیان  عاره به و  بی عارهر خاکی ئراقی  سه  خاکی باشووری کوردستان خستبته  له
ر سنووری  سه  وته که کانیان ده که سنووره ی و پارزگایانه ت ئه تایبه ، بهکردبت

ت  باره سه  که  وه ک لکۆینه یه ژماره ی گوره  بهکوردستان؟  پارزگاکانی باشووری
ستی  ژرده له  ی که و خاکه ئه(رمی کوردستانی ئازاد  ھه،  نجام دراوه ئه  هپرس م به

زار  و دوو ھه  ی چل نزیکهنیا  ته)  کورد دایه و تان کوردسرمی  تی ھه حکومه
المحامي طارق جامباز و الدکتورة (: رچاوه سه   –یه  تر چوارگۆشه کیلۆمه) 41.939(

یی، کوردستان العراق وجنوب السودان من الحکم الذاتي الی الفدرالیة،  ان دزهڕۆژ
خاکی باشووری  ی%)68(ی  نزیکه  کهوت  که رده ش بۆمان ده مه ، به )51ل

  ستی ژرده لهداگیرکراوی   ر به ش ھه کو ئستاکه و تاوه ب کراوه عاره کوردستان به
  ! وه مایته بی شۆڤینی عاره

کانی تری الواز،  وه ته بکردنی نه عاره و به  فراوانخوازی خاک و وتان داگیرکردنی   
بی  ره ی عا وه ئه، بی ئیسالمی عاره و  ب عارهکولتوری   له  شکه دا بهڕاستی  له
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ناوی  می ئیسالمی به رده بی سه و عاره) غاره(ناوی  به) جاھلیة(زانی  می نه رده سه
موو جیاوازییان   ڕۆکدا به ناوه لهن،  یکه و ده و شۆڤینیزمی ئستاکه کردویانه   فتوحات

 داگیرکردنو   بیسیزم و ئیمپریالیزمی پان عاره  ئیمپریالیزمی ئیسالمی  له  جگهو،  نییه
ه.   نییه  دیکهشتکی  کانی تر وه ته و نیشتمانی نه  ر داگرتنی خاک سه ستبه و ده    ب

 تی وه شت ده ھه کۆی  لهتوانیان ب  ، عاره لماندووه بۆمانی سه  مژوو که ی گوره
و نیشتمانی   خاک  و شونه نیا ئه ته  به  که(بی  ی عاره دوورگه  نیمچه  بی له عاره

  مانای وایه  و سنووره ی ئه وه ره ده  ب له جبوونی عاره ، نیشته ب بووه عاره ین سه ڕه
دوای  ، دروستکردووه بۆ خۆیتی  وه بی ده نیشتمانی عاره ی روه ده  لهب  عاره  که
ناوی  لهری کردوون یان  دهو  کانی تری داگیری کردووه وه ته ی خاکی نه وه ئه

ت  وه ده  چوارده  ب توانیویانه عاره  واته ت، که وه ده و دوو  بیست  ن به بیکه )بردوون
بی  ی عاره دوورگه  نیمچه ی پوانه .زرنن بی دامه ی خاکی نیشتمانی عاره وه  ره ده   له

 ر سه تی له وه شت ده م پکرد ھه کو ئاماژه وهر ھهبی،  و نیشتمانی عاره  یان خاک
وه ، به زراوه دامه تی سعودیه -1: ( تری چوارگۆشه کیلۆمه  به  شبووه دابه  یه مشو  

 -4، )212.460(ممان  وتی عه -3، )527.970(ن  مه وتی یه -2، )2.149.690(
کوت وتی  - 6، )83.600(ئیمارات وتی  - 5، )92.300(ن  ئوردهوتی 

 تری لۆمهکی) 665(ین  حره بهوتی  - 8، )11.437(ر  ته قهوتی  -7، )17.820(
  کاته ده) بی ی عاره دوورگه  نیمچه  له(بستان  کۆی تکای خاکی عارهو،  یه ارگۆشهچو

تری  و دوو کیلۆمه  دو چل زارو نۆ سه و پنج ھه ت وه و نه  س ملیۆن) 3.095.942(
و بیری فراوانخوازی   کانی داگیرکردن نجامی پرۆسه ئه  ھا له روه ھه).  چوارگۆشه

ناوی  کانیان به ی داگیرکردنه رده پهژر  له  که  وه بییه هئیمپریالیزمی ئیسالمی عار
 ملیۆن  هد) 10.963.106( ی پوانهتوانیان  جیان کردن، جبه)  وه فتوحاتی ئیسالمییه(
  ، واته تری چوارگۆشه کیلۆمه  ش شهو  د زارو سه و س ھه  ست دو شه و نۆ سه 

 خاک  نه بکه  وه کانی دیکه وه ته خاکی نه  ی خاکی خۆیان له د پوانه قه  ی چوار به نزیکه
وتی  - 1: ( تری چوارگۆشه کیلۆمه  به  یه  وه خواره  یه شوهم به  و نیشتمانی خۆیان، که 

لیبیا وتی ، )2.381.741(زائیر  جهوتی  -2، )2.505.810(سودان 
، )1.001.450(میسر وتی  -5، )1.284.000(چاد وتی  -4، )1.759.540(
-437.072(ئراق  -8، )446.550(غریب  مهوتی  -7، )637.657(سۆماڵ تی و

129.111 تی، )307.961 =ی باشووری کوردستان  وانهپبی  کۆماری عاره و
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ی  پوانه 18.300-185.180(سوریا  وتی -10، )266.000(بیابانی دیموکراتی 
 وتی -12، )163.610(تونس  وتی -11، )166.880 =ئاوای کوردستان ڕۆژ

ر  مه کۆماری جزر قه وتی - 14، )10.452(لوبنان  وتی -13، )23.000(جیبۆتی 
و  یه وهڕگا بی به م وتی عاره و سیه  کو بیست ستینیش وه له ھا فه روه ، ھه)2.235(

  وته  و چوارده ی تکای ئه پوانه).  یه تری چوارگۆشه کیلۆمه) 6.220(ی  که پوانه
و س   ست شهدو  سه نۆو   ملیۆن  هد) 10.963.106(  کاته ستین ده له ڵ خاکی فه هگ له
ی  دوورگه  ی نیمچه پوانه  کاتک که.  تری چوارگۆشه کیلۆمه  ش شهو  د زارو سه ھه

ڵ  گه بت، له  تری چوارگۆشه کیلۆمه) 3.095.942(   که شت وته ھه  بی واته عاره
سنووری نیشتمانی  ی وه ره ده  لهی که  بییه عاره  وته  و چوارده ی خاکی ئه پوانه
) 10.963.106(   کاته ده  ستین که له ی فه ڵ پوانه گه له  بی دروست بووینه عاره

و دوو   ر بیست ی خاکی ھه کۆی پوانه  وکاته ، ئه وه ینه کۆبکه  تری چوارگۆشه کیلۆمه
زارو  ھه نۆو  نجا پهو   ملیۆن  چوارده )14.059.048(  کاته ستین ده له و فه که وته
دیا به( – تری چوارگۆشه کیلۆمه شت و ھه چل  کانی دانمارکی، ئینگلیزی زمانه  ویکیپی

  .  )بی و عاره 
کانی  ناو فتوحاته و به  داگیرکردن ڕگای  لهب  خاکی عاره ک الیه له   واته که  

ی خۆی،  قینه هڕاستی خاکی  د پوانه قه  به ر رانبه بهی پنج جار  نزیکه  بۆته  وه ئیسالمه
 بیست وی  بۆ نزیکه  وه شت وته ھه  بی له ی وتانی عاره ژماره  وه ی تریشهک الیه له 

  لهکان  به ھا عاره روه پشوو، ھه  به ر رانبه بهی س  نزیکه  بۆته  واته ت، که وه س ده
    ر به سهسانی  که  شکی زۆر له ی بهت توانیویه  وه ه)فتوحات( کان داگیرکارییه ڕگای

، فینیقی، ری، قیپتی ربه مازیغ، به س، ئه رکه کورد، ئاشووری، چیچان، چه(کانی  وه ته نه
کان توانیان  به عاره. ب عاره  ن به بکه) فریقی و ئه  که الز، جولهتی،  به نهدورزی، 

  زرنن، بۆ نموونه بی دامه کانی تری ناعاره وه ته ر خاکی نه سه ت له وه ده  چوارده
نعانی، عیبرانی،  کهکان، سوریا ھی  ئاشووری، میسر ھی قیپتییه کورد وئراق ھی (

زائیر  کان، جه و دورزییه  و فینیقی  کان تییه به لوبنان ھی نهکان،  دورزییهو   کان فینیقییه
و   قیو فینی  کان کان، تونس ھی قرتاچییه مازیغیه و ئه  کان رییه ربه ھی به

 و  بی عاره  له  سۆمای زمانکی جیایه( فریقی ئهو   زنجیکان، سۆماڵ ھی  یهمازیغی ئه
قییه ئه  زنجییه ، سودان ھی)ن ب تیناگه عاره و ھۆزی   کان ییهمازیغ ئه، لیبیا ھی کان فری

بی بیابانی  کان، کۆماری عاره رییه ربه و به  مازیغ غریب ھی ئه مه، فریقی لیبۆی ئه
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ه ئهو   ری ربه به ھی )ی پۆلیساریۆ ره تی به رۆکایه سه  به( راتیدیموک   مازیغی
باکووری   ب له وتانی عاره، کان فریقییه ئهو   کان زنجییه ، جیبۆتی ھیکان فریقییه ئه
، کان فریقییه ئه ر ھی مه کۆماری جزر قه، ) کان رییه ربه و به  مازیغی ئه(فریقیا ھی  ئه
و   کانی دانمارکی، ئینگلیزی زمانه  ویکیپیدیا به( – کان بووه که لهستینیش ھی جوو له فه

  .  )بی عاره
خۆیان   یان له م پرسیاره ئه انڕۆژ له ک ڕۆژتی کورد،  رکردایه سه کورد و  باشه  

  له کورد وی  وه کانی تواندنه ھۆکاره  که  وه کردۆته  وه ، یان بیریان له کردووه
کورد   کهکو ئستا کوردستان چین؟ یاخود بۆچی تاوهی خاکی  کورتدانی پوانه

ی  و ژماره  ی که ی خاکه پوانه و  ب عارهی  م ژماره ھه  که کاتکدا  له؟  بووه ی نهڕزگار
سی کورد  م که ھه  وه وانه پچه  چی به ، که فراوانبوون دایه بوون وزۆر  کانی له وته

دا ڕۆژ دوای له  ڕۆژی خاکی کوردستان  وانهم پ و ھه  کرن ب ده عاره به) تاکی کورد(
و  خاکی خۆی، ئه پاراستنیڕای  ره ب توانی سه بۆچی عاره ؟ وه بته سکتر ده رته به

ر نیشتمانی خۆی، بۆ  سه  و بیخاته  داگیربکاتکانی تریش  وه ته ی نه فراوانه  خاکه
تی  ویالیه    ر به سه قی نجه کۆی بیست سه  م له ھه ڤده ی حه ده کۆتایی سه  له  نموونه

عدی  دکتۆر سه: (رچاوه سه   –قی کوردی بووه  نجه سه  سزده  غدای عوسمانی، به
روتی، کوردستان واالمپراتوریة العثمانیة في تطور سیاسة الھیمنة في  عوسمان ھه
  قه نجه سه  و سزده ی ئه وه جیاتی ئه ، له )101-99م، ص1851- 1514کوردستان 

ری ئایینی  ژر کاریگه له  ب ی عاره که وته حه چی ، که وه ی تر بتوننه که هوت حه  کوردییه
باشووری کوردستان   رنا له خۆ ھه!  وه ان تواندۆتهکوردی ی که سزدهئیسالمدا 

-5(و  به ڕگا ست و ده  ت بگرته سه ده  یبایهکورد بیتوان  بوایه ، ده)تی موس ویالیه(
دا بوونیان - ناو شاری موس نیا له ته  به  کهدا،  نه  هک ته بی ویالیه ی عاره%)10
ر  سه  نه و بیخه  ڕاکشن) تی موس ویالیه(واوی باشووری کوردستان  بوو، ته ھه
ی خاکی %)68(ی  نزیکه  ن که مان ببه مۆکه ی ئه رده م ده ، بهو ئراق تی  وه ده

ی ک الیه  له،  وه ڕننه ی بگهوت بۆ کورد و نایانه باشووری کوردستانیان داگیرکردووه
ک،  به بکردنی کوردانی ئزیدی، شه عاره به وی ھه  لهکو ئستاش  تاوه تریش ھه

   !وامن رده ی تری کوردی به ندین ھۆزو تیره و چه  ڕی ڕگه یی، گه کاکه
  م له رده فارس ھه و  ب عارهتورک،   له  دوژمنانی ئمه م بۆچی و تناگه  نازانم  

تی  وایه ته ی نه و گۆڕینی باری پکھاته  داگیرکردن  ستیان به ده  وه مانه- کان هخت پایته
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ته  وه و ده  ت وان میرنشین، ویالیه ؟ ئایا ئه کردووه کوردستان ی و شارانه ئه
یی خۆیان  وه ته ر ئاساییشی نه بۆسه  که ترسیداره مه  ری ماره سه  کان به کوردییه

ی  و گۆڕینی باری پکھاته  داگیرکردن  ن به که ست ده ده  ووه له  زانن، بۆیه ده
 سارد  بۆ نموونه  کانی خۆیان؟ وه ته نه ندی وه رژه به  لهیی  وه ته دیمۆگرافیای نه

م  خوڕهتی میدی،  وه ختی ده دانی پایته مه تی لیدیا، ھه وه ختی ده پایته )شت رده سه(
 )تی موس ویالیه(اشووری کوردستان ختی ب موس پایتهختی لوڕستان،  ئابادی پایته

   .زووری کوردی تی شاره ختی ویالیه رکوکی پایته و که
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  :باشووری کوردستان کورد وگرنگی شارو پارزگای موس بۆ 
  
باشووری   له  شک بووه به ڕابردوودا  لهشاری موس   ی که وه ڕای ئه ره سه  

 می رده سه  لهر  مژوو ھه درژایی  بهر  گیرکهبی دا چی عاره کوردستان، که
 پی  بهوامی  رده به  به ،ش کو ئستاکه تاوه کان ھه کانی میلیشیا ئیسالمییه داگیرکارییه

و  م شار یی ئه وه ته ی نه وی گۆڕینی باری پکھاته ھه  له  و پالنکی تۆکمه خشه نه
کان کۆتایی  زیانی کورده  رجک به مه  به ،ندی خۆیان وه رژه بۆ به  بووینه  پارزگایه

رمی  گرنگی شارو پارزگای موس بۆ باشووری کوردستان یاخود ھه. پبت
مۆو دواڕۆژدا بۆ باشووری  ئه  رکوک له گرنگی شاری که  ر له گه کوردستان، ئه

  .   متر نییه رگیز که ھه  وه بت ئه کوردستان زۆرتر نه
گرنگترینیان   کرت که دی ده ند خاکدا به چه  هگرنگی شارو پارزگای موس ل  
   :ن وه ی خواره مانه ئه

و  ئهتیکی یوتنی جیۆپۆل که ھه و موس شاری  گرنگی شونی ستراتیژی .1
  له ک ر یه ھه کانی دراوس وته  به کوردستان باشووری   ، که شاره

ستی  ردهژ(ڕۆژئاوای کوردستان ، )تورکیاستی  ژرده(باکووری کوردستان 
 .  وه ستته به ده ئراق ھا روه ھه) سوریا

بۆ باشووری و پارزگای موس  شار ربازی ی سهستراتیژشونی گرنگی  .2
ر ھرشکی  ھه م رده به له   وره ی گهرک مپه له  بته ده ک الیه له   کهکوردستان 

ر  سه ر شاری موس له گه ئه  وه ی ترهک الیه له و سوریا،  کانی تورکیا وته
  وه ئهتی ئراق بت،  وه ده و  ب عاره    ر به سه و  بت باشووری کوردستان نه

ی  نزیکه  کهولر  ی شاری ھه که خته پایته و کوردستان م باشووری  رده ھه
ی  شه ڕه ژر ھه  هون که ، دهشاری موس تی ڕۆژھه  وته که تر ده کیلۆمه) 95(

کانی  گرنگه  ره ھه  ھۆکاره  کک له یه. ئراقی تی وه ده و  ب عارهی وخۆ هڕاست
کی باشووری  نی خه ی کۆمه)1991(ھاری سای  به ڕینی ڕاپهشکستی 

رست،  پهز گه ڕهی  دام و میلیشیای عروبه سه ڕژمیی  وه کوردستان و ھاتنه
ی  ره به و پالنی  خشه ی نه گوره بهکردنی شاری موس بوو  نه ڕزگار
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ستۆی خۆی،  ئه  ی گرتبووه م شاره نک ڕزگارکردنی ئه یهال  کوردستانی که
 . رامۆش کرد ی فه که ی ڕزگارکردنه خشه م نه به

و  ئه  که ،پارزگای موس بۆ باشووری کوردستان  گرنگی ئابووری .3
و  گازھا  روه ھه، ) کانی ژاه(  ینزاله عه  له وت نه  به  نده مه وه ده  پارزگایه

ندین  و چه سروشتی  ی رچاوه سه. کانزاکان و وی ژر زه ی خاوی سته ره که
  .  تیایه ی وره زراوی گه و دامه کارگه

ئاوی  و کان سروشتییه  رچاوه سه  ڕووی  له موس ندی پارزگای مه وه ده .4
کرت  ده  که.  وه هڕووبارو  ئه  ڕژنه ده  کانی تر که لقه و  دیجله ڕووباری

،  وه م بۆ خواردنه رگرت ھه وودی لوهموو باشووری کوردستان س ھه
ی تری  ندین پۆژه و چه با ی کاره م ھنانی وزه رھه ی به ئاودری، پۆژه

 . خوکردنی ماسی کو به وه خش سوودبه
م  رھه ی بۆ به واکه گونجاوی ئاووھه و موس ندی خاکی پارزگای  مه وه ده .5

م  ھه  ت که تایبه به.  وزه سه جات و ، میوه وه دانه  وکای لهھنانی کشت
 انھار دایکی دوو به  بهبت و  وز ده و گۆڵ سه م پایزان گیا ھاران و ھه به

وه   وه و دانه  و میوه  وزه کانی سه م ھنانی گشت جۆره رھه و بۆ به  ناسرا
 . شت ده

6.  زگای موسوانه وره گه  وه یه که فراوانی خاکه ڕووی  لهپاریه ی ھه ترین پ  
بۆ   رکه تیده ش یارمه مه ئه.  یه تری چوارگۆشه کیلۆمه) 40.955(ی  نزیکه  که

  .بواری جیاجیادا زۆر  له ی که فراوانی پوانه  رگرتن له وه سوود
7.  زگای موسترین شاری باشووری  وره گه  وه دانیشتوانه ڕووی  لهپار

ملیۆن ) 3(ی  نزیکه  و  یه ی دانیشتوانی ھه زۆرترین ژماره  ، که کوردستانه
رنی  ری ئه کاریگه  و پارزگایه ی دانیشتوانی ئه زۆری ژماره. بت دهس  که
 . بت بۆ باشووری کوردستان ده نی الیه  فره

ه ،ربگیرت وه  دیجله ڕووباری  سوود لهکورد کاتی پویستدا  کرت له ده .8   ب
و  ره به  وه ه-باشووری کوردستان  له  وه گواستنهوانی و  شتییه کهستی  به مه

 .  وه وانه پچه به ھا  روه ، ھه وه ره جیھانی ده و ئراق تورکیا، 
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 کورد و  له ک ر یه ھهی کان یهندی پوه نوان  لهراوردک  به
  :  وه ئایینزاکانی تره و ئایین  و  وه ته نه  ب به عاره

  
دژی   تی تایبه بهو  النی ئراق گهزووی  ئاره و خواست  ب  به  ی ئستا که و ئراقه ئه  

ی )تی موس ویالیه(خاکی باشووری کوردستان  دوو  له،  زواوه مه کورد داخواستی 
،  ب پکھاتووه ی عاره سرای شیعه و به  غدای سوننه تی به ویالیه ر دوو ھه و کوردی 

ت ھهڕۆژبوه ک داد تهر  به له: م که ، یه بوونیشی زۆر ئاسانه  پارچه  و پارچه  وه ش
بیاری لکاندنی  و کوردستان داگیرکردنی باشووری  نجامی ئه له   ته وه و ده ئه ی وه ئه

  به ی عاره شیعه کورد و  کی که ره ی سه خواستی دوو پکھاته دژی  له   ملیانه زۆره
: م دووه .وام نابت رده به ر سهۆرداریش تاو ز  پاندن سهداگیرکردن،  ، دروستبووه

نکۆی  ، بت  ست و باده تدار سه نیا تیدا ده ته  ب به عاره  تک کهو ی وه ر ئه به له
و   دا بکات)باشووری کوردستان(خاکی کورد و   نیشتمانبوونی   واویش له ته
م،  ستهموو  ھه و له  ، جگهب دابنت ی عاره وه ته نه  شک له به  ی کوردیش به وه ته نه

کانی تری  وه ته و نه  بکردنی خاک عاره رکوتکردن، کوشتن، به زۆرداری، سه
، کوژی، کیمیاباران شتار، کۆمهکورددا، کو دژی  لهت  تایبه به ئراقی  چوارچوه

و  شتا دو ھه نفالکردنی سه کان، ئه نفالکردنی بارزانییه یلی، ئه نفالکردنی کوردی فه ئه
باشووری  ی خاکی%)68(بکردنی  عاره به کورد وزار مرۆڤی بتاوانی  دوو ھه

ه باره سه !! وه همنت ده  ملیانه کگرتوویی زۆره یه  به وا و ر کوردستان، چۆن تاسه   ت ب
مید،  بدولحه ریف عه زیز شه ر عه پارزهداگیرکردنی باشووری کوردستان، 

   ڕه الپه  کاندا، له سته کۆتایی سای شه  زیری دادی ئراقی له و وه دار تمه سیاسه
  دا نییه وه گومان له: (دا، نووسیوتی)المسألة الکوردیة في العراق(ی رتووک ی په)36(

ڕاستی  ناوه و کوردستان باشووری  نوان  لهتی  یه کۆمه و  ئابووری ندی پوه  که
 چی لکاندنی ، که رانه بیانۆی لکاندنی داگیرکه  نابنه  یانهندی پوهو  م ئه ، به یه ئراقدا ھه

ی  رانه ی ئابووبه رانه لکاندنکی داگیرکه  وه ه- ئراق  هباشووری کوردستان ب
کو  بی وه واھیدانی مافناسکی عاره گه  له  گرنگترین شت بۆ ئمه ). یه رستانه په ھه
باشووری   ی که وه مان به گه له  بۆچوونه ناوبراو ھاو  که  یه وه ریف، ئه زیز شه عه

نجامی  ئه  ک له ، نه داگیرکراوه  وه ی ئراقهت وه ده و  ب عاره ن الیه  لهکوردستان 
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  کو زۆر له کیان گرتبت، وه یه  م وته ئهڵ  گه له  کی ئازادانه و گشتپرسییه  نگدان ده
  . و کردیان  ن که ی بۆ ده شه ران بانگه داگیرکه و  ب عاره

وه مه ب له و ھزری عاره وه بیرکردنه  ت به باره سه    دوای له اق ندارتی خاکی ئر ڕ خا
تی  ، ویالیه بی سوننه غدای عاره تی به ویالیه(  ر س ھهی  ملیانه ستنی زۆره به وه پکه

وان  ، ئه)ی کوردی)باشووری کوردستان(تی موس  و ویالیه بی شیعه سرای عاره به
ۆ  .بن شی عاره که و دانیشتوانه به واوی خاکی ئراق خاکی عاره ته  که  ر پیان وایه ھه ب
م  که یه  لهکانی ئراقی  که دوا یه ک له یه  ستووره واوی ده ته  بوانه(نیاری زۆرتر زا
و ئراقی نا ی به)2005(ستووری سای  ده   گاته تا ده  وه ه)1925(ستووری سای  ده

ی کان وه ته نه و  ب عارهخاکی   له  شک به  ئراق بهموویان  ھه  ، کهیافیدڕ و  وه ته نه فره
  رکرده ی سه ش زۆربه ئستاکه. ب دانراون ی عاره وه ته نه  له  شک به  به ئراقیش

 شی که له گه و  ب عارهئراق خاکی   که  وه نه که ده  کان لدوانی وا دووباره به عاره
  له  ی که وه ڕای ئه ره سه  وه ، ئهب ی عاره وه ته نه  باون له شکی دانه به )النی ئراقی گه(

 و  وه ته نه  وتکی فره  ، ئراق به)2005( دام سه ڕژمی ڕووخانیدوای ستووری  ده
 م له   نده ر چه ھه. کات ده  ب پناسه عاره کورد وشی نوان  وتکی ھاوبه

کو  ئراق وه  ویان داوه کان ھه شوه  ک له یه شوه  کان به به شدا عاره ستووره ده
ئراق : ت ده  مدا که سیه ی ماده له ت  تایبه بهن،  بکه  بی پناسه تکی عاره وه ده
و   بییه ری کارای کۆمکاری عاره زرنه ندامکی دامه و ئه  جیھانی ئیسالمی  له  شکه به

بی،  ره تانی عا وه ی کۆمکاری ده ننامه ی به)1(ی  ماده  له. )تی یه که ننامه ندی به پابه
  که ،کان پکدت بییه عاره خۆ ربه سه  ته وه ده  بی له ره تانی عا وه کۆمکاری ده: (ت ده

، مافی خۆ ربه سهبی  تانی عاره وه ده  له ک ر یه ھهو    یان کردووه ننامه و به ی ئهواژۆ
ی کۆمکاری  ننامه کی به ی یه ادهم ی گوره  به ). و کۆمکاره ناو ئه بنه  یه یان ھه وه ئه
  یان خستۆته واژه سته و ده ، ئه شاردراوه نیازکی  کان به به ارهع  کهبی،  تانی عاره وه ده

 ئراق بتیی عارهی  پرسی ناسنامه داھاتوودا له ی  وه بۆ ئهستووری ئراقی،  ناو ده
کی  یه ند ماده موارکردنی چه کانی ھه کۆمیسیۆنه  له  ئستاکه  ، که وه پشه  بھننه

پم   کهن،  که ئراق ده بتیی عارهی  ناسنامهی  ستووردا باسی جگیرکردنی پناسه ده
وهستی  به مه  لهمانی ئراق  رله په  رانی کورد له نونه   وایه ی ئراق  وه ستنه بهی  شاردرا

کان  به ی عاره هئاییند نیازی له  ،و بئاگا بووینهکان  به عاره  ته وه کۆمکاری ده  به
ب  ی عاره که دانیشتوانه و  بی عارهتکی  وه ده ووداڕابرد  لهر ئراق  گه ئه! یشتوون گه نه
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) تی موس ویالیه(ی باشووری کوردستان  مکارانه گردانی سته دوای له   وه بووبن، ئه
  دا، ئراق بۆته)16.12.1925( وتی ڕکه  لهبی  ئراقی عاره  رمی به کی فه یه شوه به
شکی  ھا به روه ، ھه ب عاره و کوردی  وه ته نه ر دوو ھهشی  تکی ھاوبه وه ده

و   شکی نیشتمان ی تریشی به که شه ، به و خاکی کورده  شکی نیشتمان ی به هک هخاک
ی، ز گه ڕه ڕووی  لهرگیز  ھه) تی موس ویالیه(باشووری کوردستان .  به خاکی عاره

  له ک ر یه ھه(تی ئراق  وه ده  له  بووه شک نه به  وه و جوگرافییه  مژوویی
  . دا)سرا غداو به کانی به ته ویالیه

ر  سه بی له و عاره  و ناسراوی بیانی تی دیار سایه بۆچوونی که  ت به باره سه  
ک  تییه سایه که ند چه بۆچوونی  به  ، ئاماژهئراقی  و ناسنامه  یز گه ڕهی  پکھاته

 سانی له   که، )گریگسلی لۆنین ھمستیڤ(ریتانی  داری به تمه سیاسه رو فسه ئه. م ده ده
وه ری به فسه ئراقدا ئه  ریتانی له بهتی  سه ده تی  ڕ مه له،  بردن بووه ڕراق، نووسیوئ :
المستر (: رچاوه سه   -  بووه بی نه رگیز وتکی عاره ھه  وه ییهز گه ڕه ڕووی  لهئراق (

ت  باره سه ).20لنگریگ، أربعة قرون من تأریخ العراق الحدیث، لۆ سلییمن ھستیڤ
  ڕه الپه  لهبی ئراقی،  سباکی جوگرافیناسی عاره مان پرس، دکتۆر شاکر خه ھه  به
تکی  وه ن ده ر ته ک ھه ئراق نه: (ت دهدا )ی کورد له سه مه(رتووکی  ی په)6(

ر دکتۆر شاک  کهی  یه پناسه م ئه ). کوردییه –بی  تکی عاره وه کو ده ، به بی نییه عاره
ی  ویژدانانه کی به یه توانین بین پناسه ، دهتی کردوویه ی ئراق بۆ ناسنامه  سباک خه
قییه کی عاره تییه سایه که ئراقی بی  عارهرستانی  پهز گه ڕهبۆچوونی می  وه و  بی ئرا
ھا  روه ھه. بن شی عاره که له گه و  بی عارهی ئراق وتک  ی که وه له  وه داته ده
ی )2(  ڕه الپه  له: ریف زیز شه عهبی ئراقی،  و ناسراوی عاره تی ئاشتیخواز هسای که

 ی وه ر ئه به له: (ت دا ده)المسألة الکوردیة في العراق(رتووکی  می په چاپی چواره
  رکردنی کشه سه چاره  کهیی،  وه ته نه  رمکی فره ھه  له   ئراق پکھاتووه

  هپرسرکردنی  سه چاره ب  به،  پشخستن ستی و   بهر سهپرسی  یکان ییه بنچینه
ویسته   بۆیه. و ناکرت هم سته ئهکان تیایدا  ییه وه ته نه کۆشه ر ھه سه لهپکی دژ  موو تر
موو  ر ھه سه له  پویستهھا  روه نگریان، ھه کانی الیه رسته په کۆنه  رو ھزه داگیرکه  به

 پناوی له ، کاربکات   و وته وتنی ئه شکهپ ستی و   بهر سه ڕگایرکی  تکۆشه
 رکی سه ی چاره شوه به  کانه وه ته ری پرسی نه سه چاره  کی که ره باتی سه خه

 تی ایهز گه ڕهو جیاوازی   مارگیری ردکی ده موو گه ، ھه ی پرۆلیتاریانه تییانه وه نوده
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کی  یه شوه به  رک که سه چاره. تر تی البه وایه ته ی نه وه وسانه و چه   رستی په ھهو  
وه چه  وه ته نووسی نه چاره  ئازادانه  مدا که نگاوی یه ھه  کان دیاری بکرت، له وسا

لی  نووسی گه چاره نیدیاریکردی مافی  رکردنی پرسی کورد، پرسی ئازادانه سه چاره
 ی گوره  به). یکوردی خۆ ربه سهتی  وه زراندنی ده و دامه وه مافی جیابوونه  ، بهکورد

وت  که رده بۆمان ده ،ریف زیز شه عهبی ئراقی  عاره یگناوبان ری به بۆچوونی نووسه
  پکدت، چونکه  ب عاره کورد وی  وه ته نه دوو خاکی  له  تکه وه ده تی ئراق وه ده  که
  له  کهش شی به که شکی پکھاته به و کوردستان خاکی   له  شکه ی به که شکی خاکه به
   . ی کورد وه ته نه
ڕی،  بباوه  ر له و ئایینک بت ھه  ڕک ر بیروباوه گری ھه نی یان ھه مرۆڤ خاوه  
 یی، کۆمۆنیستی وه ته ڕی نه وپه ئه ،ڕاست پ، ، چه له ئیسالمی، کریستان، فهشتی،  رده زه

کان  سته ژرده  وه ته هکانی ن مافه  واوی به ڕی ته باوه  رناسیۆنالیستی، پویسته نته و ئه 
تی  وه زراندنی ده و دامه وه و جیابوونه  یڕزگار مافی  لهو، پشتیوانی   بت ھه
گیرکراوه  کان وساوه چه  وه ته ی نهخۆ ربه سه ر  ھه   پم وایهکان بکات،  و خاک دا

  که ڕه گری بیروباوه زاری بۆ ھه رمه شه نیا تهبت،   وه کارک دژی ئه بۆچوون و
   .      ھت جده و به  ھنت ده
 ی بزارباسی   کهم،  بکه ک یه نموونه ند چه  به  ئاماژهتا  ره م سه ده وده ھهدا  لره  
ئراقی   به )تی موس ویالیه(زۆر لکاندنی باشووری کوردستان  بهبینی  ده

. ن که ، ده شیعه کورد و  له ک ر یه ھه کانی کرداره رچه ھا په روه ، ھه وه بییه عاره
له ر  ھه ی وه ر ئه به لهناکات، زۆر  ی  وه ھنانه  نموونه  کورد پویست به  ت به باره سه

  و شۆڕش که  بات ر خه به  نای بردۆته ، کورد په که ته وه زراندنی ده دامه ڕۆژی م که یه 
  و لکاندنه ان بهک کورده  نت که یه گه ده  وه ش ئه مه ئه، وامه رده ر به کو ئستاش ھه تاوه

کانی  ڕه الپه ی گوره  بهمیان  که یه  که  وه دنمه  نموونه ند چهم  بهقایلنین،   ملیانه زۆره
-1924وثائق بریطانیة عن تشکیل دولة کوردیة مستقلة (رتووکی  ی په)214- 207(

  به  دا، که)لی بۆتانی تاح عه بدولفه شکردنی دکتۆر عه و پشکه  ، ئاماده1927
ی ڕوکنری  فسه بۆ ئه  رکی ھزی ئاسمانی ئراق که فسه ئه ڕاپۆرتی  به ستنی شتبهپ

  یی ئراق له رمانده فه –یی ھزی ئاسمانی  رمانده گای فه باره  م له که ئیستخباراتی یه
 دا که ڕاپۆرته  له. تی دا ناردوویه)22.9.1927( وتی ڕکهی )2/10(  ژماره به غدا  به
تی ئراقی  حکومه ن الیه  لهپدراو   گهس بۆچوونی پارتکی کوردی ڕرپر به ری فسه ئه
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 و  ڕین ڕاپهکان  به عاره دژی  لهبا  ڕن لمان گه: (ت ده  که کورده  پارته  ڕوو که خاته ده
ین،  ڵ ناکه یسه بژاردنی فه و پاپشتی ھه  کوردین  ئمه. ین ریانکه وتی خۆمان ده  له
نگیری بۆ  وخۆ ناچاریانکردین سوندی الیه کی ناڕاسته یه شوه کان به ریتانییه م به به
تی  سه ده  له ڕقیدا )باشووری کوردستان(وتدا  ری رانسه سه له کورد . و بخۆین ئه

  مانتاره رله زیرو په وه  له  بگره و  ب عارهندی  ب، کارمه ب، سوپای عاره عاره
مان  ھه ی گوره  بهر  یشیان ھهم ھی دووه ).بدان تی عاره خزمه  له  که  کانیشه کورده

-215( کانی ڕه الپه  ، له)داواکاری دانیشتوان( ژر ناوی له  ، که یه وه ره ی سه نامه گه به
ماستی دانیشتوانی سلمانی،  و ده رکرده بۆچوونی سهو،  وه ته دا بوکراوه)218

ب  عاره واوی ته به تورکمانین،  کورد و  ئمه: (ت ده  رکوکن، که که ولر و ھه
خۆمان   ڕن ئمه ان گهن لم سند ناکه مان په ر داواکه هگ ئه،   وه ینه که تده ڕه

موو شونک  ھه  کان، له وه ته ی نه ه کۆمه. ین به ده  ڕوه کانی خۆمان به کاروباره
ه اماندهر ن گه وانمان گوتبوو ئه کۆمیسیۆنی ئه  به  ئمه. کرت تی لده فره نه   ن
ر  ی ھهست ڕاده با. ب بین ڵ عاره گه ک ناخوازین له یه شوه ھیچ  بهکان،  ریتانییه به

به کان  وه ته ی نه ه چی کۆمه ب، که عاره  له  ن جگه ن بیکه که ھزکی ترمان ده
. )ن بکه  وایی ئمه رمانه فه ی وه بۆ ئهکان کرد  به ی عارهست ڕادهیان  ئمه  وه وانه پچه 

  ڕه الپه  ڤیچ الزاریف، له ۆنهیمیخائیل سیم ڕوسی تناسی ڕۆژھهو   مژوونووس
ه: ( یکردووه هو دا باسی ئه)1923-1917(المسألة الکوردیة (رتووکی  ی په)50(   ب

زراندنی  ندی دامه وه رژه به  نگیان دابوو له ده  کان که موسمانه  به عاره ی وانه پچه
کیان  یه یاننامه نگال به کانی چیای شه ئزیدییه و موس کانی  وردهبی، ک تکی عاره وه ده
بی  عاره کی رتییه به ڕوه بهزراندنی  دامه دژی  لهدا  که گشتییه  یهڕاپرسیکاتی  له

مس ب (: نووسیوتی )گیست. جۆن س(ر  کو نووسه روه ش ھه دوا نموونه ). یاند ڕاگه
 ،ی  مانگی  لهگرترود بس  نجا که په  که  کردووه  وه ی به دا ئاماژه)1919(دووی سا

کانی  ناوی ئزیدییه کیان به یه یاننامه کان، به ئزیدیییه  رۆکه واوی سه یاندا تهنوان  له
 ژر  وت بخرنه یانه وان ده ئه بوو یاند ڕاگهتیایدا   رکرد، که و موس ده کر دیاربه

بی  کی عاره وت میرییه رگیز نایانه ھه  وه،  زن ریتانیای مه رشتی به رپه سه
تأریخ .. الحیاة بین الکورد گیست، . جۆن س(:  رچاوه سه –وایان بت  رمانه فه

 ڕای شوڕش و ره سه). 394میل مزوری، ل ترجمة عیماد جهاإلیزدیین، 
کانی  که دوا یه ک له یه  ته ڵ حکومه گه وخۆی کورد له هڕاست ی وه ڕووبوونه ڕووبه
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ی  وه پرۆتستی ئهندین جار  چهو یاداشتیشدا  یاننامه به ڕگای  لهورد ئراقدا، ک
بدا  ڵ عاره گه لهوت  نایه و ئراق تی  ر حکومه سه  خرته نه  ی وه بۆ ئه  کردووه

    .بژین  وه که یه به
م  به .م که وانیش ده کرداری ئه رچه په   به  ، ئاماژهکانیشه شیعه  ت به باره رچی سه ھه  
وه   ر به سهدوو نوو  م، که ستی پبکه سانی بیانی ده بیروبۆچوونی که  بها ب کانی  نا
الملف : حرب الخلیج(رتووکی  ی په)24(  ڕه الپه  له) رو ئریک لۆران ر سالینجه پییه(

یویست  ده  ، که هرچ تیی وینستۆن چه می شتایه رھه ئراق به: ( دا، نووسیویانه)السري
ھیچ شتکی   ، که وه ستته ببه  وه ئراقه  موس به و رکوک  کهوتی  ی نه دوو کگه

لی  گه  ر س ھه  ش بوو یهو ھۆ ر ئه به لهر  ھه،  بوو دا نه و وته ڵ ئه گه له  شیان ھاوبه
کتردا  ڵ یه گه بوو، له شیان نه و ھاوبه  ک ک یه ھیچ شتکی وه  که  و شیعه  کورد، سوننه

 یز گه ڕهله کان  کورده  وا بوو، چونکه ش کارکی ناڕه وه ئه. دانو لکی گر وه کۆکرده
  وه ئایینیشه ڕووی  لهو   ین وروپی ئهھیندو  دا بنچینه له وان  کو ئه سامی نین، به

تی  وه ستکردتیی ده تی ده سه مووی خه ھه  و شتانه ئه. یان موسمانی سونین زۆربه
خورشید، کرکوک قلب   مه کتۆر فوئاد حهد: رچاوه سه -   دیاره ئراقیان پوه

الملف السري، : بیار سالینجر، إریک لوران، حرب الخلیج  ، له80کوردستان، ص
تان،  وه ئیستراتژیی ده و کوردستان نی،  ده حوسنی مه+   ریگرتووه دا وه)24ص
  وتۆته دا که2009می سای  چاپی دووه  م له ، به300ل، م که چاپی یهم،  که رگی یه به
تی ئراقدا،  وه زراندنی ده کاتی دامه له  وت، که که رده ده بۆمان دا وه ره سه  له ).304ل
کو دوو  روه ھه  ، چونکه  چاوکراوه ڕه  بی سونه عاره ئینگلیز وندی  وه رژه نیا به ته

و   شتکھیچ   و شیعه  کانی کورد، سونه ، پکھاته یان پداوه ئاماژه  که ره نووسه
   .یاندانوان  له  بووه ش نه کی ھاوبه ندییه وه رژه به
 ڕابردوودا  لهھیچ کاتک ئراق : (ت تی ئراق ده وه ده  ت به باره سه )دان ئۆریل(  
  که  مکدا رده سه  ، سنووری ئستای ئراق له بووه نه خۆ ربه سهکی سیاسی  یه که یه

خواستی وتانی  و   ر ویست سه له  که،  بیریانه باشی به  کان به زیندووه  زۆر له
   -    وه ره کانی ده ندییه وه رژه تکردنی به خزمه پناوی له زۆری  کشراوه به  وه بگانه

 ری مسه پیکۆو ترازاندنی جه –رزنجی، سایکس  لی به ید عه د سه حمه ئه: رچاوه سه
  لمن که سه ده  وه ئه) ئۆریل دان(ی  و لدوانه ئه). 77ی کوردی باشوور، ل کشه

ی کورد،  وه کۆکردنه و ئراق   زۆر لکاندنی باشووری کوردستان به ڕای به ره سه



 64    شاری موس  ییکوردستانتمژووی 

  ر س ھهزۆر دروستکراو،  تی به وه ک ده یه ی چوارچوه  لهب  ی عاره و شیعه  سوننه
وه رگیز نه ھه  که کییه ره سه  پکھاته ڵ  یسه ھا شا فه روه ھه. بگونجن  وه که یه به  یانتوانی

-20.5.1883لھاشمی  لی ئه ریف عه کوڕی شه حوسنریف  شهڵ کوڕی  یسه فه(
دا، )8.9.1933- 23.8.1921(سانی  نوان  لهم شای ئراق  که یه، )8.9.1933

: تی دا گوتوویه)15.3.1932( وتی ڕکه  لهو دانیشتوانی ئراق   وت  ت به باره سه
  توخم لهگرنگترین   کک له یه  کهی  و وتانه کک له یه  له  بریتییه  ی ئراقه م وته ئه(

 . ئایینه و  وه ته نهکتیی بیرو  هی  دی ناکرت، که تی تدا به یه کانی ژیانی کۆمه توخمه
توانم  ده  مه ت به باره سه. کتر یه  و بون له  رش ی ئستادا تواناکانی په م دۆخه له  بۆیه

  ئراقدا ھشتاکه  ڕی من له باوه  ، بهیه بم ژاره په  دیشم پ له  که کاتکدا  لهکورتی  به
 ینیشتمانبیرکی  ر ھه  له تاڵ ی بهمرۆڤک  ه ند کۆمه کو چه ، به لی ئراق بوونی نییه گه

  بوو که  له و گه  ئه به . وه کۆیان ناکاته  وه که یه ھیچ شتک به  ، که یه بوونیان ھه
ویکیپیدیا ئینسکلۆپیدیای : رچاوه سه -  وه ستۆی منه ئه  وتبووه که رکی پکھنانی ئه
  به ).199-191نجدة فتحي صفوة، مذکرات جعفر العسکري، ل+  بی شی عاره به

  وت که که رده ریف حوسن، بۆمان ده کوڕی شه ی یسه کانی شا فه قسه ی گوره
و   ندی خۆیان وه رژه به ویپنا له وان  و، ئه ستکردی ئینگلیزه ئراق وتکی ده

ی ئایینیان  و تیره ، تیرهز گه ڕه،  وه ته ، نه سته ندین گروپ، ده بدا چه ندی عاره وه رژه به
تی  وه ، دهو  ب عاره کورد وی  وه ته و خاکی دوو نه  ڵ نیشتمان گه له  وه کۆکردۆته

  زۆرک له  و نه  کان کورده  نه کاتکدا  له  وه ئه.  ب دروستکردووه راقیان بۆ عارهئ
ڵ کوڕی  یسه دانانی فه  بوون به ، قایل نه بی شیعه ت عاره تایبه کانیش به به عاره

یان  و پۆسته گونجاو بۆ ئه  سکی نه که  به ،و ئراق پادشای   حوسنی ھاشمی به
دیان پان زۆر سه ریتانی به تدارانی به سه دا ده)23.8.1921( وتی ڕکه  له  که ،برد ناوده

، )1923- 1917(، المسألة الکوردیة ڤیچ الزاریڤ میخائیل سیمیۆنه: ( هرچاو سه -
-60(  ڕه الپه  له  که) گیرارد چالییاند(ناوی  به بیانیرکی  ھا نووسه روه ھه. )216ل

تی  کانی خۆرھه وته: (دا، نووسیوتی)کان کوردستانی کورده( رتووکی ی په)64
نجامی ملمالنی  ئه  ش له و ھی دیکه  سوریا، لوبنان کو ئراق، ڕاستی وه ناوه

به کو  ، به بووینه دا دروست نه و وتانه ی ئه باتی شۆڕشگانه بۆرجوازی یان خه
ۆ  نسی دامه ره فه ریتانی و بهستی ئیمپریالیزمی  ر ده سه له  وه وانه پچه  زراون ب

ر  گه ئه.  کانی ئیمپریالیزم ندییه وه رژه و گونجاندنی به  کانیان تکردنی ئامانجه خزمه
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 خۆ ربه سهتکی کوردی  وه ده  نسی بیانویستایه ره فه ریتانی و بهئیمپریالیزمی 
تی  رکردایه سه  زراند، که مه نوانیان دایان ده وتنی ڕکه ی گوره  بهزرنن،  دامه

  زۆر لهر  سه بای به  وتوویی بوو که ئاستی دواکه مان ھه  لهی  کوردیش نزیکه
یوب بارزانی، المقاومة  ئه:  رچاوه سه –دا کشابوو  که بی ناوچه تانی عاره وه ده

   ).25ل، 1958-1914الکوردیة لألحتالل 
ناوی  بهتک  وه زراندنی ده ڕ دامه مه له ب ی عاره کرداری شیعه رچه په  ت به باره سه  

، )توی یاداشتی شاردا دوو  له(ووکی رت ی په)14(  ڕه الپه  م بۆتانی، له مه  کاکه، ئراق
با  –سرا  غداو به تی به ویالیه ر دوو ھهستنی  به  وه که یه تی به بابه(: نووسیوتی

 ر دوو ھهکانی  تداره سه ده ماست و کارکی زۆر گران بوو، ده –بیش بن  عاره
کانی  به او عارهد ده ری ھه را سه پ، ھه له.. کرد  ده ک شۆڕنه ریان بۆیه ت سه ویالیه
و  ئه ی گوره  به). کرد ده یانخۆ ربه سهو میری  وه سرا داوای جیابوونه تی به ویالیه
  بووینه کان نه نیا کورده ته  وت که که رده م بۆتانی، بۆمان ده مه کاکه ی پکردنه  ئاماژه

 کورد، سونه(ی  که کییه ره سه  پکھاته  ر س ھهو   ت ویالیه  ر س ھهکگرتنی  یه  به  که
ه و یه  م لکاندن بیش ئه ی عاره کو شیعه بن، به ، ناقایل بوو) و شیعه    کگرتن

تکی  وه زراندنی ده و دامه وه ی جیابوونه شه ڕه ھه  ، بۆیه بووه دڵ نه  ی به ملیانه زۆره
ی  کرداری شیعه رچه په  بهت  باره ر سه ھه ! کردووه خۆیان  بهت  ی تایبهخۆ ربه سه
ستنی  پشتبه  داو، به وه ره سه  ی ناوبراو له رچاوه مان سه و ھه ڕه الپه مان ھه  لهب،  ارهع
-65م، ل که شی یه کانی ئراق، به ته زاره نی، مژووی وه سه لحه زاق ئه بدوله عه(  به

تی  دانیشتوانی ویالیه  س له د که زارو پنج سه پ، چوار ھه له(: ، نووسیوتی)97
گای  باره  یاندیانه کردو گه کیان ئاماده یه دا یاداشتنامه)13.6.1921( وتی ڕکه  لهسرا  به

بۆ  خۆ ربه سهنی یاسادانانی  نجومه ئه: دانانی  داواکانیان بریتیبوو له. ری با نونه
ناوخۆی  کاروباریب،  سوپای پۆلیسی خۆی ھه  یه م ناوچه ئه. سرا تی به ویالیه
یان  وانه ئه  بوون که ش قایل نه وه تا به ھه.. سرا کی به ست خه هد  بدرته  که ته ویالیه
تکو داوایان کرد له غدا بن، به تی به ویالیه    ر به سهو   بدر  وه ھیندستانه  

ج  چوار ھهی  و داواکارییه ئه نوان  لهراوردک  ر به گه ئه). رشتی بکرن رپه سه زارو پن
کانی  و، داواکاری ئستای شیعه  وکات ی ئهسرا بهتی  یهوانی ویالی دانیشت سه د که سه

  لهبینین  تا ده ره سه،  سراو ناسریه ت دانیشتوانی به تایبه ین به باشووری ئراق بکه
زۆر   وه که یه و، داواکاریشیان له بووه کرداریان ھه رچه وان په مدا ئه رده سه ر دوو ھه
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ک  ییهخۆ ربه سه  هنیمچ  له  بریتیین  ن، کهمان شت توانت بت ھه و مرۆڤ ده  نزیکن
می  شی دووه ی به)363(  ڕه الپه  ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆن، له. یدڕاییان شوازکی ف

: دا، نووسیوتی)بالد مابین النھرین بین والءین خواطر شخصیة وتأریخیة(رتووکی  په
ر  سه تی به سه غدا ده به  که  یه وه سرا، دژی ئه تی به بۆچوونی دانیشتوانی ویالیه(

ه ، که وه ڕنه کان بگه کات تورکه ز ده حه  یه کی وا ھه خه. بت ئراقدا ھه   سکیش نیی
ر  ھه ).غدا بت به  ی له که نده به مه  زرت که بی دامه تکی عاره زبکات حکومه حه
ی )382(  ڕه الپه  سرا، ئاڕنۆد ویلسۆن، له بۆچوونی دانیشتوانی به  ت به باره سه
کی  زوویه سرا ئاره تی به ناو دانیشتوانی ویالیه له: (دا نووسیوتی رچاوه مان سه ھه
وبراودا، فوئاد  رچاوه ی سه)10(  ڕه الپه  ھا له روه ھه ).بوو ھه  وه ھزی جیابوونه به ی نا

ر  وتارکی مسته  ی به ، ئاماژه که رتووکه ی په که شه به  ر س ھهرگی  میلی وه جه
 وتی ڕکه  له  ات کهد ریتانی ده کانی به  کۆۆنییهزیری  رچی وه وینستۆن چه

ۆ  کیان پشکه ک داوایه ندک خه ھه: (ت دا ده)14.6.1921( ش کردبوو ب
  به رتی به ڕوه بهژر  له خۆ ربه سهکی  یه کو ناوچه وه و ئراق   سرا له ی به وه جیاکردنه

  یه وه ئه  تی ئمه سیاسه  بکرت، چونکه  و کاره م نابینین ئه هب. ریتانیا دابت نیای به ته
ئاڕنۆد تالبوت (کانی  یاداشته ڕگای  له). زرنین بی دامه تکی عاره حکومه  که

باشووری (سرا  تی به ویالیه ی دانیشتوانی شیعه  وت که که رده دا بۆمان ده)ویلسۆن
یی خۆ ربه سهکو داوای  ر ئراق، به سه  خرنهب  ی که وه به  بووینه دخۆش نه ،)ئراق
ر  یان بۆسه وه یان گانهئراق   تکی جیا له وه زراندنی ده سراو دامه تی به ویالیه

  ر له ھهیدا  که نووسینه  ی  ڕژهد  لهئاڕنۆد ویلسۆن،  . کردووهتی عوسمانی  وه ده
کانی دانیشتوانی  ۆچوونی کوردهب  ت به باره سهی پشوو،  رچاوه ی سه)382(  ڕه الپه

غدا،  به  بی نوێ له تکی عاره ژر بای حکومه  چوونه ڕ مه لهتی موس  ویالیه
ج . ب نین تی موس عاره ر چواری دانیشتوانی ویالیه سه س له: (نووسیوتی پن

  وت که رکه ده. و ئزیدین  شتیان کریستان ر ھه سه ک له شتیان کوردن، یه ر ھه سه له
تکی  کانی کورد سیاسه  رکرده سه. ر بکرت سه رسی کورد ناتواندرت چارهپ

  له  ، جگه وه که یه ر ھیچ شتک کۆک نین به سه له کانیان ڕۆه.  کگرتوویان نییه یه
 تی سه ژر ده  بیانخاته  تک که کانی حکومه جۆره  ر جۆرک له تیکردنیان بۆ ھه دژایه
 وتی ڕکه  ریتانی له کانی به زیری کۆۆنیالییه رچی وه ن چهھا وینستۆ روه ھه ).ب عاره

ریتانیدا  مانی به رله په  ڕاست له ناوه تی ڕۆژھهی  رباره وتارک ده  دا له)14.6.1921(
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موو  ھه  بی، له تی عاره تی حکومه سه ژر ده  ن بخرنه زناکه کان حه کورده: (ووتی
دانیشتوانی کوردستانی   که  وه بۆته ڕوون  وه ، ئه کی کراوه خه  کوردستان پرسیار له

 ن الیه  لهوخۆ  هڕاسترجک  مه  بن به ڵ ئراق قایلده گه له) إتحادي(کتیی  یه  خواروو به
  واته که. بی تی عاره حکومه ن الیه  لهک  وایی بکرن نه رمانه فه  کۆمیسیاری باوه

ۆ  ئه و ئراق   کیان بۆ بت، یه تی ده سه سر پرسی کۆکس دوو ده وی تریشیان ب
کی  یه قه  بته ده  بت که شکری خۆی ده ھا کوردستانیش له روه ھه. کوردستان

:  رچاوه سه -  که کان بۆ ناوچه مالیسته و که  خت دژی خۆخزاندنی بۆلشۆڤیک سه
  هب). 171تان، ل وه یاسای نو ده کورد وی  له سه دکتۆر جاسم تۆفیق خۆشناو، مه

ی  ئاماژه  سر ئاڕنۆد ویلسۆنی کۆمیسیاری با که ی ڕاپۆرتانهو  ئه ی گوره
ه  وت که که رده ده بۆمانرچ  ی وینستۆن چه که ھا وتاره روه ھهپکردوون،    ن

سرا  تی به دانیشتوانی ویالیه  ھا نه روه تی موس ھه و دانیشتوانی ویالیه  کان کورده
غدا  ی به که نده به مه  ئراق که  بی له تکی عاره وه رکفی دهژر   بچنه  یانویستووه نه

نگی  کۆتایی ھاتنی جهکو  تاوه ھهو  جیا بووینه  که ته ویالیه  ر س ھه  بت، چونکه
بۆ ی  هک ر یه ھهکو  ، به بووه یاندا نهنوان  لهک  یهندی پوهھیچ ک  نهمی جیھانی،  که یه

   .  بووه خۆ ربه سه خۆی
داکانی  وه ته نه  مه ڵ که گه کان له کورده فتاری ڕه  ت به باره سه   ، باشووری کوردستان

ی )26.4.1815-17.3.1733(بوھر ینیکاستن . م که ک ده یه نموونه ند چه  به  ئاماژه
  و به  ر داخوازی سه دا له)1767-7.1.1761( ینسا نوان  له  مانی، که ئهی  دهڕی گه

دا )م شه ی شه- ی کوڕی کریستیانم ی پنجه- فریدریک(ارک مدان پادشای ی پاره
وه شتکی بۆ خۆرھه گه  وتی ڕکه  لهو،  دا کردووهبی و جیھانی عاره  ڕاست تی نا
رتووکی  پهمی  رگی دووه بهی )350(  ڕه الپه  له، و موس   دا ھاتۆته)18.3.1766(
 ،)ردا وروبه کانی تری ده وته و  ب عارهوتی   بوھر لهیشتی کاستن نی کردنی گه راڤه(

زۆر   دنیایی به( : موسی کردووهی رم ھهکانی  ژیانی کریستانهباسی   یه مشوه به  که
کان  کریستانه  که ،بینی تی تورکی ده واوی ئیمپراتۆریه ته  ک له یه ت ناوچه حمه زه به

 و کو ئه ، وه)کان نهموسما(کان  دییه مه ڵ موحه گه بت له ریان ھه وه خته ژیانکی به
ناو  م له ھه  ، که دا نییه وه گومان له ). هانی ھهموس رمی  ھه  کانی کریستانهی  هژیان

ی  و ساه دا له)رمی موس ھه(تی موس  ویالیه ری رانسه سه له م  ھه و موس شاری 
وه ی تدا ئه که شته گه مانی ی ئه ڕیده ی گهکاستن نییبوھر  که ی کورد  ه، ژمار نجامدا
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و   ب، تورکمان کو، عاره کانی تری وه وه ته واوی نه ی ته ژماره  له  زۆر زۆرتر بووه
کان  موسمانه  کورده فتاری ڕه  نت که یه گه ده  وه ش ئه مه ئه). کان کریستانه(ئاشووری 

 ۆڤانید  ی پ له برایانه فتارکی ڕه ،کان کریستانه  نییه رمه و ئه  ئاشووری ر رانبه به  له
  .  بووه  مرۆڤدۆستانهو  

ه باره سه دا)1925(سای   له  کاندا، که وه ته ی نه ه کۆمه ڕاپۆرتکی  له     ت ب
، فارس  نه تورک و  نه نب عاره  کان، نه کورده: ( ، ھاتووه کراوه ی ئراق ئامادهبارودۆخ

کورد کانی  جیاوازییه .کان نزیکترن فارسه  ی تر له وانه ڵ ئه گه راورد له به  م به به
ر  ھه. ترن وره کانیان گه جیاوازییه داب ڵ عاره گه ، له قن زۆر جیاوازی زه داڵ تورک گه له

یان  وه ندنه سه ، گیانی تۆهکگرتوو نین یه و  من ب سیسته ری نگاوه کورد جه   نده چه
و  واوی ئه ڵ ته گه له  هکی زۆر دۆستان یه شوه به  چی توانیویانه کهکتردا،  ڵ یه گه له  یه ھه
ئاشتی   و به  باشی  به، ژین دهدا )کوردستان(واندا  ر خاکی ئه سه له  ی که وانه ته نه
کانی  وه ته موو نه ھه  کان له کورده  که  وتووه رکه بۆمان ده واوی ته به ھا  روه ھه. ژینب

و  وه داچوونهپ: رچاوه سه –گونجن  دهکان  ڵ کریستانه گه تری موسمان باشتر له
یسی، والیة الموصل تقریر عصبة األمم  لقه حمود ئه ق مهزا هبدول عه  وه لکۆینه

، مرکز 1925- 1924البریطاني حول والیة الموصل  –الخاصة بحل النزاع الترکي 
سلمانی  –، باشووری کوردستان نج ڕه، مطبعة )کوردۆلۆجی(الدراسات الکوردیة 

مسألة الحدود بین ترکیة والعراق وھو التقریر الذي عصبة االمم، +  127، ل2009
نووسینی ). 55- 54، ل1924أیلول  30البعثة المؤلفة وفقا لقرار المجلس في   رفعته

واھی  ، گهو کان  وه ته نهی  کۆمه    ر به سهکۆمیسیۆنکی  ن الیه  له  یه مشوه به ڕاپۆرتکی
کانی تری موسمان  وه ته نه موو ھه  لهکان  دهکور  ی که وه کان به وه ته ی نه ه دانی کۆمه
  لهبۆ دفراوانی کورد   گرنگه کی یه گه گونجن، به کان ده ڵ کریستانه گه باشتر له

  .  و دراوس که کانی تری ناوچه ئایینه  له ڕزگرتنیانکانی ترو  وه ته نه ر رانبه به
کتیی نیشتمانیی  گشتی یهسکرتری  و ئراق رۆک کۆماری  بانی، سه الل تاه جه  

خ  که کوردییه  رگدراوه بۆ وه  ی که کییه و پشه ی ئه)5(  ڕه الپه  لهکوردستان،  ی ش
ی )تی موس ی ویالیه دکتۆر فازڵ حوسن، کشه(رتووکی  لی بۆ په د شاکه مه محه

ر  سهی - تی موس ویالیه پرسیی  وه کۆمیسیۆنی توژینه ڕاپۆرتی، باسی  نووسیوه
ی )ڤرسن .ئف  هر ترو ئاینه(تی  رۆکایه سه  به  کات، که کان ده وه ته ی نه ه کۆمه    به

تی  ویالیه(باشووری کوردستان   دا ھاتبوونه)1925(کی سای  یه مانگی  لهسویدی، 
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ه نی کۆمه نجومه خۆیان بۆ ئه ڕاپۆرتیو، دواتر  )موس وه رزکرده کان به وه ته ی نه  ،
راندنی  گوزه: (کانی کوردستان نووسیبوویان وه ته ژیانی نه  وه کهپ  ت به باره سه
  که کانی تری ناوچه وه ته موو نه ھی ھه  کان له ڵ کریستانه گه کی کوردستان له خه

ی )45(  ڕه الپه  کی تر له یه شوه مان شتی به الل، ھه مام جه ). تر بووه باشترو دۆستانه
: ت ده  ، که ربیوه دا ده)قومیة الکوردیةکوردستان والحرکة ال(رتووکی  په
دا )1925( سای  له، )کان وه ته ی نه ه کۆمه(    ر به سهی  وه کۆمیسیۆنی توژینه(

کانی  باشترین جۆره  لهکان  کریستانه کورد ولی  نوان گه ندی پوه: نووسیوتی
کان  وه ته ی نه ه کۆمه  ی که وه ئه ).کان کریستانه موسمان و نوان  له  بووه ندی پوه

  دووباره  تییه وه نوده   ڕکخراوه م واھیدانی ئه گه  دووباره ، ی پکردووه ئاماژه
  ر له وروبه کانی تری ده وه ته نه  و گونجاندنی باشتری کورد له  بۆ رزگرتن  وه کاته ده
  . دا که کانی ناوچه کریستانه ر رانبه به
کانی  هتناسه دیار ھه خۆر  له  ککه یه  ، که)ردلڤسکی گه. أ. ڤ( ڕوسیکادیمستی  ئه  

  کاره(ناوی  یدا به که رتووکه پهمی  رگی سیه ی به)127-126(  ڕه الپه  ت، له سۆڤیه
  لهرگیز جیاوازی ئایین  ھه: (وی کورد نووسیوتی میانه  ت به باره ، سه)کان بژارده ھه

دکتۆر  :رچاوه سه -   بینییوه نه ڕۆیکاندا  رستانهک  نه رمه ئه موسمان و  کورده نوان
  ).119می جیھانیدا، ل که ڕی یه کانی شه ساه  د، کوردستان له حمه ر ئه زھه مال مه که
لمن  یسه ، ده ردلڤسکی باسیکردووه گه ڕوسیناوداری  تناسی ڕۆژھه  ی که وه ئه
کانی  ڵ کریستانه گه ژیانی کورد له  وه کهبۆ پ  کشه  بۆته ئایین نه و  وه ته نهجیاوازی   که

   .کوردستان
الکورد (رتووکی  ی په)323(  ڕه الپه  باسیلی نیکیتین له ڕوسی تناسی ڕۆژھه  

کان  کورده  بم که  وه ئه توانم ده: (دا نووسیوتی)دراسة سوسیولوجیة وتأریخیة
باسیلی   کهی  یه و ئاماژه ئه).  داکان که جوله ر رانبه بهکی گشتی دفراوانن له  یه وهش به

ه  ر رانبه به  که کان هیی کورد و لبورده  دفراوانی  ت به باره سه  باسیکردووهنیکیتین    ب
  و ئایینهز گه ڕهڵ  گه ژیانی کورد له  وه یی پکه بۆ ئاماده  که یه گه تی، به یه ھه  هک له جو

ڵ کورددا  گه جیاوازیان له  وه هز گه ڕه ڕووی  لهکان  که جوله   نده ر چه ھهکان،  جیاوازه
  ڕه الپه  باسیلی نیکیتین له ڕوسی تناسی ڕۆژھهر  ھه. کوردنر  ھهوانیش  و ئه بووه نه
  له) ر ویگرام ھنه موژده(  که  ی کردووه وه دا، باسی ئه رچاوه مان سه ی ھه)129(
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  که  دا باسی کردووه)1910تأریخ الکنیسة االثوریة عام (ی خۆیدا  که رتووکه په
  .  کاندا نییه تی کورده سه خه  وی له توندڕه

دا )ند کوردستانی ناوه(رتووکی  ی په)329(  ڕه الپه  له کینیس ماسۆن، )ڕائید( ر مجه  
کاندا  نه رمه ڵ ئه گه کورد له فتاری ڕه  ت به باره ئینگلیزی نووسیوتی، سه زمانی به   که
رپرسی  کورد به  گوایه  ب که مان بیرکی شواومان ھه زۆربه  یه وانه له: (ت ده

کجار زۆری  شکی یه به  زانین که ده  وه ممان ئه م که نن، به رمه کانی ئه کوشتاره
  ختیاری له به  زۆر به )می جیھان که ڕی یه شه(ڕدا  ی پش شهانڕۆژ له کان  کریستانه

وه سه ژیان؛ کوردستاندا ده   لهد، کوردستان  حمه ر ئه زھه مال مه دکتۆر که :رچا
ر کینیس ماسۆن  مجه  ی که وه ئه ).119می جیھانیدا، ل که ڕی یه شه کانی ساه

و ئایین، کورد ھیچ  ز گه ڕهھۆی جیاوازی  به  لمنی که یسه ده ، ی پداوه ئاماژه
 تاو ه خه ی ھهردندک کو ر دواتریش ھه گه ، ئه بووه کان نه نییه رمه ڵ ئه گه کی له هی کشه

تی عوسمانی  بیاری حکومه  به  وه کانیان کردبت، ئه نییه رمه شداری کوشتاری ئه به
مردن   نی تریان له رمه زار ئه یان ھه ده  کان به کورده  کی زۆر له یه گینا ژماره ئه،  ووهب

    .نایان داون و په  کردووه ڕزگار
ژیان و   ، گونجاندنیی لبووردهیی،  خشنده بهموو دفراوانی،  و ھه ڕای ئه ره سه  
کوردستان،   جیاکاندا له  ئایینه و  وه ته نهواوی  ڵ ته گه له  ی کورد کی ئاشتیانه یه شوه به
ین  که ست  ده رده بی سه ی عاره وه ته نه فتاری ڕهی  ندین نموونه چه  به  چی ئاماژه که
و وه ته نه  مه کورد و کهڵ  گه له ه ی ده هکانی چوارچراق، که وی  وانه لهبریتیین   تی ئ

      : وه خواره
وتی چوار و پنجی مانگی  ، ڕکه  ممه و چوارشه ممه  ڕۆژانی سشه  له .1

ی )گ عید به لی سه عه(ی  خشه و نه  رنامه به  دا، به)1909(ری سای  نیوه یه
قی  ره رپرسی ئیتحاد و ته و به تی موس  رکانی سوپای ویالیه رۆک ئه سه
عید کوڕی  شخ سه(کانی ناو شاری موس  به ستی عاره ده دا، به ته و ویالیه له

فتا  حه  حمود و زۆرتر له ی باوکی شخ مه)عید د کوڕی شخ سه حمه شخ ئه
سیش  د که ی سه ھیدکران و نزیکه دا شه-ناو شاری موس له  کوردی دیکه

دار کران؛ سه   مان حمودی قاره اوار، شخ مهسوڵ ھ د ڕه مه محه: ( رچاوه برین
ن بالک رۆز  الیه  م، له که رگی یه ی خوارووی کوردستان، به که ته وه و ده

لی،  دکتۆر عوسمان عه+  163، ل1990ریتانیا  به –ن  نده ، له چاپکراوه
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الکورد في الوثائق البریطانیة، الطبعة االولی، مؤسسة موکریاني للبحوث 
  ).   101- 93، ل2008ولر  ھه –والنشر، جنوب کوردستان 

ی ئیسالم،  ناو سوپای ئراقی عروبه دا میلیشیای به)5.8.1933(وتی  ڕکه  له .2
دینان  الماری ئاشوورییه په کجار زۆر له  کی یه یه و موسی دا، ژماره  کانی با

دکتۆر :  رچاوه و بریندارکرد؛ سه دا کوشت  که ناوچه  دانیشتوانی سیڤیلیان له 
ر  دا بۆ سه الماره و په له). 110ی، ل که و شۆڕشه ز، کوردستان  به مال نه جه

  له  جگه  وه ، ئه وه وته برینداری لکه) 80(کوژراو و ) 130(کان،  ئاشوورییه
ی سمل  ناو شارۆچکه  ئاشووری سیڤیل له) 500(ی  نزیکه  کوشتنی کۆمه  به

دا  وه ندنه سه ی تۆه و ھۆڤییانه  نجامی شاوکی دڕندانه ئه  ریدا، له وروبه و ده 
محمود الدرة، :  رچاوه ؛ سه ریان سه  ناکاودا کرایه  ب ھیچ ھۆکارک، له  به  که

کانی  ی قوربانییه کان ژماره چی ئاشووریه که). 179القضیة الکوردیة، ل
زۆرییان ژن، منداڵ و   ره ی ھه زۆربه  نن، که س داده که) 600(  خۆیان به

  .  بووینه  وته ککه په
  دا، میلیشیای ئراقی به)17.10.1935-1.10.1935(ی نوان  ماوه له  .3

رباز  زۆر گرتنی سه بیانوی به  به ،وزی ی لیوا ڕوکن حوسن فه رمانده فه
-ری موس وروبه و ده نگال  شه  الماردانیان له په  وته کاندا، که ناو ئزیدییه له

  له  تی ئراقی که رمی حکومه کی فهیان ی به گوره  نجامدا به ئه  دا، له
ھیدکران،  کوردی ئزیدی شه) 203(  رچووه دا ده)17.10.1935(وتی  ڕکه

، نۆ  دیلگیران دا یان به  وه سته ده سیان خۆیان به که) 395(بریندار و ) 102(
  سداره ودا له  ر له ی کوردی ئزیدی بوون ھه رکرده سه  دا که وانه س له که

+  37- 35م، ل رگی سیه ، چیم دی، به د خواجه حمه ئه: رچاوه سه  دران؛ 
  الماره و په  و ھرش کاتی ئه له). 189لمحمود الدرة، القضیة الکوردیة، 

مین  د ئه مه ریق ڕوکن محه زیران، فه رۆک وه دا یاسین ھاشمی سه یه دڕندانه
و   رگری ی بهزیر ری وه ر عسکه عفه رکانی سوپا، جه رۆک ئه ری سه لعومه ئه
  .  خۆ بووینه زیری ناوه یالنی وه شید عالی گه ڕه

و پاشان  ندی بووه  وه مه ز کوردی ھه گه ڕه به  وزی، که لیوا ڕوکن حوسن فه: تبینی
خ  شید عالی گه تای ڕه کاتی کۆده دا له)1941(سای   له یالنی و ڕاکردنی ش
ی بۆ کوردستان،  وه ڕانه غدا و گه به  دا له)20.5.1941(وتی  ڕکه  مردا له حمودی نه مه
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سوڵ  د ڕه مه محه: رچاوه سه ؛  پارزگاری سلمانی بووه  یه-وزی و حوسن فه ئه
م،  رگی دووه ی خوارووی کوردستان، به که ته وه و ده  مان حمودی قاره ھاوار، شخ مه

   ). 798- 797ل
  بی ئراق له ی عاره هو سوپاک  ب ر عاره ھه  دا که کی دیکه کوژییه کۆمه له  .4

کی  یه نجامدرا، ژماره کاندا ئه دژی ئزیدییه  دا له)25.10.1941(وتی  ڕکه
زیری  رمانی وه فه  به  یه دڕندانه  و شاوه ئه. کی بتاوان کوژران خه  زۆر له

عی  دفه باس مه د عه مه میل محه جه(عی  دفه میل مه وکاتی ئراق جه رگری ئه به
ریق ڕوکن  فه(رکانی سوپای ئراق  رۆک ئه و سه) 1890-26.10.1956

وخۆی لیوا  یی ڕاسته رمانده و فه رشتی  رپه و سه) ری لعومه مین ئه دئه مه محه
نردرابوو   بوو که  و ھزه رکانی ئه رۆکی ئه سه  لدوڕه، که حمود ئه ڕوکن مه

ھات؛  پکده کی تۆپ ھاوژی تارییه و به  وجی پیاده دوو فه  و له نگال  بۆ شه
  ). 191-190محمود الدرة، القضیة الکوردیة، ص: (  رچاوه سه

  دا، که)1930(سای   شی سلمانی له یلولی ڕه شی ئه ی شه که کوژییه کۆمه .5
ی )1930(یمانی سای  میان مۆرکردنی په که نجامی دوو ھۆکار بوو یه ئه  له

کرابوو،  کوردی تیادا نهک باسی  یه ھیچ شوه  به  نوان ئینگلیز و ئراق، که
مانی ئراق بوو له  رله  بژاردنی نوی په نجامدانی ھه میشیان ئه ھۆکاری دووه

ریکی پکھنانی کۆمیسیۆنکی  دا خه و ڕۆژه له  کی نزیکدا، که یه ئاینده 
وتی  ڕکه  له  که بژاردنه دواتر ھه  که(که  بژاردنه رشتیکار بوون بۆ ھه رپه سه

دانیشتوانی باشووری   ش وایکرد مه ، ئه )نجام درا ا ئهد)1.11.1930(
ڕن  تی ڕاپه تایبه و شاری سلمانی به گشتی  به) تی موس ویالیه(کوردستان 

وتی  ڕکه  یان له وره دانیشتوان خۆنیشاندانکی گه. دا یمانه م په دژی ئه  له
و  ا سهنجامد ئه  رای سلمانی سازدا، له م سه رده به دا له )6.9.1930( رباز 

ھید و  س شه که) 45(ی  و نزیکه ران کرد  خۆنیشانده  ی له قه پۆلیس ته
سیش گیران؛  که) 100(ی  ھا نزیکه روه سیش برینداربوون، ھه که) 200(

ر، حقوق الشعب الکوردي في الدساتیر  ن عومه سه شۆڕش حه: ( رچاوه سه
، )التأخي(ی  ڕۆژنامه:  ک له ر یه ھه  به  ستووه پشتی به  ، که71العراقیة، 

نی، تأریخ  سه لحه زاق ئه بدوله عه) + 6.9.1970(ی ڕۆژی )828(  ژماره
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قیة، ج ، 1974، الطبعة الرابعة، مطبعة دار الکتب بیروت 3الوزارات العرا
  ). 70ص

یی  رمانده فه  ی ئراق، به دا، ھزکی سوپای عروبه)5.2.1963(وتی  ڕکه  له .6
ی سوپای ئراق، )20(ی لیوای  رمانده ونژ، فهفای خ عیم سدیق مسته زه
دا،  رگه ر ھزی پشمه رانبه به  نجامی شکستکی خۆیاندا له ئه  له ی کوردستان
و )ندیخان ربه ده(ی  ی نزیک شارۆچکه) سداره(الماری گوندی  په یان دا
  . بارانکرد ھاووتی بتاوانیان گولله  ژده ھه

   ر به سه) الحرس القومي(یی  وه ته وانی نه اسهدا پ)25.5.1963(وتی  ڕکه  له .7
ی )20(ی لیوای  رمانده فای فه عیم سدیق مسته تی زه رۆکایه سه عس، به  به
کی  ر خه سه  موو ڕاستکدا ھرشیان کرده ھه  ناو سوپای ئراق، له به

ب دادگاییکردن،   و به  سیان گرت که) 73(بتون   و، له سیڤیلی کوردستان 
  .باران کردن ویان گوللهمو ھه

   ر به سه) الحرس القومي(یی  وه ته وانی نه دا پاسه)9.6.1963(وتی  ڕکه  له .8
کی سیڤیلی کوردستان  ر خه سه  موو ڕاستکدا ھرشیان کرده ھه  عس، له به

باران کرد و  ی سلمانی گولله ربازگه پشت سه سیان له که) 83(سلمانی   و له 
ر  بلدۆزه  و به  دا کوشت و شاره ر له یان ھهس که) 276(دواتریش 

مید  کانی تاوانبار عه دا ھزه و ڕۆژه ر له ھه. وی ژر زه  کانیان کردنه رمه ته
ب دادگاییکردن، تکایان   و به سیان گرت  که) 25(  کۆیه  کرچی له ھا شه ته

  دا لهی ساک ی نزیکه ماوه فا له  دیق مسته عیم سه زه. باران کردن گولله
ن  و بتاوانی گولله ھاووتی سیڤیل ) 500(  پارزگای سلمانی زۆرتر له بارا

ی  رگه ناو جه سی له شتاو دوو که دا ھه)9.6.1963(وی  شه نیا له  کرد، ته
لی کوردستان،  فزیۆنی گه له ته: (  رچاوه باران کرد؛ سه شاری سلمانیدا گولله

  ک له ریه ھه  ی که و تاوانانه ئه). 9.6.2009(وتی  ، ڕکه ممه ڕۆژی دووشه
کرچی و  ھا شه مید ته ، عه)20(ی لیوای  رمانده فای فه عیم سدیق مسته زه
عیم سدیق  دوای زه له) 20(ی لیوای  رمانده مینی فه لئه قید غانم مسباح ئه عه
قی دووی  یله ی فه رمانده بیاری فه  مووی به نجام دراون، ھه دژی کورد ئه له
جی  زره لخه نساری ئه لئه ڵ ئه یسه مید ڕوکن ئیبراھیم فه عه(رکوک  اتی کهوک ئه



 74    شاری موس  ییکوردستانتمژووی 

ریم  بدولکه ریق ڕوکن نزار عه مامی فه  ، که بووه) 1916-3.12.2010
  . یه بجه ه نفال و کیمیا بارانی ھه تباری ئه تۆمه  وره جی گه زره لخه ڵ ئه یسه فه

الماری گوندی  دا په)18.11.1963(وتی  ڕکه  فا، له دیق مسته عیم سه زه .9
ھاووتی سیڤیلی ) 33(نجامدا  ئه  دا، له- ندیخان ربه ی نزیک ده)یار سه(

موویانی  وێ ھه ر له ستگیرکرد و ھه بتاوانی دانیشتووی گوندی ناوبراوی ده
و  بای ژه شه حمود، ڕه ریم مه بدول که عه: (  رچاوه بارانکرد؛ سه گولله ھر 

رتی  به ڕوه به –تی ڕۆشنبیریی  زاره م، وه که م، چاپی یه رگی دووه نفال، به ئه
  ). 2003باشووری کوردستان  –، سلمانی  وه گشتی چاپ و بوکردنه

رتووکی  فتای په حه  ڕه الپه  ری، له ساح پشده  مزه ر ھه ر عومه نووسه .10
ملی  و مژوویی ڕاگواستنی زۆره کی جوگرافیی  یه وه ڕاگواستن لکۆینه(

  له: (دا، نووسیوتی) ک نموونه ر وه ، پشده کانی کوردستانه دنشینهگون
لیشیای ئراقی به فسه دا ئه)25.5.1966(وتی  ڕکه ناوی غانم  رکی می

من   ی که و زانیارییانه ی ئه گوره به(، )21(ی لیوای  رمانده لمسباح فه ئه
) مین لئه ئهم مسباح قید غان عه(واوی  ناوی ته  یه رمانده و فه یشتووم ئه پیگه
دوای الدانی   ، که)21(ک لیوای  نه  بووه) 20(ی لیوای  رمانده فهو   بووه

 -ی پشوو  وه شونی ئه  له) 20(ی لیوای  رمانده فه  و بۆته عیم سدیق ئه زه
ر ھزی  رانبه به  ی له که ی ھزه وره ، دوای شکستکی گه)یی گه رسیم دیبه ده

  بته رده ی، به که کداری ھزه چه) 110(و کوژرانی  ی کوردستان  رگه پشمه
و  روچاوه  دۆڵ، چۆلیاوا، سه  کفره(کانی  گیانی دانیشتوانی بتاوانی گونده

وه   ).  کوژن و س ھاووتی ده نجامدا سی  ئه و له )  ترشا
بی،  عسی عاره ی حزبی به که ناو سوپا دڕنده دا به)18.8.1969(وتی  ڕکه  له .11

مید ڕوکن  عه(تی  رکردایه سه  زای شخان به قه   ر به مکانی سه ری شه ڤه ده  له
-1981(سانی  دواتر له   ، که)دی سه لئه ئه حیم بدوله عهبار  بدولجه عه

پۆستی سوپا ساالری ئراق،   یشته ریق ڕوکن گه ی فه پله  دا به)1982
س  فتاو چوار که حه یان ژماره  ی که پیاوانه  و پیره و ژن، منداڵ  واوی ئه ته

وتک  شکه ر ئه به  نایان بردبووه کورد و ئاشووری و په  بوو، پکھاتبوون له
و   که وته شکه ئه  ردایه ی شخان، ئاگری به)کان ده(نزیک گوندی  له 
ی گۆڤاری )21(  ژماره  ن، له سه سفی حه ر وه نووسه. موویانی سوتاندن ھه
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م  به.   ھیدی نووسیوه فتاو چوار شه ر حه دا ناوی ھه)2003(دھۆک، سای 
کان  سووتاوه  ش ژن له شه  ، که کردووه ی نه وه ری ناوبراو باسی ئه نووسه

شتا  ھه  بته کان ده ی تکای قوربانییه ش ژماره مه ، به دوو گیان بووینه
  .س که

   ر به وجی چواری سه فه  بریتی بوو له  ، که عسی عروبه ھزکی میلیشیای به .12
ر بیاری  سه دا له)16.9.1969(وتی  ، ڕکه ممه ڕۆژی سشه  ، له)23(لیوای 

موالزم (یی  رمانده فه  و به فته  قید ڕوکن ڕازی له ی لیوا عه رمانده فه
ی باشووری )سۆریا(الماری گوندی  ، په)یشی لجحه لیل ئه ریم خه بدولکه عه

نۆ، بعض الحقائق عن نشین داود ب ری خانه فسه ئه: ( رچاوه زاخۆی دا ؛ سه
  ، له)15.9.2009مذبحة قریة صوریا، موقع نینوی لتجمع أشور الوطني، 

دار  نجا و پنج که سی سیڤیلیان کوشت و په فتا که نجامدا حه ئه سیش برین
لجحشی  لیل ئه ریم خه بدولکه موالزم عه. یان مردن دواتر پازده  بوون که

دوای ڕوخانی   ، له) لبوغه ئه(ناوی  ر بوو به عفه له ته   ر به کی گوندکی سه خه
ی  که  کو نووسینی وتاره ژیا و تاوه دا ده-شاری موس  دام له ڕژمی سه

رمی کوردستان  تی ھه دواتر حکومه.  ژیاندا مابوو  ر له داود بنۆش ھه
بیست و پنجیان   ، که وه دا دۆزییه کۆمه گۆڕکی به  سی له که) 39(رمی  ته

  دا به)16.9.2011(وتی  ڕکه  شیان کورد بوون، له و چوارده کریستان
کانی کوردستان  نفالکراوه ھیدان و ئه تی کاروباری شه زاره رشتی وه رپه سه

  . وه گۆڕستانی گوندی سۆریا نژرانه  و له  وه گواسترانه
زار خزانی  دا چل ھه)1971(ری سای  مانگی سپتمبه  کان له عسییه به .13

  بوو له س ده زار که شتا ھه د و ھه سه  یان نزیک به ژماره  لی کهی کوردی فه
رکرد؛  ک ئرانین ده ه چه ڕه و به ن  شیعه  مانه ی ئه وه بیانووی ئه  ئراقدا، به

و  رکردنی ئه ده). 320الل، خوارووی کوردستان، ل ئیبراھیم جه: ( رچاوه سه
  عس بوو، له تی به ی حکومه ی شۆڤینیانه وه کاردانه  له  کوردانه،  خزانه

کانی تونبول کوبرا،  دوورگه  ر س رداگرتنی ئران بۆ ھه سه ستبه نجامی ده ئه
    . دا)30.11.1970(وتی  ڕکه  بو موسا له تونبول سوغرا و ئه

ن  الیه  دا له)24.4.1974(وتی  ڕکه  دزێ له بۆردومانکردنی شاری قه .14
و  س  که) 163(ی  ھیدکردنی نزیکه شه ھۆی  بووه  ھزی ئاسمانی ئراق، که
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دارکردنی نزیکه   کک له یه. و مندای بتاوان ژن   س له که) 350(ی  برین
وان  ڕائیدی فۆکه(دزی بۆردومانکرد  شاری قه  کان که ناسراوه  وانه فۆکه

غانم سوتان (برای   ی موسوی بوو، که)سۆ بدول به سالم سوتان عه
  دام کرا به دوای ڕوخانی سه  کورد بوو، که  و دژ به رست  زپه گه ی ڕه)سۆ به

زگاری موستان به. پارو پۆله تی ئه رکردایه سۆ، سه ڕائید سالم سو  
م  و فسفۆر بارانکرد، به دزیان ناپام  شاری قه  ی کرد که یه فۆکه

 دا)1993(سای   ی له کوردکوژه  و تاوانباره دام خۆی ئه باشبوو سه
  .  باران کرد تا گولله تی کۆده تۆمه به

ھۆی  دا، به)27.4.1974(وتی  ڕکه  له  بجه ه بۆردومانکردنی شاری ھه .15
) 50(  و بریندارکردنی زۆرتر له س  که) 43(ھیدکردنی  و شه کی ئاسمانی  چه
  .   سی تر که

داو )29.4.1974(وتی  ڕکه  له  له بۆردومانکردنی ئاسمانی شاری گه .16
ککیان  یه  دا، که ه ی گه که ر پرده سه س له دکردنی بیست و نۆ کهھی شه

  ).   یی گه حمود دیبه د مه حمه جید ئه ھید مه شه(ناوی  کی خۆم بوو به ئامۆزازایه
  دا جارکی دیکه)4.4.1980(وتی  ڕکه   کان له یلییه فه  نفالکردنی کورده ئه .17

) 120(  و زۆرتر له ری لکوشتن زا ی سی ھه نزیکه  ، که وه ستی پکرده ده
ی سانی  ماوه له   ی که وه له  جگه  وه ئه. رکردن بۆ ئران زاری ل ده ھه

ۆ  یلی ده زار کوردی فه د ھه ی سه ، نزیکه)1971- 1968(نوان  رکرد ب
د  دوو سه  دا زۆرتر له)1982-1968(نوان سانی   مووی له ھه به . ئران

وه بۆ ئران؛ سه  وه هسیان دوورخست زار که ھه منی ستراتیژیی  چیا، ئه: رچا
سرول  نهقید  عه). 124رحیل، ل و ته بعیس  عریب ته ی ته و سکوچکه ئراق 

کانی  تی شاوه رکردایه سه  ی کیفاح، که منی ناوچه ری ئه به ڕوه لتکریتی، به ئه
ری  به ڕوه به  به  ، دواتریش بووه یلی کردووه ناوبردنی کوردی فه گرتن و له

  . غدا منی به ئه
  بی ئراقی، که عسی عاره دام و حزبی به تی سه ی حکومه پۆلک فۆکه .18

  نگی له ری جه لیکۆپته ش ھه نگی و شه ی جه چوار فۆکه  پکھاتبوون له
ی حزبی  نیازی بۆردومانکردنی شونی کۆنگره دا، به)7.5.1981(وتی  ڕکه

کی حزبی  یه ندیخانه تووی کرد، به دۆه سۆسیالیستی کوردستان بۆردومانی
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  یشتبوون، له ی تکه شونی کۆنگره به  وت که رکه دیموکراتی کوردستان به
کوژرن و بریندار  س ده که) 150(  دا زۆرتر له و بۆردومانه نجامی ئه ئه
بات و  وان شۆڕش، قادر شۆڕش چل ساڵ خه شاخه: ( رچاوه بن؛ سه ده

    ). 197تکۆشان، ل
  ریر، باتاس و دیانا له ، حه حرکه په، به کانی قوشته نفالکردنی بارزانییه هئ .19

  دام زۆرتر له و سه عس  تی به حکومه  دا، که)3.8.1983- 31.7(وتی  ڕکه
 . ناوبرد زار مرۆڤی بارزانی بتاوانیان له شت ھه ھه

  لهزۆرتر   وه کی له یه ھاووتی و بریندارکردنی ژماره) 22(ھیدکردنی  شه .20
وتی  ڕکه  الجان له پران و کۆنه که رده ل، به قه رده کانی به دانیشتوانی گونده

دام و  کی ڕژمی سه یه ند فۆکه نجامی ھرشی چه ئه  دا، له)13.9.1983(
 ).19، ل)5579(  ، کوردستانی نوێ، ژماره233- 2: ( رچاوه عس؛ سه به

ردوو  نوان ھه  ونه که جان دهال پران و کۆنه که رده ل، به قه رده کانی به گونده
  .تی کوردستان ڕۆژھه  له  ده غه و نه  ی خانه شارۆچکه

دام  تی سه ی حکومه که و شۆڤینیسته دا میلیشیا دڕنده )8.3.1985(ڕۆژی   له .21
دا بۆ سه الماڕکی نامرۆڤانه په  بی، له عسی عاره و حزبی به کانی  ر گونده یان

وتنی  رکه سه  له  وه ندنه سه ستی تۆه به مه  دا، به)ر سه و جلبه شقه ، قه ئازیانه(
ڵ خاک  گه گوندی ناوبراویان له  ر س ی کوردستان، ھه رگه ھزی پشمه

  . ھیدکرد شیان شه  و س گونده ھاووتی بتاوانی ئه) 43(ختکرد و  ته
  دا، ھزکی ئاسمانی ئراقی که)9.6.1985(وتی  ، ڕکه ممه کشه ڕۆژی یه  له .22

یانی ئۆردوگای  ی به)9:15(کاتژمری   پکھاتبوو، له  شت فۆکه ھه  له
تی  ناو خاکی ڕۆژھه رانی کوردی باشووری کوردستانی له نابه ی په) زوه(

  کی فسفۆر و ناپام بۆردومانکرد، له چه  دا به)کوردستانی ئران(کوردستان 
شی بریندارکرد،  کهی دی)373(ھید و  ھاووتی بتاوانی شه) 313(نجامدا  ئه
یان  سته موچاو و جه یان ده  وه ته ستیان باوه یان قاچ یان ده زۆربه  که

ی بۆردومانکردنی  بۆنه نفال به ری ئه نته ی سه یاننامه به: (  رچاوه ، سه سووتاوه
ھیدانی ئۆردوگای  ی شه لنجی، ونه لی کانیه وی عه خۆشه+ ئۆردوگای زوه 

وتی  ، ڕکه ممه ، ڕۆژی چوارشه)3195(  ت، ژمارهبا ی خه ، ڕۆژنامه زوه
  ).  7+1، ل)10.6.2009(
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دا، )1985(ری سای  ر و ئۆکتۆبه ی نوان دوو مانگی سپتمبه ماوه له  .23
  ژده نی ھه مه د مندای کوردی ژر ته ی ئراق، س سه که میلیشیا دڕنده

وان شرکۆ ست به دواتر ھه  بانکرد، که سای دانیشتووی سلمانی گولله
  .کی بۆ داناون یه س ھۆنراوه بکه

دا )14.1.1986(وتی  ڕکه  رستی ئراقی، له زپه گه عسی ڕه تی به حکومه .24
رچاوی  ئاشکرا و به  رکوک به ناو شاری که ھاووتی کوردی له  ژده ھه
دا )15.11.1985(وتی  ڕکه  موویان له پشتر ھه  بارانکرد، که ک، گولله خه
ستگیر  دا بتاوان ده که ه)منع التجوال(کردنی ھاتوچۆ  غه ده ڕۆژی قه  له

ینی،  ، ڕۆژی ھه)5378(  کوردستانی نوێ، ژماره: ( رچاوه کرابوون؛ سه
  ).    19، ل)14.1.2011(وتی  ڕکه

کانی  دا، ھزی ئاسمانی سوپای ئراق گونده)15.4.1987(وتی  ڕکه له  .25
دانیشتوانی   کی زۆر له یه دو ژمارهیان کیمیاباران کر- و رگه و و به رگه سه
  .  ھیدکرد ر دوو گوندی ناوبراویان شه ھه

کانی  ر گونده عس بۆ سه ی به الماری دڕندانه و په نجامی ھرش  ئه له  .26
دا، )16.4.1987(وتی  ڕکه  ی دۆی بالیسان له)سانان و شخ وه بالیسان (

دار  که )500(ی  و نزیکه ھیکران  ھاووتی شه) 315(ی  نزیکه سیش برین
ی تریش ھی  وانه و ئه 45، بالیسان 183سانان  شخ وه(کان  ھیده شه. بوون
راش،  ت، ده ، خه)توتم(  ، توتمه ، براوه) بالوکاوه(  الروکاوه کانی به گونده

  کاندا به خۆشخانه نه  کانیش له ، برینداره) ند گوندکی که و چه رێ  وه
  . باران کران و گولله   وه لدوری کۆکرانه ئه ن سه قیب حه رشتی نه رپه سه

ڕینکی فراوانی  ڕاپه  دا، له)13.5.1987(وتی  ، ڕکه ممه ڕۆژی چوارشه  له .27
کانی  ره رکوتکه زگا سه دژی داموده  دا له بجه ه کی شاری ھه نی خه کۆمه

و  من  کانی سوپا، ئه دا، ھزه-دام بی سه رستی عاره زپه گه و ڕه ڕژمی فاشی 
ستگیرکرد،  یان ده که ھاووتیانی شاره  کی زۆر له یه ئیستخبارات، ژماره

جید و نزار  ن مه سه لی حه رمانی عه فه  سیان به شتاو پنج که دواتر ھه
دوای . چاڵ کرد به کی زینده قی یه یله وکاتی فه ی ئه رمانده جی، فه زره خه
  ند گۆڕکی به چه  له  ھیدانه و شه رمی ئه ، ته)1991(ھاری سای  ڕینی به ڕاپه

؛  وه ری دۆزرانه ده و شانه ید سادق  و سه  بجه ه الی ھه) بامۆکی(  دا له کۆمه
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رگی  نفال، به ھر و ئه بای ژه شه حمود، ڕه ریم مه بدول که عه: ( رچاوه سه
،  و تاوانه ر ئه سه ڕبوونی بیست و دوو ساڵ به دوای تپه). 228م، ل که یه
کی کانی ئاشقانی  ڕه ی گه تبارانی دۆسیه دانیشتنی دادگاییکردنی تۆمه م که یه
  وه ی خواره مانه ستیپکرد و ئه دا ده)4.11.2009(وتی  ڕکه  له  بجه ه ھه
ریق  جید، فه ن مه سه لی حه عه: ( کی ناویان ھاتووه ره تبارانی سه کو تۆمه وه

کی  قی یه یله ی فه رمانده جی، فه زره لخه ڵ ئه یسه ریم فه بدولکه ڕوکن نزار عه
ری  به ڕوه لجبوری به لی ئه باس عه د عه مه وکات، لیوا ڕوکن خالید محه ئه

زیندانی   دا له2008سای  مانگی ئازاری  له (ت  رتی خۆرھه ئیستخباراتی که
ری ئیستخباراتی سلمانی،  به ڕوه زیز به ، مونزر عه)کان مرد مریکییه ئه
گری  لی سووکی به حفه ی جه رمانده ن فه سه غانم ساح حهمید ڕوکن  عه

ی  ی فرقه رمانده لکاوی فه لمه ید ئه ن عوه سه لی حه و عه  نیشتمانیی پنج
  ).   ی سوپای ئراق)43(
نگی  کی جه یه ند فۆکه دا، چه)7.6.1987(وتی  ، ڕکه ممه کشه ڕۆژی یه  له .28

شتی  رده الماری شاری سه اوی پهکی کیمی چه  دام و ئراق، به تی سه حکومه
م  ھاووتی بتاوانی ئه) 530(ی  یان داو نزیکه-تی کوردستان ڕۆژھه
کوردستانی نوێ، : ( رچاوه ھید بوون؛ سه منداڵ، ژن و پیر شه  له  شاره
  ).23، ل)7.6.2011(وتی  ، ڕکه ممه ، ڕۆژی سشه)5499(  ژماره

نگی  ی جه دا، چوار فۆکه)28.6.1987(وتی  ، ڕکه ممه کشه ڕۆژی یه  له .29
وه)16:30(کاتژمری  ئراقی، له  ی )شت رده سه(ڕۆدا شاری  ی دوای نی

زار ھاووتی  شت ھه ی ھه ھر باران کرد و نزیکه تی کوردستانی ژه ڕۆژھه
  . ھید و بریندارکران دا شه م شاره بتاوانی کورد له

و  عس  تی به ی حکومهکانی میلیشیا دا ھزه)11.11.1987(وتی  ڕکه  له .30
پارزگای    ر به ی سه)ن چیمه(گوندی   ھاووتییان له) 150(ی  دام، نزیکه سه
    .یان کاولکرد که واوی گونده ھیدکرد و ته کی کیمیاوی شه چه  رکوک به که

ھاووتی ) 300(ی  دا نزیکه)17.10.1987(وتی  ڕکه  عس له تی به حکومه .31
ی نووسراوی  گوره دواتر به  گرت، که  وهق ی شه شارۆچکه  بتاوانی له

  له  که  قوه منی شه رتی ئه به ڕوه ولر بۆ به منی ھه تی ئه رایه به ڕوه به
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ھاووتی شاری ) 22(ولر  منی ھه ، ئه دا نردراوه)15.11.1987(وتی  ڕکه
  .   باران کردووه ی گولله قوه شه

دا )1988(مانگی ئازاری سای   یمیاوی لهکی ک کارھنانی چه ھۆی به نیا به ته .32
و تۆپ ھاوژی سوپا،  ن ھزی ئاسمانی ئراق  الیه  داغ، له ره ی قه ناوچه  له

کانی میلیشیای  نویاندا ھزه له. ھیدبوون س شه د که ی چوار سه نزیکه
-دا گوندی سوسنان)23.3.1988(وتی  ڕکه  له  فۆکه  عس به دام و به سه

د برینداری ل  ی دوو سه ھید و نزیکه شه) 78(  کرد، که ی بۆردوومان
  .  وه وته که

یان  ژماره  پارزگای سلمانی که  کی کیمیاوی له ک برینداری چه یه ژماره .33
کان  خۆشخانه نه  زگاکانی ڕژم له ن ده الیه  بوو له س ده د که چوار سه

موویان  ڕۆ ھه تانجه ی ربازگه سه  دا له)2.4.1988(وتی  ڕکه  رھنران، له ده
ی کورد  له سه دکتۆر جاسم تۆفیق خۆشناو، مه: ( رچاوه باران کران؛ سه گولله

  ).    243تان، ل وه و یاسای نوده
  دا، به)3.5.1988(وتی  ، ڕکه ممه ڕۆژی سشه  ھزی ئاسمانی ئراق، له .34

د  دوو سه. یان دا-ر سکه و عه په  کانی گۆپته الماری گونده کی کیمیاوی په چه
کانی ڕژم  منییه زگا ئه ده. ی تریش برینداربوون)305(ھید و  ھاووتی شه

ندروستی شار  کانی ته و بنکه خۆشخانه  نه   نرابوونه یه گه  ش که و بریندارانه ئه
باران کردن یان  موویان گولله و ھه وه  کانی کوردستان، کۆکرده و شارۆچکه

  .  ناویان بردن له
و  ش  کانی پنج، شه نفاله ستپکردنی قۆناغی ئه م ڕۆژی ده هک یه  ر له ھه .35

  دا به)15.5.1988(وتی  ڕکه  ی ئاسمانی ئراق، له که دڕنده  وتدا، ھزه حه
یان دا، بیست و - ی دۆی بالیسان)رێ وه(الماری گوندی  کی کیمیاوی په چه

  . ھیدبوون شه  و گونده سی بتاوانی ئه دوو که
  تۆبزاوه  زار منداڵ له س ھه  دا، زۆرتر له)1988(کانی سای  نفاله کاتی ئه له .36

   . برسان مردن و له خۆشی  ر نه به له
دا، )6.9.1988- 23.2.1988(نوان   و کیمیابارانکردنی کوردستان له  نفال ئه .37

ناو سوپای  رکانی به رۆک ئه ی سه ی قسه گوره  کان به ی قوربانییه ژماره  که
نساری  لئه ڵ ئه یسه ریم فه بدولکه ریق ڕوکن نزار عه هف(وکاتی ئراق  ئه
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رشتی شاوی  رپه و سه ی بۆ داڕشتووه  خشه خۆی نه  جی، که زره لخه ئه
  زۆرتر له)  تدارانی دانمارکی باسیکردووه سه و بۆ ده  کانی کردووه نفاله ئه
  ره هی ھ زۆربه  زار، که ھه) 182(ک  بوو نه زار مرۆڤی کورد ده ھه) 250(

  . بوون  وته ککه و پیر و په زۆرییان منداڵ، ژن 
ھزی    ر به ی سه فۆکه  دا دوازده)29.8.1988(یانی ڕۆژی  به ره به  له .38

ھاووتی ) 2980(لی بازێ و  بۆردومانکردنی گه  وتنه ئاسمانی ئراق، که
کتۆر د: ( رچاوه سه ھیدکرد؛ کی کیمیاوی شه چه  یان به ره ڤه و ده بتاوانی ئه

ی  ر ڕۆشنایی یاسای تازه به لی کورد له ر گوڵ، جینۆسایدی گه مارف عومه
  ). 45تاندا، ل وه نوده

و  سی له که) 1800(عسی ئراق  تی به دا حکومه)21.12.1988(وتی  ڕکه  له .39
ی دوا )30.11.1988(ی ڕۆژی  که لبووردنه  سودیان له  ی که کوردانه

ی )6.9.1988(وتی  ی ڕکه)737- 736(  کانی ژماره دوای لبووردنه به
باران کرد؛  رگرتبوو، گولله عس وه تی شۆڕشی به رکردایه نی سه نجومه ئه

طالب الصحفي، األستقرار المفقود في عھد صدام، دار الوفاء، : ( رچاوه سه
 ).1995الطبعة االولی 

  رکوک له ی که کی شۆڕیجه ڕه نجی کوردی گه گه) 33(ستگیرکردنی  ده .40
جیدی  ن مه سه لی حه رمانی عه فه  دا به)11.3.1991(یانی ڕۆژی  به ره به

  ی که الوه) 33(و  ی زۆری ئه نجه شکه دوای ئازار و ئه. دام ئامۆزای سه
کی  ڕه گه  ن له سه لی حه ر بیاری عه سه ، له کانیانی نووسیوه ر ناوه نووسه

کراو و  پچه له ستی که ده ، به)عدی ی دکتۆر سه عیاده(م  رده به  و له  شۆڕیجه
رکوکی  ، که241-2: ( رچاوه ن؛ سه که بارانیان ده  گولله  وه ستراوه چاوی به

  ). 5، ل)1.4.2011(وتی  ینی، ڕکه ، ھه)84(  نوێ، ژماره
کتیی نیشتمانیی  یه) 2010کۆتایی مانگی دووی سای (دا  م ڕۆژانه له .41

الل سکرتری  ۆنی مام جهبژاردن وتارکی ک تی ھه مه کو ھه کوردستان وه
  دان جار له سه ، به ر نووسراوه سه ی له)1992(سای   که) ک. ن. ی(گشتی 

،  وه کرده  لی کوردستان دووباره و گه نای ئاسمانی کوردسات  ر دوو که ھه
ی  و شاره کوردی ئه) 288(عس  ڕژمی به  کات که ده  وه الل باسی ئه مام جه

  .  داوه  سداره کجار له  یه  به
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،  ممه کشه ی ڕۆژی یه)411(  ی کوردستانی نوێ، ژماره ی ڕۆژنامه گوره به .42
ھاووتی ) 20(رمی  عس ته دام و به تی سه ، حکومه)13.6.1993(وتی  ڕکه

 .سوکاریان ست که ده  وه یان دایته-رکوک بتاوانی کوردی شاری که
ر له  ب ھه عاره ی شۆڤینیستانی الماری دڕندانه ستپکردنی شاو و په ده .43

ڵ  گه تاکو ئستاشی له  وه ه )دام سه(تای ڕوخانی ڕژمی دیکتاتۆری  ره سه 
ک، کوردی  به ، کوردی ئزیدی، کوردی شه واوی کورد دژی ته  داب له

کان  و سابیئییه ی پارزگای موس )کان کریستانه(یی، کلدوئاشووری  کاکه
ر  بی شۆڤینیست بۆ سه عاره الماری کو ھرش و په روه ھه.  وامه رده به

کانی تری  کانی پارزگای موس و ھانا ھنانیان بۆ شاره کریستانه
و  ئیسالمی   به عاره  رسته زپه گه ترسی ڕه مه  کوردستان پاراستنیان له

و  ڵ ئه گه کان له فتاری کورده لمنی که ڕه یسه کان، دیسان ده عسییه به
راورد  رگیز به و ھه ژین، زۆر باشتره  هکوردستاندا د  له  ی که وانه ته نه

ی  چوارچوه  له  ی که وانه ته و نه ڵ ئه گه کان له به فتاری عاره ڵ ڕه گه ناکرت له
  ر شونک بۆیان گونجابت به ھه  له  وانه ئه.  ژین واندا ده ڵ ئه گه ئراقدا له

و  رکوک  که موس،(پارزگاکانی  ت له  تایبه وا به و ناڕه ج  بیانۆی نابه
رستانی  زپه گه ن ڕه الیه  له  مکه ده  ی باشووری کوردستان، که)دیاال
سیمای   ی خۆیان که  قینه تی ڕاسته وایه ته وی گۆڕینی سیمای نه ھه  وه به عاره

غدا و  به –رکوک  کی که ره سه  ر ڕگای سه ھا له روه ، ھه دراوه  تییه کوردایه
،  توندوتیژی.  کوردیان کوشتووه  وه ه)مرین حه چیای(سوور  و دیوی  کوه له

و  ناوبردن  وی له موو کوشتار و ھه و ھه و ئه یی، کاری نامرۆڤانه  دڕنده
رستانی  زپه گه ن ڕه الیه  ی کورد و خاکی کوردستان له وه ته ی نه وه سینه
ی  رچوهچوا  بی له ژیانی کورد و عاره  وه که یه ی به ئراقدا، شیمانه  ب له عاره

ه و مه ھشتنی ئه پناوی نه له   بۆیه.  وه ھشتۆته تدا نه وه ک ده یه   ترسیان
  و پ له رکردنی ژیانکی ب کشه و مسۆگه ر کورد و کوردستان  سه له

ستووری ڕکخراوی  ر ڕۆشنایی ده سه ی کورد، له وه ته یی بۆ نه ئاسووده
  ست ژرده  وه ته نووسی نه مافی چاره  ت به باره سه  کان که کگرتووه یه  وه ته نه

دۆخکی   لک بخاته ر گه ت ھه وه ر ده گه ئه: (ت کان ده ره سه  له  شه ڕه و ھه
نجامدانی جینۆساید یا  کو ئه وه.  وه ترسییه مه  وته بوونی بکه  که  واوه
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و  ئاشتی   له  شه ڕه یدا بت ھه رجکی وا خراپ په لومه پارتید، یا ھه ئه
ی  گوره  ی جیھانی به گه کۆمه  وکاته یی بکات، ئه وه ته ئاسایشی نونه

  یه کان بۆی ھه کگرتووه یه  وه ته نی ئاسایشی ڕکخراوی نه نجومه بیاری ئه
دکتۆر :  رچاوه نووسی؛ سه بکات بۆ دیاریکردنی چاره  له و گه پشتگیری ئه
لی کورد،  یی گه وه ته تی یاسایی نونه سایه ی که ر گوڵ، کشه مارف عومه

وتی  ڕکه  له  ی که ئراقییه  یانه و به ر ڕۆشنایی ئه سه ھا له روه ، ھه)31ل
وه کتیی خاکی ئراق په یه: (ت ده  که   رچووه دا ده)30.3.1932(   به  سته ی

ه باره کان سه تییه تایبه  چاوکردنه کان و ڕه رجه جکردنی مه جبه   ت ب
  مه پاراستنی که  به  نده به) ئراق(  و وته ری ئه روه سه. تی موس ویالیه

المحامي الشیخ ساالر الحفید، جنوب کوردستان في : رچاوه سه  کان؛  وه ته نه
واوی کورد و  ر ته سه له  پویسته). 36- 35موازین السیاسة الدولیة، ص

ی  ه ی بیاری کۆمه وه شاندنه وه تی کوردستان، داوای ھه رکردایه سه
لکاندنی   ست به یوه ی په)16.12.1925(وتی  کان، بیاری ڕکه وه ته نه

و داوای   وه ئراقه  به) تی موس ویالیه(ی باشووری کوردستان  ملیانه زۆره
زراندنی  پناوی دامه ن له  ئراق بکه  ی باشووری کوردستان له وه جیابونه

بی  کانی عاره ته حکومه  نکهکوردستاندا، چو  خۆ له ربه تکی کوردی سه وه ده
ه باره کانیان سه تییه تایبه  چاوکردنه و ڕه کان  رجه مه  نیا ک ته ئراق نه   ت ب

  مه و مافی که  کردووه ج نه جبه) تی موس ویالیه(ستان  باشووری کورد
وه  کانیان له وه ته نه راقدا نه چوارچکو به پاڕاستووه، به ی ئ  ژایی تهنی  مه در
  کو ڕوخانی ڕژم له دا تاوه)25.10.1920(وتی  ڕکه  تی ئراق له وه ده

ناوبردنی  و له  وه وی تواندنه وامی ھه رده به  ، به  دا)9.4.2003(وتی  ڕکه
ی  گوره  ھا به روه ھه.  کانی تریان داوه وه ته نه  مه ی کورد و که وه ته نه

دا )24.6.2007(وتی  ڕکه  له  کانی بای ئراق، که بیاری دادگای تاوانه
،  بجه ه دا تاوانی کیمیابارانی ھه)28.2.2010(وتی  ڕکه  و له نفال  تاوانی ئه

دا و )29.11.2010(وتی  ڕکه  کان له یلییه فه  کوژی کورده تاوانی کۆمه
جینۆساید   دا به)3.5.2011(وتی  ڕکه  کانی له کوژی بارزانییه تاوانی کۆمه

تی  وه زراندنی ده و دامه داوای پاڕاستنی خۆی   یه بۆی ھهناسی،  کورد 
دوای  له . کان بۆ خۆی بکات کگرتووه یه  وه ته ی نه ه کۆمه  خۆ له ربه سه
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ی  تی شۆڤینیستانه سیاسه  ندک له کو ئستاش ھه ڕوخانی ڕژمیش تاوه
کرت  ج ده کانی تردا جبه وه ته نه  مه ی کورد و که وه ته دژی نه  بی له عاره

کتیی نیشتمانیی  ندی سی یه به ی مه که تیرۆریستییه  کاره  بۆ نموونه
ی  ممه ڕۆژی شه  و لقی دووی پارتی دیموکراتی کوردستان له کوردستان 

) 161(ھیدبوونی  ھۆی شه  بووه  ولر، که ھه  دا له)1.2.2004(وتی  ڕکه
  کان، له ئیسالمییه  ستهتیرۆری. کی زۆرتر یه و برینداربوونی ژماره س  که

  دا، بیست و چوار کرکاری کوردی ئزیدییان له)22.4.2007(وتی  ڕکه
 وان موسگای نه  له  گوایه  کوشت، که  عشیقه به –ڕد  سوه دوعا ئه(ی  تۆ

دا کوژرابوو، )15.2.2007(وتی  ڕکه  له  ئزیدی، که  ی کچه)لیل خه
ی )14.8.2007(ی  که خۆکوژیه  ارهالم هپھا  روه ھه.  یان کوشتووه وانه ئه
گرد عوزر و سیپا   له  وه چوار کامیۆنه  ڕگای  له  کان که ری ئزیدییه ڤه ده

ھیدبوونی  ھۆی شه  نجامدران، بووه نگال ئه زای شه قه   ر به شخ خدری سه
ھاووتی و ) 77(ر و شونبوونی  ھاووتی کورد و بسه) 344(ی  نزیکه

داربوون    . ی دیکه)396(ی برین
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ـــی موســـت ی ویالیه هـكش   :ـ

  :)نسی ره فه - نگلۆ ئه( ی سایکس پیکۆ یماننامه په
  

گیرساندنی  تای ھه ره بۆ سه  وه ڕته گه ده) سایکس پیکۆ(ی  یماننامه ونی په ھه  
وارد گرای ئد(ریتانی  ی به وه ره زیری ده وه  می جیھانی، کاتک که که نگی یه جه

 نوان ی ماوه له   ، که)Edward Gray Viscount Gray –ڤیسکاونت گرای 
-16.12.1905( سانی نوان ی ماوه  و  دا ژیاوه)7.9.1933-25.4.1862( سانی

باوزی   له ک ر یه ھهڵ  گه له  که،  بووه راوی ھهپک  ئاماژهدا پۆستی )110.12.1916
 مانگی  لهکی زۆر  دوای گفتوگۆیه . وه نسی کۆبووه ره ی فهر نونه و  ن نده له  له ڕوسی

شکردنی  دابه  ت به باره سقۆی سه  وتنکی ڕکه  یشتنه دا گه)1915(پریی سای  ئه
دا )1915(سای ی ر نۆڤمبه مانگی  لهپاشان  .تی عوسمانی خاکی ئیمپراتۆریه

جۆرج ماری دینیس فرانسوا شارل ( دار تمه کارو سیاسهلۆماتپدینسی  ره تی فه حکومه
کۆمیسیاری بای   ی به)Francois Marie Danis Georges Picot – کۆیپ

ۆ  سه ده و، زراند دامه ڕاست تی ناوه خۆرھه کاروبارینسی بۆ  ره فه تی درای ب
ه باره ریتانی سه تی به ڵ حکومه گه تی کردنی گفتوگۆکردن له رکردایه سه   ت ب
 و کوردستان رمینیا، میسۆپۆتامیا،  بی، ئه ی عاره دوورگه  نیمچه( شکردنی وتانی دابه

دا نوان  له) سوریا -21.12.1870(  نوان  ی ماوه له  جۆرج پیکۆ. خۆیان
نسی  ره فهگشتی ی ۆکۆنس ی زۆریشک یه بۆ ماوهپشتر  ، و ژیاوه دا)20.6.1951

ی  پله  زراندنی به ر دوای دامه ھه .دو پیترۆگرا  ن نده ، له یروت به   له ک ر یه ھهله   بووه
 ،ناوی له جۆرج پیکۆ کۆمیسیاری باک  ستنی په به پوان  لهیمانھه ن تی   ر سو

ختی  ی پایته قاھیرهشاری  ردانی سه  مان مانگدا ھه  له ،ڕوسیا ریتانیا و بهنسا،  ره فه
 له ک ر یه ھه ڵ گه لهدا )23.11.1915( ڕۆژی  له کردو، بی وتی میسری عاره

  ر مارک سایکس(کۆلۆنم  شه بارۆنی شه س–Sir Mark Sykes 6th. 
Baronet (وان  لهو،    ی ئینگلیزی بووهک یه ڕیده گهرو  فسه ئه  ریتانی، که ی بهن 

ریتانی بوو بۆ  و کۆمیسیاری بای بهپسپۆر و، دا ژیاوه)16.3.1879-16.2.1919(
و  ئه.  وه کۆبووه شڕوسیاری  ڵ نونه گه له ، و  ڕاست تی ناوه خۆرھه کاروباری
ی ڕوسیا  نسا و ره فهریتانیا،  سقۆی نوان به  وتنکی ڕکه ی نوانیان انهو کۆبوونه
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  بهوت مۆریانکردو   ر س ھهرانی  دا نونه)3.1.1916( وتی ڕکه  له  که  وه وته لکه
بوو،  یی ھه تۆزک گله ڕوسیاتا  ره سه م بهناسرا، ) ی نھنی قاھیره ی وتنامه ڕکه(

نی قایلبوو ستی به مه  به .کرد کوردستانی ده نستان و رمه ئهواوی  داوای ته  چونکه
 ریتانی و بهی دیپلۆماتکار ر دوو ھه گفتوگۆی زۆرتر ری و یسه ی قهڕوسیاتی  واوه ته
  وه که یه به اد)1916(سای کی  یه مانگی  له، و جۆرج پیکۆ  مارک سایکس نسی ره فه

وکاتی  ئهی  وه ره زیری ده ڵ وه گه له ،کردو ڕوسیایانی )پترۆگراد(شاری ردانی  سه
له   ، که)Sergei Dmitrivich Sazanov – سازانۆڤدمیتریڤیچ سرجی ( ڕوسی

نوان  ی ماوه له و  دا ژیاوه)25.12.1927- 10.8.1860(نوان  سانی  ی ماوه 
 ، بووه دا پۆستی ناوبراوی ھه)1916نگی یونی سای ما -1910ری سای  سپتمبه(

 ی وتنامه ڕکه( ر سه کردن به ستکاری ندک ده ی ھهدوا نجام ره سه و وه کۆبوونه
باشووری کوردستان ھنا    وازی لهش ڕوسیای  وه ره زیری ده دا، وه) ی نھنی قاھیره

 .وت وان که ر ئه کوردستان به م باکووری ، بهسندکرد ی په که وتنه ڕکه  نسا و ره فهبۆ 
 ئاوگۆڕ ستی به مه  به، ڕوسیا  و جۆرج پیکۆ له  ی مارک سایکس وه ڕانه گه دوای له 

 ان بۆ جارکیو ئهنسی،  ره فه ریتانی و بهنی  الیه ر دوو ھهی نوان کان  نامه گه کردنی به
-9.5.1916(  یانڕۆژنوان   له  دا کهگفتوگۆکانی نوانیان  به یان  ڕژهدن  نده له  تر له

ی قۆدوو  وتنکی ڕکهدا )16.5.1916( ڕۆژی  له نجام ره سه، ند خایا ی)16.5.1916
ه  که  وه وته لکه ینس ره فه ریتانی و بهنی  الیه ر دوو ھه، نوان خای) 12(   ب

  که نامهمانی ندکردنی په  هس په رمی فه  به پناوی له   .ناسرا )سایکس پیکۆ(ی  نامهیمان په
و جۆرج   کۆمیسیاری با مارک سایکسی ئینگلیزی ر دوو ھه، کان ڕوسه ن الیه  له

ڵ  گه لهم  بۆ جاری دووهردو، ک ڕوسیایانردانی  سه  دووباره ینس ره پیکۆی فه
ر  ھهدا )1.9.1916(  وتی ڕکه  له و وه کۆبوونه دا)سازانۆڤ سرجی(  وه ره زیری ده وه

لهیمانی سایکس پیکۆ  په  واته که .واژۆکرد یان )سایکس پیکۆ(ی یمان په ن الیه  س 
ندین  و چه بووه ھه  ی  ڕژهددا )1.9.1916- 1915(پریلی  مانگی ئه نوان ی  ماوه

وه دانیشتنیان ئه رکی گونجاو  سه چاره  دا به)16.5.1916( وتی ڕکه  لهکو  تاوه  نجامدا
     .تی عوسمانی شکردنی خاکی ئیمپراتۆریه بۆ دابهیشتن  گه
باشووری زۆری سوریا،   ره شی ھه به   ،)سایکس پیکۆ(ی  یماننامه په ی گوره  به  

،  نسا و ره فهر  به باکووری کوردستان  شک له و به)تی موس ویالیه(کوردستان 
  رمه و ھه ، ئهریتانیا و بهر  سرا به غداو به کانی به ته ویالیه سوریا وباشووری 
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 )کوردستانباکووری (  تی تورکیا واته خۆرھهباکووری   وتنه که ده  که ی کوردییانه
وتی   ر س ھهنوان   له   یمانه پهم  ئه باسکراکو  روه ھه. وتن که ده ڕوسیار  به
چی  نگ، که ده  و ھاته  زانیم دواتر ئیتایا پی بوو، به ڕوسیا  نسا و ره فهریتانیا،  به
دانی به د بهنگیان کر رزوو بده ھه ک له پکه)باکووری کوردستان(نادۆڵ  ئه  ش ،  

، )دودیکانیز(ی  ڵ دورگه گه له )کیلیکیا وزمیر دالیا، ئه ئه ئایدن،(کانی  شاره  بریتیبوو له
  . مبوو ی خۆی پ که که شه و به  زانی م لکراو ده سته م ئیتایا خۆی به به
و ڕوسیا نوان  له وتنک ڕککه  پشتر  ی سایکس پیکۆ، یماننامه پهڕای  ره سه  
 –سۆزانۆف (یمانی  په  به  ، کهواژۆکرابوودا )26.4.1916(  وتی ڕکه  لهنسا  ره فه

 سایکس(ی  یماننامه پهستنی  بهمی  که ی یهنگاو ھه  کرت به ده  ناسرابوو، که) بالیۆلۆچ
  بکات له  له نیا کرد پهریتا به  بوو وای له  هوتن ڕکهو  ئه   دابنرت، چونکه) پیکۆ

  نسا و ره فهڵ  گه تا له ره دا سه)16.5.1916( وتی ڕکه  له) سایکس پیکۆ(مۆرکردنی 
 پناوی له دا، ڕوسیاڵ  گه لهدا )1.9.1916( وتی ڕکه  له ردوو ال ھهدواتریش 

 تی خۆرھه  لهتی عوسمانی  وه تی ده سه کانی ژرده وه ته شکردنی خاکی نه دابه
وه ی سه زۆربه  له  یه وه ئه   وه ڕوونکرته  دا لره پویسته ی وه ئه .ڕاستدا وهنا کاندا  رچا

 شارل فرانسوا جۆرج پیکۆ و سر مارک سایکسکۆلۆن   له ک ر یه ھه  که  ھاتووه
 و  ڕاستیله   دووره  مه م ئه ، به نسا بووینه ره فه ریتانیا و بهی  وه ره زیرانی ده وه

   . بووه یان نه و پۆسته هھیچیان ئ
 ڕوسیرپابوونی شۆڕشی  به کو وهتا  وه نھنی مایه  به   یه)سایکس پیکۆ(یمانی  پهم  ئه  
ش ئۆلیانۆف تیڤالدیمیر ئیل(لینین تی  رکردایه سه  بهدا، )25.10.1917( وتی ڕکه  له

-22.4.1870( نوان ی  ماوه  له  ، که)Vladimir Iljitj Uljanov Lenin-لینین
 – کان ویکه لشه به( ڕوسیای کۆمۆنیستپارتی رۆکی  سه و، دا ژیاوه)21.1.1924
 لک ھنا نی خه ی کۆمه وه وسانه و چه  م سته کۆتایی بهک  یه تاڕاده  که ،) پارتی زۆرینه

 ڕۆمانۆڤرۆڤیچ لیکساند ئه سنیکۆال( م ی دووهسنیکۆ ری یسه قهتی  سه ده ن الیه  له
– Nicholas Alexandrovich Romanov(وان  له  ، کهی ماوه ن )18.5.1868-

 /ری یسه قهدا )25.10.1917-1.11.1894(نوان   ی ماوه له  و دا ژیاوه)17.7.1918
ڵ  گه دا له)17.7.1918( وتی ڕکه  لهستگیرکراو  دا ده هڕۆژو  له  ، کهروس بووه تزاری

تر  کیلۆمه) 1667(  که) رگجکاترین بۆ( ی ناوچه  لهندامانی تزار  واوی ئه ته
کانی دانمارکی،  زمانه  ویکیپیدیا به( – واسران تی مۆسکۆ ھه ھه خۆر  وته که ده
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 وتی ڕکه  تی له ی سۆڤیهکانی شۆڕش رکرده بوو سه وه ئه.   )بی و عاره ئینگلیزی
 کانیان نھنییه   وتننامه ڕککه و  یماننامه پهموو  ھه  دا بزاری خۆیان له)8.11.1917(

  و له  ن یان ئاشکرا بکه که یه  که یه  نیاندا که و به  ربی دا ده)سایکس پیکۆ(ت  تایبه به
ی  یماننامه پهدا )23.11.1917( وتی ڕکه  له بوو وه ئه . وه نه کاندا بویان که نامهڕۆژ

کتیی  یه( ڕوسیاکو میری  وهھا  روه ھه یانکرد،ئاشکراو  وه بوکردهیان )سایکس پیکۆ(
کان  نھنییه   وتننامه ڕککه و  یماننامه پهواوی  ته  بهندبوون  پابه  هلخۆیان  )ت سۆڤیه
  .  وه کشایه

  ی که وه ڕای ئه ره سهدا، )سایکس پیکۆ(ی  یماننامه کاتی مۆرکردنی په پشترو له  
م  هبوو، ب) تی موس ویالیه(ر باشووری کوردستان  سه زۆر چاویان له کان ئینگلیزه

ی  یماننامه په ی گوره  به  ، بۆیهڕوسیادراوسی   ویست ببنه یان ده نه ی وه ر ئه به له
  کان له چاوتبینی ئینگلیزهم  به. نسا ره فه  بهدابوو یان -تی موس ناوبراو ویالیه
کی  یه وهما  می جیھانی به که نگی یه گیرسانی جه ھه  ر له بهبۆ   وه ڕته گه کوردستان ده

له دا )1911( سای  لهریتانی،  ی به وه ره زیری ده رزۆنی وهلۆرد کو  م، کاتک که که
  ر بگوترێ که گه ئه  یه ه ھه: (یاند ڕایگهریتانی  نی لۆرداتی به نجومه ئه م رده به 

میارییه  ندییه وه رژه به دیانه وه رژه و به ، ئه نداودایه که ی  ناوچه  لهنیا  ته  کانمان ڕا نیا  ته  ن
کو  ، به وه غداش ناگرنه سراو به ی نوان به ت ناوچه نانه و ته  دا نین و سنووره له
ر  زھه مال مه دکتۆر که:  هرچاو سه -  وه گرنه غداش ده باکووری به  لک دوورتر له گه
دا  وه له گومان). 21- 20می جیھانیدا، ل که ی یهڕ کانی شه ساه  د، کوردستان له حمه ئه

  ، چونکه بووه) تی موس ویالیه(رزۆن باشووری کوردستان ستی لۆرد کو به مه  نییه
. غدا باکووری به  وته که ده  که  ه،)تی موس ویالیه(نیا باشووری کوردستان  ته

 ڕگای  لهیان بت   وه کارھنانی ھزه به ڕگای  لهیانویست  کان ده ئینگلیزه
بۆ ). تی موس ویالیه(وتی باشووری کوردستان  هن  ستیان بگاته ، ده وه دیبلۆماسییه

 ن الیه  لهھا  روه داڕشت، ھه  ڕکوپکیانو  پالنکی تۆکمهان و ئه  سته به و مه یشتن به گه
رکی  ئه  زرابوو، که دامه  کۆمیسیۆنکی شایانه  هریتانیا و بهنی گشتی  نجومه ئه

تی  کانی ویالیه وته نه  چاه  بهیشتن  تی گه و داڕشتنی پالنک بۆ چۆنیه وه لکۆینه
نسهو. ستۆ ئه  ی گرتبووه- موسر چه ینستۆن لیۆنارد سپ ،ندامی خولی  ئه  که رچ
نوان  ی ماوه له ،  و ریتانی بووه رانی به نی نونه نجومه ی ئه)30(  ژماره

  وه)1914( سای  له، دواتریش  کشاوه  ی  ڕژهددا )3.12.1910-14.12.1918(
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 وتی ڕکه  له،  نگ بووه زیری جه می جیھانی وه که نگی یه و کۆتایی جهک تاوه
ب  ده: (تی گووتویهدا ریتانی ی بهمان رله پهناو ی  وه کۆبوونه  دا، له)17.7.1913(

کانی  پویستییه ی وه بۆ ئه،  وتیان تدایه نه  ی که و شونانه ر ئه سه ستبگرین به ده
ھاوار، شخ  سوڵ ڕهد  مه محه:  رچاوه سه –ن ی ر بکه وت مسۆگه نه  خۆمان له

 ).376م، ل که رگی یه کوردستان، به خواروویی  که ته وه ده و  مان قارهحمودی  مه
له ، )رچ وینستۆن چه رزۆن ولۆرد کو(ریتانی  رپرسی به به ر دوو ھهکانی  لدوانه

رچ  چه ۆنوینست  که  دا نییه وه گومانیش له،  دا بووه)1913- 1911( سانی 
ماندا  رله ناو په لدوان له ر دوو ھه  ، چونکه کانی لۆرد کورزۆن بووه ئاگاداری ووته

ستی وینستۆن  به مه  ، بۆیه مان بووه رله ندامی په میشیان ئه ی دووه وه ئه  دراون، که
باشووری   غدا واته ر باکووری به ، ھه وتی تدایه نه  ی که و شونانه رچ له چه

  .  بووه) تی موس ویالیه(ن کوردستا
قی  رپاکردو ده ریان به شۆڕشی ئۆکتۆبه کان ڕوسهی  وه دوای ئه ل وه  
دا ئاشکرا کردو خۆیان )1917(ری سای  مانگی نۆڤمبه کۆتایی  لهیان  که یماننامه په

و  پشی ئه  ھاتنهو  و گۆڕانکارییانه کانیش دوای ئه ئینگلیزه  ، بۆیه وه کشایه
می  که نگی یه ڵ کۆتایی پھاتنی جه گه وستیان گۆڕاو له ، ھه نویانه  رجه ومهل ھه

و   ستی مۆدرۆس ئاگربه ی)16(و )7( دوو خای ی گوره  بهتا  ره سه  جیھانیدا،
  گفتوگۆوه ڕگای  لهداگیریانکرد، دواتریش  و موس تی  ناو ویالیه  ھاتنه مل هزۆر به
ھنن ده تی موس به ان ویالیهکان توانی نسییه ره ڵ فه گه له   . ست ب
لی  عه حوسن کوڕی( که ریفی مه شا حوسنی شه  یه یماننامه و په ت به باره ر سه ھه  

له   ، که)یشی بدولموئمین کوڕی عۆن حوسن ھاشمی قوڕه د کوڕی عه مه کوڕی محه
ناردبوو ی ک یه دا نامه)14.7.1915(  ڕۆژی  له ، دا ژیاوه)1931- 1854(نوان  سانی 

 - کماھۆن ھنری مهر  ئارسهسر کۆلۆن (  رهیقاھ  ریتانیا له ڕپکراوی به باوهبۆ 
Colonel Sir Arthur Henry McMahon(وان   ی ماوه له   ، کهن

: نووسیبووی دا که نامه  له  حوسنریف  شه ، دا ژیاوه)29.12.1949- 28.11.1862(
 – بی ناو سنووری وتی عاره  ره خهب) باشووری کوردستان(تی موس  ویالیه(

و  ئه ی گوره  به). 47یی، لخۆ ربه سه تی و  کوردایهکامیل ژیر، ر  پارزه:   رچاوه سه
ھنری ر  ئارسهسر کۆلۆن (بۆ )  که ریفی مه شه شا حوسنی(  ی که یه نامه
  بهکی  یهندی پوهتی موس ھیچ  ویالیه  وت که که رده ، بۆمان ده ی ناردووه)کماھۆن مه
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بستان  سنووری عاره  کات داوا دهو  ئه ، هی  نامهو  ئه پی  به . بووه نه  وه ئراقه و  ب عاره
  وه ی پانییه)37(ھی  له  وه نه ده ئه – رسینکانی م شاره  له  وه ی باکوورهال له

ی ئیبن  یرهز جه(ت، بۆتان  ، ماردین، میدیه چک، ئورفه کانی بیره شاره  که  وه شۆڕبته
ھا سنووری الی  روه نداوی فارس، ھه ر که کو سه تاوه  وه گرته و ئامدی ده)ر عومه

سرا  نداوی به کهر  سهکو  تاوه ھه  وه وتی فارسه  له بستان عاره تی خۆرھه
، )تی موس ویالیه(داواکردنی باشووری کوردستان   له  شا حوسن جگه . وه درژبته

کی فراوانی خاکی باکووری کوردستانی  پانتاییه و کوردی ری ندین شا داوای چه
دا  که ریفی مه بیری حوسن شه  تی موس به تا ویالیه ره چت سه پده.  کردووه

  م کاتک که ، بهبووه ب نه نیشتمانی عاره خاک و   که ی وه ر ئه به لهویش  ھاتبت، ئه نه
کو  ، به ی کردووه- تی موس داوای ویالیها نی تهک  نه  ی زانیوه و نیشتمانه گرنگی ئه

ی  وه ره کانی سه ناوبردووه  داوای شاره بۆ باکووری کوردستان و  وه ته ڕیوه په
  نوان سانی ئراق له(رتووکی  په  هللۆنگریک، ھمسلی ن اکاپتن ستیڤ.   کردووه
له : (ت ده  کاتک که  وه کاته پشتاست ده  ی ئمه که بۆچوونهدا، )1900-1950

تکی  اسی حکومهدا ب که ریفی مه ڵ شه گه کماھۆن له دا سر مه1916-1915 سانی 
تی  نیا باسی ویالیه ئراقدا ته  ب له ر باسی عاره سه  ته هوھاتو  که ، بی کردووه عاره

کوردستانی  و موس تی  جۆرک باسی ویالیه ھیچ  بهو،  غدای کردووه سراو به به
 و  مان قارهحمودی  ھاوار، شخ مه سوڵ ڕهد  مه محه:  هرچاو سه -   کردووه نه
، 1990ن  نده له –ریتانیا  م، به که رگی یه کوردستان، به خواروویی  که ته وه ده
  وه ی کوڕیشیه یسه ر شا فه سه ری به ی شا حوسن کاریگه چاو تبینه و ئه). 368ل

 ئاشکرا به دا  یسه شا فه وتارکی له   اوتبینهو چ ئه ی وه نگدانه ڕه  ، بۆ نموونه بووه ھه
موس  شاری  لهدا )1923(مایسی سای  کۆتایی  له  ک روه ھه  وتووه رکه ده

و  کر، ئورفه دیاربه  که  بیریان چووه کان له ئایا تورکه( : و تیایدا ھاتووه  وه یهت ویهخوند
  و ناوچانه تی داوای ئه اق مافی خۆیهئر  واته بین، که شاری عاره تدا ڕه بنه  لهماردین 

 ولر و ھه  می تورکمان له کی که یه ھۆی بوونی ژماره ر تورکیا به گه بکات، ئه
ی  فازڵ حوسن، کشه:  هرچاو سه –ن  تی موس بکه رکوکدا داوای ویالیه که

      ).285لی، ل د شاکه مه گانی شخ محه تی موس، وه ویالیه
ری  ئۆکتۆبهوتنی شۆڕشی  رکه ی سهدوام پکرد،  ئاماژهکو پشتر  روه ھه  
موو  و ھه یمانه په م خۆی له ڕوسیادا، )25.10.1917(وتی  ڕکه  لهکان  ویکه لشه به
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سایکس (کانی  نھنییه  نده و، به وه کشایه  ری یسه ی قهڕوسیامی  رده کانی سه یماننامه په
می  که یهڕی  شهتایی ھاتنی دوای کۆ م  کی زۆر که یه ماوه  به. را کردنی ئاشک)پیکۆ

دا )1918(می سای  که کانوونی یه مانگی  له، )11.11.1918- 28.6.1914( جیھانی
– نسۆ کلیمهبنیامین جۆرج دکتۆر ( نسا ره فهتی  حکومهوکاتی  ئهزیرانی  وه رۆک سه

Georges Benjamin Clemenceau(وان  له  ، کهنی  نسا)28.9.1841-
نوان  سانی له جار ژیانیدا بۆ دوو ی ماوه له و،  دا ژیاوه)24.11.1929

رۆک  پۆستی سه دا)20.1.1920-16.11.1917(و )24.7.1909- 25.10.1906(
ریتانیا  بهتی  حکومه زیرانی  رۆک وه سه  داوای له  ، رگرتووه نسای وه ره زیرانی فه وه
 سانی له   که ،ی کرد) Sir David Lloyd George– ید جۆرجۆلدڤید سر (

- 6.12.1916( نوانی ی ماوه له و  دا ژیاوه)26.3.1945-17.1.1863( نوان
 ی نامهیمان په  دانبنن به نوێ ر له سه  ، زیران بووه رۆک وه دا سه)19.10.1922

 ،بوو ھه کردنی ج نه جبهنسی ترسی  ره تی فه حکومه  چونکه، )سایکس پیکۆ(
یان  و وته ئهتی  سه کان ده ویکه لشه به ،ابووم نهری  سهی ی قهڕوسیا  تی که تایبه به

و  له.  بوو یاند ڕاگه داناوبراوی  یماننامه په  له ی خۆیان وه کشانه و ست ده  گرتبووه
  تی موس بدات به ویالیه  نسۆ کرد که جۆرج کلیمه  ید جۆرج داوای لهدا لۆ ردانه سه
ی  کی داواکه رزاره ر سه کسه یهرج  س مه  بهساش ن ره زیرانی فه رۆک وه ریتانیا، سه به
یان، نوان  لهبوو  ک نهوتن ڕکهو ھیچ  قسه  نک بوو به نیا به ته  سندکرد، که وی په ئه
  به  ش که وه ڕای ئه ره سه ج،  یانده ی خۆی گه که نه ۆ بهنس کلیمهدواتر  م به

  لهدا )8.4.1919(  له  که) Bringer Long-برینجی لۆنگ( ی وتنامه ڕکه ی گوره
ر لۆنگ  ر ولته و مسته )بین برینجی(رشتی  رپه سه  بهریتانیا  به  نسا و ره فه نوان

  به  ی که وه ڕای ئه ره ، سهوتبوو نسا که ره ر فه ر به تی موس ھه سترابوو، ویالیه به
وبراو  وتننامه ڕککهمی  خای چواره ی گوره ر  ھه  لهمانیا  ی ئه که کهریتانیا پش به ،ی نا
 – نسا ره فه  بوو دای به%) 25(  هک ر یه ھه  کهغدا  به و موس تی  ویالیه دوو
ة (:  هرچاو سه ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆن، بالد مابین النھرین بین والءین خواطر شخصی

تی  الیهویواوی  ته  ر چاوی بیبووه ریتانیا ھه م به به .)11وتأریخیة، الجزء الثالث، ل
 کرد  نسا ده ره فه  وامی داوای له رده به  به  بۆیه زانی، ی ده یه و ناوچه گرنگی ئه و موس

ه به و مه ئه ر بۆ ھه .وتی تر ستکه ندک ده ھه بری له  بدات ی-موس یت ویالیه  که   ست
ی ردان سهنوێ  ر له سه) نسۆ کلیمهبنیامین جۆرج دکتۆر (نسی  ره زیرانی فه وه رۆک سه
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دا  ردانه و سه ن کردو، له نده له  ی له)ید جۆرجۆلدڤید (ریتانی  زیرانی به وه رۆک سه
باشووری (تی موس  ویالیه  نسا که ره م فه رده به  ی خسته وه ریتانیا پشنیاری ئه به

ندک  ریتانیا ھه به ش وه ئه بری له ریتانیا،  به  ستین بدات به له و فه)کوردستان
%) 25(  بریتیبوو له  که  که ته وتی ویالیه نه  ش له وره پشککی گهھا  روه ھه، بوو ره قه

دا )15.9.1919( وتی ڕکه  لهنسا  ره ، فهنجامدا ئه  لهبوو  وه ئه. نسا ره فه  بدات به
و  بهندکرد،  سه وانی په ی ئه که و پشنیاره وه ریتانیای دایه ی بهمیرمی  یاداشتک وه به

 کی هرزار سه   دا به)1918(می سای  کانوونی دووه  پشتر له  کهی  هرج س مه 
  :    بوون  وه ی خواره مانه ئه  ر کرابوو، که سه له وتنی ڕکه

ی   وتننامه ڕککهگۆڕینی  بری له  نسا ره فه  وتی موس بدرت به پشکک نه -1
 .سایکس پیکۆ

ر ھاتوو  گه ریکا، ئه مه ئه دژی  لهنسا بکا  ره ھاوکاری فه و ریتانیا پشتیوانی به -2
دا سه وان ناڕه ئه  . م که رجی یه مه  ت به باره زاییان نیشان

ب،  ه شق، حه ب دیمه وا ده می ماندت کرا، ئه سیسته ر ھاتوو کار به گه ئه -3
:   رچاوه سه – نسا ره ژر ماندتی فه  ونه بکهیروت  و به   روونه نده سکه ئه
ویلسۆن، بالد ( ة ئاڕنۆد تالبوت  مابین النھرین بین والءین خواطر شخصی

    .)10وتأریخیة، الجزء الثالث، ل
تی  نساش ویالیه ره نسا قایل بوو، فه ره ی فه که رجه مه  ر س ھه  زن به ریتانیای مه به

 م به ، بهریتانیا و به  ستینی دایه له و فه )باشووری کوردستان(موس وه کی  یه ش
گرت  ھهتی موس  ویالیه  ستی له ده دا)ڕیمۆسان (ی  یماننامه په  لهنسا  ره فه رمی فه

زیرانی  رۆک وه ردانی سه دوای سه  کرا که وه به  کو پشتر ئاماژه روه ھه. ریتانیا بۆ به
رۆک  ردانی سه دا سه)1.12.1918( وتی ڕکه  له) جۆرج بنیامین کلیمانسۆ(نسی  ره فه
تی موس  ویالیه  ی پدا که وه گفتی ئهکردو، ی )ید جۆرجۆلدڤید (ریتانی  زیرانی به وه

   دا به)22.5.1919( وتی ڕکه  لهو  هوتن ڕککهم  پاش ئه چی کهریتانیا،  به  بدات به
بتوو ر  گه ئهبوو،  یاند ڕاگهریتانیای  به یانزیر وهرۆک  سهی )ید جۆرجۆلدڤید (
،   وتی تدایه و نه نرخه  به  نده وه هئو  یه وره کی گه یه ناوچهتی موس  ویالیه  هایبزانییب

ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆن، بالد : ( رچاوه سه – بوو ده نهرداری  ستبه رگیز ده وا ھه ئه
دکتۆر +  10مابین النھرین بین والءین خواطر شخصیة وتأریخیة، الجزء الثالث، ل

   ).17تی موس، ل ی ویالیه فازل حوسن، کشه
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   : ی سایکس پیکۆ نامهیمان کانی په قی خاه ده
  :ی سایکس پیکۆ یماننامه په ی گوره  بهشکردن  ی دابه خشه نه
زراندنی  دامه  نسی بیاریدا به ره دا میری فه)1915(ری سای  مانگی نۆڤمبه  له
کو کۆمیسیاری  وه  یروت، که به  ی کۆنسوی گشتی پشووی خۆی له)جۆرج پیکۆ(

و،   ڕاست تی ناوه خۆرھه  کان له کاروباره جکردنی نسی بۆ جبه ره بای فه
جۆرج . کان بییه عاره  دواڕۆژی وته  ت به باره ریتانی سه ڵ میری به گه گفتوگۆکردن له

ی کۆمیسیاری )مارک سایکس(ڵ  گه لهوێ  له ،ی کردو شتی قاھیره ر گه کسه پیکۆ یه
ونه رشتی رپه سه  بهو   ڕاست تی ناوه خۆرھه کاروباریریتانی بۆ  بای به ری  ن

  به  ک که یه یماننامه ستنی په ھۆی به  بووه  سقۆییه  وه و کۆبوونه ئه.  وه کۆبووه ڕوسیا
ی )پترسبۆرگ(بۆ شاری   وه پاشانیش گواستیانهناسرا، ) ی نھنی ی قاھیره نامهیمان په(

بۆ دیاریکردنی   وه وته ی لکه نه الیه کی س یه یماننامه وێ په گفتوگۆکانی ئه  ، کهڕوسیا
  :بوو  یه مشوه به  تک که وه ر ده تی ھه سه کانی ده ناوچه
 ت بهست نسا ده ره فهنه ده تی ئه و ویالیه  ر خۆرئاوای سوریا، لوبنان سه بگر . 
 ت بهست ریتانیا ده بهڵ گه له ،سرا غداو به کانی به ته ویالیهر  سه بگر 

 .ستین له فه  یفا له کاو حه کانی عه نده ربه ده
 ت به ده ڕوسیانی له رمه کانی ئه ته ر باکووری کوردستان ویالیه سه ستبگر  

  رگریکردن له به  نت به دا دهڕوسیامافی   دان به  که یماننامه په. تورکیا
 .ستین له کانی فه هپیرۆز  شونه دۆکس له  رسه کانی ئه ندییه وه رژه به

 وان ئهن  ونه که ده  ی که و ناوچانه ئه مانه و ھهستی  ده  به انس ره فه  ی که ر
کتیی  یه  تهب ھن، ده ستیان ده ده  ریتانیا به به  ی که رمانه و ھه و، ئه   ھن ده

ش  دابه  ته وه و ده ئه  کهکگرتوو،  بی یه بی یان وتانی عاره وتانی عاره
تی  سه ده نسی و ره فه ریتانی و بهتی  سه کانی ژر ده بت بۆ ناوچه ده
چی  ، که وه گرته تی موس ده و ویالیه تی سوریا نسی خۆرھه ره فه
تی  ویالیه ن و تی ئورده خۆرھهبۆ   وه بته ریتانی درژ ده تی به سه ده
 . سنووری ئران   گاته تا دهغدا  تی به شی باکووری ویالیه سراو به به

 ته ستین ده له ی فه شه و به ر داگرتنی ئه سه ست به دهنن الیه  له  وه م 
 .تی وه نوده کی رتییه به ڕوه به

 ت ده ست   بهر سه  رۆنه نده سکه ری ئه نده بهب. 
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  : که کانی پایماننامه نده به
و   دانپدانان  ن به زن ئاماده ریتانیای مه به  نسا و ره فه  له ک ر یه ھه: م که ندی یه به  

 دوو  لهبی  رۆککی عاره تی سه رۆکایه سه  به  بی که کی عارهت وه ده پاراستنی
.  دا دیاریکراوه یه یماننامه و په کراو به ی ھاوپچ خشه ر نه سه له  که) ب(و  )أ(ی  ناوچه

  یه میان ھه که دا مافی یه)ب( ی  ناوچه  لهریتانیا  و به) أ( ی  ناوچه  لهنسا  ره فه
 ی  ناوچه  لهنسا  ره جیا فه به ک ر یه ھه. کان ناوخۆییه  رده و قه کان هۆژپ  ت به باره سه

 ڕاوژکار وشکردنی  پشکه  ستن به ده دا، ھه)ب( ی ناوچه  لهریتانیا  و به) أ(
  ته یمانی حکومه بی یان ھاوپه تی عاره ر داواکردنی حکومه سه له  ری بگانه رمانبه فه

  . کان بییه عاره
و )شتی سوریا ده(شین  ی  ناوچه  لهنسا  ره فه  درت به ده ڕگا: م ندی دووه به

وه به زووی خۆیان و ئاره ، به)سرا تی به ویالیه(سوور  ی ناوچه  لهرا  ئینگلته کی  یه ش
ڵ  گه له وتن ڕککهی چاودریکردن، دوای  وخۆ یان شوه وخۆ یان ناڕاسته هڕاست

  . زرنن تی دامه وایه رمانه فهکان جۆری  بییه عاره  یمانی میرییه میری یان ھاوپه
) ستین له فه(مرا  سه ی ناوچه  لهتی  وه کی نوده هرتی به ڕوه به: م ندی سیه به

کانی  یمانه ڵ ھاوپه گه له وتن ڕککه و بهڕوسیا  به ڕاوژکاریدوای   زرت، که مه داده
  . کرت دهدیاری   تکه وایه رمانه ی فه ، شوه که ریفی مه ری شه ترو نونه

  :وت که ست ده ی ده وه ی خواره مانه ریتانیا ئه به: م ندی چواره به
 .کا یفاو عه کانی حه نده ربه ده -1
ر  مسۆگه  وه ه)أ( ی  ناوچه  لهفورات  و  دیجلهئاوی   بکی دیاریکراو له -2

  وه ی خۆیهن الیه  لهنشکۆ  ھا میری خاوه روه ، ھه)ب(ی  کرت بۆ ناوچه ده
ک  تکی ترو یه وه ڵ ده گه دانوساندنک له ھیچ له   ی که وه دات به ن ده به

ندکردنی  سه نیا دوای په ی قوبرس، ته ر دوورگه سه کات له نانه، سازش نه الیه
 .  وه نسییه ره میری فه ن الیه  لهکی  پشه

دنی بت بۆ بازرگانیکر ده ست   بهر سه  رۆنه نده سکه ندی ئه ربه ده: م ندی پنجه به
باجی   ت به باره ی جیاواز دروست ناکرت سه ه مامه  .ریتانی تی به ئیمپراتۆریه

ریتانی  لی به لوپه و که  وانی شتییه ت بۆ که ھا ئاسانکاری تایبه روه ، ھه که نده ربه ده
 ڕگای  بهدرت  لی ئینگلیزی ده لوپه ی که وه ی گواستنهست   بهر سه ی ڕگه.  پندرت ناسه

ی  ی ھنراون بۆ ناوچه وانه ی شین، چ ئه ناوچه  و ھی ئاسنی له رۆنه نده هسک ئه
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. نردراون  وه ره بۆ ده  وه یان لیانه) ب(و ) أ(کانی  ناوچه ر دوو ھهسوور یان بۆ 
ھلی   ک له یه ر ھه  لهوخۆ  وخۆ یان ناڕاسته هڕاستی  شوه ی جیاواز به ه ھا مامه وه ھه

ه باره کانی ناوبراو سه کانی ناوچه نده ربه ده  ندک له ربه دهر  ھه  ئاسنی یان له   ت ب
ۆ  ست   بهر سهرکی  نده به  بته یفا ده حه. ریتانی کانی به شتییه و که  ل لوپه که ب

گیرکراوه  وته  نسا و ره فهبازرگانیکردنی  ژر   ته وتونه ی که و وتانه و ئه  کانی دا
ۆ  وی جیاواز ناکرت  ه ک مامه یه شوه چھی  بهو،  چاودریکردنی ئه ئاسانکاری ب

ی  وه ئازادکردنی گواستنهڵ  گه له . وه تناکرته نسی ره ره لی فه پهلو و که  وانی شتییه که
مرا  ی سه ناوچه  ر ھی ئاسنی ئینگلیزی له سه یفاو له حه ڕگای  لهکان  له لوپه که
  نردرابن، یان له  وه و سووره  کانی شین ناوچه  له کان له لوپه ر که گه چ ئه، )ستین له فه(

وه  یان ھنرابنه  وه ه)ب(و ) أ(کانی  ناوچه   مترین جیاوازی ناکرت له که.  وه نا
 ل و لوپه که  ت به باره وخۆ سه تهوخۆ یان ناڕاس هڕاستی  شوه ئاوگۆڕکردن به

  ندک له ربه ھی ئاسنی یاخود ده کانی ھه  کک له یه ھیچ له نسی،  ره کانی فه شتییه که
وه  نده ربه ده    .کان ناوبرا
بۆ پشتی موس   وه درژتر ناکرته )أ(ی  ناوچه  غدا له ھلی ئاسنی به: م شه ندی شه به
و باکوور،  ره ڕا به اش بۆ دوای سامه)ب(ی  بۆ ناوچه  ھا نه روه ، ھه وه الی باشووره له

دۆی   به  نت، که یه ب بگه ه حه  غدا به به  سنی کهزراندنی ھکی ئا کو دامه تاوه
  . کرت ت ده حکومه ر دوو ھهتی  یارمه  ش به وه ڕت، ئه فوراتدا تبپه

وه زراندن، به زن مافی دامه ریتانیای مه به: م وته ندی حه به تی  خاوه  و تاکه  بردن ڕدار ن
ش مافی  وه ڕای ئه ره سه). ب(ی  وچهنا  یفا به حه ھی ئاسنیی  وه ستنه بهدرت بۆ  ده
  درژایی ھه  کاتکدا ب به ر ھه  لهرباز  ی سه وه بت بۆ گواستنه یی ھه میشه ھه

بت کارئاسانی  ده  و ھه ئه  باش بزانن که  وه ت ئه وه ده ر دوو ھهبت  ده  ، وه ئاسنییه
وهتوانرا ھی  وو نهر ھات گه ئه. غدا بکات یفاو به کانی نوان حه یهندی پوه له ندی پ  

ی پویست  ری یان گوژمه ھۆی گیروگرفتی ھونه دروست بکرت بهمرا  ی سه ناوچه
نسا  ره چی میری فه زرت، که دانامه  وه داوای لبووردنه  به  وکاته ئهبردنی،  ڕوه بۆ به
 –ئیدار  –لقا  مه –یس  ئوم قه -   ربۆره به ڕگای  بهڕبوون  تپه  درت به پده ڕگای

وه مه –ستا  غه   ). ب(ی  ناوچه  گاته کو ده غایر تا
موو  ھه  کو بیست سای تر له ی پیتاکی گومرگی تورکی تاوه وه مانه: م شته ندی ھه به

ھیچ   ، وه)ب(و ) أ(کانی  ناوچه  سوور له شین وکانی  کی ناوچهڕاست
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کان نابت  ی نرخاندنی باجه بنچینه  وه،  که ر بی باجه سه  ک ناخرته یه وه رزبوونه به
و  کان ئه ته حکومه وتنی ڕککه ی گوره  بهر  گه مندن، مه ی خه بگۆڕدرت بۆ بنچینه

  له  وه کی تره یه و ناوچه  ک یه ناوچه نوان  لهناب گومرگی ناوخۆ . بکرت  گۆڕانه
ر  سه به  ی که گیهباجی گومر و ئه. زرت دا دابمه وه ره سه  وبراو لهکانی نا ناوچه

  ی که یه و ناوچه ئه رتی به ڕوه به  بت بدرته پندرت، ده سه لی نردراو ده لوپه که
وه له لوپه که   .  کانی بۆ نردرا
کاتکدا  ھیچ له نسی گفتوگۆ  ره میری فه  ی که وه ر ئه سه پکھاتوون له: م ندی نۆیه به
شیندا  ی  ناوچه  له  ی که و مافانه ئه  وه خۆیدا، کانی مافه له کات بۆ وازھنان  نه
  ته وه یمانکی ده خۆی یان ھاوپه  که ته وه ده  له  تکی تر جگه وه ده  یدات به تی نه یه ھه

ماف  ن و مان به ھه  نشکۆ، که ی خاوهکی میر دنی پشهندکر سه په ب  بهکان  بییه عاره
   .ووری س ناوچه  دات له نسی ده ره میری فه  به
کیان ر دوو ھه  ن، کهپکھاتوو نسی ره فه ریتانی و بهمیری  ر دوو ھه: م یه ندی ده به

  ندارتی نه خاوه  نه  ی که وه ر ئه سه کانن له بییه عاره  ته وه ری ده رو چاودریکه پارزه
ی  هدوورگ  نیمچه  نی ھیچ وتک له خاوه  ببته  م که تی سیه وه ده  ن به بده   ڕگه
ریای سپی  ناری ده تی که ر خۆرھه سه زرنن له ریایی دامه ی ده ب، یان بنکه عاره
ی سنووری  وه کردنهڕاستئاست  بت له گر نه  ڕگه  وه رجک ئه مه  ڕاست، به ناوه
  . ی تورک م دواییه تیکردنی ئه ھۆی دژایه پویست بت به  یه وانه له  ن، که ده عه
 ر دوو ھهناوی  کان به به ڵ عاره گه بت له وام ده رده انوستان بهد :م ھه ندی یازده به

ی پشوو، بۆ دیاریکردنی سنووری  مان شوه ھه نسی به ره فه ریتانی و بهمیری 
   .بی کانی عاره یمانه ھاوپه  وته  کک له وتک یان یه

  له  ی که انهو له  نسی جگه ره فه ریتانی و بهمیری  ر دوو ھه :م ھه ندی دوازده به
وه، دا وه ره سه میری چاوبگن  ر دوو ھه  ی که وه ر ئه سه پکھاتوون له ناویان بردرا
 کان بییه عاره  ک بۆ وته کانی چاودریکردنی ھنانی چه پویسته  ئامره  به
     .  )و ئینگلیزی  زمانی دانمارکی  ویکیپیدیا، به:  رچاوه سه(
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  : درۆسستی مۆ ربهئاگ
   
یمانی  په(  به  کاتیش مان ھه  له، ) - Mudrosدرۆسمۆ(ستی  ئاگربه  که ی وکاته ئه  

  لهدا )30.10.1918( وتی ڕکه  له ، ش ناسراوه)تی عوسمانی ئیمپراتۆریه ڕووخانی
. ئس. ئم. ئچ( نو پاپۆڕی لهکان،  عوسمانییه ریتانیا و بهتی  وه دوو ده ھه نوان

  وته که ده  که) درۆسۆم(ری  نده به   له)  HMS Agamemnon– منوون هگامئا
کۆتایی  پناوی له   ی یۆنانی که) ئجه(ریای  ده ی)Lemnos -لیمنۆس (ی  دوورگه

ه . ندرا یه ڕاگه )11.11.1918-28.6.1914( دامی جیھانی که ڕی یه شهپھنانی    ب
 سوپای ئینگلیز  وکات گوایه رپرسانی ئه و به  ران ی نووسه بۆچوونی زۆربه ی گوره

، فازڵ حوسندکتۆر : ( رچاوه سه – ناو شاری موس  میلی مابوو بگاته  دوازده
سیسیل جۆن (  ری ئینگلیزی فسه ئهس  که  م تاکه به، )7تی موس، ل ی ویالیه کسه

-26.11.1889( سانی نوان  له  ، که)Secil John Edmonds – ئدمۆندز
ئینگلیز   ڕامیاریری  فسه ئه )1925- 1922(ی نوان سانی  و، ماوه دا ژیاوه)1979

  یشتبوونه کانی ئینگلیز گه ستا ھزه ڕ وه شه  که: (ت ده ،رکوک کهشاری   له  بووه
  تورک و کورد،: رچاوه سه   – وتووه که باشووری موس ھه  چل میل له  یاره، که گه
ه دا ھزکی تری به)1.11.1918( ڕۆژی  لهم  به  . )50ب، ل ره عه   ریتانی ب
تر  کیلۆمه) 14(نیا  ته  لیل، که لعه مام ئه حه  یشتبووه گه) ڕاڵ کاسلس نه ژه(رشتی  رپه سه
ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆن، بالد مابین النھرین ( :رچاوه سه -باشووری موس   وتۆته که

   .)191، لبین والءین خواطر شخصیة وتأریخیة، الجزء الثاني
رسیت  سۆمه(ستی مۆدرۆس  بۆ مۆرکردنی ئاگربهیزی ی ئینگلشاندرۆکی  سه  

و ) Somerset Arthur Gough Carlthorpe–پ رۆلسرگۆوگ کا  ئارسوه
له   ، که بووه )Huseyin Rauf Orbay  -  بایئۆر ئوف ڕهحوسن (نی تورکی  الیه

ریاوانی  ده کاروباریزیری  هو و دا ژیاوه)16.7.1964-1881(نوان سانی  ی ماوه 
دا )4.8.1923-12.7.1922(ی نوان  ماوه  ئۆربای دواتر لهحوسن ،  بووهعوسمانی 

 ڕاوژکاریگی  ت به حکمه شاد ڕه  له ک ر یه ھهڵ  گه له، زیران بووه رۆک وه سه
ئاڕنۆد تالبوت ( :رچاوه سه - گ  بهعدو  سه ڕوکنقید  و عه وه ره تی ده زاره وه

ۆن، بالد مابین النھرین بین والءین خواطر شخصیة وتأریخیة، الجزء الثاني، ویلس
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 Admiral –دمیراڵ ئامت  ئه( کۆلۆن ری فسه ئهنسیش  ره ری فه نونه .)193ل
Amet (نه ، به بووهم نو گهریتانیا  ری بهنه ی ڕت دا به پی  به . شداربو  ئه پ
کانی  ربازییه  سه گشت قه  بوایه ده(ھات  اڵ پکدهپنج خ بیست و  له  که  سته ئاگربه

ی ست ڕادهو بسفۆر   نیلیس رده کانی ده  ئاوه نگه ر ته سه  وتنه که ده  عوسمانی که
تردا، ر وتانی  سه تی عوسمانی به سه ھشتنی ده نهیمانان بکرت،  کانی ھاوپه ھزه

ۆ   ی که نهو ھزا له  جگه ی سوپای عوسمانی، وه شاندنه وه ھه: م خای پنجه ب
: م وته خای حه. پویستن  وه ئاساییشی ناوه پاراستنی کان و چاودری سنووره

 له  شه ڕه ھه  ربازی عوسمانی که ر خاکی سه ھه ووب یان ھه وه مافی ئه انیمان ھاوپه
کان  یمانه ھاوپه: م یه خای ده.  ردا بگرن سه ستی به ده نان بکاتیما ئاسایشی ھاوپه 

: م خای یازده. بت یان ھه-نی تونی چیات تۆرۆسترداگر سه ست به مافی ده
ۆ   جی سوپای عوسمانی له ستبه ی ده وه کشانه باکوورو خۆرئاوای وتی فارس، ب

: م خای پازده.  بووه  وه ستیه ده ڕ به گیرسانی شه ھه  ر له به  ی که و شونانه ئه
  ر له به  کانی خۆیان که وقاز بۆ شونه قه  ی لهکانی عوسمان ھزه ی وه کشانه

کان  رچوونی عوسمانییه ھاتبوون، ده  وه هلی  وه می جیھانه که نگی یه ستپکردنی جه ده
رو  فه نده مه کانی شه کارھنانی ھه کان مافی به یمانه فریقیا، ھاوپه ری ئه رانسه سه  له

 کاتیشدا مان ھه  له. عوسمانینووری خاکی ناو س بت له کانیان ھه ستراتیژییه  شونه
حیجاز، میسر،   کانی عوسمانی له ربازگه واوی سه ته  :م ھه خای شازده ی گوره  به

 .یمانان بکرت ی ھاوپه رمانده ی نزیکترین فهست ڕادهن،  مه یه سوریا ومیسۆپۆتامیا، 
ه یوه په  که ی رمانانه و فه ستبوونی تورکیا به یوه په: دوو بیست وخای    ندن ب
ه باره خای پنج سه  له  که  وه کانی گواستنه و ھۆیه  نی مه قه ک، ته کان، چه ئامره   ت ب

ر تورکیا  سه له  پویسته: س بیست وخای .  ر کراوه سه له وتنی ڕکهسوپای تورکی 
ی  ، گوایهکان بپچنت و ندییه ناوه  ته هو واوی ده ڵ ته گه خۆی له ندی پوه
ست  کان مافی ده یمانه ھاوپه :چوار بیست وخای . بتیمانان  کانی ھاوپه رمانه فه

تی  خۆرھه  له(نی  رمه ناو ئه بهکانی  ته ویالیهش  ر شه ھه  بوو له ردانیان ھه توه
 داڕاستی له   که - و وان   رپووت، سیواس دلیس، خه رزڕۆم، به د، ئه ئامه –عوسمانی 

  که کاتکدا  له، )باکووری کوردستان بوون    ر به سه کورد وکی شیان خا ر شه ھه
 و  یمانان ستی نوان ھاوپه ئاگربه: پنج بیست وخای . بدات رھه وێ سه ک له یه کشه

دا )31.10.1918( وتی ڕکه،  ممه پنجشه ڕۆژیڕۆی  نیوه  تی عوسمانی له وه ده
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+ مارکی زمانی دان  ویکیپیدیا به( :هرچاو سه - وه جکردنه بواری جبه  خرته ده
ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆن، بالد مابین النھرین بین والءین خواطر شخصیة وتأریخیة، 

  ستی مۆدرۆس ئاگربه واژۆکردنی  له ر بهکان  ئینگلیزه. )195- 194الجزء الثاني، ل
ڕاڵ ستانلی  نه ژه(یی  رمانده فه  به انی)غدا تی به ویالیه(بوو  و نیوک ده  ی ساڵ نزیکه
 دا)11.3.1917( وتی ڕکه  لهغدا  تی به داگیرکردبوو، داگیرکردنی ویالیه) مۆد

بۆ   وه مانه عه  ورانی، له یدۆ گه لی سه عه( :رچاوه سه -  غدا کۆتایی پھات گرتنی به به
   ).41ئامدی، ل

 ور فسه ئه،   هیا وریتان بهسوپای  ن الیه  لهغداوه  داگیرکردنی به ڕۆژی م که یه له ر  ھه  
 Sir Percy Zachariah - کۆکسریا  که زهرسی سر پ(ریتانی  لۆماتکاری بهپدی

Cox(نی  ی ماوه له   ، کهوان سان)کرا به ، دا ژیاوه)20.2.1937-20.11.1864  
ر  سه دا له)16.3.1917( وتی ڕکه  له ویش ، ئهغداو به  ریتانی له ی بای بهکۆمیسیار

 ژر ناوی له  که بۆ شاره کی رتییه به ڕوه بهریتانی  نگی به تی جه زاره هپشنیاری و
ریتانی  ی به وه ره زیری ده تی وه رۆکایه سه  به) بردنی میسۆپۆتامیا ڕوه ی به هست ده(

رزی  به پله ری فسه ئهھا  روه ھه، زراند رشتیکردنی خۆی دامه رپه و سه  لۆرد کورزۆن
له   که، ) Sir Arnold Talbot Wilson– نۆتالبوت ویلسئاڕنۆد سر (ئینگلیزی 

سر پرسی  یر ڕدهیا  کرا به ، دا ژیاوه)31.5.1940-18.7.1884( نوان  ی ماوه 
دا پۆستی کۆمیسیاری )4.10.1920-27.5.1918( نوان  لهویلسۆن ئاڕنۆد  .کۆکس

  له ی سر پرسی کۆکس وه دوای گواستنه  غدا، چونکه به  له  بووه ریتانی ھه بای به
 و ، ئهھران ته  ی له که باوزی وته  و کردنی به  بۆ ئراندا )1918(ی سای مامانگی 
کو کۆمیساری با  وهن ۆکۆلۆن ئاڕنۆد ویلس .رگرت ی وهکۆمیسیاری با پۆستی

ی  و پۆسته مانگ ئه) 30(تکا   که، )4.10.1920( وتی ڕکهکو  وام بوو تاوه رده به
وه به  به کرا یشپاشانئراق،   له  بووه ھه له فارسی –نگلۆ  وتی ئه ری کۆمپانیای نه به ڕ  
ی  وه م دوای ئه به. نسادا کوژرا ره فه  دا له)31.5.1940( وتی ڕکه  ، دواتر لهبادان عه

 دژی  له )   ڕومسه(  دا له)30.6.1920( وتی ڕکه  لهکان  بیستی ئراقییه ڕینی ڕاپه
ی خشخی   که، کشا  ی  ڕژهدنیوک  ی مانگ و نزیکه وگیرسا کان ھه گلیزهئین
 .ستگیرکرا ده  و دواتریش  کردن دهتی  رکردایه سه) جۆنبول عالن ئه شهشخ (وام  زه
ر  سه لهیان )نۆئاڕنۆد ویلس(کان  ئینگلیزه دا)4.10.1920( وتی ڕکه بوو له وه ئه

دا بۆ جاری )4.10.1920( وتی ڕکه  له  دا واتهڕۆژ مان ھه  لهر  ، ھهوی الدا که کاره
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ویش دوای  ئه. غدا به  ی خۆی له که شونه  وه یان ھنایه)پرسی کۆکسسر ( م دووه
رپرستی سر پرسی کۆکس بۆ  به. کانی خۆیدا کاره  به  ی  ڕژهدو  وه ڕایه گه ڕۆژ  ده

به   ، کهکشا  ی  ڕژهددا )4.5.1923- 4.10.1920( نوان  لهئراق   م له جاری دووه
   .و نیوی پچوو  ی دوو ساڵ نزیکه مووی ھه 

ی تورک دژی  لهڕیان  دا شه)5.11.1914(  وتی ڕکه  لهکان  ئینگلیزه  پشتریش که  
 وتی ڕکه  لهدواتریش و  )فاو(ی  دواتر شارۆچکه ڕۆژی، بوو یاند ڕاگه عوسمانی

ه .یان گرت- سرا شاری به) ڕاڵ دیالمین نه ژه(ی ت رکردایه سه  بهشدا، )22.11.1914(   ب
. داگیرکراو   کان ئینگلیزه ستی ژرده  وته که  که ته واوی ویالیه ته  سرا وتنی شاری به که
لی  عه(ڕاڵ  نه هتی موس، ژ و ویالیه ره کشانی سوپای ئینگلیز به ھه می رده سه  له

ی ت الیهوی  بوو له ی عوسمانیسوپای م هش شهشکری  لهی  رمانده ، فه)ئیحسان پاشا
بوو له  م شه شهی شکر لهگای  باره( موس وه،  )ناو شاری موس سوپای  ترسی  له ل

یی  قۆنیه زا ڕهلی  ئاگاداری عهدا، )1918(ی سای  تای مانگی یانزه ره سه  ئینگلیز له
ربازی،  ، سهسوپایی ڕووی  له سلمانیپارزگای رپرسیارتی  و به   پاراستن  کرد که
دهو شارستانی    ڕامیاری   به بکرت شخ  ت، واتهکرب فید حمودی حه ی شخ مهست ڕا

.  )19م، ل که رگی یه ، چیم دی، به د خواجه حمه ئه: ( هرچاو سه – و شاره پارزگاری ئه
  شی موس، نووسیویانه شکری شه له بری له ران  و نووسه  مژوونووس  له زۆر

و دوای داگیرکردنی  غدا بووه به  میان له ی دووه وه م ئه ی موس، به شکری دوازده له
کو  روه موس، ھه  میش ھاتۆته ھه شکری دوازده ، له وه سوپای ئینگلیزه ن الیه  لهغدا  به
رکانی  ی ئه سته رۆکی ده و سه  زیران رۆک وه تی سه د عزه حمه ی ئه بروسکه  له

  وت که که رده ، ده شی ناردووه تی سوپای شه هرۆکای بۆ سه  نگی عوسمانی که جه
ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆن، بالد ( :رچاوه سه –بووه شاری موس   ش له شکری شه له

راڵ  نه ژه .)192مابین النھرین بین والءین خواطر شخصیة وتأریخیة، الجزء الثاني، ل
 بیارکی خۆی  به و،بو کان هسوپای ئینگلیز کی یه هدرکر سه   ، کهم ماڕشاڵ سر ولیه

ی م ھه و شازده  م وته ندی حه به  به ستنی پشتبه  به(رپرستی خۆی    ر به سه و له 
مافی یمان دابوو  هھاوپ وتانی  به ی ڕگهمیان  که یه  که ،ستی مۆدرۆس ئاگربه

 ئاسایشی  له  شه ڕه ھه  کهعوسمانی ربازی  ر خاکی سه بت ھه یان ھه وه ئه
واوی  ته: ت ی تریشیان ده وه ئه  وه. ردا بگرن سه ستی به ان بکات، دهیمان ھاوپه

بت  دهن،  مه یه سوریا وحیجاز، میسر، میسۆپۆتامیا،   کانی عوسمانی له ربازگه سه
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دکتۆر فازڵ : ( هرچاو سه – یمانان بکرت ھاوپهی  رمانده ی نزیکترین فهست ڕاده
 و موس   ونی سوپای عوسمانی لهبو .)7تی موس، ل ی ویالیه حوسن، کسه

ش  مه ئه  کان، که یمانه ھاوپه ریتانیا و بهر  سهک بوو بۆ  یه شه ڕه تی موس ھه ویالیه
تی  ویالیه  ی عوسمانی له ربازگه ھا بوونی سه روه ، ھه وه تهریگ م ده وته ندی حه به

م  ھه ندی شازده به ش مه ئهگوترا،  رووشی پده میسۆپۆتامیای سه  موس که
ی ست ڕادهیش -تی موس ویالیه  ی عوسمانی له ربازگه سه  بوایه ده  بۆیه ،وه تهیگر ده

نیا  کان ته یمانه ی ھاوپه رمانده ش نزیکترین فه یه و ناوچه یمانان بکرت، له ھاوپه
رمانی  فه م ماڕشاڵ اڵ سر ولیهڕ نه ژه    بۆیه.  سوپای ئینگلیز بووه کان و رمانده فه

  لهریتانی  کانی به ھزه سپاردو،) اڵ کوپڕ نه ژه(  ی به-نی موسداگیرکرد
سر :  رچاوه سه( داگیرکرا  که شاره و موس ناو شاری   هنیشت دا گه)7.11.1918(

ین خواطر شخصیة وتأریخیة، سۆن، بالد مابین النھرین بین والءئاڕنۆد تالبوت ول
-1900لعراق الحدیث من سنة ستیڤن ھمیسلی لۆنگریگ، ا+  199الجزء الثاني، ل

کی  یه ستنی کۆنگره به  یان به کیان ئاماژهر دوو ھه  ، که156، الجزء االول، ل1950
دا - ناو شاری موس دا له)7.11.1918( وتی ڕکه  له  که  کردووهوانی  نامهڕۆژ

و ئاڕنۆد   م ماڕشاڵ ڕاڵ ولیه نه بوونی ژه کیان باسی ئامادهر دوو ھه  و، ستراوه به
ی سوپای  وه ناوه  ھاتنه دوای .)دا وانییه نامهڕۆژ  و کۆنگره ن له که البوت ویلسۆن دهت

 ،ئینگلیز بۆ ناو شاری موس)کۆلۆن د تالبوت وی )نۆلسیئاڕنۆکۆمیسیاری با 
) م ماڕشاڵ ولیهراڵ  نه ژه(  ی له وکاره ستخۆشی ئه ده ج ستبه ، دهغدا به  ریتانیا له به
جگری والی گی  نوری بهدا )13.11.1918( وتی ڕکه  لهکان  ینگلیزهدو، پاشانیش ئکر

ڵ داگیرکردنی  گه لهکان  ئینگلیزه .تورکیابۆ   وه ڕایه ویش گه رکردو ئه یان ده- موس
چی  که ،زراند دامه  تی موس ویالیه  له ربازییان سه کی رتییه به ڕوه بهدا  م شاره ئه

دا دوو  شیعه بی ی عارهسرا و به بی سوننه ی عارهغدا بهتی  ویالیه ر دوو ھه   لهپشتر 
، ڤیچ الزاریڤ میخائیل سیمیۆنه: ( رچاوه سه – بووزراند مهسیڤیلیان دا رتی به ڕوه به

ڤیلیونرالد ج(نگ  رھه سهھا  روه ھه. )38، ل)1923-1917(المسأة الکوردیة   ئی
-1880(نوان  ی ماوه له   ، که)Gerald Evelyn Leachman – ن چمهیل

تی  ویالیه) حاکم عسکری(ربازی  سهوای  نه رما فه  یان به، کرد دا ژیاوه)12.8.1920
 شار  ڕامیاریری  فسه ئه  به و موسوه( ی موس ری سای  ئۆکتۆبه مانگی  لهکو  تا

 ی که شونه  ھاته) J. H. H. Bill( و ئراق ڕاستی  ناوه  بۆ  وه دا گواسترایه)1919(



102    شاری موس  ییکوردستانتمژووی 

ی سلمانی کوڕی شخ زاری  گولله  بهدا )12.8.1920( وتی ڕکه  لهن  چمهلی .و ئه
دارکراو، دواتر  ع  زهخی شخی و   رۆک سهستی شخ زاری  ده شمشری  بهبرین واب

ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆن، بالد (:   رچاوه سه –بدرا ری  سه  لوجه غداو فه به نوان  له
  وه .)266- 265صیة وتأریخیة، الجزء الثالث، لمابین النھرین بین والءین خواطر شخ

جگری ل  وه ،و جگری ئه  کرا به )R. F. Jardine –ن ئف، جاردی. کاپتن ئاڕ(
وه مافی به) ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆن(ریتانی  رزی به ری به نونه و   بردن ڕ
  ،وه ی بۆ خۆی ھشته)تی موس ویالیه(رشتی کردنی باشووری کوردستان  رپه سه
ه بوو ده بۆی نه ی ئراقک میر یه شوه ھیچ  به، و ئراقی تی  وه ک بۆ ده نه   ست بخات

زراندنی  دامه یاندنی ڕاگهش دوای  مان شوه ھه به. ته ویالیهم  ئهکانی  ناو کاروباره
تی  وه ده یاندنی ڕاگهدوای  پاشانیشدا، )25.10.1920( وتی ڕکه  ئراقی له تی حکومه
دا، )23.8.1921( وتی ڕکه  لهشای ئراق   ڵ کوڕی حوسن به یسه نانی فهدا و ئراق 

تی  سه ده) سر پرسی کۆکس(ریتانی  کۆمیسیاری بای به جاردا ر دوو ھه  له
 – وه ھشته بۆ خۆیی )تی موس ویالیه(رشتیکردنی باشووری کوردستان  رپه سه
دکتۆر فازڵ حوسن، +  14دکتۆر فازڵ حوسن، مشکلة الموصل، ل: ( رچاوه سه

رۆک  سه م که قیبی یه حمان نه بدوله ھشتی عه  ، نه )24تی موس، ل ی ویالیه کشه
کانی  کاروباره  ست له ڵ ده یسه شا فه  نه و ئراقی تی کاتی  زیرانی حکومه وه

   . ن ربده وه) تی موس ویالیه(باشووری کوردستان 
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  : ئاشتیی پاریسی  کۆنگره
    
ن  له  که دامی جیھانی که ڕی یه شه لهمانیا  ئهتی  وه دهی  وه دوای ئه    نوا
 درۆسستی مو شکستی ھناو ئاگربه، کشا  ی  ڕژهددا )28.6.1914-11.11.1918(

ۆ   بار ھاته کی له یه مینه زه، دا واژۆکرا)30.10.1918( وتی ڕکه  له پش ب
  ڕه شه و ئه  کهزانین  کو ده روه ھهی  و کشانه موو ئه رکردنی ھه سه چاره

ڕی  کاتی شه ر له ھه پشتریش . وه ر بمننه سه چاره ب  بهکرا  ده نهو دروستیکردبوو 
  ته وه ده ن الیه  له) کان وه ته ی نه ه کۆمه(زراندنی  ی دامه وه بیرۆکه می جیھانییه که یه
رۆکی  سه  .بوودا ھه ری تی سه تایبه نسا به ره ریکاو فه مه و، ئه  گشتی کان به وره گه
 ،)Woodrow Thomas Wilson – نۆدرۆ تۆماس ویلسوو(ریکا  مه ئهوکاتی  ئه
 وتی ڕکه  لهو  دایکبووه  ڤیرجینیا له  له دا)28.12.1856( وتی ڕکه  له  که
  ت که تایبه به ،خی بینی بایه رچاوو پ له به ڕۆی  ، تۆن مردووهواشن  له دا)3.2.1924(

و  گه  ئومدم وایه: ( یاند ڕاگهی  یانه و به دا ئه)4.12.1917( وتی ڕکه  له پشتر النی ن
تورکی مافی خۆیان پبدرت، ژیانکی ئاشتی ئاسایشیان بۆ دابین  یت ئیمپراتۆریه

 کانی کۆمپانیایی دارایی تیڤه نگه  و داھاته  م و سته  دوژمنان  نووسیان له چاره. بکرت
الم ناوخۆش، کوردستان چۆن  سه :رچاوه سه –بپارزت کان  انهگب  پارتهو  

  لهدرۆ ویلسۆن وودا )8.1.1918( وتی ڕکه  لهھا  روه ھه ).69شکرا، ل داگیرکراو دابه
دا چوارده مه نی پیرانی ئه نجومه و ئه  م کۆنگرس رده به   که ڕه بیروباوه  ریکی
  ، که وه گیری ئاشتی جیھانی خوندبووهقام سه  ت به باره خۆی سهی ) که پرنسیپه(

  : بوون  یه مشوه به
و،   سترت ی ئاشتی گشتی ببه ر بنچینه سه کان له تییه وه نوده  یهندی پوه .1

 . و نابت نھنی بن  ئاشکرا بن  کان به تییه وه نوده  یمانه بت په ده
ی ئاوی  وه ره ریاکانی ده نو ده وانی له شتییه ی کهست ربه سهدابینکردنی  .2

  وتنکی ڕکهقی  ر ده گه نیا ئه ڕدا، ته و شه  کاتی ئاشتی کان له رمه ھه
 . یدا گه ی  ناکۆک بوو لهت وه نوده

 نوان  لهکسانی  تواناو، دابینکردنی یه پی  بهئابووری  ڕگریالدانی  .3
 . ئاشتی پاراستنیکان بۆ  ھاوکاره  ته وه ده
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 . وان ئاساییشی ناوخۆ دابینکاتبت  ی که سته و ئا ک داماین تا ئه چه .4
وه بهدانانی  .5 تی به ڕته یه ررده  کسان بۆ وۆنییه(کان  سته ژکه)کان کۆ ،  

  .کانی بت کانی دانیشتوانه ییهند وه رژه و به  مافدابینکردنی ری  جکه جبه
 یاڕوسکی  ر میرییه و، ھاوکاریکردنی ھهڕوسیاواوی خاکی  جھشتنی ته به .6

 . بژرت یده ل ھه گه  که
 . ی وه نکردنه لجیکاو نۆژه به جھشتنی خاکی به .7
ۆژه  و لۆرین  لزاس ی ئه وه ڕاندنه گه  نسا و ره فهجھشتنی  به .8 یان  وه نکردنه و ن

 .  کاول بووینه  وه نگه ھۆی جه به  ی که وه له
واوی  ته  ی که رجه م مه ی سنووری ئیتایا، به وه چاو پداخشاندنه  دووباره .9

 . خۆی  ی ئیتای بگرتهز گه ڕه
وین، مافی تی نه ی ئیمپراتۆریه سته ژرده  ی که وانه ته و نه ئه  .10 ی  چاره مسا

تخۆنووسینیان بدر . 
و، )الجبل االسود(ش  چیای ره ڕۆمانیا وسربیا،   له ک ر یه ھهجھشتنی   .11

  لهنوێ  ندی پوهزراندنی  امهد  ریا، وه ر ده سربیا بۆ سه  ک به رگایه پدانی ده
 مژوویی ویی،  وه ته ی نه ر بنچینه سه له  لقان، که وتانی به نوان

 . زراب کان دامه و ئابوورییه  سیاسی   ستییه ربه سهرکردنی  مسۆگه
ی  ، پدانی مافی چارهتورکیا وکانی  شه ری به روه رکردنی سه مسۆگه  .12

ھا  روه ن، ھهوان ئهی  سته و ژرده  تورک نین  ی که وانه ته و نه به یننووس خۆ
کاندا  هئاو نگه ته  کان له شتییه واوی که ته ی ھاتوچۆ بۆست ربه سهدابینکردنی 

 . تی وه کی نوده نتییه ره گه  بهنیل  رده نگاوی ده ته  ت له تایبه به
واوی  ته  که رجک مه  بهندی  ی وتی پۆه وه و بوژاندنه  نکردن نۆژه  .13

ریاو، دابینکردنی  ر ده بۆسه ک یه ڕچکهو، پدانی   وه ندی بگرته ی پۆهز گه هڕ
 .تی وه دهکی نو یه شوه به  و وته و ئابووری ئه  یی سیاسیخۆ ربه سه

یی خۆ ربه سهرکردنی  مسۆگه پناوی له  کان وه ته ی نه ه زراندنی کۆمه دامه  .14
دیا بهویڕی  ماپه: ( رچاوه سه – واوی وتانی جیھان سیاسی ته   کیپی

  ).و ئینگلیزی  مارکیی دانکان هزمان
ی  و مافی چاره  م ھه خای دوازده  ت به باره سه، ۆ تۆماس ویلسۆنودرو  

ستی تورک،  کانی ژرده وه ته بۆ نه خۆ ربه سهتی  وه زراندنی ده و دامه  خۆنووسین



105 شاری موس  ییکوردستانتمژووی                                                 

م  ئه پاداشتی له ر  ھه.  ووهی برد)بستان عاره ن و نستا رمه کوردستان، ئه(ناوی 
له  م و ھه خای چوارده  ت به باره سه بوو دا)ۆ تۆماس ویلسۆندروو( ی ونه ھه

  لهناوبراو   ،)کان وه ته ی نه ه کۆمه( دا تییه وه زگا نوده و ده ئهزراندنی  دامه پناوی 
  . رگرت وهجیھانی تی ئاشتی  خهدا )1919( سای

 نوان  له نسی، ره ی فه کۆشکی شاھانه ) رسایڤ(  له  ،اریسئاشتیی پی  کۆنگره  
و   یمان ی ھاوپهوت) 32(بوونی  ئاماده  به دا)30.1.1919- 18.1.1919( انیڕۆژ
  شداربوو له به وتانی  لهندک  ھه(بوون  مانه  ندکیان ئه ھه  ، کهسترا به کانیان نگره الیه

لجیکا،  فریقای باشوور، ئیتایا، ئوسترالیا، به ریکا، ئه مه ئه: (ی ناوبراودا کۆنگره
ندا، گواتیماال، ھایتی، ھیندۆراس،  نسا، فنله ره ریتانیا، چین، حیجاز، فه ل، بهڕازی به
ئیتایا، ریکا،  مه وتی ئه چوارنیا  م ته ، به)و یۆنان  ندا، یابان دا، کوبا، نیوزله نه که
 ،پاند زۆر سه کانی خۆیان به رجه مه یان بینی وکی ره سه ڕۆینسا  ره فه ریتانیا و به
 )کان نه بالیه  وته و   ن، چیڕوسیاکان، وتی  دۆڕاوه  وته ( به راد نه   ڕگهچی  که
موسوعة (رتووکی  ی په)167(  ڕه الپه  چی ئان پالسمر، له که .ن شداری بکه به

ی  ، کۆنگرهاشتیی پاریسئی  کۆنگره: (دا نووسیوتی)1945- 1789التاریخ الحدیث 
  دا له)18.1.1919( وتی ڕکه  له. کان بوو یمانه کگرتوو و ھاوپه یه  یشتنی ھزه کگه یه به

رکی  سه چاره  ن به بگه ی وه بۆ ئهی خایاند، )20.12.1920(ستراو تا  پاریس به
 وتی ڕکه  له  که )Neuily( گرت، ڤرسای، نیولی  خۆوه ی به یماننامانه م په و ئه ئاشتیانه

د  حمه ران ئه کامه:  هرچاو سه -   سڤرهو   ، تریناندا مۆرکرا)29.11.1919(
، 1932- 1890ییدا  و ناوچه  تی وه ملمالنی نوده نوان  لهمین، کوردستان  دئه مه محه

ستی  دا ده)18.1.1919( وتی ڕکه  له ئاشتیی پاریسی  کۆنگره داڕاستی له ). 170ل
  کۆتایی به  ی سڤره یماننامه په  دا به)10.8.1920( وتی ڕکه  له کانی کردو کاره به

  . ھات  یه و کۆنگره کانی ئه کاره
جۆرج دکتۆر ( رشتی رپه سه  به  نسا و ره فهوتی   ، لهئاشتیی پاریسی  کۆنگره  

رۆک  سهی )Dr. Georgs Benjamin Clemenceau – نسۆ کلیمهبنیامین 
 Woodrow Thomas -  رۆ تۆماس ویلسۆندوو(شداری  به و زیران وه

Wilson(ریکا،  مه رۆکی ئه سه  ی)ڤید لۆید جۆرجد - David Lloyd George( ی
 Vittorio -  مانۆئیل ئۆرالندۆ ڤیتۆریۆ ئه( ،زن ریتانیای مه زیرانی به رۆک وه سه

Emanuele Orlando( یازی رۆک وه سهیوان  ی ماوه له   که، رانی ئیتان
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دا )23.6.1919-29.10.1917( نوان  لهو  دا ژیاوه)19.5.1860-1.12.1952(
ویلیام مۆریس بیللی (زیرانی ئوسترای  رۆک وه ھا سه روه ھه،  زیران بووه رۆک وه سه

نوان  ی ماوه له   ، که)William Morris Billy Hughes –ھوگھیس 
-27.10.1915(نوان  ی سانی ماوهله و  دا ژیاوه)25.9.1862-28.10.1952(

ی شاژنی )Quin Marie – ماریا  شاژنه(،  زیران بووه رۆک وه دا سه)9.2.1923
-19.5.1890(نوان  ی ماوه له   که، )Ho Chi Minh -   شی مینهھۆ (، ڕۆمانیا

ۆک کۆماری ر دا سه)2.9.1969-2.9.1945(نوان  ی ماوه له و،  دا ژیاوه)2.9.1969
 – کینمۆچی نجیسایۆ(زیرانی یابان  ک وهرۆ سهڵ  گه له ، ڤتنامی باکوور بووه
Saionji Kinmochi(، وان  ی ماوه له   و ئه کهن)دا )24.11.1940- 23.10.1849

-30.8.1911(و )14.7.1908- 7.1.1906(نوان  جیا جیایی  ماوه  دوو  لهو،  ژیاوه
  له ک ر یه ھهشداری  به  ھا به روه ھه،   بووه پۆستی ناوبراوی ھهدا )21.12.1912

 ڕاڵ نه ژه(و  غدا به  ریتانی له ی کۆمیسیاری بای به)سر ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆن(
له   ، که)Field Marshal Jan Christiaan Smuts –جان کریستیان سموتس 

و  دوای کۆنگرهو، دواتر  دا ژیاوه)11.9.1950- 24.5.1870(نوان  ی ماوه  ی ناوبرا
کتیی  زیرانی یه رۆک وه سهدا پۆستی )30.6.1924-3.9.1919(نوان  ی ماوه له 

ی  ری بیرۆکه ڕاڵ جان سموتس داھنه نه ژه. سترا به،  رگرتووه وهفریقای  باشووری ئه
ئۆرالندۆی ڤیتۆریۆی   ت به باره سه.  بووه) ماندات(رشتیکردن  رپه می سه سیسته

وه ئینگلیزی نه ی وه ر ئه به له، ئیتایزیرانی  رۆک وه سه زۆر  ی کشه تووشی  زانی
و  جھشتووه نسای به ره فه  یه یماننامه م په واژۆکردنی ئه  ر له ک بهڕۆژند  چه ، ھاتووه

  ریتانی له کۆمیسیاری بای بهویلسۆن تالبوت  .یدا که پۆسته له   گرتووه ستی ھه ده
ناوی   ی کردبوو که وه دا، پشنیازی ئهئاشتیی پاریسی  کۆنگره  ر له غدا ھه به
تی  ویالیه  ر س ھه  که رجک مه  بهئراق،   و بکرت به  سۆپۆتامیا بگۆڕدرێمی
      . وه و موسی کوردی بگرته  سرای شیعه ، به غدای سوننه به
شتی کانی ئا ییه بنچینه  رجه مه  چواردهویست ویان ده تادا ره سه له یمانان  ھاوپه  
ه بکه  وه ودا خۆی خوندیه له  هک ،)درۆ ویلسۆنوو(ریکا  مه رۆکی ئه انی سهیھج   ن

بۆ ک  یه یماننامه داڕشتنی په پناوی له ری گفتوگۆکانیان  وه و ته  ک هی رچاوه سه
. می جیھانی که ی یهڕ کانی شه تیڤه نگه  رھاویشته بنبکردنی ده  و  رکردن سه چاره

 وتوو له رکه ی وتانی سهک یه وه کۆبوونه  زۆرتر له  یه م کۆنگره ئهکو  بوو به م وانه به
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شکردنی  دابه پناوی له چوو  ده کانیان یمانه و ھاوپه  می جیھانی که ڕی یه شه 
ر وتانی دۆڕاو  سه کانیان به رجه و مه  ت سه پاندنی ده ڕو سه کانی شه وته ستکه ده
رۆکی  جار سه ندین ، چه)تی عوسمانی وه ده مانیا و ئه(ت  تایبه ڕ به ی شه ره به له
مان ھۆکارو  ر ھه به لهدا،  یه و کۆنگره مریکای کرد له ی ئه وه ی کشانه شه ڕه مریکی ھه ئه

ی  شه ڕه ھهمان  ھهزیرانی ئیتایاش  رۆک وه سه زانینی زمانی ئینگلیزی بزاری نه
یمانی  په(دا )28.6.1919( وتی ڕکه  له گفتوگۆ ش مانگ له  ی شه دوای نزیکه.  وهکردو 

مانیای  و ئه  ک الیه له ڕ  وتووی شه رکه وتانی سه نوان  له) ڤرسای /پاریسئاشتیی 
ند بیارکی  دا چه یه م کۆنگره له. زۆر مۆرکرا ناچاریانکرد به  که ڕدا شه  لهدۆڕاو 

دا  ، لهجکران شیان جبه زۆربهو   گرنگ دران و  مه ر داواکردنی ئه سه لهنویان ریکا
  له) کان وه ته ی نه ه کۆمه( زراندنی بیاری دامه  دا،)25.1.1919( ڕۆژی  لهنسا  ره فه

ی  ه گای کۆمه باره  ی سویسری کرا به)جنڤ(شاری  دراو،  وه وته) 44(ن  الیه
ی  ماده کان،  وه ته ی نه ه ی کۆمه یماننامه پهکانی  گرنگه  ره ھه  ماده  لهکک  یه. کان وه ته نه

یونی   له) ڤیرسای(ئاشتی  ی وتنامه ڕکه  شک له ک به وه  کهدوو بوو  بیست و
و  موو ئه ھه: (  بوایه ده دا وه ره سه  له ی ناوبراو ماده پی  بهدا واژۆکرا، )1919(

 تی یهئیمپراتۆری  تی سه ژر ده لهپشتر   که) ی وانه ته و نه واوی ئه ته(ی  گایانه کۆمه
و   بناسرن خۆ ربه سهکی  یه وه ته ک نه ی کاتی وهک یه شوه بهتوانن  دهعوسمانی بوون، 

پشت له وه ژر چاودری ده رجک له مه  به   وه یهرتی به ڕوه بهباری  تکی پا
دهر پ  سه ی خۆ له وکاته تا ئهتیان بکات،  و یارمه  ڕنونیو   رشتی رپه سه و   گرن ڕا
 -خۆیان   ت به تایبهتکی  وه ده یزراندن بت بۆ دامه یان تیا دروست ده رجانه و مه ئه

دکتۆر فوئاد +  150ب، ل ره عه تورک وسیسیل جۆن ئیدمۆندس، کورد  :رچاوه سه
دووی  بیست وی  ماده). 89لکاندا،  نامه گه به  رکوک له خورشید، که  مه حه
هیانھشت کورد  نه کورد وبوو بۆ  کانیش، سوودی نه وه ته ی نه ه ی کۆمه یماننامه په   ن
 ی گوره  به.  وه گرتهیب  ش که ماده  و نه  بناسرت خۆ ربه سهکی  یه وه ته کو نه وه
ک  هی زنجیره  له  بریتی بووه  که ،)21.1.1920- 18.1.1919( ئاشتیی پاریسیمانی  په

ئاشتیی ی  یماننامه شکی په ڤرسای بهیمانی  په  ، بۆ نموونه یماننامه و په  کۆنفرانس
ی  هخش نهمانیا،  و ئه  کان یمانه نوان ھاوپه ی وتنامه ڕکه  ت بوو به هو تایب  پاریس

س وتی نوێ  ک الیه له  . ردا ھات سه ی به هور گۆڕانکاری گه وروپا ئه  ڕامیاری
  وه ی تریشهک الیه له بوون، ) ڕو یۆگۆسالڤیا جه چیکۆسلۆڤاکیا، مه(  دروستبوون که
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  به مانیا دابی و خاکی ئه  له  یان تری چوارگۆشه زار کیلۆمه پنج ھه بیست و) 25(
سای   مارک، لهدان  ت به باره سه( . وه درانه)  نده هپۆ مارک وچیکۆسلۆڤاکیا، دان(
  بریتیبوون له  کهمارک خاکی دان  لهکی فراوانی  یه مانیا ناوچه دا ئه)1864(

ی خاکی %)40(  ردهیک ده  ، که)گسلسڤی ھۆلستین والوینبۆرگ، (کانی  ناوچه
مانیا بسمارک  زیرانی ئه رۆک وه سهدواتریش  و دابی بۆ خۆیزۆر  به مارکدان
 نوان  له  ، که)30.7.1898-1.4.1815ئۆتۆ ئیدوارد لیوپۆلد ڤۆن بسمارک (

ی  کۆنگره  زۆر له به،  دا بووه و پۆسته دا له)15.3.1890-23.9.1862( وتی ڕکه
وه به دا)30.10.1864( وتی ڕکه  له  که دا)نا ڤییه(ئاشتی  مارک دان  واژۆی به ، سترا
 ی گوره  بهمارک دان  ی که وه ئه .مانیا بت بۆ ئه  و خاکانه رداری ئه ستبه ده  کرد که

و  بوو له متر زۆر که  وه ریگرته وه کدا ڕاپرسییه  و دواتر له  ئاشتیی پاریسی  کۆنگره 
  و ماوه له کان مانییه ئه  رکرابوو، چونکهداگیدا لی )1864(سای   له  که ی خاکه

هدان   هم ناوچ ھنابوو بۆ ئه یانژاد نه مانی ئهکجار زۆر  کی یه یه ژمارهدا   ڕژهد   مارکی
ۆته کی زۆر عاره یه ژماره  بی ئراق که کو عاره روه ، ھه داگیرکراوانه بۆ   وه بیان گواست

 ڕاپرسی دوو  لهدواتر . و ھتد  دره ، به لهرکوک، دیا کانی موس، که کوردییه  شاره
  گ کهی سلسڤی هناوچ باکووری   له  دا)10.2.1920( وتی ڕکه  لهمیان  که یه  کهجیادا، 
م  له .درانجام ئه ، وه گرته ی ده) تۆنه بۆرگ و سلیو، سۆنه هد ۆ، ھهۆبنغئ(کانی  شاره

  وه وته که باکووری سلسڤیگاو کانیان ھن نگه ی ده%)75( کان مارکییهداندا  یهڕاپرسی
 دا له)14.3.1920( وتی ڕکه  له  مدا که دووه ڕاپرسی  لهم  مارک، بهر دان سه

-ڤیگسلس(چوار پارزگای   بریتیبوو له  گ کهی سلسڤی ی ناوچهباشوور  
 )ن فۆرد ئییه- و رندسبۆرگ  فالنسبۆرگ، نۆرد فغیسالند، شاری فالنسبۆرگ

ی سلسڤیگ  باشووری ناوچهکانیان ھناو  نگه ی ده%)80(کان  انییهم ئه ،چوو ڕوه به
کجار زۆر  کی یه یه م پکرد ژماره کو ئاماژه روه ھه ی وه ر ئه به له، وه هان مایبۆ خۆی

و ھۆلستین   گکانی سلسڤی ی ناوچه پوانه. ج کرابوون دا نیشته و ناوچانه مانی له ئه
     .) زمانی دانمارکی  به ویکیپیدیا :رچاوه سه – ن تری چوارگۆشه کیلۆمه) 15.763(

  که  وه شنته وه مانی ھه سوپای ئه  بیاری دابوو، که  یه یماننامه م په ر ئه ھه  
  و فۆکه  ی ب تانکرباز زار سه د ھه سه  ن له یه ، نهڕخواز بوو کی شه سوپایه

موار  ھه  یه یماننامه م په ئه دا)10.1.1920( وتی ڕکه  لهدواتریش . بت زۆرتری ھه
ڕی  پدانی شه  ڕژهو د  گیرساندن رپرستی ھه مانیا به ئه  و، بیاردرا که وه کرایه
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 ی)232(ندی  به ی گوره  بهبت  ده  ستۆی خۆی، بۆیه ئه  می جیھانی گرتبووه که یه
  به  ، که وه بکاته کان داراییه  واوی زیانه بووی ته ره قه )ڤرسای/ پاریس(ی  نامهیمان په
) 132(  م دواتر بۆیانکرد به ، بهبووکرا  نده زه مه مانی ز ئهبلیۆن مارکی ) 269(

مسیۆ جۆرج  .)زمانی دانمارکی  به ویکیپیدیا :رچاوه سه( بلیۆن مارکی ز
کان  تورکه: (تی گوتوویهی ناوبراودا  کۆنگره  ی ئاشتی له رۆکی کۆنگره کلیمانسۆی سه

دیان، که ئاشکرا سه  زۆر به وه ھۆی به به  لمان مه و زۆرداری ھه  بردنی خراپیان ڕ  
نین   وه ی ئه و شایسته یان نییه وه مدا، توانای ئه رده  ندان سه چه  ، له وه یانه شنه چه
ین ھیچ  یه نه  وابوات پویسته  که ر دۆخه گه ئه  ن، بۆیه ببه ڕوه ی ناتورک بهز گه ڕه
میر ( چ شرکۆ دکتۆر بله:  هرچاو سه –تورکدا بت  رتی به ڕوه بهژر  له ک یه وه ته نه

یی خۆ ربه سه و  یڕزگارکلیمانسۆ داوای ). 65ی کورد، ل ، کشه)درخان ت به الده جه
  کۆنگره شدارانی به  ر بۆیه ستی عوسمانی کرد، ھه کانی ژرده وه ته واوی نه بۆ ته

هبیاریاندا کردو   داوایه م پشتیوانیان لهنیا ریتا ریکاو به مه ت ئه تایبه به    ب
ی  هست کانی ژرده وه ته واوی نه بۆ ته) خۆیی یی ناوهخۆ ربه سه(رکردنی  مسۆگه

    . وه گرته شیان کوردی نه هبیار و م ئه و عوسمانی، به  مانی ئه
کراوی ڕپ ی باوه)نۆلسیئاڕنۆد تالبوت و کۆلۆن(دا ))1919ی کۆتایی سا  له  

 تای ره سه له ی ئاشتی  کۆنگره  که بانگکرا بۆ پاریس غدا، به  ریتانیا له رزی به به پایه
دووی  مانگی  لهش بوو  یه و کۆنگره ی ئه ئاماده ،سترابوو به وێ  مان سادا له ھه
کانی خۆی  ی ئامۆژگارییه وه بۆ ئه ،ان بانگکر نده بۆ لهدواتریش مان سادا،  ھه
. برد ی ده ڕوه به ئراق  ر به رمکی سه ی ھه شوه له  ی و خاکه ت به باره ڕوو سه اتهبخ

کانی  ته ویالیه(ر ئراق  سه  موس بخرته  یکرد که وه پشنیاری ئه ،نۆلسیوئاڕنۆد 
 :رچاوه سه – کانی کورد بکرت  مافه  بهک  یه ی ھیچ ئاماژه وه ئه ب  به) سرا غداو به به
یلسۆن، بالد مابین النھرین بین والءین خواطر شخصیة وتأریخیة، ئاڕنۆد تالبوت و(

  ی که وانه کک بوو له دا ئاڕنۆد ویلسۆن یه یه و کۆنگره ر له ھه .)243، لالجزء الثاني
ی ئراقی  زاراوهی ناوی میسۆپۆتامیا بگۆڕدرت بۆ  وه ر ئه سه زۆر مکوڕبوو له

   .بی عاره
ی )سایکس پیکۆ(ی نھنی  یماننامه په ی گوره  بهدا، - کاتی داگیرکردنی موس له  

 نسا ره شی فه به موس تی ، ویالیهڕوسیا  نسا و ره فه،  ره وتی ئینگلته  ر س ھهنوان 
واوی  ر ته سه ستی به دهمی جیھانیدا  که ڕی یه کۆتایی شه  لهریتانیا  م به بهبوو، 
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بنیامین دکتۆر جۆرج (  که ی پدرا  هکو پشتریش ئاماژ روه ھه. دا گرت که ته ویالیه
دا )1918(می سای  که مانگی کانوونی یه  له نسا ره زیرانی فه رۆک وه ی سه)نسۆ کلیمه

 نوێ ر له سه  ریتانی کردبوو، که رانی بهزی رۆک وه ی سه)ید جۆرجلۆدڤید (  داوای له
ای گۆڕانکاری کردو و داو م ئه ، به)سایکس پیکۆ(ی  نامهیمان په  به  وه دان بننه

وه م به ، بهریتانیا به  تی موس بدات به ویالیه  که سندیکرد نسۆش په کلیمه کی  یه ش
ھنا تی موس  ویالیه نسا وازی له ره دا فه)15.9.1919( وتی ڕکه  لهدواتر رمی  فه

 ندان خهد ئاغای  حمه ئهپاشای عید  پاشا سهریف  شهد  مه محهڕاڵ  نه ژه.  ره بۆ ئینگلته
 و عوسمانی رکی کوردی سوپای  فسه ئه  کۆنه  که ،)13.1.1865-22.12.1951(

 –کوردستان  یرز ی به ه کۆمه( ن الیه  لهسوید،   کان بوو له باۆزی عوسمانییه
باکووری کوردستان   دا له)17.12.1918( وتی ڕکه له  ، که)جمعیة تعالي کوردستان

-1851( درخان مین عالی به ئه، رۆک سه مزینی شه بدولقادری ید عه سه( ن الیه  له
 ڕوکن لیوام،  فوئاد پاشا جگری دووهریق  فهرۆک،  می سه که جگری یه )1926

مزینی  بدولقادری شه ید عه ی کوڕی سهبدول عهمدی پاشا سکرتر،  حهریق  فه
ی، ڕواندزاشا مین پ میل، ئه م جه کره ئه  له ک ر یه ھهندامتی  ھا ئه روه ژمریار، ھه

 – زرابوو دامه  )ند کوردکی تر چه درخان و ران عالی به رسیمی، کامه دکتۆر نوری ده
-1919(مۆ، موقف الکورد من حرب االستقالل الترکیة  لیم شه قادر سه: (رچاوه سه  

 تی یه کانی کۆمه نهڕکخستی  ه کۆمه(  له ک ر یه ھهڵ  گه له، )147- 146ل ،)1922
دا )1920(تای سای  ره سه له   ، که)ی کوردی شکیالتی إجتماعیه ی ته هکۆم – کوردی

گ،  د به مه لیم، دکتۆر شوکری محه مدوح سه درخان، مه مین عالی به تی ئه رایه ڕبه  به
رزی کوردستانی  ی به ه کۆمه  کی تر لهڕۆشنبیرند  میل پاشاو چه م جه کره ئه

مۆ، موقف الکورد من حرب االستقالل  لیم شه قادر سه: ( رچاوه سه – وه جیاببووه
یی کوردستان خۆ ربه سهی  کۆمه( ھا روه ھه،  )164-163ل، )1922-1919(الترکیة 

 ی ه کۆمه(ناسرابوو   و ناوانه له ک ر یه ھه  به  کهدا، )ی ئیستقاللی کوردستان کۆمه –
پارتی . )دستانیی کورخۆ ربه سهی  ه کۆمه و کوردی ی  یانه ،یی کوردخۆ ربه سه
و   عارف پاشای ماردینی ن الیه  له  قاھیره  له) 1918(سای   یی کورد، کهخۆ ربه سه

کیان  ی خۆیبوون یه ه ڵ کۆمه گه دا له)1927(سای   زرابوو، له درخان دامه یا به سوره
وه سه   – گرت ة  ،مۆ لیم شه قادر سه: رچا موقف الکورد من حرب االستقالل الترکی

 ی کۆنگره  شداریکردن له بهری کورد بۆ  کو نونه وه، )160- 158ل ،)1919-1922(
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حلمی، یادداشت کوردستانی  فیق ڕه: ( هرچاو سه – کرا ستنیشان پاریس ده  ئاشتی له
دواتریش کوردک ). 196+19لم،  که شی یه حمود، به ی شخ مهکان شۆڕشه و ئراق 

 )گ لی به ر غالب عه مجه(و ر تیده یارمه کو وه) دی ئامه گ بهعادل خری  فه(ناوی  به
د  حمه دکتۆر ئه: ( هرچاو سه –ستنیشانکران  ده ریف پاشا شهتی  کو سکرتری تایبه وه

  لهریف پاشا،  شه .)386ئاشتیدا، ل می رده سه  لهکر، کوردستان  بوبه عوسمان ئه
یی خۆ ربه سه  ت به باره وامی وتاری سه رده به  دا به)1925- 1919(سانی  نوان

 لی کانی نامهڕۆژ  کوردستان له کورد و تی کردنی پرسی وه نوده به و کوردستان 
 -  وه کرده نسی بوده ره فه زمانی به دا، )Temps(س و تیمپ) Le Matin(ماتین 

کۆتایی   لهپشتریش و  ئه). 101زی ناو زب، لرھاد پیرباڵ،  دکتۆر فه: ( هرچاو سه
و  یه و کۆنگره تیکردنی کورد بۆ ئه رایه نونه  واتهست  به مان مه ھه بۆدا )1918(سای 

ی ئاغا ، سمکۆفید ی حهحمود شخ مه  کردبوو به ندی پوه،  ھنانی پشتیوانی ست ده به
-163کان، ل ع، کورده رفه ن ئه سه حه(:  رچاوه سه – ھری ھای نه ید ته و سه  شکاک
ی مر حمودی نه شخ مه  له ک ر یه ھه ن یهال  لهریف پاشا  بوو شه وه ، ئه)164

 تی ڕۆژھه  ی شۆڕشی رکرده ی سهشکاک سمکۆ و کوردستان ی باشووری  رکرده سه
عید، ناسیۆنالیزمی کوردی  زیز سه ھیوا عه: ( رچاوه سه –کوردستان پشتیوانی لکرا 

حمود  شخ مه( مر حمودی نه شخ مهکورد  ی رکرده سه. )104، ل)1880-1939(
 –رزنجی  عروفی نودھی به د کوڕی شخ مه حمه ئه  عید کوڕی کاکه وڕی شخ سهک

کردنی  پشتیوانی کورد وشداریکردنی  به ستی به مه  به، )1881-9.10.1965
وه  ری به دوو نونه ئاشتیی پاریسی  کۆنگره  له) ریف پاشا شه(  شید ڕهید  سه(کانی  نا

یاندا بۆ  گه کی له یه ته زبه و مه  ک یه نارد، نامه) رزنجی د به حمه ید ئه و سه  کی کابان زه
پیالنی   ی کورد به ره و دوو نونه ئه  وه داخه م به ، بهوانکرد ڕهریف پاشا  شه
ان پگیراو، ی ڕگهسوریا وتی   له  ب له حهشاری   وه له کانه ریتانیه و به  نسی ره فه
 – ن بکه کۆنفرانسی ئاشتی  شداری به توانرا و نه  نسا بۆن ره و فه ره یانتوانی به نه

و دوو  دانی ئه نه  ڕگه .)22م، ل که رگی یه ، چیم دی، به د خواجه حمه ئه: ( هرچاو سه
له  ک الیه له ،  یه و کۆنگره بوونی ئه بۆ ئاماده حمود شخ مه و کوردستان ی  ره نونه

  وه ی تریشهک الیه له کورد بوو،  یپرسگرتنی  نه ند ھه ھه  و به وه بچووککردنه پناوی 
و  خشه زووی خۆیان نه ئاره  بوونی کورددا، بتوانن به نه ئاماده  له ی وه بۆ ئه

کو ئاڕنۆد ویلسۆنی  روه ھه گینا ئه ،شکردنی کوردستان داڕژن بۆ دابه کانیان پالنه
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خ ری  گهو کاری  ت سه ده  ت به باره ، سهغدا به  ریتانی له کۆمیسیاری بای به ش
سانی  نوان  لهئراق (رتووکی  په  لهباشووری کوردستاندا  کورد وناو  له حمود مه

حمود،  کی شخ مه موکوڕییه موو که ڕای ھه ره سه: (دا نووسیوتی)1917-1920
  ی ڕژه  کهباشووری کوردستاندا   نگرانی شخ زۆرن، له الیه  ین که ناکه  وه نکۆی له

، چیم  د خواجه حمه ئه:  هرچاو سه –ھنن  ی دانیشتوان پکده%)80( و ئه نگرانی الیه
ی سای )کانی الجھادو نداء الشعب نامهڕۆژ(  له  ، که)35+33م، ل که رگی یه دی، به

ی )126(  ڕه الپه  ونی، له عه  ھا دوڕیه روه ، ھهریگرتووه وه) 50(  ژماره دا)1930(
نگرانی  ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆن الیه  که  دووهیکر وه دا باسی ئه)األکراد(رتووکی  په
  کاته ده  ، کهنت داده ر پنج سه لهچوار   زۆرتر له  بهحمود  کانی شخ مه ییهخوازدا

کی،  بیل زه نهبی میسریش  ری عاره نووسه . دانیشتوان  ی ڕژهی %)80(  زۆرتر له
ر  ھه  له: (فید، نووسیوتی حمودی حه شخ مه  پشتیوانی کورد له  ی ڕژه  ت به باره سه

کرد  حمود ده رۆکی کورد شخ مه کانی سه پالنه  چواریان پشتیوانیان له کپنج کورد
د  بیل زه نه:  رچاوه سه – خۆ ربه سهزراندنی کوردستانکی  دامه پناوی له  کی، االکرا

ني، مال الغیطا ، المشرف علی التحریر جه)8(االساطیر والثورات والحروب، العدد 
ری  ی نووسه و قسانه ئه ).62، ل1991یرانی  طبعت بمطابع دار إخبار الیوم، حوزه

کانی باشووری کوردستان  کورده  خات که رده مان بۆ ده  وه کی ئه بیل زه میسری نه
،  تی کوردیان کردووه وه زراندنی ده و دامه  ییخۆ ربه سهیان داوای %)80(ی  نزیکه

نگیان  کان ده کورده  گوایه  کان که و ئینگلیزه  کان به ی عاره شه ی بانگه وانه پچه  به
ویستی  و خۆشه  ری کاریگه  ت به باره ر سه ھه! ئراقتی  وه دهپاڵ   دابت بۆ چوونه

  لهڤیچ الزاریف،  ۆنهیمیخائیل سیمناو دانیشتوانی کوردی باشووردا،  حمود له شخ مه
  یکردووه وه دا باسی ئه)1923- 1917(کوردیة المسألة ال(رتووکی  ی په)29(  ڕه الپه
تدار  سه کانی تری باشووری کوردستان ده رکرده سه موو ھه  لهحمود  شخ مه  که
و،    کانی ئراقه ی نیشتمانیی کوردهڕزگاری  وه ی بزووتنه رکرده و دیارترین سه تره

دا نو کورده له  یه زۆری ھه ڕزکی ری  فسه ی ئهدمۆندسئسیسیل جۆن ھا  روه ھه. کان
تی  زاره وه ڕاوژکاری و سلمانی  و رکوک  کهکانی  شاره  ریتانی له به  ڕامیاری

  لهدا )21.10.1922( ڕۆژی  له، دا)1945-1935(سانی  نوان  لهناوخۆی ئراق 
) ریا که سر پرسی کۆکس زه( غدا به  ریتانی له ی بهبۆ کۆمیسیای با  وه ولره ھه
کی   یه شوه ھیچ  بهنادات    ڕگهجارک  ر به حمود ھه شخ مه: ( ده نووس و ده
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،  وه رکوکه که ولر و ھه  کرت له کی زۆریش ئه ری ئراقی، پاپشتییه روه سه
 تی و  کوردایهکامیل ژیر،  :رچاوه سه -باجی تووتن   له  شی بریتییه که داراییه

ی  وه رکوک باسی ئه که  ریتانی له به  امیاریڕ ری فسه ھا ئه روه ھه). 43یی، لخۆ ربه سه
ۆ   کاندیده  تاکه  ربۆیه ، ھه یه ھه ڕزینگرو  الیه  نده وه ئه حمود شخ مه   که  کردووه، ب

:  رچاوه سه   -باشووری کوردستان پکبت   تکی کوردی که له حکومهتی  رۆکایه سه
، 1950الی سنة  1900نة من س ، العراق الحدیثگنگریۆل یسلیمالمستر ستیڤن ھ(

  ریتانی له رپرسی به به  ر س ھه ی ڕاپۆرته سو  ئه ی گوره  به). 173الجزء األول، ل
 واوی بوختان و ته: م که یه: ن مانه ئه  وت، که که رده بۆ ده مانڕاستدوو ئراق 

 وت که رده دوژمنانمان بۆ ده و ئراقی رپرسانی ئینگلیز،  کانی به ناڕاسته  بۆچوونه
تیکردنی  کاتی دژایه لهوان  ئه  حمود، که ری شخ مه و کاریگه  ت سه ده  ت به باره سه

: م دووه.  ووهبرد ت ناو سه رو بده سکی ب کاریگه که  شخیان بهمر،  شخی نه
ڕز ت،  سه ری، ده نی کاریگه مان خاوه حمودی قاره شخ مه  کهوت  که رده بۆمان ده

باشووری واوی  تهناو دانیشتوانی  له  بووه زن جگار مه یهکی  ییهویست خۆشه و
     .کوردستان

دا )30.1.1919(  له ئاشتیی پاریسی  کۆنگره ی پدرا، یش ئاماژهکو پشتر روه ھه  
و  ئه ی گوره  به، )29.1.1919(پشتر  ڕۆژی  که، کانی خۆی ھنا کاره  کۆتایی به

ریتانی  ندامی شاندی به کریستیان سموتسی ئهڕاڵ جان  نه ژه  که ی شنووسه ڕه
 و عوسمانی تی  وه ده  ی کردبوو لهی کوردستان وه جیابوونهباسی یشتبوو، دا

له ، انک نه بالیه  و وته  ناک  وره ه گهنیما ھاوپه  ته وه ده(:  بوو یه مشوه به  که هبیار
ھۆی خراپی  تی به تایبه به  ، وهئاسایشیان و کان  وه ته نهم  رجه ئازادی  سه پناوی 

ژر  له  ی که وانه ته و نه ر ئه سه درژایی مژوویان به  تی تورکان به وایه رمانه فه
و   کان نه رمه ری ئه ر ھۆکاری کوشتاری تۆقنه به له  وه،  وان ناندویانه می ئه سته
سوریا، رمینیا،  ئه  که نوت ڕککه  وه ر ئه سه له نزیکدا، کی ڕابردوویه النی تریش له گه

 واوی ته به  بی عارهی  دوورگه  نیمچهو وتانی   ستین له فهکوردستان، میا، میسۆپۆتا
، الزاریڤڤیچ  ۆنهیمیخائیل سیم:  هرچاو سه – دابمارنتی تورک  ئیمپراتۆریه  له

دکتور حامد محمود عیسی، القضیة +  145، ل)1923- 1917(المسألة الکوردیة 
  ر له و به)30.1.1919( ڕۆژیگفتوگۆکانی   چی له که، )104في العراق، ل الکوردیة

  هبردنی کۆنگر ڕوه ی به سته ده  که(نی  الیه  ده نی نجومه ، ئه که کۆتایی ھنانی کۆنگره
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 ، ئیتایا)وودرۆ ویلسۆن( مریکا کانی ئه ته رۆکی حکومه سه  پکھاتبوو له بوون و
دکتۆر جۆرج ( نسا ره ، فه)دڤید لۆید جۆرج( ریتانیا ، به)ۆمانۆئیل ئۆرالند ڤیتۆریۆ ئه(

و  ئه ی وه ره زیرانی ده وه  له ک ر یه ھهڵ  گه له) سایۆنجی کینمۆچی(و یابان )کلیمانسۆ
، )1923- 1917(، المسألة الکوردیة ڤیچ الزاریڤ ۆنهیمیخائیل سیم – دا پنج وته

السیاسي   ودوره  ریف پاشا حیاته هت بادی، ش ن عزه سه د حه مه ساح محه+  145ل
ن ناوی  نجومه می ئه که ی یه پۆژه  له  ستیان کرد که ھه، )138، ل1865-1951

  وه ه)ید جۆرجلۆدڤید ( ڕگای  لهریتانیا  م به ، به بووه کوردستانی تیا نه
یش )کوردستان(رمینیا  ئه میسۆپۆتامیا ووان  بۆچوونی ئه  به  که   وه ڕوونیکرده

مریکا  رۆکی ئه ر داخوازی سه سه پو لهکی چو بوو دوای گفتوگۆیه وه وه، ئه گرته هد
ه  ناویان ھاتووه  دا وه ره سه  ی له و وتانه ئه  وودرۆ ویلسۆن، بیاردرا که   ب

ڤیچ  ۆنهیمیخائیل سیم: ( رچاوه سه -  وه کرنهبتورکیا جیا  له  وه هیش-کوردستان
 داڕۆژمان  ھه  له ر ھه . )146- 145، ل)1923- 1917(یة ، المسألة الکوردالزاریڤ
ه باره سه  هڕاست. ش درای ناوبراویوتان) مانداتی(یکردن رشت رپه سهبیاری    ت ب

شووری انیا ب و تهجکرا جبه  که بیارهشکی  بهتورکیا،   داماینی کوردستان له
 یانوابو ئینگلیزه  که،  وه جیاکرایهکوردستانی لکی باشیان شتیان  و کاره بهو کان پ

دا )18.8.1924( وتی ڕکه، ) وه ژیانه( ی ڕۆژنامهی )1(  ژماره  لهکو  روه ھه  کردووه
تورکیا   تی موس له باشبوو ویالیه: ( چوو، نووسیویانه رده سلمانی ده  له  که

:  هچاور سه –بوو  و ماورانی ئه  ری سهردی  گینا کورد تووشی ده ، ئه وه جیاکرایه
 خواروویی  که ته وه ده و  مان قارهحمودی  ھاوار، شخ مه سوڵ ڕهد  مه محه

وپش  ره ک یان به گۆڕانکارییه ل ھیچ وه). 594-593ل م، رگی دووه کوردستان، به
باشووری کوردستان   ھات، چونکه ی کورددا نهپرسر  سه بهدا  شه و به لهنک چو

ستی  ژرده  وه هیانخست  و دووبارهرھنا ی تورک دهست ژرده لهیان )تی موس ویالیه(
ی زۆرتری باشووری  نیوه وانیش ئه،  ی ئراقهب عاره  رکی تر که داگیرکه

ب  عاره خی کوردیان به ، ھۆزو تیره  کی زۆر له یه ب کرد، ژماره عاره کوردستانیان به
و   یی ک پارچه یه  ن بهر کوردستا گه خۆ ئه . و کیمیابارانکرد  نفال کرد، کوردیان ئه

ند  ر چه سه به  ی که وه ، زۆر باشتربوو له وه ردا بمایه ک داگیرکه ستی یه ژرده له
ردا  داگیرکهو   رست پهز گه ڕهکی  یه وه ته ند نه و چه  ئیمپریالیزمی فتار ڕهتکی  وه ده
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لیزمی مپریائی  ی که وه کوردستان کرد له کورد و  زۆر زیاتریان به  شکرت، که دابه
  . ھنار کوردی  سه ریتانی به به
 وتی ڕکه  له  بوو که وه ئه) ریف پاشا ڕاڵ شه نه هژ(کانی  چاالکییه  کک له یه  
رۆکی  ی سه)نسۆ کلیمهبنیامین جۆرج دکتۆر (  وت به توانی چاوی بکه  دا)6.2.1919(

،  ی دای وره انی گهکی کوردست یه خشه و نه  و، دوو یاداشت)پاریس(ی یی ئاشت کۆنگره
ر  سه ھا له روه کانی کرد، ھه ی سنووره وه جیاکردنه و کوردستان یی خۆ ربه سهداوای 

د،  ئامه(کانی  ته ویالیه  تکی کوردی له زراندنی حکومه دامه کورد وکانی  داخوازییه
، گفتوگۆی )موستی  ویالیه(باشووری کوردستان  و  رپووت تلیس، خه به ،ئورفه

کانی کورد ناکات،  مافه و کوردستان واوی  و داوای ته ئه  که  یاند ڕاگهو پی ڵ کرد گه له
کریس کۆچیرا، : ( هرچاو سه –  ووهیاند ڕایگه  که  یه و جگایانه ستی ئه به نیا مه کو ته به

له  کو ستا، به وه نه  وه ر به ھه ریف پاشا شه. )60دا، ل20-19 ی ده سه له کورد 
  ریتانیا له شاندی به  ی تری دایهیاداشتدوو  دا)22.3.1919و  1.3.1919(  یانڕۆژ 

و  له ستانکورد کورد وی پرس  داوایکردبوو که ،و   ئاشتیی پاریسی  کۆنگره
یشدا مان کات ھه له ،  یی کوردستان دابنرتخۆ ربه سه  هو دان ب  دا باسبکرێ یه کۆنگره
 - نت یه ڕابگهتی کوردستاندا  وه ر ده سه کی ماندتی خۆی به پشه ریتانیا بهوتی 

حمود،  کانی شخ مه شۆڕشه و ئراق حلمی، یادداشت کوردستانی  فیق ڕه: ( هرچاو سه
، )1939- 1880(عید، ناسیۆنالیزمی کوردی  زیز سه ھیوا عه+  19م، ل که شی یه به
ئاشتیی  ی ی بۆ کۆنگره وه ره و بیرخه یاداشتنامه ندین چه اوبراون پاشای. )19ل

کک  ، یه ناردووه  یمانی سڤره و په  کان خۆرهدسون  نی بای وته نجومه و ئه  پاریس
 – تسر لویس ما(بۆ و  ر ئه ھهدا )20.5.1919( وتی ڕکه  له  ی که یاداشتنامانهو  له

Sir Louis Mallet( که  لهکی تری  یه و، یاداشتنامهوتی ڕ )کهدا )29.7.1919  
ده کردنی  کۆمیسیۆنی ئامادهبۆ چوو  ی پشوو ده ڕۆکی نامه ناوه  کی زۆر له یه تاڕا

ڤرهی  کۆنگره تڤانسیتار رت ڕۆبه(بۆ  و  س – Robert Vansittart( ریی سکرت
 کان یاداشتنامه ر دوو ھهکو  تاوه ،ناردنسا  ره فه  ریتانیا له ی به می باوزخانه که یه

زیری  ی وه)Arthur James Balfour – بلفۆڕ ر جمس ئارسه(ست  ده  هنرن یه بگه
له و  دا ژیاوه)19.3.1930-25.7.1848(نوان  ی ماوه له   ، کهریتانی ی به وه ره ده

 له،   بووه ریتانی ی به وه ره زیری ده دا وه)23.10.1919-10.12.1916(نوان  ی ماوه 
  رکرده سه ن الیه  لهو  ئه  کات که ده  وه باسی ئهریف  شهڕاڵ  نه دا ژهکان یاداشتنامه  
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کریس : ( هرچاو سه – بژردراوه تی کوردستان ھه وه رۆکی ده سه  به  وه کانه کورده
ریف  ڕاڵ شه نه رھاد پیرباڵ، ژه دکتۆر فه+  61دا، ل20- 19 ی ده سه له کۆچیرا، کورد 

رککی  هستۆ گرتنی ئ ئه  بۆ به  شه ئامادهھا پاشا  روه ھه، )29، ل)1951- 1865(پاشا 
 ،و  کوردی دروست بکرێ ریتانی و بهشی  شاندکی ھاوبه  کات که ده داواش ،ئاواو

ندک  ریتانیاش ھه ی دانیشتوانیان کوردن، به زۆربه  ن که دیاری بکه  و ناوچانه ئه
م  به ،ش بکات کانی دابه کورده  ھۆزه رۆک ر سه سه و به کو ئه ی بدات تاوه پاره
ی  وه ره تی ده زاره می وه وه .کرد ج نه جبهداواکانی   چکام لهریتانیا ھی ی بهمیر
م،  که یاداشتی یه  ت به باره یان سه)6.6.1919( ڕۆژیمی  ت وه تایبه به، ریتانیا به

وکی پیر پاشاریف  شه  که  یکردووه وه باسی ئه و  ئه  که  پیان وایه ھا روه ھه ، هپیا
رۆکی  ناگونجت بۆ سهو  بئاگایهو   ھشتووهکوردستانی ج  کی زۆره یه ماوه

داری   د زانیاری قه ر به ھه  و گوایه کانی ئه و ئاگادارییه  ، زانیاریو کوردستان  و ئاگا
د : ( هرچاو سه – کوردستان کورد ور  سه له  نسییه ره نووسکی فه نامهڕۆژ دیڤی

د  حمه کتۆر ئهد+  257م، ل که رگی یه رخی کورد، به ماکداول، مژووی ھاوچه
چی دیڤید  که .)387-375ئاشتیدا، ل می رده سه  لهکر، کوردستان  بوبه عوسمان ئه
ریف پاشا  تواناو لھاتوویی شه  ت به باره دا سه ڕه الپه مان ھه  لهماکداول، 
کانی کوردستان  کانی ھۆزه ره روبه بسه  رۆکه سه  ریف پاشا زۆر له شه: (نووسیوتی

 ڕاھاتوویو   کان کراوه رده روه وارو په خونده  پیاوماقوه  کک له یهو  ئه. چوو ده نه
کان  ناقایله  ه شداری چاالکی لیبرای کۆمه دا به م شاره و جگیرو له  ژیانکی خۆش

کر،  بوبه د عوسمان ئه حمه دکتۆر ئهندان،  ریف پاشای خه شه  ت به باره ر سه ھه). بوو
: ، نووسیوتی)ئاشتیدا می رده سه  لهکوردستان (کی رتوو ی په)265(  ڕه الپه  له
دا )15.6.1918( وتی ڕکه  له) 188326(و ) 371(کانی  ی ژماره نامه گه به(

  ر نۆئیل له مجه:  و ده تیا پارزراوه  وه نی سلمانییه ده حاکمی مه  کی له یه بروسکه
  چاکه  کاندا به ناو کورده له  کهریف پاشا پیاو شه   که ردا ده ی نۆی نۆڤمبه کهوسب

دا ھه  رکی زۆری له ماوه و جه  کرت باس ده   کات که و، داوا ده یه باشووری کوردستان
رۆکی  کو سه ریف پاشا وه شه ی وه تکردنه ڕه م به). ردانی سلمانی بکات سه

ھیچ بۆ کورد  ی هو بۆ ئهک بوو  نیا بیانوویه ، ته وه کانه ریتانیه به ن الیه  لهکوردستان 
  که گ بهمدی  حه یان حمود کو شخ مه سکی وه یانتوانی که وان ده گینا ئه ئهن،  که نه

تکی  وه ده رجک مه  بهش بوو بۆ کارکی وا  ئاماده و ئه، دۆستی نزیکی خۆیان بوو
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میخائیل (:  رچاوه سه – زرنن باشووری کوردستان بۆ کورد دابمه  له خۆ ربه سه
   ).100، ل)1923-1917(، المسألة الکوردیة ڤیچ الزاریڤ سیمیۆنه

 وتی ڕکه  له ردوو ال ھه، کان نه رمه ئه کورد وک ڕزی  و یهنگی  ده ک یه پناوی له   
 ر دوو ھهڵ  گه ریف پاشا له شه  له ک ر یه ھهتی  رکردایه سه  به دا)20.11.1919(

 .M – ننیاجادئۆھان. مو دکتۆر بۆگۆس نۆبار پاشا( نی رمه ری ئه نونه
Ohandjanian(ناوی له و،  وه کۆبوونه دای   کردن بۆ کۆنگره خۆئاماده پ)ڤرهس ( ،

 وتنکیان ڕککه رمینیا و ئه  کوردستان جیا بت له  کۆک بوون که  وه ر ئه سه له
 و مۆرمانکردووه  وه خواره  له  که  ئمه(بوو   یه مشوه ی به که ڕۆکه ناوه  ، کهمۆرکرد

کۆنفراسی ئاشتی   که  مان پباوه وه فی ئه ره نین، شه رمه ئه کورد ولی  رانی گه نونه
رمینیای  تکی ئه زراندنی حکومه ین بیاری دامه که ی لده وه داوای ئه  ین که ئاگادار بکه

 کان وره گه  ته وه تی ده یارمه  بدات به خۆ ربه سهو کوردستانی خۆ ربه سهکگرتووی  یه
م،  رگی دووه باکوری کوردستان، به کورد وھاوار،  سوڵ ڕهد  مه محه:  هرچاو سه –
ریف پاشاو بۆگوس نۆباری  ی نوان شه که وتنه ڕکه وتی ڕکه  ت به باره سه .)88ل
و  20.11.1919، 20.9.1919(کو  جیاجیای وه وتی ڕکهندین  نی، چه رمه ئه

ی )20747(  ی ژماره نامه گه به ی گوره  بهم  ، به نووسراوه) 20.12.1919
  لهنووسراو  وتی ڕکه  یان به کان ئاماژه ریتانیه ی به)20.11.1919( وتی ڕکه
 ن به رمه ئه کورد ونوان  وتنی ڕکهستنی  به ڕۆژیکو  ، وه کردووه دا وه ره سه

 دکتۆر: ( هرچاو سه – دا وه ره سه  لهی ناوبراو  رکرده سه دوور  ھهتی  رۆکایه سه 
لۆرد ). 201لئاشتیدا،  می رده سه  لهکر، کوردستان  بوبه د عوسمان ئه حمه ئه

سکرتری کۆمیسیاری  ڕاپۆرتکیی  وه ژره ریتانی له ی به وه ره زیری ده کورزۆنی وه
به   ،دا)8.1.1919( وتی ڕکه  له  ، کهدا)ر ھۆھله .ب .ت(تورکیا   له ریتانی بای به

 ،ریتانی ی به وه ره تی ده زاره بۆ وه  دا)FO 406-41, P. 425-426. 194- 1( ژماره 
 یشتگیرپ: (تی، نووسیوتی ن ناردوویه رمه ئه کورد وپکھاتنی   ت به باره سه

مان  انهھزو  ئهم  ، بهم که ن ده رمه ئه کورد و وتنی ڕککه و کوردستان ئۆتۆنۆمی بۆ 
رجیس  جه:  هرچاو سه – دی؟ نینهکانی کوردان بھ بتوانین داواکارییه  کهکوێ بوو  له
  ، که170، ل1925-1900ی کورد  وه ، وریابوونه151تحو، یقظة الکورد، ل فه
 -  کانی، قاھیره ھۆکاره ماکانی و چ شرکۆ، پرسی کورد بنه دکتۆر بله(  ویش له ئه

  لهکیانگرت  کان یه نه رمه ئه کورد وش  مه به .) ریگرتووه وه 25-24، ل1930میسر 
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نیان  رمه ئه کورد وی  وه ته نه ر دوو ھهکانی  ، داوای مافهو عوسمانی تی  وه ده دژی
ن  هوتن ڕکهو  ئه پی  به. نستان کرد رمه ئه و کوردستان ر خاکی خۆیان  سه له ی نوا

 وتی ڕکه  لهو بۆگۆس نۆبار پاشا   ندان ریف پاشای خه ڕاڵ شه نه ن، جه رمه ئه کورد و
  نی بای وته نجومه ئه  و  کان یمانه یاداشتکیان دایه ھاوپه  دا)1.3.1920(

شکردنی  بیانوی دابه  ن به که کرابوو نه  وه دا داوای ئه و یاداشته کان، له سوندخۆره
  ک، چونکه یه ند ناوچه ن بۆ چه شکه سامانی سروشتی کورد، خاکی کوردستان دابه

کوردستان   که  وه نه که ده  وه ر ئه سه خت له جه کان ییه وه ته نه مژوویی و  نامه گه به
کان  سونخۆره  نی بای وته نجومه م ئه به. شکرت و نابت دابه یه ک پارچه یه
و،  بووه شکردنی کوردستانیان ھه و پالنی دابه خشه ت نه تایبه ریتانیا به و به  گشتی به

 ریف پاشا له شه  بۆیهوو، پی کردب ستیان ئاشکرا ھه ریف پاشا ھه شه کورد و
دا )1.3.1920( وتی ڕکه  له  تی کۆنفرانسی ئاشتی، که رۆکایه یاداشتکی خۆیدا بۆ سه 

،  ڕشیف کراوه ئه  وه ره ده تی زاره وه له دا )371/5067(  ژماره به و،   تی ناردوویه
تی  اتۆریهئیمپر  ر بیارب له گه ، ئه وه و جیاناکرته که کوردستان یه: (نووسیوتی

ژر  ب له ی ده که ی ئابوورییه شه دابینکردنی گه ستی به مه  به،  وه عوسمانی جودابته
دیڤید ماکداول، مژووی :  هرچاو سه –ک وتدا ب  نیا یه رشتیکردنی ته رپه سه

 کورد وری  نونه دوو ر ھهچی  که). 315+279م، ل که رگی یه رخی کورد، به ھاوچه
دیاریکردنی   که وتن ڕککه  وه ر ئه سه له، )ف پاشاو بۆگۆس نۆبارری شه(ن  رمه ئه

مریکا  کانی ئه کگرتووه یه  رۆکی وته سهرمینیایان بۆ  ئه و کوردستان سنووری 
ر  کانی خۆیدا ھه وه ھه  لهریف پاشا  شه. نھبج به) درۆ تۆماس ویلسۆنوو(

ریتانی  باوزی به ڕگای  لهدا )20.5.1920( وتی ڕکه  له  بۆ نموونه، وام بوو رده به
ر  ئارسه(  بهکی کورد  ند داواکارییه چه  ویدا، که ی ھه)تیلویس مالسر (پاریس   له

-25.7.1848(نوان  ی ماوه له   ، که)Arthur James Balfour – بلفۆڕجمس 
 زیری وه دا)23.10.1919-10.12.1916(نوان  ی ماوه له و  دا ژیاوه)19.3.1930

یی کوردستان خۆ ربه سهرمی  فه  به  که، نت یه ڕابگه  بووه ریتانی ی به وه ره هد
ریف پاشا  شه  که( خۆ ربه سهکوردستانی بۆ  یشکوردی کرۆک سه نن و یه ڕابگه

:  ه رچاو سه – ستنیشان بکرێ ده )پادشای کوردستان  داوایکردبوو خۆی بکرت به
    .)61دا، ل20-19 ی ده سه له کریس کۆچیرا، کورد (
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ڕاڵ گۆروی کۆمیسیاری بای  نه ، ژهئاشتیی پاریسی  و ساتی کۆنگره  ئان  م له به  
تکی ئاسووری کلدانی  وه زراندنی ده لوبنان، پشنیازی دامه سوریا و  نسی له ره فه

واوی باشووری  کردو ته ستی پده ده  وه   روونه نده سکه ئهری  نده به  له  کردبوو، که
د،  کانی ئامه ته ت، ویالیه عره زۆر، سه ، دره ب، ئورفه له پارزگاکانی حه و دستان کور

ر  سه   گاته تا دهماس  و سه  کاری، ئورم کانی ھه ھا شاره روه و وان، ھه  تلیس به
  لهکر، کوردستان  بوبه د عوسمان ئه حمه دکتۆر ئه:  هرچاو سه – وه گرته ریا ده ده

زیری  ر زاری وه سه لهیش -تی فارس وه ده مان کات ھه  . )22، لئاشتیدا می رده سه
  داوایکرد له ئاشتیی پاریسی  کۆنگره  له)  وله یروز میرزا ناسرولده فه(  وه ره ده

  که )نسا ره فه ریتانیا و بهئیتایا، (یمان  نی وتانی ھاوپه نجومه رانی ئه نونه
  فارسسنووری کوردستانی نوان  نوێ ر له سهن  وده برد، ھه ده ڕوه یان به که کۆنگره

بیانوی   بکرت، به چاو ڕهندی ئران  وه رژه و به وه هتی عوسمانی بکشن وه ده و
ستی  شکی کوردستانی ژرده کو به فارسن تاوه ز گه ڕه  بهکان  کورده  ی که وه ئه

ری  پبدرت نونه ی ڕگهتی فارس  وه ھا ده روه ھه وت، ست که کانی ده عوسمانییه
ی  که م کورزۆن داواکارییه ی لۆزان بنرت، به کۆنگره  شداریکردن له خۆی بۆ به

ی  ن که کشه یاند ڕاگهگۆڕناو، پی   نی لهکا فارسهکانی  ونه خهکردو  سند نه وانی په ئه
 –   می جیھانی دیاریکراوه که نگی یه عوسمانی پش جهو   سنووری نوان فارس

، )1923- 1917(، المسألة الکوردیة ڤیچ الزاریڤ میخائیل سیمیۆنه: ( اوهرچ سه
عوسمانی تی  وه دیاریکردنی سنووری نوان ده  ستی لۆرد کورزۆن له به مه). 196ل
 سای  له  سته به و مه بۆ ئه  بوو که  و کۆمیسیۆنه ، ئهنگ پش جه  له یفارس و 
تی  وه و ده نوان فارس سنووریانی کش خشه نه  کۆمیسیۆنی(ناوی  به دا)1913(

و   دیپلۆمات  و کۆمیسیۆنه ندامانی ئه ئه  کک له دروستبوو، یه) عوسمانی
نوبژیوانیکردن  دوای له   و کۆمیسیۆنه ئه بوو،) مینۆرسکی( ڕوسیامژوونووسی 

 دا)1913( سای  لهدا، ردوو ال ھهی سنووری نوان  رکردنی کشه سه پناو چاره له
تی  وه ده    ر به سهی ) دره و به  لی نده قین، مه خانه(کوردستانی  تی ڕۆژھه  ک لهش به

     .تی عوسمانی وه ر ده سه  و خستیه وه فارسی جیاکرده
 کان هتورکریف پاشادا،  ڕاڵ شه نه کانی ژه چو په  و کۆششه  وڵ ھه ر رانبه به  له  
 وتی ڕکه  تی عوسمانی له حکومه ی وه ئهکو دوای  ، بهنستا وه نه ستان وه سته ده
که  ،)تاتورک مال ئه که(  بهو ناسرا  ی)پاشای مال فا که رال مسته نه ژه(دا )11.7.1919(
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 – رکرد سوپا ده ڕزی  له  دا ژیاوه)10.11.1938-1881(نوان سانی  ی ماوه له 
ۆر فازڵ حوسن، کسه: ( هرچاو سه  نوان  لهویش  ه، ئ)39تی موس، ل ی ویالیه دکت
 شاری  له) پارتی نیشتمانی(می  که یه ی کۆنگره) 4.8.1919 – 23.7.1919(  انیڕۆژ

 دژی  لهت  باتی میلله خه(ژر دروشمی  ، لهباکووری کوردستانی )رزڕۆم ئه(
کوردی ) 56(بوونی   ئاماده  به دا،)مانیی نیشتخۆ ربه سه ڕگای  له... ان ر داگیرکه

 و  سیواسقارس، وان، موش، یس، تل بهرزنجان،  ئهرزڕۆم،  ئه(نی کا شاره ری  نونه
نی بیار  رمه تی ئه وه نو ده  بوو بخرنه یان ھه وه ترسی ئه مه  ، کهسترا به )رابزۆن ته
نی  نجومه ئه(   ن رمه ی ئه ترسییه و مه ی ئه وه بوونه نگار ره بهبۆ  بوو وه ، ئهردراو سه له

نداڵ،  که: (رچاوه سه   – کوردستان پکھنا باکووری  لهیان )ت ھهڕۆژکانی  ته ویالیه
ران  کامه، ڕوزیفیلدفا نازدار، ئارچی  ریف وانلی، مسته ت شه قاسملو، عیسمه

رت،  و نیشتمانی په ژموده لکی په گهلیزا مارکۆس و بیل فریلیک،  داغی، ئه ره قه
ی  زار لیره ھه )100(کان  وردهناوبراودا ک ی کۆنگرهستنی  کاتی به ر له ھه، )121ل

یی  وه ته ز، بیری نه به مال نه دکتۆر جه( و وه تاتورک کۆکرده ان بۆ ئهعوسمانی زی
  نا که وه پکهدا )1919(مانگی ئابی سای   لهربازییان  ھزکی سه،  )71-70کوردی، ل

و   نازۆڵ هدانیشتوانی ئ  له رباز سهزار  ھه) 35( ی نزیکه  یشته گه ی ده که ژماره
وه: ( رچاوه سه – سیواس دانا  ی له و ھزه گای ئه باره  کورد ومدی،  لید حه دکتۆر 

دا، ل کانی به نامه گه به  کوردستان له   ره ی ھه زۆربه  تاتورک ی ئه و ھزه ئه). 16ریتانیا
کان  پشتریش عوسمانییه.  اتبووھکوردستان پک کانی باکووری هکورد  زۆریان له

کی  یه نامه  له  یهڕاستی م ئه  ، بۆ نموونه ستووه ھزی کورد به  م پشتیان به رده ھه
ترسی   له  دا، که)وتن پشکه کتیی و یهی  ه کۆمه(ندامی پشووی  گی ئه ت به فوه سه

ی حمود بۆ شخ مه  ووه له  ، کهوێ که رده بردبوو ده ڕوسیانای بۆ  پهسوتان 
و ھزو   چت ناوچوون ده و له  ره تی عوسمانی به ۆریهئیمپرات: (نووسیبوومانی  قاره

،  وه ری بته یسه تی قه ی حکومهنگار ره به، ناتوان  ست داوه ده  ربازی له توانای سه
  سروه  دکتۆره:  رچاوه سه –ھزی کوردی   لهر  ده به  ھزی نییه کی به سوپایه  چونکه

عالمیة االولی الی نھایة مشکلة الموصل کوردستان من بدایة الحرب الد سابیر،  سعه ئه
  گ، سوپای عوسمانی به ت به فوه ی سه یه نامه و ئه ی گوره  به). 45، ل1914-1926

کانیان الوازو  گینا ھزه ربازی کورد، ئه ھزی سه  به  ستووه ک پشتی به ی یه پله
  وایه ی کوردربازان رو سه فسه و قورسایی ئه  نگ سه  ت به باره ر سه ھه. بتوانان
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  ڕه الپه  لی بۆتانی، له تاح عه بدولفه دکتۆر عهناو سوپای عوسمانی  ھزی کوردی له
-1924وثائق بریطانیة عن تشکیل دولة کوردیة مستقلة (رتووکی  ی په)23(

سوپای تورکی   که  یه وه ئه  نی گوتنه ی شایه وه ئه: (دا، نووسیوتی)1927
ی %)50(  له یان ڕژه  رانی کورد که فسه ئه  به  هکراو کی باش موتربه یه شوه به
  وه داخه م به به ). کانیان نزمه یان پله زۆربه   نده ر چه ھه،  متر نییه ران که فسه ئه
دا نه وه رگی ده مه ره و سه  کاتی الوازی ت کورد له نانه ته سوود   یانتوانیوه تی عوسمانی
چی  رگرن، که شکری عوسمانی وه ناو له ی کورد له تواناو زۆره ره به فسه و ھزو ئه له
ۆ   مال توانیویانه فا که تی مسته رۆکایه سه  کان جارکی تر به ر تورکه ھه ھزی کورد ب
ت  نانه و ته  کان ڕاندنی یۆنانییه رپه و ده تورکیا ڕزگارکردنیو   ندی خۆیان وه رژه به
     ! کاربنن کانی کوردیش به ناوبردنی شۆڕشه له
کانی باکووری  کوردییه  ته ویالیه ی وه بۆ ئهتی عوسمانی  وه ھاندانی ده بهپشتریش   

سلمان نستان،  رمه ر ئه سه  خرته نه) تلیس و به  رابزۆن، وان رزڕۆم، ته ئه(کوردستان 
ری سای  مانگی نۆڤمبه  تی موس، له ویالیه  والی عوسمانی له  زیف، کۆنه نه
ندی  فه ئه ب جه ڕهقی  ئیسماعیل حه(  له ک ر یه ھهڵ  گه شی له ھاوبه دا به)1918(
ده و  گ وزی به گ، فه دیم به حمود نه ه، م)1859-1936( دا )گ زولفی به  برینجی زا
باکووری  – ت کانی خۆرھه ته ویالیه  یی لهنیشتمانی داکۆکی مافی  ه کۆمه(

 ڕاکشانیر  به زۆرتر له  یه ه و کۆمه زراندنی ئه زراند، دامه یان دامه)کوردستان
  یان بوو له وه نزیکبوونهتی عوسمانی یان  وه ده الیکان بوو بۆ رنجی کورده سه

کان  رگرتنی کوردهدوو  به ،تورک وتیکردنی  دژایه  یان له وه و دوورخستنه  کان تورکه
ی یخۆ ربه سهو   یڕزگاربۆ  کودان ھهپاپشتیکردنی  و ھاوکاری   ر ھه  لهبوو 

مۆ، موقف الکورد من  لیم شه قادر سه: (رچاوه سه   – کوردستان کورد وکجاری  یه
 نۆڤیچدکتۆر مانڤل ئارس. )52-51، ل)1922-1919(حرب االستقالل الترکیة 

 ،دا)القضایا القومیة في ترکیا(رتووکی  ی په)14- 13(  کانی ڕه هالپ  تیان له سره هھ
مافی   ی داکۆکی له ه کۆمه(کات که  ده  وه اسی ئهرزڕۆم ب ی ئه کۆنگره  ت به باره سه
کی  یه ژماره  ، که )کوردستانباکووری  – ت ھهڕۆژکانی  ته کانی ویالیه وه ته نه  مه که

. یان کرد که شداری کۆنگره به خۆی و  گرته کان ده کورده  رکرده هس  زۆری له
شدا  م لره ، به وه پشه  نایهھدا  یه و کۆنگره کان پرسی کوردیان له کورده  رکرده سه

: داڕشت  یه مشوه یان به یانی کۆتایی کۆنگره به  ،بوون وف  کورد به  کان له تورکه
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شکی  دلیس به و به  رپوت، وان د، خه رزڕۆم، سیواس، ئامه کانی ئه ته ویالیه(
ک  بیانۆیه ھیچ  به ک و یه شوه ھیچ  به، و عوسمانی تی  ئیمپراتۆریه  بوون له نه وهجیا

جن  نیشته  ویانه و زه ر ئه سه ی له و موسمانانه ئه.  وه ناکرت لی جیابکرنه
کی  یه شوه م به به. گیرت رچاو ده به تییان له یه کۆمه ی وز گه ڕهندتی  تمه تایبه

 ).باوک و  ک دایک یه بۆ   وه ڕنه گه و ده  کانی موسمان بران واوی توخمه گشتی ته
 کانی وه ته کتیی نه یه و ئایین تی  برایه(ی  ی درۆیینه رده ژر په کان له یسان تورکهد

ڕیش پی  و خۆشباوه ، کوردی سادهکورد وری  سه  دا کویان نایه)ئیسالم
م  رده تاتورک، ھه ئهمال  کهفا  دانی کورد بوو مسته فره ته پناوی له ر  ھه !ڕکردن باوه

ڵ  گه بوو له سان ده) 10-8( نوان  لهنیان  مه ته  دی، کهتیوی کور دوو مندای ھه
پاکیان و   کان جلی کوردی رکوپک منداه. کاندا و دیداره وه برد بۆ کۆبوونه خۆی ده

 60(، مسألة کوردستان )زنار سلۆپی(میل پاشا  دری جه قه: رچاوه سه –ردابوو  به له
مال  کهگرنگیدانی ). 58بودیة، لعاما من النضال المسلح للشعب الکوردي ضد الع

ی  وکاره ندی تورک ئه رژه و بۆ به ئه  ی کورد، که تیوانه ھه  و دوو منداه تاتورک به ئه
ۆ دانیشتوانی باکووری کوردستانی   کی زۆر له یه رنجی ژماره چی سه کرد، که ده ب

تورک تا ئه  به ر رانبه بهبت  سۆزیان ھه  کردبوو که  که و خه ، وای لهڕاکشابوو خۆی
دواڕۆژکی   رکردنی پرسی کورد له سه چاره  ت به باره ن سه واوی پبکه ی ته متمانه و

و  ئه: (گوتبوویمال  کهفا  مسته  بوو که  و کۆنگره ستنی ئه تی بهکا ر له ھه. نزیکدا
ة ته لی ته دکتۆر عه:  رچاوه سه -   تورکه کورد وبۆ   نیشتمانه  ر تۆفیق، الحیاة السیاسی

  کهکورد  کی یه رکرده ند سه چه    که کاتک). 154، ل1927- 1908في کوردستان 
کوردی   تکی ند ویالیه ییان کرد بۆ چهخۆ ربه سهداوای سوپادا بوون،   ندکیان له ھه
و  ئه دا)30.1.1921(ی  ژماره  موس له ی ڕۆژنامه، و کوردستان باکووری   له

پاشا مال  فا که مستهکردارکدا    رچه په  له چی که ، وه کانی بوکرده کورده ی هداواکاری
  کانی له کورده  ره فسه موو ئه ج ھه ستبه ده ، ره نقه تی ئه رۆکی حکومه تاتورکی سه ئه

:  رچاوه سه –سیواس   سپاردن له پی ناگرنگی  و، کاری ساده وه سوپا دوورخسته
ایة الحرب العالمیة االولی الی نھایة د سابیر، کوردستان من بد سعه ئه  سروه  دکتۆره(

ری  مانگی ئۆکتۆبه  مانی تورکیا له رله په  یش کهکاتک ).213-212مشکلة الموصل، ل
دانیشتوانی  ڕینی ڕاپهھۆکاری   له  وه بۆ لکۆینهکی پکھنا  یه کۆمیته دا)1921(سای 

دا  م کاته له( : ا نووسراوهد  ره نقه تی ئه رپرسانی حکومه کی به یه بروسکه  ، له)قۆچگیری(
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 رانی ڕبهوڵ بدرێ  ڕی ھه وپه کو ئه نردرێ، به رکوتکردنی یاخیبوان نه ھز بۆ سه
تا ت کش بکرن،  بۆالی حکومه رتی  شوازی ئاشتیخوازانه دیاری و کان به ھۆزه

انی ڕو ب چاوه ده. و بیاری لبدرێ  سترێ دا ببه- ڵ ئران گه له  یماننامه ی په وه ئه
چل  ی وه ڕووبوونه ڕووبهھزکی باش بۆ   پویسته  بار بکرێ، چونکه لکی له ھه
رگری  ی به کۆمیته. کارن ست به ختدا ده کی سه یه ناوچه  له  زار سواری بنردرێ که ھه

بۆ   ھزک کهر  ھهو بارودۆخی ئستادا   رج لومه ھه  له  که  دایه ڕه و باوه نیشتمانی له
 ڕینی ڕاپهئۆلسن،  رت ڕۆبه: رچاوه سه   –بشک کت  یه وانه بنردرێ لهرکوتکردن  سه

مان  و ھه ڕه الپه مان ھه  لهری ناوبراو  نووسه ).69عیدی پیران، ل شخ سه
 یاسای ئۆتۆنۆمی  پۆژه شنووسی ڕه   که کۆمیته کهکات  ده  وه دا باسی ئه رچاوه سه

 وتی ڕکه  لهکردو،  ئاماده خادا  ژده ھه کی یه هۆژپ  له بردنی کوردستان ڕوه بۆ به
دا گفتوگۆی له رله ناو په له  که دا پۆژه)10.2.1922( م  به. ر کرا سه مانی تورکیا

و  کانه کافره  ی یۆنانییه شه ڕه ژر ھه خاکی وت له  ی که وه بیانووی ئه  کان به تورکه
کاتکی گونجاودا   و، له رکردنی پرسی کوردی برا نییه سه جارێ کاتی چاره

) 64( ر رانبه به  ندام له ئه) 373(  ی که وه ڕای ئه ره سه  وه ین، ئه که ری ده سه چاره
 رت ڕۆبه(:   رچاوه سه – دابوو  که ڕۆکی پۆژه ناوهجکردنی  نگیان بۆ جبه ندام ده ئه

کراوو چی دواخرا بۆ کاتکی نادیاری ، که)70، لعیدی پیران شخ سه ڕینی ڕاپهئۆلسن، 
کان  و فتوفی تورکه  ڕۆکردن ستخه ده  ت به باره ر سه ھه!  وه بیرچووه دواتریش له

ی )62(  ڕه الپه  ، له)زنار سلۆپی(پاشا  یلم دری جه ، قهکان کورده  به ر رانبه به
عاما من النضال المسلح للشعب الکوردي ضد  60مسألة کوردستان (رتووکی  په

ه  وه ه)ی سیواس کۆنگره(  ر له مال ھه فا که مسته(: نووسیوتیدا، )العبودیة   یاری ب
  ی داکۆکی له ه کۆمه(دی  کدا بۆ لقی ئامه یه نامه  له  کرد کاتک که   هو  کوردهسۆزی 

  کهی نووسیبوو )کوردستان - ت  ھهڕۆژکانی  ته کانی ویالیه وه ته نه  مه مافی که
  نیازمان وایه .تورک کورد و  له ک یهر  ھهبۆ   نگی ژیانه پرسی کورد پرسکی گر

ری بیانی  داگیرکه  ی نیشتمان له وه پاککردنه دوای له کان  یی برا کورده وه ته مافی نه
ی  واژه سته کارھنانی ده به  که  ببوایه  وه فری ئه  ومک بو ده  بوایه کورد ده ).ین بده

  ی نیشتمان له وه پاککردنه دوای له کان  یی برا کورده وه ته مافی نه  نیازمان وایه(
  یه وه فارس مانای ئه تورک وب،  رانی عاره داگیرکه ن الیه  له، )ین ری بیانی بده داگیرکه

کوردیش  کورد ور  سه  نهب  دوژمنانی بیانی نیازیان وایهرنانی  ده دوای وه  که
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  به  کان که تورکه وتورک تا ئهی  درۆزنانهنی  و به  گفت ڕ  مه دیسان له .رن ناوبه له
ه  تی کوردستان دابوویان، ئاماژه رکردایه سه و  مان قارهحمودی  شخ مه کورد و   ب
ر  فسه ندازیارو ئه ئه )حلمی فیق ڕه(د ساح  مه محه فیق ڕه  م، که ده کی تر ده یه نموونه

یاداشت (رتووکی  پهمی  شی دووه ی به)568(  ڕه الپه  ، له)22.4.1898-4.8.1960(
ناوی  میر، به ئۆزده: (نووسیوتی دا،)حمود کانی شخ مه شۆڕشه و ئراق کوردستانی 

  له  دا که ی ئه وه یمانی ئه په  وه ه)مال فا که مسته(ناوی  ، واتا به ره نقه تی ئه حکومه
لی  د عه مه میسر بۆ محه(  کو له وه) باشووری کوردستان(کوردستانی ئراق 

کی  یه)والی(  ن به حمود بکه و شخ مه  زرنن ک دابمه یه)ویخد(یان کردبوو، ) وره گه
مال  کهفا  کانی مسته نه به و  گفت  ڕیان به باوه ڕواندز  شکی کورد له به). خۆ ربه سه
. لمنت سه ده  انهکوردو  ئهڕی  و خۆشباوه  یی ش ساویلکه مه ئه  تاتورک کردبوو، که ئه
ر  ش ھه کو ئستاکه ی تاوه که تییه رکردایه سه کورد و یی و ساویلکه  ڕیی و خۆشباوه ئه
 سای  لهکانی باشووری کوردستان  رکرده سه  ڕیی خۆشباوه  نموونه ، بۆ وامه هرد به
یی،  وه ته نه زراندنی ئراقکی فره دامه  کان له ئراقییه  به عاره  رکرده سه  دا به)2003(

کانی خۆیان  وتکراوه زه  مافه واوی ته به ن کا تیایدا کورده  که وکراتیفیدڕای، دیم
زۆر داباوو  به  و ناوچه  رۆچکهشارو شا واوی تهی  وه گانه  ، به وه شادبنه

   .کوردستانباشووری رمی  ر ھه بۆسهکانی  کراوهب عاره به
  ته وه دهفراوانی وکی  ھه ،دامی جیھانی که نگی یه ی جه وه بانه دوای له ر  ھه  دیاره  

ر  سه کان له نه رمه یی بۆ ئه وه ته تکی نه وه زراندنی ده بۆ دامه  بووه کان ھه تداره سه ده
ش  مه ئهخاکی کوردستان،  ی گرنگی ناوچهو   ت ویالیهندین  و چهزۆر کی یه پوانه

سر (ریتانی  نگی به تی جه زاره وه –ی گشتی  رمانده رمی فه فه کی یه نامه له   کو روه ھه
ی )3385/19249/20.11.1918( ژماره   که ، وت که رده دهدا )ھۆکارس. جی. دی

وه ش  شهر  ھه(  تانه و ویالیه ئه رمینیا ئه( : وهھاتودا  که شکی نامه به  له،  و پدرا
  ھز له کی به یه زۆرینه  که ) باکووری کوردستان – تورکیا تی ڕۆژھهی  که ته الیهیو

رمینیای تیا  ناتوانرێ ئه  ک که یه شوه ، به وه گرته ده ژین کاندا ده هت ویالیه  کان له کورده
ۆر ئه:  هرچاو سه –یت  پ قایل بکهکانی  ی خه یه وهش و زرت، به دابمه د  حمه دکت

تی  زاره ندی وه ستی کارمه به مه). 224ئاشتیدا، ل می رده سه  لهعوسمان، کوردستان 
رزڕۆم،  ئه(کانی  ته ، ویالیه نییه رمه ئه  ته ش ویالیه و شه ، له)ھۆکارس(ریتانی  نگی به جه

و   تی کوردین یهشیان ویال ر شه ھه  که ، ه)دلیس و به  رپوت، وان د، خه سیواس، ئامه
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تک  ویالیه ر ھه   ن له رمه ئه  ی ڕژه داھیچ کاتک  له  خاکی کوردستانن، وه    ر به سه
کان  نامه گه به  زۆرک له ی گوره  به. دانیشتوان  ی ڕژهی %)15(  یشتۆته گه  گریت نهب

کجار  یهوی  ھه )لۆرد کورزۆن(  وه ره زیری ده وه ریتانیا و به  وت که که رده ده
ر خاکی باکووری  سه نی له رمه تکی ئه وه زراندنی ده بۆ دامه  زۆریان داوه

تی  زاره بۆ وه  نسا که ره ی فه هو ره تی ده زاره وه یاداشتکی  له  کوردستان، بۆ نموونه
 ن الیه  لهدا )23.12.1919( ڕۆژی  له  که و، یاداشته ریتانی ناردووه ی به وه ره ده
تی  زاره وه  و بازرگانی له   ڕامیاری کاروباریمی  که سکرتری یه  ی)مسیۆ بیرتلۆ(

ی لۆرد  یازانهو پشن می ئه وه،  و بۆ لۆرد کورزۆن ناردراوهنسی  ره ی فه وه ره ده
م  رده به  بوویهدا خستوو)نسی ره فه –نگلۆ  ئه(ی  کۆنگره  له  که  وه ته اوهدکورزۆنی 

پاشانیش و   نی رمه تکی ئه وه زراندنی ده دامه  ت به باره سهویش  مسیۆ بیرتلۆ، ئه
یۆ مس ی هک هم وه  که،  وه ته وه و ده کانی باکووری کوردستان به ته لکاندنی ویالیه

ریتانیدا  ی به وه ره تی ده زاره ی وه)166138(  ی ژماره نامه گه به  لهبیرتلۆ 
  چونکه ، هرمینیا و ئه  ردستان بلکنرێ بهرگیز ناتوانرێ کو ھه: (ت ده،  راوهڕاستپا
به سانکی  ستی که ژرده زۆر زیاترن، له  ژماره به   کان، که کورده  که  مانای وایه  وه ئه

 ،کر بوبه ئه د عوسمان حمه دکتۆر ئه:  هرچاو سه -  وه بمننه خۆیان  لهمتر  که  ژماره 
رپرسانی  نی بهکا نهبۆچوو ی گوره  به). 162لئاشتیدا،  می رده سه  لهکوردستان 

ریتانیا  ی به ته ش ویالیه و شه ئه  وت، که که رده دهوا نسیش  ره فه ریتانی و به
تان شکی کوردس به کورد و، خاکی بلکنت  وه یهنی رمه تی ئه وه ده  ویست به یه ده

  نن له کورد داده  ی به که زۆری دانیشتوانه  ره ی ھه ۆربهوان خۆیان ز ئه  ، چونکه بووه
کات  کو مسیۆ بیرتلۆ باسی ده روه دا، ھهنی رمه می ئه کجار که کی یه یه مینه که ر رانبه به
ستی  ژرده  و ناکرت بخرنه  کان نه رمه ئه  ترن لهزۆر زیا  ژماره به کان  کورده  که
میخائیل ھا  روه ھه! مترن کان که کورده  زۆر له  ژماره به   که) کان نییه رمه ئه(سانک  که

-1917(المسألة الکوردیة (رتووکی  ی په)160(  ڕه الپه  له، ڤیچ الزاریڤ سیمیۆنه
کان  میدا، کورده رده و سه ک لهب ھیچ گومان  که  یکردووه وه باسی ئه دا)1923
کانی  ته ویالیه  واته(م  که تی یه ر چوار ویالیه ھهدانیشتوانی   له ھایان ڕهی  زۆرینه

   .ھنا پکده )رپوت خه د و رزڕۆم، سیواس، ئامه ئه
کی زۆر  یه تاڕاده  دا، که)24.7.1919(رزڕۆمدا  ی ئه کۆنگره ڕۆژیم  دووه  له  دیاره
بوو، ) باکووری کوردستان(ت  خۆرھه کانی  ته ویالیه  ت به یبهکی تا یه کۆنگره
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فا  مستهنگ  تکای ده و به )سیواس(  ی داھاتوو له بژارد بۆ کۆنگره کیان ھه یه لیژنه
-1881( بایۆرگ ئ به ئوف ڕهبژاردو حوسن  ھه  که رۆکی لیژنه سه  یان به- مال که

ندام  کو ئه سی تریش وه وت که حهو بژردرا ھهو  ئهجگری   به )16.7.1964
ندی، حاجی  قشبه وزی نه شخ فه(میان کوردبوون  که سی یه س که  بژردران که ھه

کر سامی موسا  گ، به ت به روه دلیسی، سه بهگی  بهعدو  ، سه ی میرزا زادهگ موسا به
موقف  مۆ، لیم شه قادر سه: ( رچاوه سه – گ ت به و عزه  گ ایف بهڕ  گ، قۆجه به

 ڕاڵ نه ھاندانی ژه به ).67- 65ل ،)1922-1919(الکورد من حرب االستقالل الترکیة 
 پاشا  ره کازم قه  ی ناسراو به)اشاپمین  د ئه مه کازم محه( تورک وتا مال ئه که
  ر له به و عوسمانی سوپای   له  رز بووه به رکی پایه فسه ئه  که) 1882-26.1.1948(

کانی  کوردهبوو،  )ی تورکیایی نیشتمان وره نی گه نجومه ئه(رۆکی  مردنیشی سه
کان  یمانه ھاوپه  یان بۆ وته دان بروسکه سه  دا به یه و کۆنگره باکووری کوردستان له

تی  ، برایهتیی کوردستانمان ناوخۆ ربه سه  ئمه: (نووسیبوویانتیایدا   که ،ناردبوو
و ال سه: رچاوه سه   –ت و تورکمان ده کورد و م ناوخۆش، کوردستان چۆن داگیرکرا

  گرت، که ده خۆ خای له  رزڕۆم ده ی ئه کۆتایی کۆنگره یاندنی ڕاگه). 76شکرا؟، ل دابه
  ره و نونه چی نازانم چۆن ئه کوردستان بوو، که کورد و دژی  لهموویان  ر ھه ھه

ی  وه ته ژی نهو د رۆش بوون هپ  دسۆزو به الم کهفا  مستهبۆ   نده وه ئه  کوردانه
باسی  رزڕۆم ی ئه که کۆنگره یاندنی ڕاگهی م که خای یه  بۆ نموونه!  وه ستانه وهخۆیان 
و   رپوت، وان خهد،  تلیس، ئامه رزڕۆم، به ئه(کانی باکووری کوردستان  ته ویالیه

می داوای  ، خای دووهباوی خاکی تورکی داناون شکی دانه به  به و  کات ده) سیواس
ر شۆڕشکی  ی ھهنگار ره به ردوو ال ھه  به ی وه بۆ ئهکات  تورک ده کورد ورتنی کگ یه

  کگرتنی ھزه م یه خای چوارهتان ئازاد بکات، سوت کورد بیه  که  وه کوردی ببنه
ھا خای  روه ھهری،  روه ن سه تکی خاوه وه زراندنی ده دامه پناوی له کان  نیشتمانییه

 ر ھهشکردنی  دابه ی وه تکردنه ڕه تورکیا والنی  گه خاک وتیی ک میش باسی یه شه شه
 کانی دانمارکی، ئینگلیزی زمانه  ڕی ویکیپیدیا، به ماپه :رچاوه سه – کات کیان دهدوو

ة  لیم شه قادر سه+  و کوردی کرمانجی  مۆ، موقف الکورد من حرب االستقالل الترکی
ی  ر کۆنگره سه ی مانگک به زیکهرچوونی ن سه دوای به. )70- 69، ل)1919-1922(

-4.9.1919( نوان  لهتاتورک  مال ئه رزڕۆم، که ئه  می پارتی نیشتمان له که یه
پارتی (ی خۆی  که می پارته ی دووه کۆنگره  سیواس شاری  لهدا )11.9.1919
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یان - مال فا که مسته بوون وشدار ندام به ئه) 33(دا  یه و کۆنگره له،  ست به ی)نیشتمان
سییان  که  کی شانزه یه سته دا ده)سیواس(ی  کۆنگره  له. بژارد ھه  رۆکی کۆنگره سه  هب

و،  رۆک ئۆربای جگری سه ئوف ڕهرۆک، حوسن  مال سه فا که تهمس: ( پکھنا له
دهگ گ، حاجی موسا به کر سامی به به  له ک ر یه ھهندامتی  ئه قی  ، حه ی میرزا زا
وزی  گ، شخ فه ایف بهڕ  قۆجهگ،  واسف به  ده قه ، گ گ، خزرۆ به به حیم ڕه
گ،  ت به روه گ، سه ت به گ، عزه ر مومتاز به تلیسی، عومه عدو به ندی، سه قشبه نه

مۆ،  لیم شه قادر سه: رچاوه سه -  گ موفید به گ و ر به زھه گ لیدی، مه فا به تهمس
و  دواتر ئه). 78، ل)1922-1919(موقف الکورد من حرب االستقالل الترکیة 

  بژاردنی له بیاری ھهراو، ناس) ی تورکیینیشتمان ی ننامه به(  به  یه کۆنگره
تی  فه خه  بیاری کۆتایی ھنان به،  یاند ڕاگهمال  فا که تی مسته سه کانی ژرده ناوچه

  لهرمی  کی فه یه شوه م به ، بهرچوو ده  یه و کۆنگره نبۆل له سته ئه  ئیسالمی له
 ڕۆژی مان ھه  لهر  ، ھهوه شایه وه ھهت  الفه خهدا )3.3.1924( وتی ڕکه

،  ه ، کۆمه  ڕکخراوهواوی  کراو ته غه ده دا زمانی کوردی قهت الفه ی خه وه شاندنه وه ھه
 وتی ڕکه  له تاتورک مال ئه که.  کان داخران کوردییه  و خوندنگه نامهڕۆژ

کاتکیش زراندوو،  ی دامه) ره نقه تی ئه حکومه( تی خۆی یهرۆکا سه  به، دا)3.5.1920(
تی  ختی ئیمپراتۆریه دا پایته)16.4.1920( وتی ڕکه  لهکان  یمانه ھزی ھاوپه  که

نی  نجومه ئه(ی  وه شاندنه وه نبوڵ داگیرکردو، بیاری ھه سته ئه  عوسمانییان له
و  و، ئه  پش  تاتورک ھاته تکی باش بۆ ئه رفه رکرد، ده وانیان ده   ر به سهی )کان نماینده

  ره نقه ئه  له ی)ی تورکیایی نیشتمان وره نی گه نجومه ئه(دا )23.4.1920( وتی ڕکه  له
. وا ناساند ڕه تی نوی تورکیایان به وه و ده ره نقه تی ئه حکومه دواتر  ، کهندزرا دامه

مین سوتانی  هنۆیو   سیتوانی دا ش)16.10.1922( وتی ڕکه  لهدواتریش تاتورک  ئه
  لیفه کوڕی خه دیند حیده د وه مه سوتان محه(م  شه دی شه مه سوتان محهعوسمانی 

 نوانی  ماوه  له  ، کهت البدات سه ر ده سه له) 16.5.1926-14.1.1861 جید مه
وه بو  وه سته ده  تی عوسمانی به تی ئیمپراتۆریه سه دا ده)1.11.1922 -3.7.1918(

سان  شاری  لهدا )16.5.1926( وتی ڕکه  لهدواتریش   ، که الدرت ڕ شه  ی به وه ر له به
،  وه شانده وه تی ھه الفه تی خه سه ده ی هو ئهدوای تاتورک  ئه . ئیتایا مردووه ڕیمۆی

، زۆرتر کاندا رسته پهز گه ڕه  نو تورکه لهختی  ی به ستره ئه ڕۆژ دوای له  ڕۆژ
و   ن، یۆنان رمه ر، کورد، ئه سه کانی به وتنه رکه ت دوای سه تایبه ، به وه وشایه دره ده
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کیان ر دوو ھه  که ،دا)29.10.1923( وتی ڕکه  لهکۆماری تورکیا  یاندنی ڕاگه
کانی  موو خواسته م ھه رده به  له ڕگر  بوون به، )کۆماری تورکیا تورک وتا ئه(

  به کورد وی  وه ته کی نه کجاره ی یه وه بۆ سینه ودان و، ھه  ی کوردمان وه ته نه
   .خاکی کوردستان کردنیتورک
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ی  وه ره دهتی  زاره وهی کان رمییه فه  ی کارگه کۆنگره
  : ریتانی به
  
کانی  کشه  ت به باره کان سه رمییه فه  ی کارگه کۆنگره(  به  یه و کۆنگره ئه

وه)کوردستان  بارودۆخ له –کان  تبینییه –ست ڕا تی ناوه خۆرھه   له  ، که دا ناسرا
بیرۆی   ڕاست له تی ناوه ی خۆرھه کۆمیته ن الیه  لهدا )17.4.1919( وتی ڕکه

.  ستراوه به) نسا ره فه ریتانیا و بهئیتایا، (شداری  به  به ریتانی و بهی  وه ره تی ده زاره وه
ھا  روه بوو، ھه  وه ره زیری ده ئایریل لۆرد کورزۆن وه(راو ی ناوب ری کۆنگره به ڕوه به

  شدارییان تداکرد، که ریتانی به تیکی ناسراوی به رزو پۆله به ری پایه فسه ک ئه کۆمه
کۆلۆن ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆن کۆمیسری بای : (بوون  مانه ندکیان ئه ھه
شۆکبۆرگ . سر جۆن ئی و   ل لدرنیسغدا، سر تۆماس کۆلۆن ھاو به  ریتانی له به
– Sir John Shuckburgh ( بلڤی ڕاڵ ده نه ھیند، ژه کاروباریتی  زاره وه له .

،  وه ره تی ده زاره وه کیدستۆن له . ر ج نگ، مسته تی جه زاره وه بارسۆ لۆمبۆ له 
 Arnold Hubert( رت یۆنگ ڕنۆد ھیوبه ئار  جۆنزو مجه. ر ئای ھا مسته روه ھه

Young( ه کۆنگره(دا  یه و کۆنگره له. )دارایی کاروباری  له، پسپۆری کارگ  
گفتوگۆی  س پشنیاز) ڕاست تی ناوه کانی خۆرھه کشه  ت به باره کان سه رمییه فه
  :بوون  مانه ئه  ر کرا که سه له

  .بلکنرێ  وه بییه ئراقی عاره  تی موس به ویالیه -1
تی  زاره ھی وه  م پشنیاره ئه(  وه موس بکشته تی ویالیه  لهکان  ئینگلیزه -2

   ). ریتانی بوو ی به وه ره ده
ی  و پشنیازه ی ھیند ئه وه ره تی ده زاره وه(کی کوردی  زراندنی کۆنفیدراییه دامه -3

ی  له سه ، کرۆنۆلۆژیای مه مال ئۆڤه پرۆفیسۆر دکتۆر میم که: ( بوانه –کرد 
 23، ل1926-1918موس   .(  

، )Edward William Charles Noel - ئدوارد ویلیام شارلس نۆئیل (ل  وه
خ  رۆکایه سه  تی کوردستان به حکومه ڕاوژکاریر نۆئیل،  مجه  ناسراو به تی ش

پرسی کورد   ت به باره سهنیا یاداشتکی  کرد، ته شداری نه مر به حمودی نه مه
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  چاره ڕگانیا دوو  ته  ۆن پیوابوو کهچی ئاڕنۆد ویلس که .کرد  کۆنگره  ش به پشکه
  : ڕوو دا خرابوونه که کۆنگره  له  یه مشوه به  ، که  که بردنی ناوچه ڕوه ن بۆ به ھه

 .ی شاری موس بت که نده به مه  زراندنی کوردستانی ئۆتۆنۆمی که دامه -1
 ،ڕووبارنوان دوو  وتی  لهشک  کو به تی موس وه زراندنی ویالیه دامه -2

  تی کوردی ئۆتۆنۆمیدار که وه ین دهند چه  لهک  یه زراندنی پشتنه ھا دامه روه ھه
، ڕواندزتی سلمانی،  وه ده  بۆ نموونه. تی موس بگرن وری ویالیه چوارده
    ر به سهشکی  کو به و زاخۆ وه  ولر، ئاکرێ م ھه و بۆتان، به  ئامدی

پارزگای   وکاته وتوو بوو، ئه رکه سه  وه ریش ئه گه ئه. پارزگای موس بن
د  حمه دکتۆر ئه:  رچاوه سه –ر  سه  و زاخۆشی بچته  ولر، ئاکرێ موس، ھه

ھا قادر  روه ، ھه107- 106ئاشتیدا، ل می رده سه  لهکر، کوردستان  بوبه ئه
، )1922-1919(مۆ، موقف الکورد من حرب االستقالل الترکیة  لیم شه سه
 ). 187ل

وتنی  رکه ی سه شیمانه  رۆکی کۆنگره ، کورزۆنی سهدا یه م کۆنگره ئه ۆتاییک  له  
 بوون وکار ست به بۆ ده نگاونان ھه پناوی له بژاردو،  می ھه ری دووه سه چاره
  ش به کۆنگره. ڕاسپاردی )ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆن(م  ری دووه سه جکردنی چاره جبه

بۆ ی کۆمیساری با )ئاڕنۆد ویلسۆن(  ست ده  واوی دایه تی ته سه بیارک ده
  ی که وه ک ئه بی وه ئراقی عاره  دروستکردنی پنج پارزگا له  ستبکات به ده ی وه ئه
دا شاری موس -موس تی ویالیه  له  وهپشنیازی کردبوو، ) کۆلۆن ھاول لدرنیس(

ی  تی کوردی چکۆه وه دین دهن چه  ک له یه پشتنه   ، که بی کی عاره پارزگایه  بکات به
وایی  رمانه ژر فه له  و،  دا دروستبکات- وری پارزگای موس دهچوار  ئۆتۆنۆمیدار به

دواتریش . ریتانی بت به ڕاوژکارکیند  چه رشتی رپه سه  بهو   کان کورده  رۆکه سه
دا بۆ )9.5.1919( وتی ڕکه  له  ک که یه بروسکه  ریتانیش به ی به وه ره تی ده زاره وه

کک له  یه.  وه ند کرد سه نی په نده ی له ی کۆنگره که ، بیاره کۆمیساری بای ناردووه
ئیتایا، (نی  الیه  ر س ھه ن الیه  لهپکھنانی کۆمیسیۆنک بوو   کانی کۆنگره بیاره 

و  هکاری ئ. تورکیا بت –نبوڵ  سته ئه  ی له که بنکه  که) نسی ره فه ریتانیا و به
ک بۆ  ش مانگدا، بۆ ئۆتۆنۆمییه شه ی ماوه له ک بت  یه کردنی پۆژه ئاماده  کۆمیسیۆنه

  کارگهی  می کۆنگره رھه به. کانیان کوردن ی دانیشتوانه زۆربه  ی که و ناوچانه ئه
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ن  نده می له که یهی  کۆنگره ژر ناوی لهک بوو  یه  وتننامه ڕککهکان مۆرکردنی  رمییه فه
یا،  نوان  لهدا )24.2.1920( وتی ڕکه  هل  که    .سترا بهنسا  ره فه ریتانیا و بهئیتا
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  : ن نده لهمی  که یهی  کۆنگره
  

 نوان  لهدا )24.2.1920- 12.2.1920( وتی ڕکه  له ن نده لهمی  که یهی  کۆنگره
ر چوار  کانی ھه زیره رۆک وه سه. سترا یابان به  نسا و ره فهریتانیا،  ئیتایا، به

زیرانی  رۆک وه تی سه رۆکایه سه  به  که شدارییان تداکردو کۆنگره به   که هت وه ده
 نوان  له  که، ) David Eral Lloyd George–ید جۆرج لۆئراڵ دڤید (ریتانی  به
شداری  به  به  وه،  بووه ریتانیا ی بهزیران رۆک وه دا سه)7.12.1916-19.10.1922(

فرانسیسکۆ ساڤیریۆ ڤینسینزۆ دی پاوال نیتی (زیرانی ئیتای  رۆک وه سه  له ک ر یه ھه
–Francesco Saverio Vincenzo De Paola Nitti(زیرانی  رۆک وه ، سه
ی  ماوه نوان  له  ، که)Alexandre Millerand –لکساندرا میللیراند  ئه(نسی  ره فه
کاتیشدا  مان ھه  له   و بووه ھه ناوبراویی پۆستدا )20.1.1920-24.9.1920(

 Hara –ھارا تاکاشی(زیرانی یابانی  رۆک وه ڵ سه گه ، له بووه  وه ره زیری ده وه
Takashi (وان   ی ماوه له   ، کهن)وه)4.11.1921-9.2.1856  ی ماوه له و  دا ژیا

ی  نۆزده  زیرانی ژماره رۆک وه سه ،دا)4.11.1921-29.9.1918(نوان سانی 
یۆنان وکاتی  زیرانی ئه رۆک وه شداری سه به  ھا به روه ھه.  یابان بووهتی و

  له  ، که) Eleftherios Kyriakou Venizelos–زیلۆسیریۆس کیریاکۆ ڤین ئیلیفسه(
-27.6.1917(ی نوان  ماوه  و، له دا ژیاوه)18.3.1936-23.8.1864( نوان

ریتانیا  ی به وه ره زیری ده وه.   بووه  وه سته ده  دا پۆستی ناوبراوری به)18.11.1920
 George Nathaniel Marquess–لۆرد جۆرج ناسانیل مارکۆس کورزۆن (

Curzon (وان   ی ماوه له   ، کهن)ندین  و چه دا ژیاوه)20.3.1925- 11.1.1859
وه دا )22.1.1924 - 23.10.1919(ی سانی نوان  ماوه  له  ، که پۆستی گرنگی بینی

  له  جگه. دا یه و کۆنگره له  شدار بووه ویش به ئه ، بووه  ریتانیا ی به وه ره هزیری د وه
ر  کاپتن الین، مجه(  له ک ر یه ھهریتانی،  ی به وه ره زیری ده و وه  زیران رۆک وه سه

ڕنۆد  ئار  ریتانی، مجه نگی به تی جه زاره وه  و کۆلۆن کریبونس له  رادکلیف
میان  که یه  ریتانی، که تی دارایی به زاره وه ر جۆرج بارستاو له و س  رت یۆنگ ھیوبه

ی  وه ره تی ده زاره ری وه ده بوو، سر جۆن تیللی، یاریده  که سکرتری کۆنگره
 تی زاره وه له ر ئۆلیفات  و مسته  م ر فۆریس ئاده مسته  له ک ر یه ھه ریتانی و به
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 Sir Edwin Samuel–وئل مۆنتاگیۆ سر ئدوین سام( زیری  ھیند وه،  وه ره ده
Montagu (وان  له  ، کهن )وان  ی ماوه له و،  دا ژیاوه)15.11.1924-6.2.1879ن

ر ھیرزلی  سر ئارسه،  تی ھیند بووه زاره زیری وه دا وه)17.7.1917-19.3.1922(
رکانی  رۆک ئه سه  له ک ر یه ھهو  ھیند تی زاره وه له کاربت . ر سی و مسته یر ڕدهیا

)  ریتانی ھزی ئاسمانی به  ھزی ئاسمانی سر ھیوز ترینگاردو کۆۆن چانییرا له
ستنی  به  یه و کۆنگره کانی ئه کییه ره سه  خاه .ن بوون نده ی له ی کۆنگره ئاماده

 یاندنی ڕاگهو   داڕشتنی پالنتی  و چۆنیه  کان ڵ تورکه گه یمانکی ئاشتی بوو له په
 بم  بهمیزۆپۆتامیا بوو،  سوریا وستین،  له رمینیا، فه ئه  له ک ر یه ھهیی خۆ ربه سه
  بوو که  یه و کۆنگره ر له ھه. کوردستان بنن کورد وناوی کیان  ھیچ الیهی  وه ئه
ی ئینگلیز بۆ  پاپشتی ئمه: گوتبوویریتانیا لۆرد کورزۆن  ی به وه ره زیری ده وه

 ڕاکشانی ڵ گه ، له بووه) وی عنه مه -وشتی  ره(یی  رهونیا ھاندانکی  ته  کان به کورده
مۆ، موقف الکورد من  لیم شه قادر سه: رچاوه سه   – بۆالی خۆمان  انو ئه رنجی سه

  ).197، ل)1922- 1919(حرب االستقالل الترکیة 
ک بۆ داڕشتنی  تایه ره سه   کرا به  ن بوو که نده می له که ی یه ر کۆنگره م ھه به

  به  ، که)ڕیمۆسان (یمانی  ی په ردی بناغه کان یاخود دانانی به کییه ره سه  بنچینه
   . سترا ئیتایا به  ی دوو مانگک دواتر له نزیکه
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  : ڕیمۆان ی س هکۆنگر
  
-19 نوان  له  که ڕیمۆسان (ی  کۆنگره  رمی له کی فه یه شوه نسا به ره میری فه  

  ر س ھه نوان  لها ئیتای ڕیمۆیی سان ند ربه و دهشار  له  که) 1920ی نیسانی 26
باشووری کوردستان   لهستی  سترا، ده بهدا )نسا ره فه ریتانیا و بهئیتایا، (وتی 

بوو  وه ئه  یه م کۆنگره ستنی ئه به  ست له به مه. گرت ستین ھه له و فه)تی موس ویالیه(
تی عوسمانی  ڵ ئیمپراتۆریه گه ک له ییهئاشت  نه یمان بگه وتی ھاوپه  ر س ھه  که

ۆ (رۆکی شاندی ئیتای  سه. می جیھانیدا که یه ڕی شه  لهدۆڕاو  ڤیری فرانسیسکۆ سا
 Francesco Saverio Vincenzo De Paola– نیتی ڤینسینزۆ دی پاوال

Nitti(،رۆک  فرانسیسکۆ نیتی سه ، بووه  که کانی کۆنگره رۆکی دانیشتنه سه  که ی بوو
-23.6.1919(نوان  ی ماوه له   می ئیتایا بووه شه و شه  رانی سیزی وه

ھا  روه ھه،  دا ژیاوه)20.2.1953- 19.7.1868(نوان  ی ماوه له داو، )15.6.1920
 Sir David– ید جۆرجۆلدڤید سر (  ڵ گه بوو لهبریتیریتانی  شاندی بهرۆکی  سه

Lloyd George (وان  له  ، کهریتانی رانی بهزی رۆک وه ی سهن )17.1.1863-
رۆک  دا سه)12.10.1922- 6.12.1916( نوانی ی ماوه له و  دا ژیاوه)26.3.1945

 Alexandre–د میللیران لکساندرا ئه(  پکھاتبوو لهنسیش  ره شاندی فه  ، زیران بووه وه
Millerand (وان  ی ماوه له   که ،نسی ره زیرانی فه رۆک وه رۆک کۆمارو سه ی سهن

 ی ماوه له   رۆک کۆمار بووه م  سه ھه دوازده و دا ژیاوه)10.2.1859-7.4.1943(
نسی  ره زیرانی فه رۆک وه م سه شه شتاو شه و ھه)11.6.1924- 23.9.1920(نوان 

وه نوان  له زیری  کاتیشدا وه مان ھه  لهو دا)24.9.1920-20.1.1920(ی  ما
د ئه ککی تر له  یه ھا روه ، ھه ش بووه وه ره ده   بریتیبوو لهنسی  ره ی فه که هندامانی شان
. کورد کاروباری  لهبوو پسپۆر   کهی )Philippe Berthelot -  فیلیپ بیرتیلۆت(

 ڕۆژی  لهنسا  ره فه ریتانیا و بهدا بیاری ماندتی )ڕیمۆسان ( ی کۆنگره  لهر  ھه
ن،  ئورده ، ئراق،)تی موس ویالیه(ر باشووری کوردستان  سه دا به)25.4.1920(

ڕبوونی  تپه دوای ریتانیا تی به حکومه .)پنرا سه  سعودیه سوریا ووبنان، ستین، ل له فه
ی سان  ی کۆنگره که ه)ماندات(رشتیکردن  رپه ر بیاری سه سه بهک  یه فته ی ھه نزیکه
 یمانی ھا په روه ھه .ندکرد سه ی په ت کردنهم ماندا دا ئه)3.5.1920( وتی ڕکه  له، ڕیمۆ
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  ی که وه بوو، به) برینجی لۆنگ(ی  یماننامه ی په وه کردنهڕاست داڕاستی له ) ڕیمۆسان (
  بدرت به )تی موس ویالیه(باشووری کوردستان وتی  وتی نه ستکه ی ده%)25(

نسا  ره گرتنی فه ست ھه ده ر رانبه به  له، رخان کرابوو مانیا ته پشتر بۆ ئه  که نسا ره فه
ن  هوتن ڕکهم  کان به مریکییه ی ئه وه دوای ئه. ریتانیا موس بۆ به یت ویالیه  له ی نوا
ناو ی )C. O. 730-14(  ی ژماره نامه گه به پی  بهنسایان زانی،  ره فه ریتانیا و به
انی ڕۆژکانی  وه کۆبوونه  باسی له  ریتانی، که ی به وه ره تی ده زاره وهڕشیڤی  ئه
بزاری کان  مریکییه ئه ، دا کردووه)15.12.1920 و 21.6.1920و  25.4.1929(

ریتانیا  داگرتنی به ر سه به ست ده  که  یاند ڕاگهکانیان  ئینگلیزه  و به  ربی خۆیان ده
 ن الیه  له  ، که ه)ماندات(رشتیکردن  رپه تی موس دژی یاسای سه وتی ویالیه ر نه سه به

ھاوار، شخ  سوڵ ڕهد  مه محه: ( هرچاو سه –ندکرابوو  سه کان په وه ته ی نه ه کۆمه
-430م، ل رگی دووه کوردستان، به خواروویی  که ته وه ده و  مان قارهحمودی  مه

تی موس مژوونووسی ناوداری  ی ویالیه کشه و وت  نه  ت به باره ر سه ھه). 431
ر  سه هل )ڕیمۆسان ( وتنی ڕکه پی  به: (نووسیوتیھاوار  سوڵ ڕهد  مه محهکورد 

  رکوک بدرێ به وتی که پشکی کۆمپانیای نه  ید سه  بیست له   که وتن ڕککه  وه ئه
دا )1923(یلولی سای  تای مانگی ئه ره سه  ریتانیا له تی به م حکومه تورکیا، به

دا  سه  و له به ر رانبه بهکان  ب تورکه ی ده وه بریتی بوو له  دانا که  وه رجکی بۆ ئه مه
:  هرچاو سه –ئراق   ب له شک ده تی موس به ویالیه  دا بنن که وه دان به   بیسته
 خواروویی  که ته وه ده و  مان قارهحمودی  ھاوار، شخ مه سوڵ ڕهد  مه محه

ست  کان جارێ ده گرنگترین شت بۆ ئینگلیزه ).436م، ل رگی دووه کوردستان، به
، تورکیا  به رکوک وتی که نهپدانی ک  نهموس  تی ویالیه  گرتنی تورکیا بوو له ھه

  یانتوانی له م ده رده تی موس ھه ھنانی ویالیه ست ده ان دوای وهک ینگلیزهئ  چونکه
ر  دواتر ھه  که وه شیمان ببنه تورکیا په  رکوک به وتی که نه ی یه ڕژهو  پدانی ئه
 پناوی له کی  یه ژهرزۆن پۆریتانی لۆرد کو ی به وه ره یری دهز وه.  واشیانکرد

ی وتنک ڕککهونی  ھه  بووه  کهشکرد،  جیھاندا پشکه  ئاشتی له  قامگیری سه
  دواتر بوون به  رزۆن بوو کهی کو یه و پۆژه ر ئه ھه. دا ڤرهیمانی س په  ن له الیه مه ھه

ی سان  هکۆنگر(  ر له ھه  ، که) یمانی سڤره په(ندکی  ند به چهک بۆ داڕشتنی  یه بنچینه
ی  ندانه و به ت ئه تایبه داڕژرابوو، به  یمانه و په کانی ئه نده ی زۆری به زۆربه  وه)ڕیمۆ

 .بوو ھه  هو  کوردستانهدواڕۆژی  کورد وی  وه ته کانی نه مافه  یان بهندی پوه  که
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 یا وریتان به نوان  لهدا )10.8.1920( وتی ڕکه  له  دا که) سڤره( یمانی په  لهدواتریش 
ی  ماده ی گوره  به ،سترا به  وه تره ی الکه له کیادا و تور  ک الیه له ی کان هیمان ھاوپه

و )ڕیمۆسان (ی   وتننامه ڕککه  م به و یاسایی ھه  رمی ی فه ، شوه که یمانه ی په)94(
تی  وه ، ده)ڕیمۆسان (  یه و کۆنگره ئه ی گوره  به. ماندتکردن درا ڕژمی  م به ھه
ر وتی نوان دوو  سه به  هڕاسپاردو )رشتیکار رپه سه(  ماندات  ریتانیا کرا به هب

   له  واته ڕۆژمان  کانیش له ھه سوندخۆره  ، وته)ئراق - میسۆپۆتامیا ( ڕووبار
ر  سه ماندات به  ریتانیا بکرت به به  یانکرد که وه ندی ئه سه دا په)25.4.1920(

) 30.5.1932- 25.4.1920(  وتی ڕکه  لهساڵ   ی دوازده نزیکه تکا ئراق.  وه ئراقه
ما  می بنه ھه )16(  ی ماده ی گوره  به.  وه ریتانیادا مایه ستی به ژرده ماندتی له  به

، یاندرا ڕاگهدا )9.12.1920(  له  که) ستووری ماندات ده(کانی ماندات  یاساییه
دا مافی  که ستووره ی ده)16( خای   لهرابوو، رچاو گی به ی کورد له وه ته کانی نه مافه

قی خای  ش ده مه ئه. بت ی ھهخۆ ربه سهتکی  حکومه  که کورد  بهدرابوو   وه ئه
گر   ڕگهدا ھاتبت  و ماندته له  ھیچ شتک که(:  تیایدا ھاتووه  که  یه ی یاساکه)16(

  له) خۆ ربه سه رتی به ڕوه بهکی ت حکومه(  که رشتیکار رپه سهم وتی  رده به  نابت له
د سابیر،  سعه ئه  سروه  دکتۆره:  هرچاو سه – زرنت دابمه کاندا هکوردیی  ناوچه

، 1926- 1914کوردستان من بدایة الحرب العالمیة االولی الی نھایة مشکلة الموصل 
ک  نه کان هر داگیرکه  یهریتانی به و  ب عاره شۆڤینیستانیم دواتر  به.  )142- 141ل

ه ئاگرو ئاسن وه کو به لماند، به سه کوردیان نه یی وه ته ھیچ مافکی نه   می داخوازیی
ه  که  ، بوام وایه وه بته ده  زۆرجار مژوو دووباره.  وه دایه کوردیان   واکانی ڕه   ن
بوونیان  ریکادا مه ی ئه رنامه به  ئستاش له  نه ریتانیا و بهی  رنامه به وکات کورد له ئه
     . و نییه بووه نه
رۆکی  سهی )Woodrow Thomas Wilson -  نۆدرۆ تۆماس ویلسوو(  
 ڕۆژی  لهو  دایکبووه  ڤیرجینیا له  له 28.12.1856(  وتی ڕکه له  که ،یریک مه ئه

رمانداری  دا فه)1913- 1911(سانی   ، لهو ) تۆن مردووهواشن  دا له3.2.1924
- 4.3.1913( نوان کانی ساه  لهو  )نیو جرسی(ی ت ی ویالیه)45(  ژماره

ی )28(  رۆکی ژماره و سه کردووه ریکای مه ئه یوتتی  رۆکایه دا سه)4.3.1921
م کۆنگرسی  رده به  له وتارکدا  لهدا )8.1.1918( وتی ڕکه  له ، بووه ی که وته

 خای  له.  یاند ڕاگهخادا ) 14(  کانی ئاشتی جیھانی له ییه بنچینه  رجه ریکادا، مه مه ئه
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درۆ وو(ریکی  مه رۆک کۆماری ئه اشتی سهکانی ئ ییه بنچینه  رجه می مه ھه)12(
، پدانی مافی تورکیا وکانی  شه ری به روه رکردنی سه مسۆگه(:  دا ھاتووه)نۆویلس
ھا  روه وانن، ھه ی ئه سته و ژرده  تورک نین  ی که وانه ته و نه نووسین به ی خۆ چاره

ه ئاوه نگه ته  کان له شتییه واوی که ی ھاتوچۆ بۆ تهست ربه سهدابینکردنی    کاندا ب
  و خاه ئه). زمانی دانمارکی  به ویکیپیدیا:  رچاوه سه – تی وه کی نوده نتییه ره گه
ستی  کانی ژرده وساوه چه  وه ته و ھاندانی نه  کردنڕزگار ستی به مه  به) 12خای (

ل  ن، وه نووسی خۆیان بگه چاره مافی  بهی  وه ئه پناوی له ن بوو، کا عوسمانییه
. شبوو ش ببه وته ستکه و ده کو کورد له به بوو،  شیان ھیچ سوودکی بۆ کورد نه وه ئه
وتکی  ستکه یتوانی ھیچ ده کورد نه  وکاتدا که کان له گرنگه  ره ھه  ھۆکاره  کک له یه
زمانی کورد رزو  ئاستکی به  یشتبووه گه تی کورد نه ۆماسییهدیبل  بوو که وه بت، ئه ھه

و  یی ئهخۆ ربه سهو   کردنڕزگار به ت باره ھا سه روه ھه .زانی ده خۆناساندنیشی نه
وتی  ڕکه  نسا له ره فه ریتانیا و بهکان بوون،  ستی عوسمانییه ژرده  ی که وانه ته نه
  نسا و ره فهئامانجی : (رکرد ده  یه مشوه ن بهشیا نکی ھاوبه یاند ڕاگهدا )7.11.1918(

واوو  ته ڕزگارکردنیڕاست،  تی ناوه بردنی خۆرھه ڕوه به  زن له ریتانیای مه به
 انداک تی تورکه سه ژر ده له   ڕژهکی دوورو د یه ماوه  که  هی وانه ته و نه ئهکی  کجاره یه
 پی  به  که، خۆیان نیشتمانی رتی به ڕوه بهو   ت زراندنی حکومه دامه   به ،نانن ده

،  و ئاواته دیھنانی ئه بۆ به. ردرنبژ ده ھه  کانیان  نه سه ڕه  وی دانیشتوانهزو ئاره
 رتی به ڕوه بهو   ت زراندنی حکومه سندی دامه زن، په ریتانیای مه به  نسا و ره فه
ر  سه  له  ، کهڕووبارنوان دوو وتی  سوریا و  له ک ر یه ھه  ن له که ده ن سه ڕه
رکردنی  مسۆگه پناوی له ش  مه ئه.  یان بووهڕزگارکان  یمانه ھاوپه ستی ده

و  ره ، بهوتدا  لهپدانی ئابووری  ره کسانی دانیشتوان، په کی پاک، یه رییه روه دادپه
  له تی جیاوازیکاری دانانی سنوورک بۆ سیاسه ی خوندن و بردنی پرۆسه  وه پشه
 به ویکیپیدیا:  رچاوه سه – کات وی ده یه په  کی زۆره یه ماوه  ، که وه تورکه ن الیه

  ). زمانی دانمارکی 
ی ست ژرده کانی  وه ته نه ڕزگارکردنیداوای  ک الیه له نسا  ره فه ریتانیا و به،  یره سه  

ی  سته ردی ژردهی کو وه ته ر خۆیان نه ی تریش ھهک الیه له و،   ن که کان ده تورکه
دهتورک   تورک و ن الیه  لهکردنی کورد  سته کو بی ژرده ن، وه که ب ده ی عارهست ڕا

  لهیی کوردیان  سته کو ژرده و، به  بت نه  وه وسانه و چه  یی سته ر ژرده ھه  وه به عاره
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! دی بتتی کور وه زراندنی ده دامه کورد و ڕزگارکردنیپ   وه کانه به عاره ن الیه
 وتی ڕکه  له  ، که)سمۆدرۆ( ستی یان ئاگربه یمانی په ی گوره  به  که کاتکدا  له  وه ئه
 ڕی شه  لهتانی دۆڕاو  وه و ده  یمان تانی ھاوپه وه ده نوان  لهدا )30.10.1918(

  که یمانه په .کان دۆڕاوه  ته وه ده  کک بوو له تورکیا یه  کهسترا  بهمی جیھانیدا  که یه
 وتی ڕکه  له  که ڕه رمی شه کی فه یه شوه م به ھنا، به  که ڕه شه  کۆتایی به

کان  کانی عوسمانییه سته ژرده  وه ته نه  بوایه ، دهدا کۆتایی پھات)11.11.1918(
له ، )ید جۆرجد لۆدڤی(ریتانیا  وکاتی به نی ئهزیرا رۆک وه سهھا  روه ھه. بتیان ڕزگار

باسی دا )5.1.1918( وتی ڕکه  لهریتانی  ی کرکارانی به ه م کۆمه رده به  هدا لوتارکی 
 پناوی له   ووهمی جیھانی کرد که نگی یه شداری جه ریتانیا به به  کردبوو که  وه له
و   کان تییه وه جکردنی یاسا نوده جبه ، کان وه ته ، مافی نهخۆ کردن له داکۆکی(

و    که، )مانیا ئه  له  قینه هڕاستستووری  موکراتی دهکی دیڕژمزراندنی  دامه ناوبرا
کانی مافی  ڵ پرنسیپه گه ناکۆک له  مانیا به ر ئه کانی بۆ سه کۆلۆنییه  ی وته وه ڕانه گه

باسی پویستی دانپدانان ید جۆرج لۆ  مان شوه ھه به.  ووهی خۆنووسین ناوبرد چاره
  نیمچه(  دوورگه  نیمچهوتانی   له ک ر یه ھهیی  وه ته تی نه رجی تایبه ومهل ھه  به

دکتۆر :  رچاوه سه –  ی کردووهسوریا میسۆپۆتامیا و، رمینیا ئه، )بی ی عاره دوورگه
-318د، کوردستان في سنوات الحرب العالمنة االولی، ص حمه ر ئه زھه مال مه که

 ریتانی زیرانی به رۆک وه سه  ی که و ناوچانه دانیشتوانی ئه  دا نییه وه گومان له). 319
 کورد وکات  کانی بۆ ده تییه وایه ته نه  دی داخوازییه ی پشتیوانی ھاتنه بانگشه

نو میسۆپۆتامیا،   وته که دهباشووری کوردستان   چونکه،  وه گرته کوردستانیش ده
ا م ئای به،  گوترا شی پدهروو میسۆپۆتامیای سه پشتر باشووری کوردستان  که

ر  ش ھه وجاره ئهی  که مه بوو بۆ کورد؟ وه و ھیچ سوودکی ھه کانی ئه نه و به قسه
دوای کۆتایی ھاتنی   بوو که وه یرتر ئه ی سهموو ھه  له چی که،  وه درته خر ده نه  به

  هو  کوردستانهر باشووری  سه می جیھانی، تورکیا ھیچ مافکی به که ڕی یه شه
نووسی باشووری کوردستان  دیاریکردنی چاره  له  وه وانه پچه  بهچی  مابوو، که نه
کی  ره نکی سه الیه کاندا وتنامه ڕکه و  یماننامه په و  کۆنگره  لهدا، )تی موس ویالیه(

. بوو باشووری کوردستانواوی  و ته قینه هڕاستنی  خاوه  ک کورد که بوو نه  که کشه
له ید جۆرج، ریتانی دڤید لۆ زیرانی به رۆک وه هی س نه یاند ڕاگهو  ئه داڕاستی له 

و  وه ھورکردنه پناوی له ریتانی، زۆرتر  ندیکای کرکارانی به سه م رده به 
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 ڕوسیا  تی عوسمانی بوو، چونکه ستی ئیمپراتۆریه کانی ژرده وه ته ی نه وه دنیاکردنه
 له) کان ئینگلیزه(وان  ی ئاشکرا کردبوو، ئه)سایکس پیکۆ( وتنی ڕکهڕۆکی  ناوه

رمینیا،  بی، ئه ی عاره دوورگه  نیمچه(ی کانی دانیشتو وه ته کرداری نه چهر په 
   .ترسان ده) سوریا میسۆپۆتامیا وکوردستان، 

  تیدا به سه دا ده)7.5.1919( وتی ڕکه  لهریتانیا  ی به وه ره تی ده زاره وه   نده ر چه ھه  
ت  باره ن سه کان بده کورده  به ت تایبه نتی ره گه  ی وه ئهئراق، بۆ   رانی خۆی له نونه

و   یانتیدان یارمه  له  ابتم ن رخه مته کان که کورده ر رانبه به  لهریتانیا  به  ی که وه به
  کوردستان له کورد ومدی،  لید حه دکتۆر وه:  هرچاو سه –تیان ناکات  دوژمنایه

 مان ھه  لهر  ھه. بوو ر قسه ھه  که نتییه ره م گه ، به)61ریتانیادا، ل کانی به نامه گه به
 کۆلۆن(  تیدا به سه ریتانیا ده ی به وه ره تی ده زاره وهدا )7.5.1919(  واتهدا ڕۆژ

ن  له غدا به  ریتانیا له رزی به به ڕپکراوی پایه باوه )نۆئاڕنۆد تالبوت ویلس  نوا
ڵ  گه له فتار ڕهرمکی ئراقی  کو ھه وه  که، )4.10.1920-9.1.1919(سانی 

ن  تکی کوردی خاوه وه ، دهو بکات) تی موس ویالیه(کوردستان باشووری 
ی  رچاوه سه( زرن کان دابمه کاندا بۆ کورده ئینگلیزه ڕاوژکاریژر  ئۆتۆنۆمی له

می  رخه مته و، که  کان ریتانیا بۆ کورده نتی به ره گه  ت به باره سه. )62پشوو، ل
دانیان یارمه  دن له کر نه ری  ژر سبه تکی کوردی له وه زراندنی ده و دامه  تی

ه یوه ما بوون، په و گفتی ب بنه  ن مووی به ر ھه کاندا، ھه ئینگلیزه   ست ب
نگاوی  ھه  وه رمکی ئراقی، ئه کو ھه تی موس وه ڵ ویالیه گه کردنیش لهفتار ڕه
چی  که.  وه به عاره ئراقی به خاکی کوردان بوو  و  که ته ویالیهزۆر لکاندنی  می به که یه

، بۆ  وه ره تی ده زاره ی وه و بیاره ر ئه سه ی مانگک به ڕبوونی نزیکه پاش تپه
وه ئاڕنۆد  کۆلۆن(  تیدا به سه دا ده)5.6.1919(  له  وه ره تی ده زاره جارکی تر 

  ریتانی له ری بای به ڵ نونه گه له ژکاریڕاو  به ی وه بۆ ئه) نۆویلستالبوت 
م  به. رن به ڕوه کان به کورده کاروباری، )De Robeck – ڕۆبیکدی ( نبۆل سته ئه
وتکی بۆ کورد  ستکه ، ھیچ ده)7.5.1919( ی  که کۆنه  ی بیاره شوه به ش  و بیاره ئه

ه ئه. مان که وه ته بۆ نه ماورانی و کوردستان شکردنی  دابه  له  بوو، جگه تیا نه   مان
  ھزه ریتانیا و به  تاوه ره سه  لهر  ھه  ن که خه رده مان بۆ ده وه ئه  وه که یه مووی به ھه
ک  یه شوه به  ی که وه ت به باره سه  کانی جیھان، بیاری خۆیان دابوو تداره سه ده

و زیانی   ندی خۆیان وه رژه به  به  ن، که کوردستان بده کورد وی  ر کشه سه بیار له
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له و،   کانی خۆیان کردنی بیاره ج نه جبه ک الیه له ش  گه کورد کۆتایی بت، به
ۆد ڕھا(ئینگلیز و دیپلۆماتزانی   مژوونووسکانی  لدوانه  وه ی تریشهک الیه 

-1930 ڤیچ الزاریڤ یۆنهمیخائیل سیم( ڕوسیا تناسی ڕۆژھه  که )نیکۆلسۆن
، ی)1923- 1917(المسألة الکوردیة (رووتوکی  ی په)218(  ڕه الپه  ، له)9.3.2010

-83(کانی  ڕه الپه  له ھید ی شهدکتۆر قاسملوداو )بدی دکتۆر حاجی عه رگانی وه
  کان کورده: (ت ده  که،   پکردووه انی ماژهدا ئا)کورد و کوردستان (رتوکی  ی په)84

ییان  وه ته ستی نه مانویست ھه ده  ئمه  کهی  هکاتو ، ئه وه ی مانهم رخه مته که  بهزۆر 
چی  کرد، که ت، ھیچ خۆیان بۆ ماندوو نه وه ده  رن ببنه وه نگوت مان دهو پ  ین ھانبده

ریکایان ل  مه رۆک کۆماری ئه ی سه که نده به  چوارده دا)1922(سای   لهناکاو  له
  به کو بوو، به خۆی نه شونی له ک  یه شوه ھیچ  بهک  یان نه و داوایه ئه  کهداواکردین، 

داری  تمه رو سیاسه و نووسه  دیپلۆماتی  و قسانه ئه ).بوو نگ ڕهئیتر د ڕاستی
  ،)Sir Harold George Nicolson – نیکۆلسۆنجیۆرج ۆد ڕھاسر (ریتانی  به
کو  وهک  یه و، ماوه دا ژیاوه)1.5.1968- 21.11.1886(ی ساننوان  ی ماوه له   که

شداری  و به کاریکردووه  وه ره تی ده زاره می وه که یهدواتر و   م سکرتری دووه
کو  وهکیش  یه بۆ ماوهھا  روه ، ھه ی کردووه)1919(ی سای ئاشتیی پاریسی  کۆنگره

م  که یه ی) Sir Erik Drummond–ریک دروممۆند سر ئ(تی  سکرتری تایبه
کی  ی بیانۆیه وه نیا ھنانه ته،  کان کاریکردووه وه ته ی نه ه سکرتری گشتی کۆمه

و   ئامانج  هیشتن ب گه  له گرتن ڕگه کورد ونی کرد بۆ ھاوکاری نه  ماو ھیچه ببنه
  می جیھانی که ڕی یه گیرساندنی شه تای ھه ره سه  لهکان  گینا کورده کانیدا، ئه ئاواته

وکاتی  باوزی ئهسر پرسی کۆکسی  ی که ڕاپۆرته ش له  مه ، ئه وی خۆیان داوه ھه
ئراق   ریتانیا له بهوو و دواتری پشکۆمیساری بای و   ئران  ریتانی له به
  دا له)3.6.1918( وتی ڕکه  له  ی خۆی که که ر دیداره سه له  وت، که که رده ده
داوای  ر سه دا له)ندان ریف پاشای خه ڕاڵ شه نه ژه(ڵ  گه نسا له ره ی فه)مارسیلیا(

 یدا که ڕاپۆرته ، پرسی کۆکس له نجامی داوه ریتانی ئه ی به وه ره تی ده زاره وه
دا )23.10.1914( وتی ڕکه  پشتر له  یکرد که وه ریف پاشا باسی ئه شه: (نووسیوتی
دانی کورد یارمه و  پشتیوانی پناوی له ریتانیا  تی به حکومه  به  داوهیاداشتکی  و  ئه.  تی

پویستیشی   و، به  ی بدرت که دۆزی نیشتمانه  کات گرنگی به ده  وه ووی ئهز ئاره
ربینی  ده کورد وکگرتنی  ت بۆ یهاوتیڤ ب نگاوی پۆزه ریتانیا ھه به  زانت که ده
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ندێ  ش ھه مانه له  دۆزی کورد، جگه  ت به باره تی داھاتووی خۆی سه سیاسه
  دکتۆره:  هرچاو سه – کوردو مافی    یئۆتۆنۆم  ت به باره ربی سه ده پشنیاری

االولی الی نھایة مشکلة  د سابیر، کوردستان من بدایة الحرب العالمیة سعه ئه  سروه
قیة، ص 1926- 1914الموصل  ریتانی  ری به نووسه). 77دراسة تأریخیة وثائ

  له،  ژیاوه) 1975-1892(سانی  نوان  له  که ،)ر درایڤه ڕۆللیسگۆدفری (
کاتی  ر له ھه: (دا نووسیوتی)کورد و کوردستان (رتووکی  ی په)79-77(کانی  ڕه الپه

دا )1914(ری سای  یسمبهد  له  دا، واته که نگه گیرساندنی جه ھه  زۆر زوو، له
ڵ  گه یی نیشاندا، بۆ ھاوکاریکردن له و ئاماده  ریف پاشا ھات راڵ شه نه ژه
ری  گه زانرا ئه ده وا  پۆشرا، چونکه  م کاره چاو له م ریتانیادا، به تدارانی به سه ده
،  وه داخه م زۆر به کوردستان، به  نه کانمان بگه چاالکییه  ، که ئارادا نییه  له  وه ئه
 ربگرین کانمان وه تازه  وستی دۆسته ھه  ک له داین که نه ی ڕگهگار ڕۆژ  کهی  وه به

د  حمه دکتۆر ئه:  هرچاو سه – بھنین  انهو دۆست واز له  و کارکی واش کرا که 
  مان شوه ھه به ). 294ئاشتیدا، ل می رده سه  لهکر، کوردستان  بوبه عوسمان ئه

بالد مابین النھرین بین (می  رگی سیه ی به)18(  ڕه الپه  ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆن، له
یف پاشای ر شه  که  ی کردووه وه دا باسی ئه)والءین خواطر شخصیة وتأریخیة

  له،  می باشووری کوردستان دایه خه  و زۆر له وته  کوردکی دووره  ندان، که خه
ربیبوو بۆ  یی ھارکاریکردنی خۆی ده دا ئاماده)1914(ی سای ر دیسمبه مانگی
 – Gertrude برت لۆوسیان  مارگهد ۆرترگ( ش مس ب مانه له  جگه. ئینگلیز

Margaret Lowthian Bell(، وان ی ماوه له   کهن )دا )12.7.1926-14.7.1868
ی  سکرتره ڕاوژکار و دا)1925کۆتایی سای -3.3.1916( وتی ڕکه  لهو،  ژیاوه

رتووکی  په  له، ت ھهڕۆژ کاروباریبۆ   غدا بووه ی بهکۆمیسیاری بای ئینگلیز
  ک له رییهپرسی پکھنانی می: (دا، نووسیوتی)فصول من تأریخ العراق القریب(

ڕاڵ  نه ژه ن الیه  لهدا، )1918( سای  لهبت  ئۆتۆنۆمی ھه  کوردستاندا که خوارووی
وێ کۆمیسیاری  له) مارسیلیا(  کاتی خۆیدا له له  ، که وه کایه  ھاته  ریف پاشاوه شه

پرسی کۆکس باوزی   وکاته ئه(ی دیبوو)سر پرسی کۆکس(ریتانی  بای به
. )رسیم ده –غدا  به  ریتانی له ک کۆمیسیاری بای به ئران نه  هل  ریتانی بووه به

ویدا  ھه  ی که وه ی کردین به وره تکی زۆر گه دا خزمه)1914( سای  لهریف پاشا  شه
  م ئمه دا دایان بشکنت، به الی ئمه و، به وه کان دوور بخاته تورکه  کان له کورده
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دی پوهدا  وکاته له  کانی داخوازییهمانتوانی  نه  وه رئه به بوو، له ڵ کوردا نه گه مان لهن
 خواروویی  که ته وه ده و  مان قارهحمودی  شخ مه:  هرچاو سه -   ین سند بکه په

و   سر پرسی کۆکس ی که ڕاپۆرته). 385م، ل که رگی یه کوردستان، به
و   ڕنۆد تالبوت ویلسۆنی ئا که پکردنه  ، ئاماژهر ر درایڤه مسته ی که وه ڕوونکردنه
کردنه پوچه مس ب د نیکۆلسۆنڕھا(کانی  ی قسه وهبه  ، چونکهنن یه گه ده )ۆ  

مانگ  پنجنیا  ی ته نزیکه  وت که که رده ده   کان وه ڕوونکردنه و  که ڕاپۆرته ی گوره
ف ری ، شه ڕیوه تپه دا)28.6.1914(می جیھانی  که ڕی یه ستپکردنی شه ر ده سه به

 داوای پشتیوانی ریتانیا و به  به  داوه) دا23.11.1914 وتی ڕکه  له(پاشا یاداشتکی 
ی  دوازده  له  ھاتوون، بۆیه نه  وه نگییه ده  وان به م ئه به، ی کوردی لکردوونڕزگارو  

تی  زاره وه  نته یه گه ده  هست به مه و ئهبۆ ک  یه مه مان سادا نا ری ھه مانگی دیسمبه
، بدول عهجاتی  دکتۆر نه: ( رچاوه سه –لناگرن وانیش گوی  نسی، ئه ره ی فه وه ره ده

 ریتانیا و بهکانی  رشیفخانه ئه  ندان له ریف پاشای خه کانی شه دیپلۆماتییه  نامه
 سر پرسی کۆکسریف پاشاو  دیداری شه بۆ  وه). 13، ل1920-1918نسا  ره فه
  دا که)3.6.1918( وتی ڕکه  له )غدا به  ریتانیا له کۆمیسیاری بای پشووی به(

می جیھانی  که ڕی یه کۆتایی پھاتنی شه ی پنج مانگی مابوو بۆ ھشتا نزیکه
ۆ  کان ده هیریتانی داوای پشتیوانی به  ریف پاشا دووباره ، شه)11.11.1918( کات ب

 و مس ب ر درایڤه یکان وه ڕوونکردنه پی  به، یی کوردخۆ ربه سهو   مافی ئازادی
و   ستن ڵ کورد ببه گه له ندی پوه  یان ویستووه کان خۆیان نه ریتانییه به

وان  ئه  که  وه ڕته گه ده  وه ی بۆ ئه که ، ھۆکاره دواوه  کانی کوردیان خستۆته داواکارییه
مانی ی په  بیریان له  شه وانه کوردستان، له  هن بگه  که  بووه نه خۆیان  بهڕیان  باره

وان ناتوانن  و ئه نسا بووه ره شی فه کوردستان به  که  وه کردبته) سایکس پیکۆ(
 ریتانیا و بهیشتنی سوپای  گه دوای له  .ن رده وێ وه ئه کاروباری  لهست  ده

ی )5(  له   هریتانیا و به ن الیه  له، )تی موس ویالیه(داگیرکردنی باشووری کوردستان 
ی  که خاه) 14(جکردنی  داوای جبهتکا  کان به کوردهدا، )1918(ری سای  نۆڤمبه

وتی  ڕکهی  که شه ھاوبه  نه یاند ڕاگهریکاو  مه رۆکی ئه سهجیھانی قامگیری ئاشتی  سه
کیاندا ر دوو ھه  له  کهکرد،  نسییان ده ره فه ریتانیا و بهکانی  ته ی حکومه)7.11.1918(

  وه ته بۆ نه کرد ییان دهخۆ ربه سه تی وه دهزراندنی  دامه  و  کردنڕزگارداوای 
ک  یه  کان به کورده  وکاته ئه. تی عوسمانی ئیمپراتۆریهی  چوارچوهکانی  سته ژرده
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رۆکی  کانی ئاشتی جیھانی سه ییه بنچینه  رجه مهی )12(خای   کرد که نگ داوایان ده ده
م  رده حمود ھه ش شخ مه وانه ئهموو  ڕای ھه ره ، سه وه کوردستانیش بگرتهریکا،  مه ئه
درۆ وو( کانی ئاشتی جیھانی ییه بنچینه  رجه مهی  که خاه) 14( رگدراوی وه

  نسی که ره فه –نگلۆ  ی ئه که شه ھاوبه  نه یاند ڕاگهو   ریکی مه رۆکی ئه ی سه)ویلسۆن
تی  راتۆریهکانی ئیمپ سته ژرده  وه ته ی خۆنووسینی نه پرسی مافی چاره  ت به باره سه

زمانی   به ،بوو یاند ڕاگهدا )7.11.1918( وتی ڕکه  لهپشتر   که، تورکی عوسمانی
ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆن، بالد مابین النھرین : ( هرچاو سه -   هگیرفاندا بوو  لهکوردی 

حلمی، یادداشت  فیق ڕه+  30بین والءین خواطر شخصیة وتأریخیة، الجزء الثالث، ل
    .)170م ل که شی یه حمود، به کانی شخ مه شۆڕشه و اق ئرکوردستانی 

  دژ بهکوردستان  کورد وڕ  مه لهنسی،  ره فه ریتانی و بهمیری  ر دوو ھهم  به  
، بۆ  ان کردووهفتاری ڕهی خۆیان )7.11.1918( وتی ڕکهی  که شه ھاوبه  نه یاند ڕاگه

کوردستان  کورد و(رتووکی  ی په)77- 75(  ڕه الپه  مدی، له لید حه دکتۆر وه  نموونه
ی  وه ره تی ده زاره کی وه یه نامه گه به ی گوره  بهو،  )ریتانیادا کانی به نامه گه به  له
  له(: نووسیوتیدا، )10.1.1920( وتی ڕکهی )FO. 371/4193(  ژماره به ریتانیا  به

میری  ر دوو ھهندی ی نوان شا)23.12.1919( ڕۆژی  له  مدا که ی سیه وه کۆبوونه
  پشنیارکی خسته  وه ره زیری ده سترا، لۆرد کورزۆنی وه نسیدا به ره فه ریتانی و به
 تی زاره وه له   ڕامیاریو   ی بازرگانی رمانگه رۆکی فه ی سه)بیرتیلۆت(م  رده به
ی  هڕ و باوه ئه  یشتنه پرسی کورد گه  ت به باره کیان سهر دوو ھهنسی،  ره ی فه وه ره ده
نسی  ره ریتانی یان فه کی به رشتییه رپه ھیچ سه  که  ندیش نییه سه و په  ناب:  که

له بارکی ئارامیدان  له  ی که و ناوچانه له  موو کوردستاندا، جگه ر ھه سه پنرێ به بسه
جارێ   وا باشتره ی که وه ر ئه سه له وتن ڕککهکیان ر دوو ھه. کوردستان باشووری 

دی پوه  ند خاکی تر که چه و موس دوای باسی  بھنرێ، تا له   هو پرس واز له هن   یان ب
 ی یه نامه گه و به ئه). ری سه  وه ڕنه یدا بگهدوای له و  یه ھه  وه کانه بییه عاره  ته وه ده

ه یاند ڕاگه  یانویستووه نسا نه ره فه ریتانیا و به  له ک ر یه ھهخات  ریده هد  وه ره سه   ن
و مافی   کردنڕزگار  ت به باره سهخۆیان ی )7.11.1918(وتی  ڕکهی  که شه بهھاو
  کو تاکه به ،وه ی بگرتهکوردی  وه ته نهتی عوسمانی،  وه کانی ده سته ژرده  وه ته نه
 و کوردستان   له بووه) تی موس ویالیه(ستیان دابرینی باشووری کوردستان  به مه
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غداو  کانی به ته ویالیه ر دوو ھهڵ  گه ی له وه ستنه و به وه نهکۆکرد پناوی له ،  تورکیا
  .ئراقناوی  بی به عارهی کت وه زراندنی ده سرا بۆ دامه به
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  : ی سڤره یماننامه په  
  

تی  وه ، ده)11.11.1918-28.6.1914( دامی جیھانی که یه ڕی شه  له  که  ئاشکرایه  
 مانیا و ئه نجامدا ئه  لهبوو  وه مانیا بوو، ئه تی ئه وه کی ده ره یمانی سه ی ھاوپهعوسمان

ست  ده وتنیان به رکه یمان سه ھاوپهی وتانی  ره و به  دۆڕان ڕدا شه  لهکان  عوسمانییه
و   یمان وتانی ھاوپه،  دا ی سڤره نامهیمان په  شداربوو له کانی به نه الیه. ھنا
لجیکا، چیکۆسلۆڤاکیا، پورتوگال، پۆۆنیا،  ریتانیا، به بهیا، رمینیا، ئیتا ئه( کانیان رهنگ الیه
حیجاز و  )سیربیا و  کرواتیا، سلۆڤین( یۆگۆسالفیایابان، ، ڕۆمانیانسا،  ره فه
 ی الکه له ) نبۆل سته تی ئه حکومه(تی عوسمانی  وه ده ک و الیه  له) ی ئستا سعودیه(

 تی رۆکایه سه  بهشاندکی کوردیش  ،چاودروتی  سیفه ریکا به مه ئهل  وه  .بوون وه تره
تی چاودر  سیفه به  مان شوه ھه به) 22.12.1951-1865 ندان ریف پاشای خه شه(

: رچاوه سه   – شداربوون ن به رمه ئه کورد وگفتوگۆکردنی نوان  ستی به مه  به
 .)71کانی کورد، ل تییه وه ته نه  وه ی بزوتنهمژوو  ندی، کورته فکه ره دکتۆر سادقی شه(

الجمعیات والمنظمات (رتووکی  ی په)95(  ڕه الپه  ریف، له بدولستار تاھیر شه دکتۆر عه
  که  کردووه ی وه دا باسی ئه)1958- 1908واألحزاب الکوردیة في نصف قرن 

 ک ر یه ھه .دا ی سڤره کۆنگره  له  تی شاندی کوردی کردووه رۆکایه ریف پاشا سه شه
  له کات ریف پاشا ده ڕاڵ شه نه نی جهدشداریکر باسی به میل پاشا دری جه قه  له

ڤره هکۆنگر مسألة کوردستان )زنار سلۆپی(میل پاشا  دری جه قه: ( رچاوه سه -  ی س ،
  ڕه الپه  له ).66، ل)عاما من النضال المسلح للشعب الکوردي ضد العبودیة 60(
یی باسی  د ساح ئاکره مه دا، محه)خۆ ربه سهتی  وه هد کورد و(رتووکی  ی په)25(

کوردستان گفتوگۆکانی پرسی   کو چاودر له شاندکی کوردی وه  که  ی کردووه وه ئه
ندانی  ریف پاشای خه و ناوی شه م ئه ، به شداری کردووه نستاندا به رمه ئه و 

 کورد له و کوردستان (رتووکی  ی په)157(  ڕه الپه  ، لهحمانی ڕهوریا .  ھناوه نه
ن  ریف پاشای خه ڕاڵ شه نه ژه  که  یکردووه وه ، باسی ئه) وه وانییه خشه نه ی ڕوانگه ندا

  له  لی کوردستانی کردووه تی گه رایه دا نونه)1920-1919(دوو سای  ی ماوه له 
  تکۆشانهو   وڵ موو ھه م ھه ڕای ئه ره سه. پاریس  کانی ئاشتی له کۆنفرانسه
  به  نموونهبۆ .  بووه ر نه ده موکوڕی به و که ه ھه  چی له ریف پاشا، که ی شه بوچانانه
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  واته(دا )23.4.1920( ڕۆژیی )FO. 371-5068(  منتی ژمارهدوکیۆ  ی گوره
 وتی ڕکه  لهدواتر   که  ی سڤره یماننامه مۆرکردنی په  ر له ی چوار مانگ به نزیکه

لگرافکی  ته  وه)مۆنتکارلۆ(  ندان له ریف پاشای خه ، شه)دا مۆرکرابوو)10.8.1920(
ڕی  وپه ئه(: وتبوویدا  گرافه له و ته له  که منتهدوکیۆ پی  بهو   مبوڵ سته وو بۆ ئهناردب

و بۆچوونی  قسه وێ به رزو نامه به ی پایه لیفه رۆزی خهی پی زم بۆ پگهڕ
وه م نیگه کان کارکی وابکه جیاخوازه ت، بۆیه رانی ئنه  وا له  ی تیادا بتی  رایه نو

و   وڵ موو ھه و ھه  موو شتک من موسمانم ھه  ر له به  ھنا چونکه کورد وازم
ھیچ پارتکی   مه ی گوبده وه ئه ب  بهم  که رخانده دا ته لیفه خه پناوی له کم  توانایه

رگی  باکوری کوردستان، به کورد و ھاوار، سوڵ ڕهد  مه محه: رچاوه سه   –  ڕامیاری
و ملمالنی ناوخۆی   ریف پاشا زۆرتر بۆ کشه ی شه و وازھنانه ئه).  101م، ل دووه

نی بوو ناوبراو  رمه ئه –کوردی  وتنی ڕکهر  سه له  ، که وه ڕته گه کان ده کورده
و   مزینی بدولقادر شه شخ عه ن الیه  له  وه ی زۆر بووه گازانده و  یی تووشی گله

  لهندان،  ریف پاشای خه شهبوو وایکرد   و ھۆکاره ر ئه ھه .کان درخانییه بهی  ماه بنه
ستی  دهکانی ناردبوو،  ریتانییه بۆ به  کهک  یه نامه  دا به)27.4.1920( وتی ڕکه

  ر له و نیو به  ی س مانگ نزیکه  واتهلی کورد،  تی کردنی گه رایه نونه  گرت له ھه
ریف  ڕاڵ شه نه رھاد پیرباڵ، ژه دکتۆر فه(: رچاوه سه   -   ی سڤره یماننامه تنی پهس به

  کی خوله) 16.10(کاتژمری  لهشداربوو  وتانی به . )30، ل)1951-1865(پاشا 
نسا،  ره فه  پاریس له ئاوایڕۆژی ) سڤره(شاری   دا له)10.8.1920( وتی ڕکه

یمانی  ناوی په به  که یمانه دواتر په کاندا واژۆکردو، انییهعوسم ڵ گه کیان له یه یماننامه په
دا )11.5.1920( وتی ڕکه  له  ی سڤره یماننامه پشتر په   نده ر چه ھه .ناسرا)  سڤره(

کرد  ر نه سه ستانبۆڵ واژۆیان له ئه –رانی میری تورک  م نونه به  وه بوکرایه
، المسألة الکوردیة ڤیچ الزاریڤ خائیل سیمیۆنهمی: ( بوانه - ئاوگۆست کو مانگی  تاوه

کانی  شۆڕشه و ئراق حلمی، یادداشت کوردستانی  فیق ڕه+  199، ل)1917-1923(
مۆرکردنی  ڕۆژیکو  دا تاوه همژووو  م له به. )174م، ل که شی یه هحمود، ب شخ مه

ککیان کورد بوو  یه  سیان پکھنا، که کان کۆمیسیۆنکی س که ، تورکه که یماننامه په
کانیاندا  یاداشته ڕگای  ویاندا له پشنیازو زۆر ھه  داڕشتنی دژه پناوی له 

موو  چی ھه ، که وه تی عوسمانیدا بمنته ئیمپراتۆریه ی چوارچوه  لهکوردستان 



147 شاری موس  ییکوردستانتمژووی                                                 

 میخائیل -  دواوه  یمان نردرایه تانی ھاوپه وه نی ده نجومه ئه ن الیه  لهکانیان  وه ھه
  ). ی پشوو ڕه و الپه رچاوه مان سه ، ھهڤیچ الزاریڤ سیمیۆنه

ژر  له م شی سیه به  که ،ند به) 433( و ش به) 13(  ھات له پکده  سڤره ی یماننامه په  
  له ش شه و به ئه، کوردستان کورد وی پرسابوو بۆ رخان  کر تهدا )کوردستان(ناوی 
   :ھاتوون  ووه ی خواره  یه مشوه به  که  ھات دا پکده)64، 63، 62( کانی خاه

  نتینیه قوسته  وامی له رده گای به باره  کۆمیسیۆنک پکدت که): 62(ندی  به -1
ئیتایا   نسا و ره فهریتانیا،  کانی به ته حکومه  ندام ئه س له و،   بت ده
پاش  ش مانگ له شه ی ماوه له . ن که ستنیشانیان ده رمی ده کی فه یه شوه به

کات بۆ  ش ده پالنک پشکه  م کۆمیسیۆنه ئه  که وتنه ڕکهمۆرکردنی 
  ونه که ده و  کوردهکانیان  دانیشتوانه  ی که ندانه به و مه ئۆتۆنۆمی ناوخۆیی ئه

له کرێ  ده  کان که نییه رمه ئه خواروویو   فورات ڕووباری تی ڕۆژھه
ن   ته هوتوون یدا سنووریان دیاری بکرت، یان کهدوای  باکووری سنووری نوا

شی  به) 27( ی ماده له کو  روه ، ھهڕووبارنوان دوو  سوریا وتورکیا، 
ر  سه له  که کاتک کۆمیسیۆنه ر هھ.  دا ھاتووه)3 و 2(کانی  خاه م دووه
ندامان  ئه  له ک ر یه ھهرگرێ،  یتوانی بیارکی تکایی وه ک نه یه کشه
ب  ده  ی خودموختاریه هۆژم پ ئه. کات ۆی باس دهڵ وتی خ گه له  که کشه

له تر  کانی وه ته نه  مه و که  کان کان، کلدانییه واوی ئاشوورییه مافی ته
  لهکۆمیسیۆنک   و ئامانجه دیھنانی ئه بۆ به. دابین بکات دا که ناوچه 

 کان پکدت، و کورده  نسا، ئیتایا، ئران ره ریتانیا، فه به رانی نونه
  ر دیتی پویسته گه ئه  م ناوچانه ردانی ئه سه  ستت به ده ھه  که کۆمیسیۆنه

  ک له ستکارییه ده  شنه رچه ی ھه وه و ساغکردنه  بیاردان  ت به باره سه
ن  لهیمانی سنوور  کانی په رجه مه ی گوره  بهکانی تورکیا  سنووره  نوا
  . ئران تورکیا و

 ر دوو ھهکانی  بیاره  تی ریه سه تورکی له مانیتی عوس حکومه ):63(ندی  به -2
 ی ماوه له و   سندیان بکات گرن، په ریده دا وه)62( ندی به  له  که  که کۆمیسیۆنه

  .جیان بکات ی جبه وه س مانگ دوای ئاگادارکردنه
،  یه یماننامه م په سندکردنی ئه ساک پاش په ی ماوه له ر  گه ئه): 64(ندی  به - 3

،   وه یان گرته ده) 62(ندی  به   ی که و ناوچانه نی دانیشتووی ئهکا کورده
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  لمنن که و بیسه یاند ڕاگهکان  وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه ئه  پشنیارکیان به
و،  وه تورکیا جیابنه  وێ له یانه ده  و ناوچانه ی دانیشتوانی ئه زۆربه

 کن که  به  که و خه ئه  وێ که کهر کانیش بۆی ده وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه ئه
  یی بدا بهخۆ ربه سه  سپرێ که تورکیا ده  یین، بهخۆ ربه سهو شیاوی  

  لهسند بکاو  په  که هڕاسپاردب تورکیا  ده.  وه تورکیا جیاببنه  و له  کان کورده
و  کاری ئه بۆ ورده. گرێ ست ھه دا ده نده به و مه مافکی خۆی له موو ھه

سترت،  و تورکیا ببه  یمانان ھاوپه نوان  لهجیا   وتنکی ڕکهب  ده  مافانه
یمانان ھیچ  ھاوپه  وکاته ئه  و مافانه گرت له ستیان ھه کان ده ر تورکه گه ئه
 ر به گه تی موس ئه کانی ویالیه کورده  به ر رانبه بهنابت  کیان یه خنه ڕه

ه ئه،  هو  کورده  ته ومهو حک پاڵ ئه  خواستی خۆیان ویستیان بچنه    وکات
  .    ن ک ناکه یه وه رچدانه په ر به  شنه کان ھیچ چه وره گه  یمانه ھاوپه

ڤر(ی  یماننامه په پی به   هس (ه سنووری ده  بوایه ، دهتی عوسمانی  و)پیاوه  
اسیبوو، کوردستانی ن رمی فه  به  هک هیمان په.  هو کرایهب ش دابه نوێ ر له سه)  که خۆشه نه
تکی  وه ده  بوایه ، ده) سڤره(یمانی  په ی)64، 63، 62( کانی نده به ی گوره  به  وه

 می هش شهشی  بهی )93-88( یکان نده به ی گوره  بهم  به.  بایهبدی  ڕۆشناییکوردی 
تکی  وه زراندنی ده ، مافی دامه )نستان رمه ئه( ژر ناوی له ی سڤره یماننامه په

ت  سه ده  که  یماننامه پهی )89(ندی  به ی گوره  به .کان نییه رمه ئه  درابوو به خۆ ربه سه
 ی وه بۆ ئهریکا  مه رۆک کۆماری ئه ی سه)درۆ تۆماس ویلسۆنوو(  درابوو به

کانی  شارهتا  ره ویش سه و تورکیا دیاری بکات، ئه  نستان رمه سنووری نوان ئه
چی  ، کهو ی بوکوردستان داب  له ی)وان و  رابزۆن ته ،تلیس رزڕۆم، به ئه(

کی  یه کی، کورته مین زه د ئه مه محه: ( رچاوه سه – نستان رمه ئه  به یانیلکاندبوو
ر گوڵ،  دکتۆر مارف عومه+  182م، ل که رگی یه کوردستان، به کورد ومژووی 

  ی ڕژه  ی که هو ڕای ئه ، سه)13، ل وه تانه وه یاسای نوده  ندی پرسی کورد به پوه
  یشته گه ده دا نه یهکوردستان  ته یان ویالیه  شاره چوارم  لهکامک  ھیچ له ن  رمه ئه
کانی باکووری  شارهباسی   لهنسکلۆپیدیای ئیسالمیش ئی  له، و ی دانیشتوان%)15(

 ک ر یه ھه  بۆ نموونهشارو   ڤده حه  بریتیین له  که  ی کردووه وه کوردستاندا، باسی ئه
شاری   به واوی ته به ی )موش و  تلیس بهرزنجان،  رزڕۆم، ئه ئه(ی کان هشار  له

 ،)6- 5ئینسکلۆپیدیای ئیسالمدا، ل  لهکورد : (رچاوه سه   –  کوردنشین ناوبردووه



149 شاری موس  ییکوردستانتمژووی                                                 

 به ن کهانبی  ویستوویانه  وه کانه مریکییه ئاواو ئهڕۆژپشتیوانی   کان به نه رمه چی ئه که
ندی  به پی  بهر  ناومان بردن، ھه   وه ره سه  لهی  چوار شاره م له  جگه. شاری خۆیان 
سای   کۆتایی  له ریکا مه رۆکی ئه م سه بۆ جاری دووه  که یماننامه ی په)89(
تی  وه ر ده سه  رنهخب ش)و موشی  رزنجان ئه(کانی  شارهپشنیاریکرد ، دا)1920(

و  بیاری ئه  ستبت به به مریکی پشتی رۆکی ئه ی سه بیاره و چت ئه پده. نی رمه ئه
پکیھناو، ) ڕاڵ جمس ھارفۆرد نه ژه(تی  رۆکایه سه  خۆی به  ی که ربازییه سه  شانده

باکووری  تورکیا وردانی  سه) 1919(ری سای  مانگی ئاوگۆست تا ئۆکتۆبه  له
وه ھیچ  به  ی که وه ڕای ئه ره سه  که شانده. کوردستانی کردبوو کورد واوی ک ن یه ش 

رزڕۆم،  د، ئه ئامه(کانی  کوردییه  ته ویالیه  له ک ر یه ھهچی  ھنابوو، که کوردستانی نه
 –ن دانابوو  رمه نیشتمانی ئه خاک و  به ی)وانو   سیواسرپوت،  تلیس، خه به

 160، ل)1923-1917(، المسألة الکوردیة ڤیچ الزاریڤ میخائیل سیمۆنه: ( رچاوه سه
م  به). 414- 413حمود عیسا، القضیة الکوردیة في العراق، ل هدکتۆر حامد م+ 

 و کوردی ی ی خۆیبوون وه نوان بزووتنهخای   نۆزده  وتنکی ڕکه  دواتر له
) ب(خای  پی  بهدا، )29.10.1927( وتی ڕکه  له ین رمه ی تاشناقی ئه وه بزووتنه

ت  ھهڕۆژی  که ته ش ویالیه هر ش ھه  بیاردرا که ، که وتنه ڕکهی م ی دووه ماده
وانی  تلیس و بهڕۆم،  رز نیا ناوی ئه ئاکۆم ته ڕۆھات(  ، که)باکووری کوردستان(

  بهمریکی  رۆکی ئه سه ،و  ھی کوردندا  بنچینه  له  که )  نووسیوه رابزۆنی نه و ته ھناوه
 – وه ڵ کرایه هکان، پوچ نه رمه ئه  دابوونی به  یمانی سڤره ی په)89(ی   ماده پی
رگانی شوکور  شۆڕشی ئاگری، وه بوون وئاکۆم، خۆی ڕۆھات: ( هرچاو سه

 چوارر  ھه  تاشناق بوون وی نوان خۆی هوتن ڕکهو  ئه پی  به  ).133+88فا، ل مسته
  مریکی خستبوونیه رۆکی ئه سه  که) موش رزنجان و ئه(ی تریش  که و دوانه که ته ویالیه

ی سنووری  وه سککردنه ر ته به ر له ھه.  وه ڕانه ر کوردستان گه بۆ سه  ،رمینیا ر ئه سه
 خاکی باکووری کوردستان  له ت ھهڕۆژی  که هت ش ویالیه دابینی شه و کوردستان 

  که  جوانی بۆچووه) برۆنسنڤان (ناوی  ، دیپلۆماتکارک به یمانی سڤره په ی گوره  به
تی خۆیان  وه زراندنی ده کورد بۆ دامه  ژوورکی دا به  ی سڤره یماننامه په: (ت ده
فا، القضیة الکوردیة في  خورشید مسته  مه فوئاد حه :رچاوه سه – دا م ژووره له

پشت   به و  سڤرهی  یماننامه ی په)94(ندی  به پی  به). 59لالمؤتمرات الدولیة، 
  ته وه دهکان  وه ته ی نه ه مهستووری کۆ ی ده)22(ندی  می به ی چواره بگه  ستن به به
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ی ت وه کو دوو ده ئراق وه سوریا وی انت وه ده  به کان بیاریاندا دانبنن زلھزه
ی بلفۆر  که نه یاند ڕاگه  یش بیاردرابوو که)95(ی  ند به ی گوره  به  وه .خۆ ربه سه

ۆ  وه ته کی نهت وه زراندنی ده دامه  ت به باره ج بکرت سه جبه) 2.11.1917( یی ب
، المسألة ڤیچ الزاریڤ میخائیل سیمیۆنه: ( هرچاو سه – ئیسرائیل  کان له که جوله

ڤره یماننامه ی په)132( ی ماده پی  به. )203، ل)1923-1917(الکوردیة  ی س 
ستی  ده عوسمانی تورکتی  وه ده ، و ئراق ر  سه تی ماندات بوو به وه ریتانیا ده به
  کهسرای ئراق  غداو به کانی به ته ویالیه  له  موککی خۆی که گشت ماف و گرت له ھه
، چیم  د خواجه حمه ئه: ( هرچاو سه – کان کییه ره سه  سوندخۆره  ته وه بۆ ده یبوو ھه

 +  ریگرتووه دا وه)نۆالسیر ولس کتاب(رتووکی  په  له  ، که111م، ل که رگی یه دی، به
می، المجلس التأسیسي العراقي، الجزء األول،  دھه لئه ر ھاشم ئه هف د موزه مه دکتۆر محه

، تورکیا دا وه ره سه  لهناوبراو ی  نامهیمان ی په)240(ی  ماده ی گوره  بهر  ھه ).244ل
تی ئیسالمی  ناوی ئیمپراتۆریه به  ی که و خاکانه واوی ئه ته  سندی کردبوو که په

دکتۆر (:  رچاوه سه – کانیان نه بۆ خاوه  وه ڕننه هتۆماریان کردبوو، بیگ  وه عوسمانییه
 خاک وم  به .)351ئاشتیدا، ل می رده سه  لهکر، کوردستان  بوبه د عوسمان ئه حمه ئه
بۆ کورد خۆی  وه ڕانده گه باکووری کوردستان نهباشوورو   زاری کوردیان لهویو زه
ی  یماننامه په.   وه ن بۆ خۆیان ھشتهی تریشیا که شه به و  ب عاره  شکیان دا به کو به به

وتی  و نه  گشتی وت به تی نه بابه  رخانکردبوو به ی ته)315-310(کانی  نده به  سڤره
ی  و کۆمپانیانه باسی ئه دا)311(ندی  به  له  ، بۆ نموونهتی تایبه کوردستان به

دا چیاوگی )1914(ری سای  ئۆکتۆبه مانگی  لهر  به  کات که وت ده رھنانی نه ده
کانیان  سته و گربه  پارزدرێ کانیان ده مافهواوی  ته،  بووه وتیان ھه نه
نتک، کوردستان  مین مه دئه مه د محه حمه ران ئه کامه: ( هرچاو سه –  وه شنرته ناوه ھه
     ).180-179، ل1932-1890ییدا  و ناوچه  تیی وه ملمالنی نوده نوان  له
ڤرهی س یماننامه په     یاره به  تی یاسایی به سیفه  بوو کهی سان  هکانی کۆنگر ندو ب

 وتی ڕکه  له  کاتک که ،دا و ساه لهر  ھه . وهی ماندات داستوور و ده  ڕژمو  ڕیمۆ
  زراو له دامه  ره نقه ئه  له) ی تورکیایی نیشتمان وره نی گه نجومه ئه( دا)23.4.1920(

ئیحسان ( :نویاندا یش لهکانی کورد رکرده سه  ک له یه ژماره،  کانی دواتریدا وه ونهکۆبو
/ ھری ی کوڕی شخ عوبدوی نهبدولقادر شخ عه، )1976-1893( نوری پاشا

ی  ه رۆکی کۆمه هو س  تورکی) پیرانی(نی سیناتی  نجومه ندامی ئه ئه  ، کهمزینی شه
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و   ی کوڕیبدول عهید  سهدو  مه ید محه سه خۆی و به ، دواتربوو ستانیرزی کورد به
د  مه ر محه ، پارزهحاجی ئاختیر  پارزهسوعادی،  بدول عهوزی، کور  مال فه که

یان  ژماره  ، کهدا)27.5.1925(  وتی ڕکه  لهری  سکه عه  و خۆجه  تۆفیق، دکتۆر فوئاد
ی  ه کۆمه  هندامتی ل تاوانی ئه پشتر به  ، کهندرا  سداره  له ک کورد بوو و یه د وه نه
خ  دهرکر سه  بوون به ھه ندی پوه و کوردستان رزی  به ی شۆڕشی کورد ش

گ  عالی به مین ئه ،)ستگیرکرابوون دا ده)12.5.1925( وتی ڕکه  له  وه عیده سه
ری  روه په وتن ندامی پارتی پشکه ، ئهیری ن خه سه حهو   )1926-1851( درخان به

 ییی نیشتمان وره گهنی  نجومه ئه(  رسیم بوو له ری دهری شا نونه  تورکیا وکۆماری 
شداری  رگی کوردی به جلوبه  تاتورکدا به مال ئه ر داوای که سه دا، له)یاتورک

فا  مسته تورک وی  وه ته تی نه زۆر خزمهکرد،  ی ده نه نجومه و ئه کانی ئه وه کۆبوونه
  چنی، چونکه نگی پ ھه رک تهتاتو دا ئه)1924(کۆتایی سای   چی له مالی کرد، که که
ید  ر سه به  نایبرده ناچاری په  یری به ن خه سه حه  بوو، بۆیه و نه ی ئه که پارته    ر به سه
 وتی ڕکه  له عیدی پیران شخ سهگیرسانی شۆڕشی  دوای ھه. رسیمی ی دهزا ڕه
انیشتوانی ی بۆ د دا نامه)6.3.1925( وتی ڕکه  لهیری  ن خه سه حه ،دا)8.2.1925(

و   بپارزن  که ی ناوچهئاسایشو   ئارامی  رسیم ناردبوو داوای لکردبوون که ده
:  رچاوه سه -  تاتورک تی ئه حکومه دژی  لهن  که نه ڕین ڕاپهو   ن بن و بالیه  نگ بده

)ل ئارستیان سره هھنۆڤیچ دکتۆر مانڤ – Manvel Arsenovic Hasratjan( ،
دکتۆر نوری +  64- 63م، ل باغ، چاپی دووه الل ده رگانی جه کوردان، وه ڕینی ڕاپه
نانی شکستھوای دچی  که، )204مژووی کوردستاندا، ل  رسیم له رسیمی، ده ده

درۆو  نی به به  تی شۆڕش به رکردایه ی سهندستگیرکر ده وزا ڕهید  ی سه که شۆڕشه
و   ستگیرکردن بیاری دهتورک تا ئهوانیش  م دوای ئه کی زۆر که یه ، ماوهفتوف  به

 کی گیران و برازایه  یری ن خه سه بوو حه وه ئه. رکرد یری ده ن خه سه دادگاییکردنی حه
رگی  جلوبه  بهتی  کوردایهی کردن  نده تی پوپاگه تۆمه  ا بهد)1925( سای  ر له و، ھه 

دکتۆر ( :رچاوه سه -  نیدا دارهس له برازایدا دی  مه الل محه ڵ جه گه له  وه کوردییه
زگای  ڕی ده ، ماپه213- 204مژووی کوردستاندا، ل  رسیم له رسیمی، ده نوری ده
بوو  وه زیندان ئه  یری له ن خه سه حه کانی بوره  هر ھه  هڕاسپارد  کک له یه. )موکریانی

ر  ھه ی وه بۆ ئه، نژنکی گشتی ب هڕگایر  سه ی له که  رمه تهدانی  دارهس له دوای   که
ناپاکی  بری له  تی بۆ بنرت فره نه و  ل بکات کیتف ،ڕی دا تپه هڕگای و  کوردک به
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یی، الحیاة  ر تۆفیق نروه ته لی ته عه: ( رچاوه سه – ی که شتمانییهین یی و وه ته نه
ان یری ن خه سه حه  ی که وکاته هئ. )154، ل1927-1908السیاسیة في کوردستان 

عید وا  ھۆ شخ سه(نگی خۆی ھاواریکرد  ده موو ھه  به و ، ئهدان رهداس له بۆ  برد
س،  ره ھه شید ڕه  مه حه:  رچاوه سه – و ھات بۆ التان ھید شه  ریش بوو به ن که سه حه

ینی،  ھه ڕۆژی،  ڕی کوڕۆژنه ھید، ماپه شه  نیش بوو به سه ر حه که: عید ھۆ شخ سه
  که بوون کوردانه  مانه رله ندام په ئه) 72( و ئه نو له). 20.3.2009 وتی ڕکه
و  تیه رسیم، مه تلیس، ده ، به د، ئورفه کانی ئامه شاره( کی کوردستان تی خه رایه نونه
  له  هو  کوردهناوی  به ک الیه له ، بوون )مال فا که مسته(ھاوکاری   و،کرد ده یان-)وان
ریتانیا  وکاتی به رانی ئهزی وهرۆک  ی سه)25.2.1920( ڕۆژیی  که نه یاند ڕاگه دژی

دا  نی گشتی به نجومه ئه م رده به له  ،)ید جۆرجۆلدڤید سر (  یاند ڕایگه  کهریتانیا
مافی بیاردانی  کانی تری جیھان، مافخوراوه  وه ته موو نه کو ھه کوردیش وه

تی  وه نی دهزراند دامه و عوسمانی تی  وه ده  له  وه مافی جیابوونه نووسی خۆی، چاره
 و کان  وه ته نهی  ه کۆمهنسا،  ره ریتانیا، فه بهیان بۆ  نامه،  یه ی ھهخۆ ربه سهکوردستانی 

ین بۆ  وڵ ناده ھه  ئمه(: ھاتبوو کاندا  نامه له   نارد، که دهریکی  مه رۆکی ئه سه
 کورد و تی کو برایه به،  وه تورکیا جودا بته  وێ کوردستان له نامانهیی، خۆ ربه سه

ریف پاشا  ڕاڵ شه نه رھاد پیرباڵ، ژه دکتۆر فه :رچاوه سه – وت مان ده- تورک
شکرا؟،  الم ناوخۆش، کوردستان چۆن داگیرکراو دابه سه+  31، ل)1865-1951(
 بدول عهالقومیة الکوردیة ودکتۆر (رتووکی  په  له  وه ی تریشهک الیه له ، )76ل

ی تورکیا یی نیشتمان وره نی گه نجومه ئه  له: (وسیوتیدا، دکتۆری ناوبراو نو)ت وده جه
یری  ن خه سه حهتی  رۆکایه سه  بوو، به ندامی ھه فتاو دوو ئه کورد حه –مان  رله په –

ڵ  گه له ی وه جیابوونهرد وک  که لمن بسه  وانه تاتورک توانی به ، ئهرسیم دهی ر نونه
بدولقادری  و شخ عه  مبۆڵ سته و ئه  ی ناوت، سوتان تورکی برای ناوت، سڤره

 ری تکده زڕو   فام نه  یان به)29.6.1925- 1868( عیدی پیران و شخ سه   مزینی شه
 ر و سیڤهی  کانی کۆنگره قه ده(:  رچاوه سه – کردند  کانی برا ناوزه وه ته هن

رگانی  وه، م که یه  چاپیبدولخالق،  سعود عه ی مه وه کی تر، خوندنه یه وه خوندنه
ی  بۆ کۆنگره ڕکخستمال شاندکی  فا که مسته  یه و شوه به.  )53الم ناوخۆش، ل سه

  کهمانتاری کورد  رله دوو په شداری و به ت ئینینۆ عیسمه( تی رۆکایه سه  بهلۆزان 
ده  بریتیبوون له  ،گ بهزولفی    و برینجی زاده  گ بهوزی  فهد  مه عارف محه   برینجی زا
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بۆ لۆزان ناوی کورد  به  انهدوو و ئه ).بووند  ئامهشاری ری  کیان نونهر دوو ھه  که
و تورک براین  ئمه. وێ نمان دهلۆزا و  مان ناوێ سڤره  ئمه( :وێ وتیان و له  چوون

تورک   له  وه زووی جیابوونه ھا ئاره روه ، ھه ماندا نییهنوان  لهک  ، ھیچ جیاوازییهو
عاما  60(، مسألة کوردستان )زنار سلۆپی(میل پاشا  دری جه قه:  هرچاو سه - ین  ناکه

دوای خامۆشکردنی ). 72-71من النضال المسلح للشعب الکوردي ضد العبودیة، ل
ده فا که ، مستهپیرانعیدی  ی شخ سه که هڕین ڕاپه د  مه عارف محه   مال، برینجی زا
 .دان  دارهس له کیانی ر دوو ھهو   یشی گرت-گ زولفی به   و برینجی زاده  گ وزی به فه
رسیم  ری ده نونهو    رزڕۆم ری ئه نونه ونی حوسن عهش  ره نقه مانی ئه رله نو په له

  که  بووه، عوسمانیقی کوردی سوپای  یله ی فه رمانده پشتر فه  ، کهیری ن خه سه حه
ی دوو  مان شوه ھه به ،بوو ده  مان رله کانی ناو په ی دانیشتنه جلی کوردی ئاماده  به
مان  سڤره  ئمه(: یگوت ده ناوم ھنان، دا وه ره سه  له  ی که که کورده  مانتاره رله په

 : رچاوه سه – وێ مالمان ده فا که مسته ، سوتانمان ناوێ ووت لۆزانمان ده ناوت و
د سعو ی مه وه کی تر، خوندنه یه وه خوندنه ر و سیڤهی  کانی کۆنگره قه ده(

داوای   که  بوونه ر ھه روه سانی تری نیشتمانپه ش که وانه له  جگه.  )53لبدولخالق،  عه
گ،  بهکر  بهلیم  دا، سه)24.3.1920(  له  بۆ نموونه  تی کوردیان کردووه وایه ته مافی نه

ند  چه ن الیه  لهدا 1919 سای  له  که( مینداری گشتی پارتی دیموکراتی کورد ئه
گ،  لیم به مدوح سه مهدیارترینیان   زرا، که نبۆڵ دامه سته ئه  ورد لهکی کڕۆشنبیر

بری،  ، سه)دین حوسن بوون جمه و نه  گ زیز به ی عه درخان، بابان زاده ونی به عه
گ  مین عالی به ی خوندکارانی کورد، ئه ه کۆمه بوون وی خۆی ه رۆکی کۆمه سه
باقی  ،)17.12.1918(ستان وتنی کورد هرک ی سه ه رۆکی کۆمه سهدرخان، جگری  به

ناوی  زی بهی مال فه و که  ھری ماروف مۆستا نهو ما نده ی پوپاگه ه رۆکی کۆمه سه
) وربسر کالسدمیراڵ  ئه( ڕگای  لهکیان  یه ، بروسکه هو  کوردهنووسانی  نامهڕۆژ

 رۆک بۆ سه  نبۆل ناردووه سته ئه  له) ندوبی سامی مه(ریتانیا  ری بای به ونهن
  ی که و لدوانه ت به باره ، سه)ید جۆرجۆلدڤید سر (ریتانیا  وکاتی به رانی ئهزی وه

بووی، ریتانیادا دا نی گشتی به نجومه ئه م رده به له دا )25.2.1920( ڕۆژی  لهناوبراو 
ید جۆرج ز سر لۆڕن  خاوه: ( بۆ ناوبراو  کانه ی کورده روسکهقی ب ده  ش مه ئه  که
وهمیرزیرانی  رۆک وه سه ،  واژۆمان کردووه  وه خواره  له  که  ئمهنشکۆ  ی خا

له ری  ی فبریوه)25( ڕۆژی  له  کانین، که کوردییه  یهڕامیاری   ڕکخراوهرانی  نونه
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دا داتان، سه نی گشتی به نجومه ئه م رده به    لی کورد، ئمه ی گهڕزگار  ت به باره ریتانیا
  ، بۆیه یه کان ھه ھاوسونده  ھزه  ڕمان به ڕی باوه وپه ئه  که  وه ینه که ده  بۆتان دووباره
  لهمان  که کردنی وته شه ین بۆ گه که ریتانیا ده بهمیری   تی له داوای یارمه

  کوردستان له کورد ومدی،  لید حه دکتۆر وه:  هرچاو سه –ییماندا  وه ته نه ی چوارچوه
زایی  کی ناڕه یه بروسکهیش - گ لی شان به عه. )277یادا، لریتان کانی به نامه گه به
 وتی ڕکه  له) و قۆچگیری  رسیم، سیواس زیز، ده ئالعه(انی رۆکی کورد سهناوی  به
ی بۆ  که ی بروسکه رز ونه ی به ه و کۆمه مبۆڵ ناردووه سته بۆ ئهدا، )29.4.1920(

  کانی بیانی له واوی باوزخانه و تهوروپا ئهتانی  وه کان، ده وه ته ی نه ه کۆمه
ناوی  به  وه خۆیه ر له مال پاشا ھه فا که مسته: ( ھاتووهتیایدا   ، که مبۆڵ ناردووه سته ئه
 وروپا ئهی بۆ  یه و بروسکه و ب پرس پکردنیان ئه هو  کوردهری  نونه) 72(

  مه ئه. ییان ناوتخۆ ربه سهو  وه گوایا کوردستان جیابوونه  ، که ناردووه
کانی  رۆکه ب ئاگاداری سه کورد ولی  رگرتنی گه نگ وه بده  و کاره و ئه ستراوه به ھه

نگیری  ک الیه و چه  خون  رۆکی کوردان به ی سه ئمه.  کوردستان کراوه
قی  ئومد ئاشنا، ئیسماعیل حه:  هرچاو سه –ین  که یی کوردستان دهخۆ ربه سه

ی  ی جگه وه ئه ).45-44قی، ل انی ئیسماعیل حهک مه رھه و به  ژیان: یس شاوه
تی  برایه  که  دایه وانه ڵ ئه گه م له ھه) درخان گ به مین عالی به ئه(  که  یه وه ئه  رانییه نیگه

 یڕزگار  که  شدایه وانه ڵ ئه گه م له ییان ناوت، ھهخۆ ربه سهو   وێ تورکیان ده کورد و
  درخان له لی به مین عه ھا ئه روه ھه! وت تورکیا ده  ی کوردستانیان له وه و جیاکردنه 

  ر به سوتانی عوسمانی ھه  ئمه: (تی گوتویه) بوسفۆر( ی ڕۆژنامهلدوانکیدا بۆ 
ڵ  گه له  شنک ب ئمه ر چه ھه ین، جا به ناکه  وه و داوای جیابونه  ناسین ده  لیفه خه
). 69دا، ل20-19 ی ده سه له را، کورد کریس کۆچ:  هرچاو سه -  وه منینه واندا ده ئه
سویری  ته( ی ڕۆژنامهدیدارکیدا بۆ   مزینی، له بدولقادری شه شخ عه  مان شوه ھه به

  وستی ب له کورد ھه  که  یه ه کارکی زۆر ھه  وه ئه ڕاستی  به: (ت دا ده)ئیفکار
دهن به  وکاره شیخۆم به به   من به ، ئه وه تورک جودابته کریس :  هرچاو سه –م  ی نا

 وتی ڕکه  لهبدولقادر  ر شخ عه ھه). 70دا، ل20-19 ی ده سه له کۆچرا، کورد 
و  ئه  که  ی کردووه وه و باسی ئه دواوه) ئیقدام( ی ڕۆژنامهدا بۆ )27.3.1920(

یی کوردستان خۆ ربه سه، دژی کورد وکات بۆ  ئۆتۆنۆمی ده  پشتیوانی له
موقف الکورد من حرب االستقالل مۆ،  لیم قادر شه سه: ( رچاوه سه -   وه ستته وه ده
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بدولقادری  کانی شخ عه لدوانه  ت به باره ر سه ھه). 156، ل1922- 1919الترکیة 
ی )69(  ڕه الپه  ، له)1973-1892زنار سلۆپی (میل پاشا  دری فوئاد جه قهمزینی،  شه
ضال المسلح للشعب الکوردي ضد عاما من الن 60(مسألة کوردستان (رتووکی  په

زۆریان  ی خنه ڕهکانی تورکی  نامهڕۆژ ی وه دوای ئه: (دا نووسیوتی)العبودیة
دووفاقی تاوانباریان کردو، داوایان لکرد یان   بدولقادر کردو به ی شخ عه  ئاراسته

داواکاری   یان واز له  وه نی حکومی بکشته نجومه رۆکی ئه سه  ست له ده
خ  نامهڕۆژی بۆ  وه مدانه وه  ت به باره سه. یی کوردستان بھنتخۆ ربه سه کان ش
مافی ئۆتۆنۆمی  تورکیا ویی بۆ خۆ ربه سهکان داوای  کورده  ، کهیاند ڕایگهبدولقادر  هع

ی  ر جاره ھه  ، که  وه ره ی سه ربینانه و ده  دوانم ل ئه). ن که بۆ کوردستان ده
  به ر رانبه بهخات  رده کانی کورد ده رکرده بوونی سه ند نه و پابه  ڕاڕایی،  که یه شوه به

ر  سه له خۆ ربه سهزراندنی کوردستانکی  دامه کورد وتی  وایه ته یی نهخۆ ربه سهبیری 
تی  رۆکایه سه  بدولقادر له رکردنی شخ عه ھۆی ده  بووه  ، کهخاکی کوردستاندا

و، دواتریش )1920(ستی مانگی نیسانی سای ڕا ناوه  رزی کوردستان له ی به ه کۆمه
  . ک یه بۆ دوو بای دژ به  که ه شبوونی کۆمه دابه
  ، له)سر ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆن(غدا  به  ریتانی له ھا کۆمیسیاری بای به روه ھه  

تی  بۆ حکومه  دا که)3.7.1920( ڕۆژیی )8020(  ژماره به کی خۆیدا   یه بروسکه
، ی کوردی ھاوپچ کردووه رکرده و دوو سه  ست ، یاداشتکی شه اردووهریتانیای ن به
  به  باشووری کوردستان داویانه  تکی کوردی له وه زراندنی ده دامه پناوی له   که

: نووسیوتیدا   یه بروسکهم  کۆمیسیاری با له .ن نده له  نته یه بیگه ی وه بۆ ئهناوبراو 
  ی ھۆزه رکرده موو سه س تیایاندا ھه که) 62(اژۆی و  رگرت به یاداشتکم وه(

 :تی یه که قه ده  مه ئه  موس که و سلمانی ولر،  کی پارزگاکانی ھه خه کان و کورده
دروستبوونی   ین به که زده لی کوردین، حه گه -ی رکرده سه -   رمانده فه  ئمه
دا،  ی به هڕاسپاردژر  مانداو له که نیشتمانه  له خۆ ربه سهتکی  وه ده ڵ  گه له  کهریتانیا

و   کرێ یر ده ئراقی پ سه  یر بکرێ که مان چاوی ئراق سه ھه و به  ڵ ب ئراقدا تکه
وه.. کان شه ھاوبه  ندیه وه رژه به کبوونی یه  به له کانی تر  مه و یاساو سیسته  رگرتن باج 

خشرێ،  مان پ ببه مانه ر ئه گه هست، ئ ستوور ببه ده  کاندا پشت به کوردییه  ناوچه 
کانی  زووه ئاره زو ک حه وه  میشه کانمان ھه کاروباره  ین که ده نتان ده به  ئمه

کوردستان  کورد ومدی،  لید حه دکتۆر وه:  هرچاو سه – ب ده  نشکۆ خاوهتی  حکومه
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و   ئه  ، که یه وه ئه  م یاداشته الوازی ئه خای ).87ریتانیادا، ل کانی به نامه گه به  له
ی  وه ئه.  ئراق بکرت  ڵ به باشووری کوردستان تکه  ن که کوردانه داوا ده  رکرده سه
 ک الیه له وان  ئه  کن، چونکه یه دووشتی دژ به  داوایان کردووه  کوردانه  رکرده و سه ئه

  وه ی ترهک یهال له چی  ن، که که ده خۆ ربه سهتکی کوردی  وه زراندنی ده داوای دامه
ش  مه به  ئراق بکرت، که  ڵ به تکه  یهخۆ ربه سه  ته کوردییه وه و ده ن ئه که داوا ده

         ! دات ست ده ده لهخۆی ی  که ییهخۆ ربه سه
خکی  کردنیشی، بایه نه ج جبه و ک موکوڕییه موو که ڕای ھه ره ، سه یمانی سڤره په  
ستھنانی  ده به  کوردستان، چونکه کورد وی  وه ته هبۆ ن  بووه کجار زۆری ھه یه

تکی کوردی  وه زراندنی ده دامه مافی  لهتی بوو بۆ کورد  وه دانپدانانکی نوده
  که ،مژوودا   لهبوو   وره رخانکی زۆر گه رچه و وه  شتکی نوێ  وه ، ئهخۆ ربه سه

دانا یه یماننامه پشتر ھیچ بیارک یان په کی وای لهک دانپکورد گرتبوو بۆ  خۆیدا نه ن
تکی  وه زراندنی ده دامه  به  و بیارو دانپدانانه ر ئه گه تیش ئه تایبه ، بهکوردستان و

  رچووبت، که ده  وه تییه وه تی نوده سه زگاو ده ترین ده وره گه  ی کورد، لهخۆ ربه سه
: ت دهکو کورد  روه م ھه به! گرت رده ستووری وه و ده  یاسایی تی وایه ڕهبگومان 

  له  نه  ) سڤره( یمانه و په ئه  ، دیاربوو که)  نگوستان نیه ئه  به  وجه حه  چوارده مانگ له(
ج ناکرت،  جبه  وه تورکیاشه ن الیه  له  نه  کانی وه یمانه ھاوپه ریتانیا و به ن الیه
وتبینی ر ھۆک به ش زۆرتر له مه ئه  م و که یه ی پله  بهکان  ئینگلیزه و  ب هعاراری چا

تی  ویالیه(کانی باشووری کوردستان  وته نه  کانه له   هبوو م دووه ی پله  بهکان  تورکه
زیری  کی لۆرد کورزۆنی وه یه وته  به  ش ئاماژه و بۆچوونه ئه ڕاستی، بۆ )موس

شداری  به  وه وته نه پناوی  لهریتانیا  به: (تی گوتوویه  م که که ریتانی ده ی به وه ره ده
ریم،  د که مه د محه مه ر محه عومه:  هرچاو سه –کرد ) می جیھانی که نگی یه جه(نگی  جه

   .)55، ل1932-1918القضیة الکوردیة في الصراع البریطاني العراقي 
کان زۆرن، بۆ  ئاماژه  یمانی سڤره کردنی په ج نه داوی جبه ره سه  ت به باره سه  

  ریتانی له ی بای بهمۆربکرێ، کۆمیسیار  ی سڤره ننامهیما ی په وه ر له به  ونهنمو
ر  سه ختی له تی ھیند، جه زاره کدا بۆ وه یه بروسکه  له) ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆن(غدا  به
کانی  ته ویالیه  ر س ھهبت  ئراق ده  تی نوی داھاتوو له وه ده: ( که  وه کردۆته  وه ئه

 ،ره گه غدا له سراو به بهموسته ڵ دد تالبوت:  هرچاو سه -  وه زور بگرئاڕنۆ 
 ڤیچ میخائیل سیمیۆنه). (371ویلسۆن، بالد مابین النھرین بین والءین، الجزء الثاني، ل
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دا، )1923-1917المسألة الکوردیة (رتووکی  ی په)170(  ڕه الپه  ، لهیش)الزاریڤ
کان دوای  ئینگلیزه: گوتی ڕاشکاوی دا به)28.2.1920(  کورزۆن له: (نووسیوتی

رگیز چاویان  ست ھنا، ھه ده یان وه)باشووری کوردستان(تی موس  ویالیهی  وه ئه
ستۆی  ئه  نه پویست بخه ڕوشونین  مانکاتدا ئاماده ھه  کو له ، بهی که هوت نه  نابنه

 کی یهدرژی ست ده  ر ھه  لهی  که ناوخۆ دانیشتوانه پاراستنی پناوی له خۆیان 
ک  نه  کانه کی تورکه ره درژی ده ست ده  ستیان له به کان مه ئینگلیزه   پم وایه). کی ره ده

تی  ویالیه(باشووری کوردستان  ک الیه له وان خۆیان  ئه  کان، چونکه به عاره
راقه  یان به)موسر ھه  لکاندو کوردیان خسته  وه ئله ، ب ترسی عاره و مه شه ڕه ژ

  که( پاراست نه  وه به عاره ن الیه  لهناوبردن  وی له ھه  ک کوردیان له ی تریش نهک الیه 
مک بت  و ده  خۆی بزانن ناوهکی  یه یان کشهترسی  مه  کان به چت ئینگلیزه پده

، )ھاتبت کۆتایی پ  وانه الی ئه له  وه ئراقه  بیاری لکاندنی باشووری کوردستان به
زۆر  ب به وان بوو بۆ عاره و پشتیوانی ئه   ك، سوپا، ھزی ئاسمانی چه  کو به به

ج  جبهکانی  ئاماژه .رکوت کرد لکاندو کوردیان سه  وه ئراقه  کوردستانیان به
  ر له بهدا،  ریان ھه رزوو سه ھه  وه کانه ئینگلیزه ن الیه  له  که یماننامه په کردنی نه
کیان  یه وه دا کۆبوونه)13.4.1920( وتی ڕکه  له ، ئینگلیز سڤره ی یماننامه ستنی په به
  و به )لۆرد کورزۆن(  وه ره زیری ده تی وه رۆکایه سه  دا به وه ره تی ده زاره وه  له
 ڕ، ئاسمانی کان، شه ، کۆۆنییه وه ره کانی ده ته زاره وه  له ک ر یه ھهرانی  شداری نونه به

 پکھاتن  وه ر ئه سه کان له ته زاره موو وه ودا ھه له .ست ھیند به کاروباریتی  زاره و وه 
ستیان  به مه  که(میسۆپۆتامیا   شک له به  ریتانیا باشووری کوردستان به به(: که

-93عیدی پیران، ل شخ سه ڕینی ڕاپهئۆلسن،  رت ڕۆبه:  هرچاو سه –زان  ده)  ئراقه
، دا وه ره سه  لهی ناوبراو  وه کۆبوونه  ریتانی له ی بهکان ته زاره بیاری وه پی  به  ).98
ی  وه کالییکردنه بیاری یه  یمانی سڤره ستنی په به  ر له ان بهو ئه  وت که که رده ده

و پالنی  خشه و، نه یان داوه)تی موس ویالیه(  واتهپرسی باشووری کوردستان 
کانیاداو،  خشه جکردنی نه جبه پناوی له بۆ کارکردن   بووه خۆیان ھهی  شاردراوه

و   وتن ڕکهر  کیان کردب یان ھه یه وه ر کۆبوونه شداری ھه به را ئاشکه به  دواتر
ڕیان  باوه  وه ناخه و له  کات  له  رگرتن بووه بۆ سوود وهنیا  تهیمانکیان مۆرکردب  په

یاسای   دا که)26.4.1920تا  ھه19 ڕیمۆیسان (ی  کۆنگره  لهپاشان  . بووه نه پی
، و پندرا کو بیارک سه ر میسۆپتامیا وه سه ریتانیا به ی به)ماندات(رشتیکردن  رپه سه



158    شاری موس  ییکوردستانتمژووی 

رشتیکردنه، باشووری کوردستان  رپه و سه ئهی یاسای )4(  ماده ی گوره  به
و  ئه نوان  لهکی  و ھیچ جیاوازییه ک خاک ناوبردووه یه  و ئراقی به)تی موس ویالیه(

روو و  باشووری کوردستان میسۆپۆتامیای سه  کاتکا که له  ،  کردووه نه  دوو خاکه
ده.  ئراق میسۆپۆتامیای خواروو بووه تی  وه ده  پویسته: (  ده  ی چواری ناوبراو ما

کانی  شه به  شک له جۆرک ناب به ھیچ  به  رچاو که به  بخاته  وه رشتیکار ئه رپه سه
ۆپۆتامیا بوو، ی میس که شه به ر دوو ھه میسۆپۆتامیا  ان لهستی به مه(میسۆپۆتامیا 
ر  ھه(و میسۆپۆتامیای خواروو  )باشووری کوردستان(  کهروو  ی سهمیسۆپۆتامیا

 وازی ل بھنرێ) رسیم ده -    وه گرته ده )بی سرای عاره غداو به کانی به ته ویالیه دوو
تی  سه ژر ده  تک یاخود بخرته وه ده ھیچ  بهخشرێ  ک یا ببه الیه ھیچ  بهو بدرێ  

 و  مان قارهحمودی  ھاوار، شخ مه سوڵ ڕهد  مه محه:  هرچاو سه -   وه بگانه
  که  دا نیه وه گومان له). 639+7ل م، رگی دووه کوردستان، به خواروویی  که ته وه ده
شکی  نک به یچ الیهن ھ ناده   ڕگه(  ئراقی له ریتانی و بهنی  یهال ر دوو ھهستی  به مه

ئراق بدرت   ک له یه پارچه  ن که ناکه  وه ندی ئه سه په( و  کورده، )ببات میسۆپۆتامیا
ان شیستی به و مه  کوردستانه )میسۆپۆتامیاشکی  به(  ستیان له به ، مه)نکی تر الیه  به
له .  هییوردکنی  الیهدیسان  )نکی تر الیه  به بدرت و  ناب وازی ل بھنرت(  له
ڤره یماننامه په  ی که هڕۆژو  مان ئه ر ھه ھه ک الیه  دا واژۆکرا،  ی سکهی تکی ڕوتن  

شکردنی  دابه پناوی له نسا واژۆکرا  ره فه ئیتایا وریتانیا،  به نوان  لهسقۆی 
، مصیر والیة الموصل سوورچیر  جم عومه نه: (  رچاوه سه – باکووری کوردستان

مال  دکتۆر که  مان شوه ھه  به، )44، ل2000ما بعد عام ) ن الجنوبیةتاسکورد(
 دا،)ریتانی تی به کانی حوکمه نھنیه  نامه گه به  کوردستان له کورد و(  ریش، له زھه مه
نسا  ره فه ریتانیا و بهدرا ئیتایا،   ی سڤره یماننامه ی جاڕی په هڕۆژو  ئه: (ت ده

 ر و سیڤهی  کانی کۆنگره قه ده(  رچاوه سه -دنی کوردستان شکر بۆ دابه  وه کۆببونه
الم ناوخۆش،  رگانی سه بدولخالق، وه سعود عه ی مه وه کی تر، خوندنه یه وه خوندنه
ڤره یماننامه خودی په  ر له ھه). 34لم،  که چاپی یه ک مادهدا ی س27(ی  ، کات (

ی  وه ک ئه کات، وه دیاریده) بی ارهع(میسۆپۆتامیای خواروو  تورکیا وسنووری نوان 
 بت ی ناوبراو بوونیان ھه یماننامه ی په)64-62(کانی   ماده  نه و کوردستان   نه  که

ی  وه کی تر، خوندنه یه وه خوندنه ر و سیڤهی  کانی کۆنگره قه ده(  :رچاوه سه -   وایه
  وه ی تریشهک الیه له ی چ که.  )49الم ناوخۆش، ل رگانی سه بدولخالق، وه سعود عه مه



159 شاری موس  ییکوردستانتمژووی                                                 

، )ریا کۆکس که سر پرسی زه(غدا  به  ریتانیا له بهپشووی رزی  به ڕپکراوی پایه باوه
غدا  به  ریتانی له کو کۆمیسیاری بای به وه  وه کاربوونییه ست به ده ڕۆژی م که یه له 
ۆ   ناردووه ریتانیا منی تی به حکومه: (یاند ڕایگهدا، )11.10.1920( وتی ڕکه  له ب
ھاوکاریکردنیان  پناوی له وم،  کانی ئراق رککه رکرده و سه  ڵ پیران گه له ی وه ئه
 –خۆمدا رشتی  رپه ژر سه له خۆ ربه سهبی  تکی عاره زراندنی حکومه دامه  پناو له

ر سر  ، ھه)113، القضیة الکوردیة، الطبعة الثانیة، ل لدوڕه حمود ئه مه:  رچاوه سه
زراندنی  دامه ڕۆژیم  که یه  واتهدا، )25.10.1920( وتی ڕکه  لهی کۆکس، پرس

ی  یماننامه ڕبوونی په ر تپه سه نیو به و دوو مانگدوای  کڕ و ئراقی تی  حکومه
 قیب نه یالنی حمان گه بدوله عه(قی زیرانی ئرا رۆک وه کی بۆ سه یه نامه،  دا سڤره
وت  یانه ده  که  یکردووه وه دا باسی ئه یه مهو نا و، له ناردووه) 1841-1927
م  مه  کاکه:  هرچاو سه – وه ستنه ببه  وه ئراقه به ) تانکوردس(کانی کوردنشین  ناوچه

ک گومانھیچ  ب  ).41م، ل دوو توی یادداشتی شاردا، چاپی سیه  بۆتانی، له
  تکه وه ده زراندنی ئراق، دامه  بی له تکی عاره وه زراندنی ده دامه  ستی ئینگلیز له به مه
تی موسی کوردی  ڵ ویالیه گه بی له سرای عاره غداو به تی به ویالیه ر دوو ھه  که

  کان به کوردییه هناوچ ی وه ستنه به  پرسی کۆکسیش له ستی به مه  وه ، وه بگرته
ه  ه)ستی مو ویالیه(ی باشووری کوردستان  ملیانه لکاندنی زۆره  ، وه ئراقه   ب
  ، له)وودرۆ تۆماس ویلسۆن(ریکا  مه کانی ئه کگرتووه یه  رۆکی وته سه.  وه ئراقه
وبژیوانی خۆی   ت به باره دا، سه)22.11.1920( وتی ڕکه  له  کدا که یه نامه له ن

یمانی  نی بای وتانی ھاوپه نجومه رمینیا بۆ ئه دیایکردنی سنووری ئه پناوی 
کانی کوردن یان تورکن  دانیشتوانهی  زۆربه  ی که و خاکانه ئه: (ت ، ده نووسیوه
، ڤیچ الزاریڤ میخائیل سیمیۆنه: ( رچاوه سه –  وه تورکیا بمننه    ر به سه  پویسته

ری خۆی  ش کاریگه یه و نامه ئه ، بگومان)293، ل)1923-1917(المسألة الکوردیة 
پرسی   ت به باره کانی سه یمانه ھاوپه یتانیا ور بهوست گۆڕینی  ر ھه سه به  بووه ھه

کانی  خاه  ک له موو الیه ی ھه وه شیمان بوونه ت په تایبه کوردستان، به کورد و
  به  یی بۆ کورد که وه ته تکی نه وه زراندنی ده دامه و کوردستان   ست به یوه په

ری سای  دیسامبه مانگی  له. ر درابوو سه بیاری له  ی سڤره یماننامه په ی گوره
ی  یماننامه ر مۆرکردنی په سه ڕبوونی چوار مانگ به دوای تپه  دا واته)1920(

ی  خشه ئراق، نه  ریتانی له دا، سر پرسی کۆکسی کۆمیساری بای به سڤره
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کانی  خاه  یه و پۆژه ئه ی گوره  بهکی بۆ داھاتووی ئراق داڕشتبوو،  یه پۆژه
واوی باشووری  ته  وهرامۆش کردبوو،  ی فه یمانی سڤره کوردی ناو په  ست به یوه په

  ی که یه و ئراقی ئایینده ناو سنووری ئه  ی خستبووه)تی موس ویالیه(کوردستان 
ی  وه نهجومزینی،  زیز شه دکتۆر عه(:  هرچاو سه –کشابوو ی بۆ  خشه خۆی نه

دیڤید ماکداول، مژووی +  225لم،  یی نیشتمانیی کوردستان، چاپی چوارهڕزگار
ڕبوونی  دوای تپه ر ھهدیسان ). 348- 347م، ل که رگی یه رخی کورد، به ھاوچه
وتی  ڕکه  کان له ریتانییه ، به دا یمانی سڤره ر په سه به و نیو  ی چوار مانگ نزیکه

  کاتکا که له  وه ، ئه گۆڕێ  دا باسی ئۆتۆنۆمییان بۆ کورد ھنایه)24.12.1920(
ڤره په  ھشتاکه به  وتبووه که نه  یمانی سکردنه واری جک  یه  کو له روه ھه( – وه جک

:  تۆمارکراوه  یه ژماره م  ریتانیدا به ی بهیالتی کۆۆن زاره کانی وه  نامه گه به  له
)FO371/6467 Colonial Office, 12 April 1921 FO( ،کورد   ت به باره سه
ۆ  کی ئۆتۆنۆمیداری ناوخۆیی ده رتییه به ڕوه به  باس لهنیا  کوردستان، ته و کرت ب

  کوردستان له کورد ومدی،  لید حه دکتۆر وه:  هرچاو سه –ھیچیتر  کورد و
ستنی  و نیو دوای به  ش مانگ ی شه نزیکه .)98ریتانیادا، ل کانی به نامه گه به
دا،  ی قاھیره نی کۆنگرهست به  ر له ی مانگک به نزیکه و  سڤرهی  یماننامه په

نووسراوی   به) کۆکسریا  که زهرسی سر پ(غدا  به  لهریتانی  کۆمیسیاری بای به
  تی تازه تی بۆ حکومه ناردوویه  دا، که)22.2.1921( وتی ڕکهی )4/3330(  ژماره
 –ر ئراق  سه  نه دا کوردستانی خواروو بخه رمانیان پده فه و ئراقی زراوی  دامه
الم ناوخۆش،  رگانی سه وهم،  که چاپی یهر،  ی سیڤه کانی کۆنگره قه ده:  هرچاو سه

مانتارانی  رله کتی په کانی یه بوکراوه  لهبدولخالق،  سعود عه ی مه وه خوندنه
قیة،  هس لحه زاق ئه بدوله عه  له  که، 45کوردستان، ل  34لنی، تأریخ الوزارات العرا

دا ڕۆژ مان ھه  لهر  ھه ).  نووسراوه نه  که رگه ی به ژماره  وه داخه م به ، بهرگیراوه وه
ی )برت لۆوسیان  مارگهد ۆرترگ(مس گیرترۆد ب  دا)22.2.1921(  واته

کی بۆ  یه نامه) سر پرسی کۆکس( غدا به  ریتانی له ری بای به سکرتری نونه
  یدا داوای له که نامه  ناوبراو له  که،  زیرانی ئراقی ناردووه نی وه نجومه سکرتری ئه

باشووری (تی موس  داوای لکاندنی ویالیه  کات که زیرانی ئراقی ده نی وه نجومه ئه
ر داواکاری  سه لهزیرانی ئراقیش  نی وه نجومه ئه. ن بکه  وه ئراقه  به )کوردستان
  لهکۆکس، ریا  که هزی سکرتری سر پرسی  یه و نامه به ستنیان پشت به به ئینگلیز و
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باشووری کوردستان   ن که که ئینگلیز ده  ک داوا له یه نامه  دا به)7.3.1921( وتی ڕکه
منی  ، ئه مین قادر مینه ئه: ( هرچاو سه –ر ئراق  سه  نه بخه) تی موس ویالیه(

م  ئه ).84بعیس، ل عریب ته رحیل ته ته: عسیان ی به سکوچکه و ئراق ستراتیژیی 
بی  عاره ئینگلیز و کی ره سه  ره ستی ھه به و مه مژینه ئاواتی له  وه ره ی سه یه نامه

کانی خۆیان  واوی تواناو کۆششه ته ردوو الیان ھه  ش به ر بۆیه پکا، ھه ئراقی ده
ستیان  ده دا به)1925(سای  یان تا له کۆتایی  سته به م مه دی ئه ڕ بۆ ھنانه گه خسته

ی )79(  ڕه الپه ی گوره  به  وه. لکنرا  وه ئراقه  زۆر به دستان بهھناو باشووری کور
ورامانی،  زیز ھه بدولعه ر عه ی عومه)القضیة الکوردیة والمؤتمرات الدولیة(رتووکی  په

نوان   کاتکدا له ھیچ له کان  ئینگلیزه  که  ی کردووه وه مس گیرترۆد ب باسی ئه
زراندنی  پالنی دامه  نیازو نه  ئراقدا نه و دستان کورسانی داگیرکردنی باشووری 

نیا  کان ته وه واوی ھه کو ته باشووری کوردستان، به  له  بووه تکی کوردیان نه وه ده
پارتی : ( رچاوه سه -کورد دانی  فره بۆ ته  وه ی ئینگلیزهن الیه  له  مانۆڕک بووه

 و  دیراساتندیی  بی ناوه تهک مه –بی سیاسی  کته مه –دیموکراتی کوردستان 
 کورد ونووسی سیاسی  چاره و وت  نهوتی کوردستانی ئراق  ، نه وه تۆژینه

وری  ھه  به ی مس گیرترۆد ب کۆتایی قسانه م ئه). 34م، ل شی دووه کوردستان، به
تکی  وه پکھنانی ده  ت به باره ھنت سه موو گومانکی کورد ده ھهو   ماوی ته

 .C(  ژماره به   که ئراق  له کان ینگلیزهئ کی یه نامه گه به  له.  وه ئینگلیزه ن الیه  لهکوردی 
O. 730 -16( کهیوتی ڕ )کی و کراوهڕشیف  و ئهدا تۆمار)26.11.1921ڕاپۆرت 

کات  ده) یۆنگرت  ڕنۆد ھیوبه ئار  مجه( کی یه باسی یاداشتنامه   که ڕاپۆرته،  تدایه
  که  سر پرسی کۆکس وای الباشه: ( ھاتووه دا که ڕاپۆرتهشکی  به  له، کورد ور  سه له

می  که نگی یه ستی جه به مه(  وه ڕه پش شه له  کاربھنرێ که جۆرک به ی ئراق به ووشه
  به  رچۆنکی ناوببرێ پویسته و، ناوی کوردستان ھه ر ناوی ئراق بووه ھه ) جیھانییه

ئراق   کی کاتی له هی بۆ ماوهرچی بۆ ناچاریش  گه ئه ئراق بژمردرێ،  شک له به
 و  مان قارهحمودی  ھاوار، شخ مه سوڵ ڕه د مه محه:  هرچاو سه -   وه جیابکرته

 ی گوره  بهدیسان  ).108-106م، ل رگی دووه کوردستان، به خواروویی  که ته وه ده
  لهدا )10.10.1922( وتی کهڕ  له  ئراقی که –نگلۆ  ی ئه یماننامه می په ه)8(خای 

دا مۆرکرابوو، نوان ھیچ  ر سه ئراق سازش له نه  ریتانیا و به  نه: ( که  ھاتووهیان
) م نی سیه الیه(نکی تر  ھیچ الیه  ن که ناده   ڕگه، ن و شکی خاکی ئراق ناکه به
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ئراق   ک له یه رچهپا  ن که که نه  وه ندی ئه سه ھا ھیچیان په روه شکی ئراق ببات، ھه به
یلی، العراق في یشاشڤنتیچ مئیلۆڤیلبرت میخا ئه :رچاوه سه –نکی تر  الیه  بدرت به

ک  یه ر پارچه سه کردن له سازش نه  ستیش له به مه). 394سنوات األنتداب البریطاني، ل
ریتانیا  به  بوو، چونکه) باشووری کوردستان( تی موس شکی ئراق ویالیه یان به

  له  ئراق دابوو که  نی به دا، به)1922(یمانی سای  کاتی گفتوگۆی په له
و   دا بکات ته وه و ده ئه مافی  لهتی موس، پارزگاری  رکردنی پرسی ویالیه سه چاره

  کان بوو وای له ی ئینگلیزه پدانه و گفت ر ئه ھه. کاتن نهرامۆش  ندی ئراق فه وه رژه به
داوای  دا)11.6.1924( وتی ڕکه  له  ری ئراقی کرد، که نهزر نی دامه نجومه ئه

له ریتانیادا،    ر به سه هبرجک  مه  به تی موس بکات ویالیه  مافی ئراق له پاراستنی
تاح، تحلیل العوامل  زیز فه م عه مریه: ( رچاوه سه –  که وتنه ڕکهر  سه بیاردان له بری 

دا )1922(سای  کۆتایی  لهر  ھه). 9رکیة، لالت –التي رسمت الحدود العراقیة 
باشووری   ی که وه به راسان کردبوو کوردیان ھه) غدا بی به عاره ی ڕۆژنامه(

شورای   یشیان به- تی کوردستان حکومه و ئراق کی  یه پارچه  یان به-کوردستان
ی  ارهژم  لهکوردستان  ڕۆژی ی ڕۆژنامه  برد، بۆیه کوردستان ناوده رتی به ڕوه به

غدا  بی به عاره ی ڕۆژنامه: ( وه داته میان ده وه  یه مشوه دا، به)27.12.1922( ڕۆژی
  پی ده و ئراق   له  شکه زان به روا ده کا، ھه جۆرک باسی کوردستان ده  به

غدادا  ڵ به گه و ئابووریی له  ندیی باشی بازرگانی پوه  پارزگاری سلمانی، چونکه
زۆر جی داخن   و قسانه ئه" شورای کوردستان: " ی کوردستان ده کابینه  به.  یه ھه
م،  که چاپی یهتان،  وه ئیستراتژیی ده  نی، کوردستان ده حوسنی مه:  رچاوه سه –
 ھیچ گومانک ب  به). 2009می سای  چاپی دووه  له 342ل+  332م، ل که رگی یه به

غدا  به  ریتانی له بای به کۆمیسیاری ڕاپۆرتکی  لهکان  ی ئینگلیزه قینه هڕاست ڕووی
 وتی ڕکه  له  وێ، که که رده دا ده)کۆنوای دوبس رت ڕۆبهسر ھنری (
تی  زاره دا بۆ وه)NO. G. 4306 – C. O. 730-92(  ژماره به دا )10.2.1926(

ۆ   رین مافهتاییت ره سه  ت مافی ئۆتۆنۆمیش که نانه ته  و ریتانی ناردووه ی به وه ره ده ب
کانی تردا  وه ته ر خاکی نه سه و له  نی خاکی خۆیان نین خاوه  ی که وانه ته نه  مه و که ئه
باشووری کودستان یان (ی  که و خاکه  تی نی خاکی خۆیه خاوه  ، بۆ کورد که ژین ده

ش  وه رموون ئه وا نازانت، فه ڕه ر ئراق به سه  ته زۆر خراوه به و ه)تی موس ویالیه
ھاری سای  تا به ھه: ( تیایدا ھاتووه  دوبس کهسر ھنری  ی که ڕاپۆرتهله   شکه به
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رکردنی ئۆردووی  م ده کورد، به  خۆ بدرێ به بیاربوو ئۆتۆنۆمی ناوه) 1923(
ه  و داگیرکردنه نجامی ئه دا، ئه)1923(سای   له ڕواندز  تورک له   زۆر گۆڕینی ھنای

  ئیتر پویست به  کدا وایکرد که ناو خه ی له سه و ترو ته  ارامیئ  و  و ئاسایش ئاراوه
حمودی  ھاوار، شخ مه سوڵ ڕهد  مه محه:  رچاوه سه - کا بۆ کورد ئۆتۆنۆمی نه

چت  دهشپ). 646لم،  رگی دووه بهکوردستان،  خواروویی  که ته وه ده و  مان قاره
ی  یماننامه په  تی خۆیان له تایبه ستکی به و بۆ مه  کو تاکتیک نیا وه تهکان  ئینگلیزه
یی کوردستان، خۆ ربه سه و کوردی تکی  وه زراندنی ده دامه  دا دانیان ناب به سڤره
  کهرکاتک  ھه کاری بھنن تورک به و  ب عاره دژی  لهکو کارتکی فشار  وه ی وه بۆ ئه

ونندا وان کانی ئه ر بۆ داخوازییه سهوت  یانه نه ریتانی  گینا کۆمیسیاری بای به هئ، ن
ه تانیا بتوان تورکهری ر به گه ئه  که  هدابوو ڕه و باوه سر پرسی کۆکس له   کان بنت

باشووری   ست له ب ده ده  ئاماده  یمانی سڤره په  ریتانیا بگودانه وا به ای، ئهڕ
  واز له  ره نقه هش ئ مه گرێ، به ھه) باکووری کوردستان(نادۆڵ  ئه تی ڕۆژھه

یسۆر دکتۆر میم پرۆف(:  هرچاو سه –ھن  موس دهتی  ویالیه  لهخۆی کانی  ونه خه
 م ئه ی گوره  به ).33، ل1926-1918ی موس  ه سه نۆلۆژیای مه، کر مال ئۆڤه که

کان  ئاواتی ئینگلیزه  تاکه  وت، که که رده ی کۆمیسیاری با بۆمان ده بۆچوونانه
و لکاندنی باشووری کوردستان   کان به بۆ عاره  بی بووه تکی عاره وه دنی دهزران دامه

ھیچ مافکی   ی بیر له وه ئه ب  به،  وه بییه عاره  ته وه م ده به  بووه) تی موس ویالیه(
کۆمیسیاری کو  روه ، ھهن بکه چاو ڕهکانیان  ندییه وه رژه بهیاخود   وه نه کان بکه کورده

می  رگی سیه بهی )34(  ڕه الپه  له  بوت ویلسۆن، کهتانی ئاڕنۆد تالری بای به
دا، )بالد مابین النھرین بین والءین خواطر شخصیة وتأریخیة(رتووکی  په

وتی  که  وه کاته مان پشتاست ده که بۆچوونه   به  رمان سه پویست بوو له: (نووسی
ی فارس کان ی کورده وه جیابوونهکی و ر ھه ستمان بت ھه ده  له  ک که هڕگایموو  ھه
  رمان که سه  پویست بوو لهھا  روه ، ھهتی فارس شکست پبنین حکومه  له )ئران(

و بۆ   پشوو بنین بۆ خۆیان ی-تی موس ی ویالیه وه ره کانی ده کورده  واز له
 ورد وک(رتووکی  ی په)98- 97(کانی  ڕه الپه  له مدی، لید حه وه). تی تورکی حکومه

  ، که کردووه ک یه نامه گه به  به ی دا، ئاماژه)ریتانیادا کانی به نامه گه به  کوردستان له
  ی ژماره بروسکه  ریتانی به بهتی  وه دهی کان ییهتی کۆۆن زاره وه: (نووسیوتی

)FO.371/6348-8.3.1921(گری وهریتانیای کرد  ی به وه ره زیری ده ، ئاگاداری ج
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ی )64(ندی  قی به گۆڕینی ده  ت به باره یکات سه تورکیا ده  ی که و داوایه ن، به هند له  له
تکی کوردی  وه زراندنی ده دامه  به   نده یوه په  که) 1920(ی سای  یمانی سڤره په

کانی باشووری  ، مافی کوردهو کوردستان باکووری   دا له ئاینده  له خۆ ربه سه
تی  زاره ھا وه روه ھه.    وه کبگرنه دا یه ته وه م ده ڵ ئه گه دا لهداھاتوو  له  کوردستان که

کاتکی پویست   ی که وه ، له وه کاته ئاگادار ده  وه ره تی ده زاره ریتانی وه کۆۆنی به
و  گۆڕینی ئه پناوی له ، غدا به  ی کۆمیسیاری با له)سر پرسی کۆکس(  بدرت به

دی پوه  هک  یمانی سڤره ی په مادانه ). بوو ھه  وه تی کوردییه وه زراندنی ده دامه  یان بهن
ریتانی، بۆمان  ی بهکان ییهتی کۆۆن زاره ی  وه یه م بروسکه ڕۆکی ئه ناوه ی گوره  به
ڤره یماننامه ڕۆکی په ناوه  ڕی به باوه نیا تهک  ریتانیا نه به  وت که که رده ده ی س  
 پناوی له ی  که یماننامه ی په)64، 63، 62(کانی  دهکو داڕشتنی ما ، به بووه نه

ه باره سه.  بدا داڕشتووه عاره تورکیا ور  سه کانی خۆی به رجه پاندنی مه سه  ت ب
فای ئیمپریالیزمی  وه به ی ڕۆهتی ئراقی  حکومه ن الیه  لهنگ دروستکردن  ئاسته 

کورد،  ی وه ته کانی نه هماف  و  رهسڤی  یماننامه کانی په خاه جکردنی ریتانی بۆ جبه به
می  رگی دووه ی به)11(  ڕه الپه  می، له دھه لئه ئهھاشم ر  فه د موزه مه محهدکتۆر 

نی  نجومه ئهتی  رۆکایه سه: (دا، نووسیوتی)المجلس التأسیسي العراقي(رتووکی  په
  کانی ناوچه هچاوکردنی ماف ڕه  ت به باره دا سه ھیچ بیارکیان نهزیرانی ئراقی  وه

کانی  وه کۆبوونه  کو له ، به ھاتووه  دا)سڤره(یمانی  په  له  ی که وه کو ئه کان، وه کوردییه
چاو   که  وه تیکرده هڕدا )10.4.1922، 4.3.1922، 27.2.1922(انی ڕۆژ  له ک ر یه ھه
 مان ھه به ). ریتانی ڕای داواکردنی کۆمیسیاری بای به ره دا بخشن، سه و پرسه به

ر  ھه  ئران داوای لهتی  وه دهدا )1922(سای  ری کۆتایی مانگی سپتمبه  له  شوه
ه ده  سیا کرد، که  نسا و ره فهریتانیا،  بهتی  وو لۆزانداداھاتووی کۆنفرانسی   له  ئیتا
و   نوان ئران کانی  کوردییه  سنووری ناوچه دیاریکردنی پرسی   ت به باره سه

ی  وه ره زیری ده وه. رچاو بگرن به ئران له کانی تییه تایبه  هندیی وه رژه ، بهتورکیادا
ئیتر پرسی : ( که یاند ڕایگه  تی ئراندا وه ی ده و داواکارییه ئه می وه  لهریتانیا  به

ما،  تورکیا نه  ی ئۆتۆنۆمی بۆ کورد له تی کوردی یان ناوچه وه زراندنی ده دامه
ر گوڵ،  مارف عومه:  رچاوه سه –ر درابوو  سه بیاری له  یمانی سڤره په  کو له روه ھه

ه). 35، ل وه تانه وه یاسای نوده  ی کورد به له سه ندی مه پوه   بۆ زۆرتر تیشک خستن
ی )1.10.1923( وتی ڕکهی )543(  ی ژماره کهوسب  هب  ئاماژه ، ته م بابه ر ئه سه
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کۆنوای دوبس  رت ڕۆبهسر ھنری (غدا  هب  ریتانی له بای بهکۆمیسیاری 
ریتانیای  کانی به تی کۆۆنییه زاره بۆ وه  ، کهم هک ده )1928ری  ئۆکتۆبه -4.5.1923

ڤیکتۆر کریستیان ویلیام (ریتانی  زیری کۆۆنیالی به وه  وکاته ئه  ، که ناردووه
-24.10.1922(نوان  ی ماوه له و،   بووه) 6.5.1938-31.5.1868کاڤیندیش 

گفتوگۆی   ئمه  الم وایه: ( ، نووسراوه بووه دا پۆستی ناوبراوی ھه)22.1.1924
ین  تورکیا بده  رمی به تا گفتکی فه ره ر بتوانین سه گه ین، ئه که ل ئاسان ده سنوور گه

یی ناوخۆیی خۆ ربه سهبیری پدانی   ستمان له ده  وه ھۆی گۆڕانی بارودۆخه وا به که
ڕی  په و به  یه وه و، ئامانجمان ئه یه دا ھه) سڤره(یمانی  په  له  که  تووهگر کورد ھه  به

  ر سنوور که ی سه کوردانه  و ناوچه موو ئه گفتوگۆدا، ھه نجامی ئه له توانای خۆمان، 
:  هرچاو سه -  وه ئراقهرتی  به ڕوه ر بهژ  ینه تی موس، بیانخه ر ویالیه به  ونه که ده

م  ییی ئه وه ته وی گۆڕینی باری نه ھه و رکوک  کهی  بانی، ناوچه هدکتۆر نوری تا
ی کۆمیسیاری بای  بروسکه ).123ل ،1998سوید  م، ، چاپی دووه یه ناوچه

 Sir Henry Robert -  کۆنوای دوبس رت ڕۆبهسر ھنری (غدا  به  ریتانی له به
Conway Dobbs( ،کی ئه ز گه ڕه  به  کهمانی بووه پسپۆر  ن  له و سانی نوا

و  دا ئه)1928ری  ئۆکتۆبه-4.5.1923(نوان  ی  ماوه و، له  دا ژیاوه)1871-1934(
بۆ ،  ریتانی کاریکردووه تی کۆۆنیای به حکومه ندی وه رژه بۆ بهو   بووه ی ھه پۆسته

نی زراند دامه کورد وان پرسی و ئه  خات که ریده ریتانی ده کانی به ۆنییهتی کۆ زاره وه
گرنگ   وه ال یان بهکانی کورد تییه وایه ته نه  یی کوردی یان مافهخۆ ربه سهتی  وه ده
کۆمیساری دیسان دا )17.2.1925( وتی ڕکه  لهند ساک دواتریش  چه خۆ.  بووه نه

کدا بۆ  یه بروسکه  له، )سبودی کۆنوا رت ڕۆبهھنری سر (ئراق   ریتانی له بهبای 
 –ت ئامیری لیۆپۆلد چارلیس ماوریس ستین(  کهریتانی،  کانی به ییهۆنتی کۆ زاره وه

Leopold Charles Maurice Stennett Amery(زیری  وهوکاتیدا  ، له
له   وهو،  دا ژیاوه)16.9.1955-22.11.1873(نوان  ی ماوه له   ، و کۆلۆنیای بووه

کۆمیسیاری ،  بووه دا پۆستی ناوبراوی ھه)4.6.1929- 6.11.1924(نوان  ی ماوه 
 ئه(  که  ردووهی ک وه باسی ئهبا کۆمیسیۆنی (ندامی  ی ئه)پاولس. ی کۆلۆن

غدا  به  مان سادا له کی ھه مانگی یه  له  که ،)موستی  ویالیهی  کشه ی وه توژینه
  ، که)31.8.1932-17.3.1860 حسقیلساسۆن (زیری دارایی ئراق  وه  به  بووه

تر کیا کامیان زورتو و ئراق   له ک ر یه ھه( : گوتووه  ئراقی بووهکی  یه که جووله
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) وتی تورکی کۆمپانیای نه(ڵ  گه له وت رھنانی نه و ده  ڕان گهستی  چیاوگی گربه
د  سعه ئه  سروه  دکتۆره:  هرچاو سه – ویان درت به تی موس ده ستت، ویالیه ببه

-1914یة االولی الی نھایة مشکلة الموصل سابیر، کوردستان من بدایة الحرب العالم
 وتی ڕکه  له ،چوو ر مانگکی پنه ھه.  )308دراسة تأریخیة وثائقیة، ص 1926

 و رکوک  که  وت له رھنانی نه و ده  ڕان ستی گه م گربه که دا یه)14.3.1925(
وهئراق  ریتانیا و به نوان  لهکوردستان باشووری  ڵ  گه له فتاو پنج ساڵ حه ی بۆ ما

د سابیر، کوردستان  سعه ئه  سروه  دکتۆره(:  هرچاو سه – کۆمپانیای ناوبراو واژۆکرا
دراسة  1926- 1914من بدایة الحرب العالمیة االولی الی نھایة مشکلة الموصل 

ھشتا باشووری کوردستان   که کاتکدا  له  وه ئه). 310تأریخیة وثائقیة، ص
 کاتدا مان ھه  له ر ئراق و سه  خرابووه رمی نه فه کی یه شوه  به) تی موس ویالیه(

وژینه(ی کشاند وه یه مانگی  له  که، )تی موس ی ویالیه کشه ی وه کۆمیسیۆنی ت ری  نی
تی  ویالیه(باشووری کوردستان   دا له)1925(مان ساڵ  ھهپریلی  کو مانگی ئه تاوه

موس(ینه ستی به مه  به،  دا بووهکۆتی ئه اوهخ  له  وه لم خاکه ندار  )ویالیه تی موس( ،
ک  یه ر شوه ھه به  ی دابوو که وه کی بیاری ئه ریتانیا پشه به ی وه ر ئه به لهچی  که

و  ستی ئه گربه  بلکن، بۆیه  وه ئراقه  به) تی موس ویالیه(بت باشووری کوردستان 
ڵ  گه وخۆ له هڕاستکوردستانی باشووری  و رکوک  کهوتی  ی نه رھنانه و ده  ڕان گه

شاندی   نه تورکیا و  ریتانیا، نه به  کان، نه وه ته ی نه ه کۆمه  نه. میری ئراقدا واژۆکرد
یان  سته و گربه تی موس پرۆتستی ئه ی ویالیه ی کشه وه کۆمیسیۆنی توژینه

ئراق،   له  ییهشک ن به رمی فه  بهتی موس  ویالیه  ھشتاکه  یانگوت که کردو، نه نه
تی موس  خاکی ویالیه  وت له رھنانی نه و ده  ڕان ستکی گه بت ئراق گربه چۆن ده

تی موس مۆر  تدارانی ویالیه سه ده کورد وجیاتی  دا له)باشووری کوردستان(
  ڕیان به کان باوه وه ته ی نه ه کۆمه و ئراق  ریتانیا و به  خات که ریده ش ده مه ئهبکاتن؟ 

زراندنی  مافی دامه  ت به باره سه  بووه نه  ی سڤره یماننامه کانی په نده جکردنی به جبه
یاداشتکی  می وه  له ر ھه. ر خاکی کوردستاندا سه له خۆ ربه سهتکی کوردی  وه ده

سر ھنری (غدا  به  له ریتانی بای به بۆ کۆمیسیاری  مردا که حمودی نه شخ مه
دا )4.11.1925( وتی ڕکه  لهناردبوو، کۆمیسیاری با ی )بسوای دوکۆن رت ڕۆبه

و بیاری  ریتانیا سوره تی شکۆداری به حکومه: (یبووسحمودی نوو بۆ شخ مه
شانشینی  ی چوارچوه  لهب باشووری کوردستان  ئه  که  رکردووه کجاری ده یه
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 و ترازاندنیپیکۆ –، سایکس رزنجی لی به ید عه د سه حمه ئه : رچاوه سه -ئراقدا بت 
ی کۆمیسیاری بای  مه وه م ئه ).81ی کوردی باشوور، ل ری کشه مسه جه
لکاندنی  رمی فه  به  ر له ی مانگک به نزیکه  به  بس، کهوسر ھنری دریتانی  به

، بۆمان  حمودی نووسیوه بۆ شخ مه  وه بییه ئراقی عاره  باشووری کوردستان به
ی  ه و کۆمه ریتانیایه ستی به ده لکاندنی باشووری کوردستان به  که    وه هکات ڕوون ده

 و خواست   خکیش به ھیچ بایه  وهج بکات،  جبه  که بت بیاره کان ده وه ته نه
      .  ب عاره  درته ی ده که زۆر خاکه و به  کانی کورد نادرت زووه ئاره
،  بووه کیان بۆ کورد پنه یه رنامه کان ھیچ به هش ئینگلیز انهم موو ئه ڕای ھه ره سه  
 سای  له  کانی خۆیان که و پالنه خشه جکردنی نه وان ھاتبوون بۆ جبه کو ئه به
و   ریتانیا، وتی فارس ، بهڕوسیا(  له ک ر یه ھهن  الیه  لهکۆمیسیۆنک  دا)1911(

وتی سنووری نوان  کۆمیسیۆنی دیاریکردنی(ناوی  به) تی عوسمانی ئیمپراتۆریه
سنووری باکووری خۆرئاوای وتی   بووایه ده  که، بووزرا دا دامه)عوسمانی فارس و

ه ئه داڕاستی له م  به ن، تی عوسمانی دیاری بکه وه دهڵ  گه فارس له   و کۆمیسیۆن
  خۆیاندا، دوو له نوان  لهکرد  ده  و ناوچانه شکردنی ئه کاری بۆ دابه  وه ژره له
 – مینۆرسکیڤالدیمیر فیدۆرۆڤیچ (میان  که یه  که  و کۆمیسیۆنه ندامانی ئه هئ

Vladimir Fedorovich Minorsky(تناسی ڕۆژھهو   ی دیپلۆمات له   که ڕوسیا
تی  رایه ی نونه ندامی لژنه ئه،  دا ژیاوه)25.3.1966-5.2.1877( نوان  ی ماوه 

. دی. ئچ. جی(کۆلۆن  میشیان دا، دووه وه ره کۆمیسیۆنی سه  له  بووه  هڕوسیا
  و کۆمیسیۆنه ئه گری خشه شی نه رۆکی به سه  که، ) G. H. D. Ryder – ر ڕایده
 .گری ھیند خشه زگای نه ده رۆکی سه  به  هدا بوو)1914( سای  له ، دواتر  بووه

  بهدا )1913( سای  له  وه مره حمودی نه کردنی شخ مهندی پوه  کو له روه ھه
وبراو لهرانی  نونه   ، که وه هکان ڕوسهو   نسی ره ئینگلیز، فه  دا له وه ره سه  کۆمیسیۆنی نا
می  ، وه که ناوچه  کان ھاتبوونه وییه فه سه و عوسمانی ستنیشانکردنی سنووری  بۆ ده

، ئراق بۆ ئینگلیز،  دراوه  ت ھهڕۆژشکردنی  دابه  بیار به: مر وان بۆ شخی نه ئه
 -  وتووه ر روس که تی موس به زائیر بۆ ئیتایا، ویالیه نسا جه ره سوریا بۆ فه

ری  مسه جه و ترازاندنیپیکۆ –سایکس ، رزنجی لی به ید عه د سه حمه ئه:  هرچاو سه
  شک له به(  یه و ناوچه شکردنی ئه دابهدواتریش ). 19لی کوردی باشوور،  کشه

. ژرابووداڕ  وه ه)سایکس پیکۆ(ی  یماننامه په   ر له ھه) ڕاست تی ناوه خۆرھه
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–نکارێ پۆی ڕایمۆند(نسا  ره رۆک کۆماری فه سه  یمانی سڤره په  ت به باره سه
Raymond Poinkare (وان  له  ، کهنی  نسا)دا )15.10.1934- 20.8.1860

 له یشبۆ سجاررۆک کۆمارو  دا سه)18.2.1920-18.2.1913( نوان  لهو،  ژیاوه
 و )9.6.1924-15.1.1922( ،)21.1.1913- 21.1.1912(نی نوان ی سا ماوه 
ی  که یمانه په: (تی گوتوویه  زیران بووه رۆک وه دا سه)23.6.1926-29.7.1929(

  له  که یه کارگه(کاندا واژۆکرا  وه ته ی نه ی سڤره کارگه  له -  یمانی سڤره په –تورکیا 
موو  ک ھه ش وه یمانه و په و ئه )کا ی دروست دهفرو ئامانی چین ده  که  سڤره

حمانی قاسملو،  بدوله دکتۆر عه:  هرچاو سه -   شکانی ئاسانه  کارگهکانی  مه رھه به
   ).57-56کانی  ڕه الپه کورد، و کوردستان 

ردنی پشتیوانیک   بۆ نموونهزۆرن،   سڤرهیمانی  په کردنی ج نه جبهی کان هھۆکار
مریکی  رۆکی ئه سه ن الیه  لهستی  ده گرتنه ت سه ده  لهر  به نھنی  به مالی تورکیای که

 نوان  له  که، )Warren Gamaliel Harding - یل ھاردینگیل ن  گامهواری(
دا )2.8.1923-4.3.1921(نوان  ی ماوه له و  دا ژیاوه)2.11.1865-2.8.1923(

شدا دوای له ،  ریکا بووه مه کانی ئه کگرتووه هی  ته نۆی ویالیه بیست و  رۆکی ژماره سه
ی  بۆ کۆنگرهندامی سیناتۆری  ئه) ھاملتوی لوی(مریکی  رۆکی ئه وارین ھاردینگی سه

 پناوی له تی تورکیان کرد  وه و ھاوکاری زۆری ده  ناردو پشتیوانیلۆزان 
ھۆکارکی تری . یمانکی نودا داڕشتنی په و  سڤرهیمانی  کردنی په پووچه

ڕاندنی سوپای یۆنانی بوو،  رپه و ده  تکشکاندن  یمانی سڤره امۆشکردنی پهر فه
 وتی ڕکه نوان  له  که ،دا)اریااکس ڕووباری( ڕی شه  لهتورکیا  ی وه ئهی دواش  مه ئه
، زمیر ئه( کانی شاره  لهکان  ی خایاند، توانی یۆنانیه)16.9.1922کو  تاوه 24.8(

 ی نزیکه ،و  رکات دا ده) مۆدانیاو   ، بورسه ھر، کوتاھیه جاک، ئاسکی شه ، بیلهاتراکی
 ،ن بکه  که واوی شاره ته ۆیو کۆنت  بکوژنزمیر  ئه  لهزار سیڤیلی یۆنانی  ھه) 100(

 -دمیراڵ کالسرۆپ ئه(ریتانیا  بهکانی  ھزهپشتیوانی   بهکان  یۆنانییه  که پشتر
Calthrope (رشیان کردبووهکهله ، تورکیا ور  سه  ھوتی ڕ  )دا )15.5.1919

کیاو(  دژی  لهتاتورک  ئه  کهی  و کوشتاره ئه نجامی ئه له  .بووکردریگیان دا)زمیر ئه ترا
ڕ  و شه  شکری تورکیا بدات الماری له بوو په ریک ریتانیا خه ی، بهبووکان کرد یۆنانییه

 – ستی مۆدانیا ئاگربه( توانی  کانه م تورکیا زیره به یان دروست بت،نوان  له
Mudanya/Mudania (یا و، ریتانیا به ڵ گه لهکه   لهدا نسا ره فه ئیتاوتی ڕ 
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  دا یۆنانیش)14.10.1922( وتی ڕکه  لهدواتریش  و دا مۆر بکات)11.10.1922(
و داردانیلیس   نبۆڵ سته ر ئه سه ری تورکیای به روه و سه سته و ئاگربه کانی ئه رجه مه
نوان  ی ماوه له مۆدانیای تورکی  شاری  له  سته و ئاگربه کانی ئه یشتنهدان .ندکرد سه په
تی  رایه نونه  ت ئینینۆ به سمهیع  کشا، که  ی  ڕژهدی )3.11.1922-11.11.1922(

ر  سه لهنسی  ره ڕاڵ شارپی فه نه ژه ریتانی و بهنبی ئیتای، ھارینگتۆنی  ، مهتورکیا و
و مازاراکی   ڕاڵ سارییانی نه ژه  له ک ر یه ھهدواتریش   ، کهوتن ڕککهند خاک  چه

: م که خای یه: بوون  مانه یان ئهخا گرنگترین  کهیان مۆرکرد،  که وتنه ڕکه یۆنانی
 رجک مه  به داڕۆژ  پازده ی ماوه له ت  تراکیای خۆرھه  کانی یۆنان له وی ھزه کشانه

کی تورکی  زراندنی سوپایه وی دامه ھهو   نرت راکیا نه تورک ھزی خۆی بۆ ته
  یهرتی به ڕوه بهو   کان ربازییه سه  واوی ھزه ی ته وه کشانه :م خای دووه. وێ دات له نه

تی  سه ژرده کانی ناوچه  له: م خای سیه .خاکی تورکیا ری رانسه سه له کان  یۆنانییه
ی  وه و کشانه  نست تاکو چۆکرد ده  گرنه ت ده سه کان ده یمانه کان ھاوپه یۆنانییه

  وه کانه یمانه ستی ھاوپه ده ت له سه کردنی دهست ڕاده: م خای چواره .کانی یۆنانی ھزه
.  کانی یۆنانی ی ھزه وه ای کشانهدو ڕۆژ) 30(  وه الی زۆره ستی تورک، به بۆ ده

دوای واژۆکردنی  ۆڵ تانب سته ئه  یمانان له کانی ھاوپه ی ھزه وه مانه :م یه خای ده
 دات ن ده به  ره نقه ئه  تی تورکی له حکومه: م خای سزده .کی کجاره یمانی ئاشتی یه په
ت بنرت یان  راکیای خۆرھه دات ھزی سوپا بۆ ته وده ھه  ک نه یه شوه ھیچ  به  که

کورد من مۆ، موقف ال لیم قادر شه سه: ( رچاوه سه - زرنت  وێ دامه ک له سوپایه
  ). 186-185، ل1922-1919حرب االستقالل الترکیة 

ھزبوونی  به دوای له ر  ھه  که کان ڕوسه تورک و کانی نوان یهندی پوه  ت به باره سه
و  ئه نجامدا ئه  لهتاوای لھات بوو،  ده ترو پته ڕۆژ دوای له  ڕۆژ  وه کانه مالییه که

 وتنی ڕکه ورز ئاستکی به  یشته گهدا )3.1.1920(  وتی ڕکه  له یان یهندی پوه
ی  ڕبوونی نزیکه دوای تپه .مۆرکرا ردوو ال ھهوان ن  ی)ر پۆل لکسانده ئه( ی نه دووالیه

نیشتمانی  نی نجومه زراندنی ئه ھا دوای دامه روه و ھه هوتن ڕکهو  ر ئه سه پنج مانگ به
جیۆرج ڤاسیلیڤیچ چیچرین (تی سۆڤیوکاتی  ئهی  وه ره زیری ده وه ی تورکیا، وره گه
– Georgy Vasilyevich Chicherin(، وان  ی ماوه له   کهن)12.11.1872-

دا پۆستی ناوبراور )1930-13.3.1918(نوان  ی ماوه له و،  دا ژیاوه)7.7.1936
و،  ناردووه  نه نجومه و ئه کی بۆ ئه یه دا نامه)2.6.1920( وتی ڕکه  له،  بووه  وه سته ده به



170    شاری موس  ییکوردستانتمژووی 

و   ییخۆ ربه سه پناوی له کات  میری تورکیا ده  ڕامیاریکدا پشتگیری  نامه  له
دکتۆر مارف  – نی ناوبراو دیاریکردووه نجومه ئه  ی که و سنووره ئه پاراستنی

بگومان .  )22، ل وه تانه وه یاسای نوده  ی کورد به له سه ندی مه ر گوڵ، پوه عومه
  ی به)تی موس ویالیه(ی تورکیا، باشووری کوردستان  وره نی نیشتمانی گه نجومه ئه
ن  ندی پوهوپش چوونی  ره دوای به .تورکیا دانابوو خاکی  لهشک  به نوا
بۆ زۆرتر تاتورک بوو  پیاوی ئه  کهت  ھجه قی به کان، حه ویکه لشه و به  کان مالییه که
  لهر  ھهکان  مالییه و که  ویک لشه ی به وه لکنزیککردنهو   کان ڕوسهرنجاکشانی  سه

تاتورک حیزبی شیوعی  مال ئه فا که ھاندانی مسته ر داواو به سه دا له)1920( سای
 کان ڕوسه لینین و  له انوای  که نبووش  هانو ھۆی ئه ر ھهزراند،  تورکیای دامه

 زترینھ به. ن بکهی  که ته حکومه تورک وتا ئه  له کارکدا پشتیوانی موو ھه  لهکردبوو، 
ۆ   وه ڕته گه ده ڕوسیاکانی  کۆمۆنیستهو   مالی تورکیای که نوان ندی پوه ب
وی  ھه  له ڕوسیا تورکیا والیان  ر دوو ھه  ، کاتک که)1920(ی ڕاستی سا ناوه

شی  المارکی ھاوبه و په  پالن  له .ن رمه ئه کورد و دژی  لهپالندانان بوون 
ر  سه  کرایهدا )2.12.1920( وتی ڕکه  له  کهکاندا،  مالیسته و که  کان ویکه لشه به
  تورکه کان پشتیوانی هڕوسدواتریش  ،ڕوخاندیان )رمینیا ئه(تی  رمینیا، حکومه ئه
ۆ .  یمانی سڤره په کردنی ج نه جبه کرد له ده کانیان و شۆڤینییه  رست پهز گه ڕه ب

 مانگی  له، )پاڤلۆڤیچ. اس ملی ئه(ناوی  ی سۆڤیتی بهناسراوی کر توژه  نموونه
میری  ڕووخانی ر له ک مانگ به ی یه نزیکه  دا، واته)1920( ری سای نۆڤمبه

کانی ئینگلیز پووچ  رمینیادا، پیالنه ئه  تی له شۆڕشکی سۆڤیه: (ت رمینیا ده ئه
دا  ئمه دژی  لهخۆی ی  سته تکی کوردیی دارده وه کتی ده ره گه  ، که وه کاته ده
ی نیشتمانیی کورد،  وه بزووتنه ت و سۆڤیهلی،  کوردۆ عه : رچاوه سه -   زرنت ابمهد
دا یاداشتک )1920(سای ری  پتمبهس  له کان ڕوسه ش وه ڕای ئه ره سه). 35ل
ی  وه ته باتی نه وی، پشتگیری خه میری شووره(:  تیایدا نووسراوه ریتانیا و به  نه ده ده

ی  وه شاندنه وه ھه  ت به باره کات سه کانی تورکیا ده وه هپشتیوانی ھ. کات تورک ده
.  وه ترسییه مه ر به  خاته ی ده که کتیی خاکه و یه  ییخۆ ربه سه  ، که) سڤره(یمانی  په

لی،  کوردۆ عه : رچاوه سه – پشته لهی ڕوسیایدا گشت ھاووتیانی  باته و خه تورکیا له
 تی رۆکایه سه  بهت  میری سۆڤیه.  )39کورد، ل ی نیشتمانی وه بزووتنه ت و سۆڤیه

چی  ، که کانی جیھانه سته ژرده  وه ته ری نه کهڕزگارو   پشتیوان  گوایه  ھاوڕێ لینین، که
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یی  سته ژرده دات به ده   ڕژهو، د  ران وسنه مکارو چه پشتیوانی سته  دا بۆته لره
زراندنی  بت دامه ین بۆ ده ا تناگهھ روه ھه! کو کورد کی مافخوراوی وه یه وه ته نه
دهو  تی کوردی تا ئه وه ده وکات  تی ئه سۆڤیه  ت بووبت؟ دیاره سۆڤیه دژی  له   یه ڕا

! زانی ده تی مرۆڤایه  و دژ به  شۆڤینی  تاتورکی ی ئه وه بزووتنه  شک له به  خۆیان به
له تورکیا کرد   ان لهپشتیوانی زۆری یش،)لۆزان( ی کۆنگره  له کان ڕوسهھا  روه ھه

دا )1930( سای  لهدواتریش . یمانی لۆزان په  به  یمانی سڤره گۆڕینی په پناوی 
لیز برزن کوریر به(یامنری  په   و درۆ بۆ شۆڕشه  وختانک ب ۆمهک ی سۆڤتیی)ر

ئامانجی شۆڕشی کوردستان، : (نووس ده ست و به ده کانی کورد ھه وازییهیخڕزگار
کانی ئیمپریالیزمی  ندییه وه رژه ڵ به گه بۆ کورد، له  یهخۆ ربه سهتکی  وه نانی ده وه پکه

کتیی  کی ستراتیژی دژی یه گایه پایه دا که ناوچه له وێ  یه ده  وێ که که ئینگلیزدا رکده
یی ڕزگاری  وه مزینی، جونه زیز شه دکتۆر عه:  رچاوه سه -   بن  وه ت پکه سۆڤیه

دییه وه رژه ر به گه ئه  یره زۆر سه). 96کوردستان، لنیشتمانیی  ئینگلیز  کورد وکانی  ن
تکی  وه ند ده تک یان چه وه ده کان ئینگلیزه  وکاته ئه  ،جووت بوونایه ترک ڵ یه گه له

بیان دروستکرد  ئراق بۆ عاره  ی له هت وه ده و کو ئه روه ، ھهکرد کوردییان دروست ده
  بوایه ده  یامنره و په ئه.  دا که ناوچه له بی  تکی تری عاره وه ند ده ڵ چه گه له

ستی ئیمپریالیزمی  رده سه  سوریا له و ئراق   بی له تی عاره وه زراندنی ده دامه
وان  ی ئه وه ئه  ک کوردستان که نه ،ت بزان دوژمنی سۆڤیه  نسی به ره فه ریتانی و به

   !شی کرد دابهن ئیمپریالیزم داگیرو  پی ده
سای  کۆتایی  له دا،سادوو ی  نزیکه ی ماوه له یان توان  کان زۆر لزانانه تورکه  
کانیان  ڵ دوژمنه گه له  نامهیمان په شت ھه، دا)1921(کو کۆتایی سای  وه تاوه ه)1919(

ه  وهبو نه  هتورکیا وڕبوونی  باوه  له  یه ننامهیما په  ه و کۆمه ستنی ئه به. ن مۆربکه  ب
ست  ده پناوی له  نیا کو ته ستوون، به ڵ به گه یمانی له ی په وانه تی کردنی ئه دۆستایه 

)  سڤره(ی  یماننامه پھنانی پهس  ره و ھه  کان یۆنانییه کورد وتاڵ بوونیان بۆ  به
خۆیان ندی باکانی  وه رژه به پناوی له نیا  ته  یمانانه و په کی تر ئه مانایه  ، به بووه
 وتی ڕکه  نبۆل له سته ئه وتنی ڕکه  لهش بریتیین  که یمانه په شت ھه . بووه

 ی وتنامه ڕکه( ر سه بوو له  وه خت کردنه جه  ت، که ڵ سۆڤیه گه دا له)29.11.1919(
و   ستبوویان رمینیا به ناوبردنی کۆماری ئه له پناوی له   که) 1919(ی سای )باکۆ

رمینیایان  شدا کۆماری ئه المارکی ھاوبه په  دا له)2.12.1920( وتی ڕکه  لهدواتر 
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ت،  ڵ سۆڤیه گه دا له)15.4.1920( وتی ڕکه  لهندروم  ئه ی وتنامه ڕکه، ڕوخاند
دا  گه ئاشتی له وتنی ڕکه زیاتر   که، مۆرکرا دا)13.3.1921(  وتی ڕکه  لهڵ ئیتایا

 وان پیان وابوو له ئه  ، چونکه وه بووه تورکیا نزیک ده  یۆنان له دژی  لهئیتایا 
چی یۆنان زۆری  که  وتووه رکه میان به تی عوسمانی که وه دهشکردنی میراتی  دابه 

 وتی ڕکه  له  که نسادا ره ڵ فه گه له)  ره نقه یمانی ئه په( ناوی  یمانک به په،  وتووه رکه به
  له   که کان نسییه ره فه ورک وتی نوان م یمانی دووه په دا مۆرکردا،)20.5.1920(

 Henry Franklin–ھنری فرانکلین بویون ( ن الیه  لهدا )20.10.1921( وتی ڕکه
Buen ( مۆرکرا،    ره نقه تی ئه ی حکومه وه ره زیری ده گی وه مال به سف کهو یو

نسی  ره هکانی ف رچوونی ھزه ج ده ستبه داوای ده  هوتن ڕکهو  کانی ئه نده به  له کک یه
نی  مه قه ک و ته واوی چه ته  که رجک مه  به، )باکووری کوردستان(نادۆڵ  ئه  کات له ده
کانی  کوردییه  ناوچه  ندکی تردا ھاتبوو که به  ، له جبن کانیان بۆ تورک به ئامره و

دوای . نسا بدرن ره فه  ئاوای کوردستان بهڕۆژب بناری  و عاره  ، کوردداغ زیره جه
کی  یه دا یاداشتنامه)17.11.1921( وتی ڕکه  له نسی ره تی فه حکومه  هوتن ڕکهو  هئ

ڤره نسا ره تی فه حکومه(: تیایدا ھاتبوو  ریتانی که تی به نارد بۆ حکومه به  س  
ر  سه له بیاری   هتورکیا و ن الیه  له  نت، چونکه وتوو داده کارکه  لهکی  یه نامهیمان په
یاسای   ی کورد به له سه ندی مه پوهر گوڵ،  دکتۆر مارف عومه:  هرچاو سه -  دراوه هن

میری   که  کردووه  وه شی به ئاماژهگوڵ دکتۆر مارف ر  ھه .)34، ل وه تانه وه نوده
  که یاند ڕایگهرمی  کی فه یه شوه بهدا )1921(ری سای  مبهسدی مانگی  لهنسی  ره فه
 وتی ڕکه  لهک وتن ڕکه.  وه دا بخشنته ی سڤره ننامهیما په  خوازت چاوک به ده
ھا  روه ھه، کان ڕوسه  یان دا به)قرم(ی  ناوچه  که کان ڕوسه ڵ گه دا له)16.3.1921(

میان  که یه  ، کهدا وه ره سه  لهم پدان  پشتر ئاماژه  ی که هی وتنامه ڕکهو دوو  ئه
شیان  وی دیکه ئه ودانسا ره فه ئیتایا و ،انیاریت ڵ به گه بوو له) ستی مۆدانیا ئاگربه(

 وتنی ڕکهمی  که خای یه ی گوره  به. ڕوسیاڵ  گه بوو له )ر پۆل لکسانده ئه(یمانی  په
  یماننامه و په  وتن ڕکهواوی  ت، ته سۆڤیه تورک وتا ی نوان ئه)16.3.1921(

 ھیچ  بهنانت  تی دان تی سۆڤیه ھا حکومه روه ، ھه وه هکرن ڵ ده پوچهکان  کۆنه
زۆر  ت یان بهناب نه تورکیا دانی پدا  تی که وه کی نوده یه یماننامه و په  ک یه نامه گه به
تی  وه ستکاری کردنکی نوده موو ده ا دژی ھهمان کاتد ھه  لهپنن،  ریدا بسه سه  به

. دا ناکۆک بت)ی نیشتمانی تورکی ننامه به(ڵ  گه له  سنووری تورکیا که  بت له
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ری تورکیا بوو بۆ  روه سه و  سڤرهیمانی  ستی په به یاندا تورکیا مه وه بگومان له
ی  وره نی نیشتمانی گه نجومه ئه(ی ناوبراو  ننامه به ی گوره  به  که  تی موس، ویالیه
خاکی تورکیا   شک له به  ی به)تی موس ویالیه(باشووری کوردستان ) تورکیا
ه ، ئه وه ریگرنه یانتوانی وه خۆشی نه  و به  ئاشتی ڕگای  لهر  گه و ئه داناوه   وکات

تی  ستی ویالیه به تورکیا مه  ، بۆیه وه ریگرنه ن وه ده وده ڕ ھه و شه  ک ھزی چه به
 مال  فا که ی مسته ره نقه تی ئه حکومه ک الیه له   چونکه،  یمانی ناوبراو بووه په و موس

  هک هیمان کو په یمانی سڤره، به په  نابوو به ی یشدان  واژۆکردبوو، نهی  که مهیماننا په  نه
  زیرانتی رۆک وه و سه-نبۆڵ سته تی ئه ی حکومه)م شه دی شه مه سوتان محه(کاتی  له
ریق ھادی پاشای  ری فه فسه ئه( ن الیه  لهدا )رید پاشا د عادل فه مه محه زاوا/دامات(

تی  زاره وه ڕاوژکاریگی  خاس به شاد ڕهڕ،  رکانی شه هی ئ سته رۆکی ده سه
 : رچاوه سه – کرابوو واژۆ سوفی تورک یله و فه  گی ھۆزانڤان تۆفیق به زا ڕهو  وه ره ده
شی  حمود، به کانی شخ مه شۆڕشه و ئراق حلمی، یادداشت کوردستانی  فیق ڕه
 ی گوره  به  ، چونکهدابوو هر ن سه بیاریان له وانیش م ئه ، به)174م، ل که یه
و   نسا، یابان ره ریتانیا، فه ئیتایا، به  له ک ر یه ھه  بووایه ده  ی سڤره یماننامه په

م  ، به وه جکردنه واری جبه  بخرته ی وه بۆ ئهن  بکه  که یمانه اندنی پهڕاست کان هتورک
میخائیل :  هرچاو سه(وو ر کردب سه لهاندنی ڕاست  بوو کهئیتایا ت  وه ده  تاکه

ویش دواتر  ئه  که، )208، ل)1923-1917(، المسألة الکوردیة ڤیچ الزاریڤ سیمیۆنه
ی ک الیه له  ،کرد نهر  سه لهاندنیان ڕاست کانی تر وته  ، ھیچ کام له وه شیمان بووه لی په
شک  به  هتی موسی ب ویالیه )28.1.1920 – ی نیشتمانی تورکی ننامه به(  وه تریشه

مال  که(کان  مالیسته ڵ که گه له  یمانه په  ه و کۆمه ستنی ئه به. تورکیا دانابوو خاکی  له
تی  حکومه( تاتورک ی ئه ته و حکومه ن بوو بهخۆیدا دانپدانا  له دا، خۆی)تاتورک ئه
زراندنی  ڕای دامه ره سه. زرابوو دا دامه)3.5.1920( وتی ڕکه  له که ) ره نقه ئه

نگاوی  ک ھه کۆمهو  ئه،   وه ه)تاتورک مال ئه فا که مسته( ن الیه  له  ره نقه تی ئه ومهحک
  ندییه وه رژه به پناوی له   ی نو مای تورک، بۆ نموونه وه نهڕکخستتریشی نابوو بۆ 
ستانبۆڵ  تی ئه ری حکومه ڵ نونه گه دا له)23.10.1919(  ڕۆژی  لهباکانی تورکدا 

  تی تورکیا پکھاتن که وه سنووری دهکردنی دیاریر  سه و له وه دا کۆبووه)عوسمانی(
 کورد و  که  وه تهگر ده  و ناوچانه ئه خاک وواوی  تی تورک ته وه سنووری ده(

و،   نڕزیبپا  هانسنوور م ک ئه یه موو شوه ھه  به  ویستهو، پ  ژین تورکی تدا ده
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لیم  قادر سه : رچاوه سه –وه  کان جیاکرنه سمانییهعو  رگیز ناکرت له کان ھه کورده
  جگه).  81ل، )1922-1919(الل الترکیة مۆ، الموقف الکورد من حرب االستق شه
-1892سانی  نوان  له  ، که)زنار سلۆپی(میل پاشا  دری فوئاد جه ش قه وه له

عاما من النضال  60(مسألة کوردستان (رتووکی  ی په)63(  ڕه الپه  ، له ژیاوه) 1973
حرب (رتووکی  ری په نووسه: (دا نووسیوتی)المسلح للشعب الکوردي ضد العبودیة

ندکی  به  ی به دا ئاماژه)216(  ڕه الپه  کر پاشا، له به  ره ، کازم قه)من أجل األستقالل
 سیواس  دا له)11.9.1919( وتی ڕکه  له  که،  کردووهی سیواس  یی کۆنگره بنچینه

 وسمانی موسماننتی ع زۆری دانیشتوانی ئیمپراتۆریه  ره ی ھه زۆربه: ت ده ،سترا به
  ته وه ڵ ده گه تی عوسمانی له ئیمپراتۆریه  ئاشتی که وتنی ڕکه ی گوره  بهو،  

 ی چوارچوه  له،  ووهمۆریکرددا )30.10.1918( وتی ڕکه  لهکان  یمانه ھاوپه
ش  دابه  ھنن که ک پکده کتییه وان یه ئه. ن به ر ده سه و ژیان به وه کانماندا مانه سنووره

وه  ک له یه شوه ھیچ  بهناکرت و   تبنا نهکتر جیاب یه  کان له شوه کر یان داب ،ن در
باکووری   له  جگهی تورکان بت،  نه یاند ڕاگهو  ئه ی گوره  به). تی عوسمانی وه ده  له

 و کوردستان  تی ڕۆژھه و کوردستان ی باشوور  له ک ر یه ھهکوردستان، 
شونکی باشووری  ر ھه  لهبیش  ھا عاره روه باشووری بچووکیش خاکی تورکانه، ھه

خۆ !   نن دادهخۆی ب  خاکی عاره  به  و شونه ئه  وه بت، ئه وت ھه کوردستان نه
  بۆ نموونه زانن، ئران ده  شک له به  زن به واوی کوردستانی مه کانیش ته ئرانییه

  واته ، که مان خاکی میدیایه خاکی کوردستان ھه ی وه ر ئه به له: (تی فشار وتوویه ئه
مزینی،  زیز شه دکتۆر عه:   رچاوه سه –ھن  شکی ئران پکده کورستانیش به

ژماره  دکتۆر سنجابی لهچی  که). 30یی نیشتمانیی کوردستان، لڕزگاری  وه نهجو  
کانی تری  پارچه: (دا، نووسیوتی)1324(ی سای )باستان( ی ڕۆژنامهی )7(

دان،  وه ره ده  مۆ له ئه  کوردستان که   مژوو و جوگرافیاوه ڕووی  لهی سنووری ئران
ی  وه نهمزینی، جو زیز شه دکتۆر عه:  هرچاو سه –رانن ی ئ کراوه شکی جیانه به

کان  ی ئرانییه بانگشه  ت به باره ر سه ھه ).31یی نیشتمانیی کوردستان، لڕزگار
ئران،  خاکی  له  شکه به  و خاکی کوردستان گوایه  کان ئرانین کورده  ی که وه به

دا )1.7.1958(ی  ژماره  لهچوو،  رده تاران دهشاری   له  ، که)مھر ئیران( ی ڕۆژنامه
بکرێ، ست پ ی کورد ده وه نهبزووتناوی  ر پویست ب شتک به گه ئه: (نووسیوتی

ب  ک ھه جگایه ر ھه  لهکورد   ستی پبکا، چونکه ده  که  تی ئرانه وایه ته مافی نه
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ه  که  مافی ئرانه  و دیارهجو  کانیدا ده ماره ده  ی لهو خونی ئران ئرانییه   ببت
ژر ئای پیرۆزی  له  وه دا بوبوونه کانی دیکه وته  ی له و کوردانه و و ئه پشه

کورد،  و کوردستان حمان قاسملو،  بدوله دکتۆر عه:  رچاوه سه -   وه یدا کۆبکاتهخۆ
     ).296ل

  بژاردنکی نویان کرد له شداری ھه کان به مالییه دا که)12.12.1919( وتی ڕکه  له
مال  و که  ست بھنن ده به کورسی) 166( کورسی) 175( کۆی  لهتورکیاداو، توانیان 

لیم  قادر سه : رچاوه سه –رچوو نگی کورد ده ده  رزڕۆم به ری ئه و نونهک تاتورک وه ئه
 ). 82، ل)1922-1919(مۆ، الموقف الکورد من حرب االستقالل الترکیة  شه
 ن الیه  لهسیواس  ی کۆنگره  له  که )ی نیشتمانی تورکی ننامه به( کانی نده به
دا )20.1.1920( وتی ڕکه  له  ارهدرابوو، دووب ر سه بیاری له  وه کانه مالییه که

و  په  وه مانه رله و په ئه ن الیه  لهدا )28.1.1920( ڕۆژی  لهو  وه داڕژرایه سندکرا
 وتی ڕکه  لهرمی  م دانیشتنی فه که یه  ی که مانه رله و په ئه ،ر درا سه بیاری له

مانی  رله نی پهزراند دامه ڕۆژیکو  وه  هڕۆژو  ش ئه ر بۆیه دا بوو، ھه)23.4.1920(
وه ستنیشان تورکی ده  وتی ڕکه  باسکرا له دا وه ره سه  لهکو  روه گینا ھه ، ئهکرا

یشدا )19.3.1920( وتی ڕکه  له  وهمان کرابوو،  رله بژاردنی په دا ھه)12.12.1919(
رۆکی  کو سه خۆی وه  کهمانکی تورکی کردبوو،  رله بوونی په مال باسی ھه فا که مسته

ماندا بیاری  رله رمی په م دانیشتنی فه که یه له .  بوو یاند ڕاگه  مانه رله پهو  ئه
ڵ  گه نبۆڵ له سته ئه تی کی حکومه یه یماننامه و په  وتن ڕکهی گشت  وه شاندنه وه ھه
واوی  جکردنی ته جبه  ست بوون به یوه ڵ په گه کانی درا، له یمانه ھاوپه ریتانیا و به

باکوورو  ک الیه له   ی که یه ننامه و به ، ئه)ی نیشتمانی تورکی ننامه به(کانی  خاه
له ناو،  تورکیا داده خاکی  لهشک  به  ی به)تی موس ویالیه(باشووری کوردستان 

 و  ب عارهی  وه ته ی خۆنووسین بۆ نه مافی چاره  دانینابوو به  وه تریشه ی الکه 
مانی  رله ی په وه نگی کردنه ئاھه  ر له ھه! وسمانیتی ع سه کانی تری ژرده وه ته نه

سنووری   یه وه ئه  کی ئمه ره و سه  م که ئامانجی یه: (مال گوتبووی فا که تورکیدا، مسته
ت  و خۆرھه ره به  وه رۆنه نده سکه ئه باشووری  له  ین که خۆمان دیاری بکه خوارووی

رکوک  که و سلمانی موس،   ئمهتی  وه واب سنووری ده کات، که ست پده ده
پرۆفیسۆر :  رچاوه سه –ن  تی ئمه وه کانی ده نیشتمانییه  سنووره  هو ، ئه وه گرته ده

. )26-25، ل1926-1918ی موس  له سه ، کرۆنۆلۆژیای مه مال ئۆڤه میم که دکتۆر
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دا، )30.12.1999( وتی ڕکهی )3002(  ، ژماره)تی برایه( ی ڕۆژنامه ی گوره  به
  وته که تی موس ده ویالیه: (تی موس گوتبووی ویالیه  ت به باره سه مال فا که مسته

  ی نییه وه سک مافی ئه و، ھیچ که  تی تورکی وه ی سنووری نیشتمانی ده چوارچوه
 –سانیتر  که  و بیداته  دیاری  و بیکاته  تورکیای دایک دابت  له  رمه و ھه ئه

ریم، القضیة الکوردیة في الصراع البریطاني  د که مه د محه مه ر محه عومه:  رچاوه سه
و   وه خونده ی وتاره م مال ئه که فا مسته  کاتک که). 274، ل1932-1918العراقي 

خۆی   نده وه ئه  نه  نا، خۆ ھشتاکه تورکیا داده  شک له به  باشووری کوردستانی به
ھی  تورکیای به دا م کاته لهو  ل ئه وهزرابوو،  مهکۆماری تورکیاش دا  ھزکردبوو نه به

رچی  شیدا ھه و ھاوبه  تی تری برایه ژر چه ئاشکراو له  به  زانی، واته تورک ده کورد و
ی  که کوردییه  نده کو په بی، وه ریده بوو ده و شۆڤینیستی خۆی ھه نیازی شاردراوه

). یدیت دزم ر نه گه زم، ئه ر دیتی ئه گه ئه: ( دز گوتوویانه  ت به باره سه  لدت که
م  و که ھز ب  ھشتاکه  وکات که ر بتوو ئه گه کرد، ئه ی ده و قسانه تاتورکیش ئه ئه
  لهتورک  کورد و: (یگووت دهدنیایی  م، به وه  کورد لی بھاتبنایه ،ت بوو سه ده

 نۆڤیچمانڤل ئارسۆر دکت   -  تورکانه کورد وتی  وه دهتورکیا  ،و  برانتورکیادا 
ی  یه و قسه جاریتر ئه دان سه کو به روه ، ھه)4تیان، القضایا القومیة في ترکیا، ل سره هھ

تاتورک  کو ئه روه دا ھه نگانه کاتی ته یاخود له.  وه کردۆته  باره د و سه دووباره
  ه، ل ناردووهمر  حمودی نه دا بۆ شخ مه)13.8.1919( وتی ڕکه  لهکی  یه نامه
لیم  قادر سه : رچاوه سه –  زن داناوه تکاری شخی مه خزمه  خۆی بهو  ئهدا  که نامه
).  270، ل)1922- 1919(مۆ، الموقف الکورد من حرب االستقالل الترکیة  شه
  له و ھزکرد م خۆی به هھ  ره به  ره بهتاتورک  مال ئه فا که مستهدواتر  بوو وه ئه

  وتی ڕکه  لهم  ھه ، هو شیمان بووه کان په کورده  به ر رانبه هبرمی خۆیدا  و نه  کانی گفته
   . یاند ڕاگهدا کۆماری تورکیای )29.10.1923(
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   :ڕاست تی ناوه النی خۆرھه ی گه کۆنگره
  

ری  سپتمبهمانگی ی 8- 1(  له  ڕاست، که تی ناوه النی خۆرھه می گه که ی یه کۆنگره
زیری  وه تی رکردایه سه  بهربایجان،  ختی ئازه پایتهی )باکۆ(  دا له)1920سای 

 Georgy Vasilyevich –جیۆرج ڤاسیلیڤیچ چیچرین (ی سۆڤیتی  وه ره ده
Chicherin(وان  ی ماوه له   ، کهن)ی ماوه له  ،و ژیاوه) 7.7.1936- 12.11.1872 

 بووه پۆستی ناوبراوی ھهساڵ   سزده ی بۆ ماوهدا )1930-1918(نوان سانی 
کانی  یاندنی داخوازییه گه و کورد ه لداکۆکیکردن  بوون و ئاماده پناوی له . سترا به
شدارییان  شت کورد به ھه  دا که یه و کۆنگره له. شداربوون ری کورد به شت نونه ھه

قی  ئیسماعیل حه(کان  شداربووه به  کورده  کک له یه،  رانی کورد کو نونه کردووه وه
 سیاسی و ڕۆیسوور،  کاکه بدول عهد  مه محه: ( رچاوه سه -   وهبو) یس شاوه

-1921(تیی کوردستانی باشووردا  بزاڤی کوردایه  رانی کورد له فسه لتوریی ئه که
،  رده روه تی په زاره ی وه تی، چاپخانه ری برایه نته رتووکی سه م، په که ، چاپی یه)1945

ب  نیا چوار عاره ته  چی بۆ نموونه که، )41، ل2000ولر  ھه –باشووری کوردستان 
   ندامه ی ئه ژماره  کانی چینی له شدار بووه به  ندامه ی ئه ژماره  وه، شدارییان کردووه به
ھیچ   کانی تر، نه کو کۆنگره ش وه یه و کۆنگره ئه.   متر بووینه کانی کورد که شداربووه به

کو  ، بهبردووه  وه پشه و ره ی بهی کوردپرس  و نه یاندووه کورد گه  سوودکی به
  ی به ک ئاماژه یه شوه ھیچ  به  ی که وه ڕای ئه ره سه  چونکهبوو  زیانیشی بۆ کورد ھه

تی  النی خۆرھه ترین گه وساوه چه  کک له کو یه کرد وه لی کورد نه پرسی گه
تی  ی خۆرھهالن گه و  وه ته نهباسکردنی پرسی  پناوی له   کۆنگره  ڕاست، که ناوه
کانیان  رکردنی پرسه سه بۆ چاره  ک هڕگایی  وه و دۆزینه  و پشتیوانیکردن  ڕاست ناوه

 مالی شۆڤینی تورکی ی که وه پشتیوانی خۆی بۆ بزووتنه  چی کۆنگره سترابوو، که به
 وتی ڕکه  لهی مانگک پشتر  نزیکه  که کاتکدا  له . ربیبوو ده  ره نقه تی ئه و حکومه 
  تکی کوردی له وه زراندنی ده دامه  ، دانی نابوو به یمانی سڤره دا په)10.8.1920(

ی باشووری کوردستان  وه کگرتنه ، دواتریش یهو کوردستان شکی باکووری  به
زرت،  پشتر دابمه  بوایه ده  ی که کوردییه  ته وه و ده ڵ ئه گه له) تی موس ویالیه(

  .بوو بۆ کورد ی پ نهی باکۆ ھیچ چی کۆنگره که
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  : ن نده لهمی  دووهی  کۆنگره
   

شداری  به  دا به)12.3.1921- 21.2.1921 (  نوان  لهن،  نده لهمی  دووهی  کۆنگره  
 و وه ره زیری ده رزۆن وهو لۆرد کو  ید جۆرجلۆدڤید ریتانی  نی بهزیرا رۆک وه سه
کامبۆو بیرتیلۆ، سکرتری  نسی مسیۆ ره ی فهن الیه کی تریش، تییه سایه ند که چه
پسپۆر  نسی و ره فهی  وه ره تی ده زاره وه  و بازرگانی له   ڕامیاری کاروباریمی  که یه
 له یابان ئیتایا ورانی  ھا نونه روه ھه ، سکی تریش ند که چه و کوردی  کاروباری  له

 لهدا )ستریت داوینگ(  ریتانی له زیرانی به تی وه رۆکایه سهی )یمس نجه سه(کۆشکی  
) ید جۆرجلۆدڤید ( ریتانی ی بهزیران رۆک وه تی سه رۆکایه سه  ن به نده شاری له 

  وکاتی یابانی ی ئه وه ره زیری ده تی وه رۆکایه سه ھاوکات شاندکی یابانی به  .سترا به
نوان  ی ماوه له   ، که)Yasuya Uchida Kosai –یاسویا ئۆچیدا کۆسای (
-1918(سانی سانی نوان  ی ماوه له و  دا ژیاوه)12.3.1936- 17.11.1865(

  شاندکی یۆنانی بهھا  روه ، ھه هوبو ۆستی ناوبراوی ھهم جار پ دا بۆ دووه)1923
ی )Nikolaos Kalogerapoules –س کالۆگیراپۆولس نیکۆالو(تی  رۆکایه سه
 ی ماوه  و له یاوهدا ژ)1927-1853(نوان سانی  ی  ماوه  له  ، کهزیران رۆک وه سه

ی  شداری کۆنگره ، به بووه دا پۆستی ناوبراوی ھه)8.4.1921- 6.2.1921(نوان 
ی )تۆفیق پاشا(ستانبوڵ  تی ئه شی حکومه شاندکی ھاوبه.  نی کردووه نده می له دووه

والی ) گ کر سامی موسا به به(  ره نقه تی ئه حکومه ،و عوسمانی زیرانی  رۆک وه سه
  که ی کۆنگره میان ئاماده ی دووه وه تی ئه رۆکایه سه  به ، یروت به  له کۆنی عوسمانی

، )Conte Carlo Sforza –کۆنت کارلۆ سفۆرزا (ی ئیتایا  وه ره زیری ده وه. بوون
-1920(سانی نوان  ی ماوه له و  دا ژیاوه)4.9.1952-24.1.1872( نوان  له

 ڕۆژیم  که یه  دا واته)21.2.1921( وتی ڕکه  ، له بووه ی ھه و پۆسته دا ئه)1921
 له ک ر یه ھهو،  وه ی کرده ی سڤره یماننامه ی په وه شاندنه وه داوای ھه  که  نگرهۆک
ی  ماوه   له  ، که)Aristide Briand –ئاریستید بریئاند (نسا  ره ی فه وه ره ی دهانزیر وه 
زیری  و وه  زیران ک وهرۆ پۆستی سه ،و دا ژیاوه)7.3.1932- 28.3.1862(نوان  

ڵ  گه له  ، بووه  وه سته ده  به دا )15.1.1922-16.1.1921(نوان  ی ماوه له ی  وه ره ده
 Georgy –رین جیۆرج ڤاسیلیڤیچ چیچ( سۆڤیتیکتیی  یهی  وه ره زیری ده وه
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Vasilyevich Chicherin(وان  له  که، دان )له و  ژیاوه) 7.7.1936-12.11.1872
و  پشتیوانیان له،  بووه دا پۆستی ناوبراوی ھه)1930- 1918(نوان سانی  ی ماوه 

  لهن  رمه ئه کورد وپرسی   ت به باره سه.  ووهکرد یئیتای  وه ره زیری ده ی وه داوایه
و   نسی ره ریتانی، فه کانی ئیتای، به رۆکی شانده مانگی دوودا سه) 25( وتی ڕکه

شاندی   گفتوگۆیان کردو، دواتر لۆید جۆرج به وژ وڕاخۆیاندا  نوان  لهیابانی 
پش،   ته ھاتوونه  ی سڤره یماننامه ی دوای په و گۆڕانکارییانه ئه  یاند ڕاگهتورکی 
ش بوو   ر بۆیه ھه. ن رمه ئه کورد وڕۆکی پرسی  ر ناوه سه له  یه رییان ھه کاریگه

 ڕۆژی م که یه له   رتی کۆنگره به ڕیوه و به  کردن رشتی رپه ی سه سته ندامانی ده ئه
  له  وه بۆ توژینه بکرێ رخان ته) 26.2.1921( ڕۆژی  دا بیاریاندا که که کۆنگره
کانی  ره نونه ک الیه له تورکیا توانی دا  هڕۆژو  م له کوردستان، به کورد ودۆزی 
ی کی ناوخۆپرسکوردستان  کورد وی پرس  ی که وه یمانان قایل بکات به ھاوپه

باسی دا مان کات ھه له ،  یان کردووه ر سه چاره داخۆیان نوان  لهوان  ئه  و تورکیایه
 ل وه،  یی کوردستان کراوهخۆ ربه سهدا باسی  یمانی سڤره په  له   ی کردبوو که وه ئه

  به  وه ته نه ر دوو ھه دا)تورکیای  وره ی گهینی نیشتمان نجومه ئه(  کورد له تورک و
له ک ڕۆژچی  ، که یه ریان ھه رفراوان نونه کی به یه شوه کان به و، کورده  ن وه که یه

و خواستکی   ن یی کوردستان ناکهخۆ ربه سهی کورد باسی  رانه و نونه ئه انڕۆژ 
 وو کی پته کتییه وان یه ئه  نن که یه گه دهیاوامی ڕ رده به  کان به کورده. بووه وایان نه

ستی  تورک ھه کورد وی ز گه ڕه ر دوو ھهو،  ورکیا پکھناوهڵ ت گه واویان له ته
حلمی،  فیق ڕه: ( هرچاو سه -   یه ھهشیان  بهو ئایینی ھاو  ش ھاوبه ڕۆشنبیریش،  ھاوبه

+  205م، ل شی دووه حمود، به کانی شخ مه شۆڕشه و ئراق یادداشت کوردستانی 
ھا  روه ھه، )267، ل)1923-1917(، المسألة الکوردیة ڤیچ الزاریڤ میخائیل سیمیۆنه

کانیان  یمانه ھاوپه ئینگلیز و ناوی ریتانیش به ی به وه ره زیری ده لۆرد کورزۆنی وه
ه باره ی سه)64، 63، 62(کانی  نده به  وت چاوک به یانه وان ده ئه  که یاند ڕایگه   ت ب

ر گوڵ،  مارف عومه دکتۆر:  هرچاو سه – وه دا بخشننه) سڤره(یمانی  په  کوردستان له
ی لۆرد  و لدوانانه ئه. )34-33، ل وه تانه وه یاسای نوده  ی کورد به له سه ندی مه پوه

ندکی  کارمه ڕۆژ چوار  به  یه و کۆنگره ستنی ئه کو پش به بوو، به ناکاو نه کورزۆن له
 ڕۆژی  له) ئۆسبۆرن(ناوی  به  وه ره تی ده زاره وه    ر به سه تی ڕۆژھهرتی  به ڕوه به
و مژوونووس ھاڕۆد نیکۆلسن ناردبوو،   دیپلۆماتدا یاداشتکی بۆ )17.2.1921(
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رحاڵ ھیچ پالنکی  ھه به: (ن نووسیبووی رمه ئه کورد وکانی  سهپر  ت به باره سه
ه ئاوات گه  و توانای به سند نییه ی په نی جگه رمه ئه –کوردی    یشتنی ل ناکرت، بۆی
ڵ تورکیا  گه ی نوی داھاتوودا له یماننامه قی په ده  کانی کوردی له شه به  پویسته
کانی  شوه  ک له یه ر شوه پدانانی ھه  کان به پدانی تورکه گفتو، بگۆڕدرت   الدرت
  یه مشوه کی له ر ھاتوو داوایه گه کان، ئه کورده  بردنی ناوخۆیی به ڕوه خۆبه

:  وهرچا سه - کان  وه ته نهی  ه کۆمه ن الیه  له  که ی پرسه وه ینه، دوای لکۆ وه رزکرایه به
ر دوا  ھه). 269، ل)1923-1917(، المسألة الکوردیة ڤیچ الزاریڤ میخائیل سیمیۆنه

  وه ره زیری ده وه و )لۆید جۆرج(ریتانی  زیرانی به رۆک وه کانی سه دوای لدوانه  به
  میسۆپۆتامیا له(  :که یاند ڕایگهندی تورکی رۆکی شا کر سامی سه لۆرد کورزۆن، به

ریتانیا  به  وت ئازار به نایه  ره نقه و ئه ریتانیادا نرخکی نییه تی به دۆستایه ر رانبه به
، المسألة الکوردیة ڤیچ الزاریڤ میخائیل سیمیۆنه:  رچاوه سه –موس   لهنت  یه بگه

کر سامی  به ریتانی و بهتدارانی  سه ی ده لدوانانه و ئه). 272، ل)1917-1923(
وکی  ره تاتورک، سه مال ئه ری که نونه فا  مسته ئینگلیز وی نھنی نوان وتنک ڕککهدا

زراندنی  دامه کورد وپرسی   کان واز له ئینگلیزه  ، که وه سته ده دات به مال ده که
لکاندنی   چاوپۆشی له  ی که وه بن به ده کانیش قایل مالییه تی کوردی بھنت که وه ده

تورکیا توانی میری   وه ی تریشهک الیه له .  وه ئراقه  ن به تی موسی کوردی بکه ویالیه
وهدا،  یه و کۆنگره ستنی ئه به  ر له به ت و رۆما ببه  ڵ پاریس گه تی له دۆستایه ندی پست 

 ئیتایا ونسا،  ره وتی فه  س ر ھه  لهنیش  مه قه و ته  ک ڕو چه و، پداویستی شه 
نسا  ره فهکانی ئیتایا،  وته  وای لهبوو ش  تیه و دۆستایه ر ئه ھه. ربگرت ت وه سۆڤیه

  ر س ھه  کهی  وه به ن بده یان نیشانیی خۆ ئاماده  کرد کهت  کتیی سۆڤیه یه  و
  لهت  نهنا ، تهن البده)  سڤره( یمانی په  لهکوردستان  و کورد  بهست  یوه ی په که نده به

یا،   له ک ر یه ھهکانیش،  یۆنانییه دژی ی  ر کشه سه ت له سۆڤیه  نسا و ره فهئیتا
کیا، پشتیوانی خۆیان بۆ تورک نیشاندا ئهکانی  شاره دا  یه کۆنگره م ر له ھه. زمیرو ترا

ی  مافی چاره و کوردی تی  وه باسکردنی ده  ھنا له ت ئینگلیزیش وازی نانه ته
لۆرد کورزۆن ریتانی  ی به وه ره زیری ده دا وه کۆنگره  له  مان شوه ھه  به .خۆنووسین

یمانی  و په  گۆڕێ  تورکیا ھنایهی  چوارچوه  یی ناوخۆیی کوردی لهخۆ ربه سهباسی 
ی ک تایه ره سه  ن بووه نده ی له کۆنگرهکانی  دانیشتنه.  وه بیرخۆی بردبووه ی له سڤره

دی هپوزراندنی  بۆ دامه ترباش  تورکیا ووتی  ر دوو ھه نوان  له تۆترتوندوکی  یهن
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ردوو  ھهم پکرد،  کو پشتریش ئاماژه روه ھه یشت گه  هو ی به که نجامه ئه  نسا، که ره فه
  خاه  لهکک  یه .کردواژۆدا، )20.10.1921(  وتی ڕکه   له دووقۆیان  وتنکی ڕکه ال

دا بوو، دانپدانانی فه وه رژه به  له  که  هوتن ڕکهم  کانی ئه گرنگه  ره ھه نسا  ره ندی تورکیا
و کۆتایی   ندی پوه، پچاندنی تورک وتا مال ئه فا که ی مسته ره نقه تی ئه حکومه  بوو به

ی  وه شاندنه وه ھه و عوسمانی ی ی سوتاندارانت  سه دهڵ  گه له بووپھنانی کارکردن 
و  ئه  وتنکی ڕکه و  یماننامه پهموو  و ھه  تی سوتان سه ده  دانپدانانی پشوو به

ش  ی سڤره یماننامه تا په ھه  بگره ی وه تکردنه ڕهش مانای  مه ئه  ، که ته حکومه
ددین کوڕی  حیده وه(م  شه دی شه مه محه سوتانری  نونه  چونکه، نت یه گه ده

-14.1.1861( نوان ی اوهم له   ، که)جید بدولمه عه  لیفه د کوڕی خه مه محه
 دا)1.11.1922-3.7.1918(نوان سانی  ی ماوه له و  دا ژیاوه)16.5.1926

رید  د عادل فه مه دامات محه، تی عوسمانی بووه ی ئیمپراتۆریه)39(  سوتانی ژماره
ی  ی سڤره یماننامه واژۆی پهم،  شه دی شه مه زیرانی سوتان محه رۆک وه پاشای سه

 تورکیا و سوریادوو وتی سنووری نوانی   یمانه و په ئه پی  بهر  هھ .  کردووه
 . وه نه دوورخهو خۆرئاوای کوردستانی لک  کانی باکوور کورده  ستنیشانکراو خه ده
له تی کوردی  وه زراندنی ده دامه کورد وترین شکست بوو بۆ  وره گه  یمانه و په ئه

 بهت  نانه تهپویست   ی که وه ر ئه سه رکبوون لهوت  ر دوو ھه  ، چونکهداھاتوودا 
 ھیچ  به،  تی کوردی ناکات وه زراندنی ده دامه کورد ومافی یان باسکردنی ئۆتۆنۆمی،  

  کو له روه ، ھهچوون نهدا  کولتورییهمافی   ترین ماف که سادهالی  به یشک یه شوه
  ژماره به وت،  که رده ریتانیدا ده تی کۆۆنی به زاره وهی کان  نامه گه به  کک له یه
)FO371/6467 Colonial Office, 12 April 1921 FO(تیایدا ھاتووه  ، که  :
  که  ی سڤره یماننامه ن بۆ گۆڕینی په کان ئاماده یمانه کوردستان، ھاوپه  ت به باره سه(

جک ئاسانکاری ر مه  ن، به ھه  ئستاکه  بیگونجنن کهدا  رجانه ومهل ھهو  ڵ ئه گه له
و دابینکردنی   کی ئۆتۆنۆمی ناوخۆیی رتییه به ڕوه زراندنی به بکرت بۆ دامه

  کان له کورده. کلدانی –ئاشووری  کورد وکانی  ندییه وه رژه گونجاوی به پاراستنکی
دا بمننه رتییه به ڕوه به ی چوارچوه  لهکوردستانی ئراقدا   -  وه کی ئۆتۆنۆمی

دا،  کانی به نامه گه به  کوردستان له کورد ومدی،  لید حه دکتۆر وه:  رچاوه سه ریتانیا
و   ییخۆ ربه سه بری له ئۆتۆنۆمی مافی ی  بیرۆکهنی داھناچی دوای  که .)98ل

بینین دوای  ، دهرکردنی پرسی کورد سه چاره پناوی له  تی کوردی وه زراندنی ده دامه
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-1889 لھاشمی ئهلمان  سهیاسین حلمی (نوان  کی گفتوگۆیه  چوار ساڵ لهی  نزیکه
غدا  به  ریتانی له کۆمیسیاری بای به و ئراق وکاتی  زیرانی ئه رۆک وه سه )1929

ری  ئوکتۆبه-4.5.1923( نوان  له  که) کۆنوای دوبس رت ڕۆبهسر ھنری (
ن  هرۆک و دا، سه)12.4.1925( وتی ڕکه  له،  بووه دا پۆستی ناوبراوی ھه)1928 زیرا

ست  ده ریتانیا به ی به نامه گه ندک به ھه  کات، که ڵ کۆمیسیاری با ده گه له  وه باسی ئه
رۆک  سه  کان، بۆیه پارزگا کوردییه  ن به وت ئۆتۆنۆمی بده یانه ده  که  یه وه وانه ئه
 مدا هو  له. کات دهریتانیا  ی به و نیازه ئه و دروستی  ڕاستیداوای  ی ئراقزیران وه

مه ئه  که  ی کردووه وه باسی ئه کۆمیسیاری با  ی تت، چونکهرکوردستان له  ناچ  
  لهکان  به وت دی عاره ھا نایانه روه ، ھه دووره  ریاوه ده  له ریتانیا و بهکانی  بنکه

ی  وه جیابوونه یوت ھان یانه وان ده ن ئه هوا تبگ ی که وه نجنن به به خۆیان
ۆر :  رچاوه سه –ن  کان بده کورده   کوردستان له کورد ومدی،  لید حه وهدکت

دا، ل کانی به هنام گه به خاکی کوردستان   ی که وه ڕای ئه ره سه  ).160- 159ریتانیا
ت مافی ئۆتۆنۆمیش  نانه کان ته به چی عاره بی، که ئراقی عاره تی وه ر ده سه  ته خراوه

! وا نابینن ڕه دانیشتوانی باشووری کوردستان به کورد و  به  تاییترین مافه ره سه  که
ش  ی شه کی نزیکه یه وه ته کان، نه به دی عاره ڕاگرتنی پناوی له کانیش  ئینگلیزه  وه
  ! ش کردن کانیان ببه ساکارترین مافه  زارییان له ت ھه سه
تیکردنی  دژایه لیز وئینگو   یمانان ھاوپهی  قینه هڕاست ڕوویواو  دا ته یه کۆنگره م له  
کانی  موو گفته ھه  ت له نانه وان ته ئه  وت، چونکه رکه کوردستان ده کورد ووان بۆ  ئه

تی  تایبه به و عوسمانی ستی  کانی ژرده وساوه چه  وه ته مافی نه  ت به باره خۆیان سه
ڵ  گه لهن وا ئهدا )7.11.1918( وتی ڕکه  له  که ، وه شیمان بوونه په ن رمه ئه کورد و

  وه ته واوی نه ر ته سه ین زمان بهند چه  بهشیان  نکی ھاوبه یاند ڕاگهکان  نسییه ره فه
  یانخۆ م به ،وه تی عوسمانیدا بوکردبووه کانی ئیمپراتۆریه سته ژردهو  وساوه چه
 انییھکانی ئاشتی ج ییه بنچینه  رجه هم  ر چوارده ھه و  کان یماننامه پهجکردنی  جبه  له

 .رابوو یاند ڕاگهدا )ویلسۆنتۆماس درۆ وو(ریکا  مه رۆکی ئه سه ن الیه  له  که وه، دزییه
ی  نده وه ئه، کان و ئینگلیز نسییه ره فهی  شه ھاوبه  نه یاند ڕاگهو  مژووی ئه  ت به باره سه
و  وتح رجیس فه ھاوار، جه سوڵ ڕهد  مه ز، محه به مال نه دکتۆر جه  وتب رچاوم که به
الکوردیة في  موقف مجلس النواب العراقي من القضیة(مین قادر  د ئه مه د محه حمه ئه

و  چی مژوونووسان ، که یان نووسیوه مژووهو  ئه ڕاستی  به، )1945- 1925العراق 
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شدا  ر دوو به سه وانیش به ئه . یان نووسیوه و مژووه ئه  ه ھه  به ی ترران نووسه
 یانمیش شی دووه و به )8.11.1918( وتی ڕکهمیان  که شی یه هب،  ش بووینه دابه
    .  یان نووسیوه)28.11.1918( وتی ڕکه
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   :ی قاھیره کۆنگره
 چلبوونی  ئاماده  به دا)30.3.1921-12.3(  نوان  ی ماوه له   ،ی قاھیره کۆنگره  

-12.3.1921(نوان  ی ماوه له  بیدا ی عارهمیسر وتی  لهتا  ره سه ،ری وتان نونه
-25.3.1921( نوان  ی ماوه له  دا)لیم ئۆرشه(شاری    و دواتریش له)24.3.1921
سر وینستۆن (ریتانی  ی بهۆنیالکۆوتانی   زیری وه رشتی رپه سه  به دا)30.3.1921

، )– Sir Winston Leonard Spencer Churchill رچ چهر  سپنسهنارد لیۆ
نوان  ی ماوه له  ،و ژیاوهدا )24.1.1965- 30.11.1874(نوان   ی ماوه له   که
 رچ چه .سترا به،   بووه تی ناوبراو زاره وه زیری وهدا )13.2.1921-19.10.1922(

زیرانی  رۆک وه دا پۆستی سه)7.4.1955- 26.10.1951(نوان  ی ماوه له دواتر 
 -1(  :بریتیبوون له  کهگرتبوو  خۆ لهکی  ره تی سه هچوار باب   یه و کۆنگره ئه . ووهب ھه

 و کان  وه ته نه مه بارودۆخی که -2. ک بۆ ئراق دانانی پادشایهو   ت سه ی ده شوه
. ئراق  داھاتووی کورد به ندی پوهی  شوه و کوردستان  کورد ویی  وه ته پرسی نه

 -4. ئراق  له انکانی یهرجی خه ریتانیا و بهو   نوان ئراقی نوێ ندی پوه -3
کردنی دوای چۆ که ته وه ده پاراستنی  رکی سوپا له ئه و ئراق سوپای زراندنی  دامه
یگ، العراق رستیڤن ھمیسلی لۆنگ( : رچاوه سه – ) ئراقدا  ریتانی له به یکان ربازگه سه

 وینستۆن .)213- 212ل، الجزء االول، 1950الی سنة  1900الحدیث من سنة 
وه  تی وته زاره وهریتانیا،  کانی به وره گه  هرپرس ، بهرچ هچ ئراقی و   کان داگیرکرا

  انهم له ک ر یه ھه وه  ئراقه  له.  یه کۆنگره  و شداریکردنیان له بانگکرد بۆ به
غداو،  به  کۆمیساری بای ئینگلیز لهی کۆکسریا  که زهسر پرسی (: شداربوون به

کانی  ی ھزه رمانده ر ھۆدان فه رگری، ئلمه تی به زاره وه کاریڕاوژر ئدی  مجه
، سلتیرۆ ئانسکن )باشووری کوردستان و ئراق (میسۆپۆتامیا   ریتانی له به

  یه مشوه واوی به ناوی ته  مس گرترۆد کهو   دارایی کاروباریتی  زاره وه ڕاوژکاری
  – Gertrude Margaret Lowthianبرت لۆوسیان  مارگهد ۆرترگ(بوو 
Bell(وان  ی ماوه له   ، کهن)که  لهو،  دا ژیاوه)12.7.1926- 14.7.1868وتی ڕ 

و غدا ی بهبای ئینگلیز یی کۆمیسیار سکرتره دا)1925کۆتایی سای -3.3.1916(
و   سر پرسی کۆکس(  له ک ر یه ھهکۆمیسیار  تی ڕۆژھه کاروباری ڕاوژکاری

ڵ سر پرسی کۆکس  گه له  وه ه)1916( سای  لهر  ھه ، بووه )یلسۆنئاڕنۆد تالبوت و
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کۆمیسیاری با کاریکردووه،  ڕاوژکاریکو  غداو، وه سراو دواتریش بۆ به به  ھاتۆته
، دوای  وارناس بووه کی شونه م زانایه و ھه  سکی سیاسی م که ناوبراو ھه

دا )12.7.1926( وتی ڕکه  لهودا  م له هریتانیا، ب به  وه ڕایه غدا گه جھشتنی به به
زانرا ئایا خۆی  نه چی کهوتن مردبوو،  نکی خه ده  کی زۆر له یه دوای خواردنی ژماره

 ،و گرترۆد ب  سر پرسی کۆکس.   زۆر پی کراوه یان به  نجام داوه ی ئه و کاره ئه
سر پرسی .  هی رهو کۆنگ ئهچوون بۆ ب بوون،  کیان دۆستی نزیکی عارهر دوو ھه

داگیرکردنی   ر له و ناوی ئراق به  ووشه  که  وه کرده وای بودهرزوو  کۆکس ھه
و  ) سوننه(غدای  کانی به ته ویالیه  ر س ھه  به ، وه ھانهجیمی  که یهنگی  جه و ئراق 

وه) کوردان(و موسی  ) شیعه(سرای  به خ سوڵ ڕهد  مه محه:  بوانه -  گوترا ھاوار، ش 
-106م، ل رگی دووه کوردستان، به خواروویی  که ته وه ده و  مان قارهحمودی  مه

، ڕاستیله   و دووره کی نییه یه ھیچ بناغه ی سر پرسی کۆکس یه و بانگشه ئه). 108
کی سر ئاڕنۆد تالبوت  یه قسه  به  ئاماژه  یه شه و بانگه ی ئه وه رچدانه رپه ر بۆ به ھه

کی جوگرافی  یه ئراق زاراوه: (ت ده  که ،م ده ریتانی ده ی بای بهویلسۆنی کۆمیسیار
  ر س ھه  کردن به بۆ ئاماژه) ستی مۆدرۆس ئاگربه(ست  ئاگربه دوای له   ئمه  بوو، که
ئاڕنۆد تالبوت :  رچاوه سه -کارمان ھنا  غداو موس به سرا، به کانی به ته ویالیه

ین والءین خواطر شخصیة وتأریخیة، الجزء الثاني، ویلسۆن، بالد مابین النھرین ب
ناوی ( :ییدا نووسیوت که رتووکه شکی تری په به  ر ئاڕنۆد ویلسۆن له ھه). 203ل

ری  ژر سبه  تا له تی موس، ھه کانی ویالیه رمانگه فه  ر پولی پۆست له سه ئراق له
تی  ویالیه  له  ی که و پوالنه ، ئهکرا غه ده دراو قه پنه ی ڕگهریتانیادا  داگیرکاری به

پۆستیان ) ئف. ئی. ئم(کانی  پیته بوون وپولی دارایی تورکی  نھات کارده موس به
ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆن، بالد مابین النھرین بین :  رچاوه سه - ر چاپکرابوو  سه له

 و ئه). 8والءین خواطر شخصیة وتأریخیة، ترجمة فؤاد جمیل، الجزء الثالث، ل
و لکاندنی باشووری کوردستان   پش داگیرکردن  لمن که یسه ده  یه نموونه

  ، چونکه وهھاتو کار نه تی موس به رگیز ناوی ئراق بۆ ویالیه ، ھه)تی موس ویالیه(
و سر ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆن ناوی باشووری کوردستان م سر پرسی کۆکس  ھه
ی )66(  ڕه الپه  له  وه.  کارھناوه ی موس بهت یان بۆ ویالیه)باشوورکوردستانی (

یطاني  البر –والیة الموصل تقریر لجنة عصبة األمم بحل النزاع الترکي (رتووکی  په
حمود  زاق مه بدوله ، مراجعة وتحقیق عه1925-1924حول والیة الموصل 
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به امیا میسۆپۆت: ی لۆزاندا گوتی کۆنگره  رزۆن لهلۆرد کو: ( دا ھاتووه)یسی لقه ئه
می  که نگی یه جه(  وره ڕی گه کاتی شه له  هریتانیا و بهسوپای  ن الیه  له واوی ته 

 له  م ناویان لنا ئراق که کی که یه ماوه  به  و داگیرکردنه پاش ئه. دا داگیرکرا)جیھانی
رزۆن ناوی کانی لۆرد کو قسه ی گوره  به). میسۆپۆتامیا ناسرابوو  به  وه الی ئمه 

و   غدای سونی سرای شیعی، به تی به ویالیه  ر س ھهاق دوای داگیرکردنی ئر
میسۆپۆتامیای خواروو،  گوترا م ده که ی یه که دووه  به  تی موسی کوردی، که ویالیه

روو یان  گوترا میسۆپۆتامیای سه ده )تی موس ویالیه(م  ی سیه وه ھا به روه ھه
. کارھاتب به ک پشتر ، نه کارھاتووه به  که ته یهویال  ر س ھهباشووری کوردستان، بۆ 

کارھنانی  به  ت به باره کانی سر پرسی کۆکس سه قسه  لمنت که یسه ش ده مه ئه
وه ر ئاڕنۆد ویلسۆن،  به  مه به نا ده په  بۆ جارکی تریش.  بووه نه ڕاستی ئراق  زارا

  هرمانگ فه  کهبوو   ) مکه چه(ان ی  و ناوه ئهبی تورکی  وتانی عاره: (ت ده  که
غداو  سرا، به کانی به ته ویالیه  بۆ )1916(کو سای  تاوه ریتانی ھه کانی به رمییه فه

بالد مابین النھرین ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆن، :  رچاوه سه -   کاریان ھناوه موس به
بی  تانی عارهو  ی ناوبراو که یه قسه م ئه). 211+24لالجزء االول، بین والءین، 
  ، چونکه نییه ڕاستک  یه شوه ھیچ  به،  وه گرته یشی ده-تی موس تورکی ویالیه

و  کارھناوه بۆ نیشتمان  یان به- ستانتی موس یان کورد کان ویالیه عوسمانییه
مام   ی که یه خشه و نه ر ئه به  مه به نا ده م پهش  بۆچوونه م لماندنی ئه بۆ سه.  خاکی کورد

ی یکتیی نیشتمان ، سکرتری گشتی یهو ئراق رۆک کۆماری  ، سهبانی تاه لال جه
نی  نجومه کانی ئه وه ناو ھۆی کۆبوونه دا، له)9.2.2004( وتی ڕکه  له  کوردستان

کی  یه خشه نه  ، که وه رزی کرده بهدا )مجلس الحکم العراقي(وایی ئراق  رمانه فه
  هوویی نووسرا وره گه  تی موس به ر ویالیه سه له  تی عوسمانی بوو، ئیمپراتۆریه
سای   له  تی عوسمانی که کی وای ئیمپراتۆریه یه خشه ی نه وه بوکردنه. کوردستان

) 117(   کاته دهنی  مه ته  یه)2010(سای   که  و ئستاکه ی کشراوه دا ونه)1893(
ر کوردستان  دا ھه  ڕژهدوورو د  و ماوه کان له عوسمانییه   نت که یه گه ده  وه ئه، ساڵ

  واته ی ئاڕنۆد ویلسۆن یه و قسه ئهم  به.  کارھناوه یان به- تی موس یان ویالیه
ند  سراو چه غدا، به کانی به ته نیا بۆ ویالیه ته بی تورکی وتانی عارهکارھنانی  به

له   ی، چونکهتی موسی کوردستان ک بۆ ویالیه ، نه بی بووه کی تری عاره یه ناوچه
تی عوسمانی  کان خۆیان کوردستان یان کوردستانی قسمه عوسمانییه ک الیه 
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ی ک الیه له ،  کارھناوه تی موس به یان بۆ ویالیه)شی عوسمانی کوردستانی به(
عالمی  قاموسی ئهمی  رگی پنجه بهی )3846(ڕه  له الپه سامی دین مسه شه  وه تریشه

 ، رکوک شارکه که: (دا نووسیوتی)دیای عوسمانینسکلۆبی ئه(سمانی تورکی عو
ه باره سه). کوردستان ی -تی موس ویالیه  ، له زووره ندی پارزگای شاره ناوه   ت ب

،  رتووکه م په می ئه شی چواره به: ( شی عوسمانی بوانه کارھنانی کوردستانی به به
گۆڤاری   ی)1(  ژماره  له  ، کهسر رمه ی گه باس سلمان سمایل، مژووی ناوچه عه
وهکوبدا )رکوک ھاواری که( تی  ڵ ویالیه گه تی موسیش له ویالیه: (ت ده  و وه ته  را

کوردستانی ئیمپراتۆری   واته) تی عوسمانی قسمه(گوترا  ی ده کر پ دیاربه
کاتی جیادا  دوو  لهریتانی  کۆمیسیاری بای به ر دوو ھهکانی  بۆچوونه ).عوسمانی

 پناوی له ر  ، ھه ی تریان وه ئهی  که بۆچوونهبۆ نادروستی   مکه وه  یان هک یهر  ھه
 ی وه بۆ ئه، وه م ھنایه یه و نموونه کیان ئهر دوو ھهی  ی بانگشه وه کردنه پوچه
-تی موس ویالیه  ، نه گوتراوه  هک هت ویالیه  ر س ھه  ناوی ئراق به  نه  لمنم که بیسه

و م جار که م بۆ یه به  .دواتر ئینگلیز دروستیکرد  ی که و ئراقه له  وهشک بو یش به
ی  ماده  وجار له، دوکارھاتب به )ئراق(مکی ناوی  چه  که رمی ی نووسینی فه شوه به

سعود  مه: ( هرچاو سه -   ھاتووهکار بهدا، )24.7.1923( وتی ڕکهی لۆزانی یمان سی په
). 48لم،  که چاپی یهکی تر،  یه وه خوندنه و  سڤرهی  ۆنگرهکانی ک قه بدولخالق، ده عه
باشووری کوردستان : ( یکرد که وه بوو پرسی کۆکس باسی ئه  یه و کۆنگره ر له ھه
نتک،  مین مه دئه مه د محه حمه ران ئه کامه:  رچاوه سه -   ری ئراقه واوکه شکی ته به

دا  و ناوچه تی  وه ملمالنی نوده نوان  لهکوردستان    ، که)218، ل1932- 1890یی
و ھنری دوبس، صفحة من تأریخ العراق الحدیث في پرسی کۆکس :   له  ریگرتووه وه

سر وینستۆن (ریتانی  به زیری کۆلۆنیای وه ).187- 186، ل1926-1914سنة 
 ڵ خۆی گه دوو دۆستی نزیکی کوردی له  وه نه نده له  یش له)رچ چهر  لیۆنارد سپنسه

،  نۆئیل سم شارل رد ولیه ر ئیدوه مجه(  ر نۆئیلی ناسراو به مجه  هبریتیبوون ل  برد که
 Arnold 1950-1885( نگرت یۆ ڕنۆد ھیوبه ئا ،کورد و کاروباری  لهپسپۆر 

Hubert Young( ،  سھۆکار. جی. دی( ھا روه ھه .)دارایی کاروباری  لهپسپۆر ،
  ، که)R. D. Babckok - کۆکببا. دی. ر ئاڕ جهم(، )نگ جهتی  زاره ری وه نونه
 - نس راوال رد دوهتۆماس ئکۆلۆنل (  وه ،)بوو  که رشتیکاری کۆنگره رپه سه

Colonel Thomas Edward Lawrence( ،له  که ب لۆرانسی عاره  ناسراو به  



188    شاری موس  ییکوردستانتمژووی 

و  بی باش زانیوه زمانی عاره  ،و دا ژیاوه)19.5.1935- 16.8.1888( نوانی  ماوه
ی )رات موخابه(واگری  ھهزگای  دهوسای  کانی ئه ناسراوه  ره ھه  پیاوه  لهبوو کک  یه

شدا  و کاته بوو، لهناسرا )1916(سای  بی مۆی شۆڕشی عاره داینه  به ئینگلیز و
دهانیو بوو ئه  رچل چه ڕاوژکاری ی  وه دا دوای خوندنه یه کۆنگره م له. نبوو یش ئاما
ئاڕنۆد ر  و مجه ر نۆئیل مجه ن الیه  له  ڕاست که تی ناوه شی خۆرھه یاداشتی به

ڵ لکاندنی  گه ک له یه شوه ھیچ  بهردووکیان  ھهوان  ئه، رابوونگ نووس رت یۆ ھیوبه
، تووشی  بوون وه نه بییه عاره ئراقی به ) تی موس ویالیه(باشووری کوردستان 

ی کۆمیساری )سر پرسی کۆکس( ن الیه  له  وه کی توند بوونه  یه وه رچدانه رپه به
مینداری کۆمیسیاری بای  ی ئه)د بۆرترگخاتوو (غداو،  به  بای ئینگلیز له

  که کانی ناو یاداشته داواکارییه دژی  له توندی به زۆر  ی کۆتایی و دووانه ئه ،ئینگلیز
. ردستاننووسی باشووری کو چاره کورد ودواڕۆژی  ت به باره سه  وه ستانه وه
رت  ر ئاڕنۆد ھیوبه مجه(و  )ر نۆئیل مجه(مان بۆچوونی  یش ھه)رچ نستۆن چهوی(

ر ئراق،  سه  تی موس بخرته ر ویالیه گه وابوو ئه ش زیاتر پی وه بوو، له ھه ی)نگیۆ
  وسته و ھه ڕای ئه ره سه.  وه وسننه چه کان ده ب کورده تدارانی عاره سه ده  وکاته ئه

رچ  چی چه پرسی کورد، که و کوردستان   به ر رانبه بهرچ  ی وینستۆن چه نانهجوا
: تی کورد گوتویه  بهق  رھه دا دهیۆنیالکۆوتانی   زیری وهپۆستی  ی ماوه له 

کان  کوردهت  تایبه کان به ناشارستانییه  خه دژی  لهکان  ھراوییه ژه  کارھنانی گازه به(
ڕ،  د باوه حمه ئه:  هرچاو سه –  هبوو جی خۆیدا له و ستڕاکان زۆر  فغانه ئه و

وه و  کۆنگره  لی کورد له نووسی گه چاره دا، ل تیه وه نوده   ڕکخرا   ، که49کان
 یش دژی)لۆرانس(  بگره ).43نعوم تشومسکي، الغزو مستمر، ل:   له  ریگرتووه وه

ستکردنی کورد بوو  ی ژردهکو دژ ، بهبوو نه خۆ ربه سهزراندنی کوردستانکی  دامه
، نس کۆلۆنل لۆرهبۆچوونی  وست و ھه  ت به باره سه .بی تکی عاره بۆ حکومه

پرسیاری زیر  رچی وه ی وینستۆن چه وه م دوای ئه ده مکی ناوبراو ده وه   به  ئاماژه
ژکارکو  ویش وه و، ئه کردووهلوه وه ڕاو .  وهبیر بۆ دهو پشنیاری خۆی  وه ته می دا

ی م رگی دووه ی به)72(  ڕه الپه  ھاوار، له سوڵ ڕهد  مه محهمژوونووسی ناودار 
دا، )کوردستان خواروویی  که ته وه ده و  مان قارهحمودی  شخ مه(رتووکی  په
کورد   که  باشه وا  وه الی منه به: (کات ی لۆرانس ده که مه باسی وه  یه مشوه به
تی  حکومه  شزانی که رچی ده گه ئه ، وه بییه عاره تی تی حکومه سه ژرده  خرته نه
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  وه له  گه، بج وه ستی خۆیه ژرده  کورد بخاته  وێ که الی خۆی ناکه قه ته  بی له عاره
، ) سلمانی بووه و رکوک  کهنیازی (بت  دوو پارزگار ھه  که باش نازانم  به  وه ئه
کی )پرانس(کو  وه  رج نییه مه  دابنرت که وو الرد ھهنیا پارزگارک بۆ  ته کو به

  ). بکا فتار ڕهکورد 
دا،  ی کۆنگره رنامه ی به خشته  بوو له م تی سیه بابه  کوردستان که کورد و دۆزی  
ی گفتوگۆدا )ی سیاسیسیۆنکۆم(می  ی چواره وه کۆبوونه  لهی ئازاردا )15( ڕۆژی  له

  بوو که وه و گرترۆد ب ئه  ر پرسی کۆکسکانی س بۆچوونه ر کراو، سه زۆری له
ر  سهکانی  و، ناوچه وه چاوی پدا بخشنرته  ی سڤره یماننامه زانی په پویستیان ده  به
وینستۆن م  ندی ئراق، به وه رژه و بۆ بهبکرن  ڕزگارباشووری کوردستان     به

ی خۆ ربه سهتکی  وه ندنی دهزرا ڵ دامه گه قید لۆرانس له و عهر نۆئیل  رچ، مجه چه
  کان له ییهریتان ندی به وه رژه به تورک و نوان  له رک مپه له  ببته  کهکوردی بوون 
چنگی  ژر  خرته باشووری کوردستان نه ک یه شوه ھیچ  به و )ئراق(میسۆپۆتامیا 

الکوردیة ، المسألة ڤیچ الزاریڤ میخائیل سیمیۆنه: ( هرچاو سه - بی  تی عاره حکومه
سیۆنی کۆمی(،  ش ی قاھره ستنی کۆنگره به  ر له به). 214- 213، ل)1917-1923(

تی  رۆکایه سه  کی به یه دا کۆنگره)23.2.1921(  وتی ڕکه  له ،)ڕاست تی ناوه خۆرھه
س  و ست بهناوبراودا تی  زاره ی وه نووسینگه  له ،)زۆنورلۆرد ک(  وه ره زیری ده وه

ی گفتوگۆی  بنچینه  کران به   که س پشنیازه  هڕۆژو  ، ئهوور هوویان خستبزپشنیا
   : بریتیبوون له  که پرسی کورد،

 .بلکنرێ  وه بییه رهئراقی عا  س به تی مو ویالیه -1
  وه ره تی ده زاره وه  و بۆچوونه ئه(  وه موس بکشنه تی  ویالیه ئینگلیز له -2

 ).بووکردپشنیاری 
و  ئهنی  خاوهی ھیندی  وه ره تی ده زاره وه(زرێ  ی دابمهکی کورد کۆنفیدڕاییه -3

، کرۆنۆلۆژیای  مال ئۆڤه دکتۆر میم که(:  هرچاو سه – )بوو  پشنیازه
 ).   23، ل1926- 1918ی موس  له سه مه

ی  کهوسب ی گوره  به، و  کۆنگرهشدارانی  چوپی نوان بهکی  دوای گفتوگۆیه  
ت بۆ  وه زیری ده وهغدا بۆ  به  ریتانی له ی بهکۆمیسیاری بای )201(  ژماره

  که، دا)21.6.1921( وتی ڕکه  له )رچ چهلیۆنارد وینستۆن (کان  کۆۆنییه کاروباری
ۆ رناتیڤی سیاسی لته ئهدوو رچ،  ی چه)148(  ی ژماره بۆ بروسکه  مکه وه  ب



190    شاری موس  ییکوردستانتمژووی 

  ناوچه: م که یه ، هبوو  ه گه  شدارانی کۆنگره الی بهی کورد پرسرکردنی  سه چاره
بۆ بوو   انهکوردیی  هو ناوچ ھاندانی ئه: م دووه ،ئراق  لهبن شک  به کان کوردییه

 حمود عیسا، القضیة الکوردیة في العراق دکتۆر حامد مه: ( هرچاو سه – ییخۆ ربه سه
کی  یه شوه به. )601+75، ل2004- 1914من اإلحتالل البریطاني الی الغزو األمریکي 

،  و رچاو گرت به وکاتی له ربازی زۆری ئه سه و  ڕامیارینی  الیه  که گشتی کۆنگره
مینداری گشتی  ئه  یش بوو به)R. D. Babckok - کۆکببا. دی. ر ئاڕ مجه(ر  مجه

رک  سه ی چاره وه دۆزینه پناوی له   که، )کوردستان پناوی له   ڕامیاریی سیۆنکۆمی(
 م له.  نانی درابووپکھدا بیاری  هڕۆژو  ر له هھتی موس  بۆ دۆزی ویالیه

، بوو قایل نهریتانیا  به  کردبوو، چونکه شداری نه رکی کورد به دا ھیچ نونه یه کۆنگره
 ی کۆنگره  لهشداریکردنیان  رانی کورد بۆ به نونه  به دان نه   ڕگه  لهستیش  به مه

کورد   به)  یمانی سڤره په( ی گوره  به  بوو که  و گفتانه باربردنی ئه  لهدا،  قاھیره
 رانی نونه  له کک م یه به .زرت مهبکی کوردی دات وه ده  بوایه ده  درابوو، که

حمان  بدوله فا عه ر مسته عفه د جه مه محه( یر سکه ر عه عفه جهتی ئراقی  حکومه
  که ، ی ئراقی بوووکات رگری ئه یری بهز وه  ،)29.10.1936- 15.9.1885 ری سکه عه

دا بۆ )22.10.1920( وتی ڕکه  لهرژکی سوپای عوسمانی بوو،  فسه ئه  کۆنه
 ڕوکنمی  که ریق یه فه(تای  کۆده  لهدواتر و،  وه تی ئراق ھاته زراندنی حکومه دامه

 ناوبراو کوژرا، دا)29.10.1936( وتی ڕکه  له، )11.8.1937- 1886 کر سدقی به
کو  وهم  ناو ھه ب داده عاره  م خۆی به ھه ری سکه ر عه عفه جهم  ، به هکورد بوو   گوایه
زیری  ی وه)1932- 1860 ساسۆن حسقیل(ڵ  گه لهتی ئراقی  ری حکومه نونه

ر  عفه ی جهز گه ڕه  ت به باره سه. کردبوو انی ی قاھیره شداری کۆنگره بهدارایی 
مذکرات جعفر (رتووکی  ی په)9(  ڕه الپه  ت، له فوه تحی سه ت فه جده نه ،یر سکه عه

وتی)العسکري و،  بووه بدول عهری ناوی  سکه ر عه عفه ی جه روه گه  باپیره(: دا نووسی
ری  سکه دی عه و له ھاتوون  وه دینه شاری مه  له  وه ی زایینییه شازده ی ده سه له 

دا  بنچینه  ناوبراو لهئایا   که  نییه ڕوونجا بۆمان . ) ج بووینه رکوک نیشته نزیک که
ر  ب ھه مژوونووسانی عاره و  ب عارهی  زۆربه   نده ر چه ھهب،  یان عاره  کورد بووه

ۆ  که چه بنه  ویانداوه وان ھه ب کردبت، ئه و عاره ئیسالم  تی به کوردک خزمه یان ب
خۆی   نکهچو  به ری عاره سکه ر عه عفه جه   پم وایهم من  ، به وه ڕننه بگهب  عاره

ی  ممه کشه یه ڕۆژی  له  ری کاتک که سکه عه ر عفه جه. به عاره  کات که ده  وه باسی ئه
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سر (ریتانی  کۆمیسیاری بای به  له ک ر یه ھهڵ  گه له دا،)10.8.1930( وتی ڕکه
-23.3.1930(عید  زیرانی ئراق نوری سه رۆک وه و سه )فرانسیس ھنری ھمفریس

دا  ردانه و سه له. ردانی شاری سلمانیان کرد ال باباندا سهم و جه)19.10.1932
پیاوماقونی سلمانی  کان و رۆک خه رپرسان و سه ڵ به گه غدا له به شاندی

براکانم بزانن خونی : (ری گوتبووی سکه ر عه عفه دا، جه یه وه و کۆبوونه له.  وه کۆبوونه
وه وه ژهر بم، بۆ به م من عاره ، به کوردیشم تیایه وه ستیاریه ھه  م به که ده قسه  ندی ئ  

 تاندا بت و که وه ته نه  یتان بهی زه ، به وه که ستی خه ده ئامر به  بن به مه. گرن ری مه وه
ریان  ن، سه که ده  پارچه  کان پارچه کورده   وه ره سه  لهوا . ن که ساتیان مه تووشی کاره

  چ که بیرتان نه ، له ره روه کی ئایین په یه وه ته کورد نه  که  جیھان ئاشکرایه  و له بن ده
،  ده مه ڵ کوڕی محه یسه ، فه بییه د عاره مه ، محه بییه ، قورئانتان عاره بییه ئایینتان عاره

د  مه محه : رچاوه سه –  وه نه که مه  ال دووباره ربه ساتی که م کاره که براکان تکاتان لده
کوردستان،  خواروویی  که ته وه ده و  مان قارهحمودی  مهھاوار، شخ  سوڵ ڕه
ر  عفه جهی  بمانایانه  قسهو  شه ڕه ھهو  کردنی ئه شرۆڤه.  )734م، ل رگی دووه به
کانی  ی ھزه رمانده ی فه)ئیلمر ھۆلدن(ھا  روه ھه. ران جدم ری بۆ خونه سکه عه
شداری  رگری به تی به زاره وه ڕاوژکاری) ئیدی ر مجه( و ئراق   ریتانی له به

یمانی  په  له  وه شیمان بوونه بۆ په دا بنچینه له   یه و کۆنگره ئه. یان کرد کۆنگره
 و  ب عارهئراقی   بوو به) تی موس ویالیه(لکاندنی باشووری کوردستان و ) سڤره(

کان  گلیزهئین  ی که هو ئراق بۆ ئه ک زراندنی سوپایه و دامه )شا(ستنیشانکردنی  ده
 ندامانی ئه   ندام له وت ئه حه کۆی  لهشدا کۆتایی  له .رپ سه  نه بیخهیانویست  ده
سر وینستۆن (یان ندام ئه وارچ دا،)کوردستان پناوی له   ڕامیاریی سیۆنکۆمی(

ریتانیا،  کانی به داگیرکراوه  زیری وته وه و  قاھیرهی  رۆکی کۆنگره رچی سه چه
وای دا ،)لۆرانس و نگ یۆرت  ھیوبهئاڕنۆد ر  مجه و نۆئیل رد ر ئیدوه مجه
سر ( چی ئراق، که  کرد دوور له ی کوردییان دهخۆ ربه سهتکی  وه زراندنی ده دامه

ی )د بۆرترخاتوو گ(غداو،  به  ی ئینگلیز لهی کۆمیساری با)پرسی کۆکس
  وه ر ئه سه له ختیان جه ون وبودژی  توندی به مینداری کۆمیسیاری بای ئینگلیز  ئه

بلکنرت،   وه ئراقه  به) تی موس ویالیه(کان  کوردییه  بت ناوچه ده  که  وه کرده
  ویش ئه بوو، )R. D. Babckok - کۆکببا. دی. ر ئاڕ مجه(  میش که وته ندامی حه ئه

یشتنه ھیچ  گه نه دا یه م کۆنگره دواڕۆژی کوردستان له  ت به باره سه .بژارد نگی ھه بده



192    شاری موس  ییکوردستانتمژووی 

وکی  ر ھه ھه  ی که نجامه و ئه ئه  یشته گه  کۆنگره(بیاریدا   کۆنگره  رک، بۆیه سه چاره
بی،  تکی عاره رشتی حکومه رپه ژر سه کان له کوردییه  زۆر بۆ دانانی ناوچه به

ستان کورد  پویسته  بۆیه.  وه بته کان ده توندی کورده کی نگارییه ره به ڕووی ڕووبه
 و،)ندوبی سامی مه(ریتانیا  ری بای به نونهوخۆی  هڕاسترشتی  رپه ژر سه  بخرته

وه بهئراق   جیا له به ت ڕوانینی گشتی کوردی  ی که کاتهو تا ئه  ببرو ر کاریگه ت
میخائیل : ( رچاوه سه – ر ئراق سه  بچنه ی وه بۆ ئهوت  که رده ده ڕپکراو باوه

دکتۆر حامید +  215، ل)1923-1917(، المسألة الکوردیة زاریڤڤیچ ال سیمیۆنه
 حمود عیسا، القضیة الکوردیة في العراق من االحتالل البریطاني إلی الغزو األمریکي مه

ڤره(ی  یماننامه ڕبوونی په ر تپه سه به ر دوای پنج مانگ ھه ). 66ل، 1914-2004 س  
  بهکوردستان  باکووری  لهتکی کوردی  وه دهزراندنی  مافی دامه  دا، که)10.8.1920

) تی موس ویالیه(ی باشووری کوردستان  وه کگرتنه دابوو، دواتریش مافی یه کورد
تی  ویالیه(دا باشووری کوردستان  قاھیره ی کۆنگره  له،  که کوردییه  ته وه ڵ ده گه له

ره  به) موسیاره ی گوکرا، له ئاماژه دا وه ره سه  له  ی قاھیره که ی کۆنگره که بی پ  
دانراو  وه ده ره  بهتی کوردی دانپڤره یماننامه په ی گوش  مه ئه  ، کهوه جیاکرایه  ی س

ی  یماننامه ی په وه شاندنه وه و ھه کردن ج نه ک بوو بۆ جبه تایه ره و سه ئاماژه
دا )21.4.1921( وتی ڕکه  لهرچ،  چه نوینستۆدا  یه و کۆنگره ر له ھه  . ناوبراو

کرد، ) سی کۆکسرسر پ(  حمودی له ی شخ مه وه ڕانه گه و پشنیاری ئازادکردن
واوی  ته ک بۆ ئراق، پادشاو سوپایه  ت به باره سه. ر نۆئیل ی مجه وه ڕانه ڵ گه گه له
  که وتن ڕککه  وه ر ئه سه لهدا )12.3.1921( وتی ڕکه  لهکه  ندامانی کۆنگره ئه
د کوڕی عۆن  مه لی کوڕی محه یف عهر  کوڕی شهحوسن ریف  شهکوڕی  ڵ یسه فه(

زووترین کاتیش  ، بهو ئراق شای   بکرت به) 8.9.1933- 20.5.1883لھاشمی  ئه
 ری سکه ر عه عفه دا، جه ی قاھیره کۆنگره  ر له ھه .زراندن دامه  بته ک سوپایه

ئراق  و  ب عاره ئینگلیز و دسۆزی  ره پیاوکی ھه  که )15.9.1885-29.10.1936(
  ، که یاند ڕاگهزراندنی سوپای ئراقی  وای دامه دا، ھه)25.3.1921( ڕۆژی  لهبوو 

 ی وه ر ئه به لهم  به. زراندنیدا دامه  بوو له رچاوی ھه به ڕۆیسر پرسی کۆکس 
ی  کوردانه و ئراقی   ره فسه و ئه ر له فسه ئه  دا، ده)6.1.1921( وتی ڕکه  لهپشتر 

پاشای ر  عفه ی جه که تییه گا تایبه باره له) تی موس ویالیه(باشووری کوردستان 
  ک بۆ ئراق، بۆیه زراندنی سوپایه دامه ستی به مه  به،  وه غدا کۆببوونه به  ری له سکه عه
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). 25.3.1921( ڕۆژیک  زراندنی سوپای ئراق نه دامه ڕۆژی  بهیان کرد  هڕۆژو  ئه
ی زیران نی وه نجومه ئهشای ئراق،   به) ڵ کوڕی حوسن یسه فه(دانانی  ت به باره سه

و  پادشای ئراق، به  ناوبراو بکرت به  بیاریدا که دا)11.7.1921( وتی ڕکه  له ئراق
 – یاسا بت  به  سته ئازادو وابهمانی،  رله ستووری، په ی ئراق وتکی ده رجه مه
الی سنة  1900یگ، العراق الحدیث من سنة رلی لۆنگستیڤن ھمیس(:  هرچاو سه

می، المجلس  دھه لئه ر ھاشم ئه فه د موزه مه دکتۆر محه+  216، الجزء االول، ل1950
رتی ئراق  به ڕوه نی به نجومه ئه دواتر، )153التأسیسي العراقي، الجزء األول، ل

شای ئراق دابنرت،   ڵ به یسه هف  دا بیاریدا که)21.7.1921( وتی ڕکه  له) مان رله په(
ۆ  رنانی شاھانه سه  نگی کو له دا ئاھه)23.8.1921( وتی ڕکه  لهبوو دواتر  وه ئه ب
ی )والیس کۆڕنهسر کیناھان (  بیاردرا که  که، چوو ڕوه به  )ڵ کوڕی حوسن یسه فه(

و کو  ر له به. ڵ یسه تی شا فه تایبه ڕاوژکاری  به بکرێتی ناوخۆ  زاره وه ڕاوژکاری
دا بۆ )18.8.1921( وتی ڕکه  لهیفراندۆمک ڕ  گوایهڵ،  یسه ی شا فه رنانه سه  له
و (  که  وه دنینه  دوو نموونه،  هنجام دراو و ئه ئهتی  پادشایه  بهنگدان  ده کریس کۆچرا
تی  میشیان دووهو %)90(  کات که ده  وه میان باسی ئه که ن، یه)دمۆندسئکهنووسیو  
ڵ  یسه فه  نگیان به سراو موس ده غدا، به تی به ویالیه  ر س ھهدانیشتوانی ی %)96(

+  111دا، ل20- 19 ی ده سه له کریس کۆچرا، مژووی کورد ( : رچاوه سه – داوه
ره  به.  )151ب، ل عاره تورک ودمۆندس، کورد سیسیل جۆن ئو  ئه ی گو

،  کی زۆره جیاوازییه  ه%)6(  که  وه ره سه ری نووسه ر دوو ھهنوان  ی جیاوازییه
  هڕاپۆرتو  لهم  به. داڕاستی له دوورن   نجامانه و ئه ئه  خات که رده ش بۆمان ده مه ئه

ژر  لهدواتر   و، کانی ناردووه وه ته ی نه ه تی بریتانیا بۆ کۆمه حکومه  ی که تییه تایبه
 نوان  لهکان  وه ته ی نه ه انیا بۆ کۆمهریت تی به تیی حکومه تایبه ڕاپۆرتکی( ناوی

بۆ  ی ڕیفراندۆمهو  نجامی ئه ئه  ت به باره ، سه چاپدراوه  دا له)1931-1920سانی 
کرا  ڕیفراندۆمساتک   که: (نووسیوتی پادشای ئراق،  ڵ به یسه ی شا فهبژاردن ھه
. بوون دا دوودڵ وه ان لهک پادشای ئراق، کورده  بک بکرێ به ی عاره وه ی ئه رباره ده
رکوک داوای پکھنانی  کانی که کرد، کورده نگدانیان نه شداری ده سلمانی به  له

) ڕواندز  له  جگه(ولر  ھه و موس کانی  کانی ناوچه کورده. تکی کوردییان کرد حکومه
 و رنج ندێ سه م ھه ڵ دا، به یسه نگیان بۆ فه وانیتر ده ، ئه تورکی تیادایه  که

یمانی  ی په)64( ی ماده له   ی که و مافانه بوو به ھه ندی پوه  بوو که داخوازییان ھه
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 تکی نا حکومه  بوایه ده  وه ئه پی  به  ستنیشان کرابوو، که دا بۆ کورد ده سڤره
حمودی  ھاوار، شخ مه سوڵ ڕهد  مه محه:  رچاوه سه -   زرایه دامهندی بۆ کورد  ناوه
و  ئه پی  به). 105ل م، رگی دووه کوردستان، به خواروویی  که ته وه ده و  مان قاره

  که هڕیفراندۆمنجامی  ئه  وت که که رده ریتانیا بۆمان ده تی به حکومه ی ڕاپۆرته
 و رکوک  کهپارزگای  ر دوو ھهگینا دانیشتوانی  ، ئه کراوه کاری زۆری تدا ساخته

-موس ولر و ھهرچی پارزگاکانی دھۆک،  ، ھه وهدا ڵ نه یسه فه  نگیان به سلمانی ده
ج  جبه  ی سڤره یماننامه ی په)64(ی  ماده  که  و داوه هنگیان ب ده  رجه و مه ، به ه

  که نگدانه ده  واته بت، که نه) 64(ی  ندی ماده ک پابه ھیچ الیه  کاتکیش که. بکرت
تی موس یاخود  دانیشتوانی ویالیه  که  هی هو ئهمانای ش  مه ، ئه وه هشت وه ده ھه

  وه ، ئهبژاردووه نه ویان ھه و ئه داوه ڵ نه یسه فه  نگیان به باشووری کوردستان ده
الموصل تقریر لجنة عصبة   والیه(رتووکی  ی په)49(  ڕه الپه  له  ی که وه ڕای ئه ره سه

، 1925- 1924 البریطاني حول والیة الموصل –األمم الخاصة بحل النزاع الترکي 
زۆرتر تیشک  پناوی له (  ھاتووه  دا،)مراجعة وتحقیق عبدالرزاق محمود القیسي

ی  وه شاندی کۆمیسیۆنی توژینه(  که کانی پشوو، شانده یهڕاپرسیر  سه خستنه
ریتانی  تدارانی به سه ده ریتانی و بهتی  حکومه  داوای له) تی موس ی ویالیه کشه

و  م له به. کانی بدات کارییه ورده ڕاپرسی ر دوو ھه  هت ب باره سه  کرد که
 سای  له  و نه)1919( سای  له  نه  وت که رکه ، ده که شانده  درانه  ی که زانیارییانه

کۆمیسیۆنی  ی ڕاپۆرتهو  ئه ی گوره  به.  ) دراوه نجام نه ئه ڕاپرسیدا )1921(
م  که یه ڕاپرسی  نه  وت که که رده موس بۆمان ده تی ی ویالیه ی کشه وه توژینه

دکتۆر حامد . دراون نجام نه ئه) 18.8.1921(م  دووه ڕاپرسی  و نه)18.2.1919(
دا، )القضیة الکوردیة في العراق(رتووکی  ی په)67(  ڕه الپه  حمود عیسا، له مه

ۆ   وه هکان ئینگلیزه ن الیه  لهی ھاشمی  یسه فه  ستنیشانکردنی شازاده ده: (نووسیوتی ب
 ن الیه  لهنیا  ته ک به ، نه وه کی توند بووه ستییه رھه به ڕووی ڕووبهپادشای ئراق، 

).  وه کانه ت شیعه تایبه به  وه به ی عاره وره شکی گه به ن الیه  لهکو  ، به وه کانه کورده
 ی دابت، ئه ڵ نه یسه فه  نگیان به کان ده به عاره  شکی زۆر له به کورد ور  گه ئه  باشه

  که  یه وه یرتر ئه ی سهموو ھه  له!!  ست ھناوه ده کانی به نگه ی ده%)96(و  چۆن ئه
ه باره ، سهغدا به  ریتانی له ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆنی کۆمیسیاری پشووی بای به   ت ب

 ی ویست و وانه پچه  به: (ت ده پادشا  ی کوڕی حوسن به یسه تی دانانی فه چۆنیه
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رگری کورد  به. شای ئراق  م کرده-ڵ یسه ، پرانس فه هو  کوردهلی  زووی گه رهئا
مزینی،  زیز شه دکتۆر عه:  رچاوه سه –رکوت کرا  سهکی خوناوی  یه شوه به

ری  نته رد، سه سه سه رید ئه رگانی فه یی نیشتمانیی کوردستان، وهڕزگاری  وه جوالنه
ی ویلسۆن  و قسانه ئه). 226، لم ، چاپی چوارهی ستراتیجیی کوردستان وه لکۆینه

و خۆی باسی  ئه  ر بدرت، چونکه سه ی له وه کردنهڕوون  نده وه ناکات ئه  وه پویست به
  کان کردۆته زووی کورده ئاره و خواست ی  وانه پچه  ی به یسه شا فه  کات که ده  وه ئه

سندکردنی  ورد بۆ پهی ک نی ئازادانهنگدا ی ده واوی بانگشه ش ته مه ئه. پادشای ئراق
  گۆد سمیس، که.  وه خاته درۆ ده  به  ستانه   ربه سه ڕیفراندۆمی ڵ و یسه شا فه

دا بۆ کۆمیسیاری )14.5.1921(  دانراوبوو بۆ سلمانی، له  تازه  ڕامیاریرکی  فسه ئه
ن  که ش ئه وه ستیی ئه رھه کان به کورده: ( ده نووس و دهبا سر پرسی کۆکس 

کامیل ژیر، :  رچاوه سه -ک بگرن  ڵ ئراقدا یه گه له  وه رجیشه مه  ت به نانه ته  که
رگیز  کان ھه کورده  خات که ریده ش ده مه ئه). 43یی، لخۆ ربه سه تی و کوردایه

ن کا به عاره ئینگلیز و ی وه ر ئه به لهم  بی، به عاره تکی وه پاڵ ده بچنه  یانویستووه نه
بت  کاریش بت، ده زۆرو ساخته ر به گه ت ئه نانه دابوو ته وه ندییان له وه رژه به

ڕاستی  ناوه  له  ی وه ڕای ئه ره سه  وه ئه .ر ئراق سه  باشووری کوردستان بخرته
ی وینستۆن  که ته زاره وه( ریتانی کانی به تی کۆلۆنییه زاره دا وه)1921(مانگی ئابی 

ریا  که سر پرسی زه(غدا  به  ریتانی له ک کۆمیسیاری بای به یه هبروسک  به )رچ چه
رمانداری  کو فه ی کوڕی حوسن وه یسه فه  ی وه بۆ ئه،  وه ی ئاگادارکردۆته)کۆکس

زۆر دسۆزبوو بۆ   کهم کۆمیسیاری ناوبراو  شا، بهپادکو  ک وه ئراق دابنن نه
 ڵ به یسه ر دانانی فه سه و سووربوو له وه ستایه وه  یه و بیرۆکه ئه دژیئراق  و  ب عاره
یگ، العراق رستیڤن ھمیسلی لۆنگ(:  رچاوه سه –ئراق و یاسایی  ستووری شای ده پاد

ھنانی  نه ج به). 217، الجزء االول، ل1950الی سنة  1900الحدیث من سنة 
بگومان   که  وه ه- سر پرسی کۆکس ن الیه  له رچ ی وینستۆن چه که داواکارییه

کانی ئینگلیز  رامه دیھنانی مه به پناوی له ،  ڵ بووه گه ریتانی له رپرسانی تری به به
دوا  ت به باره سه.  وه شای ئراقه  ڵ به یسه کردنی فه ڕگای  لهدواڕۆژدا   له  بووه

 تورک وکورد (رتووکی  ی په)151(  ڕه الپه  دمۆندس لهئ،  قاھیرهی  بیاری کۆنگره
پایزی سای   له  بوو که وه ئه  ی قاھیره بیارکی تری کۆنگره: (، نووسیوتیدا)ب رهعا
  رگری کردن له رپرستی به بهریتانی  ی به شاھانهکانی ئاسمانی  ، ھزه وه ه)1923(
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 ).رگرن سوپا وه  له  و وته ئاسایشی ئه ن وڕکخستو دابینکردنی   پاراستن، و ئراق 
رتووکی  می په که رگی یه ی به)214(  ڕه الپه  یگ، لهرسلی لۆنگستیڤن ھمیم  به
 ی کۆنگره  له: (نووسیوتیدا، )1950الی سنة  1900العراق الحدیث من سنة (

. ن  رگریکردن بده پرسی به  ت به باره ی بیارکی گرنگ سه وه ئه  یشتنه دا گه قاھیره
ریتانی  کانی ئاسمانی به ، ھزهریتانی و هبکانی  ی ھزه وه مکردنه که  بیاریدا به  کۆنگره

ی  وه ئه). رگرت ریتانی وه تی سوپای به رکردایه سه دا کۆنترۆڵ و)1922( سای  له
  ی قاھیره کۆنگره بیارکی  کردووهانباسی لۆنگریگ و دمۆندسئ  له ک ر یه ھه  که

ڵ  گه له  نیاو نه ته  به  سوپای ئراق نه  که  بووه  وه رئه به شی زۆرتر له که ، ھۆیه بووه
ی شخ  رگه پشمه کورد وی سوپای نگار ره بهتوانی  یانده سوپای ئینگلیزیش نه

 پناوی له  . بوایه یان نه گه ریتانیا له ر بتوو ھزی ئاسمانی به گه ، ئه وه حمود ببنه مه
ری بای کۆمیسار لدوانکی  به  مه به نا ده په م که ی بۆچوونه وه کردنهڕاست پشت

 وتی ڕکه  له  کهکۆنوای دوبس،  رت ڕۆبهغدا سر ھنری  به  ریتانی له به
ریتانی  رزی پادشای به به تی پایه وه بۆ ده دا)4021(  یاداشتی ژماره لهدا )8.3.1931(

کاندا جموجۆڵ بکا،  شاخاوییه  ناوچه له سوپای ئراق ناتوان : (، نووسیوتی ناردووه
رچی  رپه بتوان به  که  کداری وای نییه تائستا ئراق ھزکی چه  تی که تایبه به

.  یه سازو ئاماده ڕین ڕاپهبۆ   میشه کورد ھه.  وه بچووکترین ھرشی کوردی پ بداته
و ھزی ئاسمانیی  پکھاتووه) لیڤی(کان  ئاشوورییه  له  ریتانیا که سوپای به  وه رئه به له

یان  که هڕین ڕاپه کورد وگیانی   بنه رده جیا به  و به هجووت  ریتانیا به تی به پاشایه
بۆردومان کردنی   وتنه ریتانیا که کانی به وپش فۆکه مه ند مانگک له چه.  وه کوژننه ده

زیز  دکتۆر عه:  رچاوه سه - وای یاخیانی کورد  حمودی پشه نگرانی شخ مه الیه
   ). 237دستان، لیی نیشتمانیی کورڕزگاری  وه مزینی، جونه شه
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  :ی لۆزان یماننامه په لۆزان ومی  دووه م و که یهی  گرهکۆن
  
 دوای له ر  ی، ھه هانک دوا یه ک له یه  کۆنگره موو کۆنفرانس و و ھه ستنی ئه به  
ی  ۆچکهشار  له دا)10.8.1920( وتی ڕکه  له   ، کهی سڤره یماننامه ستنی په به

و  که یماننامه په کردنی ج نه جبه، مانای بووسترا ریس بهشاری پا ئاوایڕۆژی  سڤره
، 63، 62(کانی  نده جکردنی به جبه  له  وه بۆ خۆدزینه  ک بوو یه چاره ڕگای  وه دۆزینه

دانان   به ت بوو تایبه  که  که یماننامه پهی )64 ی  وه ته کانی نه تییه وایه ته نه   مافه  بهدانپ
و باشووری  باکوور  لهخۆ  ربه سهی کوردی کت وه دهزراندنی  دامه کورد و

ی  ماده و ئراق ستووری کاتی  ی ده)58(ی  ماده و  سڤرهی  یماننامه په .کوردستان
ی  رکردنی کشه سه چاره  ت به باره یی ئراق، سه میشه ستووری ھه ی ده)140(

  له ک ر یه ھهچن،  ک ده یه ئراق، زۆر له و کوردستان سنووری نوان باشووری 
تی  وه ده  ستراون که به کاتکدا  له) 140(یان ) 58(ی  ماده و  سڤرهی  یماننامه په

می  که کۆنفرانسی یه،  ن، قاھیره نده کانی له ستنی کۆنگره به،  ئراق زۆر بھز بووه
زراندنی کۆمیسیۆنی  دامه لۆزان ویمانی  می لۆزان، په لۆزان، کۆنفرانسی دووه

  له  وه خۆدزینه بوون و ڕنه تی موس، مانای باوه ی ویالیهپرسی  وه توژینه
دوای  به  ڕانه و گه که یماننامه کانی په نه الیه ن الیه  لهنت  یه گه ده  ی سڤره یماننامه په

 )140(یان ) 58(ی  مادهجکردنی  جبه  له سستیکردن . رکی تر سه ی چاره وه دۆزینه
 ر دوو ھهڕۆکی  کی گشتی، بۆ گۆڕینی ناوه یه شوه ب به ره عه ن الیه  لهودان  و ھه
نی  نجومه بژاردنی ئه ی یاسای ھه)24(ی   ماده بهمدا  که وی یه ھه  لهی ناوبراو  ماده

مانی  رله پهدا )22.7.2008( وتی ڕکه ، ممه سشه ڕۆژی  له  ، کهپارزگاکانی ئراقی
کگرتووی  یه+ کوردستانی ( وردستانیلیستی ک ر دوو ھهرچوونی  هئراق دوای د

 ی)23(ی  ماده گۆڕینی بهمدا  وی دووه ھه  لهدواتریش  ،ردا سه بیاری له )ئیسالمی
 وتی ڕکه،  ممه چوارشه ڕۆژی  له  ، کهدا وه ره سه  لهمان یاسای ناوبراو  ھه
لیستی  ر دوو ھهبوونی  ئاماده ندکردن و سه په  مانی ئراق به لهر پهدا )24.9.2008(

و )140(ی  ی قورسایی ماده وه مکردنه که پناوی له ردا،  سه کوردستان بیاری له
جکردنی  ی جبه ماوه  ناوبراودا، که ی ماده جکردنی جبه  له  وه خۆدزینه راکردن و

، و کۆنفراس م جیاوازی نوان ئه هب .بوو، کۆتایی پھات) 2007(کۆتایی سای 
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ڤره دوای په  ی که یمانانه په و  کۆنگره ستران، کورد الیه به  یمانی س شدار  یان به کن
،  بووه ھه  هو  کوردستانه کورد و  یان بهندی پوهگشتیان   ی که وه ڕای ئه ره بوو سه نه
س پھنانی  ره ی قورسایی یان ھه وه مکردنه بۆ که  ی که و مادانه موو ئه ھه ل وه

موارکردنی  وی داڕشتنی یاساکان یاخود ھهنا بهڕژرت،  داده) 140(ی  ماده
،  شداره کورد تیدا به،  وه ستووره ی ده)142(ی  ماده ی گوره  بهستووری ئراق  ده

ر  ترسی بت بۆسه مه  کی تر که یه داڕشتنی ھیچ ماده کورد ناشت قایل بت به  بۆیه
کوردستانیانی  ورد وککانی  تیه وایه ته نه  می خواسته نی که الیه  ، که)140(ی  ماده

ی )140(ی  ماده  ن که که ده  وه ی ئه کان بانگشه تورکمانه و  ب عاره.  تدایه
  نتهو  نگ کات خۆی بدهر کورد  گه ، خۆ ئه یی ئراق مردووه میشه ستووری ھه ده
  مان ماده ھه ی گوره  بهر  ھه ،مرنن و شی کوردی ل ده نیا به تهکان  به م عاره وه
ر پارزگا  سه  ته و خراونه نشین بووینه شیعه  ی که و خاکانه و شارۆچکه ئه

تی  رکردایه سه. ال ربه که ف و جه ر نه بۆسه  وه ڕننه یگه هد ڕومادیکو  کانی وه سونییه
 وتی ڕکه  له  کهی ئۆپۆزسیۆنی ئراقی،  کۆنگرهکانی  ر بیاره سه له  بوایه کورد ده

  ریتانیا، ختی به نی پایته نده لهشاری   دا له)2002(ی ر ی مانگی سپتمبه)14-16(
  دا به)رکردنی دیموکراتی به سته ده و ئراق  ڕزگارکردنی پناوی له (ژر دروشمی  له

 سعود بارزانی و الل و کاک مه ی کورد مام جه رکرده سه ر دوو ھهبوونی  ئاماده
پارتی دیموکراتی و  کتیی نیشتمانیی کوردستان یهنی  الیه ر دوو ھهشاندی 

بدا  رانی عاره ڵ سه گه له  ه مامه ،سترا به رچاویان تدا بینی به ڕۆی  که کوردستان
دوو  بیست و  که  ن، نده ی له ی سیاسی کۆنگره یاننامه به. بت متر قایل نه که  و به بکات

 ی وه ڕاگواستنه  ت به باره م سه خای نۆیه ی گوره  بهگرت،  خۆ ده خاڵ له
ویکردنی  پناوی له کان  عسییه ی به ملیانه زۆره   ناوچه  ی کورد لهز گه ڕهپاکتا

مل،  زۆره ی وه ڕاگواستنه  کۆنگره: ( تیایدا ھاتووه  وت، نه  کان به نده مه وه ده
ی  گۆڕینی باری ناسنامه کی کیمیاوی و کارھنانی چه ، به یز گه ڕهپاکتاوکردنی 

کانی  تی ناوچه وایه ته ی نه پکھاته ڕاستیله   کات، که ر دهزا رمه تی شه وایه ته نه
ی تردا کان ناوچه لی و نده نگال، شخان، زومار، مه قین، شه خمور، خانه رکوک، مه که

  تانه و سیاسه کانی ئه واوی پاشماوه ی ته وه ی سینه شه بانگه  ، کۆنگرهکراون و
  : وه ھاتوون خواره  له  ی که نگاوانه و ھه ئه ی گوره  بهکات،  ده
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م  رجه ی سه وه کانی خۆیان و گانه بۆ ناوچه کان ڕاگوزراوهی  وه ڕانه گه .1
لیان   ی که و زیانانه ی ئه وه بووکردنه ره قه و  کانیان وتکراوه زه  مولکه ماڵ و

  . وتووه که
ی  و ناوچانه جی کردوون له نیشته ڕژم  کان که واوی ھاورده ی ته وه گانه .2

  .کانی پشووی خۆیان بۆ ناوچه  یان پکراوه ئاماژه   وه ره سه  له  که
بیانۆی   ی به و ئراقییانه موو ئه ھه کان و یلییه فه  م کورده رجه ی سه وه گانه .3

 ب  بهی وت  وه ره بۆ ده ڕاگوزرابوونی ئرانی  نامهز گه ڕه
بوونی  وا مافی ھاوتی ناڕه  ت به سه ده  یان، که نامهز گه ڕهرچاوگرتنی  به له

ی  وه ڕانه رکردنی گه مسۆگه و ئراق وه، بۆ  رگرتبوونه ئراقی ل وه
 یان وسامانماڵ و واوی  تهی  وه انهگ ی ئراقی بۆیان و نامهز گه ڕه
 اکردنیو، ئاشک وتووه لیان که  ی که و زیانانه یان له وه بووکردنه ره قه

ب   وه ه)1980(سای   له  کان، که گدراوه  هیلیی فه  نووسی کورده چاره
  .روشون کراون سه

سای   له  ، کهڕژمی  کارگیانه  روشونهو  ئهی گشت  وه شاندنه وه ھه .4
گۆڕینی باری دیمۆگرافیای کوردستانی ئراق  ستی به مه  به  وه ه)1968(

 ).  وی کردووه یه په
 ڕووخانیی  دوای پرۆسه  بوو که وه تی کورد، ئه رکردایه قی سه کی زه یه ه چی ھه که  

تی  سه ی ده نه یاند ڕاگهو  ج قایلبوو به ستبه ، دهحوسن دام دیکتاتۆری سه ڕژمی
پش  له  ی که و سنووره رمی کوردستان، به دیاریکردنی سنووری ھه  یمانان به ھاوپه
کردن  ج نه مانای جبه  وه به الی عاره بهش  مه ئه . یبووه دا ھه)19.3.2003( وتی ڕکه

  له. ن نده ی له کانی کۆنگره بیاره  به  دان بوو خ نه یهی یاخود با  وه شاندنه وه ھه و
ی  بی ھاورده عاره  قایل بت که  وه تی کورد به رکردایه سه  بوایه ده نه مان کاتدا ھه

ھاتوون   وه ی لیه هو شون وت بۆ ئه یانه ده  ی که وه بن له ست ربه سهر  داگیرکه
ستووردا کورد  ی ده)140( ی ماده له   ی که وه کو ئه ، وه وه یان بمننه  وه ڕنه بگه

 ی گوره  به  ، چونکهوه ڕانه یان گه  وه مانه  له  کردووه ست ربه سهزاری  ھه  بی ده عاره
ڤیه ی دوو خای نۆی کۆنگره بگه   به و عاره واوی ئه ته  کات که ده  وه نا باسی ئه ی 

کانی کوردستان  ستی گۆڕینی باری دیمۆگرافیای شاره به مه  به ڕژمی  ھاوردانه
  .   ھاتوون  وه لیه  ی که و ناوچانه بۆ ئه  وه ڕنه ب بگه ھناوتی، ده
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ه  بوو، که وه باشووری کوردستان ئهسیاسی تی  رکردایه سه کی تری هی ه ھه     نابوای
ه باره بی ئراق بکات سه تدارانی عاره سه ڵ ده گه هل فتار ڕهیه  مشوه به  ت ب

  خاکهپرسی م  ھهپرسی کورد   ، چونکهکوردستان کورد ورکردنی پرسی  سه چاره 
داگیرکردنی خاکی باشووری پرسی  داڕاستی له پرسی کورد .  وه ته م پرسی نه ھه

باشووری   له  اوهوتکر کی ماف زه یه وه ته نهو پرسی )تی موس ویالیه(کوردستان 
 تی کورد پرسی کوردیان له رکردایه چی سه که.  ی کورده وه ته نه  کوردستان، که

مافکی  موو ھه  لهش  ببهکی  یه وه ته وتکردنی مافی نه و زه پرسی خاککی داگیرکراو 
مانی دوژمن  رله بردیان بۆ ناو په پرسکی دیموکراتی و  ، کردهتی مرۆڤایه و ژیان

 دوای له  ڕۆژوش  له  ، که وه بچووک کرده  نده وه یان ئه که و پرسه)مانی ئراق رله په(
  بوایه پرسی کورد ده .ناوبردنیدان و له وه بچووک کردنه وی ھه  لهکان  به عاره ڕۆژ

کان  کگرتووه یه  وه ته ی نه ه کۆمه(م  نی سیه بوونی یه ئاماده  ر مزی گفتوگۆ به سه له
. وه ری بۆ بدۆزرابایه سه چارهنتی  ره کو چاودرو گه وه)  وروپی ئهانی م رله یان په

کاتی داڕشتنی  له  بوایه کرد، ده واشی نهر  ھهتی کوردستان  رکردایه سه  کاتک که 
  به  ستوور، که ندکی ده به  رجکی وایان بکردایه مهیی ئراقیدا،  میشه ستووری ھه ده

 کورد ورکردنی پرسی  سه چاره  یان بهندی پوه  ی که ندانه و به ک ئه یه شوه ھیچ
دواڕۆژدا   له  ئستاو نه  له  ، نه یه ھه  وه ه)رمی کوردستان ھه(باشووری کوردستان 

 م رده به له کۆسپ   ببته  ک دابژرت که یه یان ماده  وه شندرنه وه نه ھه
کو  روه شکست پھنانیاندا، ھه پناوی له دروستکردن   ره گه جکردنیان یان ته جبه
تی ئراقی  حکومهی )25.5.1932( وتی ڕکهی   هک هن یاند ڕاگهمی  یه ده م و که یهی  ماده

رمی  کو زمانکی فه کارھنانی زمانی کوردی وه به کورد وکانی  سپاوه چه  مافهڕ  مه له
ی کان رمانگه فه ردنیب ڕوه به و کوردستان   کان له و قوتابخانه و دادگه رمانگه فه  له

  م به ھه ماف و  م به ھه  و مافانه ئه  که ، هو  کوردهرانی  رمانبه فه ن الیه  له  که ناوچه
 ھیچ له کی تر  نادات ھیچ یاسایه   ڕگه، بات و سپاوی کورد ناوده یی چه ینهیاسای بنچ
ھا  روه ، ھه وه ستته وهدژیان ب  یان له  وه شنته وه ھه  یان مافانه  و یاسایه کاتکدا ئه

  بات که یمانک ناوده په  کورد به مافی  بهت  باره ی سه کانی کورد یان یاساکه مافه
ی  وه بزووتنه بارزانی و  سعود بارزانی،  مه : رچاوه سه –یه  تییان ھه وه تی نوده سیفه

  ، چونکه)362- 353م، ل که شی یه م، به یهرگی س یخوازی کورد، بهڕزگار
  ، واته و شیعه  بی سوننه عاره الی یی ئراق به میشه ستووری ھه موارکردنی ده هھ
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  مافه  ست به یوه کانی تری په موو ماده و ھه)140(ی  باربردنی ماده له
    .ی کوردستاندانیشتوان کورد وکانی  تییه وایه ته نه
کورد مرداندیان، نیا بۆ  ته  به) 10.8.1920(ی   ی سڤره یماننامه کاتی خۆیشی په  
ڤره(  یماننامه مان په ھه ی گوره  بهر  چی ھه که س  (ه ده سلهتی ئیسرائیل  و  

 وتی ڕکه   لهو لیبیاش  )1.1.1956(  له داو سودان)14.5.1948( وتی ڕکه
ڤرهی  کانی کۆنگره قه ده: ( هرچاو سه – رگرت ییان وهخۆ ربه سهدا )24.12.1951( س  
 پناوی له ر  ھه). 59بدولخالق، ل سعود عه ی مه وه کی تر، خوندنه یه وه خوندنه و

  ر س ھه،  ی سڤره یماننامه په  ربازکردنیان له ک بۆ خۆ ده یه چاره ڕگا ی وه دۆزینه
ستنی  به داوای  دا،)27.10.1922( وتی ڕکه  لها ئیتای  نسا و ره فهریتانیا،  بهوتی 

ی ) ره نقه و ئه  نتینیه قوسته(ی کان هت حکومه ر دوو هھیان کردو، )ی لۆزان گرهکۆن(
سترا  سویسرا بهوتی لۆزانی  شاری  له  که  ی لۆزان گرهکۆنمالی بۆ  که و عوسمانی 

ر  سهی ) ره نقه ئه(تی  حکومه  هی گرهو کۆن ستنی ئه به  ر له م به به ھشت کرابوون،گبان
م  شه ی شهد مه دا سوتان محه)1.11.1922(  ڕۆژی  لهتوانی  )تاتورک ئهمال  که(    به
  له  که ،)جید بدولمه عه  لیفه کوڕی خه ددین حیده وهسوتان  کوڕید  مه سوتان محه(

تی  ت الداو حکومهخ تهر  سه له  ،دا ژیاوه)16.5.1926-14.1.1861(سانی  نوان
وت  که یان بۆ ھه وه ئه تی رفه دهش  مه به، ناو ببات له نتینی قوسته یتی ئیسالم الفه خه
می  که ی یه هرگکۆن.  که رهگکۆن  شداریکردن له به ری خۆیان بوات بۆ نیا نونه ته  به  که

نسا  ره فهریتانیا،  وتی به  ر س ھهشداری  به  به  دا)20.11.1922( وتی ڕکه  له  لۆزان
، ڕوسیاریکا،  مه کانی ئه ته حکومه  له ک ر یه ھهکانی کردو،  کاره ستی به ا دهئیتای  و

 شاندکی دوو چی کهبوو،  شدار نه ریکا به مه بولگاریاو یابان بانگھشت کران، ئه
ادا ئیتای  ریکی له مه باوزی ئه ی)لیدادر دواشیر جاشریت( تی رکردایه سه  بهسییان  که
و  ڵ ئه گه کان ببن له بیاره ی گفتوگۆکان وئاگادار ی وه بۆ ئه، کو چاودر نارد وه

لۆرد جۆرج (ریتانی  رۆکی شاندی به سه. ن ده رووده  ووه له  ی که گۆڕانکارییانه
  که، ) George Nathaniel Marquess Curzon–ناسانیل مارکۆس کورزۆن 

ھا  روه بوو، ھه  وه ره زیری ده وهدا )22.1.1924 -23.10.1919(نوان  ی ماوه له 
رۆکی شاندی  سه ، هریتانی بوو ندی بهندامی شا یش ئه)ڕامبۆدسر ھۆراس (

له   ، که بووه )ت ئینینۆ عیسمه(  ت ئینینۆی ناسراو به فا عیسمه مستهکان  مالییه که
-1922(سانی  ی ماوه له  و دا ژیاوه)25.12.1973- 24.9.1884(نوان  ی ماوه 
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  گ به نور زا ڕهدکتۆر  ڵ گه تی له ھاوڕیه  ، به بووه وه ره زیری ده وهدا )1924
ی  کۆنگره(کاتی  له  که) تۆینبییوسف ئاڕنۆد (ریتانی  مژوونووسی به .نبووشدار به

و دا سه)1922(کۆتایی سای   لهو  )لۆزان ن  الیه  ، له رکیای کردووهردانی ت
  کان کردبوو، بۆیه تی کورده دژایه  ستی به کانی تورکیای نوێ ھه رکرده سه
-12.7.1922(زیراندا  رۆک وه گی سه ئۆربای به فئو ڕهحوسن   رنجکی وای له  سه

کان بۆ  ی تورکه وه داواکردنه  کی له ره ھۆی سه: ( رگرتبوو که وه  )4.8.1923
،  ستراتیژییه  نه و  ئابووری  ، نه)باشووری کوردستان(تی موس  ی ویالیه وه ڕاندنه گه
وت  یانه کان ده هتورک  ونکه، چ نده به  هو  کورده  واوی به ته  به و  ڕامیارییهکو  به

، ڤیچ الزاریڤ ۆنهیمیخائیل سیم:  اوهرچ سه -  وه نهنو خۆیاندا بتون کان له کورده
  نسا و ره فه، ریکا مه ی ئهانوت  له ک ر یه ھه). 248، ل1923- 1917المسألة الکوردیة 

 ناویپ له  مالی کرد تورکیای که  پشتیوانیان له دا یه و کۆنگره ت له سۆڤیه
زراندنی  دامه کورد و  ست به یوه ی په)64-62(کانی  نده ی به وه شاندنه وه ھه
کانی  وه کۆبوونه  له. باکووری کوردستاندا  ی کوردی لهخۆ ربه سهتکی  وه ده

ندام  ئهت ئینۆنۆی تورک دوو کوردی  ی لۆزاندا، عیسمه کۆنگره کان و کۆنفراسه
 کر و دیاربهری  ی نونهگ به )وزی فه( فوئاد  زاده برنجی(کانی  ناوه  بهمانی  رله په

نی  نجومه ئه(  له  کورد بووینهی ر نونهناو  به  که  وه ه)گ زولفی به  زولفی زاده
  هو  کوردهناوی  وانیش به ، ئه ڵ خۆیدا بردووه گه لهدا )ی تورکیا وره نیشتمانی گه

یاندا نوان  لهک  ھیچ جیاوازییه ن وتورک برا کورد و(  :که  کردووه  کۆنگره  داوایان له
و ، نهز گه ڕهی  باره له م  ن، به که ده  دوو زمان قسه  به   نده ر چه ھهو،  نییه  ریت 

تی  وه و ده وه تورک جیاببنه  وت له کان نایانه کوردهن،  هو ته ک نه یه  وه ئایینه
، کوردی ڕگووشن. أ. أو  گیسارۆڤ. أ. م:  رچاوه سه -ی کوردییان ناوت خۆ ربه سه

حمودی  ھاوار، شخ مه سوڵ ڕهد  مه محه+  103قی، ل ل ته رگانی جه تورکیا، وه
  ، که466-465م، ل رگی دووه کوردستان، به خواروویی  که ته وه ده و  مان قاره

دری  قه( زنار سلۆپیی )في سبیل کوردستان(رتووکی  ی په)70(  ڕه الپه  هویش ل ئه
  لهی ناوبراو  رچاوه مان سه ھه ی )466(  ڕه له الپه ر ھه.  )ریگرتووه وه دا)امیل پاش جه
  مانه رله ندام په م دوو ئه رتی ئه وستی نه تاتورک ھه مال ئه فا که ، مستهدا وه ره سه

دا )ی تورکیا وره نی نیشتمانی گه نجومه ئه( م رده به له و،  وه ی ناوبراوی قۆزتۆته کورده
 دوای له ). بت ھه یانخۆ ربه سهتکی  وه وت ده کان خۆیان نایانه کورده: (تی گوتوویه
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: یگووت تاتورک زۆر جار ده مال ئه فا که ش، مسته یمانی سڤره ستنی په به
و  تر بت لهی زۆر فراوان که سنووره  کان که کورده  هم ده دهوا کی  ئۆتۆنۆمییه(
، سوورچیر  جم عومه نه:  رچاوه سه -  داوهبیاری ل  رهیمانی سڤ په  کهی  هسنوور 

بگومان ). 63، ل2000ما بعد عام ) کوردستان الجنوبیة(مصیر والیة الموصل 
مانکی  رله ندام په ند ئه بردنی چه و کوردی  وه ته ی نه قینه هڕاستری  بوونی نونه نه

دا لهمان رله په  کوردی له  دژی  لهیان  هو ستانه وه ڵ شاندی تورکی و گه ی تورکیا
ۆ   و ھۆکارک بووه بووه خۆی ھه رنی نهک کاری  یه یی کوردستان، تاڕادهخۆ ربه سه ب

 کورد ومافی   ی به ک ئاماژه یه شوه ھیچ  به  ی لۆزان، که کانی کۆنگره نده داڕشتنی به
دا )1922(ری سای  مانگی دیسمبه کۆتایی  له.  کردووه یی کوردستان نهخۆ ربه سه

نسا کرد  ره فه ریتانیا و بهئیتایا،   له ک ر یه ھهرانی  نونه  ی داوای لهفارستی  حکومه
 نوێ ر له سهتورکیا  ئران وسنووری کوردستانی نوان قایلبن ئران  ی وه بۆ ئه

شرران  وه رژه و به وه تهبکت، ھه چاو ڕهندی ئران  روه بکرنهھا ئۆ  نو ری خۆی ب
 ی که یهداواکاری ر دوو ھهم کورزۆن  ی لۆزان بنرت، به هکۆنگر  شداریکردن له به

، المسألة الکوردیة ڤیچ الزاریڤ میخائیل سیمیۆنه: ( رچاوه سه –  دواوه  ڕانده گهئرانی 
   ).292، ل)1917-1923(

  کک له یه  تا له ھهبوو،  نه نجامکی ھیچ ئه  که رهگکۆن کی زۆر دوای گفتوگۆیه  
لۆرد   داوای له  ره نقه ری شاندی ئه گی نونه نور به زا ڕهکتۆر کاندا د دانیشتنه

کان  تورک، تورکه  نه تی موس بده کان ویالیه ر بتوو ئینگلیزه گه کورزۆن کرد، ئه
و  م کورزۆن ئه ت بپچنن، به ڵ سۆڤیه گه کانی خۆیان له یهندی پوهواوی  ن ته ئاماده
  وه الی ئینگلیزه به  باسکرد که و، بۆی دواوه  ڕانده گی گه نور به زا ڕهی  داوایه

 دوادا  واوی ئراقی به غداو ته تی به ستدانی ویالیه ده تی موس له ستدانی ویالیه ده له
 –ڕاستدا  تی ناوه خۆرھه  تی ئینگلیز له کجاری سیاسه ڵ شکستی یه گه دت، له

، )1923- 1917(وردیة ڤیچ الزاریف، المسألة الک ۆنهیمیخائیل سیم: ( رچاوه سه
ھنا، تا  گفتوگۆکان داده کان و ر دانیشتنه سه زاری بای بهب  ره به  ره به). 282ل

دا شاندی خۆی )30.1.1923( وتی ڕکه  لهنسی  ره فه نی الیه  که  یه و ڕاده ئه  یشته گه
  رهکۆنگ  دا)4.2.1923( وتی ڕکه  لهری لۆرد کورزۆنیش  ستپشخه ده  بهو  وه کشایه
و  ئه ،و ره نقه ئهبۆ   وه ڕانه گه کان مالیه کانی خۆی ھناو شاندی که کاره به کۆتایی
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ئاشتی   یمانی ی په پۆژه  به  ره نقه رانی ئه نونهبوونی  نهقایل نجامی ئه له ش  که کۆنگره
  .  ، شکستی ھنای سڤره یماننامه جکردنی په جبه و
می  ی دووه هرگم، کۆن که ی یه هرگکستی کۆنر ش سه ی س مانگ به دوای نزیکه  

و بهی ن الیه ر دوو ھهکانی  شانده نوان  له  دا)23.4.1923( وتی ڕکهلۆزان له   ریتانی 
کی دژوارو پ  گفتوگۆیه دوای له . وه گفتوگۆکان کرده  ستیان به ده  دا دووبارهتورکی

یمانی  په .یمانی لۆزان ناسرا په  ر بهدوات  که  کوتن ڕکه  یشتنه گه ردوو ال ھه  ، کشه  له
کاتژمری   سویسرا لهوتی     ر به سهلۆزانی  شاری  له) ئوشی(کۆشکی   له  لۆزان

  که کانی یمانه ھاوپه ریتانیا و به نوان  لهدا )24.7.1923(  ڕۆژی ی )15.00(
و  ، بوگاریاژاپۆن ،، یۆگۆسالڤیاڕۆمانیاا، ئیتایا، نس ره فه(  له ک یه ر ھه  لهبریتیبوون 

کانی ئینگلیز  وه ھه  وه دوای ئه  ، کهواژۆکرا دای تر الکه  له  تورکیا ک و الیه  له  )یۆنان
  وه بییه ئراقی عاره  ، به)تی موس ویالیه(باشووری کوردستان   که  وه چکرایه  وه له
  وجاره کان بۆ ئه مالییه رۆکی شاندی که سه .بلکنی) سرا غداو به کانی به ته ویالیه(
نوان  یکان  ماوه  دووجار لهدواتر بۆ   کهبوو،   وه ره زیری ده وهی )ت ئینینۆ سمهیع(

رۆک  سه   ۆتهبدا )27.9.1937- 6.3.1925( و )21.11.1924- 1.11.1923(سانی 
م  کو دووه وه) 22.5.1950- 11.11.1938(سانی  نوان  له پاشانیش و زیران وه
ریتانیش  بهتی  حکومهی ر نونه   . ست ده  تی گرتۆته سه دهورکیا رۆک کۆماری ت سه

ۆکی ر سه  ریتانیا ی به وه ره زیری ده وهی )لۆرد جۆرج ناسانیل مارکۆس کورزۆن(
–پۆینکارێ  ڕایمۆند( شنسا ره فهوتی  رۆکی شاندی ، سه بووه  و وته شاندی ئه

Raymond Poinkare (وان  له  ، کهنی  نسا)دا )15.10.1934- 20.8.1860
دا پۆستی )9.6.1924- 15.1.1922(نوان  ی  ماوه له م  بۆ جاری دووه  کهو،  ژیاوه

ی  کردهر سه ئیتایا رۆکی شاندی وتی سه ،  بووه ھهی  م وته ئه یزیران رۆک وه سه
 Benitoمۆسۆلۆنیندریا  ئهمیلیکا  ئه ۆبینیت(بینۆشیت دیکتاتۆری ناسراو  فاشی و

Amilcare Andrea Mussolini (وان  ی ماوه له   ، کهن )29.7.1883-
-31.10.1922( نوان ی  ماوه  لهزیران  رۆک وه کو سه وه و دا ژیاوه)28.4.1945
وتی وکاتی  ئهزیرانی  رۆک وه ھا سه روه ھه،    بووه ی ھه و پۆسته ئه دا)25.7.1943

فسه( ستانیۆنان  Eleftherios Kyriakou–ریاکۆ ڤینیزیلۆس وریۆس کی ئیلی
Venizelos (وان   ی ماوه له و  ئه  ، کهن)له و  دا ژیاوه)18.3.1936-23.8.1864

  وه سته ده ی به و پۆسته دا ئه)18.11.1920-27.6.1917( سانی نوان ی ماوه 
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ی  یماننامه ندی په به) 142( کۆی  له.  تی شاندی یۆنانی کردووه رۆکایه بووه، سه
. کرابوو کانی نه تییه وایه ته نه   مافه  به  کورد و و کوردستان ناوی  به  اماژهئ لۆزاندا، 

ه ، گه که یمانه ی سی په ندی دووی ماده به ی گوره  بهتورکی  ریتانی و بهنی  الیه   یشتن
ه گه گفتوگۆکردن نه ی ڕگه  لهمانگدا ) 9( ی ماوه له  ردوو ال ھهر  گه ک ئهوتن ڕکه   یشتن

، کان وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه ئه  نردرته ده  که  وکاته کشه نجامک، ئه ھیچ ئه
م  کانی سیه دوو ماده ھه ی گوره  به  ره نقه ئهکانی  مالییه کهی رو شاند نونهھا  روه ھه
تی  وه دهکانی  واوی مافه ته  گرت له ھه انستی ی لۆزان، ده می کۆنگره یه شازده و

 : رچاوه سه –) تی موس ویالیه(باشووری کوردستان واوی  تهر  سه به عوسمانی
  ی ئراق له یسه دواتر شا فه. )280تی موس، ل ی ویالیه دکتۆر فازڵ حوسن، کشه(

لۆرد جۆرج (تکۆشانی  وڵ و ھه ر رانبه به  لهدا )1923(ری سای  مانگی ئۆکتۆبه
وبراوی  ی به وه ره زیری ده ی وه)ناسانیل مارکۆس کورزۆن ریتانیادا، سوپاسی نا

تی  ویالیه(پرسی باشووری کوردستان   بوانته  وه خه بایه  کردو داوای لکرد به
بدات  و ھه )موسته ی وه بۆ ئهووه   بخره ی ده چوارچراقی  دامه  تازهتی  وزراوی ئ

تاجی  ناو له  رک وایه وھه کو گه موس بۆ ئراق وه  ، چونکهستکردی ئینگلیز ده
 و  مان قارهحمودی  ھاوار، شخ مه سوڵ ڕهد  مه محه:  هرچاو سه –وتنا  رکه سه
ی )اإلستقالل( ی ڕۆژنامه). 468م، ل که رگی یه کوردستان، به خواروویی  که ته وه ده

  ی خۆیدا، له)24.10.1923(  وتی ڕکهی  ژماره  بی، له ی عارهشۆڤینیزم    ر به سه
دا  تی  ویالیه: (دا، نووسیبووی)ی موس کشه و  ب عارهدۆزی ( ژر ناوی لهوتارکی
ر  گه ئه  ڕۆیی تیا نییه ، زده بییه تکی عاره زان ویالیه م ده جه عه و  ب عارهک  موس وه
  ی له که که خه. نرت ب بوونی ده عاره  ب دان به موو وتانی تری عاره کو ھه بین وه

 -  ووهڕاستبیان پا ماکانی زمانی عاره زتر بنه کانی وتانی تر به ھوموو عاره
ییدا  و ناوچه تی وه ملمالنی نوده نوان  لهنتک، کوردستان  ران مه کامه:  رچاوه سه

بی  ی عاره رسته پهز گه ڕه  نامهڕۆژو  ئه  ی که هو ئه). 224-223، ل1890-1932
 و ڕاستیر  سه ھیچی به و یه وره گهکی  ڕۆییه نیا زده ک ته نه ،ئراقی نووسیوتی

ب   رسته پهز گه ڕهی  وره کجار گه کی یه کو ب ویژدانییه ، به نییه  وه ه)منطق(ژیربژی 
تی  ویالیه(اشووری کوردستان م ب ھه  که  به عارهی  وه ته نه    ر به سهئابووکانی 

ی  ی وته رهبه گو  که(ی ش  که م دانیشتوانه ھه ن و به ب ناوده خاکی عاره  به) سمو
  کورد له  ی ڕژه: ( ڤیچ الزاریڤ میخائیل سیمیۆنه ڕوسیا تناسی ڕۆژھه کوردناس و
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ند وتارکی  چه:  رچاوه سه -  ھنت ی دانیشتوان پکده%)91.75(ستانی ئراق کورد
 ب  به، زۆر )116لد،  مه ر قادر محه نوه ئه   وه ڕووسییه  رگانی له وهکوردناسی، 

تی  ی پرسی ویالیه وه کۆمیسیۆنی توژینه(  که کاتکدا  له نن، ب داده عاره  هب  رمانه شه
ه کۆمه    ر به سهی )موس و  شی دانیشتوانی ئه شت به ھه  ش له وت به کان حه وه ته ی نه
ی  و کۆمیسیۆنه ئه ی گوره  بهکورد   ی ڕژه  که ،نت کورد داده  به) موس(ته  ویالیه

      .  که ته ویالیه ی دانیشتوان%)87.5(  کاته دهکان  وه ته ی نه ه کۆمه    ر به سه
نی  نجومه ئه  تی موس به ی ویالیه وه کالکردنه ی یه رکردنی کشه سه سپاردنی چاره  

 یزانی ریتانیا باش ده به  چونکه ریتانیا بوو، بهرزی  بهکان، ئاواتی  وه ته ی نه ه کۆمه
 بتوانن  که ن وابده یو، بیارک که نه نجومه ندامانی ئه ئه ر سه  توانت کاربکاته ده
واژۆکردنی  داڕاستی له . ن بکه چاو ڕه دابین وریتانیا  به کانی یهندی وه رژه بهت  تایبه به
ڤرهیمانی  په کارخستنی له پناوی له یمانی لۆزان  په وه ھه و  س یاری  وه شاندنهی ب

   وه یهربازی سه ڕووی  لهکانی تورکیا  وتنه رکه سه. بووتی کوردی  وه دهزراندنی  دامه
  لهکانیش تکبشکن،  ، یۆنانییهو رکوت بکات کان سه نه رمه ئه کورد وتوانی   که
ڵ  گه ی له وتوانه رکه سه وتنی ڕککهندین  چه  وه دیبلۆماسییه ڕووی  له مان کاتدا ھه

  کانی تورکیای ناچارکرد که ، دوژمنهریتانیا گردا به ئیتایا ونسا،  ره ، فهڕوسیا
 و ن بخه  پشتگوێ  یمانی سڤره په ،و ن ڵ تورکیا مۆرکه گه له ی لۆزان کۆنگره

  . ی بنن  الوه وه
دا، )11.7.1923( وتی ڕکه  له  وه زیرانه نی وه نجومه ئه ڕگای  لهتی ئراقی  حکومه  

  : بوون وه ی خواره مانه ئه  که  یاند ڕاگهی س خای کبیار
ری  رمانبه فه  له  ب، جگه ندکی عاره ھیچ کارمه  تی ئراق نیازی نییه حکومه -1

 .زرن کان دامه کوردییه  ناوچه له کنیکی،  ته
ی زا قهمی  دھه لئه دکتۆر ئه(  ناوچهوێ دانیشتوانی  نایه تی ئراق حکومه -2

  له ھنن،کارب بی به ت زمانی عارهناچار بکا کان ییهکورد ) کارھناوه به
 . انداکان رمییه فهھامووشۆ 

کان  شارستانییه ئایینی و  و گروپه سته ده شتوان ومافی دانیت  حکومه -3
ر  فه د موزه مه دکتۆر محه(:  هرچاو سه -  دا ) یانهزا قه(   ناوچانهو  له پارزرێ ده

 . )54می، المجلس التأسیسي العراقي، الجزء الثاني، ل دھه لئه ئهھاشم 
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ستی  به مه  که  ی کردووه وه می باسی ئه دھه لئه د ئه مه دکتۆر محه   نده چهر  ھه  
ھاندانی دا،  و بیاره ئه یاندنی ڕاگه  بی ئراقی له تی عاره حکومه زیران و وه نی نجومه ئه

ت  مه م حکو کان، به بژاردنه ھه  له شداریکردنیان به پناوی له   دانیشتوانی کورد بووه
واییکردنی کوردی  و دنه وه ھورکردنهستی  به مه ک الیه له  ، بووه تریشی ھهستی  به مه

 و  سڤرهی  یماننامه یادکردنی په ی تریش لهک الیه له باشووری کوردستان بوو، 
ڤره رناتیڤی په لته کو ئه وه  و بیاره کردنی ئه ژمار ھه ی  وه ڕای ئه ره ، سهبوو یمانی س
ه باره رچی سه ھه . بۆ کورد  بووه ڕۆککی وای تیا نه ھیچ ناوه  که بیاره  که   ت ب

کران،  ج نه ، ھیچیان جبه زیرانه نی وه نجومه ی ئه که کانی بیاره جکردنی خاه جبه
زمانی   کان به رمییه فه  نووسراوه  نه، کرا کان دابین ئایینییه  مافی گروپه  نه  چونکه

رمیدا  کی فه یه نامه  ولر له رکی ھه بهرمان فه  بۆ نموونه(کوردی نووسران 
 ولر ڕسوڕی پارزگاری ھه مید سه ڕبیل، حه ک ئه نه ولر نووسیبووی پارزگاری ھه

پی بین  ین و که بانگی نه  وه ناوی خۆیه هدایکت ب  پت ناخۆش نییه: گوتبووپی 
 -  وه رنه ۆتان بهبیر خ کوردی له  ولر به ناوی ھهو  سه ؟ ئیتر به) حپه قه(سۆزانی 

ه باره سه رچی ھه). 28م، ل رگی سیه ، چیم دی، به د خواجه حمه ئه:  هرچاو سه  ت ب
تی  بابه  بوانه  وه خواره  کان، له کوردییه  ناوچه له   هرانی کورد رمانبه زراندنی فه دامه 
  ،) وه مره حمودی نه ن شخ مه الیه  هلکوردستان  تی باشووری زراندنی حکومه دامه(

مان  بۆ ھهیان  ، کراوهدیاریک  یه  وه ته ر نه ھه    ر به سهندانی  کارمه  ی ڕژهودا  له
  لی، کوردستانی ئراق له لمان عه سه :  بکه هی هرچاو سهو  ئهیری  سهست  هب مه
  ). 16ریتانیادا، ل ی به وه ره تی ده زاره کانی وه نامه گه به
ی  یماننامه ر په سه اندن کردن لهڕاست بیاردان و ودا)6.8.1924( وتی ڕکه  له  

وی  یماننامه پهر کردبوو،  سه واژۆیان له  که ی تانه وه و ده ئه ن الیه  لهلۆزان   ناوبرا
ی )44-27(کانی  ماده  که یمانه می په شی سیه به.  وه هجکردن جبه  واری  وته که
کانی ناو  وه ته واوی نه ته پاراستنی ری ولتوو مافی که  ت به باره سه  خۆی، که  گرته ده

بوو دوای  وه ئه. ئایین و  وه ته نهجیاوازی  ب  بهتی تورکیا بوو  وه ی ده سنوور
دان له کانی  له ماده  کران، جگهج کانی جبه واوی خاه ته  که یماننامه ر په سه بیا

ئایین کانی ترو  وه ته نه  مه که رد وکوی  وه ته نه  یان بهندی پوه  که دا وه ره سه  لهبراو ناو
کانی تره و     : بۆ نموونه بوو ھه  وه ئایینزا
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کانی وتدا  ییه بنچینه  ستووره ده  له:  کات که رپرسیار ده تورکیا خۆی به): 37(ندی  به
رمی  ستوورکی فه و، ھیچ یاساو ده دا بنت)44-38(کانی  نده کانی به بیاره  دان به

  . وه ستته وه و دژیان نه وانه پچه دات و رنه وه  مایانه هم بن ست له ده
رکردنی ئازادی  به سته ده ژیان و پاراستنی  له  رپرسیاره ی تورکیا بهمیر): 38(ندی  به
و ز گه ڕهتی، زمان،  وایه ته جوداخوازی نه   گودانهموو دانیشتوانی تورکیا ب  ھه

   . ئایینیان
تورک   له  ژماره به ی  و کوردانه ی ئه وه دات به ن ده هی تورکیا بمیر): 39(ندی  به
 م رده به له ، ناو خۆیانداو له  یه واوی ئاخاوتنیان ھه تورکیادا، مافی ته  مترن، له که

، ن و ربکه زمانی کوردی ده  تووک بهر ، گۆڤارو په نامهڕۆژ  یه دادگاو، بۆیان ھه
  یه ن، بۆشیان ھه دروست بکه) یی رده روه پهو  تی یه زانستی، کۆمه(ی کوردی  ه کۆمه

دا ھاتوچۆ بکه رتاسه سه  ئازادی به  به ب  شیان ھه و مافانه موو ئه ، ھهن و ری تورکیا
رو  سه  فشاری ناخرتهکی تورکیا،  ییهوتھا ھیچ ھاو روه ھه.  تورک پیدراوه  که

     .زمانکی ل ناگیرت  کارھنانی ھیچ جۆره ئازادی به ی ڕگه
، ناب و وتوون ڕککهری  سه تان له وه هد  ی تورکیا، شتکه یمانانه م په ئه): 44(ندی  به
-یمانی  ی په تانه وه و ده ک لهک ر یه ھهگینا بۆ ، ئه وه شیمان بته ھیچ جۆرێ لی په  به

وهیان پک–کان وه ته ی نه ه کۆمه -   ش که تانه وه و ده و، ئه یان مۆرکردووه-لۆزان ،  ھنا
ژر   نه تورکیا بخه  یمانه م په کانی ئه نده جکردنی به ستی جبه به مه  به  یه بۆیان ھه

ستۆی  ئه  موو جیھاندا له ھه م رده به له ی  وه ن ئه تاوای لبکهخۆیان،  ۆیکۆنت
 و کوردستان ز،  به مال نه جهدکتۆر  : رچاوه سه –جی بکات  ، جبه گرتووه
و ئستای کورد،  ی کورد مژینه چ شرکۆ، کشه دکتۆر بله+  72ی، ل که شۆڕشه

 و کان  وه ته نهی  ه رچاوی کۆمه به  به  ، که رسوڕمانه ی سه جگه ڕاستی  به). 88-87ل
 ی لۆزانیان واژۆ نامهیمان ت که په وه ندین ده چهنویاندا   له  واوی وتانی جیھان ته

و ی په ندانه و به ندکی له تورکیا ھیچ به  بینن که ک ده الیه  ، له کردووه   یمانی ناوبرا
و  وه وی تواندنه ھهکان  تورکه  بینن که ده  وه ی تریشهک الیه له ،  کردووه ج نه جبه

ی  ه کۆمه  داوایان له بزوت و چی ویژدانیان نه ، که داوه انی کوردی وه ته ناوبردنی نه له
ندی  ن پابه ناچارکه تی تورک وه دهدا  ویان نه هکرد یان خۆیان ھ کان نه وه ته نه

  وه هی تر وانه ئه کورد وکانی  مافه  ست به یوه ی په)39- 37(کانی  نده به کردنیج جبه
له  ڕگرن  که  وه شننه وه ھه) 45(ندی  ت به تایبه و به)45-40(کانی  نده به و بت
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کانی  وه ته نه مه مافی که  ت به باره سه یمانی لۆزان ی په)39-37(کانی  نده به م رده به 
ورکیا، که چوارچوه   ستی له به کانی تر مه نده به ی گوره  بهکان  تورکه  ی سنووری ت

پشتگوێ خستنی   ت به باره سه!  یی ناموسمان بووه وه ته نه مه نیا که یی ته وه ته نه مه که
  کورته(رتووکی  ی په)80(  ڕه پهال  ندی، له فکه ره کانی کورد، دکتۆر سادقی شه مافه

ی )45-40(کانی  قی ماده ده: (نووسیوتیدا، )کانی کورد ییه وه ته نه  وه مژووی بزوتنه
نیا  تهکان،  تییه مایه که  ستیان له به کان مه تورکه  خا که ریده ی لۆزان ده یماننامه په
  بهل  وه).  یه ھی دیکه کان و انییهکان و یۆن یهنی رمه ک ئه کانی وه ناموسمانه  تییه مایه که

  کان فیان له تورکه ش جاره م ئه  که وت که رده ده  وه ره ی سه و مادانه ئه ی گوره
مافی  کورد وریتانیا پرسی  به ی لۆزاندافرانسکۆن  له  ، کاتک که کان کردووه کورده
وێ  کان له تورکه. ردواندا باسک ڵ ئه گه تی موسی کوردستانی له کانی ویالیه کورده

تی  وه ده: ( که یاند ڕایانگهتورکیا ی  وه ره زیری ده ت ئینینۆی وه ر زاری عیسمه سه له
تی  وه ، ده تی تورکانه وه ی ده نده وه ی نیشتمانی تورکیا ئه وره نی گه مهنجو ئه

ن  نجومه و ئهنا کوردان له  واکانی ڕهو  قینه هڕاست  ره نونه  ی وه ر ئه به له،  یشهکورد
وت،  رتی به ڕوه به ت و وه ده  له ن و دا ھه)ی نیشتمانی تورکیا وره گهنی  نجومه ئه(

د :  رچاوه سه -   یه شیان ھه مان به وانیش ھه شدارن، ئه به  نده کان چه تورکه دیڤی
ه باره ر سه ھه ).400م، ل که رگی یه رخی کورد، به ماکداول، مژووی ھاوچه   ت ب

 ن الیه  لهتی تورکیا  وه ڕ ده مه کورد، له  بوون به و پویستی ھه نگانه ی کاتی تهبۆچوون
  ڕه الپه  ، له)تیان سره هھنۆڤیچ ڤل ئارسدکتۆر مان(نی  رمه ری ئه ، نووسه وه کانه تورکه

درژایی سانی   به: (دا، نووسیوتی)القضایا القومیة في ترکیا(رتووکی  ی په)4(
کانی تورک  رکرده دا سه)1922- 1919( سانی  تورکیا له ییخۆ ربه سهڕی  شه
 کان و تی کورده وه تورکیا ده. برامانن  وه ئایینه ڕووی  لهکان  کورده: یانگوت ده

وتنی  رکه سه دوای).  گیرت لده ڕزیم  رده لی کورد ھه کانی گه مافه . کانه تورکه
 دا)16.9.1922( وتی ڕکه  لهکان  کوردهتی  یارمه  ویش به ئهکان  هکی تورک کجاره یه
ربازی  رکی بۆ سه یکه کان په مالییه ی که ره نقه تی ئه ، حکومهکان ر یۆنانییه سه به
وبراودا، سه یکه ر په سه له  الدان  رده کاتی په ناسراو دروستکرد، له نه رۆکی  ری نا

ربازی  سه ڕووی  له  رده په  وه رزییه   ر به سهڕی  وپه به: (تاتورک گوتبووی ئهسوپای 
ربازکی کورد  سه  ربازه و سه ئه  ، که دا نییه وه ھیچ گومانم له  ین که به ناسراو الئه نه

ی  که ته وه ده و  مان قارهحمودی  شخ مهھاوار،  سوڵ ڕهد  مه محه:  رچاوه سه -  بووه
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، دواتر گی دوو مان نزیکه  ل وه). 291ن، ل که رگی یه کوردستان، به خوارووی
دانیشتنکی    دا، له)21.11.1922( وتی ڕکه  لهتاتورک  ئهپاشای مال  فا که مسته
  ئستا له  ی ته وه دهو  ئه: (یاند ڕایگهدا )ی نیشتمانی تورکیا وره نی گه نجومه ئه(تی  تایبه
ر،  ک نووسه کۆمه:  رچاوه سه -  تی تورکه هو دهنیا  ته ، به وه زراندنی بووینه دامه
لی موراد، القضیة  لیل عه دکتۆر خه + 123رت، ل و نیشتمانی په ژموده لکی په گه

ندی،  فکه ره سادقی شه دکتۆرھید  شه+  27، ل1938- 1927الکوردیة في ترکیا 
تی  وه کان ده تا تورکه ره سه ).140کانی کورد، ل ییه وه ته نه  وه مژووی بزوتنه  کورته

ند کرد، دواتر زمانی کوردیان  تی تورکان ناوزه وه و دهک ن وه ته  تورکیایان به
واوی دانیشتوانی  ته: یاننووسیستووردا  دهی )88(ندی  به  له پاشانیشکردو،   غه ده قه

الل  جه: ( هرچاو سه – تورکن  ییان وه ته نهی ز گه ڕه و ئایین   چاوپۆشین له  تورکیا به
، 1969بغداد  –مطبعة الجمھوریة  وردیة،بانی، کوردستان الحرکة القومیة الک تاه

کات  دهکانی تورکی  نامهڕۆژ ی وه لکدانهباسی دا  ڕه مان الپه ھه  لهالل  مام جه ).156ل
کان  ر بگانه سه له  پویسته: (  نت یه گه ده  وه ئهی  کهمانا  وایهان پی  ، که هی و ماده ئهبۆ 

  ره بهبوو  وه ئه). یان بمرن  وه ورکیزمدا بتونهنو ت بت له یان ده) ی تورک نین وانه ئه(
ئاستی   یشته گه گۆڕا، تا  وه ته وه شی ده ھاوبه تی و یهبرا  لهکان  زمانی تورکه  ره به
باکووری (ی باکوور  و کوردانه ئه  ئمه: (گوتیان کورد و ناوبردنی ی له شه ڕه ھه

کوژین،  موویان ده ھهر  ھهن،  که یی ده وه ته نه تی و داوای مافی مرۆڤایه  که) تانکوردس
مان  ھه وشدا به و له وه گرینه ر ده یش ھه- تی موس بین، ویالیه رده موویان سه ھه
  لهکوردستان نتک،  مین مه دئه مه د محه حمه ران ئه کامه:  رچاوه سه –ین  به ردیان ده ده

  لهمال  فا که مسته ).207، ل)1932-1890(ییدا  ناوچه تی و وه نودهملمالنی  نوان
د گشت  قه تورکک به  ر تاکه خی ھهنر: ( که  ی تردا باسی کردووه ین بۆنهند چه

مال  فا که مسته  رزی لووت به و رستتی پهز گه ڕهڕی  وپه ش ئه یه و قسه ئه  ، که) جیھانه
   .خات رده کان ده تورکه و
کاتی داڕشتنی  له دام و سه و  عس به ڕووخانی دوای له رانی کورد  سه  بوایه ده  
  له کردنی ج نه جبهڕای  ره سه، یی ئراق میشه ستووری ھه ده تی وستووری کا ده

ی لۆزان  یماننامه ی په)44، 37(ندی  به ر دوو ھه  سوودیان له  هتورکیا و ن الیه
  وه ته نهم  هھ و ئراق م  ھه  که  که ستووره ناو ده  ندکی وایان بخستایه و، به رگرتایه وه
: م هدوو. ستووری نوێ جکردنی ده ن بۆ جبه نتی بده ره گه: م هک یه :کان کگرتووه یه
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  ی که ندانه و به کاتکدا ناب ئه ھیچ له  ک و یه شوه ھیچ  به  ن که بده  وه نتی ئه ره گه
رن، ستکاری بک موارکردن ده ناوی ھه ی کورد به وه ته کانی نه  مافه  بهستن  یوه په

مانی ئراقدا  رله په ت و حکومه ن الیه  لهک  بیارک یان یاسایه داھاتوودا له یاخود 
 .کورد بنی  وه ته کانی نه مافه  ست به یوه ی په ندانه و به ئه ی وانه هپچ  ربچت که ده

کوردی   دا فیان له)45- 40(کانی  نده به  کان له کو چۆن تورکه ن وه ده نه   ڕگهیاخود 
   نده ر چه ھه! ، فیان لبکرت وه شانده وه یان پ ھه)39-37(کانی  نده باکوور کردو به

باسی  ستووری ئراقی ی ده)142(ی  مادهمی  پنجه م و کانی چواره بگه ی گوره  به
و  کشه  ی پ له م بگه کان، به کراوه موار ھه  ر ماده سه کات له پرسی ده گشت

   . ئاۆزن
  وای لهبی ئراق،  مانک بۆ عاره رله زراندنی په دامه ریتانیا له  کردنی به له پهو فشار  

بیار تی  رسومکی پاشایه مه  بهدا، )21.10.1922( وتی ڕکه  له  کرد کهڵ  یسه شا فه
میخائیلۆڤیچ لبرت  ئه(ق بکرت ئرا زراندنی دامهی ن نجومه ئهبژارددنی  ھه  که بدات

کان  ئراقییهکو  ، تاوه)234العراق في سنوات األنتداب البریطاني، ل مینتیشاشڤیلی،
زگانی  کان، داموده ته زاره زراندنی وه دامه   لهن  بیار بده بتواننکی یاسایی  یه شوه به

 بژاردن و ئراق، دانانی یاسای ھهستوورک بۆ شانشینی  میری، داڕشتنی ده
  لهدا )10.10.1922( وتی ڕکه  له  ئراقی، که –لۆ نگ ی ئه یماننامه ر په سه بیاردان له

بیاردان یان   پویستی به  که یمانه پهم  هسترابوو، ب وتدا به ر دوو ھه نوان
  وه دانیشتوانی ئراقه ن الیه  له  ران، که نکی نونه نجومه ئه ن الیه  لهبوو  اندن ھهڕاست

  له  تی ناوخۆی ئراقی کرد که زاره وه  لهوای   شبوو که وه ر ئه ھه .بژاردراب ھه
ست  زیران بکات، ده نی وه نجومه تی ئه رۆکایه سه  دا داوا له)14.11.1922( وتی ڕکه

نکی  نجومه بژاردنی ئه کردن بۆ ھه خۆئاماده پناوی له ن  نگاونان بکه ھه  به
تی  زاره ی وه ا داواکهد)17.11.1922( وتی ڕکه  لهزیران  نی وه نجومه ر، ئه زرنه دامه

ر  زرنه نی دامه نجومه بژاردنی ئه نجامدانی ھه سندکردو بیاریدا، پرسی ئه ناوخۆی په
وی ناوخۆی کاتی بۆ  یه په ی گوره  به  نیازوایه  ، که)24.11.1922( وتی ڕکه  له
بوو، دا داڕژرا)4.3.1922( وتی ڕکه  له  ر که زرنه نی دامه نجومه بژاردنی ئه ھه

تی شا بیاریدا  سه دهدا )19.11.1922( ڕۆژی  لهبوو  وه ، ئه ڵ یسه بنرت بۆ شا فه
د  مه دکتۆر محه:  رچاوه سه –نجام بدرت  دیاریکراودا ئهکاتی  بژاردن له ھه  که

). 207- 206، لولمی، المجلس التأسیسي العراقي، الجزء األ دھه لئه ر ھاشم ئه فه موزه
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  ست پبکات که ده  وه هڕۆژو  له  ساڵ بوو وه) 20( ی بۆ ماوه  که انهیم تا په ره سه
 تورکیا و نوان  لهتی موس  ی ویالیه وه کالیی کردنه ر پرسی یه سه یمانی کۆتایی له په

ی نوان )30.4.1923(پرۆتۆکۆی  ی گوره  بهم دواتر  ئراق مۆربکرت، به
ۆر فازڵ حوسن، کشه( : رچاوه سه –چوار ساڵ   ئراق کرا به ریتانیا و به ی  دکت

العراق في سنوات  میخائیلۆڤیچ مینتیشاشڤیلی،لبرت  ئه+  230تی موس، ل ویالیه
زاز، محاضرات عن العراق من  لبه حمان ئه بدوله عه(  له  ، که235األنتداب البریطاني، ل

).   ریگرتووه وه، )188، ل1960األحتالل حتی األستقالل، الطبعة الثانیة، القاھرة 
و  امهوتن ڕکه  بوو که وه ئهم  که نگاوی یه کو ھه وه دا کاره و کان له ئامانجی ئینگلیزه

ی  وه مانه ن و بدا مۆر بکه ڵ عاره گه ایی لهیاس رمی و کی فه یه شوه به  کان نامهیمان په
و  هئ ڕگای  لهن  وبده ، دوومیشیان ھهن ر بکه مسۆگه دا که ناوچه له خۆیان 

، بلکن  وه ئراقه  تی موس به ویالیه و س پبنن ره ھه  یمانی سڤره په  وه ته حکومه
  ی کردبوو که وه رگری ئراقی باسی ئه زیری به وهری  سکه ر عه عفه کو جه روه ھه
الواسطة (  ڕامیارینوانکردنکی   تاکه) 1922(ئراقی سای  –یمانی ئینگلۆ  په

  ئراق  ت، چونکهکردبکتی کیانی ئراق  یه  پشتیوانی له  که،  ووهب) السیاسیة الوحیدة
میارییه  کتییه یه  لهپشتیوانی   که  نییهکی پاساوپاپشت یان ھیچ   -  بکات ی که ڕا

حمود عیسا، المشکلة الکوردیة في الشرق االوسط،  دکتۆر حامد مه( : رچاوه سه
یمانی  ر په گه وت ئه که رده راق بۆمان دهرگری ئ زیری به ی وه و لدوانه به .)102ل
  مۆکه رگیز ئه ھه  وه ، ئه درایه ر نه سه و بیاری له سترایه به ئراقی نه – نگلۆ ئه
ھۆی  به  بۆ نموونه! بوو ده ی ئستای دروست نه یه مشوه کی ئراقی به یه واره قه

نی پیران،  نجومه زراندنی ئه مهدا مان و رله بژاردنی په راق بۆ ھهتی ئ بیارکی حکومه
بۆ ناو  ڕاکشنتوانیان کورد   ی که وه دی به کان ھاته کانی ئینگلیزه ئامانجه  کک له یه

ش مانای لکنزیک  مه کان، ئه بژاردنه ھه  شداربوونی کورد له به و ئراق تی  حکومه
ب  ارهع خاکی  بهی خاکی کوردان - تی موس ی ویالیه وه ستنه و به وه بوونه

بگومان . تی ئراقدا وه ی ده چوارچوه  نت له یه گه دا ده)سرا غداو به کانی به ته ویالیه(
خاکی   لکاندنی خاکی کورد به و  ب عارهی  وه ته نه  ی کورد به وه ته بوونی نه تکه
ڤرهی  یماننامه کردنی په ج نه ب، مانای جبه عاره دانه و  سترین  نانی ساده دانپ

می  که بژاردنی قۆناغی یه ھه  ر وای لھات، کاتک که دواتریش ھه!  فکی کوردهما
 وتی ڕکه  له )المجلس التأسیسي العراقي(ری ئراقی  زرنه نی دامه نجومه ئه
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قۆناغی   ، لهبژردران و کی ھه ره راوانی ناسهپاو نجامدراو ئه دا)24.10.1922(
یی  کی یان بنچینه ره دا پاوراوانی سه)12.7.1923( وتی ڕکه  لهمیشدا  دووه

می، المجلس  دھه لئه ئهھاشم ر  فه د موزه مه دکتۆر محه( : رچاوه سه - بژردران ھه
  له خۆی ی وه م کۆبوونه که یهن  نجومه ئه  ،)20- 19التأسیسي العراقي، الجزء الثاني، ل

دانیشتنی   له). 163ی پشوو، ل رچاوه سه –نجامدا  ئهدا )27.3.1924( وتی ڕکه
رۆک  سهسترا،  دا به)31.3.1924( وتی ڕکه  له  ردا که زرنه نی دامه نجومه می ئه سیه

ی  یماننامه قی په ده) ری سکه ر پاشای عه عفه ریق جه فه(وکاتی ئراق  زیرانی ئه وه
پاشکۆی  وتنی ڕکهر چوار  ڵ ھه گه ئراق له ریتانیا و بهی نوان )10.10.1922(

 وتی ڕکه  لهسر ھنری دوبس  ری و سکه ر عه عفه جه  له ک ر یه ھه  ، که که یماننامه په
ی ن نجومه رۆکی ئه سه  ست ده  ر کردبوو، دایه سه واژۆیان له دا)25.3.1924(

ن  نجومه ندامانی ئه ئه ی وه بۆ ئه ،)عدون لسه ئهھد  فهبدولموحسین  عه( ر زرنه دامه
وه سه( -بزانن   هک هیمان ڕۆکی په ناوه  داھاتوودا له کو  ، تاوه)166ی پشوو، ل رچا

ندا  نجومه می ئه دانیشتنی سیه  ر له ھه. ن ر بکه سه لهاندنی ڕاستکردن گفتوگۆدوای 
ی  یماننامه په  له  وه لکۆینه ستی ووردبینی و به مه  یسیۆنک بهبیاری پکھنانی کۆم

  کک له یه تی یاسین ھاشمی رۆکایه سه  بهاق ئر ریتانیا و بهی نوان )1922(سای 
ک  وه گ کی به مین زه د ئه مه محه رو زرنه نی دامه نجومه رۆکی ئه جگرانی سه

پکھنانی ). 168-167ی پشوو، ل رچاوه سه( - پکھات   که ری کۆمیسیۆنه بیارده
و  که ماننامهی کانی په الوازه  ستنیشانکردنی خاه ده پناوی له   و کۆمیسیۆنه ئه

کانی مس ب  قسه ی گوره  بهی  وه ڕای ئه ره پاشکۆکانی بوو، سه  پرۆتۆکۆه
ر  عفه دا جه)21.4.1924( وتی ڕکه  له: (ت ده  سکرتری کۆمیسیاری با که

 ن الیه  لهنتی  ره رگرتنی دوو گه ر وه سه ڵ، سووربوون له یسه شا فه ری و سکه عه
وه حکومه تی موس  سنووری ویالیه پاراستنیریتانیا پرسی  میان به که نشکۆ، یه تی خا
چوار   بکرت به  وه ر ئراقه سه ریتانیا به میان مانداتی به ستۆی خۆی، دووه ئه  بخاته

. گیرێ رنه رگیرێ یان وه کان وه وه ته ی نه ه ندامی کۆمه کو ئه ر ئراق وه گه ساڵ، ئه
نشکۆ ناردو  کی بۆ خاوه یه دوبس بروسکه بوو کۆمیسیاری با سر ھنری وه ئه

ر  ھه  سندیکرد که ریتانی په تی به حکومه.  وه کرده  و دوو داواکارییه ر ئه سه لهختی  جه
می،  دھه لئه ر ھاشم ئه فه د موزه مه دکتۆر محه:  رچاوه سه -بدات   که نتییه ره گه دوو

ه  ڕژهد  یتانیا لهر به). 173المجلس التأسیسي العراقي، الجزء الثاني، ل   دان ب
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 ی گوره  به  چونکهزۆر بزار ببوو،   یه یماننامه و په ر ئه سه دان له بیارنه
و  دانی گفتوگۆ  ڕژهد ر ھۆکاری سستی و به کان له تانییهری کانی به بۆچوونه
ی  مهیماننا ر په سه ر بیادان له سه ری ئراقی له زرنه نی دامه نجومه کانی ئه وه کۆبوونه

ن  تی موس بکه واوی ویالیه ی تهداوا  کان کردبوو که تورکه  ئراقی، وای له -نگلۆ  ئه
و (کانی  نامهڕۆژ  بۆ نموونه. یان که ر بۆچوونه سه سووربن له و األوقات البغدادیة 

کی سر پرسی کۆکس  یه بروسکه  یان به دا ئاماژه)28.5.1924( وتی ڕکه  له، )المفید
دوودی  و ئراق   له  ڕامیاریوستی  باسی ھه تی و ناردوویه  تانهس ئه  هل  ، که داوه

تی  ھۆی ھاندانی حکومه  ، بووه که یماننامه په  ت به باره ر سه زرنه نی دامه نجومه ئه
  که کاتکدا  لهبگرت،   وه ه-تی موس ویالیه  ست به ده توندی به   ی که وه تورکیا به

دکتۆر :  رچاوه سه –ی بۆ ئراق  وه کانی مانه ر مافه سه له  سر پرسی کۆکس سووره
می، المجلس التأسیسي العراقي، الجزء الثاني،  دھه لئه ر ھاشم ئه فه د موزه مه محه

ری  زرنه نی دامه نجومه رۆکی ئه سه  کاتک که،  و پرسه ت به باره ر سه ھه). 201ل
دا بۆ )31.5.1924( وتی ڕکهانیشتنی د  له) عدون ھد سه بدولموحسین فه عه(ئراقی 
 رت ڕۆبهریتانی سر ھنری  دوابخات، کۆمیسیاری بای به) 2.6.1924( ڕۆژی

:  یاند ڕاگهنی  نجومه ندامانی ئه ئه  به نی کردو نجومه ردانی ئه کۆنوای دوبس سه
ن ناتوان  ومهنج ئه  که  رتانبیوه ده ڕاپۆرتکدا  نتان له نجومه ندامانی ئه هئ  ندک له ھه(

نتی  ره ریتانیا گه تی به ر بتوو حکومه گه بدات، ئه  که یماننامه ر په سه اندن لهڕاست
و(که  ۆمیسیۆنهک ڕاپۆرتی ی گوره  بهدات  موارکردنی نه ھه  کۆمیسیۆنی وردبینی 

ه  و داواکارییه ریتانی ئه تی به حکومه،  )ئراقی -نگلۆ  ی ئه یماننامه په  له  وه لکۆینه   ب
ر  سه له  پویسته. نت پاشکۆکانی داده  پرۆتۆکۆه و  یماننامه په ی وه تکردنه ڕه
ر  سه چوونی گفتۆگۆکانیان له ڕوه ری به ر تبینی کاریگه زرنه نی دامه نجومه ئه

  یشتووه ی پمان گه و زانیارییانه ئه ی وه ر ئه به لهگفتوگۆی پرسی موس بکات، 
  ستی به ھه  ستانه یشتنیدا بۆ ئه کاتی گه ر پرسی کۆکس لهس  نت، که گه واده

م  تی موس بۆ ئراق، به ی ویالیه وه نی تورکی کردبوو بۆ مانه ئاسانکاری الیه
ر،  زرنه نی دامه نجومه ناو ئه له دات ڕوودهچی   ان کهیکان زانی کاتک تورکه

وان  ئه  که  یه وه وایش ئه دوا ھه.  وه نه که تی موس ده داوای ویالیه بۆچوونیان گۆڕاو
دکتۆر  - کان وه ته ی نه ه بۆ کۆمه  وه بگوازرته  که ن پرسه سندی ناکه ت په نانه ته

می، المجلس التأسیسي العراقي، الجزء الثاني،  دھه لئه ر ھاشم ئه فه د موزه مه محه
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وه به سستی دادڕی و  ڕژهر د به ر له ھه). 195ل کانی  وه چوونی کۆبوونه ڕ
  داوای له دا)5.6.1924( وتی ڕکه  لهریتانیا  تی به ر، حکومه زرنه نی دامه نجومه ئه

ی  وه کۆبوونه  کرد که) سر ھنری کۆنوای دوبس(غدا  به  کۆمیسیاری بای خۆی له
ر  فه د موزه مه دکتۆر محه: ( رچاوه سه -  جبھ ری ئراقی به زرنه دامهنی  نجومه ئه

سر دواتریش ، )217می، المجلس التأسیسي العراقي، الجزء الثاني، ل دھه لئه ھاشم ئه
ی کردو،  یسه ردانی شا فه دا سه)10.6.1924( ڕۆژی  له دوبس ھنری کۆنوای

وبراو کرد، کهست ڕادهریتانی  تی به یاداشتکی حکومه کی بیاری  یه کورته  ی نا
ی ئستادا  هرج لومه و ھه ریتانیا له تی به هحکوم: ( یه مشوه بهبوو ریتانی  تی به حکومه

  یه و پله به  ، که ی ئستاکه پاوه سه  و دۆخه وام بوونی ئه رده به  بدات به    ڕگهناتوانت 
نشکۆ داوایلکردم  خاوه  بۆیه. ی ئراق وه ره خۆو ده ر ئاشتی ناوه سه له  یه ترسی ھه مه

نشکۆی  تی خاوه وامی حکومه رده تیوانیکردنی بهرج بۆ پش مه  تاکه  نم که یه پتان راگه
نی  نجومه ڵ ئه گه له ڕاوژکردندوای  ج و ستبه ، ده ئوه  ریتانی له هب

 ن و موار بکه زراندن ھه نی دامه هنجوم وان، یاسای ئه ھۆی ئه تانداو به که ته زاره وه
رکاتک  ھه ،ن پبداترتا زرنه نی دامه نجومه ی ئه وه شاندنه وه ی ھهت سه مافی ده

بۆ ، کانیدا وه ستپکردنی کۆبوونه ده وتی ڕکه  لهچوار مانگ  ی ماوه له وت  بتانه
  لهن  ن بده نجومه ی ئه وه شاندنه وه رمانی ھه فه  موارکردنه و ھه ھۆی ئه به ی وه ئه

  هم ک که نشکۆتان ده خاوه  له داوا  ی یونی، وه)10/11(وی  ی شه دوازده کاتژمری
نی  نجومه رۆکی ئه سه  ننه یه بگه  وه زیرانه رۆک وه سه ڕگای  له  رمییه فه  رمانه و فه ئه
 ڕنماییھا  روه ی یونی، ھه یازده ڕۆژییانی  تی بهو ری حهمکاتژ  ر له ر به زرنه مهدا
نی  نجومه ی ئه خانهجی با ستبه زیری ناوخۆ بۆ داخستنی ده ن بۆ وه رکه ده

و  جکردنی ئه شی جبه به  پۆلیس کهک  یه ژماره  ور گرتنی به چوارده رو زرنه دامه
می، المجلس  دھه لئه ر ھاشم ئه فه د موزه مه دکتۆر محه:  رچاوه سه – ن بکه  رمانه فه

 میخائیلۆڤیچ مینتیشاشڤیلی،لبرت  ئه+  221- 220ل التأسیسي العراقي، الجزء الثاني،
 یی ئراقر زرنه نی دامه نجومه ئه. )242-241ریطاني، لالعراق في سنوات األنتداب الب

دا،  فشاری به نجامی ئه له و  له په  کی به یه وه کۆبوونه  له و نیوی  له کاتژمری دهریتانیا
 کۆی  لهدا، )1924(ی یونی سای )10/11(ی  ممه ر چوارشه سه له  ممه وی سشه شه

ی نگ ده) 8(خرو  نگی نه ده) 24(  و بهنگی  ده) 37(  بهبوو،  ندامی ئاماده ئه) 69(
ی  رچاوه سه( –کرد  داوت دوور  ھهی نوان   وتننامه ڕککهر  سه ی لهاندنڕاست، اورد نه
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لبرت میخایلۆفیتچ منتشاشفیلی، العراق في سنوات األنتداب  ئه+  225پشوو، ل
 پناوی له  ی ئراقیر زرنه دامه نی نجومه ی ئهنگدان دهنجامی  ئه .)242البریطاني، ل

ی نگ ی ده زۆرینه   که  یشت گه  وه بهدا، )ئراقی –نگلۆ  یمانی ئه په(ر  سه اندن لهڕاست
د  مه محه(:  وانه لهکانیش  کورده  ندامه ئهی  زۆربه  که نویاندا  ھنا، لهبوانی  ئاماده

مان، ر سل یده لی حه عهمدین ئاغا،  شهحازم یوسف بانی،  تاهلی  عهیب ب حه
ی  وه ئه  ، کهری یده حهپاشای عاسم ھبی ئیبراھیم  وهداود  ری و یده حه حمان بدوله عه

نگیان  ده) ری ئراقی زرنه نی دامه نجومه رۆکی ئه جگرنی سه  له  کک بووه دواییان یه
حمود عیسا، القضیة الکوردیة في العراق من اإلحتالل  دکتۆر حامد مه( بوودا  بۆ

  ندامی کورد که دوو ئه  له  جگه، )84ل، 2004-1914ی الغزو األمریکي البریطاني إل
حمود  مه: ( رچاوه سه –  که یماننامه ر په سه اندن لهڕاست  نگدان بوون به ده دژی  له
کۆمیسیۆنی کاتدا  مان ھه  له چی که). 116، القضیة الکوردیة، الطبعة الثانیة، ل لدوڕه ئه

رۆکی  یاسین ھاشمی سه  کهریتانیا،  به –ی ئراق  یماننامه په  له  وه لکۆینه وردبینی و
  پاند، که سه  که اندنهڕاستر  سه ن لهدارجکیان بۆ بیار مهبوو،   که کۆمیسیۆنه

واوی  و ته که یماننامه په  ر چاوی خشاند به زرنه نی دامه نجومه ئه: (بوو  یه مشوه به
زووی زۆری  ئاره  شدا وه ڵ ئه گه له  ، که و بینی یه هیماننام و په و پاشکۆکانی ئه وتن ڕکه
 پاراستنی ڵ گه  له  ریتانی تی به حکومهی  سته ناو ده  ست خستنه و ده ئهبۆ 

ه  یمانه م په کانی ئه نده به  ندێ له ھه،  یه دا ھهل گه ر دوو ھهویستی نوان  خۆشه   گران
ن  نجومه ئه  بۆیه، ست ھه  یمانییه ھاوپه و رپرستی ئه به  ناتوان به ئراق  که  )هقورس(

موارکردن  و ھه ریتانی ئه تی به ر بتوو حکومه گه نادات، ئه  که یماننامه ر په سه بیار له
و  دا ھاتووه وه لکۆینه کۆمیسیۆنی وردبینی و ی که ڕاپۆرته  ی له انهڕزیخۆپا و
  له  که یمانه جھنانی په به زێ ودا مافی ئراق بپار-ۆزی موسد  زن له ریتانیای مه به

ر ھاشم  فه د موزه مه دکتۆر محه:  رچاوه سه - وه  رجه و مه ن بهستی به ئه  وه ئراقه ن الیه
حلمی،  فیق ڕه + 224می، المجلس التأسیسي العراقي، الجزء الثاني، ل دھه لئه ئه

+  465م، ل شی دووه حمود، به کانی شخ مه شۆڕشه و ئراق یاداشت کوردستانی 
 ).242العراق في سنوات األنتداب البریطاني، ل میخائیلۆڤیچ مینتیشاشڤیلی،لبرت  ئه
وت  حهی کان خاه  ، که یه وه کان ئه کوردستانییه کورد وی  بۆ ئمه  ی داخه ی جگه وه ئه
،  کوردستاندا نییه کورد وندی  وه رژه به  ر له ک ھه ی ناوبراو نه یماننامه پهشتی  ھه و
ی باشووری  وه بۆ جیاکردنه  ودانکه ھه و  کورده دژی  لهت  کی تایبه یه شوه کو به به
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چی  ، کهوه بییه ئراقی عاره  بهمیان  که یهلکاندنی دواتریش  باکووری و  کوردستان له
  له بوو وه ئه  ! نگیان بۆی داوه ده دا وه ره سه  لهمانتارانی ناوبراوی کورد  رله په

وبراوی  یماننامه ریتانی په کانی به تی کۆۆنییه زاره دا وه)21.7.1924( یوت ڕکه ی نا
و  وان له ن، ئه ر بده سه نگی له ی ده وه ریتانی کرد بۆ ئه نی گشتی به نجومه ی ئه هوان ڕه

نی  نجومه ئه  ی که وه کردن به ئاماژه ل و سه کی تروته ا دوای گفتوگۆیهد هڕۆژ
ر  سه اندنیان لهڕاستریتانیا  و فشاری زۆری به شه ڕه ژر ھه لهری ئراقی  زرنه دامه

اندنیان ڕاستی ناوبراو کردو  یماننامه ر په سه ، بیاریان له کردووه  که یماننامه په
 وتی ڕکه  لهکان،  وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه ئهش  وه دوای ئه دوابه. ر کرد سه له
و به –ی نوان ئراق )10.10.1922(ی  یماننامه دا په)27.9.1924(  ریتانیا 

رناتیڤی ماندتی دانا  لته ئه  به  سندکردو، ی په یه یماننامه و په پاشکۆکانی ئه  پرۆتۆکۆه
میخائیلۆڤیچ لبرت  ئه: ( رچاوه سه –ئراق   ریتانیا له بهواییکردنی  رمانه بۆ فه

د  مه دکتۆر محه+  243العراق في سنوات األنتداب البریطاني، ل مینتیشاشڤیلی،
     ).232می، المجلس التأسیسي العراقي، الجزء الثاني، ل دھه لئه ر ھاشم ئه فه موزه

 ریتانیا و بهی نوان )30.6.1930(یمانی  ر په سه بۆ بیاردان له  مانشوه ھه  به  
گیان ن ده خر نه  نگ به ده) 13(،  به  هنگ ب ده) 69(ندام  ئه) 88(کۆی   له  ئراق، که

انی ئراقی نی پیر نجومه ئه  له  وه،  بووینه نگدان نه ی ده  س ئاماده که) 6(  ، واتهدابوو 
، العراق گنگریۆل یسلیمر ستیڤن ھ همست( خر نگی نه پنج ده  و نگی به ده  یازده

ن  ده  ت به باره سه. )304، الجزء األول، 1950الی سنة  1900من سنة  الحدیث نگدا
مانتاری  رله نۆ په ست و شه  ، که)1930(ی شوومی سای یمان ر په سه دن لهانڕاستبۆ 

دا په  له دانگیان بۆی ئراقی ده ئیبراھیم (  له ک ر یه ھهغدا  به  مانتارانی کورد له رله نویان
م المیع  رۆستهدین  حه سهری،  یده حهھبی ئیبراھیم  وه، داود عوسمان یوسف

یی  ر ئاغای دزه عومهعروف حاجی پیرداود  لی پاشاو مه بابان، عهئیسماعیل پاشای 
و  ندان خهت حوسن پاشای  عزهیفو  ساح، سهد  مه محهد  حمه ولر، ئه رانی ھه نونه
ھاب  بدولقادر وه عهبیب  رانی سلمانی، حه نونهگ  لی به د عه مه محهد ساح  مه محه
مین  فا ئه لی قیدارو مسته د عه مه ، محهپاشا تاح فهمیر لیوا بانی، سلمان  تاه

هنگیان  دهری موس  بابان نونه بدول عه شید ڕهمال  جه و رکوک  کهرانی  نونه   ب
حمود عیسا، المشکلة الکوردیة في الشرق  دکتۆر حامد مه:  رچاوه سه – دابوو  به

 خۆ ربه سهکی ت وه کو ده ئراق وه  یمانه و په ئه ی گوره  به  که، )110االوسط، ل
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یمانی سای  په  نگیان دابوو به ده  ی کورد که مانتاره رله په  و سزده ئه. دانیپدانرا
  که یمانه دژی په دانیشتوانی کوردستان کورد وی  زۆربه  که کاتکدا  له  وه ئه ،)1930(

ھا  ال ته عید ساح مه نوری سه(زیرانی ئراق  رۆک وه ی سه وه دوای ئه  چونکه بوون،
سر فرانسیس ھنری (ریتانی  و کۆمیسیاری بای به)19.10.1932- 23.3.1930

-کوردستان کان و ردانی پارزگا کوردییه ا سهد)8.8.1930( وتی ڕکه  له) ھمفریس
  ی که وه ر ئه سه ئراقی کۆکن له ریتانی و بهمیری  ر دوو ھه  ، کهیاند ڕایانگهیان کردو 

حمود  دکتۆر حامد مه(:  رچاوه سه – درت کورد نه  بهت مافی ئۆتۆنۆمیش  نانه ته
  ک الیه له ش   وه ئه ڕای ره سه، )110عیسا، المشکلة الکوردیة في الشرق االوسط، ل

تکی  زراندنی حکومه دامه ی خۆنووسین و مافی چاره  کانی له ئاواتی کورده  که یمانه په
یمانی  بوونی په ھیچ تیانه نجامی ئه له   وه ی تریشهک الیه له ناو بردبوو،  کوردی له

کۆمیسیاری با  زیران و رۆک وه ی سه که شه ھاوبه  نه یاند ڕاگه کورد وبۆ ) 1930(
دانه  له  تازهئاوگۆست،  مانگی  له ، دا)6.9.1930( وتی ڕکه  لهکانی سلمانی  خۆنیشان
 )200(ی  نزیکه ھیدو شه) 45( سازکرابوو ی ناوبراودایمان مۆرکردنی په دژی  له  که

داری لکه    . وه وتبووه برین
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 ریتانیا و بهی نوان )10.10.1922(ی  نامهیمان په
   ):ئراقی –نگلۆ  ئه(ئراق 

  
  تی تازه حکومه ریتانیا و بهتی  حکومه نوان  له  ، که )ئراقی –نگلۆ  ئه(یمانی  په  

 پناوی له ۆرتر زسترابوو،  دا به)10.10.1922( وتی ڕکه  لهئراق زراوی  دامه
ھنانی به زۆرتر به پناوی له ئراق   ی ئینگلیز بوو له وه مانه خۆی کانی  ندییه وه رژه دی

 کان و زیره زیران، وه رۆک وه ، سهڵ یسه یاندنی شا فه پگه چاودریکردن و و
  تاکه  به  یه یماننامه پهو  ئه  ی که وه ڕای ئه ره سه. کان بوو ئراقییه  به عاره  رپرسه به

وتکی بۆ کورد  ستکه ھا ھیچ ده روه کردبوو، ھه کیش باسی کوردی نه یه ووشه
نگیان بۆی  دهمانی ئراقدا  رله په  لهمانتارانی کورد  رله په  ی چی زۆربه کهبوو،  تیانه
  .داوه

  :   یه که یماننامه قی په ش ده مه ئه
ی  درژایی ماوه  به دات ن ده بهریتانیا  ، پادشای بهر داوای ئراق سه له :م که خای یه

تی ئراق  وه ده  ک که تییه یارمه و ڕنماییرچی  شکردنی ھه پشکه  ماندتکردن به
ھا  روه ری نیشتمانیی، ھه روه ر سه سه  ی کاربکاته وه ئه ب  بهتی،  پویستی پیه

ن  که ریتانیا ده نشکۆ پادشای به تی خاوه رایه کۆمیسیاری باو کۆنسوی گشتی نونه
  . ئراق  له

  له  یمانه و په ئه درژایی  بهسک  ھیچ که  که دات ن ده بهپادشای ئراق : م خای دووه
  . ریتانی سندکردنی پادشای به په ب  بهزرنت  مه ئراق دانه

موو  وی ھهوا رکردنی مافی ته ، مسۆگهو ئراق رک بۆ ستو ده داڕشتنی: م خای سیه
ن کا ئراقییه نوان  لهکردن  جیاوازی نه. ئراقدا  ئایینزاکان له و ئایین کان،  وه ته نه
ه بت  ک بۆی ھه یه وه ته ر نه ھا ھه روه ، ھه وه ئایینه ، زمان وز گه ڕهھۆی جیاوازی  به ب

   .خۆی بخونت زمانی 
  ت کهکا کان ده هگرنگ  سندی گشت کاروباره پادشای ئراق په: م هچوارخای 

نشکۆ پادشای  کانی خاوه داراییه تی و وه نوده  ندییه وه رژه ن و به به  ستن به یوه په
و   ردانه ستوه ی ده وه ئه ب  به،  یه یماننامه و په ی ئه ماوه درژایی  بهریتانیا  به نا
و  ئه ی گوره  به رجک مه  به،  یه یماننامه و په ی ئه)18- 17(کانی  مادهکانی  قه ده
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شی  پشکه  ھۆی کۆمیسیاری باوه ریتانیا به نشکۆ پادشای به خاوه  بت که  انهڕنمایی
  . کات ده

ن و  نده له  له  یه تی سیاسی ھه هرای مافی نونهپادشای ئراق   نشکۆ خاوه: م خای پنجه
ریتانی  به و قی ئرانی  الیه ر دوو ھه نوان  له  کانی تر، که شونه کان و خته پایته
ڕاوی  ر په سه اندن لهڕاستھا پادشای ئراق بیاری  روه ھه. کرت ر ده سه له وتنی ڕکه

دات، دوای  ئراق ده  له  تانی بگانه وه تی ده رایه ی نونه)أوراق إعتماد(تی  نداریه به
  . کات سند ده زراندنیان په ریتانیا دامه نشکۆ پادشای به ی خاوه وه ئه

ن ده بهریتانیا  نشکۆ پادشای به خاوه: م شه ی شهخا ده ھه  به داتدات بۆ  و
  . تدا رفه نزیکترین ده  کان له وه ته ی نه ه ندامی کۆمه کو ئه رگرتنی ئراق وه وه

 و ھاوکاری   ی که وه به دات ن ده بهریتانیا  نشکۆ پادشای به خاوه: م وته خای حه
  لهدواتر   کانی پادشای ئراق بکات، که کداره چه  ھزه  ش به ربازی پشکه تی سه یارمه
ۆ  یاندا گردهنوان  لهک وتن ڕکه. کرت ر ده سه له وتنی ڕکه ردوو ال ھه نوان درت ب

ی  ه نی کۆمه نجومه ئه  کانی، که رجه و مه تییه ، یارمه و ھاوکاری دیاریکردنی بی ئه
  .  وه تهکر کانی ل ئاگادار ده وه ته نه

شکی خاکی ئراق  ھیچ به ر سه ئراق سازش له نه  ریتانیا و به  نه: م شته خای ھه
شکی ئراق ببات،  به) م نی سیه الیه(نکی تر  ھیچ الیه  ن که ناده   ڕگه، ن و ناکه
نکی  الیه  ئراق بدرت به  ک له یه پارچه  ن که که نه  وه ندی ئه سه ھا ھیچیان په روه ھه
نگاوی پویست  ھه ی وه بۆ ئهپادشای ئراق  م رده به له ناگرت    ڕگه  وه م ئه به. تر

 پناوی له و،  رانی سیاسی بگانه جبوونی نونه کانی نیشته پویستییه  بنت بۆ کاره
  . م وته جکردنی خای حه جبه

  له  کی گونجاو کهسندکردنی پالن په  به دات ن ده بهئراق پادشای  :م هنۆیخای 
  دات له جکردنی ده نتی جبه ره ھا گه روه ڕوو، ھه خرته ده  وه ریتانییه پادشای به ن الیه

دپه کاروباری ھۆی  کان به کانی بگانه ندییه وه رژه رکردنی به ری بۆ مسۆگه روه دا
مافی  ی رهگو  بهوان  ئه  بوایه ده  کان که وه نکردنه و نۆژه  چیاوگ کردنی ج نه جبه

ردوو  ھه نوان  له  که کانی پالنه قی خاه ده.  یانبوایه کان ھه کان یان پیشه چیاوگی بگانه
دار  وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه دواتر ئه کرت و دهر  سه له وتنی ڕکه ال کانی ل ئاگا
  .  وه  کرته ده
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ن  که نوانیان ده وتنی ڕکه سندی گردانی وتوو په نی رککه الیه ر دوو ھه: م هی هدخای 
پادشای   ن، کهکا ننامه و به  وتننامه ڕککه،  یماننامه جکردنی په رکردنی جبه بۆ مسۆگه

واری   ئراق بت بخرته  به ست یوه په ی وه بۆ ئه ن بدات ریتانیا به به
  ھۆکاره کاری ئاماده  که دات ن ده بهئراق پادشای ھا  روه ھه . وه جکردنه جبه

نی  نجومه ش ئه انهوتن ڕکهو  ئه جکردنی بکات و کان بۆ جبه ستییهپوی  یاساییه
  .  وه نه که کانی ل ئاگادار ده وه ته ی نه ه کۆمه

ریتانی  بهھاووتیانی  نوان  لهئراق   نابت ھیچ جیاوازی کردنک له: م هھ یازدهخای 
ر  ھاووتیانی ھه نوان  لهی تر، یان  تیانی بگانهھاوو  بکرت له  وه ی تره وانه ئه و
تکی تر  وه ر ده ڵ ھاووتی ھه گه بت له کان وه ته ی نه ه ندامی کۆمه ئه  تک که وه ده
مان مافی بۆ  ، ھه سندی کردووه ک په یه یماننامه په ی گوره  بهریتانیا  پادشای به  که

نابت   مان شوه ھه به .  ی ناوبراو بوایه ه ی کۆمهندام ر بتوو ئه گه ئه  دابینبکات که
و  کانی ئاماژه ته وه ده  تک له وه ده نوان  لهشونکی ئراق  ھیچ له جیاوازی  پکرا
ه. تیایدا  لی نردراوو ھاورده لوپه ئاوگۆڕی که  ست بت به یوه په  بکرت، که   پویست

وه ل به لوپه ڕبوونی که ئازادی تپه ت بۆ ھه  رانه روه کی دادپه هی شموو  دابین بکر
  . ئراق ری رانسه سه له ک  الیه

 کاروباری  له گرتن ڕگهبۆ ر  به ھۆکارک ناگیرته ھیچ: م هھ دوازدهخای 
وه کان یان ده خشه به موژده  نوان  لهکانیان، یاخود جیاوازیکردن  کاره  ردان له ست
  بهوه،  ییهز گه ڕهڕی ئایینی یان  ھۆی باوه هب  وه سکی تره که خشک و به موژده

  .  بن شتی گشتی نه و هڕو  دژی ئاکار  وکاره ئه رجک مه
تی  ارمهنی ی کان پادشای ئراق به ته رفه ده تواناکان و ی گوره  به: م هھ سیانزهخای 

ردنی جک جبه پناوی له دات،  ھیتریش ده کان و تی و ئایینییه یه کۆمه  کاروباره
  له گرتن ڕگه پناوی له  ر به یگرته کان ده وه ته ی نه ه کۆمه  موو پالنکی گشتی که ھه
کانیش  ییه ئاژه و کی ڕووه  خۆشییه نه  که، یان وه بوونه نگار ره به کان و خۆشییه نه
  .  وه گرته ده

 پناوی له ات نجام بد کاری پویست ئه دات ن ده بهپادشای ئراق : م هھ چواردهخای 
 مژووی  لهمانگ   دوانزه ی ماوه له ، کان درینه  شونه پاراستنییاسای داڕشتنی 

زرێ  مه داده  هڕژمو  ئه کرت و واو ده جکردنی ته جبه و  یه امهیمانن و په کارکردن به
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  له  سڤره  له  ی ئاشتی که یمانامه ی په)421(ی  ماده  پاشکۆکان به  ر بنچینه سه له
   .ر کرا سه دا واژۆی له)10.8.1920( وتی ڕکه

تیمی  ر دوو ھه نوان  لهدارایی  ندی پوهشی  ھاوبه  وتنکی ڕکه: م ھه دهپازخای 
زگا  ده رجی دامو ریتانی بی خه تی پادشای به حکومه ک الیه له   کهکرت،  پکھاتوو ده

 ی گوره  بهتی دارایی  یارمه ش ماوه  ماوه و ئراق تی  حکومه  وه بداته کان گشتییه
داته  رزانه و قه واوی ئه پ ته ئراق پ به  وه .ئراق  پویست بداته ری  سه له  که  وه ب

دار   هوتن ڕکهو  کان له وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه بت ئه دا، ده و پناوه له  وه کۆبۆته ئاگا
  .  وه بکرته
  یماننامه په  ی که وه ئه ی گوره  به  که دات ن ده بهریتانیا  پادشای به: م ھه هشانزخای 
کانی  یهندی پوهم  رده به  خاته ن، ھیچ کۆسپک نه ده پده ی ڕگهکان  تییه وه نوده

نک یان  ر الیه ڵ ھه گه کان یان شتی تر له زگا گومرگییه تی ئراق بۆ ده وه ده
   . کات وی دهزو و ئاره ئه  بی دراوس که عارهتکی  وه ده

دا  نه و دوو الیه ئه نوان  لهک  ر ناکۆکییه دانی ھه رھه کاتی سه له: م ھه دهڤ حهخای 
ی دادگای ست ڕاده  که ، کاره یه یماننامه و په قی ئه کردنی ده شرۆڤه  ت به باره سه

ی )14(ی  ماده ی گوره  به  کرت، که تی ده وه یی نوده میشه ری ھه روه دادپه
  . ری پکھاتوون سه کان له وه ته ی نه ه ی کۆمه  وتننامه هڕکک

ویش دوای  ، ئهب بیست ساڵ  یه یماننامه و په ی کارکردن به ماوه: م هھ هژد خای ھه
لبرت  ئه(:  رچاوه سه -  وه ئراقهزراندنی  دامهی ن نجومه ئه ن الیه  لهبیاردانی 

م  به، )306-392األنتداب البریطاني، لمیخایلۆفیتچ منتشاشفیلی، العراق في سنوات 
چوار ساڵ   کرا به  که یمانه ی په ر داوای ئینگلیز ماوه سه له دا)3.4.1923( وتی ڕکه  له
  ). 67تی موس، ل ی ویالیه هدکتۆر فازڵ حوسن، کش: (  رچاوه سه –
لکاندنی   به  وه ستبوویه به  مانی ئراق که رله په ی رجه و مه ت به باره ر سه ھه  

رتووکی  ی په)142(  ڕه الپه  ر، له ، فاروق ساح عومه وه ئراقه  تی موس به ویالیه
دا، )1948-1922البریطانیة وأثرھا في السیاسة الداخلیة  –المعاھدات العراقیة (

ڕدان  رجکی وردی دانابوو بۆ باوه زراندنی ئراق مه نی دامه نجومه ئه: (نووسیوتی
ه  وتننامه ڕککهو  ئه ی وه تکردنه ڕهویش  ئه). 1922(ی   وتننامه ڕککه  به) اندنڕاست(   ی

کانی ئراق  واوی مافه ته  کان پارزگاریان له ر ئینگلیزه گه ما، ئه ده بی نهھیچ   بوو، که
ن  کامه:  رچاوه سه –دا )تی موس ویالیه(باشووری کوردستان   له  کردبوایه نه را
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ییدا  ناوچه تی و وه نودهملمالنی  نوان  لهنتک، کوردستان  ین مهم دئه مه د محه حمه ئه
ة  العراق الحدیث، گنگریۆل یسلیمن ھستیڤ المستر +، )221، ل1890-1932 من سن
  ڕه الپه  لهدکتۆر فازڵ حوسن، ) + 249الجزء األول، ل، 1950الی سنة  1900

ی کۆتاییش  و دوانه هئ  که، )تی موس ی ویالیه کشه(رتووکی  ی په)70-71(
  کردووهریتانیادا    ر به سه بهمانی ئراق  رله رجی په مان مه ھه پاندنی  سه  به انی ئاماژه

بیاردانی  اندن وڕاستمانی ئراق  رله په. یمانی ناوبراودا ر په سه بۆ بیاردان له
  وه ئراقه  تی موس به لکاندنی ویالیه  به ،)ئراقی - نگلۆ  یمانی ئه په(ر  سه له
بت  ژر بارکی قورس، یان ده  وتۆته ئینگلیز که  که  یه وه ش مانای ئه مه وه، ئه ستۆته به
  وه، بییه ئراقی عاره  به) باشووری کوردستان(تی موس  وبدات بۆ لکاندنی ویالیه ھه

مانی  رله په میری و ن الیه  له  که یماننامه ی په وه دنهشان وه ھه و   س ھنان ره یان ھه
ی )10.10.1922( ی وتنامه ڕکهھنانی  ش شکست مان شوه ھه  به. وه ساوای ئراقه

ت  باره سهم  به. بوو ت ده وه ده ر دوو ھهئراق، زیانی بۆ  ریتانیا و بهتی  وه نوان ده
  اق لهتی ئر وه ده  کانی ئینگلیز، چونکه زیانه  بوو له تر وره ی زۆر گه که ئراق زیانه  به
وبراو، وه ی وتنامه ڕکهھنانی شکست نجامی  ئه م باشووری  که کو زیانی یه نا

له میشی  لکنرا، زیانی دووه ده نه  وه و پیه دۆڕاند ی ده)تی موس ویالیه(کوردستان 
ی توانا تی ئراق وه ده  وه دنیاییه تی موس به لکاندنی ویالیه نه نجامی ئه 

دکتۆر فازڵ کو  روه ت، ھهھا و کۆتایی پده ڕما بوو و داده ده وامبوونی نه رده به
ری  بهڕلھاشمی  یاسین ئه: (دا نووسیوتی)289- 288(کانی  ڕه الپه  حوسن، له

ست  ده له  ب له ر ئراق دنیا نه گه ئه :گوتیو درژدا  وتارکی دوور  ئۆپۆزسیۆن، له
دکتۆر  . )زن مۆرناکات ریتانیای مه هڵ ب گه یمانک له تی موس ھیچ په دانی ویالیه نه

نی  نجومه میری ئراق، ئه: (ت ده  دووبارهیدا  که نووسینه  ی  ڕژهد  فازڵ حوسن له
و   وه ی موس ئاگادارکرده کشه  خدانی خۆی به بایه  ری ئراقی له زرنه دامه
میری ئراق   ، نه وه تهمن شکی ئراق نه کو به تی موس وه ر ویالیه گه ئه  که یاند ڕایگه

دا ریتانیای مه ڵ به گه یمان له کرێ بۆ مۆرکردنی په وتووژ ده  و نه  وه منته ده  ). زن
لکاندنی باشووری  نه  بی ئراق له ڕاوکی عاره ده ترس و  ت به باره ر سه ھه

 ی هڕۆژنامدا )10.6.1924( وتی ڕکه  له،  وه ئراقه  به )تی موس ویالیه(کوردستان 
   مۆکه ئه  ن نجومه ئهر  گه ئه: (نووسیوتی، )لعراق وقات ئه ئه -أوقات العراق (

و  له  هو  کورده و  ب عاره  کان به ئراقییه  یه وه مانای ئه  وه ئه،  وه تکرده ڕهی  که یمانه په
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 نابتناچار  و ب ده ست ربه سهریتانیاش  وسا به ئه ن و ده ڕاڵ مۆد الده نه جهی  نه به
رککی  ئهزراندن  نی دامه نجومه ندامانی ئه ئه  بۆیه ،تی موس ویالیه  داکۆکیکردن له  له

. نیشتمان ك و خه بری له ن  جی بکه جبه  پویسته  ان کهشانیر سه   وته که قورس ده
کاولکردنیدا  و ئراق زراندنی شانشینی  دامه نوان  لهریان  سه له  ھا پویسته روه ھه
 و ئراق لی  گه م رده به له   رپرسه وان به ندامک له ر ئه ھه  وهبژرن،  ککیان ھه هی

د  مه دکتۆر محه( : رچاوه سه - ن که ریده ده  بیاردانی کۆتایی که  کانی تریش له وه ته نه
می، المجلس التأسیسي العراقي، الجزء الثاني، دار الشؤون  دھه لئه ر ھاشم ئه فه موزه
  نامهڕۆژو  ئه، )214-213، ل1989العراق  - یة العامة، الطبعة الثانیة، بغداد الثقاف

رانی  نی نونه نجومه کانی ئه کورده  ندامه ر ئه سه  خاته فشارک ده  دا جۆره لره  ئراقیه
  ندامه ی ئه شوه مان ھه  وانیش به ئه ی وه بۆ ئه، گرت یان پشیان ل ده ئراقی
کو  ئراق، تاوه ریتانیا و بهی نوان  که وتنه ڕکهر  سه ن له بدهکان بیار به عاره
ر  مسۆگه  وه ئراقه  به) باشووری کوردستان(تی موس  کان لکاندنی ویالیه به عاره
  ی که وه زۆرتر بوو لهزۆر کردنی  ی قازانج شیمانه  وه وانه پچه به گینا کورد  ن، ئه بکه

و دوو  ی نوان ئه)10.10.1922(ی  که وتنه ڕکهبۆ  نگ ر بتوو ده گه زیان بکات، ئه
  .   وه تکرابایه ڕه و رابایهد نه  ته وه ده
نی  نجومه ی ئهبژاردن دا یاسای ھه)2.8.1924( وتی ڕکه  لهتی داد  زاره وه دواتر  

و   وه شانده وه زراندن خۆی ھه نی دامه نجومه دواتر ئه ڕۆژی رانی داڕشت و نونه
مین  دئه مه د حه حمه ئه:  رچاوه سه –ران  نی نونه نجومه بژاردنی ئه کرا بۆ ھه خۆئاماده

تیدا  گاری پاشایهڕۆژ  رانی ئراقی له نی نونه نجومه کانی ئه کورده  ندامه ر، ئه ئۆمه
   ).3، ل)1925-1958(
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  لکاندنی  و موس تی  ویالیه پرسیی  وه ژینهوکۆمیسیۆنی ت
  : وه بییه ئراقی عاره  به  که ته هویالی
  

 دوا به ستی به مه  به، یمانی لۆزاندا ر په سه به  مانگک) 5(ی  ڕبوونی نزیکه دوای تپه
  یمانی لۆزان، که ی سی په ندی دووی ماده به جکردنی جبه پناوی له داچوون 
  لهیانتوانی  مانگدا نه )9( ی ماوه له تورک  ئینگلیز ور ھاتوو  گه ئه  کردووه وه باسی له

 کان وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه بت ئه نجامک، ده ھیچ ئه   نه گفتوگۆکردن بگه ی ڕگه
کان له  یمانه ھاوپهبدات،   که رکردنی کشه سه وی چاره کو ناوبژیوان ھه وه
 م شاندی تورکی، رده به  یان خستهی لۆزان یماننامه ی په پۆژه  دا)29.12.1923(

  لهر  ھه .کان وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه ئه  به  که سپاردنی کشه  ت به باره هس
  ک، بۆیهوتن ڕکهھیچ   نه ناتوانن بگه  و دوو وته ئه  کرا که ده  وه ست به ھه  تاوه ره سه
دییه وه رژه به پناوی له و   وه ئاست خۆیه  و له نه ر الیه ھه دی پوه،  وه کانی خۆیانه ن یان ن
ستانی  ده کان یاخود کاربه کان، ئینگلیزه وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه ندامانی ئه ئه  به
)  که ریفی مه ڵ کوڕی حوسن شه یسه فه(  بۆ نموونه. کرد ده  وه یه و کشه ست به یوه په
لۆرد جۆرج (ریتانی  ی به وه ره زیری ده وهکی بۆ  یه دا نامه)1.10.1923( ڕۆژی  له

ل مارکۆس کورزۆن ناسانی–George Nathaniel Marquess Curzon  (
) تی موس ویالیه(ی  کشه  ی که وه ربیبوو به دخۆشی خۆی ده تیایدا  ، کهناردبوو

ت  باره و دخۆشی شای ئراق، سه  یه و نامه ئه .    ڕاسپردراوهنی ناوبراو  نجومه ئه  به
،  وه کانه وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه ئه  تی موس به ویالیه پرسیکردنی ست ڕاده  به

  نه نجومه و ئه کی زۆریان به کان ھیوایه ئراقییه و کان ئینگلیزه  ی که وه به  یه هئاماژ
ر  سه  نه بکه توانن کار ده ئاسانی به کان  ئینگلیزه  ی که وه له  و، دنیا بووینه بووه ھه
، )نۆزرولۆرد جۆرج ک(ریتانیا  ی به وه هر زیری ده وه. نی ناوبراو نجومه ئهندامانی  ئه

کان  وه ته ی نه ه کی بۆ سکرتری گشتی کۆمه یه دا نامه)25.1.1923( ڕۆژی  لهپشتر 
ی کاری  رنامه ی به تهخشناو   و، تیایدا داوای لکردبوو باسی موس بخاتهبونارد

ی  ڵ حوسن، کشهدکتۆر فاز: ( هرچاو سه – وه هکان وه ته ی نه ه ی کۆمهن نجومه ئه
    . )49تی موس، ل ویالیه
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 ڕۆژیم  که کو یه کرابوو وه ستنیشان ده) 5.10.1923( ڕۆژی  ی که وه ڕای ئه ره سه
،  که مانگه) 9(ی  ماوه  واته   که یماننامه ی په)3(ی  ی ماده)2(ندی  جکردنی به جبه

  له ،دا که ر واده سه و بهنی و وت مانگ حهی  نزیکهڕبوونی  دوای تپه ردوو ال ھهچی  که
قۆچی (ھۆی   له نبۆڵ و سته ئه  لهدا ) 5.6.1924-19.5.1924(نتینیه  قوسته ی کۆنگره
ریتانی بۆ  رۆکی شاندی به سه،  وه کانی نوانیان کرده گفتوگۆ  ستیان به دهدا )زین

 و غدا به  ئینگلیز لهپشووی ی کۆمیساری بای )پرسی کۆکسسر (  یه و کۆنگره ئه
ن نوا ی ماوه له   ، که)گ بهیار کئۆتحی  فهلی  عه(رۆکی شاندی تورکیش  سه

-14.8.1923(کانی نوان  ماوه  بۆ دووجار له و  دا ژیاوه)29.4.1880-7.5.1943(
 زیرانی وهنی  نجومه رۆکی ئه سه دا)6.3.1925- 21.11.1924(و )27.10.1923

رۆک  سه) 1961- 1888 ھاشمیلمان  سه حلمیھا  ته(نی ئراقیش  ، الیه هبوو تورکی
 ریتانی ڵ شاندی به گه سر پرسی کۆکس له ڕاوژکاریناوی   به ،رکانی سوپا ئه

دوا دانیشتنی   دا که)5.6.1924( ڕۆژیدانیشتنی   گ، له تحی ئۆکیار به فه. بوو ئاماده
ا له ریتانی سووربوونی به  کهسر پرسی کۆکسی گووت   ی ناوبراو بوو، به کۆنگره

  ، که)سایکس پیکۆ(یمانی  ڵ په گه له  ئراق، ناکۆکه  تی موس له ی ویالیه وه کردنه نهجیا 
کانی  ته ویالیه  نسا و ره فه  تی موس درابووه ، ویالیه وه کیانی جیاکردبووهر دوو ھه
دا ڕۆژمان  ھه  گ له تحی به لی فه عهپاشان ! ئینگلیز  درابوونه) ئراق(سرای  و به غدا به
  که  و ھۆکارانه ر ئه به له  وه هتی موسی کرد ، داوای ویالیه کۆنگره بوو ڕۆژیدوا   که

 ی گوره  به  کانه کورده تورک وشی نوان  تکی کۆماری ھاوبه وه تورکیا ده( :گوتی
 کورد وتی موس  ی دانیشتوانی ویالیه%)90(ھا  روه ھه. کسانی کانی یه بنچینه

المسألة (، النضال واإلخفاق ڤیچ الزاریڤ میخائیل سیمیۆنه : هرچاو سه –تورکن 
ساح،  فیق ڕه، المترجم صادق الجالد، مراجعة )1945-1923الکوردیة في سنوات 

وێ  ر له ھه). 139، ل2006سلمانی  –ژین، مطبعة شڤان، جنوب کوردستان   بنکه
ه  ته نیا تایبه ته  نیشتمانهم  ئه: (کان گوتبووی کورده  ت به باره گ، سه تحی ئۆکیار به فه   ب
مۆ، موقف الکورد  لیم شه قادر سه:  رچاوه سه –تورک  کورد وی  وه ته نه ر دوو ھه

له  نیا گ ته تحی به ی فه یه و قسه ئه). 91، ل1922- 1919من حرب اإلستقالل الترکیة 
یاواز نین، تورک ج کورد و  ن که ڕیان پ بکه کان باوه ئینگلیزه  بوو که وه ئه پناوی 

ی کوردن، بۆ تورکیا  که زۆری دانیشتوانه  ره ی ھه زۆربه  تی موس که کو ویالیه تاوه
 ی گوره  به  ی که وه ئه می وه  لهکۆکس سر پرسی  .وان ن به بیده جبھن و
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ئینگلیز   کردبوو کهی  وه باسی ئه ، جیایهئراق   پیکۆ، موس له –ی سایکس  یماننامه په
دکتۆر :  هرچاو سه –  وه جیای کردبوونه  بۆیه اڕوسیدراوسی   ویست ببته یده نه

سر پرسی کۆکس، پشنیازی . )66تی موس، ل ی ویالیه فازل حوسن، کشه
تی  رکردنی پرسی ویالیه سه چاره  کهگ  بهتحی ئۆکیار  لی فه م عه رده به  ی خسته وه ئه

سندی  گ په تحی به م فه کان، به وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه ست ئه ده  نه موس بده
ک  ریتانیا یه به  که یاند ڕایگهش پرسی کۆکس  هکردن نه سند په و ڕای ئه ره کرد، سه نه

  وه گوازته ده  که هت ی ویالیهپرسی لۆزان یمان ی سی په  ماده  ستن به پشتبه  به  هانن الیه
وه سه –نی ناوبراو  نجومه بۆ ئه یلی، العراق في یشاشڤنتیچ مئیلۆڤیبرت میخال ئه: ( رچا

وه ریا ده که زه پرسی کۆکس  ی که وه ئه). 258سنوات األنتداب البریطاني، ل ،  ریبی
کانی  بۆچوونه  یه ی ھه وه توانای ئهریتانیا  به  کهی  وه لهخات  رده ریتانیا ده دنیایی به
ۆیه بسهکاندا  وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه ر ئه سه خۆی به خۆبایی بوونکی  له  به  پن، ب

تی  ی والیه وه کالییکردنه پرسی یه  نانه ریتانیا تاک الیه به  بت که ریده ده  وه زۆره
 شه دوای وروژاندنی کۆمه. کات نی ناوبراو ده نجومه ی ئه هوان ڕهموسک ک  ی
و  ئه  دا)5.6.1924( وتی کهڕ  له و ن نجامک بگه ئه ھیچ  بهتوانرا  نه، ردوو ال ھهنوان 
ی  نزیکه   به  یه و کۆنگره ئهی وای شکستد. ش شکستی ھناو کۆتایی پھات یه کۆنگره
   نه ھیچ جۆره بگه  و دوو وته ی ئه وه ب ئه   واوبوو که ته انگهم) 9(ی  ماوه ،مانگک
بوونی  ڕنه هباو و شبینی هڕ ک الیه له . موستی  ویالیه پرسیر  سه له وتنک ڕککه

موس تی  ویالیه  ئراق واز لهتی  وه دهبۆ  ئاسانی به کان  تورکه  ی که وه ئینگلیز به
  که هپرسرکردنی  سه چاره ی وه بۆ ئهکان  رۆشی ئینگلیزه په  وه تریشه ی الکه له بنن، 

  وتی هڕک  لهکان  ئینگلیزهوایکرد کان بکرت،  وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه ی ئهست ڕاده
کان  کگرتووه یه  وه ته نی نه نجومه یان بۆ ئه)تی موس ویالیه( پرسیدا )6.8.1924(

باشووری  پرسی  کرد که) کان وه ته ی نه ه کۆمه(سکرتری   و، داوایان له وه رزکرده به
 – ی داھاتوو وه ی کۆبوونه رنامه ی به نو خشته  بخاته) تی موس ویالیه(تان کوردس

ی پرسدا )11.8.1924(  کان له وه ته ی نه ه بوو کۆمه وه ئه. )73پشوو، ل ی رچاوه سه(
)و خشته  خسته ی)ویالتی موسواوی  ته و ی کاری داھاتوویان رنامه ی به ن

،  رچاوه مان سه ھه( -  وه تورکیایان ئاگادارکرده و کان  وه ته نهی  ه ندامانی کۆمه ئه
کی نارد بۆ  یه نامه گه دا به)14.8.1924( ڕۆژی  هلریتانیا  میری بهھا  روه ھه. )74ل
سنووری   ت به باره یاداشتک سه(ژر ناونیشانی  لهکان  وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه ئه
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ی میریشدا ر رانبه به  له).  ڕه مان الپه ی پشوو، ھه رچاوه سه – ئراق تورکیا ونوان 
 ، لهکان ناردو وه ته ی نه ه کی بۆ کۆمه یه خشه نه و یاداشتک  دا)5.9.1924(رکیا له تو

ر  سه له  ی بیاردانه کشه  یه و کشه ئه  ی کردبوو که وه باسی ئه دا که یاداشته 
 – تورکیا و ئراق ک دیاریکردنی سنووری نوان  نه) تی موس ویالیه(نووسی  چاره

ی  کشه  که هپرسیگووت  ریتانیا بوو ده رچی به ، ھه)75، ل رچاوه مان سه ھه(
 .تی موس نووسی ویالیه ک چاره نه  تورکیایه و ئراق دیاریکردنی سنووری نوان 

 پرسی  ت پشتیوانی تورکیا بوون له سۆڤیه ئران وفغانستان،  مانیا، ئه کانی ئه وته
 کان پشتیوانی بییه ره ته عا وه ده و ، بوگاریا، یۆنانھا ئیتایا روه ، ھه)تی موس ویالیه(

ی خۆی  وه م کۆبوونه که کان، یه وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه ئه  . ئراق بوون ریتانیا و به
تی  ویالیه(باشووری کوردستان  پرسی  بهت  باره دا سه)20.9.1924( ڕۆژی  له

وان  لهک  یه وه ند کۆبوونه دوای چهپاشان . ست به) موسو کان یاره نه  نه الیه ن 
کان له  وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه ی ئه)30(  دانیشتنی ژماره  کان، له وه ته ی نه ه کۆمه

نی  الیه ر دوو ھه  لهرکردو داوای  ن بیارکی ده نجومه ، ئهجنڤ  له  دا)30.9.1924(
  یه ھه  ی ئستاکه ۆخهو بارود ئهنکیان  ھیچ الیهنابت   که ،تورکی کرد ریتانی و به

 .ن کتر بده هی ر بۆ سهربازی  الماری سه په و مدانی ھرشنجا وی ئه ھه و بیشونن
تی بۆ  وه کۆمیسیۆنکی سقۆی نوده  یکرد که وه پشنیاری ئه  ی ناوبراون نجومه ئه

زراندنی  بیاری دامه. زرێ تی موس دامه ویالیه پرسی  ت به باره سه  وه لکۆینه
تی موس  ر ویالیه سه بوو له  نانه بالیه کی یه وه لکۆینه پناوی له کۆمیسیۆنکی ئاوا 

  ڕامیاری و ربازی تی، مژوویی، ئابووری، سه ایهز گه ڕهکانی جوگرافی،  نه الیه  که
ی  ه نی کۆمه جومهن ئه یر پشنیار سه ڕبوونی مانگک به تپه ی نزیکهدوای  . وه بگرته

 س له که  ھنانی کۆمیسیۆنهبیاری پک  دا)21.10.1924( وتی ڕکه  له کان، وه ته نه
و  رز به پایهری  فسه و ئه دیبلۆماتکار -1: (بوون   وه ی خواره مانه ئه  درا که  ندام ئه
 ) Einar Thrue af Wirsenڤرسن ترو ئف ر ئاینه(سویدی زی  وه زیری مفه وه
ۆپسا( شاری  لهدا )20.4.1875( وتی ڕکه  له  که   هلو   دایکبووه  ی سویدی له)ئ

و  ختی سوید مردووه ی پایته)ستۆکھۆم( شاری  لهدا )5.1.1946( وتی ڕکه ، ناوبرا
چاوی  به و عوسمانی سوپای   له  رک بووه فسه می جیھاندا ئه که ڕی یه کاتی شه له

کیش  یه ، بۆ ماوه بینیوه  وه کانه تورکه ن الیه  لهکانی  نییه رمه کوژی ئه خۆی کۆمه
، مامۆستای زانکۆ و زانای جوگرافی - 2. بۆخارست-ڕۆمانیا  هباوزی سویدی بوو ل
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-1.11.1879( نوان  له  که، ) - Count Poul Telekiکی ل تلهوکۆنت پۆ(
  کک بوو له ، یه هنگاریا بوو زیرانی پشووی ھه رۆک وه سهو،  ژیاوه) 3.4.1941

بیالکۆن  تی دایهرکر سه  بهشۆڕشی کۆمۆنیستی   ی دژ به وه کانی بزووتنه رکرده سه
) 1921کو نیسانی  دا تاوه1920(مووزی سای  ته مانگی  کی، له پۆول تله .)1919(

تی  رۆکایه سهدا )1939( سای  لهمیش  ، بۆ جاری دووه زیران بووه رۆک وه سه
ی  هڕۆژو  ئه  واته) 3.4.1941( وتی ڕکهکو  وام بوو تاوه رده به و رگرت زیرانی وه وه
ڵ  گه له  ی که هوتن ڕکهو  ھۆی ئه ، بهمانیا خۆی کوشت کانی ئه نازییهداخی   له  که
کان  نازییهی  وه ھۆی ئه  بووه ش که وتنه ڕکهمۆرکردبوو،  یکان رسته پهز گه ڕه  مانییه ئه

ری  فسه ئه -3  .ن یان داگیر بکه که وته و ن کی بکه نگاریاو پۆول تله ھه  ف له
ی سانی نوان  له  که) – A. Paulis پاولس. کۆلۆنل ئا( لجیکی نشینی به خانه

کاتدا  مان ھه  له. کۆنکۆ کاری دیبلۆماتی کردبوو  له،  و ژیاوه) 1875-1933(
 –رۆدۆلۆ ر سینیو: (کانی ناوه  به دانا بۆ خۆی ری ده س یاریده  که کۆمیسیۆنه

Signor Rodolo( زی یوی باتی   لهئیتارویج، نهو )س دی ۆراھ کۆنت
 تناسی ڕۆژھه و ی سویسری)- Count Horace De Pourtalisرتالیسوپۆ

ه  زراندنی ئه دامه .)- J. H. Kramers کرامرس ئچی  جه( دین ھۆه و کۆمیسیۆن
 و ی زانیاری وه کۆکردنه پناوی له   )تی موس ویالیه پرسیی  وه کۆمیسیۆنی تۆژینه(

بیارکی دروست   یشتن به رک بۆ گه تیده یارمه  ببته ی وه بۆ ئهکان بوو  یهڕاستی
مانی  ئهم جار  که بۆ یه.  که ته ی ویالیه کشه رکردنی  سه چاره ت به باره سه ندا

ر  ینهئا( و  وه کۆبوونه) جنڤ(شاری   له  دا)17.11.1924( ڕۆژی  له  که کۆمیسیۆنه
 موستی  سی ویالیهپری  وه ی تۆژینهکۆمیسیۆن رۆکی سه  بهیان )ڤرسنئف   هترو
ه نامه گه بهو  ئهموو  ی ھه وه کۆکردنه و رگرتن رکی وه بژاردو، ئه ھه   کانیان گرت
مان  ھه له  .ئراق تورکیا وسنووری نوان   و بهبو یان ھهندی پوه  که ، ستۆی خۆیان ئه
ی  ی کۆنگرهکان کانی دانیشتنه نامه گه به  له  وه لکۆینه بۆ   کار بوون ست به دا دهکات

و بهکانی  ته کانی حکومه یاداشته و کان  وه ته نهی  ه نی کۆمه ومهنج لۆزان، ئه  ریتانیا 
  . تورکیا

ر  ھه  ، بۆیه ک گرنگ بووه موو الیه بۆ ھه) باشووری کوردستان(تی موس  ویالیه
دییه وه رژه به ی گوره  بهو  هک یه ، بۆ  وهی کردو ته و ویالیه کانی خۆی باسی گرنگی ئه ن

  دا له)1923(مایسی سای ی  دوازده  ، لهشای ئراق یم که ی یه یسه شا فه  نموونه
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دا که کوردستانی  ب  بهغدا  تی به حکومه: (وتی  وه موس خوندرایه  له  وتارکی
تی  ی ویالیه حوسن، کشه دکتۆر فازڵ:  بوانه – ک ناژیڕۆژو موس،  باشوور

کانی  بواره  تی موسی له گرنگی ویالیه و خ ڵ بایه یسه فه شا). 291موس، ل
میارییه و ربازی، ستراتیژی هئابووری، س   ست پکردبوو، بۆیه باش ھه  هو  ڕا

ۆ   یاداشتکدا که  ، لهدیسان ڵ یسه ھا شا فه روه ھه.  باسی کردووه  یه مشوه به ب
کانی  وه ته ی نه ه مهکۆ    ر به سهی )تی موس ویالیه پرسیی  وه کۆمیسیۆنی تۆژینه(

 ڕۆژی  لهڵ  یسه براودا بۆالی شا فهوی کۆمیسیۆنی نا که ردانه کاتی سه له و  نوسیووه
رۆکی کۆمیسیۆن،  ڤرسنی سه  به  ی داوه که یاداشتهڵ  یسه فهدا، )17.1.1925(

رزی  کان به وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه خۆیدا بۆ ئه ی که ڕاپۆرته ڵ  گه لهویش  ئه
ی  جگه  له  وه ئراقه  ت به باره ، موس سه بۆیه: (نووسیوتیڵ  یسه فه  که،  وه دۆتهکر
  که ته بابه   نده ر چه ھه،  یه وه ویشم ئه بوای پته. ش موو له نم بۆ ھه ر داده سه

تی  کو گشت بابه ، وهداڕاستی له م  ، به تورکیایه و ئراق دیاریکردنی سنووری نوان 
 ر به ریی چوار ملیۆن مرۆڤ ئستا له وه کوره و ختیاری به  ، بۆیه ئراقه ی ارهو قه
تورک سیسیل جۆن ئدمۆندس، کورد :  هرچاو سه – تان دایه که رزه به  ستی کۆمیته ده
  یه مشوه تی موس به باسکردنی ویالیه ک الیه له ، دا و یاداشته له).  478ب، ل عاره و
  ی ناوبراو له که وه پاڕانه و دان پیاھه  وه ی ترهک الیه له  و ڵ یسه شا فه ن الیه  له

  بهست  مرۆڤ ھه بلکنن،  وه ئراقه به تی موس  کو ویالیه تاوه   که کۆمیسیۆنه
ی  وه کۆمیسیۆنی تۆژینه(  کاتک که .تکا ده  که ته گرنگی خاکی ویالیه و ندی مه وه ده

ه  هکی داو یه هڕاسپاردند  چه دا،)8.12.1925( ڕۆژی  له )تی موس ویالیه پرسی   ب
ه انی دا ئاماژهانخۆیی  که هڕاسپارد ڕاپۆرتی  له،  کان وه ته ی نه ه نی کۆمه مه نجو ئه  ب

ھنری .  هووی شای ئراق کرد)ڵ یسه شا فهی  که نامه( دا وه ره سه  لهی ناوبراو  نامه  
دا، )نشأة العراق الحدیث(ووکی رت می په که شی یه ی به)281(  ڕه الپه  ر، له فۆسته

 وتی ڕکه  لهئاوا، ڕۆژڕوپای و شتکیدا بۆ ئه گه  ڵ، له یسه شا فه: (نووسیوتی
ئراق   ی موس له وه جوکردنه: گوتی وتارکدا  لهن،  نده شاری له  دا له)9.10.1925(

تچوونی   هش پویستی ب مه ئه. بت ر ڕوخنه  یه وانه ، له شاندنکی ترسناکه ست وه ده
مین  دئه مه د محه حمه ران ئه کامه:  رچاوه سه –ربازی  بۆ خۆسازدانی سه  یه تر ھه

دا  وچهنا تیی و هو ملمالنی نوده نوان  لهنتک، کوردستان  مه ، 1932- 1890یی
مرۆڤ ریبیوون،  ده  ڵ که یسه کانی شا فه ترسییه مه که و وتاره ی گوره  به ).227ل
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ندی کوردستان  مه وه ده و  ئابووریخ، گرنگی  بایه ی ستراتیژی پشون  ست به ھه
ت ئاشکه  ڵ به یسه شا فه  وایه  وه کو ئه وه  کات، که ده )تی موس ویالیه( : را پمان ب
ر ئراق، ئراق  سه  خرته نه) تی موس ویالیه(ی کوردستان  شه و به ر بتوو ئه گه ئه(

       ). وامبوونی نییه رده نای بهتوا خۆ ربه سهکو وتکی  وه
کانیان ھیچ ئاکامکی  وه ھه  م که ، به وی خۆیان داوه زۆر ھه م تا کانیش که کورده  

  کک له ، یه بووه ھۆکاری خۆی ھه  ک ش کۆمه وه ئه  که،  وه وتۆته که باشی لنه
کاتی  وسمانی لهتی تورکی ع ئیمپراتۆریه  له  کان پشیوانیکردنی کورد بووه ھۆکاره

 وای له  دا، که)11.11.1918- 28.6.1914( نوان  له جیھانیمی  که یهری  شه
گینا بۆ  ، ئه بزانن کان هیمانی تورک ھاوپه  ، کوردیش به کان کردووه یمانه ھاوپه  ته وه ده 

د، بۆ کانی کور وه ھه  کک له یه! زراندن تیان بۆ دامه وه و ده  وه بیان دایه پاداشتی عاره
دا )21.7.1922( وتی ڕکه  له  که) ة کوردستانجمعی –ی کوردستان  ه کۆمه(  نموونه

 شاری  لهن  سه ید حه وتی سه مزگه  فا پاشای یاموکی، له تی مسته رۆکایه سه  به
ق  گ، فایه د تۆفیق به حمه حلمی، ئه فیق ڕهفا پاشای یاموکی،  مسته( ن الیه  لهسلمانی 

ندی  فه دیق ئه فتان، سه د گونی، ساح قه مه رکار، شخ محه لی سه عارف، شخ عه
شوکری  م یۆزباشی و دھه تحو، ئه غا فهت، حاجی ئا ھجه د به حمه ، ئه که له عه
 و ئراق حلمی، یادداشت کوردستانی  فیق ڕه: ( هرچاو سه – زرابوو دامه)  که له عه

  لهی ناوبراو  ه کۆمه، )487- 486م، ل شی دووه بهحمود،  کانی شخ مه شۆڕشه
ی  بانگشه و  هوکان ناردو وه ته ی نه ه یاداشتکی بۆ کۆمه  دا)1.10.1924( وتی ڕکه

یان  وه رچی ئه رپه به و  وه تکردۆته ڕهتی موس  یهکانی بۆ داواکردنی ویال تورکه
  ، چونکهوه هتست بهب  وه که یه  تورک به کورد وک  یهندی پوهھیچ   که  وه ته داوه

  لهک  ھیچ جیاوازییه و نز گه ڕهک  یه   ر به سهکورد  تورک ویانگوت  کان ده تورکه
دا نییهنوان ی زۆری  زۆربهیانگوت  ده ش زیاتر وه لهر تورکن،  ھه ردوو ال ھهکو  ، به یان

ی ن الیه  لهم  ھه وز گه ڕهی ن الیه  لهم  ھه  تی موس کوردن که دانیشتوانی ویالیه
کان  داواکاری تورکه  که یاداشته.   تی موس ھی تورکه ویالیه  واته کن، که یه  وه ئایینییه

وزه ناڕه کارکی  به تی  کان یارمه وه ته ی نه ه کات کۆمه داواش ده کات و ند ده وا نا
). 299تی موس، ل ی ویالیه هدکتۆر فازڵ حوسن، کش: ( هرچاو سه –کورد بدات 

  له چوو رده بی ده عاره  به  ، کهی موس نامه فته ھهکان،  بۆ تورکهمک  کو وه وه
و  رۆک ھۆز سه  ندک له کی ھه یه دا بروسکه)10.11.1924( وتی ڕکهی  ژماره
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  که  ،وه بوکردۆته ی)تی موس ویالیه( کانی باشووری کوردستان کورده  دهرکر سه
  وه ئه ، باسیو وویانهکان نارد وه ته ی نه ه ۆ کۆمهب دا)7.11.1924( وتی ڕکه  له
داوای تورکیا  و کات ده فتار ڕهڵ کورددا  گه له  مکارانه سته تورکیا زۆر  ن که که ده
شدا  که هبروسک ، له ژادی تورکن نه  کان له کورده  گوایه  ی که وه به  وه نه خه ده ۆدر به

 – موس کوردنتی  یالیهو یدانیشتوانزۆری   ره ھهی  زۆربه  که  کراوه  وه باسی ئه
  گودانه ب  به .)308مژوودا، ل  کورد له ڕۆژیری،  وھه مید گه حه: ( هرچاو سه

کردنی چاو ڕه یان ی کوردستانباشووردانیشتووی ی کان هکورد یو ھه و خواست 
 ڕۆژی  لهکان  وه ته ی نه ه کۆمهنی  نجومه ئهندیان،  وه رژه به و تنیکی ئهی  پکھاتهباری 

کی نائاسایی  یه وه کۆبوونه لجیکا ختی به ی پایته)برۆکسل(  له  دا)29.10.1924(
ی )تورکیا ریتانیا و به(  که ی کشهردوو ال ھهازداو ھی سنووری نوان س
  به  و ھه و دواتریش ئه یان کرد و بیاره ندی ئه سه وانیش په ئه و کرد ستنیشان ده

 وتن ڕکه  وه ر ئه سه له ردوو ال ھهدا  همژووو  له ر دیسان ھه .ناسرا) برۆکسل(ھی 
باشیدا  ئاماده  و له وه کۆکرابوونهکتر  یه دژی  لهپشتر   ی که و ھزانه ئه ی وه بۆ ئه

ستنیشانی  ده) مسیۆ برانتین(لجیکی  ناوبژیوانی به  ی که و ھه بۆ ئه  وه بکشنهبوون، 
 ر دوو ھه و موس تی  ویالیهردانی  که سه پویستی زانی  به   که کۆمیسیۆنه. کردبوو

  وه نزیکه  له  تییانه کی بابه یه وه لکۆینه  ھا روه تورکی بکات، ھه ریتانی و بهنی  الیه
. بکات) تی موس ویالیه(باشووری کوردستان   واتهر  سه له  ی کشه ر ناوچه سه له

 و چاویان ریتانیای کرد هردانی ب سه  دا)25.11.1924( وتی ڕکه له  که کۆمیسیۆنه
وتانی تی  زاره دیوانی وه  له و کۆۆنیوتانی زیری  و وه وه ره زیری ده وه  وت به که
ریتانی دخۆشی  ی به رپرسه و به ئه .دا پشوازییان لکرا)ڤید سند( ن الیه  لهۆنی لکۆ

و  کان ئه وه ته هی ن ه نی کۆمه نجومه ئه  که ،نیشاندا  وه بهی خۆی  که ته حکومهزۆری 
 ب  به ،تی موس ی ویالیه ر کشه سه بیاردان له پناوی له زراند  ی دامه کۆمیسیۆنه

و  ئه  که  که ته نو دانیشتوانی ویالیه لهک  یهڕاپرسی  جۆرهر  به  نه نا ببه ی په وه ئه
و  ی ئهم وه  که ۆنهندامانی کۆمیسی ئه . زانی م ده سته کارکی ئه  نجامدانی به ئه
د ن ئه نجومه ئه  که  وه کرده  وه ر ئه سه ختیان له و جه  وه دایه انی رپرسه به  وانی ئازا

ن  تی ئه سه ی ده وه ئه تی موس، ب ویالیه پرسیرکردنی  سه بۆ چاره  کردووه وا
ده  که دیاری بکات، کۆمیسیۆنه تر  کی هڕگایر  یان ھه ڕاپرسی ڕگای  ی که وه له  ئازا

و  ئه. گونجاوی بزانن  خۆیان به  که  که هپرسرکردنی  سه ر بۆ چاره به  بگرته



233 شاری موس  ییکوردستانتمژووی                                                 

  بۆیهوان نابت  دی ئه  به  یهڕاپرسیو  نجامی ئه یزانی، ئه ئینگلیز باش دهی  رپرسه به
وه نگدانکی له ده ت م ده سته ئه  به  یه و شو  لماندنی ئه سه  ت به باره بۆ نموونه سه! زان

تی  ویالیه(ڕ دواڕۆژی باشووری کوردستان  مه له  و بۆچوونی کورد بیر م و بۆچوونه
موس(گری بۆچوونی   به  ، ئاماژهری گشتی کۆمهجه سکرت کان  وه ته ی نه)ب. ف .
کاتی  له، دا)تأریخ عصبة االمم(رتووکی  ی په)39(  ڕه الپه  له  که، م ده ده) رس واته

ست  به مه(کان  کورده: (سیوتیدا نوو-تی موس ی ویالیه باسکردنی کشه
تر   کانی  گشت پکھاته له  هو ژماره ڕووی  له  که)  ه-تی موس کانی ویالیه کورده

  وه همان  زانن له باشتر ده  یی بهخۆ ربه سه    زۆرترن،) تی موس یهدانیشتوانی ویال(
  که  یه وه وترێ، ئهکی گشتی بگ یه شوه کرێ به ده  ی که وه ئه .نکی تر ر الیه ڵ ھه گه له
باشتر   ڵ ئراق به گه ژیان له  وه پکه  وکاته بوو، ئه نه یانکی تر یه ر ھیچ چاره گه ئه
 رشتیکردن رپه سه  رجک که مه  بهتورکیا،   به  وه بلکنرنه  ی که وه زانن له ده
ر  عومه دکتۆر:  رچاوه سه –وام بت  رده ساڵ به )25(ی  ریتانیا بۆ ماوه ی به)ماندات(

جگری سکرتری گشتی ). 38- 37ل، کرکوک ئیبراھیم تۆفیق، کوردستانیة منطقة
ووی ز ئاره بۆچوون و جوان کی  یه شوه به )رس واته. ب. ف(کان  وه ته ی نه ه کۆمه

  ، که ربیوه دهی )تی موس ویالیه( باشووری کوردستاندانیشتووی کانی  کورده
رکی تر قایل نابن،  سه چاره ھیچ  بهیی خۆ ربه سه  له  گهکرن ج ر بتوو ناچار نه گه ئه
 و کوردستان   ی که رجه و مه ر ئراق به سه  وت بخرنه یانه ر ناچارکران ده گه م ئه به

له ش  مه ئه،  وه ریتانیدا بمنته ژر مانداتکردنی به ساڵ له) 25( ی بۆ ماوهئراق 
 یان و که ته وه دهبوونی جگیر  واوی ته به  و ناکانی مافه کردنی ر به سته ده پناوی 

 دوای له تی کوردیش  رکردایه سه  بوایه ده.  یاندواڕۆژر  سه له بووهترسی  مانی مه نه
وبدات  ھه دا،)9.4.2004( وتی ڕکه  له دام سه و عس  بهی  که هڕژم ڕووخانی

یمانان یان ھزکی  و ھاوپهریکا مه کانی ئه ی ھزه وه مانه پناوی له رجکی ئاوا  مه
پن  بسهکوردستاندا باشووری  و ئراق   کان له کگرتووه یه  وه ته نهی  ه کۆمه    ر به سه
نی  الیهھۆکارو   ببنه  و ھزانه ی ئه وه مانه ی وه بۆ ئه،  ستووری ئراق ناو ده  یخاتهب و

 کورد وتی  رکردایه سه ن الیه  له  ستووری ئراق که جکردنی ده نی جبهرکرد مسۆگه
 کوردستان و ئراق ی زۆری دانیشتوانی  زۆربه  کهر کرابوو،  سه له وتنی ڕکهب  عاره

  ب نه عاره  چونکه، ندیان کردبوو سه نگیان بۆ دابوو و په یفراندۆمکدا دهڕ  له
 یئاسان به لی کوردستان  کانی گه ییه وه ته نه  مافه بن ش ده ئاماده  و نه یه ئاماده
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ستوور یان ھیچ  ندی ده پابه  نه  وهبت،  ھه انھزی ت و سه ر ده گه ، ئهلمنن سهب
دا انری سه زۆر به به و کرن ناچار نهر بتوو  گه ڵ کورددا، ئه گه له بن ک دهوتن ڕکه

 ته موو حکومه کانی نوان ھه هوتن ڕکه واوی ته به   وه نهیچاو بگر  گه ئه! پندرت سه نه
ب  کاتی ناچاری و له  ، کهڵ شۆڕشی کوردستان گه کانی ئراق له  که دوا یه له ک یه

کانی ئراق  ستووره موو ده و، ھه مۆرکردووه داڵ کورد گه یان له  وتننامه ڕککهھزییاندا 
دا دانیان به له  که کی  نی خه کانی کۆمه تییه وایه ته نه  مافه  شک له به  کاتی ناچاری

واندا  ئه ندی وه رژه به  لهکان  رازووی ھزه رکاتک ته م ھه ، به ا ناوهکوردستاند
شیمان  نیا په ک ته نهک  ب ھیچ دوو دییه  وکاته ئهردا ھاتبت،  سه  گۆڕانکاری به

کی  نی خه ت کۆمه نانه گیانی ته  ته ربوونه به  ترین شوه دڕندانه  بهکو  به  وه ته بوونه
    ! بتاوانی کوردستان و ک ل و ب چهسیڤی
ی  وه ریتانیا کرد بۆ ئه به تی حکومه  لهداوای   که دا کۆمیسیۆنه ردانه و سه له

ری  تیده کو یارمه یان وه)چاردن. ئف. ئاڕ(وانیش  ن، ئه کهستنیشان ب ک دهر ڕدهیا
  له  که کانی کۆمیسیۆنه واوبوونی دانیشتنه دوای ته. ستنیشانکرد ده  که کۆمیسیۆنه

ردانی تورکیایان  دا سه)3.12.1924(  له  که ست کۆمیسیۆنه به مان مه ن، بۆ ھه نده له
تی تورکی  و، حکومه وه مالی کۆبوونه ی که) ره نقه ئه(تی  ڵ حکومه گه کردو له

  پویستیان زانی که  و، به که م کۆمیسیۆنه رده به  کانی خۆیان خسته رنجه سه
دیاریکردنی   بکات له ست ربه سهتی موس  یهدانیشتوانی ویال  که کۆمیسیۆنه

 ستنیشان ده  ت به باره سه،  وت یانه خۆیان ده  ی که یه وهمش نووسی خۆیان به چاره
ری گشتی  ی پشکنه)واد پاشا ڕال جه نه جه(تی تورکیا  حکومهریش،  کردنی نونه

کامیل (  له ک ر یه ھهو، دیاریکرد ر کو نونه ی وه)کر دیاربه(د  ئامهی  سوپای ناوچه
کو پسپۆر  وه) مانیسل(گ  تاح به و فه )رکوک که(  وتچی گی نه ، نازم به)موس(گ  به
و، غدا به  یشته دا گه)16.1.1925( وتی ڕکه  له  که دواتر کۆمیسیۆنه. ستنیشانکرد ده
دا له نامه گه به و ی زانیاری وه وی کۆکردنه ھه ر  ھهوان ئابووری ن ندی پوهڕ  مه کانیان

ھۆی  به  که کۆمیسیۆنه )17.1.1925( دواتر ڕۆژی  له. غداو موس تی به ویالیه دوو
شا (ردانی  سه، )سبودی کۆنوا رت ڕۆبهسر ھنری (ریتانی  رزی به ری به نونه

دکتۆر : ( بوانه –  که ست کۆمیسیۆنه ده  شتکی دایهویش یادا یان کردو ئه)ڵ یسه فه
  نده ھه ره  ت به باره سه ڵ یسه شا فه.  )86تی موس، ل یالیهی و حوسن، کسهفازڵ 

ی  وه کۆمیسیۆنی توژینه( م رده به له تی موس  کانی ویالیه ئابوورییه ستراتیژی و
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تۆمارکردنی  پناوی لهکان   وه ته ی نه ه کۆمه    ر به سهی )تی موس ی ویالیه کشه
کگرتوویی،  یه وامی و رده به  ئراقی به تی کومهبوونی ح: (دا، گوتبوویکان یهڕاستی

 ستراتیژی و ڕووی  له  دام که ڕه و باوه لهباری ئستا و  پاراستنی  به  نده پابه
ر بتوو  گه وام بت، ئه رده   ر به سهغدا تا به  ت له حکومه  نییه  وانه له  وه ئابوورییه

 کانم به زانیارییه کانم و زمونه هئ.  وه لی جیاکرته من و ڵ نه گه تی موسی له یالیهو
فراوانخوازی   استی مژووییان لهخو لی تورکی و گه روونی دهسروشتی   وه،  ژیرانه 

واوی  بۆ ته  ره کو سه موس بۆ ئراق وه نم یه ڕایگه  لکردووم که داگیرکردندا، وای و
لالمن القومي  الدکتور جزا توفیق طالب، المقومات الجیوپولتیکیة:  هرچاو سه – ش له

لی،  عوسمان عه:  له  ریگرتووه ویش وه ئه  ، که402- 401في أقلیم کوردستان، ص
، )دراسة تأریخیة وثائقیة( 1946-1833دراسات في الحرکة الکوردیة المعاصرة 

  که شاندی کۆمیسیۆنه). 446ل، 2003مکتب التفسیر للنشر، مطبعة ثقافة، أربیل، 
ریتانیا  ی به رزه به  ره و نونه بوونی ئه ئاماده  ڵ، به یسه رچوونیان الی شا فه دوای ده

ری  دا نونه یه وه و کۆبوونه نجامدا، له کیان ئه یه وه ریتانی کۆبوونه ی به باویزخانه  له
کیان ھاووتی ئراقین ر دوو ھه) گ تاح به و فه گ نازم به(  یکرد که وه رز باسی ئه به

و  به  که م کۆمیسیۆنه کی موس بوو، به خه  کرت کهگ ب ی باسی کامیل به وه بئه
ژمار  ھه ئراقی به ناکرت  و ن)تی موس ویالیه(کی  خه  وانه ئه  که  یاند ڕاگهی  ره نونه

ر  سه ئراق چاره تورکیا وی سنووری نوان  کو ئستا کشه تاوه  بکرن، چونکه
وبانی پشووی ئراق ڕگازیری  ی وه)ت شئه بیح نه سه(دا  ردانه و سه ر له ھه.  کراوه نه
 وتی ڕکه  لهدواتریش .  که کۆمیسیۆنه  بۆستنیشانکرا  ت ده ری حکومه کو نونه وه
و  وه لکۆینه  ستیانکرد به یان کردو، ده)موس(  ردانی سه کۆمیسیۆندا )27.1.1925(

زیرانی  وه رۆک هس. کان یهڕاستی  بهیشتن  گه ستی به مه  به  وه زانیاری کۆکردنه
 وتی ڕکه  له، )لھاشمی ئهلمان  حیلمی سهیاسین (لھاشمی  یاسین ئهوکاتی ئراق  ئه
نارد بۆ   وه امیهدوبی سن مه ی ڕگه  لهزایی  کی ناڕه یه بروسکه  دا)6.2.1925(

کی  ناو کاروباره  نه هخ ست ده ده  که نکردبووی تاوانبار  وه به و  که کۆمیسیۆنه
کانیان  بۆچوونه و کانیان زووه رهئا  دانیشتوان بپرسن که  نابت له و نایاسایی

، ھیچ گویان  کۆمیسیۆنی ناوبراوم  به. دواڕۆژی خۆیان  ت به باره نن سه یه ابگهڕ
تی  ی ویالیه دکتۆر فازڵ حوسن، کشه: ( بوانه – ی ھاشمی که بروسکه  دا به نه
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دا بیاری پکھنانی چوار )11.2.1925( یوت ڕکه   له  کۆمیسیۆن . )92-91موس، ل
وه ی دا به وه ی لکۆینه سته ده وه ی خواره یه مش  :  

، ) - Einar Thrue af Wirsenڤرسن. ئف  تروه ر نهئای(  :م که ی یه سته ده
و  ئهرکی  ری تورک ئه ی نونه)واد پاشا جه(و  )چاردین. ئف. ئاڕ(ڵ  گه له

 و ر، ئاکرێ عفه له نگال، ته ردانی شه ستۆو سه ئه  س گرتهموشاری   یان له کۆمیسیۆنه
   .خموریان کرد مه

ری  هفس ئه) ر لیۆنز مسته(و  )گ نازم به(ڵ  گه ، له)کی کۆنت تله( :م ی دووه سته ده
یان  که رکی کۆمیسیۆنه ، ئه که رگی کۆمیسیۆنه ی وه)کرامرس( ریتانی و به  ڕامیاری

ولر،  ردانی ھه سه  و شانده ستۆ، ئه ئه  ی گرته که روپشتهو ده ولر و ھهشاری   له
رۆک  سه و ین شخند چه  بهوت  چاویان که و یان کرد که پشته و ور و ده  قوه شه

  . که ھۆزی کوردی ناوچه
) گ کامیل به(و  )ت شئه بیح نه سه(ڵ  گه ، له)پاولس .ی کۆلۆن ئه( :م ی سیه سته ده

ین ند چه  بهوت  چاویان که و ستۆ ئه  رکوک گرته که  ان لهی هک رکی کۆمیسیۆنه ئه
ھی  و یی بانی، شوان، کاکه ، تاه ودهکو دا کانی کوردی وه وره گه  رۆک ھۆزه سه

  ولر له ری ھه نونه  ولری بوو، دواتر بوو به ت کوردکی ھه شئه بیح نه سه .تریش
  .  رگری ئراق بووه زیری به کیش وه یه بۆ ماوه و ئراق مانی  رله په

ری  ندامانی بیارده ئه  کک بوو له یه  که) سیرتالوپۆ مسیۆ دی( :م ی چواره سته ده
  رۆک ھۆزه ردانی سه ریتانی سه رکی به فسه و ئه )گ تاح به فه(ڵ  گه ، له که کۆمیسیۆنه

ای وروپشتی چی ده  ندین ھۆزی تریشی کرد له چه و بانی لۆ، تاه کانی جاف، ده ردهکو
موس شاری   له  دا)18.3.1925( وتی ڕکه  له  که سته چوار ده ر دواتر ھه. مرین حه
  .یان جھشت-کانیان موس رکه واوبوونی ئه پاش ته و  وه کیان گرته یه
 -جمعیة مدافعة الوطن ( ناوی وردی بهکی ک یه ه کۆمه  دا بوو که وکاته ر له ھه  

د  حمه ئه( تی رۆکایه سه  بهدا، )14.2.1925( وتی ڕکه  له) ییمانتشیی داکۆکی ن ه کۆمه
  که ه زراندنی کۆمه زرا، ئامانجی دامه سلمانی دامه شاری  له) گ تۆفیق بهگ  به
له تی موس،  ندارتی ویالیه کانی تورکیا بۆ خاوه داواکارییه دژی  لهبوو   وه ستانه وه

نگرانی  الیه  ، چونکه هبوو  وه یه ه و کۆمه اندنی ئهزر پشت دامه  ی ئراقی لهمیر داڕاستی 
 – ک تورکیا ر ئراق نه سه  تی موس بخرته ویالیهکرد  زیان ده حه  یه ه و کۆمه ئه

کان  راییه ئراقدا به  ری کوردی له گه نامهڕۆژر،  لی عومه فاروق عه(:  هرچاو سه
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ة  لحوسنی، تأریخ االحزاب زاق ئه بدوله عه+ 122، ل1914-1939 السیاسیة العراقی
شک  به ،سلمانی ی که ه)ییی داکۆکی نیشتمان ه کۆمه( خۆی ).83، ل1918-1958

 مانگی  لهوێ  کانی ئه به عاره  ی موس بوو که که ه)جمعیة الدفاع الوطني(یان پاشکۆی 
، 3، 2(کانی  نده به ی گوره  بهدا مان کات ھه له . زراندبوو دا دایانمه)1925( کی سای یه
نجامی  ئه  له  سلمانی، کهنیشتمانیی   داکۆکیی   ه ی کۆمه ناوخۆ  وه یه ی په)4

سلمانی ی داکۆکی نیشتمانیی  ه کۆمه  کان وایان داڕشتبوو، که ریتانییه گوشاری به
 –خاکی ئراق   شک له به  کوردستان ببته  ی که وه ئه پناوی له کات  کارده

ۆر : ( رچاوه سه  الحیاة السیاسیة في کوردستانیی،  نروهتۆفیق ر  ته هلی ت عهدکت
له ی داکۆکی نیشتمانیی  ه کۆمه  ی که ته و خزمه ئه ڕاستی  به). 259، ل1908-1927

دا کردوویه عاره و ئراق  پناوی  رۆک  سه  ی که وه له  متر نییه ھیچی که  بگره تی، ب
وه ی سه ڕه الپهمان  ھه  کو له روه ، ھهکان کردوویانه نفالچییه ئه  جاشه   لهناوبراو  ی رچا

مین جار ناوی  که بۆ یه  بووه  یه ه و کۆمه ر ئه ھه  که  وهکرا وه به   ، ئاماژهدا وه ره سه
گی  د به حمه ھا ئه روه ھه!   بردووهناوکوردی ئراقی   کوردی باشووری کوردستانی، به

و مر  ی نهحمود شخ مه ن الیه  لهشاری سلمانی ناو گ، دوای چۆکردنی  تۆفیق به
 وتی ڕکه  لهغدا  تی به حکومه    ر به سهم پارزگاری  که کو یه کانی، وه رگه پشمه

وه دا دامه)1927مانگی نیسانی -7.3.1925( -1930یلولی  مانگی ئه(  له پاشان، زرا
 دواتر ،و هو ۆتهرگرت وه تریشی کبۆ جارسلمانی  پارزگاریپۆستی مان  ھه) 1935

وه پۆستی  دا)24.2.1939- 25.4.1935( نوانی  ماوه  له ولر و ھهبۆ   وه ته گواسترا
ر،  مین ئۆمه دئه مه د حه حمه ئه: ( رچاوه سه -    بووه  وه هست ده  ولری به پارزگاری ھه

-1925(تیدا  گاری پاشایهڕۆژ  رانی ئراقی له نی نونه نجومه کانی ئه کورده  ندامه ئه
،  ولر چاپکراوه ھه  ھاب له نی شه مه گای چاپه کۆمه  م، له که یه ، چاپی)1958

    ).2007باشووری کوردستان 
  لهی خۆیان  وه مین کۆبوونه که یه ،یان بۆ جنڤ وه ڕانه گه دوای له   کۆمیسیۆن 

و  هنووسینی ئ  ن به ست بکه بیاریاندا ده و نجامدا ئه  دا)20.4.1925( وتی ڕکه
ڕبوونی  داوی تپه.  وه نه کهبرز  کانی به وه ته ی نه ه مهبۆ کۆ  پویسته  که ی ڕاپۆرته

 وتی ڕکه  له اوبراو توانینی کۆمیسیۆنماندوو بوونکی زۆر،   و س مانگ ی نزیکه
   که ڕاپۆرته،  وه بتهی خۆی  که وه لکۆینه ڕاپۆرتیی  وه نووسینه  دا له)16.7.1925(

ی  ه نی کۆمه نجومه سی ئه خولی سی و.  خشه نه) 11( و  ڕه الپه) 91(  پکھاتبوو له
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دکتۆر جاسم (کانیدا  وه به کۆبوونه  ی  ڕژهددا )28.9.1925تا  2( نوان  لهکان  وه ته نه
کۆمیسیۆنی  ،)218تان، ل وه یاسای نو ده کورد وی  له سه تۆفیق خۆشناو، مه

 وتی ڕکهی  وه کۆبوونه  له خۆی ڕاپۆرتی تی موس ی پرسی ویالیه وه توژینه
ۆرته و    وه هدرزکر به کان وه ته ی نه ه بۆ کۆمه دا)3.9.1925( واوی  ر ته سه به   که ڕاپ

 ن الیه  لهدوای واژۆکردن  و  شکرا دابه کان وه ته ی نه ه کۆمهنی  نجومه ئهندامانی  ئه
دکتۆر فازڵ : ( هرچاو سه – اشکر دابه دایشکانمیدیادا ر سه به ، وه نه نجومه ندامانی ئه ئه

   که ڕاپۆرتهر  سه دا گفتوگۆ له م دانیشتنه له). 176تی موس، ل ی ویالیه حوسن، کشه
. شکرد کانی خۆیان پشکه تبینیه رنج و تورکی سه ریتانی و بهنی  الیه ر دوو ھهکراو 

ی لکاندنی زپشنیا  تی موس ویالیه پرسیی  وه ژینهی تودا کۆمیسیۆن هڕاپۆرتم  له
 ڕاستیندک  ھه   که ڕاپۆرتهم  به. کردبوو  وه بییه ئراقی عاره  ی به-تی موس ویالیه

    : له نبریتیبوو  کورد تدابوو که  ت به باره سه
تی موس  ی دانیشتوانی ویالیه شی ژماره شت به ھه  ش له به وت حهکان  کورده - )أ(

ن  ئه. ب عاره  نه و تورکن  ، نهو ن لمالنکهی مز گه ڕهگرنگترین  وان ئه. ھنن پکده وا
و  ی پله رباره تی ده تایبه به  ریتیاندا وه نه و داب  تورکان له ڵ  گه له  زۆره جیاوازییان

نیشدا  دیمه و ش ی له پکھاته ڕووی  لهکان  ھا کورده روه ھه. ناویاندا  ی ژن له پایه
کانی  کورده  تی موس له کانی ویالیه هو، کورد  یه ڵ تورکاندا ھه گه جیاوازییان له

م  ی کوردستان، بهکانی باکوور هکورد له ک  تی کوردستان نزیکترن وه روژھه
جکانی  نیشته  وه ته ڵ نه گه له  سندانه ژیانکی په  ، توانیویانهو ئرانی نین

موس، تی  ی ویالیه دکتۆر فازڵ حوسن، کشه: ( هرچاو سه – یان بژین که نیشتمانه
  .   )139+133ل
چیاکانی   تکریت، یان زنجیره و ھیت  له  وه باکووره  بی له سنووری ئراقی عاره -)ب(

تی موس،  ی ویالیه دکتۆر فازڵ حوسن، کشه: ( هرچاو سه – ڕت مرین تناپه حه
  . )108ل
 تا  وه به رهداگیرکردنی عا می رده سه  لهر  کاندا ھه جوگرافییه  رچاوه سه موو ھه  له - )ج(

  ی ملمالن نه دا، خاکی ناوچه)1925( سای  له  که ی کۆمیسیۆنه وه کاتی لکۆینه
  له. ئراق  بت له شک بوو به انڕۆژ له ک ڕۆژ  که  وتووه رکه ده  نه  باسکراوه
کو ناوی  وه  بووه تی موس ئاشنا نه بۆ دانیشتوانی ویالیه) ئراق(ناوی  ڕابردوودا
   .)ی پشوو ڕه مان الپه و ھه رچاوه مان سه ھه: ( هرچاو سه – یان هک نیشتمانه
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، دا)19.9.1925(  وتی ڕکه ی  وه کۆبوونه کان له وه ته ی نه ه کۆمهنی  نجومه ئه 
ری  بیارده ی)ئۆستۆن ئۆندن(، کۆمیسیۆنی کاتی و ڕاپۆرتی  لهگویگرت 

 پرسیی  وه ژینهۆمیسیۆنی توک ی که ڕاپۆرتهکان  وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه ئه
.  وه کی کۆییه ره تکی سه بابه ند چه  لهھا  روه ھه ، وه تی موسی خونده ویالیه

 وتی ڕکه  لهکی  داواکارییهکان  وه ته ی نه ه سکرتری گشتی کۆمه دواتریش
 وانیش ئه ی وه بۆ ئه ،)تی وه ری نوده  روه پهدادگای داد(نارد بۆ دا )23.9.1925(

سدیق  ته(اندن ڕاستئایا دوای   ی که وه ر ئه سه له نن، یه ابگهڕان بۆچوونی خۆی
اندنی ڕاستبیاری کان،  وه ته ی نه ه کۆمه ن الیه  له  که کۆمیسیۆنه ڕاپۆرتیی )کردن

کرت؟ ئایا  ژمار ده چی ئه به  وه کانه وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه ئه ن الیه  له   که ڕاپۆرته
؟  یه وه ره کالکه ک یاخود بیارکی یه یه هڕاسپارد  له  ، یان بریتییه ارکی ناوبژییهنیا ک ته

نابردن  په  که یاند ڕایگه ی کرد و و پشنیازه ا پرۆتستی ئهتورکی  ی که وه ڕای ئه ره سه
دپه ، الیه و پرسه بۆ دادگای الھای بۆ ئه نکی  یهکو ال ناگرت به  خۆوه  ری له روه نی دا

ونه ، نهخۆیی و  گرته ده  میاریڕا م ھیچ  وێ بنرن، به ری خۆیان بۆ ئه یانویست ن
یلی، العراق یشاشڤنتیچ میلۆڤیئلبرت میخا ئه: ( رچاوه سه –گیرا  نهکان  تورکه  گوێ له

ری  روه دادگای دادپه  سته به م مه بۆ ئه). 263في سنوات األنتداب البریطاني، ل
و  دوور  و به ی خۆی کرد وه دا کۆبوونه)26.10.1925( وتی ڕکه  لهتی  وه نوده

م  ر ئه سه می خۆیدا له ی دووه وه کۆبوونه  م له ی کرد، به م پرسه درژی گفتوگۆی ئه
 ن الیه  لهی  و بیاره ئه  که یاند ڕایگهسترا،  بهدا )21.11.1925( ڕۆژی  له   پرسه، که

بت  و ده  وه ره کالکه بیارکی یه  بته ده ،چ رده ده کاندا وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه ئه
دکتۆر فازڵ حوسن، : ( هرچاو سه – جکردنی بن ستی جبه یوه ک په الیهموو  ھه

  ). 214-213تی موس،  ی ویالیه هکش
ری  روه می دادگای دادپه کان، وه وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه ئه ی وه دوای ئه  

واوی  تهبوونی  ئاماده به دا )8.12.1925( ڕۆژی  لهن  نجومه یشت، ئه گهتی پ وه نوده
ی )35(ی خولی  وه هنکۆبوو جنڤ  کان له وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه ندامانی ئه ئه

تی  ویالیه پرسیی  وه ژینهکۆمیسیۆنی تو ڕاپۆرتی  له  وه ینهلکۆ  ست، که خۆی به
تورکی  ریتانی و بهنی  الیه ر دوو ھهکانی  نییهتبی رنج و سه  گوێ له و موس کرا

ری  دا ئۆستۆن ئۆندن بیارده یه وه م کۆبوونه له . زۆرکرا کی هگیراو گفتوگۆی
کانی  زیری کۆلۆنیاله کان بوو، لیۆپۆلد ئیمیری وه وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه ئه
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. تی تورکیا بوو ومهری حک نهگ، نو مونیر به ریتانیا بوو و ری به یتانی، نونهر به
ی )36(  ژماره ی وه ن کۆبوونه نجومه دا، ئه)10.12.1925( ڕۆژی  له بوو وه ئه
  وه خوندرایه) ریدۆنڕاڵ یۆھان ال نه ژه( ڕاپۆرتیدا  یه وه م کۆبوونه له، نجامدا ئه

فتوگۆی زۆری گ باشووری ھی برۆکسل و ی  ناوچه  له  وه لکۆینه  ت به باره سه
 وتی ڕکهی  وه کۆبوونه  له پشتر) ریدۆنڕاڵ یۆھان ال نه ژه( و ئه  کرا، کهر  سه له
ن  نجومه ری ئه کو نونه کان، وه وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه ی ئه)28.9.1925(

کانی سنووری ھی  ردانی ناوچه تی کۆمیسیۆنک بۆ سه رکردایه بۆ سه بوودیاریکرا
دکتۆر : ( هرچاو سه – کوردستانداباکووری  و دیوی باشوور ر دوو ھه  لهبرۆکسل 

وتی  حه خولی سی و. )190- 189تی موس، ل ی ویالیه فازڵ حوسن، کشه
  به  ی  ڕژهددا )16.12.1925تا  7( نوان  لهکان  وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه ئه

 یاسای کورد و ی له سه دکتۆر جاسم تۆفیق خۆشناو، مه(:  رچاوه سه –کانیدا  کاره
 ڕۆژی ی وه ی کۆبوونهخت و سه کی چ دوای گفتوگۆیهم  ، به)219تان، ل وه نو ده

ه گهن  نجومه ندامانی ئه ئه،  تی موس ی ویالیه ر کشه سه له) 10.12.1925(   یشتن
، )تی موس ویالیه پرسی ی وه ژینهکۆمیسیۆنی تو(ر بۆچوونی  سه له وتنک ڕککه

بلکنرن،   وه ئراقه  باشووری ھی برۆکسل به  ونه که هد  ی که و خاکانه ی ئه وه به
 کورد وکانی  نتیکردنی مافه ره گه دابینکردن و پناوی له ریتانیا  به  ڵ داواکردن له گه له

ر  کانیان مسۆگه مافه  ناوخۆیی کوردی که کی رتییه به ڕوه بهزراندنی  دامه ڕوشونی
وتی  ڕکهکان له  وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه ئه. بوو م تورکیا قایل نه ، بهبکات

ی  ه نی کۆمه نجومه رۆکی ئه سه کی تری کرد و یه وه ، کۆبوونهدا)16.12.1925(
 ی وه بۆ ئهکردبوو، ) گ وشدی بهڕتۆفیق (ری تورک  نونه  کان پشتر داوای له وه ته نه

شداری  بوو به یل نهم ناوبراو قا بهبت،   هڕۆژم  ی ئه وه ی کۆبوونه ئاماده
 وتی ڕکهینی،  ھه ڕۆژی  له ی ناوبراون نجومه ئهنجامدا  ئه  له  .بکات  که وه کۆبوونه

مسألة الحدود بین ترکیة والعراق، وھو التقریر الذي : عصبة األمم( دا)16.12.1925(
دا ی خۆی)37(  ی ژماره وه له کۆبوونه، )2البعثة المؤلفة وفقا لقرار المجلس، ل  رفعته

  ندام به ئه) 37(  ام، کهند ئه) 100( کۆی  لهندام  ئه) 69(بوونی  ئاماده به و جنڤ   له
پشکۆ : ( بوانه،    یان دانگ ده کارتی سپی  ندام به ئه) 8( خر و نه  ندام به ئه)  )24 و به

ی  هانرچاو و سه له  ، که)1926-1917رکوک  ری، شاری که له تاھیر ئاغچه مه حه
حامید . ب، و سیسیل جۆن ئیدمۆندس، کورد تورک عاره(:  ریگرتووه وه  وه خواره
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 ترجمةعرب،  و و ترکسیسیل جۆن ئیدمۆندس، کورد +  466ری، ل وھه گه
ی  وه کۆبوونه ی هوتن ڕککهو  به ستن پشت به  بهھا  روه ھه، )349، ل الله جرجیس فتح

 مان ھه  له، کردبووی دا)10.12.1925( وتی ڕکه  له  کهخۆی ن  نجومه ئهپشووی 
  بهک  یه تاڕاده ،وان و ختی ئه بیاری پشوه ریتانیا و بهستۆی  په پاه رژ له کاتدا
 پرسیی  وه نهژیوکۆمیسیۆنی ت( کانی ڕاسپارده و ڕاپۆرت واوی ته ی وانه پچه

 ژوویی ومی، ت ایهز گه ڕهکانی  گه به( ی وانه پچه  بهت  تایبه به ، )تی موس ویالیه
 کان وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه ، ئهخۆیی )77(  بیاری ژماره  به ،)جوگرافی

 و لکاند  وه ئراقه  رمی  به کی فه یه شوه ی به)تی موس ویالیه(باشووری کوردستان 
تورکیا  و ئراق وتی  ر دوو ھهنوان کۆتایی کو سنووری  ھی برۆکسلی وه

دا )16.12.1925( وتی ڕکه  لهاندنی باشووری کوردستان بیاری لک .ستنیشانکرد ده
ندکردنی  سه په رجی مه  به ، بی عاره ئراقی به کان  وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه ئه ن الیه  له

  :ن مانه ئه  بوو که  که چوار خاییه  بیاره
 و  ئراقی  تی تازه وه ده ر دوو ھهی نوان  وه ره ھی برۆکسل سنووری جیاکه -1

 .تورکیا بت
 .ریتانیادا بت ژر مانداتی به ساڵ له) 25( ی بۆ ماوهئراق  -2
ی مافی  رنامه کو به تاوه  وه ریتانیا ئاگادار بکرته تی به وه بت ده ده -3

نی  نجومه ست ئه ده  تی موس بداته دانیشتوانی کوردی ویالیه رتی به ڕوه به
خۆجیی  کی رتییه به ڕوه به  لهکان  داخوازی کورده( کان وه ته ی نه ه کۆمه

 . )ر بکرت مسۆگه
دار بکرته تی به وه بت ده ده -4 کۆمیسیۆنی  کانی ڕاسپاردهکو  تاوه  وه ریتانیا ئاگا

دکتۆر : ( هرچاو سه –ج بکات  موس جبهتی  ی ویالیه ی کشه وه توژینه
، القضیة  ڕهلدو حمود ئه مه+  226تی موس، ل ی ویالیه فازڵ حوسن، کشه

ر گوڵ،  دکتۆر مارف عومه+  128- 127الکوردیة، طبعة جدیدة موسعة، ل
   ).54م، ل که لی کورد، چاپی یه یی گه وه ته تی یاسایی نونه سایه ی که کشه

ه) تی موس ویالیه(ی باشووری کوردستان  ملیانه دوای لکاندنی زۆره ر دوابه ھه     ب
 -  کان کیه وه ته ی نه ه کۆمه(ناونیشانی  به وتارکدا  له :الموصل ی ڕۆژنامه،  وه ئراقه

تی  ویالیه  که  وه ، دووپاتی کرده)کات تی ده وه خرھاتنی کۆمیسیۆنی نوده موس به
  چۆن ناکرێکو  ، وه دی ئراقه ئراقییه و گیان و و  بی عارهموس خاککی 
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 –تی موس بژی  اق ب ویالیهئر  ش ناکرێ دڵ بژی ئاوا ک ب گیان و یه سته جه
، دکتۆر فازڵ حوسن، 230دکتۆر فازڵ حوسن، مشکلة الموصل، ل:  هرچاو سه

 ی نامرۆڤانه رست و پهز گه ڕه  نهو بۆچوو ئه). 297تی موس، ل ی ویالیه کشه
زۆری   ره ی ھه ت بۆچوونی زۆربهڵ داب گه له، ئستاشی )الموصل( ی ڕۆژنامه

خاکی کورد  نیشتمان و  ت به باره سه  بیشه رهتانی عاو و ئراق بی  عاره
 ڕ مه کورد له  به ر رانبه به  دا گتیڤانه ی نهکردان رچه په م که یه له وان  ئه). کوردستان(

، نکۆی  وه تی ئراقه وه ده  به) تی موس ویالیه(بیاری لکاندنی باشووری کوردستان 
باشووری   تی که نی خاکی خۆیه رد خاوهی کو وه ته نه  یانکرد که وه بوونی ئه

بکردنی  عاره وی به ھه  ره به ره و، دواتریش به  ه)تی موس ویالیه(کوردستان 
وی  ی ھه و ئاسته ئه  یشته کار گه مرۆڤی کوردیان کرد، تا و کوردستان 

. باشووری کوردستان  یی کوردیاندا له وه ته ی باری نه وه سینه و جینۆسایدکردن
م نکۆی بوونی خای  رده غدا ھه به  کان له ریتانییه به  کۆمیسیاره و ئراقی پرسانی ر به

ت  باره سه،  کردووه یان)کان وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه ئه(رجی  می مه چواره م و سیه
 وتی ڕکه  له )تی موس ویالیه( باشووری کوردستانخاکی بیاری لکاندنی   به
رکردنی  مسۆگه  کان له کورده کانی یهداخوازی(  ۆی لهخ  کهدا )16.12.1925(

ی )69(  ڕه الپه  شاکرۆ خدۆ محوی، لهچی  بینت، که دهدا )خۆجیی کی رتییه به ڕوه به
ناڕاستگۆیی  ڕووی  له  رده پهدا، )المسألة الکوردیة في العراق المعاصر(رتووکی  په
  ریتانی ھنری کۆنوای دوبس له کۆمیسیاری بای به(: ت ده دات و وان الده ئه

پرسیارکدا  می وه  لهن،  نده ی بۆ له که شته گه  ر له دا به)1926(مانگی نیسانی سای 
ک ناکرێ  یه شوه ھیچ  بهخر،  نه :گوتیکان  ئراقییه  دواڕۆژی کورده  ت به باره سه

دنیابت   ا کهر تورکی سه له  پویسته  یی کورد بکرت، وهخۆ ربه سهر  سه له  قسه
  ی که وه ڕای ئه ره اکی نابینت، سهڕوونیی کوردی خۆ ربه سهپرسی   ی که وه له

و ڕهکانی کوردی  تییه وایه ته نه  ندییه تمه تایبه  که   ڕایسپاردووهکان  وه ته ی نه ه کۆمه  چا
  له).  ریگرتووه تی وه کتیی سۆڤیه تی یه کی حکومه ره رشیڤی سه ئه  له –بکرن 

  ریتانی له کۆمیسیاری بای به  وت که که رده بۆمان ده   ڕاشکاوانه زۆر دا وه ره سه
کان  وه ته ی نه ه کۆمه  ی که وه نت به ، دانده)دوبس رت ڕۆبهھنری کۆنوای (غدا  به

  کاتکدا که  له، بکرن چاو ڕهکانی کورد  تییه یه وه ته نه  ندییه تمه تایبه   ڕایسپاردووه
له ویش  ئه م ، به ریتانیادا بووه تی به وه دهستۆی  ئه  له  انهڕاسپاردو  جکردنی ئه جبه
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ک زیانی  وه ئراقدا نه  بی ڵ عاره گه کانی خۆیدا له ندییه وه رژه کردنی بهچاو ڕه پناوی 
  . رامۆشی کردوون پبگات فه

کبی  کان بیاری یه وه ته هی ن ه نی کۆمه نجومه ی ئه که بیاره  ر له کان به ئینگلیزه  
تی  ویالیه(ی باشووری کوردستان  ملیانه لکاندنی زۆره  ت به باره خۆیان دابوو سه

راقه  به) موسگه به  کو له روه ، ھه وه ئ که  ریتانی به تی به کی حکومه یه نامهوتی ڕ 
دا )757(ی  بگه  له ،و دا تۆمارکراوه)C. O. 780-80(  ژماره به و  )12.11.1925(

 کی رتییه به ڕوه به  کات که ده  وه باسی ئه  یشتووه گهحمود  کی شخ مه یه نامه: ( ھاتووه
  ربیوه بزاریی خۆی ده  دا یه و نامه له کوردستاندا دروستبکرت و  مانی لهنیشت

 ڵ گه کا له تی ده داو داوای دۆستایه- کوردستان  کان له به چاوتبینی عاره ر رانبه به
دا به تی   که ڕایسپاردم  ده کو به به  وه دایه می نه نووسین وه  ری با به نونه. ریتانیا

وه وه نرێ ئه یه بگه و ناب بگۆڕدرێ  ن شتکی کۆتاییهکوردستا  به ر رانبه به  ی بیاردرا
 : هرچاو سه -   ژمار بکرێ ئراق ھه  شک له به  کوردستان به  که  بیاردراوه  تازه و

 خواروویی  که ته وه ده و  مان قارهحمودی  ھاوار، شخ مه سوڵ ڕهد  مه محه
و لماندنی باده زۆرتر سه پناوی له   . )679م، ل رگی دووه کوردستان، به  ستی 

ری بیانی  ر نووسه به  مه به ناده ، په وه کانه وه ته ی نه ه ر کۆمه سه ری ئینگلیز به کاریگه
دا، )عیدی پیران شخ سه ڕینی ڕاپه( ی)216(  ڕه الپه  له  ئۆلسۆن، که رت ڕۆبه

کو  دا، به-پرسی موس  نیا له ته  ریتانیا نه دا به)1925(سای  کۆتایی  له: (نووسیوتی
ک ئامرازکی  کانی وه وه ته ی نه ه شیدا، کۆمه وه ره ده )تی سیاسه(زرنگکاری   له

  ڕه الپه  ، ستیڤن ھمیسلی لۆنگریگ، له و پرسه ت به باره ر سه ھه ).کاردنا ر به کاریگه
الی سنة  1900العراق الحدیث من سنة (رتووکی  می په که شی یه ی به)308(

بئارامی  ریتانی و بهوامی  رده نجامی فشاری به ئه  له  که  داوه وه ی به دا، ئاماژه)1950
تی  وه و دوو دهنجا په  کان، که وه ته ی نه ه نی گشتی کۆمه نجومه ئراق، ئه

ی  ه کۆمه  ندامتی ئراقی له نگ ئه کۆی ده  دا به)2.10.1932( ڕۆژی  لهخۆی،  گرته ده
ی  ه کۆمه  به ر رانبه بهکانیش  دیدی تورکه  ت به باره سه. سندکرد په کان وه ته نه
ه باره دا سه)1926(دووی سای  مانگی  له، )ت جمھوریه( ی ڕۆژنامهکان،  وه ته نه   ت ب

ی  هبیارو  ئه: (تی موسی کوردی، نووسیوتی ی ویالیه ملیانه بیاری لکاندنی زۆره
کان  وه ته ی نه ه کۆمه  که  وه لمانده ی سه وه کان بۆ جارکیتر ئه وه ته ی نه ه کۆمه
کانی  ده سه  له  ئمه  ، کهزن مه ریتانیای ت به تایبه به  هت هو ھزترین ده ی بهکتکار خزمه
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 یلۆڤیچئلبرت میخا ئه: ( رچاوه سه -)  وتووه که رچاو نه وامان بهڕاستیشدا بیاری  اوهن
رگانی دکتۆر ھاشم ساح  یلی، العراق في سنوات االنتداب البریطاني، وهیشاشڤنتیم

بۆچوونی   ت، له کتی سۆڤیه کانی یه ییه  وه ته نه  بۆچوونی پکھاته). 266تکریتی، ل
می  که ی یه کۆنگره(شداری  به  جۆرجی که –ئۆکرانی  – وسیاڕشی  شاندی ھاوبه

دا یاداشتکی )30.12.1922( وتی ڕکه  له  وت، که که رده یان کردبوو ده)لۆزان
ه باره سه: ( تیایدا ھاتووه  ، که وه رزکرده به  ی سڤره یماننامه په دژی  لهزاییان  ناڕه   ت ب

و  واوی ئه ته دژی  لهجۆرجی  –ئۆکرانی  – اڕوسیکان، شاندی  وه ته نه  مه پرسی که
  ی که یارانهو ب ی لۆزان، ئه م کۆنگره رده به  ته خراونه  کو ئستاکه تاوه  که  یه بیارانه

  وانه ته نه مه و که کانی ئه ندییه وه رژه به پاراستنی پناوی له   گوایه موکوڕین و که  پ له
ش  مه ن، ئه که ک پرس ده تی یه کان خزمه م بیاره رجه سه داڕاستی له   ھنن، که کارده به

ئامرازکی   له  ی جگه ستاکهی ئ پکھاته  به  که  کانه وه ته ی نه ه بیانوی بوونی کۆمه
 -  شتکی تر نییه کان وره گه  ئیمپریالیسته  ته وه دهستی  باده پناوی له   نوێ
، )1923- 1917(المسألة الکوردیة ، ڤیچ الزاریڤ میخائیل سیمیۆنه:  رچاوه سه
کتیی  بانی، سکرتری گشتی یه الل تاه جه بۆچوونی کوردیش  ت به باره سه). 298ل

رتووکی  ی په)142(  ڕه الپه  رۆک کۆماری ئراق، له سه و کوردستان نیشتمانیی 
ن کا وه ته نه ی ه باسی کۆمه  یه مشوه دا به)کوردستان والحرکة القومیة الکوردیة(

بووه،   رانه و داگیرکه ی ئه)کان ی دزه ه کۆمه(کان  وه ته ی نه ه کۆمه داڕاستی له : (کات ده
کانی  ییهند وه رژه رکردنی به مسۆگه  له  جگه  بووه گرنگ نه  وه الیانه ھیچ شتک به  که

 فریقی و ت و ئه کانی خۆرھه وه ته کردنی نه کۆیله  به تان و  ران له داگیرکه
دا وتووه رکه سه  وته نوان  لهکان  شکردنی تانه هداب   بوو که وه ر ئه به ر له ھه. کان

 رج و ومهل م ھه بوو، به گرنگ نه  وه الیه کانی به مافه کورد ولی  نووسی گه چاره
ندک بیاری  ھه  ڕاست ناچاریکرد، که تی ناوه خۆرھه تی و وه بارودۆخی نوده

مافی   رزی خۆی که به  ره مافی ھه  لی کورد له گه  بدات، کاتک که   هران تنه ه خه ھه
   ). شکرا ی خۆنووسین بوو ببه چاره

لکاندنی   ت به باره سهکانی  وه ته ی نه ه نی کۆمه جومهن  ی ئه که تی توکیا بیاره وه ده  
ۆ  تهم  بهکرد،  ند نه سه په  وه ئراقه  به) تی موس ویالیه(باشووری کوردستان  نیا ن

نی  نجومه ئه(مانی تورکیا  رله دا په)25.12.1925( وتی ڕکه  لهو دا که بیارهدوای  ڕۆژ
 و  وه تاتورک کۆبووه مال ئه فا که مسته تی رۆکایه سه  به) ی تورکییی نیشتمان وره گه
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  زۆر له  ڕو به شه  به) تی موس ویالیه(باشووری کوردستان   یدا که وه بیاری ئه
یلی، یشاشڤنتیم چۆڤییلئلبرت میخا ئه: ( رچاوه سه -   وه گرته رنه ئراق وهتی  وه ده

 265رگانی دکتۆر ھاشم ساح تکریتی، ل العراق في سنوات االنتداب البریطاني، وه
 ، مین قادر مینه ئه) + 237-236تی موس، ل ی ویالیه دکتۆر فازڵ حوسن، کشه+ 
). 109بعیس، ل عریب ته رحیل ته ته: عسیان ی به سکوچکه و  ئراقمنی ستراتیژیی  ئه
  ڕوانکراو بوو، چونکه نی ناوبراوی تورکی شتکی چاوه نجومه ی ئه و بیاره ئه

نی نیشتمانی  نجومه ی ئه)23.2.1923(دانیشتنی   تاتورک پشتر له مال ئه فا که مسته
ر  سه له  ر ئمه گه ئه: ( گوتبوویتی موس پرسی ویالیه  ت به باره ی تورکیا، سه وره گه

پرۆفیسۆر :  هرچاو سه -   وه ڕه نو شه  چینه ده  وا ئمه پرسی موس سووربین، ئه
م  ئه). 45، ل1926- 1918ی موس  له سه ، کرۆنۆلۆژیای مه مال ئۆڤه دکتۆر میم که

  ست له ن ده ر بتوو زۆریان بۆ بت، ئاماده گه ئه  خات که ریده تاتورک ده ی ئه لدوانه
کو  ، به واندا نییه ندی ئه وه رژه به  ک له ڕکردن نه شه  گرن، چونکه تی موس ھه ویالیه

کاتدا  مان ھه  له. وکات بوونی تورکیای ئه  پارچه  پارچه ناوبردنیان و ھۆی له   بته ده
نکی خۆیدا دانپدانا  خۆی له ی نیشتمانی تورکی وره نی گه نجومه ئه ی  م بیاره ئه

  به  دانپدانانه و کان  وه ته نهی  ه نی کۆمه نجومه ی ئه که بیاره  بوو به  وخۆیانه ناڕاسته
مانی تورکیا،  رله ی په م بیاره ئه   پم وایه.  وه سنووری نویه  تی ئراق به وه ده

تانی ری تی به دانپدانانی حکومه پناوی له می تورکیا بوو  رجی دووه جکردنی مه جبه
ج  دا جبه)3.3.1924( وتی ڕکه  لهمیان  که رجی یه مه  تاتورک، که تی ئه حکومه  به

 – تی ئیسالمی عوسمانی بوو الفه تی خه وه ی ده وه شاندنه وه ھه  کردبوو، که
م،  رگی دووه ردستان، بهباکوری کو کورد وھاوار،  سوڵ ڕهد  مه محه : هرچاو سه
أتاتورک،  -  الرجل الصنم (رتووکی  ی په)287(  ڕه الپه  له کات ده  وه باسی ئه ،200ل

  م پرسه ت به باره سه  ، که)رکی پشووی تورک فسه ، ئهالجزء االول و الثاني
  له  کی چاالک بووه یه که جوله  که ناعوم، ڕابینم خاحا: (نووسیوتی  که ره فسه ئه

: تاتورکی وتبوو مال ئه فا که ستهم  به ی ئیسالمیت الفه ی خه وه شاندنه وه پرسی ھه
کین  ره رجی سه تی موس دوو مه ویالیه  وازھنان له ت و الفه ی خه وه شاندنه وه ھه

رپرسانی  به  دوو لهچی  که. )تاندا بنت که ته وه ده  ریتانیا دان به میری به ی وه بۆ ئه
 Austen Joseph(وستین یوسف چامبرالین ئا  له ک ر یه ھه  ئینگلیز که

Chamberlain( ،وان   ی ماوه له   کهن)لهو،  دا ژیاوه)17.3.1937- 16.10.1863  
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لیۆپۆلد  ڵ گه ، له  بووه ریتانی ی به وه ره زیری ده وهدا )1929- 1925(سانی  نوان
 Leopold Charles Moritz Stennett( ئامیریستینیت چارلس مۆرتز 

Amery( ،وان  له  کهن )وان  له و، دا ژیاوه)16.9.1955- 22.11.1873نی  نسا
 که و یانک بیاره به  به،  ریتانی بووه بهکانی  کۆۆنییهزیری  وه دا)1924-1929(

کان  وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه ئه. ندکرد سه نی ناوبراویان په نجومه کانی ئه رجه مه
  لهش مانگی تر  شهکو  تاوه  وه ه)16.12.1925( ڕۆژی  لهر ھاتوو  گه بیاریدا، ئه

م،  رجی دووه جکردنی مه جبه  ت به باره سه  وه ئراق ئاگادارکرایه ریتانیا و به ن الیه
جکردنی  وی جبه ھه ی کۆتاییه و که بیاره  که نت یه گه ڕایدهن  نجومه ئه  وکاته ئه
ئراق  دیاریکردنی ھی سنووری برۆکسلی نوان داڕشتن و  دات، که م ده که ای یهخ
  ئراق پویستییان به ریتانیا و بهم،  جکردنی خای دووه پناو جبه له.  تورکیایه و 

ر  سه دا به نویه  یمانه م په رجی خۆی له مهیویست  ئراق ده. بوو یمانکی نوێ ھه په
دا بسه   به ی کۆنوا رت ڕۆبهسر ھنری (ریتانی  بای به م کۆمیسیاری پن، به ریتانیا
ڵ  یسه ئامزی بۆ شا فه  شه ڕه ھه  کی پ له یه نامهدا )4.1.1926( وتی ڕکه  له، )سبود

ی بۆ ئراق  م دوو پشنیاره ک له بژاردنی یه کۆمیسیاری با، ھه دا که نامه  له .نووسی
د  په  هریتانیا و به ن الیه  له  که یمانه ی داڕشتنی په ئراق شوه: ک یه: (دیاریکردبوو سن

 – بۆ تورکیا )تی موس ویالیه( ی باشووری کوردستان وه گانه: دوو. تبکا
بوو  وه ئه). 231لتی موس،  ی ویالیه حوسن، کشه دکتۆر فازڵ:  هرچاو سه
ی پادشا  له ک ر یه ھه، ریگرت و ئراق سه  ریتانی له ری بای به نونه ی که شه ڕه ھه

میان  که رجی یه نی پیرانی ئراقی مه نجومه ئه و مان رله زیران، په نی وه نجومه ، ئهئراق
 پناوی له  ریتانیا کانی به رجه واوی مه ندکردنی ته سه په و سازشکردن  واته(بژارد  ھه
  ).ناسرابوو) تی موس ویالیه(  به  ستھنانی باشووری کوردستان که ده وه
    ر به سهی -تی موس یهی ویال ی کشه وه ژینهوکۆمیسیۆنی ت  که ی وه ڕای ئه ره سه  

بۆ   وه هرزی کردبوو به  ی که ڕاپۆرته و  ی ئه)57(  ڕه الپه  کان له وه ته ی نه ه کۆمه
 تی موس دانیشتوانی ویالیه  شتی ر ھه سه وت له حه (: ناوبراوی نووسیبووی  ه کۆمه

  نبنین بهدا  کات که ش وامان لده هم ئه و کوردن )رسیم ده - %87.5  کاته ده  که(
دکتۆر فازڵ حوسن، : ( بوانه – دا ته ویالیه م له ی کوردیخۆ ربه سهتکی  وه ده

ی  م پشنیازه کان ئه وه ته ی نه ه کۆمه م ، به)139+138تی موس، ل ی ویالیه کشه
کو  روه ھه .رامۆشکرد کانی کوردستانییانی فه ییه وه ته نه  مافه گرت و رنه ند وه هھ  به
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ی، ز گه ڕه  نامه گه به ڕاپۆرتی پشتی به دا بنچینه له   م بیاره ئهم پکرد،  ژهئاما
و،  ستبو به نه  کانی ڕاسپاردهو  وه کۆمیسیۆنی لکۆینهکانی  جوگرافییه مژوویی و

شمان بۆ  گه ، بهند کرا سه نگ په تکای ده بهریتانیادا  فشاری به نجامی ئه له کو  به
 Sir Kinahan –سر کیناھان کۆرنوایس (کو  روه ھه یز،کانی ئینگل فشاره

Cornwallis(ژکاریکانی  پۆسته  ، کهو  ڕاوژکاری تی ناوخۆی ئراقی، زاره وه ڕا
  له ریتانی باوزی به غداو به  ریتانی له کۆمیسیاری بای به ڕاوژکاریڵ،  یسه شا فه
  وه نھنییه دا به)8.2.1931( ژیڕۆ  له ی پنج ساک ، دوای نزیکه بووه ھه دائراق

-1890 عی دفه مهباس  د عه مه محهمیل  جه(ناوی  زیرکی ئراقی به یاداشتکی بۆ وه
ی  ه کۆمه  زانن که چاک ده  ئوه(: تیایدا نووسیوتی  که  ،ناردووه) 26.10.1958

میی زن ئۆتۆنۆ ریتانیای مه بهشای نشکۆی  تی خاوه وه فیتی ده  کان به وه ته نه
ی  وه النهمزینی، جو زیز شه ر عهدکتۆ:  بوانه – لماند سه یی بۆ کورد نه وه ته نه

ئراق   ریتانی له به ی باوزیست به مه. )235- 234ل، نیشتمانیی کوردستان ییڕزگار
ی  ه کۆمه ن الیه  لهیی کورد  وه ته لماندنی ئۆتۆنۆمی نه سه نه  ، له)یسکۆرنوا یناھانک(

ی )64، 63، 62(کانی  نده کردنی به ج نه جبهریتانیا،  فیتی به  ن بهکا وه ته نه
ڤرهی  یماننامه په گا و  سه زراندنی ده دامه  دان به نه ڕو کوردی یی  وه ته تی نه و 

 وتی ڕکه  له  ، کهبوو) تی موس ویالیه(ی لکاندنی باشووری کوردستان  که بیاره
  که لکنرا، )سرا غداو به کانی به ته ویالیه(  بی ئراقی عاره  دا به)16.12.1925(

ڵ  گه له  ، چونکهخۆی وای ڕهمافکی  موو ھه  لهبوو ی کورد  وه ته شکردنی نه ببه
  ان لهڕوویی کورد  وه ته کانی نه ئاواته و ون خۆری خه و دا تیشک که بیاری لکاندنه
  .و ئاوابوون چوون ره کزی کردو به

 و سر پرسی کۆکس( و کی گشتی یه شوه ریتانیا به به تی حکومه کو گوتمان روه ھه  
 )سبودی کۆنوا رت ڕۆبهسر ھنری (و دواتریش  )نۆلسیئارنۆد تالبوت و

  له و کان  وه ته نهی  کانی کۆمه رکردنی بیاره ده  له ،بوو ھه انی وره گه ڕۆی تی تایبه به
  له )باشووری کوردستان(تی موس  الیهوی بیاری لکاندنی موویاندا ی ھه  وه ره سه

  له  که پشتر ،ستکردی ئینگلیز تی ئراقی ده وه ده  به  دا)16.12.1925( وتی ڕکه
سر ( ستی ر ده سه  لهتی کاتی  وه نی ده نجومه ناوی ئه بهدا )25.10.1920( ڕۆژی

بۆ . زرابوو هدامیالنی  گهقیب  حمان نه بدوله عه تی رکردایه سه  بهو  )سپرسی کۆک
دهڕ ران له دنیابوونی خونه ئراق،  و  ب عارهسر ئاڕنۆد ویلسۆن بۆ دسۆزی ی  ا
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 س له   م که ده خۆی ده ی که رتووکه پهمی  شی دووه ی به)196(  ڕه الپه  به  ئاماژه
دا )بالد مابین النھرین بین والءین خواطر شخصیة وتأریخیة(ناوی  شدا به به

ستی مۆدرۆس  بهرگئا(ست  دوای ئاگربه: (ت دهر  نووسه  ، که وه ته بوکراوه
ی  شوه  ی که وه ر ئه سه م کردو سووربووم لهپشنیازند جارک  چه ،)30.10.1918

زرێ، زۆر  دا دابمه)ڕووباروتی نوان دوو (  له  وایه نیاز  ی که ته و حکومه ئه
ر  ھه).  وه موس بگرته و غدا سرا، به به یکان هت ویالیه  ر س ھهب  ر ده ھه پویسته و

موو  ھه: (نووسیوتی  رچاوه مان سه ی ھه)356(  ڕه الپه  ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆن، له
  ن، که که ب ده کی عاره تری پادشایه ژر چه بی له تکی عاره وه زراندنی ده داوای دامه

).  ییه رکی نموونه سه ش چاره مه ، ئه وه و موس بگرته غدا سرا، به کانی به ته ویالیه
  له  پکراوه  رتووکی ئاماژه ری په نووسه  کهئراق   ریتانی له کۆمیسیاری بای به

ر سکدا بۆ  یه بروسکه  له: (ت ده  رچاوه مان سه ی ھه)364(  ڕه الپه  ، لهدا وه ره سه
 وتی ڕکه  له  ، که)Sir Edwin Samuel Montagu(مۆنتاگو سامویل ئدوین 

م  و قوڕنه  ماره هکانی ع هی شارکورتی بۆچوونی شخ بۆم ناردبوو، به دا)22.12(
تی  ڵ ویالیه گه موس له و سرا کانی به ته ویالیه  پویسته :بۆ نووسیبوو  یه مشوه به
ی  وه رله به  کانه ئینگلیزه بۆچوونی ویلسۆن و  مه ئه  دا نییهگومانی ت). کبگرن غدا یه به

کانی باشووری  گینا دانیشتوانی شاره بن، ئه  و دوو شاره کانی ئه خهبۆچوونی ش
ی  ئاماژه   وه ره سه  له کو پشتر روه ، ھه سرا بووینه به تی ویالیه    ر به سه  ئراق که
وه ڵ  گه له  بووه، نه غدا ھه تی به ڵ ویالیه گه کگرتنیان له زووی یه ئاره  رگیز نه ھه  پکرا

کان  ئینگلیزه.  رشتیان بکات رپه غدا سه به  بی له تکی عاره حکومه  دا بووینه وه ئه
ئراقدا   بی له تکی عاره وه زراندنی ده دامه و  ب عاره  ت به باره کانی خۆیان سه نه به
باشووری   کی گرنگی کوردستانیش که یه کو پارچه ر، به سه  نیا برده ک ته نه

ی  وه ته و مافی نهیان لکاند ته وه و ده زۆر به بهبوو ) تی موس ویالیه(کوردستان 
تی  لکاندنی ویالیه بیاری. پشتگوێ خستکوردستاندا  ری رانسه سه له کوردیان 

 که  لهموسراقی عاره  دا، به)16.12.1925( وتی ڕکه مه ند چه  به  وه بیه ئوه رج  
 و ریتانیا واژۆ بکات بهتی  هو دهڵ  گه کی نوێ لهیمان ئراق په م که رجی یه بوو، مه

تر  سای) 25( ی بۆ ماوه  هریتانیا و به ن الیه  لهماندتکردنی ئراق میش  رجی دووه مه
ی  ه ندامی کۆمه ئه  شدا ئراق به ساه) 25(و  ئه ی ماوه له بت  ده  که،  وه درژ بکرته

 ستھنانی ده به و واژۆکردن نوان  لهتی ئراق  وه ده ش مه به .ربگیرت کان وه وه ته نه
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تی  ستدانی ویالیه ده له و کردن ، یان واژۆنه)تی موس الیهوی(باشووری کوردستان 
ندکردو،  سه میانی په که و یه کردچاو ڕهندی باو دواڕۆژی خۆی  وه رژه موس، به

کان دسۆزو  نیا ئینگلیزه ر ته ھه .رکرد مسۆگه بۆ خۆیی -تی موس ویالیهش  مه به
بی ئراقیش به  کو عاره ئراق، به و  ب عاره  به ر رانبه بهبوون  ن گفتی خۆیان نه اوهخ
وه ھه  سۆزو به  مانشزه   بۆ نموونهبۆ ئیمپریالیزمی ئینگلیزی،   فا بووینه وه در  پار

کۆتایی سای   زیری دادی ئراقی له دارو وه تمه مید، سیاسه بدولحه ریف عه زیز شه عه
دا، )المسألة الکوردیة في العراق(رتووکی  ی په)37(   ڕه الپه  ندا، لهکا سته شه

کرد،  ڕێ ده چاوهتی ئراقی  حکومه  یان له وه ریتانی ئه ئیمپریالیزمی به: (نووسیوتی
وانی  پاسهی ت خزمه  ست به ده ھه وان ب و ی ئه و پۆلیسه ئراق ئه تی هحکوم  که

 تچووی خۆیی ورچی  ھهھا  روه ، ھهکان ئینگلیزهبۆ  کوردستان و ئراق   کردن له
ستۆی  ئه  هبوو خستی ھهیی کوردی  وه ته ی نه وه ی بزووتنه وه تچووی دامرکاندنه

ی  نجینه ستۆی گه ئه  بخرته  ی که وه جیاتی ئه تکشی ئراقی، له حمه ری زه ماوه جه
ری دادی ئراقی بۆمان زی و وه ر ی پارزه و بۆچوونه ئه ی گوره  به). ریتانی به
ر  ھه. بۆ ئینگلیز  ک دسۆز بووینه  یه ڕادهبی ئراق تاچ  عاره  وت که که رده ده

کک  یه  به  ئاماژه،  وه کانه ن ئینگلیزه الیه  تی ئراق له وه ده زراندنی دامه  ت به باره سه
ی )C.O.730-28-58047-8481(  ژماره   م که که کان ده کانی ئینگلیزه  نامه گه به  له

رگری  زیری به عیدی وه کی نوری سه یه نامه  که  ره سه ی له)27.10.1928( وتی ڕکه
سر (ئراق   ریتانی له ری بای به بۆ نونه  و  دا ھاوپچ کراوه گه لهوکاتی ئراقی  ئه

: عید نووسیوتی دا نوری سه که نامه  له . ی ناردووه)کۆنوای دوبس رت ڕۆبهھنری 
 ت و حکومه  وه کانه وره گه  ته هو ھۆی ده به) بالکان(  ین که وه موومان ئاگاداری ئه هھ(

 ت و سۆڤیهتی  یارمه  ر به تورکیاش ھه  زراندو، بگره کانی خۆیان دامه ته وه ده
ده   ڕووهو  ئراقدا له  ش له ئمه.  ڕابگرتنسا توانی خۆی  ره پاپشتی فه  کیش به یه تاڕا

ئراقدا   له  وه بیر ناچته ت له ومان قه ی ئه چاکه نین و ریتانیادا ده ی به چاکه  هدان ب  هو
 خواروویی  که ته وه ده و  مان قارهحمودی  ھاوار، شخ مه سوڵ ڕهد  مه محه:  بوانه –

   ).569م، ل رگی دووه کوردستان، به
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   :ئراقی دوای لکاندنی باشووری کوردستان
  
تی  حکومه،  وه ئراقه  کوردستان بهباشووری لکاندنی خاکی دوای  ر دوا به ھه

  بهدا مۆرکرد، )13.1.1926( وتی ڕکه  لهریتانیا  ڵ به گه یمانکی نوی له ئراقی په
دنی رشتیکر رپه سهژر  ساڵ له) 25(ی  ئراق بۆ ماوه  بوایه ده   که یمانه په ی گوره

  لهنی پیران یان پیاو ماقونی ئراق  جومهن ئه. وه ریتانیادا بمنته به )مانداتی(
  دان بوو به  ڕژهدر  ھه  که سندکرد یان په یمانه م په دا، ئه)16.1.1926( وتی ڕکه

 ی بۆ ماوهم  که ی یه وه جیاوازی ئه  تاکه  که، )10.10.1922( وتی ڕکهی  که یمانه په
سندکردنی  په پناوی له . ساڵ بوو) 25( ی بۆ ماوهمیان  ی دووه وه ئه ساڵ و) 20(

المجلس التأسیسي (ری ئراقی  زرنه نی دامه نجومه ئه ن الیه  لهدا  که نویه  یمانه په
  دا)18.1.1926( وتی ڕکه  له  نه نجومه و ئه ئهرانی  نونهی  زۆربه،  وه هی)العراقي

  رکه و ئه ئه یستیانمان و رله ندامانی په ئه  کاتک که.  ست به انتی کی تایبه یه وه کۆبوونه
 ی ئراقوکات زیرانی ئه وه رۆک سه بسپرن،   وه ینهلکۆکۆمیسیۆنکی   به
و،  وه مکی توندی دانه وه) 1929- 1889 عدون لسه ئهھد  فهموحسین بدول عه(

کان  ستکاره رھه به  ندامه ئهواوی  تهم  وام بت، به رده نھنی به به  که داوایکرد دانیشتنه
 لهو  پشیان  چووهزیران  وه رۆک سه چی ، که یان جھشت که ک ھۆه یه دوای له  ک یه

 – مان دۆڕاند- وا موس ، ئه ین که سند نه په  یه  هیمان و په ر ئه گه ئه: (گوتن رگا پی ده 
حمود عیسا، القضیة الکوردیة في العراق من االحتالل  دکتۆر حامید مه:  هرچاو سه

مانی  رله په  ش وایکرد که وه ئه. )96، ص2004-1914زو االمریکي البریطاني الی الغ
  بهریتانیا  به و ئراق ی  که یهقۆ دوو  هیمان دا پهڕۆژ مان ھه  لهبکات  ئراق ناچار

 – دا نگیان نه ده  ندام که ئه) 19( ر رانبه به  لهند بکات  سه پهنگ  ده)58( ی زۆرینه
 ڕۆژیر  ھه، )216عیدی پیران، ل شخ سه ڕینی هڕاپن، ۆئۆلس رت ڕۆبه: ( هرچاو سه

  ڤده ی حه زۆرینه  نی پیاو ماقوالنی ئراقی به نجومه ئه ن الیه  له  که یماننامه دواتریش په
حمود عیسا،  دکتۆر حامد مه: ( هرچاو سه –ند کرا  سه پهنگ  بیست ده کۆی  لهنگ  ده

نی  نجومه پادشا، ئه(کان  یهئراقی ).312المشکلة الکوردیة في الشرق االوسط، ل
یان  که یماننامه وا په  ، بۆیه)نی پیاو ماقوالن نجومه ئه و ئراق مانی  رله زیران، په وه

ر  گه بوو ئه یاند ڕاگهئراقی   ریتانیا به به  چونکهردا،  سه واژۆکردو بیاریان له
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ی )تی موس ویالیه(باشووری کوردستان   وکاته ستت، ئه به ڵ نه گه یمانکی وای له په
راقیش گرنگی باشووری کوردستان  سه. ناداتویالیه(رانی ئ زۆر یان )تی موس
سازشیان  بوون و کان قایل  رجکی ئینگلیزه مه موو ھه  به ک الیه له   بۆیه ،زانی دهباش 

ر زاری  سه کان له ی کورده وه بۆ ئارام کردنه  وه ی تریشهک الیه له کردن،  بۆ ده
 وتی ڕکه  لهماندا  رله ناو په و له)عدون بدولموحسین سه عه(زیرانی ئراق  وهرۆک  سه

ی  وه کردنه کورد وکانی  واوی مافه رکردنی ته به سته نی ده دا به)21.1.1926(
  ، وهکردنی زمانی کوردی رمی فه  بهڵ  گه زمانی کوردیدا له  خوندنگاو خوندنی به

کانی ئراقی  واوی پکھاته ر بتوو ته گه ر ناژی ئه تاسه  و وته زانم، ئهڕ به: (گوتی
ر  سه ساتک به موومان بینیمان چۆن کاره ھه. درت ی خۆیان نهکان ییه وه ته نه  هماف

  له گرتن ڕگهکانی ترو  وه ته کانی نه مافه  ر نکۆی کردنیان له به کان داھات، له تورکه
حمود  مه:  هرچاو سه – کانی خۆیان بدرت فهکان ما کورده  پویسته. وتنیان پشکه

إعداد وتقدیم الدکتور عبدالفتاح علي +  154لالطبعة الثانیة، الدورة، القضیة الکوردیة، 
. )107، ل1927- 1924وثائق بریطانیة عن تشکیل دولة کوردیة مستقلة البۆتاني، 

مانی  رله په ن الیه  له  که یمانه سندکردنی په ڕبوونی په تپه ر سه رک دوای مانگک به
ی نوان خۆیان  که یمانه دا په)18.2.1926( ڕۆژی  لهریتانیاش  مانی به رله ، په وه ئراقه

تی موس،  ی ویالیه دکتۆر فازڵ حوسن، کشه: ( هرچاو هس – سندکرد پهئراقی  و
  ایی بدات کهکان، بیاری کۆت وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه ئه  ی وه ئه پناوی له . )232ل

و  نجومه ی ئه)16.12.1925( ڕۆژیی  که بیاره می رجی دووه مه نی ناوبرا
قی  ده ک و دا داواکارییه)2.3.1926( وتی ڕکه  لهریتانیا  تی به ، حکومه جکراوه جبه

نی  نجومه ئه. ن نجومه ئه  یانده ئراقی گه ی نوان خۆیان و)13.1.1926(یمانی  په
دا، گفتوگۆی )11.3.1926( وتی ڕکهی  وه کۆبوونه  کان، له وه ته ی نه ه کۆمه

دوا بیاری خۆیشیدا ی کردو،  که یمانه ڕۆکی په ناوه ریتانیا و بهی  که داواکارییه
ئراق   تی موس له سنووری نوان ویالیه  دیاریکردنی ھی برۆکسل به  ت به باره سه

بیاری   کهبیاریدا ن  نجومه ئهدا ژڕۆمان  ی ھه وه کۆبوونه  ر له ھه. تورکیادا و 
کی  ره مای سه بنه  به  نوکه  یمانه ن په نجومه ئه  ، چونکه جکراوه جبه) 16.12.1925(

  وه ر ئراقه سه ریتانیا به ی به)ماندات( یکردنرشت رپه سهوام بوونی  رده بهنت بۆ  داده
تی  ی ویالیه ن، کشهدکتۆر فازڵ حوس: ( هرچاو سه – سای تر) 25( ی بۆ ماوه

        .)234موس، ل
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ئراقی   به) تی موس ویالیه(دوای بیاری لکاندنی باشووری کوردستان 
  ریتانیا له ، به وه ره ی سه رجه و چوار مه کان به وه ته ی نه ه کۆمه ن الیه  له  وه بییه عاره

و  ئه  کان که وه ته ی نه ه هکۆم  نتیدا به ره گهخایدا ) 17( یاداشتکی  لهدا )24.2.1926(
 دابین) تی موس ویالیه (ردستان کانی کورد له باشووری کو تییه وایه ته نه  خۆی مافه

الطبعة الثانیة، حمود الدورة، القضیة الکوردیة،  مه(:  هرچاو سه – کات ر ده مسۆگه و
کورد   بۆیه، بوو بوو ھیچی ل شین نه  ر قسه ش ھه نه و به م ئه به. )155- 150ل

لکاندنی   ت به باره کان سه وه ته ی نه ه کانی کۆمه رجه بیارو مه ی گوره  بهئستاش 
وتی  ر دوو ھهکانی  نه به و گفت ی گوره  به   وه،  وه قهئرا  باشووری کوردستان به

یان  تی خۆیهمافی  و  توانت ، دهکانیان دابوو وه ته ی نه ه کۆمه  به  که ئراق ریتانیا و به
کان بکات، یاخود داوای  رجه مه گشتبیارو واوی  تهجکردنی  داوای جبه

   .اتبک  که ی لکاندنه وه شاندنه وه ھه
ی  ه نی کۆمه نجومه ر بیاری ئه سه مانگ به) 6(ی  ڕبوونی نزیکه دوای تپه

،  وه بییه عاره یئراق به  )تی موس ویالیه(باشووری کوردستان لکاندنی   کان به وه ته نه
ری  نونه، نوان  لهسترا  به  ره نقه ئه  یمانکی سقۆی له دا په)5.6.1926( وتی ڕکه  له
. سی. ئاڕ(و  ره نقه ئه  ریتانیا له وزی بهبا)  نس شارلس لندمای لۆره(ریتانی  به
 هبوو لزمیر  ری ئه نونه  که، )گ روشدی به(ری تورکیا  ، نونه  بوون) ندسی ئه

ھا  ال ته ساح مه عید سه نوری( عید سهپاشا نوری ری ئراق  نونه، مانی تورکی رله په 
حمود  دکتۆر حامد مه: ( هرچاو سه – رگری ئراق زیری به ، وه)1887-15.7.1958

یمانی سقۆی  نی په الیه  ر س ھه .)126عیسا، القضیة الکوردیة في العراق، ل
ن  یماننامه بۆ په  وه ڕانه گه  وان به ئه  که یاند ڕایانگهئراق  تورکیا وریتانیا،  به ی لۆزا
ی  کشه  کۆتایی ھنان به پناوی له ،  ستووه یان به نویه  یمانه و په ئه) 24.7.1923(

ی  دکتۆر فازڵ حوسن، کشه: ( هرچاو سه –ئراق  تورکیا وسنووری نوان 
 ی پله  بهفل کردنک بوو   جۆره ک الیه له ش  مه ئه  که). 239تی موس، ل ویالیه

داڕشتنی  ی گوره  به ی وه ر ئه به لهتورکیا،   لهم  دووه ی پله  به کورد و  م له که یه
تی  ویالیه  ، واته  یه مشوه یش به)لۆزان( ی یماننامه په  و یه یماننامه و په کانی ئه خاه

  وه ی تریشهک الیه له ، بووبت خۆ ربه سهتکی  ک ویالیه نه ئراق  له  شکه موس به
تی موس  نی ویالیه خاوه  تی ئراق که وه ده  به  وخۆی تورکیایه دانپدانانکی ناڕاسته

  ، واته یمانه و په ک دوای ئهڕۆژر  ھه.  کورد بووه  ی که که قینه هڕاست  نه ک خاوه نه بت
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ی باشووری  ملیانه کان لکاندنی زۆره وه ته ی نه ه کۆمهدا )6.6.1926( ڕۆژی
ز،  به مال نه دکتۆر جه: ( هرچاو سه – ڕخست گه به  وه بییه ئراقی عاره  کوردستانی به

) تی یمانی برایه په(  به  یمانه و په ئه. )105م، ل ی، چاپی سیه که کوردستان و شۆڕشه
وتی   سر  ھه ن الیه  له  که وتنه ڕکه  دا)8.7.1926( وتی ڕکهپاشان له   کهناسرا، 

 ی گوره  به، ر درا سه بیای لهکراو ) تصدیق(اندن ڕاستتورکیا  و ئراق ریتانیا،  به
ی  وه ره کو خای جیاکه وهکجاری  یه  بهیان -ھی برۆکسل :م دووه م و که یهخای 
کوردستانی باکورو باشووریان لک   ، واتهندکرد سه تورکیا په و ئراق نوان 
تورکیا ریتانیا،  شی نوان به پکھنانی کۆمیسیۆنكی ھاوبه :م ی سیهخا.  وه جیاکرده

خای . ری بتشی سویس که رۆکه سه ککیان و ر یه ندام بۆ ھه ئراق بوو، دوو ئه و
 –وتنامه (بژاردنی  مافی ھه  بهت  باره سهزارو  و وی زه  ت به باره سه :م چواره

 :م خای پنجه. لکنران  وه ئراقه  به  ی که چانهو ناو بوو بۆ دانیشتوانی ئه) الجنسیة
ر  سه  کاته ستدرژی نه کیان ده ھیچ الیه  کتر، که یه  ئراق بوو به تورکیا وندانی  به
وه که یه خای  له  ی که و سنووره ئه ت  ردوو حکومه ھه :م شه خای شه.  م دیاری کرا
 :م وته خای حه. ئراق تورکیا وسنووری  دیوی ر دوو ھه  له  وه ی کورد ببنهنگار ره به
م زانییان  ھه خای دوازده ی گوره  بهکان  ت پدراوه سه ده  نده کارمهر ھاتوو  گه ئه
کتر  یه ن و زانیاری ئاوگۆڕ بکه  پویستهکان،  ر سنووره سه  کدار ھاتنه سانی چه که

وه سه ده  نده هر ھاتوو کارم گه ئه :م شته خای ھه.  وه نه ئاگادار بکه   به یکان ت پدرا
نجامدانی کارکی  ئه  ستیان به ھهکیان  الیه ر ھه  لهم،  ھه خای دوازده ی گوره
م  ی ترو ھه الکه  ن به م زانیاری بده بت ھه کرد، دهی تر  خاکی الکهناو  له  رانه تکده

ر  ھه: م خای نۆیه .ن بده  که رانه تکده  کارهباربردنی  وی له ک ھه هڕگای موو ھه  به
ه نایان ھنا بۆ سه تاوانک پهنجامدانی  کدار دوای ئه سانکی چه که   ر سنوور، پویست

ده  وه که چه  کان به نادراوه م په نی دووه الیه خای  . وه نه م بکه که نی یه ی الیهست ڕا
هبت  بۆیان ھه  یان پدرا که وه ئراق مافی ئه تورکیا ووتی  ر دوو ھه :م یه ده   ب

ی  رگه کتر بۆ لدانی ھزی پشمه ناو خاکی یه  تر بنه کیلۆمه) 76( درژایی
 ر دوو ھه نوان  لهبت  ش ھه پالنی گشتی ھاوبه  پویسته: م یازدهخای . کوردستان

تورکیا   ک له ھیچ الیه :م خای دوازده.  وه ره کانی سه جکردنی گشت خاه الدا بۆ جبه
کان یان  کورده  رۆک ھۆزه رمی بنووسن بۆ سه ی فه نامهبت  ق بۆیان نهئرا و

 ک یه ه کۆمهر  ھهزراندنی  دامه گر بن له   ڕگهبت  ده کو ، به ستن ببهڵ  گه له یانندی پوه
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کۆمیسیۆنکی : م  هخای سزد. ر سنوور سه له کان کوردییه  سته کی ده ر چاالکییه ھه  و
ی  شه و به قی ئه داڕشتنی ده رئاسانی ور سنوور پکدت بۆ کا سه یی له میشه ھه
ال  ر دوو ھهھا  روه ھه. پکدت  وه ره خای سه  سزده ر ھه  له  که  که یماننامه په

ی  وه ئه بری له : م چواردهخای  .ن که تی نوانیان ده دراوسیه ندی پوه  پارزگاری له
ساڵ ) 25(ی  بۆ ماوه  یه دانا، بۆی ھه) ی برۆکسلھ(  دانی به رمی فه  بهتورکیا   که
فریقیای  ی ئهچیاوگکۆمپانیای پشتر   که( وتی تورکی داھاتی کۆمپانیای نه %)10(  له

 وتی ڕکه  لهچی  زرابوو، که دا دامه)1911( سای  له  تی سنوردار بوو، خۆرھه
بۆ جاری  یشدواتر، وتی تورکی گۆڕا ی بۆ کۆمپانیای نه که دا ناوه)23.11.1912(

. ئای) I.P.C( وتی ئراق کۆمپانیای نهی بۆ  که ناوهدا )8.6.1929( وتی ڕکه  لهم  دووه
حدیثا،  نی، العراق قدیما و سه لحه زاق ئه بدوله عه:  رچاوه سه – گۆڕا سی. پی
وخۆی  هڕاستبیاردانی : م خای پازده. خۆی ببات بۆوتی ئراق  نه  له ،)59+55ل

ی  وه کردنه ست ڕاده چیاوگ و  ت به باره تدا سه رفه نزیکترین ده  له ردنگفتوگۆک
   ڕگه  دات که ن ده ئراق به :م شازدهخای . ئراقدا تورکیا و نوان  لهتاوانباران 

بت  ھا ده روه تورکیا، ھه  نگیرییان له ھۆی الیه به سانک بزار بکرن نادات ھیچ که
  رچووه ان دهدژی  لهی  و سزایه موو ئه ھه رچت و لبوردنی گشتیان بۆ ده

  لهری  سه بیاردان له ڕۆژی  له  یه یماننامه و په ئه: م ڤده خای حه.  وه شنرته وه ھه
م تا  شه کانی شه کانی خاه رجه ھا مه روه ھهکرت،  کاری پده  الوه ر دوو ھه ن الیه
وتوو  الی رککه ر دوو ھه: م ژده ای ھهخ. بکرن چاو ڕهساڵ   ده ی بۆ ماوهم  یه ده
  له  که یماننامه ی پهر دراو سه ی بیار له زووترین کات دانه  به  که یماننامه ر په سه له
یمانی  ر په سه ر له وتانی واژۆکه  ن به ده کان ده یهڕاستیقه  و، ده وه گۆڕنه ده  ره نقه ئه

یسا، القضیة الکوردیة في العراق، حمود ع دکتۆر حامد مه: ( هرچاو سه –  لۆزان
 نوان  لهنتک، کوردستان  مین مه دئه مه د محه حمه ران ئه کامه) + 624-620(ل

خای   ت به باره سه. )262، ل1932- 1890ییدا  ناوچه تیی و وه ملمالنی نوده
 ڕ مه ، لهدا دانرابوو)14.3.1925(  له  ی که رجانه و مه ئه ی گوره  به  م که چوارده

وه ھه) 500(ڵ پدانی  گه تی تورکی، له ی حکومه)ئیمتیازات(چیاوگ   نی  زار پا
تی موس،  ی ویالیه دکتۆر فازڵ حوسن، کشه: ( هرچاو سه – تورکیا  رلینی به ئیسته

ڵ  گه ناکۆک بوو له  هوتن ڕککهو  ئه  درای، چونکه م تورکیا ھیچی نه به. )241ل
و  می ئه که شی یه به  له  ، که)24.7.1923( وتی ڕکهی انیمانی لۆز ی په)60(ی  دهما
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 دژی  لهر  ڕکه تانی شه وه ده  کات که ده  وه باسی ئه )60ی  ده ما( دا یه ماده
 ب  بهوه  گرنه رده خۆیان وه کانی موکه و رم ھه واوی ی تهتی عوسمان ئیمپراتۆریه

، )المجلس التأسیسي العراقي(راقی ری ئ زرنه نی دامه نجومه ئه .ک بوویه ره ھیچ قه
  بۆوتی ئراقی  وتی کۆمپانیای نه ی داھاتی نه%)10(  لهپشکی  مانی ئراقی رله په  واته

ن  که ده  وه ران باسی ئه نووسه و مژوونووس  چی زۆر له که کرد،  ند نه سه تورکیا په
   . وه فرۆشتۆته ند زار پاوه د ھه پنج سه  ی خۆی به که شه دواتر تورکیا به  که

تورکیا،   به  وه ئراقه ن الیه  لهتی موس  وتی ویالیه ی داھاتی نه%)10(خۆی پدانی 
  ، باشه وه پشه  دنته  و پرسیاره ئه کات و دهسک دروست  موو که گومانک الی ھه

و  کرد ئراق ئه ، چ پویستی ده ئراق بوایه    ر به سهتی موس  ر پشتر ویالیه گه ئه
گیرکه وه ده  بدات به خۆیوتی  داھاتی نه  له   یه ڕژه م  ر؟ به تی تورکیای دا

تی  وتی ویالیه ی داھاتی نه%)10(  ی ڕژهپدانی   تی ئراق به وه سندکردنی ده په
و  ئه ر رانبه به  تی موس له ویالیه  گرتنی تورکیا له ست ھه ، دهتورکیا و  موس به

ھی   نه و ئراق ھی   تی موس نه ویالیه  لمن که یسه دا، ده وته داھاتی نه  ی ڕژه
  .  ھی کوردی مافخوراو بووه داڕاستی له کو  ، به تورکیا بووه

ندامی  کو ئه تی ئراق دا وه وه ده  نی به دا به)14.9.1929( ڕۆژی  لهریتانیا  به
 مافی  بهنبنت داک رج ھیچ مه ب  به، ربگیرت و کان وه وه ته ی نه ه هکۆم
دا، داوای   به  ی که نه و به ئه ر رانبه به  دا لهمان کات ھه له  .ی که ییهخۆ ربه سه ئراقی
ی  رجه و مه دا ئهر رانبه به  لهئراقیش . کرد  و وته یمانکی تری نوی له ستنی په به
ی  یماننامه م په دا، واژۆی چواره)30.6.1930( وتی ڕکه  لهسندکردو،  ریتانیای په به

ز، کوردستان و  به مال نه دکتۆر جه: ( هرچاو سه – وت کرا ر دوو ھهنوان 
العراق في میخائیلۆڤیچ مینتیشاشڤیلی، لبرت  ئه+  106م، ل ی، چاپی سیه که شۆڕشه

کانی   مافه  بهکی  یه ھیچ ئاماژه  یمانه و په ئه. )287سنوات األنتداب البریطاني، ل
نو کوردی باشووری  کی زۆری له ڕاوکیه ش ده مه کردبوو، به کورد نهی  وه ته نه

و  وه ھورکردنه ستی به مه  بهی دوو مانگک پشترو  م نزیکه به.  وه کوردستاندا نایه
عید  نوری سه(وکاتی ئراقی  زیرانی ئه رۆک وه ی کورد، سه وه ته نه ڕۆکردنی ستخه ده

کی نودا  یاسایه  وت له یه و ده ئه  ، کهیاند ڕایگهدا )10.4.1930( ڕۆژی  له) پاشا
  لهریتانی  میری به. کان کوردییه  ناوچه له رمی  فه زمانی به زمانی کوردی بکات 

ھنری فرانسیس سر (ناوی  بهریتانی  ی بهکدا، دیپلۆماتکار)7.10.1929( ڕۆژی
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وان ن ی ماوه له   ، که)Sir Francis Henry Humphrys –ھومفریس 
-3.10.1929(نوان  ی ماوه سانی له و  دا ژیاوه)24.4.1879-28.8.1971(

رۆکی  کو سه غدا، وه به  له  بووهریتانی  بهدا کۆمیسیاری بای )3.10.1932
کانی  وه کۆبوونهتی کردنی  رکردایه سهبۆ ستنیشانکرد  دهریتانی  کۆمیسیۆنی بای به

و  ندامی ئه ئه  رگرتنی ئراق به وه  له  وه وژینهکان بۆ ت وه ته ی نه ه ی کۆمه)جنڤ(
  له  که  )ھومفریسھنری سر فرانسیس (کانی  ناسراوه  تهو  کک له یه.  یه ه کۆمه
بی ئراق  عاره داڕاستی له : (ت ده ،تی کردوویهدا )30.11.1929و  26.10( وتی ڕکه

زۆر   کانی دیکه ئایینه و  وه ته نه  به ر رانبه به. ن خشنده کی دڵ واو بهز گه ڕه
و  ئاخر ئه). 108ی، ل که شۆڕشه و کوردستان ز،  به مال نه جه:  هرچاو سه – بانن میھره

 کورد و  به ر رانبه بهبی ئراقی  کانی عاره وه و کردهفتار ڕهمژووی   ی که سه که
وه ئاسانی به   یه وانه ، لهنیبییب نه  وه نزیکه  ، یاخود له وه خوندبته کانی تر نه وه ته نه ڕ  با
  وه نزیکه  له  سانک که م بۆ که دا بکات، به)سر فرانسیس ھومفریس(کانی  قسه  به
ت  تایبه به و  ب عارهکانی  وه کرده ، زۆرداری وکاریم ستهت،  ھۆڤییه، فتار ڕهی زا ڕهشا

له اناو دوور کی بم یه ستهر له  جگه) سر ھومفریس(ی  که بی ئراقن، قسه عاره
  له دا وه ره سه  له ب و کرداری عارهفتار ڕه  ت که تایبه به، ھیچ شتکی تر نییه ڕاستی
 و  وه ته نه  ب به عاره کورد و  له ک ر یه ھهکانی  یهندی پوه نوان  لهراوردک  به(باسی 
وری  خۆیان بی ئراقی وابزانم عاره!   وه ته کراوه ڕووندا )وه ئایینزاکانی تره و ئایین  ب

باسیکردوون، باسی ) سھومفریفرانسیس (  کهی  یه مشوه به   بووه یان تیا نه وه ئه
زۆر  به  کانی تر که ئایینه و  وه ته نه ر رانبه به  لهن  یی خۆیان بکه خشنده به بانی و میھره

ر  گیرکهسانکی دا م که ، به و وته ی سنووری ئه ناو چوارچوه  ته خراونه
 ی، فسفۆرو ناپام ووبۆمبی کیمیابن  ئاماده  که) بی عاره مپریالیزمی ئینگلیزی وئی(

!!نانن  واشمان پوه ی ناڕه ، چۆن قسهبنن مان پوه کوشنده کی چه !    
  له ک ر یه ھهکان، یان  وه ته ی نه ه کۆمه  م پکرد، کاتک که کو ئاماژه روه ھه

بیارک یان   تبت کهکانیان وای خواس ندییه وه رژه ریتانیا به به و ئراق کانی  میرییه
  ان دابنن، کهبۆ خۆیرجک  ند مه ن یان چه بدهکورد   بهنک  به ند گفت و چه

رگیز  ھه م ، به کردوویانهکو تاکتیک  وهک  ب ھیچ دوودییه سوودی کوردی تدابت،
کانیان  رکاتک ئاواته کو ھه ، به بووینه کانی خۆیان نه بیاره ن و ی گفت و به سته وابه

و ناپام  بارود ستی ئاسنین و ده و، به وه بووینه ز لی پاشگه ئاشکرا به دی،  ھاتبته



257 شاری موس  ییکوردستانتمژووی                                                 

رگرتنی  خۆشکردن بۆ وه   ڕگه پناوی له   بۆ نموونه.  وه ته می کوردیان داوه وه
دا میری ئراق )23.5.1931( وتی ڕکه  لهکان،  وه ته ی نه ه کۆمه  وتی ئراق له

دکتۆر : ( هرچاو سه – رکرد ده) 74(  ژماره به ی )کان ناوخۆییه  یاسای زمانه(
  رانی، لهۆیدۆ گ لی سه عه ھا روه ھه، 84کورد، ل و کوردستان حمان قاسملو،  بدوله عه
ی )989(  ی ژماره)الوقائع( ی ڕۆژنامه  له  ، که142- 140تا ئامدی، ل  وه مانه عه

 وتی ڕکه  لهئراق تی  حکومه دواتریش، ) ریگرتووه دا وه)1.6.1931( وتی ڕکه
 میخائیلۆڤیچ مینتیشاشڤیلی،لبرت  ئه(رکرد  نکی تری ده یاند ڕاگهشدا )30.5.1932(

و  ندی خۆی به شیاندا پابه وه له ،)297العراق في سنوات األنتداب البریطاني، ل
و، زمانی  وه دووپات کرده) کان یهناوخۆی  یاسای زمانه(ی پشووی خۆی  یاسایه

ۆیه ماده ی گوره  به. ناسی رمی فه  بهکوردی دیسان  تی  وه ، ده نه یاند ڕاگهو  می ئه ی ن
  لهرمی  زمانی فه  بی بکرته زمانی عاره شانی زمانی کوردی شانبه  نیدا که ئراق به

  ی که زایانه و قه ئه و ی سلمانرکوک،  ولر، که ھهپارزگاکانی موس،   له ک یه ر ھه
 واوی ته  لهکردنی زمانی کوردی رمی فه  به  ی دانیشتوانیان کوردن، واته زۆربه

نیا  ی پدرا ئراق ته کو ئاماژه روه م ھه به). تی موس ویالیه(باشووری کوردستان 
 ھیچ  بهگینا  رکرد، ئه ی ده و یاسایه کان، ئه وه ته ی نه ه کۆمه  رگرتنیدا له وه پناوی له 

دوای .  وه ج کردنه ی جبهوار  چووه نه  و یاسایه کدا ئهکات ھیچ له  ک و یه شوه
تی خۆی ماند  دا ویستی کۆتایی به)1932(ی سا تای ره سه له ریتانیا  ی به وه ئه
ی  ه بناست، کۆمه خۆ ربه سهتکی  وه کو ده وه  و وته ئه، ر ئراق بھن و سه له
و  بهکۆتایی   ی که وه به  یاند ڕاگهدا، نیازی خۆی )28.1.1932( وتی ڕکه  لهکان  وه ته نه

نی  نجومه ندامی ئه کو ئه وه) ئراق(  م وته کو ئه تاوه رج دوو مه  بھنرت به  تهماندا
رزگرتن : میان که یه:  یبوون لهش بریت که رجه دوو مه. ربگیرت کان وه وه ته ی نه ه کۆمه

بردنی کوردی  ڕوه خۆبه ارگی و، کڕۆشنبیریکانی مرۆڤ،  رکردنی مافه ۆگهمس و
ولر،  ، ھه)دھۆک+ وا  ینه نه(موس ( پارزگاکانی  ، کهتی موس ویالیه واوی ته  له
وه به  وه تی ئراقه وه ده ن الیه  له،  وه گرته ده )دیاال و سلمانی رکوک،  که کی  یه ش
 و کان  وه ته نه  مه رکردنی مافی که مسۆگه: میان دووه. تووریس ده رمی، یاسایی و فه

ماکانی ئاکاری  دژی بنه رجک مه  بهڕک  ر باوه بژاردنی ئایین، ئایینزاو ھه ئازادی ھه
+  164حمود الدورة، القضیة الکوردیة، الطبعة الثانیة، ل مه:  هرچاو سه – بن گشتی نه
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، الجزء 1950الی سنة  1900یث من سنة ستیڤن ھمیسلی لۆنگریگ، العراق الحد
   ).308األول، ل

ر  به ست بوو، له ریتانیا تیایدا با ده به  کان که وه ته ی نه ه ی کۆمه رجانه و مه ئه  
تی ئراق بوو  وه ی زۆرتری ده وه ستنه به پناوی له کو  بوو، به چاوی کای کورد نه

  لهکو کارتکی فشار  وه  رجانه و مه ویستی ئه رکاتک ھه ی وه بۆ ئه،  وه ئینگلیزه  به
باکانی   ندییه وه رژه به دژی  لهتوان  کو ئراق نه کاربھنت، تاوه ئراق به دژی

رانی  نی نونه نجومه ئه،  هریتانیا و بهکانی وتی  رجه ھۆی مه به.  وه ستته بوه ئینگلیز
  نک به یاند ڕاگهشکردنی  پشکه  دا بیاریدا به)5.5.1932( وتی ڕکه  لهئراق 

 ر دوو ھهجکردنی  جبه  ندانی ئراق به به  کان، که وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه ئه
ستیڤن ھمیسلی لۆنگریگ، العراق (خۆی    بگرتهکان  وه ته ی نه ه ی کۆمه که رجه مه

سعود  م مه چی ھه که، )308، الجزء األول، ل1950الی سنة  1900الحدیث من سنة 
 ڕۆژی،  لدوڕه حمود ئه ب مه عاره رستی پهز گه ڕهری  فسه م ئه ھه بارزانی وفا  مسته

کانی  ھا باسی ماده روه ، ھه نووسیوه) 25.5.1932(  یان به که نه یاند ڕاگهی بیاردان
کردنی زمانی کوردی  رمی فه  بهباسی   که  یان کردووه که نه یاند ڕاگهی  ک، نۆو ده یه
  رانی کورد، مافه رمانبه فه ن الیه  له  که بردنی ناوچه ڕوه کوردستان، به  له

ک  یه شوه ھیچ  به کرن و ژمار ده یی ھه کی بنچینه هکو یاسای کانی کورد وه سپاوه چه
جکردنیان لبگرت  جبه ی ڕگهک ناتوانت  دواڕۆژدا ھیچ یاسایه  له  ئستاو نه  له  نه

  کرن که ژمار ده یمانک ھه په  کانی کورد به ھا مافه روه ھه،  وه هشنت یانوه یان ھه
ی  وه بزووتنه بارزانی و  سعود بارزانی،  مه : رچاوه سه –یه  تییان ھه وه تی نوده سیفه

،  لدوڕه حمود ئه مه+  356م، ل که شی یه م، به رگی سیه یخوازی کورد، بهڕزگار
مانی  رله ی په نه یاند ڕاگهو  ی ئهنجام ئه  له). 364، لالقضیة الکوردیة، الطبعة الثانیة

ی  ه نی کۆمه نجومه بۆ ئه ڕاپۆرتکیدا )19.5.1932( ڕۆژی  لهمیری ئراق  ئراقدا،
 و تی  وایه ته نه   مافه  بهکی نودا دانپدانانی خۆی  یاسایه  و، له وه رزکرده کان به وه ته نه

میخائیلۆڤیچ لبرت  ئه: ( هرچاو سه – ربیبوو ده وریئاشو کورد وکانی  تییه یه کۆمه
ز،  به مال نه دکتۆر جه+  297العراق في سنوات األنتداب البریطاني، لمینتیشاشڤیلی، 

 ڕۆژی  واته ڕۆژمان  ر ھه ھه. )108م، ل ی، چاپی سیه که کوردستان و شۆڕشه
. ماندات ھنا  یی بهو کۆتا  یاند ڕاگهخۆی  ییخۆ ربه سه، میری ئراق )19.5.1932(

 –ییدا  بگه) 16(ربینکی  ده  لهزیران  رۆک وه عیدی سه بوو نوری سه وه ئه
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ریم، القضیة الکوردیة في الصراع البریطاني  د که مه د محه مه ر محه عومه: ( هرچاو سه
، بیارکی یاند ڕایگهدا )30.5.1932( ڕۆژی  له  که، )356، ل1932- 1918العراقي 

ھا بۆ  روه سندکرد، ھه کانی په وه ته ی نه ه ی کۆمه که رجه مه ر دوو ھهتیایدا   هکرکرد  ده
واوی  یی ته کی کردو، ئاماده یه ننامه واژۆی به  که رجه مه ر دوو ھه  بوون به  سته وابه

کان  وه ته ی نه ه ھاوکاریکردنی کۆمه کان و رجه جکردنی مه بۆ جبهنیشاندا ی  که وته
میخائیلۆڤیچ لبرت  ئه: ( رچاوه سه – وان رجکی ئه مه داواکاری و ر ھه  له

  لهعید پاشا،  نوری سه ).297العراق في سنوات األنتداب البریطاني، لمینتیشاشڤیلی، 
  وه ستبووه به  وه رجکه ند مه چه  تی ئراقی به دا حکومه که ییه بگه  شازده  نه یاند ڕاگه
 رتی به ڕوه به،  ڕۆشنبیریمرۆڤی،   مافه ڕزیتی ئراق  حکومه  بوایه ککیان ده یه  که

سلمانی  و رکوک  کهولر،  پارزگاکانی موس، ھه  کان له وه ته نه مه که و کوردی 
یی، کوردستان  ان دزهڕۆژالمحامي طارق جامباز و الدکتورة : ( رچاوه سه –بگرت 

و  له ر ھه، )132درالیة، لالعراق وجنوب السودان من الحکم الذاتي الی الف
دا  نه یاند ڕاگه کانی  رجه تی ئراق مه وه رکاتک ده ر ھه گه نیدا ئه بهنوری پاشا ی
ی  ه بیاری کۆمه ی گوره  به  وکاته ، ئه وه ستایه ان وهدژی  لهکردو  ج نه جبه

م  رده به  بخرته  که داوابکات کشه  یه ندام بۆی ھه وتانی ئه  کک له ر یه کان ھه وه ته نه
بت  رچت، ده ده  هو دادگای ر بیارکیش له و ھه)تی وه ری نوده روه دادگای دادپه(

  نه ت و وه ده  نه ڵ داب گه لهئستاشی .  نییه  وه چوونه ی تھه شایسته جکرت و جبه
  نه و کان  وه ته نهی  ه کۆمه  ھا نه روه کرد، ھه نه ج جبه انکانی رجه میری ئراق مه

دام له تکی ئه وه ده  ی وه بۆ ئهم،  وه  ھاتنه نهر کورد  سه کان له وه ته ی نه ه کۆمه  ن
ری  روه دادگای دادپه(م  رده به  هن دا بخهتی ئراق وه ڵ ده گه ی کورد له کشه
  ! کان وه ته ی نه ه کۆمه    ر به سه) تی وه نوده

 وتی ڕکه  لهزیرانی ئراق،  رۆک وه پاشای سه ساح  عید مه نوری سه
ی  وه ، داوای ئهو کان  وه ته نهی  ه کی ناردبوو بۆ کۆمه دا داواکارییه)12.7.1932(

سندکردنی  دوای په. ربگرت کان وه وه ته ی نه ه ندامی کۆمه کو ئه ئراق وه  کردبوو که
شکردنی  پشکه، و ئراق  ن یهال  لهکان  وه ته نهی  ه ی کۆمه که رجه مه ر دوو ھه

) 17.11(کاتژمری  کان له وه ته ی نه ه زیرانی ئراق، کۆمه رۆک وه ی سه که داواکارییه
وه بهئراقی تی  وه دهدا، )3.10.1932(  وتی ڕکه ، ممه دووشه ڕۆژیکی  خوله کی  یه ش

ی  ه مهی کۆ)57(  ندامی ژماره ئه  بوو به ش ئراق مه ، بهرگرت و رمی وه فه
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ی  کانی کۆنگره قه بدولخاق، ده سعود عه ی مه وه خوندنه: ( هرچاو سه –کان، وه ته نه
  م ستیڤن ھمیسلی لۆنگریگ، له به، )74-73الم ناوخۆش، ل رگانی سه ، وه سڤره

، الجزء 1950الی سنة  1900العراق الحدیث من سنة (رتووکی  ی په)308(  ڕه الپه
نجاو  په  کان، که وه ته ی نه ه نی گشتی کۆمه نجومه ئه  که  ی کردووه وه دا باسی ئه)األول

ندامتی  نگ ئه کۆی ده  دا به)2.10.1932( ڕۆژی  لهخۆی،  گرته تی ده وه دوو ده
ندامی  ئه  رگرتنی ئراق به وه ڕۆژی. کان وه ته ی نه ه کۆمه  سندکرد له ئراقی په

ئراق تی  وه یی دهخۆ ربه سه ڕۆژی  بهکرا   وه ی ئراقهمیر ن الیه  لهی ناوبراو  ه کۆمه
 ڕۆژی  لهپشتر   دا، که و وته ر ئه سه ریتانی به کۆتایی ھاتنی ماندتی به و 
   .پنرابوو سه  و ماندته دا ئه)25.4.1920(

 ی گشتی و کۆمیته  تی بوو، له وه کی نوده زگایه ده  کهکان،  وه ته ی نه ه کۆمه
یولی  مانگی  له کان وه ته ی نه ه کۆمه. کان پکھاتبوو وه ته ی نه ه نی کۆمه مهنجو ئه

می  نگی دووه گیرساندنی جه ھه  ر له ی دوو مانگ به نزیکه  ، واته وه)1939(سای 
ن ھیچ  نجومه ئه ی گشتی و کۆمیته  دا، ھیچکام له)1.9.1939( وتی ڕکه  لهجیھانی 
 وتی ڕکه  له  که نگه کو دوای کۆتایی پھاتنی جه تاوه کرد کیان نه یه وه کۆبوونه

دا )18.4.1946کو  تاوه 8(ی انڕۆژ له   که  شت مانگک ھهی  نزیکه  دا به)15.8.1945(
دا )18.4.1946( وتی ڕکه  له یاندا وه دوا کۆبوونه  ، لهکدا یه وه کۆبوونه  زنجیره  له

ی  ه کۆمه(ی  وه شاندنه وه یاری ھهخۆیان ھناو، بکانی  چاالکییه  کۆتاییان به
 کورد وی  له سه دکتۆر جاسم تۆفیق خۆشناو، مه: ( رچاوه سه – دایان)کان وه ته نه

ش مانگک،  شه  نی ناوبراو به نجومه ئه  بیاری  له ر به. )223تان، ل وه یاسای نو ده
 شاری  لهدا )24.10.1945( ڕۆژی  لهکان  کگرتووه یه  وه ته نی نه نجومه ئه
  کاتک که. زرا مریکا دامه وتی ئه  تی کالیفۆرنیا له ی ویالیه)سانفرانسیسکۆ(

  م ئستاکه بوو، به ندامی ھه ئه) 51(زرا  کان دامه کگرتووه یه  وه ته نی نه نجومه ئه
و  ندامی ئه کو ئه دا وه)21.12.1945( وتی ڕکه  له، ئراقیش  یه ندامی ھه ئه) 191(

دیا به ماپه: ( رچاوه سه – رگیرا وه  نویه  نه نجومه ئه مارکی، کانی دان زمانه  ڕی ویکیپی
  له  یدا که وه شانه وه ھه خۆ ڕۆژی  لهکان  وه ته ی نه ه کۆمه. )ئینگلیزی و  بی عاره
 و  یماننامه پهی گشت  وه رکرد بۆ گواستنه بوو، بیارکی ده) 18.4.1946( وتی ڕکه

ھیچ  ب  بهکان  کگرتووه یه  وه ته نی نه نجومه پشوو بۆ ئهکانی  تییه هو نوده  بیاره
ی  له سه دکتۆر جاسم تۆفیق خۆشناو، مه: ( هرچاو سه – ک گۆڕانکارییه ستکاری و ده
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ی یاسای )27(ی  ماده ی گوره  به  وه، )224- 223تان، ل وه یاسای نو ده کورد و
دا  و بیاره ئه کردنی ج نه جبهکاتی  کرت له ده ،)تی وه ری نوده روه دادگای دادپه(

ج  ستبه کان ده کگرتووه یه  وه ته نه نی نجومه ئه. ر پویست بگیرته به ڕگای
ۆ  سته وابه سندکردو کانی په وه ته ی نه ه مهی کۆ که بیاره یی خۆی نیشاندا ب
کورد   ت به باره سهم  کان، به تییه وه نوده  بیاره و  یماننامه پهواوی  جکردنی ته جبه

  کک له ھیچ یه  بوو، بۆیه کانی خۆی نه نه به نی گفت و نی ناوبراو خاوه نجومه هئ
لماندبوو،  کانی کوردیان سه مافه  ندک له ھه  کان که تییه وه نوده  یماننامه بیارو په

رتووکی  ی په)224(  ڕه الپه  دکتۆر جاسم تۆفیق خۆشناو، له. کران ج نه جبه
ه ندک له ھه  ی به ئاماژه دا،)تان وه یاسای نو ده کورد وی  له سه مه(   و بیاران

بیاری : (ستۆی خۆی گرتوون ئه  کان وه کگرتووه یه  وه ته نی نه نجومه ئه  که  کردووه
تی خۆی  سه پاندنی ده سهی  رباره دا ده)12.2.1946( ڕۆژی  لهی گشتی  ه کۆمه

ی  ه کان، بیاری کۆمه وه ته ی نه ه می کۆمه رده کانی سه هیتی وه نوده  هوتن ڕکه ر سه به
کانی  سیاسییه  ته سه دهرگرتنی  وه  ت به باره دا سه)19.11.1946( ڕۆژی  لهگشتی 

   ). کان وه ته ی نه ه کۆمه
کی  یه ر شاوک یان پرۆسه ر بتوو ھه گه دنیابوو ئه  وه میری ئراق، باش له

 و پشلکردن  ر بیارک که نجام بدات یاخود ھه کان ئه کورده دژی  لهرکوتکردن  سه
  کات، نهبر کوردیشی تیابت ده  واکانی ڕه  مافه ، سامان و وی زهی وتکردن زه
دام له ھیچ وتکی تری ئه  نه کان و کگرتووه یه  وه ته نی نه مهنجو ئه دا،  زگایه و ده ن
ر خاکی  سه دا له)1958- 1945(نوان  سانی له   م، بۆیه وه  ته نایهر کورد  سه له

)  زیره ی جه بادیه(ناوی  به رتی به ڕوه بهکی  یه که باشووری کوردستاندا یه  له کورد و
باشووری کوردستان     ر به سه و کوردی ی -پارزگای موس سنووری له 

  دوه و بهڕ ممه جکردنی خی شه هی نیشت بنکه  دواتر کردی به  دروستکرد، که
نینوی  –د، دھۆک  مه لیل ئیسماعیل محه دکتۆر خه: ( رچاوه سه –کانی تر  به عاره

عید سۆفی،  د سه مه محه+  12دراسات في الخصائص الدیموغرافیة للسکان، ل
 ، شۆڤینییه  و پرۆسه دوای ئه. )89یدا، لز گه ڕهناو پاکتاوکردنی  رکوک له پارزگای که

و  رنامه جکردنی به کو جبه میری ئراق وه  پکھنان و  ستا به کانی خۆی ھه هداڕژرا
  بهعاج  هب رو زه حه،  مدانییه حه، اتڕگ شه: کو زای نوی وه ندین قه دروستکردنی چه

پارزگای  و  زیره جه ی  ناوچه  لهکان  به عاره  ره کۆچه  جکردنی خه نیشته ستی به مه
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نی  ی ماوه له ھا  روه هھ. دا- موسوان ساوه)1965-1951(نکانی  دا شا
رو،  به ری گرته زه باکووری حه نگال و ر، شه عفه له کانی ته شته بکردن ده عاره به

و  ئه ی ماوه له . جکران نیشته  و ناوچانه بی له کانی عاره ره کۆچه  واوی خه ی ته نزیکه
  لهکان  به ی بۆ عاره نشینگه) 726(ئراقی  ، میری)1965-1951(دا  ساه  پازده

دا - نگال رو شه زه ی حهنوان  لهیان  نشینگه) 400(  دا دروستکرد، که زیره جه ی  ناوچه
) 174(ڵ  گه نگال بوو له کانی شه رزاییه به تی ڕۆژھهباکوورو   له  نشینگه) 152(بوو، 

شدا گوندکی  ده مان سه نی ھهکا سته شه  له. نگال زای شه قه سنووری له ش  نشینگه
زۆر   دروستکرا، که  زیره جه ی  ناوچه  له)  بیعه ڕه(ناوی  کان به به یی بۆ عاره نموونه

رو  عفه له زای ته قه    ر به سهی  بیعه ڕهدی  ی شاره خرایی گۆڕدرا بۆ بنکه به
ی  ده می سه شه ی شه یه ده  له. بردن ی ده ڕوه کردو به گوندی ده) 67(رشتی  رپه سه

  پارزگای موس دابی، که  ی له)سوور مرگه(زای زبار  ، میری ئراق قهڕابردوودا
له ش  مه ئهولر،  ر پارزگای ھه سه  خستیه و کوردبوون ی  که موو دانیشتوانه ھه

ی  ی ژماره وه مکردنه ستی که به مه  به  ،بکردن و عاره به ی خشه جکردنی نه جبه پناوی 
 – نجام دراوه ئه پارزگای ناوبراودا  لهب  ی عاره ی ژماره وه رزکردنه به وکورد 

نینوی دراسات في  –د، دھۆک  مه لیل ئیسماعیل محه کتۆر خهد: ( هرچاو سه
دا )1969( سای  لهش  مانه ڕای ئه ره سه.  )13-12الخصائص الدیموغرافیة للسکان، ل

نی  نجومه ئه(ناو  ی به)211(  بیاری ژماره  بی ئراقی، به رستی عاره پهز گه ڕهمیری 
، پارزگای  رچووه دا ده)27.5.1969( وتی ڕکه  له  ، که)تی شۆڕش رکردایه سه

ی  زۆربه  که) دی مزوری شاره ئاکرێ وزاخۆ، ئامدی، دھۆک، : (زاکانی قه  دھۆکی له
تاذ الدکتور خلیل االس: ( هرچاو سه – زراند کانیان کوردبوون، دامه ی دانیشتوانه ھا ڕه

حاجي،  و محمودیي  عمر، سیروان کاکه  إسماعیل محمد، الدکتور محمد عبدالله
  دووباره ند ساکیش دوای چه ).40سیاسة التعریب في أقلیم کوردستان العراق، ص

ۆ  کی یه شوه ب به ھنانی عاره. ارزگای موسر پ سه  وه ئاکری خسته چ ب
بکردنی کوردی  عاره و به  پارزگاکه  کورد له ڕاگوزانی، وک  الیه  پارزگای موس له

ناچارکردنیان  ڕگای  له،  وه کی تره الیه  ڕی له ڕگه گه یی و کاکهک، ئزیدی،  به شه
وامی گۆڕینی  رده به  به ،و  ب عارهی  وه ته یی خۆیان بۆ نه وه ته گوڕینی باری نه به
ۆتهپارزگای موس رتی به ڕوه بهی  خشه نه یی  وه ته ی نه ھۆکاری گۆڕینی پکھاته  ، ب

گیرکه وه ته ندی نه وه رژه ، بۆ به شارکی کوردی بووه  که که شاره رو وونکردنی  ی دا
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ک  یه تاڕادهبۆ   وه تییه سیمای کوردایه  ی خۆی له قینه هڕاستتی  وایه ته سیمای نه
وه بی عاره رگرتنی سیمای وه دا )1987(مری سای رژ سه  له  بۆ نموونه.  گۆڕی

خزان بوون، خۆیان به کورد ) 1630(  ک که به ک خزانی کوردی شه یه ژماره
 و ڕماندنکانی  خانووهدا )28.8.1988( وتی ڕکه  لهعس  چی به ناونووسکرد، که

دکتۆر : ( رچاوه سه – ماڵ مچه ریرو چه کانی حه بۆ شارۆچکه ڕاگوزاموویانی  ھه
  گۆڤاری دھۆک، ژمارهل مدینة العرب والکورد، نی، الموصتالی بۆ تاح عه بدولفه عه
  کوردستان که کانی باشووری بت ئزیدییه بۆ ده  یره سه. )84- 72، ل)21(

نیا  ک ته زۆری نه  ره ی ھه زۆربه ن الیه  لهن، ب عاره و ئراق تی  وه ی ده سته ژرده
کان  به ر عاره چی ھه نرن، که هب داد عاره  ب، به موو عاره کو ھه بی ئراقی به عاره

   !!نن کورد داده  به ڕوسیاکانی  خۆیان ئزیدییه
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شخ  ن الیه  لهتی باشووری کوردستان  زراندنی حکومه دامه
  : وه مره حمودی نه مه
    
ی کۆتایی پھاتن  ر له ی مانگک به نزیکه  دا، واته)8.10.1918( ڕۆژی  لهکان  ئینگلیزه  

دا  که شاره ر سه ستیان به ده و سلمانی ناو شاری   می جیھانی ھاتنه که نگی یه جه
ریتانی بوو،  رزی به به رکی پایه فسه ئه  که نۆئیل م شارلز رد ولیه دوهر ئ مجه. گرت

زۆر  زانی و زمانی کوردی ده کورد وکانی  نزیکه  دۆسته  کک بوو له یهھا  روه ھه
خ  ڕاوژکاری  کرا به ،زرت تی کوردی دامه هو کرد ده زی ده حه سیاسی ش
غدا،  به  ریتانی له ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆنی کۆمیسیاری بای به. مر حمودی نه مه

ود، حم شخ مه  له ک ر یه ھه  وی داوه ر نۆئیل ھه مجه  که  کردووه وه ی به ئاماژه
  لهک  کتییه و یه وه ر نزیک بکاتهکت یه  مزینی له ھای شه ید ته سه سمایلخانی شکاک و

دا دروست بکات نوان تی  وه زراندنی ده دامه تورک و ی وه نگاربوونه ره به پناوی له یان
ب،  سیسیل جۆن ئدمۆندس، کورد تورک و عاره( : هرچاو سه –دا  وره گهکوردستانی 

ی کوردستان ت ت، حکومه ال عززه حمود مه مه+  373ری، ل وھه رگرانی حامید گه وه
ی ژین، باشووری  ی شڤان، بنکه ریتانیادا، چاپخانه تی به ی سیاسه ته ناو مه له

یوب بارزانی، المقاومة الکوردیة لألحتالل  ئه+  159، ل2006سلمانی،  –کوردستان 
ر  مجهی  بیروبۆچوونانه تکۆشان و وڵ و ھهو  ر ئه به ر له ھه. )52، ل1914-1958

ت  تایبه به و کانی ئینگلیزه  ره براده، بوو کوردستان کورد و  هت ب باره نۆئیل سه 
مبوڵ  سته ئه  لهبوو ریتانی  کۆمیسیاری بای به سکرتری  که  ڕامیاریرکی  فسه ئه
ئیتر ، وی لنا)ردلۆرانسی کوری کورد یان  یامبه په(  نازناوی) ر ھۆھله. ب. ت(ناوی  به
، ڤیچ الزاریڤ ۆنهیمیخائیل سیم: ( رچاوه سه – کرد بانگیان ده  کوردلۆرانسی   به

  وتی ڕکه  له نۆئیلرد  ئدوهر  مجه. )181، ل)1923-1917(المسألة الکوردیة 
 وتی ڕکه  له  دواتر واته ڕۆژی، و سلمانی شاری  بۆ  ووهدا ھات)16.11.1918(
حمود،  شخ مه ڕاوژکاری ریتانیا و بهری  ر نۆئیلی نونه دا مجه)17.11.1918(

-1882( مر حمودی نه شخ مه  که ، ووهیاند ڕایگه  هریتانیا و بهناوی میری  به
 نۆئیل دا هڕۆژم  له ر ھه .ی کوردستان)حوکمدار(رمانداری  فه  به  کراوه ،)9.10.1956

،  وه خوندهریتانی  بهکۆمیسیاری بای ی نۆویلستالبوت ئاڕنۆد  کۆلۆنکی  یه نامه
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رماندار  فه  حمود به بوونی شخ مه و کوردستان یی خۆ ربه سهبوونی واو ی ته مژده  که
ده مر ی نهشخ  به   یه مشوه به خ ) حوکمدار(رماندار  بۆ فه  غداوه به  له: (تن یه گه ڕا ش
دا  انهڕۆژم  له  ، کهنم یه ڕابگهرمانم پدرا پتان  فه  نشکۆوه تی خاوه حکومه  له: حمود مه

  به ش و ئوهخۆ ربه سهکورد . بت واو ئه ی کوردستان تهست ربه سهلدوانی 
-21م، ل که رگی یه ، به د خواجه حمه ئه:  هرچاو سه – ناسراون ی کوردستانرماندار فه

22( .  
ئراق   ریتانیا له باکانی به  ی پۆستی کۆمیسیاره زانم ماوه پویستی ده به  

ی  ماوه نوان  لهت  تایبه بینم به زۆر ده کی ییه تکه ی وه ر ئه به له،  وه مه کهڕوون
  کۆمیسیاره  سر ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆن، که سر پرسی کۆکس وتی  سه ده

وه باکان به ک ھاتوون یه دوای له ک  و یه یه مش:  
ریتانی  کۆمیسیاری بای بهم  که بۆ جاری یهریا کۆکس،  که سر پرسی زه -1

کۆکس   ی که یه و ماوه داو، له)27.5.1918-16.3.1917(نوان  ی ماوه له 
، سر ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆن جگری کۆمیسیاری با  کۆمیسیار بووه

 . بووه
 الدانی سر پرسی کۆکس دوای له (سر ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆن،  -2

ی مامانگی کۆتایی    له ئرانی بۆ  وه پۆستی کۆمیسیاری باو گواستنه له
ست  ئران ده  ریتانی له کو باوزی به وهکۆکس   ، کهدا)1918(سای 

پۆستی  دا)4.10.1920- 27.5.1919(نوان  ی ماوه له ویلسۆن  ،)کاربوو به
ئراق پۆستی   شی له وه ویلسۆن، دوای گواستنه.  بووه کۆمیسیاری بای ھه

داوی ن که  له  فارسی، که –وتی ئینگلیزی  کۆمپانیای نه  له  بووه رزی ھه به
 . کرد وتی ده رھنانی نه ده ڕان و دوادا گه کاری به فارس

ریتانی  م کۆمیسیاری بای به ریا کۆکس، بۆ جاری دووه که سر پرسی زه -3
و  سر پرسی کۆکس، ئه .دا)4.5.1923-4.10.1920(نوان  ی ماوه له 

ریتانی  ی به وه ره زیری ده ی وه)11.9.1920(ر یاداشتی  سه یان له جاره
تی  زاره وه  ی که وه تی ھیندی ناردبوو، دوای ئه زاره بۆ وه  ۆن کهلۆرد کورز

دا ئاگاداری ئاڕنۆد ویلسۆنی )17.9.1920( وتی ڕکه  لهناوبراویش 
دکتۆر : ( هرچاو سه – غدا جی کۆکس بۆ به ستبه ی ده وه ڕانه گه  لهکردبوو، 
ویش  ئه ،)47حمود عیسا، المشکلة الکوردیة في الشرق االوسط، ل حامد مه
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ست  دهکو کۆمیسیاری نوێ  وهغدا  به  دا له)4.10.1920( وتی ڕکه  له
 –  غدای جھشت یش به)ئاڕنۆد ویلسۆن(، کۆمیسیاری پشوو کاربوو به

ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆن، بالد مابین النھرین بین والءین سر : ( هرچاو سه
      .)316خواطر شخصیة وتأریخیة، الجزء الثالث، ل

 ی ماوه له ریتانی  کۆنوای دوبس، کۆمیسیاری بای به رت ڕۆبهھنری  سر -4
 .دا)1928ری  مانگی ئۆکتۆبه-4.5.1923(نوان 

5- ی به رسرت فالکینگھام کالیتۆن، کۆمیسیاری بای ماوه له ریتانی  گیلب 
شاری   لهدا )11.9.1929(  له  ، کهدا)11.9.1929-1928ری  ئۆکتۆبه(نوان 

  . ووهمرد داغدا به
 ی ماوه له ریتانی  سر فرانسیس ھنری ھمفریس، کۆمیسیاری بای به -6

کانی  زمانه  ویکیپیدیا، به: ( رچاوه سه – دا)3.10.1932- 3.10.1929(نوان 
     .)بی و عاره دانمارکی، ئینگلیزی، کوردی کرمانجی

دوای   تازه دا، مه رده و سه لهمر  حمودی نه شخ مه  که بگوترت  وه ئه  ویستهپ  
 ی سوپای ئینگلیز وه دوای ئه  ، چونکهبۆ سلمانی  وه ڕابووه گهتورکیا   لهئازادکردنی 

دوو حمود  یرکرد، شخ مهرکوکی داگ شاری که دا ھات و)7.5.1918( وتی ڕکه  له
عقوبی  یهھۆی عبدو سافی  بهمیان  که یهکان،  بۆ ئینگلیزهنووسیبوو  ی نامه
دی  مه ید محه ھۆی سه به میشیان دووه و م ماڕشاڵ راڵ سر ولیه نه ژهبۆ رکوکی  که

ی )ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆنسر (  بگاته  وه موفتی یان موحسین ئاغای کفرییه
راق  ریتانی له ی بهکۆمیسیاری باخ  سوڵ ڕهد  مه محه(:  هرچاو سه – ئھاوار، ش

+  353م، ل که رگی یه تان، بهکوردس خواروویی  که ته وه ده و  مان قارهحمودی  مه
دا،  تی به ی سیاسه ته ناو مه تی کوردستان له ت، حکومه ال عزه حمودی مه مه ریتانی
ناردبوو داوای لکردبوون  یکان ئینگلیزه ی بۆ هو نامان لهمر  شخی نه. )254+242ل

باشووری   له خۆ ربه سهتکی کوردی  وه زراندنی ده ن بۆ دامه ھاوکاری بکه
وتنی ئینگلیز  رکه سه  ت به باره ربیبوو سه پخۆشحای کوردی ده و دستان کور

ۆ   وه ڕنه گه جارکی تر تورک نه  ئاواتی خواستبوو که و کان ر تورکه سه به ب
دوای   دا واته)24.5.1918( وتی ڕکه  لهکان  ئینگلیزه ی وه ر ئه به لهم  به .کوردستان

  وه ج سوپای تورک ھاته ستبه و ده وه رکوک کشانه کهشاری   له ڕۆژ  ژده ی ھه نزیکه
ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆن، بالد مابین النھرین بین سر (  : هرچاو سه -  که شارهناو 
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ی  وه دوای ھاتنه). 178-177الجزء الثاني، ل والءین خواطر شخصیة وتأریخیة، 
 یعقوب یهفا  افی برای مستهس بدول عه  که م هک  ی یه نامهری  نه یه گهکان  عوسمانییه

ن،  به ناوی ده کورد  ی دژ بهرکوک که تورکمانکی  مژوونووسان به  له زۆر  که ،بوو
کانی  ی تورکهست ڕادهچی  ، که م ماڕشاڵ راڵ سر ولیه نه ژه  یاندبووه گه ی نه که نامه

ر  چی ھه هک. )19م، ل که رگی یه ، چیم دی، به د خواجه حمه ئه: ( هرچاو سه – کردبوو
ھاوار  سوڵ ڕهد  مه محهمژوونووسی کورد  ،عقوبی یه سافی بدول عه  ت به باره سه

  کک بووه یدا یهدوای له سافی  بدول عه(: ت پناچت وابت، ده  که  شتکی نووسیوه
دا یاداشتیان مانکی تری کورد رله ندام په ند ئه ڵ چه گه له  ی که چاالکانه  و کورده له
 سوڵ ڕهد  هم  محه:  هرچاو سه -   داوای مافی کوردیان کردووه ت و حکومه  به  وهدا

م،  که رگی یه ی خواروی کوردستان، به که ته وه ده و  مان قارهحمودی  ھاوار، شخ مه
  خۆی به کورد وکانی  مافه م رده به له م کۆسپ بووه  رده ناوبراو ھه  ، چونکه)352ل

لیل پاشای  ھۆی خه بهکانیش  تورکه .  کان زانیوه تورکه    به ر سه تورکمانکی تۆرانی
 و ربازی گی قایمقامی سه فا به مسته ڕگای  له و عوسمانی می  شه شکری شه رله سه
 گبان حمود فتوف شخ مه  به ، توانیانسلمانی  عوسمانی له شکری سوپای رله سه
:  هرچاو سه – کردرکوکی  ی که هانو ڕه حمودی گرت و گ شخ مه فا به سته، من و بکه

شی  حمود، به کانی شخ مه شۆڕشه و ئراق حلمی، یاداشت کوردستانی  فیق ڕه(
له دا سزای )30.8.1918( وتی ڕکه  له و  رکوک شخیان گرت که  له .)52م، ل که یه

 یاره هرکرد، ب دانیان بۆ ده دارهسم ب به  کهنه ج که  له ی وه ر ئه به له کرا جوتی ڕ 
موس،   می عوسمانی له شه شکری شه رله لی ئیحسان پاشای سه عه دا،)1.9.1918(

  له ،ولیل پاشا شونی خه  هھات و هبوو کان ستی عوسمانیه کی داردهخۆیشی کورد  که
لی  عه. رکرد زن ده لبووردنی بۆ شخی مهبیاری  دا)19.9.1918( وتی ڕکه

می جیھانی  که ڕی یه شه ک الیه له   چونکه رکرد، ی ده ارهو بی ئه  ئیحسان پاشا بۆیه
کانیان  یمانه ھاوپه و عوسمانی کانی دۆڕاندنی  نیشانه ڕۆیشت و دهکۆتایی و  ره به
ر  سه به کی زۆریان هریی یان کاریگه که ماه بنه شخ و  وه ی تریشهک الیه له وتبوو،  رکه ده

نگری  و الیه دانی ئه دارهس له   بۆیه، بوون ک ویستی خه خۆشهو بوو  ھه  هو  کورده
م  تی که تایبه باشووری کوردستان به گشتی و کوردستان به  کانی له نییهعوسما

 دا به)18.11.1918(   ل واته لهیر نۆئ ی مجه که ردانه دوای سه ڕۆژدوو  . وه کرده ده
  لهریدا  ماوه ژاردنکی جهب ھه  ، لهو ئراق   ریتانیا له گشتی به ی رمانده بیاری فه 
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ویش  بژردراو، ئه شای کوردستان ھه کو  وهفید  حمودی حه سلمانیدا شخ مه شاری
شانشینی  سلمانیشاری   دا، له)18.11.1918( وتی ڕکه  له  واته ڕۆژمان  ر ھه ھه

 یلر نۆئ مجه  ی پکرا که کو پشتر ئاماژه روه ھه.  یاند ڕاگهی خۆ ربه سهکوردستانی 
  له کو روه تی کوردی، ھه وه زراندنی ده وی زۆریدا بۆ دامه و ھه بووه کورد ودۆستی 
ه یاند ڕاگه  ت به باره دا سه)8.12.1918( وتی ڕکه  له  ، کهوێ که رده ده داڕاپۆرتکی   ن

 ی که نه یاند ڕاگهڵ  گه ھاوتابوون له به: (نسا نووسیوتی ره فه ریتانیا و بهی  که شه ھاوبه
کانی  وه ته ئازادی نه  ت به باره ی سه1918ری سای  ی نۆڤمبه7(نسی  ره فه –نگلۆ  ئه

ژر  له   هست ربه سهزراندنی کوردستانکی  ئامانجمان دامه  ، ئمه)ستی عوسمانی ژرده
د سابیر، کوردستان من  سعه ئه  سروه:  هرچاو سه –ریتانی  به ڕنماییو   هڕاسپارد

م  به ).85، ل1926- 1914لمیة االولی الی نھایة مشکلة الموصل بدایة الحرب العا
 ڕۆژیم  که یه  ، له)سر ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆن( وکات ریتانی ئه کۆمیسیاری بای به

شنی  چه  به  پی وابوو کهنسی،  ره فه- نگلۆ ی ئه شه ھاوبه  نه یاند ڕاگهو  رچوونی ئه ده
  دابوو  که ریفی مه شهحوسن   به  ، که)کماھۆن هسر ھنری م(کانی ئینگلیز  نه به

 کردنی و ج نه وی جبه ھه  و وه ستایه دژی وه  کات، بۆیه یان بۆ دروست ده کشه
دا نه یاند ڕاگهو  ئه یم رده هب  کۆسپ خستنه ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆن، ( :رچاوه سه -    ی

 ،)348، الجزء الثاني، لبالد مابین النھرین بین والءین خواطر شخصیة وتأریخیة
  ر س ھه  لهکان،  به بۆ عارهبی  تکی عاره وه ده  بوو که وه ئهو  ئهئاواتی   تاکه  چونکه
ر  ھه. اتدروست بک  سرای شیعه و به غدای سونه کوردی، به کانی موسی ته ویالیه

ئینگلیزی  نییاند ڕاگه  ربینی سر ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆن، له بزاری ده  ت به باره سه
  می، له دھه لئه ر ھاشم ئه فه د موزه مه دکتۆر محه ، )7.11.1918( وتی ڕکهنسی  ره فه –

دا باسی )المجلس التأسیسي العراقي(رتووکی  می په که شی یه ی به)42(  ڕه الپه
کی بۆ  یه دا بروسکه)14.11.1918( وتی ڕکه  له کۆمیسیاری با  که  یکردووه وه ئه
ناو   یانخاته ده  شه ھاوبه  نه یاند ڕاگهو  ئه  که  وه کردهڕوون، بۆی و هیند ناردوزیری ھ وه

   .   وه وره کی گه یه کشه
تی باشووری  حکومه و کوردستان رمانداری  فه  حمود کرا به ی شخ مه وه دوای ئه  

 نیریتا بهکۆمیسیاری بای  )ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆن ۆلۆنک(، زرا کوردستان دامه
 کردن له پیرۆزبایی ستی به مه  بهدا )1.12.1918( وتی ڕکه  له غدا، به –ئراق   له
ی میر  هریتانیا و بهناوی میری  به رمی فه  به و سلمانی   کردهڕوویمر،  شخی نه 
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 دامر ڵ شخی نه گه لهئاڕنۆد تالبوت ویلسۆن .  یان ناسی- باشووری کوردستان
ی  وه گفتی ئه  دووباره  و ن که تی کوردی ده زراندنی حکومه مه، باسی دا  و وه بته کۆده
، بت واو ده ی کوردستان تهمیرزراندنی  کاری کورد بۆ دامه  مزوانه به  دات که پده
  بته یش ده-ر نۆئیل رماندار، مجه فه  هتبی تۆ ده(: ت دهمر  شخی نه  بهھا  روه ھه

: ت دهمریش  نه یشخ).  وه جولیته و ده کانی ئه ئامۆژگارییه ی گوره  بهو  تڕاوژکار
ن ۆلسیوئاڕنۆد  کۆلۆن). ؟ و پی باشه ئه  م که رم وابکه سه له  پویسته  واته که(

  لهشخیش . ت ر نۆئیل پت ده مجه  یت که که ده  وه ئه.  یه که یهڕاستی  وه ئه: ت ده
رماندارو،  فه  ر نۆئیل ببت به کی وادا با مجهبارودۆخ  له: ت ن دهۆلسیو  به مدا وه

کر،  بوبه د عوسمان ئه حمه دکتۆر ئه:  هرچاو سه – و ئه ڕاوژکاری بم به منیش ده
. ئ(ناوی  بهئینگلیزی  یی تررک فسه ئه). 149ئاشتیدا، ل می رده سه  لهکوردستان 

ر  مجه(ناوی  تریش به رکی فسه ئه و ر نۆئیل جگری مجه  کرا به) L. Bond –بۆند 
مانگی   له  ، کهربازی شخ سه ڕاوژکاری دا کرا به)Majer Danlies –دانلیس 
بیرو بۆچوونی   ت به باره ناو شاری سلمانی سه دا له)1918(ری سای  نۆڤمبه
تکی  ست دروستکردنی حکومه به دا مه لره: (تی کورد گوتوویه  ر مبه ھه  کان له ئینگلیزه

:  هرچاو سه –و ھیچی تر  ست حوکمدارییه به کو مه بۆ کوردستان به  نیهواو  ته
 ).83-82کۆماری ئراق، ل کورد و  کانی کورد وه جادی، شۆڕشه دین سه الئه عه

 ستی پیرۆزبایی هب هم بهبۆ سلمانی ئراق   له ریتانیا به کۆمیسیاری بایھاتنی 
 وتی ڕکه   لهمر،  شخی نه  بژاردنی ھه و کوردی ی  واره زراندنی قه ی دامهکردن

و  موو ئه م ھه به ی کورد بوو، وه ته م نه رجه ی دخۆشی سه ، مایهدا)1.12.1918(
 ڕاگرتنی پناوی له   هنیا تاکتیک بوو ریتانی ته رپرسانی به به و ت ی حکومه نگاوانه ھه

کاتکی گونجاویان  کو ربردن بوو تاوه سه ھا کات به روه مرو کورد، ھه دی شخی نه
رمی  فه کی  یه شوه بهوکاته  ئه، رپ سه  وته تی ئراقیش بکه حکومه و پش  بۆ بته

ریتانی  تدارانی به سه ده گینا ئه. تی ئراق وه ر ده سه  نه باشووری کوردستان بخه
خ  و پشبردنی حکومه ره و به خۆ ربه سهزراندنی کوردستانی  نیازی دامه تی ش

ریتانیدا بۆمان  گۆڤارکی به ی و نووسینه لهکو  روه ھه،  هبوو ودیان نهحم مه
تکی  وه زراندنی ده دامه: (  له  کان بریتیبووه ئامانجی ئینگلیزه  وت که که رده ده

رکردنی  مسۆگه کان و ئاشووری و کورده پاراستنیوتدا،  دوای نه  ڕان به بی، گه عاره
ب، المقومات یالزا تۆفیق ت هالدکتور ج: رچاوه سه   –تانیا ری تی به ئاسایشی ئیمپراتۆریه
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مژوونووسک باسی ). 376الجیوپولتیکیة لالمن القومي في أقلیم کوردستان، ص
وت کورد بگات  کان نایانه ئینگلیزه ن خه ری ده کان ده موو ئاماژه ھه  کات که ده  وه ئه
ی یاخود  که ته سه دا ده ده ان نهی ڕگهرگیز  ھه  وتکی خۆی، چونکه ستکه ده ھیچ  به

سلمانی   هحمود ل تی شخ مه رۆکایه سه  ی باشووری کوردستان به که ته حکومه
    ر به سهکی  یه ند ناوچه ست چه نقه ئه  کان به کو ئینگلیزه ، به وه ر ئه ک ھه نه ، وه ڕته بپه

 –رکوک  که ولر و ھه  هل ک ر یه ھهر  سه  خستیانه پارزگای سلمانییان دابی و
العراق في سنوات األنتداب میخائیلۆڤیچ مینتیشاشڤیلی، لبرت  ئه: ( رچاوه سه

وه). 328البریطاني، ل کۆمیسیاری بای کانی  نووسینه  ی ئینگلیز له نیازی شاردرا
خۆی ردانی  سه  باسی له  وت، که که رده ده دا)سر ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆن(ریتانی  به

  ڕه الپه  له  یه مشوه ، دواتر بهو سلمانی   فید له حمودی حه شخ مهبۆ الی   وهکردو
ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆن، بالد مابین النھرین بین (خۆیدا ی  که هرتووک پهی )16(

 وتی ڕکه  له( :نووسیوتی ،دا)والءین خواطر شخصیة وتأریخیة، الجزء الثالث
  ندک له ھه  وت به چاوم که ،و سلمانی   وومهچئاسمانی  ڕگای بهدا )1.12.1918(

  رۆکانه و سه ندک له و ھهحمود ڵ شخ مه گه له ، دواتریشکورد وکانی  رکرده سه
دانیشتوانی   ی که وه له  وه حمود دنیایی کردمه شخ مه .کی دوورودرژ کرا گفتوگۆیه

.  وه ڕنه زۆر بگه وت به بیانه انو ئهر  گه ئه،  وه بنه کان ده رووبوڕووی تورکه  که ناوچه
و  ژر تیشکی ئه له  ه، بۆی ر ماوه ش ھه کو ئستاکه کان تاوه ی تورکه وه ڕانه ی گه شیمانه

بۆ کورد شتکی   هریتانیا و به ن الیه  لهیمانک  په ن و به  دا جۆره وسته بارو ھه
  وه وان ئه ئه  وه پیان گوتم که نھنییه  کان به کورده  رۆکه سه  ندک له ھه. پویست بوو

کانی ئاڕنۆد  قسه ی گوره  به ). رۆکی کورد سه  ود ببتهحم شخ مه  ن که سند ناکه په
 کاتی ھرش و وت له یانه ده ک الیه له وان  ئه  وت که که رده ویلسۆن بۆمان ده

واندا  ئه یدژ  لهکان  کانیان کورده ندییه وه رژه به ر سهکانی تورک بۆ ترسییه مه
کو  ن تاوه ده ھاوکاری کورد ده تی و وه گفتی یارمه ی تریشهک الیه له ، کاربنن و به
ش  مانه ئه  ، که وه بنه شیمان ده په  وکاته و ئه وه پشه  رجکی باش دته لومه ھه
رکردنی پرسی کورد  سه چاره کورد ومافی   ڕیان به کان باوه لمنی ئینگلیزه یسه ده
 خای  لهوان دیسان  ی ئه شاراوه ھا نیازی روه ھه  .باشووری کوردستاندا  له  بووه نه
کان  وه ته ی نه ه کۆمه  وت که که رده دا ده)تاماند(رشتیکردن  رپه ی یاسای سه)4(

  که(رشتیکار  رپه تی سه وه ده  پویسته: (ت ده  پاندبوو که کانی داسه ر ئینگلیزه سه به
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کانی  شه به  شک له ناب ھیچ به  رچاو  که به  بخاته  وه ئه)  انیایهریت ستیان به به مه
: رچاوه سه   –خشرێ  ک یا ببه الیه ھیچ  بهمیسۆپۆتامیا واز ل بنت یا بدرێ 

 خواروویی  که ته وه ده و  مان قارهحمودی  ھاوار، شخ مه سوڵ ڕهد  مه محه
وه  تریشدا باسی ئه شونی له کو  روه ھه). 639+7م، ل وهورگی د کوردستان، به

ی )تی موس ویالیه(م باشووری کوردستان  ھه و ئراق م  میسۆپۆتامیا ھه  که  کراوه
ه  به ئراق  ، چونکه وه گرتۆته   میسۆپۆتامیای خواروو و باشووری کوردستانیش ب

چواری یاسای  خای  له  که  ئاشکرایه  .روو ناسرابوون میسۆپۆتامیای سه
کانی  شه به  شک له به ھیچ ناب   که(  له ستیان به دا مه)ماندات(یکردن رشت هرپ سه

و،   ه)تی موس ویالیه(باشووری کوردستان  )واز ل بنت میسۆپۆتامیا
ی  کورته  وت که که رده ش ده مه ، بهکورده )ک الیه ھیچ  به بدرێیا (  ستیشیان له به مه
    ! کورد  تی موس بدرت به ویالیه نابت  که:  یه وه یان ئه که سته به مه
کورد بوو، وای  وای ڕهمافی   بوونیان به بوا نه ئینگلیز ویی  رنامه ب بهر  ھه  

  یشته گهکار تا ، گرت دهحمود  مه شخ  بهبیانوویان  ڕۆژ دوای له  ڕۆژ  هلکردبوون ک
ر  گه ئه  یاند ڕاگهپیان  ،کردو مر  شخی نه  یان له وه کار کشانه ست له ی دهاداوی  وه ئه

 و سلمانی زاری  و وی رچی زه ھه  وه ج بکات، ئه ی ئینگلیز جبه بتوو داواکه
م شخ  به .شی نابن که  مووچه و ن که ری دهو تۆما ناوی ئه به  یه ری ھه وروبه ده
، ئینگلیز دژی  له دات ده ڕ بیاری شه  که یاند ڕایگهکردو  ند نه سه وانی په ی ئه اواکهد
تی باشووری  حکومه و ن دهیال  وه ڕه شه ڕگای  له وێ بیانه وان ئهر بتوو  گه ئه

  له کان ی ئینگلیزه وه کاردانه م که یه له . ن ناو ببه سلمانی له  کوردستان له
ر سۆن، گۆردن  ن، ئلی بانیسته لچمه. ی کۆلۆن جیرالد ئه(کی نوان  یه وه کۆبوونه

، کورد وی دۆستی )ر نۆئیل مجه(ردنی الب  دا، به)ر ئدوارد نۆئیل و مجهر هلکاو
ی ) Majer Ely Bannister Soane– سۆن ر ئلی بانیستهر  مجه(دانانی  دواتر

سانی  نوان  له  ر سۆن مجه .کۆتایی ھات ختی کورد رسه دوژمنی سه
و  ره به  بوو که  وه که شتییه ناو که ی له که مردنه و دا ژیاوه)16.8.1881-24.3.1923(

دا )1922یلولی  مانگی ئه - 24.4.1919( نوان  له ر سۆن مجه. ڕۆیشت ئوسترالیا ده
ی  که شونه  له  بووهیان حاکمی سیاسی سلمانی مر  حمودی نه شخ مه ڕاوژکاری

میانی  ی دووه وه تی ئه هتایب کوردی به کانی فارسی و ، ناوبراو زمانهدا)ر نۆئیل مجه(
، )ڕاستییشتنی  تگه(کانی  نامهڕۆژرکردنی  رشتی ده رپه ھا سه روه ھه،  زانیوه باشی  هب
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ی  م ژماره که یهدا )1.1.1918( وتی ڕکه  له و کوردی  زمانی به   غداوه به  له  که
  به  ، کهوام بووه رده به) 7.1.1919(کو  ی ساک تاوه نزیکه ی بۆ ماوهو  رچووه ده
 له  ، که)وتن پشکه( ی ڕۆژنامهڵ  گه ، له   رچووه ی ده ش ژماره هش بیست ومووی  ھه

نی  خاوه ن الیه  لهی  م ژماره که یهدا )29.4.1920( وتی ڕکه  له و سلمانی شاری  
م  رو ھه رنووسه م سه ھه  که رچووه ده دا)سۆنر  ئلی بانیستهر  مجه(ئیمتیاز 

 وتی ڕکه  له  هی ڕۆژنامهو  ی ئه)118(ی  دوا ژماره،  رشتکاریش بووه رپه سه
ری  گه نامهڕۆژر،  لی عومه فاروق عه: ( رچاوه سه – رچووه دا ده)27.7.1922(

،  کوردییه  نامهڕۆژو دوو  رچوونی ئه ڕای ده ره سه.  )82+76ئراقدا، ل  کوردی له
دی پوه م زمانی نووسین و به   بهتی کوردستاندا  کانی حکومه رمانگه فه  کان له یهن

رمانداری  دیوانی فه  له  که  بووهس  که  تاکهحمود  شخ مهک کوردی،  نه  فارسی بووه
د  حمه ئه:  رچاوه سه –کان  بۆ ئینگلیزه  کوردی ناردووه  به  کانی مه کوردستان وه

   ).27م ل که رگی یه ، چیم دی، به خواجه
  تی له یشت، داوای یارمه گه کان ئینگلیزه فوفی  مر له شخی نه  ی که وه دوای ئه  
  کوردستانه تی ڕۆژھه له  وه ھزکه خۆی و ویش به کرد، ئه) ود خانی دزیحم مه(
سلمانی نزیک   دا له)21.5.1919( وتی ڕکه  له، ت وھا  وه حموده ھانای شخ مه به  هو

ر  ی سه و ھزه و ئه)حمود خانی دزی مه( نوان  لهڕ  شه و ھزی لیڤی پشیان لگرت
 و وت رکه سه) حمود خانی دزی مه( ی که ھزه نجامدا ئه  لهزرا،  کان دامه ئینگلیزه  به
و  وه ران پاککرایه سوپای داگیرکه  وش له ئه ،و سلمانی ناو   یشته گه ڕۆژمان  ھه
  بۆ ڕابکردبووو  وه خۆی دزیبووهسلمانی   لهزووتر ) سۆنر  ئلی بانیستهر  مجه(

رکردوو چوو  ری خۆی ده دا سه)1919( سای ی مایسی21-20وی  شه( رکوک که
و  ، ئه)38م، ل که رگی یه ، چیم دی، به د خواجه حمه ئه :هرچاو سه –رکوک  بۆ که

  ی هک هوتن رکه سه یدوا کڕۆژ ).18.8.1919( وتی ڕکهکو  تاوهسلمانی   وه ڕایه گه نه
ندام  وت ئه حه رۆکک و دا، سه)22.5.1919(  وتی ڕکه  له واتهحمود خانی دزی  مه

ی  نزیکهڕبوونی  پاش تپه. بژردران تی کوردستان ھه بردنی حکومه ڕوه بۆ به
زار  ھه) 50-40(دا ھزکی )18.6.1919( وتی ڕکه  له، و هو داستان ر ئه سه مانگک به

 سی وزی نویاندا ھ له(لیڤی  و ئراقی  کرگیراوی ھزی به و ربازی ئینگلیزی سه
 .F. P. Gدنھی . جی. پی. ئف(ی  که رمانده فه  ریتانی که ی به ی سوارهدوو

Denhey -(  ،تی  رکردایه سه  بهبوو)ر تیۆدۆر  نه ژهزه/ ر فرایزهڕاڵ سر فر-Sir 
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Theodore Fraser( شداری  و به)جد مارشاڵ و. ر سی همجه ئاوچلینک، فایر  م
ریتانی  پشتیوانی ھزی ئاسمانی به  به  وه ه- کوکر که  له) سیسیل جۆن ئدمۆندس

خ  تی رکردایه سه  بهھزی کوردیش  ،و سلمانی ر شاری  سه  ھرشیان کرده ش
  لهخت  ڕکی سه شه) ندی بازیان ربه ده(  بوو له وه ، ئه پشیان  مر چوونه حمودی نه مه

خ  که هند کاتژمرک ھز ستیپکردو، دوای چه دا دهردوو ال ھه نوان ی کورد شکاو ش
چاوساغی  به ،ندی بازیان ربه ده مان له  قاره  رده ژر به زامداری له  مر به حمودی نه مه
مای  مچه ی چه رمانده پشتر فه  ندی که وه مه ی ھه)ئاغا سلمان  ی مه موشیری حه(

اق ئر  ی گشتی سوپای ئینگلیز له رمانده فه ن الیه  لهحمود بوو،  سوپای شخ مه
 ستی به مه  بهغدا  بۆ به  وه دواتریش گواسترایه ،ستگیرکراو ده) ر ڕاڵ فرایزه نه ژه(

وه سه – دادگاییکردنی م  به ).48م، ل که رگی یه ، چیم دی، به د خواجه حمه ئه: ( رچا
لیۆنی ناسراو به کورد ( رتووکی ی په)36(  ڕه الپه  له) کاپتن الین(  کاپتن واس 

کانی باشووری  هڕووداوڕ  مه کانی کاپتن الین له رییه وه کان بیره نییهریتا بهب  عاره
ر  مجه  ڕامیاریری  فسه ئه  کات که ده  وه باسی ئه دا،)1929- 1919کوردستان 

 ستگیرکردنی ڵ ده گه ر له ھه.  وه حمودی دۆزییه سیسیل جۆن ئدمۆندز شخ مه
نھنی   ڕامیاریی  ه ندین کۆمه ن، چهی بۆ کوردستا وه کو ھنانه تاوه  وه مره شخی نه

تی  وه دهزراندنی  دامه و کوردستان ی ڕزگار پناوی له کوردی دروستبوو 
اکاری کورد، رزی وت، فید نگ، بهزی گ ه کۆمه: ( هموونی کوردی، بۆ نخۆ ربه سه

ڕاڵ  نه ژه( تی رکردایه سه  به  که ھزه ).یی کوردستانخۆ ربه سه و ران روه نیشتمان په
مان  ھه و و سلمانی رۆیشت ره دا به)18.6.1919(  ڕۆژی  له) ر فرایزهتیۆدۆر سر 
تی  و نیوی حکومه وت مانگ نی حه مه ته ، کۆتایی بهو سلمانی ناو   ش چوونهڕۆژی

 بوو، ھه  ی  ڕژهددا )18.6.1919-17.11.1918( نوان  له  کهباشووری کوردستان  
مریان  ی نهشخ  کان حمود، ئینگلیزه ی شخ مه که ردنهستگیرک ده دوای له . ھنرا

ستگیرکردنی  ر ده سه ی مانگک به نزیکهڕبوونی  غداو، دوای تپه بۆ به  وه گواسته
ی سزادا )25.7.1919( وتی ڕکه  لهئراقی  ئینگلیز ودادگای  بوو وه مردا، ئه شخی نه

یلسۆنی کۆمیسیاری بای ئاڕنۆد تالبوت و سر. رکرد بۆ دهدانی  دارهس له 
زووترین کات  به  که  پی باشبووه   نده ر چه ھهکانی خۆی  قسه ی گوره  بهریتانی،  به

کۆلۆن) م  بهبدرت،   دارهس له  ج بکرت و ی جبه مر سزاکه دی نهحمو شخ مه
له  ی که ، بیارهئراق  ریتانیا له به یی گشتی سوپا رمانده فه ی)جۆرج ماکمنسر 
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 خی ی  وه دوورخستنه و ساڵ  ده ی بۆ ماوه  بۆ زیندانیکردن   وهیگۆڕ  وه دارهسش
سر ئاڕنۆد تالبوت : ( هرچاو سه – ھیندستان  له) ھینگام(ی  بۆ دوورگهمر  نه

ویلسۆن، بالد مابین النھرین بین والءین خواطر شخصیة وتأریخیة، الجزء الثالث، 
،  وێ بمایه له) 24.5.1929(کو  تاوه ھهمر  نه شخی  بوایه ده  سزاکه ی گوره  به. )31ل
کی کوردستان  فشاری خه ژر له ،و ساڵ) 3( ی نزیکه ڕبوونی م دوای تپه به
 ھۆی الدان و به  وه،   ڕانیه و ماڵ مچه نی سلمانی، چهکا دانیشتوانی شاره و گشتی به

  ڕامیاریری  فسه ی ئه)ۆد سمیثگ(ی  هڕاسپاردر  سه له ،ر سۆن و ی مجه وه گواستنه
ویش  دواتر ئه  ،و سلمانی    دا ھاتۆته)1922(نۆی سای  مانگی  له  که ریتانیا به نوی

خۆشی  نه  دا به)31.5.1924( وتی ڕکه  لهیس  نداوی سوه که  کدا له شتییه ناو که له
ی بای ی سر پرسی کۆکسی کۆمیسیار وه دوای کۆبوونهناچاربوو  ئینگلیز ،مرد
و پیاوماقوونی  جیبزاده ڵ نه گه دا له)5.9.1922( وتی ڕکه  لهغدا،  به  ریتانی له به

 له ر ھه.  وه ڕننه بۆ کوردستان بگه مر ی نهحمود شخ مهن  بده شاری سلمانی، بیار
من،  ماندا نهنوان  لهساردی  ی وه بۆ ئه: (گوتی دا سر پرسی کۆکس که وه کۆبوونه
بت  لی کورد ده ، گهو جبت ریتانیا بیاریدا سلمانی به نشکۆی به تی خاوه حکومه

و ئاسایشی   ئارامی  و پارزگاری له  تزرن کی حوکمداری دامه زگایه خۆی ده
یتان ڕزگار یی وخۆ ربه سه ی  هو ئه ھیوای  ستۆی خۆی به ئه  خاتهان، بیبکات و  که شاره

ی  حمود شخ کاوه شخ مه:  رچاوه سه –ت دیاری بکردا وی داھاتوم کی که یه ماوه  له
حمودی  کانی شخ مه ر شۆڕشه سه فید له ی حه)تیف له(کانی شخ  فید، یادداشته حه
توانی دا )12.9.1922( وتی ڕکه  لهتادا  ره سه  سر پرسی کۆکس له). 83لفید،  حه

ر  مجه( ری یاوه به، دا)22.9.1922(  ڕۆژی  لهغداو، دواتریش  بۆ به   وه ڕنته شخ بگه
زراندنی  بیاری دامه م بۆ جاری دووه، و کوردستان بۆ   وه هڕنت گهیب )نۆئیل

.  باشووری کوردستان  بدات لهحمود  مهشخ  تی رکردایه سه  بهتکی کوردی  حکومه
ه نیا ن، ته ھیچ شتک بۆ کورد بکه  بووه نیازیان نه  کان، چونکه م ئینگلیزه به   ویستویان
،  وه نه زایی کورد کپ بکه هڕنگی نا دهندک گۆڕانکاری  ھۆی ھه کی کاتی به یه شوه به

  وره گهزیرو  دوو وهی  نامه سر  به  مه به نا ده م په و بۆچوونه ئه ڕاستیبۆ 
ی  قسه و ئراق   ریتانی له ی به)تماندا(کار یرشت رپه زگاکانی سه ی دهپرسکر به

 کی یه بروسکه  له  بریتییهیان  نامه م که یه  ، کهئراق  ریتانی له بای بهکۆمیسیارکی 
 –ر  م ڤیسکۆونت میلنه که ر یه ئالفرد میلنه(  وکاته ئه  که ، ریتانیایه نی بهزیری کۆۆ وه
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Alfred Milner, 1st Viscount Milner (وان  ی ماوه له   ، که بووهن
-10.1.1919(نوان سانی  ی ماوه له و  دا ژیاوه)23.3.1854-13.5.1925(

سر (دا بۆ )22.8.1919( ڕۆژی  له،  بووه دا پۆستی ناوبراوی ھه)13.2.1921
، تی و غدا ناردوویه به  ریتانی له ی کۆمیساری بای به)ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆن

ر  سه لهی پش  بۆی ھاتۆته  تازه  رجکی که ومهل ھه پی  بهریتانیا،  میری به: (ت ده
  وه م باره دا، له-کوردستان ی  ناوچه  لهئاسایشی پویست  بردنی ئازادی و ڕوه   به

واو  ی تهرتی به ڕوه بهجۆرک  ھیچ  بهریتانیا  میری به  ورپرسیار نازان به  خۆی به
 له  ئمه  ، چونکه بووه پشتر بوای پ ھه  ستۆی خۆی ناگرێ که ئه  کوردستان وه  له
ی خۆ ربه سهکی  میرییه  دابوو که ی مایدا وامان بیار)10( ڕۆژیی  هبروسک 

م ئستا  ین، به دا دروست بکه- کوردستان  دری خۆمان له ژر چاوه له خودموختار
ڕۆژی  پاشه  وه و ھۆیه یشتووین، به خراپ تگه  ئمه  وادیاره  و شۆڕشه دوای ئه

حوسنی :  رچاوه سه –ازی لدنین و  ئمه ست خۆیان و هد  ینه ده کوردستان ده
  له، 332م، ل که رگی یه بهم،  که چاپی یهتان،  وه ئیستراتژیی ده و کوردستان نی،  ده مه

 ڕۆشنبیریی ی سیاسی و وه زاز، بزووتنه قه مزی ڕه  له  که، 333میدا ل چاپی دووه
دا 114- 113، لترخی بیس ڕاستی چه تا ناوه  وه مه ھه رخی نۆزده کۆتایی چه  له کورد

 سای  لهر  ریتانیا ھه کان، به کۆۆنییه زیری ی وه بروسکه ی گوره  به).  ریگرتووه وه
 و کوردی تی  وه زراندنی ده دامه  ت به باره پشتیوانیکردنی خۆی سه  وه ه)1919(

.    وهڕاگرتو  باشووری کوردستاندا  ی کورد له وه ته کانی نه تییه وایه ته نه  دی مافه ھنانه
لۆرد جۆرج  (  که ریتانیایه ی به وه ره تی ده زاره وهکی  یه نامه میشیان  دووهی  نامه

دا )22.1.1924 - 23.10.1919(نوان  ی ماوه له ناسانیل مارکۆس کورزۆن، 
بۆ کۆمیساری بای دا )22.11.1919( ڕۆژی  له   ،) بووه  ریتانیا ی به وه ره زیری ده وه
تی  حکومه: (ت دهتیایدا ،  و وهنارد ی)ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆن(اق ئر  ریتانی له به
  ناکات له ک)ماندات(رشتیکردن  رپه سندی ھیچ سه دا، په ئاینده  ریتانی له به

ر  مجه(ھا  روه ھه. بۆ کوردستان  وه ڕته بگه تی تورکیا سه ناب دهو  کوردستاندا
وژکاریی )نۆئیل    :کات ری ئامۆژگاریمان ده وھه رجی گه مهس   حمود، به شخ مه ڕا

 .ربکرت کوردستاندا ده  تی تورکی له سه ده  پویسته -1
ڵ  گه له کردنی نهش دابه و کوردستان کتیی خاکی  یه پاراستنیرکردنی  مسۆگه -2

  .کان نسییه ره فه
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 تنی و کانی ئه ھاوشانی سنوورهتوانا  پی  بهب سنووری کوردستان،  ده -3
دا نیشته عاره کورد و  که بت  و خاکانه نوان ئهی ی وه ته نه  –جن  ب تیای

-1917(، المسألة الکوردیة ڤیچ الزاریڤ ۆنهیمیخائیل سیم(:  رچاوه سه
دا،  می رده سه  لهد عوسمان، کوردستان  حمه دکتۆر ئه+  93، ل)1923 ئاشتی

  له غدادا به  ریتانی له ی کۆمیسیاری بای بهویلسۆنتالبوت ئاڕنۆد  ).134ل
ر  ی مجه که رجه مه  ر س ھهک  یه بروسکه  به ،دا)26.11.1919( وتی ڕکه

وه سه -  دواوه  ڕاندۆته نۆئیلی گه خ  سوڵ ڕهد  مه محه(: رچا ھاوار، ش
م،  که رگی یه کوردستان، به خواروویی  که ته وه ده و  مان قارهحمودی  مه
  ). 458ل

خ   ڕامیاری ڕاوژکاریی ئیلنۆ ئدوارد ر مجهی ک یه نامهمیشیان   سیهی  نامه   ش
ی )بۆرد دیلیۆن(بۆ  دا)10.10.1922( وتی ڕکه  له  که ، ان بووهم حمودی قاره مه

  له  ، که نووسیوه ی)سر پرسی کۆکس( ریتانی بای به کۆمیسیاریسکرتری 
پی خۆش یا ناخۆش کورد،   دراب که  وه چم بیاری ئه وای بۆ ده(:  دا ھاتووه که نامه

ژر  له و ئراق ر  سه  کوردستان بخرته خواروویجۆرێ  موو ھه  بهب  ب، ده
و   کورد ناب بخرته  که  وه مه که ی ده جارکی تریش دووباره. تی ئراقدا ب سه ده نا

ندامانی  بژاردنی ئه بژاردن بۆ ھه ی ھه ناوچه  رکوک بکرێ به ر که گه ئه. ئراق
  بیاردراوه ئاشکرا به کان بوترێ  کورده  به  زرن، مانای وایه نی دامه مهنجو ئه
حمودی  ھاوار، شخ مه سوڵ ڕهد  مه محه:  رچاوه سه – ر ئراق سه  بخرتهرکوک  که

  ر له به). 484- 483، لم رگی دووه کوردستان، به خواروویی  که ته وه ده و  مان قاره
  گرنگیان بهکان  ئینگلیزه  لمنی که یسه ر نۆئیل ده مجهی  یه م نامه موو شتک، ئه ھه

تی  ویالیه(میان لکاندنی باشووری کوردستان  که کو ئاواتی یه ، به داوه نه پرسی کورد
راقی عاره  بوو به) موسناوی له   وه به ئوتی  رکردنی نه مسۆگه پ رکوکی  که و موس

 کان زهئینگلی دواتر.  وه کانیانه یمانه ھاوپه  به ھۆی عاره ، بهباشووری کوردستان
زۆر  باشووری کوردستانیان به و گرت رنه ند وه ھه یان به)نۆئیل ر مجه(کانی  پشنیازه

لی کوردستان،  کانی گه لماندنی مافه سه بری له   وه ی تریشهک الیه له لکاند،   وه ئراقه  به
و  شارۆچکه و سلمانی ردنی شاری بارانکتۆپ  ئراق به ریتانیا و بهسوپای  ر دوو ھه

کارییه کانی کوردستان وه دھاته مان کاتدا  ھه  له.  وه کانی کوردیان دایه می داوا
ر  ی مجه که نامه  له) باشووری کوردستان( کوردستان خواروویکارھنانی  به
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شاری   نه و)تی موس ویالیه(باشووری کوردستان   نه  لمن که یسه ده ،نۆئیلدا
کو باشووری  ، به بووه نه  وه به عاره  به و ئراق   کیان به یهندی پوهرکوک ھیچ  هک

وه کوردستان به  یش- رکوک شاری کهو،  خاکی کورد بووه  که  دیاره  وه یه که نا
ئاڕنۆد تالبوت .  سنووری باشووری کوردستاندا بووهنو  له و کوردی شارکی 

-27.5.1918(ی  ماوه نوان  له  ئراق، که  ی لهریتان ویلسۆنی کۆمیسیاری بای به
 نوان  لهمیسۆپۆتامیا (رتووکی  په  له،  بووه دا پۆستی ناوبراوی ھه)4.10.1920

میسۆپۆتامیادا   له  ی ئمه انهڕۆژو  ئه: (دا، نووسیوتی)1920-1917سانی  
کانی  نامهڕۆژین، زرن کان دامه به تی بۆ عاره کی تایبه هرتی به ڕوه بهمانویست  ده
ت بۆ  ویست حکومه یان ده و نه دا بووه که تی جوله سه ژر ده زۆری له به  که(ن  نده له

دژی   هبوو ک نگری وایان ھه مانیشدا الیه رله په  ھا له روه زرنرێ، ھه ب دامه عاره
ر  کاندا ھه هڕاپۆرت  ، له وه وانه ست ئه ده ین به ده نه  گه به ی وه بۆ ئه، )ب بوون عاره

بردو  بمان الده ی عاره ووشه کان و پاڵ کورده  ماندایه ئه  ایهبمان بدی کی عاره دکارییه به
  وه که ھنینه ده  دکارییانه و به بۆ ئه  ندێ نموونه ناو ھه جی داده ی کوردمان له ووشه

ی  موستیله ھناو ئه رده گۆڕ ده کانیان له و مردووه کوژراو  کان، ئینگلیزه به چۆن عاره
ھاوار،  سوڵ ڕهد  مه محه :رچاوه سه   - کشان  رده م ده ده  کانیان له زه  زو دانه
 م، که رگی یه کوردستان، به خواروویی  که ته وه ده و  مان قارهحمودی  شخ مه

  لمنی که یسه ده ک الیه له ،  ی پکردووه ئاڕنۆد ویلسۆن ئاماژه  ی که وه ئه ).259ل
 و کوردستان یی خۆ ربه سهو پالنی  خشه نه ک یه شوه ھیچ  بهو رگیز کان ھه هئینگلیز

تکی  وه زراندنی ده یاری دامهکو ب به،  بووه تی کوردییان نه وه زراندنی ده دامه
له ر،  سه  نه کی کوردستانیشی بخه یه پارچه  که  وه ناوی ئراقه به  بییان داوه عاره

ه باره خات سه رده وان ده وشتی ئه به ڕی بویژدانی و وپه ئه  وه تریشه یک الیه    ت ب
دیھنانی  به پناوی له   کوردستانیان کردووه، کورد و  له  یان که وره مکی گه سته

کانی خۆیان  موو تاوان و کرداره ھه داکان به عاره و خۆیان کانی ندییه وه هرژ به ئاوات و
  ره ھه  کاره کک له یه   بۆ نموونه،  هو  کورده ستۆی ئه  کانیان خستۆته به عاره و

  برینداره  به ر رانبه بهدا )18.6.1919( وتی ڕکه  له  کان که کانی ئینگلیزه تییه نامرۆڤایه
ڵ  گه بوو لهسووتاندنیان  نزین پداکردنیان و نجامیاندا، به کانی کورد ئه دیله

ری مامی شخ  ید عومه مانی حاجی سهدار لدانی پارزگاری سل به دان و نجه شکه ئه
 –ست سوپای ئینگلیز  ده  وتبووه دیلی که  به  مر تا گیان سپاردنی، که حمودی نه مه
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ر  سه فید له تیفی حه کانی شخ له عروف، یاداشته مال نوری مه که: ( هرچاو سه
ی   و قسه یه م س نامه ڕای ئه ره سه. )59-58فید، ل حمودی حه کانی شخ مه شۆڕشه

لدوانکی ئیدمۆندس   به  یان پکرا، ئاماژه ئاماژه دا وه ره سه  له  کهکۆمیسیاری ناوبراو 
  کانی کورد وه شۆڕشه(رتووکی  ی په)83(  ڕه الپه  جادی، له دین سه الئه عه  م که که ده

:  ی خۆیدا ئه که رتووکه په  دمۆندس لهئ: (دا، نووسیوتی)کۆماری ئراق کورد و
پم ). ن که ت بۆ کوردستان دروست ئه حکومه  که  یانوتووه رگیز نه کان ھه یزهئینگل
 ت و وان خۆیان حکومه ر ئه گه ، ئه دا بووینه ڕه و باوه له کان خۆشیان ئینگلیزه   وایه
ی  سایه  رگیز له کورد ھه  وه ن، ئه که بۆ کورد دروست نه خۆ ربه سهتی  وه ده

 وت و ستناکه تی خۆی ده وایه ته هتاترین مافی ن ره ت سه نانه بی، ته کی عاره میرییه
د  مه محه مژوونووسش  مه له  جگه.  وه بته ناوبردن ده ی له شه ڕه ھه ڕووی ڕووبه

حمودی  شخ مه(رتووکی  پهمی  که رگی یه بهی )385(  ڕه الپه  هلھاوار،  سوڵ ڕه
  مس ب، له: (ووسیوتی دا، ن)کوردستان خواروویی  که ته وه ده و  مان قاره

و  ئه: (نووسیوتیدا، )فصول من تأریخ العراق القریب(ی خۆیدا  که رتوکه په
وه بهتی  رکردایه ر سه سه ی له انهڕاسپارد تی به ڕر ئاڕن(  وه گشتییه رد تالبوت سۆ
نت  یه ک بگه خه  وا له  پویسته  یاند که گه ی ئه وه رچووبوو بۆ نۆئیل، ئه ده) ویلسۆن

و  نۆئیل ئه  و پویسته سلمانیدا پکدێ شتکی کاتییه  ی له هرتی به ڕوه بهو  ئه  که
ی مس ب،  که نووسینه ی گوره  به).  وه بکاته ڕوونک  حمودو خه بۆ شخ مه  هڕاستی

 ت و زراندنی حکومه بۆ دامه  ووینهرۆش ب په  به  کان نه ئینگلیزه  خات که ریده دیسان ده
  کو له روه ھه  گرنگ بووه  وه الیانه پرسی کوردیش به  ی کوردی، نهخۆ ربه سهتی  هو ده

  ، که  ی پکراوه ئاماژه ویلسۆن ریتانی بۆ ئاڕنۆد زیری کۆۆنی به ی وه که نامه
کۆڵ خۆیانی   وان له ئه خۆیان وکورد ست  ده  ینه دهبڕۆژی کوردستان  وت دوا  یانه ده

     .  وه نه بکه
موس  تی ویالیه  لهکیان  یهڕاپرسیدا )18.2.1919( وتی ڕکه  لهکان  ئینگلیزه  وایهگ  
 کورد، کریستان، تورکمان و  به  ته و ویالیه ی دانیشتوانی ئه زۆربه  کهنجامدا،  ئه

،  وه ره ی سه یهڕاپرسیو   ت به باره سه.  داوه بی نه تکی عاره سه نگیان بۆ ده ب ده عاره
رزی ئینگلیز  به پایهری  فسه ئه  که  ی کردووه وه ، باسی ئه رچیور سو جم عومه نه
)ج تی  ی ویالیهرباز سهرمانداری  ی فه)ن چمهیل ئیڤیلیونالد ری فسه ئه و موس 

  که(کان  کان، ئزیدییه کورده  که  کردووهی  وه باسی ئه شاری موس،  ڕامیاری
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تکی  سه دهزراندنی  دامه  لهنگیری  هکان الی و کریستانه )ر کوردن وانیش ھه ئه
رشتی کردنکی  رپه سه  وه موویان پکه ھهکو  ، بهموستی  ویالیه  له ن بی ناکه عاره

نجم عمر سورچي، مصیر والیة الموصل : ( هرچاو سه –زانن  باشتر ده  به ئینگلیز
کوردیان کان بۆچوونی  ئینگلیزه). 304، ل2000مابعد عام ) کوردستان الجنوبیة(

ری  فسه ئه ڕاپۆرتکی  له  زانی، بۆ نموونه ده باشپشتریش   و پرسه ت به باره سه
 وتی ڕکه  له  ، که)ن چمهیل ئیڤیلیونالد ج(رزی ئینگلیز کۆلۆن  به پله

ئاڕنۆد تالبوت سر (غدا  به  ریتانی له کۆمیسیاری بای بهبۆ دا )22.12.1918(
تی موس  بۆچوونی دانیشتوانی ویالیه  ت به باره سه ، وه رزکردۆته ی به)ویلسۆن

  بی، له سرای عاره غداو به تی به ویالیه ر دوو ھهڵ  گه له  که ته کگرتنی ویالیه ر یه سه له
ن باسی  لیچمهجالد  دا که ڕاپۆرته  له. ناوی ئراق تکی نودا به وه ی ده چوارچوه

دوو   ، کهکوردن تی موس ویالیهی دانیشتوانی  وهنی  وه مه الی که به  کات که ده  وه ئه
چیای  ینکا هئزیدیی. بن دژی عاره توندی به  ،ن و پارزگاکهر سی دانیشتوانی  سه له

ژر  وت له وان نایانه ئه  که  وه کردۆته  وه ر ئه سه ختیان له تکا جه  ، بهن-نگال شه
ر  به لهوام دان  رده کی به ڕاوکیه ده  ، لهو بژین یان موسماندا بی تکی عاره سه ده
وه ھه به .  زوور بووه دره  ریف له شه ری نونه ی وه ئه کانی  واوی کریستانه ته  مان ش

 ش کلدان و وانه ن، له که ده ریتانیا وخۆی به هڕاسترشتی  رپه نگری سه که الیه ته ویالیه
 ترسی  لهئستا بوون،  کان نسییه ره نگری فه پشتر الیه  کان که کاسۆلیکه

ئاڕنۆد تالبوت سر :  رچاوه سه –   وستی خۆیان گۆڕیوه بی ھه وایی عاره رمانه فه
الجزء الثاني، ویلسۆن، بالد مابین النھرین بین والءین خواطر شخصیة وتأریخیة، 

  نده وه ب ئه عاره  ی ڕژهو  ژماره  ی که وه بۆ ئه  که یه ش نیشانه مه ئه). 363- 362ل
وانیش  ئه  ، بۆیه ی کورد ژماره و  ڕژهچاو  له  م بووه کجار که و یه بووه نه
  کان که ک دی کورده وه ن، نه بی بده تکی عاره نگ بۆ حکومه ده  ویستووهنیا نه

خۆیان یاخود ، و نجنن به خۆیان  له  تی موس بووینه کی ویالیه ره ی سه پکھاته
تیان  سه ب ده ر عاره گهگینا  ، ئه وه نه کان بکه وردهی ک تۆه و قڕترسی  تووشی مه

کانی خۆیان  داواکارییه  و تۆقاندن شه ڕه ھه  م به رده یان زۆرب ھه ژماره و ب ھه
سند  موو شتک په ھه و گونجنن بت خۆیان ده تیان نه سه ر ده گه ، خۆ ئهپنن سه ده
دت ڕۆژکو  تاوه ،ن که ده و  ن، ئه چمهیی ل یه م قسه لماندنی ئه بۆ سه .بن ھز ده بهک دا

  وت که رکه ده ، وهنجامیدا دا ئه)18.2.1919( وتی ڕکه  له  گوایهئینگلیز   که ی ڕاپرسیه
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تکی  سه ده  به) باشووری کوردستان(تی موس  دانیشتوانی ویالیه کورد وی  زۆربه
نھنی خۆیدا  ڕاپۆرتکی  له ،ریتانی هکانی ب رپرسه به  کک له یه . بووینه بی قایل نه عاره

رتووکی  می په رگی دووه به ی گوره  بهدا  و ساله له(دا )1921(کۆتایی سای   له  که
  له ک ر یه ھه، 105کوردستان، ل خواروویی  که ته وه ده و  مان قارهحمودی  شخ مه

دا )14.11.1919( وتی ڕکه  له  ، که)Kaptin L. E. Nolder(ر  نۆلده. ئی. ن ئکاپت
لغوالمی، ثورتنا في  بدولمونعیم ئه عه(رمانداری سیاسی شاری موس  فه  کرا به

 .R. F(جاردین . ئف. ئاڕو )83، ل1966بغداد  –شمال العراق، مطبعة شفیق 
Jardine(  ئه  له رپرس بووینه ری به فسه موس( ،نهی به بۆ نوریتانی  ری با) رس

  که که خه  واز له واوی ته به ر  گه ئه: (، نووسیوتی وه دۆتهرزکر بهی )پرسی کۆکس
کان،  کان، کریستانه واوی کورده ته  وکاته ن، ئه نگ بده ئازادی خۆیان ده به و بھنرت

تی  ک حکومه یه شوه ھیچ  بهکان  به عاره  جووتیاره  زۆرک له و کان ییهئزید
کو  ا، بهد ته م ویالیه بی له تکی عاره سه ده  ند نابن به پابه و بییان ناوت عاره
 ن الیه  له) باشووری کوردستان(تی موس  ی ویالیه)تماندا(رشتیکردن  رپه سه
، )1921(یرانی سای  حوزه ڕاپرسی ).زانن کی باشتر ده یه چاره  ڕگه به  هریتانیا و به
وه به ڵ یسه شا فهبژاردنی  بۆ ھه  گوایه  که باسکراوه  مجۆره ی به که مهنجا ئه،  چووه ڕ  
شا  دژی  لهرکوک  کهپارزگای ی دانیشتوان، و هبوو شدار نه سلمانی بهدانیشتوانی   که
زراندنی  رجی دامه مه موس به ولر و ھهپارزگاکانی دانیشتوانی دا، اننگی ڵ ده یسه فه

ی  زۆربهش چی تائستا که. ڵ دا یسه فهشا نگیان بۆ  دهناوخۆیی کی کوردی  میرییه
کان  به عاره  ره هتوژ ران و نووسه، ، مژوونووسانڕۆشنبیرانداران،  تمه سیاسه

+ وا  ینه نه(موس  ولر و ھهکانی  کوردی دانیشتووی شاره  ن که که ده  وه باسی ئه
تی  حکومه ڵ و یسه نگیان بۆ فه دا ده)1921( یرانی سای گشتپرسی حوزه  له) دھۆک

المجلس (رتووکی  په  له ،می دھه لئه ئهھاشم ر  فه د موزه مه م محه به،  ئراقی داوه
به ات، ک ی ئراق ده لی شای تازه یسه کی شا فه یه نامه  به  دا ئاماژه)التأسیسي العراقي

سر (بۆ کۆمیسیاری با   که) 22.12.1921( وتی ڕکهی )399- 384(  ژماره 
گشتپرسی داھاتوودا   له  کات که ی با دهر نونه  و، داوا له ی ناردووه)پرسی کۆکس

ک کوردانی  وه ، نه وه رکوک بگرته که و سلمانی کانی  نیا دانیشتوانی شاره ته
ی شا  و داواکارییه ئه می وه  لهم  به.  وه شیمان ببنه موس په ولر و ھهدانیشتووی 

وه یه وه کردنهڕوونم  ئهسر پرسی کۆکس کۆمیسیاری با،  دا یسه فه ی  وانه ئه: ( ی دا
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و  ولر، ئیتر ئه ھه کو ئاکرێ، زاخۆ، دھۆک و وهڵ  یسه نگیان دابوو بۆ فه ده
  ماده  لهکو  وه  خۆیان ھنابت که مافی  لهوازیان   که  نییه  وه یان مانای ئه نگدانه ده
  ی که وانه ئه  ، چونکه ستنیشان کراوه دا بۆ مافی کورد ده یمانی سڤره ی په)64(

و  شداری کردنیان له به  ووتبوویان که ئاشکرا به کاتی خۆیدا  نگیان دابوو له ده
ی )64(ی  ی ماده و مافه ئه  یان لناگرێ که وه ئه ی ڕگهڵ  یسه یان بۆ فه نگدانه ده

دانیان   که  بووه  وه نیا بۆئه ته  وانه نگدانی ئه ده  وه رئه به له. کیس بچت یان له سڤره
  یان لناگرێ ببن به وه ئه ی ڕگه  مه ئه  کو شای ئراق که وه  ن شکۆتانا ناوه وهخا به
  ی که یمانی ئاشتیه و په ر ھاتوو ئه گه ، ئهخۆ ربه سهتی کوردستانی  وه ده  شک له به
 –ریگرت  تکی کوردی سه ی پکھنانی حکومه رباره کرێ ده کاندا ده تورکهڵ  گه له

ی  که ته وه ده و  مان قارهحمودی  ھاوار، شخ مه سوڵ ڕه د مه محه :رچاوه سه
نیا چاپی  من ته  وه داخه م به به ).57- 56م، ل رگی دووه کوردستان، به خوارووی

دا  وه دوای ئه و، زۆر به یه م ھهم دھه لئه ر ئه فه موزهد  مه محه کانی رتووکه می په دووه
مژوونووس   الیدابت، که دام چاپی دووه  چت له پده  که  وه مدۆزییه ڕام نه گه

رتووکی  ی په)1976(می سای  که چاپی یه  به  ستووه پشتی به سوڵ ڕهد ھاوار  مه محه
ی )44(  ڕه الپه  لحاج، له زیز ئه دکتۆر عهم  ، به  رگیش بووه ک به نیا یه ته  ، کهناوبراو

  کانی ڕه الپه  ت، له ال عزه مهحمود  و مه )القضیة الکوردیة في العشرینات(رتووکی  په
تی  ی سیاسه ته ناو مه تی کوردستان له حکومه(رتووکی  ی په)153- 152(

  ھاوار له سوڵ ڕهد  مه محه  که  مان شتیان کردووه دا، باسی ھه)ریتانیدا به
ت  باره چی سه که.  ریگرتووه می وه دھه لئه ر ھاشم ئه فه د موزه مه ی محه که رتووکه په
  لهم  دووه ڕاپرسیو  )18.2.1919(م  که یه ڕاپرسی ،ڕاپرسی ر دوو ھهو نا به
الموصل تقریر لجنة عصبة   والیه(رتووکی  ی په)49(  ڕه الپه  ، له)1921یرانی  حوزه(

، 1925- 1924البریطاني حول والیة الموصل  –األمم الخاصة بحل النزاع الترکي 
زۆرتر تیشک  پناوی له (  ھاتووه  ،دا)مراجعة وتحقیق عبدالرزاق محمود القیسي

ی پرسی  وه شاندی کۆمیسیۆنی توژینه(  که کانی پشوو، شانده یهڕاپرسیر  سه خستنه
  ریتانی کرد که تدارانی به سه ده ریتانی و به تی حکومه  داوای له) تی موس ویالیه

  ی که زانیارییانه و م له به. کانی بدات کارییه ورده ڕاپرسی ر دوو ھه  ت به باره سه
 ڕاپرسیدا )1921( سای  له  و نه)1919( سای  له  نه  وت که رکه ، ده که شانده  درانه

ڵ  یسه نگی بۆ شا فه کورد ده  ی که وه زۆرتر دنیابوون له پناوی له ). دراوه نجام نه ئه
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الکورد (ووکی رت ی په)291(  ڕه الپه  باسیلی نیکیتین له ڕوسیا تناسی ڕۆژھه،  داوه نه
وتی ،دا)دراسة سوسیولوجیة وتأریخیة ی بای  سته ده ڕاپۆرتی: (نووسی

مانگی  نوان  له  ، که وه کاته ده  وه ر ئه سه خت له ئراق جه  ریتانی له به رتی به ڕوه به
شدار  کان به ، کورده)1922(کو مانگی مارسی سای  دا تاوه)1920(ری  ئۆکتۆبه

               ). ڵ بۆ پادشای ئراق یسه بژاردنی شا فه ھهنگدان بۆ  ده  له  بووینه نه
دا )22.9.1922( وتی ڕکه  لهکان  م پکرد ئینگلیزه کو ئاماژه روه ی ھه وه دوای ئه  

فید،  تیفی حه چی شخ له که( وه ڕانده بۆ کوردستان گه ران نده ھه  حمودیان له شخ مه
کانی  ر شۆڕشه سه فید له تیفی حه کانی شخ له یاداشتهرتووکی  ی په)88(  ڕه الپه  له

هکی  دا خه)18.9.1922( ڕۆژی  له: فید، نووسیوتی حمودی حه شخ مه   سلمانی ب
  وه رانانه نزیک شاخی به  ، لهرێ و ده  ، ھاتبوونه وه همندا و بچووک، ژن و وره گه
می باشووری  تی دووه حکومه ، ) وره فاو گه وه وای به ستابوون، بۆ پشوازی پشه وه

خ  رمانی فه فه  دا به)9.10.1922( وتی ڕکه  کوردستان له رمانداری کوردستان ش
بیاری   ت بوو به تایبه  رکرد، که ی ده)1(  رمانی ژماره فید فه حمودی حه مه

  بهدا )10.10.1922( ڕۆژی  لهھا  روه زیران، ھه رۆکی وه سه ت و زاره زراندنی وه دامه
تی  حکومه  وه حموده مهشخ  ن الیه  له) 2(  رمانی حوکمداری ژماره فه ی ورهگ

  دا به)22.11.1922( وتی ڕکه  لهمر  شخی نهیش دواتر .نرا یه ڕاگهکوردستان 
رگی  ، چیم دی، به د خواجه حمه ئه:  هرچاو سه – شای کوردستان  بیارک خۆیکرد به

دا شخ 1922می  تشرینی دووه  له(: نووسیوتی  که ،)129-116(کانی  ڕه پهم، ال که یه
کوردستان،  ڕۆژی ی ڕۆژنامه  له  کهحمود بانگی شای کوردستانی بۆ خۆیدا،  مه
و  حمود تی شخ مه رمانی بانگی شایه فه ، دا)6.12.1922( وتی ڕکهی )3(  رهژما

رمی  فه ی ڕۆژنامهکوردستان  ڕۆژی ی ڕۆژنامه .) وه کانی بوکردۆته پیرۆزباییه
  لهدا )15.11.1922(وتی ڕکه  لهی  م ژماره که یه  ، که مر بووه ی نهی شخ که ته حکومه

بانی، کوردستان والحرکة القومیة  الل تاه جه: (رچاوه سه -  رچووه شاری سلمانی ده
  ، بۆیهمابوو کان نه ئینگلیزه  ڕی به مر باوه شخی نه ی وه ر ئه به له). 59الکوردیة، ل

 کان و ، بیارهنجام بدات و وان ئه به ڕاوژکردن ب  بهکانی خۆی  یویست کاره هد
بھاوژت،   هیانخۆ ربه سهی کورد  وه ته کانی نه  مافه  بهیشتن  پناو گه کانیش له نگاوه ھه
تی باشووری  بۆ حکومه ی زۆر کرد کشه کان ده ئینگلیزه  وای لهش  مه ئه  که

کان،  ئینگلیزه  حمود به مهیی شخ  بۆ ب متمانه! ن بکهروست سلمانی د  کوردستان له
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 و ڕاست  وێ تا به ت ئهڕاست: (ت ده  که  وه دنینه  کو نموونه ی ناوبراو وه و لدوانه ئه
  ته م حکومه زراندنی ئه بۆ دامه نن و تی کوردا نه حکومه  دان به کان ئینگلیزه وان ڕه

خۆمیان بۆ   نیم که  وه مای ئه ته  خشن به به ی نه ئمه  به  پویسته  ک که تییه یارمه
 و ئراق حلمی، یاداشت کوردستانی  فیق ڕه: رچاوه سه – وه ئاگره  مه بخه

  ).  61م، ل شی سیه حمود، به کانی شخ مه شۆڕشه
  که  دا شاندکی کوردی که)2.11.1922( ڕۆژی  لهمر  نه حمودی پشتر شخ مه  

مین  ئاغاو تاھیری ئه  مه حهرزنجی،  د به حمه ید ئه سه(  له ک ر یه هھ  پکھاتبوو له
ڵ کۆمیسیاری بای  گه لهغداو  بۆ بهبوو کرد هوان ڕهمیان  که یه تی رۆکایه سه  به ی)ئاغا
.  کۆبۆوه)  سر پرسی کۆکس کۆمیسیاری با بووه  وکاته ئه(غدا  به  ریتانی له به

: دا داوایکرد و دانیشتنه لهو س پکھاتبوو  که  اردهچو  له  که  ی کورد که شانده
  ی که و ناوچانه موو ئه بناسرێ، ھه رمی فه  بهیی باشووری کوردستان خۆ ربه سه(

ۆ   شک بن له به  ی دانیشتوانیان کورده زۆربه باشووری کوردستان، کۆمیسیۆنک ب
ی  پله  مود بهح ئراق پکب، شخ مه و کوردستان دیاریکردنی سنووری نوان 

خولی   ی له سانه و که ئه ی باشووری کوردستان بناسرێ و)مدارحوک(رماندار  فه
یی کوردستان  وه ته نی نه نجومه بژردرن، ناوکی ئه ده بژاردنی ئستا ھه می ھه دووه

رگانی  رخی کورد، وه دڤید ماکداول، مژووی ھاوچه : هرچاو سه – پکبھنن
، 2002سلمانی  –، باشووری کوردستان ڕوونی  ، چاپخانهکر خۆشناو بوبه ئه
  ). 353ل
حمودی  سیاسی شخ مه ڕاوژکاریر نۆئیلی  دا مجه)15.11.1922( وتی ڕکه  له  
فید  حمودی حه بۆ حاکمی گشتی کوردستان شخ مه  غداوه به  کی له یه مر، نامه نه
گورجی   غدا، به به  یشتمه ک گهکات( :نووسیوتیدا  که شکی نامه به  لهو،  ووهدنار

ئستا ناتوانین پرسی   کردو، بۆی باسکردم که  کۆمیسیاری باوه  م بهندی پوه
تی ئراق  ، حکومهڵ و یسه ر شا فه گه پ بنین، ئه یی کوردستان کۆتاییخۆ ربه سه
کرد،   وه ه یسه شا فه  م بهندی پوهکی نھنی  یه شوه ، به مه بۆ ئه. ن که سندی نه په
  که  یه وه ش ئه مه ڕۆکی ئه ناوه.  وه بته بوده ئاشکرا به   مزوانه یمانک به په  یشتینه گه

ی سنووری  چوارچوه  لهی کوردی خۆ ربه سهتکی  حکومه  یه کوردی ئراق بۆی ھه
: ووتی  وه ی دانانی سنووریشه باره  نشکۆ له ھا خاوه روه ھه. زرنت ئراقدا دابمه

  یه ھه  ندک ناوچه ، ھه یه واویان ھه یی تهخۆ ربه سهزووی  کان ئاره ر کورده گه ئه
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 سنووری له   ، پویسته یه ھه  وه به ئابووری عاره تی و یه ژیانی کۆمه  به ندی پوه
هندی پوهوت  یانه ده ن و که زوو ده کان ئاره ر کورده هگ ئه.  وه ئراقدا بمننه   یان ب

. ن که زی پ ده حه  ن که ش بکه نهو ناوچا توانن داوای ئه ده. بت ھه  وه اقهتی ئر حکومه
کات،  ده  وه پویست به  م باسانه التان، وتووژ کردنی ئه  ئاشکرایه کو روه ھه

. گفتوگۆ  وته تی ئراقدا بکه ڵ حکومه گه ، لهبت و ھه  رمی کورد لره ی فه ندهنومای
 :رچاوه سه -  کو بۆم باسکردی روه ھه  قۆناغهم  ئه  تهیش نووسی کوردستان گه چاره

خ  ر شۆڕشه سه فید له تیفی حه کانی شخ له عروف، یاداشته مال نوری مه که کانی ش
م  ڵ ھه یسه کانی نۆئیل بت شا فه قسه ی گوره  به). 100- 99فید، ل حمودی حه مه

م  ی ئراقداو، ھه چوارچوه  له  بووه ی کوردی ھهتک وه زراندنی ده دامه  ڕی به باوه
رجک  مه  ، به بووه واو ھه ی کوردی تهخۆ ربه سهتکی  وه زراندنی ده دامه  ڕی به باوه
یان   رانه کو سه ب وه عاره  خاکی باشووری کوردستان بدرت به  ندک له ھه
   ! رفتره سه
، غدا به  له  ارهمان شاند دووب دا ھه)1922(ری سای  مانگی دیسمبهتای  ره سه  له  
دا )ڵ کوڕی حوسن یسه فه( زراوی ئراق دامه  ی تازهشا ڵ سر پرسی کۆکس و گه له

ئاغاو   مه حه(  که شانده دا)22.12.1922( ڕۆژی  لهو  و مانگه ر له ھه .وه کۆبوونه
یان  وه ره کانی سه داخوازییه و رکوک  کهبۆ   وه هچوون  دووباره )مین ئاغا تاھیری ئه

خ  کورد وواییکردنی  و بۆ دنه و دانیشتنانه دوای ئه ر دوا به ھه ،  وه کرده رهدووبا ش
تی  حکومه ر دوو ھهدا )24.12.1922( وتی ڕکه  له ڕۆژی دوو دواحمود،  مه
 دانپدانان بوو به  رکرد که یان دهش ھاوبه  نکی یاند ڕاگه  جووته  بهئراقی  ریتانی و به

 ر دوو ھه ی که شه ھاوبه  نه یاند ڕاگه .باشووری کوردستانتی  زراندنی حکومه دامه 
تی  زاره ی وه)28.11.1922( وتی ڕکهی )676(  ی ژماره بروسکه  به وت،

نه به یکان ۆنییهکۆی به ریتانی ناردرابوو بۆ نوراق   ریتانی له ری بالهویش  ئه  ،و ئ  
خ (  ی به یه و بروسکه ی ئهڕۆک کی ناوه ی زاره شوه دا به)24.12.1922( ڕۆژی ش

حمودی  شخ مه  به ی وه بۆ ئه ،ی کفری شارۆچکه  له  یاند ڕاگه) ریم بدولکه عه
  له خۆ ربه سهتکی کوردی  زراندنی حکومه دامه  به   و دانپدانانه ئه. نت یه ڕابگه

  هکئراقی  ریتانی و بهکانی  ته حکومه ر دوو ھه ن الیه  لهی ئراقدا  چوارچوه
ریتانیای  ن شکۆی به تی خاوه حکومه ر دوو ھه(: تی یه که قه ده  مه ئه  ،بووندرا یه راگه
ئراقدا  سنووری له   نن که دا ده و کوردانه مافی ئه  تی ئراق دان به حکومه و  زن مه
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کورد   زرنن که دا دابمه رمانه و ھه تی خۆیان له تکی کوردی تایبه تا حکومه ژین، ده
  موو توخمه ھه  ن که که داواده ردوو ال ھه. کانیان پکدنن ی زۆری دانیشتووه هزۆرب

و شوازی  ر شوه سه ناوخۆیاندا له زووترین کات له  جیاجیاکانی کورد به
رمی  شاندکی فه و ون یخوازن، رکبکه خۆیان ده  کهی  ته و حکومه زراندنی ئه دامه

 و  ڕامیاری  ییهندی پوه ر سه گفتوگۆکردن له ستی به مه  غدا به خۆیان بنرن بۆ به
تی  حکومه ر دوو ھهڵ  گه ب له داھاتوودا دروست ده  له  کانی خۆیان که ئابوورییه

ز،  به مال نه دکتۆر جه:  رچاوه سه – تی ئراق حکومه ریتانی و بهنشکۆی  خاوه
 149-148محمود الدرة، القضیة الکوردیة، ص+ 103ی، ل که شۆڕشه و کوردستان 

و  ستی ئه به مه). 123، لدا20-19 ی ده سه له  کریس کۆچیرا، مژووی کورد +
  بوو به نیا لکاندنی باشووری کوردستان ب، ته عاره ئینگلیز وی  شه ھاوبه  نه یاند ڕاگه

کانی کورد  تاترین مافه ره سه  ڕیان به کیان باوه گینا ھیچ الیه وه، ئه به ئراقی عاره
تی  زاره ی وه نامه ی گوره  به،  و که شه ھاوبه  نه یاند ڕاگهرچوونی  ردوای ده ھه.  هبوو نه
زگای  ی ده)1.1.1923( ڕۆژیی )1(  ژماره ڕاپۆرتی )371/9009(  ژماره  وه ره ده
سر پرسی کۆکسی کۆمیسیاری با شا   ی ئراق، که)رات موخابه(واگری  ھه
مانای  ک به یه شوه ھیچ  به  نه یاند ڕاگهم  ئه: ( کهی  وه له  وه ی دنیاکرده یسه فه

دیڤید :  هرچاو سه –ئراق   له  ئابووری کوردستان نییه ی سیاسی و وه جیابوونه
 وتی ڕکه  لهھا  روه ھه ).354م، ل که رگی یه رخی کورد، به ماکداول، مژووی ھاوچه

یانکیان  به  غداوه به دیۆیڕا  ئراقدا له  ریتانی له تدارانی به سه دا ده)24.2.1923(
ی  وه بیانۆی ئه  به  یاند ڕاگهتی کوردییان  ی حکومه وه شاندنه وه تیایدا ھه  ، که یاند ڕاگه
و،  کردووه فتاری ڕهئینگلیزی دابوو   به  ی که نانه و به حمود دژی ئه شخ مه  گوایه  که

تی کوردستان کرد،  رانی حکومهزی نی وه نجومه ندامانی ئه حمودو ئه شخ مه  داوایان له
لبرت  ئه: ( رچاوه سه -   وه سته ده  ن به خۆیان بده ێ وڕ  ونه غدا بکه و به ره به  که

رگانی دکتۆر  العراق في سنوات االنتداب البریطاني، وهمیخائیلۆڤیچ مینتیشاشڤیلی، 
 و ڵ یسه فه کۆکس بۆ شای  وه و دنیاکردنه ڕای ئه ره سه). 325ھاشم ساح تکریتی، ل

دارانی به سه ی ده نه یاند ڕاگه ند مانگک  ڕبوونی چه دوای تپه، غدا به  ریتانی له ت
بیاری   کهئراق،  ریتانیا و بهی )24.12.1922(ی  که شه بهوھا  نه یاند ڕاگهر  سه به

هئراق  ریتانیا و بهتی  حکومه ر دوو ھهتکی کوردی دابوو،  زراندنی حکومه دامه   ب
 ڕۆژیی )371/11460(  ریتانی ژماره ی به وه ره تی ده زاره ی وه نامه ی رهگو
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سای   تای ره سه له ، کاتی خۆی  نووسیوهی بوردیون بۆ ئامری )10.2.1926(
م  ھه ریتانیا و بهنشکۆی پاشای  تی خاوه وه م ده ھه: (  که ووهیاند ڕایانگهدا )1923(

م  رچوونی ئه کاتی ده تا له ھه کان کورده   هک  و ھۆیه تی ئراق، ئستا به وه ده
م  کۆششکیان بۆ ئه وڵ و ناوخۆیان پکبن و ھیچ ھه یانتوانی له نهشدا  یانراوه اگهڕ

تی  وه زراندنی ده دامه ی باره له کرد،  تییان نه یان پشنیازکی تایبهکرد،  نه  پرسه
   – زانن ئازاد ده واوی هت به گفتک  ر کۆت و ھه ر رانبه به  لهکوردی، خۆیان 

 ).358م، ل که رگی یه رخی کورد، به ڤید ماکداول، مژووی ھاوچهد: رچاوه سه
 ر دوو ھهچووبوو،  نه  نه یاند ڕاگهو  ڕبوونی ئه ر تپه سه ی چوار مانگ به نزیکه

 ،کیان مۆرکرد یه  وتننامه ڕککه دا)23.4.1923( وتی ڕکه  لهریتانیا ئراق  تی به وه ده
 ن الیه  لهبردنی پارزگای سلمانی  ڕوه به  ت به باره بیاری پشووی ئینگلیز سه  که

پارزگای   که  وه ک بدۆزرته یه چاره   ڕگهو،  وه  شته بوه ھه  کۆمیسیاری باوه
ه یه  به دا بکرت و گه له فتاری ڕهراقی کی ئ کو پارزگایه ناوبراو وه   کجاری بکرت ب

رگی  رخی کورد، به دیڤید ماکداول، مژووی ھاوچه :رچاوه سه -ئراق  شکی به
  وه ره ی سه ند کارانه و چه ئراقی به ریتانی و بهتی  حکومه ر دوو ھه ).357م، ل که یه
دا )1923(وتی سای  مانگی حه  کو له ستان، به وه کوردستان نه کورد و دژی  له
تی  حکومه یاندنی ڕاگهتیایدا   ، که یاند ڕاگهکیان یان زیرانی ئراقی به نی وه نجومه ئه
تی کوردی  زراندنی حکومه بیاردانی دامه  ت به باره تی ئراقیان سه حکومه ریتانی و به
ت دانیشتوانی  حکومه  که بوو یاند ڕاگهنیا  ، ته وه شانده وه باشووری کوردستان ھه  له
کارھنانی  به  ناچار ناکات به)  کوردستانهباکوور   ستیان له به مه(زاکانی باکوور  قه

ریف، المسألة  زیز شه عه: ( رچاوه سه –کاندا  رمییه فه  نووسراوه  بی له زمانی عاره
  که ته وه ده ر دوو ھه ک الیه له ،  ر سوڕمانه جگای سه). 59الکوردیة في العراق، ل

تکی کوردی،  وه زراندنی ده مهدا ستی به مه  به  رکردووه شیان ده ھاوبه ینک یاند ڕاگه
ن،  که و کۆسپی بۆ دروست ده نییه  که نه یاند ڕاگهجکردنی  جبه  ڕیان به خۆیان باوه  که
و  که شه ھاوبه   نه یاند ڕاگهکردنی  ج نه ئۆبای جبه  وه تریشه ی الکه له چی  که

   !خۆی ستۆی کورد ئه  خه تی کوردی ده وه زراندنی ده مه دانه
خ  می حکومه رده سه  له  بگوترت که  وه ئه  پویسته  نی باسه ی شایه وه هئ   تی ش
کو ئۆرگانی  وه) أمید إستقالل –ئومدی ئیستیقالل ( ی ڕۆژنامهمردا،  حمودی نه مه

)  ڕامیاریتی و  یه رمی، کۆمه بی، فه ده ئه(کی  هی ڕۆژنامه  ، که رچووه ت ده حکومه
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  ی)98(  ڕه الپه  ر، له لی عومه کو فاروق عه روه ھه.  رچووه هی جارک د فته ھه ، بووه
دا )1939-1914کان  راییه ئراقدا به  ریی کوردی له گه نامهڕۆژ(رتووکی  په

  شی که و دوا ژمارهدا)20.9.1923( وتی ڕکه  لهمی  که ی یه ژماره  باسیکردووه که
   .  رچووه دا ده)15.5.1924( وتی ڕکه  له  پنج بووه بیست و  ژماره

 ریتانی و بهتی  مه حکو ر دوو ھهی )24.12.1922(ی  که شه ھاوبه  نه یاند ڕاگه  ر له به  
ست ڕن دریک ئهیجۆرج فر( م ریتانی جۆرجی پنجه وکاتی به پادشای ئهئراقی، 

-3.7.1865( نوان  له  که، )George Frederick Ernest Abert -  ئابرت
دا شای )20.1.1936-1910(سانی نوان  ی ماوه له  و دا ژیاوه)20.1.1936

خ  رۆکایه سه  تی کوردستان به زراندنی حکومه ی دامه بۆنه  به،  ریتانیا بووه به تی ش
مر  بۆ شخی نهدا )3.12.1922( وتی ڕکه  له  کهکدا  یه بروسکه  فید، له حمودی حه مه

ئومد . ین که یی کوردستان دهخۆ بهر سه و ری وه خته پیرۆزبایی به  ئمه( :نووسیوتی
ر  دکتۆر مارف عومه :رچاوه سه – وتندا بت پشکه  لهر  ھهتیمان  ین دۆستایه که ده

ه یاند ڕاگهم  ھه). 65لی کورد، ل یی گه وه ته تی یاسایی نونه سایه ی که کشه، گوڵ   ن
ی )م جۆرجی پنجه( ی که م پیرۆزباییه ریتانی ھه به و ئراقی تی  ی حکومه که شه ھاوبه
و  ت به باره ، سهتاندنی کورد بوو ه خه ھه و ریتانی، زۆرتر بۆ خافکردن ی بهپادشا
ر گوڵ زۆر  دکتۆر مارف عومه ڕاستی  بهریتانیا،  به – ی ئراق شه ھاوبه  نه یاند ڕاگه

ی  وه جیاکردنه و کوردستان شکردنی  دابه  وه ئه  پی وایه ک الیه له   جوانی بۆچووه که
نگاوی  یاخود ھه  هک تایه ره سه و کوردستان باکووری   له  باشووری کوردستانه

  ی دۆزی کورده وه بچووککردنه و ئراق   باشووری کوردستان بهبۆ لکاندنی   مه که یه
  له  ریتانیایه به ڕاکردنیو  وه ی تریش خۆدزینهک الیه له ،  کی ناوخۆی ئراقی یه بۆ کشه

نی  الیه  نت له یه گه ده  یمانه و په ی ئه وه شاندنه وه مانای ھه  که  ی سڤره یماننامه په
ر گوڵ، معاھدة سیڤر في السیاسة  دکتۆر مارف عومه:  هرچاو سه -    هوریتانیا به

رمیاني، مجلة السردم العربي، العدد السابع،  والقانون الدولي، ترجمة دکتۆر عادل گه
ڕۆکی  ر ناوه سه له وتن ڕکه و دواداچوون  به پناوی له .  )106-97، ص2005لسنة 
کھاتبوو پ  دا شاندکی کوردی که)19.1.1923( ڕۆژی  لهدا،  که شه ھاوبه  نه یاند ڕاگه

کرد  حمودیان ده تی شخ مه رایه نونه  که) مین ئاغا تاھیر ئه و گی جاف ریم به که(  له
تی  ی حکومه  که شه بهھاو  یاننامه   ر به سه لهگفتوگۆکردن  پناوی له رکوک،  که  یشتنه گه
  که م وتووژه به. تکی کوردی زراندنی حکومه دامه  ت به باره ئراق سه یا وریتان به
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  ڕی تورکیان بۆ بکات که حمود شه یانویست شخ مه وان ده ئه ک الیه له   چونکهستا  وه
ی میر  نه ریتانی و بهی میر  نهنسیپ  هکو پر وه  وه ی تریشه که ال  لهکردن،  ده بۆی نه

شمان بۆ  گه بهلمنن،  ی کورد بسه وه ته نه وای ڕهبوو ھیچ مافکی  ئراقی نیازیان نه
تی  حکومه ر دوو ھه(  نووسیویانه  که  یانه که شه ھاوبه  یانه ی داڕشتنی به شوه  هم ئه

دا  و کوردانه مافی ئه  هدان بتی ئراق  حکومه و  زن ریتانیای مه ن شکۆی به خاوه
 مافی  بهدان (بنووسن   ی که وه ئه بری له   وه ، ئه)ژین ئراقدا ده سنووری له   نن که ده
، )ژین دا ده)تی موس ویالیه (باشووری کوردستان یان  له  که نن دا ده  و کوردانه ئه

ڵ  گه یان له ه مامه  یه شوهم  به  بۆیه ،وان پشتر بیاری خۆیان دابوو ئه  دیاره
 دوونیا  ته یدوا ھا روه کرد، ھه و کورددا ده)تی موس ویالیه(باشووری کوردستان 

دا )24.2.1923(  له  کهداو، یان که دووقۆییه  هیانی دانپدان ڕبوونی به ر تپه سه مانگ به
دارانی  سه ده  له ک ر یه ھه  انکی نوییان زیرانی ئراقی به نی وه نجومه ئه ریتانی و بهت
 له  وه هنزبوو پاشگهو  وه شانده وه یان ھهحمود شخ مه تی کوردی حکومهرکردو  ده

 ریتانی و بهتی  حکومه ر دوو ھهدانپدانانی   که خۆیانی )24.12.1922( یاندنی ڕاگه
تی  ویالیه(باشووری کوردستان   له ی کوردیک میرییهزراندنی  امهد  ئراقی بوو به

ر، حقوق الشعب الکوردي في الدساتیر  ن عومه سه شۆڕش حه: چاوهر سه   – )موس
 ).81، ل1925-1922فید  حمودی حه مین، شخ مه دئه مه ئومد حه+  51العراقیة، ل

زاکانی  دانیشتوانی قه  کرابوو که  وه نیا باسی ئه ی ئراقیدا تهمیری  که نویه  یانه به  له
دی پوه  رن لهناک ناچار) باشووری کوردستان(باکوور  کانیاندا زمانی  رمییه فه  یهن

ھنن کار بی به عاره دا )1923(دووی سای  مانگی  لهر  ھه  وه ی تریشهک الیه له . ب
شیان  کی ھاوبه یه خشه غدا نه تی به ھاوکاری حکومه  ریتانی به تدارانی به سه ده

کی  ا ھۆشدارییهت ره سه سلمانی،  تی کوردستان له ناوبردنی حکومه کرد بۆ له ئاماده
ندامانی  واوی ئه ته خۆیی و  ایان لکرد کهمرو، داو حمودی نه شخ مه  شیان دایه ھاوبه

ند  سه ی په م داوایه شخ ئه  غدا، که به  نه ووبکهزیرانی کوردستان ڕ نی وه نجومه ئه
:  هورچا سه –یان نارد بۆ بۆردومانکردنی سلمانی  وانیش بیست فۆکه کرد، ئه نه
تی  حکومهدواتر  ).53، ل1958- 1914یوب بارزانی، المقاومة الکوردیة لألحتالل  ئه(

ش فیدی حه حمودی موس ناردو، شخ مهشاری ی بۆ  وره ربازی گه ئراق ھزکی سه
چیتر   وایکرد که  کاره و رکوک نارد، ئه کهشاری و  ره بهی کوردی  رگه پشمهھزکی 
  ش بووه مه منت، ئه ئینگلیز نهتدارانی  سه ده  ڕی به اوهب مان ی قارهحمود شخ مه
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  روو له  و بۆ جارکی تر ره به  ره حمود به شخ مه ئینگلیز وی نوانی  وه ھۆی ئه
ی بیاردا، )1923(سای  تای ره سه له کان  ئینگلیزهم جار  که یه بوو وه ئه. گرژی بکات

ر  مجه(، و رکرد بۆ ھیندستان ی کوردیان دهکر نۆئیلی دۆستی نزی ی مجه وه گواستنه
چت  هپد  و دانا، که ی ئه که شونه  یان له)A. J. Chapmann –چاپمان. ی جه. ی ئه

کردنی کورد  تی دۆستایه و کردن نگیری ر الیه به ر له ھهر نۆئیل  مجه  دووباره
 و ئراق بی  عاره ک و یهال  ی نوان کورد له نگژییه و ته دوای ئهدواتر .  وه گواسترابته

 رت ڕۆبهسر ھنری (ریتانی  ، کۆمیسیاری بای به وه کی تره الیه  کان له ئینگلیزه
  له په  کات به حمود ده شخ مه  ، داوا له)1928ری  ئۆکتۆبه- 4.5.1923کۆنوای دوبس 

 توندی ه بھا ناوبراو  روه کانی نوانیاندا، ھه باسکردنی کشه پناوی له غدا  به  بگاته
. ی که کردنی داواکارییه ج نه جبه  بوون به ست نه یوه په  له  وه کردۆته شخی ئاگادار

تی شخ قادری برای نارد،  رۆکایه سه  م شاندکی به چوو، به حمود خۆی نه شخ مه
گی  بهد  حمه ئه فا پاشای یامولکی و ئاغا، مسته  هم ، حه که له ریمی ئه که  له ک ر یه ھه  که
  بهدواتر   کهبسوود بوو، غدا  بۆ بهش  م شانده ردانی ئه سه .ڵ بوو گه گی له تاح به فه
دی و بک گه ستکه ھیچ ده ئوممانیشاری   وه ڕانه وتسل.   
مان  کو پشتریش ئاماژه روه ، ھهر نۆئیل کانی مجه باشه  ره ھه  کاره  کک له یه  

مر،  حمودی نه هی شخ م وه لک نزیککردنه پناوی ه ل بووکانی  هبوچان  ه و ھه پیکرد
زراندنی کوردستانی  دامه ستی به مه  بهمزینی  ھای شه ید ته سه سمکۆ ئاغای شکاک و

یوب بارزانی، المقاومة الکوردیة  ئه: ( رچاوه سه – ی کورد وه ته م نه رجه زن بۆ سه مه
ر  سه ر نۆئل له کانی مجه  نرخه هووته ب   کک له یه  وه، )52، ل1958- 1914لألحتالل 
ی خۆ ربه سهو بۆ  کانی ئه وه ھه و نۆئیل  ازی بهکورد شان موو ھه  پویسته  کورد، که

تدا  خۆرھه  کم له یه وه ته نه: (گوتبووی  که  بکات، ی یه نرخه به  و ووته ئه و کوردستان 
شایانی  وان ی ئه ھنده  دیوه نه تکم ، ھیچ میللهو ب ی کورد زیندوو نده وه ئه  دیوه هن

یی  شایسته  ی به ته م میلله وروپا تائستا ئه ئه  که  وه ژاره په و داخ به. یی بخۆ ربه سه
  رگانی له زیز یامولکی، وه بدولعه کانی عه رییه وه بیره :هرچاو سه – ناسیوه خۆی نه

  ).  رتووک کترۆنی پهل ڕی ئه ماپه. 19ریم، ل شرزاد که  وه تورکیی عوسمانییه
 ی یاننامه به( ی ناوبراو یاننامه به  ی میری ئراق له وه زبوونه پاشگه  ت به باره سه  

زراندنی  دامه  به ت باره ئراق سه ریتانیا و بهتی  حکومه ر دوو ھهشی  وبهاھ دانپدانانی
 وتی کهڕ  له  دا که)تی موس ویالیه( باشووری کوردستان  تکی کوردی له حکومه
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ی  شیماننامه په ئاشکرا به ئراق   باسمانکرد کهپشتر ، )بوو یاند ڕاگه دا)24.12.1922(
کۆمیسیاری  ڕاپۆرتکی  لهکان  ریتانییه ی به هو زبوونه پاشگهم  ، به یاند ڕاگهخۆی 

ی  نزیکه  کهوت،  که رده ده دا)کۆنوای دوبس رت ڕۆبهسر ھنری (ریتانی  بای به
ه  ڕاپۆرتکدا له  ت  وه ده ر دوو ھهنوان ی ش ھاوبه  ی یاننامه وای بهس ساڵ د ب

تی  زاره بۆ وهدا )10.2.1926( ڕۆژیی )NO. G, 4306/C. O, 730-92(   ژماره 
رکردنی  ده: دوو: (ت مدا ده سیه م و کانی دووه خاه  ، لهریتانی ناردووه ی به وه ره ده

ئیتر   ، که دا، گۆڕانکی دروستکردووه)1923( سای  له ڕواندز  ی تورک له ربازگه سه
 ن الیه  لهسلمانی  کاروباریبردنی  ڕوه به ۆ کورد ناکات وئۆتۆنۆمی ب  پویست به

دا  موو بیارانه و ھه م به که وا پشنیاز ده: س. شتکی ئاسایی  به  بووه  غداوه به
ی ھیچ گوێ  وه ئه ب  به،  رچووه ی کوردستان ده رباره تا ئستا ده ھه  که  وه بچنه

 -  باسی ئۆتۆنۆمی کوردستانیان تیادا کراوه  ی که بیارانه یان و بهو  ئه  بدرته
یاسای   ی کورد به له سه ندی مه ر گوڵ، پوه دکتۆر مارف عومه:  رچاوه سه

ه، مان ریبیوه ریتانی ده ی کۆمیسیاری بای به وه ئه ). 111، ل وه تانه وه نوده   ای وای
نی  خاوه  ی که وانه ته و نه درت به ت ده نانه ته  که ت مافی ئۆتۆنۆمی نانه وان ته ئه  که

کوردی   وان به چی ئه ژین، که کی تر ده یه وه ته ر خاکی نه سه له خاکی خۆشیان نین و
 ڕاپۆرتیمان  ھه  ر له ھه. وا نابینن ڕه بهباشووری کوردستانی خاکی ن  خاوه
ی  وه ره تی ده زاره وه  داوا له ڕن و په ش زۆرتر تده وه ا لهکۆمیسیاری بدا،  وه ره سه
باسی    ڕاشکاوانهکان،  وه ته ی نه ه ی داھاتووی کۆمه وه کۆبوونه  کات له ریتانی ده به

میری ئراق  ی وه بۆ ئهئراق بکرت،  کورد و  ت به باره ریتانیا سه کانی به ته سیاسه
  ک کهڕین ڕاپهر  کو ھه ک ھیچ بۆ کورد ناکات، به ریتانیا نه به  بت، کهدنیا  وه له

  . ن به ناوی ده سن، له کان پی ھه کورده
کار بوو، تا  ت ئاۆزتر دهھا ده کان تا مرو ئینگلیزه گیروگرفتی نوان شخی نه  
دا شاری )29.2.1923( ڕۆژی  لهریتانیا  ھزی ئاسمانی به  ی که  یه ڕادهو  ئه  یشته گه

دا شاری چۆکردو )3.3.1923( وتی ڕکه  لهسلمانی بۆردومان کردو، شخیش 
دوای چۆکردنی شاری سلمانی .  ی سورداش) جاسانه(وتی  شکه ئه ر به  نای برده په
ئراقی، شاری  –شی ئینگلیزی  ی دوو مانگک، کۆمیسیۆنکی ھاوبه نزیکه  به

م  دووه  واته که. بردتی ئراقی ناو وه ده    به ر سهکی  کو پارزگایه سلمانی وه
 نوان  له مر ی نهحمود شخ مه تی رایه ڕابه  تی باشووری کوردستان به حکومه
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 وتی ڕکه  له  و ئراقی که ئینگلیز کانی ھزه. کشا  ی  ڕژهد) 9.10.1922-3.3.1923(
چی  که، بوون داگیرکردیا که شاره و سلمانی ناو شاری    بوونهدا ھات)26.5.1923(

 ب  به وپ  دا، له داگیرکردنهو  ئهڕبوونی  تپهر  سه به کمانگ  متر له که ی دوای نزیکه
 ،و شاریان جھشتدا )17.6.1923( وتی ڕکه  لهکان  ئینگلیزهکی ئاشکرا  ھیچ ھۆیه

و   وه ڕایه گهند  وه مه گی ھه تاح به ریم فه تی که رکردایه سه  بهمریش  شخی نهی ھزک نا
  لهحمود خۆشی  دواتر شخ مه، برد ده ڕوه کانی به کاروباره  وه ناوی شخه و بهشار
رگی  ، چیم دی، به د خواجه حمه ئه: ( رچاوه سه – وه ڕایه گهدا )11.7.1923( وتی ڕکه

 و بوون دا نه وه ڵ ئه گه کان له ئینگلیزه ی وه ر ئه به له.  )159- 158م ل که یه
کو  اوهفراوان بکرت ت و ڕت سلمانی تپه  مر له تی شخی نه سه ویست ده یانده نه
ولر،  موس، دھۆک، ھه(تی موس  ویالیه  واته واوی باشووری کوردستان ته
ویست ھیچ شتک بۆ کورد  ده یان ھا نه روه ، ھه وه بگرته) دیاال و سلمانی رکوک،  که
یان بۆ  وه لی ئه ی ھه هڕۆژو  ڕکردن بوو تا ئه به ۆژڕستیان  به نیا مه ته کو ، به ن بکه

 و ستکرد تی ده وه ر ده سه  نه هکجاری بخ یه  وت باشووری کوردستان به که رکده
سلمانیان  و فرۆشت شخ ده  ڕیان به شه  ماوه  ماوه  ستی خۆیان، بۆیه دارده

دا شخی )16.7.1924( ڕۆژیبۆردوومانی   لهچی  که،  وه کرده بۆردوومان ده
  ئراقی بگرت، بۆیه و ریتانی کانی به ره داگیرکه  ی ھزه رگه یتوانی به مان ئیتر نه قاره

بوو  وه ، ئهکوردستان تی ڕۆژھهنای برد بۆ  پهدا )18.7.1924( ڕۆژی  لهناچاری   به
ی سلمان  کجاری ھاتنه یه  دا به)19.7.1924( ڕۆژی  لهئینگلیزی  و ئراقی کانی  ھزه

وه سه –  وه سته بی به ئراقی عاره  یان به و شاره ئه و  ، چیم دی،  د خواجه حمه ئه: ( رچا
می  تی سیه حکومه  وت که که رده ش بۆمان ده مه به . )64- 63م ل رگی دووه به

نوان سانی  ی ماوه له مان،  حمودی قاره تی شخ مه رۆکایه سه  کوردستان به
    .  بووه ھه  ی  ڕژهدا د)11.7.1923-19.7.1924(
  وتی ڕکه  له ،)عدون سهھد  فهبدولموحسین  عه( ئراقوکاتی  ئهزیرانی  رۆک وه سه  
 کان همافی کورد ب ده: (ت ماندا ده رله پهنی  نجومه ئهم  رده به  له دا)2.1.1926(

  نیان لهمندا ،ب رمی یان زمانی فهخۆیان بن، زمان  نیان لهکا  نده کارمه، ین بده
 –ین  کانیان بده مافه  رشانمانه رکی سه ئه. نببخۆیان  زمانی فری خوندنگاکاندا 

ی  وه ره تی ده زاره کانی وه نامه گه به  لی، کوردستانی ئراق له لمان عه سه:  هرچاو سه
دا، ل به سر (ئراق   ریتانی له کی کۆمیسیاری بای به یه م نامه به ).14ریتانیا
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زیری کۆۆنیالی  وهدا بۆ )23.4.1929( وتی ڕکه  له  که ،)سیس ھنری ھومفریسفران
 Lord Sidney James Webb – پاسفیدسیدنی جمس وب لۆرد (ریتانی  به

Passfield(وان  ی ماوه له   که،  ی ناردووهن)دا )13.10.1947- 13.7.1859
دا پۆستی ناوبراوی )24.8.1931-1929تای سای  ره سه(نوان  ی ماوه له و،  ژیاوه

کوردستاندا کانی  رمانگه فه  ندانی کورد له کارمه  ی ڕژهو  اسی ژمارهب  له،  بووه ھه
کی زۆر  یه زراندنی ژماره دامه: (دا نووسیوتی)موس ولر و ھهرکوک،  سلمانی، که(

  بۆ نموونه.  کانه نه شکاندنکی ئاشکرای به ڕاستی  بهندی نا کوردی،  کارمه
ران،  رمانبه ی فه%)30(  چی زۆرتر له ی دانیشتوانی سلمانی کوردن، که%)99(

رانی کورد،  رمانبه فه. دون کانی تریش خۆیان ده کانی ناوچه خۆ ژماره. کوردنین
ن، )62(  که و گاورو جووله)180(و تورکمان )165(ب  و عاره)324(بینرن  ک ده وه

 -  کان زۆرتره کورده  یان له)93(وا کورد نین  که ی رانه رمانبه و فه ی ئه ژماره  واته
ی  وه ره تی ده زاره کانی وه نامه گه به  لی، کوردستانی ئراق له لمان عه سه :هرچاو سه
دا، ل به دا،   ب له رانی عاره رمانبه فه  ی ڕژه ت به باره ر سه ھه). 16ریتانیا کوردستان

ی  وه جوالنه(رتووکی  ی په)239-238(کانی  ڕه الپه  مزینی له زیز شه دکتۆر عه
ی %)90(  نیا بۆ نموونه ر ته ھه: (دا نووسیوتی)یی نیشتمانیی کوردستانڕزگار

ت  باره رچی سه ھه ).سرا بوون غداو به کی به خه و  ب عارهرانی کوردستان  رمانبه فه
دوو   کی، له مین زه د ئه مه ، محه کوردییه  خوندنگا به  ی وه کردنه و کوردی به زمانی 

نیا  تهدوو پارزگای کوردیدا   له  ، که ی کردووه وه لالی بسووددا باسی ئه قه ته
ی داھاتی پارزگای %)2،5(  ی ڕژه و سلمانی ی داھاتی پارزگای %)1(  ی ڕژه

کاندا  بییه پارزگا عاره  دا لهر رانبه به  لهچی  ، که کارھاتووه ولر بۆ بواری خوندن به ھه
ی داھاتی پارزگای %)18(غداو  ی داھاتی پارزگای به%)38(  ی ڕژه  نموونه بۆ
وارو  ی خونده مارهژ  ت به هربا چی سه که.  کارھاتووه ال بۆ بواری خوندن به ربه که
  همزینی ل زیز شه دکتۆر عهشاری باشووری کوردستاندا،  دوو  لهنیا  ته وار خونده نه

دا )یی نیشتمانیی کوردستانڕزگاری  وه نهجو( رتووکی ی په)241(ڕه  الپه
 شاری  لهتی ئابووری ئراق،  زاره ی وه)1956(ئاماری سای  پی  به: (نووسیوتی

  که،  سه که) 289.766(دا )منان  له  بجگه(ی دانیشتوانی  ژماره  ولردا که ھه
کی  خهی %)3،2(نیا  هت  ، واته یه وار ھه خونده) 9.410(وارو  خونده ی نه)280.366(

دا )منان  له  بجگه(ی دانیشتوانی  ژماره  سلمانیدا که شاری  له. وارن شار خونده
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  ، واته یه وار ھه خونده) 10.304(وارو  خونده نه) 174.934(  سه، که که) 226.200(
ی  ارهم ژ ت به  باره مزینی، سه زیز شه دکتۆر عه ). وارن کی شار خونده ی خه%)4،5(

رتووکی  په  له ڕامبۆ. ل: (دا نووسیوتی)240(  ڕه الپه  خوندنگاکانی کوردستان له
ی  فرگه) 60(می  رجه سه  له :نسی، نووسیوتی ره فه زمانی به دا )یاسا کورد و(

،  یه تایی ھه ره ی سه فرگه) 30( ندی و ی ناوه نیا دوو فرگه اق تهکوردستانی ئر
بواری   ت به باره رچی سه ھه). چ ی منان ده باخچه  زۆرتر له  هو منته ی ده وه ئه

ئاستکی زۆر   له  ر ھه  وه کوردی، ئه زمانی به   رتووکه یاندنی په چاپگه به و  ڕۆشنبیری
وه نه  و بواره کیان به ب ھیچ گرنگییه عاره تورک ورانی  و، داگیرکه نزمدا بووه ه.  دا   ب

رتووکی کوردی  د سای په بیبلۆگرافیای دووسه(رتووکی  په ری دانه  ی که وه ئه پی
، )1920(تا سای   وه ه)1787(  وه و ساه له: ( و ده دا، نووسیوتی)1787-1986

ساڵ،  113  کاته ده  که ماوه  که(رچووه  زمانی کوردی ده  رتووک به په  نیا پازده ته
  رتووکی کوردی چاپکراوه ک په یه نیوک وت ساڵ و ر حه ی ھه نزیکه ی ماوه له   واته

ئراقدا   ریی کوردی له گه نامهڕۆژر،  لی عومه فاروق عه: رچاوه سه -  )رسیم ده –
می  شته خای ھه ی گوره  به کاتکدا  له  وه ئه). 32، ل1939- 1914کان  راییه به

رشتیکار  پهر تی سه وه ده  بت ده( : ھاتووه ا، تیاید)ماندت(رشتیکردن  رپه یاسای سه
دانیشتوانی  م رجه بۆ سهکان بت   ستییه ربه سه ئازادی و ری به سته ده )ریتانیا به(

ئایینزاکان ھیچ  و ئایین تی،  وایه ته ھۆی جیاوازی نه به  ک که یه شوه  میسۆپۆتامیا به
  که ی بدرتی وه مافی ئهک  یه وه ته ر نه بت ھه دهھا  روه ھه. کرێ نهک  جیاوازییه  جۆره

 خۆیان  بهت  خوندنگای تایبه زمانی زگماکی خۆی بت و  ووسین بهن خوندن و
ی  که ته وه ده و  مان قارهحمودی  ھاوار، شخ مه سوڵ ڕهد  مه محه :رچاوه سه – بت ھه

   ).8-7م، ل رگی دووه کوردستان، به خوارووی
م  که پناوی له نیا  تهدا مان رله په  وکاتی ئراق له زیرانی ئه رۆک وه کانی سه هقس  

،  گیرساندنی شۆڕشی کورد بووه ترسی ھه مه کورد وزایی  نگی ناڕه ی ده وه کردنه
  ڕیان به ر باوه گه ئه . بووه ی کورد نه وه ته نه  واکانی ڕه   مافه  بهڕیان  وان باوه گینا ئه ئه

 و کوردستان کانی  باری فرگه ک الیه له ر خاکی خۆی،  سه له  بووایه رد ھهمافی کو
رخانکراو بۆ بواری خوندن  ی ته می بودجه و که وار خونده رزی نه ی به ژماره

  له  کهخۆیدا  ی که هوتار  ڵ له یسه شا فه  وه ی تریشهک الیه له بوو،  ده نه  یه مشوه به
به ویالیه: (گووت یده رگیز نه ھه یاند ڕایگهدا شاری موس کی دانه تی موساوو شب 
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 ب  بهکیش ڕۆژ  نیا بۆ تاقه ته  رگیز ناتوانت ئراق ھهمیری  ،و  یی ئراقه میشه ھه
تی  ئاشتی خۆرھه  به ندی پوهی موس  کشه  تی موس بژیت، چونکه ویالیه

کانزاکانی  و وت  نه  کان چاویان له تورکه، یه ھه  وه ته موو خۆرھه ھه ڕاست و ناوه
یی خۆ ربه سهدانیشتوانی موس تبکۆشن بۆ  م هک دهداوا  ، وه ه-تی موس والیه

تی  ی ویالیه دکتۆر فازل حوسن، کشه :هرچاو سه -    وه یشه- موس  واوی ئراق به ته
   به ست دا ھه لره  چونکه، ب بکات عاره  ڕ به توان باوه دهکورد چۆن  ).291موس، ل

ترسی داگیرکردنی  نگی مه لدانی زه  ، کهکرت ب ده عاره ڵ و یسه فه نیاز خراپی شا
  ی که که خاکهکی  کجاره ی یه وه ڵ سینه گه له کردنی کورد ست ژرده  و کوردستان 

ده ه)تی موس ویالیه(باشووری کوردستان  ش خراپتر نیازپیسی  وه له . نن یه گه ڕا
 موس شاری  لهدا )1.9.1924( وتی ڕکه  له  ، که هیی ئراقخۆ ربه سهپارتی 

شکرابوو،  دا دابهر خونکاران سه به  دا که ئراقییه  و پارته نکی ئه یاند ڕاگه  له،  زراوه دامه
  یه مشوه ر موس به سه ر پرسیارک له ھه  ت به باره سه دا خوندکارانی دهھانی 

  بیر له  ئمه له  سک ر که ھه،  هب ھی عاره و ری ئراقه موس سه: (  وه نه م بده وه
و  ز گه ڕهن و ی نیشتماناپاک وا  ، ئهئراقدا له   وه بکاته  یه م ناوچه ی ئه وه جیاکردنه

حوسن،  دکتۆر فازڵ: رچاوه سه -  له تی گه فره نه نی مردن و تی و، شایه یه که وه ته نه
   ).293-292تی موس، ل ی ویالیه کشه

ترسی  مه ک الیه له  ئاشکرا به بی ئراقی  رانی عاره سهزۆرجاریش لدوانی   
وه وه سینه کورد وی  وه تواندنه داگیرکردن و له ،  دیاربووه  ی خاکی کوردستانی پ

ستدانی خاکی  ده  ئراق، مانای له  لکاندنی باشووری کوردستان به  وه ی تریشهک الیه 
 و خواست کردنی  نه چاو ڕهکورد،  تی وایه ته ی نه وه وی تواندنه کوردستان، ھه

 ن الیه  لهنت  یه گه تی کوردی ده وایه ته لماندنی ھیچ مافکی نه سه نه کورد وزووی  هئار
ی شای  یسه شا فهی  که کو لدوانه روه ھهئراقدا،   بی له ستی عاره ی باده وه ته نه

: گوتبوی، بۆ شاری موس دا)9.10.1921( وتی ڕکه  لهردانکیدا  سه  له ،ئراق
:  رچاوه سه – ک ناژیڕۆژکوردستانی باشوورو موس،  ب  بهغدا  تی به حکومه(

عریب  رحیل ته عسییان ته ی به سکوچکه و ئراق منی ستراتیجیی  ، ئه مین قادر مینه ئه
ھا  هرو ھه، )191تی موس، ل ی ویالیه هدکتۆر فازڵ حوسن، کش+  86بعیس، ل ته
دابووی غدا  شاری به  له دا)17.1.1925( وتی ڕکه  له  کهڵ  یسه شا فهی  و یاداشته له
ئراق ب (: ی، نووسیبوو)تی موس ی ویالیه کشهی  وه کۆمیسیۆنی توژینه(  به
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ی  بۆ الشه  هر کو سه کوردستان بۆ ئراق وه  کوردستان ناتوانت بژی، چونکه
تورک کورد (رتووکی  ی په)478(  ڕه الپه  م سیسیل جۆن ئدمۆندس، له به ،) مرۆڤ

بۆ   یاداشتی خۆیدا که  ڵ له یسه شا فه: ( باسیکردووه  یه مشوه دا، به)ب عاره و
. بینم ش ده ر بۆ له ک سه من موس بۆ ئراق وه  یهبۆ: یگوت کۆمیسیۆنی ناردبوو، ده

نیا دیاریکردنی سنووری نوان  ته  که کشه   نده ر چه ھه،  یه وه واویشم ئه بوای ته
ری  وه خته به  ، بۆیه ی ئراقه واره ی بوونی قه کشه داڕاستی له م  ، به تورکیایه و ئراق 

ر  ھه).  تان دایه که ڕزه به  ستی کۆمیسیۆنه ده ر به ری چوار ملیۆن مرۆڤ له وه کوره و
 و ئراقی یی  میشه تکی ھه زراندنی حکومه دامه(ت  ڵ ده یسه شا فه  مان شوه ھه به 

رگیز  ھه  بینم که ر بارودۆخی ئستاو، وای ده سه  ستنه وه هکانی د جگیرکردنی پایه
ر ھاتوو  گه غدا بژیت، ئه ی به ته و حکومه ئه  وه ئابوورییه ربازی و سه ڕووی  لهناکرت 
  وه. تکی تر ست حکومه ده  وته بکه  ته و ویالیه ، ئهبت و ڵ نه گه ی موسی لهت ویالیه

 -تی موس  ویالیه ب  بهبۆ ئراق دابین بکرت   نهقی هڕاستناکرت ئومدی ژیانکی 
 –الموصل تقریر لجنة عصبة األمم الخاصة بحل النزاع الترکي   والیه:  هرچاو سه

، مراجعة وتحقیق عبدالرزاق محمود 1925-1924البریطاني حول والیة الموصل 
 ب  به  ت کهن یه گه ده  وه ئراقی مانای ئه شای ی نهناو لدوا ئه ).23القیسي، ل
بت  باشووری کوردستان  ، دهکورد پکردنی زووی کورد یان پرس ئاره و خواست 

بۆ   وه ئابورییه ڕووی  لهکوردستان   ر ئراق، چونکه سه  بخرته) تی موس ویالیه(
ئراق تی  وه ده ،ی باشووری کوردستان و ئابوورییه ئه ب  بهو  ئراق زۆر گرنگه

موس  شاری له   بی که لی عاره مه لئه ئه ی ڕۆژنامه  نموونه بۆ .ناتوانت بژیت
ر  گه تک ئه حکومه(: تی موس نووسیوتی گرنگی ویالیه  ت به باره چوو، سه رده ده

 به کی بب و هپ چ ك وکی ڕ ت سوپایه تایبه ب و به  وه سته ده  تی موسی به ویالیه
وه واوی خۆرھه ، تهری بۆ بکا فه نده مه شه ڕگایی خۆی  پاره    گرته ڕاست ئه تی نا

  ک له یه ڕه ند الپه مین، چه فا ئه وشروان مسته نه:  رچاوه سه – ستی خۆی ژرده
، 1938- 1918نگی جیھانی  جه ووانیی کوردی سانی نوان دو نامهڕۆژمژووی 

دوو   هتی موس ل ی ویالیه د، کشه حمه لی ئه عه وزاد نه+  278م، ل رگی دووه به
یوتی، بی نووس لی عاره مه ئه ی ڕۆژنامه  ی که وه ئه). 59سلمانیدا، ل ی ڕۆژنامه

ۆ   وه ئابوورییه ربازی، ستراتیژی و سه ڕووی  له مان- تی موس گرنگی ویالیه ب
وه خۆرھه  له  ، کهخات رده ده ر  سه بوون لهزا ڕهرتر شابۆ زۆ.  ی نییه ڕاستدا ونه تی نا
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ر  مجه(کی  یه نامه   ک له یه کۆپه  به  ئاماژه  دووباره،  ته م ویالیه ئه گرنگی خ و بایه
مری  حمودی نه دا بۆ شخ مه)15.11.1922( وتی ڕکه  له  که م ده ده)ئدوارد نۆئیل

دانانی  ی باره له  –ڵ  یسه شا فه –ن شکۆ  خاوه: (نووسیوتی  ، که ناردووه
،  یه واویان ھه یی تهخۆ ربه سهزووی  ن ئارهکا ر کورده گه ئه: وتی  وه سنووریشه

،  یه ھه  وه به ئابووری عاره تی و یه کۆمه ژیانی  به ندی پوه  یه ھه  ندک ناوچه ھه
ف،  عره مال نوری مه که:  رچاوه سه -   وه ئراقدا بمنته سنووری له   پویسته
، فید حمودی حه مهکانی شخ  ر شۆڕشه سه فید له تیفی حه کانی شخ له یاداشته

کات  ان دهڵ داوای یسه ی شا فه ناوچانه و شون و ئه  ی که وه کو ئه وه  وه ئه .)100ل
ئابووری دانیشتوانی  تی و یه ژیانی کۆمه  به ندی پوه، بن و بۆ کورد گرنگ نه

ی ت یه ژیانی کۆمه  بهیان ندی پوه ب گرنگ بن و نیا بۆ عاره تهبت،  نه  هو  کوردستانه
وان  بۆ ئه و کورد زیاد بن  یاخود لهبت،  ھه  وه به ئابووری دانیشتوانی عاره و

سیسیل جۆن کانی باشووری کوردستان  گرنگی شاره  ت به باره سه! پویست بن
دا )1964(سای   له  سلمانی، و رکوک  که  رزی ئینگلیز له به ری پایه فسه ئدمۆندس، ئه

ن  نده له  ڕاست له تی ناوه ھهخۆر  ت به ۆی ستراتیژی تایبهنستیت ئه  سمینارکدا له  له
ی  ه کۆمه  له سمینارکی تریدا  له، ن و نده له  ر له ھهی دوو ساک  دوای نزیکه، و

ر دۆزی کورد  سه دا، له)25.10.1966( وتی ڕکه   لهڕاست  تی ئاسیای ناوه پاشایه
خۆی بگرێ   رز له ب و  وه نگ خۆیه ته  وێ به ی بیه تی ئراقه و حکومه ئه: (گوتبووی

 رگیز ھه  بکات که چاو ڕه  وه ئه  میشه ھه  تدا بمن، پویسته سه ر ده سه وێ له بیه و
 گانابی که وه بدات به ڕ  نه  دیاله و رکوک  که انڕۆژ له ک ڕۆژر  سه  بخر

ری  مسه ازاندنی جهپیکۆو تر - رزنجی، سایکس  لی به ید عه د سه حمه ئه -  کوردستان
دی باشووری کوردستان ر کور گه ئه   پم وایهمن  ).76ی کوردی باشوور، ل کشه

  لهرییان  رانسه کی سهڕین ڕاپهو    ی توندتریان نیشان دابایهکوست ھه نگی و کده یه
  یه وهمش کان به وه ته ی نه ه کۆمه ئینگلیز وبیاری   وکاته ، ئه رپاکردایه ئینگلیز به دژی

زانییان   وان که م ئه دا بیاریاندا، به)16.12.1925( ڕۆژی  له  بوو که ده نه
  ، بۆیه ری نییه انسهر ی سهشۆڕشک  که و شۆڕشه وستی کورد زۆر توند نییه ھه
بی  عسی عاره حیزبی به و دام سه ڕژمی ڕوخانیدوای  .نواند  مجۆره وستیان به ھه

رمی  مان نه رانی کورد ھه وستی سه دا، ھه)9.4.2003( وتی ڕکه  لهئیشتراکیش 
  له ڕۆژ دوای له  ڕۆژبی شۆڤینی  عاره  ، بۆیه دیاره  می پوه ی بیسته ده کانی سه بیسته
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کانی  ندییه تمه تایبه یی و وه ته نهمافه  وت و ستکه و البردنی ده وه کردنه م وی که ھه
   . رمی کوردستانن ھه کورد و

ی  وه توژینهی کۆمیسیۆن ندی پوهی ندام ئه  سیسیل ئدمۆندس، کهیسان ر د ھه  
کان  وه ته ی نه ه کۆمهدا )30.9.1924( سای  له  بوو، که تی موس ویالیه ی کشه

 وتن له رکه سه  گرتین له گومان داینه  ئمه  ھیچکام له: ( بوو، دهی داانبیاری پکھن
ندێ  ر ھه به دنیابووین له   ، چونکه مانکرد ئراقدا ده  پناوی له   مان که نه ڕی مان و شه 

رگیز ناتوانن  غدا ھه سراو به کانی به ته ربازی ستراتیژی، ویالیه سه و  ئابووریھۆی 
 –وام بت  رده   ر به سهتا رنن وز تکی رکوپک دامه وه تی موس ده ویالیه ب  به

 به  سک که ر ھه ).477ب، ل رد تورک عارهسیسیل جۆن ئدمۆندس، کو:  هرچاو سه
  ی که ڕه و باوه ر ئه سه  دته   پم وایه،  وه ی ئدمۆندس بخونته و لدوانه قووی ئه 

وان  کو گرنگترین شت بۆ ئه ، به بووه کیان بۆ کورد نه یه رنامه کان ھیچ به ئینگلیزه
، )سرا غداو به کانی به ته ویالیه(راقدا ئ  کان له به بۆ عاره  تک بووه وه زراندنی ده دامه
و  به) تی موس ویالیه(ی باشووری کوردستان  ملیانه ھا لکاندنی زۆره روه ھه
 تی و یه ، کۆمه ربازی اتیژی، سهکانی ئابووری، ستر ر ھۆکاره به له  ، چونکه وه ته وه ده
ر  ک ھه نهتی ئراق  وه ده ،کوردستانباشووری لکاندنی  ب  بهند ھۆکارکی تر  چه

  !  پا ته دهدار زوو  ھهکو  بوو، به ده وامبوونی نه رده توانای به
وان  ئه  ن که خه ریده ده ڵ داب گه لهئستاشی  رپرسانی ئراقی تا لدوانی به  

  باشووری کوردستانیش به  ،و ی کورد نییه وه ته نه  واکانی ڕه   مافه  بهڕیان  باوه
مان بگو. ن که یر ده ر سه کو داگیرکه کوردیش وه ن وزان ب ده عاره خاکی  لهشک  به

زراندنی  دامه تای ره سه له تی ئراقی  وه رپرسانی ده به و ستان ده کانی کاربه لدوانه
کی  یه شه ڕه ھه کورد وی  وه ته رانی نه ی نیگه کو ئستاش مایه تاوه  وه ته وه و ده ئه
  ! ردستانکور  سه بۆ   بووه  وره گه

 ریتانیا و بهی )24.12.1922(ی  که شه ھاوبه  نه یاند ڕاگهی  مان شوه ھه  ر به ھه
له ئراق  ریتانیا و بهمیری  ر دوو ھه ،دا)1926(سای  تای ره سه له دیسان ئراق، 

  بریتیبوو له  که ،رکرد شیان ده نکی ھاوبه یاند ڕاگهکردنی کورددا  ڕۆ خهست ده پناوی 
 می ی دووه که شه ھاوبه   نه یاند ڕاگه   له .کی کوردی زراندنی میرییه مهدا  نان بهدانپدا

 و زن ای مهریتانی رزی شای به به تی پایه وه ده: (کاندا ھاتبوو ئراقییه و کان ئینگلیزه
کی  نانی میرییه وه کوردی ئراق مافی پکه  نن که دا ده وه تی ئراق دان به وه ده
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توان  تدا کورد ده فهر نزیکترین ده  له.  یه دا ھه و سنووره ی ئه وارچوهچ  کوردی له
دکتۆر :  رچاوه سه – ستنیشان بکا ی دیاری بکاو سنووری ده که میرییه و ت سه ده
و  ئه). 224- 223یی نیشتمانیی کوردستان، لڕزگاری  وه نهجومزینی،  زیز شه عه

نیا  ته ،تری پشووکانی  نه به و ن یاند اگهڕکو  روه ش ھه شه اوبهھ  نه یاند ڕاگه
    . ج ل ھاته شیھیچی  کراو نه ج جبه ز بوو، نه  ر کاغه هبی س که ره مه
 کورد له رانی نونه  لهندام  ئه ش دا، شه)1929(ری  مانگی فبریوه تای ره سه له   

وال پاشا  گ عه به عید ئیسماعیل سه(ی ڕواندزگی  ئیسماعیل به( مانی ئراقدا رله په 
، )د پاشای بابان حمه خالید ئه بدول عه شید ڕهمال  جه( مال بابان جه، )گ کر به به

مدین  ، حازم شه)ندان خهحوسن پاشای  گ به ت عزهیفو  سه(ندان  خهیفو  سه
گ  تاح به د فه مه محه( گی جاف د به مه ، محه)مدین ئاغا گ شه حازم یوسف به( ئاغا
 ،)گ ساح به گ لی به عه  مه حه گ د ساح به مه محه(گ  د ساح به مه محه، )پاشا  مه حه

 پارزگاکانی  له ک ر یه ھه  که ووهیان کرد)یکورد رتی به ڕوه بهکتیی  یه(داوای 
  دیاله و موس ی پارزگاکانی  ندین ناوچه چه و سلمانی دھۆک، رکوک،  ولر، که ھه

کوردستان،   پدانی زانست له ره په ، کوردی زمانی به وندن ڵ خ گه له  ، وه بگرته
ستی  ده میری ئراق به  کانی خوندنگاکانی کوردستان که کماسییهی  وه پکردنه

 ،کی زۆرتر بۆ کوردستان یه انی بودجهھا دان روه ھه، ست پشتگوی خستبوون نقه ئه
م  وه بک  نهمیری ئراقیدا  و مان رله په ن الیه  له یشوان ئه ی و داوایه چی ئه که

ناوی  به ئراقی بی ی عارهکان هرست پهز گه ڕه  ره ھه  نامهڕۆژ  کک له یهکو  ، بهوه مایه
دا )9.4.1929( وتی ڕکه  لهچوو،  رده ده  وه کانه شۆڤینیسته ن الیه  له  ، که وه ه)قالعرا(

ی  شه ڕه ھه  یه مشوه ، به که  انه کوردهم رله ندام په ش ئه کانی شه داواکارییه  ت به باره سه
کان داخوازیی وا  ر کورده گه ئه،  به تمان عاره بین، حکومه عاره  ئمه: ( کورد کردووه  له

ئراقدا   ردا ھات، کوردیش له سه تورکیادا چییان به  کان له نییه رمه ن، ئه ش بکه پشکه
، )ڵ کورد گه ما له ژیانمان نه  وه هک یه  ی به ئیتر شیمانهر دێ،  سه ی به جۆره و به
مدین  حازم شه ڕواندز وگی  ئیسماعیل به  له ک ر یه ھهڵ بیاریدا  یسه ھا شا فه روه ھه

: هرچاو سه   –مانی ئراقی  رله ندامی په ئه  به  وه کرنه نه رگیز رگیزاو ھه ئاغا، ھه
 سوڵ ڕهد  مه محهھا  روه ، ھه63+52م، ل رگی سیه ، چیم دی، به د خواجه حمه ئه(

م،  رگی دووه کوردستان، به خواروویی  که ته وه ده و  مان قارهحمودی  ھاوار، شخ مه
زیران  رۆک وه سه ن الیه  لهزیر  وه  مال بابان به دانانی جه  پاشانیش به . )618- 617ل
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کی بژاردو جار نگیان ھه وانیش بده دا، ئه)23.5.1930( وتی ڕکه  لهعید  نوری سه
 ڕینی ڕاپهجادی، مژووی  دین سه الئه عه: (هرچاو سه -  وه کرده یان نه و باسه تر ئه

   ).78کورد، ل
مان بیری شۆڤینی  ھه  ر به بی ئراقی ھه زۆری عاره  ره ی ھه ئستاش زۆربه  

ی  وه کردنهبیر بیست وی  ده کانی سه ی کۆتایی بیسته)العراق( ی ڕۆژنامهمی  رده سه
ستیان  و، ده وه نه که بیردهکان  ناوچووه له  ییهدام سه و عس  بهحزبی ی  ستانهر پهز گه ڕه

دا )1988( سای  لهکو  روه ن، ھه به کانی تورکیامان ده نه رمه ردی ئه ده  بوات به
کانی  ھۆڤییه  کاتی شاوه ناوبردنی کورددا له له پناوی له یاندا  و جۆره وکی له ھه
  له. کوردستاندادانیشتوانی بتاوانی کیمیاباران کردنی  کورد ونفالکردنی  ئه
ی  کورده  ندامه ش ئه و شه داواکاری ئه  ت به باره ر سه ھه  یه وه یرتر ئه شی سهموو ھه
تی  سۆڤیهپارتی کۆمۆنیستی     ر به سهی )کۆمنترن(مانی ئراق، گۆڤاری  رله په
ریتانیا،  به(: یدا نووسیوتی)1929(ی سای انک ژماره   کک له یه لهتدار  سه ده
دا دروست - تی موس ویالیه  ت، له سۆڤیه تورکیا و  کتی، کوردستانکی دژ به ره گه

وه سه –بکات   ).42ی نیشتمانی کورد، ل وه بزووتنه ت و سۆڤیهلی،  کوردۆ عه:  رچا
وه به  و کۆمۆنیستانه ئه  ی که هانت و میلله ر ئه سه به ئای قوڕ له  وه ردن، ئهب یان ده ڕ  

  ھا به روه ب دروست کردبوو، ھه تی ئراقیان بۆ عاره وه کان ده ئینگلیزه  که کاتکدا
کرد  تی ئراق ده وه ده  پارزگارییان له و  ب عاره  پشتیوانیان له  فۆکه تانک، تۆپ و

 ون  بوختان بۆ کورد دروست بکه  یه مشوه وان به چی ئه کان، که کورده دژی  له
     !!! پاڵ نه تی بده تی دژی سۆڤیه تۆمه
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 )تی موس ویالیه(باشووری کوردستان کانی لکاندنی  ھۆکاره
  : وه ئراقهتی  وه ده  به

  
 :ن مانه تی موس ئه کانی لکاندنی ویالیه گرنگترین ھۆکاره

  :کان ولییه ده  ھۆکاره: م که یه
  

  کانی تر له سروشتییه  اوهرچ وت، گازو سه بوونی نه ھه و  ئابووریگرنگی  .1
داھاتی   کی زۆر، که یه شوه دا به)تی موس ویالیه(باشووری کوردستان 

  کو زانراوه روه ھه.  وه بوژنته ده  ی که و ئابوورییه وه کاته رز ده وت به
  ی که%)25(و  وتی ئراق ھی باشووری کوردستانه، به ی نه%)75(

ھا  روه ھه.  و بژیت وام بت رده ت به وه کو ده هئراق ناتوانت و  وه منته ده
ی  وه یی مانه بنچینه و کی گرنگ یه گه کۆه  سروشتییانه  رچاوه و سه ئه
 ب  بهتی ئراقیش  وه زراندنی ده دامه  که  دا نییه وه گومانیش له.  تن وه ده

ه هت و ویالیه ئه  وام بت، بۆیه رده توانی به یده تی موس نه ویالیه   یان خست
 ی گوره  بهھا  روه ھه .ر ریتانیای داگیرکه ی به ستکرده ده  ته وه و ده ر ئه سه

ی )لۆرد کورزۆن(ی    وره بوونی پشککی گهتاتورک  مال ئه فا که ی مسته قسه
تورکیش پترۆلیۆم ( تورکیوتی  کۆمپانیای نه  ریتانیا له ی به وه ره زیری ده وه

، المسألة الکوردیة الزاریڤڤیچ  میخائیل سیمیۆنه(:  رچاوه سه –) کۆمپانی
. ی(  ویش له ئه  که، 287بدی حاجی، ل ترجمة دکتۆر عه ،)1917-1923(

، 1960، مۆسکۆ 1923- 1920ئارالۆف، مذکرات دیبلوماسي سوڤیاتي . س
کوردستان حمان قاسملو،  بدوله ھید عه دکتۆری شه+   ریگرتووه دا وه168ل
  هزن بوو رکی مه فاکته، )80ئابووری، ل سیاسی وکی  یه هو کورد لکۆینه و 

 له  ی وه بۆ ئه  وهنا   هریتانیا و بهتی  حکومه  پای به  که  بۆ ھاندانی کورزۆن
دییه وه رژه به پناوی له وامدا بت  رده وی به ھه  لکاندنی  کانی خۆی و ن

تی تورکی چیاوگی و کۆمپانیای نه کو تاوه،  وه ئراقه  تی موس به ویالیه
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ش بوو  م ھۆیه ر ئه به ر له ھه. رکوکی پبدرت وتی که رھنانی نه ده) إمتیازی(
  یان له وه ئه ی شه ڕه کان ھه وه ته ی نه ه م کۆمه ھه ریتانیا و بهتی  م حکومه ھه

وتی باشووری  رھنانی نه ر بتوو چیاوگی ده گه کرد، ئه تی ئراق ده حکومه
  وکاته وتی تورکی، ئه کۆمپانیای نه  ن به ده نه) تی موس هویالی(کوردستان 

پارتی دیموکراتی (:  هرچاو سه –تورکیا   ن به ده دهتی موس  ویالیه
وه کته مه –بی سیاسی  کته مه –کوردستان  ،  وه تۆژینه و  دیراساتندیی  بی نا

ن، کوردستا کورد ونووسی سیاسی  چاره و وت  نهوتی کوردستانی ئراق  نه
  به  رچاوه مان سه ھه  له) 23(  ڕه ھا الپه روه ، ھه29- 28م، ل شی دووه به

تی  کۆمپانیای ناوبراوو حکومه نوان  لهوتیش  ستی نه بهم گر که یه). بی عاره
  وت له رھنانی نه ده پناوی له دا مۆرکرا، )14.3.1925( وتی ڕکه  لهئراقی 

 شید ڕهد  حمه ئه: ( رچاوه سه – ج ساڵفتاو پن حه ی بۆ ماوهرکوک  شاری که
کۆمیسیۆنی   کاتکدا که  له  وه ئه .)17د بیبانی، کرکوک الجریحة، ل حمه ئه

 و کوردستان باشووری   تی موس ھشتا له ی ویالیهپرسی  وه توژینه
کو  رکوک وه ھشتا شاری که مان کات ھه له بوو،   وه ریکی لکۆینه خه

رمی  فه  کی یه شوه ی کوردستانی به-تی موس ویالیه    ر به سهکی  یه ناوچه
وتی  رھنانی نه ستی ده تی ئراق گربه چی حکومه ئراق، که  ر سه  خرابووه نه
  لمن که سه ده  وه ش ئه مه واژۆکردبوو، ئه  ڵ کۆمپانیاکه گه رکوکی له که

تی  الیهوی(زۆر لکاندنی باشووری کوردستان  کی به ئینگلیز بیاری پشه
راقه  ی به)موسرگرتنی گلۆپی  بۆ وه  که یه ھا ئاماژه روه ، ھهوه دابوو ئ

یی  سته وابه ھزی و و، بی کانه وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه ئه ن الیه  لهوز  سه
. لمنت سه ده  هریتانیا و به  به ریتانیا و به ر رانبه به  کانیش له وه ته ی نه ه کۆمه
ریتانی  ی به وه ره زیری ده وهی لۆرد کۆرزۆنی لدوانک  به  هدا ئاماژ لره
کانی  یماننامه په و وتن ڕکهی  زۆربه  له  ی بینیوهک ره سه ڕۆی  م که ده ده

می  که نگی یه ڵ وتانی دۆڕاوی جه گه یمان له وتانی ھاوپه ریتانیا و بهنوان 
وتن  رکه سه  به  وه وته کی نه یهریا ر ده سه سوندخۆران له: (ت ده  جیھانی، که

و سه –یشتن  گه جید، النفط والکورد،  مال مه کهدکتۆر پرۆفیسۆر  :هرچا
ی ناوبراو  یه م قسه ئه  ).20الکویتیة، ل- االیرانیة- دراسة العالقات العراقیة

  وه ، دی خۆیان بهوت و نه  ن به ده کی گرنگ دهخ وان بایه ئه  لمنی که یسه ده
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وتی  نه  که  یشتووه گه  و وتانه و ناوچه تیان به سه ده  ن که که خۆش ده
دیڤید (ریتانی  زیرانی به ۆک وهر ی سه وه ختکردنه ھا جه روه ھه.  زۆری تدایه

 وتی ڕکه  لهریتانیدا  رانی به نی نونه نجومه ئه م رده به له ) ید جۆرجلۆ
ی کان وییه زه رداری بهست ده ریتانیا تی به حکومه: (ت ده  دا که)23.3.1920(

توو ھار  گه ئهناب، ) کوردستانی ئراق(  که هڕووبارباکووری نوان دوو 
  چاگه یی و که  وره گه  ر توانسته به له. وت بکه ر سه لهزۆریشی  داگیرکردنی

ی بوو  که ی بوونی سامانی سروشتییه رباره سه و یکان هند مه وه ده وت نه  به
پارتی دیموکراتی (:  هرچاو سه -  زۆرترهتکی تری جیھاندا  وو وم ھه  له  که

وه کته مه –بی سیاسی  کته مه –کوردستان  ،  وه تۆژینه و  دیراساتندیی  بی نا
کوردستان،  کورد ونووسی سیاسی  چاره و وت  نهوتی کوردستانی ئراق  نه
). بی عاره  به  رچاوه مان سه ھه  له) 18(  ڕه ھا الپه روه ، ھه22م، ل شی دووه به
ھۆکاری   لمنی که یسه ریتانی ده زیرانی به رۆک وه ی سه یه وه ختکردنه م جه ئه
ئراقی   به) تی موس ویالیه(گرنگی لکاندنی باشووری کوردستان   ره ھه

مژوونووسی .  وتی زۆری باشووری کوردستان بووه ، بوونی نه وه به عاره
می  که رگی یه ی به)76(  ڕه الپه  لهنی،  سه لحه ق ئهزا بدوله ناوداری ئراقی عه

: دا، نووسیوتی)تأریخ العراق السیاسي الحدیث(رتووکی  می په وته چاپی حه
کی ئابووری  ندییه وه رژه ریتانیا به به  که  ریتانیدا ھاتووه به ڕاپۆرتکی  له(

کانی  رنگتر چاگهمووشیان گ ھه  ، له یه ڕاستدا ھه تی ناوه خۆرھه  فراوانی له
ریم، القضیة  د که مه د محه مه ر محه عومه:  رچاوه سه –رکوک  که  وتن له نه

دا  هڕاپۆرتو  له ).55، ل1932-1918الکوردیة في الصراع البریطاني العراقي 
  کهوت،  که رده بۆ ده مان وته و نه ریتانیا بۆ ئه رۆشی به په وت و گرنگی نه

  ھزه ریتانیا و به  موس بوو وای له و رکوک  کهی وت گرنگی نه ر بوون و ھه
تی موسی  لکاندنی ویالیه کان کرد، بیاری داگیرکردن و دارهت سه ده

م کۆمیسیاری بای  دووهل  وه . وه به ئراقی عاره  ن به بده کوردستانی
س مان پر ھه  ت به باره سه، )سر ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆن(ئراق   ریتانی له به
بالد مابین النھرین بین (رتووکی  می په شی دووه ی به)282(  ڕه الپه  له

 و  پاراستنئومدی : (دا، نووسیوتی)والءین خواطر شخصیة وتأریخیة
  گونجاوی له کگرتوویی و یه  سرا به غداو به بهکانی  ته وامبوونی ویالیه رده به
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  و ست له ده  نهد  ی که هانو داھات ئه ب  بهحوکمکی ئۆتۆنۆمیدا الوازبوو، 
مان  رگی ھه وه .)تی یه تی موس ھه ویالیه  ی که ئابوورییانه  رچاوه سه
کان تا  ئینگلیزه: (دا نووسیوتی)321(  ڕه په له  له  وه ره ی سه رچاوه سه

ی  وه ی زۆریان له زۆربه  ن، که کان دروست بکه یانویست کورده ک ده یه ماوه
کان چاویان  ئینگلیزه. نیشتن برا داده ناوده )تی موس هویالی(ناوی  به  که

مانی  رله په  ید جۆرج لهلۆ  ی که وه کو ئه تی موس، وه یهویال  بیبووه
تی موس  ویالیه: دا گوتی)1920(مانگی مارسی سای   ریتانیدا له به

لیه کی نه یه نیشته  که  زنه کی مه ن توانایه وتکی خاوه نی  وهخا.  وتی زۆری 
وتانی  موو ھه  له  یه وانه له  که  کانه سروشتییه  رچاوه ندترین سه مه وه ده

ندی باشووری کوردستان  مه وه ده گرنگی و ).جیھانی زۆرتری تدا بت
 )ید جۆرجلۆ(و ی کۆمیسیاری با نگاندنه سه و ھه مان له)تی موس ویالیه(

 ک الیه له ان و ئه  وت، چونکه که هرد ده  ان کردووهی- تی موس بۆ ویالیه  که
ب   تی ئراق به وه ده ت و حکومه  که ن که ده  وه ئاشکرا باسی ئه  به

ی  شه ڕه رگ ھه م مه رده ، ھه)تی موس ویالیه(باشووری کوردستان 
  له  شه ڕه م ھه رده چۆن ھه  خۆراکی کهم  که شنی برستی و چه  کات، به لده

تی  ندی ویالیه مه وه دهباسکردنی ڵ  گه ، لهن که فریقیا ده ئه کانی برسییه  منداه
 کانی تر سروشتییه  رچاوه سه و وت  نه  به) باشووری کوردستان(موس !

، زۆر میخائیلۆڤیچ مینتیشاشڤیلیلبرت  ئه ڕوسیا تناسی ڕۆژھهچی  که
وکی رتو ی په)250+247- 246(کانی  ڕه الپه  نا له و ب پچووپه  ڕاشکاوانه

ی  ندییه مه وه و ده ئه: (دا نووسیوتی)العراق في سنوات األنتداب البریطاني(
دانی پرسی  رھه سه  یی بینی له بنچینه ڕۆیوت،  نه  تی موس به ویالیه
تی موس دوو  رداگرتنی ویالیه سه ستبه ده  کان به ئینگلیزه. تی موس ویالیه

میشیان  وت بوو، دووه ھنانی نه ست ده میان به که دی، یه ئامانجیان ھاته
  کردن له کان بۆ پارزگاری پویسته  ستراتیجییه  رکردنی قازانجه مسۆگه

دا بوو رانه تی داگیرکه ئیمپراتۆریه          ).ی خۆیان
تیکی باشووری کوردستان یوتنی جیۆپۆل که ھه و ی ستراتیژیگرنگی شون .2

ن، تورکیا، سوریا، ندنی کوردستایا گه ک یه به ڕگای  ، که)تی موس ویالیه(
ه  رمه و ھه لکاندنی ئه  زنی بینی له مه ڕۆکیو،   یهڕوسیا و  ئراق، ئران  ب
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، خۆ ربه سهتکی  وه ده  بکرابایه  ته و ویالیه ر ئه گه ئه.  وه بییه ئراقی عاره 
بی  عارهتی ئراقی  وه کانی ده ندییه وه رژه   ر به سه ی له وره کی گه ترسییه مه
 م و که کانی یه ھۆکاره ڕاستی .کرد دروست ده) سرا غداو به کانی به ته ویالیه(

غدا  به  له  هریتانیا و بهکۆمیسیاری بای ی  گرافه له م ته له  وه ره می سه دووه
می  وه دا، )13.6.1919( ڕۆژیی )6666(  ژماره  به  وت، که که رده ده
دا )1919(یرانی سای  حوزه  له   وه، کاتک که تی ھیندستانی دابووه زاره وه

لگرافکی ناردبوو بۆ کۆمیسیاری  ن ته نده له  تی ھیندی له زاره سکرتری وه
داوای پشنیازو   غدا، که به  له) سر ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆن(ریتانی  بای به

تی  ویالیه(کوردستان   ت به باره کۆمیسیاری با کردبوو سه  وستی له ھه
موس(می ده ی ناوبراو وه بروسکه  ویش به ، ئه ت ده  و وه داته) :ر  به له

 سوود لهتی ئراق  وه ده ی وه بۆ ئه  ستراتیژی وه و  ئابووریکی  ند ھۆیه چه
  وایه ی دانیشتوانی کوردن نیاز زۆربه  ربگرت که کان وه شاخاوییه  ناوچه 

  ولر که ، ھهمیسۆپۆتامیا ور  سه  هق بخرن کۆیسنجه و  ڕانیه،  سلمانی
ب  ده  وه رئه به له ھنت و موس پکده ره ری به فه نده مه شکی ھی شه به

ر  سه  زاخۆش بخرنه دھۆک وب  ئهو،  وه کوردستان جیابکرته  لهئاکرێ 
وه سه   –میسۆپۆتامیا  الحرکة القومیة وبانی، کوردستان  الل تاه جه: رچا
یی ڕزگاری  وه نهمزینی، جوال زیز شه دکتۆر عه+  128الکوردیة، ل

خورشید، کرکوک قلب   مه فوئاد حه+  221نیشتمانیی کوردستان، ل
ر  به ینه به نا ده ، په و خاه ر ئه سه  یاتر تیشک خستنهبۆ ز ).67کوردستان، ل

 زانکۆی  تان له وه ی مامۆستای یاسای نوده)کوبنسی رایت(کی  یه قسه
  یان به- تی موس کان پرسی ویالیه ئراقییه ریتانی و به: (ت ده  شیکاگۆ که

 ڕووی  لهغدا  به  کان بوایه ستی تورکه ده ر موس به گه ئه. مدا ه قه  گرنگ له
 وت و کانی نه ھۆکاره ئابوورییه. اکر ی لده شه ڕه ھه  وه ربازییه سه
ی  وه ی کردنه سته ره هکردنی ک ئاماده کانی ئاو بۆ ئاودری و رچاوه هس

ریتانیا  به و ئراق دوودیی   بوو له خۆیان ھه ڕۆی،  وه دانه وبان وڕگا
نیا خۆیان ناتوانن  ته  یانزانی به کان ده و، ئراقییه یه م ناوچه ر ئه سه له

بیر  ریتانیا له سکاکانی خۆیان دژی به  ، بۆیه وه کان ببنه تورکه ڕووی ڕووبه
کاندا  وه ته ی نه ه م کۆمه رده به  ی له باتی دیبلۆماسییانه خه  و له وه برده
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تی  ی ویالیه دکتۆر فازڵ حوسن، کشه:  رچاوه سه -  پشتگیریان کرد
تی موس  ربازی ویالیه سه ڕۆیگرنگی   ت به باره ر سه ھه). 377موس، ل

ی )265(  ڕه الپه  لهمیخائیلۆڤیچ مینتیشاشڤیلی، لبرت  ئه، دا که ناوچه له 
شا : (دا، نووسیوتی)العراق في سنوات األنتداب البریطاني(رتووکی  په
ه: یاند ڕایگهن  نده شاری له  دا له)9.10.1925( وتی ڕکه  لهڵ،  یسه فه  ن

  وره لدانکی گه  بته ده نیا ک ته ، نه وه ئراقه  تی موس به لکاندنی ویالیه 
 و دواداھاتن ھۆی به  بته ده  کهبۆ ئراق،   ش کوشندهلدانکی کو  به
ر دوای  ھهبوو  وه ئه. ربازی کاری سه کی زۆر بۆ ئاماده رجییه ی خهفیۆدان به
  وه رزکرته ی سوپای ئراق به غدا بیاریدا ژماره ڵ بۆ به یسه ی فه وه ڕانه گه

راق، گرنگی ی ئ یسه ی شا فه و بۆچوونه ئه ).رباز زار سه ھه  بۆ دوازده
باشووری (تی موس  ربازی ویالیه سه ستراتیژی ونی  دوو الیهتی و که ھه

ڤیچ  میخائیل سیمیۆنهھا  روه ھه. واوی ته به خات  رده مان بۆ ده)کوردستان
دا )1923-1917(المسألة الکوردیة (رتووکی  ی په)53(  ڕه الپه  ، لهالزاریڤ
ختیان  ن جهی زانستی فراوا چاوهر ندین سه چه  که  ،ی کردووه وه باسی ئه
ۆ  ربازی ویالیه سه سیاسی ور گرنگی ئابووری،  سه له  وه کردۆته تی موس ب

 . ریتانیا به
کانی  ته ویالیه  دا له)25.10.1920( وتی ڕکه  له  ی که و ئراقه سنووری ئه .3

  وه که موو الیه ھه  لهدروستکرا،   کان ستی ئینگلیزه رده سه  سرا له غداو به به
ندین  چه) تی موس ویالیه(لکاندنی باشووری کوردستان   به .بوو کراوه

  یدابوو، که ی بۆ په)کان پۆلکه چیاکان، گردو ته(ستی سروشتی  ربه به
ی )12(  ڕه الپه  له .پارزن خۆرئاوای ده ت و خۆرھهکانی باکوور،  سنووره

الموصل تقریر لجنة عصبة األمم الخاصة بحل النزاع   والیه(رتووکی  په
، مراجعة وتحقیق 1925- 1924البریطاني حول والیة الموصل  –کي التر

کۆمیسیۆنی   کات که ده  وه باسی ئه دا،)عبدالرزاق محمود القیسي
 و  ئابووریگرنگی   ی به تی موس ئاماژه ی ویالیه ی کشه وه توژینه

ۆپۆله(ربازی  جوگرافیای سه باشووری (تی موس  ی ویالیه)تیک جی
  زراوی ئراق له دامه  تی تازه وه ده  ت به باره سه  هی کردوو)کوردستان

 گرنگی ستراتیژی و  ت به باره ر سه ھه. سرا غداو به کانی به ته ویالیه
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الزی ( ی ڕۆژنامه، )باشووری کوردستان( تی موس ربازی ویالیه سه
تی موس  ویالیه: (تی نووسیویه  وه کرایه پاریسدا بوده  له  که) نسی ره فه

 چیای کوردستان،  زنجیره دیجله و ڕووباریناری  ر که سه  وته که ده  نکهچو
و  و، به  ستراوه سوریا به  به نادۆڵ و ھیند، ئرانی کورد تا ئه غدا، به  به

  یه وانه له  ربازی که ھزکی سه. ڕاست تی ناوه کلیلی خۆرھه  بۆته  وه ھۆیه
  وێ، که که رده ده  وه و شاخانه ر وتی ئراق له بۆسه  شه ڕه ھه  ببته

 باکوور و  له  که یه بازنه  ی نیوه ر شوه سه له  و شاخانه ی ئه وه درژبوونه
موس   وه ربازیشه خای سه  له.  ه- تی موسه تی بیابانی ویالیه خۆرھه

ی چاوتبینی  کانه ئامانجی یه  ، چونکه ندییه ناوه ی وه نگاربوونه ره بهخاکی 
لی  عه وزاد نه: ( رچاوه ، سه)کا ئه غدا دروست ر شاری به بۆسه  رانه هھرشب

  رتووکه په  سلمانیدا، له ی ڕۆژنامهدوو   تی موس له ی ویالیه د، کشه حمه ئه
 –سلمانی، ئۆفستی ژیر، باشووری کوردستان  وانی شارهکانی  چاپکراوه
تی  ویالیه( و دستان کورگرنگی   ت به باره ر سه ھه ).58، ل2004سلمانی 

تی کان، وتوویه فاشیسته  رۆکی تورکه تاتورکی سه مال ئه فا که مسته، )موس :
و  نگ بوو، ئه نزیکدا ھاوسه تی ڕۆژھه  نگ له ر ھاتوو بارودۆخی جه گه ئه(

ر  وتن بۆ خۆی مسۆگه رکه گرێ سه ر کوردستاندا ده سه ست به ده  ی که الیه
یی نیشتمانیی ڕزگاری  وه نهمزینی، جو زیز شه عهدکتۆر : هرچاو سه –کا  ده

  ).28کوردستان، ل
تی موس  لکاندنی ویالیه  لهرچاوی  به ڕۆیبوونی ئایینزای جیاجیا  ھه .4

نیا  ته  سونهم  به،  شیعه  ی زۆرتری ئراق بریتیبوون له ، نیوه بووه ھه
ر  گه بوون، ئه  یان سوننه زۆربه  که کوردیش و ی دانیشتوان%)15(ی  نزیکه

الی  به اندانیشتوانی  ی ڕژهی %)30- 28(ی  نزیکه  که ر ئراق سه  بخرابانایه
ۆیهھنا،  کدهپ  وه مه که ی  و شیعه سونه ڕاگرتنینگ  ھاوسه پناوی له   ب

ر  سه  خستهکانیان  هکورد و کوردستان باشووری  ،کان ب، ئینگلیزه عاره
یان نزیک بت  ر رانبه به  وه به عاره کورد و  به  ی سونه کو ژماره ئراق، تاوه

لکاندنی   ئایینزا له ڕۆی  ت به باره سه. ب ی عاره شیعهی  ژماره  به
،  وه بییه ئراقی عاره  به) تی موس ویالیه(ی باشووری کوردستان  ملانه زۆره
ی سر پرسی )20.9.1921( ڕۆژیی )513(  ی ژماره بروسکه  به  ئاماژه
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زیری کۆلۆنی  رچی وه مک بۆ چه وه  له  بریتییه  م، که ده کۆکس ده
  ترس که ده  وه ڵ له یسه فه  وادیاره: ( دا ھاتووه که بروسکه  له  ریتانی، که به
نجامی  تی موس پکھات ئه ویالیه  ی کورد لهخۆ ربه سهتکی  ر حکومه گه ئه
و  پاڵ ئه  دا بچنه ده رانیشئ کانی تورکیا و ھانی کورده  ی که وه ب به ئه  وه ئه

دا ده په  وره کی گه ترسییه مه  وه ئه  ن که بکه نگری الیه و  ته حکومه ر  کا بۆسه ی
کورده   به  هی ری ھهۆڵ ھیواو ئومدکی ز یسه فه  وه له  ئراق، جگه

ی  نی یاساداناندا زۆربه نجومه ئه  و له وه وانه ھۆی ئه بتوان به  کان که سونییه
ھاوار،  سوڵ ڕهد  مه محه:  بوانه –ستگیر بت  ده  وه وانه ھۆی ئه دانی بهنگ ده

رگی  کوردستان، به خواروویی  که ته وه ده و  مان قارهحمودی  شخ مه
کۆمیسیاری بای گرنگی کی  یه نامه گه به   به  دا ئاماژه لره).  84ل م، دووه

   له کــه ،م هد ده  )ای دوبسکۆنو رت ڕۆبهسر ھنری ( غدا به  له ریتانی به
رپرسانی  بۆ به )E. 6132-32-85(  ژماره  بهدا )6.12.1925( وتی ڕکه

ونه: ( تیایدا ھاتووه، و  ریتانی ناردووه بهتی  وه ده مان  رله په  کان له کورده  ره ن
 ڕووی  لهھنن  شکی گرنگ پکده به ) همانی ئراق رله پهستی  به مه  که(

ھزتر  ریتانیا به به و ئراق  ندی پوهن  وه نگری ئه الیه  میشه و ھه وه سیاسییه
مادا زیانکی زۆری  رله په  له  رانه و نونه ی ئه وه دوورخستنه  وه رئه به بت، له

کان  مانی ئراقدا شیعه رله په  له  و کوردانه بوونی ئه ب  به  وه له  ب، بجگه ده
 ر رانبه به) ونیس(ھۆی ناقایلبوونی   بته ده  مه ئه  ب که یان زۆرتر ده ژماره

برن  ده  وه کانه زانا ئاینییه ن الیه  له  ان کهک  قه ڕه لله که ووشک و  شیعه  به
 و  مان قارهحمودی  ھاوار، شخ مه سوڵ ڕهد  مه محه: رچاوه سه   -   ڕوه به
سر  ر ھه ).643م، ل رگی دووه کوردستان، به خواروویی  که ته وه ده

  گرنگی کورد له ڕۆی  ت به باره سه کۆنوای دوبس رت ڕۆبهھنری 
مانی  رله ناو په کانی ئینگلیز له ندییه وه رژه به پاراستنی رکردن و مسۆگه

شاک برگ (دا بۆ )16.3.1926( ڕۆژی  لهکی خۆیدا  یه نامه  ئراقدا، له
  ژماره  نی بهریتا ی به وه ره تی ده زاره وه  و، له ی ناردووه)لیسمۆر

ی ن الیه  له  بجگه: (، ناوبراو نووسیوتی دا پارزراوه)371/11460(
مانادا نیشانیان دابوو   کان له رمی، کورده پویستی ناسینی فه ستراتیژی و

تی بوونی  که ره به  به... ئراق  له ریتانیان ری به نگی کاریگه پارسه  که
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ی )1922(یمانی سای  په  که ئراق بوومانی  رله په  کان له فراکسیۆنی کورده
ر  سه اندنی لهڕاستدا )924(یرانی  حوزه  له نجام ره سهئراق،  ریتانیا و به

  ری خۆیان داکۆکییان له کاریگه نگ و ده  کان به دواش کورده  به  وه کراو، له
ڤید ماکداول، مژووی : هرچاو سه -  ریتانیا کردووه تی به سیاسه دی
دوای  دا و لره  دیاره. )357- 356م، ل که رگی یه رد، بهرخی کو ھاوچه
 کورد وی  وه ، بئه وه بته ده  شتا ساک مژوو دووباره ی ھه نزیکه

 و ئراق بی  ڵ عاره گه زموونی تای خۆی له ئه  تی کورد سوود له رکردایه سه
 ڕژمی ڕووخانی دوای له . رگرت مریکی وه ری ئینگلیز یان ئه داگیرکه

ڵ  گه کانی خۆیدا له یهندی پوهوکردنی  وی پته یش کورد ھهدام سه
ھنانی ھیچ  ست ده ب به  به ھیچ و ر رانبه به  لهم  کان، به مریکییه ئه
 پناوی له غدا  و به ره ویکرد به هڕتی کورد  رکردایه وتک، سه ستکه ده

یان مافکی وا ی ھیچ  وه ئه ب  بهناوچوو،  ی ئراقی له وه زراندنه دامه
  سپاندی مافه چه  ت به باره وێ سه ستکه تی ده وه کی نوده نتییه ره گه
  له  ی که وه ئه .باشووری کوردستان  لی کوردمان له کانی گه تییه وایه ته نه
ر  ھیچی مسۆگه  بی ئراقدا دانی پدانراوه عاره ن الیه  لهستوری ئراقیشدا  ده

 و  ب عارهھزبوونی  نجامی به ئه  و له ڕۆژ دوای له  ڕۆژکو  روه ، ھه نییه
تدار بو  سه ده ینی وڤبی شۆ تی ئراق، عاره وه ی ده وه هستان ر پ وه سه له

ستووری ئراقی دانی  ده  کانی کورد که مافه  له گرن و کورد ده  بیانو به
 .       وه بنه شیمان ده ، په پداناوه

 نکا سروشتییه  رچاوه سه  ڕووی  له) موس تی ویالیه(باشووری کوردستان  .5
ھا  روه ند بوو، ھه مه وه کانزاکان ده و وی ی خاوی ژر زه سته ره که و

شی  به  بوو که روبوومی کشتوکای زۆریشی ھه بهی ئاوو  رچاوه سه
کی  ھۆیه  ش بووه مه کرد، ئه موو ئراقی ده ھهی  پویستی سانه ئاودری و

ی )11(  ڕه الپه  له کو روه ھه . وه ئراقه به   ته و ویالیه گرنگی لکاندنی ئه
الموصل تقریر لجنة عصبة األمم الخاصة بحل النزاع   والیه(رتووکی  په

، مراجعة وتحقیق 1925- 1924البریطاني حول والیة الموصل  –الترکي 
ی ئاوی  رچاوه سه و  ئابووریباسی گرنگی  ،دا)عبدالرزاق محمود القیسي

کو  بۆ ئراق وه  وه ئابوورییه ڕووی  لهتی موس  ویالیه(  کردووه  یه همشو به
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ی کۆمیسیۆنی کان هڕاپۆرت(کان  هڕاپۆرتواوی  ته.  یهنان وا کی هی ته به سه
ی ویالیهپرسی   وه ژینهتو ر گرنگی  سه له  وه نه که دهخت  جه )تی موس
ر  ھه). دواڕۆژدا لهمھنانی  رھه به و ئاسۆی وه هک ته ویالیه ئاوی  کانی رچاوه سه
ه باره دا، سه وه ره سه  ناوبراو لهرتووکی  ی په)191- 190(   ڕه الپه  له   ت ب

ۆ ) تی موس ویالیه(گرنگی ئابووری کشتوكای باشووری کوردستان  ب
  سرا پشت به غداو به کانی به ته ویالیه  کاتک که: ( نووسراوه بی، ئراقی عاره

ر  به  ونه که ده  که ته ویالیه ر دوو ھهم  رده وسا ھه ن، ئهست نمی موس ببه گه
و  ئینجا ئه. تی موس دای کوتاوه ویالیه  له  ی سوپای تورک که شه ڕه ھه

کانی  موو پداویستییه ھه  شکا له غدا ببه نیا به ک ته توان نه ده  سوپایه
 پناوی له ر  به وت بیگرته کی بیه هڕگایر  توان ھه کو ده ، بهو  خۆراک

ن  ڕگایبینی   می له رده به  ته نگک نایه ھیچ ئاسته  وه. ھرش بردن نوا
کی  سوپایه  بی بوونی بمن، که تکی عاره وه ده  حاه مه  بۆیه. غداو ئران به
مرین  حهبۆ چیاکانی   وه درژ بووبته  کردبت که وتکی داگیر  جۆره و له
ڕه  ری سویدی، له الپه نووسه ی)لۆمبۆرن  ڕۆنیه( ھا هرو ھه ). سوور کوه -
وتی)لکی ب وت کورد گه(رتووکی  ی په)29( ر  به ریتانیا له به: (دا نووسی

ه یه ده  ڕامیاری و  ئابووری،  ربازی کی سه ند ھۆیه چه  ویست موس ب
رن لۆمبۆ   ڕۆنیهی  م بۆچوونه ئه ).مانداتی خۆی بوو، بلکن  که  وه ئراقه 

تی  وه زراندنی ده مه ک ھۆکاری دانه کۆمه  ، که ویسته نه  گه به کی یهڕاستی
ی )تی موس ویالیه(ی باشووری کوردستان  ملیانه لکاندنی زۆره و کوردی 

گرنگی باشووری کوردستان   ت به باره سه.  جارک باسکردووه  به
رشیفی  کی ناو ئه هی هنام هگ به  به  کان، ئاماژه بۆ ئینگلیزه) تی موس ویالیه(

 ڕۆژی  له  وه ه)J. E. S( ن الیه  له  م، که ده ریتانی ده ی به وه ره تی ده زاره وه
: ت ده  که  نردراوه) Sir J. Masterton - Smith(بۆ  دا)14.10.1921(
 .R. M(ر زۆگین  مینهناوی ئاڕ ئم  رکی سوپاتان به فسه ئهوا یاداشتی (

Meiner Zhogen( رم که بۆ دهکی سوپایی مافی ئه فسه کو ئه وه  نی  وه ر
تی  تایبه به  انهڕۆژم  وستی ئه ی ھه رباره رنجی خۆی پیشانبدا ده سه  یه ھه
و  به: ت ده  نجام، که ئه  ینه خۆشی بگه کاندا به رکه ڵ ته گه مانتوانی له ر نه گه ئه

ست  به مه(میسۆپۆتامیا  ڕوویوشی ژو ناتوانین به  مانه ھه  ی که مه که  ھزه
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شدا  وه ڵ ئه گه له. کان ھرش بنن ر تورکه گه ن ئهڕزیبپا)  کوردستان بووه  له
  تی ئمه سیاسه  له  مانای وازھنانه) کوردستان(تی موس  چۆکردنی ویالیه

ڵ  گه تی له دۆستایه  یه وه کی باش ئه هی ڕگه  تاقه  وه رئه به میسۆپۆتامیا، له  له
دا بکرێ  رکدا پهوت وه سه –ی حمودی  ھاوار، شخ مه سوڵ ڕهد  مه محه:  رچا

-258ل م، رگی دووه کوردستان، به خواروویی  که ته وه ده و  مان قاره
ی  ئاماژه دا وه ره سه  له  کهکان  ئینگلیزه ی که ڕاپۆرته ی گوره  به ).259

وه   ره کاریگه  نده وه ئه )تی موس ویالیه(کوردستان  ، گرنگی باشووری  پکرا
کان باشووری  ر ئینگلیزه گه ئه  ، چونکه همیسۆپۆتامیا وواوی  ر ته سه به

  تیان له سیاسه  که  ن، مانای وایه ست بده ده له) تی موس ویالیه(کوردستان 
روو  م میسۆپۆتامیای سه ، ھهواوی میسۆپۆتامیا شکست دن و ته
م میسۆپۆتامیای خواروو  و ھه )تی موس ویالیه /کوردستانی باشوور(
دیسان . ن ده ست ده ده له) سرا غداو به کانی به ته ویالیه ر دوو ھه /ئراق(

  لهبۆ ئراق ) باشووری کوردستان(تی موس  گرنگی ویالیه  ت به باره سه
ئۆفیسی : (نووسیوتی نادر ئینتیسارری ئرانی  نووسه ، وه ئابوورییه ڕووی

  لهئراق   پارزگاریکردن له  ی که نجامه و ئه ئه  یشته گهھیند   ریتانی له به
تکی زیندوو  وه ده  به  ی که وه ئه  نته یه ، ئراق ناگه هریتانیا و به ن الیه

،  وه ته وه و ده سنووری ئه  خرته تی موس نه ر ویالیه گه ، ئه وه بمنته
وا  بت ئه ندوو نهزی  وه ئابوورییه ڕووی  لهر ئراق  گه ک ئه روه ھه
نادر :  رچاوه سه –بت  ترسیدا ده مه  ریتانیا تیایدا له کانی به ندییه وه رژه به

داخی،  ره تا قه رگانی بۆ کوردی عه تی کوردی، وه وایه ته ئینتیسار، ئیتنۆ نه
، 2003باشووری کوردستان  –ی قانع، سلمانی  م، چاپخانه که چاپی یه

ھیند، گرنگی باشووری   ریتانی له ۆفیسی بهئ ی ڕاپۆرتهو  ئه ).74ل
رگیز  ھه  ی که وه کات به مان بۆ ئاشکرا ده)تی موس ویالیه(کوردستان 

 وام نابت و رده ت به وه کو ده هتی موس و ب ویالیه  تی ئراق به وه ده
تی  ویالیه(گرنگی ئابووری باشووری کوردستان   ت به باره سهر  ھه. ناژیت
موس (راق، بۆ ئریتانیا  ی به وه ره زیری ده وه)تی گوتوویه) لۆرد کۆرزۆن :

 :رچاوه سه –تی موس ناکرت پشتگوێ بخرت  گرنگی ئابووری ویالیه(
ور جزا توفیق طالب، المقومات الجیوپولتیکیة لالمن القومي في أقلیم تالدک
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خی ئابووری باشووری کوردستان  ڕ بایه مه ر له ھه). 381کوردستان، ص
 شاندکی ناردبوودا )1925(ئاداری سای   له  اریتانی تی به حکومهبۆ ئراق، 
و  ئهگرنگی ئابووری کوردستان بۆ  و ئراق ی باری دارایی  وه بۆ لکۆینه

:  که  وه ختی کردبووه خۆیدا جه ڕاپۆرتی  لهدا  که شانده،  یه تازه  ته وه ده
گرفتی   ت به باره ندی ئراق سه وه رژه ی به وانه پچه  بهر بیارک  گه ئه(

کی  رییه بگومان کاریگه  وه ئهرچوو،  ئراق دهباکووری سنووری 
تی موس  ویالیه  بت، چونکه دارایی ئراق ده ر باری سه ی به تیڤانه نگه

: رچاوه سه     - رانی ئراق  بت بۆ خۆشگوزه ی ده وره کی ئابووری گه گرنگییه
ندیی  بی ناوه کته مه بی سیاسی، کته ستان، مهپارتی دیموکراتی کورد

نووسی  چاره وت و وتی کوردستانی ئراق نه ، نه وه تۆژینه دیراسات و
مان  ھه  له) 19(  ڕه الپه  وه، 23م، ل شی دووه کوردستان، به کورد وسیاسی 

ندی باشووری کوردستان  مه وه ده  ت به باره سه ).بی عاره  به  رچاوه سه
ڤالدیمر  ڕوسیا تناسی ڕۆژھه،  وه کشتوکاه ڕووی  له) ی موست ویالیه(

گۆڤاری   نووسی، که) تی موس یهپرسی ویال(ر  سه تکی له مینۆڕسکی بابه
دا )15.4.1926( وتی ڕکه  له) ری ئین پاریس پۆلینن مریکان الیبره ت ئهڕ(

م  له.  رکرد ده) تی موس پرسی ویالیه(  ت به باره تی سه ی تایبه دوو ژماره
کی ترکردنی  یه کو بنکه موس وه: (ت دا، ڤالدیمر مینۆڕسکی ده ته بابه
م  ی کشتوکای گرنگ، به می دیکه رھه به وه و دانه  به  موو ئراقه و ھهغدا به

ھۆی بوونی  ھا موس به روه ھه.  گرنگتره  وانه موو ئه ھه  وت له ی نه کشه
ی  کشه  به ندی پوه و ئراق  وان تورکیا وھاتووچۆی ن ڕگای و وت  نه

دکتۆر فازڵ حوسن، :  رچاوه سه -  ، بۆ تورکیاش گرنگه هتورکیا و  کورد له
   ).376تی موس، ل ی ویالیه کشه

 خاک وبیری فراوانخوازی  و ی ئیمپریالیزم رانه تی داگیرکه سیاسه .6
خۆی  کان له کشهی ئیمپریالیزم  وه نیازی ئه ھا به روه ت، ھه سه ده

 و  ب عارهکانی کورد، تورک،  وه ته ، نه و لکاندنه ھۆی ئه و به وه دوورخاته
، وه چته بیر  ویان له ئه و ن کتر بکه ڕی یه شه و کتربن ریکی یه فارس خه

وانیش بیری  فارس ئه و  ب عارهی تورک،  وه ته نه  ر س ھه  ت که تایبه به
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لییان ھهئیم ازی، داگیرکردن وفراوانخو ر ئیمپریالیزمکی  شنی ھه چه به  یه پریا
  . تری جیھانی

تی  الفه تی خه وه ی ده وه دروستبوونه  یمان له وتانی ھاوپه ئینگلیز وترسی  .7
 ڕابردوودا وان کورد له بۆچوونی ئه  به  ئیسالمی عوسمانی، که

  ورکهت  پشتیوانی کورد له  ت به باره سه. کی زۆری لکردبوو پشتیوانییه
  مر که حمودی نه ر لدوانکی شخ مه به  مه به نا ده کان په عوسمانییه

شانیان  نگ شانبه درژایی جه  لیل پاشادا به خه  نم به من به(: تی گوتوویه
کورد ئازاد  کورد و  ن به بده) ئۆتۆنۆمی(نگ  ی پاش جه رجه و مه نگم به بجه
:  هرچاو سه –بشونم   یمانه و په و ئه هو ڕمه مویست بگه نه  وه رئه به له. بت
ی  راده  ت به باره سه ر ھه). 14م، ل که رگی یه ، چیم دی، به د خواجه حمه ئه

ئۆلسۆن،  رت ڕۆبه کان، قوربانیدانی کورد بۆ عوسمانییه پاپشتی و
 ی ماوه له زار کورد  د ھه پنج سه  زیاتر له  یه وانه ن له ده: (نووسیوتی
کیادا وی تور مه ه نو قه دا له)می جیھانی که ری یه شه(ڕدا  هسانی ش

 دا له یه و ماوه ر له ناوچوونی کوردان ھه له کات ئاماری مردن و. مردوون
ی  م ژماره وده ، ئه یه م ژماره ر ئه سه  ینه بخه ڕوسیا ئراق، سوریا، ئران و 

 رت ڕۆبه: هرچاو سه   –ی نزیک ملیۆنک  ژماره  گاته کانی کورد ده زیانه
ت  مان بابه ھه  ت به باره سه). 41عیدی پیران، ل شخ سه ڕینی ڕاپهئۆلسن، 

رخی کورد،  مژووی ھاوچه(رتووکی  ی په)231(  ڕه الپه  لهدیڤید ماکداول، 
 ڕینی ڕاپه(رتووکی  ی په)38(  ڕه الپه  ئۆلسن، له رت ڕۆبه  وهدا، )م که رگی یه به

نیو ملیۆن کوردیش   زیاتر له  یه وانه له: ( یانهنووسیو، دا)عیدی پیران شخ سه
کاندا  ڕگه شه  له  ر که سه  ینه شی بخه وانه ی ئه ر ژماره گه ناوچووبن، ئه له

  ری ناوبراو له ر نووسه ھه). س زار که د ھه شت سه ھه  گاته کوژراون، ده
ربازی  زاران سه ھه  به  که  ی کردووه وه دا باسی ئه)240+223(کانی  ڕه الپه

موویان  ی ھه نزیکه  کهرجیش  ئه  لهمی عوسمانی  شکری سیه له  کورد له
  م له شکری چواره لهریدا کوژران،  وروبه ده ساری قامیش و له کورد بوون 
سیواس،   م له یه شکری ده له ڕۆم و رزه ئه  م له شکری نۆیه لهورانشار، 

ه ) زیز عه  عموره مه(ئازیخ   م له هدوازد م و کانی یازده شکره لهڵ  گه له ب
  کر که می دیاربه شکری شازده ی له زۆربهبوون،  کورد واوی ته 



313 شاری موس  ییکوردستانتمژووی                                                 

کانی  ربازه ی سه زۆربه .، کورد بوونمال بوو فا که سه ی مه که رکرده سه
ۆزده له    ر به سه بوو کورد  نجان رزه کانی ئه شاره  یان له کهبن  م که شکری ن

سپ  ئهی  که یهپنج  دو سی و سهدوو کان  کوردهش  نهما له  بوون، جگه
وانی سنوورو ژاندارمیان بۆ  کی باش پاسه یه ژماره ک و ده یهسواری 
نویاندا لیوای  ، لهکردبوو تی عوسمانی ئاماده الفه تی خه وه ده پاراستنی

کو  روه ش ھه مانه ڕای ئه ره سه. شاری وان  سپ سواری له کی ئه ده یه
باشووری (تی موس  ویالیه  می عوسمانی له شه شکری شه له  که زانین ده

 .کوردبوون واوی ته به لی ئیحسان پاشا  عه  وه شکره ر له سه  به) کوردستان
 پاراستنی پناوی له ک ملیۆن قوربانی دابت  یه  زۆرتر لهکورد   کاتک که

 –سایکس (نی یما په ڕگای  لهکانیش  به ، عارهو عوسمانی تی  ئیمپراتۆریه
، ستابت و کانی به یمانه ھاوپه ئینگلیز وڵ  گه یمانتییان له ھاوپه  وه)پیکۆ

کان  عوسمانییهتی  سه ن بۆ تکشکاندنی ده وان قوربانی بده شانی ئه شانبه
لکاندنی ی  دسۆزانهوی  یان، چۆن ئینگلیز ھه که ته ناوبردنی ئیمپراتۆریه له و

 م نادات؟ ھه  وه بییه ئراقی عاره  وردستان بهی باشووری ک ملیانه زۆره
 !کان به عاره  کیش به یه وه م پاداشت دانه ھه کان و کورده  ک له یه کو تۆه وه
  دا که)ڕاستییشتنی  تگه( ی ڕۆژنامهی )19(  ژماره  کان له ھا ئینگلیزه روه ھه
  کوردیان لهم  ھه  که  یه مشوه ، به رچووه دا ده)1918(مارتی سای  مانگی  له

می  که ڕی یه کۆتایی ھاتنی شه دوای له نووسی دواڕۆژی خۆیان  چاره
م  ئه: ( وهوکورد کرد  شیان له شه ڕه م ھه و ھه وه ئاگادارکردۆته  وه جیھانه

ناو  له  که جووله ن و رمه ب، ئه وسا ناوی عاره ، ئه وه بته ر ده ھه  ڕه شه
دا ناوده یماننامه په موویان  دا ھه ڕه م شه له  مانه ئه  ێ، چونکهبردر ی ئاشتی

تا ئستا  کان ھه ما کورده تیان کرد، ئه و داوای حکومه وه رزکرده ریان به سه
ر  گه ئه  تیان ناوێ، چونکه کورد خۆیان حکومه  دیاره!! کرد ھیچیان نه
رد، خوا ده یان نه فره کان ته ی تورکه قسه  کردو به کیان ده رایه ھه  بیانویستایه

ی ئاشتیدا  یماننامه ناو په له ی وه بۆ ئهن  ل بکه په له په  ئستاوه  ب له کورد ده
  وه ریانه سه  به ندی پوهنگ بن، ئینگیز  کورد بده  ما که ئه. ب ناویان ھه
 سوڵ ڕهد  مه محه: هرچاو سه   –ن  که پاشدا زیانکی زۆر ده  له نامنت و

کوردستان،  خواروویی  که ته وه ده و  نما قارهحمودی  ھاوار، شخ مه
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  ڕای پشتیوانی کردنی کورد له ره سهم  به ).320- 319م، ل که رگی یه به
  کان به ئینگلیزهچی  دژی ئینگلیز، که  ڕکردن له تی عوسمانی و شه وه ده
، بۆ  درۆیان کردووه  رمانه ندی خۆیان ب شه وه رژه یفی خۆیان و بۆ به که

ی  کاتی کۆنگره له ریتانی ی به وه ره زیری ده ی وه)رد کورزۆنلۆ(  نموونه
) می جیھانیدا که نگی یه جه(نگدا  کاتی جه له: (تی می لۆزاندا گوتوویه که یه

 –کان  ک ھی تورکه کان پشتیوانی و ھاوکاری ئینگلیزیان کرد نه کورده
-1917(ڤیچ الزاریڤ، المسألة الکوردیة  میخائیل سیمیۆنه:  رچاوه سه

دا )30.10.1918( وتی ڕکه  له بوو وه ئه نجام ره سه ).284، ل)1923
  ترین مافه ساده  شکرا له نیا ببه ک ته کۆتایی پھاتوو، کوردیش نه  که ڕه شه
تی  یارمه شی به که کو نیشتمانه کانی خۆیدا، به نیشتمانییه و تی  وایه ته نه

 و  ب عارهتورک،  نوان  لهر کانی ت سته با ده ئیمپریالیزمی ئینگلیزی و
کان پشتر باسیان کردبوو  کو ئینگلیزه روه ش ھه مه شکرا، به فارسدا دابه

  . کورد زیانکی زۆری کرد
 تی و ری شۆڕشی سۆڤیه کاریگه  ی لهکان یمانه ھاوپه ئینگلیز وترسی   .8

وی  ت ھه پیان وابوو سۆڤیه  کوردستان، که کورد ور  سه کۆمۆنیزم له
ش  مه دات، به ده بۆ کورد خۆ ربه سهتکی کوردی  وه ی دهزراندن دامه

  له ت و کۆمۆنیزم و ربازی سۆڤیه کی گرنگی سه یه هبنک  بته کوردستان ده
دییه وه رژه به دژی   بۆ نموونه. ھنن کاریان ده به دا که ناوچه له کانی ئینگلیز  ن

رتووکی  په  ئراق، له  له ریتانی ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆنی کۆمیسیاری بای به
  ر سۆن که مجه  له: (دا، نووسیوتی)1920-1917 سانی له میسۆپۆتامیا (

تیایدا   یشت، که ستۆ بوو نووسراوکم پگه ئه  رتی سلمانی له به ڕوه به
رتاپای  ئاسایش سه مادام ئارامی و: ربیبوو ده  یه همشو ڕی خۆی به باوه

ئارامی باشووری  پاراستنیی  شیمانهدام  ڕه و باوه ، له وه ئراقی گرتۆته
گومانی تدا . تببرربازی  ھزی سهنا بۆ  ی په وه ب ئه  به  یه کوردستان ھه

  که  ڵ تورکیادا، کۆسپکی کارگییه گه ستنی ئاشتی له وتنی به دواکه  که  نییه
  وه.  رقاڵ کردووه کی باشووری کوردستانی سه رزترین خه ھزری به

  مۆ له یزم ئهکۆمۆنکانی  ی پرنسیپه  بنچینه ڕۆک و هناو  که  جگای داخه
ه ، گه)کی ره ی سه پله  رکوک به کانی که نامهڕۆژھۆی   به(کوردستاندا    یشتۆت
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سر ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆن، (: رچاوه سه   – بۆیان ناسراون ک و ناو خه
تأریخیة، الجزء الثالث، بالد مابین النھرین بین والءین خواطر شخصیة و

ر  مجه( ڕاپۆرتکی  کان له ئینگلیزهستانی  ده کاربهی  ترسییه و مه ئه. )41ل
غدا  به  ریتانی له حمود بۆ کۆمیسیاری بای به شخ مه ڕاوژکاریی )لنۆئی

ه: ( تیایدا ھاتووه  وێ، که که رده دا ده)ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆن(   پویست
ر  سه  کاته تی جیھانی زۆر کارده سیاسه  ب که وچا ر به ان لهم وه ئه
دواخستنی مۆرکردنی   کان، به کوردنشینه  رجی ناوخۆی ناوچه ومه ھه
کاندا  یۆنانیه ڕی نوان تورک و شهڵ  گه ڵ تورکیادا له گه یمانی ئاشتی له په

ناو  کان له ویکه ی بۆشه رنامه ، به  ڕاکشاوهکانی کوردی  رکرده رنجی سه سه
 نت و سه ده ره تاکو بت زۆرتر په ویک ھه و ناوی بۆشه موانا زانراوه هھ

 و پاندن  سه له  و ت  سه ده له  ڕگا  مه ئه  باسیان بکا، که  خراپه  به  س نییه که
:  هرچاو سه – دا که ناوچه له گرێ  ریتانیا ده تی به جگیربوونی سیاسه

 خواروویی  که ته وه ده و  مان ارهقحمودی  ھاوار، شخ مه سوڵ ڕهد  مه محه
  ).405ل م، که رگی یه کوردستان، به

کان  ئینگلیزه  ھۆکارک که  بووه  بی شیعه عاره  کان له ترسی ئینگلیزه .9
 ڕگاو،  وه ئراقه  زۆر بلکنن به به) تی موس ویالیه(باشووری کوردستان 

قیشدا  وه ی سنوورو ده چوارچوه  ت له نانه کورد ته  ن به ده نه تی ئرا
ه پیان وابوو عاره  زرنن، چونکه دامه خۆیان  بهت  تکی تایبه حکومه   ب
داوا  خۆیان  بهت  تکی تایبه ی کورد حکومه مان شوه ھه  کانیش به شیعه

  مه به نا ده په  م بۆچوونه لماندنی ئه بۆ سه. سرای شیعی تی به ویالیه  له ن که ده
  ژماره  به  کهریتانی  ی به وه ره تی ده زاره وه کی هی نامه گه می به وه ر  به
)F.O.371-5068( کهیوتی ڕ )د   )25.3.1920ویلسۆنی تالبوت بۆ ئاڕنۆ

ریتانیش  ری بای به ، نونهتی و غدا ناردوویه به  ریتانی له ری بای به نونه
وه بهریتانی  ی به وه ره تی ده زاره می وه وه تی وه ته داوه  یه مشو، نووسیو :
ی فراوانکردنی ئۆتۆنۆمی بۆ  رباره نشکۆ ده ی میری خاوه وه بیرکردنه(

تری  کانی ناوچه  لهکی زۆر  یه ھۆی کشه  بته کوردستان ده خوارووی
 سوڵ ڕهد  مه محه:  رچاوه سه –)  کان بووه شیعه  نیازی له(میسۆپۆتامیادا 

کوردستان،  خوارووی ی که ته هو ده و  مان قارهحمودی  ھاوار، شخ مه
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  ستیڤن ھمیسلی لۆنگریگ، لهریتانی  ری به نووسه ).27م، ل رگی دووه به
الی  1900العراق الحدیث من سنة (رتووکی  پهی )321- 320(  کانی ڕه الپه

  ی که و داواکارییانه ک له یه کان زنجیره کورده: (نووسیوتی  دا،)1950سنة 
دا بۆ )1931( سای  لهدا نووسیبوویان، )1931-1930(سانی   له
ی  قینه هڕاستداواکاری   و داواکارییانه زۆر له. یان نارد)کان وه ته ی نه ه کۆمه(

زرابوو  دامه  ی که یه شوه و تی ئراق به وه ڵ ده گه له  بوون، که  وه جیابوونه
 ی گیانی وه وتنه ھاندانی دوورکه وخرۆش و جۆش  گونجا، چونکه ده نه

و  ئه  بوو که ندش ترسک بوونی ھه ڕای ھه ره سه. کرد جگیری زۆرتر ده
 بکات واکورد درابوون،   ی به)االمتیازات -  چیاوگانه(ی  وتانه ستکه ده

  ). وه نه رزکه مان داواکاری به کانی فوراتی خواروو ھه شیعه
ید لوید زیران دڤ رۆک وه تی سه رۆکایه سه  ڕاڵ به تی لیبه الدانی حکومه  .10

    ر به سهتکی نوێ  و ھاتنی حکومه) 22.10.1922-7.12.1916(جۆرج 
ر  ندرو بۆنه ئه(تی  رۆکایه سه  تا به ره ، سه)تیو رڤه کۆنسه(پارتی پارزگاران 

تی  رۆکایه سه  و دواتریش به) 22.5.1923-23.10.1922(نوان  له )الو
دوای دۆڕاندنی دا )22.1.1924-22.5.1923(نوان  له )ستانلی بالدوین(

  وتنی پارزگاران، که رکه ریتانی و سه مانی به رله بژاردنی په ھه  کان له لیباه
    ر به سهرچلی  وینستۆن چه ی ئینگلیزکان زیری کۆۆنییه وهمان کاتدا  ھه  له

ی  وه پارتی پارزگاران شونی ئه    ر به سه) لیۆ ئامری(کان الدراو  ڕاه لیبه
 ی زۆرک  یه ڕادهریتانیدا تا  تی به حکومه  گۆڕانکاری له.  وه انی گرتهمی که یه

ی پرسی لکاندنی باشووری  وه کالییکردنه ر یه سه بوو له ری خۆی ھه کاریگه
  کوردی، چونکهیی  وه ته نهی خۆ ربه سهتی  وه زراندنی ده مه کوردستان و دانه

ی سر پرسی کۆکسکانی  بۆچوونه  تی نوێ زۆرتر پشتیوانی له حکومه
خاتوو گ غداو به  ی ئینگلیز لهکۆمیساری باۆرترد بمینداری  ی ئه

تی موس  ڵ لکاندنی ویالیه گه له  کرد که ده کۆمیسیاری بای ئینگلیز
  ندام له دژی بۆچوونی چوار ئه له  وه ئراقه  بوون به) باشووری کوردستان(

  له  کهدا، )کوردستان پناوی له   ڕامیاریی سیۆنکۆمی( یندام وت ئه حه کۆی
سر وینستۆن (  ک له ریه ھهدا )30.3.1921-12.3.1921(  ی قاھیره کۆنگره

ر  مجه کان، کۆۆنییهزیری  وه و  قاھیرهی  رۆکی کۆنگره رچی سه چه
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داوای  ،)لۆرانس و نگ رت یۆ ھیوبهر ئاڕنۆد  مجه و رد نۆئیل ئیدوه
میش  وته ندامی حه ئه، کرد ی کوردییان دهخۆ ربه سهتکی  وه زراندنی ده دامه
و  وه ن مایه بالیه بوو )R. D. Babckok -  کۆکببا. دی. ر ئاڕ مجه(  که
  .دا کیان نه نگی بۆ ھیچ الیه ده

الی  ب به سۆزی گشتی عاره  دابوو که وه ئه وی ھه  لهئینگلیز  ک الیه له   .11
  بی به ئیمپریالیزمی عاره نیزم وشۆڤی  وه ی تریشهک الیه له ، ڕاکشخۆیدا 

تی  وه ده کرد به یان ده- تی موس وامی داوای لکاندنی ویالیه رده به
نیاز   که ،ب بۆ عاره) سایکس پیکۆ(ی  یماننامه په ی گوره  بهپشنیازکراو 

کو  ، وه وه بگرته) سرا غداو به به(کانی  ته نیا ویالیه ته تادا ره سه له وابوو 
تی  ئیمپراتۆریه دژی  لهئینگلیز  و  ب عارهنوان ۆ ھاوکاری پاداشتک ب

ھۆکارکی لکاندنی خاکی باشووری   بوون به  ئیسالمی عوسمانی، که
 .  وه بییه ئراقی عاره  به) تی موس ویالیه(کوردستان 

تاتورک  ئه ن الیه  لهباکووری کوردستان  تورکیا وکۆنترۆکردنی  ک الیه له   .12
  وه ی تریشهک الیه له ، و کوردستان  باکووری  لهکان  ی کوردهستکردن ژرده و
کان،  ر یۆنانیه سه تاتورک به کانی ئه وتنه رکه سه تورکیا وی  وه ھزبوونه به
 و تی ئیسالمی الفه ناوبردنی خه ھا له روه ، ھه کان کورده کان و نییه رمه ئه

  بۆ نموونه کان ندخۆرهسو  یمانه ھاوپهو ریتانیا  نوان به  وتنه ناکۆکی که
نیا  و ته یۆنان دژی  لهکرد  تورکیا ده  نسا پشتیوانیان له ره فه ئیتایا و

  کرد که کان ئینگلیزه  لهوای   و ناکۆکیانه ئه. ریتانیا پشتیوانی یۆنان بوو به
ی  یماننامه په کردنی ج نه جبهی  شیمانه  وت بۆ ستکه واویان ده بیانۆی ته

  تاوه ره سه  لهر  وان ھه ئه  تکی کوردی، که وه زراندنی ده هدام و  سڤره
نگیری  الیه را ئاشکه به کان  ئینگلیزهبۆیه  .بوو ڕیان پی نه باوه  نده وه ئه

ریتانیا  چاوپۆشی به ر رانبه به  له، وه ئراقه  تی موس بوون به لکاندنی ویالیه
کوردستان باکووری   نی له رمه ئه و کوردی تی  وه زراندنی دوو ده مه دانه  له
                . ناو سنووری تورکیا  وته که ده  کان که نییه رمه ی ئه خاکه  شه و به ئه و 
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  :کان ناوخۆییه  ھۆکاره: م دووه
  

اشکرا ئ  به .نیشتمانی کوردی یی و وه ته نهستی  الوازی ھه یشتن و گه پنه .1
نیشتمانی کورد  و تی  وایه ته نهستی  هالوازی ھ ھزی و جیاوازی به ست به ھه
ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆنی    کرا، بۆ نموونه کاندا ده شارو ناوچه نوان  له

  بوو کهڕوون لمان : (تی غدا، گوتویه به  ریتانی له کۆمیسیاری بای به
تین  ھزو به ناو سلمانیدا زۆر به تی کورد له وایه ته ستی نه ی ھه وه بزووتنه
:  هرچاو سه –دابنین   وه ناچاربووین سنوورک بۆ ئه  وه رئه به لهبوو، 

 خواروویی  که ته وه ده و  مان قارهحمودی  شخ مهھاوار،  سوڵ ڕهد  مه محه
  لمن که یسه کانی ویلسۆن ده قسه). 280م، ل که رگی یه کوردستان، به

رکی تر یان شارو شا نوان  لهکورد نیشتمانی  و تی  وایه ته نهستی  ھه
ه باشووری کوردستاندا جیاوازبووه  کی تر له یه و ناوچه ک یه ناوچه   ، پشموای

ستی  ، ھه)مر حمودی نه کانی شخ مه هڕین ڕاپهمی  رده سه(  مه رده و سه ئه
کی تری  یه موو ناوچه ھه  نیشتمانی دانیشتوانی سلمانی له و تی  وایه ته نه

 .  بووه ھزتر گوڕترو به  کوردستان به
تی  وایه ته نه نیشتمانی وستی  ر ھه سه ھزی ئایینی به ستی به زابوونی ھه .2

سانکی زۆری متکردبوو  تی که ستی کوردایه ئایینی ئیسالم ھه  کوردی، که
الشرق االوسط (رتووکی  په  جۆرج لنشۆڤسکی، له:  یان کوشتبوو، بۆ نموونه

نگ  دوای جه کان تا کورده: (ت ده  که  چووه دا، جوانی بۆ)ن العالموفي شؤ
، ھۆشی ختکار بوون و و گیان به ڕاستکاندا  وتنی تورکه رکه سه پناوی له 

ست  و ھیچ ده وه ی ئازادیاندا ببزونهر  دان له ی نه وه ی ئه ئیسالمی ماوه
:  هرچاو سه -   وه نگ بایه ن، تا جه کان بکه عوسمانییه  به ر رانبه بهک  درژیه

د  هم هن محیحسوم دکتۆر). 7م، ل که رگی یه ، چیم دی، به خواجهد  حمه ئه
 یی و وه ته نه  قوربانی کردنی پرسه مان پرسی به ھه ت به باره ن، سهوسح

ئیسالم،  و ئایین پرسی   به  هو  کوردهسانی  که ن الیه  لهکان  نیشتمانییه
 و دسۆزی  به  تی ئیسالمی سه ی ده ماوه درژایی  بهکورد : (ت ده

  رکرده سه کورد ووکاتی  ی ئهڕۆشنبیرانھا  روه نیازپاکی کاریکرد، ھه
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له قوربانی   موو تواناکانی خۆیان کرده ھه  کانیان ربازییه سه و  ڕامیاری
  لهی،  ی ئاکه وه رزکردنه به ی ئیسالم و رزڕاگرتنی ووشه به پناوی 

مانکاتدا  ھه  چی له ویست، که ده هھیچ شتکی تریان ن  چاکه  له  دا جگهر رانبه به
 پناوی له کارھنا  تورک ئیسالمیان به ب، فارس و کانی تری عاره وه ته نه

تانی ئیسالمی  وه ی ده که داڕشتنی کۆه تی خۆیان و زراندنی ئیمپراتۆریه هدام
 یی بردیان، یان به وه ته تی نه وه و ده ره ندی خۆیان به وه رژه بۆ به  که

 پردک و  ی کورد بوو به وه ته نه   توانرت بگوترت که کی تر ده واتایه 
دا تپه سه  ئیسالم به م  به. کانی سته به مه  بگاته  و ئایینه ڕی، تا ئه ری

ه پردک بۆ گه  کانی تر ئایینی ئیسالمیان کرد به وه ته نه   یشتن ب
الدین  صالح محسن محمد حسین، نناشد دکتۆر: ( هرچاو سه –کانیان  ئامانجه

و  ر ئه ھه). 9-8أم نحاسب أنفسنا؟ إستجواب قائد بعد ثمانمائة سنة، ص
ستی  و ھه کان کردبوو سۆز تورکه  وای له  بوو که  وه ره ی سه ھۆکاره

دییه وه رژه بۆ به کان هئایینی کورد نیشتمانی خۆیان  یی و وه ته نهکانی بای  ن
ر نۆئیل  کی مجه یه نامه  هکو ل روه ھه. کاری بھنن و به وه بقۆزنه

نی  نده دا بۆ له)1919(مانگی یولی سای  تای ره سه له   وت، که که رده ده
وێ بیری خودموختاری کوردستان  که رده وا ده: (نووسیوتی  ، که ناردووه

دا مردب) حوکمی(تی  وایه رمانه ژر فه له ر  سه کان له تورکه. عوسمانی
  له ڕگا توندی به . ن که دا کاردهن سه ڕهکی  مییهی بیری پان ئیسال بنچینه

) موسمان(ی  ، وشه وه باتی ئه  له گیرێ و ده) کورد(ی  کارھنانی وشه به
رخی کورد،  دیڤید ماکداول، مژووی ھاوچه:  رچاوه سه –ھنرێ  کارده به
  ). 267م، ل که رگی یه به

  ھز که کی به تییه ایهرکرد بوونی سه نه کورد ووستی  ک ھه بوونی یه نه .3
ه ھه . وه کۆبکاتهخۆی  لهواوی کوردی باشووری کوردستان  ته   ندک دابوویان

ندکی  ھهب،  عاره و ئراق زراوی  دامه  تی تازه ندک حکومه ھهپاڵ ئینگلیز، 
حمود  شوڕشی شخ مه. نگدا جه  پاڵ تورکی دۆڕاو له  تر دابوویانه

، ی سلمانی بوو ناوچه  زۆری له کو به به،  هو گرته رتاپای کوردستانی نه سه
. خات رده تی شۆڕشی کوردستان ده رکردایه ش خاکی الوازی سه مه ئه

گاردا، شخی ڕۆژو  کی کوردستان له نی خه رتبوونی کۆمه په  ت به باره سه
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و  زانایی بۆ پاره  ن بهکانما واره م، خونده که داخه: (رمووت فه مان ده قاره
نده نه کی و هخد   زانی بۆ پاره نه  کانمان به واره خو ئاواتی کوردیان بزرکان
ر  ھه). 26م، ل رگی سیه ، چیم دی، به د خواجه حمه ئه:  رچاوه سه –

گرتوویی کورد سر پرسی کۆکسی کۆمیسیاری بای  نه ک یه  ت به باره سه
مارسی   له  نسی قاھیرهکۆنفرا  ی، له وه پاش ئه: ( غدا ده به  ریتانی له به
  ی، که وه ر ئه سه  زن بۆچوونی ھاته ریتانیای مه تی به وه دا، ده)1921(

  وه) بوو ستی کوردی ئراق نه به مه(ی کوردی پکبت خۆ ربه سهتکی  وه ده
 نو کان له کورده  ، که یشتووه گه  و ئاکامه ، به وه ته ڕاوه گه  که  قاھیره  ئینجا له

:  هرچاو سه -  وه وێ ببنهجئراق   نین، تا بتوانن، له  وه ۆر پکهخۆیاندا ز
  به ).113- 112دا، ل20- 19ی  ده سه  کریس کۆچیرا، مژووی کورد له

وه ھه زی سۆڤیه  کیدا که یه نامه  تاتورک له مال ئه فا که مسته  مانشوتی  بۆ با
کانی کورد  کردهر سه  کات که ده  وه ناردوتی، باسی ئه) ئارالۆف. ی. س(

شی  به ئینگلیز وندکیان  ھه و ئراق یلی  ندکیان مه ش ھه س به  ته بوونه
دکتۆر مانڤل ئارسنۆڤیچ : ( هرچاو سه -   یه یلی تورکیان ھه میشیان مه سیه

بوونی  ڕ نه مه ر له ھه). 52تیان، کوردستان تورکیا بین الحربین، ص هسر هح
 ی ڕۆژنامهی )15(  ژماره پاشکۆیمدا،  ده و سه وستی کورد له ک ھه یه

کی  یه یاننامه ، به رچووه دا ده)16.2.1925( وتی ڕکه  له  وه، که ژیانه
ن  ته ی وه عه ی مدافه معیه جه –سلمانی   ی پارزگاری نیشتمانیی له ه کۆمه(

  ، که رچووه دا ده)15.2.1925( وتی ڕکه  لهد  حمه س ئه خه مره –سلمانی   له
تی  تی ویالیه ئراقییه  داکۆکیکردن له ندان ودات بۆ خۆپیشا ک ده ھانی خه
 راقدا   ری کوردی له گه نامهڕۆژر،  لی عومه فاروق عه:  هرچاو سه –موسئ

  ڕه الپه  لحوسنی، له زاق ئه بدوله عه). 122، ل1939-1914کان  راییه به
دا، )1958-1918قیة تأریخ االحزاب السیاسیة العرا(رتووکی  ی په)83(

جمعیة (ی پارزگاری نیشتمانیی  ه کۆمه  به  ئاماژهھا  روه ھه: (نووسیوتی
 تی رۆکایه سه  بهدا )14.2.1925( وتی ڕکه  له  م، که که ده) الدفاع الوطني

دروستبوونی   له زرابوو، ئامانج سلمانی دامه  گ له د تۆفیق به حمه ئه
ت  باره کانی تورکیا سه دژی داواکارییه  بوو له هو ستانه ی ناوبراو وه ه کۆمه

و  زراندنی ئه پشت دامه  تی ئراق له چوو حکومه پده. تی موس ویالیه  به
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  کاتک که ). ته م بابه کو ھاندانک بۆ بۆچوونکی له بووبت وه  وه یه ه کۆمه
تی  الیهتی وی اقییهئر  ی پارزگاری کردن له کی کوردی بانگشه یه ه کۆمه

تی ئراقی دروست بووبت،  حکومه  وان واته ستی ئه ده ، بهکات و موس ده
هن ر ته گه کرت بۆ کورد، مه وتکی لده ستکه ڕوانی چ ده چاوه   یا کۆسپ خستن

ی  م شۆڕشه ی ئه وه گژداچوونه به و کوردستان شۆڕشی  بات و م خه رده به
الی   نه ده ده کورد پاڵ شنبیریڕۆک  کۆمه  وه ی ترهک الیه له ! لبکرت

ر  به  نه به ده نا په  دا و پایه پناوی پله له ندکی تر  و ھه ڕواندز  میر له ئۆزده
ری  کو نونه مانی ئراق وه رله ندامتی په بژرن بۆ ئه ده غداو خۆیان ھه به

  وت که که رده سلمانی، بۆمان ده و رکوک  کهولر،  کانی موس، ھه شاره
 ن الیه  له  ش کاتک که وانه موو ئه ڕای ھه ره سه.  بووه وست نه ک ھه ورد یهک

 وان ، ئهی که هڕین ڕاپهمرو  ی نهر شخ سه  خرایه فشار ده  وه به عاره ئینگلیز و
کردنی  تی دژایه  کرد به ستیان ده ده بوون و رت ده کدا په الیه به  هک ر یه ھه
  ڕکی زۆری به مر باوه شخی نه  بۆ نموونه .کتر تاوانبارکردن کترو یه یه
بوو،  حمود خانی کانی سانان ھه مه حمود خانی دز و مه  له ک ر یه ھه
ر  ھهندی بازیان،  ربه ڕی ده شه  حمود له ستگیرکردنی شخ مه چی دوای ده که

حمود خانی دزی  مه و کوردستان  تی ڕۆژھهبۆ   وه کیان چوونهدوو
الماری  تی ئران په تی حکومه یارمه  و، به وه تی ئرانه حکومه  کرد به ندی پوه
ر  ھه  ک والی شاری سنه یه دوای ماوه. حمود خانی کانی سانانی دا مه

 وێ والی شاری سنه، دوای ھاتنیان بۆ ئه  بانگکرده فتوف  کیانی بهدوو
زیندانیکردنی  وانیش به ، ئه وه کانی کردنه ی ئینگلیزهست ڕاده ستگیریکردن و ده
کران   مان دوورگه ی ھه هوان ڕهحمودیان سزاداو،  مه ر دوو ھهتایی  تا ھه ھه

 .   فیدی لبوو حمودی حه شخ مه  بۆ ھیند که
دا ییه وه ته نه داخوازییه نیشتمانی و  می کورد لهر نه .4 دا،   له  کانی ئاست دوژمنانی

زمانی  بوونی ی نهڕا ره و سه کوردی تی  تی دیبلۆسیه قلیه نی ئهبوو نه
و نه  ت به باره سه  ۆ نموونهب.  هو  کوردهن  الیه له خۆناساندن  رمی 

  ھاشم کۆچانی، لهخۆیدا،   واکانی ڕه  ر داخوازییه سه بوونی کورد له سوورنه
 سای  له: (دا نووسوتی)ر تارمایی سیڤه(رتووکی  ی په)111(  ڕه الپه

  ریتانیا، له ی به وکاته کانی ئه ۆنییهزیری کۆ چل وهر  دا وینستۆن چه)1922(
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ن   که ن یه گه ڕاده  وه ئراق ئه  ریتانیا له ری به کدا بۆ نونه یه نامه کوردا
ن یان  بژاردنی پاشای ئراق بکه نگدان بۆ ھه ده  شداری له ی به وه ئازادن له

ر  سه لهکاو سوورب  کان نه بژاردنه شداری ھه لی کورد به ر گه گه ئه. ن که نه
وان پکھنانی  رناتیڤی ئه ئالته وا ئه ڵ بکرێ، گه ی له ه جودا مامه ی به وه ئه

، پاشان ریتانیا و به رشتی رپه سه  به)  وه ڕینه ک قۆناغی په وه(  ئۆتۆنۆمییه
  کان له بنشینه عاره  ناوچه و کوردستان  نوان  لهک  کتییه زراندنی یه دامه

رچل بۆمان   کانی وینستۆن چه قسه ی گوره  به ).کگرتوودا ئراقکی یه
نگ  ده ک و یه وستی خۆی سوور بایه ر ھه سه ر کورد له گه وت، ئه که رده ده

  ی که وه کو ئه ک وه ، نه ڵ بکرایه گه له فتاری ڕهجودا   به  ی که وه ، به بووایه
رتووکی  هپمی  که رگی یه بهی )314+277(  کانی ڕه الپه  دڤید ماکداول، له

  وه ره تی ده زاره وه: (دا نووسیوتی)رخی کوردستان ھاوچهمژووی (
سیاسی  ڕاوژکاریی )12.11.1919( ڕۆژیی  ، نامه)371/4193(

 ریتانی ی به وه ره زیری ده لۆرد کورزۆنی وه بۆ )ر ھۆله. بی. جی(ئینگلیزی 
ازادی چۆن ئکان  ی کورده وه ، پرسی ئه ڕم وایه من باوه ئه: نووسیبوو
،  وه نه که ملی خۆیان ده پ و  کان له ست دنن و کۆتی تورکه ده خۆیان به

... کان رشانی خودی کورده سه  کی بخرته ره کی سه یه شوه ب به ده
 دوور  وکاته ئه، )  یه ھه نگکیان ڕه  موو جۆره ھه  زینه لکه په ک کان وه هکورد

وندی  رژه به  هل  که  ر بکرایه سه هکی تر چار یه شوه بوو پرسی کورد به نه
ن کا کات کورده ر داوای ده ھۆله  ی که وه ئه ! بووایهکوردستاندا  کورد و

  ھا واز له روه ستن، ھه ببه خۆیان  بهپشت  کگرتوو بن و بت یه ده
. وت ست ناکه بمنن ھیچیان ده  یه مشوه گینا به یی خۆیان بنن، ئه وازه رته په

بی  عاره  به ر رانبه بهدات  رمی نیشانده مان نه کورد ھه ڵ داب هگ لهئستاشی 
 . دامیش سه و عس  به ڕژمی ڕووخانی دوای له ئراقی، 

  لهتوانایی کورد  م که تی و سه بده ئابووی و ڕووی  لهالوازی کورد  .5
ی باشووری  ملیانه تری لکاندنی زۆرهھۆکارکی   کانیدا، که دوژمنه ر رانبه به
  به  هگرتن بوو ، گوێ نهو ئراق   به  بووه) تی موس ویالیه(وردستان ک

کوردی ی خۆ ربه سهتکی  وه زراندنی ده دامه  ی کورد له ته کانی نه داخوازییه
ر  کی تری سه یه وه ته ر نه کو ھه خۆی وه  واکانی ڕه   مافه  بهیشتنی کورد  گه و 
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داھاتی  و  ئابووریی  رچاوه سه زانین کو ده روه ھه . مینه م گۆی زه ئه
 باتکردن خه و شۆڕش بوونی  وام رده به تکۆشان ووامی دارایی بۆ  رده به
وتنی  رکه بۆ سه  ، ھۆکارکی گرنگهبیت ک پویستی پ ده یه وه ته موو نه ھه  که

 و  ئابووریالوازی .  کانی خۆی مافه  به  یه وه ته و نه یشتنی ئه گه و شۆڕش 
ر الوازی  ھه  ، که)بتوانایی و الوازی ژرخان  واته(تی  مهرا م ده که

  لهت بت  سه بده  که ،کات ده ست ی ژردهتک میلله  وا له  ئابووریشه
  .یدا که ته سه ده ھزو به به  وژمنهد ر رانبه به
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  :کوردستانباشووری   له   نه سه ڕهئزیدی کوردی 
  
  زیری پالندانانی ئراقی، کورده لی غالب بابانی وه عهوای  ناڕهی بیاری  گوره به  

فۆرمی   ژمارکراون له کورد ئه  و جیا له خۆ ربه سهکی  یه وه ته کو نه کان وه ئزیدییه
دا )24.10.2010( وتی ڕکه  له  نیازوایه  رژمری داھاتووی دانیشتوانی ئراق، که سه
 ی ڕۆژنامه: ( رچاوه سه - نجام بدرت ئه  وه کوردستانیشه  هبری ئراقدا  رانسه سه  له

. )1، ل)14.9.2010( وتی ڕکه،  ممه سشه ڕۆژی، )5279(  کوردستانی نوێ، ژماره
دانانی ئراقی عه وه کدا  یه دیمانه  و له  کورده ک ه چه ڕه  به  لی بابان که زیری پالن
دا، زۆر )2010(مانگی ئاداری   دا له)وقافاألمجلة (ناوی  بی به عارهی کڵ گۆڤار گه له

کی  ییه توڕه  کوردستان ناوبرد، که    ر به سهشکی  به  رکوکی به شاری که   ڕاشکاوانه
لی  پ عه چی له کان، که شۆڤینییه  به کان و عاره عسییه ن به الیه دوادا ھات له زۆری به

فۆرمی   نت له کورد داده  جیا لهو خۆ ربه سهکی  یه وه ته نه  بابان کوردانی ئزیدی به
زیری پالندانان،  لی بابانی وه ن عه الیه دانانی کوردانی ئزیدی له. رژمری کردندا سه

  ر داواکردن و به سه م له ھه  ، که کی بووه ره ر دوو ھۆکاری سه به له  گومانی تدا نییه
باشووری   بکردن له رهعا تی به سیاسه  انهڕۆژ  که  تی ئراقی بووه ئاگاداری حکومه

کی نوێ  یه ڕه ی الپه وه نگاوک و کردنه کو ھه م وه ن و، ھه که و ده یه کوردستان په
ی  الکه  کان له شۆڤینییه  به کان و عاره عسییه ک و به الیه  زیری پالندانان له نوان وه له

وبراودا لهزیری ن وه  دژی یی له وری توڕه ی ھه وه دنهوان ڕهپناوی   له  وه تره ر  سه ا
رکوک،  کوردتیی و کوردستانتیی شاری که  ت به باره کانی پشووی سه وسته ھه
ی  وسته و ھه ی له وه شیمان بوونه ریبی و دواتریش په مانگی ئازاردا ده له   که

  یوراوه کان نه عروبییه  کان و شۆڤینییه عسییه ی به وه ترسی کاردانه  خۆی، یاخود له
  . کورد دابنت  کان به ئزیدییه  کورده

  عسی و عروبیه واوی به زیری پالندانانی ئراقی و ته مک بۆ وه کو وه وه
واوی  کوردبوون و کوردتیی ته  ی گومانیان له وانه کان و ئه رسته پهز گه ڕه

ی  یه و ھۆنراوه به  تا ئاماژه ره ، سه یه کانی جیھان و باشووری کوردستان ھه ئزیدییه
  :ت ده  م، که ده کوردی ئزیدی ده

  کوردستان  نه جواب بده
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  ن ئیمان بال قایم که
  ل دیوان  دین میره رفه شه
  کوردستان  ن له رش بندکه عه
 بای شه ڕهحمود،  ریم مه بدولکه عه بدول عه: ( رچاوه سه –بستان  ره عه  وته  بکه به
  ). 146م، ل رگی دووه به –نفال  ھرو ئه ژه

  : ن وه ی خواره مانه ئه  ڕوو که مه خه ده  گه ندین به دواتریش چه
      

  ڕه الپه  ڕاست، له تی ناوه خۆرھه/ چاودری مافی مرۆڤ ڕکخراوی .1
نفال دژی  ئراق و تاوانی جینۆساید شاوی ئه(رتووکی  ی په)218+219(

  زیدی کوردهی ئ فه تایه –کان کوردن  ئزیدییه: (دا، نووسیوتی)کورد
  ی که وه ھۆی ئه به  مانه ئه. کان پرسکی جیاوازن ئزیدییه(و  )کان ئیتنییه

  وفیقین که کی ته یه فه تایه    ر به سهیڤن،  په کرمانجی ده  هبکوردی ئتنین و 
چاودری  ڕکخراوکیربینی  ده  وه ره ی سه مه ئه .)رستن په ری تاوس ده په

  شیان به که ھا زمانه روه بات، ھه کورد ناوده  کان به و ئزیدییه  مافی مرۆڤه
زمانی     ر به سهکی  ره کی سه یه زاراوه  نت، که زاری کرمانجی داده شوه

   .  کوردییه
یسی، والیة  لقه حمود ئه ق مهزا هبدول عه(رتووکی  ی په)98(  ڕه الپه  له .2

البریطاني حول  –الموصل تقریر عصبة األمم الخاصة بحل النزاع الترکي 
کان  ژادی ئزیدییه نه  ت به باره دا، سه)1925-1924والیة الموصل 

ی  یه خشه و نه ت بۆ ئه تایبه کانی به رنجه میری تورکیا سه: ( نووسراوه
سای   ی ناوبراو له ه کۆمه  ، کهڕاکشادا  ی جوگرافی شاھانه ه کۆمه

کارھنابوو بۆ  به نگی ڕهمان  ھه  ، که ن بویکردبۆوه نده له  دا له)1910(
ی میری  نوکه  خشه نه  چی له کان، که ئزیدییه کورد و  کردن به ئاماژه

دا که به کانی  وه ته ی نه ه کۆمه  ش به دا پشکه)1924(سای   له  ریتانیا
وه کان به ئزیدییه کورد وجیای بۆ  نگی ڕهدوو   کردووه ).  کارھنا

ی جوگرافی  ه ن کۆمه الیه بۆ ئزیدی و کورد له نگ ڕهمان  کارھنانی ھه به
ردوو  ھه  نت که یه گه ده  وه دا، مانای ئه)1910(سای   ریتانیا له ی به شاھانه

پناوی  دا له)1924(سای   جیاواز له نگی ڕهم دانانی دوو  به. ن کوردن الیه
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تی موس  یالیهو  ی که وه له  کانی ئینگلیز بووه ندییه وه رژه دیھنانی به به
ستکردی ئینگلیز بلکنن،  ده  تی ئراقی تازه وه ده  به) باشووری کوردستان(

ه)    ش و جیلوه فاڕه سحه مه(رتووکی پیرۆزی ئزیدیی  ردوو په گینا ھه ئه   ب
کوردی نووسراون،  نی سه ڕهپیتی کوردی کۆن و   به  زمانی کوردین که

  .   کوردین  کانیان به ئایینییه  تهواوی سروو و ته  وه نوژکردن، پاڕانه
ه باره سهدا، )2(خای   رتووکی ناوبراو له مان په ھهی )133(  ڕه الپه  له .3   ت ب

ر بتوو  گه ئه: ( کان نووسراوه ژادی ئزیدییه ڕ نه مه ریتانی له بۆچوونی به
  که تانییهری به  یاداشته  بینین که ، ده که یی پرسه وه ته نی نه الیه  ینه رنج بده سه
م  کورد بن، به ز گه ڕه کان به ئزیدییه  یه وانه له   که ده  نده وه ر ئه ھه

کان  ئزیدییه  یه وانه له: (ن ریتانی ده نی به الیه  کاتک که). موسمان نین
یان  رگیز نه وان ھه م ئه واب، به  چت که ی تدهڕ، )ز کورد بن گه ڕه به

  . کی ترن یه وه ته نه    ر به سهبن یان  کان عاره یهئزیدی  که  گووتیه
ه باره سه ، دا وه ره سه  ی پشوو له رچاوه ی سه هڕ الپهمان  ھه  لهر  ھه .4   ت ب

میری تورکیا : ( کان نووسراوه ژادی ئزیدییه ڕ نه مه کان له بۆچوونی تورکه
و  دابونه مان دنیایی کوردن و، ھه کان به ئزیدییه  که  وه ختی کرده جه ریت 

 ).ک جیاوازن یه له  ئایینزاوه ڕووی  لهم  به.  یه وشتی کوردیان ھه خووڕه
ر  گه کان ئه کان کوردن، خۆ تورکه کانیش ئزیدییه ی بۆچوونی تورکه گوره به

پناوی  برد له تورک یان تورکمان ناوده  کانیان به ئزیدییه  پیان بکرابایه
چی  وان، که ھی ئه  ببته) اشووری کوردستانب(تی موس  ی ویالیه وه ئه

کان بۆیان  تورکه  ، بۆیه بووه ڕوون  نده وه کان ئه کوردتیی ئزیدییه  دیاره
   . شتکی تر بن ڕاستی  له  جگه  کراوه نه

ه باره سهدا، )2(خای   ناوبراو لهرتووکی  ی په)134(  ڕه الپه  لهر  ھه .5   ت ب
کان و  رخه ھاوچه  ره ی نووسه زۆربه: ( اوهکان نووسر ژادی ئزیدییه نه
رتووکی  په ).کان کوردن ئزیدییه  که  کان پیان وایه یه وروپی ئه  ڕیده گه

ۆرتکی  له  ناوبراو بریتییه تی  ی پرسی ویالیه وه کۆمیسیۆنی توژینه ڕاپ
 ه کۆمه    ر به سه  ، که)باشووری کوردستان(موس و له کان بووه وه ته ی نه  

مانگی   تی موس و دواتر له ویالیه  ته دا ھاتوونه)1925(تای سای  ره سه
ی ناوبراو،  ه بۆ کۆمه  وه رزکردۆته ان بهی ڕاپۆرتهم  مان سادا ئه یولی ھه
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کان و  رخه ھاوچه  ره نووسهی  زۆربه  که  یان کردووه وه تیایدا باسی ئه
  مه ئه  ، کهکان کوردن ییهئزید  که  کان پیان وایه یه وروپی ئه  ڕیده گه

زانن و،  کورد ده  کان به وانیش ئزیدییه و، ئه ش بووه که بۆچوونی کۆمیسیۆنه
کانی  نهبۆ بۆچوو  نایان بردووه وکردنی بۆچوونی خۆیان په پناوی پته له

کورد   کان به ئزیدییه  کان که یه وروپی ئه  ڕیده و گه کان رخه ھاوچه  ره نووسه
  .  زانن ده

ه باره سهدا، )2(خای   ناوبراو لهرتووکی  ی په)134(  ڕه الپه  لهر  هھ .6   ت ب
دییه: ( نووسراوه ست به مان مه ھه   زمانی کوردی قسه  نیا به ته کان به ئزی
زمانی کوردی   کانیان به کییه ره سه  رستییه نوژو کاری خواپه. ن که ده

ن  الیه زبحات کردنیان له ته و کانیان ئایینییه  سمه روڕه. ن که جده جبه
 ی که ڕاپۆرته  له  ی که وه ئه).  وه خوندرته زمانی کوردی ده  به  وه شخکه

دا )باشووری کوردستان(تی موس  پرسی ویالیه  ی وه کۆمیسیۆنی توژینه
ر  گه ، ئه وه سانی ئاسایی ناھته مشک و دی که  ، ھیچ گومانک له ھاتووه
  . بت کان ھه کورده  کوردبوون و کوردتیی ئزیدییه  لهگومانی   بتوو

ه باره سهدا، )2(خای   ناوبراو لهرتووکی  ی په)136(  ڕه الپه  لهر  ھه .7   ت ب
ی پرسی  وه ندامانی کۆمیسیۆنی توژینه ئه: ( کان نووسراوه ژادی ئزیدییه نه

کانی  زیدییهئ: ن یان کردبوو ده-نگال  ردانی شه سه  تی موس، که ویالیه
  کو له ر زمانیان، به به نیا له ک ته نگال ب ھیچ گومانک کوردن، نه شه

ی  که ندامانی شاندی کۆمیسیۆنه دیسان ئه). کن ر یه شیشیاندا ھه ی له پکھاته
کان  ر کوردتیی ئزیدییه سه خت له کان جه وه ته ی نه ه کۆمه    ر به سه
  . ن به دهکوردیان ناو  و به  وه نه که ده

ی )31(  ڕه الپه  ب، له رستی عاره پهز گه ڕهری  وزی نووسه د فه حمه ئه .8
ی ئایینی  پکھاته  ت به باره دا، سه)قاسم والکورد خناجر وجبال(رتووکی  په

شی  ر س به سه  بته ش ده ژیانی گیانیی کورد دابه: (کورد نووسیوتی
  ڕه الپه  ر له نووسه پاشان). ن هق ھلی ھه موسمان، ئزیدی و ئه:  کی که ره سه

ڕای  ره سه. بات گای کوردی ناوده کۆمه  شک له به  کان به یشدا ئزیدییه)41(
  ب و دژ به رستی عاره پهز گه ڕهرکی  وزی نووسه د فه حمه ئه  ی که وه ئه

  .  کان کوردن ئزیدییه  که  ی درکاندووه یهڕاستیو  م ئه ، به کورد بووه
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إمارة بھدینان الکوردیة أو (رتووکی  ی په)36(  ڕه الپه  ملوچی، له هدیق د سه .9
: دا نووسیوتی)کان ئزیدییه( ژر ناوی لهتکدا  بابه  دا، له)إمارة العمادیة

دی پوه( کان  ئزیدی و بادینییهرسکیان  ھهو نیشتمان ز گه ڕهزمان، کانی  یهن
دینییه که ز بادینین و زمانه گه ڕه وان به ئه.  وه کاته کۆده  وه که یه به   که  شیان با
جبوونیان چیای  شونی نیشته.  کانی تری کوردیدا جیاوازه ڵ زاراوه گه له
کان  داسنییه  به  که  یه و چیایه ر ئه به ر له ، ھه چیای مزورییه  که  ه)داسن(

ملوچی  و، ھۆزی ده کی شاری موس بووه ملوچی خه دیق ده سه ).ناسراون
.  یه و ھۆزه به  ر سدیق سه  بکراون که عاره دا ھۆزکی کوردی به چینهبن  له

دینی   شیان به که کورد و زمانه  کان به ئزیدییه   ڕاشکاوانهر  نووسه زمانی با
داسنیش ناویان   ناوبراو به. نت زاری کرمانجی باکوور داده شوه  واته
   .  وانه شتنی ئهشونی دانی  ن، چونکه داسنیشیان پده  بات که ده

دا، )القضیة الکوردیة(رتووکی  ی په)181(  ڕه الپه  ، له لدوڕه حمود ئه مه .10
ژادی  نه  ت به باره ڕای جیاوازی مژوونووسان سه ره سه: (نووسیوتی

  که  یه وه ئه  بۆچوونی زۆربه  بینین که کان و مژووی نادیاریان، ده ئزیدییه
ڕای  ره ، سه لدوڕه حمود ئه مه ).ی کوردنز گه ڕه مان ھه    ر به سهکان  ئزیدییه

ختی  رسه سه  ره ھهرست و دوژمنی  پهز گه ڕهبی  عارهی کر فسه ئه  ی که وه ئه
د  مه الم محه بدولسه عه(رۆک کۆماری ئراق  می سه رده سه  له،  بووهکورد 

نوان   ی سانی ماوه  لهعارف   که، )13.4.1966–26.3.1921عارف 
،  بووهست  ده به یکۆمار رۆک سهپۆستی دا )13.4.1966–8.2.1963(

ڕی  و شه هربازی بوو ی ئیستخباراتی گشتی سهر به ڕوه به  وکاته ئه  ناوبراو
  کانی به ک ئزیدییه یهڕاستیکو  وه چی  ، که شۆڕشگانی کوردیشی کردووه

  .  کورد داناوه
رگی  ی به)206(  ڕه پهال  الشیخ أبي زکریا بن محمد بن إیاس األزدي، له .11

ناوی شاخکی : داسن: (دا، نووسیوتی)تأریخ الموصل(رتووکی  می په که یه
  ، که دیجله ڕووباری تی ڕۆژھهناری  که  باکووری موس له  له  زنه مه
ن  کانی کوردن و پیان ده ھۆزه    ر به سهو  سانکی زۆری لیه که

ن مژوونووسی کۆنی  الیه کورد له  بهکان  ناوبردنی داسنییه).  کان داسنییه
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نت،  یه گه کان ده ، مانای کوردبوونی ئزیدییهأبي زکریا األزديب  عاره
  . کان داسنییه  کانیان گوتووه ئزیدییه  به  وه کۆنه  له  چونکه

قصة الکورد في (رتووکی  ی په)53(  ڕه الپه  مراوی، له لغه مین سامی ئه ئه .12
وه: (ئزیدی نووسیوتی  ڕی کورده باوه  ت به هبار دا سه)شمال العراق ڕی  با

ڕ  مه کی له ره شی سه ر س به سه  بنه ش ده کان دابه کورده: کان کورده
. 2. کان موسمانه. 1:  ش بریتیین له که شه ، س به وه ڕو ئایینه باوه

مین سامی  ئه ).کان لی ئیالھییه ق یان عه ھلی حه ئه. 3. کان ئزیدییه
ی ب رستی عاره پهز گه ڕهی کر فسه ئه  کۆنه  ی که وه رباری ئه مراوی، سه لغه ئه

چی  ، که کورد داناوه  کانی به و ئزیدییه سوپادا  قید له ی عه پله به  ئراقی بووه
  .   وه ته کورد جیای کردونه  لی بابان له کو عه ناو کوردکی وه به

القضیة (رتووکی  ی په)13(  ڕه الپه  ھداوی، له لفه دکتۆر خالید سلمان ئه .13
ه باره دا سه)المستقبل -الواقع  –الکوردیة والحل المنشود التأریخ    ت ب

ئزیدیی،   کان بوون به کورده  ندک له ھه: (کان، نووسیوتی ی ئزیدییه چه بنه
ھماوی باسی  لفه دکتۆر خالید ئه  کاتک که ).کانن شتییه رده ی زه پاشماوه  که
  که  ئزیدی، مانای وایه  کان بوون به کورده  ندک له ھه  ات کهک ده  وه ئه

  . کوردن ک ه چه ڕه  کان به ئزیدییه
االکراد تأریخ شعب وقضیة (رتووکی  ی په)53(  ڕه الپه  دین، له د تاجه حمه ئه .14

ھزترین و گرنگترین  به: (کان، نووسیوتی ئزیدییه  ت به باره دا، سه)وطن
بانی،  ، تاه نه نگه ری، زه جاف، پشده: کانی خه  بریتیین له کان کورده  خه
  کک له یه  کان به ناوھنانی ئزیدییه). ند وه مه ھه یی، بابان، ئزیدی و کاکه
، کوردبوونی  وه به ری عاره دینی نووسه د تاجه حمه ن ئه الیه کان له کورده  خه

  . نت یه گه کان ده ئزیدییه
ر  ھه، دا وه ره سه  رتووکی ناوبراو له ی په)69(  ڕه الپه  دین، له د تاجه حمه ئه .15

دییه: (کان، نووسیوتی ئزیدییهزی  گه ڕه  ت به باره سه کی  یه کان تیره ئزی
ر  سهکی  یه تیره  کان به دین ئزیدییه د تاجه حمه ئه  دووباره). کوردن    ر به سه
    . نت ی کورد داده وه ته نه    به

 و نگال شه(ی کوردی ئزیدی  ارۆچکهردوو ش ھه  ت به باره چی سهر ھه .16
  ڕه الپه ، له)ئینسکلۆپیدیای ئیسالمدا  کورد له(رتووکی  په  وه ، ئه ه)شخان
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  نگال و شخان نیشتمانی کورده شه: (باسی کردوون  یه مشوه دا، به)6(
  ڕپکراوه باوهکی  یه رچاوه سه  ، کهئینسکلۆپیدیای ئیسالم). کانن ئزیدییه

ردوو شاری  ھه  کات که ده  وه کان و باسی ئه نو موسمانه ت له تایبه به
  می گومان له کان، ته ئزیدییه  نیشتمانی کورده  نگال و شخان بریتیین له شه

ده رووندا دهئاسمانی بیرو   کان له کوردبوونی ئزیدییه   .   مات ڕا
ی )47(  ڕه الپه  ه، ل)نی سه لحه زاق ئه دولهب عه(ناوبانگی ئراقی  ری به نووسه .17

ناسراون   وه بهکان  ئزیدییه: (نووسیوتی  دا)العراق قدیما وحدیثا(رتووکی  په
ری ئراقی  نووسه ).ن که ده کوردی قسه  وان به ، ئهکوردنلی  گه    ر به سه  که
رگدا  به  ده  لهکانی ئراقی  ته زاره مژووی وه  نی، که سه لحه زاق ئه بدوله عه

 ر رانبه بهکرت  دی ده قک بهڕ  کانیشیدا جۆره واوی نووسینه ته  ، له نووسیوه
  کان به ئزیدییه   ڕاشکاوانهچی زۆر  کانی، که رکرده سه کورد وشۆڕشی 

  شیان به که نت و زمانه ی کورد داده وه ته نه    ر به سهی  سته جه  شک له به
   . بات اودهکوردی ن نی سه ڕهزمانی 

صفحات من تأریخ الکورد و (رتووکی  ی په)226(  ڕه الپه  حازم ھاجانی، له .18
الیزیدیون في (رتووکی  ی په)17(  ڕه الپه  ی بهستن پشت به  بهو ) کوردستان

زاق  بدوله عه(ناوبانگی ئراقی  ری به ی نووسه)حاضرھم وماضیھم
ری  نووسه  دووباره ).ردنکان کو ئزیدییه: (نووسیوتی  که) نی سه لحه ئه

دا،   وه ره سه  لهرتووکی ناوبراو  په  نی له سه لحه زاق ئه بدوله ئراقی عه
  .  نت داده ن سه ڕهکوردی   کان به ئزیدییه

العراق الشمالي (رتووکی  ی په)181(  ڕه الپه  سباک، له دکتۆر شاکر خه .19
ر  سهکان  ی کورده ۆربهز: (دا نووسیوتی)الطبیعیة والبشریة  دراسة لنواحیه

ند ھۆزکی  چه.  چوار ئایینزاکانی سوننه  له  ککه یه  ئایینزای شافعین، که    به
ئایینزای     ر به سه  ین که)یلی فه(گرنگترینیان لوڕ   که  یه می کوردی ھه که

جیاوازی   که  وه ل جیابۆته ڕگایندین لق و  ئایینزای شافیعی چه. ن شیعه
دا ھهنو له  ساده و   قادرییه ڕگایکان  نو کورده له  ڕگادیارترین .  یه انیان

ی کوردی تریش  ه ش کۆمه مانه ڕای ئه ره سه.  ندییه قشبه ویش نه دوای ئه له
گرنگترینیان ئزیدی و   خۆیانن که  ت به ڕی تایبه نی بیروباوه خاوه  ن که ھه

و،  یه جوگرافیادا ھه  دکتۆرای له  سباک که دکتۆر شاکر خه ).یین کاکه
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ری ھیچ  ژر کاریگه و له نانه کانی بالیه گۆ و نووسینهڕاسترکی  نووسه
سباک،  دا دکتۆر شاکر خه لره.  کدا نییه یی یان ئایدیۆلۆجییه وه ته بیرکی نه

  . نت یی کوردی داده وه ته ی نه پکھاته  شکی گرنگ له به  کان به ئزیدییه
االکراد دراسة (رتووکی  ی په)484(  ڕه الپه  لهسباک،  دکتۆر شاکر خه .20

ھا  روه ھه: (کانی کورداندا نووسیوتی شی ئایینه به  دا، له)جغرافیة أثنوغرافیة
زار ئزیدی،  ھه) 30(  وانه ن له کانی تر ھه نگرانی ئایینه موسمان الیه  له  جگه

 و کان ییه کاکه م کی که یه ژماره ک و به هزار ش ھه) 15(زار سابئی،  ھه) 20(
 ڕووی  کان له سباک، ئزیدییه دیسان دکتۆر شاکر خه ).کان النییه باجه

گری ئایینکی  ھه  به  وه ئایینه ڕووی  م له نت، به کورد داده  به  وه ییه وه ته نه
  .  بات موسمان ناویان ده  و جیا لهخۆ ربه سه

االکراد دراسة (وکی رتو ی په)485(  ڕه الپه  سباک، له دکتۆر شاکر خه .21
لی  عه  ک له ریه کانی کورداندا، ھه شی ئایینه به  ر له دا، ھه)جغرافیة أثنوغرافیة

مان  ھه  ر له ھه.  کورد داناوه  کانی به یی و ئزیدییه که ک، کاکه به ئیالھی، شه
سباک جارکی تریش  دا، دکتۆر شاکر خه وه ره سه  ی ناوبراو له رچاوه سه

  . ی کورد وه ته ر نه سه  وه ڕاندۆته گه  وه ییه وه ته نه ڕووی  له کانی ئزیدییه
االکراد دراسة (رتووکی  ی په)489(  ڕه الپه  سباک، له دکتۆر شاکر خه .22

ڕای  ره سه: (کان نووسیوتی ئزیدییه  ت به باره دا، سه)جغرافیة أثنوغرافیة
ران  م نووسه ان، بهک ی ئزیدییه چه بنه  ت به باره بوونی جیاوازی زۆر سه ھه
دا  لره ).ی کوردن وه ته نه    ر به سهکان  ئزیدییه  نگن که ھاوده  وه ر ئه سه له

کان کوردن،  ئزیدییه  که   پی وایهنیا خۆی  ک ته سباک نه دکتۆر شاکر خه
ھز  ران به بۆچوونی نووسه  به ستن پشت به  بهی خۆی  که کو بۆچوونه به
  .  ی کورد وه ته نه  شکن له کان به ئزیدییه  نیش پیانوایهوا ئه  کات، که ده

معاناة الکورد (رتووکی  ی په)77(  ڕه الپه  رحان، له دشاد نوعمان فه .23
ی  چه بنه  ت به باره سهدا )2003-1921اإلیزدیین في ظل الحکومات العراقیة 

  ی که که هناوبانگ به  یاداشته  ڵ له یسه شا فه: (نووسیوتیکان،  ئزیدییه
ر  سه ، له وه تی موس بوکرایه نووسی ویالیه دیاریکردنی چاره  ت به باره سه

و  ن ئایینزا جیا جیاکان به کان و خاوه ئزیدییه: کان نووسیوتی ئزیدییه نا
ی  ژماره)  وه کانه ئزیدییه  به(  وه وانه به. یش کوردنز گه ڕه  موسمانن و به
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:  رچاوه سه –دون  کوردی ده  وان به ئه  س، که که) 75.280(  گاته کورد ده
لی بۆتانی، دراسات ومباحث في تأریخ الکورد  تاح عه بدولفه دکتۆر عه

شا ). 200، ل2007دھۆک  –والعراق المعاصر، سپیز، جنوب کوردستان 
-20.5.1983(لی ھاشمی  ریف عه ڵ کوڕی حوسن کوڕی سه یسه فه

م  که کو یه دا وه)8.9.1933- 23.8.1921(وان ن ی ماوه  له  که) 8.9.1933
  شک له به  کان به ژاد ئزیدییه نه  ویش به ، ئه وام بووه رده پادشای ئراق به

بات  موسمان ناوده  به  وه ئایینه ڕووی  له  م که نت، به ی کورد داده وه ته نه
  .  نییه ڕاستیان  وه ئه

مژووی   ک له یه کورته(رتووکی  ی په)27(  ڕه الپه  لهکی،  مین زه د ئه مه محه .24
  ڕه الپه  له) لھاشمی ھا ئه ته(  که  یکردووه وه باسی ئهدا، )کورد و کوردستان

کان  ئزیدییه: (دا نووسیوتی)مفصل جغرافیة العراق(رتووکی  ی په)109(
  ، که)1961-1888(لھاشمی  لمان ئه ھا حلمی سه ته ).لی کوردن گه    ر به سه
زیرانی ئراقی  رۆک وه دا سه)1.4.1941- 1.2.1941(نوان  ی اوهم  له

رکانی  رۆک ئه کو سه وه  بووه ربازی و حکومی ھه ندین پۆستی سه و چه بووه
سکی  ، که)1938(رگری  زیری به ت وه تایبه کان به ته زاره سوپاو پۆستی وه

ی کورد  وه ته نه کی یه پکھاته  کانی به م ئزیدییه ، به کوردیش بووه  دژ به
الکورد (رتووکی  ی په)21(  ڕه الپه  رحان، له دنان زیان فه عه دیسان.  داناوه

ھا  ی ته که رچاوه سه  ی بهستن پشت به  بهو ) أألیزیدیون في أقلیم کوردستان
کانیش کوردن  کانی شخان داسنین، داسنییه ئزیدییه: (ھاشمی نووسیوتی

   ). ج ببون یشتهدرژایی چیای داسن ن  به  که
مژووی   ک له یه کورته(رتووکی  ی په)27(  ڕه الپه  لهکی،  مین زه د ئه مه محه .25

ئینسکلۆپیدیای ئیسالم،   که  یکردووه وه باسی ئهدا، )کورد و کوردستان
کوردانی   شک له ک ئایینزای به به شه. نگال کوردن شه  کی خه: (نووسیوتی

ره و به ه–موسن ی خه گودانی ئینگلیز ژماره دنی کارمهم زار  ھه  یان ده ن
مژوونووسی   ی دانپدانانی ئینسکلۆپیدیای ئیسالم که گوره به ). سکه که

کان  ، ئزیدییه ی پکردووه کی ئاماژه مین سلمان زه د ئه مه کورد محه
دانیشتوانی   کات که ده  وه ئینسکلۆپیدیای ناوبراو باسی ئه  کوردن، چونکه
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  و شاره دانیشتوانی ئه  هڕوونکیش  موو الیه بۆ ھه  نگال کورد، که شه شاری
 . ی کورد وه ته نه  شکن له کان به ئزیدییه  واته ئزیدیین، که

الکورد أألیزیدیون في (رتووکی  ی په)21(  ڕه الپه  رحان، له دنان زیان فه عه .26
می  رگی دووه بهی )432(  ڕه الپه  ی بهستن پشت به  بهو ) أقلیم کوردستان

داسن ناوی : (وی نووسیوتی مه لحه ی یاقوتی ئه)معجم البلدان(رتووکی  په
 تی ڕۆژھهناری  که  وته که ده  باکووری موس، که  له  زنه کی مه چیایه
ن  ی کوردین و پیان ده ھۆز  ژی که ککی زۆری تدا ده ، خه دیجله
و  بی ئیسالمی کۆنه کی عارهمژوونووس  وی که مه یاقوتی حه). داسنی

کورد   باکووری موس به  وته که ده  ری چیای داسن که وروبه دانیشتوانی ده
ناوبراو   که  رتاپای ئزیدی بووینه سه  یه و ناوچه دانیشتوانی ئه  نت، که داده

کو ئزیدی کوردی     وه کاته ڕوون دهش بۆمان  مه بات، ئه کورد ناویان ده  به
 .نن سه ڕه

الکورد (رتووکی  ی په)22- 21(کانی  ڕه الپه  رحان، له دنان زیان فه عه .27
ی )7(  ڕه الپه  ی بهستن پشت به  بهداو )أألیزیدیون في أقلیم کوردستان

ڕاد،  لجه ف ئه ه ب خه ری عاره ی نووسه)الیزیدیة والیزیدیون(رتووکی  په
کان  ئزیدییه  ردهکو: (نووسیوتیکان  ی ئزیدییه که چه بنه  ت به باره سه

ف  ه ر خه نووسه  ی که وه ئه).  ووهڕاستڕی کۆنی کوردی خۆیان پا بیروباوه
ناوبراو   نت، چونکه یه گه کان ده راد نووسیوتی کوردبوونی ئزیدییه جه

ڕی کوردی ھی  بیروباوه  وه کۆنه  ر له ھه  نت که کورد داده  کانی به ئزیدییه
  .     وان بووه ئه

 کورد و(رتووکی  ی په)136–135(  ڕه الپه  مدی، له لید حه وهدکتۆر  .28
کان  ئزیدییهزی  گه ڕه  ت به باره ، سه)ریتانیادا کانی به نامه گه به  کوردستان له

 ریتانیا و بهرژمری  پی سه و به مه یان که کان ژماره ئزیدییه: (نووسیوتی
  ژده ھه  کان له مری تورکهرژ پی سه و به زاره ھه 30–21(یان  ئراق ژماره

ی  نیا کۆمه ته  شه وانه کگرتوون و له کی یه وان کۆمه ئه.  متره زار که ھه
ی  ریتانیا بانگشه میری به. ئاواڕۆژبیابانی   ج بن له کگرتووی نیشته یه
  م موسمان نین، له یان کورد ب، به چه بنه  یه وانه له  یکرد که وه ئه
  م له کورد نیشان دراون، به نگی ڕه  کی جیاواز لهز گه ڕه  شدا به خشه نه
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میری  و ڵ کورددا پیشان دراون گه له نگ ڕهک  یه ی میری تورکیادا به خشه نه
  له  وه و توژینه وه پاش لکۆینه. ی کوردنز گه ڕه  وان له تورکیا پیوابوو ئه

ئایینی   ی که ڕه و باوه ئه  یشته گه  که کۆمیسیۆنه  وه جۆره به ی جۆر رچاوه سه
موسمان   که  دا نییه وه لهم گومان  ، به نییه ڕوونیان ز گه ڕهژادو  نه ئزیدیی

ندێ  ڵ کورددا ھه گه کو له نزیک نین، به  وه بیشه عاره و تورک  له و نین
 ی گوره به). ب ڵ کوردا ھه گه شیان له ی ھاوبه چه بنه  یه وانه له.  یه نزیکیان ھه

ی پرسی  وه ریتانی، تورکی و کۆمیسیۆنی توژینه تی به کانی حکومه بۆچوونه
ه  نن و ئاماژه نزیکی کورد داده  کان به موویان ئزیدییه تی موس ھه ویالیه   ب

 . ن که شی ئزیدیی و کورد ده ی ھاوبه چه بنه
تووکی ر می په رگی دووه ی به)395(  ڕه الپه  تحو، له رجیس فه جهر  پارزه .29

شی  به  دا، له) 1925- 1900ی کورد مژوویکی سیاسی  وه وریابوونه(
نووسینی   دا، له)ی موس ناوچه  کانمان له وه لکۆینه(تی  بابه  له م و دووه

کان  یادگاره( ژر ناوی لهیدا  که رتووکه په  له  شکه به  دا که)ڤرسن. ئف. ئی(
زار  یان سی ھه کان ژماره ئزیدییه: ( ڤرسن ده  ، که)ئاشتیدا و نگ جه  له
و  چه ئاواو باکووری موس، بنهڕۆژ  وته که یان ده که س زۆرتر ناب وته که

و   وه هز گه ڕه ڕووی  لهو  مژوویان زۆر نادیارو شواوه کوردن 
ری  فسه دیبلۆماتکارو ئه.   )ش گومانی تدانییه مه شیان کوردییه، ئه که زمانه
 Einarئف ڤرسن  هر ترو ئاینه(سویدی زی  وه زیری مفه وهرزو  به پایه

Thrue af Wirsen  (وان ی ماوه  له  کهن )دا )5.1.1946-20.4.1875
سوپای   له  رک بووه فسه می جیھاندا ئه که ڕی یه کاتی شه له  و، ژیاوه

  ، لهبۆخارست- ڕۆمانیا  یش باوزی سویدی بوو لهدواتر و عوسمانی 
ی  وه می کۆمیسیۆنی توژینه که رپرسی یه کو به دا وه)30.9.1924( وتی ڕکه

ری سای  نیوه مانگی یه  و، له ستنیشانکراوه تی موس ده پرسی ویالیه
ه ئزیدییه  وه و زمانهز گه ڕه ڕووی  و، له که ته ویالیه  دا ھاتۆته)1925(   کان ب

   .نت کورد داده
  کوردستان له کورد و(رتووکی  هی پ)51(  ڕه الپه  لتی، له میرلال گه .30

دا له نووسراوه ه دا، ئاماژه)ز(م  نۆزده –م  ی سزده ده سه  کانی ئیتای   ی ب
 G. Francesco –فرانکسکۆ پیڤاتی . گ(ری ئیتای  نووسینکی نووسه
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Pivati(زیدییه چه بنه  ت به باره سه  ، که ی کردووهتی ی ئکان نووسیو :
).  نییه  ئایینکیان پوه  تی ھیچ جۆره سه خه اڕانڕکان ئزیدین و  کورده(

ری  نووسه  ی به ئاماژه  لتی، که ی مژوونووسی ئیتای میرلال گه گوره به
  واوی کورد به میان ته ی دووه وه ئه  ، که ئیتای فرانسسکۆ پیڤانی کردووه

 . زانت ئزیدی ده
 .T –مینزل. ت(  ی به اماژهدا ئ ڕه مان الپه ھه  ر له ھه لتی میرلال گه .31

Menzel (ت ده  که  کردووه) :مهزیدییه ده  ئرچی  گه کان کوردن، ئه زانین ئ
، لتی میرلال گه ی ی ئاماژه گوره ر به ھه).  یه تی خۆشیان ھه ئایینکی تایبه

کورد   کان به ی ئزیدییه)مینزل. ت(ناوی  رکی تری ئیتای به نووسه
م  له  یانه وروپی ئهئیتای و   ڕیده رو گه و نووسه ئه  خره ی نت، ئه داده

زیری پالندانانی ئراقی  چی وه نن، که کورد داده  کان به ئزیدییه  وه دورییه
  وان به زانت ئه و ده  خۆیشی کورده  ی که وه ڕای ئه ره لی بابان سه عه

  اوی سرووتهو رتووکی پیرۆزیان و ته ردوو په ن، ھه که کوردی نوژ ده
و جیا  خۆ ربه سهکی  یه وه ته نه  چی ئزیدی به ، که کوردییه  کانیان به ئایینییه

  نت؟   کوردیان داده  له
  کوردستان له کورد و(رتووکی  ی په)58(  ڕه الپه  لتی، له میرلال گه .32

دا  نووسراوه ه دا، ئاماژه)ز(م  نۆزده –م  سزده ی ده سه  لهکانی ئیتای   ی ب
 Domenico –دۆمنیکۆ سستینی (ری ئیتای  وسینکی نووسهنو

Sestini(زیدییه گه ڕه  ت به باره سه  ، که ی کردووهتیکان  زی ئنووسیو :
رکی تری ئیتای  نووسه ).کوردن  وه تییه وایه ته نه ڕووی  لهکانیش  ئزیدییه(

دیی  وه ییه وه ته نه ڕووی  له دۆمنیکۆ سستینیناوی  به کورد   کان به هئزی
  . نت داده

ی )49+48(  کانی هڕ الپه  ، لهیسینسندی مارتن ڤان برۆن ری ھۆه نووسه .33
: نووسیوتیئایینی کورد   ت به باره دا، سه)ت وه ده شخ وئاغاو (رتووکی  په
وا و  ناڕه  زۆر جار به  ن، کهکان ئزیدییهی جودا،  سته مین ده سیه(

ر موسمانیش  چت ھه پده .نن یان نوده)رست په ن ھریمه ئه(  وه وسه ته به
ی  زۆربه. دون کرمانجی ده  کان به ئزیدییه. کورد  به  ته تایبه  م ئایینه ئه. بن نه

ی  خۆرئاوای موس و نوچه خوارووینگال  کانی شه کوه  کان له ئزیدییه
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  له  ککه یسینس یهبرۆنمارتن ڤان  ).ژین تی موس ده شخان خۆرھه
رتووککی مژوویی گرنگی  ند په ندی و چه کانی ھۆه ناوداره  ره نووسه

دا  وه ره سه  رتووکی ناوبراو له په  ، له ر پرس و ژیانی کورد نووسیوه سه له
  وه ش ئه مه دون، ئه کرمانجی ده  کان به ئزیدییه  کات که ده  وه باسی ئه

  شوه  له  ککه کرمانجی یه  هکان کوردن، چونک ئزیدییه  نت که یه گه ده
  . کانی کوردی زاره

  ڕه الپه  ، له)Martin Van Brunessens –مارتن ڤان برۆنیسینس ( .34
کان  ئزیدییه: (دا، نووسیوتی)ت بنیاتنانی ئوممه کورد و(رتووکی  ی په)19(

کات  ده  وه یسینس باسی ئهبرۆنمارتن ڤان   کاتک که ).دون کوردی ده  به
کوردی زمانی دایک و   که  یه وه دون، مانای ئه کوردی ده  کان به دییهئزی  که

  .  کان کوردن ئزیدییه  نت که یه گه ده  وه ش ئه مه وانه، ئه رمی ئه زمانی فه
ژیانی (رتووکی  ی په)207(  ڕه الپه  نسی، له ره فه یکوردناستۆما بوای  .35

زار  ھه) 50(  یان به هژمار و تبا کورد ناوده  کان به زیدییهدا، ئ)اریو  کورده
نگال دیاری  دۆی شخان و جیاکانی شه  ، شونی ژیانیان بهو نت داده
نسی ب ھیچ دوو  ره و کوردناسی فه تناس ھهڕۆژتۆما بوای  ).کات ده

 . نت ی کورد داده وه ته نه  شک له به  کان به ک ئزیدییه دییه
مژووی (رتووکی  می په که رگی یه بهی )30(  ڕه الپه  دیڤید ماکداول، له .36

  ککی دیکه یه: (ئایینی کورد نووسیوتی  ت به باره دا، سه)کورد رخی ھاوچه
رنج راکش  سه و تی کی تایبه ئایینزایه  و له هی پ گرنگانه  و گرووپه له
ئاواو ڕۆژ  زۆری له کرمانجی زمانن، به  که  که م خه ئه. کانن ن ئزیدییه که ده

کان  مریکی ئزیدییه ری ئه دیڤید ماکداولی نووسه ).ژین موس ده تی هڕۆژھ
  چونکه  وانه ش مانای کوردبوونی ئه مه ئه  زانت، که کرمانجی زمان ده  به

    .کانی کوردی کی و گرنگه ره سه  شوه زاره  له  ککه کرمانجی یه
رتووکی  ی په)145(  ڕه الپه  ن ئایسۆن، له فیلیپ کرینبروک و کریستییه .37

تکدا  بابه  له کورد وئایینی   ت به باره دا، سه)ی کورد کولتورو ناسنامه(
 100  که(کان  ی ئزیدییه زۆرترین ژماره: ( کان، نووسیویانه ناوی ئزیدییه به
باکووری ئراق   له) نگندرن سه ده س ھه زار که ھه 250تا  زار ھه ھه
نزیکی   له(کان  کی ئزیدییه ره ندی سه هب مه. ژین ده) باشووری کوردستان(



337 شاری موس  ییکوردستانتمژووی                                                 

  دۆی اللش له  ی پارزراوی له ناوچه  ئستا له) ی زاری شخ عوده مه
،  وه کۆنه  ر له گاکانی ئزیدی ھه موو کۆمه ھه.  وتووه که باکووری موس ھه

ه  ره و دوو نووسه ئه ). یان کردووه زمانی کوردی کرمانجی قسه  به   بیانیی
کان  زمانی کوردی کرمانجی زمانی ئزیدییه  وه کۆنه  ر له ھه  که  وایهپیان 
   .  نن سه ڕهکان کوردی  ئزیدییه  نت که یه گه ده  وه ش ئه مه ، ئه بووه

مژووی (رتووکی  ی په)174(  ڕه الپه  ڤیچ الزاریف، له میخائیل سیمیۆنه .38
ھا  روه ھه: ( ان دهک ئزیدییهئایینی کورد و   بهت  باره سهدا، )کوردستان

کان و  ئزیدییه(ک  کانی تر بوون وه فه تایه    ر به سه  کانی تر که کورده
نیا  کان ته جیاوازه  ئایینه  ڕبازهوتوانی  شون که  که) کان وییه له عه

الزاریفی میخائیل  ).بوو کانی خۆیان ھه و شخه رکرده بۆ سهلیان  گوایه
ندین  چه  ، که)9.3.2010-8.3.1930( وسیاڕ تناسی ڕۆژھهکوردناس و 

  کان له ، ئزیدییه کورد نووسیوه وای ڕهپرسی ر  سه نرخی له رتووکی به په
 . نت کورد داده  به  وه ییه وه ته نه ڕووی

د (رتووکی  ی په)62+41(کانی  ڕه الپه  لرخ، له. پ .39 دراسات حول األکرا
کاندا  یهڕوسیا  رچاوه سه  له: (یدا، نووسیوت)وأسالفھم الخالدیین الشمالیین

،  یه ھه  وه بیرزین بویکردۆته  ی که وه کان و له ر ئزیدییه سه زانیاری زۆر له
و  ئه  ند پرسکدا، بۆ نموونه چه  له وه ک ناگرمه و یه ڵ بۆچوونی ئه گه م له به

  ئمه  کورد که  شک له ک به نت نه کان داده دراوسی کورده  کان به ئزیدییه
چیای   له  وه کان پکه کورده  ئزیدی و موسمانه. نین کوردیان داده  به

، )1884- 1828(ر لرخ  پیوته ڕوسیا تناسی ڕۆژھه ).ژین نگال ده شه
  کو به کورد ناو نابات، به  و جیا له خۆ ربه سهکی  یه وه ته نه  کان به ئزیدییه

  .  نت یان دادهیی کورد وه ته ی نه پکھاته  شک له به
کورد (رتووکی  ی په)75(  ڕه الپه  لبرت میخایلۆفیتچ مینتیشاشڤیلی، له ئه .40

دا )ران گوزه و ڕۆشنبیریئابووریی،  –تی  یه هندیی کۆم ی پوه کورته
ماڕ . ی. کادیمی ن ئه: (نووسیوتیکان  ئایینی ئزیدییه  ت به باره سه
تا ئیسالم بوون   ، کهی کورده رستانه ئزیدیی ئایینکی بتپه  لمن که یسه ئه
لبرت  ئه ڕوسیا تناسی ڕۆژھهی  ی ئاماژه گوره به).   ناو کورددا بوبووه له
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نت و  کورد داده  کان به ماڕ ئزیدییه. ی. ، نمیخایلۆفیتچ مینتیشاشڤیلی
 .تا ھاتنی ئیسالم  واوی ئزیدی بووینه ته کوردیش به

کورد (رتووکی  ی په)77(  ڕه الپه  یشاشڤیلی، لهلبرت میخایلۆفیتچ مینت ئه .41
وه کورته یه ندیی کۆمه ی پ  دا)ران گوزه و ڕۆشنبیریئابووریی،  –تی ،

تی و  ڕی ئزیدی، نھنییه باوه: (نووسیوتی کان ئزیدییه  ت به باره سه
ه تکشانی ئزیدی بکه حمه زه  دا که ئه  وه تیی ئه یی یارمه تایفه ڕوشونی   وت

رۆک  تیی کارگانی ئایین و سه یه ختی کۆمه کی سه یه وه وساندنه ر چه به
  ن له که ئه  شداری چاالکانه ، ئزیدی به مانه ئه  م ب گودانه کان به ھۆزه

میخایلۆفیتیچ   ی که مه ئه). ییدا وه ته پناوی مافی نه لی کورددا له باتی گه خه
کان  واوی ئزیدییه تیی کوردبوونی تهن سه ڕهکات  باسی ده مینتیشاشڤیلی

وامی  رده به  ئزیدی به  کات که ده  وه ناوبراو باسی ئه  نت، چونکه یه گه ده
  کانیاندا، که ییه وه ته نه  پناوی مافه له  شداری شۆڕشی کوردیان کردووه به
ی ز گه ڕهی  پکھاته  شکن له ئزیدی به   پی وایهو  خات ئه ریده ش ده مه ئه
 . ی کورد وه ته نه

کورد (رتووکی  ی په)93(  ڕه الپه  لبرت میخایلۆفیتچ مینتیشاشڤیلی، له ئه .42
دا )ران گوزه و ڕۆشنبیریئابووریی،  –تی  یه ندیی کۆمه ی پوه کورته

رتووکی پیرۆزی  دوو په. دون دیالکتی ژووروو ئه  ئزیدی به: (نووسیوتی
م دوو  ئه).   ش و جیلوه فاڕه سحه مه( نووسراون  م دیالکته ئزیدی به

  ی که وه ئه). مدا نووسراون ھه م سیانزه ھه کانی دوازده ده سه  له  رتووکه په
  لمنی که یسه دا نووسیوتی، ده وه ره سه  ناوبراو له ڕوسیا تناسی ڕۆژھه

و  زمانی کوردی داده  یان به که زمانه  ن، چونکهن سه ڕهئزیدی کوردی  نت 
زمانی   رتووکی پیرۆزی ئزیدییان به ردوو په ھه  کات که ش ده مه سی ئهبا

  .    کوردی نووسراون
العراق في (رتووکی  ی په)57(  ڕه الپه  لبرت میخایلۆفیتچ مینتیشاشڤیلی، له ئه .43

: نووسیوتی کان ئزیدییه  کورده  ت به باره ، سهدا)سنوات األنتداب البریطاني
  ژین، به موس ده  نگال نزیک له چیای شه  کان له وردهک  ی ئزیدییه زۆربه(

چیای   له  ، که جیه نیا ئزیدی تیادا نیشته ته به  زای شخان که ی قه وانه پچه
  کورده  کان له ئزیدییه. شانی ئزیدی ژین شانبه ب ده عاره کورد ونگال  شه
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رت میخایلۆفیتچ لب ئه ڕوسی تناسی ڕۆژھه دا وه ره سه  له). ھاتوون  هو
  بێ و به رده کان ده ئزیدییه  ت به باره بۆچوونی خۆی سه مینتیشاشڤیلی
  .   نت کوردیان داده

العراق في (رتووکی  ی په)58(  ڕه الپه  لبرت میخایلۆفیتچ مینتیشاشڤیلی، له ئه .44
. أ. ن: (نووسیوتی ئایینی کورد  ت به باره ، سهدا)سنوات األنتداب البریطاني

و  کان ئه کورده  کورده، که  ت به ئزیدی ئاینکی تایبه  چت که وای بۆ ده مان
لبرت  ئهی  ی ئاماژه گوره به ). ئیسالم بوونیان  ر له به  بووه یان ھه ئایینه

ه ئایینکی تایبه  ئزیدی به مان. أ. ن، میخایلۆفیتچ مینتیشاشڤیلی   ت ب
کان ئایینی ئزیدییان  وی کوردهوا ته  که  نت و پشیوایه کان داده کورده

کانیش  و ئزیدییه کورد ئزیدی بووینه  واته ھاتنی ئیسالم، که  ر له به  بووه ھه
 . کوردن

الکورد دراسة سوسیولوجیة (رتووکی  ی په)324(  ڕه الپه  باسیلی نیکیتین، له .45
  که ی و ئایینزایانه هکک ل یه: (ئزیدی نووسیوتی  ت به باره دا سه)وتأریخیة

ئایینی  . کانه کورده  ندک له ئایینی ھه  که ، ئزیدییه  یه دا ھهکوردستان  له
  ر له به  گری بووینه ھهکان  ی کورده زۆربه  که  بووه  و ئایینه ئزیدیی ئه

  ، کهباسیلی نیکیتین ڕوسیا تناسی ڕۆژھهکوردناس و ). موسمان بوونیان
 وتی ڕکه  له یشو دواتر دایک بووه  پۆلۆنیا له  دا له)1885(سای   له
رتووک و  ندین په نی چه ، خاوه نسا مردووه ره فهوتی   دا له)7.6.1960(

ئزیدی   وه ژادییه نه ڕووی  ر کورد و کوردستان له سه له  یه وه لکۆینه
 .ی کوردز گه ڕهر  سه  وه باته ده

ئاینی  وشی ڕه(تووکی ر ی په)91- 90(  کانی ڕه الپه  میران، له شاد ڕهدکتۆر  .46
ر  سه له ڕوسیاکی  پی بۆچوونی  زانایه ، به)کوردستاندا  یی له وه ته و نه

رچی کوردناس و ئیتنۆگرافیستی  ھه: (کان نووسیوتی ی ئزیدییهز گه ڕه
کانی  ره ئاینکی ساکاری کۆچه  ڤیلچڤسکی، ئزیدی به. ، ئۆ تییه سۆڤیه

  ، به شه وه ر ئه و ھه  ڵ بووه یزمدا تکهڵ سووف گه له  ن که کوردستان داده
ک نزیک  یه بۆ له  ونه و ھه موو ئه ی ھه بنچینه  به  و، بووه بۆچوونی ئه

کانی کوردستان  ره تریالیست و ساکاری کۆچه مه –ی ئاینی ماگی  وه کردنه
کاری من   وه ئه).  وه کانه موسمانه  روشه کانی ده ئیدیالیستیه  بۆچوونه  له
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ه باره وه سه مه ڤیلچڤسکی بده. ی ئۆ م بۆچوونه می ئه دا وه لره  یهنی   ت ب
  ی که وه کان، ئه موسمانه  روشه ی ئایینی ئزیدی و ده وه ک نزیککردنه یه له
کانی  ره ئایینکی کۆچه  ئزیدی به  م کوردناسه ئه  که  یه وه یه ئه ستی ئمه به مه

کوردناسی ناوبراو   وت که که رده ۆمان دهش ب مه نت، به کوردستان داده
             . نت کورد داده  ئزیدی به

  له  که) ئایینی کورد( ژر ناوی لهوتارکیدا  ر، له درایڤه ڕۆللیسگۆدفری  .47
 دا)ی پنج وتار ه رو کورد کۆمه درایڤه(رتووکی  ی په)117–93(کانی  ڕه الپه

دا ئزیدییه ندین شونی چه  ، له وه ته بوکراوه  . کورد داناوه  کانی به جیاجیا
  شک له به  کانی به ر، ئزیدییه ئینگلستانی درایڤه تناسی ڕۆژھهرو  لکۆه

  .  کورد داناوه
دۆزی (رتووکی  ی په)22+21( کانی هڕ الپه  پرۆفیسۆر دکتۆر جویس بلۆ، له .48

  ندێ له ھه: (دا نووسیوتی)سۆسیۆلۆجی مژوویی وکی  یه وه کورد لکۆینه
ناو  ستوری له کانی ئزیدی و نه ئایینه  که  بوایان وایه وان ره لکۆه
  تیره  ناو زۆرک له شدا ھشتا له مه رده و سه له. داوه ریان ھه کاندا سه کورده

  ووهڕاستئیسالمی خۆیان پا  ر له ی ئایینی به پاشماوه  ن که کاندا ھه و ھۆزه
دکتۆر  نسی ره فهپرۆفیسۆری  ). کان و ھتد ئیالھییهلی  کان، عه ک ئزیدییه وه

  ، ئایینی ئزیدی به ر پرسی کورد نووسیوه سه رتووککی له په  که جویس بلۆ
ویش  ئه  واته نت، که گای کوردی داده ناوی کۆمه قووی نو ھه ھه

  .  زانت ی کورد ده وه ته نه  شک له به  کان به ئزیدییه
سوپا ساالرو (ژر ناوی  کانی خۆیدا له یاداشته  ، له که ھۆلمس فۆنی مۆلته .49

  له  دا، که) که مان فیلد مارشاڵ ھۆلمس فۆنی مۆلته ی ئه رمانده رفه سه
د  حمه و، ئه وه ته دا بوکراوه) ره نقه سی، ئه جموعه رسملی تأریخ مه(گۆڤاری 

  ا لهد)چیم دی(می  رگی سیه به  بۆ کوردی، له  ریگاوه وه  خواجه
  که دا مۆلته)140(  ڕه الپه  ، له وه دا بویکردۆته)187–129(کانی  ڕه الپه
  وه کی تورکه یه رمانده ن فه الیه له: (کان نووسیوتی ئزیدییه  ت به باره سه

، توانیبووی ) زیره جه(ڕکردنی دانیشتوانی  دان و شه دوای س مانگ ئابلوقه
و   ت کردن توپه شیر له کانی به رینهم ن رجه داگیربکات و سه  که شاره

م  ر به ، ھه)رستن یتان په گوایا ئزیدین و شه ی وه ر ئه به لهنیا  کوشتنی، ته
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مووشیان کوردن، یان  چی ھه ھشتوون که نه  پوه کانیشیان به خانوه  وه ناوه
  له  ، که که ھۆلمس فۆنی مۆلتهمانی  رزی ئه به ری پایه فسه ئه). کورد بوون

  بووه زۆری ھه زایی شارهو   کردووه فتاری ڕهکان  ڵ کورده گه له  وه زیکهن
   . بات کورد ناوده  کان به کورد، ئزیدییه  ت به باره سه

سنووری (رتووکی  ی په)19(  ڕه الپه  روتی، له عدی عوسمان ھه دکتۆر سه .50
ه باره سه، )مدا ھه ی نۆزده ده سه  کوردستانی باشوور له خوارووی   ت ب

داری ئینگلیزی مارک سایکس  تمه رو سیاسه فسه ئه: (نووسیوتیکان  ئزیدییه
  کان له کورده  ڕ ھۆزه مه ی خۆیدا له که رتووکه په  له) 1919–1879(

ی  کانی ناوچه ر باسی ھۆزه سه  دته  م که ھه ی نۆزده ده کانی سه کۆتاییه
ه یه  وه... انک ی ئزیدییه که وره گه  ه کۆمه: نووست نگال ده شه   کتیی

وه سه  –موویان کوردن  نگال ھه ی شه که تییه ھۆزایه ة :  رچا القبائل الکوردی
وریة العثمانیة،  لی، تقدیم  وراز سوار عه دکتۆر ھه ترجمةفي األمبرات

رو  فسه ئه). 64، ل2002حیا، دھۆک  لی یه تاح عه بدولفه عه. د: ومراجعة
-16.3.1879(م  شه بارۆنی شه سایکسمارک قید  عهئینگلیزی  دیپلۆماتی

کورد   کان به ک ئزیدییه و ب ھیچ دوو دییه   ڕاشکاوانه، زۆر )16.2.1919
ی )22-21(کانی  ڕه الپه  رحان، له دنان زیان فه ھا عه روه ھه. نت داده

زاری مارک   دا له)الکورد أألیزیدیون في أقلیم کوردستان(رتووکی  په
ک  ن، نهن سه ڕهکوردی   و ئزیدییانه گومانک ئهب ھیچ : ( سایکس ده

یان  وه ره واوی سیمای ده شیان و ته لکو له ، به وه زمانه ڕووی  نیا له ته به
  ). چت ناوبانگ ده رسیمی به کوردی چیای ده  واوی له ته به

  ناوبراو لهرتووکی  ی په)19(  ڕه الپه  روتی، له عدی عوسمان ھه دکتۆر سه .51
سای   کاتک له) أبی طالب خان(ی فارسی  ڕیده گه: (، نووسیوتیاد وه ره سه

گشتی پیان  به  کی ئره خه:  ده  وه بته نگال نزیک ده شه  دا له)1803(
الی أورپة  أب طالب خانرحلة :  رچاوه سه –گوترت کوردی ئزیدی  ده

یمان، واد، مطبعة اال فا جه مسته. د ترجمةمیالدي، 1799/ھجري1231سنة 
  وه بی تایب خان، باسی ئه ی فارسی ئه ڕیده گه ).353، ل)بدون تأریخ(بغداد 

ش  مه ن کوردی ئزیدی، ئه نگال ده دانیشتوانی شه  کی به خه  کات که ده
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  م له کوردن، به  وه ییه وه ته نه ڕووی  کان له ئزیدییه  نت که یه گه ده  وه ئه
  .  کوردی موسمان  جیاوازن له  وه ئایینه ڕووی

سنووری (رتووکی  ی په)25(  ڕه الپه  روتی، له عدی عوسمان ھه دکتۆر سه .52
ب  ده: (، نووسیوتی)مدا ھه ی نۆزده ده سه  کوردستانی باشوور له خوارووی

ناری  کان تا که ئزیدییه  تی کورده تایبه م دھاتی کورد به ھه نۆزده ی ده سه  له
کانی  کۆتاییه  له) ئۆلیڤی(  موس ھاتبن، چونکهی نزیک  دیجله تی ڕۆژھه

  کورده  کرد که  وه ی به موس بوو ئاماژه  کاتک له  ژده ی ھه ده سه
أولیڤییة الی رحلة :  رچاوه سه –ئاکنجین   دیجله تی ڕۆژھه  کان له ئزیدییه
مطبعة المجمع العلمي العراقي، بغداد یوسف حبي، : ، ت1796–1794العراق 
ی  ڕیده روتی، گه عدی ھه ی دکتۆر سه ی ئاماژه گوره به ).44، ل1988

ردانی شاری موسی  سه  ژده ی ھه ده سه  له  که) ئۆلیڤی. ج. أ(نسی  ره فه
   .  کورد داناوه  کانی به کردووه، ئزیدییه

53.  ۆنالد ئیڤیلیون کۆله ن فه لیچمهج ،رمانداری سیاسی شاری موس  
بیروبۆچوونی   ت به باره دا سه)22.1.1919( وتی ڕکه  له خۆیدا ڕاپۆرتکی

دا کورده موس و لهتی  ویالیهدانیشتوانی  ،  ته و ویالیه جکانی ئه نیشته  نویان
ر  سه کان دوو له کورده  که  کردووه  وه ی به ئاماژه یدا که ڕاپۆرته  ناوبراو له

موسمان و کوردی   ھنن، که تی موس پکده سی دانیشتوانی ویالیه
، له ن چمهیل ئیڤیلیوننگ جرالد  رھه سه ).نگال چیای شه  کوردی ئزیدیین له

دا )7.11.1918( وتی ڕکه  ، له دا ژیاوه)12.8.1920-1880(ی نوان  ماوه 
 وتی ڕکه  له ، دواترشاری موسربازی  سهوای  نه رما فه  کرا به

و  رۆک  ی شخ زاری سهست ده برینداری، به شمشری   دا به)12.8.1920(
 ڕووی  ر بدرا، له سه  لوجه غداو فه نوان به  وابع له شخی خی زه

  ئاماژه  وه ئایینه ڕووی  م له نت، به کورد داده  کان به ئزیدییه  وه ییه وه ته نه
  . کات کوردی ئزیدی و کوردی موسمان ده  به

صفحات من تأریخ الکورد و (رتووکی  ی په)226(  ڕه الپه  حازم ھاجانی، له .54
رتووکی  ی په)115–114(  کانی ڕه الپه  به ستن پشت به  بهدا، )کوردستان

وبانگی  به تناسی ڕۆژھهو مژوونووس ی )مع الکورد/ژیانی کورد( نا
تۆما  ).واوی کوردن ته کان به ئزیدییه: (نووسیوتی  که) تۆما بوا(نسی  ره فه
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، ب ھیچ  یه)اریو  کوردهژیانی (ی ناوی  که رتووکه نسی په ره بوای فه
   .نت کورد داده  کان به ئزیدییه  وه کی زۆره دنیاییه  گومانک و به

رتووکی  ی په)42(  ڕه الپه  د، له مه لیل ئیسماعیل محه پرۆفیسۆر دکتۆر خه .55
. بلیو ده(رتووکی  په  به ستن پشت به  بهدا، )إقلیم کوردستان العراق دراسات(

رگانی  یگرام، مھد البشریة الحیاة في الشرق کوردستان، وهو. ی ئه
ریتانیدا  ئینسکلۆپیدیای به  له: (ویگرام نووسیوتی  دا، که)تحو رجیس فه جه

ت  کی کوردی تایبه یه کی کوردین و زاراوه یه فه کان تایه ئزیدییه  که  ھاتووه
دگار  ویگرام و ئه. ی ئه .بلیو ندی ده برای ئسکۆتله  جووته ). یه خۆیان ھه به
وان  ئه  دا، که وه ره سه  رتووکی ناوبراون له ری په ویگرام نووسه. ی ئه. تی

وانیش  ، ئه یان نووسیوه رتووکه و په مدا ئه ی بیسته ده تای سه ره سه  له  وه پکه
  . زانن کورد ده  شک له به  کان به ئزیدییه

ی )14(  ڕه الپه  ع، له رفه ن ئه سه داری فارسی حه تمه رو سیاسه فسه ئه .56
: دا، نووسیوتی)یاسایی مژوویی وکی  یه وه کان لکۆینه کورده(رتووکی  په
ی  زار خزانی ئزیدی، زۆربه نجا ھه ی په نزیکه  له  جگه  وه ئایینه ڕووی  له(

ع،  رفه ن ئه سه حه). ئایینزای شافعین    ر به سهزۆری کوردان سوننی و   ره ھه
ده  به  وه ییه وه ته نه ڕووی  کان له ییهئزید گری دوو  ھه  م به نت، به کورد دا

  . ئایینی جیاوازی ئزیدی و موسمان
  غدادی، له لبه نشی ئه لمه ینی ئه د الحوسه حمه د بن ئه مه ی فارسی محه ڕیده گه .57

ه باره دا، سه)رحلة المنشي البغدادي(رتووکی  ی په)122(  ڕه الپه   ت ب
خ  سه پنج فه  ولره ھه له : (یشتوانی گوندی حوسن کفتی، نووسیوتیدان
کی زی  الیه  وته که ککیان ده ر یه ھه  دوو گوندن که.  دووره) تر کیلۆمه 30(

دیانان(بچووک    و دوو گونده دانیشتوانی ئه. ن و داسنیانی پ ده )زی با
ه لبه نشی ئه مهل ی ناوداری فارسی ئه ڕیده گه). کوردی ئزیدیین   غدادی زۆر ب

  . کاتن کانمان بۆ ده ی باسی کوردتیی ئزیدییهڕوون
تی  وایه ته ئیتنۆ نه(رتووکی  ی په)14- 13(کانی   ڕه الپه نادر ئینتیسار، له  .58

اری و  کوردهگای  کۆمهنو ی ئایینی  پکھاته  ت به باره دا، سه)کوردی
و  ند ھه ، چه زیدییهزار ئ نجا ھه و په له  بجگه: (نووسیوتی زار کریستان 

). ن ی ئراندا ھه شاری سنه  ش له که خزانی جوله  ره شتی و دووبه رده زه
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ی ئایینی کوردی  ری فارسی نادر ئینتیسار باسی پکھاته نووسه  کاتک که
ر موسمان،  سه کات به ش ده دابه  وه ئایینه ڕووی  کان له کات، کورده ده

  له  نت که یه گه ده  وه ش ئه مه ، ئه که شتی و جووله رده زهئزیدی، کریستان، 
 .نن سه ڕهکان کوردی  ئزیدییه  وه تییه وایه ته نه ڕووی

پارزگای   کورد له(رتووکی  ی په)153(  ڕه الپه  و گۆران، له سره خه .59
کانیدا یاداشته  له  کات که ده)  تووته ئیبن به(ب  ی عاره ڕیده دا، باسی گه)موس 

و شارکی  ره پاشان به: (ت ی زایینی نووسیوتی ده)1334(سای   له
و   ڕیده گهی  تووته ئیبن به ). نگاله شه  وتین، که ڕکه مژوویی کوردنشین به
  و له) ز ژیاوه1377- 1303(سانی   له  ب، که ره عامژوونووسی ناوداری 

ش ساک  شه  موس و دوای نزیکه  دا ھاتۆته)ز1328/ک729(سای 
کورد   نگال به دانیشتوانی شاری شه،  وه ته کانی خۆی نووسیوه یاداشته

و  واوی له ته  نگال به دانیشتوانی شه  که  موومان ئاشکرایه نت، الی ھه داده
ش بۆمان  مه ، به ئزیدیی بووینهمدا  ی چوارده ده سه  له  واتهکاتیدا 

ی  و ساه ب له ی عاره تووته یبن بهئ دیسان. ئزیدیی کوردن  وت که که رده ده
ه  که کات ده  وه باسی ئهموس،   ھاتۆته  که  دانیشتوانی شاری موس ب

ی  و زمانه ئه  ، که دا نییه وه گومانیش له!  بووه بی نه عاره  دوان که زمانک ده 
  ی پکردووه ئاماژه  وه ره ی سه یه مشوه و به  یشتووه گه تی نه  تووته ئیبن به

ه ر کورده ھه  ، چونکه د کوردی بووه دا سه ، سه بووه بی نه عاره  که   کان بووین
یان دروست کردووه- شاری موس . 

المشکلة (رتووکی  ی په)12+11(  ڕه الپه  حمود عیسا، له دکتۆر حامد مه .60
وتی)الکوردیة في الشرق األوسط کانی  کورده  گرنگترین ھۆزه: (دا نووسی

رزنجی، شروانی، برادۆست،  ند، جاف، بارزان، به ماوه ھه:  ئراق بریتیین له
الن و  ری، ئزیدیی، دولۆ، سوورچی، باجه بانی، پشده رکی، تاه بابان، ھه

  وه کان، ئه کوردییه  ھۆزه  کو ھۆزک له ناوھنانی ئزیدیی وه). مزینان شه
 . نن سه ڕهئزیدیی کوردی   خات که رده ده

می  که شی یه بهی )30(  ڕه الپه  ، لهگۆنگریسلی لیمر ستیڤن ھ مسته .61
ه باره ، سهدا)1950الی سنة  1900من سنة  العراق الحدیث(رتووکی  په   ت ب
ی  چه بنه  کانن له شداری کورده کان به ئزیدییه: (ت ده کان زی ئزیدییه گه ڕه
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ئاکار و شوازی  ڕووی  چن له کان ده کورده  واوی له ته ییان و بهز گه ڕه
ی  پله  به  ڕامیاریرکی  فسه ئه  که گسلی لۆنگرییمستیڤن ھ). ژیانیاندا

ئزیدی و  ، تی ئراقدا بووه حکومه  رتی له به ڕوه ری به و پشکنه )کاپتن(
ۆ  وه ش ئه مه ی، ئهز گه ڕهی  که چه ک بنه ر یه سه  وه ڕنته گه کورد ده مان ب

 . نت رد دادهکو  کان به و ئزیدییه ئه  خات که رده ده
  به  لموسی، که م مونزر ئه ده کورد موقه  رست و دژ به پهز گه ڕهری  فسه ئه .62

عرب و أکراد (رتووکی  ی په)279(  ڕه الپه  له  بکی سوورییه عاره ز گه ڕه
 کان یهی ئزیدی چه بنهز و  گه ڕه  ت به باره دا سه)رؤیة عربیة للقضیة الکوردیة

ڕوومان  رووبه  وره ماندا پرسیارکی گه یه وه نهو لکۆی له: (نووسیوتی
وان   ئه وان کوردن؟ به کان کوردن؟ ئایا ئه ئایا ئزیدییه  ، که وه بته ده

کان و  وه ره ، لکۆه م بۆچوونه له  یه کوردن و پشتیوانی زۆریش ھه
رکی  فسه لموسی ئه مونزر ئه). وان ر کوردتیی ئه سه ران کۆکن له نووسه

ندین پۆستی  ، چه کورد و کوردستان بووه  ر ئسقان دژ به عسی تا سه به
دی  سه عسی سوری حافز ئه رۆکی به سه ڕاوژکاریمن و  گرنگی پۆلیس، ئه

یی  وه ته توندی دژی مافی نه  به  ی که سانه و که له  کک بووه ، یه بووه ھه
) استی سوری کوردی کوردستانی ژرده(ئاوای کوردستان ڕۆژکوردی 

ستی سوریا  بوونی کوردستانی داگیرکراوی ژرده  ت نکۆی له نانه ، ته بووه
،  رکوک، دیاله موس، که: (کو کانی وه گرنگه  واوی شاره و ته  کردووه

ه باشووری کوردستان دابیوه  ی له)سان و ھتد ، جه دره قین، به خانه   و ب
نت و  کورد داده  ک به به چی شه زانت، که بی ئراقیان ده خاکی عاره

ده  شیان به که زمانه  .نت زمانی کوردی زازایی دا
عرب (رتووکی  ی په)280-279(کانی  ڕه الپه  لموسی، له م مونزر ئه ده موقه .63

ی کوردی ز گه ڕه  ت به باره دا سه)و أکراد رؤیة عربیة للقضیة الکوردیة
  دا نییه وه مانک لهت ھیچ گو ز ده وه دیب معه دکتۆر ئه: (ئزیدی نووسیوتی

  بهزی  وه دیب معه دکتۆر ئه). ی کوردنز گه ڕه    ر به سهکان  ئزیدییه  که
ی ز گه ڕه  شکی گرنگ له به  کان به ھیچ گومانک ئزیدییه بب  عارهز  گه ڕه

 . بات کوردی ناوده
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عرب و أکراد (رتووکی  ی په)280(ڕه  الپه  لموسی، له م مونزر ئه ده موقه .64
تناس دکتۆر  ھهڕۆژ  به ستن پشت به  بهدا )ة عربیة للقضیة الکوردیةرؤی

ی کان ھۆزهناو  له: (ی کوردی ئزیدی نووسیوتیز گه ڕه  ت به باره فرچ، سه
ھتد ... کو ئزیدی، قزباش  وهری  ئایینی تیپی سۆفیگه ڕبازیل  دا گهدکور
کان  کوردبوونی ئزیدییهدکتۆر فرچ نووسیوتی، مانای   ی که وه ئه  ).یه ھه
 . نت کی کوردی دادهڕبازھۆزک و   ناوبراو ئزیدی به  نت، چونکه یه گه ده

خ .. الحیاة بین الکورد (رتووکی  ی په)11(  ڕه الپه  گیست، له. جۆن س .65 تأری
یان  ژماره  کورد که  کن له یه کان تیره ئزیدییه: (دا نووسیوتی)األیزیدیین

  یه خۆیان ھه ت به وان ئایینکی تایبه ئه. س زار که د ھه دووسه ی نزیکه  گاته ده
ی کورد  زۆربه  و موسمان که  که کریستان، جووله  له  واوی جیایه ته به  که
 ڕووی  ئزیدی له   ڕاشکاوانهدا جۆن گیست زۆر  لره ).وانن ئه    ر به سه
نی ئایینکی  خاوه  م به ر کورد، به سه  وه باته ده  وه ییه وه ته و نه ز گه ڕه

ئزیدیی   واته ، که ویش ئایینی ئزیدییه ئه  بات که خۆیان ناویان ده ت به تایبه
 خۆ ربه سهکی  یه وه ته کو نه ، دانانی ئزیدی وه وه ته ک نه ک نه نه  ئایینه

یان ئایینی  که م ئایینه ئزیدی کوردن به  ، چونکه یه وره کی گه یه ه ھه
دیی  .   هئزی

  
  م له رده تدار ھه سه رستی ده پهز گه ڕهبی  تی ئراق، عاره نی حکومه مه درژایی ته به  
ک  الیه له. ن ب بکه عاره کورد و کوردستان به   ئاراستهدوو   ، به دا بووینه وه وی ئه ھه
ی ژر وت و کانزاکانی تر نه  ند به مه وه ده  ستراتیژی و خاکه  یان داوه شونه و ھه
  کورده   زۆر دانیشتوانه ن و، به ب بکه عاره باشووری کوردستان به  وی له زه
کان  رکراوه ده  شونی کورده  ر له و داگیرکه بی ھارده و عاره ڕاگوزنی  که  نه سه ڕه

ری ئراقی  تی داگیرکه حکومه  که  یه وه میشیان ئه ی دووه  ئاراسته. ن ج بکه نیشته
  وامی له رده به  باشووری کوردستاندا، به  بکردنی خاکی کورد له رهعا ڕای به ره سه
ندین  وی تۆمارکردنی چه ھه ی ڕگه  له  بکردنی مرۆڤی کورد بووه عاره وی به ھه

). ڕیی و ھتد ڕگه یی، گه ک، کاکه به ئزیدی، شه(کو  وه نی سه ڕهی کوردی  ھۆزو تیره
  ت به باره رستی ئراقی سه پهز گه ڕهبی  می عاره ی دووه  ئاراستهجکردنی  جبه

پناوی  و له  مه که ی یه  ئاراستهری  واوکه بکردنی مرۆڤی کورد، ته عاره بهی  پرۆسه
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موس، (کانی  گرنگه  ر س شاره ھه  له  کورده  ی ڕژهو   ی ژماره وه مکردنه که
ی کوردی  ژماره نیا  ته به. باشووری کوردستان  شکن له به  که)  رکوک و دیاله که

 – بت سک ده زار که ھه) 800(ی  دا نزیکه-پارزگای موس  و له ناو شار ئزیدی له
علی أرضیة ھشة العنف ضد : وۆتچ، العراق ڕایتسن  ھیومه ڕاپۆرتی: ( رچاوه سه

األقلیات في المناطق المتنازع علیھا في محافظة نینوی، حوادث قتل األزیدیین، 
  کورد له  ک له زار ئزیدییه ھه) 800(، دابینی )31، ل)2009(ری سای  ئۆکتۆبه

  بت له کجار زۆری ده کی یه رییه نیا، کاریگه ته ی دانیشتوانی پارزگای موس به ژماره
ندی  وه رژه به  ندارتی شار و پارزگای موس له ی خاوه وه کالیی کردنه پرسی یه

  وت زۆرتر له یانه کان ده به عاره  ی که وه هل  جگه  وه ب، ئه عاره کورد و  ک له ریه ھه
  ن، که ب تۆماریان بکه عاره و به  وه نه کورد جیاکه  ک له به زار کوردکی شه ھه) 500(

ک ملیۆن و س  ی یه یان نزیکه ژماره  وه ک پکه به نیا ئزیدی و شه ته  وه مه الی که به
دانیشتوانی پارزگای   ی ڕژه ی%)35(ی  نزیکه  ب، که سک ده زار که د ھه سه

  .دا و شار و پارزگایه کانی تری کورد له ھۆز و تیره  له  جگه  مه ھنن، ئه موس پکده
  
  

،  وه ته کوردستانی نوێ بوکراوه ی ڕۆژنامه  شدا له دوو به  له  م ووتاره ئه: تبینی
، )19.9.2010( وتی ڕکه،  ممه کشه یه ڕۆژی، )5283(  ژماره  م له که شی یه به

،  ممه دووشه ڕۆژی، )5284(  ژماره  له شیمی شی دووه به دا،)17- 16(کانی  ڕه الپه
دواتر  ل وهوه،  ته دا بوکراوه)17-16(کانی  ڕه الپه  دا، له)20.9.2010( وتی ڕکه

مژووی   بوونی به ند ھه یوه ر گرنگی و په به م له ، بهپوخت و فراوانتر کراوه
  .     وه دا دامنایه وه، وا لره ه- ی شاری موسکوردستانتی
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  :کوردستانباشووری   له   نه سه ڕهئزیدی کوردی کانی  رچاوه سه
  

و تاوانی  ڕاست، ئراق تی ناوه خۆرھه/ چاودری مافی مرۆڤ ڕکخراوی .1
مال  جه  وه ئینگلیزییه  رگانی له نفال دژی کورد، وه جینۆساید شاوی ئه

 –رلین  م، به که ، چاپی یه7شانن گۆڤارا ھاڤیبوون  زیز، ژ وه میرزا عه
  .2000مانیا  ئه

یسی، والیة الموصل  لقه حمود ئه ق مهزا هبدول عه  وه و لکۆینه وه پداچوونه .2
البریطاني حول والیة  –تقریر عصبة األمم الخاصة بحل النزاع الترکي 

، مطبعة )کوردۆلۆجی(، مرکز الدراسات الکوردیة 1925-1924الموصل 
  .2009سلمانی  –، باشووری کوردستان نج ڕه

  .1961وزی، قاسم والکورد خناجر وجبال، القاھرة  د فه حمه ئه .3
ملوچی، إمارة بھدینان الکوردیة أو إمارة العمادیة، تقدیم ومراجعة  دیق ده سه .4

عة والنشر، لی بۆتانی، الطبعة الثانیة، دار ئاراس للطبا تاح عه بدولفه الدکتۆر عه
  .1999جنوب کوردستان  –ولر  مطبعة وزارة التربیة، ھه

، )طبعة جدیدة موسعة(محمود الدرة، القضیة الکوردیة، الطبعة الثانیة  .5
  .1966لبنان، نیسان  - بیروت  –منشورات دار الطلیعة 

الشیخ أبي زکریا بن محمد بن إیاس األزدي، تأریخ الموصل، المجلد األول،  .6
محمود، دار الکتب العلمیة، الطبعة االولی،   الدکتور أحمد عبدالله تحقیق وتکملة

   .2006لبنان  –بیروت 
مراوی، قصة الکورد في شمال العراق، دار النھضة  لغه مین سامی ئه ئه .7

  . 1967پریلی  قاھرة ئه –العربیة، الطبعة االولی، مصر 
المنشود التأریخ ھداوی، القضیة الکوردیة والحل  لفه دکتۆر خالید سلمان ئه .8

 –المستقبل، الطبعة االولی، دار األوائل للنشر والتوزیع، دمشق  –الواقع  –
  .2006سوریا 

دین، االکراد تأریخ شعب وقضیة وطن، الدار الثقافیة للنشر،  د تاجه حمه ئه .9
  .   2001القاھرة  –الطبعة االولی، دار النصر للطباعة االسالمیة، مصر 



349 شاری موس  ییکوردستانتمژووی                                                 

ئینسکلۆپیدیای   ریم عارف، کورد له که  مه حه  وه یهفارسی  رگانی له وه .10
باشووری  –ولر  ھه – ڕۆشنبیریتی  زاره ی وه ئیسالمدا، چاپخانه

  .1997کوردستان 
في الطبعة الثانیة، مطبعة  العراق قدیما وحدیثا، نی سه لحه زاق ئه بدوله عه .11

  . 1956صیدا،  –العرفان 
و کوردستان، مؤسسة موکریاني حازم ھاجانی، صفحات من تأریخ الکورد  .12

   . 2002ولر  ھه –للطباعة والنشر، الطبعة االولی، جنوب کوردستان 
الطبیعیة والبشریة،   سباک، العراق الشمالي دراسة لنواحیه دکتۆر شاکر خه .13

  .1973مطبعة شفیق، الطبعة االولی، بغداد 
فیة أثنوغرافیة، دار  دکتۆر شاکر خه .14 العربیة سباک، االکراد دراسة جغرا

   . 2005لبنان  –للموسوعات، الطبعة االولی، بیروت 
ة  دشاد نوعمان فه .15 رحان، معاناة الکورد اإلیزدیین في ظل الحکومات العراقی

لی بۆتانی، مرکز  تاح عه بدولفه ، مراجعة وتقدیم الدکتۆر عه1921-2003
جامعة دھۆک، الطبعة األولی، مطبعة /الدراسات الکوردیة وحفظ الوثائق

  .2008کوردستان جنوب جامعة دھۆک، 
  کوردستان، زنجیره کورد وکی مژووی  یه کی، کورته مین زه د ئه مه محه .16

زگای  م، چاپ و ئۆفیسی ده رده خشی سه زگای چاپ و  په رتووکی ده په
 ). 27، ل2000م،  رده سه

رحان، الکورد أألیزیدیون في أقلیم کوردستان، منشورات  دنان زیان فه عه .17
جنوب کوردستان  –کوردستان للدراسات األستراتیجیة، سلمانی  مرکز

2004 .  
دا،  کانی به نامه گه به  کوردستان له کورد ومدی،  لید حه دکتۆر وه .18 ریتانیا

زگای چاپ  واڵ، ده ئۆفیستی ھه  د نوری تۆفیق، چاپخانه مه رگانی موحه وه
سلمانی  –م، باشووری کوردستان  م، چاپی دووه رده خشی سه و په

1999.  
-1900ی کورد مژوویکی سیاسی  وه تحو، وریابوونه رجیس فه جه .19

زگای  م، ده که م، چاپی یه رگی دووه ن جاف، به سه رگانی حه ، وه 1925
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باشووری  –ی خانی دھۆک  ی موکریانی، چاپخانه وه و بوکردنه وه توژینه
  . 2009کوردستان 

 ی ده سه  لهکانی ئیتایدا  نووسراوه  دستان لهکور کورد ولتی،  میرلال گه .20
رگانی دکتۆر جاسم تۆفیق خۆشناو،  دا، وه)ز(م  نۆزده –م  سزده

  . 2000سوید  –م، ستۆکھۆم  که ، چاپی یهڕبوارح  ی سه وه پیاچوونه
  کردوویه  وه مانییه ئه  ت، کوردۆ له وه ده شخ وسن، ئاغاو  مارتن ڤان برۆنه .21

م،  رده خشی سه زگای چاپ و په رتووکی ده ی په ی، زنجیرهکورد  به
  م، چاپخانه که رگی یه ، به می کردووه ی سلمانی چاپی سیه رتووکخانه په

  . 1999 ڕوونئۆفستی 
بی  رگانی بۆ عاره ت، وه بنیاتنانی ئوممه کورد ومارتن ڤان برۆنیسینس،  .22

م،  که د مشیر، چاپی یه مه محه. 22رگانی بۆ کوردی  بار، وه بدولجه فالح عه
 –دھۆک  –ی خانی  ی موکریانی، چاپخانه وه و بوکردنه وه زگای توژینه ده

  ). 19، ل2007باشووری کوردستان 
بی ئاواز  بۆ عاره  وه نسییه ره فه  رگانی له اری، وهو کوردهتۆما بوا، ژیانی  .23

رتی  به ڕوه به  ریم، له که مه عید حه سه مه رگانی بۆ کوردی حه ، وه نه نگه زه
  .1980  ی زانکۆی سلمانی چاپکراوه چاپخانه

رگانی  م، وه که رگی یه رخی کورد، به دیڤید ماکداول، مژووی ھاوچه .24
سلمانی  –، باشووری کوردستان ڕوونی  کر خۆشناو، چاپخانه بوبه ئه

2002 .  
ی کورد،  ن ئایسۆن، کولتورو ناسنامه فیلیپ کرینبروک و کریستییه .25

ریم،  ئاسۆ که  وه ، پداچوونهحمانی ڕهوریا   وه ئینگلیزییه  رگانی له وه
ی  م، چاپخانه که ی موکریانی، چاپی یه وه و بوکردنه وه زگای توژینه ده

ڕی موکریانی  ماپه  له. 2008باشووری کوردستان  –) دھۆک(خانی 
 . رگیراوه وه

  رگانی له وی کوردستان، وهڤیچ الزاریف، مژو میخائیل سیمیۆنه .26
 بدول عهرگانی بۆ کوردی وشیار  بدی، وه حاجی عه   وه ڕووسییه

 .2008ولر  ھه –ت، باشووری کوردستان  ھهڕۆژی  نگاوی، چاپخانه سه
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رخ، دراسات حول األکراد وأسالفھم الخالدیین الشمالیین، ترجمة دکتور ل. پ .27
  . 1992سوریا  –ت مکتبة خاني، حلب عبدي حاجي، الطبعة األولی، منشورا

 –تی  یه ندیی کۆمه ی پوه لبرت میخایلۆفیتچ مینتیشاشڤیلی، کورد کورته ئه .28
 و کی پشه و رگان وه   وه ڕووسییه  ران، له گوزه و ڕۆشنبیریئابووریی، 

کانی  چاپکراوه  ، لهسوڵ ڕهفا  دین مسته عیزه: راوزی دکتۆرو پرۆفیسۆر په
 –نگ، باشووری کوردستان  رھه سلمانی، ئۆفستی فه ڕۆشنبیری تی زاره وه

  . 1999سلمانی 
لبرت میخایلۆفیتچ مینتیشاشڤیلی، العراق في سنوات األنتداب البریطاني،  ئه .29

 .1978مدیریة مطبعة جامعة بغداد ترجمة الدکتور ھاشم صالح التکریتي، 
، تقدیم لویس باسیلی نیکیتین، الکورد دراسة سوسیولوجیة وتأریخیة .30

الدکتور نوري طالباني، دار سپیریز   من الفرنسیة وعلق علیه  ماسینیون، نقله
جنوب کوردستان  –للطباعة والنشر، الطبعة االولی، مطبعة خاني، دھۆک 

2008 . 
کوردستاندا، چاپی   یی له وه ته ئاینی و نه وشی ڕهمیران،  شاد ڕهدکتۆر  .31

    .  1993سوید  –کھۆم نسوور، ستۆ ی مه م، چاپخانه که یه
رگانی  ی پنج وتار، وه ه رو کورد کۆمه ر، درایڤه درایڤه ڕۆللیسگۆدفری  .32

ی شڤان،  ی ژین، چاپخانه کانی بنکه بوکراوه  ری سوتانی، له نوه ئه
  .  2005سلمانی  –باشووری کوردستان 

 و مژووییکی  یه وه پرۆفیسۆری دکتۆر جویس بلۆ، دۆزی کورد لکۆینه .33
و  د، ده مه کارزان محه  وه فارسییه رگانی له  وهسۆسیۆلۆجی،  زگای چاپ 

  .2004باشووری کوردستان  –م، سلمانی  رده خشی سه په
ی  رتووکخانه کانی په بوکراوه  م، له رگی سیه ، چیم دی، به د خواجه حمه ئه .34

  ).1970سلمانی  –سلمانی، باشووری کوردستان 
کوردستانی باشوور  خواروویروتی، سنووری  ان ھهعدی عوسم دکتۆر سه .35

ی موکریانی،  وه و بوکردنه وه زگای توژینه مدا، ده ھه نۆزده ی ده سه  له
  .2007، باشووری کوردستان )دھۆک(ی خانی  م، چاپخانه که چاپی یه

د سابیر، کوردستان من بدایة الحرب العالمیة الی نھایة  سعه ئه  سروه  دکتۆره .36
، الطبعة االولی، مطبعة وزارة التربیة 1926–1914لموصل مشکلة ا
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، 2001ولر  ھه –مؤسسة موکریاني للطباعة والنشر، جنوب کوردستان 
  ). 90ل

صفحات من تأریخ الکورد و (رتووکی  ی په)226(  ڕه الپه  حازم ھاجانی، له .37
کوردستان، مؤسسة موکریاني للطباعة والنشر، الطبعة االولی، جنوب 

  . 2002ولر  ھه –ن کوردستا
د، أقلیم کوردستان العراق دراسات في  مه لیل ئیسماعیل محه دکتۆر خه .38

  . 1999ولر  ھه –التکوین القومي للسکان، الطبعة الثالثة، جنوب کوردستان 
رگانی  یاسایی، وه مژوویی وکی  یه وه کان لکۆینه ع، کورده رفه ن ئه سه حه .39

م، چاپی  رده خشی سه زگای چاپ و په ده کانی اوهبوکر  لهد،  مه ردار محه سه
  . 2001باشووری کوردستان  –م، سلمانی  که یه

غدادی، رحلة المنشي  لبه نشی ئه لمه ینی ئه د الحوسه حمه د بن ئه مه محه .40
زاوی، الطبعة االولی لشرکة دار الوراق للنشر  لعه باس ئه البغدادي، ترجمة عه
  ). 2008المحدودة، بیروت 

تا  رگانی بۆ کوردی عه تی کوردی، وه وایه ته در ئینتیسار، ئیتنۆ نهنا .41
باشووری کوردستان  –ی قانع، سلمانی  م، چاپخانه که داخی، چاپی یه ره قه

2003 .  
ی  وه زگای چاپ و بوکردنه پارزگای موس، ده  و گۆران، کورد له سره خه .42

باشووری  –ولر  ، ھه رده روه تی په زاره ی وه م، چاپخانه که ئاراس، چاپی یه
  .کوردستان

حمود عیسا، المشکلة الکوردیة في الشرق األوسط، مطبعة  دکتۆر حامد مه .43
  . 1992مصر  –دبولی، القاھرة  أطلس، مکتبة مه

، 1950الی سنة  1900من سنة  ، العراق الحدیثگسلی لۆنگرییمستیڤن ھ .44
تی، الطبعة االولی، طبع لتکری ھا ئه لیم ته الجزء األول، ترجمة وتعلیق سه

  .1988العراق  –بمطبعة حسام، الفجر للنشر والتوزیع، بغداد 
لموسی، عرب و أکراد رؤیة عربیة للقضیة الکوردیة،  م مونزر ئه ده موقه .45

 .1986لوبنان  –توزیع دار الغصون، الطبعة األولی، بیروت 
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ة عماد جمیل تأریخ األیزیدیین، ترجم.. گیست، الحیاة بین الکورد . جۆن س .46
شان، مطبعة وزارة  زگاھا سپیز یا چاپ و وه مزوري، الطبعة االولی، ده

    .2005جنوب کوردستان  –ولر  ھه –التربیة 
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  :کوردستانباشووری   له   نه سه ڕهک کوردی  به شه
  
ی دانیشتووی کان میدییه  ی کورده وه نهھۆزی گۆران و   کن له یه ک تیره به شه  

ر  به  که  ینهوبو کوردمین  که و یه مرۆڤ مین  که وان یه ر ئه ھه  که،  ن- موسپارزگای 
و  هل ،کان ھاتنی ئاشورییه  ر له به  ده ی پنج سه نزیکهو تر کانی وه ته نه موو ھه  له

و  نه(  به،  و ی کۆنیان دروستکردووه)وا ینه نه( شاری موس  و   بووینه ج نیشته  شونه
ناودریان  تازهشری  رده نوێ یان ئهشری  رده ئه  واته) شر رده نیو ئه/شر رده ئه

ناوی بۆ   وه ڕته گه ده )شر رده نیو ئه(ناوی  هی موس بناودرکردن  ، که  کردووه
فارس ناسر حوسن، الشبک : ( رچاوه سه – )شر رده ئه(ی کوردی میدی  رکرده سه

 ڕۆژی، )1097(  ژماره ،االتحادالعرقي واالنتماء القومي، جریدة  الکورد بین التذویب
  و ھۆزه  تیره  ککن له ک یه به شه  بۆیه .)8ل ،)28.8.2008( وتی ڕکه  ،ممه کشه یه

  ن،ن سه ڕهوان کوردی  ئه  باشووری کوردستان، واته  کانی کورد له ییه بنچینه
ر  بۆ سه  وه ڕته گه ده  که  النییه باجهی  کان، زاراوه که به ی ئاخافتنی شه زاراوه  

زاری ئاخاوتنی خۆیان  شوه  کان خۆیان به که به شه. زاری گۆرانی کوردی شوه
ۆ   ھزه کی به یه گه خۆیدا به ش خۆی له مه ئه  زاری ماچۆی کوردی، که ن شوه ده ب

وه به. ک به کوردبوونی شه ره ک به به کی گشتی ناوی شه یه شک لهی زۆ گوژه  رر  تو
/ نگ شاھبه/  شوانکاره/  شبانکاره: ( ھاتووه  م ناوانه کک له یه  و مژوونووسان له

چت  زۆرتر پده.  ک به شه  دواتر بۆته  که  وه)ک شابه/ گ شابه/ نگ به شه/ نگ شابه
شونی .  پادشای کۆنی خۆیان بووه ھاتبت  گ که شابه/ گ شاه به  ک له به ناوی شه

ند  ڵ چه گه له  ب کراوه، که عاره ی به)وا ینه نه(ک پارزگای موس  به جبوونی شه نیشته
یان داوه و - وری شاری موس ر چوار ده ک ھه یه کو بازنه ھۆزکی تری کوردی وه

ی  ناوچه.   ژین یش ده- ندی شاری موس به ناو مه ک له به کی زۆری شه یه ژماره
و  ره خازر به ڕووباری  له  وه ته خۆرھه  دا له ایهو پارزگ ک له به شبوونی شه دابه

  ردک له و چیای زه   چیاکانی باسخره و  ڕووهو   دیجله ڕووباریر  خۆرئاوا بۆ سه
) لیاس کا یان خدر ئه(مروود  دی نه گوندی باژبوک و شاره و  ڕووهباکوور و 

ندی شاری  به ناو مه له  ک هب ی کوردی شه نیا ژماره ته.  وه بته باشوور درژ ده  له
 کس زار که ھه) 150(ی  نزیکهموس ت و، له دهری  وروبه کانی ده گوند و ناوچه  ب

زار  ھه) 500(ی  وان نزیکه ئه  واته بت، که زارک ده ھه) 350(ی  موسدا نزیکه
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ت،  وکه د شه حمه ئه: ( رچاوه سه –ھنن  پکده   و پارزگایه دانیشتوانی ئه سک له  که
علی أرضیة : وۆتچ، العراق ڕایتسن  ھیومه ڕاپۆرتی+  35الشبک الکورد المنسیون، ل

ھشة العنف ضد األقلیات في المناطق المتنازع علیھا في محافظة نینوی، حوادث قتل 
  ).27، ل)2009(ری سای  األزیدیین، ئۆکتۆبه

ب خۆیان  ولی عاره قه  تی ئراقی به وه زراندنی ده دامه تای ره سه  لهر  ھه  
داو، دواتریش لکاندنی )1920(سای   له) ستکردی ئیمپریالیزمی ئینگلیزی ده(

کی  یه شوه داو به و ساه له  و وته به) باشووری کوردستان(تی موس  ویالیه
  تدار به سه رستی ده پهز گه ڕهبی  دا، عاره)16.12.1925( وتی ڕکه  رمیش له فه
ک  به ی شه ک و تیره به کانی کوردی شه بکردنی ناوچه عاره وی به ھه  وامی له رده به

تدارانی  سه بی ده رستانی عاره پهز گه ڕهن  الیه ک له به کوردی شه  ی که وه ئه.  بووینه
ی  وه ته تی جینۆسایدکردنی نه سیاسه  له  شکه ، به تووشی بووینه  وه بی ئراقییه عاره

کانی تری  و ھۆزه  واوی تیره کو ته روه کان ھه که به شه. باشووری کوردستان  کورد له
بکردنی  عاره به ڕاگواستن وزۆر  تی به تووشی سیاسه  وه ن دوژمنانه الیه کوردی له

رژمری سای  سه  زۆر له به  ، بۆ نموونه وه کانیان بووینه و شاره گوندو شارۆچکه
ری و  رگه شانی ئزی، گه بهکانی دواتریشدا شان رژمرییه ڵ سه گه دا له)1977(

کاندا  نفاله کاتی ئه ب تۆمارکران، له عاره ی کوردی به و ھۆزی دیکه  ندین تیره چه
زۆر  ک به به خزانی کوردی شه  کی زۆریش له یه نفال کران و ژماره کیان ئه یه ژماره

، تووشی کاولکردن و  ملکانی بازیان و باسرمه بۆ ئۆردوگا زۆره ڕاگوزران
  وه بووینهان ی وه ڕاگواستنهکانیان و  نی ب ھیچ ھۆکارکی گوندو شارۆچکهندڕوخا

تی  سیاسه ڕووی ڕووبه وان ئه. ی سنووری باشووری کوردستان وه ره بۆ ده
ی )199(  ژماره) یی وه ته ی باری نه وه کردنهڕاست(ناو  بکردنی بیاری به عاره به

دام و  ی سه)تی شۆڕش رکردایه سهنی  نجومه ئه(ناو  ی به)6.9.2001( وتی ڕکه
،  بۆ عروبه  ره رمھنه رستی و شه پهز گه ڕه  م بیاره ی ئه گوره به  ، که وه عس بوونه به
ب،  عاره  ن به ی خۆیان بکه وه ته یانتوانی نه کانی تری ئراقی ده وه ته نیا کورد و نه ته
 ڕووخانیدوای  دوابه. بوو ر سه ھا سزای له روه بوو ھه  غه ده قه  وانه چی پچه که

  ک و ئزیدی و ناوچه به ، کوردانی شه عسی عروبه دام و به ی سه که هڕژم
  وه تی نوی ئراقییه ن تیرۆریستان و حکومه الیه کانی باشووری کوردستان له داباوه

  ن تیرۆریستان به الیه ، له وه ته ی بوونهز گه ڕهی پاکتاوی  شه ڕه تووشی ھه  دووباره
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  تی نوی ئراقیش به ن حکومه الیه کان و کوشتنیان و له ی چۆکردنی ناوچه شه ڕه ھه
تا  کورد و داماینیان بۆ ھه  ی جیا له وه ته نه  ب یا به عاره  تۆمارکردنیان به  دووباره

  . کورد و کوردستان  له  تایه ھه
فۆرمی   له دووی ڕابر فته ھه ،زیری پالندانانی ئراقی لی غالب بابان، وه عه  

 . کورد داناوه  کی جیا له یه وه هت نه  بهکانی  ئزیدییهدا )24.10.2010(رژمری  سه
دا،  نجومه نی نیشتمانیی ئراق ئه نجومه کانی ئه بژاردنه موو ھه کاتی ھه له نی پارزگاکان
  ی لهتی نوی ئراق ن حکومه الیه  ب له عاره  ک به به وی تۆمارکردنی ئزیدی و شه ھه

تی  رپرسانی حکومه مانی ئراقی و به رله کانی ناو په به عاره  لیسته  زۆر له.  ئارادا بووه
پناوی  ن، جا له به ب ناوده عاره  ک به به دا ئزیدی و شه زۆر بۆنه  ئراقی له

 تیی کوردین سه ڕهی  گه ندین به چه  به  ب، ئاماژه رستانی عاره پهز گه ڕهی  وه مدانه وه
  :     ن مانه ئه  م که ده ک ده به شه
  

یسی، والیة  لقه حمود ئه ق مهزا هبدول عه(رتووکی  ی په)138(  ڕه الپه  له .1
البریطاني حول  –الموصل تقریر عصبة األمم الخاصة بحل النزاع الترکي 

  ژادی کورده نهز و  گه ڕه  ت به باره دا، سه)1925- 1924والیة الموصل 
دوا وتاری خۆیدا  نستاسیوس ماری کرملی له ئه  باوکه: (  ووهکان ھات که به شه
). تدا کوردن ڕه بنه  رس ئایینزا له ک ھه به شه و سارلی، باجوان:  ده
وژینه ڕاپۆرتیی  گوره به   له  تی موس که ی پرسی ویالیه وه کۆمیسیۆنی ت

کان بیاری  وه ته ی نه ه ی کۆمه هڕاسپاردر  سه دا له)30.9.1924( وتی ڕکه
ندارتی خاکی  خاوه  ر سه له  وه توژینه ستی به مه  به زراندنی درابوو دامه

 وتی ڕکه  له م کۆمیسیۆنه دواتر ئه). باشووری کوردستان(تی موس  الیهوی
دامی سه س ئه  له  دا)21.10.1924( شاندی کۆمیسیۆنی . کی  پکھات ره ن

ر پرسی  سه له  وه ستی توژینه به مه  هدا ب)27.1.1925( وتی ڕکه  ناوبراو له
  یه م ناوچه کانی ئه تی موس و داخوازی پکھاته ی دانیشتوانی ویالیه پکھاته

  که هکۆمیسیۆنن شاندی  الیه مه کی ھه یه وه دوای توژینه. شاری موس  ھاته
 وتی ڕکه  لهو،  جنڤبۆ شاری   وه ڕایه مان سادا گه پریلی ھه مانگی ئه  له
  و له وه بووهی خۆی  که وه لکۆینه ڕاپۆرتیی  وه نووسینه  دا له)16.7.1925(

 11و   ڕه الپه 91  پکھاتبوو له  که( ی که ڕاپۆرتهدا )3.9.1925( وتی ڕکه
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ی  و کۆمیسیۆنه ئه ڕاپۆرتی. کان وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه ئه  دایه)  خشه نه
ی  وه ته ر نه سه  وه ڕنته گه ک ده به ی شه چه بنه کان، وه ته ی نه ه کۆمه    ر به سه

  . کورد
کورد تورک و (رتووکی  ی په)273(  ڕه الپه  جۆن ئدمۆندس، لهسیسیل  .2

کانی  تییه مایه ڵ که گه کان جیاوازییان له سارلییه: (دا نووسیوتی)ب عاره
وردی ک و ناسرن ده) ک به شه(  به  که  یه کوردی سوننی پارزگای موس ھه

  رکوک له که  له  رپرس بووه ری به فسه سیسیل جۆن ئدمۆندس ئه). قزباشن
ن،  کورد داده  ک به به شه،  هریتانیا و بهن  الیه ی ئراق لهکردن سانی ماندات

  . نین) ر سوور سه(ک قزباش  به م شه به
می  که شی یه بهی )30(  ڕه الپه  ، لهگسلی لۆنگرییمر ستیڤن ھ مسته .3

: ت دا ده)1950الی سنة  1900من سنة  العراق الحدیث(رتووکی  په
ییان ز گه ڕهی  چه بنه  کانن له شداری کورده کان به کو ئزیدییه روه ک ھه به شه(

. ئاکار و شوازی ژیانیان ڕووی  چن له کان ده کورده  واوی له ته و به
 ڕووباری ڕۆخیر  سه یڤن و له په کی کوردی ناوخۆ ده یه زاراوه  ک به به شه

 ڕبازیتی  رایه ڕی ئایینییان نونه ژین و، باوه باشووری موس ده  دیجله له
رکی  فسه ئه  که، )1979- 1893( گسلی لۆنگرییمستیڤن ھ).  ن که ده  شیعه

تی  حکومه  له  بووهرتی  به ڕوه ری به و پشکنه )کاپتن(ی  پله  به  ڕامیاری
ر بارودۆخی سیاسی ئراق و  سه له  گرنگی نووسیوهرتووکی  دوو په ، ئراقدا
) أربعة قرون من تأریخ العراق الحدیث( ژر ناوی له  ته وه و ده کانی ئه پکھاته

  . نت داده ن سه ڕهکوردی   ک به به دا، شه وه ره سه  رتووکی ناوبراو له و په
  له ،دا وه ره سه  رتووکی ناوبراو له رگی په لتکریتی، وه ھا ئه لیم ته سه .4

کی  یه هتیرک  به شه: (دا نووسیوتی که رتووکه ی په)30(  ڕه راوزی الپه په
ی تری کان یرهکان و ت ئزیدییه  ویان به کی پته یهندی پوهن و  کوردی شیعه

  لتکریتی، که ھا ئه لیم ته سه ).ناسراون)  قه ھه(  به  که  یه ھه  وه کوردییه
و  ندین شونی ئه چه  له،  بووهکورد   و دژ به رست پهز گه ڕهبکی  عاره

رگیز  ھه  که  ی کردووه وه و باسی ئه ربیوه دا بۆچوونی خۆی ده رتووکه په
کاری  ھا له روه ئراقدا، ھه  له  کراوه بدا نه نوان کورد و عاره جیاوازی له

ت ندی کورددا بووب وه رژه به  رچی له و ھه بووه گۆ نهڕاسترگانیشدا  وه
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وه ری نه وه ی کوردی  دوو تیره  ک و ئزیدی به به و شه چی ئه که ، گا
   .بات ناوده

  به  لموسی، که م مونزر ئه ده کورد موقه  رست و دژ به پهز گه ڕهری  فسه ئه .5
عرب و أکراد (رتووکی  ی په)285(  ڕه الپه  له  بکی سوورییه عاره ز گه ڕه

: ک نووسیوتی به ی شهز گه ڕه  ت به باره دا سه)رؤیة عربیة للقضیة الکوردیة
 وان ره لکۆه  ندک له م ھه وان کوردن، به ، ئه ک نادیاره به مژووی شه(

کارھنانی  ر ھۆکاری به به ش له مه تورکن، ئه  ن که که ده  وه ی ئه بانگشه
دا، که که زمانه  کی زۆری تورکی له یه واژه سته ده ی زاری زازا شوه  به  یان

ر ئسقان  عسی تا سه رکی به فسه لموسی ئه مونزر ئه). ن که ده  کوردی قسه
من و  ندین پۆستی گرنگی پۆلیس، ئه ، چه کورد و کوردستان بووه  دژ به

  کک بووه ، یه بووه دی ھه سه عسی سوری حافز ئه رۆکی به سه ڕاوژکاری
ئاوای ڕۆژوردی یی ک وه ته توندی دژی مافی نه  به  ی که سانه و که له

  ت نکۆی له نانه ، ته بووه) ستی سوریا کوردی کوردستانی ژرده(کوردستان 
  واوی شاره و ته  ستی سوریا کردووه بوونی کوردستانی داگیرکراوی ژرده

سان و  ، جه دره قین، به ، خانه رکوک، دیاله موس، که: (کو کانی وه گرنگه
بی ئراقیان  خاکی عاره  و به باشووری کوردستان دابیوه  ی له)ھتد
زمانی کوردی   شیان به که نت و زمانه کورد داده  ک به به چی شه زانت، که ده

    ر به سهک  به کو زازاو شه به  ی دواییان وانییه مه ئه  نت، که زازایی داده
  .  زاری گۆرانن شوه

دوای  رد لهموس و کو(رتووکی  ی په)67(  ڕه الپه  لهموزینی،  عید مه سه .6
ڤالدیمیر مینۆڕسکی،  ڕوسیاکوردناسی   کات که ده  وه باسی ئه، دا)ئازادی

 و ئیسالمن) ک به شه(  یه فه تایه م ئه: (ت ک ده به ی شهز گه ڕه  ت به باره سه
تناس و  ڕۆژھه. )جن نیشتهتی موس  ویالیه  ن لهن سه ڕهکوردی 
-5.2.1877(نوان سانی   له  که ڤالدیمیر مینۆڕسکی ڕوسی یکوردناس

ر  سه نرخی له  رتووکی به و په  وه ک توژینه یه ژماره و،  دا ژیاوه)5.2.1966
وه و  ن سه ڕهکوردی   ک به به شه  وه ییه وه ته نه ڕووی  ، له پرسی کورد نووسی

 .نت موسمانیان داده  به  وه ئایینیشه ڕووی  له
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دوای  موس و کورد له(رتووکی  پهی )68(  ڕه الپه  لهموزینی،  عید مه سه .7
 ڕۆژیی )14(  یات، ژماره لحه ئه ی ڕۆژنامه  به ستن پشت به  به، داو)ئازادی
ک  به ی شهز گه ڕه  ت به باره سه  کهدا )19.8.1999( وتی ڕکه،  ممه پنجشه

کی  یه وه ته ھیچ نه    ر به سه و موسمانن و ک کوردی ئراقین به شه: (ت ده
ک  به شه  بی سعودییه کی عاره هی ڕۆژنامه  یات، که لحه ئه ی ڕۆژنامه). نین  دیکه

    ر به سهکورد   له  وان جگه ئه  که   پی وایهنت و  کورد داده  نیا به نیاو ته ته
  . کی تر نین یه وه ته ھیچ نه

نسی،  ره فهز  گه ڕه به تناسی ڕۆژھه و ی کوردناس)تۆما بوا(تۆماس بوا یان  .8
کوردی   ت به باره دا، سه)اریو کوردهژیانی (رتووکی  ی په)212(  ڕه پهال  له

  له: (دا، نووسیوتی)ئیسالم  ھاتن له ھه و اریو کورده(تی  بابه  ک له به شه
یان  ژماره و ن یان پده)ک به شه/شاباک(ن  ک ھه ری موس کۆمه وروبه ده
 و کان کگرتنی ئزیدییه وی یه هھ  مانه ئه و بت س ئه زار که ھه) 10(ی  زیکهن

) 27(نی  مه ته  له  نسی که ره فه تناسی ڕۆژھهکوردناس و ). ن ده کان ده شیعه
باشی   کوردستان و زمانی کوردی به  ھاتۆته) 1927(سای   سایداو له

ی  ر چوار پارچه کانی ھه زۆری شاره  ره ی ھه ردانی زۆربه و سه فربووه
ر ژیان و  سه ی ووردی له وه توژینه  وه نزیکه  له و، کوردستانی کردووه

 . زانت کورد ده  ک به به ویش شه ، ئه ی کورد کردووه پکھاته
الموصل في مذکرات الرحالة (رتووکی  ی په)152(  ڕه الپه  یل قاشا، له سوھه .9

: ک نووسیوتی به ھۆزی شه  ت به باره دا، سه)األجانب خالل الحکم العثماني
) ک به شه(وان  ئه.  یان کشتوکاه پیشه و ک نادیارن یه ھۆزکی تاڕاده ک هب شه(

کورد و   ک به به شه  وه ییه وه ته نه ڕووی  یل قاشا له سوھه). ن کوردی شیعه
 . نت داده   موسمانی شیعه  به  وه ئایینییه ڕووی  له

لي العراق الشما(رتووکی  ی په)216(  ڕه الپه  سباک، له دکتۆر شاکر خه .10
کان  که به شه  ندک له ھه: (دا نووسیوتی)الطبیعیة والبشریة  دراسة لنواحیه

پشتی ورو ده  له  وه، که نه که تی کوردبوونی خۆیان دهن سه ڕه  ر سه خت له جه
. ن) شوانکاره(  ھۆزی شبانکاره    ر به سه، و ھاتوون  وه باشووری ئرانه

ندک  م ھه دا زمانی کوردییه، به بنچینه  یان له که زمانه  ن که ھا ده روه ھه
   ر به سهیان  که ، زمانه ڵ بووه بی تکه عاره و ی تورکی، فارسی ووشه
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، پانی، یانی ڕۆژبهک،  ن، له ورامی، باجه کانی ھه خه  که  زاری گوڕانه شوه
رو  توژه  ک له یه ژماره. ن که ی پده ئاولوس قسه ره قه و باری جه

ه  که  وه کاته ده  کانه به و شه کانی ئه کان پشتاستی قسه وه ره لکۆه   خۆیان ب
مین  د ئه مه س لۆکی، محهنویاندا مینۆرسکی، ھاری چارل  زانن، له کورد ده

جوگرافیناس و پسپۆر دکتۆر شاکر ).    نستاس ماری کرملی ئه و کی زه
ه  ستاکهگۆ تاکو ئڕاستویژدان و  بکی به کو عاره سباک وه خه   ب گودان

دییه وه رژه ھیچ به ، وا  کانی درکاندووه یهڕاستیر پرسی کورد  سه کی خۆی له ن
  خات و به رده ک ده به شه  ت به باره دا بۆچوونی خۆی سه ئستاش لره

پناوی  له و ئه. زانت زمانی کوردی ده  شیان به هک بات و زمانه کوردیان ناوده
ندین  بۆچوونی چه  به  ی خۆی، ئاماژه که وونهبۆچ ی وه پشت ڕاست کردنه

 ن سه ڕهکوردی   ک به به موویان شه ھه  دات که ری بیانی و کورد ده توژه
  . زانن ده

االکراد دراسة (رتووکی  ی په)484(  ڕه الپه  سباک، له دکتۆر شاکر خه .11
ھا  هرو ھه: (دا نووسیوتیکانی کورد شی ئایینه به  دا، له)جغرافیة أثنوغرافیة

زار ئزیدی،  ھه) 30(  وانه ن له کانی تر ھه نگرانی ئایینه موسمان الیه  له  جگه
 و کان ییه م کاکه کی که یه ژماره و ک به زار شه ھه) 15(زار سابئی،  ھه) 20(

ک  به بۆچوونی خۆی شه  به  سباک دووباره دکتۆر شاکر خه ).کان النییه باجه
 . ن م کوردی شیعه کوردن، به

االکراد دراسة (رتووکی  ی په)485(  ڕه الپه  سباک، له کتۆر شاکر خهد .12
لی  عه  ک له ریه کانی کورداندا، ھه شی ئایینه به  ر له دا، ھه)جغرافیة أثنوغرافیة

و  دانانی تیره.  کورد داناوه  کانی به ئزیدییه و یی که ک، کاکه به ئیالھی، شه
ن دکتۆر  الیه کورد له  لی ئیالھی به عهیی و  ک، ئزیدی، کاکه به کانی شه ھۆزه

کان  به عاره  م له که  که  گره لنه کی حاشاھه یهڕاستیسباک،  شاکر خه
  .  لمنن یسه ده

االکراد دراسة (رتووکی  ی په)493(  ڕه الپه  سباک، له دکتۆر شاکر خه .13
ڕ  مه هل: (کان نووسیوتی که به ژادی شه نه  ت به باره دا، سه)جغرافیة أثنوغرافیة

ش  و جیاوازییانه ڕای ئه ره ، سه یه کان بۆچوونی جیاواز ھه که به ژادی شه نه
  دووباره). ک کوردن به شه  دان که ڕه و باوه له وان ره لکۆهی  ی زۆربه نزیکه
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رانی تری  ی توژه بۆچوونی خۆی و زۆربه  م به سباک ھه دکتۆر شاکر خه
 . ناسنت کورد ده  به  وه ژاده نه ڕووی  ک له به بیانی شه

 و نوان ئایین ک له به شه( ژر ناوی له وتارکدا  لهیی،  ھاشم عاسی کاکه .14
ی )19(  ژماره  له  دا، که)وی له کی کوردانی عه مژووییه  دا کورته وه ته نه
ئینسکلۆپیدیای   له: (، نووسیوتی وه ته دا بوکراوه)رکوک گۆڤاری که(

دا له  ڕبازی: کات باسیان ده  مجۆره به) ک به شه –اک شاب(شی  به  ئیسالمی
 ).ستگیرین کوردانی موس ده  شک له به  که  یه ڕبازهو  ک ئه به ی شه تایفه

ب و  ناو عاره له  ڕپکراوه کی باوه یه رچاوه سه  ئینسکلۆپیدیای ئیسالم، که
ووی کوردانی دانیشت  شک له به  ک به به کان ھۆزی شه موسمانه  وه ته نه

ده ویالیه مین  د ئه مه محهمژوونووسی کورد   وه. نت ت و شاری موس دا
 کورد وکی مژووی  یه کورته(رتووکی  ی په)27(  ڕه الپه  له، گیش به کی زه

 ئینسکلۆپیدیای ئیسالم: (ت ده  که  مان شتی کردووه ھهباسی  دا)کوردستان
کوردانی   شک له ینزای بهک ئای به شه. نگال کوردن شه  کی خه: وتینووسی
ره و به ه–موسندنی کارمه ی خه گودانی ئینگلیز ژماره م زار  ھه  یان ده ن

    ). سکه که
کانی  ڕه الپه  به ستن پشت به  بهمان وتاردا  ر له ھه یی، ھه ھاشم عاسی کاکه .15

  که زاوی، لعه باس ئه ی عه)الکاکائیة في التأریخ(رتووکی  ی په)97–95(
و  ناسراو  تایفه  له  کانه به و شه ئه: (ک نووسیوتی به شه  ت به هبار سه

ناوبانگن  به و نیشن ری موس داده وروبه ده  له و ی ئراقین وانه توندڕه
و  متر نییه وان که یان له ، ژمارهو رکوک کانی پارزگای که ییه کاکهکو  روه ھه
ر  سه  وه ته زیاتر براوه ک به شه...  گوڕیشه هڕ  کدین له خوشکی یه  سته ده
  له  ککه زاوی یه لعه باس ئه عه).  ناوبانگی کورده ھۆزکی به –  شوانکاره(

  م له رده ھه  ختی کورد، که رسه و دوژمنی سه کان هرست پهز گه ڕه  ره نووسه
یی کورد  وه ته ی ئایینی و نه مژوو، جوگرافیا و پکھاته  دا بووه وه وی ئه ھه

ناچاری ھۆزی  به  دات بۆیهال  یهڕاستیم  خۆی له  یتوانیوه م نه هبشون، ب
  ی کورد له وه ته نه    ر به سهکانی  ناوبانگه به  ھۆزه  کک له یه  کی به به شه

 .   ژمار کردووه باشووری کوردستان ھه
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الشبک الکورد (رتووکی  ی په)18(  ڕه الپه  ت، له وکه د شه حمه ئه .16
می  که شی یه ی به)4- 3(کانی  ڕه الپه  به ستن پشت به  بهداو، )المنسیون

:  تیایدا ھاتووه  دا، که)المقریزي، السلوک لمعرفة دول الملوک(رتووکی  په
،  وی، شاھجانی، سرلحی زبانی، بشنه کانی، ھه ھۆزه  کان بریتیین له کورده(

  به عاره لمقریزی مژوونووسکی ئه ).ک نبه اللی و شه ، جه روانی ، مه زرزاری
   ر به سهھۆزکی   به) ک نبه شه(ک  به ھۆزی شه  وه ژادییه نه ڕووی  و له

  . نت ی کورد داده وه ته نه
ک بوو دوای ئازادی ئراق  به رکی کوردی شه نووسه  ت، که وکه د شه حمه ئه .17

ھیدکرا،  کان شه نگگرتووه مشک ژه  ستی تیرۆریسته ده ناو شاری موس به له
 ستن پشت به  بهداو، )الشبک الکورد المنسیون(رتووکی  ی په)63(  ڕه الپه  له
، سای )المقتطف(ی گۆڤاری )59(  ی ژماره)232–230(  ڕه الپه  به
) ک به شه(وان  ئه. د کوردن سه د له ک سه به شه: ( تیایدا ھاتووه  دا، که)1921(

    ر به سهکانی  اتهدھ  له  کهی کوردن، ز گه ڕه    ر به سهسانکی  ی که وه نه
و   بییه گۆڤارکی عاره  تف که لموقته گۆڤاری ئه ).جن تی موس نیشته ویالیه

ر  سه  وه ڕاندۆته گه  وه ژاده نه ڕووی  کی له به دا، ھۆزی شه)1921(سای   له
ن یا)باشووری کوردستان(تی موس  دانیشتووی ویالیه  ی کورد و به وه ته نه

 .نت داده
الشبک الکورد (رتووکی  ی په)64(  ڕه الپه  ت، له وکه هد ش حمه ئه .18

  دا، که)الموسوعة البریطانیة(رتووکی  په  به ستن پشت به  بهداو، )المنسیون
  له  ز کوردن، که گه ڕه کی موسمانی به ک ئایینزایه به شه: ( تیایدا ھاتووه

  وه ئایینییه یڕوو  ریتانی، له ئینسکلۆپیدیای به ).جن تی موس نیشته ویالیه
ھۆزکی   ک به به شه  وه یشهز گه ڕه ڕووی  موسمان و له  ک به به شه  ھۆزه

ژمار  ھه) باشووری کوردستان(تی موس  ویالیه  ی کورد له وه ته نه    ر به سه
 .کات ده

دراسات حول األکراد وأسالفھم (رتووکی  ی په)46(کانی  ڕه الپه  لرخ، له. پ .19
کی تری  کۆمه: (نووسیوتیک  به شه  ت به باره سهدا، )نالخالدیین الشمالیی

  دوو یان س گوندی نزیک به  له  ، که گرتووه یان ھه)ک به شه(کورد ناوی 
  له  ر لرخ که پیوته ڕوسیا تناسی ڕۆژھه). ر سه  نه به شاری موس ژیان ده
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ت و شونی ن کورد داده  ک به به ، شه دا ژیاوه)1884- 1828(سانی نوان 
ری شاری موس  وروبه دوو تا س گوندی ده  ج بوونیان به نیشته
نی  می خاوه الی که وان به ئه  چونکه ڕاستی  له  یان دووره مه ئه  نت، که داده

  . ور و نزیک شاری موس چوار ده  ن له گوند و شارۆچکه) 49(
ه باره دا، سه)لتأریخ الموص(رتووکی  ی په)55(  ڕه الپه  سلمان سائغ، له .20   ت ب

بۆ   وه وتی فارسه  باجوان له و ک به شه: (ک نووسیوتی به ژادی شه نه
  له  ه یان تکه که مانهز،  م مژووی ھاتنیان دیارنییه موس ھاتوون، به

  ز ئاشووری ئراقی که گه ڕه سلمان سائغی به ).تورکی و فارسی و کوردی
م  رده ، ھه ب بووه می پادشای ئراق و عاره که ی یه یسه زۆر دۆستی شا فه

پناوی  له  وه سکتر بکاته رته تی خاکی کورد و کوردستان به ویستوویه
وی شواندنی  ھه  وامیش له رده به  به  وهب و ئراقدا،  ندی عاره وه رژه به

باسی   نده رچه ، ھه ی دانیشتوان و مژووی شاری موس بووه پکھاته
  یتوانیوه م نه ناون، به کوردی دانه  و به  کردووه کی نه به ی شهز گه ڕه

  که  یکردووه وه سائغ باسی ئه. ب ی عاره وه ته ر نه سه  وه ڕنته ک بگه به شه
چی باسی  بۆ موس ھاتوون، که  وه وتی فارسه  ک و باجوان له به شه

بۆ موس   وه نه هم جد، حیجاز و یه وتی نه  له  که  کردووه بی نه ھاتنی عاره
ندین  ک، باجوان و چه به شه  که  کردووه ی نه وه ناوبراو باسی ئه. ھاتوون

ر باسی  ب ھه جا عاره(کان  ھاتنی ئاشوورییه  ر له ھۆزی تری کوردی به
یان )وا ینه نه(موس شاری ک  به کوردی شه بووینه و ھه  ره ڤه و ده له)  که مه

ھاتنی  ر له به  م که که بۆچوونه ستیڕالماندنی  بۆ سه.  دروستکردووه
و  نه(ناوی  به  بووه ک ھه دانییه ئاوه  که ب بۆ ناوچه ئاشووری و عاره

بۆچوونکی مژوونووسی ناسراوی   به  ، ئاماژه)شر رده نیو ئه/ شر رده ئه
رتووکی  ی په)77(  ڕه الپه  له  م، که ده ده) نی سه لحه زاق ئه بدوله عه(ئراقی 

می پش  ی چواره زاره ھه  وا له ینه نه: (دا، نووسیوتی)ق قدیما وحدیثاالعرا(
   کاتک کهل وه.  بووه کی نه ھیچ گرنگییه  که  زاییندا گوندکی بچوک بووه

کانی  گونده  ھا له روه جبوون، ھه تیدا نیشته کان ھاتن و ئاشوورییه
و  وه دان بووه دو ئاوهی کر شه وا گه ینه جبوون، نه ریشیدا نیشته وروبه ده

کارگانی   که  وه ئه  یشته کار گه. ی گرنگی پدان شارکی جگه  بووه
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م  ئه .)ستنیشان بکرن ده  وه تداره سه ن پادشاکانی ده الیه  له  که شاره
پش   خات که رده نی بۆمان ده سه لحه زاق ئه بدوله ی عه یه وه کردنهڕوون

زۆرتر   کاته ده  می پش زاییندا که ی چواره زاره هھ  کان له ھاتنی ئاشوورییه
  گوندکی بچووک بووه) موس(وا  ینه ئستادا، نه  ر له زار ساڵ به پنج ھه  له
کو پش ھاتنی  ، به کردووه ب دروستیان نه ئاشووری و عاره  ھیچ کام له  که
) موس(وا  ینه هم گوند یان شاری ن ر ھه کو داگیرکه وه  ره ڤه م ده وان بۆ ئه ئه
  ، که دا ژیاوه یه م ناوچه وان له ی تر پش ھاتنی ئه وه ته م نه و ھه  بووه ھه
  یه وه ته م نه ئه  ی دروستکردووه)موس(وا  ینه ی نه وه ب ھیچ گومانک ئه به

  .  ی کورد بووه وه ته نه  که  ودا ژیاوه واندا له ئه ر له ھاتنی  به  که  بووه
  
    

،  وه ته کوردستانی نوێ بوکراوه ی ڕۆژنامه  شدا له دوو به  له  م ووتاره ئه: تبینی
، )5.10.2010( وتی ڕکه،  ممه سشه ڕۆژی، )5297(  ژماره  م له که شی یه به

،  ممه چوارشه ڕۆژی، )5298(  ژماره  له شیمی شی دووه به ،دا)17-16(کانی  ڕه الپه
ر  به م له به ،وه ته دا بوکراوه)17- 16(کانی  هڕ الپه  دا، له)6.10.2010( وتی ڕکه

دا  وه، وا لره ه- مژووی کوردستانتیی شاری موس  بوونی به ند ھه یوه گرنگی و په
  .     وه دامنایه
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  :کوردستانباشووری   له   نه سه ڕهکوردی  ک به شهکانی  رچاوه سه
  

یسی، والیة الموصل  لقه حمود ئه مه قزا هبدول عه  وه و لکۆینه وه پداچوونه .1
البریطاني حول والیة  –تقریر عصبة األمم الخاصة بحل النزاع الترکي 

، مطبعة )کوردۆلۆجی(، مرکز الدراسات الکوردیة 1925-1924الموصل 
  .2009سلمانی  –، باشووری کوردستان نج ڕه

رگرانی حامید  ب، وه سیسیل جۆن ئدمۆندس، کورد تورک و عاره .2
 .1997رزان، سوید  رتووکی ھه م، په که ری، چاپی یه وھه هگ

، 1950الی سنة  1900من سنة  ، العراق الحدیثگسلی لۆنگرییمستیڤن ھ .3
لتکریتی، الطبعة االولی، طبع  ھا ئه لیم ته الجزء األول، ترجمة وتعلیق سه

 . 1988العراق  –بمطبعة حسام، الفجر للنشر والتوزیع، بغداد 
لموسی، عرب و أکراد رؤیة عربیة للقضیة الکوردیة،  نزر ئهم مو ده موقه .4

 .1986لوبنان  –توزیع دار الغصون، الطبعة األولی، بیروت 
، چاپی  ی مناره دوای ئازادی، چاپخانه موزینی، موس و کورد له عید مه سه .5

 . 2008باشووری کوردستان  –ولر  م، ھه که یه
بی ئاواز  بۆ عاره  وه نسییه ره فه  انی لهرگ اری، وهو کوردهتۆما بوا، ژیانی  .6

رتی  به ڕوه به  ریم، له که مه عید حه سه مه رگانی بۆ کوردی حه ، وه نه نگه زه
  .1980  ی زانکۆی سلمانی چاپکراوه چاپخانه

یل قاشا، الموصل في مذکرات الرحالة األجانب خالل الحکم العثماني،  سوھه .7
  .2009لبنان  –دودة، الطبعة االولی، بیروت شرکة دار الوراق للنشر المح

الطبیعیة والبشریة،   سباک، العراق الشمالي دراسة لنواحیه دکتۆر شاکر خه .8
 . 1973مطبعة شفیق، الطبعة االولی، بغداد 

ة  دکتۆر شاکر خه .9 فیة أثنوغرافیة، دار العربی سباک، االکراد دراسة جغرا
  . 2005 لبنان –للموسوعات، الطبعة االولی، بیروت 

کی  مژووییه  دا کورته وه ته نه و نوان ئایین ک له به یی، شه ھاشم عاسی کاکه .10
 ڕوناکبیریی، گۆڤارکی )19(  رکوک، ژماره وی، گۆڤاری که له کوردانی عه
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رکوک  تی پارزگای که یه کۆمه و ڕوناکبیریی  ه ، کۆمه رزییه گشتیی وه
  .کات ریده ده

  کوردستان، زنجیره کورد وکی مژووی  یه کورتهکی،  مین زه د ئه مه محه .11
زگای  ئۆفیسی ده چاپ وم،  رده خشی سه په چاپ وزگای  رتووکی ده په

 . 2000م،  رده سه
ت، الشبک الکورد المنسیون، مطبعة وزارة الثقافة، جنوب  وکه د شه حمه ئه .12

 .2004سلیمانیة  –کوردستان 
خالدیین الشمالیین، ترجمة دکتور لرخ، دراسات حول األکراد وأسالفھم ال. پ .13

  . 1992سوریا  –عبدي حاجي، الطبعة األولی، منشورات مکتبة خاني، حلب 
القس سلمان سائغ الموصلي، تأریخ الموصل، الجزء االول، المطبعة السلفیة  .14

 .1923بمصر  –
في الطبعة الثانیة، مطبعة  العراق قدیما وحدیثا، نی سه لحه زاق ئه بدوله عه .15

  .1956صیدا،  –فان العر
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  ):تی موس ی ویالیه کشه(م  که شی یه کانی به رچاوه سه
  

  وه مانییه ئه  ی، کوردۆ له که شۆڕشه و کوردستان ز،  به مال نه دکتۆر جه .1
نی  مه ی چاپه ، بنکه چاپ دراوه وه له) نۆکسه( ن الیه  لهی، کورد  به  کردوویه

 .1985ئازاد، سوید 
 خواروویی  که ته وه ده و  مان قارهحمودی  ھاوار، شخ مه سوڵ ڕهد  مه محه .2

ریتانیا  به – ن نده له،  ۆز چاپکراوهڕبالک  ن الیه  لهم،  هک یهرگی  کوردستان، به
1990.    

 خواروویی  که ته وه ده و  مان قارهحمودی  ھاوار، شخ مه سوڵ ڕهد  مه محه .3
 –ن  نده له،  ۆز چاپکراوهالک ڕب ن الیه  لهم،  رگی دووه کوردستان، به

    .1991ریتانیا  به
لی،  د شاکه مه رگانی محه تی موس، وه ی ویالیه دکتۆر فازل حوسن، کشه .4

 .1999ولر  م، باشووری کوردستان، ھه که ی خاک، چاپی یه چاپخانه
حمود،  کانی شخ مه شۆڕشه و ئراق حلمی، یادداشت کوردستانی  فیق ڕه .5

الوان،  و  ڕۆشنبیریتیی گشتی  مینداریه ئه کانی چاپکراوه له م،  که شی یه به
 .1988ولر  ھه –الوان، باشووری کوردستان  و  ڕۆشنبیریی  چاپخانه

حمود،  کانی شخ مه شۆڕشه و ئراق حلمی، یادداشت کوردستانی  فیق ڕه .6
ان، الو و  ڕۆشنبیریتیی گشتی  مینداریه ئه کانی چاپکراوه له م،  شی دووه به

  .1988ولر  ھه –الوان، باشووری کوردستان  و  ڕۆشنبیریی  چاپخانه
: عسییان ی به عراق و سکوچکه ستراتیجییمنی  ، ئه مین قادر مینه ئه .7

ی  وه ری لکۆینه نته سه کانی بوکراوه له بعیس،  عریب ته رحیل یه ته
 .1999م، باشووری کوردستان  کوردستان، چاپی دووه ستراتیجیی

د سابیر، کوردستان من بدایة الحرب العالمیة االولی الی  سعه ئه  سروه. د .8
،مؤسسة موکریاني للطباعة والنشر، 1926-1914نھایة مشکلة الموصل 

 .2001 ولر الطبعة االولی، مطبعة وزارة التربیة، جنوب کوردستان، ھه
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دکتور حامد محمود عیسی، القضیة الکوردیة في العراق من االحتالل  .9
، الطبعة االولی، مکتبة مدبولي، )2004-1914(لبریطاني الی الغزو االمریکي ا

 . 2005 مصر –القاھرة 
-1926لی بۆتانی، الحیاة الحزبیة في الموصل  تاح عه بدولفه دکتۆر عه .10

ولر  ھه –، الطبعة االولی، مطبعة وزارة التربیة، جنوب کوردستان 1958
2003 . 

نینوی دراسات في الخصائص  –د، دھۆک  مه لیل ئیسماعیل محه دکتۆر خه .11
جنوب  الدیموغرافیة للسکان، مرکز کوردستان للدراسات االستراتیجیة،

  .2005سلیمانیة  –کوردستان 
 –مطبعة الجمھوریة  الحرکة القومیة الکوردیة،وبانی، کوردستان  الل تاه جه .12

 . 1969 بغداد
مابعد عام ) لجنوبیةکوردستان ا(ر سورچي، مصیر والیة الموصل  نجم عومه .13

 . 1998 ، جنوب کوردستان سلیمانیة2000
دا،  کانی به نامه گه به  کوردستان له کورد ومدی،  لید حه دکتۆر وه .14 ریتانیا

چاپ زگای  واڵ، ده ئۆفیستی ھه  د نوری تۆفیق، چاپخانه مه رگانی موحه وه
 سلمانی –م، باشووری کوردستان  م، چاپی دووه رده خشی سه په و

1999 . 
ت، الشبک الکورد المنسیون، مطبعة وزارة الثقافة، جنوب  هوک هد ش هحم ئه .15

    .2004 سلیمانیة –کوردستان 
و مما یتناول  1925-1900الله، یقظة الکورد تاریخ سیاسي  جرجیس فتح .16

النزاع علی جنوب کوردستان امام عصبة االمم مع الوثائق و المذکرات 
 ولر ھه -طبعة وزارة التربیة، جنوب کوردستان ، دار اراس، م المتعلقة به

2000 . 
ی  م، چاپخانه که موس، چاپی یه پارزگای له و گۆران، کورد  سره خه .17

ی ئاراس، باشووری  وه زگای چاپ و بوکردنه ، ده رده روه تی په زاره وه
 . 2002 ولر ھه - کوردستان 
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م کردنی کورد ئیسال ی به فا، کوردستان و پرۆسه شوان عوسمان مسته .18
-م، باشووری کوردستان که یه  ، چاپی) یه کی مژوویی سیاسی یه وه لکۆینه(

 . 2002سلمانی 
دا،  می رده سه  لهکر، کوردستان  بوبه د عوسمان ئه حمه دکتۆر ئه .19 ئاشتی

م،  رده خشی سه په چاپ وزگای  د نوری تۆفیق، ده مه رگانی محه وه
 . 2000سلمانی  –باشووری کوردستان 

ر سعدي عثمان حسین، کوردستان الجنوبیة في القرنین السابع عشر والدکت .20
والثامن عشر، من منشورات مکتبة سۆران، مطبعة سیما في السلیمانیة، 

 .2006جنوب کوردستان  –ولر  ھه
یی نیشتمانیی کوردستان، ڕزگاری  وه مزینی، جوالنه زیز شه دکتۆر عه .21

ی ستراتیژیی  وه ری لکۆینه نته د، سهر سه سه رید ئه رگانی فه وه
  .2006باشووری کوردستان  –م، سلمانی  کوردستان، چاپی چواره

ژادی  پاکتاوکردنی نه  ت به ند پرسیارکی تایبه می چه ر، وه وھه الل جه جه .22
، گۆڤارکی 2002، زستانی )11(رکوک  کوردستان، گۆڤاری که  له

ی  ه کۆمه و کان ی بای ئاواره تهکۆمی  ، رزییه وهگشتی  ڕوناکبیری
  .ن که ریده شی ده ھاوبه رکوک به تی پارزگای که یه کۆمه و  ڕوناکبیری

  ی، ئینگلیزیمارکزمانی کوردی، دانچوار  ر ھه  ڕی زانیاری وکیپیدیا به ماپه .23
واوی  ته  ت به باره ت سه تایبه به رگرتووه وه سوودی زۆرم ل  بی، که عاره و
 . کان  وتننامه ڕککه و  اننامهیم په

یاسای   ڕۆشناییر  به لی کورد له ر گوڵ، ژینۆسایدی گه دکتۆر مارف عومه .24
وه له تاندا،  وه ی نوده تازه مستردام،  ئه –ی کوردی میدیا  یانه کانی چاپکرا

  .1977  نده مستردام، ھۆه م، ئه که چاپی یه
یاسای   ی کورد به له سه ندی مه ر گوڵ، پوه دکتۆر مارف عومه .25

م، باشووری  رده خشی سه په چاپ وزگای  م، ده که ، چاپی یه وه تانه وه نوده
 . 2002سلمانی  –کوردستان 

نوان ملمالنی   لهنتک، کوردستان  مین مه دئه مه د محه حمه ران ئه کامه .26
خشی  په چاپ وزگای  ده، )1932- 1890( ییدا ناوچه تیی و وه نوده
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م، باشووری  که م، چاپی یه رده زگای سه ئۆفستی ده چاپ و م، رده سه
 . 2000سلمانی  –کوردستان 

-1919(مۆ، موقف الکورد من حرب االستقالل الترکیة  لیم شه قادر سه .27
دار سپیز للطباعة والنشر دھۆک، الطبعة االولی، مطبعة خاني، ، )1922

 . 2008دھۆک  –جنوب کوردستان 
زگای  ده ،)1951- 1865(ریف پاشا  ڕاڵ شه نه ڵ، ژهرھاد پیربا دکتۆر فه .28

سلمانی  –م، باشووری کوردستان  که م، چاپی یه رده خشی سه په چاپ و
2001. 

ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆن، بالد مابین النھرین بین والءین خواطر سر  .29
شخصیة وتأریخیة، ترجمة فؤاد جمیل، الجزء الثاني، دار الشؤون الثقافة 

 .1992بغداد  –بعة الثانیة، العراق العامة، الط
ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆن، بالد مابین النھرین بین والءین خواطر سر  .30

شخصیة وتأریخیة، ترجمة فؤاد جمیل، الجزء الثالث، دار الشؤون الثقافة 
 . 1992بغداد  –العامة، الطبعة االولی، العراق 

والیة الموصل تقریر لجنة یسی،  لقه حمود ئه زاق مه بدوله مراجعة وتحقیق عه .31
البریطاني حول والیة الموصل  –عصبة األمم الخاصة بحل النزاع الترکي 

، نج ڕه، مطبعة )کوردۆلۆجی(،مرکز الدراسات الکوردیة 1924-1925
  .2009سلمانی  –باشووری کوردستان 

رگانی  وهستیڤن ھمیسلی لۆنگریگ، أربعة قرون من تأریخ العراق الحدیث،  .32
أرکان، منشورات مکتبة الیقظة  ر خه هعف جه یات، الطبعة السادسة، طبع مطبعة 

   .1985العربیة، بغداد 
، 1950الی سنة  1900ستیڤن ھمیسلی لۆنگریگ، العراق الحدیث من سنة  .33

منشورات الفجر للنشر لتکریتی،  ھا ئه لیم ته رگانی سه الجزء األول، وه
  . 1988الولی، بغداد طبع بمطبعة حسام، الطبعة اوالتوزیع، 

العراق في سنوات األنتداب البریطاني،  ،میخائیلۆڤیچ مینتیشاشڤیلیلبرت  ئه .34
لتکریتی، مدیریة مطبعة جامعة بغداد،  رگانی دکتۆر ھاشم ساح ئه وه

   .1978العراق 
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می، المجلس التأسیسي العراقي،  دھه لئه ر ھاشم ئه فه د موزه مه دکتۆر محه .35
الطبعة  –افاق عربیة  –باعة ونشر دار الشؤون الثقافة العامة الجزء األول، ط

 . 1989غدا  الثانیة، به
می، المجلس التأسیسي العراقي،  دھه لئه ئهھاشم ر  فه د موزه مه دکتۆر محه .36

الطبعة  –افاق عربیة  –طباعة ونشر دار الشؤون الثقافة العامة الجزء الثاني، 
 . 1989غدا  الثانیة، به

، ترجمة )1923- 1917(، المسألة الکوردیة ڤیچ الزاریڤ ۆنهییممیخائیل س .37
 .1991بیروت  - االولی، دار الرازي، لبنان  بدی، الطبعة دکتۆر حاجی عه

فید  ی حه)تیف له(کانی شخ  فید، یادداشته ی حه حمود شخ کاوه شخ مه .38
عروف ساغی  مال نوری مه فید، که حمودی حه کانی شخ مه ر شۆڕشه سه له

وه کته مه کانی بوکراوه له م،  که ، چاپی یه وه ۆتهکرد  و ڕۆشنبیریندی  بی نا
 .1995پارتی دیموکراتی کوردستان، باشووری کوردستان  یاندنی ڕاگه

ریف، المسألة الکوردیة في العراق، الطبعة الرابعة، مطبعة مکتب  زیز شه عه .39
 . 2004االعالم المرکزي لالتحاد الوطني الکوردستاني 

، چاپی  ی مناره ئازادی، چاپخانه دوای له کورد  و موس موزینی،  عید مه سه .40
  .2008باشووری کوردستان  –ولر  م، ھه که یه

سعود  ی مه وه کی تر، خوندنه یه وه خوندنه ر و سیڤهی  کانی کۆنگره قه ده .41
،  ی مناره چاپخانه  الم ناوخۆش، رگانی سه م، وه که بدولخالق، چاپی یه عه
  . 2009ولر  ھه –شووری کوردستان با

، دار نشر حقائق 1958-1914یوب بارزانی، المقاومة الکوردیة لألحتالل  ئه .42
 . 2002نسا  ره المشرق، فه

یادی   ، له)1.4.2011(وتی  ینی، ڕکه ، ھه)84(  رکوکی نوێ، ژماره که .43
رکوکی نوێ،  که. د حمه ید ئه عدول سه ، سه11.3.1991ھیدانی  شه

. ی(رکوکی  ندی دووی ڕکخستنی که به ، مه کی سیاسی گشتییه انگییهنیوم
 . کات ریده ده) ک. ن
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  م شی دووه به
  

 کانی نامه گه به  ی شاری موس لهیمژووی کوردستانت
  : کان تییه وه نوده  یماننامه کان و په وه ته ی نه ه کۆمه
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   یماننامه په کان و وه ته نهی  ه کانی کۆمه نامه هگ به(م  شی دووه کانی به نامه گه به  

 . کارھاتووه یان بۆ به رچاوه سه) 39(و  یه نامه گه به) 52(یان  ، ژماره)کان تییه وه نوده
 تی موس به کان ویالیه وه ته ی نه ه کانی کۆمه نامه گه موو به ھه ی گوره  به

،  ستمه به دا مه ی لره وه ئه. نن ستان دادهشکی کورد به  تکی کوردی یان به ویالیه 
کانم  نهبۆچوو ڕاستیلماندنی  بۆ سه  ی جیاجیایه نامه گه ندین به ڕووی چه خستنه

  کو شارو پارزگا، که وهم  ھهی شاری موس یکورستانت و کوردبوون  ت به باره سه
  : وه ی خواره نامانه گه و به بریتین له

   
م که  وه هبت ئ تا ده ره سه   ژر  زراندنی کۆمیسیۆنک له موو شتک دامه پش ھه  ب

ی  ه ن کۆمه الیه له) تی موس ی ویالیه ی کشه وه کۆمیسیۆنی توژینه(ناوی 
بۆ کورد بوون و کوردستانی   یه گه ترین به وره خۆیدا گه ، خۆی له وه کانه وه ته نه

م  به  که ناونانی کۆمیسیۆنه.  وه یشه-شاری موس  به  که ته واوی ویالیه بوونی ته
و  بووه خۆ ربه سهتکی  تی موس ویالیه ویالیه  خات که ریده لمن و ده یسه ده  وه ناوه

ر  گه ئه  باشه.  بووه ھه  وه به ئراق و عاره  به  نه تورکیا و  به  کی نه یهندی پوهھیچ 
دنی سنووری نوان ئراق و تورمیا دیاریکر  به ندی پوه  و کۆمیسیۆنه زراندنی ئه دامه
نا کۆمیسیۆنی دیاریکردنی سنووری نوان تورکیا و ئراق؟  ده بۆ ناویان نه  بووایه ھه

  له  که) تی ئراق وه ده  تی موس به لکاندنی ویالیه(ی  واژه سته کارھنانی ده دواتر به
لکاندنی   ت به باره سهدا )16.12.1925( وتی ڕکه  کان له وه ته ی نه ه بیاری کۆمه

واوی  یی تهخۆ ربه سه، مانای  ھاتووه) تی موس ویالیه(باشووری کوردستان 
  .   نت یه گه ده  وه ب و ئراقه عاره  بوونی به نه ندی پوهو   که ته ویالیه

    
کۆماری  رۆک سه کوردستان وکتیی نیشتمانیی  الل، سکرتری گشتی یه مام جه  

رکوک  که ڕزگارکردنیورۆزو  کانی نه ژنه ی چه بۆنه به  خۆیدا که کیوتار  لهئراق،  
دا )20.3.1998(  وتی ڕکه له ندی بازیان  ربه ده  ریدا، له ماوه نگکی جه ئاھه  له
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ی )7و  3(کانی  ڕه الپه  بی له ره زمانی عا  به  که قی وتاره و، ده شی کردووه پشکه
،  وه ته دا بوکراوه)المنار الکوردي(ی  مانگنامه  لهدا )8.5.1998(ینی  ی ھه)49(  ژماره

تی  ویالیه پرسی  له  وه یی بۆ لکۆینه وه ته کۆمیسیۆنکی نونه 1928سای : (ت ده
و  ئه  که  یه وه ی ئه که یهڕاستی(کوردستان   تی کۆنت ھاته رۆکایه سه  موس به
کو  ک وه کوردستان، نه  اتۆتهدا ھ)1925(سای  ری  نیوه مانگی یه  له  کۆمیسیۆنه

   پم وایه و چت زۆرتر پده  ، که)1928(ای الل نووسیوتی س مام جه  ی که وه ئه
ی  وه لکۆینه و کان یهڕاستیدوای  ڕان به وای گه، د)رسیم ده –ی چاپ بت  ه ھه

ب،  ره ن عا الیه  له  که کانی جوگرافییه  رتووکه ی گشت په وه و خوندنه که بارودۆخه
نگاندنکی  سه ، دوای ھه وه ته و بابه ستن به یوه په و ونتورک نووسرا و ئرانی

و  ئه برت، تی موس ناوده ویالیه  ی به یه و ناوچه ئه  وت که رکه مژوویی، بۆمان ده
و  ره به  وه مرینه چیای حه  له  ی که یه و ناوچه ئه: بت ج ده ر جبه سه ی له یانهڕاستی

گووترت  پی ده  ی که و وته له  بووه شک نه ، ھیچ کاتک به وه بته ز درژ دهورا ھه
  وه،  بووه نه  وه هئراق  به کی  یهندی پوهو ھیچ  تی بووه کو وتکی تایبه ئراق، به

تورک   ی که و خاکه و ئه ته و ویالیه نوانی ئه له  تورکیا، چونکه  له  بووه شکیش نه به
  تی موس، که له ویالیه  بریتییه  م خاکه کو ئه ، به یه کوردستانی باکوور ھه  نشینه

  ). خاکی کورد بووه  میشه ھه
کان، شاری موس شارکی  وه ته ی نه ه ی کۆمیسیۆنی کۆمه یه گه و به ئه ی گوره  به  

   نهڕاشکاوازۆر   که کۆمیسیۆنه  باشووری کوردستان، چونکه  وته که ده و کوردییه
وه تی موس ده ویالیه  ت به باره کانی خۆی سه بۆچوونه خاکی   به ک الیه  له  که  ربی
تی  ویالیه  کات که ده  وه باسی ئه   ڕاشکاوانه  وه ی تریشهک الیه  لهزانت،  ده  کوردی

ی تک کو ویالیه ، به بووه نه  هتورکیا و  به  نه  ئراق و  به  کی نه یهندی پوهموس ھیچ 
  وکات له تی موسی ئه ویالیه  زانین که باش ده  وه مووشمان ئه ھه.  بووه خۆ ربه سه

ھات،  پکده)  دیاله سلمانی ورکوک،  ولر، که ، ھه)دھۆک+وا ینه نه(موس (  کانی شاره
نیشتمانی کورد  خاک ووامی  رده به  به) تی موس ویالیه(  که ته واوی ویالیه مادام ته
ویش  ، ئه بووه  ته و ویالیه ختی ئه ندو پایته به مه  شاری موس که  هوات بت، که

و  ن ئه الیه  له  ی که یه گه و به له.  ی کورده وه ته خاکی نه کوردیی وشارکی 
مان بۆ  وه ئه ڕاستی،  رچووه کان ده وه ته ی نه ه کۆمه    ر به سهی  کۆمیسیۆنه

 تی موس به واوی ویالیه ته  نت که دا ده وه به دان  که کۆمیسیۆنه  وت که که رده ده
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  و کۆمیسیۆنه ھا ئه روه کوردستانن، ھه    ر به سهخاکی کوردن و   وه کانییه رهموو شا ھه 
رگیز  ھه) باشووری کوردستان(تی موس  ویالیه  دات که شمان بۆ ده وه واھی ئه گه

ک نه به انڕۆژله ک ڕۆژتورکیا یان   له  بووه ش کو ویالیه راق، بهئ کی بهواوی  ته  ت
ھا مام  روه ھه.  وه ستته ئراقی نابه  کیش به یهندی پوهت ھیچ  نانه و، ته کوردی بووه

یی  میشه خاکی ھه  تی موس به خاکی ویالیه و بێ رده الل بۆچوونی خۆیشی ده هج
مانیشمان تی موس خاکی کورد بت، گو خاکی ویالیه  زانت، کاتک که کورد ده

،  ته و ویالیه ختی ئه کو پایته م وه کو شارو ھه م وه شاری موس ھه  نامنت که
  .  کوردستانهباشووری     ر به سهکوردیی و شارکی 

   
 رتووکی ی په)61-59(  کانی ڕه حوسن، له الپه ڵب، دکتۆر فاز ره مژوونووسی عا  
ی  کشه(ی )87 -86(کانی  ڕه پهال  ، لهبی و ره عادا به زمانی ) مشکلة الموصل(

 یپرسی   وه کۆمیسیۆنی تۆژینه( :زمانی کوردی، نووسیوتی  به) تی موس ویالیه
وی  غداو، ھه شاری به  یشته دا گه)16.1.1925( وتی ڕکه  له  تی موس ویالیه

تی  ردوو ویالیه ئابووری نوان ھه ندی پوهڕ  مه له  زانیاری نامه و گه بهی  وه کۆکردنه
سر (ریتانی  رزی به ری به ھۆی نونه به  که دواتر کۆمیسیۆنه ڕۆژی  له. غداو موس به

ست  ده  ویش یاداشتکی دایه یان کردو ئه)ڵ یسه شا فه(ردانی  سه) ھنری دوبس
. کات شی مرۆڤ باسده ر بۆ له کو سه موس بۆ ئراق وه  که یاداشته  ، له که کۆمیسیۆنه

و  بوونی ئه ئاماده  به  که ندامانی کۆمیسیۆنه ڵ، ئه یسه ی شا فهرچوونیان ال دوای ده
و  نجامدا، له کیان ئه یه وه ریتانی کۆبوونه ی به باویزخانه  ریتانیا له ی به رزه به  ره نونه

) گ تاح به فه و گ نازم به(  یکرد که وه باسی ئهرز  ری به دا نونه یه وه کۆبوونه
کی موس  خه  گ بکرت که ی باسی کامیل به وه ئه اقین بردووکیان ھاووتی ئر ھه

تی  ویالیه(کی  خه  وانه ئه  که  یاند ڕاگهی  ره و نونه به  که م کۆمیسیۆنه بوو، به
ت به ن و)موسراقی ھه  ناکرن، چونکه ئشه تاوه  ژمار بکرستا کی سنووری  کو ئ
  . ) کراوه ر نه سه ئراق چاره تورکیا ونوان 

ۆژینه(ی  مه و وه له   دا بۆمان )تی موس ی ویالیهپرسی  وه کۆمیسیۆنی ت
ه) باشووری کوردستان(تی موس  ویالیه  که ندامانی کۆمیسیۆنه ئه  وت که که رده ده   ب

ناکرت   که  گوتوویانه   ڕاشکاوانهوان  زانن، ئه ئراق ده  نیشتمانکی جیا له خاک و
) باشووری کوردستان(تی موس  ویالیه  واته اق دابنرت، کهئر  تی موس به ویالیه
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، ) دیاله سلمانی ورکوک،  ولر، که موس، دھۆک، ھه(  وه کانیه شاره واوی ته  به
شارو   ، بۆیه بووه نه  وه به عاره  به ئراق و  کیان به یهندی پوهھیچ  ئراق و  له  جیابووه

  .  باشووری کوردستانن    ر به هستی موس شارو خاکی کوردن و  ویالیه
    
دا به ) مشکلة الموصل(رتووکی  ی په)77-76(  کانی ڕه حوسن، له الپه ڵدکتۆر فاز  

کوردی  زمانی به ) تی موس ی ویالیه کشه(ی )107(  ڕه الپه  ، لهبی و ره عازمانی 
تی موس  هویالی  ناوی ئراق، تورکیا بۆچوونی وابوو که ت به باره سه: (نووسیوتی

 وتنی ڕکه  له)  زیره جه(  له  شکه کو به ناژمردرت، به) ب ئراقی عاره(  شک له به  به
کانی  تیه تایبه  داخوازیه  ھا له روه ، ھه وه ته ئراق جیاکراونه و دا موس)سایکس پیکۆ(
 ر داخوازی سه له  که) 1919(سای   هو  کوردستانهی  باره  دا له)ریف پاشا شه(

ھا دانیشتوانی  روه ھه.  ئراق باسکراوه  موس جیا له. شی کرد کان پشکه یمانه ھاوپه
ۆ .  زانیوه ئراق نه  شک له به  خۆیان به انڕۆژله ک ڕۆژتی موس  ویالیه ب

تی تورکیا  حکومه ئراق وکردنی  ی پناسه رباره لماندنی بۆچوونی خۆی ده سه
نسی  ره نسکلۆپیدیای فه ئه و ریتانی کلۆپیدیای بهنس ی ئه گه ندێ به ھه  سوودی له

  ).  رگرتووه وه
سایکس (یمانی  په ی گوره  به  که    وه کاته ڕوون دهمان بۆ  وه حوسن، ئه ڵدکتۆر فاز  

رمک  ھه  شک نه به  نه  ته و ویالیه ، ئهئراق و  له  تی موس جیا بووه ویالیه) پیکۆ
  که  بییه عاره  و وته بووبت به ھه ندی پوه  جۆرک لهئراق، یاخود   له  بووه نه

شمان بۆ باس  وه دکتۆر فازل حوسن ئه). سرا غداو به به(کانی  ته ویالیه  ھات له پکده
تی  ویالیه  وت که که رده نسیش ده ره فه ریتانی و بهنسکلۆپیدیاکانی  پی ئه به  کات که ده

 راق وئ  له  جیابووه واوی ته  بهموستی جیا ھه ، وهم دوو  م له کو دوو و
مان  ش ده مه ئه.  دا ناویان ھاتووه)سایکس پیکۆ( وتنی ڕکه  م له و ھه ئینسکلۆپیدیایه

 به  و کوردی بووهخۆ ربه سهتکی  تی موس ویالیه ویالیه  ی که نجامه و ئه ئه  نته یه گه
  له).  دیاله سلمانی ورکوک،  کهولر،  موس، دھۆک، ھه(  وه کانییه واوی شاره ته 

ئراق،   شک له به  تی موس به زانینی دانیشتوانی ویالیه خۆنه مان کاتدا ھه
ولر،  ، ھه)دھۆک+وا ینه نه(موس (  ته و ویالیه کانی ئه واوی شاره ته  لمن که یسه ده
دستان کورباشووری     ر به سه کورد و، شارو خاکی ) سلمانی و دیالهرکوک،  که

  .    بووینه
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دا به زمانی ) مشکلة الموصل( رتووکی ی په)78(  ڕه حوسن، له الپه ڵدکتۆر فاز  
 زمانی به ) تی موس ی ویالیه کشه(ی )109 -108(کانی  ڕه الپه  ، لهبی و ره عا

وه یه  کان که له وه ته ی نه ه کۆمه   ر به سهی  و کۆمیسیۆنه ، له باسی ئهکوردی ری  نی
یان  که ردانی ناوچه کان سه هڕاستی یشتن به و گه وه دا بۆ تۆژینه)1925(ی سا

 پرسی ت به باره نگ سه کۆی ده ی خۆیان به نه الیه مه ھه ڕاپۆرتکیو دواتر  کردوه
که  نجام کۆمیسیۆنه یشتن به ئه بۆ گه: (وه، نووسیوتی رزکردۆته تی موس به ویالیه

  ھا سوود له روه ب ھه کانی کۆنی عاره زانهوگرافیج ، ر مژوونووسان وه سه ڕایه گه
ی  ده و سه ی شانزه ده می سه رده ی سه خشه دان نه سه بی و ره عای  خشه ک نه یه ژماره
کانی  رتووکه وودیان له پهھا س روه کراون، ھه ئاماده وروپا ئهله   رگیرا که م وه بیسته

کانی جوگرافیای  رتووکه په و کان مه رده موو سه ی ھه تنامه هسیاح و شت گه
 .بی نووسراون زمانی عاره ه به رگرت ک کانی میسر وه ندی قوتابخانه دواناوه

ئراقی ( :وانیش ناسراون، ئه  س ناوچه ی که وه یشته ئه که گه کۆمیسیۆنه نجام ره سه
 و تکریت و وه له ھیت باکووره  سنووری ئراق له). ب، الجزیره، کوردستان عاره

ی ملمالن  شکی ناوچه بوون که به دنیا نه. ڕ ناکات تپه) مرین حه(چیاکانی زنجیره 
بیاتی جوگرافیادا  ده موو ئه ھه  له. م جه بووه له ئراقی عه شک نه به انڕۆژله  ڕۆژێ

 سای  لهکه  ی لیژنه وه وه تاکاتی لکۆینه به داگیرکردنی عاره می رده سه  لهر  ھه
الی . ئراق دانراوه  شک له به  باسکراو نه به  ن نهی ملمال دا ناوچه)1925(

بی ئراق  ره م بۆ عا به. تی موس ناوی ئراق نائاشنا بووه دانیشتوانی ویالیه
شی  میزۆپۆتامیا به(  وروپی ئهی میزۆپۆتامیای  شهوو  ناسراو و ئاشناتره له

کات که  ی تورکیا باسی دهت ی حکوومه وه وه، ئه گرته ده) ملمالن(ی  ئاوای ناوچهڕۆژ
. نییه ڕاستکه پی وایه  کۆمیسیۆنه)... نادۆڵ ئه(شک بووه له  تی موس به ویالیه

ئاواو سوریا ڕۆژکوردستانی ) نادۆڵ ئه موس وتی  ویالیه(که واته  ردوو ناوچه ھه
  ). وه ونه نوانیانه که ده
 و ییلماندنی کوردستانت بۆ سه  یه مهنا گه نرخترین به به  وه ره ی سه یه نامه گه و به ئه  

  کی یه  نامه گه مان کاتدا به ھه  له  ، که که هت ویالیهواوی  ته و شاری موس  ییکوردت
ی  ه کۆمه    ر به سه کۆمیسیۆنکی   ی وه ر ئه به له،  جیھانیشه بی و ره عا و یی وه ته نونه

م  ر ئه سه ی له وه لکۆینه  وه نزیکه  له و تی موس ویالیه  کان خۆی ھاتۆته وه ته نه
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کانی کۆنی  جوگرافی زانه و مژوونووسان  به  تووهس بهو، پشتی کردووه  یه هپرس
م  و بیسته شانزه  کانی ده ی سه خشه دان نه سه بی و ره عای  خشه ک نه یه ژماره ب،  ره عا
موو  گوزاری ھه و شت کانی گه رتووکه ھا په روه ھهکراون،  ئاماده وروپا ئهله   که
به کانی میسر  که  ندی قوتابخانه کانی جوگرافیای دواناوه رتووکه په و کان مه رده سه

  نامانه گه به  ه و کۆمه ئه ی گوره  به، ئنجا دواتر  بی نووسراون ره عا زمانی 
  له  وه باکووره  ت سنووری ئراق له ده  که  وه ره ی سه و بیاره ئه  ته یشتوونه گه

ی  و بیاره ئه ی گوره  به. ڕ ناکات مرین تپه چیاکانی حه  زنجیره و و تکریت ھیت
م موس  ومانک دهب ھیچ گ و دنیایی  زۆر به  کان، وه ته نه ی ه کۆمیسیۆنی کۆمه
  ، چونکه ه)باشووری کوردستان(رمی کوردستان  ھه    ر به سهو   شارکی کوردییه

  ونه که کم ده)360(یش )ھیت(ترو شاری  کیلۆمه) 245( ی شاری تکریت نزیکه
خاک تی ئراق یان  وه ھا سنووری ده روه باشووری خۆرئاوای موس، ھه باشوورو 

 دا  وه ره سه  لهی ناوبراو  و دوو شاره له  وه الی باکووره بیش له نیشتمانی عاره و
درژ   وه یه)لی نده مه( زیکن  له  مرین که چیاکانی حه  پاشانیش زنجیره. کۆتایی دت

ه  تحه فه  که  تحه و نزیک فه ڕگات ی شه نزیک قه  گاته تا ده  وه بته ده   نزیکترین شون
،ک ده کیلۆمه) 110(ی  نزیکه بۆ موسشاریونه باشووری  که ترک که.  ی موسکات  

مرین  کانی حهچیا  زنجیره و ھیت، تکریت  له  وه الی باکووره سنووری وتی ئراق له
ھیچ شارکی  نه موس وشاری   کیش نه یه شوه ھیچ  به  واته بووبت، که ڕ نه تپه
  !  بنش  ده  و نه ئراقی بووینه  نه بی و عارهشاری   تی موس، نه ویالیه    ر به سه
بوون  دنیا نه: (ت ده   دا که کانی کۆمیسیۆنه بۆچوونه باسی  له  ھا کاتک که روه ھه  
بووه له  شک نه به انڕۆژله  ڕۆژیی ملمالن  شکی ناوچه که به)  که کۆمیسیۆنه(

و دھاتکی  شار یاخود شارۆچکه ھیچ له وان گومانیان  ئه  واته ، که)م جه ئراقی عه
    ر به سهکه   بووه نه) ووری کوردستانباش(تی موس  ویالیه  ی ملمالن واته ناوچه

، میسۆپۆتامیای  م جه ئراقی عه(  کانی که ناوه  راشه ت، ئاشکهبووب م نه جه ئراقی عه
و  موویان به ر ھه ھه)  رمی کوردستان تی موس، باکووری ئراق، ھه روو، ویالیه سه

  وه درینه ر له و ھه  باشووری کوردستان ناسراوه  به  که  گووتراوه  جوگرافییه  ناوچه
                 .    نیشتمانی کورد بووه خاک و

   



379 شاری موس  ییکوردستانتمژووی                                                 

ه  دا ئاماژه) مشکلة الموصل(رتووکی  ی په)102(  ڕه الپه  حوسن، له زڵدکتۆر فا     ب
تی  ی ویالیهپرس  له  وه بۆ تۆژینه  کات که ده  و کۆمیسیۆنه کانی ئه بیاره  ک له یه

 ه کۆمه ن الیه  لهموس یاری کۆمیسیۆنه  زرابوو، له دامه  وه کانه وه ته ی نها د که ب
و  ت ڕه رکی بنه فاکته به) یی وه ته نه(ژادی  و بیانووی نه گه ر به گه ئه: (  ھاتووه

رێ، ز موس دابمه تی ویالیه  لهتکی کوردی  وه ب ده وا ده وه دابنرت، ئه ره کالکه یه
دا  وکاته ، لهو کان بکرن کورده  ڵ به ورک تکهت و کرت ئزیدی دا ده وباره له

  کات که ش وامان لده وه ، ئه تی موس پکدنن دانیشتوانی ویالیهی )7/8(کان  کورده
  ). دا ته م ویالیه ی کوردی لهخۆ ربه سهتکی  وه ده  دانبنین به

 به  دا)16.12.1925(کان له  وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه ئه  زانین که کو ده روه ھه  
ژر  ھا له روه ، ھه جنڤ   ی خۆیدا له)37(  ی ژماره وه له کۆبوونه و نگ تکای ده 

 کانی ڕاسپارده و ڕاپۆرتواوی  ی ته وانه پچه  ک به یه ، تاڕادهریتانیا و بهستۆی  په پاه
ی  وانه پچه  ت به تایبه ، به و )تی موس ی پرسی ویالیه وه کۆمیسیۆنی تۆژینه(
ی خۆی )77(  ی ژمارهبیار  ، به)جوگرافی و تی، مژوویی ایهز گه ڕهکانی  گه به(

تی  وه ده  لکاند به   رمی کی فه یه شوه ی به)تی موس ویالیه(باشووری کوردستان 
  وه . )ھات سرا پکده غداو به کانی به ته ویالیه  له  رواره و به تا ئه  که(  وه بییه ئراقی عاره

ستنیشانکرد،  تورکیا ده ئراق وردوو وتی  کو سنووری نوان ھه ھی برۆکسلی وه
ر  سهی -تی موس ی پرسی ویالیه وه کۆمیسیۆنی تۆژینه  ش که وه ڕای ئه ره سه  وه ئه
ۆ   وه رزی کردبووه به  ی که ڕاپۆرته و  ی ئه)57(  ڕه الپه  کان له وه ته ی نه ه کۆمه    به ب

بیاری   کان که وه ته ی نه ه کۆمه  ی دابوو به وه ئه ڕنماییکان،  وه ته ی نه ه کۆمه
ن،  بده) تی موس ویالیه( دا ته م ویالیه ی کوردی لهخۆ ربه سهتکی  وه دهزراندنی  دامه

  ن که خه ریده دا ده ته و ویالیه رزی کورد له به  ی ڕژه و کان ییهز گه ڕه  نامه گه به  هچونک
ی   هی نامه گه و به ئه ی گوره  بهدا  لره . نیشتمانی کورده خاک و  و خاکه ئه

واوی  ته  بت که کان بۆمان ئاشکرا ده وه ته ی نه ه کۆمه    ر به سهکۆمیسیۆنکی 
  یارهکوردستانن، د    ر به سهخاکی کوردن و   وه کانییه رهشا گشت  بهتی موس  ویالیه

ی )تی موس ویالیه(زۆری دانیشتوانی   ره ی ھه زۆرینه و کی ره ی سه وه ته کورد نه
کان  ژادییه بیانوو نه نامه و گه به ی گوره  به و وان بۆچوونی ئه  به  ه، بۆی اوهپکھن

ر  گه بگومان ئه.  زرایه دا دابمه ته و ویالیه له خۆ ربه سهتکی کوردی  وه ده  بوایه ده
 تی ویالیه  لهتکی کوردی  وه کۆمیسیۆنی ناوبراودا ده ی که ڕاپۆرته  ڕۆشناییر  سه له
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،  ته وه و ده ندی ئه به مه  به  بوایه ر شاری موس نه گه وکات ئه ، ئه زرابایه موس دامه
ب  وا ده ئه: (ت ده  که کۆمیسیۆنه  کاتک که. کان گرنگه  شاره  بوو له کک ده یه  وه ئه
واوی  ته  ای وایهش مان مه ، ئه)زرێ تی موس دابمه ویالیه  تکی کوردی له وه ده

ب  به  وه گرته ده   یش)موس(نویاندا   و له  که ته ویالیه    ر به سهکانی  شاره
باشووری (تی موس  کانی تری ویالیه شاره  یان شارک له  و شاره ھاورکردنی ئه

   ).کوردستان
   

دا به زمانی ) مشکلة الموصل( رتووکی ی په)128(   ڕه حوسن، له الپه ڵکتۆر فازد  
کوردی،  زمانی به  دا)تی موس ی ویالیه کشه(ی )170(  ڕه الپه  ، لهبی و ره عا

 -تی موس ی پرسی ویالیه وه کۆمیسیۆنی تۆژینه-  که کۆمیسیۆنه: (نووسیوتی
تی  واوی ویالیه ستی ته به مه(ی  و خاکانه و ئه  هڕاستی تورکیا  گه به  بیاریدا که

تی  سه ده)  ه- موسراق داگیری کردوون، به ریتانیا و بهی ی ئهپ   اسا مافی تورکیای
   ).گرت ده ستیان ل ھه کو خۆی ده تاوه

تی  ی پرسی ویالیه وه ی کۆمیسیۆنی تۆژینه وه ره ی سه و بیاره ی ئه گوره  به  
ه کۆمه    ر به سهی - موس به  واوی ویالیه کان، ته وه ته ی نه تی موس شاری موس-
بووه،  نه  وه ئراقه ب و به  عاره  کی به یهندی پوه، ھیچ  وه شه که ته ندی ویالیه به ی مه

خات که  رده مان بۆ ده وه ش ئه مه ئه.  داگیرکراوه  هریتانیا و بهن ئراق و  الیه  کو له به
رکوک،  ولر، که موس، دھۆک، ھه(  وه کانییه واوی شاره ته  به  تی موس ویالیه 

    . شکی ئراق به  و نه ینهب بوو خاکی عاره  رگیز نه ھه)  سلمانی و دیاله
    
دا به زمانی ) مشکلة الموصل( رتووکی ی په)128(   ڕه حوسن، له الپه ڵکتۆر فازد  
کوردی،  زمانی به ) تی موس ی ویالیه کشه(ی )172(  ڕه الپه  ، لهبی و ره عا

دا - تی موس ی پرسی ویالیه وه کۆمیسیۆنی تۆژینه-   که کۆمیسیۆنه: (نووسیوتی
ی  وکاته ب، تا ئه دا ھه- تی موس ر ویالیه سه تی به سه ده  یه تورکیا بۆی ھه: یتگو

  ).گرت ده ستی ل ھه خۆی ده
کان، دیسان بۆمان  وه ته ی نه ه کۆمه    ر به سهی کۆمیسیۆنی  نه یاند ڕاگهو  پی ئه به  
  ب و نه خاکی عاره نه   وه کانیه واوی شاره ته  تی موس به ویالیه  وت که که رده ده
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غداو  کانی به ته نیا ویالیه وکات ئراق ته ئه  بی، که ئراقی  عاره  له  شک بووه به
     .  وه گرته سرای ده به
   

کوردستان له  کورد و(رتووکی   ی په)23(ڕه  مدی، له الپه لید حه دکتۆر وه  
  شدارییان له ی به زانهو ھ موو ئه ھه: (نووسیوتی، )ریتانیادا کانی به نامه گه به

سامانکی   وتنی پترۆلی موس بوو که ستکه دا کرد بۆ ده)لۆزان(ی  کۆنگره
  و ناوچه ئه  وته که ده  وته و نه ئه  که ی وه ر ئه به له،  لی کورده تی گه وایه ته نه

ردوو  کاتی خۆیدا ھه له. ستنیشانی کردوون ده)  سڤره(یمانی  په  که  وه کوردیانه
ی نیسانی )24(  له) ڕیمۆسان (شاری  له) نسا ره فه ریتانیا و به(یمان  تی ھاوپه وه ده

  له) وت ی نه  وتننامه ڕککه(ناوی لنرابوو   ی که وه پی ئه دا به)1920(سای 
کان  یمانه ھاوپه  ته وه ھا ده روه ھه. تی ئراق حکومه  وتی موس بدرێ به ی نه%)20(

کردبوو  دا واژۆیان)1920(ی ئابی )10(  له  که)   سڤره(یمانی  په  و له )ڕیمۆسان (  له
  ی که کوردییه  ته وه و ده ب له شک ده ی موس به ناوچه دانابوو که  وه دانیان به

دنیان کرد پشنیازی دامه و سامانی  یاسا ئه و ری روه پی دادپه به  بۆیه. بووزران
  . !)بوو سامانی کورد بت ده  ترۆله په
 ی گوره  به  که    وه کاته ڕوون دهمان بۆ  وه ئه دا  وه ره سه  لهمدی،  لید حه دکتۆر وه  
شکی گرنگی باشووری  ، موس به)  سڤره(و  )ڕیمۆسان (ی  یماننامه ردوو په ھه

تی موس  ویالیه  که یمانه ردوو په ھه  خاکی کوردان، چونکه  له  و بریتییه  کوردستانه
  ی که و وتانه موو ئه ھه  وه،  وه ته ئراق جیاکراوه  یان له)وردستانباشووری ک(

موس رمی  ھه  که  دا ناوه وه ، دانیان به  کردووه  یه یماننامه و دوو په ر ئه سه واژۆیان له
کردو قایل  ده رگیز واژۆیان نه گینا ھه ، ئه کوردستانه    ر به سهو  کی کوردییه یه ناوچه

ردوو  پی ھه به  بوایه ده  ی که هیکوردی  ته وه ده  و شک بت له موس به  هبوون ک ده نه
  که  وایهڕی  مدی، خۆیشی باوه لید حه دکتۆر وه! زرت دابمه  وه ره کانی سه یماننامه په

یاسا سامانی  و ری پی دادوه ت به و ده ئه  ه، چونک یهموس شارکی کوردستانی
زانین، کاتک  موومان ده ھه. بوو سامانی کورد بت ده ی موس، ترۆلی ناوچه په

خۆی   که وه ته ھی نه  و خاکه ئه  ک، که یه وه ته ھی نه  بته وی خاکک ده سامانی ژر زه
  واته ی موس سامانی کورد بت، که ترۆلی ناوچه ر سامانی په گه ئه  واته بت، که

تانه ئه.  ر ھی کورده یش ھه- موسڤره(یمانی  ر په سه واژۆیان له  ی که و وس  (
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لجیکا،  ا، بهئیتایریتانیا،  نسا، به ره فه(یمان  وتانی ھاوپه  بریتین له  دووه کر
  له) حیجاز رمینیا و ئه، یۆگۆسالفیا، یابان، ڕۆمانیاچیکۆسلۆڤاکیا، پورتوگال، پۆۆنیا، 

توانین  ده  واته وه، که ی تره هالک له) نبۆل سته تی ئه حکومه(تی عوسمانی  وه و ده ک الیه
 واوی ته  بهتی موس  ویالیه  که  موویان پیان وابووه میدا ھه رده و سه بین له

  .نیشتمانی کوردن خاک و،  وه کانیه شاره
   

ی )184- 183(کانی  ڕه الپه  کی، له مین زه د ئه مه ناوبانگی کورد، محه مژونووسی به  
ندی  به  ی بهستن پشت به  بهدا، )کوردستان کورد و وویکی مژ یه کورته(رتووکی  په
ڕه  الپه  له  کان که وه ته ی نه ه کۆمیسیۆنی کۆمه ڕاپۆرتیی )2(گرافی  ره ی په)7(
ی  ه ی کۆمه وه کۆمیسیۆنی لکۆینه ڕاپۆرتی( ژر ناوی لهدا  رتووکه و په ی ئه)111(

، و ر کوردی سه  ته ریگاوه کی وه مین زه هد ئ مه و، محه وه ته دا، بوکراوه)کان وه ته نه
  که(دا )13.11.1924(کان له  وه ته ی نه ه ی کۆمه وه دوای ئه: (ت ده دا که ڕاپۆرته له

) - رسیم  ده –و نووسیوتی  ی ئه رواره و به ک ئه نه  ه21.10.1924ی  که یهڕاستی
دروستکرد، دوای ھاتنیان تی موس  ی ویالیهپرس  له  وه کۆمیسیۆنکیان بۆ لکۆینه

 وتی ڕکهو له  وه ڕانه کانیان، گه رکه واوبوونی ئه ته موس وتی  ویالیه له   وه بۆ لکۆینه
 کان و وه ته نهی  ه نی کۆمه نجومه ئه  به لیاندا سه تروته ڕاپۆرتکی دا، )16.7.1925(

زراندنی  پناو دامه ب له ئه: ی کوردی وتی موس گوتیان رباره دا ده هڕاپۆرتم  له
 و خوندگاکان  یان، خوندن له که بردنی وته ڕوه ستانی کورد بۆ به ده کاربه

 کان بکرێ زووی کورده ی ئارهچاو ڕه، و زمانی خۆیان ب به دادبینی  و دادگاییکردن
  که  دایه ڕه و باوه له  کۆمیسیۆن و ند بکرێ سه رمی په زمانکی فه  زمانی کوردی به و
و  ئینگلیز وی  یماننامه ندکردنی په سه پاش په  دوای چوار ساڵ له ر له گه ئه ئراق 
کی  رتییه به ڕوه زراندنی به کان بۆ دامه وه ته ی نه ه چاودری کۆمه و سان ھه

ر  سه رتی تورک به به ڕوه شی زۆریان به درێ، به کان نه کورده  ن به خۆجیی، به
  ). زانن باشتر ده  بهبیدا  ره تی عه سه ده
تی  ی ویالیهپرسی  وه کۆمیسیۆنی تۆژینه(ناوی  به  ی که و کۆمیسیۆنه تا ئه ره سه  

ه کۆمه ن الیه  له) موس دانانه  زرابوو، خۆی له کان دامه وه ته ی نهبه  خۆیدا دانپ  
و  ئهنوان  ک له یهندی پوهبوونی ھیچ  نه و موس و، جیاییتی  یی ویالیهخۆ ربه سه

به ر  رمکی سه شک یاخود ھه تی موس به ر ویالیه گه ئه. داتی ئراق وه و ده ته ویالیه
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ۆ   باشه. بوو ده  ناو ئراقی پوه  که دنیایی کۆمیسیۆنه به  وکاته ، ئه بووایه ئراق   ب
، )تورکیا ئراق وی دیاریکردنی سنووری نوان  وه کۆمیسیۆنی تۆژینه(نا  ناویان نه

) تی موس ویالیه(ی باشووری کوردستان  کشه دا بنچینه  له  که ر کشه گه ئه
 ڕۆژی  لهکان،  وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه ئه  زانین که موومان ده بووبت؟ ھه نه
تی  وه ده  ی به- تی موس رج بیاری لکاندنی ویالیه چوار مه دا به )16.12.1925(

تکی یان  تی موس یاخود شاری موس، ویالیه یالیهر و گه رکرد، خۆ ئه ده  وه ئراقه
بوو،  ه ی لکاندن ھه واژه سته کارھنانی ده ، به بی بوونایه شارکی ئراقی یان عاره

ی  واژه سته کارھنانی ده به  واته که. بری لکاندن کارھنابا له یان به وه ڕانه گه  بوایه ده
ی  ه کۆمه(کو  وه ڕکخراوکی ن الیه  هل  وه ئراقه  تی موس به لکاندنی ویالیه

ئراق   به  کیان نه یهندی پوهتی موس ھیچ  شارو ویالیه  لمنت که یسه ، ده )کان وه ته نه
شاری موس   که  وکان پی وابو وه ته ی نه ه ر کۆمه گه ئه.  هبوو ھه  وه به عاره به  نه و

ر  سه  وه ڕانده گه ده نیا نه ته  یان به و شاره هنیا ئ ، بۆ ته بووه  بی عاره و شارکی ئراقی
هبلکنن؟ دواتریش   وه و وته تی موس به واوی ویالیه ی ته وه ب ئه ئراق به   ب

وبراو  ی ڕاپۆرتهو  ئه ی گوره   وتی ڕکه له   که دا وه ره سه  لهکۆمیسیۆنی نا
تی  ، ناوی ویالیه وه تهرزیان کردۆ کان به وه ته ی نه ه بۆ کۆمه دا، )16.7.1925(

وه بهکی  یه که کو یه یان وه- موستی به ڕناوه خۆ ربه سه رجیاکردنه به  ھ ی  وه ب
موویان  ھه  ر ش ھه مانه ئه  که.  ته م ویالیه ر به ر شارکی تری سه موس یان ھه

   !ی گومانن جگه
    
  دستانی ئران، لهرپرسی پۆلیسی کور رو به الئی پور، نووسه جه زا ڕهمید  حه  

ڕای  ره سه: (دا نووسیوتی)المشکلة الکوردیة(رتووکی  ی په)70 -69(کانی  ڕه الپه
ی کوردی  ی کشه رباره ده  بوو که نه  و گفتوگۆیانه ری ئه خت یاوه به  ش که وه ئه

 –ی موس گرنگی زۆری پدرا  چی کشه دا کرا، که)لۆزان(یمانی  په  تورکیا له
و  له  دا، چونکه یه یماننامه و په کوردستانی ئراق له  به  ت بوو تایبهی موس  کشه

  که یمانه دا، په)1924(ری  ئۆکتۆبه  ستنیشانی ھی برۆکسل کرا له دا ده یه یماننامه په
ی  یه و ناوچه ی ئه کشه له  وه ی لکۆینه وه کانی ھاندا بۆ ئه وه ته ی نه ه کۆمه

. کی، کۆۆنل ئم تله. یپ  پکھاتبوو له(  وه شاندی تۆژینه ڕاپۆرتی. ن کوردستان بکه
  کان کراوه وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه ئه  شی به پشکه  که) کۆۆنل پاولس و ڤرسن
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کان  وه ته ی نه ه ر کۆمه سه له  پویسته  کات که ده  وه دا، باسی ئه)16.1.1925(  له
کانی  کاروباره  ، پویستهو   ساڵ) 25(ی  ۆ ماوهب بکات  یه و ناوچه رشتی ئه رپه سه
، دان و پرنکان خۆیان بس کورده  به  رمه و ھه ری، فرکاری ئه رتی، دادوه به ڕوه به

   ).   که رمه رمی ھه کو زمانی فه کوردی وه زمانی به بنن 
کی  یه نامه گه هب  کات، که بۆمان باسده زا ڕهمید  حه ی که یه  نامه گه و به پی ئه هب  

بردرت،  ی کوردستانی ئراق ناو دهپرس  موس بهتی  ویالیه پرسی،    تیه وه نوده
ولر،  ، ھه)دھۆک+وا ینه نه(موس (کانی  ی شارهپرس  ی موس کهپرس  واته که
،  ه)باشووری کوردستان(ی کوردستانی ئراق پرسبوو، )  دیاله سلمانی ورکوک،  که
    ر به سهرمک یان وتکی  ی ھه شهند شارک ک ارک یاخود چهر بتوو ش گه ئه
و  شکن له به  و شارانه واوی ئه یاخود ته  و شاره ئه  واته کی دیاریکراو بن، که یه وه ته نه
ه یه مان گه ش ده مه ، ئه ی دیاریکراوه وه  ته نه  ر به سه  ی که و وته یان ئه  رمه ھه   نت
 پرسی  وه کانیه شاره واوی ته  بهتی موس  ویالیه پرسیبین   که ی ڕه و باوه ئه
ی  قینه هڕاستنی  خاوه  نیا کوردیشه ر ته ، ھهو کانه کوردستانییه کورد ویی  وه هت نه

ی پرسی ویالیه وه کۆمیسیۆنی تۆژینهی  هڕاسپارد.  شاری موس یه، وه ئه تی موس  
خۆی  تی موس به کانی ویالیه ساڵ کاروباره) 25(ی  کان بۆماوه وه ته ی نه ه کۆمه  که
، و ییخۆ ربه سه  ڕیان به هوان باو نت ئه یه گه ده  وه ش ئه مه ئه  رت، که به ڕوه به
   . وه بییه ئراقی عاره  ی موس بهت نوان شارو ویالیه ک له یهندی پوهبوونی ھیچ  نه
    
ی کوردستانی باشور  کشه(ژر ناوی  هوتارکیدا ل  یش، له- بانی دکتۆر نوری تاه  
  له  رگانی دکتۆر ئازاد شخانی، که وه  ، له)دا تی وه ی یاسای نوده چوارچوه  له

، باسی  وه ته دا بوکراوه)رکوک که(ی گۆڤاری )6(  ی ژماره)25- 5(انی ک ڕه الپه
 ڕۆژیبری  له و م ئه ، به بۆمانی باسکردووه زا ڕهمید  حه  کات که مان شت ده ھه
،  نییه ڕاستھی ھیچکیان   ، که ی نووسیوه)16.6.1925( ڕۆژیدا )16.1.1925(

ۆژینهکۆمیسیۆن  که  یه وه ی ئه که یهڕاستیکو  به له  تی موس ی پرسی ویالیه وه ی ت
   ،  که وه بۆتهی خۆی  وه لکۆینه ڕاپۆرتیی  وه نووسینه  دا له)16.7.1925(   وتی ڕکه 

ر  سه ، بهکان و وه ته نهی  ه بۆ کۆمه  وه رزکرایه بهدواتر  ،پکھاتبوو  ڕه الپه) 91(  له
دیادا دابه کان و وه ته نهی  ه ندامانی کۆمه واوی ئه ته دکتۆر نوری، .  شکرا پاشانیش می
یه باسی  مشوه ی خۆیدا به که نووسینه  له رکوک و  کهی گۆڤاری )6(  ژماره   له
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ی  ه کۆمه(    ر به سهی - تی موس ی پرسی ویالیه وه ۆژینهکۆمیسیۆنی ترنجی  سه
تی  وه ی نوده وه دا کۆمیسیۆنی تۆژینه)16.6.1925(  له: (کات بۆ ده  مان)کان وه ته نه
و تیایدا پشنیازی  وه ی بوکرده که وه تی موس، ئاکامی لکۆینه ی ویالیه کشه  له
بۆ ) کان وه ته ی نه ه کۆمه( ۆیژر کۆنت  هوت تی موس بکه ویالیه  یکرد که وه ئه

زمانی   ی کرد که وه پشنیازی ئه  که  ، کۆمیسیۆنهمان کاتدا ھه  له. ساڵ) 25(ی  ماوه
 ری دادوه و رتی به ڕوه به کاروباریوو م و ھه که ته ڕمی ویالیه زمانی فه  کوردی ببته

    ).تبچ  ڕوه به  هو  کورده ن الیه  له  رده روه په و
ی  ه کۆمه  ساڵ به) 25(ی  تی موس بۆماوه پشنیازکردنی سپاردنی ویالیه  
  خات که ریده کان، ده وه ته ی نه ه کۆمه    ر به سهی  که ن کۆمیسیۆنه الیه  لهکان  وه ته نه

تی  ویالیه  که  بووه ھه  وه واوی به ڕی ته باوه  کان وه ته ی نه ه ی کۆمه که کۆمیسیۆنه
کی کوردی بووه ، ویالیهموسوه  به  بۆیه  ت دا  گه ی له ه جیا مامه به  پویستیان زانی
تی  ویالیه واوی ته  لهڕمی کردنی زمانی کوردی  فه  دیسان پشنیازکردنی به. بکرت

  کورده ن الیه  له  ته و ویالیه زگاکانی ئه بردنی گشت کاروبارو داموده ڕوه ، بهموس و
 ن الیه  لهتی موس  رشتیکردنی ویالیه رپه سه و چاودریکردن ھا روه ، ھه هو
  نت که یه گه ده  وه ساڵ، مانای ئه) 25(ی  بۆ ماوه  وه ه)کان وه ته ی نه ه کۆمه(

ن، کوردستان باشووری    ر به سهن و کوردخاکی   وه کانیه شاره واوی ته  به  که ته ویالیه
شارک یان   له  ، که ته ویالیه  ک له تییه مایه ند که یان چهک  تیه مایه ر بتوو که گه تا ئه ھه

  که ته ی ویالیهیکوردستانت و ییکوردت  ھیچ له  کهبت،  ھهبوونیان  کدا  یه ناوچه
   .ناگۆڕت

   
حمانی قاسملو، سکرتری پشووی  بدوله ھید عه مری کورد، شه ی نه رکرده سه  

 کوردستان و(رتووکی  ی په)55(ڕه  له الپهپارتی دیموکراتی کوردستانی ئران، 
ڤره ی په)64(ندی  ئاماژه به به) ئابووری سیاسی وکی  یه وه کورد لکۆینه یمانی س  

تی موس  کانی ویالیه ر کورده گه ئه: (نووسراوه  یه م شوه که به نده قی به کات که ده ده
ه  ه، ھاوپهو  دهکورته  و حکوومه دخوازی خۆیان ویستیان بچنه پاڵ ئه  به یمان
  ). ن کیان ناکه رگریه شنه به کان ھیچ چه وره گه
تی پ  وه کی نوده یه گه به ،کات باسی ده   وه ره سه  لهھید قاسملو  ی شه وه ئه   
کانی  کگرتووه یه  وته(ت  وه ده  پازده تی وه یمانکی نوده په ی گوره  به  که  خه، بایه
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، ڕۆمانیالژیکا، پۆلۆنیا،  ا، یۆنان، چیکۆسلۆڤاکیا، بهئیتاینسا،  ره انیا، فهریت ریکا، به مه ئه
و  کردووه ر سه واژۆیان له) و تورکیا نستان، ئران، حیجاز رمه یۆگۆسالفیا، ژاپۆن، ئه

و  پاڵ ئه  بچنه  یه تی موس، بۆیان ھه کانی ویالیه کورده  ، که ر داوه سه بیاریان له
، 63، 62(کانی  ماده ی گوره  بهه و  کوردستانهباکووری   له  ی که هکوردیی  ته وه ده

ڤره پهی )64 یاری له  یمانی ستوو په گه خۆ ئه. ر درابوو سه ببه  که یماننامه ر بج  ج
کانی  شاره  کهتی موس  واوی باشووری کوردستان یان ویالیه ته  وکاته ، ئه کرابایه

) ر، کهو ، ھه)دھۆک+وا ینه نه(موسمانی ورکوک،  لته ده)  دیاله سلڵ  گه له،  وه گر
خۆ . ھنا تی کوردییان پکده وه ک ده و، یه وه گرته کیان ده باکووری کوردستاندا یه

  ڕۆژی  له  که  کان وه ته ی نه ه پی بیاری کۆمه کو به روه تی موس ھه ر ویالیه گه ئه
  ئستاکه  وه ، ئه بلکنرایه  تورکیا   ه لکنرا، بهو بییه ئراقی عاره  دا به)16.12.1925(

کوردستانی   به  بوو و تورکیا ده    ر به سهر شارکی تری کوردستان  و ھهک موس وه
 کوردتیی وی  ر ناسنامه سه ڵ تورک له گه مان لهک یه هکشھیچ   وکاته ، ئه وه مایه ده

ب  عارهڵ  گه ک له ، نه بوو ده  وه کانه  شاره واوی ته  بهی خاکی کوردستان یکوردستانت
ند شارکی تریش تووشی  و چه و شاره ئه نبکرد عاره بری به له ش بووبوو وانه له و

      !    وه بوونه تورک کردن ده  شاوی به
   

: نوست دا ده رچاوه مان سه ی ھه)80(ڕه  ، له الپهھید ی شهقاسملوحمان  بدوله عه  
وه  کان بیاریدا بۆ لکۆینه وه ته ی نه نی کۆمه نجومه دا ئه)30.9.1924(وتی  ڕکهله (

مانی  ئه. ندام پکبھنرێ ئه) 3(  تی موس کۆمیسیۆنک له ی ویالیه کشه  له ندا
، )لجیکی بوو نشینی به رکی خانه فسه ئه(که بریتیبوون له کۆلۆنل پاولیس  کۆمۆسیۆنه

ڤرسن که . ئف. رستان بوو، ئی جه وی مهزیرانی پشو رۆک وه کۆنت پۆل تلکی سه
رۆکی  ن سه، ڤرس)زیر وه دواتر بوو به ڕۆمانیا وباوزی سوید بوو له (

   .یشته موس که گه دا کۆمیسیۆنه) 1925(ری  نیوه له یه. ش بوو که سیۆنهیکۆم
  - : کۆمیسیۆن ده ڕاپۆرتی

ڕه  و باوه ر ئه رگرتن، دینه سه هنجام و ی ئه ی ببته بنچینهز گه ڕهنیا باری  ر ته گه ئه(
ش  کان پنج به چونکه کورده. زرێ ی کورد دابمهخۆ ربه سهتکی  وه ب ده که ده

ر بکرێ،  سه م جۆره چاره ش به که له سه کاتک مه. شی دانیشتوانن شت به ھه له
. ژمار بکرن ڵ کورد ئه گه چن، له ک کورد ده کانیش که زۆر وه پویسته ئزیدیه
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وت  بنه حه کان ده م کورده وده وه ئه تونه ناو کورددا ده ھاسانی له کانیش که به رکهتو
  ).شی دانیشتوان شت به ھه  ش له به
 گشت  بهتی موس  ویالیه  وت که که رده بۆمان ده  یه گه و به ئه ی گوره  به  

شی  شت به ھه  له وت ر حه گه کوردستانن، ئه    ر به سهخاکی کوردن و   وه، کانییه هشار
  ی که وه له  جگه  وه ئه ،%)87،5(کاته  ده  وکاته کورد ئه  ی ڕژه  دانیشتوان کورد بن که

دا ھهباشووری   کی زۆری کورد له یه که جووله داوکاتی هل و دواتر  بوونه کوردستان
ی )12،5(و  و تورکمانیش له نی رمه و ئه له ر بتوو فه گه ی ئیسرائیل کراون، ئه هوان ڕه
  له  وه مننه رمان ده بۆ ده و م ر زۆر که ب ھه ره عا  وه ، ئهین رکه ده  وه منته ده  که

ی  وه کۆمیسیۆنی تۆژینهکردنی  نه  ئاماژه  وه). تی موس ویالیه(باشووری کوردستان 
کی  قورساییهب  عاره  نت که یه گه ده  وه ، مانای ئهب عاره  به تی موس پرسی ویالیه

   ! کردووه وانی نه ینا بۆ باسی ئهگ ئه،  بووه نه  شاری موس  له  که ته ویالیه  له  وای
   

کانی  ڕه ز، له الپه به مال نه دکتۆر جهپرۆفیسۆرو ی کورد،  وره مژوونووسی گه  
یمانی  ی په)64(ندی  قی به دا، ده)ی که کوردستان و شۆڕشه(رتووکی  ی په)96-97(

ڤره دا له)10.8.1920(که له    سڤره وه بۆ  سترا، وه نسادا به ره ی فه شاری س رگا
وه،  یمانه م په ڕخستنی ئه گه ساک دوای به ی ماوه  لهر  گه: (ت کوردی که ده

ی  ه کۆمه(دا دیاریکران )62(ندی  به ی له و نوچانه کانی ئه دانیشتووه کورده
و  ی دانیشتوانی ئه یاند که زۆربه هو به ئیسپاتیان گ وه یان ئاگادارکرده) کان وه ته نه

ش پیوابوو که دانیشتوان  ه ن، کۆمه که تورکیا ده  وه له نوچانه داوای جیابوونه
. ان بدرتی ڕگهبت  وا ده رن، ئه به ڕوه خۆبه خۆ ربه سهیه  یان ھه وه توانای ئه

دا  یه و نوچه له و ند بکات سه و داوایه په بت ئه ر ده به سته تی تورکیاش ده وه ده
م  کانی ئه کییه ره خاه سه و تی چۆنیه. بت ق و مافکی ده ھهموو  رداری ھه ست به ده
 کانی سوندخواران ن ھزه فرنگه الیه  لهتی  یمانکی تایبه پی په رداربوونه به ست به ده
نرا،  یه ام گهنج ئه و بیاره به ر ئه تکدا گه حاله  له. کرت ست نیشان ده ه دهتورکیا و و
کانی  کورده  خواستی ئازادییستیی  رھه جۆرک به ھیچ  بهکان  وا ھزه سوندخۆره ئه

، ب )ز به مال نه جه-مۆ یانی كوردستانی ئراقی ئه(ن  تی موس ناکه ویالیه    ر به سه
  ).لمنن سه وه ده ته کوردییه وه و ده ست بوونیان به یوه دوودی په
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 و ھیچ وتک  کان، نه وه ته ی نه ه کۆمه  ، نه  ی سڤره یماننامه په ی ورهگ  بهدا  لره  
، )باشووری کوردستان(تی موس  ویالیه  که  بووه نه  دا وه تورکیاش، الرییان له  نه

،  ی سڤره یماننامه په ی گوره  به  ی که کوردییه  ته وه و ده ڵ ئه گه دوای ساک له
ک  ب نه ره خۆ عا.   وه کیان بگرتایه ، یه ی کوردستاندا دروست بکرایهباکوور  بوایه له ده
وه رچ نه رپه یان به) سڤره(ی  و بیاره ر ئه ھه ه  یان لھاتووه فزه  نهکو  ، به  وه ته دا   ن

خاکی کورد باشووری   به  ت بووه یه تایبه یماننامه و په ئه  ، چونکه ان ھاتووهیناویش
ه  نه ب و عاره به  نه ندی پوه  ش ته و ویالیه ئه  و،)ی موست ویالیه(کوردستان   ب

   .  ب بووه ره ی سنووری خاکی عا وه ره ده  له  ، چونکه بووه هن  وه ئراقه 
   

ی )12(  ڕه الپه  رۆکی پارتی پارزگارانی کوردستان له ر سورچی، سه جم عومه نه  
دا )2000ما بعد عام ) بیةکوردستان الجنو(مصیر والیة الموصل (رتووکی  په

گه ندین به چه: (تینووسیو ڤ   دا له)کان کگرتووه یه  وه ته نه(رشیڤی  ئه  له  که  نامهجن
و  ئه ی گوره  بهو،  تی موس نیشتمانی کورد بووه ویالیه  لمنن که یسه راون، دهڕاستپا
ی  وه ن بۆ ئه بکه ی خۆنووسین توانن داوای مافی چاره کان ده ، کورده نامانه گه به
ان ڕگای  ر کۆسپک ھاته گه یی بژین، ئه ئاسووده  تی خۆیان  به ویالیه خاک ور  سه له
وه به توانن ده کانی خۆیان  داوای مافه  دیبلۆماسی شارستانییانه و کی یاسایی یه ش

   ).تی وه ری نوده روه دادگای دادپه ی ڕگه ن له بکه
و  ییکوردستانت  کات که ده  نامه گه ندین به چه  هر سورچی، باس ل جم عومه نه  

 له  کو ئستا تاوهش  نامانه گه و به لمنت، ئه سه ده) تی موس ویالیه( کوردتیی
دا ھه کگرتووه یه  وه ته رشیڤی نه ئه  کمان گومانمان  کو کورد ھیچ الیه وه. گیراون کان

تی  ی ویالیهیکوردستانت کوردتیی و  که  دا نییه نامانه گه به  و جۆره بوونی ئه ھه له
 دھۆک، ھه(وه  کانیه شاره واوی ته  بهموس ،ر، که موسمانی ورکوک،  ولدیاله سل (  

دا )16.12.1925(  وتی ڕکه له خۆیان   کان که وه ته ی نه ه م کۆمه به. لمنت سه ده
 نجامی ئه  لهیان )تی موس هویالی(باشووری کوردستان  ج نابهبیارکی  ی گوره  به

کاتک پاشانیش  ،لکاند  وه ستی خۆیانه راقی داردهئ  ریتانیاندا به ستۆی زۆری به په پاه
دوای زراو،  کان دامه کگتووه یه  وه ته نی نه نجومه دا ئه)24.10.1945(  وتی ڕکه له   که

کان خۆی  وه هت ی نه ه یش کۆمه)18.4.1946( ڕۆژی  له نگک وش ما ی شه نزیکه
  بیاره یماننامه و پهی گشت  وه رکرد بۆ گواستنه بیارکی دهو،   وه شانده وه ھه
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 ستکاریی ب ھیچ ده کان به رتووهکگ یه  وه ته نی نه نجومه کانی پشوو بۆ ئه تییه وه نوده
 و کان ییهت وه ده ون  یماننامه په و وتن ڕکهموو  م ھه ش ھه مه ئه  ک، که گۆڕانکارییه و

.  وه گرته کان ده وه ته ی نه ه کۆمه ن الیه  لهتی موس  م بیاری لکاندنی ویالیه ھه
وت  بیانه  ، پم وانییه ه)کان وه ته ی نه ه کۆمه(ری  پده   ڕژهد  کان که کگرتووه یه  وه ته نه
ھۆی   تهکانی خۆیان بب رشیفه وت ئه ، نایانهو ن رشیڤی خۆیان بۆ کورد واکه هئ

و  ه ھه  پ لهبیارکی   ی خۆیان که که کۆنه  بیاره دژی  لهبیارکی نوێ   ی که وه ئه
 ی قینه هڕاست ڕووی ھۆی خستنه  بته ده ش مه بگومان ئهن،  رکه ده بوو  بویژدانانه

     .انخۆیو بویژدانی  مکارانه سته
   

مصیر والیة الموصل (ووکی رت ی په)71(  ڕه الپه  ر سورچی، له جم عومه نه  
حمودی  مه کانی شخ وه ھه: (تینووسیو ،دا)2000ما بعد عام ) بیةکوردستان الجنو(

  یتر، وای لهک الیه  لهریتانیا  پاپشتی به  بی ئراق به ره عا و  مرو چاوچنۆکی تورک نه
یۆنکی ی موس کۆمیس رکردنی کشه سه پناو چاره کرد له) کان وه ته ی نه ه کۆمه(

یلولی  ی ئه30(ی شاری موس له  رباره کان ده یهڕاستیرخستنی  ده دواداچوون بۆ به
.  که ته یی ویالیه وه ته نه و دانیشتوان ی باری وه تۆژینه پناوی  لهدا بنرت )1922

یاندنکدا  ڕاگه ڕمی له کی فه یه شوه کان به وه ته ی نه ه کی چ، کۆمه یه وه دوای لکۆینه
تی موس  ویالیه   یان نییه وه کان مافی ئه به ره عا  نه  کان وه تورکه  نه: ( شکرایکرد کهئا

کوردن، ) موس(  که ته دانیشتوانی ویالیه  کانی خۆیان، چونکه خاکی وته ر سه  نه بخه
 واوی ته  بهتی موس  بیاریدا ویالیه  که ش بوو کۆمیسیۆنه و ھۆیه ر ئه به ر له ھه

   ).خۆ ربه سهتی کوردی  وه ر ده سه  بخرته
ن  الیه  له  زرادنی ی دامهدا بیار)30.9.1924( وتی ڕکه  له  که کۆمیسیۆنهتا  ره سه  

وه دا دامه)21.10.1924(  وتی ڕکه له و، دواتر  دراوه  وه ه-کان وه ته ی نه ه کۆمه   ، زرا
 .زراب دا دامه)30.9.1922(  وتی ڕکه له   ھاتووه دا  وه ره سه  لهی  وه کو ئه ک وه نه
ر  سهی )تی موس ی ویالیهپرسی  وه کۆمیسیۆنی تۆژینه(ی   ڕاشکاوانه  و دانپدانانه ئه
زگا  و ده خی ئه بایه  پ له و کی گرنگ  یه نامه گه کان، به هو ته ی نه ه کۆمه    به
تی  واوی ویالیه هت موس وی شاری تیکوردستان و کوردبوون  ، که یه تیه وه ودهن

  وه رکه ند سه چه  کان له وه ته ی نه ه ی کۆمه و بیاره ئه. لمنت سه موس ده
  نه تورک و  نه  کات که ده  وه باسی ئه  کاتک که ک الیه  لهڕوو،  خاته کان ده یهڕاستی
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  له،  وه کانی خۆیانه خاکی وته  به  یان نییه ته و ویالیه بیش مافی لکاندنی ئه عاره
موس کوردن،   تی واوی دانیشتوانی ویالیه ته  کات که ده  وه باسی ئه  وه ی تریشهک الیه
  ته وه و ده ر ئه سه  بخرته  که ته ویالیه  ی که وه ش به که ھا بیاری کۆمیسیۆنه روه ھه

 ی یمانی سڤره پهی )64، 63، 62(کانی  نده به ی گوره  بهنیاز وابوو   ی، که کوردییه
. زرت باکووری کوردستان دامه ر خاکی  سه شک له به   دا له)10.8.1920(  وتی ڕکه

شاری   به  ته و ویالیه کانی ئه واوی شارو شارۆچکه ته  ت که ش پمان ده وه ئه
ی  نه یاند ڕاگهو  ئه. کوردستاننباشووری     ر به سه کورد وخاکی   وه یشه- موس
 و ر دنیابوون به ر له ھه: بین  ی که ڕه و باوه ئه  نته یه مانگه کان، ده وه ته ی نه ه کۆمه
ۆژینه کان و وه ته نهی  ه واوی کۆمه ڕی ته باوه ی یکوردستان  به  که وه کۆمیسیۆنی ت

پشنیاری   کردبوو که  که کۆمیسیۆنه  تی موس بوو، وای له واوی ویالیه بوونی ته
، و کوردی  تی وه ر ده سه  بخرته  وه کانیه شاره واوی هت  به  ته و ویالیه بکات ئه  وه ئه

  . رکرد ی ده نه یاند ڕاگهو  یش ئه- کان وه ته ی نه ه کۆمه
   

ندی، سکرتری پشووی پارتی دیموکراتی کوردستانی  فکه ره دکتۆر سادقی شه  
  وه مژووی بزووتنه  کورته(رتووکی  ی په)120- 119(کانی  ڕه الپه  ئران، له

ی  دا کشه)1925(ھاری سای  کۆتایی به  له: (ت دا، ده)کانی کورد تییه وایه ته هن
ن  په  هڕوونک  وه. ئراق کۆتایی ھات  تی موس به رمی ویالیه لکانی فه پوه یمانی لۆزا

کان  وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه ی ئه هوان ڕهتی موسی  نووسی ویالیه چاره) 1923(
تی  ویالیه  یی نارده وه ته ی نونه وه کۆمیسیۆنکی لکۆینه  نه جومهن م ئه ئه. کردبوو
مانگی یه بۆماوه  م کۆمیسیۆنه ئه. موس ی  که ی سنه له) 1925(می سام شو  

. جنڤ نارد  کان له وه ته ی نه نی کۆمه نجومه خۆی بۆ ئه ڕاپۆرتیو،  وه مایه
تی  ی دانیشتوانی ویالیه زۆربه: (بوو هم ئه   ڕژهدوورو د  هڕاپۆرتم  کورتکراوی ئه

 نه و له تین وایه ته ستی نه ن ھه خاوه کورد وموسراقی  وایه ته ستی نه ھه  م شوتی ئ
ژر گوشاری  نجام له رئه کان سه وه ته ی نه نی کۆمه نجومه م ئه به.  بوونی نییه

دا پوه به  -1:  رجه م مه دکرد، بهن سه په ئراق به تی موسی  لکانی ویالیه ریتانیا
ه به ڕیوه شونی به و ک رێ یه زنجیره) رشت رپه سه(ک  ریتانیا وه تی به حکومه   رتی ب

مافی میللی دانیشتوانی  پاراستنی  کان پشنیار بکا، که وه ته ی نه نی کۆمه نجومه ئه
  ). ر بکا به سته تی موس ده کوردی ویالیه
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تی موس، بۆمان  ویالیه پرسیی  وه میسیۆنی تۆژینهی کۆ و بۆچوونه ئه ی گوره  به  
کان  کورده  ی که یهڕاستیو  ئه  یشتۆته کۆمیسیۆنی ناوبراو گه  وت که که رده ده

الی  ی بوون لهئراق  به ستکی  ھنن، ھیچ ھه پکده  که ته ی دانیشتوانی ویالیه زۆربه
تی  ویالیه(خاکی   و دوو خاکه ھیچ شتک ئه  ، چونکه تی موس نییه دانیشتوانی ویالیه

راق(خاکی و )موسویالیه وه ستبووه به نه  وه که یه ی به)ئ ،  واوی ته  بهتی موس 
نیشتمانی  خاک و)  دیاله سلمانی ورکوک،  ولر، که موس، دھۆک، ھه(  وه کانییه شاره

سرای  و به سوننهبی  غدای عاره تی به دوو ویالیه  له  ئراق که مان کاتدا ھه  لهکوردن، 
ی  یه نامه گه و به ئه. ب بوون نیشتمانی عاره خاک وھات،  پکده  بی شیعه عاره
ڕوون ، بۆمان  ی پداوه ندی ئاماژه فکه ره دکتۆر سادقی شه  کان که وه ته ی نه ه کۆمه

  له  بووه شک نه به) 1925(ھاری سای  تی موس تا کۆتایی به ویالیه  که    وه کاته ده
بیارکی   ، بهکورد وزۆرو ب قایلبوونی  به  و مژووه ، دوای ئهئراق و

  ته ریتانیا خراوه کانی به نجامی گوشاره ئه  ، لهکان و وه ته نهی  ه ی کۆمه رانه روه نادادپه
ی  زۆربه  کات که شمان بۆ ده وه کان باسی ئه وه ته ی نه ه کۆمه. تی ئراق وه ر ده سه

رزیان  تی به کوردایه و تی وایه ته ستی نه ، ھهکوردن و  تی موس الیهدانیشتوانی وی
ندکردنی لکاندنی  سه کان دوای په وه ته ی نه ه ش کۆمه وانه ڕای ئه ره سه.  یه ھه

ی  وه رجی ئه ، مه وه بییه ئراقی عاره  به) تی موس ویالیه(باشووری کوردستان 
کی  یه که کو یه تی موس وه ی ویالیهکانی دانیشتوانی کورد مافه  دانابوو که

  که ته ویالیه    ر به سهکانی  واوی شاره شی بۆ ته نهو مافا رتی دابین بکرت، ئه به ڕوه به
    !کردبوو رھاوژ نه کی تری ل دهھیچ شار  نه موس وشاری   داواکردبوو، نه

    
تی  سیاسه ۆنۆمی وئۆت(ژر ناوی  وتارکدا له  له ،یی ران ساه دکتۆر کامه  

و،  وه ته دا بوکراوه)ولی تی ده سیاسه(گۆڤاری  ی )2(که له ژماره   ،دا)یی وه ته نونه
وهخۆ ربه سهیی  ڕه الپه) 24(کی  یه نامیلکه  دواتر له ی  رباره وه، ده ته دا دووباره بوکرا

نی کۆمیسیۆنی کا نامه گه به: (دا نووسیوتی)16-15(کانی  ڕه تی موس له الپه ویالیه
کان  وه ته ی نه ه ر داوای کۆمه سه له) 1923(سای  شون زانیاریدا که   ڕان به گه

 ن الیه  له  زرادنی دا بیاری دامه)30.9.1924( وتی ڕکه  له  که کۆمیسیۆنه(پکھات 
وه دا دامه)21.10.1924(  وتی ڕکه له  و، دراوه  وه ه- کان وه ته ی نه ه کۆمه ک  نه  ، زرا

-زراب  دا دامه))1923ی سا  ی له وه به  ھاتووه دا  وه ره سه  له  ی که وه کو ئه وه



392    شاری موس  ییکوردستانتمژووی 

رمی  کی ھه بۆ خه) تی موس ویالیه(ری  روه مافی سه  نامانه گه و به ئه). رسیم ده
ر  سه ئراق ھیچ مافکی به:  ت نامانه ده گه و به لهک  یه. لمنن سه کوردستان ده

  ).وه گرته یش باشووری کوردستان ده-تی موس ، ویالیه  نیه  وه سهتی مو ویالیه
  نت که یه گه ده  وه ، مانای ئه ی پکردووه یی ئاماژه ران ساه دکتۆر کامه  ی که وه ئه  

ۆژینه تی موس  که ویالیه  ڕی وابووه تی موس، باوه ی ویالیهپرسی  وه کۆمیسیۆنی ت
 خاک و)  دیاله سلمانی ورکوک،  ولر، که موس، دھۆک، ھه(  وه کانیه واوی شاره ته  به

نیا بۆ دانیشتوانی  ته  به  ته و ویالیه ری ئه روه مافی سه  نیشتمانی کوردن، بۆیه
    ر به سهی  که کانی کۆمیسیۆنه نامه هگ ھا به روه ھه.  وه ڕنته گه رمی کوردستان ده ھه

تی  وه ده  کات، که ده  وه باسی ئه ئاشکرا  بهو   ڕاشکاوانهکان زۆر  وه ته ی نه ه کۆمه
و  ئه  نته یه مان گه ش ده مه ، ئه نییه  وه ه-تی موس ر ویالیه سه ئراق ھیچ مافکی به

ته،  و ویالیه خاککی ئه  ھیچ بسته  نه و ھیچ شارک  ک بین نه الیه  له  ی که ڕه باوه
کیش  یه ھیچ شوه به    بین  وه ی تریشهک الیه  له،  بووینه شارو خاکی ئراق نه
ھیچ   نه ئراق و خاکی  له  شک بووه به  ، نه)تی موس ویالیه(باشووری کوردستان 

یی، زۆر  ران ساه کۆتاییشدا دکتۆر کامه  له.  وه ستبووه ی به و وته کیش به یهندی پوه
ووری تی موس باش ویالیه(: ت ده  بت کات که رده بۆچوونی خۆشی ده ئاشکرا  به

ی یکوردستانتکوردتیی و   و به ئهتی  تایبهش بۆچوونی  هم ، ئه )وه گرته کوردستان ده
   .   لمنت سه ده   که ته واوی ویالیه شاری موس و ته

   
ی ستن پشت به  بهدا، )چیم دی(می  که رگی یه ی به)131(ڕه  الپه  د خواجه، له حمه ئه  
 دا، که)30.11.1922(ی ڕۆژی )6(کوردستان ژماره  ڕۆژی ی ڕۆژنامه   به

ه باره ریگرتوه، سه غداوه وه کانی به نامهڕۆژ  کک له یهله ناوبراو  ی ڕۆژنامه   ت ب
ئاسوری له  ب و عارهرانی ئینگلیز، تورک،  کانی نونه بۆچوونه و لدوان

  - :تنووس ، ده)لۆزان(ی  کردن بۆ کۆنگره کانی خۆئاماده وه کۆبوونه 
زۆرییان کوردن   به و ب نین ره تی موس عا ی والیه وه ر ئه به له: ری تورک نونه -1
  .وه به تورک بت بدرته ئه
تکی  بت حکومه ئه. دا وتکی ئاسورییه موس له بناغه: ری ئاسوری نونه -2

  . ی ئاسوری تدا دروست بکرتخۆ ربه سه
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تی موس  کانی ویالیه هشار. ن م قسانه ببناغه ئه: ر پاشا عفه ری ئراق جه نونه -3
کان  سوندخۆره –ته  که حکومه)  سڤره(یمانی  پی په کوردن، به و ھی کورده

تکی  تکیان بب، ئستا خۆیان حکومه یی حکومهخۆ ربه سه بت به بیاریان داوه ئه
تی  راق، که ویالیهتی ئ یشدا حکومه  مه ڵ ئه گه له. وه ناوه پکه  ڕکوپکیانواو  ته

رامی خۆیان  رخان کردن، که بتوانن مه شی خۆی دانابوو، ساکی بۆ ته به  موسی به
  ). ڵ ئراقدا بژین، یان به جیاوازی گه ی له وه ن بۆ ئه پیشان بده

ی گرنگن بۆ  نامه گه ئراقی به و رپرسانی تورکی، ئاسووری ی به نهو لدوانا ئه  
 ک الیه  لهتی موس،  کوردستانی بوونی شارو ویالیه و لماندنی کوردبوون سه

  که  کات که ده  وه باسی ئه   ڕاشکاوانه، زۆر )ت ئینینۆ عیسمه(تی تورک  وه ری ده نونه
ری  نونه  وهب نین،  عاره کوردن وتی موس  ی زۆری دانیشتوانی ویالیه زۆربه

ناوی  بوو بهب  ز عاره گه ڕه  یان بهکوردکی خۆفرۆش   تی ئراقیش که وه ده
رۆک  رگری ئراقی بوو دواتریش سه زیری به تا وه ره و سه  )ری سکه ر عه عفه جه(

واوی  ته  و پی گوتبوو که وه ت ئینینۆی دابووه می عیسمه زیرانی ئراق، وه وه
  نت که یه گه ده  وه ش ھه مه ئه. کوردن و  کوردهتی موس ھی  کانی ویالیه شاره

موس، دھۆک، (  وه کانییه شاره واوی ته  به،  نیشتمانی کورده خاک وتی موس  ویالیه
ب  عاره  خۆ بهری  سکه ر عه عفه جه  ی که وه ئه).  دیاله سلمانی ورکوک،  ولر، که ھه

کی س  یه نامه گه کو به توانرت وه ، ده خه کی پ بایه یه گه ، به ی پکردووه ئاماژهزان 
ری بۆ  سکه ر عه عفه بیش دابنرت، چونکه جه ره عا تورکی و،  تی وه نی نوده الیه
یمانکی  په  به  کان ئاماژه ئاشوورییه تورک وو داواکانی  ی بانگشه وه رچدانه رپه به

ڤره کو په تی وه وه نوده ته  بات، که ده  یمانی سندخۆره  ودا  یه یماننامه و په کان له سو
  .تی موس ویالیه  له  ی کوردی کردووهخۆ ربه سهدنی وتکی زران دامه دانیان به

بی  ره انی عاک نامهڕۆژ  له  که  ک داوه یه نامه گه به  ی به ئاماژه  د خواجه حمه ھا ئه روه ھه
یمانی  کردن بۆ په کانی خۆئاماده وه کۆبوونه  ری ئراقیش له ، نونهو رگیراون غدا وه به

نات  کوردن وتی موس ھی  کانی ویالیه شاره  کات که ده  وه لۆزان، خۆی باسی ئه
،  بی بوایه عاره ئراقی ور شاری موس شارکی  گه خۆ ئه. ب یان ئراقن ره ھی عا

ش  که بییه عاره  نامهڕۆژم  ھه ئراق وری  م نونه ک ھه ب ھیچ دوو دییه  وکاته ئه
واوی  بۆ ناوی ته  کرد که یان لده وه یی ئه و گله وه دایه رییان ده سکه ر عه عفه می جه وه

بی و  ی عاره شارو ناوچه  و به شاری کوردی بردووه  بهتی موس  کانی ویالیه شاره
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ر  عفه ی جه و گفتوگۆیه ئه  ی که بییه عاره  نامهڕۆژو  نگی ئه م بده به ! بردووه ئراقی نه
و بۆ کورد  که یه ، ئاماژه وه ری بوکردۆته سکه عه  تیی شاری موستیی و کوردستان
  .  تی موس ویالیه    ر به سهکانی تری  واوی شاره ته
   

ھل ان االعتراف القانوني (رتووکی  ی په)26(  ڕه الپه  تۆفیق، له ست ربه سهدکتۆر   
ام انه حق .. بحق تقریر المصیر للشعب الکوردي معناه االنفصال؟ ام) الدستوري(

کان  وه ته ی نه ه کۆمه  دا کۆمیسیۆنک له30.9.1924  له: (دا، نووسیوتی)مشروع
کانی کوردستانی ئراق  داگیرکراوه  بارودۆخی ناوچه  له  وه پکھات بۆ تۆژینه

نجام  ئه ڕیفراندۆمک  که  وه کرده  وه ر ئه سه ختی له جه  یه و لیژنه ، ئه)موس(تی  ویالیه
  ). کان وه ته ی نه ه رشتی کۆمه رپه سه  ت بهسای دانا بۆ قۆناغی ماندا) 25(بدرت و 

وه ره سه  لهتۆفیق  ست ربه سهدکتۆر    ناوبردنی  بت به رده بۆچوونی خۆی ده  تا
کانی  واوی شاره ته   پی وایهویش  ئه  واته تی موس، که یهویال  کوردستانی ئراق به

دواییدا دکتۆر   له. ننکوردستاباشووری     ر به سهتی موس شاری کوردین و  الیهوی
تی  کانی ویالیه بۆ کورده ڕیفراندۆمکنجامدانی  ر باسی ئه سه   وه دته ست ربه سه

ی  ه کۆمه    ر به سهن کۆمیسیۆنکی  الیه  هش که ل  یفراندۆمهڕ م  ئه ،موس و
تی  ویالیه(کانی باشووری کوردستان  واوی شاره ته ،درت نجام ده ئه  کان وه ته نه

موس (تهگر ده شوه  کۆمیسیۆنه م ، ئه وهخت  ش پ)ی دیاریکردووه) 25بۆ   سا
کو  روه ، ھه وه کانه وه ته ی نه ه رشتی کۆمه رپه سه  ماندات به) چاودریکردن(قۆناغی 

ی  خت ماوه پشوه  ن، بۆیه ده یی دهخۆ ربه سهنگ بۆ  کان ده کورده  ی که وه دنیا بت له
کۆمیسیۆنی زراندنی  دامه  ت به باره م سه به.  دیاریکردووه ساڵ) 25(  مانداتی به

دا )21.10.1924(  وتی ڕکه له   که ، کۆمیسیۆنهتی موس ی پرسی ویالیه وه تۆژینه
دا )30.9.1924( وتی ڕکه له کان  وه ته ی نه ه کۆمه  ی که وه ، دوای ئه زراوه دامه

دکتۆر   ی که وه کو ئه ک وه ، نهزراندنی کۆمیسیۆنکی سقۆی دا بیاری دامه
  .  زراب دا دامه)30.9.1924(  وتی ڕکه له   نووسیوتی گوایه ست ربه سه

   
ة (رتووکی  ی په)20(  ڕه الپه  تۆفیق، له ست ربه سهدکتۆر    الفیدرالیة الکوردستانی

  هک) 64(ی  ی ماده رباره ده: (دا، نووسیوتی)والتوقعات المستقبلیة دراسة قانونیة
 بیاردان له  مافی خۆی له کورد وی  وه ته بوونی نه  به  یهڕاستیی دانپیانانکی  که قه ده
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ر کوردستانی ئۆتۆنۆمدا  وت که که رده دا ده)64(قی خای  ده  نووسی خۆی، له چاره 
ت  باره نووسی خۆی بکات سه مافی بیاردانی چاره و ییخۆ ربه سهداوای   یه بۆی ھه

دی پوه  به ه تا لکاندنی ویالیه ھه(  هتورکیا و   کانی داھاتووی به هین   تی موس وات
  ).   بت دروست ده  ی که و کوردستانه به) کوردستانی ئراق

،  ی پکردووه تۆفیق ئاماژه ست ربه سهدکتۆر   ی که یه نامه گه و به ئه ی گوره  به  
ی  یماننامه ی په)64(ی  ھۆی ماده کان به وه ته ی نه ه کۆمه  وت که که رده بۆمان ده

موس، دھۆک، (کانی  شاره تی موس به  واوی ویالیه ته  نت که دا ده وه ، دان به سڤره
مافی   ، بۆیهستاننخاکی کورد ی کوردی وشار)  دیاله  رکوک، سلمانی و کهولر،  ھه
تی موس  ویالیه و  سڤرهی  یماننامه ی ناو په ی کوردستانی دانپدانراو وه کگرتنه یه
کانی  واوی شاره ته  بوایه کان پی وانه وه ته ی نه ه ر کۆمه گه خۆ ئه. لمنت سه ده

رگیز بیاری  ھه  وه خاکی کوردن، ئه   وه یشه-شاری موسل  تی موس به ویالیه
و  ڵ ئه گه بت له ی ھه وه کگرتنه مافی یه  ته و ویالیه واوی ئه ته  دا که ده ی نه وه ئه
 دا  وه ره سه  لهیمانی ناوبراو  په ی گوره  به  که) باکووری کوردستان(ی  ردستانهکو
  .  زرایه دامه  بووایه ده
   

فراندۆمی  رباره کدا ده یه نامیلکه  اکبیرانی کوردستان، لهڕوون  ک له یه سته ده    ڕی
ه باره سه: ( دا نووسیویانه)13(  ڕه له الپه) رانبین ر نیگه گه ئه  قمانه ھه(ناوی  به   ت ب

دا، که له )1925(له مانگی شوباتی  ڕاپۆرتکدا  کان له وه ته ی نه ه ی کورد، کۆمه کشه
  :ی تدابوو م خانه ، ئه وه رزکرایه ریتانیا به بۆ به  هو  کوردستانه

کی  هرتی به ڕوه بهب  له ئراق، ده  ن مانداته ریتانیا خاوه ی به وه ر ئه به له -1
  .ربکات به سته کان ده کوردهخۆیی بۆ 

تی موس، کورد پکدنن،  ی دانیشتوانی ویالیه زۆرینه  وه هز گه ڕهڕووی  له -2
تی  و ھیچ کاتکیش ویالیه تکی کوردی دروستبکرێ وه ده  بۆیه پویسته

 ). ئراق  بووه له شک نه موس به
واوی  ، تهو بن رده بۆچوونی خۆیان ده   ڕاشکاوانهزۆر   ه،ڕۆشنبیر  ه و کۆمه ئه  

و  دیاله ،سلمانیرکوک،  ولر، که موس، دھۆک، ھه: کانی شاره  تی موس به ویالیه
  ئاماژه  ه،ڕۆشنبیر  ه و کۆمه ھا ئه روه زانن، ھه کوردستان ده  کی تر به یه ند ناوچه چه
ی  زۆربه  ، کهنت دا ده هڕاستیو  دان به  ن که که کان ده وه ته ی نه ه کۆمه ڕاپۆرتکی به
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  کات که ، داواش دهکوردن و  وه ییهز گه ڕه ڕووی  تی موس له دانیشتوانی ویالیه
ی  وه کۆمیسیۆنی تۆژینه.  زرت دا دامه ته و ویالیه ی کوردی لهخۆ ربه سهتکی  وه ده

کاتکیشدا  ھیچ له   کان، پیان وایه وه ته ی نه ه کۆمه تی موس و پرسی ویالیه
و  ئه ی گوره  به. وتی ئراق  له  بووه شک نه ک یان به یه موس پارچه تی ویالیه
ھیچ   به  نن، که دا ده وه دان به  تی تریش که وه ی نوده نامه گه ندین به و چه هڕاپۆرت
وتی ئراق،   له  بووه شک نه تی موس به مکدا ویالیه رده سه ھیچ له  و ک یه شوه

مکدا  رده سه و ھیچ کات له   وه کانیه شاره واوی ته  بهموس  تی مادامیش ویالیه
  ته و ویالیه کانی ئه شاره  ھیچ شارکیش له  واته ئراق، که  بت له بوو شک نه به
شکی ئراق  ، شارک یان به) دیاله سلمانی ورکوک،  ولر، که موس، دھۆک، ھه(

 !.  بووینه نه
   

دا، 6.6.1926له : ( دا نووسیویانه)14(  ڕه الپه  له  ڕۆشنبیره  ه و کۆمه ھا ئه روه ھه  
ندکردو  سه ی په)تورکیاو  ئراقا، ریتانی به(ی نوان   وتننامه ڕککهکان  وه ته ی نه ه کۆمه

ه. تی ئراق کرا وه قای ده تی موس جوتبه رمی ویالیه فه  به و واوی ته  بهوجا  ئه   وات
ر  ی کوردی خرایه سه-تی موس ساڵ ویالیه) 5(  پاش دروستبوونی ئراق به

  ).   ئراق
زراندنی  دامه ر  سه ساڵ به) 5(ڕبوونی  تی موس دوای تپه ویالیه  کاتک که  
تی  ردوو ویالیه ھه  له  ، که ناوی ئراق به  هریتانیا و به ن الیه  لهبی  تکی عاره وه ده
  و وته زۆر به ھات، به پکده  ی شیعهب سرای عاره و به   بی سوننه غدای عاره به
ب  ره  ک شارو خاکی عا یه ند ناوچه بت شارک یان چه بکنرت، بۆ ده  وه ستکرده ده

گیرکه ره م، عا رده ھه  که کاتکدا  له  وه بن؟ ئه  کوردستان وری خاکی  المارده رو په ب دا
کوردستانی  کورد وی  ، ئمه وه وانه پچه به.  ی دراوس بووینه کانی دیکه وه ته نه
، و المار دراوین م په رده کو ھه ه، ب داوه کانی ترمان نه وه ته الماری خاکی نه رگیز په ھه

و  زراندنی ئه دوای دامه  که) باشووری کوردستان(تی موس  خاکی ویالیه  له  جگه
وه به  وته ی گرنگی  و ناوچه ارندین ش ، چه وه   ئراقه  به  ب قایلبوونی خۆمان لکنرا

پشتر   ھتد که و عدیه ، سه سان، زڕباتیه ، جه رهد وال، به قین، جله ، خانه کو دیاله وه
گیرکرابوون  وه به ن عاره الیه  لهزۆر  به غداو  کانی به ته ر ویالیه سه  ، خرابوونهو دا
ر  ی به دستانیانهکور  و شارو ناوچه دابینی ئه  نیا به کان ته به ره عا. بی سرای عاره به
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دا )16.12.1925( ڕۆژیله   که) باشووری کوردستان(تی موس  لکاندنی ویالیه  له
کو دوای  ستان، به وه ر وتی ئراق نه سه  کان خرایه وه ته ی نه ه بیارکی کۆمه  به 

اتر ی، دو که ره وروبه ده موس وبکردنی شاری  ره عا به  ستان به تا ھه ره سه  که لکاندنه
رکوک  و که ره به  وه یشه- مرین حه  له رکوک و کهو  ره به  وه ه-له الی موس  ره به  ره به
واو  کی ته یه شه ڕه ھه  بکردنی کوردستان بووه عاره تاوای لھات به. نگاویان نا ھه
دار به مه بکردن  عاره کانی به شه ڕه ھه و ترسی بوو مه وه کوردستان و، ئهر  سه ترسی
و،   وه ی گرته په قوشته و گه خمور، گور، دیبه راج، مه قهکوردستان  کورد ور  سه له
  وه خته ولری پایته ھه  ترک له کیلۆمه) 15(ی  نزیکهنیا  ته  گوندی پیرداود که  یشته گه

  .     دووره
   

ۆپۆله بایه(رتووکی  ی په)138(  ڕه الپه  زا تۆفیق تالیب، له دکتۆر جه   تیکیی  خی جی
ی )120(  ڕه الپه  ی بهستن پشت به  بهداو )رمی کوردستانی ئراق شتوانی ھهدانی
  کهحوسن  ڵفاز ب ناوداری عاره مژوونووسیی )مشکلة الموصل(رتووکی  په
ی 1924بینین کۆمیسیۆنی سای  وه دواوه، ده ڕینه ختک بگه ر نه گه ئه: (ت ده

وه نرابوو،  گیروگرفتی موس پکه رکردنی سه کان که بۆ چاره وه ته ی نه ه کۆمه
  ). نه کردبوو زه مه% 21تی موسی به  بی ویالیه ره عا  ی ڕژه

کان بۆ  وه ته ی نه ه که کۆمیسیۆنی کۆمه%) 21(  ی ڕژهو  ئه  پم وانییه  نده رچه ھه  
دکتۆر   ، چونکه واش نیه و بت ڕاستکردبت   نده زه ی مه-تی موس بی ویالیه عاره

کان،  وه ته ی نه ه مان کومیسیۆنی کۆمه ھه  ستنی به پشتبه  حمانی قاسملو به دولهب عه
ده  تی موس به شی ویالیه شت به ھه  ش له وت به حه  که کۆمیسیۆنه نت،  کورد دا

ر بتوو  گه ئه. کوردن  ته و ویالیه ی دانیشتوانی ئه%)87.5(  که  ش مانای وایه مه ئه
کانیش  که جوله  که(  که جوله و نی، تورکمان رمه ، ئه و ئاشووریک کانی تری وه وه ته نه
ی  هنزیک  گاته موویان ده ھه  ی ڕژه  وه ری، ئه سه  ینه بخه)  ر کورد بووینه ھه
ژر گوشاری  له  واته که  نیه، ڕاستدنیایی   به و ش ناشت مه ئه  دا که%)130(

  ن به ی بیکه وه ، بۆ ئه هتی موس دانراو هبی ویالی بۆ عاره   یه ڕژهو  ریتانیا ئه به
. وکاتی بی ئه ئراقی عاره  به  کوردستانییه  ته و ویالیه ک بۆ لکاندنی ئه یهۆبیان
 ن الیه  لهتی موس  کانی ویالیه به ی عاره ژماره و  ڕژهی  ی ساختانه وه رزکردنه به

ی بوونی شارو یکوردستان و کی تری کوردبوون یه گه ، به وه کانه وه ته ی نه ه کۆمه
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، ڕوسیاناوبانگی  مژوونوسی به  بۆ نموونه. نت یه گه تی موس ده واوی ویالیه ته
کورد (ژر ناوی  وتارکی خۆیدا لهی )116(  ڕه الپه  له ڤالزاری ڤیچ میخائیل سیمیۆنه

ند وتارکی  چه(رتووکی  ی په)146- 103(کانی  ڕه الپه  له  دا که)کوردستان و
).  بووه% 93.75باشووری کوردستان   کورد له  ی ڕژه: (نووسیوتی ،دا)دناسیکور

بت  ، ده ی داناوه-تی موس الزاریڤ بۆ کوردی ویالیه  که ی یه ڕژهو  ئه ی گوره  به
  کات، چونکه ڕ نه تپه   دا%)2.2(وه له  الی زۆره به  که ته بی ویالیه ره عا  ی ڕژه

کورد،   له  تی موس بریتی بووه یی ویالیه وه ته ی نه ھاتهزانین پک موومان ده ھه
و  ر کورد بووینه کان ھه که جووله(  که جووله ب و عارهمک  که ئاشووری، تورکمان،

ر  گه ، ئه)نن کورد داده  ر خۆیان به ئیسرائیل ھه  له  رکردنیشیان ئستاکه دوای ده
گریمان   دا،%)98- 97(  گاته یان ده که  ڕژه  وه بن ئه  وه که یه  کانی تر به وه ته نه کورد و

تی موس دانیشتووی ناو شاری موس بووبن،  کانی ویالیه به موو عاره ر ھه گه ئه
و   ی ڕژهی %)  )10کو له ی ناو شار، به ر ناتوانن زۆرینه ک ھه نه  وه ئه دانیشتوانی نا

  ی ڕژهئاست   ب له عاره  ی ڕژهر  گه ی ئه ئه  باشه!! ن ڕ بکه شاری موس تپه
و %)5(یان بۆ  که  ڕژه  وانه له  وکاته رگرین، ئه واوی پارزگای موس وه دانیشتوانی ته

و  که ی دانیشتوانی شارک بتوانن شاره%)5(  که کاتکدا  له!!  وه متریش نزم بته که
یشتوانی ی کوردی دان%)92-90(ی  ، نزیکهو رن بۆخۆیان به   که ته ویالیه واوی ته
  به ره و عا ری ئه روه بت دادپه پشتگوێ بخرن، ده  و ش بکرن ببه  ته و ویالیهو شار ئه
       کوێ بت؟؟؟؟ له  موسمانانهناو  به

    
 کورد و(رتووکی  ی په)22-21(کانی  ڕه الپه  کر، له بوبه د عوسمان ئه حمه دکتۆر ئه  

سایکس (ی  یماننامه پی په به: (نووسیوتی) ه وتارکی مژووییدا کۆمه  کوردستان له
  وه ه)1915( سای  لهوا  ی تدابوون ئهڕوسیانساو  ڕه فه ریتانیا و به  که) پیکۆ

پی  به. شدا دوا مۆری لدرابوو)1916(ھاری  به  له  کرابوو وه  وه یه باره گڤتوگۆی له
 ڕوسیاشی  به  وره گه  ره ھهرتی  رت، که س که   کوردستان کرابووه  یه یماننامه و په ئه

تا  باشوور  لهرزنجان  ئه و ڕۆم رزه باکووری ئه  کوردستانی باکوور له  بوو، که
 ھک به  به) ورم(ش بۆ سنووری گۆمی تی ڕۆژھه  ر، له ی ئیبنی عومه زیره جه

 ،ڕۆم رزه ئه ،دلیس به ،ک وان کانی کوردستان وه ت، شارهڕوا باکووری ئامددا ده 
وانی  و ئه زید بایه ،ت عره سه ،ن عده مه ،) نی رغه ئه( یل رغه ئه ،خنس ،رجیش ئه ،موش
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و  له  نسایه ڕه رتی فه رچی که بوون، ھه دا دهڕوسیارتی  نو که موو له ش  ھه دیکه
  ش، له ھی دیکه و ئۆرفه ،بیرجیک ر،ک اربهی کوردستان پکھاتبوو، دی شارانه

 سنووری خوارووی موس وتی  کی زۆری ویالیهش و به ئاواشداڕۆژکوردستانی 
موس، دھۆک، :  ی گرتبۆوه و شارانه ئه رکوک و  که خواروویتاکو  ڕوسیارتی  که

نسا بوو،  ڕه شی فه ش به ھی دیکه سلمانی ورکوک،  ، که ڕواندزولر،  ئامدی، ھه
اکووری ب رکوک تا که خوارووی  له) کوردستان(ی وتی کوردان  ی دیکه که رته که

ی کوردی  ندێ شاری دیکه الرو ھه که ،کفری و،خورماتو ،قین و تا خانه باقووبه
 وتنی ڕککهپی  بوون به نیاز به  بوو که  بییه ره عا  و وته شی ئه به  وه ، ئه وه گرته ده

  ).زرنن ناوبانگ دایمه ریتانیایی به و مکماھۆنی به ریف حوسن شه
ی  د عوسمان ئاماژه حمه دکتۆر ئه  ، که)سایکس پیکۆ( ی یماننامه په ی گوره به  

رکوک، سلمانی و  ، که ڕواندزولر،  موس، دھۆک، ئامدی، ھه(کانی  ، شاره پکردووه
ن، )تی موس ویالیه(، شارو خاکی باشووری کوردستان )کی تریش یه کهچند شارۆ چه

ئراق   جیا له تی موسی به باسی ویالیه ک الیه  لهی سایکس پیکۆ  یماننامه په  چونکه
باشووری     ر به سهکو شارکی  شاری موس وهناوی   وه ی تریشهک الیه  له،  کردووه

و  ئه ی گوره  بهوت  که رده بۆمان ده  واته که.  ھاتووه) تی موس ویالیه(کوردستان 
تی  هویالی(باشووری کوردستان     ر به سهشاری موس شارکی کوردی و   یمانه، په

بووه) موس   .  
   

: ت دا، ده رچاوه مان سه ی ھه)24(  ڕه الپه  کر، له بوبه د عوسمان ئه حمه دکتۆر ئه  
تی خۆی  ی تایبه واره مافی کورد دانابوو قه  ی دانی به یه و شوه به  یمانی سڤره په(

ندی  وا به و، ئهسک بو م ته که ندی یه پی به ی به که پانتاییه  نده رچه زرن، ھه دابمه
ر  تی موسی بۆسه موو ویالیه ری ھه سه خستنه کورد ویی خۆ ربه سهم مافی  سیه

  ). لماندبوو سه  ییهخۆ ربه سه  واره و قه ئه
،   یمانی سڤره په  می ندی سیه ی به بهستن پشت به  بهد عوسمان،  حمه دکتۆر ئه  

لی باشووری کوردستان  گه  ی دابوو به هو مافی ئه  یمانه و په کات که ئه ده  وه باسی ئه
  تی موس که واوی ویالیه ، تهو بت خۆ ربه سهدواڕۆژدا   له  که ،)تی موس ویالیه(

،  وه گرته ی ده) دیاله و ، دھۆک رکوک، سلمانی ولر، که موس، ھه(کانی  وکاتی شاره ئه
. کورد دانی پدانرابووباکووری کوردستان بۆ   له  ی که و نیشتمانه ر ئه سه  بخرنه
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ه ، ئه بدیبایه  ڕۆشنایی  یمانی سیڤره ر بتوو په گه وت، ئه که رده شدا بۆمان ده لره    وکات
کی یش ھه- شاری موسوه مایه کوردستانی ده کوردی و  ر به شار .     

   
دا،  رچاوه مان سه ی ھه)36(  ڕه الپه  کر، له بوبه د عوسمان ئه حمه دکتۆر ئه  

ڤره ی په)64(  ی ماده  که  بوو ت نه ڕکه روا به ھه  دیاره: (یوتینووس یمانی س  
 و کات ده) باشووری کوردستان(موس تی  مافی کوردی ویالیه  تی باس له تایبه به

دا باسی کوردستان  یه یماننامه و په ر له ھه  ی که کوردییه  ته وه و ده ر ئه سه  بچته
  ).   ی کراوهزراندن کات، باسی دامه ده
ه  ته تایبه  کات که مان بۆ ده هیمانی سڤر ی په)64(  ی مادهد، باسی  حمه دکتۆر ئه     ب

  ته، و ویالیه بت ئه ده  که  وه کاته ده  وه ر ئه سه خت له جه  که یمانه ، پهموس وتی  ویالیه
باکووری   زراندنی نیشتمانکی کوردی له ر دامه سه ڕبوونی ساک به دوای تپه له

ی  گوره  به  ، دیاره وه ی کوردستان بلکنرته یهخۆ ربه سه  شه و به کوردستان، به
واوی  ، ته تییه وه نوده  یماننامه و په رانی ئه ، واژۆکهو شداربووان بیروبۆچوونی به

،  شکی کوردستان بووه به کورد وخاکی   وه یشه- شاری موس  تی موس به ویالیه
 واوی ته  بهتی موس  دواڕۆژدا، ویالیه  له  ن که که ده  وه داوای ئه وان ئه  بۆیه
  .    که کوردییه  ته وه ر ده سه  ب ھاورکردنی ھیچ شارک، بخرته و به وه کانیه شاره

   
 کورد العراق تأریخھم(ر ناوی ژ وتارکیدا له می  شی سیه به  بودی، له لعه الم ئه سه  

ستی  به مه  بهناوبراو و،  ه)لی باباخان عه(رتووککی  وونیشانی پهنا که  ،دا)وتھجیرھم
، )4536(  ، ژماره)التأخي( ی ڕۆژنامهی )6(  ڕه الپه   له  رتووکه و په ڕووی ئه خستنه
،  وه ته ی بوکردۆ که می وتاره شی سیه به ،)17.7.2005( وتی ڕکه  ممه کشه یه ڕۆژی

ی سای )کاردۆ( ی ڕۆژنامهی )1216-1214(کانی  ڕه ی به الپهستن پشت به  بهو  ئه
ژر ناوی  باسکدا له له  بووه) کان وه ته ی نه ه کۆمه(رمی  فه ی ڕۆژنامه  ، که)1932(
  یه مشوه کاردۆ به ی ڕۆژنامهدا، )1925عصبة االمم وثیقة المجلس والعضویة، (

ه: (نووست هد و بت رده تی موس ده ی ویالیه هربار بیروبۆچوونی خۆی ده   پویست
ی  چوارچوه  سرا له غداو به کانی به ته ر ویالیه سه  تی موس بخرته ویالیه

ژر چاودری   بخرته  پویسته  یه واره و قه ھا ئه روه کی ئراقی داھاتوو، ھه یه واره قه
ی  کشه بوو بۆ کۆتایی ھنان به   و کۆمیسیۆنه بۆچونی ئه ش بیرو مه ئه. ریتانیا به
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ته که  کۆمیسیۆنه. موسیاریدا کوردستان بخره ر ده سه  ش براقی، چونکه وتی ئ  
موکوڕی  ئابووری ب که و کی سیاسی یه واره ان ناتوان قهب کوردست ئراق به
  ). پکبھنت

تر پش  که    وه کاته ڕوون دهبۆمان  ک الیه  لهکان،  وه ته ی نه ه ی کۆمه یه نامه گه و به ئه  
  له! بیش بووه ره خاکی عا  ، نهئراق و  له  شک بووه به  رگیز نه تی موس ھه ویالیه

 تی موس ی پرسی ویالیه وه کۆمیسیۆنی تۆژینهڕی  بیروباوه  وه ی تریشهک الیه
  لهم  ، به ئراق جیایه  له) باشووری کوردستان(تی موس  ویالیه  که  بووه،  وه ئه

ئراق، مافی ی  تازهتی  وه بوونی ده رگ نه مه جوانه و وونب پناوی ئیفلیج نه
شکی گرنگی خاکی  ، بهو پشت گویان  یان خسته- تی موس هکانی ویالی کوردستانییه

). سرا غداو به به(کانی  ته ویالیه  کانی ئراق واته به خاکی عاره  کوردستانیان گردا به
کان، باشووری  وه ته ی نه ه ی کۆمه رمییه فه  نامهڕۆژو  ئه ی گوره  به دیسان

نیشتمانی  خاک وبۆ   که  ی جوگرافین تی موس دوو زاراوه ویالیه کوردستان و
کبن،  ر یه تی موس ھه ویالیه کوردستان وکاردن، مادامیش باشووری  کورد به

رکوک،  ولر، که موس، دھۆک، ھه(تی موس  کانی ویالیه واوی شاره ته  واته که
  .   خاکی کوردستانن    ر به سه، شاری کوردی و ) ی و دیالهسلمان

   
إقلیم (رتووکی  ی په)154(  ڕه الپه  د، له مه لیل ئیسماعیل محه پرۆفیسۆر دکتۆر خه  

  ی بهستن پشت به  بهداو، )کوردستان العراق دراسات فی التکوین القومي للسکان
سألة الحدود بین الترکیا والعراق م(تقریر عصبة االمم (رتووکی  ی په)25(  ڕه الپه

ریدا  ت که که وکی شه کان ھه وه ته ی نه ه کۆمیسیۆنی کۆمه: (ت دا ده)1925لسنة 
ی  ناوچه  و باکوور له ره ئراق، به  ی که وه ئه  یشته ، تا گه و زاراوانه له  وه بۆ لکۆینه

ر  سه ، ھیت لهو  جلهدی ڕووباریر  سه ڕن یان تکریت له مرین تناپه چیاکانی حه
  ).  فورات ڕووباری

  له  که  و،  ی پکردووه لیل ئیسماعیل ئاماژه ی که دکتۆر خه یه گه و به ئه ی گوره  به  
ی  ه کۆمه    ر به سه  ی)تی موس ی پرسی ویالیه وه کۆمیسیۆنی تۆژینه( ن الیه
تانی بوونی شاری موس کوردس و کوردبوون مان کاتدا ھه  له،  رچووه کان ده وه ته نه
، و باکووری تکریت  وته که کم ده) 245(ی  نزیکهشاری موس   چونکه  لمنت،  سه ده

) 110(ی  نزیکه و ھیتشاری تی  باکووری خۆرھه  وته هک کم ده)360(ی  نزیکه
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نزیکترین شونی   وه که تحه فه  له( مرین چیاکانی حه  ترکیش باکووری زنجیره کیلۆمه
ت س ده  وه لییه نده ی مه چکهارۆنزیک ش  له  ، که) بۆ شاری موس  یه چیایه  زنجیره و ئه

 ی و شارۆچکه ڕگات ی شه قه نزیک  لهو باکووری خۆرئاوا دت تا  ره به و کات پده
ری خۆرئاوای  به  له  چیایه  و زنجیره ی ئه وه ر درژبوونه ، ھهکۆتایی پدت)  تحه فه(

گووترێ  پی ده  تحه ی فه شارۆچکه ڕاستی  سته ناری ده یان که  دیجله ڕووباری
  رگیز نه شاری موس ھه  وت که که رده ش بۆمان ده مه به. کحول چیای مه  زنجیره

،  کوردستانی بووه کوردی وکو شارکی  ، به ئراقی بووه  نه بی و ره عاشارکی 
 ڕووباریر  سه له) تکریت(   له  وه سنووری ئراق له الی باکووره  کاتک که  چونکه
کو  ، شارکی وهو فورات کۆتایی پ بت ڕووباریر  سه له) ھیت(  ، لهو  دیجله
کرد دا ئاماژه وه ره سه  کو له روه ھهیش - موسته کهبتر  دان کیلۆمه سه  به  مان پو  

و  کوردییبت شارکی  ر ده شاری موس ھه  واته وه، که و دوو شاره باکووری ئه
    . باشووری کوردستان بت    ر به سه

   
نینوی  –دھۆک (رتووکی  ی په)17(  ڕه الپه  د، له مه لیل ئیسماعیل محه دکتۆر خه  

ی )37(  ڕه الپه  ی بهستن پشت به  بهداو )دراسات في الخصائص الدیموغرافیة للسکان
: دا نووسیوتی)یةالترک –لجنة عصبة االمم، تقریر حول الحدود العراقیة (رتووکی  په
 تی ویالیه  بهی  وه کی توندوتۆتر بوو له یهندی پوه  هو  زیره جه  موس به ندی پوه(

ک  و باکوور بوو نه ره موس زۆرتر به  ڕامیاریی   ئاراسته ی وه ر ئه به له،  غداوه به
   ).باشوور

کوردستانی  و ، کوردبوون ی پکردووه ل ئاماژهلیل ئیسماعی دکتۆر خه  ی که وه ئه  
  ی موس به توندوتۆه  یهندی پوهو  ئه  نت، چونکه یه گه بوونی شاری موس ده

  وه بۆتانه  یان له که ناوه  که کان دوای داگیرکردنی ناوچه به عاره  بۆتان، که(  زیره جه
 و کترن خوشکی یه سته ردوو شار ده ھه  ت که مان پ ده وه ، ئه) زیره بۆ جه  گۆڕیوه

ی  ه کۆمیسیۆنی کۆمه  کاتک که. ک نیشتمانن خاکی یه و ن وه ته ک نه هی یھ
و  ره موس زۆرتر به  ڕامیاریی   ئاراسته  کات که مان بۆ ده وه کان، باسی ئه وه ته نه

ند ھۆکارکی  ش چه وه ئه  که    وه کاته ڕوون دهمان بۆ  وه ک باشوور، ئه نه  باکوور بووه
زی، مژوویی، زمان  گه ھاوڕه ندی پوهموویان گرنگتر  ھه  له  ، که یه تی خۆی ھه تایبه
 موس ووای  لکنزیکی ئاووھه  وهش،  نیشتمانی ھاوبه خاک وردووال کوردن،  ھه  که
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ی  که سنووره  ڵ ئراق، که گه ی له وه کتر نزیکترن له یه زۆر له  که)  زیره جه(بۆتان 
وه په مرین تنه چیاکانی حه  زنجیره و تکریت ھیت،  رگیز له ھه  وه الی باکووره له     .   ڕی
   

نینوی  –دھۆک (رتووکی  ی په )19(  ڕه الپه  د، له مه لیل ئیسماعیل محه دکتۆر خه  
کانی  ڕه الپه  ی بهستن پشت به  بهداو )دراسات في الخصائص الدیموغرافیة للسکان

دا )الترکیة –حدود العراقیة لجنة عصبة االمم، تقریر حول ال(رتووکی  په ی)52-69(
ن  بی ئاوه ره خاکی عا موس ونوان  ندی پوه ڕگای  ھا تاکه روه ھه: (نووسیوتی دا

  ).ی کوردن که ی دانیشتوانه زۆربه  ک که یه ناوچه  له  دانیشتوان بریتییه  به
که  یسیۆنهکۆم  بۆچوونی  که به    وه کاته ڕوون دهمان بۆ  وه لیل، ئه دکتۆر خه  دووباره  
خاکی  و موس به  دانه ئاوه  دانیشتوان  به  ی که یه و ناوچه ئه  نه  شاری موس، وه  نه

ونوان  ندی پوه ڕگایت  ده  که! ب نین ره خاکی عا  ، وه ستته به ده  وه به عاره  موس 
بی  ره عاشارکی   نه ئراق و ب و عارهخاکی   له  موس جیایه  واته بی، که خاکی عاره

خاکی     ر به سهکوردیی و شارکی   دا نامن که وه ، گومانیش له شارکی ئراقییه  نه و
 کورد ونوان  نیا له ر شاری موس ته سه له  کشه  ، چونکه باشووری کوردستانه

. بت شارکی کوردی بت ر ده بت، ھه بی نه شارکی عاره  که کاتکدا  له،  بدایه ره عا
خاکی  موس ونوان  ندی پوه ڕگای  کات تاکه ده  وه باسی ئه  که کۆمیسیۆنه  کات که

بۆمان   وه ی کوردن، ئه که ی دانیشتوانه زۆربه  ک که یه ناوچه  له  بنشین بریتییه عاره
کی  یه ناوچه  بی، چونکه ره ک عا نه  شاری موس شارکی کوردییه  لمن که سه ده

ر موس  گه ئه  واته که. کان بییه عاره  ناوچه موس وشاری نوان   وتۆته کوردنشین که
  ناوچه  به  )موس(  و شاره ئه  ش که و ناوچانه ئه و بت بی نه ره شارکی عا

  ناوچه موس ونوان شاری  رک له مپه له  واته کوردی بن، که  وه ستنه کان ببه بییه عاره
 کورد وخاکی   له  بریتییه  که  که یه چهش ناو ره مپه و له ئه  یه کان ھه بییه عاره

کوردستانی  کوردی وکان شاری  ره مپه له کاتکدا  له.  ر کوردن شی ھه که دانیشتوانه
کو شارکی  ، وه ره مپه و له باکووری یاخود پشت ئه  وتۆته که  ی چۆن موس که بن، ئه
 و موس کوردنشین ریو ر چوار ده ھه کاتکدا  له  وه د بکرت؟ ئه بی ناوزه عاره

  !   شکی خاکی کوردستان بن به
تی  ی ویالیه کشه(رتووکی  ی په)139(  ڕه الپه  یش له- حوسن ڵدکتۆر فاز  

ی بهستن پشت به  بهداو )موس  ینه یاری لیژنهبکۆوه ته نه    ر به سهی  وه ی ل  
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مدا  خای دووه  کانداو له یهت ایهز گه ڕه  تی گیروگرفته بابه  ، لهنووسیوتی کان کگرتووه یه
دانیشتوانی   وه ستته به کان ده بیه ره عا  مینه ر زه سه ی شاری موس به وه ئه: ( ھاتووه
کانیان شاری ڕگا کوردن ویان  زۆربه  که  یه و ناوچانه ئه  بی تدایه جی عاره نیشته

ر  سه خت له یش جه)سن حو ڵدکتۆر فاز(دا  لره).  ره سه له کوردنشینی تورک و
کان  بییه عاره  ناوچه  شاری موس له  ی که و ناوچانه ئه  ، که وه کاته مان شت ده ھه

  .   ی کوردین یان ناوچه ، زۆربه وه کاته جیاده
     

ی )6(  ی ژماره)141-137(کانی  ڕه الپه  د، له مه لیل ئیسماعیل محه دکتۆر خه  
 –کوردیة کرکوک في ظل الحقائق التاریخیة ( ژر ناوی لهدا وتارکی )االنفال(گۆڤاری 
  ی)11(  ڕه ی به الپهستن پشت به  بهدا )138(  ڕه الپه  و له دا نووسیوه)الجغرافیة

  وه ر ئه سه خت له جه نج هلیست: (دا نووسیوتی)تقریر لجنة عصبة األمم(رتووکی  په
یش )نبار ئه(  له و  جلهدی ڕووباریر  سه له) تکریت(  سنووری ئراق له  که  وه کاته ده
   ). فورات، کۆتایی پدت ڕووباریر  سه له

 – نج هست ی لیجو(ئینگلیزی  تناسی ڕۆژھه و ی مژوونووس که پی پناسه به   
Guy Le Strange (تنی  له  ، کهبوانی سان)ه کۆمه  و، دا ژیاوه)1933- 1854  ی

  له  ، موس شارکه ستوه بهسنووری ئراق  و بۆ ی ئه یه و پناسه بهکان پشتی  وه ته نه
 بی و ره عاک شارکی  ، نه نو خاکی کوردان  وته که ده کوردستان وکانی  شاره

  وته که دهکم )245(ری دوو  بهشاری موس   ئراق، چونکه  شک بووبت له به
   ، کهنبار تی ئه باکووری خۆرھه  وته که یش ده)کم320( و باکووری شاری تکریت
نبار  ئه و ردوو شاری تکریت ھه  له  وه ورهالی باکو بی له سنووری ئراقی عاره

وه  ، ئه وه م دوو شاره باکووری ئه  وته ر شارو خاکک بکه ھه  واته که.  کۆتایی پدت
شاری   خاکی کوردستانن به  کورد وکو نیشتمانی  بین، به شاری عاره  نه خاک و  نه

وه یشه- موس   !    
   

ی )6(  ی ژماره)141-137(کانی  ڕه الپه  د، له مه لیل ئیسماعیل محه دکتۆر خه  
 –کوردیة کرکوک في ظل الحقائق التاریخیة ( ژر ناوی لهدا وتارکی )االنفال(گۆڤاری 
  ی)109(  ڕه ی به الپهستن پشت به  بهدا )138(  ڕه الپه  و له دا نووسیوه)الجغرافیة

  ڕامیاریر بتوو سنووری  گه ئه: (دا نووسیوتی)جنة عصبة األممتقریر ل(رتووکی  په
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  وه کان، ئه وه ته ی نه وه ره سنووری جیاکه  توانرت بکرت به تی موس نه ویالیه
  ).   دا یه  ئاراستهو  به  تره مرین زۆرتر گونجاو کانی حه رزاییه به
مرین  کانی حه رزاییه کان، به وه ته ی نه ه ی کۆمه یه و پناسه به ستن پشت به  به  

کانی  شاره  واته ، که ه)باشووری کوردستان(تی موس  سنووری باشووری ویالیه
و سنووری باشووری نا له  دیاله سلمانی و،  رکوک ولر، که موس، دھۆک، ھه

بت شاری موس یش )تی موس ویالیه(  ڕامیاریسنووری  ی گوره  به .کوردستانن
  ک بت له یه تک پارچه ویالیه  وا نییه هڕر  ئاخر ھه! کوردستان    ر به هس  ر شارکه ھه

     !بت رکی کوردی و کوردستانی نهشا  ته و ویالیه ختی ئه چی پایته ، کهکوردستان و
    
دا )الشبک الکورد المنسیون(رتووکی  ی په)252(  ڕه الپه  ت، له وکه د شه حمه ئه  

لیل ئیسماعیل  بۆ وتارکی پرۆفیسۆر دکتۆر خه  نکردووهخا ی ته)3(  پاشکۆی ژماره
البعد القومي لمشکلة والیة الموصل دراسة في ضوء تقریر ( ژر ناوی لهد  مه محه

  ی)67(  ڕه کردن به الپه ئاماژه ویش به  ئه ،دا)1925لجنة عصبة االمم لسنة 
، )ر لجنة الموفدةعصبة االمم، مسألة الحدود بین ترکیا والعراق، تقری(رتووکی  په

دا نووسیوتی ی ڕاپۆرتهو  کان له وه ته ی نه ه ی کۆمه که کۆمیسیۆنه تی  ویالیه: (خۆی
 ھه: کانی شاره  لهک  ریه ھه  لهموس ،مانی، که موسر، سلت ولکدو رکوک پ ،

 )800(  ی به که ی دانیشتوانه ھا ژماره روه ، ھه تر دوجایه کیلۆمه) 78.900(ی  که پوانه
  ). مندرێ خه س ده زار که ھهد  شت سه ھه
واو کوردی  تکی ته تی موس ویالیه ویالیه  که  یه ھه  وه ڕمان به موومان باوه ھه  ئمه  

 و ، جوگرافیناس ڕیده ژوونووس، گهدان م سه  کو به ی کورد، به نیا ئمه ک ته ، نه بووه
تی  وه نوده ڕکخراویندین  چه و ب، تورک، فارس، بیانی ره وسی عانو نامهڕۆژ

کان  وه ته ی نه ه کو کۆمه تی وه وه نوده ڕکخراوکی  وه ئه. ھاوڕان  دا ڵ ئمه گه له
، )دھۆک+وا ینه نه(موس (کانی  شاره تی موس له ویالیه نت یه گه ڕایدهڕوونی  به
 و نیشاری کوردی  و شارانه واوی ئه ته  واته پکدت، که) رکوک که سلمانی وولر،  ھه
تی  ویالیه    ر به سهکانی  واوی شاره ته  که کاتکدا  لهخاکی کوردستانن،     ر به سه

ختی  پایته  خۆمان شاری موس، واته  موس، شاری کوردی بن، خۆ ناکرت ئمه
    !  خشین ب ببه ی عاره وه ته کو نه ری وه کی داگیرکه یه وه ته نه  خۆڕایی به  که به ته ویالیه
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جگری  کوردستان وی پارتی دیموکراتی )14(رپرسی لقی  و گۆران، به سره خه  
دا، )پارزگای موس کورد له(رتوکی  ی په)12- 11(کانی  ڕه الپه  پارزگاری موس، له

  تاوه ره سه له) تی موس ویالیه(نووسی باشووری کوردستانیش  چاره: (نووسیوتی
ی  یماننامه په ی ڕگه  لهش  وه ، ئه سترابۆوه به  هو  نهکوردستای  کانی دیکه شه به به 

تکی  وه کورد دابوو ده  ی به وه ی مافی ئه یماننامه و په ، ئه وه ه)1920(ی سای  سڤره
  ته وه ی ساک ده ، پاش ماوهو زرنن ی ئۆتۆنۆمی بۆخۆیان دابمهخۆ ربه سه

تک بت  وه ده  زرت، واته وردی دابمهی کخۆ ربه سهتکی  وه کو ده وه  که ئۆتۆنۆمییه
ر پنج پارزگای ئستا  ھه(تی موس  ویالیه تورکیا وکوردستانی   پکھاتبت له

  ).  رکوک، سلمانی و دھۆک ولر، که موس، ھه
ی دانی پدانرابوو باکووری  و کوردستانه ، ئه ی سڤره یماننامه په ی گوره  به  

وه، باشووری  گرته ی ده)باشووری کوردستان( تی موس ویالیه کوردستان و
.  دیاله دھۆک وولر،  رکوک، ھه کانی موس، سلمانی، که شاره  واته  کوردستانیش

موس شارکی گرنگی   ئستاکه  ج بکرایه جبه  یه یماننامه و په ر بتوو ئه گه ئه
 کورد و  واته که. ب بکرت عاره ی ئستای به یه و شوه ک به کوردستان بوو، نه

ۆ   و شاره، ی ئه وه ڕاندنه ن بۆ گه وڵ بده ھه  ریان پویسته سه کان، له کوردستانییه ب
  .  کوردستانه  شی دایکی نیشتمان که باوه

   
تی  کانی لکاندنی ویالیه ھۆکاره(رتووکی  ی په)92(  ڕه الپه  الم ناوخۆش، له سه  

ر  وتارکی پارزه  ی)22(  ڕه ی به الپهستن بهپشت   بهو، ) وه یه بی ره عراقی عه موس به
ند  چه  کوردستان له خوارووی کورد و و رچ چه( ژر ناوی لهاریق جامباز ت

ی گۆڤاری )12(  ژماره   له  ، که)ی ئینگلستاندا وه ره تی ده زاره نتکی وه دۆکیومه
ی  ی کۆنگره مهکارنا  له: (، نووسیوتی وه ته دا  بوکراوه)1994(ی سای )کاروان(

 :ڕوو خرایه  مجۆره تی موس به تی ویالیه تایبه ی کورد، به له سه ش، باسی مه قاھیره
تی ئراقی  حکومه  شک له به  و به وه ئراقه  سرن به کان ببه کوردییه  ناوچه: ک یه

  .بژمردرن
  ). یی کورد بکرتخۆ ربه سهو  وه نگری جیابوونه یاخود الیه: دوو

و  وه ستنه به دۆزی موس ده  کانیش دۆزی کورد، به ئینگلیزه و  قاھیرهی  کۆنگره  
، پشنیاری و کرت کان ده کوردییه  اسی ناوچهب  ، دوایی که وه کردۆته لکیان جیا نه
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  وه بته دهوونڕبۆمان   وه بت، ئه خۆ ربه سهوه یان  سترته ئراق ببه  به  ن که که ده  وه ئه
خاکی   بووه له شک نه تی موس، به ویالیه  کان واته کوردییه  رگیز ناوچه ھه  که

تی  ویالیه  کات که ده  وه پشنیاری ئه  ی قاھیره کاتک کۆنگره. وتی ئراقدا  ب و عاره
شک  پشتر به  واته ر ئراق که سه  ر بخرته گه ئه(ر ئراق  سه  موس یان بخرته

نگری  ، یان الیه) و وته ر ئه سه  کرت بخرته داوا ده  ئراق بۆیه  له  بووه نه
ته  و ویالیه ئه  که  وه تهب دهڕوونمیش بۆمان  پشنیاری دووه  له(یی کورد بن خۆ ربه سه
یی بۆ کوردی باشووری کوردستان خۆ ربه سهداوای   بۆیه  بووه ئراق نه    ر به سه

  که کاتکدا  له).  بووه  کان وسمانییهع  ی تورکه سته ژرده  ن، که که ده) تی موس ویالیه(
  وه ئراقه  به ب و عاره  کی به یهندی پوه چھی) تی موس ویالیه(ری کوردستان باشوو

ختی باشووری کوردستان  پایته  کو موس که بووبت، ناشکرت شارکی وه نه
   !بی و ئراقی بووبت عاره ، شارکی بووه) تی موس ویالیه(
   

ر  سه کورد به  یره مافی مژوویی غه(رتووکی  ی په)77(  ڕه الپه  وخۆش، لهالم نا سه  
ت  مۆ س ویالیه کانیش عراقی ئه عوسمانییه می رده سه  له: (ت دا ده)کوردستان

  به تی عاره ویالیه(غدا  تی به ویالیه) کان شیعه  به ره تی عا ویالیه(سرا  تی به ویالیه: بوو
وتی   کانیش، ئراق بریتی بوو له ری ئینگلیزه زه نه  تی موس، له ، ویالیه)کان یهسونی

ی  و کۆمیسیۆنه و ئه مه ئه. روو نوان دووزێ، کوردستانیش میسۆپۆتامیای سه
 ڕیفراندۆمیی سنوورو  له سه مه  له  وه بۆ لکۆینه یش، که - کان وه ته ی نه ه کۆمه

  ن، که که ده  وه ر ئه سه خت له ، جه که هناوچ  تی موس ناردبوویه دانیشتوانی ویالیه
سرا  غداو به تی به ردوو ویالیه ھه  ڕووی جوگرافیش له تا له تی موس ھه ویالیه
   ). جیایه

 و ، کوردستانی بوون ی پکردووه ژهالم ناوخۆش ئاما ر سه نووسه  ی که وه ئه  
م  ھه و کان ئینگلیزه بۆچوونی  م به ھه  نت، چونکه یه گه کوردبوونی شاری موس ده

تکی  ویالیه  که ته ، ویالیهتی موس ی پرسی ویالیه وه کۆمیسیۆنی تۆژینهبۆچوونی   به
.  سرا جیا بووه غداو به کانی به ته ویالیه  له  وه ڕووی جوگرافیشه تا له و ھهخۆ ربه سه

  هوات هئراق، ک  و جیا بت لهخۆ ربه سهتکی  تی موس ویالیه ویالیه  کاتکیش که
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    ر به سه و نیشاری کوردی خاک و  که ته ویالیه    ر به سهکانی  واوی خاک و شاره ته
   .باشووری کوردستاننخاکی 

  
 کوردستان و(رتووکی  ی په)372(  ڕه الپه  نی، له ده سنی مه ر حو نووسه   

: دا ھاتبوو وه کۆمیسیۆنی لکۆینه ڕاپۆرتی  له: (دا نووسیوتی)تان وه ئیستراتژی ده
  کی جیاواز له کو کۆمه تی موس کوردن، وه ویالیه واوی ته  بهی نزیک  زۆربه
ستی  ن، ھه که ده ئاریایی قسه زمانی به تورک،   نه و بن عاره  ژین، نه بان ده عاره

  ).  وال کوردییه مالو ئه ییان ب ئه وه ته نه
کان  وه ته ی نه ه کۆمه    ر به سهتی موسی  ی پرسی ویالیه وه کۆمیسیۆنی تۆژینه  

ش  وه ، ئه تی موس کوردن ویالیهدانیشتوانی واوی  ی ته نزیکه  که نت یه گه ڕایده
کجار  یه  وه بووبن، ئه دا ھه- موس کوردستان و  بیش له ره ر عا گه ئه  خات رده بۆمان ده
دۆخکی   له. یاونر خاکی کوردستان ژ سه ک له یه مینه کو که ، وه و م بووینه زۆر که

 کورد وشارو خاکی  ، وه یشه- شاری موس  تی موس به واوی ویالیه ئاواشدا ته
  .  کوردستان بووینهباشووری     ر به سه
  
و  ی ئه)149(  ڕه الپه  بی میسری، له شاب، مژوونووسی عاره حیا خه یهدکتۆر   

: ت ده  نووسیوهتلیسی  هفخانی ب ره شهی  فنامه ره شهرتووکی  پهبۆ   ی که کیه پشه
)ه کی کۆمهکۆمیسیۆن یاردان له وه ته ی نهله ر والیه سه کان بۆ ب که  تی موسوتی ڕ 
تی  وایه رمانه کان فه ر کورده گه بوو که ئه  وه کانی ئه بیاره  ک له دا یه)16.9.1925(

  ب بدرت به هتی موس د ویالیه  وکاته ب، ئه ره ھی عا  تورکیان پ باشتربوو له
ڕ  مه له  ر بۆ بمن چونکه ی ھه ب دیاله رچۆنک بت ئراق ده ھه  م تورکیا، به

     ). یه زۆری پویستی پی ھه  وه ئاودریه
  کان، که وه ته ی نه ه ی کۆمه وه ی کۆمیسیۆنی تۆژینه   و بۆچوونه ئه ی گوره  به  

وت  که رده ، بۆمان ده ی پکردووه اماژهشاب ئ حیا خه یهدکتۆر ب  مژوونووسی عاره
،  بووه خۆ ربه سهو پشتر  بووه نه  وه هئراق  به کی  یهندی پوهتی موس ھیچ  ویالیه  که

  کردووه ست ربه سهکوردی   که  بووه وه ئه  که کۆمیسیۆنه  کانی بیاره  ک له چونکه یه
ۆ  ج بکرایه جبه  و بیاره ر ئه گه خۆ ئه. بژرن تورکیا یان ئراق ھه  ی که وه له و ب
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شارکی م  شک ھه م به ھهشاری موس   ئستاکه ، بژاردایه کورد تورکیای ھه  نموونه
کو شارکی گرنگی  موس وه. بوو ستی تورکیا ده کوردستانی ژرده    ر به سه

ه،  وه بیه ئراقی عاره  کو لکاندنی به تاوه  ، که)تی موس ویالیه(باشووری کوردستان    ب
بت دوای لکاندن ببت  ی بۆ ده ، ئه بووه ئراقی   بی نه شارکی عاره  ک نه یه شوه ھیچ

زۆری کورد  رکردنی به ده و ڕاگواستن و و بکردن ره عا ر به گه بی، ئه ارهشارکی ع  به
 دیبت؟؟   کی نه ره سه ڕۆی

   
ی  نامه فته ی ھه)14(  ڕه الپه  له د، حمه سن ئه دنان حو ب، عه ره نووسی عا نامهڕۆژ  
ینی  ھه ڕۆژیی )444(  کتیی نیشتمانیی کوردستان، ژماره ی ئۆرگانی یه)االتحاد(

  کان له وه ته ی نه کشه(ژر ناوی  له وتارکدا  له، )26.10.2001(رواری  به
  بار قادر، ناوی س خای برد که دکتۆر جه: (دا، نووسیوتی)ڕاست تی ناوه خۆرھه

تی  نووسی ویالیه مافی چاره  ی مژوویی که مینه زه و رج لومه ر ھه سه  هن خه تیشک ده
  :ن مانه ئه  بن که رده موس ده

  کرد که ده یری کوردستانی نه سه  م چاوه پیکۆ به-ی سایکس یماننامه په -1
و، خشرا نسا به ره فه  به  ش بوو که وه رئه به ر له ئراق، ھه  ک بت له یه پارچه

  و گۆڕانکارییه ریتانیا دوای ئه وانیش دواتر وازیان لیھنا بۆ به ئه
ڕاستدا  تی ناوه خۆرھه  ریتانی له تی به ستراتیجییه  له  که ی  انهڕامیاریی
  ). ڕوویدا

خات  رده بۆمان ده) ی سایکس پیکۆ یماننامه په(  کردن به ئاماژه  دنان حوسن، به عه  
دا، )1916( سای  له  یان کردووه)سایکس پیکۆ( وتنی ڕکهشداری  ی به و وتانه ئه  که
تی  ویالیه(یری باشووری کوردستان  دوو خاکی جیا سه و ت وه کو دوو ده وه

راقیان کردووه)موسکدا  له  واته که!  و ئته ئه کاتت  جیابن، چون ده  و دوو وب
شارکی )  شووری کوردستانهختی با شاری موس پایته  که(ککیان  ختی یه پایته
ی  گوره  شاری موس به  ناکرت، بۆیه  مه بگومان ئه؟ ) ئراقه  که(ی تر بت  که وته

خاکی     ر به سهکی  یه ش، شارکی کوردی و پارچه)پیکۆ –سایکس (ی  یماننامه په
  .  باشووری کوردستانه
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ة (رتووکی  ی په)181-180(  ڕه الپه  ندی، له وه مه د ھه مه دکتۆر محه   الفیدرالی
  کانی که ناوخۆییه و تی وه نوده  یاساییه  نامه گه باسی به  دا، له)والدیموقراطیة للعراق

مدا  وته خای حه  فیدرای، له یاندنی ڕاگهبۆ   ستووه مانی کوردستان پشتی پبه رله په
  ی که یاساییانه  نانهنگاو و ھه به  ستووه فیدرای پشتیبه یاندنی ڕاگه: (نووسیوتی

  ر له به کان گرتییه یهڕاستیکان بۆ یاداشتکردنی  وه ته ی نه ه کۆمیسیۆنی کۆمه
). باشووری کوردستان(تی موس  نووسی ویالیه ی چاره رباره دا ده)14.4.1923(

یان  وه ئه  بۆ نموونه  خۆ گرتووه زۆر خای گرنگی له  یاساییانه  نامه گه و به ئه
  وه ه)باشووری کوردستان(تی موس  ر ویالیه سه ئراق ھیچ مافکی به( :ڕوو هین خه ده

ندی،  وه مه د ھه مه دکتۆر محه ).بیاری یاساییش  به  نه  ھۆی داگیرکردن وه به  نه  نییه
دا، )کوردستان  فیدرایزم له یاندنی ڕاگهی وای ڕه( ژر ناوی لهتکی تری خۆیدا  بابه  له
گۆڤاری (ی )1994(موزی سای  می ته دووی سای سیه  مارهژ  پشتر له  که
ی  کۆمیته یاندنی ڕاگهو،  وه ته دا بوکراوه)ی ستراتیجیی وه ری لکۆینه نته سه

ن  ڵ وتارکی تری سه گه دانمارک، له  کتیی نیشتمانیی کوردستان له نی یهڕکخست یوا
وی ان ژر و له یکردووه دا، ئاماده)کان فیدڕاه  هڕژمنوان   راورد له به(ش  ڕه کاکه

:  دا ھاتووه)7(  ڕه الپه  و، له یاندووه چاپی گه  دا به)ی فیدڕایزم رباره ت ده فایلکی تایبه(
پرسی   له  وه کۆمیسیۆنی توژینه(دا  و کۆمیسیۆنه کانی کاری ئه یاساییه  نامه گه به  له(

وه یدا که ڕاپۆرته  له  که  یه لک خای گرنگ ھه دا گه)تی موس ویالیه :  وانه له  تۆمارکرا
  ھۆی داگیرکردن و یاساوه یی، ھیچ مافکی به مافکی وژه  له  ئراق بجگه: م که یه
  ).    دا نییه-تی موس ر ویالیه سه به
  له،  ی پکردووه ئاماژه تی موس ی پرسی ویالیه وه کۆمیسیۆنی تۆژینه  ی که وه ئه  

ی ک الیه  لهکو نیشتمانی کورد،  دات وه تی موس نیشانده یی ویالیهخۆ ربه سه ک الیه
  ، چونکه وه ئراقه  به ب و عاره  به  ته و ویالیه کی ئه یهندی پوهبوونی ھیچ  نه  وه تریشه

کی  یهندی پوه و ئراق ھیچ ماف  کات که ده  وه هباسی ئ ئاشکرا  بهزۆر   که کۆمیسیۆنه
و  ئه ن الیه  له  که ته ھۆی داگیرکردنی ویالیه به  ، نه بووه نه  وه ه-تی موس ر ویالیه سه به

  وتنکی ڕکهھۆی  به  بیارکی یاساییش، بۆ نموونه  ڕگای له  ھا نه روه ، ھه وه وته
ئراق یان تی  وه دهو )تی موس ویالیه(ی نوان باشووری کوردستان  نه دووالیه

ردوو  نجامی قایلبوونی ھه ئه  تی له وه کی نوده گایهز یاخود بیاری ده ڕیفراندۆمک
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ر  گه ئه  باشه. ردوو وتی باشووری کوردستان و ئراق کانی ھه وه ته یان نه ن الیه
بووبت،  نه  وه وتکی تره  کی به یهندی پوهھیچ   کهرمک یان وتک  تک، ھه ویالیه

    ر به سهر شارکی  یان ھه  ، که رمه یان ھه  که ته ختی ویالیه کرت پایته چۆن دهی  ئه
یاخود   که رمه ت یان ھه ی ویالیه وه ره کی تری ده یه وه ته شاری نه  ناکاو که، له ته ویالیه

  وتکی تر بت؟؟؟؟ 
   

 –رمی کوردستان  تی ھه حکومه زیری مافی مرۆڤ له د ئیحسان، وه مه دکتۆر محه  
دا، )کوردستان ودوامة الحرب(رتووکی  ی په)223(ڕه  الپه  له ولر، ھه رتی به ڕوه به

دا )37(دانیشتنی  دا له)1925(ری  ی دیسمبه)16(  تی موس له ویالیه: (نووسیوتی
ی  ه کۆمه ن الیه  له  ی که و کۆمیسیۆنه ئه  ی که وه ڕای ئه ره لکنرا، سه  وه هئراق به 
  هبیاریدابوو ک یدا که ڕاپۆرتهی )57(  ڕه پهال  پکھنرابوو، له  وه کانه وه ته نه
 خۆ ربه سهتکی کوردی  وه ده  دانپدانان به  کانی باری دانیشتوان یهڕاستی(

، )شی دانیشتوان پکدنن شت به ھه  ش له کان پنج به کورده ی وه ر ئه به لهروو،   خاته ده
 کان له کورده شداریکردنی  به  ا بهڕی ھن باوه  نده وه کان به وه ته ی نه ه م کۆمه به

وه به  کانیاندا له مافه  رگرتنی وه  کاندا وانییه زگا زمانه داموده و دادگاییکردن و بردن ڕ.(  
 و ، کوردبوون ی پکردووه ن ئاماژهد ئیحسا مه دکتۆر محه دا  وه ره سه  له  ی که وه ئه  

نت، چونکه  یه گه وس دهتی م واوی ویالیه ته موس وکوردستانی بوونی شاری 
  تی موس، له ی ویالیه کشه  له  وه کۆمیسیۆنی تۆژینه  کات که ده  وه ناوبراو باسی ئه

تی  کانی باری دانیشتوانی ویالیه یهڕاستی  که   و پی وایه خۆیدا بیاریداوه ی که ڕاپۆرته
و  له خۆ بهر سهتکی کوردی  وه زراندنی ده دامه  موس ھۆکاری دانپدانانن به

  به  بووه واوی ھه ته ڕی باوه  که کۆمیسیۆنه  نت که یه گه ده  وه ش ئه مه ئه. دا ته ویالیه
  که  ی داوه وه بیاری ئه  کوردستانی بوونی ویالیتی موس، بۆیه و کوردبوون

ر  گه زرت، خۆ ئه تی موس دامه ر خاکی ویالیه سه له خۆ ربه سهتکی کوردی  وه ده
شاری موس، شارک یان   ، ئستاکه دروست ببایه  کهخۆ ربه سه  کوردییه  ته وه ده

  . بوو ده  کوردییه  ته وه و ده ختی ئه پایته
   



412    شاری موس  ییکوردستانتمژووی 

مسألة ( ژر ناوی له  خۆیدا که ی ڕاپۆرتهو  ی ئه)26(  ڕه الپه  کان، له وه ته ی نه ه کۆمه  
 ، وه رزی کردۆته کان به وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه بۆ ئه ،دا)الحدود بین ترکیة والعراق

  دات که ده وه به  ین، ئاماژه بکه نج هستیی ل که خشه یری نه ر سه گه ئه: (نووسیوتی
ه داقوق سه و ، تکریت ، عانهو ن زیره جه    ر به سهموش  و ، ئامدی ولر، موس ھه   ر ب

   ).ئراقن
کوردستانی  و ، کوردبوون باسیکردووهکان  وه هت ی نه ه کۆمه ڕاپۆرتی  ی که وه ئه  

کات  ده  وه باسی ئه   ڕاشکاوانهزۆر  ی وه ر ئه به لهلمنت،  سه بوونی شاری موس ده
کۆندا   و، له  ش خاکی کورده زیره جه و  زیره جه  ر به سه  شاری موس شارکه  که

ناو  ھا له روه ، ھه هگۆڕاو  زیره ی بۆ جه که بکردن ناوه عاره و دوای به ناوی بۆتان بووه
شاری موس ھیچ   واته ، که ھناوه کانی ئراقیشدا ناوی شاری موسی نه ھنانی شاره

  .  بووه نه  وه به عاره  به ئراق و  کی به یهندی پوه
   

مسألة ( ژر ناوی له  خۆیدا که ی ڕاپۆرتهو  ی ئه)27(  ڕه الپه  کان، له وه ته ی نه ه کۆمه  
 ، وه رزی کردۆته کان به وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه ، بۆ ئهدا)کیة والعراقالحدود بین تر

،  ئورفه موس وکر،  کانی دیاربه ته حکومه  کر پکدت له تی دیاربه ویالیه: (نووسیوتی
  ).سرا پکدت غداو به کانی به ته حکومه  تی ئراق له ویالیه  وه
و،  ی پکردووه کان ئاماژه وه ته نه ی ه کۆمه ی ڕاپۆرتهو  ئه  ی که وه ئه    کوردتیی 

کات  ده  وه باسی ئه   که ڕاپۆرته ی وه ر ئه به لهنت،  یه گه ی شاری موس دهیکوردستانت
تی  ویالیه    ر به سه، موسیش و سرا پکدت او بهغد تی به ردوو حکومه ھه  ئراق له  که

ھیچ   بگره و  کوردهشاری موس خاکی   خات که رده ش بۆمان ده وه ، ئه کره دیاربه
   . بووه نه  وه ئراقه ب و عاره  کی به یهندی پوه

  
مسألة ( ژر ناوی له  خۆیدا که ی ڕاپۆرتهو  ی ئه)29(  ڕه الپه  کان، له وه ته ی نه ه کۆمه  

 ، وه رزی کردۆته کان به وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه بۆ ئه ،دا)الحدود بین ترکیة والعراق
ریتانی و  ر ئینسکلۆپیدیاکانی به به  نای برده یاداشتی تورکی په: (نووسیوتی

  رتووکه مان زانیاری نو په ودا نووسراون ھه کانی له زانیارییه  ، که نسی ره فه
ی  وه ره تی ده زاره وه  ر به شی مژووی سه ژر چاودری به له  کانن که ستییه ده
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تیایاندا   ، که)ڕووبار، وتی نوان دوو 63شی  ، به11رگی  هب(کراون  ریتانی ئاماده به
وه باسی ئراق به چوپه یه شپ راق بریتییه ده  ، که نا کراوه کی بت ئ  شی  به  له

میسۆپۆتامیا  خواروویشی  به. واوی میسۆپۆتامیا ک ته میسۆپۆتامیا نه خوارووی
ۆتامیا جیاده رووی سهشی  به  له ڕوونکی ئاشکراو  یه شوه به   ، که وه کرته میسۆپ
   ڕانیهولر، سلمانی و  رکوک، ھه زیره، موس، کفری، که جه  له  میان جگه ی دووه وه ئه
  له  بۆ ئراق دیاریکراوه  مان پناسه ، ھه)15، 14، 13، 4: کانی ڕه الپه(وه  گرته ده
  ). 12  ڕه پهئاسیای تورکی، ال – 38شی  ، به1رگی  وی، به تورکیای ئاسیه(

کان و  وه ته ی نه ه ن کۆمه الیه  ی سنووری ئراق له و دیاریکردنه ی ئه گوره  به  
تی  زاره وه    ر به سهشی مژوویی  نسی و به ره ریتانی و فه ئینسکلۆپیدیاکانی به

ی ک یهندی پوهتی موس ھیچ  ویالیه  وت که که رده مان بۆ ده وه ریتانی، ئه ی به وه ره ده
ولر، سلمانی و  رکوک، ھه موس، که  ، چونکه بووه نه  وه به عاره  ئراق و به  به

  له  بریتی بووه  روو، که نو میسۆپۆیامیای سه  ته وتوونه کانی تریش که شاره
و   وتۆته که  رچی ئراقیش بووه ، ھه)تی موس ویالیه(باشووری کوردستان  ن
  له  ی که یه رچاوه سه  ه و کۆمه ی ئه گوره  هب  واته که. میسۆپۆتامیای خواروو

کانی تریش شاری کوردین و  دا  ناومان بردوون، شاری موس و شاره وه ره سه
  ! باشووری کوردستانن    ر به سه
  
ة (رتووکی  ی په)33(  ڕه الپه  کان، له وه ته ی نه ه کۆمه   مسألة الحدود بین ترکی

دوای  ک به ب یه عاره ئینگلیز ورک،  تو  ک له ریه ندنی ھهم ی خه گوره  دا، به)والعراق
  وه کانه ئزیدییه  کانی دانیشتووی پارزگای موس به ی تکای کورده کدا، ژماره یه
و  )170.663(و  )28.000(ب  ، ھی عاره)122.000(و  )108.157(و  )179.870(
 کاتکدا  له  وه ، ئه)9.757(و  )14.895(و  )35.000(و ھی تورکمانیش  )119.537(

ی خۆیشی  وان ژماره ک له ریه و، ھه وه ته مکراوه ی کورد که ک ژماره موو الیه ھه  له  که
  که  کراوه  رژمره و سه دا باسی ئه)37(  ڕه الپه  له  بۆ نموونه.  وه رزکردۆته زۆر به

ی  ژماره ی لۆزان، کۆنگره  شاندی تورکی بۆ دانیشتوانی شاری سلمانی داوتی به
چی کاتک  که س داناون،  که) 32.900(  کانیشی به زارو تورکه ھه) 7.000(  بی به عاره

و  ، داوای له سلمانی بووه  کان له وه ته ی نه ه کۆمه  ر به کۆمیسیۆنکی سه  که
کانی  ب و تورکه ، عاره بووه  که ڵ کۆمیسیۆنه گه له  که  کردووه  تورکه  ره ده یاریده
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  ه کانیان ھه زانیارییه  که  ووهیاند ڕایگه  که تورکه   ره ده یان نیشاندات، یاریده-سلمانی
  .     بووه

رگرین،  وه  کانه ھی ئینگلیزه  ی کورد که رزترین ژماره به  ر بتوو ئمه گه خۆ ئه  
ر بتوو ھیچ  گه ب ئه ی عاره ، ژماره سه که) 179.870(ی کورد  ژماره  وکاته ئه
ڕای  ره س دابنین، سه زار که ھه)   )74.000کو به گرین، به رنه وه  وه ره ی سه وانه له
تی  هڕو  تی موس پی زۆر بووه ی ویالیه ی کشه وه کۆمیسیۆنی توژینه  ی که وه ئه

د  مه رگانی محه تی موس، وه ی ویالیه دکتۆر فازڵ حوسن، کشه( وه کردۆته
زاری  ھه) 28.000(و  بین وان بویژدان نه کو ئه وه  م با ئمه ، به)129لی، ل شاکه
  وکاته رگرین ئه ی وه که ڕاسته ی تورکمان با ناوه ژماره  وهنین،  کانیان بۆ دانه تورکه

وه ی سه گوره  به کاتکدا  لهس،  که) 14.895(  کاته ده   کان تیره ی ناوبراو تورکه رچا
ر  گه ئه.  تورکمان داناوه  لوی کوردیان به ده و یات ، به نه نگه یی، زه نی کاکهکا کورده

  که زاری بۆ جووله ھه  و ئاشووری، ده که سی جووله که) 31.000(کۆی   بتوو له
کانی  دوورخراوه  که ی جووله وه ش نه تا ئستاکه  چونکه(کوردن   دابنین که

ی کورد  ژماره  هوکات ، ئه)نن کورد داده  ئیسرائیل خۆیان به  باشووری کوردستان له
ب، ئاشووری و  ی عاره ھا تکای ژماره روه س، ھه زار که ھه) 189.870(  بته ده

و  کورد له  ی ڕژه،  مندنه و خه ی ئه گوره  به). 109.895(  کاته تورکمان پکا ده
  ی ڕژه مان کاتدا ھه  له،  ی دانیشتوانی پارزگای موس بووه%)63.3(مدا  رده سه

ڕای  ره سه!  مان پارزگا دانیشتوانی ھه  ی ڕژهی %)24.7(ی  نزیکه  کاته ده ب عاره
 سای  لهکان  کگرتووه یه  وه ته ن نه الیه  له  ی که و کۆمیسیۆنه ش ئه مانه موو ئه ھه
وه دا دامه)1924( باشووری   ھاتۆته  کی سای ئاینده مانگی یه تای ره سه  لهو،  زرا

ر پرسی  سه ک له یه وه نجامدانی توژینه پناوی ئه  ، له)ستی مو ویالیه(کوردستان 
مراجعة وتحقیق (:  بوانه -  دا داناوه%)70(  کوردی به  ی ڕژهتی موس،  ویالیه

یسی، والیة الموصل تقریر لجنة عصبة األمم الخاصة  لقه حمود ئه زاق مه بدوله عه
لترکي            ).12، ص1925-1924البریطاني حول والیة الموصل  –بحل النزاع ا

   
  د، له حمه ر ئه زھه مال مه پرۆفیسۆر دکتۆر که ناوبانگی کورد، مژوونووسی به  

کرکوک وتوابعھا حکم التاریخ والضمیر دراسة (رتووکی  ی په)105- 104(   ڕه الپه
کاتژمری چوارو نیوی   له: (، نووسیوتیدا)وثائقیة عن القضیة الکوردیة في العراق
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کی  یه ، کۆنگره)1919(ی نیسانی  ڤده حه وتی ڕکه  ممه پنجشه ڕۆژیی  ارهئو
زیری  تی وه رۆکایه سه سترا، به  ن به نده له  له  وه ره تی ده زاره گای وه باره  بچووک له

دۆزی  ت به رپرسانی تایبه به  وره بوونی گه ئاماده  لۆرد کورزۆن و، به  وه ره ده
ش  مانه له  ھیند، جگه ڕ، دارایی و ، شه وه ره کانی ده هت زاره وه  ڕاست له تی ناوه خۆرھه

ی  نھنییه  هڕاپۆرتم  له. بوو ریتانی ئاڕنۆد ویلسۆن ئاماده ری بای به جگری نونه
ی  ڕه وت الپه حه  بریتیبوو له  کرابوو، که ئاماده  که کاری کۆنگره ت به باره سه  که
ۆرتهله . تی موس ر ویالیه سه وو له، زانیاری گرنگی تداب وره گه   که  ھاتووه دا که ڕاپ
زرت و شاری موس  کوردستان دامه  تی له کی خۆجیه رتییه به ڕوه کرت به ده

  ). کات کان دخۆشده واوی کورده ته  ش به مه ئه. خت پایته  بکرته
اندا ی که ڕاپۆرته  له و  ن باسی لکراوه نده ی له کۆنگره  له  ی که وه ی ئه گوره  به  

شاری   ، ئستاکه ج بکرایه جبه   که ڕاپۆرتهی ناو  م پشنیازه ر بتوو ئه گه ، ئه ھاتووه
خاکی باشووری کوردستان،   شک بوو له نیا شارکی کوردی و به ک ته موس نه

کی  الیه  تی کوردی بوو، له وه ختی نیشتمان و ده ک موس پایته الیه  کو له به
، توزخورماتوو،  دره قین، به ، خانه ، باقوبه رکوک، دیاله شاری موس، که نه  وه ریشهت

   . مۆ کو ئه تاوه  وه مانه ده یی نه سته ژرده نگال به خمورو شه ، مه ویجه حه
   

رتووکی  ی په)128- 127(   ڕه الپه  د، له حمه ر ئه زھه مال مه پرۆفیسۆر دکتۆر که  
می  خای سیه  ، له ی قاھیره کۆنگره: (دا، نووسیوتی هو ره سه  ناوبراو له

ه: کوردستان - 3:  یه مشوه تی کوردستانی تدابوو به یدا بابه که کۆنووسه   پویست
ه تایبه  ستۆی خۆی که ئه  کان بگرته باشییه واوی ئاماده کۆمیسیۆن ته   تن ب
و   تهپویس: بکرت چاو ڕه  م پالنه ئه  پویسته  کوردستان، که کوردستانی ماندتکرا

ببردرت،  ڕوه ریتانی به ن کۆمیسیاری بای به الیه  وخۆ له هڕاستکی  یه شوه به
کو  کان تاوه کورده  رۆکه سه  پکھاتب له  نکی ناوخۆیی که نجومه ھۆی ئه زۆری به به

بدرت، تی داراییان  مان کاتدا یارمه ھه  له. رن به ڕوه ناوخۆی خۆیان به کاروباری
 له ڕووبارسنووری وتی نوان دوو  پاراستنیپناوی   تی تریش له ھا یارمه روه ھه

رجک  مه  ، به) کانی تورکیایه مالییه که  ست به مه(ند  سه سانی ناپه ی که وه ژووره  ھاتنه 
ر زۆ ن و، ھانی به م بازرگانی وا بکه رده به  رگای وت له ده  کوردانه  رکرده و سه ئه



416    شاری موس  ییکوردستانتمژووی 

ھا  روه ھه. ریتانی تی به کانی ئیمپراتۆریه پناوی ئامانجه  ن له ربازی بده گرتنی سه
ریتانی و،  رانی به فسه رشتی ئه رپه سه  ھزکی لیڤی کوردی پکبھنرت به  پویستیشه

م  ئه  پویستیشه. بت تکیان ھه سه ی ھیچ ده وه یاندا بن بئه گه رانی تریش له فسه ئه
کان  ریتانییه به  ربازگه شونی سه ی وه بۆ ئه) 1.10.1921(کرابن بۆ  ئاماده  ھزانه
  ).رکوک و  موس که  له  یه ئستا بوونیان ھه  که  وه بگرنه

، کوردستانی  باسیکردووه )1921ی ئازاری 30- 12(  ی قاھیره کۆنکره  ی که وه ئه  
  که  ی قاھیره کۆنگره  ونکهنت، چ یه گه رکوک و  موس ده ردوو شاری که بوونی ھه

ردوو  ی کوردستاندا باسی ھه چوارچوه سترا، له  ری چل وت به شداری نونه به  به
 و  قاھیرهی  کۆنگره  که ی وه بۆ ئه  وه ڕته گه ش ده مه ، ئه شاری ناوبراوی کردووه

،  وینهمی بو رده و سه ھزی ئه وتی به) 40(ری  نونه  که  که شدارانی کۆنگره به
موس  رکوک و کانی که وردستانتیی شارهکوردتیی و ک  واویان به ڕی ته باوه
کوردستان ناوی   ت بوو به تایبه  که  می کۆنگره خای سیه له   ، بۆیه بووه ھه

  . یان ھناوه-رکوک کانی موس و که شاره
  
في  الکوردیةالقضیة (رتووکی  ی په)93(  ڕه الپه  یسا، لهحمود ع دکتۆر حامد مه  

: نووسیوتی دا،)2004- 1914العراق من االحتالل البریطاني الی الغزو األمریکي 
دا )16.7.1925(  وتی ڕکه تی موس له  ی ویالیه ی کشه وه کۆمیسیۆنی تۆژینه(

نی  نجومه بۆ ئه  تی موس، که ی ویالیه کشه ت به باره ی خۆیدا سه که ڕاپۆرته له
ناوی  ڕابردوودا  له:  دا ھاتووه)ج(خای  ، له  وه رزکردبووه نی بهکا وه ته ی نه ه کۆمه

 . یان که کو ناوک بۆ وته وه تی موس نائاشنا بووه الی دانیشتوانی ویالیهئراق 
ش نیشتمانیی  یه م ناوچه ئه.  کان دروستیان کردووه رکوک کورده ھا شاری که روه ھه

  که ناوچه وان له ب بۆ باشووری ئراق، ئه ارهھاتنی ع ر له به  که  کان بووه گوتییه
  ).  ج بووینه نیشته

دا - تی موس ی ویالیه ی کشه وه کۆمیسیۆنی توژینه ڕاپۆرتی  له  ی که وه ئه  
واوی  رکوک و  ته کانی موس، که ، کوردبوون و کوردستانیی بوونی شاره ھاتووه
نیشتمانی کۆنی   به  که ۆمیسیۆنهک ی وه ر ئه به لهنت،  یه گه تی موس ده ویالیه
و،  بووینه کان کورد گوتییه  که  کیش ئاشکرایه موو الیه بات، بۆ ھه کان ناوی ده گوتییه
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باشووری کوردستان  له   که مۆی ناوچه کانی تری ئه وه ته موو نه ب و ھه عاره  ر له به
  !  ج بووینه نیشته) تی موس ویالیه(یان 

  
کوردستان (رتووکی  په ی )107- 106(  ڕه الپه  کر، له بوبه مان ئهسد عو حمه دکتۆر ئه  
تالبوت کی کۆلۆنل ئاڕنۆد  یه ی به نامهستن پشت به  بهو، )ئاشتیدا می رده سه  له

دا )1919(ی نیسانی سای )6(  له  ، که)غدا به  ریتانی له ری بای به نونه( ینۆویلس
رناتیڤ  لته ری ئه سه دوو چاره: (ت ن دهۆلستی، وی تی ھیندی ناردوویه زاره بۆ وه

ری  سه ، چاره )تی موس ویالیهستی  به مه( یه م ناوچه بردنی ئه ڕوه ن بۆ به ھه
موس   ی له که نده به مه ئۆتۆنۆمی ون  دروستکردنی کوردستانکی خاوه: میان که یه
که سه یان چاره مه ئه  که. بداب زووی کورده ئاره  ر ت له ین دهکانی پشه وانه کر  
وه تکی کاریگه وه زراندنی ده دامه  یان بکاته مه ئه کان  کورده  که خۆ ربه سه  رو ش

کانی تریش داوای دروستبوونی  دانیشتوه  دیاره.. ی بن که ی دانیشتوانه زۆرینه
  .  ن که ده خۆ ربه سهتی موسی  ویالیه
 شک له ک به تی موس، وه دنی ویالیهزران دامه  یه وه ئه: میان ری دووه سه چاره

تکی  وه ند ده چه ک له یه و دروستکردنی پشتنه  که هڕووباردوو  انوتی نو 
  ته وه و ده نوان ئه ن، له بده  که ته وری ویالیه ده  ی کوردیی ئۆتۆنۆمی، که چکۆنه

م  ئه.. بن) ر عومه و ی ئیبن زیره ، ئامدی، جهڕواندزسلمانی، (دا  چکۆالنه کوردییانه
وایی بکرن  رمانه فه  وه کانه ییه ناوچه  رۆکه سه ن الیه  له) الدویالت(  چکۆالنانه  ته وه ده
میارییڵ  گه له بت  ھه  غداوه به  یان بهندی پوهر  کسه ش یه مانه ئه  ریتانیا، که کانی به هڕا
  ته وه و ده ئۆتۆنۆمی بدرت به رمانی ی فه وره ی گه دا پله م باره له) کان هڕاوژکار(

  ونه که ده  ی که و میرییانه ، تا ئه وه کانه شاخاویه  ناوچه نزیکن له  ی که چکۆالنانه
ت پارزگای موس، وکا وا ئه ند کرا، ئه سه په  ره سه و چاره ر ئه گه ، ئه وه کانه شتاییه ده
   ). وه زاخۆشی بگرته و ولر، ئاکرێ ھه
، پشنیاری )کۆلۆنل ویلسن ئاڕنۆد(غدا  به  ریتانی له ری بای به ونهن ک الیه  له  

کات،  موس بت ده  ی له که نده به مه  زراندنی کوردستانکی ئۆتۆنۆم که دامه
و  ر به کانی تری سه واوی شاره ته موس وی شاری یبۆ کوردستانت  که یه گه به

شاری موس   کات که ده  وه ریتانی پشنیاری ئه ری بای به نونه  کاتک که . ته ویالیه
  و شاره ی ئهیکوردستانت  له  و دنیایه ندی کوردستانکی ئۆتۆنۆم، ئه به مه  بکرت به
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)شنیا ئه  ، بۆیه)موسنه  وه ی تریشهک الیه  له. کاتن ده  هزو پی ئینگلیز  نوری با
ندین  چه  له  کات که ی کوردی ده نهتکی چکۆال وه ند ده زراندنی چه پشنیاری دامه
،  وه زاخۆ بگرته و ولر، ئاکرێ کانی موس، ھه دا، دواتریش شاره شارو ناوچه

  دیاره  ، چونکه ه- ی شاری موسیکوردت و ییکی تری کوردستانت یه گه ش به وه ئه
ی یکوردستان کوردیی وشاری   کانی تریش به شاره موس وناوبراو شاری 

   .کات ده  و پشنیارانه ئه  ت، بۆیهزان ده
  
ری  یامی سه په کوردستان، له  کتیی نیشتمانیی الل، سکرتری گشتی یه مام جه  

ه  پویسته: الل مام جه(ژر ناوی  له  ری کوردستان که ماوه دا بۆ جه)2005(سای    ب
  له  دا، که)لمنین نی داھاتوودا بسه نجومه ئه  بوونی کورد له  شداری چاالکانه به

دا )3-2(کانی  ڕه الپه  دا له)3.1.2005(ممه  ی دووشه)3562(  کوردستانی نوێ ژماره
  له  کدا که یه بگه ت له نانه ته: (ت دا ده)2(  ڕه الپه  الل له ڤاڵ مام جه ، ھه وه ته بوکراوه

نکۆیکردنی :  هد  ھاتووه) کان وه ته ی نه ه کۆمه(ی  کۆمیته ری ئینگلیز له نونه ن الیه
ی  ه کۆمه(ی بیاری  وه کاندنه ته رکوک ھه ی که یی ناوچه وه ته ی نه پناسه

  ).ر ئراق سه  تی موس بخرته ویالیه  که  ه)کان وه ته نه
کوردستانی  و ، کوردبوون ستووه و پشتی پبه هالل باسی کردوو ی مام جه وه ئه  

تی  ویالیه  کات که ده  وه الل باسی ئه مام جه  نت، چونکه یه گه بوونی شاری موس ده
کانی ئراق نکۆی  به ر بتوو عاره گه تی ئراق، ئه وه ر ده سه  ته رج خراوه مه  موس به

رکوک  ی شارو پارزگای که ناسنامه(  رکوک که ی که یی ناوچه وه ته ی نه پناسه  له
 لکاندنی  بهکان  وه ته ی نه ه بیاری کۆمه  هوکات ن، ئه بکه)  یی کوردییه وه ته ی نه ناسنامه
ی  ه کۆمه و الل دا  مام جه وه ره سه  له.  وه شته وه ده ھه  وه ئراقه  تی موس به ویالیه

  له  بووه شک نه رگیز به تی موس ھه ویالیه  ن که خه رده مان بۆ ده وه کان ئه وه ته نه
   به عاره  وه ی تریشهک الیه  لهن،  که ر ده سه خستنه و باسی لکاندن  ئراق، چونکه

رکوک  ی که یی ناوچه وه ته ی نه پناسه  ر نکۆیان له ک ھه کانی ئراق نه شۆڤینیسته
کوردتیی و کوردستانتیی ی  ی پناسه وه وی سینه ھه  م له رده کو ھه ، به ووهکرد

زۆر  به  و شاره ان لهزار کوردی دان ھه سه به و،  نبوو دارکوک کهدانیشتوانی 
ی  بی ھاورده زار خزانی عاره دان ھه کاندا سه شونی کورده  و، له وه راگواسته
  شونی کورده له باشووری ئراق ھناو  و ڕاست ناوه  ریان له داگیرکه
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ی ماف بۆ  وه ڕانه بۆ گه باشترین بیرۆکه. جیان کردن نیشته کان ڕاگوزراوه
ی  وه شاندنه وه ھه پناوی  له  و کارکردنه وه بیرھنانه  و به وه زیندووکردنه ، مافخوراو

ی  ه ی کۆمه یه و بگه گرتن له بیانۆی رز نه  تی موس به بیاری لکاندنی ویالیه
  .  کات الل باسی ده مام جه  کان که وه ته نه
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   م شی دووه کانی به رچاوه سه
ـــان  کگرتووه یه  وه ته ی نه نامه گه به( ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ   :)کــــ
   
، نصف شھریة )8.5.1998(، الجمعة )49(الکوردي، العدد   الل، المنار مام جه -1

  . مکتب الخارج –سیاسیة یصدرھا االتحاد الوطني الکوردستانی 
-الموصل دراسة في الدبلوماسیة العراقیة ةل حسین، مشکلضالدکتور فا -2

  . 1967 -بغداد- وفي الراي العام، الطبعة الثانیة، مطبعة اسعدالترکیة - االنگلیزیة
لی،  د شاکه مه رگانی محه تی موس، وه ی ویالیه دکتۆر فازل حوسن، کشه -3

   . 1999 سلمانی –ی خاک، باشووری کوردستان  چاپخانه
دا،  کانی به نامه گه به  کوردستان له کورد ومدی،  لید حه دکتۆر وه -4 ریتانیا
م،  رده خشی سه په چاپ وزگای  م، ده د نوری تۆفیق، چاپی دووه مه رگانی محه وه

  . 1999سلمانی  - واڵ، باشووری کوردستان  ئۆفستی ھه  چاپخانه
م  که رگی یه کوردستان، به کورد و کی مژووی یه کورتهکی،  مین زه د ئه مه محه -5

م، باشووری  رده شی سهخ په چاپ وزگای  ، ده1937م  رگی دووه ، به1931
  . 2000سلمانی، چاپی نوێ  - کوردستان 

محمد عالءالدین . مید رضا جالئی پور، المشکلة الکوردیة، ترجمة وتقدیم، د حه -6
  . 2000جامعة القاھرة  الشرقیةمنصور، مرکز دراسات 

وه ی کوردستانی باشور له بانی، کشه دکتۆر نوری تاه -7 ی یاسای  چوارچ
، )2(  ، ژماره6رکوک  رگانی دکتۆر ئازاد شخانی، گۆڤاری که وه تیدا،  هو نوده

ی بای  کۆمیته   رزییه وهگشتی  ڕوناکبیری، گۆڤارکی 2000م، پاییزی  سای دووه
شی  ھاوبه  رکوک به تی پارزگای که یه کۆمه و ڕوناکبیریی  ه کۆمه و کان ئاواره

  .     ن که ریده ده
 و کی سیاسی یه وه و کورد لکۆینهحمان قاسملو، کوردستان  دولهب دکتۆر عه -8

-وا ی پشه کانی بنکه بوکراوه  ، له ن زاده سه بدول حه رگانی عه ئابووری، وه
1973  .  

ی  لی، بنکه رگانی کوردۆ عه ی، وه که ز، کوردستان و شۆڕشه به مال نه دکتۆر جه -9
   .1985نی ئازاد، سوید،  مه چاپه
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ما بعد عام ) ةکوردستان الجنوبي(نجم عمر السورچي، مصیر والیة الموصل  - 10
  .  1998جنوب کوردستان  –، سلیمانیة 2000

  .1996 کانی کورد، سوید یه تی وایه ته هن  وه ندی، بزوتنه فکه ره دکتۆر سادقی شه - 11
ولی،  تی ده هسیاسیی،  وه ته تی نونه سیاسه ئۆتۆنۆمی ویی،  ران ساه دکتۆر کامه - 12

ری  نته سه  رزییه ، گۆڤارکی وهولی تی ده سیاسه ).1994( موزی ته) 2(  ژماره
  .   کا ریده ی ستراتیجی ده وه لکۆینه

  . 1995ری  یی، فبریوه وه ته تی نونه سیاسه ئۆتۆنۆمی ویی،  ران ساه کامه. د - 13
 -م  که رگی یه زن، به دی مهحمو کانی شخ مه ، چیم دی شۆڕشه د خواجه حمه ئه - 14
   .  1968 غدا به- فیق ی شه م، چاپخانه که شی یه به

بحق تقریر ) الدستوری(تۆفیق، ھل ان االعتراف القانونی  ست ربه سهدکتۆر  - 15
 –ام انه حق مشروع، کوبنھاون .. ال؟ ام صالمصیر للشعب الکوردی معناه االنف

  . 1991دانمارک 
یق، الفیدرالیة الکوردستانیة والتوقعات المستقبلیة دراسة تۆف ست ربه سهدکتۆر  - 16

  . 1995کوبنھاون  –قانونیة، قوس للطباعة، دانمارک 
  . رانبین ر نیگه گه ئه  قمانه اکبیرانی کوردستان، ھهڕوون ک له  یه سته ده - 17
رمی  تیکیی دانیشتوانی ھه خی جیۆپۆله زا تۆفیق تالیب، بایه دکتۆر جه - 18

ی  وه ری لکۆینه نته کانی سه بوکراوه  م، له ی عراق، چاپی دووهکوردستان
  . 2000سلمانی  -ستراتیجیی کوردستان، باشووری کوردستان 

ه وتارکی  کۆمه  کوردستان له کورد وکر،  بوبه د عوسمان ئه حمه دکتۆر ئه - 19
م،  که ، چاپی یه رده روه تی په زاره ی وه رگانی ئازاد عوبد، چاپخانه مژووییدا، وه

  . 2005ولر  ھه - باشووری کوردستان 
جریدة ، )17.7.2005( ، االحد)4536(سالم العبودي، جریدة التاخي، العدد  - 20

  . رسمیة للحزب الدیموقراطي الکوردستاني
د، أقلیم کوردستان العراق دراسات فی التکوین  مه لیل ئیسماعیل محه دکتۆر خه - 21

   . 1999 ولر ھه –طبعة الثالثة، جنوب کوردستان القومي للسکان، ال
نینوی دراسات في الخصائص  –د، دھۆک  مه لیل ئیسماعیل محه دکتۆر خه - 22

 –الدیموغرافیة للسکان، مرکز کوردستان للدراسات االستراتیجیة، جنوب کوردستان 
  . 2005سلیمانیة 
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، مجلة 2005سنة السادسة  ،6د، االنفال، العدد  مه لیل ئیسماعیل محه دکتۆر خه - 23
  .     تصدرھا وزارة حقوق االنسان وشؤون المرحلین والمؤنفلین

ت، الشبک الکورد المنسیون، مطبعة وزارة الثقافة، جنوب  وکه د شه حمه ئه - 24
  . 2004سلیمانیة  –کوردستان 

تی  زاره ی وه م، چاپخانه که پارزگای موس، چاپی یه  و گۆران، کورد له سره خه - 25
ولر  ھه -ی ئاراس، باشووری کوردستان  وه زگای چاپ و بوکردنه ، ده رده روه په

2002 .  
،  وه یه بی ره عراقی عه  تی موس به کانی لکاندنی ویالیه الم ناوخۆش، ھۆکاره سه - 26

   . 2000  ولر ھه - ی ژیان، باشووری کوردستان  م، چاپخانه که چاپی یه
ی  ر کوردستان، چاپخانه سه کورد به  یره فی مژوویی غهالم ناوخۆش، ما سه - 27

  . 2004ولر  ھه –م، باشووری کوردستان  که تاو، چاپی یه ئۆفیستی ھه
م،  که رگی یه تان، به وه نی، کوردستان و ئیستراتژی ده ده سنی مه حو - 28

  . 2000ری  نۆڤمبه
ه  ژار کردویه ، ھه فنامه ره دلیسی، شه فخانی به ره شاب، شه حیا خه یهدکتۆر  - 29  ب

 .  1973 -ف جه نه-ی نعمان ، چاپخانه چاپی داوه  کوردی، کۆڕی زانیاری کورد له 
، )26.10.2001(، الجمعة )444(دنان حوسین، االتحاد، طبعة لندن، العدد  عه - 30

السنة التاسعة، جریدة اسبوعیة سیاسیة، الصحیفة المرکزیة لالتحاد الوطني 
  . نيالکوردستا

الدکتور محمد ھماوندي، الفیدرالیة والدیمقراطیة للعراق، من منشورات ئاراس،  - 31
  .2002ولر  ھه –مطبعة وزارة التربیة، الطبعة االولی، جنوب کوردستان 

کردنی  ی فیدڕایزم، ئاماده رباره ت ده ، فایلکی تایبهند هماو هد ھ هم هر محۆدکت - 32
   . دانیمارک  کتیی نیشتمانیی کوردستان له نی یهڕکخستی  کۆمیته یاندنی ڕاگه

د ئیحسان، کوردستان ودوامة الحرب، من منشورات دار ئاراس،  مه دکتۆر محه - 33 
  . 2001جنوب کوردستان  –ولر  الطبعة الثانیة، ھه

البعثة   عصبة االمم، مسألة الحدود بین ترکیة والعراق، وھو التقریر الذي رفعته - 34
  .، طبع في مطبعة الحکومة ببغداد)1924أیلول  30(قا لقرار المجلس في المؤلفة وف

یسی، والیة الموصل تقریر لجنة  لقه حمود ئه زاق مه بدوله مراجعة وتحقیق عه - 35
-1924البریطاني حول والیة الموصل  –عصبة األمم الخاصة بحل النزاع الترکي 
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، باشووری کوردستان نج ڕهة ، مطبع)کوردۆلۆجی(،مرکز الدراسات الکوردیة 1925
    .2009سلمانی  –

دکتور کمال مظھر احمد، کرکوک وتوابعھا حکم التاریخ والضمیر دراسة وثائقیة  - 36
   .عن القضیة الکوردیة في العراق، الجزء االول مطبعة رینوین

حمود عیسا، القضیة الکوردیة في العراق من االحتالل البریطاني  دکتۆر حامد مه - 37
  .2005، مکتبة مدبولي، مصر، الطبعة االولی 2004- 1914الغزو األمریکي  الی
رگانی  ئاشتیدا، وه می رده سه  لهکر، کوردستان  بوبه د عوسمان ئه حمه دکتۆر ئه - 38

 –م، باشووری کوردستان  رده خشی سه زگای چاپ و په د نوری تۆفیق، ده مه محه
  . 2000سلمانی 

  بوونی کورد له  داری چاالکانهش به  به  پویسته: الل ام جهبانی، م الل تاه جه - 39
  م، ژماره  ھه لمنین، کوردستانی نوێ، سای چوارده نی داھاتوودا بسه نجومه ئه
کی  هی ڕۆژنامهکوردستانی نوێ، ). 3.1.2005(  وتی ڕکه، ممه دووشه ڕۆژی، )3562(

  . کات ریده دهکتیی نیشتمانیی کوردستان  یه  یه انهڕۆژ  ڕامیاری
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  م هسیشی  به
  

ــــنام گه به  ی شاری موس لهیمژووی کوردستانت ــــ   هــــــ
ـــک بیانییه ــــ ـــ ـــ ــــ   :داانــــ
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ۆ  رچاوه سه) 167( و یه نامه گه به) 277(یان  کان ژماره بیانییه  نامه گه به  ی ب
کان   بیانییه  ره نووسه و ڕیده، جوگرافیناس گه ، ژوونووسم موو  ھه.  کارھاتووه به
باشووری     ر به سهکی  رزگایهکو پا شارکی کوردی یان وه  واوی شاری موس به ته

هیتکی کورد ویالیه  تی موس به ویالیه  شیانه ھه. ن به دهکوردستان ناو   ی یان ب
دا   وه خواره  له کان نامه گه به  اشنا بوون بهبۆ زیاتر ئ. بات شکی کوردستان ناوده به
   :ڕوو ینه خه ان دهک گه به ی که یه  که یه
   
ی )13-12(کانی   ڕه الپه  ریتانی، له به  ڕامیاریرانی  فسه ئه پسپۆران و  ک له کۆمه  
م  کوردستانی باکوور ئه: ( دا نووسیویانه)کوردستان کورد و(ناوی  ی به که رتووکه په

. تلیس و به   ڕووم، ڤان رزه ، ئه)معمورة العزیز(،  کر دیاربه:  وه تهگر ده  تانه ویالیه
 موس وتی  واوی ویالیه ته: ش باوه  ی گرتۆته تانه م ویالیه کوردستانی خوارووش ئه

کشن  کانی تری کوردستانی خواروو ده شه غدا، به تی به شکی ویالیه ند به چه
  ).پشت سنووری ئران  نه گه تاده
پ  و کی گرنگ یه گه ، به ریتانییه هب  ره فسه پسپۆرو ئه  ه و کۆمه ی ئه یه اژهو ئام ئه
وان  ئه  ، کاتک که ه- تی موس ویالیه موس وی بوونی شاری یخی کوردستان بایه
زانن، مادام  کوردستان ده  غدا به به تی ویالیه  لهشک  به موس وتی  واوی ویالیه ته
کو شارکی  یش وه- شاری موس  واته کوردستان بت، که  تی موس واوی ویالیه ته
   . م شارکی باشووری کوردستانه ھه کورد وم خاکی  ، ھه ته و ویالیه ئه

       
رتووکی  ی په)22(  ڕه الپه  ریتانی، له به  ڕامیاریرانی  فسه ئه پسپۆران و  ک له کۆمه

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

کی ئاسایی  یه شوه به و  رمن بازاڕی ھه و خت پایته  ، موس، که انی، کۆیهسلم
  ).ی دانیشتوانیان کوردن زۆربه
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 له  ککه ، شاری موس یه ریتانییه به  ره فسه پسپۆرو ئه  ه و کۆمه بۆچوونی ئه  به
باسی    ڕاشکاوانهوان  ئه  باشووری کوردستان، چونکه    ر به سهکانی  هکوردیی  شاره 

کو  هیان و و شاره ، ناوی ئهو ن که ی شاری موس دهیکوردستانت کوردتیی و
  .  بردووهشارکی باشووری کوردستان 

  
رتووکی  ی په)13(  ڕه الپه  ، له  نسییه ره فه ز هگ ڕه  به  جویس بلۆ، که دکتۆرپرۆفیسۆر 

کوردستان : (دا نووسیوتی)سۆسیۆلۆجی مژوویی وکی  یه وه دۆزی کورد لکۆینه(
کی شاخاوی  یه ناوچه  ، له ڕاستدایه ناو دی ئاسیای ناوه کان له یاخود نیشتمانی کورده

نداوی  که  و، له تره کیلۆمهار ز ھه) 530.000( رووی سه  له ی که ره ڕووبه  فراواندا که
 و شاخ  ناو زنجیره له  وه کشه یه ی مانگی شوه نداوی فارس به تا که  وه رییه نده سکه ئه
، دوو و ت ھهڕۆژ  دان له مه ھه و ورز تهباکوورو،   فقاز له ناری قه کانی که شته ده

  ). وتووه که وژئاوایدا ھهڕباشوورو   له ڕووبار
، شاری  هڕووباردوو   ئاوای کوردستان کهڕۆژووری باشوورو ی سن گوره به

ش  مه توانرت ئه ده  کوردستان، بۆیه  وته که تی ده شی روژھه تی به تایبه موس به
  .کاربھنرت به  و شاره ی ئهیک بۆ کوردستانت یه نامه گه کو به وه

      
: دا نووسیوتی وه ره سه  راو لهرتووکی ناوب ی په)53(  ڕه الپه  جویس بلۆ، له دکتۆر  
 له. ئراق  شک له به  شاری موس بکا به بوو که  وه ئینگلیز ئه) تی سیاسه(زرنگکاری (
یی  رمانده فه  کان به به ره عا  له  وره دا ھزکی گه)1922(می سای  که تشرینی یه 

ناڕکبوون   هی ک و خاکانه ر ئه سه  ھیندی ھرشیان کرده و رانی ئینگلیزی فسه ئه
  بریتی بوو له ئاشکرا  بهداو ئامانجیان )بین النھرین(  ری له نوان دووڕووبار سه له
و  )کان ھرشی توندوتیژی تورکه   ان لهڕزگارکردنی و براکان  رگری کردن له به(

  ).بی گۆڕی نجام شاری موسیان بۆ شارکی عاره رئه سه
ئاسانی  بهمان )جویس بلۆ کتۆریسۆر دپرۆف(بیروڕای  و کان ونهبۆچو دا وه ره سه  له

 ی شاری موس بهنس ره فهپرۆفیسۆری ناوداری   که  یه وه ویش ئه وت، ئه که رده بۆ ده
کانی ئینگلیز  باسی نیازه  ناوبراو له  نت، چونکه ی دادهیکوردستان و ییشارکی کورد 

  ن به وت موس بکه یانه ن دهکا ئینگلیزه  کات که ده  وه ، باسی ئه و شاره ت به باره سه
  نه موس وشاری   نه  خات که رده مان بۆ ده وه ش ئه مه ئراق، ئه  شک له به
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وی  ھه  کو له ، بهبی خاکی عاره یان ئراق  له  بوونه شک نه پشتر به  که ته ویالیه
شمان  وه ئه ھا دکتۆر جویس بلۆ باسی روه ھه.  و وته شک له به  ن به دان بیکه وه ئه

کوردستانیان داگیرکردو   وه که یه  ھیندی به ئینگلیز وب،  کانی عاره ھزه  کات که بۆ ده
ی تری  زۆر ناوچه موس ونجامیشدا توانییان باری دیمۆگرافیای شاری  ئه  له

  وه شارکی کوردییه  له  ت شاری موس که تایبه به، بگۆڕن کوردی و کوردستانیی
  . و ئراقی بی بۆ شارکی عارهواوی بیگۆڕن  ته  به  ریکه خه
     

 کی مژووی یه کورته(ی خۆیدا  که رتووکه ی په)14(  ڕه کی، له الپه مین زه د ئه مه محه
  ، که)نج همالکۆلم لیست. ی هج(ر  نووسه  ی بهستن پشت به  به  وه، )کوردستان کورد و

 ی ده سه  له: (ت دا ده)ت ھهڕۆژتی  الفه وتانی خه(یدا  که رتووکه ی په)88(  ڕه الپه  له
  ).کی گشتی کورد بووینه یه شوه کی موس به خه) می زایینی یه ده(می کۆچیدا  چواره

 نج همالکۆلم لیست. ی هج(ئینگلیز ناوداری  تناسی ڕۆژھهمژوونووس و   کهی  وه ئه
– Guy M. Le Strange(وان  ی  ماوه  له  ، کهنی نسا)دا ژیاوه)1933-1854  

  نت، چونکه یه گه کوردبوونی شاری موس ده بوون وی ینووسیوتی، کوردستان
می  ی چواره ده سه  واوی دانیشتوانی شاری موس له مژوونووسی ناوبراو ته

ده  به دامی زایینی یه ده /کۆچیدا ی  که واوی دانیشتوانه ر شارکیش ته ھه. نت کورد دا
موومان  ھهم  به.  کوردی بووه و یشارکی کوردستان  هوات کورد بووبت، که

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

    
، )3307(  انی نوێ، ژمارهی کوردست)9(  ڕه الپه  له  که وتارکیدا  لهبار سابیر،  جه

دا ) رکوک شارکی کوردستانییه که(ژر ناونیشانی  دا، له)2.3.2004(  ممه سشه
رتووکی  په  له  دیانۆکوف که .کانی م گه پی به به: (، نووسیوتی وه ته بوکراوه

، دیاکۆنۆف  ر کورد دروستی کردووه یش ھه- کات شاری موس دا باسیده)میدیا(
ه  و پیاوه ی دروستکرد، ئه و شاره بوو ئه) نین(وک ناوی پیا: ت ده   کورد بوو بۆی

  ).وا ینه نه  گار بۆتهڕۆژڕبوونی  تپه  نین ئاوا به  واته  وه دانی کردۆته گووتیان نین ئاوه
 و ی بوونیکی تری کوردستان یه گه ، به ی پکردووه ئاماژه) دیانۆکوف. م(  ی که وه ئه

ر  ھه ن الیه  لهر شارک  ر بتوو ھه گه ئه  ، چونکه ه-سکورد بوونی شاری مو
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ه باره سه.  یه وه ته و نه ھی ئه که  شاره  وکاته ک دروست بکرت، ئه یه وه ته نه   ت ب
ک به  یش که- موسله کورد ور خاکی  سه ی له و شاره وه ئه ه)نین(ناوی  کورد 

    ر به سهو  شارکی کوردییه  که شاره  ، بۆیه دروست کردووه  باشووری کوردستان 
.. ی وانانه و فۆكه نگی له بده:  بوانه(  وه کردنهڕوونبۆ زۆرتر .  کوردستانه

 ڕۆژی  له  یی، که گه رسیم دیبه ، نووسینی ده!!یان كیمیابارانكرد تاوانه بجه ه ھه
،  وه ته دا بوکراوه)میدیا( ی ڕۆژنامهی )167(  ژماره دا له)1.8.2004(  ممه کشه یه

کوردستان  و نت کان، کوردستان نگه ، ده کوڕۆژنه(کانی  ڕه ماپه  دواتریش له
= نین(م شاری كورد شاری  دووه: ( دا ھاتووه و وتاره له  ،) وه ته دا بوکراوه)پۆست

بی ئراقی، بۆ تبزركردنی  ره عا) تی سیاسه(م دواییه زرنگکاری  كه به) نوون ئاوا
واتا شاری ) نوون ئاوا= نین ئاوا(ناوی . بكردنی كردی به موس ره اع بۆ به و ڕاستی

له   ، چونکه ر کراوه مبه پغه) نون(ناوی   ن به س ده زۆر که  که –نون  –یان گوندی 
ی كه قورئانیش له  ره كورده مبه و نوون پغه ئه.  ودا دروستکراوه ئه می رده سه 

   .ی پكردوه ئاماژهدا )88-87(ه ی ژمارکان هت ئایه - تی االنبیاء سوره
      

باسکی مژوو،   کورته( ژر ناوی له وتارکدا   له، ڕاسموسن ڕوگبرگتۆربن  
ی )69-65(کانی   ڕه الپه  له  دا، که)و ئابووری ئراق  ڕامیاریجوگرافیا، دانیشتوان، 

تی  خۆرھهی وتانی  رباره زانیاری ده–ڕاست تی ناوه خۆرھه ڕنونیرتووکی  په(
قیای باکوور ئه و ڕاست ناوه : ا نووسیوتید)65(  ڕه الپه  ، له وه ته دا، بوکراوه)فری

ی  ژماره و کان ی کورده ناوچه  له  کیترین شاره ره سه و ترین وره موس گه(
   ).بت س ده ک ملیۆن که ی یه دانیشتوانی نزیکه

،  کردووهی پ ، ئاماژه)اسموسنڕ ڕوگبرگتۆربن (مارکی ری دان نووسه  ی که وه ئه
  اتهد مان ده و شاره ی ئهیکوردستانت و یینرخی کوردت  به و کی زۆر گرنگ یه گه به
 و ترین وره گه  براو شاری موس بهمارکی ناوری دان نووسه  ست، چونکه ده

 و ترین وره نت، مادامیش موس گه کان داده کوردییه  ناوچه  کیترین شار له ره سه
کیترین  ره سه و ترین وره گه  واته کات، که وردهی ک ناوچه  کیترین شار بت له ره سه

   .باشووری کوردستان  له  شاری کوردیشه
   



429 شاری موس  ییکوردستانتمژووی                                                 

، )ئینسکلۆپیدیای دۆی زینی(  واته (Gyldendals Leksikon)ئینسکلۆپیدیای  
. ئراق  له  موس شارکه: (دا نووسیوتی- موس باسی  لهداو )654(  ڕه الپه  له

  له  وته نه  پ له و ییشارکی کورد.  سه ملیۆن که) 1.4(ی دانیشتوانی  ژماره
ڕاستدا شارکی بازرگانی گرنگ  کانی ناوه ده سه  موس لهشاری . باکووری ئراقدا

   ). ناوبانگ بووه دروستکردنی قوماشی مۆسلین به  و به بووه
مان بۆ  وه باسی ئه   ڕاشکاوانهکراو ئاش  زۆر به ی دانمارکی،ئینسکلۆپیدیای زین 
باشووری (کووری ئراق با  وته که و ده  شاری موس شارکی کوردییه  کات که ده

و  پ ناری چه ردوو که ھه واوی شاری موس به ته  و ئینسکلۆپیدیایه ئه. )کوردستان
ت  باره سه  ی که وه کرت ئه ده  زانت، بۆیه ھی کورد ده  به  که شاره ڕاستیناری  که
 و ییکی گرنگ بۆ کوردت یه نامه گه کو به وه  دا ھاتووه و ئینسکلۆپیدیایه له  یه و شاره به

و  وت له بوونی نه و  ندی مه وه نیا ده ته ر به ھه .یری بکرت سه  که ی شارهیکوردستانت
 وتکردن زهوی  ھه ،  مان کردووهکان دراوس چسه ی ووا ته  دا وای له ته و ویالیه شار

 و ییوی گۆڕینی سیمای کوردت ، ھهو ن بده  یه و ناوچه ر داگرتنی ئه سه ستبه ده و
  که شاره نی سه ڕه، کوردی و ن ی کوردستان بده درینه  شاره و ی ئهیکوردستانت

گیرکه بی ھاورده عاره و ڕاگوزنزۆر  به دا  که شاره  واندا له شونی ئه  ر له و دا
   .ن ج بکه نیشته

  
ی )37(  ڕه الپه  ، لهڤڤیچ الزاری ، میخائیل سیمیۆنهڕوسیاناوبانگی  مژوونووسی به

 و م ھه ی نۆزده ده سه  له: (سیوتیدا، نوو)1917-1891ی کورد  کشه(رتووکی  په
  ، له وه ته ھهڕۆژ له. ژیا کی فراواندا ئه یه ناوچه  مدا، کورد له ی بیسته ده تای سه ره سه
 تا ھی بریجیک ، ھه ماکۆوه و خوی و )ن ی پ ئه ئییهزا ڕهتا ئس(ورم  و دان مه ھه
تا  خوار ھه و ره به  وه شه لره.  وه بته ئاواوا درژ ئهڕۆژ رزنجان له تیاو ئه مه و

و   جولفه  له  وه ریشهوباکو  له. کشت ب ئه ه حه موس و و کورکوک و قین خانه
   ).کات هدپ ست ده  وه رزڕۆمه ئه و قارس

 و ستنیشانکردنی سنووری کوردستان هد  ، لهڤالزاری ڕوسی مژوونووسی
ر  سهکو شارکی  وه و ناو سنووری کوردستان  ی خستۆتهکانیدا، شاری موس شاره

لماندنی  نرخ بۆ سه کی به یه گه به  بته ش ده مه ، ئه کوردستان ناوی بردووه    به
   . و شاره ی ئهیکوردستانت
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المسألة الکوردیة (رتووکی  ی په)37(  ڕه الپه  ، لهڤالزاری ڤیچ میخائیل سیمیۆنه

تری  زار کیلۆمه د ھه چوار سه  ی کوردستان له پوانه: (ت دا، ده)1891-1917
لجیکا،  ندا، به ، ئرله ره واوی ئینگلته ی ته د پوانه قه به  واته(،  زۆرتره  چوارگۆشه

ی  ندین ناوچه چه) کوردستان(دا  و سنووره نو ئه ھا له روه ھه). و دانمارک ندا ھۆه
خۆرئاوا، ) تورکی(رمینیای  ئه: وه ی خواره وانه کو ئه وه  بووه ژادی ھه نه مژوویی و

کانی  ته ویالیه(باشوورو ) ئرانی(ھا ئازربجانی  روه ، ھه کوردستانه داڕاستیله   که
تی  ویالیه و ب له د، حه ، ئامه)زیز ارموت عهم( تلیس، خارپووت، رزڕۆم، وان، به ئه

  ماکۆ له و  پارزگاکانی کرماشان و ورز ته ڵ سابغ، ورم، گه له. تورکی  موسی
   ).ئران
  یخاته ده و  کات تی موس ده ویالیه  به  ی مژوونووس ئاماژهڤالزاری  دا دووباره لره

 و ییتکی کورد تی موس ویالیه یهمادام ویال  واته نو سنووری کوردستان، که
شاری   به  هک هت ویالیه    ر به سهکانی  واوی شاره ته  واته کهکوردستان بت،   شکی به

ی کوردنیشارو نیشتمان و خاک  وه شهختی ی پایته- موس.   
     

دوای : (ت دا، ده رچاوه مان سه ی ھه)38(  ڕه الپه  ، لهڤالزاری ڤیچ میخائیل سیمیۆنه
، رزڕۆم ئه: دا بوون تانه م ویالیه زۆری کورد له  ره ی ھه م زۆربه که ڕی جیھانی یه شه

تی  ویالیه و ب له ، حه)کر دیاربه(د  ، ئامه)زیز عه و مارموت(تلیس، خارپوت  وان، به
  ).تی عوسمانی وه ده  موس له

تی موس  یهناو ھنانی ویال ، بهڤالزاری ڕوسیای مژوونووسی  کردنهپ  و ئاماژه ئه
ی یکوردستانت ی ولماندنی کوردتی کی تری سه یه هگ تکی کوردنشین، به کو ویالیه وه
 و رکوک، سلمانی ولر، که ھۆک، ھهموس، د(کانی  شاره  به  یه  که ته واوی ویالیه ته

 و کات می جیھانی ده که ڕی یه ی شهباسی دوا ڤچت الزاری بیریشمان نه  له).   دیاله
زۆری   ره ی ھه وکاتیش زۆربه تا ئه  نت، که داده  و شارانه کک له یه  موس بهشاری 

  .  ی کورد بووه که دانیشتوانه
      

ی  رچاوه مان سه ی ھه)67- 66(کانی   ڕه الپه  ، لهڤالزاری ڤیچ میخائیل سیمیۆنه
دا ئهئرا تورکیا وکانی  شاره  کان له کورده  شک له به: (دا، نووسیوتی ناوبراو ژین  ن
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ک شاری موس، ورم،  هو) رگ وه- ئرانه تورکیا وکانی  هییکورد  شاره  نیازی له(
و  و چینی کرکاری پشه  و شونانه م جار له که بۆ یه) کر دیاربه(د  ئامه و ، وان سنه
  ). دایکبوو له ڕۆشنبیرانی  سته ده

وه وه  م له به   یه مشوه دا به)72(  ڕه الپه  د، له حمه ر ئه کبه ی ئه که بییه عاره  رگدرا
 تورکیا وکوردستانی   له ک ر یه ھه  م له ندێ شاری که ھه  کان له کورده: ( نووسراوه
دا ئه   ).کر دیاربه(د  ئامه و ، وان ، ورم ، سابخ سلمانی موس،(ک  ژین وه ئران

 کوردستانتیی وبۆ   کی تره یه گه ، به باسی کردووه ڤدا الزاری ی لره وه ئه
ناوی شاری موس  ڕوسیامژوونووسی ناوبراوی   ی شاری موس، چونکهیکوردت

موس شاری   واته که. بات کانی تورکیا ده کورده تورکیا وکو شارکی کوردستانی  وه
 و ئه کو ، به بووه نه  وه ئراقه  به  نه و ب عاره  به  کیان نه یهندی پوهھیچ   که ته ویالیه و

   . کوردستان بووه خاکی    ر به سه و شارکی کوردی  شاره
    

: دا، نووسیوتی رچاوه مان سه ی ھه)78(  ڕه الپه  ، لهڤالزاری ڤیچ میخائیل سیمیۆنه
 ڕوسیاکوردستانی تورکیادا،   مدا، له ھه ی نۆزده ده شتای سه کانی ھه ساه  له(

شاری   له  موس وه  کیش له یه نهرزڕۆم، کۆنسولخا ئه  کی گشتی له یه کۆنسۆلخانه
 ی له ک یه ند کۆنسۆلخانه ریتانیاش چه به. بوو ی ھه وانیش جگرکی کۆنسۆلخانه

دا -  موس  و رزڕۆم نساش له ئه ره فه.  ووه هکر کرد دیاربه موس و،  ، وان رزڕۆم ئه 
دواییشدا  له. ی دانا کریش جگرکی کۆنسولخانه دیاربه  و له ووه ی کرده کۆنسۆلخانه

  مانیایه رچی ئه ھه. زراند تلیس دامه و به زید بایه  ی له کی پۆسته یه کۆنسۆلخانه ڕوسیا
  ).یبوو موس ھه  نیا له ته  وه ئه

  ی پکردووه، ئاماژه ڤالزاری ڕوسیادا مژوونووسی ناسراوی  وه ره سه  ی له وه ئه
و   نت، چونکه یه گه  دهشاری موس  ییکوردستانت کوردتیی وکی تری  یه گه به ناوبرا

باسی   بات، کاتک که کو شارکی کوردستانی تورکیا ده ناوی شاری موس وه
کوردستانی   کات له مانی ده ئه و نسی ره ریتانی، فه ، بهڕوسیاانی ک کۆنسۆلخانه

ی کوردستان  یه چهو پار ر به کو شارکی کوردی سه تورکیادا، ناوی شاری موس وه
  وه بات ئه کو شارکی کوردستانی ده وه  که ناوی شاره  ک که الیه  له ڤالزاری .بات ده

کوردستان بت گرنگ     ر به سه  یه وه ی کورد، گرنگ ئه بۆ ئمه  یه خکی گرنگی ھه بایه
کی  الیه  ئاوا، لهڕۆژت یان  ھهڕۆژبت باشوور، باکوور،   کام پارچه    ر به سه  نییه
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ه هندی پوهتی موس ھیچ  ویالیه  نه موس وشاری   نه  ت کهخا ریده تریش ده  کیان ب
ی کان گه به  کک له یهکو  وه ش  مه کرت ئه ده  ، بۆیه بووه نه  وه ئراقه  به و ب عاره 

   .کاربھنین ی شاری موس بهیکوردستانت و ییلماندنی کوردت سه
    

رتووکی  ی په)508(  ڕه الپه  ، لهڤالزاری ڤیچ میخائیل سیمیۆنه ڕوسیامژوونووسی 
می سای  تشرینی دووه تای ره سه  له: (ت دا، ده)1917-1891المسألة الکوردیة (
دوای  ش له مه واوی داگیرکرد، ئه ته  کانی ئینگلیز کوردستانیان به دا ھزه)1918(

ر  سه یان بهست کان ده ئینگلیزه  سته و ئاگربه ی ئه وانه پچه و به)مۆدروس(ستی  ئاگربه
  ).دا گرت- تی موس ویالیه موس وشاری 

باسی   ی که وه ، بهڤالزاری ڕوسیمژوونووسی ناسراوی ی  پکردنه  و ئاماژه ئه
ریتانیا کوردستانیان داگیرکردو  کانی به دا ھزه)1918(سای   کات له ده  وه ئه
ندنی  لما بۆ سه  نرخه کی به یه گه دا، به- تی موس ر شارو ویالیه سه ستیان گرت به ده

  واوی، چونکه ته  تی موس به ویالیه موس وی شاری یکوردستانت و ییکوردت
کان  ستی مۆدرۆس ئینگلیزه دوای ئاگربه  کات که ده  وه باسی ئه   ڕاشکاوانهناوبراو 

، باشووری ڤالزاری  اته که). یان گرت-ی موست ویالیه موس وشاری (کوردستان 
دام . نت شتمان دادهک نی یه و ک خاک یه  تی موس به یالیهو کوردستان و ما

واوی  ته موس وشاری   واته کبن، که ر یه تی موس ھه ویالیه و کوردستان
   .کوردستاننباشووری     ر به سهتی موس، شاری  کانی ویالیه شاره

   
ژر  ا لهی وتارکی خۆید)108(  ڕه الپه  له، ڕوسیامژوونوسی  ڤییالزارمیخائیل 

ند  چه(رتووکی  ی په)146- 103(کانی  ڕه الپه  له  دا که)کورد و کوردستان(ناوی 
وه)وتارکی کوردناسی ژر خاکی  وت له گی نه ده یه: (، نووسیوتی وه ته دا بوکرا

  م تر کانه رھه به  ندو به مه وه مووشیان ده ھه  له.  یه وره کوردستاندا ئجگار گه
ه پده  ته وتوونه که  م کانانه ، ئه ه)کوردستانی ئراق(رکوک  کانی که وته نه   شت

ماندا  راورد به به  به.  یه خکی جیھانیان ھه و بایه وه کانی زاگرۆسه باشوورییه
 له  ندێ شونی تری کوردستانی ئراقدا، بۆ نموونه ھه  متر له کی که یه شوه به

   ).ھنرت رده وت ده نه قین ی خانه ناوچه  و له وه ه- موس رووی سه 
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  دات که ده  وه به  کات، ئاماژه وتی کوردستان ده گی نه ده باسی یه ڤالزاری  کاتک که
کی  یه شوه به و رکوک که  ک له ی یه پله  وتی کوردستانی ئراق به گی نه ده یه
ش  هم ئه. ھنرت رده قین ده خانه  ھا له روه ھه موس وباکووری شاری   متریش له که
 ر س ھه ڕوسیاناوبانگی  مژوونووسی به  که    وه کاته ڕوون دهمان بۆ  وه ئه

کوردستانی     ر به سهس شاری کوردی   به) قین خانه موس ورکوک،  که(ی   که شاره
ک بین شاری  الیه  توانین له دا ده وباره له. نت داده) باشووری کوردستان(ئراق 

  کی تریش نه الیه  ، له باشووری کوردستانه    ر به سه و ییموس شارکی کورد
  .    بووه نه  وه ئراقه  به و ب عاره  کیان به یهندی پوهھیچ   که ته ویالیه  نه موس وشاری 

    
رتووکی  ی په)22(  ڕه الپه  ، لهڤڤیچ الزاری میخائیل سیمیۆنه ڕوسیامژوونوسی   
کانی  چاگه: (دا نووسیوتی) که بوونی کشهکانی دروست ره کوردستان فاکته کورد و(

ی  کانی زنجیره باشوورییه  دامنی کۆتاییه  له  ، که)کوردستانی ئراق(رکوک  وتی که نه
کان  وتییه ن کانگا نهمتری رھه به  به و ندترین مه وه ده  وتوون، به که زاگرۆس ھه

ی  ل چاگه ھا گه روه ھه.  یه ر ئاستی جیھاندا شونکی گرنگیان ھه سه له و نرن داده
ڵ  گه رکوک، له ی که وانه ن به ناگه  نده رچه ن، ھه کوردستانی ئراق ھه  وت له تری نه

 موس وکانی باکووری  کو چاگه نرن وه وت داده ی گرنگی نه رچاوه سه  شدا به وه ئه
   ).قین ی نزیک خانه وانه ئه

کانی  باسی چاگه  ، لهڤالزاری ڕوسیبۆ جارکی تریش مژوونووسی  و  ساندی
 موس ورکوک،  کانی که دا، شاره)باشووری کوردستان(کوردستانی ئراق   وت له نه

بات،  ناوده) باشووری کوردستان(کو س شاری کوردستانی ئراق  قین وه خانه
باشووری     ر به سه و ییشاری موس شارکی کورد ڤبۆچوونی الزاری  به  واته که

   . بووه نه  وه ئراقه  به و ب عاره  کی به یهندی پوه، ھیچ و  کوردستانه
      

رتووکی  ی په)29(  ڕه الپه  له) 1884- 1828(لرخ  ر پیوته، ڕوسیا تناسی ڕۆژھه
  ڕه الپه  به ستن پشت به  بهدا، )دراسات حول االکراد واسالفھم الخالدیین الشمالیین(

ۆما بۆ ڕی  ه ندامی کۆمه ئه )گارزۆنی(  که ی رزمانه  رتووکه و په ی ئهوت حه
: ت ده) گارزونی. ب: (ت ده زمانی کوردی نووسیبووی، ت به  باره ، سه نده پوپاگه

کی  خه  که) 1779-1760(سای   له) لیوبولدو سولدینی. ب( خش به ژدهم مو که یه(
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و  کک له سولدینی یهچ  زۆری پده  به. ر خاپور ژیا سه زاخۆو له  دۆمینیکان بوو له
ست  ده به  ی که وانه و ھه ی ئه گوره به و ھاتبت  وه دۆمینیکانه  له  که بت  ڕیدانه گه 

  باوکه ڕگایدا له )1778( سای  له  وه نتینه قوسته  وتبت له که) بیورتستول(  ڕیده گه
  ک که یه ناوچه  هکوردستان ل  له  وه که ریه سه ندین ساڵ به نسکی، چهۆفۆرز ڕۆفائیل

ی  ر شوه سه دانا له نگکی کوردیان رھه ، فهو ژیان باکووری موس ده  وته که ده
وه کانم تائستا چاپ نه ی زانیاریه گوره به و ستنووس ده   ).  کرا

  باوکه و سولدینی(خش  به م موژده که ی یهباس  )گارزونی. ب(ڕیده  گه  کاتک که
ی  ده سه  له  وه که یه  ندین ساڵ به ردووکیان چه ھه  ات، کهک ده) زیروفونسکی ڕۆفائیل

کی  یه گه ژیاون، به باکووری شاری موس   ک له یه ناوچه  کوردستان له  م له ھه ژده ھه
: ت و ده ئه  ی بوونی شاری موس، چونکهیکوردستانت و ییبۆ کوردت  زیندووه

  وته که ده  ک که یه ناوچه  وردستان لهک  له  وه که ریه سه ندین ساڵ به وان چه ئه(
نو   وتۆته که و شاری موس ئه  بۆچوونی  واته به ، که)ژیان باکووری موس ده
دهشکی  به  به و سنووری کوردستان  و باسی ئه  یه مشوه به  نت، بۆیه کوردستانی دا

کی گرنگ  یه گه به  به  یه ڕیده و گه کانی ئه کرت یاداشته ده  ر بۆیه ھه.  ی کردووه شاره
  .  شاره و ی ئهیکوردت کوردستانتیی ولماندنی  بژمردرت بۆ سه

  
ی  که ر داخوازی وته سه و له رکی پاکستانی بووه فسه حید، ئه بدولوه نگ عه رھه سه

دا )1955( سای  له ،و کاری کردووه دائراق  کی دوورودرژ له یه بۆ ماوه
کورد (ناوی  کوردستان به کورد ور مژووی  سه ینگلیزی لهزمانی ئ  رتووککی به په
. ر فارسی سه  ته ریگاوه بباسی وه دینی عه حه سه  ، کهنووسیوه )ی که نیشتمانه و

دا  رتووکه و په ی ئه)40(ڕه  الپه ی)6(  ڕاوزی ژماره په له بباسی، دینی عه حه سه
ن  الیه  له  که  یه  و شونه مانای ئه) وا+ نین (  کی کوردییه یه وا وشه ینه نه: ( نووسیوتی

  ).  وه ته دا ئاوا کراوه)ز. پ2018(  له  وه پاشاکانی ئاشوره  کک له یه)  نینه(
شاری   که  رکی کورد بووه یامبه په) نین(  که  وه مه که ڕاست  وه بت ئه تا ده ره سه

وبراوی   ی بت کهکی ئاشوور ک پادشایه ، نه وه دان کردبته موسی ئاوه شاری نا
نوون = نین ئاوا(  م پکردووه شونکی تریش ئاماژه  کو له روه ھه. دروست کردبت

 قورئانی ، ره كورده مبه و نوون پغه ئه. ر مبه پغه ی)نون(واتا شاری یان گوندی ) ئاوا
کاتک . وهی پكرد ئاماژه )88+87(کانی  ته ، ئایه)االنبیاء(تی  ش له سورهکانی موسمانه
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  وه ، ئه کی کودییه یه وا وشه ینه نه  کات که ده  وه بباسی باسی ئه دینی عه حه سه  که
ناونانی   ، چونکه)موس(وا  ینه بۆ کوردتیی و کوردستانتیی شاری نه  که یه ئاماژه
م  هب.  بووه خۆڕا نه مدا، کارکی له رده و سه له) وا ینه نه(  ناوکی کوردی به   که شاره

م دانیشتوانی  و ھه که م ناوچه و ھه که م ناوی شاره ھه  که ب بۆ ناوچه دوای ھاتنی عاره
  . ب کران عاره به  که ره ڤه ده

  
نده  رچه ھه: ( دا نووسیوتی رتووکه و په ی ئه)49(ڕه  حید، له الپه بدولوه نگ عه رھه سه

ستی  ژر ده له و د بوونکانی کور نده نگترین ناوهکه گر ڕواندز و موس و ئامدی
ی  که خته و پایته م ئه بوو به) 1193-1137(یووبیدا  دینی ئه حه سوتان سه

  ). دان تی نه مافی خۆیان یارمه و زیاتر له م شارانه وه بۆ ھیچ کام له گوزایه نه
شاری موس   ی که وه حید به بدولوه نگ عه رھه ری پاکستانی سه فسه دانپدانانی ئه

دا،  دینی ئه حه می سه رده سه  کانی کورد له گرنگه  نده ناوه  له  ک بووهک یه یووبی
کاتک شارک   ، چونکه ه- ی شاری موسیکوردستانت و ییکی تری کوردت یه گه به
سنووری کوردستاندا  نو  له و کوردی بت  که شاره  ی کوردی کهندک ناوه  بته ده

سنووری   له  نیا شارک بووه ک ته و موس نه بووه دا نه وه گومان له  بت، که
ه  بووه) تی موس ویالیه(ختی باشووری کوردستان  کو پایته کوردستان، به  ب

   . که ته نی ویالیه مه درژایی ته 
  

لی نادر قو: (یدا نووسیوتی که رتووکه ی په)87(ڕه  حید، له الپه بدولوه نگ عه رھه سه
ه یان جه مجاره ئه.  وه وی پاک بکاته زه ر سه د لهخان سوندی خواردبوو کور   نگی ب

) ز1743(یلولی  ئه  له –گرنگترین شاری کوردستان  –دانی موس  ئابوقه
کی زۆر ورد،  یه خشه پی نه ، به که ی ئابوقه ی بازنه وه سک بوونه دوای ته. ستپکرد ده

ه مهئازاکان   م کورده ، بهڕوخانددیواری شار   شکیان له ی نادر به سوپاکه   ردان
و  وه یان پکرده شه و به ی دوژمنان، ئه الشه  دیوارک له  به و رگریکردن به  وتنه که

   ).ڕاوبنن  و دواوه ره به  و ھزه توانیان ئه
، دوو  ی پکردووه حید ئاماژه بدولوه نگ عه رھه ر سه ری نووسه فسه ئه  ی که وه ئه

نادر قولی خان   که ی مژووهو  م ئه که یه: ن مانه ئه  خات که رده شتمان بۆ ده
، موس شارکی  بووه) 1743(سای   که  ر کوردستان کردووه ی بۆ سه که ھرشه
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ی  که رتووکه ر په نووسه  ی که و ساه میان ئه ھا دووه روه ، ھه گرنگی کوردستان بووه
شارکی گرنگی  کو ، موس ھشتا وه بووه) 1955(سای   که  تیا نووسیوه
ھرشی  باسی  له  یه مشوه ری ناوبراو به ش نووسه ر بۆیه ناسرا، ھه کوردستان ده

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

      
ک  یه ماوه: (یدا نووسیوتی که رتووکه ی په)103(ڕه  حید، له الپه بدولوه نگ عه رھه سه

دا چاوگی )ز1901( سای  له) ویلیام دارسی. ( وت دۆزرابۆوه نه  م ناوچانه بوو له
  کانی ناوچه وتییه نه  توانی چاه و رگرت شا وه  وتی له رھنانی نه ده) ئیمتیازی(

تورکیا  لهکانیش  مانییه دا ئه و کاته ر له ست نیشان بکات، ھه ده) ئران(کانی  کوردییه
رکوک  که موس وکانی  کوردنشینه  ناوچه  وت داو له دوای نه ڕان به گه  وتنه که
دوای : (حید نووسیوتی بدولوه نگ عه رھه ر دوو در خوارتر سه ھه). وت ستیان که ده
شکردنی ناوچه  ی زایینی دابه)1918( سای  لهمانی ئیمپراتۆری عوسمانی  نه
 و تی کوردنشین کان بوو، ویالیه وهوتو رکه ته سه وه ی ده شهکان ئاۆزترین ک وتییه نه

جارکی تر  و کان نسایییه هر ست فه وته ده که وتی موس جارک ئه نه  پ له
خاکی ئراق که   شک له به  کۆتاییدا بوو به  کان، پاشان له سی تورکه وه ده وته که ئه
  ). ریتانیا دابوو تی به وایه رمانه ژر فه له

ڕان  گه  وتنه کان که مانییه ئه: (نووست ده) حید بدولوه نگ عه رھه سه(  کاتک که
تی  ویالیه(، یان )رکیاتو  رکوک له که موس وکانی  کوردنشینه  ناوچه  لهوت  دوای نه به

تی  کۆتاییدا ویالیه  له: (نووست ده  یاخود که) وتی موس نه  پ له و کوردنشین
شارو   لمنن که یسه مووی ده ھه  مانه ، ئه)خاکی ئراق  ک لهش به  موس بوو به

،  نیشتمانی کوردان بووه و شکی کوردستان س خاکی کورد و بهتی مو ویالیه
  کان که کوردنشینه  ناوچه  وت له دوای نه ڕان به کان گه مانییه ئه ک الیه  له  چونکه

 کی الیه  لهک ئراق،  نه  انی بووهتی عوسم وه سنووری ده  له کوردستان و  کاته ده
،  تکی کوردنشینه وتی موس ویالیه نه  تی پ له ویالیه  کات که رای ده ئاشکه  وه تریشه

ھا کاتک  روه ، ھه یشه- کوردستان    ر به سه و  کوردهھی   واته مادام کوردنشین بت که
شک  به  رچووبت کرا به ده  وه که زگایه ده و نک ر الیه ھه وا جا له کی ناڕهبیار  به  که
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 ئراق و  له  شک بووه به  که نه کو پش بیاری لکاندنه تاوه  لن که یسه ئراق، ده  له
   . بووه ھه  وه و وته کیشی به یهندی پوه ھیچ  نه
   

یدا  که رتووکه ی په)46(ڕه  له الپه و  ئیتاییهلتی، که مژوونووسکی  میرلال گه
 –م  سزده ی ده سه  لهکانی ئیتایدا  نووسراوه  کوردستان له کورد و(ی ناو به

 و جد غدا به دا به)ز1617(ئازاری   ڤالل له  دلله: (دا نووسیوتی)م نۆزده
ر  سه رکوپک له ڕاپۆرتکیکوردستاندا   ڕبوونی به ئران، کاتی تپه  کاته رووده
ر  سه له  شه وانه له  ، وه ڕی ئیتای بووه جیھانگهمین  که و یه نووس، ئه ده  که ناوچه

فراوانی  و یی وره ست نیشانی گه ی دروست دهک یه شوه به  ش کهوروپا ئهئاستی 
وا  ینه نه  گاته کا تاکو ده ست پده ده) غدا به(بابیلۆنا   له  نیشتمانی کوردانی کردبت، که

رمینیا  کا تاکو ئه ست پده ده  وه نداوی فارسه که  له  وه تریشه کی الیه  له،   وه ره سه  له
  ).ش ریای ره نزیکی ده

،  ی پکردووه ئاماژه) لتی میرلال گه(دا مژوونووسی ئیتای  لره  ی که وه ئه
کردنی دیاریی  گوره به  نت، چونکه یه گه شاری موس ده یتیو کوردستانتیی کورد

و  ، ئه)ڤالل  دلله(ڕی ئیتای  جیھانگه ن یهال  له) کوردستان(سنووری نیشتمانی کورد 
  ت سنووری کوردستان له ده  ناو سنووری کوردستان، کاتک که  وته که ده  شاره

   .  وه ره سه  لهوا  ینه نه  گاته کا تاده ست پده ده  غداوه به
  
 کورد و(رتووکی  ی په)50(ڕه  لتی، له الپه مژوونووسی ئیتای، میرلال گه  

: ت دا ده)م نۆزده –م  ی سزده ده سه  کانی ئیتایدا له نووسراوه  کوردستان له
ییه دوای گه ڕیده نجلۆ لگرنسی که گه ئه( ۆ  و مژوو نووسکی ئیتا شتکی ب

 شاره  لهندێ  ی ھه رباره دا ده)1705( سای  لهک  ند زانیارییه کوردستان چه
 موس و، 63- 62ڕه  م، الپه رگی دووه به– تلیس کو به نووس، وه کان ده کوردیه

ڕه  م، الپه رگی دووه به–رکوک  ھا که روه ، ھه70-67ڕه  م، الپه رگی دووه به- ولر  ھه
71.(  
و  ڕیده گه  کانی نووسینه  به کردن ئاماژه و لتی ی میرلال گه رتووکه و په ی ئه گوره به

تلیس،  کو به ند شارکی وه ی چهناو  که) نجلۆ لگرنسی ئه(مژوونووسی ئیتای 
 ،ر و ھهموسیه شاری کوردستانی ناوبردووه  رکوکی به که ول که ، شاری موسک  
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ش  مه نو سنووری باشووری کوردستان، به  وته که ده کورد وکانی  گرنگه  شاره  له
لماندنی  کانی تر بۆ سه نامه گه پاڵ به  خاته کی تر ده یه گه به  مژوونووسی ناوبراو

  . شاری ناوبراو ییکوردستانتکوردتیی و 
    
: ت دا ده رچاوه مان سه ی ھه)70(ڕه  لتی، مژوونووسی ئیتای، له الپه میرلال گه 
 سای  لهی خۆیدا که  که رتوکه مارمۆکی له په. سی .مژوونووسی ئیتای ف(
کان  ر شاره کوردیه هس ند باسکی مژوویی له یاندووه، چه چاپی گه  دا به)1875(

وه که  گته وه ده ی زایین تیایه، ئه)13(ی  ده وه تاکو سه مژووی کۆنه  ر له ھه
 م به ی نووح دروستکراوه، به که دوای الفاوه کان له ی کورده قسه  تلیس به شاری به

رگی  به( وه دروستکراوه، کدۆنیه ری مه نده لیکسه ئه ن الیه  لهکان گوایه  نه رمه ی ئه قسه 
رگی دوو  به  کات له ولر ده ھه موس وھا باسکی ووتی  روه ، ھه)51ڕه  الپه –دوو 

  ).66ڕه  الپه –
ی  که رتووکه په  کردنی به ئاماژه و لتی ی میرلال گه رتووکه و په ی ئه گوره به

 کانی گرنگه  شاره  له  ، شاری موس شارکه)مارمۆکی. سی .ف(مژوونووسی ئیتای 
 موس وتلیس،  کانی به ری ناوبراو ناوی شاره نووسه  کوردستان، چونکه کورد و

کی تری  یه گه به  بته ش ده وه ئه  واته ، که کو س شاری کوردی بردووه ولری وه ھه
   .ی شاری موسیکوردستانت و ییکوردت

     
 کورد و( ناویژر  له  یدا که که رتووکه ی په)97(ڕه  لتی، له الپه میرلال گه

چاپی   دا به)م نۆزده –م  سزده ی ده سه  لهکانی ئیتایدا  نووسراوه  کوردستان له
کی  ڕه یان زۆربوو، گه کوردستاندا ژماره  کان له که جوله: (، نووسیوتی یاندووه گه

می سارگۆن پاشای  رده بۆ سه  وه ڕته گه و ده  موس زۆر کۆنه  کان له جوله
 و دیل گرتبوون ی به که ھۆزی جوله  ده، )ز.ی پ720( سای  له  کان که ئاشوریه

کان  که بیش، جوله ره می داگیرکردنی عا رده سه  له.  که بۆ ناوچه  وه ایگواستبوونهڕ
  ). موس زۆربووه  یان له ژماره

کانی دانیشتووی  که باسی جوله) لتی میرلال گه(مژوونووسی ئیتای   کاتک که
  خاته مان ده و شاره ی ئهیکوردستانت و ییکی تری کوردت یه گه ، به تکا کوردستان ده

یان زۆربوو،  کوردستاندا ژماره  کان له که جووله: (نووست و ده ئه  ست، چونکه نو ده
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ه  و مژوونووسه ئه  واته ، که) موس زۆر کۆنه  کان له کی جووله ڕه گه   شاری موس ب
و   یخاته ده و کات باسی ده  یه مشوه به  بۆیهنت،  شارکی کوردستانی داده ن

  . سنووری کوردستان
  

خکی  ی بایه و مژوونووسانه له  ککه یه  ریتانی که جۆن کیگان، مژوونووسی به
  نووست، له ڕو شۆڕ زۆر ده ی شه رباره سوپاو ده کاروباری  دات به زۆر ده

  سشمیت، له  لیسه  دا که)اقئر  ڕ له شه(رتووکی  ی په)18- 17(کانی  ڕه الپه
ملیۆن دۆالری   تکی پازده خه: (مارکی، نووسیوتیدان  به  کردوویه  وه ئینگلیزییه

  زۆر دڕندانه  ی که و عوده ی ، قوسهدام سهی  که ردوو کوڕه ھه  ی که وه ھۆی ئه  بووه
 بوون، له) دام سه(دژی باوکیان   که  انهڕامیاریی  ستکاره رھه و به گیانی ئه  رببوونه به

  شاری موس له  المارکدا له په  له و دا ناپاکیان لبکرت)22.7.2003( ڕۆژی
ۆ  کی خه یه ناگه چوو کوردستان په پده وا. باکووری عراق بکوژرن راپ بت ب

  ). کانی دیکتاتۆر ی کوڕه وه خۆشاردنه
کانی دیکتاتۆری  باسی کوشتنی کوڕه) جۆن کیگان(ریتانی  ری به نووسه  کاتک که

دا کوژران، -شاری موس  دا له)22.7.2003(  ممه سشه ڕۆژی  له  کات، که ئراق ده
ی یکوردستانت کوردتیی ولماندنی  کی زۆر گرنگه بۆ سه یه گه و به ی ئه که نووسینه

کی  یه ناگه چوو کوردستان په واپده: (جۆن کیگان نووسیوتی  شاری موس، چونکه
و  نووسه  واته ، که)کانی دیکتاتۆر ی کوڕه وه بۆ خۆشاردنهراپ بت  خه ری ناوبرا

   .کات باسی ده  یه مشوه به  نت، بۆیه شارکی کوردستان داده  شاری موس به
       

: ی پشوودا، نووسیوتی رچاوه مان سه ی ھه)26- 25(کانی  ڕه الپه  جۆن کیگان، له
ندی  به رمدا، مه ت یان ھه ر س ویالیه سه بهشکردبوو  کان، ئراقیان دابه عوسمانییه(

وه کان به ته ویالیه له: بوو  یه مش غدا له ، به کانه ی کورده ناوچه  باکوور که  موس 
ی  زۆربه  باشوور که  سرا له ھا به روه ن، ھه ی زۆریان سوننه زۆربه  ڕاست که ناوه 

   ).ن زۆریان موسمانی شیعه
دا  ر س ویالیه سه ی ئراق به ردنهشک و دابه ی ئه گوره به ری  نووسه ن الیه  لهت
ھۆک، موس، د(کانی  شاره تی موس به واوی ویالیه ، ته)جۆن کیگان(ریتانی  به
 کورد و کیخا  له  شکه به و تکی کوردی ویالیه)  دیاله و رکوک، سلمانی ولر، که ھه
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 تی موس به ویالیه   ڕاشکاوانهبراو زۆر وری نا نووسه  کوردستان، چونکه
کی کوردی بت،  یه تی موس ناوچه بات، مادامیش ویالیه کی کوردی ناوده یه ناوچه 

    ر به سه و ، شاری کوردی وه یه که کهشارو خا واوی ته  به  که ته ویالیه  واته که
  . باشووری کوردستانن

   
  کاتک که: (ووسیوتیی پشوودا، ن رچاوه مان سه ی ھه)30(  ڕه الپه  جۆن کیگان، له

ئراق واوی  ، ته یاند ڕاگهستیان  دا ئاگربه)1918(ری سای  ئۆکتۆبه  کان له عوسمانییه
رمی  ھه  که –موس  و رکوک کانی باکوور که نده مه وه وت ده نه  به  پاشان ناوچه و

  ).کان ریتانییه ستی به ژرده  وته کوردین، که
 و ، کوردبوون ی پکردووه ن ئاماژهی جۆن کیگاریتان ری به نووسه  ی که وه ئه

تی موس  کانی تری ویالیه واوی شاره ته موس وکوردستانی بوونی شاری 
رمی  و ھه ناوچه  رکوک به که موس وردوو شاری  ناوبراو ھه  نت، چونکه یه گه ده

 و نشاری کوردی  واته کوردی بن، کهرمی  و ھه بات، مادامیش ناوچه کوردی ناو ده
  . باشووری کوردستان  ونه که ده
   

 له: (دا، نووسیوتی وه ره ی سه رچاوه مان سه ی ھه)190(  ڕه الپه  جۆن کیگان، له
کرد  ده کۆششکی زۆر نه  کان پویستییان به یمانه دا، ھاوپه)2003(ھرشی مارتسی  

وته ناو  که ده  یان که که ئامانجه  می خۆیان، چونکه که ئامانجی یه  یشتنیان به پناو گه له
یان  که کوت، ئامانجه  یمانان بوو له ڤانی ھاوپه ره نزیک ھزی به  زۆر له  خاکی ئراق

) 1000(ی  نزیکه  بریتی بوون له  که)  یله ومهڕ(کانی  وته نه  چاگه  ست بوو به یوه په
موس  رکوک و هککانی  دوای چاگه م دن له دووه ی پله  به  و چاگانه وت، ئه نه  بیره

  ).ئراقدا  ن له ندترین چاگه مه وه ده  کوردستان که  له
موس و کانی  ریتانی جۆن کیگان، شاره ری به ی نووسه و بۆچوونانه ی ئه گوره به
و  نووسه  باشووری کوردستانن، چونکه  ر به سه و رکوک شاری کوردی که ری ناوبرا

  ونه که رکوک ده که موس وکانی  شاره  که  ی کردووه وه را باسی ئه ئاشکه  زۆر به
). کوردستان  موس له رکوک و کهکانی  چاگه: (نووست ده  کوردستان، کاتک که

 یینرخی کوردستانت  کی به یه گه کو به وه) جۆن کیگان(ی  یه و ئاماژه کرت ئه ده  بۆیه
   .کاربھنین ی شاری موس بهیکوردت و
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:  دا نووسیوتی)یھود کوردستان(رتووکی  ی په)11(  ڕه الپه  ر، له ئیریک براوه  
ولر  ی ھه)لیوا(پارزگای    دا له)1947( سای  له  ی که کانه و جووله ی ئه ژماره(

ی )لیوا(پارزگای   له  ، وه)4042(رکوک  پارزگای که  له  س، وه که) 3109(ژیان  ده
 10.345(موس(مانی   له  ، وهسل)وه ،  به)2851(  دیاله  له  ، وه)2271کۆی   یه مش

م  ئه  وه). 22.618(  کاته تکایی ده کانی کوردستانی ئراق به که گشتی جووله
) ئینسایکلۆپیدیای جودیاکا(  له) کوردستان  ی ماده(ی  چوارچوه ش له ژمارانه

  ).نووسیوتی) عکوف بن یه(  ، که وه ته بوکراوه
کانی کوردستاندا  که رژمرکردنی جووله سه  له) ر براوهئیریک (ر  نووسه  کاتک که

، )دھۆک+وا ینه نه(رکوک، موس  ولر، که ھه(کانی پارزگاکانی  که ی جووله ژماره
ی یکوردستان کوردبوون وکی تری  یه گه ک، به پاڵ یه  خاته ده)  دیاله سلمانی و
کانی  شاره  که   پی وایهو  ئه  دیاره  کات، چونکه ده را مان بۆ ئاشکه و شاره بوونی ئه

ر  سه کوردی وشاری )  دیاله سلمانی و، )دھۆک+وا ینه نه(رکوک، موس  ولر، که ھه(
  . بات کو شاری کوردستانی ناویان ده وه  کوردستانن، بۆیهخاکی     به

      
  له: ( تیدا نووسیو وه ره سه  رتووکی ناوبراو له ی په)43(  ڕه الپه  ر، له ئیریک براوه 

دا  شته و گه ساو له شتک ھه گه  ویش به ئه) ستیرنشس. أچ. پی(دا )1848( سای
. موس ولر و ھهرکوک،  که  کوردستان، له  کانی کرد له که گای جووله ردانی کۆمه سه
ھا زۆری  روه ، ھهو ی فرۆشت)ورات ته(رتووکی پیرۆز  کاندا په موو شونه ھه  له  وه
  ). ڕواندز(اڤاندی ڕ  یانده گه  رتووکه و په له

گای  ردانی کۆمه ی خۆیدا باسی سه که شته گه  له) ر ئیریک براوه(ر  نووسه  کاتک که
کو  ولر وه ھه و رکوک کانی موس، که ، شارهو کات دا دهکوردستان  کان له که جووله

 کانی کوردبوون گه به  دات له کی ترمان ده یه گه بات، به س شاری کوردستانی ناوده
شاری   و س شاره ئه  که  و پی وایه ئه  بوونی شاری موس، چونکه ییکوردستان و

   .ناوی بردوون  یه مشوه به  کوردستانن، بۆیه    ر به سهکوردی و 
    
 ت به باره دا سه وه ره سه  رتووکی ناوبراو له ی په)77(  ڕه الپه  ر، له ئیریک براوه 

دوای  دا له که کشانی ناوچه خشه نوێ نه رله کاتی سه له: ( شاری موس نووسیوتی
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. پنج ساڵ و ی بیست پاند بۆ ماوه ئراقدا سهر  سه ماندتی خۆی به  ره ڕ، ئینگلته شه
. شا  یش بوو به- ڵ یسه ، فهو ت وه ده  دا ئراق بوو به)1921( سای  لهھا  روه ھه
ند  ر چه سه شکرا به دواتر ئراق دابه .وام بوو رده شدا ماندات به وه ڵ ئه گه له

وه پارزگارک به  یان که ر یه که ھه) ک لیوایه(ک  پارزگایه ر  ھه  وه. برد ی ده ڕ
ند  ڵ چه گه برد، له ی ده ڕوه قایمقام به  ک که زایه ند قه ر چه سه کیش به پارزگایه

ه کان ئه پارزگا کوردییه. بردن یان ده ڕوه به  رانی ناحیه به ڕوه به  ک که یه ناحیه   مان
  ). دیاله سلمانی ورکوک،  ولر، که موس، ھه: بوون

م  که و خ ی پ بایهک یه گه نووسیوتی، به) ر ئیریک براوه( دا وه ره سه  لهی  وه ئه
  نت، چونکه یه گه ی بوونی شاری موس دهیکوردستان و ی کوردبوون ونه

ی یکی کورد کو پارزگایه وی شاری موس وهوخۆ نا هڕاستری ناوبراو  نووسه
  بته ده  وه دنیاییشه ی بت، بهیکی کورد ش پارزگایه ر پارزگاکه گه بات، ئه ناوده

   .باشووری کوردستان    ر به سهکی  پارزگایه و شارک
     

  یڕ ماپه له  دا که)کوردستانکی ئازاد(ژر ناوی  تکی خۆیدا له بابه  بروس واکر، له
(Newsbyus)ویکره و، عه وه دۆتهدا ببۆ کوردی   وه ئینگلیزییه  له لی حمان عه بدول

 ڕۆژیی )ولر پۆست ھه( ی ڕۆژنامهی )44(  ی ژماره)7(  ڕه الپه  له و ریگاوه هو
: ، بروس واکر، نووسیوتی وه ته دا بوکراوه)7.5.2006( وتی ڕکه، ممه کشه یه
شبوونی ئراق، پشتگیری  ری دابه گه ڵ ئه گه تیکردن له دژایه  بهیمان  کانی ھاوپه ھزه(

رۆک بووش بیر  سه  ئستادا پویسته  م له به. ن که ده  ی سوننه ویستی ناماقونه  له
ئراق   نت که یه گه ده  وه ش ئه مه ئه. رژنت و بیپه وه شبوونی ئراق بکاته دابه  له

  غدا که به ئراق وڕاستی  ناوه. ش بکرت ی جیاوازدا دابه وه ته ر س نه سه به  پویسته
و  سره و به بی سوننه ره زۆر گرینگ نین بۆ عا  وه سروشتییه و ئابووری ڕووی  له

ب پشتیوانیی ئران خۆیان  توانن به ده  که  بی شیعه ره کان بۆ عا باشوورییه  ناوچه
و  تادا نیشتمانی کوردان بووه ره سه  له داڕاستی له  ھا موس که روه ن، ھه ببه  ڕوه به

  ریکا باشه مه ش بۆ ئه یه و شوه به. کورد  ی باکوور بدرته کانی دیکه وتاوییه نه  ناوچه
  ). شبوونک بکات ھا دابه ئاوه  پشتگیری له  که

ی یکوردستان و ، کوردبوون ی پکردووه ر ئاماژهر بروس واک نووسه  ی که وه ئه
  ری ناوبراو به نووسه  ، چونکه وه گرته تی موس ده کانی ویالیه شاره واوی بوونی ته
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نیشتمانی  و تی موس خاک ویالیه  کات که ده  وه نا باسی ئه په و راو ب پچ ئاشکه
موس، دھۆک، (کانی  شاره  تی موس له ویالیه  زانین که مووشمان ده ھه.  کورد بووه

شاری موس شارکی   واته ھات، که پکده)  هدیال سلمانی ورکوک،  ولر، که ھه
    . ه)تی موس ویالیه(باشووری کوردستان     ر به سهکوردی و 

   
و  توانایه  نووسکی به نامهڕۆژ و مریکی نشینی ئه رکی خانه فسه هرس، ئ پیته ڕالف

تکیدا  بابه  زانکۆی ساوس ئوسترالیا، له  له  ئستاش خوندکاری خوندنی بایه
دا )10.7.2003( ڕۆژی له  دا که) شکردنی ئراق ھاتووه ئستا کاتی دابه(ژر ناوی  هل

ۆ   ریگاوه و، شرکۆ کرمانج وه وه ته دا بوکراوه)نیۆریۆک پۆست( ی ڕۆژنامه  له ب
، ممه شه ڕۆژی، ) وه ڕانه گه(ی  نامه فته ی ھه)4(  ی ژماره)2(  ڕه الپه  له کوردی و

شکردنی  دابه: (رس، نووسیوتی پیته ڕالف،  وه ته بوکراوه  دا)9.8.2003( وتی ڕکه
ر  سه به  که ب وته ده  م، ئستاکانه که قۆناغی یه. ڕبت دوو قۆناغدا تپه  ب به ئراق ده
کان دوا چانسیان  سوننیه  به ی عاره وه ش بکرت، بۆ ئه رمی فیدراڵ دابه س ھه

  ). ز بگرنئام  کان له ریفۆرمه  بدرت که
 می یه هھته یه شیعه  م ناوچه که ره ھه  خۆ به کانی باشوور بگرموو چا  

 . وه کانی باشووره وته نه
 کی فراوانکراو که دووهژوو کوردهم  به  ردوو شاره ھه  م کوردستان ی  که

 . وه کانی باکووری ئراقه وته نه  چاه  به  وه موس بگرته و رکوک که
 یه ھه  وه ره ی سه انهو ی ئه پاشماوهمی سک  سوننییه  به ره می عه رکان پ

 . ی دیکه که رمه ردوو ھه نوان ھه  ویچ ئاخنرابته ک سانده وه  بنت که
 ت یه ک ناوچه غداش وه بهکی ئۆتۆنۆمی ب .( 
کی تری  یه گه ، به)رس پیته ڕالف(ریکی  مه ری ناسراوی ئه فسه ئه و نووس نامهڕۆژ

ستمان،  رده به  خاته رکوک ده که موس وکانی  کوردبوونی شاره و ی بوونیکوردستان
رمکی  ند ھه ر چه سه تی ئراقیدا به وه شکردنی ده دابه  له   ڕاشکاوانهزۆر   کاتک که

رکوک  که موس وکانی  ردوو شاره رمی کوردستان ھه ھه  کات که ده  فیدڕایدا، داوا
  نووسه نامهڕۆژو  ئه  کانی تر، چونکه وتاوییه نه  و ناوچهمو ڵ ھه گه خۆی له  بگرته

دوو شاری مژوویی کوردی   رکوک به که موس ودوو شاری  ھه  ریکییه مه ئه
   .بات ناوده
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: نووسیوتی ،دا)زی ناو زب(رتووکی  ی په)72(  ڕه الپه  رھاد پیرباڵ، له دکتۆر فه 
ش  شه(ی خۆیدا  که شتنامه گه  نسی له ره زرگانی فهو با ڕیده ژان پاپتسیت تاڤرنی، گه(

جاران ناوی   کوردستان، که: (دا نووسیوتی)و ئران و وتی تورکیا ره ر به فه سه
ه تا ده  وه گۆمی وانه  ر له ، ھه وه گرته ده  دیجله تی ڕۆژھه واوی تهبوو، ) ئاسیریا(   گات

زوور، ئامدی، سنرن،  هوا، شار ینه نه: ن مانه هکانی ئ گرنگه  شاره. غدا کانی به نه وشه که
   ).لماس سه و تلیس به

ی  ڕیده گه ن الیه  لهشارکی کوردستان،   به) موس(وا  ینه ی شاری نه و ناوھنانه ئه
دا )1689-1605(نوان سانی  له  که، )ژان پاپتسیت تاڤرنی(نسی  ره ناسراوی فه

وه  له موس،   دا ھاتۆته)1652(و )1644(انی س  و، دووجار له پاریس ژیا
و  ئه  ڕوو، چونکه خاته ی شاری موس دهیکوردستانت و ییکی تری کوردت یه گه به
 هو ب وا بردووه ینه وخۆ ناوی شاری نه هڕاست   ڕاشکاوانهزۆر   نسیه ره فه  ڕیده گه

  . نت ی دادهیشارکی کوردستان 
    

 دا له)واڵ ھه(ی  نامه فته ی ھه)183(  ی ژماره)3(  ڕه الپه  رھاد پیرباڵ، له دکتۆر فه
دا له  ) تی سیاسه(زرنگکاری .. قین  خانه و رکوک موس و که(ژر ناوی  وتارکی

و) عس کۆنتره به  تکی له بکردن سیاسه ره عا به رو  م نووسه رجه سه: (تیدا نووسی
 نسی ڕه فه  ڕۆکه ھا گه روه ھه ،کانی خۆیاندا رتووکه په  کان له زانا ئیسالمییه و ڕۆک گه
  نسی له ڕه ژان پاپتسیت تاڤرنی فه و مارکۆ پۆۆی ئیتای  بۆ نموونه کانیش ئیتایه و

 ن که ده ده  وه به  کانی خۆیاندا ئاماژه شتنامه گه  دا له)1600(و  )1200(سانی 
دوو شاری  دا،)1700(تا سانی ) 600(سانی  ی ماوه  لهرکوک  که موس وشاری  

،  مالوه به) 620(سانی   ئایینی ئیسالم له رانی ڕبه.  کوردیزمان بوونه و کوردنشین
کردنی   پیاده  وته که  ورده  بی ئیسالمی، ورده ره تی عا الفه تی خه وه پاشانیش ده

 ویش به رکوک، ئه که موس وتی  تایبه کان به کوردستانییه  بکردنی ناوچه عاره به
ش  مه ئه. ی کوردستاندا داگیرکراوانه  رمه و ھه کان له به ره عه  ردنی ھۆزهجک نیشته 

وهدا  شاره  ترسا که ده  وه ت له الفه ندی خه تی ناوه سه ده  چونکه کانی  گیرکرا
   ).ربنن ده کان وه موسمانه  به ره تی عا سه ده و ڕن ڕاپهکوردستان 
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  لهرکوک  که موس وکانی  ی شارهینکوردبوو و ی بوونیدانپدانانی کوردستان
  س بووه م که که یه  ، کهی ئیتای)1323-1254 مارکۆ پۆۆ(  ڕیده ردوو گه ھه ن الیه

ڤرنی( ھا روه ھه  رتووک، ناو په  ی خستۆته)کوردستان(ی  ووشه ) ژان پاپتسیت تا
ردوو  ی ھهیدتکور و ییکی تری کوردستانت یه گه کانیاندا، به شتنامه گه  نسی له ڕه فه

کانی  رتووکه په  ردووکیان له وان ھه ئه  ڕوو، چونکه خاته رکوک ده که موس وشاری 
 ی ده سه  لهر  ھه  وه کردۆته  که ردوو شاره ی ھهیر کوردستانت سه ختیان له خۆیاندا جه

   . وه مه ھه ژده ی ھه ده کو سه تاوه ھه  وه مه وته حه
  
کانی  باوه دانه و گرنگ  ھۆزه  کک له ک، یه به شه( کیداوتار  لهد،  مه ھاب شا محه وه

ینی  ، ھه)کوردستانی نوێ( ی ڕۆژنامهی )4104(  ی ژماره)9(  ڕه له الپه  دا که)كورد
ئینگلیزی  تناسی ڕۆژھه: (، نووسیوتی وه ته دا بوکراوه)20.10.2006( وتی ڕکه

ی - ردانی شاری موس دا سه)1816( سای  له، کاتک )کینگھام جمس سلیک په(
وانی  ئه و ی دانیشتوانی شاری موس کوردن هزۆرب  کات که ده  وه ، باس له کردووه
   ).ن کانی تکه تر خه

) کینگھام جمس سلیک په(ئینگلیزی  تناسی ڕۆژھه مژوونووس و  ی که وه ئه
ری موس ی شایکوردستانت کوردتیی وکی تری  یه گه ، به ی پکردووه ئاماژه

ی زۆری دانیشتوانی شاری موس  زۆربه  کاتک که  دات، چونکه ده  وه سته ده به
  وه کوردستان بت، ئه    ر به سه کوردی وش شارکی  که بت شاره ده  واته کوردبن، که

میلیشیا الماری  په و ھرش تای ره سه  لهر  ھه) موس(  و شاره ئه  که کاتکدا  له
و  بکردنی ئه عاره به  ستیانکرد به ، ده وه ی ئایینه رده ژر په له  وه کانه  هموسمان  به عاره
   .ندین شاری تری کوردستان و چه شاره
     

ک  یه وه ند لکۆینه چه(رتووکی  ی په)344- 342(  ڕه الپه  لی، له ر عوسمان عهدکتۆ
  ی ژماره نامه گه به  ی بهستن پشت به  بهداو، )رخی کورد ی بزاڤی ھاوچه رباره ده
)1((REF: FO 95/2458)  کی  یه نامه  له  بریتییه  که)ری  فسه ، ئه)سمیت. ن. ج

باوزی ) مالیت( و وان ریتانی له تی به ی قونسویهر ده ی سووک بۆ یاریده سواره
ی ئازاری )13( وتی ڕکه  له  نبۆڵ، که سته ئه/ ریتانی تی به ن شکۆی پاشایه میری خاوه

بۆمن ھزکی   ییه وره گه: ( سمیتدا ھاتووه  ی که نامه  له ، ۆیانی نووسیوهدا ب)1914(
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ه.. وتوانی شونکه و دژی شخی بارزان م له بکه  مادهربازی دیاریکراو ئا سه  شخ ب
  ناوچه  له  ژمردرت، که ی کوردستان ده ھزه به  ش شخه و پنج شه کک له یه 

ناو  ری له وس، کاریگهم و تی وان ردوو ویالیه ی سنووری ھهکانی درژای شاخاوییه
. ن. ج(ریتانی  ی به ری سواره فسه ی ئه و دانپدانانه ئه).  یه ئاغاکاندا ھه و کان شخه
 و یینو کوردستان، کوردستانت  ونه که وان ده موس وتی  ویالیه  ی که وه ، به)سمیت
تک  تی موس ویالیه ویالیه  کهکاتک   لمنت، چونکه سه  شاری موس ده ییکوردت

ته و بکه ببه ویالیه    ر به سهکانی  واوی شاره ته  واته کهکوردستان،   و تی موس 
. کوردستانن    ر به سهکوردی و ش، شاری  که ته ختی ویالیه شاری موسی پایته 

پ  و کی گرنگ یه گه کو به ، وه انیهریت به  ره فسه و ئه ی ئه یه و ئاماژه کرت ئه ده  واته که
ر  سهکانی تری  واوی شاره موس و تهی شاری یکوردستانت کوردتیی وخی  بایه  له
   .کاربھنرت تی موس به ویالیه    به
   

دا )کوردستان کورد و(رتووکی  می په که رگی یه به  ، لهڕۆیلۆفسما درک کینان
شاری موس   که خشه ی نه گوره و، به ی داناوه وره کی کوردستانی گه یه خشه نه
  . نو سنووری کوردستان  وته که ده

می  که رگی یه ر به سه و له دروستیکردووه) درک کینان(ر  نووسه  ی که یه خشه و نه له
ر  سه له  وه باشووره  سنووری کوردستانی ئراق له،  رتووکی ناوبراودا دایناوه په

  درژایی  ، بهکات و دهست پ هنگاڵ د باشووری شه  سوریا واته- ئراق سنووری
ناری  که  به و  دیجله ڕووباریی   ئاراستهو  ره به  ڕێ په باشووری شاری موس تده

 ھک به  به  وه وشه غداو، له ری باکووری شاری به وروبه دا تا ده  ی دیجله  ئاراسته
ی  گوره به ).ڕوات ئرانی ده-ئراقی سنووریلی نزیک  نده ی باشووری مه  ئاراسته 

شارکی کوردی و   شاری موس به) درک کینان(  وت که که رده بۆمان ده  که خشه نه
ری ناوبراو شاری موسی  نووسه  نت، چونکه باشووری کوردستان داده    ر به سه

  دوایی مادام سنووری کوردستان له ، نو سنووری باشووری کوردستان  خستۆته
باشووری شاری  نگال و شهباشووری   به و ستپبکات ده  هسوریا و-وری ئراقسنو

نو سنووری باشووری   ونه که پارزگاو شاری موس ده  واته ڕ بکات، که موس تپه
   . دا دانراوه شه به م کۆتایی ئه  له  که خشه نه .کوردستان
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دا )کوردستان کورد و(رتووکی  ی په)71(  ڕه الپه  ، لهڕۆیلۆفسما درک کینان
تی ئراق  وه ڵ ده گه کان له ڕی ئستای کورده ی شه رچاوه ھۆو سه: (نووسیوتی

  تی کوردی بزانرێ که وه زراندنی ده وتنی دامه که رنه سه له  داڕاستیله توانرێ  ده
  ).موس پک ب تی ویالیه  لهم  که ڕی جیھانی یه بیاربوو دوای شه

ری  نووسه  خات، که رده بۆمان ده دا وه ره سه  له) درک کینان(ی  ربینه و ده ئه
و  ئه  زانت، چونکه نیشتمانی کورد ده و خاک  تی موس به واوی ویالیه ناوبراو ته

ر  سه تی ئراقی له وه ده کورد ونگی نوان  کی جه ره ھۆی سه  کات که ده  وه باسی ئه
تی موس،  ویالیه  کوردی له تی وه دروستبوونی ده  به  دراوه نه   ڕگه  که  بووه  وه ئه
کانی  شاره واوی ته  به) باشووری کوردستان(تی موس  درک کینان ویالیه  واته که
خاکی  کوردی و شاری  به)  دیاله سلمانی ورکوک،  ولر، که موس، دھۆک، ھه(

   .زانت کوردستان ده
    

کورد العراق تأریخھم ( ژر ناوی وتارکیدا له می  سیه شی به  لهبودی،  لعه الم ئه سه
ستی  به مه  و، به ه)انخلی بابا عه(ر  نووسهرتووککی  ونیشانی پهناو ، که )وتھجیرھم.. 

  ، ژماره)التأخي(ی  ی ڕۆژنامه)6(  ڕه الپه   بودی له لعه ، ئه رتووکه و په ڕووی ئه خستنه
.  وه ته دۆی بوکر که می وتاره شی سیه به  دا)17.7.2005(ممه  کشه ی یه)4536(

  ڕه ی به الپهستن پشت به  بهداو  رتووکه و په کردنی ئه شرۆڤه  له  بودی، لعه الم ئه سه
-1961الحرکة الوطنیة الدیمقراطیة في کوردستان العراق (رتووکی  په  ی)17(

کی  یه رچاوه سه  وت به نه: (یان  نووسیوتیت سره حهنی  رمه ری ئه ی نووسه)1968
وتی زۆر  ندین بیری نه چه  وه. نرت کانی کوردستانی ئراق داده مه رھه کی به ره سه

می  رھه ی به%)60(  که  یه قین ھه خانه موس و رکوک و کهکانی  ناوچه  گرنگ له
  ). ھن وتی ئراق پکده کی نه ده یه

 بوون و، کوردستانی  یان باسی کردووهت سره حهنی  رمه ری ئه نووسه  ی که وه ئه
نت،  یه گه تی موس ده کانی تری ویالیه واوی شاره ته موس وشاری  کوردبوونی

 قین به رکوک و خانه کهکانی موس،  وخۆ شاره هڕاستری ناوبراو  نووسه  چونکه
  کی تره یه گه ش به مه ئه  واته که. زانت کوردستانی ئراق ده    ر به سهشاری کوردیی و  

   .ی بوونی شاری موسدایوردستانک کوردبوون وکانی  نامه گه به  له
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کاتی  ندا، له ھۆه  له  یه وره وانری گه ڕکی ھه ماپه  که) www.nu.nl(ڕی  ماپه
دا - شاری موس  کردن به ئاماژه  داو له)2005(ی سای )12(کانی مانگی  بژاردنه ھه
 : یه ڕه پهو ما ی ئه که واه قی ھه ش ده مه بات، ئه ناوی ده  کوردی کو شارکی وه
له  یاند ڕایگهت  ، حکومه ممه شه پنج ڕۆژیی کوردی - موس شاری   له -غداد به(

وانک  پاسه  وه دنیایییه  نگداندا به کانی ده شونه  کک له یه  کاندا، له بژاردنه ھه ڕۆژی
  غداش له به  له.  وه کانه ن یاخی بووه الیه  کوژراو دوو پۆلیسیش بریندار بوون له

  س بریندار بوون له م دوو که زه لموعه و باب ئه دام سهکانی شاری  که ره گه
  . )وه نوێ کرانه ر له کان سه نگدانه المارکدا، دوای دوو کاتژمر شونی ده په

ی شاری یکوردستانت کوردتیی و،  باسی کردووه  ندیه ھۆه  ره و ماپه ئه  ی که وه ئه
شارکی کوردی   را شاری موس به ئاشکه به  که ڕه پهما  نت، چونکه یه گه موس ده

شاری   که کاتکدا  له). ی کوردی- موس شاری   له: (ت ده  بات، کاتک که ناوده
ناو سنووری   وته که ده  دنیاییش شارکه  به  واته موس شارکی کوردی بت، که

  .کوردستانباشووری 
    

تای  ره سه  ریتانی، له به) سی. بی. بی( ڕادیۆیی رت به ڕوه ی به سته ڕی ده ماپه
 یز گه ڕهشبوونی  دابه(ناوی  به  وه کی بوکردۆته یه خشه دا نه)2005(مانگی نیسانی 

واوی  ته  که  دروستکراوه  وه مریکییه نی ئه الیه ن الیه  له  که خشه نه. دا)ئراق  لهئایینی  و
  سلمانی و دھۆک گرتۆته ولر، رکوک، ھه هکانی موس، ک شاره  تی موسی به ویالیه
ه ر به سه  ته خستویه و خۆی   .  )شی کوردی سونن
) سی .بی .بی(ڕی  ماپهو  ریکی دروستی کردووه مه نی ئه الیه  ی که یه خشه و نه ئه

کانی تری  شاره موس وی شاری یکوردبوون و ی بوونی، کوردستان وه بویکردۆته
دیۆیی  ڕه و ماپه ئه  ن، چونکه یه گه دهش  ته و ویالیه ر به سه  ،ریکی مه ئه) بیبیسی( ڕا

 ولر و ھهرکوک،  ڵ پارزگاکانی دھۆک، که گه له واوی ته  بهشارو پارزگای موسی 
  . دا دانراوه شه و به کۆتایی ئه  له  که خشه نه. ناو سنووری کوردستان  سلمانی خستۆته

   
دا باسی )قی د ته حمه کانی ئه یادداشته(رتووکی  په ی)22(ڕه  قی، له الپه الل ته جه

 و کات تی ھندستان ده زاره ا بۆ وهغد به  ریتانی له به  ڕامیاریری  گرافکی نونه له ته
ی  رباره غدا ده به ریتانی له به  ڕامیاریری  دا نونه1919یرانی  ی حوزه13له : (ت ده
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مه  تی ھندستان ناردووه که ئه زاره ۆ وهگرافکی ب له کوردستان، ته ئراق وسنووری 
ستراتیژی واباشه که  و  ڕامیاری و ندێ ھۆی ئابووری ر ھه به له: ( تی یه که قه ده

. ر ئراق کۆیه بخرنه سه و  ڕانیه سلمانی وک  کانی وه ناوچه شاخاویه گرنگه
دا موسیش که ھی ئاسنینی پ و اکرێو ئ ولر ھه. و دھۆکیش ھا زاخۆ روه ھه
  ).ب گه وه، ئامدیشیان له کوردستان جیابکرنه  ڕوات له ئه

سر ئاڕنۆد تالبوت   وکاته ئه  که( غدا به  ریتانی له به بایری  ی نونه گرافه له و ته ئه
ولر،  کۆیه، زاخۆ، دھۆک، ھه  ، ڕانیهکانی سلمانی،  ی که شاره وه به ) ویلسۆن بووه

ی  که یه  که یه  لمنت که یسه وه، ده کوردستان جیابکرنه  موویان له موس ھه ئاکرێ و
. نکوردستانباشووری   ر به سه کوردی وی  ، شارو شارۆچکه و شارو شارۆچکانه ئه

باشووری کوردستان جیا   له  ئاڕنۆد ویلسۆن داوای کردووه  ی که وه جا ئه
کات؟ باشتر وابوو  اوای نهد  وه ته ، چی ماوه واوی باشووری کوردستانه ، ته وه بکرته

کو  وره ر ئراق، ھه سه  باشووری کوردستان بخرته  که  کجار داوای بکردایه یه ر به ھه
  ! ش وایانکرد وه کرده  به
   

. المستشرق فالدیمیر ف(رتووکی  ی په)29(  ڕه الپه  حیم، له بدوله د عه مه تاریق محه
–المي حتی نشوء الخالفة العثمانیةمینورسکي وکتاباته عن الکورد في العصر االس

ی )284- 280و  240- 239(کانی  ڕه الپه  ی بهستن پشت به  بهداو، )دراسة نقدیة
  دا که)لتی میرلال گه( ئیتاینووسینی مژوونووسی   ، له)التراث الکوردی(رتووکی  په

 فراوانی  هل ڕوویوتی کوردستان   م، گرنگیدان به ھه ژده ھه ی ده سه  له: (نووسیوتی
  لهبوو ) یی باوکانی دۆمینیکان ی کلسه بازگهڕ(زراندنی  دوای دامه ویش له کرد، ئه

  گرنگی بینی له ڕۆکی  ییه  ی کلسه گهڕبازو  ئه  موس، که  له) 1748( سای
  ). یه م ناوچه خۆناساندن به

  کردنی به ئاماژه  ، بهو دا باسکراوه)مینۆرسکیڤالدیمر (ی  که رتووکه په  له  ی که وه ئه
کانی  گه به  له  که یه گه ، به ھاتووه) لتی میرلال گه(ی مژوونووسی ئیتای  که رتووکه په

  ری ناوبراوی ئیتای له نووسه  ی شاری موس، چونکهیکوردت کوردستانتیی و
ر  سهکو شارکی  وی شاری موسی وهکوردستان، نا باسی گرنگیدان به کلساکانی 

  .  کوردستان بردووهخاکی     به
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پناوی  تکۆشان له کورد و( ژر ناوی له داوتارک  تۆفیق، له ساح مه حهد  مه محه 
ی سای JRO TOPIC MAP)(گۆڤاری   وه له ، که له ئینگلیزییه)کوردستاندا

-2(کانی  ی ژماره)118- 99(کانی  ڕه و له الپه رگیراوه وه  وه، ته دا بوکراوه)1991(
  وه، ته دا بوکراوه)رکوک گۆڤاری که(، )2000(و زستانی )1999(ی پایزی )3

کانی  وتداره نه  خداره ویست ناوچه بایه یده ناو پادشا نه می به که ی یه یسه فه: ( ھاتووه
ھا  روه ھه. ردوو خاکی کوردنشین بوون ھه  ست بچت که ده  رکوکیان له که موس و

ی دانیشتوانی  و ناوچانه نای خۆی بۆ کۆنترۆڵ کردنی ئهتوا  بوو له گومانیشی ھه
کان،  تی سوونییه تایبه وه، به ئراقه  کورد به لکاندنی  به. ست بوو یان تیادا باده شیعه

  ). ر بکرن سه بوو چاره که ده ردوو کشه ھه
رکوک  که وموس کانی  وتاوییه نه  ناوچه  ی که وه به  ئینگلیزیه  و گۆڤاره دانپدانانی ئه

 کوردستانتیی وکی تری  یه گه به ک الیه  لهردووکیان خاکی کوردنشین بوون،  ھه
بۆمانی   وه تریشه کی الیه  له،  رکوکه ردوو شاری موس و که ھه ییکوردت

  وه بییه ئیمپریالیزمی عاره ن الیه  له  کوردستانییه  و دوو شاره ئه  لمنت که سه ده
  ! وتکراون داگیرو زه

   
  وتارکی خۆیدا به  مژوودا، له  ی دکتۆرا له گری بوانامه بار قادر، ھه دکتۆر جه
السیاسات الحکومیة بحق الکورد في کرکوک خالل العھد (ژر ناوی  بی له زمانی عاره

ی گۆڤاری )14(ژماره  ی )216- 185(کانی  ڕه دا، که له الپه)1958-1921الملکي 
، 12(کانی  ڕه کردن به الپه ئاماژه  دا به)190(ڕه  و، له الپه وه ته بوکراوه) رکوک که(

 سیسیل جۆن(نووسینی   ، له)ب ره عا و کورد و تورک(رتووکی  پهی )32، 13
ه: (تحول، نووسیوتی رجیس فه رگانی جه و وه)دمۆندزئ  کوردستانی باشوور ب
دمۆندز ئ ونجسیل ی سیریتان ری به کانی داگیرکه که گرنگه کک له کۆه بۆچوونی یه 

و  یهکۆ ولر و ھهھا  روه ھه. سلمانی پکدت رکوک و که موس وله ئراقدا، له 
رکوک  که  دا له)1918( سای  له بوون ورکوک  که   ر به سهزای جیای  قه ڕواندز

  ). ولر ناوی پارزگای ھه زراند به یان دامهخۆ ربه سهمی  و پارزگای چواره وه جیابوونه
باشووری کوردستان   ی که وه به) دمۆندزئ(ریتانی  ری به ی نووسه و دانپدانانه ئه
پکدت،  ڕواندزو  ولر، کۆیه ھه سلمانی و،  رکوک ، که موس: (کانی شاره  له
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  که  شه و شارانه ری موس و ئهی شایکوردستانت کوردتیی وکی تری  یه گه به
   .کوردستان ناوی بردوونکانی باشووری  کو شاره دمۆندز وهئ

  
قاسم والکورد (رتووکی  ی په)20(  ڕه الپه له وزی،  د فه حمه ب، ئه ری عاره نووسه

، )نسی ره فهی  وره گهی  ئینسکلۆپیدیای کییه(  ی بهستن پشت به  بهدا )خناجر وجبال
 تی ڕۆژھهباشووری   له  که یه یان وتی کوردان، ناوچه کوردستان: (نووسیوتی

  وه کۆنه  له  که. ، ئران ئراق وباکووری  کو تاوه  وه بته درژ ده  رکیای ئاسیاوهتو
ئراق   کر، له تورکیا دیاربه  کانیان له کییه ره سه  ، شاره کان بووه نیشتمانی کردۆکه

   ). یه-ئران ورم  موس و له
   نانی شاری موسکی  نسی وه ره ی فه) کییه(ئینسکلۆپیدیای  ن الیه  لهناوھکو شار

و  وره گه  ره کی ھه یه گه ، به)باشووری کوردستان(کی کوردستانی ئراق  ره سه
و ئینسکلۆپیدیا  ئه  ، چونکه ه- ی شاری موسیکوردستانت کوردتیی ونرخی  به
  و شاره ی ئهیتک باسی کوردستان نایه په و چوخۆو ب ھیچ پ هڕاست  نسییه ره فه
 ناو ی)باشووری کوردستان(کی کوردستانی ئراق  ره کی سهشار  ، بهو کات ده
رتووکی  ی په)30(  ڕه الپه  دین، له د تاجه حمه ئهبی میسری  ری عاره نووسه  وه .بات ده
کوردستانتیی شاری موس،   ت به باره سهدا، )االکراد تأریخ شعب وقضیة وطن(

  داوه، که)  وره نسی گه ره ی فه ئینسکلۆپیدیای کییه(  رچاوه مان سه ھه  ی به ئاماژه
  .    بات شکی کوردستان ناوده نیشتمانی کورد و به  شاری موس به

  
قاسم والکورد خناجر (رتووکی  ی په)288- 286(  کانی ڕه الپه له وزی،  د فه حمه ئه

 وتی ڕکهی  نسی، ژماره ره ی فه)لۆمۆندی( ی ڕۆژنامه  ی بهستن پشت به  بهداو، )وجبال
 له: (نووسیوتی  دا که) دوارد سابیلیه ئه(نووس  نامهڕۆژ وتارکی  لهدا، )26.9.1961(
ی دوو ملیۆن  نزیکه و ی دانیشتوان کی ژماره سیه  اتهگ کان ده ی کورده ئراقدا ژماره 

کانی  وته نه  نده مه وه ده  چاگه  به  و نیشتمانه ھا تکای باکووری ئه روه ھه. بن ده
ھۆی شکستی   بوونه  م سامانانه ئه داڕاستیله . خاکی کوردن رکوک که موس و

جھنانی  به  کان بیریان له یمانه ، ھاوپه وره ڕی گه دوای شه.  کان ئراقییه  ئاواتی کورده
تی  ویالیه  زراندنی شانشینکی کوردی له بۆ دامه  وه کان کرده ییه وه ته ئاواتی نه

م ئه به. ی تورکی- موس ۆژهناو خرایه به  هی م پرایی شکستی ھوه که الیه  خ  ،
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  زانی که باشتر ده  سازی به تکی پیشه وه زراندنی ده دامه داڕاستیله ریتانیا  به  چونکه
ژر  ب، له خاکی عاره  ک له یه پارچه کوردستان وی  وه کگرتنه یه  تی ئراق بوو به وه ده
  ).ریتانیا بهنگری  کانی الیه رمانی شانشینی ھاشمییه فه

 کوردستانتیی وکی تری  یه گه ، به) دوارد سابیلیه ئه(نسی  ره نووسی فه نامهڕۆژ
  گشت چاگه  که ک الیه  لهست، کاتک  ده  خاته مان ده-شاری موس ییکوردت

  له، و کات د ده ناوزهکوردی  خاکی  بهرکوک  که موس وکانی  کانی شاره وته نه
  کان نیازیان وابووه یمانه ھاوپه  کات که ده  وه باسی ئه  ک کهکات  وه تریشه کی الیه

ش  مه زرنن، به ی تورکی دامه- تی موس ویالیه واوی  میرنشینکی کوردی له ته
نویاندا شاری  له  وه کانییه شاره واوی ته  بهتی موس  ویالیه  وت که که رده بۆمان ده

وهیش ھیچ - موسراقه و ب عاره  بهکیان  یهندی پیگووت  گینا ده ، ئه بووه نه  وه ئ
تی موس  ویالیه  زانین که ده  وه کیش باش ئه موو الیه ھه. ی ئراق- تی موس ویالیه
 ڕگای  لهدا )1516( سای  لهکان  و، عوسمانییه تکی کوردستانی بووه ویالیه

   . داگیریان کردووه  وه کارھنانی ھزو زۆره به
    

کتیی نیشتمانیی  رۆک کۆماری ئراق و سکرتری گشتی یه سهالل،  مام جه
رکوکدا  شاری که ڕزگارکردنییادی  دا له)1998( سای  لهوتارکیدا   لهکوردستان، 

رکوکی  ی که کی ئاواره خه  ش به ندی بازیان پشکه ربه ده  دا له)20.3.1998(له 
المنار (ی  و مانگنامهی نی)49(  ژماره  بی له عاره  به  که قی وتاره کردو، ده

من : (ت ده  ، که وه ته دا بوکراونه)پوک ئۆرگ(  ڕی ماپه  کوردیش له  داو، به)الکوردي
دا )1734( سای  له  که) ژان ئۆتر(ناوی  م به که نسی ده ره ی فه ڕیده ک گه بۆ یه  ئاماژه

 و به نسی نووسیوه ره فه  ی به که رتووکه په  م پیاوه ، ئه رکوکی کردووه ردانی که سه
  گاته ده  ژان ئۆتر که.  وه کوردیش بوبکرته  ، ھیوادارم به کراوه  مه رجه فارسیش ته 

..  کورده و سیحی شکی زۆری مه به  ی که ارهم ش ئه  یشتینه ت وا گه موس ده
ه ، یه یه ھه ڕگابۆ ئراق دوو .  ێ دوورهڕ  هڕۆژش  تا ئراق شه  وه لره   ککیان ب

 ڕگای   ئمه ئینجا ده. دا ئاوای دیجلهڕۆژ  وی تریان به و ئه دا دیجله تی ڕۆژھه
شارکی   و شاره ت ئه ده رکوک و که  گاته ده  ر که به  مان گرته که ته ھهڕۆژ

  ).  زووره ختی شاره پایته و  کوردستانه
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وکاتی  تی پادشای ئه هری تایب نونه  که) ژان ئۆتر(نسی  ره ی فه ڕیده کانی گه قسه
شکی زۆری دانیشتوانی موس  به  ی که وه به،  بووه) م ھه لویسی پازده(نسی  ره فه

  له  ، چونکه و شاره ی ئهیکوردت کوردستانتیی وبۆ   که یه گه کریستانن، به کورد و
  لهدانیشتوانی شاری موس،  وک وه  ھناوه بی نه ک ناوی عاره یه ھیچ شوه  به ک الیه
ش  ئراق شه موس وی نوانی  کات ماوه ده  وه باسی ئه  کاتک که  وه تریشه کی الیه
کو موس  ، به بووه ئراق نه    ر به سهموس   نت که یه گه ده  وه ش ئه مه ، ئه یهڕ  هڕۆژ

  بۆیه، بووه هھ  وه به عاره  به  نه ئراق و  به  کی نه یهندی پوهو ھیچ  ئراق جیا بووه  له
   .  باسی کردووه  یه مشوه به

  
سای : (ت رکوکدا ده شاری که ڕزگارکردنییادی  وتاریدا له  مان الل، له ھه مام جه

سنووری   ری با بپرست که نونه  تی له م ویستوویه که ی یه یسه شا فه 1924
  له ڵ خۆی یسه ر شا فه ھه  کات، چونکه و تا کوێ دیاری ده ی ئه که ته حکومه

ت داوای  ھهڕۆژکانی  کورده  که  بیستوومه: ت ری با ده ڵ نونه گه کدا له گفتوگۆیه
کوردستانی   وسا به ئه(ش خواروویکانی کوردستانی  کورده. ن که یی دهخۆ ربه سه
کو  روه یاندا ھه گه وانیش ھاوبیرن له ئه) کوردستانی خواروو  گوتراوه  ئره

تی  وه داوای ده  ی سڤره  وتننامه ڕککهپی  باکووریش بهکانی کوردستانی  کورده
ی  که ته سنووری حکومه: وێ ب یه ده و پرس ری با ده نونه  له  ن بۆیه که خۆیان ده

 ن، له نده بۆ له  وه نرته و ده ی ئه و پرسه ری با ئه کات، نونه ر ده من تا کونده
  وه مرینه چیای حه  سنووری کوردستان له و  کوردهی وت  م وته ت ئه مدا ده وه 

و  وه گرته ک ده دا یه ڵ دیجله گه تا له ھه و کات ست پده ده  وه یهیل نده هم خوارووی  له
  ره ی ھه ش زۆربه نده رچه ھه.  ڕوات ی سنووری سوریادا ده  ئاراسته  به  وه وشه له

ندێ  ھه  بیش له ره عا و انکو تورکم هکی و م خه کوردن، به  که و خه زۆری ئه
  ).ژین دا ده ناوچه

کوردستانی باشووری ریتانیا بۆ  تی به حکومه  ی که و سنووره ی ئه گوره به
ھیچ  کوردستان وسنووری ی  چوارچوهنو    وته که ، شاری موس ده کردووهدیاری
موس، دھۆک، : کانی شاره  دنهکردیاریو  ، ئه نییه  وه بییه ئراقی عاره  کی به یهندی پوه
کان  ریتانییه به  واته ، که هو  کوردستانهناو   خاته ده) سلمانی رکوک و کهولر،  ھه

. زانن کوردستان دهباشووری     ر به سهشارکی کوردی و شارکی   شاری موس به
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دا   له  نن که ش داده اسییهڕو  کان دان به ریتانیه به  وه انکی ک خهباشووری کوردستان
   .چاو کورددا له  یان زۆر نییه م ژماره ژین، به بیش ده عاره و کو تورکمان وه

    
رتووکی  ی په)33-32(کانی  ڕه الپه  دکتۆر ڤالدیمر ڤیۆدۆرۆڤیچ مینۆرسکی، له 
  یه مشوه دیاریکردنی سنووری کوردستاندا به دا له) وه وردبوونه تبینی وکورد (

چیا   زنجیره. کانن نیشتمانی کورده  وه ی خواره یه  ناوچهم س ئه: (نووس ده
  یه م شوه ئاوایی ئران، بهڕۆژرمینیا، کوردستانی تورکیا، چیاکانی  کانی ئه رزه به
 تورکیا و سنووری  لهر  ن، ھهژی خاککی فراواندا ئه  کان له بینین، ئستا کورده ئه

  سنووری ئمه  خاکیان له  ئارارات که  گاته تا ئه ھه  وه کوردستانی ئراقه س وفار
رمینیادا  چیاکانی ئه  موو زنجیره ھه  کان له وه کورده فقاسیا ناو قه  دته و ب ڕ ئه تپه

دا له  له ژووروویانسنووری  و ژین کاندا ئه نیه رمه ڵ ئه گه هل دا رزڕۆم نای ئه په  تورکیا
،  کی فراواندا گرتووه یه ر ناوچه سه بهستیان  کان ده خوارووشدا کورده  له: کۆتایی دت

سنووریان   وه ئاواشهڕۆژ ، لهڕووبارکانی نوان دوو  شته کۆتایی ده  گاته تا ئه ھه
دا  م سنووره وان له ئه  سۆ، وه ره کی وردتر قه یه شوه ، یاخود به فوراته ڕووباری

 خواروویی  چهنھا ناو ته و رۆشتوون بۆ قویی ئاسیای بچوک کو ستاون به وه نه
ی  دا کۆمه کلیکیه  له  تا نزیکی قونیه کو ھه ، به کردووه سیواسیان داگیر نه تی ڕۆژھه

  ).ڕاست ریای سپی ناوه ده  نه گه ئه  یه مشوه ، به یه ھه  جیا جیایان
دکتۆر ڤالدیمر ڤیۆدۆرۆڤیچ ( ڕوسیمژوونووسی   ی که و سنووره ی ئه گوره به

فوراتی  ڕووباری  تی سنووری خۆرئاوای که تایبه تی، به کشاویه) مینۆرسکی
نو سنووری باشووری کوردستان،   وته که ، شاری موس ده ستنیشانکردووه ده

، و  دیجله ڕووباریپی  چه  سته ری ده به  وته که شکی شاری موس ده به  چونکه
 ڕووباری، و  لهدیج ڕووباری ڕاستی  سته ری ده به  وته که ی تریشی ده که شه به

مینۆرسکی   واته کی زۆر، که دوورییه  خۆرئاوای شاری موس به  وته که فوراتیش ده
ده  شاری موس به   . نت شارکی کوردستانی دا

     
  ی )26(  هڕ ناوبانگ، ڤالدیمر ڤیۆدۆرۆڤیچ مینۆرسکی، له الپه به ڕوسیزانای 

ات وانطباعات االکراد احفاد ظحاالکراد مال(ناونیشانی  به ی خۆیدا که رتووکه په
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ن، - تی موس جی ویالیه کان نیشته یی کورده کی بنچینه یه شوه به: (ت دا ده)المیدیین
  ).ردی  کوردیه کی بگه یه که ناوچه

تی موس  ویالیه  ی که وه مینۆرسکی به ڕوسیناوبانگی  دانپدانانی زانای به
ی شاری یکوردستانت کوردتیی وکی تری  یه گه ، به ردی کوردییه کی بگه یه ناوچه
ک که  ، چونکه ه- موسبه یاخود ویالیه  که ناوچه  کات کی  تی ویالیه واوه ته  تی موست

شاری   به  ته و ویالیه ر به کانی سه واوی شاره ته  واته ردی کوردی بت، که بگه
کوردستانن باشووری    ر به سه، شاری کوردی و  وه که خته هی پایت- موس.   

     
باسی   دا، له رچاوه مان سه ی ھه)80(  ڕه الپه  ، مینۆڕسکی، لهڕوسیکوردناسی 

کانی  ی ئزیدیه ژماره  ن که خه رده کان واده رژمره سه: (ت کاندا ده ی ئزیدیه ژماره
  ھا الی خۆشمان له روه سن، ھه زار که ھه) 100(، )کاری نگال، موس، ھه شه(تورکیا 

  ).1910رژمری سای  ی سه گوره ن به زار ئزیدی ھه ھه 25قاسیا ف قه
کات،  ڤالدیمر مینۆرسکی باسیده ڕوسیدا کوردناسی ناوداری  ی لره وه ئه
: ت ده  ، کاتک که کوردستانییه کوردی وشاری موس شارکی   خات که ریده ده
کانی موس،  شاره  وکاتی ئه واته ، که)کاری نگال، موس، ھه شه(کانی تورکیا  ئزیدیه(

 کیشدا یه نامه گه به ھیچ  له  ، وه تی تورکی بووینه وه ده    ر به سهکاری  ھه نگال و شه
  که  کراوه نه  وه دا باسی ئه)کان وه ته ی نه ه کۆمه و بی، تورکی، فارسی، بیانی عاره(

! راق بووبتئ    ر به سهتی موس یاخود شاری موس  یهان ویالڕۆژ له ڕۆژێ
دا )1516( سای  لهر  تی عوسمانی ھه وه ده  زانین که کو کورد ده مووشمان وه ھه

وه  ی بردووه ڕوه به و کوردستانی داگیرکردووه    ).1918(کو سای  تا
  

ۆ ئه(رتووکی  ی په)35(ڕه  فور، له الپه غه بدول عهدکتۆر  دیمۆگرافیای  -تن
، )الشرقیةی، بلدان الخالفة  که نج هلیست(کردن به  دا، به ئاماژه)باشووری کوردستان

جاکسون یو، (و )872، ص)2ج(ھامر پور گشال، تاریخ امپراطوری عثمانی (
) جاکسۆن یو(ر زاری  سه دا، له)105- 104مشاھدات بریطاني في العراق، ص

وه مژووییه سه: (نووسیوتی ی دانیشتوانی شاری  ن، که زۆربه ده کان نیشانی ده رچا
 کردن له زمانی قسه بوون وم له کورد پکھات یه ژده رخی ھه تای چه ره وس تا سهم
   ).مان شت کوردی بوو ماڵ و بازاڕدا ھه 
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ی  زۆربه  ی که وه ، به)جاکسۆن(ریتانی  ی به ڕیده گه مژوونووس وی  و دانپدانانه ئه
کی  یه گه ، به ینهم کورد بوو یه ژده ی ھه ده تای سه ره دانیشتوانی شاری موس تا سه

ئراقی   به و بکردن عاره به و ک الیه  له  شاره و ی ئهیکوردستانت کوردتیی وبۆ   تره
  .   وه تره کی الیه  لهوه  به شۆڤینیستانی عاره ن الیه  لهکردنی 

   
رکوک  وتی که کۆمپانیاکانی نه(ژر ناوونیشانی  له وتارکدا  لهشۆڕش خالید، 

) خاتوون نودار موساکی( نووسینی له   دا که)ب ره اع کورد ونوان  له
وه )نیزا فیسمایاگازیتا( ی ڕۆژنامه  و له نووسه نامهڕۆژ وو،  وه ته بوکرا  ناوبرا
، )االتحاد(ی  نامه فته ی ھه)416(ی ژماره )9( ڕه الپه له  کوردی وبۆ   ریگاوه وه

ناوچه : (تیایدا ھاتووه  وه ته دا بوکراوه)13.4.2001( وتی ڕکه، ینی ھه ڕۆژی
کانی کوردستانی باشوور  ونه شاره که وتی ئراقی ده رھنانی نه کان بۆ ده کیه ره سه

  ی کوردن که وه ته نه  کانیان له ی دانیشتوانه و زۆربه )قین خانه رکوک و کهموس، (  که 
  ی کردووه وه باسی ئه) نودار موساکی(خاتوون . کانی ئراقن بیه ره عا  نزیک ناوچه  له

وت  بوونی نه و  کوردستانهوتی  ھنرت نه رده ئراق ده  ی له وته و نه ی ئه%)60(که 
تی  حکومه ن الیه  لهیان  وه ڕانه کردنی گه ند نه سه کین بۆ په ره دا ھۆی سه و ناوچانه له

ی ر گرنگی ئابوور به ھا له روه ی ئۆتۆنۆمی کوردستان، ھه ر ناوچه بۆ سه  وه ئراقه
ر  به ی گرته کوردییانه  و ناوچه بکردنی ئه ره عا به ی پرۆسهئراقی  ڕژمی،  یه و ناوچه ئه

  ب له ره جکردنی عا نیشته و کانیان  نه سه ڕه  دانیشتوانه ی وه ڕاگواستنه ڕگایله 
  ).کانیاندا شونه

،  ی پکردووه ئاماژه) نودار موساکی( ڕوسی نووسی ڕۆژنامه  ژنه  ی که وه ئه
و  نامهڕۆژ  نت، چونکه یه گه ی شاری موس دهیکوردستانت کوردتیی و نووسی ناوبرا

    ر به سهس شاری  قین به رکوک و خانه کهکانی موس،  شاره   ڕاشکاوانهزۆر 
 کوردستانتیی وبۆ   کی تره یه گه ش به مه ئه  بات، که باشووری کوردستان ناوده

   .ی تریش که دوو شاره موس وی شاری یکودت
   

و  ریکییه مه ڕکی ئه ماپه  که  (Global Security)یی وه ته ئاسایشی نونهڕی  ماپه
  و ڕپکراوه ربازیی باوه زانیاری سه و  ربازی نگوباسی سه کی ده ره سه کی یه رچاوه سه
  له. کرت رشتی ده رپه سه (John Pike) جۆن پیک ناوی به  وه سکه که ن الیه  له
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یه،  دا ھه یه ڕه و ماپه ر ئه سه له  ی شاری موس که رباره ی ده تانه و بابه ک له یه
م  ک، به ی یه پله  به  شاری موس شارکی کوردییه: (دوت موس ده  له  یه مشوه به
کوردستانی   له  ترین شاره وره گه. دا و شاره له  یه ی ناکوردی ھه وره کی گه یه مینه که

لیه یه مینه ھا که روه ، ھه کییه ره رکی کوردی سهئراقداو شا .  کی زۆری تورکمانی 
ری  وروبه کانی ده شاخاوییه  ناوچه  لهکجار زۆری ئاینزای ئزیدی  کی یه یه ژماره
زۆرترین ژماره. ژین دا ده- موس راق له له فه  ی له موسخۆی گرتووه به کانی ئ  

ستوری،  اندا یاقوبی، نهک له نو فه ئراقی، لهی  کانی دیکه ڵ شاره گه راورد له به
  ). کلدانیان تیایه و کاسۆلیک

 کوردتیی و،  تی باسی کردووه وه ڕی ئاسایشی نوده ماپه دا وه ره سه  لهی  وه ئه
باسی  ک الیه  لهڕی ناوبراو  ماپه  نت، چونکه یه گه ی شاری موس دهیکوردستانت

  تریش به کی الیه  لهک،  یه ی پله  به  کی کوردییهموس شار  کات که ده  وه ئه
شارکی   ھا به روه و ھه)باشووری کوردستان(ترین شاری کوردستانی ئراق  وره گه

   .بات کی ناوی ده ره کوردی سه
   

رتووکی  رگانی په کی وه پشه ی )17(  ڕه الپه له ت،  ال عزه حمودی مه مه
 و تی وایه ته یی نهخۆ ربه سها بۆ باتید خه  رد لهی کو یخوازانهڕزگاری  وه جوالنه(

رتووکی  په  ی بهستن پشت به  به، دا)پاڤیچ ڕادۆڤانپۆفیسۆر ( نووسینی  دا له)سیاسی
 ر ڕدهر ، س1952سای  وه تا کانه ده کۆنه سه  ڕاست له ناوه تی ڕۆژھه ریتانیا و به(

چوبت  یادم نه ر له گه مداو ئه یه ژده هی ھ ده می سه ی دووه نیوه له: (ت دا ئه)پۆالرد
 و دات تی موس ئه ویالیه  لهر  کی ئینگلیزی سه یه ڕیده گه..  وه ه)1772(که  ساه

کات  رانیان ئه گوزه و وشت و خووڕه پیشه و چته شاری موس، باسی دانیشتوان ئه
  ).کوردن) موس(م شاره ی دانیشتوانی ئه زۆربه: (ت تا ئه
ی دانیشتوانی  زۆربه  ی که وه به) پۆالرد ر ڕدهر س(ریتانی  ی به ڕیده ی گهواھیدان گه

 کوردبوون وکی تری  یه گه دا، به)1772( سای  له  شاری موس کورد بووینه
ی کورد بت،  که ی دانیشتوانه ر زۆربه گه ئه  ، چونکه یه و شاره ی بوونی ئهیکوردستان

   . باشووری کوردستانه    ر به سهو ش شارکی کوردی  که شاره  واته که
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  به  ڕامیاریرکی  فسه ئه  ، که)1979-1893(گ سلی لۆنگرییمن ھستیڤر  مسته
ی )24(  ڕه الپه  ، له تی ئراقدا بووه حکومه  رتی له به ڕوه ری به و پشکنه )کاپتن( ی پله
ختی  وس، پایتهم: (ت دا ده)اربعة قرون من تاریخ العراق الحدیث(رتووکی  په

  به  ندبوو، که کانی کوردستانی ناوه ندی شاره به مه و  زیره جهسروشتی 
بازرگانی . ناوبانگ بوو و دار به رد چ، به کو گه کانی خانوو دروستکردنی وه سته ره که
ه ده به  تیره و که کو گوز، موژ کانی کوردی وه گرنگه  مه رھه به   ست بازرگان

  ). بوو) موس(  که توانی شارهکانی دانیش کورده
 کوردتیی وی  گه ترین به وره گه ،)گسلی لۆنگرییمن ھر ستیڤ مسته(دا  لره

  کات که ده  وه باسی ئه  ست، کاتک که ده  داته مان ده-ی شاری موسیکوردستانت
  به.  ند بووه کانی کوردستانی ناوه ندی شاره به مه و  زیره جهختی  شاری موس پایته

کاپتن ستیڤن لۆنگریک   کاتک که  ری بۆم، چونکه سه  پویستی نازانم زۆرتر له
وه پایته  شاری موس به کی  یه وه یچ پاساو ھنانهھ  وه ند دابنت، ئه ختی کوردستانی نا

کرت  گینا چۆن ده ، ئه کوردستانه    ر به سهدنیاییش شارکی کوردی و   به و ناوت
  ؟  زیره جه ستان وکوردختی  پایته  به

      
یدا  وه ره ی سه که رتووکه ی په)121(  ڕه الپه  ، لهگسلی لۆنگرییمن ھمستر ستیڤ

درژایی   ، به ه)رکوک یان که که خته پایته(  زوور که شاره موس وپاشاکانی : (ت ده
ر کاتک  گه هنیا ئ بووینه، ته غدا نه به  پاشای   ر به سهو  بووینه خۆ ربه سه  یه اوهو م ئه
  ).پشتیوانیکردن و ی ھاوکاریکردن رباره ده  ووبایهرچ ده  وه سوتانه  رمانک له فه

لماندنی  بۆ سه  کی تره یه گه کات، به باسی ده) گگریسلی لۆنیمن ھستیڤ(  ی که وه ئه
تی  ویالیه    ر به سهکانی  واوی شاره ته موس وی شاری یکوردستانت کوردتیی و
  وه کانیه شاره واوی ته  بهتی موس  ویالیه  خات که ریده ناوبراو ده  نکهموس، چو

    ر به سه کوردستانی و، شاری ) سلمانی و دیالهرکوک،  ولر، که موس، دھۆک، ھه(
  ب ئراقی عاره  به ب و عاره  بهکیان  یهندی پوهو، ھیچ  باشووری کوردستان بووینه

  .  بووه نه) راس غداو به کانی به ته ویالیه(
   

دا )ب کورد، تورک و عاره(رتووکی  ی په)26(ڕه  دمۆندس، له الپهئ ۆنسیسیل ج
 تی ویالیه  لهگوندنشین پتر  و ست کده ککی یه ک خه ئراق، وهکانی  کورده: (ت ده
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ر  سه شکرابوو به تی عوسمانیدا دابه حکومه می رده سه له   ج بوون، که موس نیشته
پارزگای : چوار  ی لیواکان کران به ، ژماره)1918(دا، دوای سای س لیوایان
تا ) وو کووچوکڕ(ناوی  کی نزیکی بهڕووبارو  وره ری زی گه و به موس، له

زی بچووک،  موس ونوان سنووری  ولر له ، ھه سوریه و  تورکیهکانی  سنووره
" زای قه"دوو   له .باشووری زی بچووک  سلمانی له رکوک و کهپارزگاکانی 

    ر به سهغدا بوون، ئستا  تی به الیهڵ وی گه پشتر ده  لیش که نده مه و قین خانه
کوردکی   ژماره و پکھات) 1918(دوای سای   زگایهو پار ن، ئه پارزگای دیاله

   ).ژی زۆری لده
کان  کورده  که    وه کاته ڕوون دهمان بۆ  یهڕاستیو  ئه) دمۆندسئ جۆنسیسیل (دا  لره
کاندا  می عوسمانییه رده سه  یش له- تی موس و، ویالیه ن- تی موس جی ویالیه نیشته

و  ئه  واته ھات، که پکده  رکوک، سلمانی و دیاال ولر، که هپارزگاکانی موس، ھ  له
 و ئه واوی ته  ، بۆیه بووینه ئراق نه     ر به سهو ناوی بردوون ھیچیان  ی ئه شارانه
   .ن)تی موس ویالیه(باشووری کوردستان     ر به سهشاری کوردی و   شارانه
       

دا )ب ره کورد، تورک و عه(رتووکی  ی په)29(ڕه  دمۆندس، له الپهئ ۆنسیسیل ج 
یی  ستراوه ی به وانه ڵ ئه گه خن، ده  ر به ی سه و گوندیانه کوردستان، ئه  له: (ت ده

خ   به  ستراوه به کانی نه ندییه گو  ولر به ھه موس و  ، لهجیاوازن  کیان نیه خه
شکی  به  ناسن، له ده" مسکن"  وان به سلمانی ئه رکوک و که  ن کرمانج، له ده
  ).گوتن سلمانی گۆرانیشیان پده رکوک و که

 کوردستانتیی وکی زیندووی  یه گه کات، به باسی ده) دمۆنسئ سیسیل(ی  وه ئه
    ر به سهشارکی   شاری موس به) دمۆندسئ(  ، چونکه ه-ی شاری موسیتکورد

 ولر به ھه موس و  کوردستان، له  له: (ت ده  بات، کاتک که کوردستان ناوده
سلمانی  رکوک و که  چی له ن کرمانج، که خ ده  به  ستراوه به کانی نه گوندنشینه 

کو  نھا موس، به ک ته دمۆندس نهی ئ یه و پناسه ئهی  گوره به. ن مسکن پیان ده
  ! ر کوردستانن سلمانیش ھه ولر و ھهرکوک،  کانی که شاره
    

داو )ب ره کورد، تورک و عا(رتووکی  ی په)33(ڕه  دمۆندس، له الپهئ جۆنسیسیل 
دا،  هۆرتڕاپم  ئه  ی  ڕژهد  له: (ت دا ده)جوگرافیای باشووری کوردستان( تی بابه  له
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م دوو  ت له م من خۆم قه م، به به موس ده ولر و ھهشتکی کورتی  ر بۆ گه خونه
  وه م شکردنه ئه.  بووه جم نه بردنی نیشته ڕوه دا کاری به یانه)پارزگا(  یه)لیوا(

  گۆڕێ له  ت جوغرافیای باشووری کوردستان دته بابه  له  ی، که تاییه ره سه
وخۆی  هڕاسترپرسی  ب، من به سلمانی داده رکوک و کهکانی )والی(ی  چوارچوه

و  رھاته سه ، و بهڕووداوی  زۆربه و بووم  یه)لیوا(م  بردنی ئه ڕوه کانی به کاره کانی ن
  ). ان داوهڕوویدا  م دوو لیوایانه کدا ھاتوون، له دوای یه ڕیز به به  که  رتووکه م په ئه

کو  رکوک و سلمانی وه کهولر،  نی موس، ھهکا دمۆندس ناوی شارهدیسان ئ
جوگرافیای باشووری   له  بات، کاتک که باشووری کوردستان ده    ر به سهشاری 

  که یه گه ش به مه ئه  بات، که ی دهیکو شاری کوردستان وه  و شارانه کوردستان ناوی ئه
  .و شارانه ی ئهیکوردستانت کوردتیی وبۆ 
     

 دا وه ره سه  لهرتووکی ناوبراو  ی په)536(ڕه  ۆندس، له الپهدمئ جۆن سیسیل
ته ناو  ره دروستکراوه که شاری موس خراوه و کی کوردستانی گه یه خشه نه

  ).وه ه-کوردستان سنووری
ی کوردستانی  خشه ناو نه   خاته دمۆندس شاری موس دهسیسیل ئ  کاتک که

شارکی  ری ناوبراو شاری موس به نووسه  دا نامنت که وه زن، ھیچ گومانک له مه
نو سنووری   ی خستۆته شاره م ئه  نت، بۆیه کی کوردستان دادهش به  به کوردی و

وه شه و به کۆتایی ئه  له  که خشه نه. زن کوردستانی مه    . دا دانرا
  
حرب الکورد في العراق وخطة ( ژر ناوی له وتارکیدا  لهدمۆندس، ئ ۆنجیسیل س  
  له  دا که)دی ئاشتی ئراقداو پالنی ھنانه  کان له نگی کورده جه -حالل السالم اال

شی  دا پشکه)ڕاست تی ئاسیای ناوه نستیتۆی پاشایه ئه(  دا له)25.10.1966( ڕۆژی
کتابات في المسألة (رتووکی  می په که رگی یه به  د له حمه ساح ئه فیق ڕهو،  کردووه
ی  زۆربه: (ت دمۆندز ده ، ئه وه دا بویکردۆته)216- 173(کانی  ڕه الپه  دا له)الکوردیة

دا به می رده سه له   ژین که دا ده و خاکه کان له کورده تی موس  ویالیه  عوسمانی
 مان ھه  له، )رکوکی ئستا که سلمانی وولر،  پارزگاکانی موس، ھه  واته(ناسرابوو 

تی  خۆرھه شی به  لهھا  روه جن، ھه نیشته شدا و سنووره ئه ی وه ره ده  لهکاتدا 
   ).گووترت ی پده ئستا پارزگای دیاال  دای کۆن کهغ تی به ویالیه 
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کوردستانی  کوردبوون ووخۆ  ، ناڕاسته ی پکردووه ئاماژه) دمۆندزئ(  ی که وه ئه
رکوک و  که.  ولر، سلمانی ، ھه)دھۆک+وا ینه نه(موس (واوی پارزگاکانی  بوونی ته

 می رده سه له کات  ی کورد دهو نیشتمان ناوبراو باسی خاک  نت، چونکه یه گه ده)  دیاال
تکی عوسمانی  ویالیه) باشووری کوردستان(تی موس  ویالیه  کهکاندا،  عوسمانییه

و ھیچ  بووه خۆ ربه سهتکی  ھا ویالیه روه بی، ھه تکی عاره ک ویالیه نه  بووه
ساتی لکاندنی  و ئان  تا له ھه.  بووه نه  وه ئراقه  به  نه ب و عاره  به  هکی ن یهندی پوه

  ، له وه بییه ئراقی عاره  به) تی موس ویالیه(ی باشووری کوردستان  ملیانه  زۆره
 وتی ڕکه  له  ی که و خاکه ھتد، ئه و نسی ره ریتانی، فه ی به نامه گه ندین به چه

تی  وه ر ده سه  ته ی کورد خراوه وه ته ب قایلبوونی نهزۆرو  دا به)16.12.1925(
ش  مه ئه  واته ، که ناوی ھاتووه) تی موس ویالیه(باشووری کوردستان یان   ئراق، به

  . ئراق  له  تی موس جیابووه ویالیه  نت که یه گه ده  وه ئه
  

ڕه  الپه  د، له هحم ر ئه زھه مال مه مژوونووسی ناسراوی کورد، پرۆفیسۆر دکتۆر که
دا )لی کورد مژووی گه  ک له یه ڕه ند الپه چه(رتووکی  می په رگی دووه به  ی)568(

 ڕۆژیله   ، که و زانای ئیتای کردووه ڕیده گه) ڤالی  لهپیترۆ دل(کی  یه باسی نامه
م مامۆستای زانکۆو  ھه  که  ی ھاوڕی ناردووه)ماریۆ سکیپانۆ(دا بۆ )17.3.1617(

ماریۆ (بۆ   ی که یه و نامه دالڤالی له.  ندکی ناسراوی ئیتای بووه رمه نهوھم  ھه
ه: م وره گه: ( باسی کوردی بۆ کردووه  یه مشوه به  ی نووسیوه)سکیپانۆ   پویست

تی  وه ردووک ده ان ھهنو  وتۆته کوردستان که. م مکیش باسی کوردانت بۆ بکه که
ان ڕۆژ  دوازده  ده  ، به رین نییه وا به   ڕژهیان چۆن دوت.  وه مه جه عه و  عوسمانی

،   ڕژهد کجار دوورو باشوور یهم باکووری بۆ  برێ، به ده تی ڕۆژھهئاوای تا ڕۆژ
و  وا ینه نه  موس، واته  گاته کاو ده ست پده ده  وه غداو سووسه نزیک به  له   پم وایه

شاخی تۆرۆس   ، له ختی شاخاوییه وتکی سه. ریا ر ده ن تاسه رمه و ئه وتی ماد
و  ره کاو به ش ده کاو ئاسیا دابه ست پده ده  شاخه  و زنجیره ئه  ووه له.  وه بته جیاده

وتی   شه رکه سه  شاخه  م زنجیره ئه. نداو ئاستی که  گاته کش تا ده باشوور ده
فورثی لک  و  ۆمانڕمان  ک چۆن درزه روه ھه بێ، م لک داده جه عه عوسمانی و

  ). وه کرده جیاده
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   ڕاشکاوانهی خۆیدا زۆر  که نامه  ، له)ڤالی  لهپیترۆ دل(و زانای ئیتای  ڕیده گه
و  ڕیده کانی گه پی بۆچوونه ، بهو کات سنووری کوردستان دیاری ده ی ناوبرا

و باکوور دت  ره به و  کات ستپده ده  وه غداو سووسه نزیک به  سنووری کوردستان له
ریا  ر ده ن تاسه رمه و ئه )وتی کوردان(واو وتی ماد  ینه ، نهموس و  گاته تا ده

 ڕاستیناری  شی که به  وه یه که شه ردوو به ھه  شاری موس به  واته ڕوات، که ده
 ن بی ھاورده ی عاره که نیشتوانهزۆری دا  ره ی ھه و ئستا زۆربه ه-موس  که  که شاره

ی  که زۆری دانیشتوانه  ره ی ھه و زۆربه وایه ینه نه  که  که پی شاره ناری چه شی که ه، بو
  . باشووری کوردستانه    ر به سهکی کوردیی و کوردن شار

       
کانی  ما تیۆرییه بنه(رتووکی  ی په)82-81(کانی  ره ، له الپهبدول عهبات  خه

ی )142(ڕه  به الپه ستن پشت به  به داو،)ریی کوردستانی باشور سکه جوگرافیای عه
 ، له) القرن السابع عشر کما راه الرحالة الفرنسي تاڤرنییهي العراق ف(رتووکی  په

شیر  ن به الیه  لهبی  ره رگانی بۆ عا و وه)ژان پاپتسیت تاڤرنی(نووسینی  
ئراق (ی رتووک بی په ره رگی عا ردوو وه ھه: (ت واد، ده گۆرگیس عه و نسیس ره فه
-باسکردنی موس  ، له)ی تاڤرنی نسا و ره فهی  ڕیده دیدی گه  دا له ڤده حه ی ده سه  له

توته،  دوای ئیبن به: (ھایان نووسیوه دا، ئاوه که رتووکه کک له پاشکۆکانی په یه  داو له
یان کردووه، - ردانی موس ی که سه ڕیده خۆرئاواییانه و گه ر ئه ر بچینه سه گه
  لهکه ) رسیم ده -  ندییه کی ھۆه یه ڕیده دا گهڕاستیله (ی ئینگلیزی  ڕیده ی گه)فڕاوۆ(

ھا  و ئاوه ئه. وه دت مووانه پش ھه  دا کۆچی دوایی کردووه، له)ز1596( سای
  ).وه وته وتی کوردانه که موس ده –سفی شاری موس  واته وه –سفی کردووه  وه

) Tean Baptiste Taverinerژان پاپتسیت تاڤرنی(نسی  ره ی فه ڕیده ی گه وه ئه
نھا دکتۆر  ته  که ،)ڕاوۆفدکتۆر لیونارد ( ندی ھۆهی  ڕیده گه  به ستن پشت به  به
  کات که ده  وه ئهبات، باسی  ندی ناوی ده ی ھۆه ڕیده گه  لی بۆتانی به تاح عه بدولفه عه

 م ی ئهیکی تری کوردستانت یه گه ، به) هو وتی کوردانه  وته که موس ده: (تی گوتوویه
بت شارکی  ر ده ھه  واته ، که وه ناو وتی کوردانه  وته بکه  که ، مادام شاره یه شاره

   .باشووری کوردستان بووبت    ر به سهکوردیی و 
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 چی( ژر ناوی له  ییدا که ڕه الپه) 33(کی  یه نامیلکه   ی)3(ڕه  کارلسن، له الپه  لینه
زنی  کی کوردستانی مه یه خشه ، نه یاندووه چاپی گه  دا به)کوردستان؟  له دات ڕووده
  ته وتوونه که) سلمانی رکوک و کهولر،  موس، دھۆک، ھه: (کانی شاره  که  کشاوه

  . نو سنووری باشووری کوردستان
  وه مارکییهنری دا ی نووسه)کارلسن  لینه(  ن الیه  لهی کوردستان که  یه خشه و نه ئه

شاری (   یه شاره م ی ئهیکوردستانت کوردتیی وکی تری  یه گه ، به و وه ته بوکراوه
ره به  چونکه،  )موسیه  که خشه ی نه گو که موسو   وتۆته که  ی که و شارانه له  کن

   . دا دانراوه شه و به کۆتایی ئه  له  که خشه نه. سنووری باشووری کوردستان
         

، دا وه ره سه  لهی ناوبراو  رچاوه مان سه ی ھه)7(  ڕه کارلسن، له الپه  لینه
 له  ژاره م ھه ی خاو، به سته ره که  به  نده مه وه کوردستان وتکی ده: (نووسیوتی

موو شتک  ھه ر له به. کارکردندا و مھنان رھه کاری به  کار له خستنه  رمایه سه ڕووی
وه ی سه وه ره ناردنه ده و کردن شه گه  له  بووه ھه ش چوونوپ ره به کانی  رچا
ئراق . ھنرت م ده رھه به  وت که تی نه تایبه نویاندا به له  ی خاو، بۆ نموونه سته ره که
و  زۆری ئه  ره ی ھه زۆربه  وت، که کانی نه ره م ھنه رھه ترین به وره گه  له  ککه یه
) رکوک که موس وکانی  ناوچه(  کوردستانی ئراقدا له  له ریدن ده  ی خۆی که وته نه
   ).ستدن ده به

  کانی موس ، شاره)کارلسن  لینه(مارکی ری دان ی نووسه که کردنه ئاماژه ی گوره به
ری  نووسه  دوو شاری کوردین، چونکه کوردستان وباشووری   ونه که رکوک ده که

  وتی ئراق له زۆری نه  ره ی ھه زۆربه  کات که ده  وه را باسی ئه ئاشکه  ناوبراو به
کانی  ت ناوچه تایبه ھنرت به رده دا ده)باشووری کوردستان(کوردستانی ئراق 

 دوو  بهرکوک  که موس وی  ردوو ناوچه ر ھه نووسه  واته که). رکوک که موس و(
باسی   یه وهمش به  زانت، بۆیه کوردستان ده    ر به سهکوردی و و شاری  ناوچه

 کوردستانتیی ولماندنی  کی گرنگی سه یه گه به  مه ئه  وه الی ئمه به. کردوون
  . ست ده  داته مان ده- ی شاری موسیکوردت

  
 دا وه ره سه  لهی ناوبراو  رچاوه ی سه)13(  ڕه الپه له   مان شوه ھه کارلسن، به  لینه

س   دا کوردستانی عوسمانی کرا به)1923(ی لۆزانی سای  کۆنگره  له: (نووسیوتی
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وت  نه  به  رمه ھه(شکی تر بۆ ئراق  ، بهو ر تورکیای نوێ سه  شک خرایه به: ش به
شی  ھا به روه ، ھه)رمی سلمانیش ڵ ھه گه رکوک له که موس وکانی  نده مه وه ده

  ند به یوه پهکانی ئران،  کورده. ر سووریا سه  شکی بچووک بوو خرایه به  م که سیه
  ).دران ست لنه یمانی لۆزان ده په

 رکوک و که موس وکانی  شاره) کارلسن  لینه(مارکی ری دان دیسان نووسه
) باشووری کوردستان(کوردستانی ئراق     ر به سهند شارکی  کو چه سلمانی وه

کی تری  یه گه به  بته ده ک الیه  لهری ناوبراو  ی نووسه و دانپدانانه بات، ئه ناوده
ی  گوره به  که  وه تریشه کی الیه  لهی شاری موس، یکوردستانت کوردتیی و

کات  تانی عوسمانی دهشکردنی کوردس باسی دابه) 24.7.1923(ی لۆزان  یماننامه په
، )واو دھۆک ینه نه(کانی موس  رمه ھه  پکھاتبوو له  شکی که ، بهو ش بۆ س به

  لمنی که یسه ر ئراق، ده سه  و سلمانی خرایه)ولر ھه رکوک و که(رکوک  که
  وه به عاره ئراق و  کی به یهندی پوهھیچ ) تی موس ویالیه(باشووری کوردستان 

   . بووه نه
   

ی ژماره کوردستانی نو ی ڕۆژنامهی )4(  هڕ الپه  وویی، له رگه مال سه که
  له(ژر ناوی  دا، وتارکی له)9.8.2005(  وتی ڕکه، ممه سشه  ڕۆژیی )3744(

حمودی  ی شخ مه ونه  کی تری کوردستان که یه خشه مانیدا نه ئینسکلۆپیدیای ئه
ی  خشه ، نه که خشه ، نه وه دا بویکردۆته) وه دۆزرایه  ره سه ی له- مرو سمکۆ شکاک نه

  واته  واوی ته  بهی کۆن )تی موس ویالیه(و باشوری کوردستان  زنه کوردستانی مه
و  ناو سنووری ئه له)  دیاله سلمانی ورکوک،  ولر، که موس، دھۆک، ھه(کانی  شاره

   .ی کوردستان دان یه خشه نه
مانیداو،  ئینسکلۆپیدیای ئه ن الیه  لهی کوردستان  یه خشه و نه ی ئه وه بوکردنه

نو  له)  الهدی سلمانی ورکوک،  ولر، که موس، دھۆک، ھه(کو  کانی وه بوونی شاره
ی بوونی شاری یکوردستان کوردبوون وی  م ونه کی تری که یه گه دا، به که خشه نه

  . خات رده کانی تریش ده شاره موس و
    

دا وتارکی )24.5.2005( ڕۆژیی )613(  ی ژماره)2(  ڕه الپه  ئای ئازادی، له
: ، نووسیوتی وه بکردۆته دا)رم ش ھه شه  کات به ریکا، ئراق ده مه ئه(ژر ناوی  له
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  وه کی لکۆینه زگایه می ئراق، ده سیسته  ت به باره کان سه مریکییه ی ئه دوا پۆژه له(
دی پوهناوی  به ش  ر شه سه شکردنی ئراق به کی بۆ دابه یه پۆژه  وه ره کانی ده یهن
شی  و پشکه )قدائرا  ت له سه شکردنی ده دابه(ناوی  به  کردووه رمدا ئاماده ھه

ر  سه  خرنه موس ده رکوک و کهدا  یه و پۆژه له.  تی واشنتۆنی کردووه حکومه
   ). رمی کوردستان ھه

ریکی  مه تی ئه حکومه  ی که یه و پۆژه ئای ئازادی ئه ی ڕۆژنامهی  گوره به
رکوک  که موس وکانی  ، شاره شکردنی ئراقی ئستا دایژتووه دابه  ت به باره سه
ه  ریکایه مه کی ترو دانپدانانی ئه یه گه ش به مه ر کوردستان، ئه سه  خرنه ده   ب

  . رکوک که موس ودوو شاری ر ی ھهیکوردستانت کوردتیی و
                           

ی  له سه مه(ژر ناوونیشانی  له وتارکیدا  لهتی،  ری سۆڤیه گیساڕۆڤ، نووسه. ا. م
  دا له)ی لۆزان تا کۆنگره ھه  وه کانه مالییه ی که وه بزوتنه تای ره سه  لهیا تورک  کورد له

 و نزیک تی ڕۆژھهالنی  گه و وتان(ی  بوکراوهی )1975(می سای  وته رگی حه به
و وتارکی  م وتاره قی، ئه الل ته ری کورد، جه ، نووسه وه دا بویکردۆته)ڕاست ناوه

  ت له ھهڕۆژی  ی کشه رباره ده(ناوونیشانی   گووشین به ڕه. ا. ری سۆڤتی ا نووسه
. ب. گ(ن  الیه  له  که  یه و بوکراوه ری ئه رنووسه کی سه کییه ڵ پشه گه له) تورکیادا

ژر  رتووککدا له ی په شوه له کوردی ور  سه  ته رگاوه ، وه دا نووسراوه)ئاکۆ پۆڤ
  یداو له که وتاره   ه، ل)گیساڕۆڤ. ا. م. ( اندووهی گهچاپی  به) کوردی تورکیا(ناوی 

  ش له دوابه: (دا نووسیوتی)کوردی تورکیا(رتووکی  ی په)46-45(کانی  ڕه الپه
بریتی   که...  وه ه)موس(تی  ویالیه  بوو به ھه ندی پوه  یمانی سڤره ی په)64(ندی  به

تکی  حکومه و کانی دن دییهکور  ناوچه  لهی تورکیا واز  وه ی، پاش ئه وه بوو له
کان دژی  یمانه ھاوپه  کییه ره سه  زرێ، وته مه یان تدا دائهخۆ ربه سهکوردی 

تی موس  ویالیه  به  ستن که ی کوردستان ناوه شه و به کانی ئه زووی کورده ئاره
وه ک  دا یه دروست کراوه  تازه  کوردییه  ته و حکومه ڵ ئه گه وێ له ر بیانه گه ، ئه ناسرا

دا  ره سه بیاری دابوو له  یمانی سڤره بینین، په ک ئه وه. بگرن  کی رتییه به ڕوه بهتا
، پاش ساک و ری تورکیادا بۆ کورد دابین بکرێسنوو  ئۆتۆنۆمی کوردستان له

تی  کانی ویالیه و دوایش کوردی ناوچهخۆ ربه سهکوردستانکی   بدرێ ببته ڕگا
ته- موسر سه  یشیان بچ.(   
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ی کوردستان  یه و پارچه ئه ،)گیسارۆڤ. ا. م( ڕوسیری  نووسه  کاتک که
پدرابوو  ی ڕگه  یمانی سڤره ی په)64(ندی  ی به گوره به  که) باشووری کوردستان(

زرت،  دامه  بوایه باکووری کوردستان ده  له  ی که کوردییه  ته وه و ده ر ئه سه  وه بچته
 تی ویالیه  بهی کوردستان  شه و به ئه: (بژت ده و بات ناوی ده تی موس ویالیه  به

 کوردستان وباشووری   به  کسانه تی موس یه ویالیه  واته ، که )موس ناسراوه
 کوردستان وردوو ناوی باشووری  ھه  شزانین که ده. کن ر یه ردووکیان ھه ھه

وهتی موس ویالیه .  کوردستانه  انی کورد کهنیشتم و ی جوگرافین بۆ خاک  دوو زارا
،  ک رکو ولر، که موس، دھۆک، ھه(  تی موس بریتین له کانی ویالیه شاره  که  ئاشکرایه

  واته که  ه- تی موس ر ویالیه باشووری کوردستان ھه ی وه ر ئه به له، ) دیاله سلمانی و
. ناوبران پکدت دا وه ره سه  له  ی که و شارانه ئه مان ھه  لهیش -باشووری کوردستان

و  ییک بۆ کوردستانت یه گه کو به ی گیسارۆڤ وه و بۆچوونه کرت ئه ده  بۆیه
   .کار بھنرت به  که ته واوی ویالیه ته موس وشاری  کوردتیی

  
مژووی زمانی (ناوی  یدا به که رتووکه ی په)103(  ڕه الپه  زوبر بیالل ئیسماعیل، له

ی زمانی  باره چی له(رتووکی  ی په)19(ڕه  الپه ی به نست پشت به  بهداو، )کوردی
لرخ، . پ: (حمانی حاجی مارف، نووسیوتی ی دکتۆر ئاوڕه) نووسراوه  وه یه کوردی

 لھووڕی، گۆرانی ووروو، لوڕی، کهکرمانجی ژ(  وه پنج شوه  کاته زمانی کوردی ده
موو  ھه  له(ت  وروو دهی کرمانجی ژو رباره ده و دوت زازایی ده  و له )زازایی و

وه  وه ه)موس(  ر له ئاوادا ھهڕۆژکوردستانی  و ) وه بته بوده  ڕاست تا ئاسیای نا
ڵ کرمانجی ژووروو،  گه راوردکردنی زازایی له کاتی به له(ت  ش ده)زازا(ی  رباره ده

ک ند شت چه  وه شوه و نگ ده ڕووی له  تی وه تایبه کاندا به ئرانییه  زمانه
مجا  ئه)  یهخۆ ربه سهی بین زازایی زمانکی  وه کات بۆ ئه قایلمان ده  وت، که که رده ده
  ). یهر دروست بووی کرمانجی زازایی ھه شدا ھشتا و جیاوازیه ڵ ئه گه له(ت  ده

زاری  وهباسی ش) 1884- 1828پیۆتر لرخ ( ڕوسی تناسی ڕۆژھه  کاتک که
  ر له ئاوادا ھهڕۆژموو کوردستانی  ھه  له: (ت ده و کات کرمانجی ژووروو ده

وده تا ئاسیای ناوه  وه ه- موسته ڕاست ببه ئه  واته ، که )وه ب کوردستان   و موس
وه به  نت بۆیه داده گه کو به ش وه وه ئه  کات، بۆیه باسی ده  یه مش گه به  ک له یه  کانی

کۆڕی زانیاری   وه .کرت ژمار ده ھه وونی شاری موسی بیکوردستان کوردبوون و
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کانی  ڕه الپه  له) روپادا ئه  رمانی کوردناسی له رکورتکی خه به(رتووکی  په  کورد، له
  و، له کردووه) پیۆتر لرخ( ڕوسیمان بۆچوونی زانای  ھه ی به دا ئاماژه)83-84(

-1ل( سیڕو- )کرمانجی ژورو(نگکی کوردی  رھه می خۆیدا که فه رتووکی سھه په
ی دیالکتی کرمانجی ژورو  رباره ، ده)108- 85ل( ڕوسی-)زازا(، کوردی )84

وه تا ئاسیای  ر له موسه ھه -ئاوای داگیرکردوهڕۆژموو کوردستانی  ھه: (نوسیوتی
   ).سلمانی و بچووک

  
مژووی   رسیم له ده(رتووکی  ی په)17(  ڕه الپه  رسیمی، له دکتۆر نوری ده

ی ڕوکنم  ده ی موقه که جوگرافییه  شکردنه پی دابه به: (سیوتی، نوو)کوردستاندا
  :  وه شه س به  به  ریانوف، کوردستانی ناو خاکی تورکیا کراوه ئه. ، پڕوسی

مروود،  چیای نه  رک، زنجیرهم چیای ئاگری، چۆله: کوردستانی باکوور: میان که یه
  . وه گرته هزید د ری بایه وروبه تا ده  میهورکانی  گۆمه و وان

  . وه گرته رسیم ده ده و رزڕۆم تی موش، ئه پاشایه: ئاواڕۆژکوردستانی : میان دووه
و  ئه.  وه گرته تی موس ده و پاشایه کر دیاربه: کوردستانی باشوور: میان سیه
   . )وه گرته نی مژوویی ده شی زۆری گۆردیه به  یه ناوچه

ی ڕوکنم  ده موقه ن الیه  لهنووری کوردستان ی س ستنیشانکردنه و ده ی ئه گوره به
باشووری   تی موس که تی یان ویالیه واوی پاشایه ریانۆف، ته ئه. پ ڕوسی

تی  کانی ویالیه واوی شاره ته  واته که  .نو سنووری کوردستان  وته که کوردستانه، ده
خاکی     ر به سه و کوردیی و کوردستانین، شاری  وه یشه-شاری موس  موس به

کوردبوون کی تری  یه گه ریانۆف، به ی ئه و سنوور کشانه ئه. باشووری کوردستانن
وه  به عاره ئراق و  به بوونی موس نه ندی پوه و  شاره م ئهی یکوردستانتو 
  .  نت یه گه ده

  
 کورد له(یدا  که رگاوه وه  رتووکه په ی )7(  ره ورامی، له الپه فراسیاو ھه دکتۆر ئه

دا او سۆڤییهڕوسیرشیفی  ئه  سۆڤتیدا  و ڕوسیرشیفی  ئه  له  کات که ده  وه ، باسی ئه)ت
:  ی تورکیا جگیربوونه تانه م ویالیه ڵ له کۆمه  به  وه کان پکه کورده: (ھاتووه

کر،  تلیس، وان، موس، دیاربه ر، به ئیگده و ، ئۆت)کانی قارس ناوچه(ڕۆم  زهر ئه
  ).سیواس  شک له به و ئالپۆ، خارپوت تی ڕۆژھهکووری با
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و   ناوچه تی موس،  ویالیه موس وسۆڤتیش شاری  و ڕوسیرشیفی  ی ئه گوره به
تیش ھیچ  کو شارو ویالیه موس وه  واته ن، که تورکیا    ر به سهکانی  ی کوردهت ویالیه

خاکی کورد و   وه کۆنه  هر ل هکو ھ ، به بووه نه  وه به عاره  به ئراق و  کی به یهندی پوه
   . باشووری کوردستان بووه    ر به سه
   

 دا وه ره سه  لهرتووکی ناوبراو  په ی )172(  ره ورامی، له الپه فراسیاو ھه دکتۆر ئه
ھاوڕێ (ڕۆم  رزه ئه  ت له کۆنسۆی سۆڤیه ڕاپۆرتیله   کات که ده  وه باسی ئه

 ڕینی ڕاپهی  ناوچه: (ی ھاتووهنووسیوت  دا)18.1.1923(له   که) پاڤلۆڤسکی
باشووری  و رکوک، سلمانی، سابخ، لۆرستان موس، که:  له  کان بریتییه کورده

ی ورمگۆ.(  
سلمانی  رکوک و کهکانی موس،  شاره) پاڤلۆڤسکی(کۆنسۆی سۆڤتی   کاتک که

بوونی  ییکوردستان کوردبوون وبات،  کان ناوده ڕیوی کورده کی راپه یه کو ناوچه وه
ی  پکردنه  و ئاماژه کرت ئه ده  بۆیه. نت یه گه کانی تر ده شاره موس وشاری 

 موس وی شاری یکوردستانت کوردتیی و  کی یه گه کو به کۆنسۆی سۆڤتی وه
  . و ناوی بردوون ئه  کانی تر که شاره
     

 دا وه ره سه  لهاو رتووکی ناوبر په ی )254(  ره ورامی، له الپه فراسیاو ھه دکتۆر ئه
) ھاوڕێ مالتسوف(زید  بایه  ت له کۆنسۆی سۆڤیه ڕاپۆرتیله   کات که ده  وه باسی ئه

ر  ب بین ھه تورکان ده  ت به باره سه: (دا نووسیوتی، ھاتووه)1.5.1923(  له  که
باشووری   له  وه ی ئاگری کردۆته یه و جگه ئه موس وو  ره ریکی ناردنی ھزن به خه

   ).کوردستان
زید، شاری موس  بایه  ت له ی مالتسوفی کۆنسۆی سۆڤیه پکردنه و ئاماژه پی ئه به
ناوبراو شاری موسی وا   کانی باشووری کوردستان، چونکه گرنگه  شاره  له  ککه یه

ش  مه ئه).  وه باشووری کوردستان ئاگری کردۆته  ی له یه و جگه ئه: ( باسکردووه
    .کوردستان بووه    ر به سهکوردیی و شارکی   و شاره ئه  لمنی که سه بۆمانی ده

  
 دا وه ره سه  لهرتووکی ناوبراو  په ی )278(  ره ورامی، له الپه فراسیاو ھه دکتۆر ئه
ھاوڕێ (رزڕۆم  ئه  ت له کۆنسۆی سۆڤیه ڕاپۆرتیله   کات که ده  وه باسی ئه
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تی نوی  وه زستان ده تا: (تی ھاتووهدا نووسیو)26.1.1923(  له  که) پاڤلۆڤسکی
 ،سابخ ،شت رده سه ،موسکانی  ناوچه  لهکان توانی  تی ئینگلیزه یارمه کوردی به

 ڕواندزشاری  ڕواندز وی  باشووری کرماشان تا ناوچه و ی لوڕستان ناوچه
  ). بستنت ره په

ی  وه موس، به  به ت باره سه) پاڤلۆڤسکی(ی کۆنسۆی سۆڤتی  یه وه کردنهڕوونو  ئه
و  ندووه ی سه ره زۆر په) 1923(زستانی سای  تی نوی کوردی تا وه ده  که
  ه، چونک یه شاره م ی ئهیکوردستانت کوردتیی وکی تری  یه گه موس، به  یشتۆته گه

تی  سه ژر ده و، له باشووری کوردستان  بووه    ر به سهشارکی کوردی و   که شاره
  .  بووه کوردیشدا

    
  لهو دا وه ره سه  لهرتووکی ناوبراو  په ی )441(  ره ورامی، له الپه فراسیاو ھه دکتۆر ئه

  دا )1.9.1925(له   دا که)ی ئاشووری کانی کشه تزه(ناوی  به) پالیاکۆڤ( وتارکی
تورکیا   ر به سه  میشه ی موس ھه ناوچه: (مدا ھاتووه شته ھه خای  لهنووسیوتی، 

پشلکردنی   وه ئراقه  به  یه م ناوچه ، لکاندنی ئه تورکیایه  ر به و ئستاش سه وهبو
لی تورکیا  شکی گه به  خۆیان به  که  یه یه م ناوچه نووسی دانیشتوانی ئه مافی چاره

  ).نت داده
تی  وه ده    ر به سهم  رده موس ھه  کات که ده  وه باسی ئه  ی پالیاکۆڤ که و وتاره ئه

نووسی  زۆر پشلکردنی مافی چاره به  وه ئراقه  و، لکاندنیشی به تورکیا بووه
نوان  له  که یهندی پوهبوونی ھیچ  کی تری نه یه گه به ک الیه  لهتی،  یه که دانیشتوانه

 و ییکوردتم  ھه  وه کی تریشه الیه  ب، له او عارهغد تی به ویالیه موس وتی  ویالیه
پالیاکۆڤ   ش که وه ت به باره سه.  نت یه گه یه ده ته و شارو ویالیه ی ئهیکوردستانت

لی تورکیا  گه  شک له به  ی موس خۆیان به دانیشتوانی ناوچه  نووسیوتی گوایه
نیا  نیاو ته ته  که چوار پارچه ر م کوردی ھه رده ھه  ، چونکه نییه ڕاستیان  وه نن ئه داده

ی  گوره ھا به روه ھه .زانن دهو   زانیوهکوردستان  لی گه  شک له به  خۆیان به
تی تورکی،  وه ده عوسمانی وتی  رپرسانی ئیمپراتۆریه به  ندک له دانپدانانی ھه

  . تی موس کوردن زۆری دانیشتوانی ویالیه  ره ھهی  زۆربه
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ی )129(کانی    ڕه الپه  سول ھاوار، له د ره مه مژوونووسی ناوداری کورد، محه
دا، )کوردتیی  وایه ته ی نه وه و بزووتنه )ئیسماعیل ئاغای شوکاک(سمکۆ (رتووکی  په

دا )15.2.1880( وتی ڕکه  له  که ڕاپۆرتکدا له ڕاڵ مایدر زیلونی نه جه: (نووسیوتی
خ  ی نیازو ھه رباره دا ده هڕاپۆرتو  فقاس، له رکانی قه ناردبووی بۆ ئه ستی شو

ی ئیمۆی  ییهت سه بده و و بھزی سوود له  خ نیازی وایهش: (تی یدو وتویه عوبه
نت،  واو مل ئه وخانکی تهڕو  ره عوسمانی به  که  الی وایه و ربگرت عوسمانی وه

 سگیر ی ده قینه هڕاستکی   ستییه ربه سهو  وه عوسمانی جیابته  وێ له یه ئه  وه رئه به له
موو  ناو ھه کی خۆشی به یه وه نگدانه ی شخ ده کردنه هو خۆئاماد نگوباسی ئه ده ).تب

کانی کوردستانی  شاره. پشوازی لکرا  وه ڕی خۆشیه وپه و به وه کورددا دایه
بۆ   بنکه  بوون به) شنۆ(و  ) ورمیه(و  )سابغ(و  )خۆی(کو  ت وه ھهڕۆژ

 له ڕوسکۆنسۆی   هو  ڕووهو  له. کان ڕیوه اپهڕبۆ   خانه جبه و ک کردنی چه ئاماده
ه: (دا نووسیوتی)1879(می سای  که کانونی یه  له) کریلی(ئران     شخ نیازی وای

کوردستانی   له  مایه ته به و گیرسنت تی عوسمانی ھه وه دهک دژی  رایه ھه
شاری  و تی خۆی پکبنت رۆکایه سه  به خۆ ربه سهتکی  عوسمانیدا حکومه

)گا و باره بنکه  یش بکاته)موس.(  
، شاری موس )کریلی(ئران   له ڕوسیی کۆنسۆی  پکردنه و ئاماژه ی ئه گوره به

کۆنسۆی   ، چونکه)کوردستانی عوسمانی(باشووری کوردستان   وته که ده  شارکه
ه یدوی نه شخ عوبه  کات که ده  وه ئران باسی ئه  له ڕوسی   ھری نیازی وای

، نیازیشی عوسمانی وتی  وه می ده و سته وه وسانه دژی چه رپا بکات له شۆڕشک به
شاری  و زرن ی کوردی دامهخۆ ربه سهکی ت وه کوردستانی عوسمانی ده  له  وایه

و  م ئه ھه  که    وه کاته ڕوون دهش بۆمان  مه ئه. خت یش بکات به پایته- موس
  زانن، بۆیه کوردستان دهشکی  به  یدو شاری موس به م شخ عوبه و ھه کۆنسۆه
وه به  که هکۆنسۆخ   وه . ناوی بردووه  یه مشعهش تی  ش ویستوویهبدول موس

  که تریش کۆنسۆه کی الیه  له. کوردستاندا  تی کوردی له وه ختی ده پایته  کات بهب
و  ئه  واته بات، که کوردستانی عوسمانی ناوده    ر به سهکو شارکی  شاری موس وه

  . بووه نه  وه ئراقه  به و ب عاره  کی به یهندی پوهھیچ   شاره
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) 1946(ی مارسی  ماوه  له  ریکا بووه مه ری نیزامی ئه ده یاریده  ، کهڕوزوتئارچی 
رتووکی  ی په)10- 9(  ڕه الپه  ، له تی کردووه تاران خزمه  له) 1947(ری  تا فبریوه

  ر نه ی کورد، ھه وه ی ژیاندنه ه کۆمه: (نووسیوتیدا )ھاباد مه  کۆماری کوردستان له(
ی  ره کانی تری کوردستانیش زۆر زوو په پارچه  له  کوردستانی ئران، بگره  نیا له ته

کی  یه ک دیارده یان وه ه هکان کۆم کورده  بوو که  وه ی ئه که دنهن سه ڕه گرت، ھۆی په
کانی  تییه پارتی سونه و ڵ پارت گه جیاوازکی زۆری له  هدیت، ک رکوپک ده و نوێ

ولر،  رکوک، ھه ک موس، که کانی کوردستانی ئراق وه شاره  له. بوو کوردستان ھه
   ).پکھات  ه لقی کۆمه  قوه ، شهڕواندز،  سلمانی

کوردستانی (کانی باشووری کوردستان  باسی شاره  له) ڕوزوتئارچی (  کاتک که
بات،  ی کوردستان ده یه و پارچه ر به کو شارکی سه وه دا ناوی شاری موس)ئراق

 کوردتیی وکانی  نامه گه ی به ته به نو سه  خاته ن ده گمه و ده کی تری بونه یه گه به
کوردستانی ئراق  کوردستان وباشووری   ، چونکه)موس(  و شاره ئه ییکوردستانت

وه و ناوکی جوگرافی میاریکی  یه زارا  و خاك  ھنرت که کارده ک خاک به هبۆ ی نڕا
    . ه)کوردستان(  ویش ئه ،نیشتمانی کوردن

      
ژر  یدا له که رتووکه ی په)162(  ڕه الپه  قیب یوسف له بدوله مژوونووسی کورد، عه

االف عام وما ترتب  ةحدود کوردستان الجنوبیة تاریخیا وجغرافیا خالل خمس(ناوی 
لحسنی، العراق قدیما  زاق ئه بدوله عه(  ی بهستن پشت به  به، داو)علی الحاقھا بالعراق

 و مژوونووسان  ک له یه ژماره: (ینووسیوت  دا، که)254صالطبعة الثانیة، وحدیثا، 
ی  ڕیده گه. کوردستانه    ر به سهی موس شارکی شار  که  کان بۆچوونیان وایه ڕیده گه
 ی ده سه  له  که) رسیم ده –ریتانی  ک به نه  یهندی ی ھۆه ڕیده گه( ڕادۆفریتانی  به

مک  له ند به ھۆی چه ی به وه دوای ئه: (لت ، ده ردانی موسی کردووه م سه ھه شازده
ناو نیشتمانی   وته که ، موس دهموس وناو شاری   ، ھاتینه وه ڕینه ر پردک په سه له

   . )وه کوردانه
شاری موس   ی که وه به) ڕاوۆف( ڕادۆف ندی ھۆهی  ڕیده ی گه و دانپدانانه ئه
ی یکوردستانت کوردتیی و  کانی گه به  له  ککه ، یه وه ناو نیشتمانی کوردانه  وته که ده
  و شاره ر کوردستانی بوونی ئه سه کان له موو گومانه و ھه  )موس(  شاره و ئه
باسی کوردستانتی شاری موس  ڕوونی ی ناوبراو به ڕیده گه  ، چونکه وه ونته ڕه ده
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شاری   کات که ده  وه باسی ئه  ندیه ھۆه  دهڕی و گه ئه  ھا کاتک که روه ھه. کات ده
ه  که شاره  وت که که رده ، بۆمان ده وه ناو نیشتمانی کوردانه  وته که موس ده  ب

  به  ی کهپ چه  سته ناری ده و که )موس(  به  که ڕاستی  سته ناری ده ردوو که ھه 
   .ناو باشووری کوردستان  ونه که ده  ناسراوه) وا ینه نه(

       
الموصل مدینة العرب ( ژر ناوی له وتارکدا  لهلی بۆتانی،  تاح عه بدولفه دکتۆر عه

ی گۆڤاری )21(  ی ژماره)84- 72(  کانی ڕه الپه  له  که) والکورد جغرافیا وتاریخیا
رتووکی  ی په)204(  ڕه ی به الپهستن پشت به  بهو،  وه دا بویکردۆته)دھۆک(

(Rawolf, Travels, Ray, S Collectin)رتووکی  ی په)142(  ڕه ھا الپه روه ، ھه
ڤرنی  تسیتپابژان (نووسینی    دا، له)ع العشرالعراق في القرن الساب( : ت ، ده )تا
 سای  له  ی کردووه- ردانی موس سه  که ڕاوۆفندی، دکتۆر لیونارد  ی ھۆله ڕیده گه(
ھا  روه ھه). نیشتمانی کوردان  وته ناو که موس ده: (تی ی زایینی، گوتوویه)1575(

الحیاة الحزبیة في الموصل (رتووکی  ی په)25(  ڕه الپه  تاح بۆتانی، له بدولفه دکتۆر عه
ی  دا ئاماژه)32(  ڕه الپه  و، له وه کردۆته مان شتی دووباره ھه دا )1926-1958

رڕاست  یدا سه که رگانه وه  ، له)ھا تکریتی لیم ته سه(بی  رگی عاره وه  که  داوه وه به
  . گاوه رنه ی وه) ناو نیشتمانی کوردان  وته که موس ده(ی  واژه سته و ده بووه نه

ی  وه ، به )تاڤرنی  اپتسیتبژان (نسی  ره و مژوونووسی فه دهڕی ی گه یه و ئاماژه ئه
ی ردانی شاری موس سه  ، کاتک که)ڕاوۆفدکتۆر لیونارد (  ندی ی ھۆه ڕیده گه  که

، )ناو نیشتمانی کوردان  وته که شاری موس ده(  که  ی کردووه وه باسی ئه  کردووه
 م مادام ئه. ی شاری موسیکوردبوون بوون وی یکانی کوردستان گه به  له  که یه گه به

    ر به سهشارکی کوردیی و   که شاره  هوات انی کوردان، کهناو نیشتم  وته بکه  شاره
  .  کوردستانه

  
الموصل مدینة العرب ( ژر ناوی له وتارکیدا  لهلی بۆتانی،  تاح عه بدولفه دکتۆر عه 

ی گۆڤاری )21(  ی ژماره)84- 72(  ڕه الپه  له  که) والکورد جغرافیا وتاریخیا
 ی ڕۆژنامه  ی)351(  ی به ژمارهستن پشت به  به،  و وه دا بویکردۆته)دھۆک(
ریتانی  ڕالی به نه ی ژه و وتاره ، باسی ئه رچووه ده دا )22.3.1921(له   که) الموصل(

شاری موسی   ی که نویه  و پرده ی ئه وه نگی کردنه کاتی ئاھه له  کات که ساندرس ده
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دا  و وتاره له  که  وه وهست، خوندبو به ده  دیجله ڕووباری تی ڕۆژھهناری  که  به
کی  یه لقه ی ئه ، بناغه و پرده واوبوونی ئه ته  به  نییه  شتکی شاردراوه: (ت ساندرس ده

  ).ستت، داڕشت به ده  وه ئراقه  وتی کوردان به  کردن کهندی پوهکانی  لقه ئه  گرنگ له
ناری  که  وه مه که الی ، به)ساندرس(ناوی  ریتانی به ڕالی به نه ی ژه و وتاره ئه

  ، چونکه باشووری کوردستانه    ر به سه و  کوردهخاکی   دیجله ڕووباریتی  خۆرھه
ی  وه دا، باسی ئه که ی پرده وه سمی کردنه وڕهڕکاتی  ریتانی ناوبراو له ڕالی به نه ژه

دی پوهی  لقه ئه  که پرده  که  کردووه   . وه راقهئ  به  ه)کوردستان(کردنی وتی کوردان ن
   

الموصل مدینة العرب ( ژر ناوی له وتارکیدا  لهلی بۆتانی،  تاح عه بدولفه دکتۆر عه
ی گۆڤاری )21(  ی ژماره)84- 72(کانی  ڕه الپه  له  که) والکورد جغرافیا وتاریخیا

ریتانی جاکسۆن  ی به ڕیده ی به گهستن پشت به  بهو،  وه دا بویکردۆته)دھۆک(
-ردانی موس سه  دا)25.7.1797(له   ریتانی جاکسۆن که ی به ڕیده گه: (نووسیوتی
ه ندین جۆری جیاواز ده و چه پ دانیشتوانه) موس(  که شاره:  ده  ی کردووه   گرت

  ).ی کوردن که زۆری دانیشتوانه  ره ی ھه م زۆربه خۆی، به
شاری موس   ت به باره سه) جاکسۆن(ریتانی  ی به ڕیده گه  ی که و یاداشته ئه

،  شاره م ی بوونی ئهیکوردستان  کوردبوون وکانی به  گه به  له  که یه گه نووسیوتی، به
دام . بات کورد ناوده  زۆری دانیشتوانی شاری موس به  ره ی ھه و زۆربه ئه  چونکه ما
کوردیی و شارکی   که شاره  واته ی کوردبن، که که زۆری دانیشتوانه  ره ی ھه زۆربه

  .   باشووری کوردستانه    ر به سه
  

الحیاة الحزبیة في ( رتووکی ی په)24(  ڕه الپه  لی بۆتانی، له تاح عه بدولفه دکتۆر عه
نشأة (رتووکی  ی په)14(  ڕه الپه  ی بهستن پشت به  به داو،)1958-1926الموصل 

بی  عاره رگانی بۆ وه و ریتانی ی به)ر نری فۆستهھ( نووسینی له ، )العراق الحدیث
کۆتاییدا   می جیھانی له که نگی یه جه  کاتک که: (ت ر ده ، فۆسته)ھا تکریتی لیم ته سه(

تی  وه مۆرکی ده  ک که رتیه به ڕوه ند بۆ خۆبه یسه ره کان په به ره ی عاداخواز بوو،
-سرجک مو مه  فراوانکردنی ئراق به  کان چاویان بییه به ھا عاره روه بت، ھه پوه

   ). وه یش بگرته
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ھزو ھاشا  کی به یه گه کات، به ریتانی باسی ده ی به)ر نری فۆستهھ(  ی که وه ئه
کانی تری  واوی شاره ته موس وی شاری یکوردت کوردستانتیی وبۆ   گره نه ھه

  ته کان چاویان بیوه به عاره  کات که ده  وه باسی ئه) ر فۆسته(کاتک . تی موس ویالیه
موس ھی   لمنت که یسه ، ده وه یش بگرته-رجک موس مه  راوانکردنی ئراق بهف

ن  یان فراوان بکه که وت وته یانه ده و ت چاویان بیوه  ، بۆیه بووه ئراق نه ب و عاره
  .کی کوردستان خه کورد وکانی  ندییه وه رژه ر به سه له

    
الحیاة الحزبیة في (رتووکی  ی په)26(  ڕه الپه  لی بۆتانی، له تاح عه بدولفه دکتۆر عه

الموصل (رتووکی  ی په)14(ڕه  الپه  ی بهستن پشت به  بهداو، )1958- 1926الموصل 
نووسینی دومینیکو النزاو   ، له)في القرن الثامن عشر، حسب مذکرات دومینیکو النزا

  له  ی که یانه وروپی ئه  ڕیده و گه له: (بیداوید، نووسیوتی ڕۆفائیل  شه رگانی قه وه
ی  ڕیده ، گه یان کردووه-ردانی شاری موس مدا سه ھه نۆزده و م ھه ژده کانی ھه ده سه
جمس ( ریتانی ی به ڕیده و گه )جاکسۆن(، )دۆمینیکۆ النزا(، ) ئۆلیفیه. ا .ج(نسی  ره فه

  له  ی کردووه-ردانی موس سه) 1765(سای   النزا که). کینگھام سلیک په
 و تورک  کی موس له زۆری خه  ره ی ھه زۆربه: ی خۆیدا نووسیوتی که رتووکه هپ

   ).پکدن کورد
سای   له  که، )دۆمینیکۆ النزا(ی ئیتای  ڕیده گه مژوونووس وی  پکردنه  و ئاماژه ئه

شاری   ژیانیدا دووجار ھاتۆته ی ماوه  لهو،  دایکبووه له) تۆرینۆ(شاری   دا له)1718(
  لهم  و جاری دووه)22.3.1761-31.1.1754(نوان  م له که  و، جاری یهموس
کی تری  یه گه به،  وه ته دا ماوه و شاره دا له)1770- 25.3.1764(نوان  ی ماوه

ه پکھاته  ، کاتک که ه- ی شاری موسیکوردستانت کوردتیی و  ی شاری موس ب
بت،   وه پشه  کورد یان تورک لهناوی   که  بات، گرنگ نییه تورک ناوده کورد و 

وه ب نه بوونی عاره  به  ئاماژه  که  یه وه گرنگ ئه ۆ   وه ڕته گه شی ده که ، ھۆکاره کرا ب
  واته که. و کاتیدا تی موس له شارو ویالیه  ب له ی عاره می ژماره بوون یان که نه

 و تورک  له کی موس زۆری خه  ره ی ھه ، مادام زۆربه موس شارکی کوردییه
تورک  کورد وین ناوھنانی  گه تده  وه موومان باش له ھه  کوردن پکھاتب، چونکه

ھۆی  کان به تورکه  که  بووه  وه رئه به ن، له که کی شاره ره ی سه پکھاته  ی که وه به
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دار بووینه سه ردارو ده سه  وه داگیرکردنه  یواو ته له کو  موس، به  نھا له ک ته نه  ت
وه خۆرھه   .ڕاستدا تی نا
        
رپرسی پشووی  و به )ک .ن .ی(بی سیاسی  کته ندامی مه زیز، ئه ر عه وھه الل جه جه

وپاکتاوکردنی ( ژر ناوی له وتارکیدا  لهرکوک  کهشاری ی )2(ندی  به مه  کورد 
اره ژم ی )61- 43(کانی  ڕه که له الپه) مژووی کۆندا  عریبکردنی کوردستان له ته
و  ڕیده کات که گه ده) دۆمینیکۆ النزا(وه، باسی  ته رکوک بوکراوه ی گۆڤاری که)7(

ی کوردستانی  ردانی ناوچه م سه ھه ژده ھه ی ده سه  لهمژوونووسکی ئیتای بووه 
شه  نووس، که قه ر شاری موس ده سه یه یاداشتی خۆی له م شوه و به کردووه
کی  ی خه ند ب، زۆربه رچه ژماره ھه(،  بی و ئه ره عا  تی به کردوویه ڕۆفائیل

  ).کورد پکھاتوون و تورک  یان له مه، چونکه زۆربه هان کڕۆشنبیرییموس، ئاستی 
کی  یه گه کات، به باسی ده) دۆمینیکۆ النزا(دا مژوونووسی ئیتای  ی لره وه ئه
کان  ر بتوو کورده گه هتا ئ ، ھه ه-ی شاری موسیکوردستانت کوردتیی ونرخی  به

  کردووه ی نه وه ھیچ جارک تورکیا باسی ئه  شیان نزم بت، چونکهڕۆشنبیریئاستی 
ی  هک دانیشتوانه  که ی وه ر ئه به له  وانه تی موس ھی ئه شاری موس یاخود ویالیه  که

ھی   وه کانییه شاره واوی ته  بهتی موس  ویالیه  تویانهم گو رده کو ھه تورک بن، به
موو  ھه. زی تورکن گه ڕه  کانیش له کورده کوردن وی  که ن، چونکه دانیشتوانه ئمه

موس، دھۆک، (  وه کانیه شاره واوی ته  بهتی موس  ویالیه  ن که خه ریده ش ده مانه ئه
   .کوردستانن کورد و، شارو خاکی ) دیاله سلمانی ورکوک،  ولر، که ھه

     
 دا له)ییخۆ ربه سهو  تی کوردایه(رتووکی  ی په)47(ڕه  ه الپهر کامل ژیر، ل پارزه

ی )513(ژماره  دا به)رسی کۆکسسر پ(کۆمیسیاری با کی  یه باسی بروسکه 
کانی  لییهتی کۆلۆنیا زاره ڵ بۆ وه یسه رنجی شا فه باری سه دا که)20.9.1923( ڕۆژی

ر  یه که ھاندانی ھه ی ھه وه ڵ ترسی ئه یسه شا فه: ( ئه و نووس ریتانی ئه به
ی  وه بته ھۆی ئه موس ئه تی ویالیه  له ئراق  لهتکی کوردی جیاکراوه  وه ده

وهئران  تورکیا وکانی  کورده ه و ده ن به بکه ندی پته گه ش ئه مه ئه. وه ته وترین  وره ب
ه کوردستان دا ک وه ستی له به ھا شا مه روه ھه. ر ئراق سه یی له میشه ترسی ھه مه
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دا  ئسیسییه نی ته نجومه و ئه شیعه له  بن له یه که سوننه زیاتر وه ر ئراق ئه بخرته سه
   ).سترت نیاز وایه ببه  که

ی یکوردستانت کوردتیی وکات،  باسی ده) رسی کۆکسسر پ(  دا که ی لره وه ئه
  نت، چونکه یه گه  دهتی موس ویالیه    ر به سهکانی  ی شارو ناوچه که یه  به  که یه
، شا و بات سر پرسی کۆکس ناوی ده  که ی و کوردستانه زانین ئه موومان ده ھه
تی  ویالیه(ر ئراق، باشووری کوردستان  سه  بخرته  کات که ڵ داوای ده یسه فه

دھۆک، ھه(کانی  شاره واوی ته  بهبوو ) موس ،ر، که موسمانی ورکوک،  ولسل 
باشووری   به  کسانه تی موس یه ویالیه  وت که که رده نجامدا بۆمان ده هئ  له).  االدی

باشووری کوردستانه،     ر به سهکوردیی و شاری موس شارکی   واته کوردستان، که
  .   تی موس بووه ندو شارکی گرنگی ویالیه به شاری موس مه ی وه ر ئه به له

                 
می  که رگی یه ی به)107(ڕه  د خواجه، له الپه حمه ئه ر روه ری کوردپه نووسه

ی )ةالقضیة الکوردی(رتووکی  په  ی بهستن پشت به  بهداو، )چیم دی(رتووکی  په
و )1931(ی ئابی )6-5(کانی  ، ژماره)االخاء الوطني( ی ڕۆژنامهو ) لدوڕه حمود ئه مه(

  یه مشوه به ئراق  لهتانی ری ربازی به باسی حاکمی سه  وه ه)1931(الجھاد  ی ڕۆژنامه
ئراق، له   ریتانی له ربازی به ی گشتی سه رمانده ن، فهۆئاڕنۆلد ویلس(: کات ده
خ  که وه بزووتنه ئراق وکانی  کورده(ناونیشانی  ی خۆیدا به که رتووکه په ی ش
رو وباکو  کانی خۆیان له ناوچه شاخاویه  کانی ئراق له کورده: ت دا ده)حمود مه
پنج   پارزگای ئراقی له) 14(کۆی   جن، له تی ئراق نیشته ری خۆرھهوکوبا

ولر، پارزگای  پارزگای موس، پارزگای ھه: جن که بریتین له پارزگا نیشته
   ).پارزگای دیاال سلمانی ورکوک، پارزگای  که

  ی که وه به) نۆئاڕنۆد تالبوت ویلس(ریتانی  ری بای به ی نونه و دانپدانانه ئه
ۆ   کی تره یه گه ژین، به پنج پارزگادا ده   پارزگای ئراقی له) 14(کۆی  کان له کورده ب

کو  رستکی وه پهز گه ڕه  تیش که تایبه به  ی شاری موس، وهیکوردت کوردستانتیی و
  نده چهر ھه.  وه کاته مان شت ده ر ھه سه خت له ب جه ری عاره ی نووسه) حمود دوڕه مه(

تی  وه نیشانی بدات ده  که  بووه  سته به و مه ریتانی به ری بای به ی نونه یه و قسه ئه
خاکی   که  وه کی جیھان بشارته خه  له  وه ئه ڕاستی، و ک خاک پکدت یه  ئراق له

  ، که)تی موس ویالیه(زۆر لکاندنی باشووری کوردستان  نجامی به ئه  له  و وته ئه
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دھۆک، ھ(کانی  شاره  ھات له کدهپ ،ر، که هموسمانی و دیاال ولبه)  رکوک، سل  
  لهکان  وه ته ی نه ه بیارکی کۆمه  ، به)سرا غداو به کانی به ته ویالیه(  وه بیه ئراقی عاره

  . دا دروستبووه)16.12.1925( وتی ڕکه
   

  ، کهمۆلتکهکارڵ ھلمۆت ڤۆن  فیلد مارشاڵ(مانی  ی ئه رمانده ر فه سوپا ساالرو سه
-1857(سانی نوان  ی ماوه  لهو،  دا ژیاوه)1891- 1800( سانی نوان  له

دا )1822(سای   له و پشتر ئه ، ی گشتی سوپا بووه رمانده تی فه رۆکایه دا سه)1888
ر داخوازی  سه دا له)1839- 1834(نوان  سانی  له ، دواتروسیاچووه بۆ پ
ی که  و ناوبانگیه نجامی ئه ئه  و له  )م حمودی دووه سوتان مه(سمانی سوتانی عو

و  ئهواوی  تهتی  رکردایه سه و سوپای عوسمانلی  له ڕاوژکارکرته  ریکردبوو، ده ده
سیڤیل و بتاوانی دانیشتوانی  کورد ودژی  کان له عوسمانلییهکات بۆ  ده  ڕانه شه

دا واته  )1838(سای  له ئایاری   کانی خۆیدا که یاداشته  له  ڤۆن مۆلتکه. کوردستان
خ  ره(گۆڤاری    ی مۆلتکه له م یاداشته ئه.  ساڵ نووسراوه) 170(ر له  به سملی تاری

رگی  د خواجه له به حمه ئه کوردی و  تورکی کراوه به  له) ره نقه سی، ئه مجموعه
دا )141(ڕه  له الپه .وه دا بویکردۆته)187-129(ڕه  دا له الپه)چیم دی(می  سیه

وه  کانه به ره ستدرژی عا ده ی بۆنه  به: (بژت ی شاری موس ده رباره مۆلتکه ده
. وتوون ککه وتوو وه په میشه پاشکه کانی ھه دانیشتوه) موس(دا  م شاره ر ئه سهبۆ

لکی پارزگاری بب  ڕ نیه که سکه ھیچ جی باوه م شاره زۆر ته ی ئه که دیواری شوره
کانی  دوه به به ی عاره نیا سواره ریان ته ھنته سه ی ھرش ئه و دوژمنه م ئه به

   ).چۆلنشینن
باسی ) مۆلتکهکارڵ فیلد مارشاڵ ھلمۆت ڤۆن (مانی  ی ئه رمانده فه  ی که وه ئه

کوردستان     ر به سهکوردیی و شاری موس شارکی   لمن که یسه ، ده کردووه
کان بن،  به م عاره رده ر شاری موس ھه ران بۆسه ھرش به  کاتک که  ، چونکه بووه

  که  شدا نییه وه کیتر بن، گومان له یه وه ته نه    ر به سهبت  یشتوانی شار دهدان  واته که
تی  ویالیه موس وشاری   وه کۆنه  ر له ھه  ی کورده، چونکه وه ته ش نه یه وه ته و نه ئه

   .  ی خاکی کوردستان بووینهشک به کورد وموس نیشتمانی 
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، دا وه ره سه  لهی ناوبراو  رچاره ی سه)142(ڕه  له الپه ،مۆلتکهڤۆن کارڵ ھلمۆت   
. بن عاره و م شاره کورد، کلدانی یشتوانی ئهدان: (ت ی دانیشتوانی موس ده رباره ده
  ).ن که تورکیش وتووژ ده و بی و ئرانی ره عا کوردی و  به

ی  پکھاته  ی که وه ، به)مارشاڵ ھلمۆت مۆلتکه(مانی  ی ئه رمانده ی فه پدانانهو دان ئه
ۆ   کی گرنگه یه گه تا به ره بن، سه عاره و یشتوانی شاری موس کورد، کلدانیدان ب

ش  وه ئه  وه به عاره و پش کلدان تر ناوھنانی کورد لهداو، دوا که شاره  بوونی کورد له
ب زۆرتر  عاره و ی کلدانی ژماره  ی کورد له ژماره  ، دیاره یه ھه تی خۆی مانای تایبه

ی  ژماره  ی کورد له ژماره  کاتکیش که.  تا ناوی کوردی ھناوه ره سه  ، بۆیه بووه
) اری موسش(  شاره م ئه  وت که که رده بۆمان ده  وه کانیتر زۆرتر بت، ئه وه ته نه

شی  به  له  ی که وه له  جگه  وه ئه.  ری کوردستانهباشوو    ر به سهو  شارکی کوردییه
 ن الیه  لهشاری موس   مان کرد که وه ندین شونی تردا باسی ئه چه و م که یه

   . دروستکراوه  هو کورده
   
دا،  رچاوه مان سه ی ھه)143- 142(کانی  ڕه الپه  له، مۆلتکهڤۆن کارڵ ھلمۆت  
دام  که له موس بووم جگایه: (کات یه باسی شاری موس ده مشوه به کیان پیشان

وه به ره تی بۆ عا یه به تایبه م کووچه وتیان ئه و یه ی نه وه وه بۆ ئه ته کان جیاکرا  نه نا
ی  وه وه بۆ ئه ڕنه گه ئه و ن که ی خۆیان ئهتنفرۆش و دا کین م جگایه ر له شار، ھه

   ).ن، چونکه پۆخلن که تکبده ک ناو شاره خاونه وه نه
کی  یه دانیشتوانی شاری موس جگه  ی که وه به  ی ھلمۆت مۆلتکه و دانپدانانه ئه
ناو   نه یه ی نه وه پناوی ئه رخان کردبوو له ک ته یه کووچه  کان له به تیان بۆ عاره تایبه

گه ن، به که پیس نه  که کو شاره تاوه  شاری موس بایه یه تیی وخه بو  کی پکورد 
ھیچ   بهب  عاره  دات که نیشانیده  ک الیه  له  ، چونکه موسی شاری یکوردستانت

  لمن که یسه ده  وه تریشه کی الیه  له ،موس وناو شاری  له  بووه بوونی نهک  یه شوه
   .ب ی عاره وه ته ک ھی نه نه  کی تره یه وه ته شاری نه  و شاره ئه

    
رتووکی  ی په)9(  ڕه الپه  ، له)ع رفه ن ئه سه حه( رزی ئرانی ری به فسه ئه

ی  نده به و مه ئه: (، نووسیوتی هڕامیاریی مژوویی وکی  یه وه لکۆینه  دا که)کان کورده(
 ، له کی گشتی شاخاوییه یه شوه پکدت، به کورد  لهی  که ی دانیشتوانه زۆربه  که
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گۆمی   کاو به ستپده هد  وه کانی زاگرۆسه کوه تی ڕۆژھهبناری  له  وه ته ھهڕۆژ
  وه شه جن، لره ودا نیشته ربایجانی له رانی تورکی ئازه کۆچه  ورم کۆتایی دێ، که

  وه باشووریشه  ، له وه بته درژ ده  سنه و دان مه باشوورو سنووری نوان ھهو  وهڕ
اشان ، پموس کۆتایی دێ  رکوکدا به که و ری کرماشان وروبه ده  ڕین به پاش تپه له
  وه باکووره  له  م ھه ، ئه وه بته درژ ده  و ئورفه ورانشار و و باکوور تا ماردین وهڕ
ی  شانه م به گات، ئه ده  مالیه که  و به وه بته فورات درژ ده ڕووباریو  التییه و مه وهڕ

 ھارال داغ و کانی مورگان داغ نھا کوستانه هت به  باکووری خاکی کوردستان، که
ئاگری (چیاکانی ئارارات   و به وه رزڕۆم درژ بۆته ئه و رزنجان و ئه وهڕو  وه گرته ده
 کان له باکوورو کورده  کان له سروشتی نوان تورکه سنووری  بهگات،  ده) داغ

  ).نرێ باشوور داده 
بۆ سنوور کشانی کوردستان ) ع رفه ن ئه سه حه(ری ئرانی  ی نووسه یه و پناسه ئه

ی شاری موس، یکوردستانت کوردتیی ولماندنی  بۆ سه  که یه گه تی، به کردوویه
ری  وروبه ده  ڕین به پاش تپه له  وه باشووریشه  له: (ت ع ده رفه ن ئه سه حه  چونکه

و    وته که شاری موس ده  واته ، که)موس کۆتایی دێ  رکوکدا به که و کرماشان نا
   ! سنووری کوردستان

    
  لهرتووکی ناوبراو  ی په)18(  ڕه الپه  ع، له رفه ن ئه سه ری ئرانی، حه فسه ئه
ی  ده تا سه  وه پاش ئیسالمه باسکی مژوویی کورد له کورته ( باسی  له،  دا وه ره سه

و  ره کان به به ھرشی عاره و کشان ڵ ھه گه ھاوکات له: (وتیدا، نووسی) نۆزده
ی زاییندا )644- 634(نوان سانی  تاب، له خهری کوڕی  شکری عومه باکوور، له

و  نو ئه له  م ناوچانه ئه  یان داگیرکرد که)ین سیبه نه-موس- ولر ھه(کانی  ناوچه
له . ڕاستپا ده  وه باشووره  کانیان له کوردنشینه  نده به مه  وتبوون که که دا ھه چیایانه

تا   و ناوچانه تکای ئه) 656- 644(فاندا  عوسمانی کوڕی عه  لیفه خه می رده سه 
  ).داگیرکران  وه کانه موسمانه ن الیه  لهفقاس  چیاکانی قه

دانانکی  ع باسی ده رفه ن ئه سه دا حه ی لره وه ئه به  وخۆیه هڕاستکات، دانپ 
 می رده سه له   و نووسیوتی که ئه  ی شاری موس، چونکهیکوردستانت کوردتیی و 
کانی  ۆ داگیرکردنی شارهب  ب ھاتووه عاره و دا ھزی ئیسالم)تاب ری کوڕی خه عومه(
  پناوی داگیرکردنی ناوچه ب له عاره و ، ھاتنی ئیسالم)ین سیبه نهو  موسر، ول ھه(
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خات  ریده ، بۆمان ده)ین سیبه نه وموس  ،ولر ھه(کانی  ت شاره تایبه به و کان کوردییه
بی  شارو خاکی عاره  و شارانه ئه  واته ، که ووهی داگیرکرد و شارانه ب ئه عاره  که
دا، که ڕه بنه  له  بووینه نه دا  داگیرکراوانه  شاره م بیان له کان عاره ای داگیرکردنهچی دو ت

  . بکردنیان عاره ستی به به مه  به  جکردووه نیشته
    

: ، نووسیوتی دا وه ره سه  لهرتووکی ناوبراو  ی په)162(  ڕه الپه  ع، له رفه ن ئه سه حه
بۆ   هریتانیا و بهتی  وه ده ن الیه  لهدا، )1919(ی مایسی )10(  له  گرافکدا، که له ته  له(
تی  وه زرانی  ده دامه ستی به مه  به: (کرابوو نووسرابوو هوان ڕه) سر ئارنۆد ویلسۆن(

بۆ دنیاکردنی  ، ردووهتۆ سپا  پنج شارمان به رتی به ڕوه بهرکی  ئه  ئراق، ئمه
وه تی موس به یهویال  سته به م مه دابینکردنی ئه و پشتیوانی و ی ئۆتۆنۆمی ش 

ریتانیادا  تی به وه ژر چاودری ده له  ، که رانی کورد بسپره سه  ردان به خۆگه
  ). ببرت ڕوه به

دا،  ڕه الپه مان ھه  لهبۆچوونی خۆی   یه گرافه له و ته ی ئه رباره ع، ده رفه ن ئه سه حه
ماندتی  و زران دامه  وێ که که رده دا ده گرافه له م ته به: (بت رده ده  یه مشوه به
تی موسدا  ویالیه  ر له ده به  هریتانیا و بهتوانینی میری   دا له وکاته تی ئراق له وه ده
یاره ئه. به زراندنی ده دامه  خات که رده ده  وه ئه  م براق  وشی  نھا به تهتی ئ

کان  کورده  دا که و ناوچانه می ئۆتۆنۆمی له سیسته  ، چونکه وه گرته بنشینی ده عاره
 و تی ئینگلیز پاپشت سه ژر ده میری ھیندستانی پاراستنیھنا، بۆ  یان پکده زۆرینه

  ).کی گونجاو بوو یه پگه
ری ئرانی  م نووسه ھه تانیا وری بهتی  م حکومه ھه  وه ره ی سه یه گه و به ی ئه گوره به
دهع، دانیپد رفه ن ئه سه حه هنیشتمانی کورده  و تی موس خاک ویالیه  نن که ا   ب
،  وه گرته سرا ده غداو به کانی به ته نیا ویالیه ، ئراقیش ته وه  کانیه شاره واوی ته

تی  ویالیه: (ت ده دائراق  لهری بای خۆی  نونه  ریتانیا به تی به حکومه  کاتکیش که
تی  وه ژر چاودری ده له  ، که رانی کورد بسپره سه  به  ی ئۆتۆنۆمی شوه موس به

دا به به وه ریتانیا ت ڕگه ، به)ببر تیی وکی تری  یهت کوردستانی رتاپا سهی یکورد
موو  ھه  ، چونکه لمنت سه وه ده ختیشه ی پایته-شاری موس  تی موس به ویالیه

ولر،  موس، دھۆک، ھه(کانی  شاره  تی موس له ویالیه  زانت که ده  وه ک ئه یهال
کورد   تی موس به واوی ویالیه ته  پکدت، کاتک که)  دیاله سلمانی ورکوک،  که
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  ت نامه تایبه بهبوو،  دا ده گه یشی له-شاری موس  که  دا نییه وه بسپردرت، گومان له
 واوی ته  کات که ده  وه باسی ئه   ڕاشکاوانهریتانیا زۆر  تی به وه ی ده که رمییه فه

  . کردووه رھاوژ نه ی ل ده- ، شاری موسو کورد بسپرن  به  که ته ویالیه
   

: ، نووسیوتی دا وه ره سه  لهرتووکی ناوبراو  ی په)165(  ڕه الپه  ع، له رفه ن ئه سه حه
وتن  رکه سه  و به وه دا بئاکام مایهئراق  لهوردنشین تکی ک زراندنی ویالیه وی دامه ھه(

ر  سه  برا، خرایه هموس ناود تی ویالیه  بهی  کوردنشینه  شه و به ، ئهو یشت گه نه
) ریف حوسن می شه کوڕی دووه(ڵ  یسه فه  تی ئراقیش به پاشایه و میری. ئراق

رجکی  ومه ھه  کان له کوردنشینه  ناوچه  درا که  وه ر ئه سه م بیار له به. سپردرا
  ).تیدا ب تایبه

شی  به  تی موس به ویالیه) ع رفه ن ئه سه حه(ری ئرانی  نووسه  کاتک که
  شکه به کورد وتی موس خاکی  ویالیه  واته بات، که کوردنشین یان کوردستان ناوده

ی  ناوچه  به  سانهک تی موس یه ویالیه  خات که ریده ھا ده روه کوردستان، ھه  له
تی موس  ، مادامیش ویالیه)باشووری کوردستان(کوردنشین یاخود کوردستان 

  له  ککه هیش ی-شاری موس  واته ک بن، که یه کوردستان و  کسان بت به یه
  . باشووری کوردستان    ر به سهکانی کوردی  شاره

   
،  دا وه ره سه  لهووکی ناوبراو رت ی په)176-175(  کانی ڕه الپه  ع، له رفه ن ئه سه حه

  ناوچه  شتکی کرد به خۆی گه عید به دا، نوری سه1944مایسی   له: (نووسیوتی
ڵ  گه ی له وه ندین کۆبوونه رکوکدا چه که موس وکانی  شاره  کانداو له کوردنشینه

  ).  بۆوه فادا کۆنه ال مسته ڵ خودی مه گه م له رانی کوردا سازدا، به سه
رۆک  ی سه)عید نوری سه(  کات که ده  وه باسی ئه) ع رفه ن ئه سه حه(  ک کهکات

کان  کوردنشینه  ردانکی ناوچه دا سه)1944( سای  لهزیرانی ئراقی  وه
ڵ  گه ی له وه رکوکدا کۆبوونه که موس وکانی  شاره  و، له ی کردووه)کوردستان(

لماندنی  بۆ سه  یه م ونه کی که یه گه ، به ی کورددا کردووه رکرده ندین سه چه
 موس وشاری   کاتک که  ی شاری موس، چونکهیکوردستانتکوردتیی و 

ر  سه و شاری کوردین  که ردوو شاره ھه  واته رکوک دوو شاری کوردنشین بن، که که
   .کوردستاننخاکی     به
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ه ندی پوه و کان هرییڕامیاپرۆفیسۆری زانسته و  رکی فارسه نادر ئینتیسار، نووسه  ی

زمانی   ی به مانه رھه م به تاکو ئستا ئه  کانه له کۆلیژی سپرینگ ھی، که تییه وه نوده
پاش  کورد له: (وه کوردستان بوکردۆته کورد وی مژووی  رباره ئینگلیزی ده
ی  ناسنامه(، )1989 –مۆزایکی کوردی (، )1984 –ئراندا  ئراق وشۆڕش له 
). 1992 –تی کوردی  وایه ته ئیتنۆنه(، )1991 –ڕاستدا  التی ناوه ھهڕۆژکوردی له 

 –تی کوردی  وایه ته ئیتنۆنه(رتووکی  ی په)71- 70(ڕه  نادر ئینتیساری، له الپه
ر  سه تی به سه ریتانیا ده می جیھانیدا به که نگی یه جه ی ماوه  له: (دا، نوسیوتی)1992
تی  سه ی ده ژر سایه ی که له رمانه و ھه ئه. دا گرت سره غداو به کانی به ته ویالیه

وترت  ی که پی ده و وته ی ئه)ما بنه –دڵ (عوسمانیدا بوون، دواتر بوون به 
ه ) سرا غداو به تی به ویالیه(یه  م ناوچه نی دابوو ئه ریتانیا به به. ب ره ئراقی عا بدات ب

دژی  کانی به به ریف حسن عاره دا که شه وه پاداشتی ئه  ککه له ریف حسنی مه شه
دا )1915(می سای  که ی تشرینی یه)24( ڕۆژیله . ڕین کان ھاندابوو بۆ ڕاپه تورکه
ندیی خۆی نیشاندا  مهزا ڕهریتانیا  کانی به داواکارییه و ریف حسن مدا بۆ شه له وه

سره  غداو به کانی به ته ب که ویالیه ره تکی عا وه زراندنی ده بۆ پشتگیریکردنی بۆ دامه
ی  که تی موس که دانیشتوانه ی ویالیه رباره دا ھیچ شتک ده هوتن ڕکهو  له. وه بگرته

سوتانی  و یمانان ستی نوان ھزی ھاوپه بهتاکو ئاگر ت ھه نانه گوترا ته کوردن نه
  ).       کرا ک نه یه وه ھیچ قسه تی موسه ی ویالیه باره  عوسمانیش له

کات،  باسی ده  که) نادر ئینتیسار(ری فارس  کانی نووسه ی قسه گوره به
  ریف حوسن دابوو له شه  بییان به تکی عاره وه زراندنی ده کان گفتی دامه ریتانییه به

موس  تی ویالیه  به  سته به و مه ک بۆ ئه یه ھیچ ئاماژه  سرا، وه غداو به کانی به ته ویالیه
  بهتی موس  ویالیه موس وشاری   که  وه بته دهڕوونبۆمان ش  مه درابوو، به نه
کان بۆ  ئینگلیزه  نیاز وابووه که   بووه  و ئراقه ئهسنووری ی  وه ره ده  له واوی ته

  بهتی موس  ویالیه  که  وه ڕته گه ده  وه ی بۆ ئه که ش ھۆیه وه زرنن، ئه بی دامه عاره
  به ب و عاره  بهکی  یهندی پوهو ھیچ  ی بووهیتکی کورد ، ویالیه وه کانییه شاره واوی ته

  .  بووه نه  وه ئراقه
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 دا وه ره سه  لهی ناوبراو  رچاوه مان سه ی ھه)74(  ڕه الپه  نادر ئینتیساری، له
پارزگاریکردنی   ی که نجامه و ئه ئه  یشته ھیند گه  ریتانی له ئۆفیسی به: (نووست ده

تکی زیندوو  وه ده  به  ی که وه ئه  نته یه ئراق ناگه  هریتانیا و به ن الیه  لهئراق 
ر  گه ک ئه روه ، ھه وه ته وه و ده سنووری ئه  خرته تی موس نه ر ویالیه گه ئه  وه بمنته

دا له کانی به ندییه وه رژه وا به بت ئه زیندوو نه  وه ئابوورییه ڕووی ئراق له   ریتانیا تیای
  ).بت ا دهترسید مه

تکی زیندوو  وه ده  ئراق به  ی که وه ھیند به  ریتانی له ی ئۆفیسی به و بۆچوونه ئه
بۆ   که یه گه ، به ته وه و ده سنووری ئه  خرته تی موس نه ر بتوو ویالیه گه نامنت، ئه

ه اق وئر تی موس به  کی ویالیه یهندی پوهبوونی ھیچ  نه و ییخۆ ربه سهماندنی  سه   ب
دی پوهھیچ  و بت خۆ ربه سهتکی  موس ویالیهتی  ویالیه کاتکدا  له.  وه به عاره  کی یهن

ر  کو شارکی سه یش وه-شاری موس  واته بووبت، که نه  وه ئراقه  به ب و عاره  به
رت ک ده  بۆیه.  بووه نه  وه به عاره  به ئراق و کی به  یهندی پوهھیچ   ته و ویالیه به
واوی  ته موس وی شاری یکوردستانت کوردتیی وکی  یه گه کو به ش وه مه ئه

   .کاربھنرت تی موس به ویالیه
    

تی  ی ویالیه ر کشه سه یه له مشوه دا به)76-75(کانی  ڕه نادر ئینتیساری، له الپه
ر  سه هب) ماندت(کو ھزی  ریتانیا وه نده به رچه ھه: (نووست موسی کوردان ده

ڵ  گه ی کشه بوو، له تی موس که مایه رمی کوردنشینی ویالیه ر ھه سه ئراقدا له
ر موس ب  سه تورکیا له ریتانیا و بهگفتوگۆکانی نوان . وته گفتوگۆکردن تورکدا که

. کان وه ته ی نه ستی کۆمه رده وه به که خرایه له سه وه مه ر ئه به رچوون، له نجام ده ئه
دا بیاریدا که موس بخرته ژر )1925(می  که کانیش له کانونی یه وه ته ی نه ه کۆمه

تی کوردی  مایه که پاراستنیتیی  تی تایبه مانه زه رجک مه  بهوه  تی ئراقه سه ده
زیرانی ئراق  رۆک وه دا سه)1926(سای  تای ره سه  لهسته  به و مه بۆ ئه. بکرت

دا  ه  بی و کوردی ده ره زمانی عا  وه یکردهڕوونگوتارکی دا که تیای بن به زمان
  ).خونن زمانی خۆیان ده  مندانی کورد به موس وکانی  رمییه فه

کات  ده  وه ، باسی ئه)نادر ئینتیساری(فارس  ز گه ڕه ری ئرانی به نووسه  کاتک که
ه کیادا کهڵ تور گه تی موس له رمی کوردنشتنی ویالیه ر ھه سه ریتانیا له به  که   وت

 واوی ته له رمی  زمانی فه  بی به عاره کوردی وھا کردنی زمانی  روه ، ھه کشه
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    ر به سه کوردیی وشارکی ) موس(  شاره و ئه  لمنی که یسه دا، ده-تی موس ویالیه
، )تی موس رمی کوردنشینی ویالیه ھه: (ت و ده ئه  ، چونکه  کوردستان بووه
پان  گۆڕه  ھاتۆته ب نه ، عاره تورکیا بووه ریتانیا و بهنوان  له  هک دواتریش کشه

 موس ونی شاری  خاوه  که  بووه خۆی نه ڕی به باوه  تورکیا، چونکه  به ر رانبه به
   !تی موس بت ویالیه

   
: نووسیوتی دا  رچاوه مان سه ھه  لهی )104-103(کانی  ڕه الپه  نادر ئینتیساری، له

وه وه دانیان به  میشه کانیش ھه کورده ئراق وتی  حکومه( ی  کورد زۆرینه  که  دا نا
گیروگرفتی  و وتن که ک نهڕی  ی مایه وه م ئه و سلمانیدا، به ولر ھه  له  دانیشتوانه

  وه ر ئه سه ر پ له گه جگای خۆی بت ئه  یه وانه له.  کانی تره ناوچه رکوک و کهدۆزی 
رکوکدا  که موس و  وا کورد له ئه  گواسترانایه انهڕر دانیشتوان  گه ئه  دابگیرت که

 و قین خانه  له  نی خوارتریش واتهکا ناوچه  لهھناو  کی الوازیان پکده یه زۆرینه
  ونه که و سلمانی ده ولر ی ھه وه ر ئه به له. بوو ھزیان ده بوونکی به لی ئاماده نده مه

  و ناوچانه کاری له ڕاگواستن و و بکردن ره عا به  هو تانی ئراقهقوویی کوردس
  ). کانی تر کردووه کوردییه  ناوچه  لهر کاری  ده به ڕاده له  ی که وه کو ئه وه  کردووه نه

ردوو شاری  ھه  کات که باسی ده) نادر ئینتیساری(ری فارس  ی نووسه وه ئه
ی  زۆربه  وکاته ئه  گواسترایه انهڕی  که کورده  ر دانیشتوانه گه موس، ئه رکوک و که

کوردبوونی  بوون وکی تری کوردستانی  یه گه بوون، به ی کورد ده که دانیشتوانه
کانی ئراق  که دوا یه ک له یه  ته حکومه.  ه- رکوک که موس وکانی  ردوو شاره ھه
 دان سه دا، به  کوردستانیه  و دوو شاره رکردنی دانیشتوانی کورد له ڕای ده ره سه
بکردنی  عاره وی به ھه  م له رده ھه و وێ بۆ ئه  وه تهبیان گواستۆ زار خزانی عاره ھه

کان  به عاره  واته که.  بووینه  ی کوردی دیکه ندین ھۆزو تیره چه و ک به شه ،ئزیدی
بکردنی مرۆڤی  عاره وی به کوردستان، ھه کورد وبکردنی خاکی  عاره ڕای به ره سه

  .    کوردیشیان داوه
   

 دا وه ره سه  لهی ناوبراو  رچاوه ی سه)105- 104(  ڕه الپه  نادر ئینتیساری، له
رتی  به ڕوه کانی سنووری به عس ھه به ڕژمیکانی تریشدا  ناوچه  له: (نووسیوتی

م  ئاکامی ئه  له. ب پکبھنت ره ی عا ی زۆرینه سته به و مه به  وه جارکی تر کشایه
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رمی  ی سنووری ھه وه ره ده  دا زۆر گوندی کوردی خرانه وه اکردنهرم جی دیسان ھه
) 33.000(ی دانیشتوانیان  هژمار  الر که کانی که گونده  بۆ نموونه.  وه ئۆتۆنۆمییه

رکوک  که  س له که) 51.000(ماڵ  مچه چه و س که) 50.000(کفری  و س که
 موس وکانی  می ناوچه رجه سه. رانن ده دانه  و شاره شک له به  و چیتر به وه جیاکرانه

کی  ره ی سه لی ناوچه نده مه و قین کانی خانه رکوک و ناوچه کهکانی  وتییه نه  ناوچه
دا که عاره پرۆگرامی به  بوون له   ).ی دانابوو خشه نه ڕژم  بکردن

  ت به باره کات، سه باسی ده) نادر ئینتیساری(ری فارس  ی نووسه وه ئه
 رکوک و کهکانی  وتییه نه  ناوچه موس وکانی  واوی ناوچه ته  هبکردن ک عاره به

ۆته خانه  تیی وستانکوردکانی  گه به  له  نرخه کی تری به یه گه ، به وه قینی گرت
و پالنی   خشه ت مادام نه تایبه رکوک، به که موس وردوو شاری  ی ھهیکوردت

ج  ردوو شاری ناوبراودا جبه ھه  له  وه بی ئراقه عاره ن الیه  لهبکردنیان  عاره به
کراب .  
       
-61(کانی  ڕه الپه  رپرسی پۆلیسی کوردستانی ئران، له الئی پور، به جه زا ڕهمید  حه
) ز1514(ڕی چادران  شه: (دا، نووسیوتی)المشکلة الکوردیة(رتووکی  په ی )62

ئاوای ئران ڕۆژباکووری   کان بوو له وییه فه سه عوسمانی وی ناکۆکی نوان  لوتکه
  دا شکستی به ڕه و شه لیمی عوسمانی له ، سوتان سه)ماکۆ و بیابانی نوان خوی(

ر  سه ی دوو له نزیکه و کان کوردییه  زۆری ناوچه  ره ھهی  به ئیسماعیل ھنا، زۆر  شاه
موو  کی تر ھه یه شوه به. کان عوسمانییه  ستی تورکه ژر ده  وته شی که س به

ک  و یه وه ئران جیاکرانه  کی له کجاره کر بۆ یه ولر، موس، دیاربه کانی ھه اوچهن
  ی له یه ه و کۆمه ندی ئران، ئه تی ناوه وایه رمانه تی فه سه ژر ده ر سی له سه له
کانی  ناوچه  که(چیاکانی زاگرۆس  تی ڕۆژھهباکووری  ڕوویر  سه له  لی کورد که گه

  ).ئران  لهکوردی ئستان 
ی یو کوردتتیی کوردستان) الئی پور جه زا ڕهمید  حه(ری ئرانی  دا نووسه لره

ک که سه مان بۆ ده- شاری موست، کاتنڕی  کاتی شه کات له ده  وه باسی ئه  لم
 موس وولر،  کانی ھه کوردییه  ر ناوچه سه ست بگرت به چادراندا تورکیا توانی ده

واوی شارو  ته  زانین که مووشمان ده ، ھه ئران بووینه    ر به سهپشتر   کر، که دیاربه
  دوژمنانی کورد له  کک له ست یه ده ی به رجاره کانی کوردستان چۆن ھه شارۆچکه
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ش  مه ئه! داگیریان کردوون  نۆره و، به ناندویانه  کاندا وییه فه سه و کان عوسمانییه
شک  ھیچ کاتکدا به  شاری موس له و ت ویالیه  ست که هد  داته ان دهم وه ی ئه گه به
  .ئراق ب و عارهخاکی   له  بووینه نه

    
ی )185(  ڕه الپه  رپرسی پۆلیسی کوردستانی ئران، له الئی پور، به جه زا ڕهمید  حه

 سای  لهگ  درخان به شۆڕشی به: (دا، نووسیوتی)المشکلة الکوردیة(رتووکی  په
پاند  تی سه سه و، ده وه نوسبین قۆسته  کانی له کات شکستی تورکه) 1943-1946(

، )ھابادی ئستا مه(وان، موس، سابخ (کانی کوردی  واوی ناوچه ی ته ر نزیکه سه به
تی سه به ڕیوه ڵ به گه و له )کر ، دیاربه ورموه کیان گرته ج یه نده نه ر .(  
-1943(ک سانی  نه  بووه) 1846- 1843( سانی  لهدرخان  تا شۆڕشی به ره سه

 زا ڕهمید  حه(دا  ی لره وه ئینجا ئه.  باسی کردووه دا وه ره سه  لهر  نووسه  که) 1946
ی شاری یکوردت کوردستانتیی وکی تری  یه گه نت، به دانی پداده) الئی پور جه

شاری   کات که همان بۆ د وه ری ناوبراو باسی ئه نووسه  نت، چونکه یه گه موس ده
،  میرنشینکی کوردی بووه   که  درخان ی میر به که میرنشینه  له  شک بووه موس به

کوردستان     ر به سهش شاری موس شارکی کوردیی و ب ھیچ گومانکی  واته که
  . بووه

   
دا، )المشکلة الکوردیة(رتووکی  ی په)222(  ڕه الپه  الئی پور، له جه زا ڕهمید  حه
کانیان  به ره توندوتیژی عا کی نگارییه ره بهکان،  م جاردا، کورده که یه  له: (سیوتینوو

  ). رمینیای باشوور ئه و  زیره جهلوان، تکریت، موس،  حه  کرد له
) الئی پور جه زا ڕهمید  حه(ئرانی  رزی به پایه یر فسه و ئهر نووسه  ی که وه ئه
 له  کانیان کردووه ره داگیرکه  به دژی عاره  د لهکور ی وه نگاربوونه ره بهی  رباره ده

موویان  ھه  که) رمینیای باشوور ئه و  زیره جهلوان، تکریت، موس،  حه: (کانی شاره 
 موس وی بوونی شاری یکوردستان کوردبوون وکی تری  یه گه شاری کوردین، به

ھاتنی  ر له به  انی تر، چونکهک نامه گه پاڵ به  خرته ده  ناویان ھاتووه  کانی تر که شاره
کانی تری  وه ته نه کورد وپناوی داگیرکردنی خاکی  بی ئیسالم له ھزی عاره

واوی  ته موس وشاری   واته دا، که ره ڤه و ده له  بووه ب بوونی نه ، عاره که ناوچه
  . کوردستان بووینهخاکی     ر به سه کوردیی وش، شاری  کانی دیکه شاره
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  ی)24- 23(کانی  ڕه الپه  ینی، مژوونووسی کۆنی ئرانی، له لحوسه قی ئه هلی ن عه

ی  ناوچه  لهکان  نییه رده وایی ئه رمانه ی فه ساه 641مژووی (رتووکی  په
باسی، پاشای  ی شاعه وه دوای ئه: (، نووسیوتی)تی ئراندا سه کوردستانی ژر ده

شاه -فی شاسه(ی کۆچیدا، )1038(ی )خرجمادی اال(  له. ئران کۆچی دواییکرد
سمی جۆراوجۆر  ڕوڕه به و ت نه ته ر کورسی سه سه  و چووه ی ئه جگه  له) صفی
ی ساک  چی دوای نزیکه که. کرد نی ده رده د خانی میری ئه حمه وایی خان ئه دنه

خان  .رھنا د خانی ده حمه ی کوڕی خان ئه)گ سورخاب به(ی چاوی  فی بیلبیله شاسه
 و ھاوس  ته ی ویالیهالمار و په وه ندی کۆکرده به کی زه د خان، سوپایه حمه ئه

ر  سه  یشی خسته)بیل رده ئه( و )خوی( ،دان مه ھه ،کرماشانکانی  شاره. داکانی نزیکه
یمانی  کردو په  وه سوتانی عوسمانییه  به ندی پوه  وه ژریشه له. ی خۆی که وه مه ه قه

 موس ووایی  رمانه رمانی سوتانی عوسمانی فه فه  به.  ی دایهتگوزار خزمه
ی )دار الملک-خت پاتیه(  د خان شاری موسی کرده حمه خان ئه. رکوکی پبا که

و  ستی ئه ژر ده زوور له شاره سلمانی و رکوک و که موس وساڵ ) 7(و  خۆی
   ).دا بوون ته سه ن ده خاوه
د خانی  حمه خان ئه ن الیه  لهرکوک  که موس وکانی  وایی کردنی شاره رمانه فه

ختی  پایته  ، کردنی شاری موس بهو وت ساڵ ی حه ن بۆ ماوه رده ئهمیری 
  که ردوو شاره ی ھهیکوردت کوردستانتیی وکی تری  یه گه ن، به رده میرنشینی ئه

  عوسمانی بکرت بهرمانی سوتانی  فه  به  تیش کاتک که تایبه لمنت، به سه ده
ر زۆر  گه کان ئه وییه فه سه عوسمانی و  ، چونکه موس و وای کورکوک رمانه فه

تی  وایه رمانه ت فه نانه کورد ته  بوون که ده ش قایل نه وه ت به نانه ته  بوونایه ناچار نه
من ل یسه ش ده مه ئه! ست کورد ده  نه بده  خاکی بگانه  خاکی خۆیشی بکات، جا بگره

  .   موس خاکی کورد بووه  که
  له(د خان  حمه خان ئه  نووسیوتی که دا وه ره سه  لهرتووکی ناوبراو  ری په نووسه

ند  ر بیاری چه سه ر له موس کۆچی دواییکردو ھه  ی کۆچیدا، له)1048( سای
زۆرتر بۆ ). ردادا ناشت مبه نس پغه پاڵ یو  یان له که رمه میرکی تری کوردستان ته

ی میر ن الیه  لهرکوک  که موس وکانی  تی کردنی شاره وایه رمانه فه  دنیابوون له
اربعة (رتووکی  ی په)125(  ڕه الپه  ، لهگسلی لۆنگرییم، مستر ستیڤن ھ وه نه رده ئه
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وت ساڵ  ی حه کان بۆ ماوه نیه رده ئه: (دا نووسیوتی)قرون من تاریخ العراق الحدیث
و  ڕیده چی گه که).  زووریان کردووه شاره رکوک و کهتی موس،  وایه رمانه فه

جوگرافی (رتووکی  ی په)73(  ڕه ند، له الپه ریم زه جوگرافیناسی ناسراوی کورد که
دا )ک1040( سای  لهن  رده د خانی میری ئه حمه خان ئه: (ت دا ده)کوردستان

ختی خۆی تا  پایته  تی به کردوویه و و داگیریکردووه و موس ھرشی بردووه ره به
   ).ی کۆچی)1048(سای 

  
بارودۆخی (رتووکی  ی په)27(  ڕه الپه  با بورزووی، له ری ئرانی موجته نووسه

وی میرانی  مه ه رینایی قه به: (دا، نووسیوتی)1946-1880(سیاسی کوردستان 
 و ڕی په کوردستان تده میرنشینی  گوتن، جاروبار له یان پده)والی(  ن که رده ئه

یشی -رکوک که موس وکانی  مۆو شاره ری کوردستانی ئراقی ئه رانسه سه
کوردستانی   وایی بابان له رمانه ی فه ماه وتنی بنه رکه ده ڵ به گه م له خۆ، به گرته ده

تی  وه سوپایی ده  ڕامیاریتی  سه رفراوانبوونی ده ڵ به گه ھا له روه ، ھهعوسمانی و
وی والیانی  مه ه ئاوای قهڕۆژکانی  شه به  ورده  دا، ورده یه و ناوچه له  عوسمانی

  ).  نی ل جیابۆوه رده ئه
کوردیی با بورزووی، شاری درینی موس شارکی  ر موجته بۆچوونی نووسه  به

 باسی دیاریکردنی سنووری  ری ناوبراو له نووسه ک الیه  له  ، چونکه کوردستانییه و
رکوک  که موس وردوو شاری  ھه  کات که ده  وه ندا، باسی ئه رده کوردستانی ئه

 موس وکانی  ردوو شاره تریش ھه کی الیه  له، کوردستان ونو سنووری   وتنه که ده
  . بات ناوده) باشووری کوردستان(کو دوو شاری کوردستانی ئراق  رکوک وه که
   

رتووکی  مان په ی ھه)27(  ڕه الپه  ر له ی، ھهبا بورزوو ری ئرانی موجته نووسه
  که  قایع نگار بوای وایه ری وه کبه لی ئه عه: (، نووسیوتیدا وه ره سه  لهناوبراو 

 سای  له بوون وج شاری موس نیشته  تادا له ره سه  ن له رده میرانی ئه
ندی  اوهن) م زه(ی  قه و زوور ھاتوون ی شاره بۆ ناوچه) ز1125/ک546(

کریشیان  لی شه قز، سیاھکۆھو عه کانی سه دواییدا ناوچه  و له یان بووهکارگی
 ).  وی خۆیان مه ه کانی ژر قه ر ناوچه سه  خستۆته
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قایع نگار  ری وه کبه لی ئه با بورزووی، عه ی موجته پکردنه  و ئاماژه ی ئه گوره به
ی )ز1125(سای   زانت، که ده ن رده ندی میرانی ئه به مه  شاری موس به

زوور،  شاره  م له ی زه بۆ قه  وه موس گواستۆته  یان له که ختی میرنشینه پایته
.  ن بووه رده ختی میرنشینی ئه ندو پایته به کیش مه یه شاری موس ماوه  واته که

  وه نیاییهد به  واته ندی میرنشینکی کوردی بووبت، که به شاری موس مه  کاتک که
  .  کوردستانیش بووه کوردیی وشارکی 

  
کانی لکاندنی  ھۆکاره(رتووکی  ی په)83-82(کانی  ڕه الپه  الم ناوخۆش، له سه 

ی   وتننامه ڕککهپی  به: (دا نووسیوتی) وه بییه ره ئراقی عه تی موس به  ویالیه
کی دی،  ند جیه ڵ چه گه نسا دانرابوو له ره تی موس بۆ فه ، ویالیه)پیکۆ –سایکس (

تی  حکومه) 24.10.1915(  له. ریتانیا دانرابوون غداش بۆ به سراو به تی به ویالیه
  ته و دوو ویالیه ئه  نیدا که ، به که ریف حوسنی میری مه کدا بۆ شه یه نامه  ن، له نده له

دژی   یتانیا لهر پشتگیریکردنی به و ھاوکاری  به ر رانبه بهخش  ی پ ببه بییه عاره
   ).کان تورکه
م  و ھه)سایکس پیکۆ(ی  یماننامه ی په گوره م به ھه  وت که که رده دا بۆمان ده لره

 ب و عارهی دابوو، خاکی  که ریف حوسنی مه شه  به  کانی ئینگلیز که نه ی به گوره به
تی موس  و، ویالیه وه گرته سرا ده غداو به کانی به ته نھا ویالیه تی ئراق ته وه ده

تی موس نیشتمانی  شارو ویالیه  واته که. ئراق  له  و جیابووه خۆ ربه سهتکی  ویالیه
ناوبانگی کورد  مژوونووسی به  هھا کچ روه ھه.  خاکی کوردستان بووه کورد و

رتووکی  ی په)47(  ڕه الپه  له  یه)ونی لی عه د عه مه محه(کچی   ،  که)ونی عه  دوڕیه(
ریف  شه  کان به نی ئینگلیزه مان به ھه  ی به دا ئاماژه)رب وأکراد خصام أم وئامع(

  .  حوسن کردووه
    
تی  کانی لکاندنی ویالیه ھۆکاره(رتووکی  ی په)100(  ڕه الپه  الم ناوخۆش، له سه 

،  ی قاھره ستنی کۆنگره به  ر له به: (دا نووسیوتی) وه بییه ره ئراقی عه  موس به
) زۆنورلۆرد ک(تی  رۆکایه سه  کی به یه کۆنگره) ڕاست تی ناوه ۆمیسیۆنی خۆرھهک(

س  و ست به  وه ره تی ده زاره ی وه هنووسینگ  دا له)23.2.1921( وتی ڕکه  له
  :ئارادا بوو  ی له رجه ومه و ھه ڕوو بۆ ئه پشنیار خرانه
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 . ئراق  س بلکنرێ به تی مو ویالیه -4
پشنیاری   وه ره تی ده زاره وه  و بۆچوونه ئه(  وه  بکشنهموس  ئینگلیز له -5

 ).بووکرد
و  ئه ی ھیندی وه ره تی ده زاره وه(رێ ز کی کوردی دابمه کۆنفیدڕاییه -6

 ).   ی دا یه هڕاسپارد
 تی موس به ویالیه  ڕوو که خاته ده  وه پشنیاری ئه  ی قاھره کۆنگره  کاتک که

تکی  تی موس، ویالیه ویالیه  لمن که یسه و ده کی گرنگه یه گه بلکندرێ، به  وه ئراقه 
کرت،  ردی ده تی کو پشنیاری کۆنفیدڕاییه  ھا کاتک که روه ، ھه رده کوردی بگه

،  نیشتمانی کورده کوردستان وتی موس خاکی  ویالیه  که  وه لمنته یسه ده  دووباره
و  )تی موس ویالیه(  ان باشووری کوردستاننو دنیایی کۆنفیدڕای له به  چونکه

زانین  مووشمان ده ھات، ھه پکده) سرا غداو به کانی به ته ویالیه(بی  ئراقی عاره
  .زرێ مه دوو نیشتمانی جیا داده و نوان دوو خاک تی کۆنفیدڕای له وه ده

  
بات،  خه ی مهڕۆژنای )1236(  ژماره ی )3(  ڕه الپه له دۆ،  حمود قه نین مه دکتۆر حه

و  چه و بنه یشهڕگو  هڕ(ژر ناوی  له وتارکیدا  له  دا)7.9.2003(ممه  کشه یه و بوا
،  وه پردی نوی کرده  ڕاڵ ساندرس، کاتک که نه ژه: (دا نووسیوتی)ک به ئینتیمای شه

  ژماره  له  ، که وه ستته به ده  دیجله ڕووباری تی ڕۆژھهری  به  ی موس به و پرده ئه
یدا  که ر وتاره سه له  وه که دا بوبۆته)22.3.1921(، )موس( ی ڕۆژنامهی )351(

کی گرنگ  یه لقه ئه  بووه  و پرده واوکردنی ئه ته  که  نییه  س شاراوه که  له: (نووسیوتی
  .  ) وه ستته به ده  وه ئراقه  وتی کوردستان به  کانی که وامه رده به  زنجیره  له

) ڕاڵ ساندرس نه ژه(مان بۆچوونی  ھه ،)دۆ حمود قه نین مه دکتۆر حه(دا  لره
شی  نن به یه گه ده  وه ردووکیان مانای ئه ھه  ، که وه کاته ده  کی تر دووباره یه شوه به

 کورد وخاکی   له  شکه به  دیجله ڕووباریپی  چه  سته ری ده به  ت یان خۆرھه
و مژوونووسانی  ڕیده گه  کی زۆر له یه ژماره  ی که وه ڕای ئه ره ، سه کوردستان

خاکی کوردستان   به کوردی وشارکی   واوی شاری موس به بگانه، ته و بی عاره
د ھادی  مه سباک، محه کاندا دکتۆر شاکر خه به نو عاره له  بۆ نموونه. زانن ده
حمود  ۆر حامد مهشاب، دکت حیا خه ، یه تووته ل، ئیبن به وقه ری، ئیبن حه فته لده ئه

  که  یانکردووه وه ئازدی باسی ئه و سعودی نساری، مه وی، ئه مه ی حهعیسا، یاقووت
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یان پ  که واوی شاره وان ته کانی کوردستان، ئه شاره  له  ککه شاری موس یه
چی  که !پ چه  سته ری ده به  ت واته ھهڕۆژشی  ا بهین ته  ک به ، نه  کوردستان بووه

  فزیۆنه له ته  دۆ له نین قه ند لدوانکی تری دکتۆر حه و چه وتاره و دوای ئه
و   ت به باره سه) لی کوردستان فزیۆنی گه له کوردسات و ته(کان  کوردییه کوردتیی 

ی  شیعه  دا خۆی به و پاره پناوی پله پ له کوردستانتیی شارو پارزگای موس، له
وبرد، به کی عاره پارزگایه  به ک پارزگای موسی ب فرۆشتوو، نه عاره کو  بی نا

  ! ب دانا عاره  خۆشی به
  

کوردستان له  کورد و(رتووکی  ی په)29-28( کانی ڕه مدی، له الپه لید حه دکتۆر وه
ی  وه ره تی ده زاره پی یاداشتی وه به: (، نووسیوتی)ریتانیادا کانی به نامه گه به
  ت به ی تایبه)14.12.1918( وتی هڕکی )F0371/3386(  ریتانی ژماره به
  ونه که ی ده ویانه و زه موو ئه ھه  زن، که ستنیشانکردنی سنووری کوردستانی مه ده

سنووری   که(لی  نده مه  گاته تا ده  وه مرینه چیای حه و  دیجله ڕووباریتی  خۆرھه
  ).  وه تیه خۆرھه  وته که وتی فارس ده

ریتانیا بۆ سنووری کوردستان  ی به وه ره تی ده زاره ی وه نهو دیاریکرد ی ئه گوره به
شی  یان به  دیجله ڕووباریپی  چه  سته ری ده می به الی که ، به الی خۆرئاواوه له

ناو   وته که خاکی کورد و ده  له  شکه وا، به ینه نه  کاته ده  تی شار که خۆرھه
و زاره وه  ی که و کوردستانه سنووری ئه   .   ریتانی سنووری کشاوه براوی بهتی نا

      
کوردستان له  کورد و(رتووکی  ی په)62(ڕه  مدی، له الپه لید حه دکتۆر وه

تی  زاره دا وه)1919(ی مایسی )7(له : (یتیونووس  ،)ریتانیادا کانی به نامه گه به
ونه(تیدا به  سه ریتانیا ده ی به وه ره ده غدا  به  ریتانی له بهی )ندوبی سامی مه-ری با ن
کانی  رمه رمک، له ھه ک ھه تی موس وه ی ویالیه ه که مامه) نۆکۆلۆن ویلس(

زرێ  تکی ئۆتۆنۆمی کوردی دابمه وه وه ده هنیشتی ته  تی ئراق بکات، که به وه ده
  ). کانی ئینگلیزدا هڕاوژکار کورد وتی  رکردایه ژر سه له

ی خۆری بای  نونه  دات به ت ده سه ریتانی ده ی به وه ره تی ده زاره وه  کاتک که
  ه مامه خۆ ربه سهرمکی  کو ھه ی وه وه ئراق، بۆ ئه  له) ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆن(

  و جیایه یه ندتی خۆی ھه تمه تایبه  ته و ویالیه ئه  واته تی موس بکات، که ڵ ویالیه گه له
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ن ۆریتانی کۆلۆن ویلس ری بای به نونه  به  ھا کاتک که روه ھه. تی ئراق وه ده  له
کورد تی موس، بۆ  ویالیه  ن ئۆتۆنۆمی کوردی له تکی خاوه وه ده  نرت که یه گه ادهڕ
و  ئه  که  یه وه مانای ئه  مه ت، دیسان ئهنزر کان دامه ریتانییه رشتی به رپه سه  به و

. زرنن مه ر داده سه ن ئۆتۆنۆمی له کی کوردی خاوهت وه ده  بۆیه  خاکی کورده  خاکه
  بۆیهخاکی کوردی بت، ) تی موس ویالیه(  ته و ویالیه و ئه و خاکه ر ئه گه ئه  واته که
ر  سهشاری کوردیی و   ته و ویالیه ر به کانی سه واوی شاره ته موس وشاری   بت ده
  . نب کوردستان    به

    
کوردستان له  کورد و(رتووکی  ی په)96(ڕه  ه الپهمدی، ل لید حه دکتۆر وه

  ری با له ی نونه کی نووسینگه یه نامه  له: (، نووسیوتی)ریتانیادا کانی به نامه گه به
بۆ جگری   که) 1920(می  که ی تشرینی یه)28(  له) 28770(  غدا، ژماره به
می  که ی کانوونی یه)10( ڕۆژیله :  ، ھاتووه کراوهوان ڕهن  نده له –تی ھیند  زاره وه

  ره فسه رکرد بۆ ئه رمانی ده غدا فه به  ریتانیا له ری بای به نونه) 1920(سای 
چوار پارزگا پکھاتبوو   له  رکوک که که  کان له کوردییه  ناوچه  لهکانی  هڕامیاریی

تی خۆی،  بهڵ سکرتری تای گه له  وه ولر بۆ کۆبوونه ھه رکوک و کهموس، سلمانی، 
قیه  ته و حکومه به ر رانبه به  و پارزگایانه وستی ئه ی ھه باره بۆ گفتوگۆ له   ی که ئرا

  ). یه زراندنی ھه نیازی دامه
 وتی ڕکه  له  غدا که به  ریتانی له ری بای به ی نونه یه و نامه ی ئه گوره به

  ناوچه   ڕاشکاوانهتی، زۆر  تی ھیند ناردوویه زاره دا، بۆ جگری وه)28.10.1920(
 رکوک و کهولر،  پارزگاکانی موس، ھه  له   پی وایه  کات که کان دیاریده کوردییه

کان،  کوردییه  ناوچه  لهکک بت  مادام پارزگای موس یه  واته سلمانی پکدت، که
   . هکوردستانباشووری     ر به سهکوردیی و شارکی ش  که شاره  واته که
   

 زمانی  بهدا )مشکلة الموصل(رتووکی  ی په)295(  ڕه الپه  حوسن، له ڵدکتۆر فاز
دا بۆ کوردی، ده که رگدراوه ی وه)379(  ڕه الپه بی و ره عا پاشکۆی   له: (ت ی

ر  وته سه که موس ده  که  وه ی کرد به رک ئاماژه دا نووسه)الزی فرانسیز(گۆڤاری 
خای :  یه ئابووری گرنگی ھه و  ڕامیاری و ربازی دکی سهن به یندستان، مهھ ی ڕگه
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ه بۆ سه  کوردستانه  ڕامیاریندی  به و مه  غدایه باکووری به ڕگاییشتنی  کگه یه به   رمای
   ).وت مھنانی نه رھه پناوی به ڕ له گه خستنه

بۆ   که یه گه ی موس نووسیوتی، به رباره ده) الزی فرانسیز(گۆڤاری   ی که وه ئه
  که گۆڤاره  ، چونکه مژووییه  شاره م ی ئهیکوردت کوردستانتیی ولماندنی  سه

یان   ڕامیاریندکی  به ، مادامیش مه) کوردستانه  ڕامیاریندی  به مه: (نووسیوتی
تی موس  ویالیه موس وشاری   واته ربازی کوردستان بت، که ئابووری یان سه

  . تاننباوی کوردس شکی دانه به
    

ی رۆک کۆمار سه کوردستان وکتیی نیشتمانیی  الل، سکرتری گشتی یه مام جه
حول القضية الكوردية في (رتووکی  ی په)15-14(کانی  ڕه ئراق، له الپهئستای 

تی موس،  ی ویالیه رباره ، مینۆرسکی دهڕوسیامژوونووسی : (دا نووسیوتی)العراق
نوان  سنووریکشانی  خشه نه  وه له کۆمیسیۆنیبو ڕوسیاخۆی دیبلۆماتکی   که
وه به: ( یه ده مشوه دا، به)1913( سای  لهتی عوسمانی  وه ده و رسفا کی  یه ش

تی  واوه ته  کی به یه جن، که ناوچه دا نیشته- موس تی ویالیه  لهکان  کی کورده ره سه
  ). کوردنشینه

تی  ویالیه  ی که وه وسیوتی، بهمینۆرسکی نو ڕوسیمژوونووسی   ی که وه ئه
و کانی  نامه گه به  کک له یه  ، به تی کوردنشینه واوه ته  کی به یه موس ناوچه کوردتیی 

  کرت، چونکه ژمار ده تی موس ھه واوی ویالیه ته موس وشاری کوردستانتیی 
کانی  موو شاره ھه  واته کی کوردنشین بت، که یه تی ناوچه واوه ته  به  ته مادام ویالیه

    ر به سهکوردیی و ، شاری  وه هیشخت شاری موسی پایته  به  ته و ویالیه ر به سه
   .کوردستانن باشووری

     
رتووکی  ی په)323- 322(کانی  ڕه په ال و جوگرافیناسی کورد، له ڕیده ند، گه ریم زه که

رتووکی  ی په)105-104(کانی  ڕه ی به الپهستن پشت به  بهداو، )جوگرافی کوردستان(
بی  رگرانی بۆ عاره و وه )جاکسۆن–ی ئینگلیز ڕیده گه–) 1797(ریتانی  مشاھدات به(
 –ماره  ھاتووه بۆ ئه  وه سره به  یه له ڕیده م گه ئه: (، نووسیوتی)ھا تکریتی لیم ته سه(

وه  لره -تا ھاتۆته موس  پردێ ھه -رکوک  که -خورماتوو –غداد  و به ره به -کوت
ن  ندێ دانیشتوانی پی ئه یشتۆته موس ھه  گه ئه. ریتانیا وه بۆ به ته ڕاوه گه
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وه ڕووباری ڕاستیناری  رزایی که به  وای کۆن، له ینه نه -دان دیجله، شارکی ئا
دون،  ئه کوردی  بهی دانیشتوان کوردن،  م زۆرینه دانیشتوانی ئایینی جیاواز، به

  ).دکر-ن ب پیان ده عاره
  ی کردووه،- ریتانی بۆ شاری موس ی به ڕیده گه  ی که یه و پناسه ی ئه گوره به

  مادام  ، چونکه ووری کوردستانهباش    ر به سهکوردیی و شاری موس شارکی 
ب  کیش ناوی عاره یه ھیچ شوه  به و کورد بووبن  که دانیشتوانی شارهی  زۆرینه

  .کوردستان بت    ر به سه کوردیی وبت شارکی  ر ده هھ  شاره و ئه  واته ھاتب، که نه
   

کی  یه خشه دا نه)جوگرافی کوردستان(رتووکی  ی په)534(  ڕه په ال  لهند،  ریم زه که
،  رگرتووه وه) بۆملی. ی جه .ئی .دکتۆر پی(  له  که  وه ی بوکردۆته-تی موس ویالیه

  له  وه هکۆمیسیۆنی لکۆین(  ی که ارییانهو زانی مای ئه ر بنه سه ش له یه خشه م نه ئه
وه ئاماده) کان وه ته ی نه ه کۆمه(    ر به سهی )تی موس ویالیه ،   ی کردووه دروستکرا

ولر، دھۆک،  موس، ھه(کانی باشووری کوردستان  شاره  پنج شار له  که خشه نه
  ). گرت خۆ ده له) سلمانی رکوک و که

. ئی. دکتۆر پی(   ی ناسراوی کورد له ڕیده گه ژوونووس ومی که  یه خشه و نه ئه
  ییکوردستانت کوردتیی ولماندنی  بۆ سه  که یه گه ، به ریگرتووه وه) بۆملی. ی جه

تکی کوردی  تی موس ویالیه ویالیه  زانین که ک ده موو الیه ھه  شاری موس، چونکه
خاک و  ک ر یه ھهاشووری کوردستان ب موس وتی  کاتیشدا ویالیه مان ھه  لهو،  بووه

خاکی  کورد ونیشتمانی   به  ئاماژه  دوو ناوی جوگرافی بووینه و سنووری جوگرافی
   . دا دانراوه شه و به کۆتایی ئه  له  که خشه نه. ن که کوردستان ده

   
لکی ب  کورد گه(رتووکی  ی په)29(ڕه  ری سویدی، له الپه لۆمبۆرن، نووسه  ڕۆنیه

. ھات یمانی لۆزان کۆتایی پنه ر پاش په کسه ی کورد یه له سه مه: (ا نووسیوتید)وت
ی %)85(ڕوو  گوترا، خستیه م وای پده وده کان که ئه وه ته ی نه ه که کۆمه به

،  ربازی کی سه ند ھۆیه ر چه به ریتانیا له به. تی موس کوردن دانیشتوانی ویالیه
  ).مانداتی خۆی بوو، بلکن  که  وه ئراقه  موس به ویست یه ده  ڕامیاری و ئابووری

  ییکوردت کوردستانتیی ولۆمبۆرن نووسیوتی،   ڕۆنیهری سویدی  ی نووسه وه ئه
ی %)85(کاتک که   نت، چونکه یه گه ده  که ته ویالیهواوی  ته موس وشاری 
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تورکمان،   وه تهمن ده  ی که%)15(  و له تی موس کوردبن، ئه دانیشتوانی ویالیه
ی  ا ناتوان زۆرینهین ته ب به رچۆنک بت عاره ، ھهو بن عاره و ئاشووری، کلدان

ھنت کو  کرت وه ش ده مه ئه! دانیشتوانی  شاری موس یاخود پارزگای موس پکب
   .کاربھنرت ی شاری موس بهتیکی تری کوردستان یه گه به

         
کانی جوگرافیای  ما تیۆرییه بنه(رتووکی  ی په)81(ڕه  ه، له الپبدول عهبات  خه

 ی ڕۆژنامهی )3(  ڕه الپه  ی بهستن پشت به  بهداو، )ریی کوردستانی باشور سکه عه
ژان ئۆتری : (تی دا، نووسیویه)9.8.1993( ڕۆژی  ،)457(کوردستانی نوێ، ژماره 

ه  ، له گهت و خۆرھهم بۆ  ھه تی لویسی پانزه ری تایبه نونه نسی و ره فهی  ڕیده گه شت
 ،ھان سفه ستی پکردو ئه وه ده یهمارسلی  که له) 1743-1734(یدا  که نۆ ساییه

ئاشکرا کوردستانی بوونی موس   رچی به گه ڕا، ئه ئراق گه و ب له حه ،نادۆڵ ئه
که (ت لمن سه بوونی شاری ناوبراو ده ئراق نه  وه به دنیاییه م به نت به یه اناگهڕ

بووه،  غدا، موس ئراق نه وه بۆ به موسه  کات له ده  ڕگهگاته موس باسی دوو  ده
   ).ریه  هڕۆژش  وه تا ئراق شه موسه  له: ت بۆیه ده

کی تری  یه گه ، به باسی کردووه) ژان ئۆتر(نسی  ره ی فه ڕیده گه  ی که وه ئه
ی زۆرتر  وه ڕوونکردنه  یست بهو، پو ه- ی شاری موسیکوردستانت کوردتیی و

   . وه کردۆتهڕوونی  که کوردستانی نوێ ھۆیه  ناکات، چونکه
     

ۆرییه بنه(رتووکی  ری په ، نووسهبدول عهبات  خه  ریی  سکه کانی جوگرافیای عه ما تی
ی )3(ڕه  ی به الپهستن پشت به  بهداو )83(ڕه  دا، له الپه)کوردستانی باشور

ژان : دا،  نووسیوتی)9.8.1993( ڕۆژی، )457(انی نوێ ژماره کوردست  ی ڕۆژنامه
ستی  به مه –ستی پکردووه  وه ده تکریته  ئراق له: (ت وه ده دنیاییه ئۆتر زۆر به

  ).و خواره ره تکریت به
 کوردتیی وکی تری  یه گه ، به باسی کردووه) ژان ئۆتر(مژوونووس   ی که وه ئه

ه  که کم ده) 245(ی  شاری موس نزیکه  ، چونکه ه-سی شاری مویکوردستانت ت
  وه هیالی باکوور سنووری ئراق له  ی که و شونه ئه  شاری تکریت واته  باکووری

  . کۆتایی پدت
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باسی   دا له)461(  ڕه الپه  یداو له)13(رگی  به  مارکی، لهی دان وره ئینسکلۆپیدیای گه
وه دا به- موسکه: ( وهی نووسی یه مششار ،ئاوای ڕۆژناری  که  وتۆته که  موس

ی  ی دانیشتوانی شاری موس نزیکه ژماره. باکووری ئراق  و  دیجله ڕووباری
  ی کوردن که زۆری دانیشتوانه  ره ی ھه زۆربه). 1995سای (سن  ملیۆن که) 1.4(

 و ی ئراقه وره م شاری گه س سیهمو.  له ی فه مینه که  کی زۆر له یه ڵ ژماره گه له
  کان وای ئاشورییه ینه ی شاری نه الوه که.  وایه ینه رتی پارزگای نه به روه ندی به به مه
دا )600(کانی  ساه  شاری موس له. دا و شاره نزیک ئه   وته که ده  ن الیه  لهی زایینی

گیرکراوه  وه کانه به عاره تی  سه ژر ده  وته دا که)1918- 1535( سای  لهو دواتر  دا
  ). کان عوسمانییه

موس   ت که پمان ده ئاشکرا  بهمارکی ی دان وره ی ئینسکلۆپیدیای گه گهر و به ئه 
ی  که زۆری دانیشتوانه  ره ی ھه کاتک موس زۆربه  چونکه،  شارکی کوردییه

 !کوردستان بت    ر به سه کوردیی وبت شارکی  ده  که شاره  واته کوردبن، که
ب دانیشتووی  ره عا  که    وه کاته ڕوون دهی ئینسکلۆپیدیا بۆمان  شه و به ھا ئه روه ھه
ڵ  گه لهی زاینی )600(ی نسا  ر له کو داگیرکه کو وه نین، به  که شاره نی سه ڕه

   . یان داگیرکردووه-موس و ھاتوونمیلیشیاکانی ئیسالم 
  

باسی   دا له)400(  ڕه الپه  یداو له)11(گی ر به  مارکی، لهی دان وره ئینسکلۆپیدیای گه
وه یه مشوه دا به-کوردستان ی سای  ی سڤره یماننامه ی په گوره به: ( ی نووسی

یی خۆ ربه سهی  نی فراوانکردنی ناوچه کان به یمانه ھاوپه  تداره سه ، ده)1920(
و - ی موست ی ویالیه و کوردانه ی ئه وه کوردستانی تورکیایان دابوو بۆ ئه ی داگیرکرا

بت  یان ھه وه مافی ئه  ئراقه    ر به سهئستا موس   ، که وه کانه هریتانیی به ن الیه  له
 ن الیه  لهتوندی  به  یه یماننامه و په م ئه به. ڵ کوردستانی تورکیا گه له  وه کبگرنه یه

 تاتورک، مال ئه هتی ک رکردایه ژر سه ناسیۆنالیستی تورک له ڕژمیتی نوی  حکومه
و  وه شایه وه ھه  ی سڤره یماننامه دا په)1923( سای  لهھا  روه ھه.  وه تکرایه هڕ
یی خۆ ربه سهبوو بۆ  رجکی تیا نه ھیچ مه  و که وه ی لۆزان شونی گرته یماننامه په

  ). کوردستان
وه پهکانی  نده بهر بتوو  گه ت، ئه ی ئینسکلۆپیدیاش پمان ده)11(رگی  به   ست به ی

ی  وه رله به  وکاته ، ئه بکرایه ج جبه) 1920(ی سای  یمانی سڤره پهکوردی 
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) کان وه ته ی نه ه کۆمه(بیارکی   به  دا)16.12.1925( وتی ڕکهتی موس له  ویالیه
واوی  ته  وه ، ئه هریتانیا و به  ن الیه  تی داتاشراوی ئراق له وه ر ده سه بخرته 

)  دیاله سلمانی ورکوک،  ولر، که کانی موس، دھۆک، ھه شاره(تی موس  هویالی
 کوردستانی  به  که ته واوی ویالیه و ته وه گرته کیده یه) تورکیا(ڵ کوردستانی باکور  گه له

   . وه مایه ده کوردی  و به
  

ی )31(  ڕه الپه  ماکین، لهری دان دوو نووسه  ا ھامفیلت، کهن رو ئه باکه  غکه
  داو، له)مژوو – ڕابردوو -   نده ناھه ئراق په(ناوی  شیاندا به رتووککی ھاوبه په

سای : ( هدا، نووسیویان)می نوێ رده سه ئراق وکانی  کورده(ژر ناوی  تکیاندا له بابه
ڤره ی په گوره هبوو ب 1920سای ( 1922 ران  ی نووسه وه کو ئه ک وه ، نه یمانی س

م ده -    1922یسا  نووسیویانه نی  ، بهجیھانیمی  که یهڕی  شه  ند به یوه په) -رسی
ی )کان وه ته ی نه ه کۆمه(دا )1924( سای  له. بووکان درا کورده  یی بهخۆ ربه سه
دا موس، وه ی پده)کان کگرتووه یه  وه ته نه(ئستا   رچوو که سه به م  به  ن، بیاری

  ). ئراق  شک له به  کان ببنه یهکوردی  موو ناوچه ش ھه یه شوه
و،  یان پداوه ئاماژه  ره نووسه و نووس نامهڕۆژ  و دوو ژنه ئه  کهی  وه ئه    کوردتیی 

وان باسی  ئه  نت، چونکه یه گه ده  که ته واوی ویالیه ته موس وی شاری یکوردستانت
ئراق،   شک له به  ی موس ببتهت کان بیاریدا ویالیه وه ته ی نه ه کۆمه  ن که که ده  وه ئه
. ئراق  له  بووه شک نه به  ته و ویالیه کان ئه وه ته ی نه ه ی کۆمه پش بیار  واته که
شک  به  کان بوونه کوردییه  موو ناوچه ھه  یه مشوه نووسن به ده  ھا کاتک که روه ھه
 وتی ڕکه  له  که  کانه وه ته نه ی ه ی کۆمه که بیاره  ستیان له به وان مه ئراق، ئه  له
وان  ئه  واته ر ئراق، که سه  مل خسته زۆره  تی موسی به دا ویالیه)16.12.1925(

 موس وشاری   زانن، چونکه دهو کوردستانیی ی یشارکی کورد  موسیش به
  هدانمارکی  ره و دوو نووسه ئه  ی که و بیاره ی ئه گوره تی موس به واوی ویالیه ته

  . لکنران  وه ئراقه  زۆرداری به ، به یان پکردووه ئاماژه
   

زگای  ده(  ی که)ندی پوه –کۆنتاکت (ری گۆڤاری  رنووسه ، سه سکادھده  ئارنه
ی )35(  ڕه الپه  له  وتارکیدا که  کات، له ریده مارک دهدان  له) یی وه ته اریکاری نونهھ
نی  به( ژر ناوی لهدا )1991/1992(ی نی سا)1(  ژماره  ی)کۆنتراکت(
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ه ڕابردوومژووی : (دا، نووسیوتی)1920 سای  لهزراندنی کوردستانک  دامه   ب
کاتی گڤتوگۆی ئاشتی دوای کۆتایی  رانی کورد له نونه  کات که ده  وه کورتی باسی ئه

ڵ  گه ر ھاوکاری کردنک له سه له وتنک ڕککهمی جیھانی،  که ڕی یه ھاتنی شه
کۆششی   به. ن کان بوون بکه نییه رمه ئه  کی تری ب نیشتمان که یه وه ته رانی نه نونه

ان نسا توانی ره فه ریتانیا و بهتداری  سه ردوو وتی ده ھه ر رانبه به ردووال له ھه
رگرن  وه  که  وتننامه ڕککهی ناو   ڕاشکاوانهنکی  ، بهو ست بھنن ده وتنک به رکه سه
ت گوتر مۆ پی ده ئه  ی که و ناوچانه رمینیا له ئه کوردستان ودوو وتی   ی که وه به

-  کان واته ئراقیه  رمی کورده ، دواتریش ھهو زرنن تورکیا دامه تی ڕۆژھه
 توانن به کان دابوو، ده ریتانیه تی به سه ژر ده وکاتی له ئه  که - تی موس ویالیه

  ).  وه کبگرنه کوردستان یه ڵ گه ئازادی خۆیان له 
باسی   سکادھده  ئاڕنه) کۆنتراکت(ی  ری گۆڤاری مانگانه رنووسه سه  ی که وه ئه  

تی موس  واوی ویالیه ته موس وبوونی شاری  ییکوردستان کوردبوون و،  کردووه
  دهرمی کور ھه  تی موس به ویالیه   ڕاشکاوانهری ناوبراو  نووسه  نت، چونکه یه گه ده

  لهکان بت،  ئراقییه  رمی کورده تی موس ھه ویالیه ر گه ئه. بات کان ناوده ئراقییه
موس، دھۆک، (کانی  شاره تی موس له  زانین ویالیه ک ده موو الیه ھه  که کاتکدا

    ر به سهکانی  واوی شاره ته  واته کهھات،  پکده)  دیاله سلمانی ورکوک،  ولر، که ھه
باشووری خاکی     ر به سهکوردیی و ، شاری  وه شاری موسه  تی موس به ویالیه

   .کوردستانن
  

ی )97- 96(کانی  ڕه الپه  ، له یه-مارکیرکی دان نووسه  ن، که ین سکۆومهسڤ
ڤره یماننامه ی په گوره به: (دا نووسیوتی)ڕاست تی ناوه خۆرھه(رتووکی  په ی س  
و  ، ئه زرایه تکی کوردیش دامه وه و ده وه شابایه بوه کان ھه ئیمپراتۆری تورکه  بوایه ده
م  به. ژیت ئستا کوردی تیا ده  که  ی بگرتایه و خاکانه واوی ئه ته  بوایه ده  ته وه ده
  بوو که وه کان ئه ھۆیه  ک له کراو، یه ج نه رگیز جبه ھه  ی سڤره یماننامه په

  ستیانکرد به ھا ده روه وتبوو، ھه ستیان که ده  ی که نده وه بوون به نه ڕازیکان  یۆنانییه
ی خۆیان  وره شکستکی گه  ی به که نجامه ئه  کانداو که دژی تورکه  ڕکردن له شه

ی  م سنووره تورکیا ئه و سترێ ی لۆزان ببه یماننامه هش وایکرد پ مه کۆتایی پھات، ئه
بوو  نک نه سک یان الیه کوردیش ھیچ کهتی  وه ده  ت به باره سه. رگرت ئستای وه
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کان  ریتانییه به  ی وه بوو پاش ئه وه کان ئه ھۆیه  کک له یه  ، چونکه وه باسی بکاته
  وته نه  و چاگه رگرتن بوون له ریکی سوود وه ، خه رگرت ئراق وه  تیان له سه ده

  ).کان کوردهرمی  شی باشووری ناو ھه به  وته که ده  ی موس که زۆرانه
 کوردتیی وکات،  باسی ده) ن سڤین سکۆومه(مارکی ری دان دا نووسه ی لره وه ئه

دا  وه ری ناوبراو دان به نووسه  نت، چونکه یه گه ی شاری موس دهیکوردستانت
ترین رمی کوردستان، گرنگ شی باشووری ھه به  وته که شاری موس ده  نت که ده

رمی کوردان، جا  ناو ھه  وته بکه) موس(  که شاره  که  یه وه ئه ی کورد شتیش بۆ ئمه
ت، خۆرئاوا یان  باکوور، باشوور، خۆرھه  ر له گه ئه  وه مناکاته ی که که نرخه  ھیچ له

ری  ی نووسه پکردنه  و ئاماژه کرت ئه ده  بۆیه!  ی کوردستاندا بترم ڕاستی ھه ناوه
ی بوونی شاری موس ینرخی کوردستان کی تری به یه گه به  مارکی بهناوبراوی دان

  . ین ژمار بکه ھه
  

ی  ی ژماره)8(  ڕه الپه  ، له مارکیهکی لیبرالی دان هی ڕۆژنامه  ، کهیوالندس پۆستن
دا، که ) ئراقی س پارچه(ناوی  به وتارکدا  لهدا، )30.1.2005( وتی ڕکهممه  کشه یه

ڵ  گه و موس له س پارچه  کاته ئراق ده  ه،نووسراو) تۆماس ھنی(پنووسی  به  
  .کانه سوننه  موسمانه  شی کورده به

نووسی  نامهڕۆژن  الیه  ندا لهی کوردستا خشه نو نه دانانی شاری موس له
  که شاره  ره نووسه م بۆچوونی ئه  به  که  مانای وایه، )تۆماس ھنی(مارکی دان

وه به  ، بۆیه نهکوردستا    ر به سهکوردیی و شارکی  گه ش به مه ئه.  دایناوه  یه مش کی  یه
   . ه-شاری موسکوردتیی و  ییتری کوردستانت

      
، )کاندا ته وه نه  ڕاست له تی ناوه خۆرھه(رتووکی  ی په)89(  ڕه الپه  س یغیکۆ، له نه ئه
نگال  شه موس و کانی دا شاره که خشه نه و، له وه کی کوردستانی بوکردۆته یه خشه نه
س   ی کوردی به ھا ژماره روه نو سنووری باشووری کوردستان، ھه  ته وتوونه که

   .  ی دانیشتوانی ئراق دیاریکردووه%)23 (کوردیشی به   ی ڕژه و ملیۆن
ری  ن نووسه الیه  تاندا لهنو سنووری باشووری کوردس دانانی شاری موس له

شارکی   شاری موس به  ره نووسه م ئه  مانای وایه دا،)س یغیکۆ نه ئه(مارکی دان
ناو سنووری باشووری کوردستاندا  له  زانت، بۆیه کوردستان ده    ر به سهکوردیی و 
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  کی گرنگ یه گه به  ری دانمارکی، به ی نووسه و بۆچوونه کرت ئه ده  ر بۆیه ھه.  دایناوه
کۆتایی   له  که خشه نه. موس دابنینی شاری یکوردستانت کوردتیی ولماندنی  بۆ سه

   . دا دانراوه شه و به ئه
       

کانی  خاه(رتووکی  ی په)40(  ڕه الپه  بغیکس، له  ری دانیمارکی، بیرگته نووسه  ژنه 
ری ئینگلیزی  نووسینی نووسه  له  ، که)ڕاستدا تی ناوه خۆرھه  بایی له سن، ناته کپه

و  به  ، ئاماژه و ریگاوه مارکی وهبۆ دان  وه ئینگلیزییه  له  گتهو، بیر ه)دکتۆر جۆن کینگ(
کان،  وه ته ی نه ه دا کۆمه1925 سای  له: (نووسیوتی  کات که ده   ئینگلیزه  ره نووسه

کانیش پشت  ، خواستی کوردهو خشی ئراق به  هکانی ب ی کورده-رمی موس ھه
   ).گوێ خرا

ی بوونی یکی تری کوردستان یه گه ئینگلیز، به ری ی نووسه)دکتۆر جۆن کینگ(
کانی ئراق  رمی کورده ھه  تی موس به ویالیه  ڕوو، کاتک که خاته شاری موس ده

کوردستانیی و موس شارکی   ی که نجامه و ئه ئه  ینه گه ش ده مه بات، به ناوده
ر  کانی سه واوی شاره ته  هوات ی بت، کهیتکی کورد ویالیه  که ته مادام ویالیه ، هییکورد

   .کوردستانن    ر به سهشاری کوردیی و   ته و ویالیه به
         

کان سای  رینی کورده راپه(رتووکی  ی په)67(  ڕه الپه  لیل، له لیلی جه دکتۆر جه
ی ئینگلیزی، )تایمس( ی ڕۆژنامهی )5(  ڕه الپه  ی بهستن پشت به  بهداو، )1880
دا )1880-1879(زستانی سای  له: (دا، نووسیوتی)12.3.1880(ی  ژماره

.  وه عوسمانی گرته تی ڕۆژھهکانی  رمه زۆری ھه  ره ی ھه کی قورس زۆربه برستییه
  له  که  وه واکی بوکرده ھه) تایمس( ی ڕۆژنامهدا )1880(مارتی سای   له
و موس  د ئامه  ستی لهبر و ژاریی ھه: یشتبوو تیایدا ھاتبوو پی گه  وه مبوه سته ئه
موو ئامرازکی ژیان  ھه  ری موس، له وروبه ، دانیشتوانی ده ندووه یان سه ره واو په ته

  ).کان باشتر بکات وماوه می سای داھاتوو دۆخی لقه رھه به  یه م ھیوا ھه به. شن ببه
ی شاری یتکورد کوردستانتیی وکی تری  یه گه ریتانی به ی به)تایمس( ی ڕۆژنامه

ک که رده به  خاته مان ده- موسوه  م، کات ک له کو ھه ناوی موسممه ھه  رکانی  ر
تی موس  ویالیه  لمنت که یسه ش ده مه بات، به تی عوسمانی ناوده وه ده تی ڕۆژھه

دی پوهھیچ   وه دووره  له  نه و نزیک  له  نه .  بووه نه  وه ئراقه  به ب و عاره کی به  یهن
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  له) تی موس ویالیه(باشووری کوردستان   کرا که وه به  کو پشتریش ئاماژه روه ھه
  . داگیرکرا  وه تی عوسمانییه ئیمپراتۆریه ن الیه  له واوی ته  بهدا )1516( سای

   
ی )9(  ڕه الپه  زانکۆ، له  کر، مامۆستای مژوو له بوبه د عوسمان ئه حمه دکتۆر ئه  
مان  ھه  ی به دا، ئاماژه)وتارکی مژووییدا  ه کۆمه  کوردستان له وکورد (رتووکی  په

م دکتۆر  ، به ی پکردووه لیل ئاماژه لیلی جه دکتۆر جه  که  تی تایمس کردووه بابه
  دا له انهڕۆژو  بارودۆخی کوردستانی عوسمانی له: (نووسیوتی  یه مشوه د به حمه ئه
: نووس دا ده)1880(مارتی  مانگی  له) تایمس( ی ڕۆژنامه. ڕی خراپی دابوو وپه ئه
دانیشتوانی   کی زۆر زۆر خراپدایه یه ندازه ئه  موسدا کۆی له کر و دیاربه  له(

   ).وێ کی ژیانییان پده موو پداویستییه تی موس ھه ویالیه
واوی  ی تهیکوردستانت کوردتیی ونووسیوتی، ) تایمس( ی ڕۆژنامه  ی که وه ئه
باسی کوردستانی    که ڕۆژنامه  نت، کاتک که یه گه تی موس ده کانی ویالیه رهشا

: بین  ی که یهڕاستیو  ئه  نته یه مانگه ش ده مه کات، ئه ده) تی موس ویالیه(عوسمانی 
  وه ئراقه  ب و به عاره  به کی یهندی پوهھیچ   وه انیهک شاره واوی ته  بهتی موس  ویالیه

  .  بووه هن
  

له کوردستان (رتووکی  ی په)10- 9(  کانی ڕه الپه  د عوسمان، له حمه دکتۆر ئه
وه و دوو سه ی بهستن پشت به  بهداو، )ئاشتیدا می رده سه  دا  وه خواره  له  ی که یه رچا

 :م نووسیوتی به ناویان ده
1- Cumming, H. H. Franco-British Rivalry in the post War 

Neareast, P.59. 
2- Temperley, H. W. V. A. History of the peace conference in 

Paris, P. 182.  
کرد، ) کلیمانسۆ(زرنگکاری   نسا پاپشتیان له ره تی ناوداری فه سایه ندین که چه(

 تی ڕۆژھه نسا له ره کانی فه ست کارییه یوه ی په وه مکردنه که  ت به باره سه
م  له  م پیاوه ئه.. نی پیران نجومه ندامی ئه ئه) بیرار(  تیانه سایه و که ڕاستدا، له ناوه
نسا، سوریا، کلیکیا، میزۆپۆتامیا،  ره ی فه دا ئمه)1916( سای  له: (گوتی  وه یه باره

رگای گفتوگۆمان  ده  م ئستا که ستدابوو، به ژر ده مان له- کوردستان  شک له به
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رداری  ستبه نووکه پنووسک ده  هب) کلیمانسۆ(  رپشت، بینیمان که سه  خسته
  ). ره ئینگلته  ی دا به-موس  ی که وه میزۆپۆتامیاو کوردستان بوو، به

نی  نجومه ندامی ئه ئه) بیرار( د عوسمان، حمه ی دکتۆر ئه و نووسینه ی ئه گوره به
  هل) بیرار( نت، چونکه  کوردستان داده  تی موس به واوی ویالیه نسی ته ره پیرانی فه

ستی  ر ده به شکی کوردستان له دا به)1916( سای  له  کات که ده  وه باسی ئه ک الیه
ه ناوبراو ویالیه  که    وه کاته ڕوون دهش بۆمان  مه نسا دابوو، ئه ره فه   تی موس ب

وه که  له  زانت، چونکه کوردستان ده تی  دا ویالیه)1916( سای  له  که  نییه  س شاردرا
  لهھا  روه ھه. نسا ره ستی فه ژرده  وته که) سایکس پیکۆ(یمانی  ی په ورهگ موس به

رداری  ستبه ده) کلیمانسۆ(دواتر   کات که ده  وه باسی ئه) بیرار(  وه تریشه کی الیه
ش  مه کان، ئه ئینگلیزه به   ی داوه-تی موس ویالیه  ی که وه کوردستان بوو، به

 تی موس به تی ویالیه واوی ویالیه ی بوونی تهیدستانر کور سه له  یه وه ختکردنه جه
 وه ه)بیرار( ن الیه  له  وه یشه- شاری موس  .  

        
رتووکی  په ی )22-21(کانی  ڕه الپه  کر، له بوبه د عوسمان ئه حمه دکتۆر ئه 
  :ی بهستن پشت به  بهو  )ئاشتیدا می رده سه له کوردستان (

Fisher, N. S. – The Middle East, P.422 Temperliy, H.W. V – A 
History of Peace Con – ference, P.211. 
La Question Assyro-Chaldeenes, 1920-1921, Etude et notes, 
Nov. Et Dec, 1920, Jan. 1921, Paris.     

  و داواو داخوازیه توانین باس له ده  وه وته ریی نه ی کاریگه باره  ر له ھه: (نووسیوتی
یشتنی  گه  وانه له.. دا  ریان ھه دا سه که نگه جه کۆتایی  له  ین که بکه  چاوتبینانه

و  بوو له  وه ، ئه)1919(پاریس، سای   ی ئاشتی له شاندکی ئرانی بۆ کۆنگره
 داخوازی  کۆمه  داوایکرد، که  کۆنگره  له  و شانده ئه  ی که جیانه نابه  داخوازیه

کان داوای ئاسیای  ، ئرانییه وانه بوو، له  گارهڕۆژو  ی ئه ره مه و سهیر یی سه ناوچه
و  کر دیاربه  یشته گه ، تا ده وه فوراته ڕووباری رووی سه  ر له کرد، ھه یان ده گچکه
  ).موو کوردستانی باشوور ھه  یش، واته- تی موس ویالیه

لماندنی  بۆ سه  کی گرنگه یه گه کوردستانی باشوور، به  تی موس به ناوبردنی ویالیه
تی  ویالیه  کاتک که له  کورد بوونی شاری موس، چونکه بوون وی یکوردستان
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واوی  ته  واته ک بن، که یه کسان به یه و ر باشووری کوردستان بت موس ھه
.  وه یشه-شاری موس تی موس شاری باشووری کوردستانن به کانی ویالیه شاره

خاک باشووری کوردستان دوو ناوی جوگرافین بۆ  موس وی ت ویالیه  شزانین که ده
  . کاردن به  باشووری کوردستانه  نیشتمانی کورد که و

     
رتووکی  په ی )107-106(کانی  ڕه الپه  کر، له بوبه د عوسمان ئه حمه دکتۆر ئه

دا می رده سه له کوردستان ( ن ۆسکی کۆلۆنل ویل یه ی به نامهستن پشت به  بهو،  )ئاشتی
دا بۆ )1919(ی نیسانی سای )6(  له  ، که)غدا به  ریتانی له ری بای به نونه(ئاڕنۆد 

ن  رناتیڤ ھه لته ری ئه سه دوو چاره: (ت ن دهۆتی، ویلس تی ھیندی ناردوویه زاره وه
نی کوردستانکی دروستکرد: میان که ری یه سه ، چاره یه م ناوچه بردنی ئه ڕوه بۆ به
زووی  ئاره  رکه سه یان چاره مه ئه  که. موس ب  ی له که نده به مه و تۆنۆمین ئۆ خاوه

تکی  وه زراندنی ده دامه  یان بکاته مه ئه  شه وانه کرت له کانی پ دابین ده کورده
وه کاریگه دیاره.. ی بن که ی دانیشتوانه کان زۆرینه کورده  که خۆ ربه سه  رو ش  

وه   .  ن که ده خۆ ربه سهتی موسی  وای دروستبوونی ویالیهکانی تریش دا دانیشت
 ک لهش ک به تی موس، وه زراندنی ویالیه دامه  یه وه ئه: میان ری دووه سه چاره

ی  تکی چکۆنه وه ده ند چه  لهک  یه دروستکردنی پشتنه و که هڕووباروتی نو دوو  
چکۆالنه   ته وه و ده نوان ئه ن، له بده  که ته وری ویالیه ده  کوردیی ئۆتۆنۆمی، که

  ته وه م ده ئه.. بن) ر عومه و ی ئیبن زیره ، ئامدی، جهڕواندزسلمانی، (دا  کوردییانه
ڵ  گه وایی بکرن له رمانه فه  وه کانه ییه ناوچه  رۆکه سه ن الیه  له) الدویالت(  چکۆالنانه
بت  ھه  غداوه به  یان بهندی پوهر  کسه ش یه مانه ئه  ریتانیا، که کانی به هڕامیاریی

  ته وه و ده رمانی ئۆتۆنۆمی بدرت به ی فه وره ی گه دا پله م باره له) کان هڕاوژکار(
  ونه که ده  ی که و میرییانه ، تا ئه وه کانه شاخاویه  ناوچه  لهنزیکن   ی که چکۆالنانه

وکات پارزگای موس،  وا ئه ند کرا، ئه سه په  ره سه و چاره ر ئه گه ، ئه وه کانه شتاییه ده
  ). وه ولر، ئاکرێ، زاخۆشی بگرته ھه
، پشنیاری )کۆلۆنل ویلسن ئاڕنۆد(غدا  به  ریتانی له ری بای به نونه ک الیه  له  

کات،  موس بت ده  ی له که نده به مه  زراندنی کوردستانکی ئۆتۆنۆم که دامه
و  ر به کانی تری سه هواوی شار ته موس وی شاری یانتبۆ کوردست  که یه گه به

شاری موس   کات که ده  وه ریتانی پشنیاری ئه ری بای به نونه  کاتک که . ته ویالیه
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  ارهش م ی ئهیکوردستانت  له  و دنیایه ندی کوردستانکی ئۆتۆنۆم، ئه به مه  بکرت به
)شنیا ئه  ، بۆیه)موسنه  وه تریشه کی الیه  له .کاتن ده  هزو پی ئینگلیز  نوری با

ین ند چه  له  کات که ی کوردی ده تکی چکۆالنه وه ند ده زراندنی چه پشنیاری دامه
،  وه زاخۆ بگرته ئاکرێ وولر،  کانی موس، ھه دا، دواتریش شاره شارو ناوچه

  دیاره  ، چونکه ه- ی شاری موسیکوردت کوردستانتیی وکی تری  یه گه ش به وه ئه
ی یکوردستان کوردیی وشاری   کانی تریش به شاره موس وناوبراو شاری 

   .کات ده  و پشنیارانه ئه  زانت، بۆیه ده
  
رتووکی  په ی )119- 118(کانی  ڕه الپه  کر، له بوبه د عوسمان ئه حمه دکتۆر ئه  
  شنه م چه به:  ۆن دهلۆرد کورز: (نووسیوتی ،)می ئاشتیدا رده سه کوردستان له (

تورکا جیا   توانین کوردستان له ین ده زوو بکه ر ئاره بارودۆخکداین گه  له  ئستا ئمه
دا نییه م له  ، به وه ینه بکه تکی  وه بتوانت ده  که  وه وتۆ بدۆزینه سکی ئه که  توانامان

ناقایلبوونی خۆی   غداوه به  زرن، کۆۆنل ویلسۆن له دا دابمه و وته ئۆتۆنۆمی له
و  ، ئه وه کوردستانی باشووره  کانمان به هندی پوهوازھنانی  ت به  باره سه  ربیوه ده

ولر و  رتی ئستای موس، ھه به ڕوه به  پارزگاریمان له  ئمه  تی که گوتوویه
و  هکو ئ نیا کوردستان نادۆڕنین، به ته ر به ش ھه مه ، به کردووه سلمانی نه

  وه ترسییه مه  وینه که ت ده نانه و ته مانه ئراندا ھه  له  کنین که ته ده شمان ھه ته سه ده
ست  ده  له دا که ڕووبارهموو وتی نو دوو  ھه شون و جی خۆمان له   ی که وه به
  ).ین ده ده
  ک له ر یه ھهریتانی،  ی به وه ره زیری ده کانی لۆرد کورزۆنی وه ی بۆچوونه گوره به  

باشووری کوردستانن،      ر به سهکی  یه سلمانی پارچه ولر و ھهکانی موس،  شاره
    ر به سهکو س شاری  دا وه م س شاره باسکردنی ئه  زیری ناوبراو له وه  چونکه

ی لۆرد  بۆچوونه  م به ستن پشت به  به  باشووری کوردستان ناوی بردوون، بۆیه
ناو سنووری باشووری   وته که  شارکی کوردیی و دهکۆرزۆن، شاری موس

    .   کوردستان
  

رتووکی  ی په)355-354(کانی  ڕه الپه  کر، له بوبه د عوسمان ئه حمه دکتۆر ئه
ری  فسه یاداشتی ئه  ی بهستن پشت به  بهو،  )ئاشتیدا می رده سه له کوردستان ( 
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دا بۆ حاکمی )20.9.1920( ڕۆژیله ) 6/س/6805(  هر ژما  موس به  ڕامیاری
م  گ، والی وان، له ت به دحه مه: (ت موس ده  ڕامیاریری  فسه نی ناردووه، ئه ده مه

ھا  ید ته ک سه ، وه وه ماله فا که مسته ن الیه  لهخشرا  ی خۆی به که رمه فه  دا له دواییه
  یه شتکی واش ھه  ایه؟ گو چییه  خشینه م به ھۆی ئه  زانراوه م نه م، به یاند ڕاگهپی 

  پویسته  ی که وه ئه. ت عره ی تیپی دووی سه رمانده گ فه خشینی عاکف به به ر رانبه به
م  که یه ی پله  به  یه وه کات، ئه ھا داوا ده ید ته ک سه ین، وه کانی بکه بۆ کورده  ئمه

ری  فسه نانی ئهدا.. رشتی بکرت رپه سه  وه ئمه ن الیه  له  تکه دانپیانانی حکومه
  ). موو کوردستاندا ھه  له  یه وه ولر، چاکتر ئه ھه موس و  له ندی پوه

  ر سه چ پویسته له  کات که ده  وه باسی ئه  موس  ڕامیاریری  فسه کاتک که ئه
 به  کوردییه تکی زراندنی حکومه دامه و نن، دانپدانا وان بۆ کوردی بکه ئه

دی پوهرکی  فسه ند ئه انانی چه، دو رشتی خۆیان رپه سه   و له ولر ھه موس و  له  یهن
،  ه-ی شاری موسیکوردستانت کوردتیی وش دانپدانانی  مه موو کوردستاندا، ئه ھه 

و  فسه ئه  واته موو کوردستان، که ھه رکوک و که موس وت  ده  که  چونکه ری ناوبرا
   .تن ردستان دادهکو  بهر  ھهیش -رکوک که موس وکانی  شاره
      

رتووکی  په  ی)403-402(کانی  ڕه الپه  کر، له بوبه د عوسمان ئه حمه دکتۆر ئه
دا می رده سه له کوردستان ( ت  باره ک سه ند زانیارییه چه  ی بهستن پشت به  بهو، )ئاشتی

ی )12(  له  دا، که که نگه دوای جه له و پش  کانی کورد، له کداره چه  سنوورو ھزه
ی  وه ره تی ده زاره بۆ وه  هریتانیا و به رتی به ڕوه به ن الیه  لهدا )1919(مارتی 

دا ھاتووه ریتانیا نردراوه به باشوورو   ، له پشنیازکراوه  ی که و کوردستانه ئه: ( ، تیای
  ).تی یه که سنووره  دیجله ڕووباری  ئاواوهڕۆژ
ی  وه ره تی ده زاره بۆ وه  ریتانیا که به رتی به ڕوه بهکانی  ی زانیارییه گوره به
،  کوردستانییه کوردیی وشاری موس شارکی   لمن که یسه ، ده ریتانیا نردراوه به

 ڕووباری  الی باشوورو خۆرئاواوه سنووری کوردستانی پشنیارکراو له  کاتک که
 ڕووباریناری  ی کهپ ری چه به  وه مه الی که به  و سنووره ی ئه گوره بت، به  دیجله
  .  کوردستانه  وه گرته وا ده ینه نه  کهتی شاری موس  ناری خۆرھه که  واته  دیجله
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  ڕه الپه  لهولر،  رمانداری شاری ھه فه و ریتانی ری به فسه ئه  کۆنه، بلیو ئاڕ، ھای ده
یام ھ حاکم أربیل السیاسي في کوردستان أ. مذکرات دبلیو ار(رتووکی  ی په)55(

و  موو ئه کی گشتی ھه یه شوه به(: دا، نووسیوتی)م1920-1918االحتالل البریطاني 
 ی ژگهڕ و لی نده مهنوان  یری ھوباکو و  دیجلهتی  خۆرھه  ونه که ی ده وییانه زه

زی  خوارووی  ندیش له به گرنگترین دوو مه. ننیشتمانی کورد ،زی بچووک
ولر دانیشتوانکی  کو ھه روه م ھه که شاری یه.  یهسلمانی رکوک و کهبچووکدا 
کوردستان   له  نه  نییهبوونی تورک   ک تورک، چونکه نه  رکمانه ستی تو به مه(تورکیان 

  ). واو کوردییه ی تریان ته وه م ئه ، به تدایه) رسیم ده –ئراقیش   له  نه
  وته که کی شاری موس دهش ی سنووری کوردستان، به یه و پناسه ی ئه گوره به

  ونه که ده  ی که وییانه و زه موو ئه ناوبراو ھه  ناو سنووری کوردستان، چونکه
پی  شی چه به  ش که)وا ینه نه(، شاری و زان کوردستانی ده  به  تی دیجله خۆرھه

ته که ی کوردن، ده که و دانیشتوانه ه-شاری موستی  ناری خۆرھه که  وڕووباری 
  له  شکه به کوردستان و  وته که ی شاری موس ده که وره گه  شه به  واته ، که لهدیج

   . خاکی کوردان
  

دان و  رھه سه(رتووکی  ی په)112(  ڕه الثه  ر، له نده سکه شیر ئه عد به دکتۆر سه
می  ی چواره یه ده  له: (دا، نووسیوتی)کوردستان  می میرنشینی له سیسته ڕووخانی

رپیی  سفکی سه نسی وه ره ی فه ڕیده ی گه)جین بابیتیست تاڤرنر(دا  ڤده حه ی ده سه
  ی که وه کات دوای ئه وی ده فه تی سه ی ئیمپراتۆریه تییه رمایه ھه  شکردنه و دابه ئه
رمکی کوردی و  ند ھه ر چه وخۆی بۆسه و ناڕاسته وخۆ هڕاستتی  سه ده

بت  )رسیم ده – ژان پاپتسیت تاڤرنی(کانی تاڤرنر  قسه به   وه ڕایه میزۆپۆتامیا گه
کانی  شاره  وره رمینیای گه ئه  له: م که پکھاتبوو، یه  رمانه م ھه وی له فه ئرانی سه

) یان میزۆپۆتامیا(کر  رمی دیاربه ھه  له: م وان، زولفان و وان، دووه خچه ریڤان، نه یه
کانی ئۆرفه،  فوراتیش گرنگترین شاره و  دیجله نوان زی  وتبوونه ی که و ناوچانه ئه

 ،یه. ماردین بوون و  زیره جهموسمی کوردستان  ھه: م سیان ئاشوور(ر (
غدا  تا سنووری به  وه ه-ی وان ریاچه ده  له  زی دیجله تی ڕۆژھه ڕۆخیدرژایی  به

و  تلیس، سونرا هزوور، ئامدی، ب وا، شاره ینه کانیش نه کییه ره سه  ، شارهڕاکشابوو
  خۆوه ی به رمانه م ھه ئه  بی که رمی ئراقی عاره ھه: م چواره. ر بوون سالمسته
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بوون، دواتریشیان   لوجه غدا و فه کانی به گرنگترین شاره  که. دی که گرتبوو، بابلی ئه
دان و  مه ن، ھه ھان، توسه سفه کانی ئه شاره  له  می بوو که جه رمی ئرانی عه ھه
  ). زون پکھاتبوو هق

ژان پاپتسیت (نسی تاڤرنر  ره ی فه ڕیده ی گه سنوورییه  و دیاریکردنه ی ئه گوره به
    ر به سه و  کوردهواوی شارو پارزگای موس خاکی  دنیایی ته بت، به) تاڤرنی

و نا  شاری موسی خستۆته ک الیه  لهی ناوبراو  ڕیده گه ی وه ر ئه به لهکوردستانن، 
ی  هک الیه  له،  خاکی کوردستانه    ر به سه کوردیی ورمکی  ھه  کر که رمی دیاربه ھه

وه  وای خستۆته ینه نه  وه تریشه واوی  ش ته مه ی سنووری کوردستان، به ناو چوارچ
 موس و  ی واته)ری خۆرئاوا به( ڕاست  سته ناری ده ردوو که ھه  شاری موس به

    ر به سه وا، شاری کوردین و ینه نه  ی واته)ت ری خۆرھه به(پ  چه  سته ناری ده که
   .خاکی کوردستانن

  
ڕی  بات له خه(رتووکی  په  ی)38-37(کانی  ڕه الپه  لفین، له ڤیچ خا دۆنه ئه فتول نه 

ی  رکرده سه) ماکدۆنالد کنر. د(پیتانی ئینگلیزی  که: (، نووسیوتی)کوردستاندا
دیا(کۆمپانی   ڕامیاری ست ئژی کرد گه) وکی درئاسیای بچوک،   به شت

ی  رباره زانیاری ده  بوو که وه ی ئه شته م گه ستی ئه به کوردستاندا، مه و نستان رمه ئه
. شکری ئینگلیز بتوان ھیندستان داگیربکات له  وه لیانه  یدا بکات که په  و وتانه ئه

: ک ڕۆیشت وه نستاندا ئه رمه ئه کوردستان و  ی ماکدۆنالد کنر به که شته گه ی ڕگه
  ).موس -   زیره جه –ماردین  –رزڕۆم، بیتلیس، سرت  ئه

. د(ی  که شته ، باسی گه)لفین ڤیچ خا  دۆنه ئه فتول نه( ڕوسیری  وسهنو  کاتک که
ه ئه  کات که ده  وه ، باسی ئه کوردستان و نستان رمه کات بۆ ئه ده )ماکدۆنالد کنر   و ب
 –ماردین  –رزڕۆم، بیتلیس، سرت  ئه(کانی  شاره  نستاندا به رمه ئه کوردستان و

ر  سهکوردیی و موس شارکی   ت که که رده ، بۆمان ده ڕیوه دا تپه)موس -   زیره جه
  زانت که موو جیھان ده ھه  ، چونکه ه)تی موس ویالیه(باشووری کوردستان     به

    ر به سهکوردیی و شارکی   واته ، که نی نییه رمه شاری موس شارکی ئه
   . کوردستانه
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  له: (رتووکدا، نووسیوتی مان په ی ھه)39(  ڕه الپه  ڤیچ خالفین، له دۆنه ئه فتول نه  
حمود پاشای بابان  وای سلمانی مه رمانه ر داواکردنی فه سه دا له)1820(سای 

شتکی دوورو  بۆ پارزگاری خۆی گه  وه ربازی ھیندییه شکرکی سه له  به) ڕیچ(
دا سلمانی،  یه م ماوه له  ی ساکی خایاند، وه شته م گه کوردستاندا کرد، ئه  درژی به

ڵ  گه کانی کوردستانی بینی له بچووکه  ، ناوچهموس وولر،  ، ھه ، بانه ریوان، سنه مه
  ).کاندا گفتوگۆی کرد رۆک ھۆزه سه

کاتک   بات، چونکه کوردستان ناوده    ر به سهکو شارکی  ین، شاری موس وهخالف
کوردستاندا، ناوی شاری   کات به ده) ڕیچ(ی  که شته باسی گه  ری ناوبراو که نووسه

  واته کوردستان، که    ر به سهکو شاری  بات وه کی تریش دهند شار چه موس و
ی یکوردستانت کوردتیی وبۆ کان  نرخه به  گه به  کک له یهکو  کرێ وه ش ده مه ئه

  . کاربھنرت شاری موس به
     
ی پشوو باسی  که رچاوه سه ی )48-45(کانی  ڕه الپه  ڤیچ خالفین، له دۆنه ئه فتول نه
) 1872-1789(ری ئینگلیزی فرانسیس رۆودۆن چسنی  فسه کانی ئه شته گه

ڵ  گه دا چسنی له)1835( سای  له  بوو که شته و گه ئه  شتانه و گه کک له ، یه کردووه
و  ره دا به وه ره نگی مینژو مین دۆزه ری جه فسه ئه ندازیار،  ئه ک له کۆمه

ڤیچ  دۆنه ئه فتول نه.  کردووهڕووپویان  هڕووبارو  ئه و  ڕۆیشتووهکانی فورات  ناره که
 و کشانی دیجله خشه شتک بۆ نه گه(یدا  که رتووکه په  چسنی له: (لفین نووسیوتی خا

  ره کوردستانداو گرنگی موسی بۆ ئینگلته  تی ئینگلیز له سیاسه و ست به مه) فوڕات
   ).رخست ده

تی  مه ، ھهفرانسیس چسنی(ی  که رتووکه په  ی بهستن پشت به  بهخالفین   کاتک که
حملة مسح ودراسة  -فورات  و  دیجلهکانی  هڕووباری  وه کردن و توژینهڕووپو

ی خۆیدا گرنگی  که رتووکه په  له  چسنی  کات که ده  وه ، باسی ئهدا)ھري دجلة والفراتن
ت که که رده ش ده مه رخستووه، به کان ده کوردستاندا بۆ ئینگلیزه  ی له- موسو  

  . نت کوردستان داده    ر به سهکوردی و شارکی   خالفین شاری موس به
     

  لهی ناوبراو  رچاوه سه ی )92-91(کانی  ڕه الپه  ین، لهلف ڤیچ خا دۆنه ئه فتول نه
کانی  رۆکه ڵ سه گه تی له کان ویستیان دۆستایه ریکیه مه ئه: (نووست دهدا  وه ره سه
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کاندا  ستوورییه رۆکی نه ی سه)ماڕ ئوھان(ڵ  گه ن، توانییان له کوردستاندا توند بکه
زۆرجار . ن ریکا پبکه مه بۆ ئهشتکی  دا گه)1843( سای  له و دۆست  ببن به

ھۆی   بوه ئه و گرت رئه ی وه ی ئاژاوه شوه) انک له فه(کان  کریستانه  ره ابهڕی  وه کرده
دا )1846(ھاوینی  له  بۆ ونه. ی ئایینیان لک جیابوو و دانیشتوانه تکچوونی ئه

  ره و رابه کک له ر مای یه سه  ھرشیان برده) کان چووه ھه(  دانیشتووه ک له کۆمه
م  تی ئه چیه ئاژاوه(نووسی ) ڤورۆنتسۆڤ(  وه یه م بۆنه به. و چاک کوتایان ریکیانه مه ئه
).  ر بت تاوانی خۆیانه سه کیان به رچیه ھه و س ئاشکرایه موو که الی ھه  رانه ابهڕ
 و له) کوردستانی تورکیا(جیڤار   له  که) ریا. ا. س(ک  کان خۆشیان، وه ره ابهڕ
ی ورم بنردرت،  ی بۆ ناوچه وه رله یا بهڕ. ا. س(ژیا ) ورم(  له ) 1851-1865(

ه تایبه  که) کتی تیلۆکیا یه( کۆرسینردرا بۆ خوندنی   ریکاوه مه ئه ن الیه  له   ت بوو ب
) 10(  که) مارش. و. د(ھا  روه ، ھه)کی زانستی یه شوه کانی ئایین به خوندنی زانیارییه

توانی دانیش  نا که ئه  وه ئاشکرا پیان له  موس بوو به کانی ره ڕابهرۆکی  ساڵ سه 
ک  یه موو به کان ھه دانیشتوه: "مارش نووسی. ن گازانده و یی گله کوردستان لیان به

  دا به  وه یه م بۆنه کیان به یه ته زبه کردو مه ان ئهکانی ره ڕابهنگ داوای بارکردنی  ده
  ).ی جیڤار هری ناوچ به ڕوه به

  کات که ده  وه ، باسی ئه)مارش. و. د(موس  کانی ره ڕابهرۆکی  سه  کاتک که
کی گرنگی  یه گه ، به یه ھه  وه ی زۆریان لیانه گازانده یی و گلهدانیشتوانی کوردستان 

ئراق یان     ر به سهر موس  گه ئه  ، چونکه ه-سی شاری مویکوردت کوردستانتیی و
ی  گازانده و یی کان گله کان یان ئراقییه به ینووسی عاره ده  بی بوایه ارهشارکی ع
ی  گازانده و یی تی دانیشتوانی کوردستان گلهمادام نووسیو  واته که.  یه زۆریان ھه
شاری موس شارک بووه   واته موس، که کانی ره ڕابهرۆکی  سه  له  بووه زۆریان ھه

    . انی سنووری کوردست چوارچوه  له
    
  لهرتووکی ناوبراو  په ی )159-158(کانی  ڕه الپه  لفین، له ڤیچ خا دۆنه ئه فتول نه
ی )10(  ی ژماره)15(رگی  به  ی)52(  ڕه ی به الپهستن پشت به  بهو دا وه ره سه

وه ئارشیڤی(ی  بوکراوه  و و قات ڕای ئه ره سه: (دا نووسیوتی)ندی میری جۆرجیا نا
ژیانی    ، که)1878-1877(ی سانی ڕوسیا تورکیا وڕی  ھۆی شه به  ی که قییه

جۆی  و نم ش گه)1880(ی  که خته سه  انهراسان کردبوو، زست ی ھه که که خه
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 زۆر  لهوت، مات  که ئه  ست نه جگا خواردن ده زۆر  لهما،  وی پیتی نه ھشت، زه نه
  ).زۆکی بوو تووشی نه) موس(تا  ھه  وه ه)وان(  ر له الی کوردستاندا ھه

 کوردستانتیی و نووسیوتی، )ندی میری جۆرجیا ناوه ئارشیڤی(  ی که وه ئه
میری جۆرجیا  ئارشیڤیی  نده و ناوه ئه  نت، چونکه یه گه شاری موس ده کوردتیی

شارکی   قاتوقیدا، شاری موسی به کوردستان وباسکردنی زستانی ساردی  له
ندی میری  ناوه ئارشیڤی(  خات که رده ش بۆمان ده مه ئه.  کوردستانی ناوبردووه

  نت، بۆیه کوردستان داده    ر به سه کوردیی وشارکی  ، شاری موس به )جۆرجیا
 کوردستانتیی وکانی  گه به  ک له یه گه به  به  زگایه و ده ی ئه یه و ئاماژه کرت ئه ده

  . ی شاری موس دابنینیکوردت
  
ڕی  بات له خه(رتووکی  ی په)199- 198(کانی  ڕه الپه  ڤیچ خالفین، له دۆنه ئه فتول نه

بشکت   ریکه کان زانیان شخ عوبدو خه کات ئینگلیزه: (، نووسیوتی)کوردستاندا
وهزانی  پویستیان  به ز بکه کانی تردا به رۆک کورده ڵ سه گه له ندی پم  ن، ئه ھ

موزی سای  ته  له. غدا سپردرا به  کۆنسولی ئینگلیز له ر ی سه)پۆودن(  ش به کاره
) پۆودن(ی  که شته گه . و ئران چوو ره به  وه شته ناوی گه به) پۆودن(دا )1881(

گرنگرکانی کوردستانی   ی شاره زۆربه  دا به یه م ماوه ی س مانگی خایاند، له نزیکه
بۆالی   وه وشه موس، له سلمانی و  ھاته  غداوه به  ڕا، له تورکیادا گه ئران و

  ).کرماشان  ییشته تا گه کانی کوردستانی ژووروو ھه ھۆزه
لماندنی  کانی سه گرنگه   نامه گه به  له  ککه ، یه وهودکری پ ی خالفین ئاماژه وه ئه

ی )پۆودن(  خالفین نووسیوتی که  ی شاری موس، چونکهیکوردت کوردستانتیی و
کانی  ی شاره زۆربه  دا به)1881(موزی سای  ته  غدا له به  لی ئینگلیز لهر کۆنسو سه

  واته موس، که سلمانی و  ھاتۆته  غداوه به  و، له ڕاوه ئراندا گه تورکیا وکوردستانی 
  .  ناوی بردووه  یه مشوه به  کوردستان، بۆیه  له  شکه ی پ به-و شاری موس ئه
   

أقلیم (رتووکی  ی په)9(  ڕه الپه  د، له مه ئیسماعیل محه لیل دکتۆر خه. پرۆفیسۆر
) ھ(کاپتن : (دا نووسیوتی)کوردستان العراق دراسات فی التکوین القومي للسکان

  ونه که ده  ی که وییانه و زه موو ئه ھه  به  ستنیشان کردووه نیشتمانی کوردی ده
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و  تا ئه  وه بته درژ ده  وه یه)لی نده هم(  له  ی که و ھه باکووری ئه و  دیجله تی ڕۆژھه
   ). دیجله ڕووباری  ڕژته زی بچووک ده  ی که شونه

تی شاری  شی خۆرھه به  وه مه الی که ، به )کاپتن ھ(ی  یه م پناسه ی ئه گوره به
شاری   دیجله ڕووباری  ناو سنووری باشووری کوردستان، چونکه  وته که موس ده
شی پ ڕاستی  سته ری ده به  ئاوای کهڕۆژشی  ، به وه شه دوو به  بهکات  موس ده

  . ن کوردستانه پیشی پ ده چه  سته ری ده به  تی که شی خۆرھه ھا به روه ن، ھه ده
   

أقلیم (رتووکی  ی په)154(  ڕه الپه  د، له مه لیل ئیسماعیل محه پرۆفیسۆر دکتۆر خه
  ی بهستن پشت به  بهداو، )وین القومي للسکانکوردستان العراق دراسات فی التک

ة (رتووکی  ی په)26(  ڕه الپه تقریر عصبة االمم مسألة الحدود بین الترکیا والعراق لسن
) لیسترنج(  ناوبانگی جیھانی رو مژوونووسی به نووسه  کردن به ئاماژه  و به)1925

و  کوفه  یا بهن ته  ی ئراق به شهوو: (ت دا ده)الشرقیةبلدان الخالفة (رتووکی  په  له  که
ی گۆڕینی  گوره گۆڕا به ئراق ده و  زیره جه، سنووری نوان و گوترت سرا ده به

 ڕووباریر  سه نبار له ئه  له  وه باکووره  کاندا له باسییه عه می رده سه له .. کان  کاته
   ). دیجله ڕووباریر  سه کو تکریت له تاوه  وه بووه فورات درژ ده

 ن الیه  له  وه الی باکووره ی سنووری ئراق له  ستنیشانکردنه و ده ی ئه گوره به
-Guy Le Strange 1854 – نج هلیستگوی (ناوبانگی جیھانی  مژوونووسی به

و  باکووری ئه  هنو که واوی ده ته  بهپارزگای موس  موس و، شاری )1933
  وته که کم ده) 245(شاری تکریت   نموونه، بۆ  کۆتایی سنووری ئراقه  ی که شونانه

باشووری   وته که کم ده) 360(نباریش  ی ئه ، شارموس وباشووری شاری 
ھیچ   واته که. خۆرئاوای موس وهشاری موسدی پ ،  نییه  وه به عاره ئراق و  کی به یهن

باشووری  خاکیسنووری   وته نو که ده  که  کوردستانییه کوردیی وشارکی   چونکه
  .  کوردستان

   
أقلیم (رتووکی  ی په)156(  ڕه الپه  د، له مه لیل ئیسماعیل محه دکتۆر خه. پرۆفیسۆر

  ی بهستن پشت به  بهداو، )کوردستان العراق دراسات فی التکوین القومي للسکان
ة (رتووکی  ی په)28(  ڕه الپه تقریر عصبة االمم مسألة الحدود بین الترکیا والعراق لسن

  ت به کی تایبه کان گرنگییه وه ته ی نه ه کۆمیسیۆنی کۆمه: (ت دا ده)1925



512    شاری موس  ییکوردستانتمژووی 

وه به  کات که باسی ده  وه به  دات، وه ده) مالیت(ی  که خشه نه ی کۆنی  رزترین پاشما
    ر به سهش - وا ینه ، نهکر و دیاربه    ر به سهموس   که خشه ی نه گوره به،  نرخه به

  ).  ه-کوردستان
، مانای  کان خۆی باسی کردووه وه ته ی نه ه کۆمیسیۆنی کۆمه دا وه ره سه  لهی   هو ئه

ردوو  ھه نت به یه گه واوی شاری موس ده ی بوونی تهیکوردستان کوردبوون و
تی  ناری خۆرھه ڵ که گه ، له وه گرته موس ده  که  دیجله ڕووباریناری خۆرئاوای  که

کان  وه ته ی نه ه ی کۆمه که کۆمیسیۆنه  ، چونکه وه گرته وا ده ینه نه  که  دیجله ڕووباری
  ککه د یه ئامه  زانت، که ده) کر دیاربه(د  ئامه  شک له به  شی خۆرئاوا به به  موس واته

) کر دیاربه(د  کو ئستاش ئامه تاوه کوردستان وکانی باکووری  درینه  شاره  له
  .  وه ته کوردستانی ماوه وکوردی   ر به کو ئستاش ھه تاوه
   

ڕکی  ماپه  ، که(Encyclopaedia of the Orient)ت  ئینسکلۆپیدیای خۆرھه
 Tore)ناوی  رویجی به ندیازارکی بیناسازی نه ئه ن الیه  لهو،  لکترۆنی ئینگلیزییه ئه

Kjeilen) ت رشتی ده رپه سهت باکووری ئه ئینسکلۆپیدیای خۆرھه. کر  فریقیاو
وه ھهخۆر ی  پناسه   یه مشوه ، بهو ناسنت ئاوا دهڕۆژدانیشتوانی   ڕاست به تی نا

ژیت  سی تدا ده ملیۆن که) 1.3(ی  نزیکه ئراق و  له  شارکه: (کات شاری موس ده
ناری خۆرئاوای  که و خۆرئاوای باکووری وت  وته که موس ده). مندن خه 2005(

کی زۆری  یه مینه ڵ که گه م له م کوردن، به که ی یه پله  هدانیشتوانی موس ب.  دیجله
   ).تورکمان  کی بچووکتر له یه مینه که  دون، وه بی ده ره عا  به  له که ئاشووری فه

 ی پله  به  ی که دانیشتوانی موس وه ت، به ی ئینسکلۆپیدیای خۆرھه و دانپدانانه ئه
،  ه-ی شاری موسیکوردستانت کوردتیی وکی تری  یه گه و به کوردن، ئاماژه م  که یه
کی  یه وه ته نه    ر به سهی زۆری دانیشتوانی شارک  بهزۆر  کاتک که ی وه ر ئه به له

 کاتکدا  له  وه ئه،  یه وه ته و نه ھی ئه  وه دنیاییه به  و شاره ئه  وکاته دیاریکراو بت، ئه
 ست رده رو سه ی داگیرکه  وه ته نه ن الیه  له  رهو شا ر بتوو باری دیمۆگرافی ئه گه ئه
  ! درابت وی گۆڕینی نه ھه

       
  ی نیشتمانیی کوردستان، له رۆکی کۆنگره ال، سه واد ئیبراھیم مه دکتۆر جه

ۆ   مکه وه  که وتارکدا  لهدا، ) کۆنگره(ی )14(  ی ژمارهی ک و ده یهکانی  ڕه الپه ب
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    ر به سه) پارتی نیشتمانیی تورکمانی و تورکمان ئیلی(رتی کی دوو پا یه یاننامه به
الشرق ( ی ڕۆژنامهی )30.10.1999( ڕۆژیی  ژماره  له  ی تورکمانی، که ره به

یان - زۆری خاکی باشووری کوردستان  ره ی ھه و، زۆربه وه دا بوکرابووه)االوسط
) ر ڤۆن ھامه(مساوی  نه مژووناسی ناوداری: (، نووسیوتی  خاکی خۆیان دانابوو  به
  ر له لی کورد ھه جکانی گه نیشته: دا نووسیوتی)مژووی درین(رتووکی  په  له
  ڕاست به ریای سپی ناوه ده ڕۆخیتا   وه شه ریای ره ده  زون، له ریای قه نداو تا ده که

ۆ  ڕاستکی ھ  به   وه شه روونه نده سکه ئه  ، لهروون نده سکه ئهو  نه ده ی ئه  ئاراسته ب
  ).غدا به تی ڕۆژھه  له  ڕباتیه و زه دره دی بۆ به ڕاستیھکی   به  وه وشه له موس و

واد  نیا دکتۆر جه س ته که  رو تاکه نووسه  تاکه  بم که  وه ئه  تا پویسته ره سه
رو  گینا گشت نووسه نت، ئه مساوی داده نه  ر به ال، مژوونووس ڤۆن ھامه ئیبراھیم مه

م  به  مسایه کی نه خه ی وه ر ئه به له، ن به دهی مانی ناو ئه  مژوونووسانی تر به
 ر ڤۆن ھامه(  ی که مژووناسی ناسراو و سنووره دواتر ئه.  مانییه ی ئه که زمانه

  به  واته که .خۆ  گرته ، شاری موس ده کشاوهبۆ کوردستانی ، )1774-1859
و  ی ئه و بۆچوونه ئه  ، بۆیه  شارکی کوردستانییهو شاری موس بۆچوونی ئه
 کوردتیی کوردستانتیی وک بۆ  یه گه کو به کرت وه ، ده ناوداره  مژوونووسه

   .کاربھنرت به  که شاره
   

  به داو،)الشبک الکورد المنسیون(رتووکی  ی په)54(  ڕه الپه  ت، له وکه د شه حمه ئه
تی  وه مژووی ده(رتووکی  می په رگی چواره ی به)28( ڕه الپه  ی بهستن پشت به

) ر ڤۆن ھامه( مساوی نه/مانی ی مژوونووسی ئه)دولة العثمانیةتاریخ ال -عوسمانی 
دانیشتوانی شاری موس به کوردی : (ت ده  مانییه ئه  ره و نووسه ئه  نووسیوتی که

کانی  زمانه  کوردن به  که ش وه ڕای ئه ره ، سهکوردن وموویان  ھه و ن که ده سهق
   ).ن که ده تورکی قسه فارسی و بی،  عاره
ڤۆن ( مساوی نه/مانی ئه مژوونووسی ناوداریی  واھی دانه گه و و دانپدانان ئه

کی  یه گه موویان کوردن، به دانیشتوانی موس ھه  ی که وه ، به)1859- 1774 ر ھامه
 ی وه ر ئه به له. ی بوونی شاری موسینکوردستا بوون وبۆ کورد   نرخه کجار به یه

ی یکوردستان موس وی شاری یباسی کوردت   ڕاشکاوانهری ناوبراو زۆر  نووسه
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ر  سه ی زۆرتری له وه کردنهڕوونناکات   وه پویست به  کات، بۆیه ده  و شاره بوونی ئه
   .بدرت

    
  خۆیدا وتارکی  له  ییه،نس ڕه ناوبانگی فه تناسکی به ھهڕۆژ  تۆماس بوا، که  بابه

  له  وه ه)سن خۆشناو حو شید ڕه( ن الیه  لهکه ) ی ئیسالمدا سایه  کورد له(ناوی  به
 ی ڕۆژنامه  ی )11(ڕه  له الپه  مدا که که شی یه به   له  ،کوردی و  به  کراوه  وه بییه عاره

،  وه ته راوهدا بوک)6.9.2005( وتی ڕکه، ممه سشه ی)1908(ی ژماره )بات خه(
نو   ی ئیسالم ھاته)ز638(سای ) وان له حه(و )تکریت(داگیرکردنی   به: (نووسیوتی

و  ئه و ڕێ وته و موس که ره قاس به وه عدی کوڕی سه  خاکی کوردستان، که
  ).جن کورد تیایدا نیشته  ی داگیرکرد که ناوچانه

 بوون وی یی تری کوردستانک یه گه تۆماس بوا نووسیوتی، به  بابه  ی که وه ئه
  ری ناوبراو شاری موس به نووسه  نت، چونکه یه گه ی شاری موس دهیکوردبوون

دهیشارکی کوردستان داگیرکردنی  به  کات که ده  وه باسی ئه  نت، کاتک که ی دا
یش - قاس عدی کوڕی وه ، سهکوردستان وناو خاکی   لوان ئیسالم ھاته حه و تکریت

کانی تکریت،  س بوا شارهکانی تۆما ی قسه گوره موس رۆیشت، به و شاری ره به
  . موس شاری کوردستانین و لوان حه
  
ی )47(  ڕه الپه  گورجی له تناسی ڕۆژھهلبرت میخائیلۆڤیچ مینتیشاشڤیلی،  ئه
دا )ران گوزه و  ڕۆشنبیریئابووری، - تی یه ۆمهندیی ک ی پوه کورد کورته(رتووکی  په
 –ت  س ویالیه  تی عوسمانی ئراق بریتی بوو له ئیمپراتۆریه ڕووخانیپش (: ت ده
شاری موس   ی دواییدا بوو که مه ناو ئه کوردستانی ئراق له. و موس سرا غدا، به به
 ڕوسی  ڕیده واھی گه گه  مدا، به ھه ی نۆزده ده ڕاستی سه ناوه  له. ندی بوو به مه
زیبژیان  و جو ئه ب، تورک، ئاسوری  ره دا کورد، عا م شاره ن، له .ز. ن ی– 

   ).س بوون زار که ھه 30ی  موو نزیکه ھه
کی تری  یه گه کات، به باسی ده) لبرت میخائیلۆڤیچ مینتیشاشڤیلی ئه(  ی که وه ئه

و باسی  ئه  ستمان، چونکه ده  خاته ی شاری موس دهیکوردبوون بوون وی یکوردستان
ند  به یش مه- و شاری موس ه)تی موس ویالیه(کوردستانی ئراق   کات که ده  وه ئه

بی  عاره  شزانین که ده . ه)باشووری کوردستان(ختی کوردستانی ئراق  یان پایته
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ئراقی   به) تی موس ویالیه(زۆری باشووری کوردستان  شۆڤینی، دوای لکاندنی به
  کوردستانی ئراقی داھنا کهی  دا زاراوه)16.12.1925( وتی ڕکه  له  وه به عاره

وه ، )تی موس ویالیه(ی باشووری کوردستان  وه گرتنه ه، بۆ شونڕامیارییکی  یه زارا
  وه رئه به له،  کوردستانه  که نیشتمانک  یه خاک وک  یهدوو ناوی جوگرافین بۆ   که

کی موو کورد ھهرشانی  رکی سه ئه  جوگرافییه  م دوو ناوه ی ئه وه زیندووکردنه
   . کانی دوژمنانه ونه چاکردنی خه به  ھا زینده روه ، ھه هک مه ئه  دسۆزو به

    
ی ناوبراو  رچاوه مان سه ی ھه)144(ڕه  الپه  له لبرت میخائیلۆڤیچ مینتیشاشڤیلی، ئه
م  دا سوتانی تورک مورادی سیه)1583( سای  له: (نووسیوتی دا وه ره سه  له
میر  رداری کوردی موکری ئه سه  کی فراوانی کوردنشینی دا به یه وای ناوچه رمانه فه
  ).  راغه ھتد تا مه..... ولر  زوور، ھه موس، شاره(گ  به

زوورو  کانی موس، شاره شاره  خۆڕا نییه  م له سوتانی عوسمانی مورادی سیه
  شک له به کورد و خاکی  به  ، دیاره)گ میر به ئه(میری موکری   دات به ولر ده ھه

و  ولر کانی موس، ھه ھا مینتیشاشڤیلی گورجی شاره روه زانت، ھه کوردستانیان ده
موس،   و ناوچانه مادام ئه. بات کی فراوانی کوردنشین ناوده یه ناوچه  زوور به شاره

کوردیی شاری   که شاره ر س ھه  واته ی کوردی بن، که زوور ناوچه و شاره ولر ھه
 کوردبوون وکی تری  یه گه به  بته ش ده مه ئه .شووری کوردستاننبا    ر به سه و

تی  بابه  تی که تایبه شاری موس به و گشتی به  و شارانه ی بوونی ئهیکوردستان
  . یه ئمه
   

ی ناوبراو  رچاوه مان سه ی ھه)206(  ڕه الپه  مینتیشاشڤیلی، لهمیخائیلۆڤیچ لبرت  ئه
ی سیستمی  ر بناغه سه سیستمی کارگی ئراق له(: نووسیوتی دا وه ره سه  له

موو ئراق  دا ھه)1918( سای  لهر  گه ئه. ند ی سه شه کارگی کۆنی عوسمانی گه
رشتی ئینگلیز  رپه وا پاش دانانی سه دا، ئه)رم ھه(ت  ر س ویالیه سه شبووب به دابه

) و سلمانی ولر س، ھهرکوک، مو که(چواریان   ، که)لیوا(پارزگا ) 14(  بوو به
   ). وه گرنه ی کوردنشین ئه ناوچه

ولر،  ، ھه)دھۆک+موس(موس (کانی  بۆ جارکی تریش مینتیشاشڤیلی شاره
کی  یه ناوچه  که بات، مادام ناوچه ی کوردنشین ناوده ناوچه  به) سلمانی رکوک و که
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کوردیی شاری   وه ه-شاری موس  موویان به کانیش ھه شاره  واته کوردنشین بت، که
   .خاکی کوردستانن    ر به سهو 
  
ی  رچاوه مان سه ی ھه)271-270(ڕه  الپه  لبرت میخائیلۆڤیچ مینتیشاشڤیلی، له ئه

ند ھیدرۆ  ی کوردستانی ئراقدا چه ناوچه  له: (نووسیوتی دا وه ره سه  لهناوبراو 
 سای  لهی موس،  ناوچه  هل،  ر دیجله سه له  شنه مچه به.  کنیکی دروستکراوه ته
ک بۆ  روه ھه  ی ئاو، که وره مباری گه زراندنی عه دامه ستیانکرد به دا ده)1966(

  ). یداکردنی وتیش پویسته با په ھا بۆ کاره روه ، ھه کشتوکاڵ پویسته
کانی کوردستانی ئراق  ناوچه  له  کات که ده  وه مینتیشاشڤیلی باسی ئه  کاتک که

ی موس  ناوچه  له  ر دیجله سه کنیکی له ند ھیدرۆ ته دا چه)کوردستان باشووری(
وه کوردیی و شارکی   ری ناوبراو شاری موس به نووسه  که  ، مانای وایه دروستکرا

  به عاره  زانین که ش ده وه ئه. زانت ده) کوردستانی ئراق(کوردستان     ر به سه
بری  ی کوردستانی ئراق له تی خۆیان زاراوه هستی تایب به کان بۆ مه رسته پهز گه ڕه

ر  دوو ناوی جوگرافین ھه  ھنن، که کارده به) تی موس ویالیه(باشووری کوردستان 
کو  ش وه مه کرت ئه ده  بۆیه. کارھاتوون وتی کورد به خاک وبۆ   وه کۆنه  له
   . ی بوونی شاری موس دابنرتیکوردستان کوردبوون وکی تری  یه گه به

    
ی ناوبراو  رچاوه مان سه ی ھه)274(ڕه  الپه  لبرت میخائیلۆڤیچ مینتیشاشڤیلی، له ئه
ویی  و ژووری زه ره به  ره شی ھه پی خۆی به به: (نووسیوتی دا وه ره سه  له

وه وا باشتر به ینه پارزگای نه –کوردستانی ئراق  رچی  ھه) وی ی زه%53(  کارھنرا
لک   وه ، به یهڕاستیم  ئه(کاردێ  وی به کی زه یهدا س لره  وه ، ئه رکوکه ای کهپارزگ

   ). وتی زۆره نه  ویی ئره زه که   وه درته ئه
ی بوونی شاری یکوردستان کوردبوون وکی تری  یه گه دا مینتیشاشڤیلی به لره

ک که ده  داته مان ده- موسزگای نه  ست، کاتو(وا  ینه پار کی  به  به) دھۆک موسش
ه  که  دا نییه وه گومانیش له. بات ناوده) باشووری کوردستان(کوردستانی ئراق    ب
  ، بۆیه کوردستانه    ر به سهشاری موس  ڕوسیی ناوبراوی ر بۆچوونی نووسه

  . کات باسی ده  یه مشوه ر به نووسه
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ی  رچاوه مان سه ی ھه)276(ڕه  الپه  لبرت میخائیلۆڤیچ مینتیشاشڤیلی، له ئه
تی کشتوکاڵ بۆ پنج  زاره دا وه)1976(سای  تای ره سه  له: (ناوبراودا نووسیوتی

وا،  ینه نه(پارزگاکانی  کانی باکووری ئراقدا له  دارستانه  ی له وه ساڵ داربینه
  م بیاره س له به مه. کرد غه ده دا قه)دھۆک رکوک و کهولر، سلمانی،  ھه

سانی   نگی دژی کورددا له سانی جه  له  بوو که  و دارستانانه ی ئه وه زیندووکردنه
  ).ناو برابوون دا له)1961-1974(

  به) دھۆک رکوک و کهولر، سلمانی،  وا، ھه ینه نه(کانی  مینتیشاشڤیلی شاره
باکووری   ی که وه دنیاین له و زانین ده  وه مووشمان ئه ات، ھهب باکووری ئراق ناوده

 و رام مه پناوی  لهب  رستانی عاره پهز گه ڕهم  ، به ه)اشووری کوردستانب(ئراق 
کوردیی و شاری موس شارکی   واته ، که یان گۆڕیوه که ندی خۆیان ناوه وه رژه به

  .  باشووری کوردستانهخاکی     ر به سه
        

ی ناوبراو  چاوهر مان سه ی ھه)299(ڕه  الپه  لبرت میخائیلۆڤیچ مینتیشاشڤیلی، له ئه
زیادبوونی   یان پیشاندا که وه ئه  رژمرانه م سه ئه: (نووسیوتی دا وه ره سه  له

له ی وت  چترین ناوچه و چ ده و دادت%) 2- 1.5(نوان  ئراقدا له  دانیشتوان له
 موس وی نوان  ناوچه  لهتی  تایبه ، به کوردستانی ئراقه  وه دانیشتوانییه ڕووی

  ).کدارکو که
شارکی  مینتیشاشڤیلی، شاری موس  ڕوسیری  کانی نووسه ی بۆچوونه گوره به

ری ناوبراو شاری موس  نووسه  ، چونکه باشووری کوردستانه    ر به سهکوردیی و 
باسی دانیشتوانی کوردستانی ئراق   کهنت، کاتک  ی دادهیشارکی کوردستان  به

 موس وردوو شاری  ی نوان ھه ، ناوچهو کات ده) باشووری کوردستان(  واته
  . نت ی دانیشتوان داده چترین ناوچه  رکوک به که
      

ی ناوبراو  رچاوه مان سه ی ھه)304(ڕه  الپه  لبرت میخائیلۆڤیچ مینتیشاشڤیلی، له ئه
ندی  به مه  له%) 39(شی دیاری دانیشتوانی کورد  به: (نووسیوتی دا وه ره سه  له

) ولر ھه سلمانی ورکوک،  موس، که(وار پارزگای باکووری ئراقدا کارگی چ
  ). وه گردبوونه
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 سلمانی ورکوک،  موس، که(کانی  بۆ جارکی تریش مینتیشاشڤیلی شاره و دیسان
 کوردتیی وکی تری  یه گه ش به مه کات، به ده د ناوزهباکووری ئراق   به) ولر ھه

کمان باش  موو الیه ھه  وت، چونکه که ست ده ده مان- ی شاری موسیکوردستانت
س   کوردستانی ئراق که و میی ئۆتۆنۆ باکووری ئراق، ناوچه  زانین که ده

وه بۆ  و ن مووی داتاشراوی عروبه ر ھه ھهک ناوی جوگرافی،  ن نه ڕامیاریی  زارا
  . وه رنه ان بهیی-بیر کوردستان کو ناوی باشووری کوردستان له کار دن تاوه به  وه ئه

    
تکی کوردی  وه ده(رتووکی  ی په)48-47(کانی  ڕه الپه  رمیانی، له ئاسۆ گهر  نووسه

دا )24.7.1923(  یمانی لۆزان له په: (نووسیوتی ،)یان سیستمکی فیدڕای خۆ ربه سه
کاندا  عوسمانییه ئینگلیز ورانی  نوان نونه ستراو گفتوگۆ له شاری لۆزان به  له
بوو ھی ) ونوت ئین عیسمه(تی تورک  رایه ی نونه سته رۆکی ده سه. تی پکردس ده

، وتووژکی زۆری  هوتن ڕککهم  خاکی ئه .بوو) رزۆنولۆرد ک(ئینگلیزیش 
.  شاری موس بووه کورد وی  ویش کشه ، ئه وتووه و ئاۆزی تکه خایاندووه

 عوسمانی ور خاکی  سه  تهرکوک بخر که موس ورمی  یانویست ھه کان ده تورکه
ند  ر چه به بوو، له ده قایل نه  وه ئینگلیزیش به. کاندا بت تی عوسمانییه سه ژر ده له

  :ش گانه و به لماند، له یسه رچاو و ئاشکرا ده ی به گه به  به  ک که ھۆیه
 . ی کوردن که موو دانیشتوانه ھه و  کوردهھی   وه که الیه  له  رمه م ھه ئه -1
جۆرێ  ھیچ  به  ز، بۆیه و پیترۆل  له  په  که رمه ھه  وه کی تریشه الیه  له -2

   ). وه کانه ستی عوسمانییه ده  نه بوون بیده ده قایل نه  وه به
و  رمکی کوردییه ھه) تی موس ویالیه(  که رمه کان ھه ریتانییه بۆچوونی به  به

و  ی ئهیکوردستانت کوردتیی وکی  یه گه به  بته ش ده مه ی کوردن، ئه که دانیشتوانه
  واته ی بت، کهیکوردستان کوردیی وتکی  ویالیه  که ته ویالیه  ، کاتکیش که ته ویالیه

و ، شاری  وه یشه- شاری موس  به  ته و ویالیه ر به کانی سه واوی شاره ته کوردیی 
تی موس  ویالیه کوردستان وباشووری   باشووری کوردستانن، چونکه    ر به سه

  .کارھاتوون وتی کوردان به خاک ودوو ناوی جوگرافین بۆ 
    
جگری  کوردستان وی پارتی دیموکراتی )14(رپرسی لقی  و گۆران، به سره خه 

دا، )موس پارزگای له کورد (رتووکی  ی په)106(ڕه  پارزگاری موس، له الپه
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سای  مووزی  ی ته)25(که له ) اکسۆنج(ریتانی  ی به ڕیده کات که گه وه ده باسی ئه
ی  که ی دانیشتوانه یه باسی پکھاته م شوه و به ردانی موسی کردووه دا سه)1797(

م  گرتووه، به خۆوه  ئایینی له  ھا ڕهجۆ و شاری موس په له دانیشتوان: (وهکردو
  ).کرد: (ن کان پیان ده به ره عای دانیشتوانی کوردن که  زۆربه

ی دانیشتوانی  زۆربه  که) جاکسۆن(ریتانی  ی به ڕیده ی گه که ی بۆچوونه رهگو به
    ر به سهکوردیی و بات، شاری موس شارکی  کورد ناوده  شاری موس به

    ر به سهی  که ی دانیشتوانه ک زۆربهر شار ھه  ، چونکه باشووری کوردستان بووه
  بهم  بت، به ده  یه  وه ته و نه ر به سه  و شاره ئه دنیایی به  وه ک بت، ئه یه وه ته ر نه ھه
ی  وه ته نه ن الیه  له  وه بووبته تووشی گۆڕینی باری دیمۆگرافی نه  و شاره ئه رجک مه
کانی موس،  شاره  ک له ر یه ھه  ت به باره سه.  که شاره ری ست و داگیرکه رده سه
، )وال جله(  ، گوه عدیه سان، سه ، جه دره خمور، به قین، مه نگال، خانه رکوک، شه که
موویان شاری  ی تر ھه ندین شارۆچکه چه و لی نده مه، رقی شهلی  ربی، عه لی غه عه

کوردکیشیان   ت تاکه نانه ر بتوو ته گه باشووری کوردستانن، ئه    ر به سهکوردیی و 
وتی کوردستان  د وکورر خاکی  سه موویان له م ھه که یه  من، چونکه تیادا نه

 ی تووشی شاوی دڕندانه  شارانهو  موو ئه ھه ی وه ر ئه به لهم  دروستکراون، دووه
   .ر داگیرکه و بی شۆڤینی ن عاره الیه  له،  وه بکردن بووینه عاره هب

   
  کوردستان له(رتووکی  می په که شی یه ی به)97(  ڕه الپه  و گۆران، له سره خه

ی  زارییه ھه) 10(  شکره و له کی ئه یه رکرده سه  فۆن که ینه زه: (تی، نووسیو)مژوودا
دا تپه  به  که  یۆنانی بووه ھرشی (یدا  که مژووییه  رتووکه په  ، له ڕیوه کوردستان

  هو  دیجله تی ڕۆژھه  وته که ی ده و وته راپای ئه سه  که  وه گته دا ده)کوروش
ن یان، شارهرم کانی گه رمه ھه  واته( وتی میدیا   به) زوور، سۆران تا بانی ئرا

  ).  ناوبراوه
ی یۆنانی بۆ سنووری کوردستانی  رکرده سه  ی که یه و پناسه ی ئه گوره به

 ری یان به   دیجله ڕووباریتی  ناری خۆرھه که   وته که وا که ده ینه ، شاری نه کردووه
  که  ئاشکرایه  ، چونکه کوردستانه  ن، دهیشی پ- پی شاری موس چه  سته ده

   . وان بووه ش وتی ئه تی دیجله ، خۆرھه و کان کورد بووینه میدییه
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  کوردستان له(رتووکی  می په که شی یه ی به)188(ڕه  سرۆ گۆران، له الپه خه
 کان به ی یۆنانیه زار سواره ھه) 10(شکری  کات له: (نووسیوتی) مژوودا

ڕی،  تپه)  فۆن کاردۆخیان پده ینه زه (کان  وتی کورده  فۆن به ینه تی زه هرکردای سه 
فیه کان وتی ئستای کوردستانیان له مه یۆنانییه و ده ئه وه کردبووه دوو  باری جوگرا

   :وه وره ی گه ناوچه
باکورو  له  وره گه ڕووبارینوان ی  ناوچه م رجه سه: وتی میدیا -1

 .وه گرته ی ده ئاواوهڕۆژ باشورو زی دیجله له  پۆتامیا لهکانی میسۆ شته ده
کانی  ئاواییهڕۆژره  ڤه ده و ی وان ریاچه ی نوان ده ناوچه: وتی کاردۆخی -2

   ).وه گرته باشوری ده  باکورو شاری ئستای موس له  وان له
رو  هفس ئهی )فۆن ینه زه(مژوونووسی یۆنانی ی  کردنه ستنیشان ده و ی ئه گوره به
و،  دا ژیاوه)ز.پ354-430(سانی نوان   له  ، کهزاری ھه) 10(  یشکر لهی  رکرده سه

  شاره  له  ککه ، شاری موس یه ڕیوه کوردستاندا تپه  به دا)ز.پ401(سای   هل
ه  دیجله ڕووباریکان  یۆنانییه ک الیه  له  کانی باشووری کوردستان، چونکه گرنگه  ب

ه  وه تریشه کی الیه  له و نن تی میدیا دادهئاوای وڕۆژ سنووری    شاری موس ب
ی یی کوردستان گه ش گرنگترین به مه ئه. ن به وتی کوردان ناوده    ر به سهشارکی 

   .ڕوو ته فۆن خستوویه ینه زه  که  یه و شاره ئه تییبوون و کورد
      

القضیة الکوردیة في (کی رتوو ی په)55(  ڕه الپه  حمود عیسا، له دکتۆر حامد مه
: دا نووسیوتی)2004-1914العراق من االحتالل البریطاني الی الغزو األمریکي 

و  زرابوو له حمود دامه شخ مه  ڕامیاری ڕاوژکاری  به  ر نۆئیل که مجه(  سلمانی 
تکی کوردی  وه زراندنی ده ی دامه بیرۆکه  ویش لۆرد کیرزۆن، داکۆکییان له دوای ئه

دا چوو بۆ )1919(سای  تای ره سه  لهکاتک ویلسۆن   بوو که وه ر ئه به ر له ھه. کرد ده
و  ریتانیدا رشتی به رپه ژر سه لهئراقی تی  وه زراندنی ده ن بۆ داواکردنی دامه نده له
تی  زۆن دژی لکاندنی ویالیهوردا لۆرد ک وه ، له وه یش بگرته-تی موس واوی ویالیه ته

  تی کوردستان که وه ر ده سه  بخرته  باشتری زانی که  و، به و وته هموس بوو ب
 نابت  ھا نۆئیل پی وابوو که روه دروستکردنیدا بوون، ھه وی ھه  لهوکاتیدا  له
پی وابوو  و  زرت تکی تیادا دامه وه ت دهب ده و ش بکرت واوی کوردستان دابه ته
  : دی بته  انهڕگایم  کرت به ده
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 .کوردستان  تی تورکی له سه ده رکردنی ده -1
 .کردنی کوردستان ش نه دابه -2
 کورد ویی نوان  وه ته وڵ بدرت سنووری ھی نه ی توانا ھه گوره به -3

  .بکرت چاو ڕهب  ره عه
دژی ) رزۆنولۆرد ک(  کات که ده  وه باسی ئه ،عیساحمود  مهدکتۆر حامد   کاتک که

شکردنی ھیچ  ڵ دابه گه یش له)ر نۆئیل مجه(و،   بوووهتی موس لکاندنی ویالیه
 واوی ته  بهیان -تی موس وان ویالیه ئه  لمنت که یسه ، ده بووه شکی کوردستان نه به

  که ته واوی ویالیه ته  ویستوویانه  ، بۆیه نیشتمانی کورد زانیوه خاک و  به  وه کانیه شاره
) رزۆنولۆرد ک و ر نۆئیل مجه( وان ئه  کهی  و کوردستانه ر ئه سه  وه بخرته

تی  مادام ویالیه. بۆ کورد دروست بکرت  وه کانه ئینگلیزه ن الیه  له  ستیان وابووه به مه
شاری موس شارکی   که  دا نییه وه ی بت، گومانیش لهیتکی کورد موس ویالیه

  .  باشووری کوردستانه    ر به سهکوردیی و 
      

و دا وه ره سه  لهرتووکی ناوبراو  په  ی)615(ڕه  الپه  ، لهعیسا حمود مهدکتۆر حامد 
   :رتووکی ی  په)214(  ڕه الپه  ی بهستن پشت به  به

(Y. de V. Loder, The Truth about Mesopotamia, Palestine and Syria) 
می  که یهڕی  دوای شه  تی موس له کانی ویالیه ئیتنۆگرافییه  رژمره سه: (نووسیوتی
سن  که) 209.820(موس   ی کورد له کان ژماره ئینگلیزیه   رژمره پی سه جیھانی به

کان کورد  کییهتور  ی ژماره گوره چی به سن، که که) 170.663(ب  ره ھا عا روه ھه
  ). سن که) 28.000(بیش  ره عا و  سن که) 140.000(

 ی ژماره  لهی کورد  تورکیدا ژماره و ریتانی کانی به رژمره ردوو سه ھه  دا له لره
  کان له ریتانییه به  وه دنیاییه ی به وه ڕای ئه ره موس، سه شاری   له  ب زۆرتره عاره

  بووینه نیاز به  ، چونکه وه م کردۆته و ھی کوردیان که بیان زیاد کردووه ی عاره ژماره
ھا  روه بلکنن، ھه  وه بییه ئراقی عاره  به) باشووری کوردستان(تی موس  ویالیه
ی  ژمارهمان کاتدا  ھه  لهو  وه کردۆته م ی کوردیان که ژماره  کانیش له تورکه

   .  وه رزکردۆته تورکمانیان به
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ی )83(ڕه  حمانی قاسملو، له الپه بدوله ھید عه مری کورد، شه ی نه رکرده سه
پشت   بهو،  )ابووریئ و کی سیاسی یه وه کوردستان و کورد لکۆینه(رتووکی  په
 نووسینی له دا ) وه ره تی ده سیاسه و وت نه(رتووکی  ی په)80(  ڕه پهال  ی بهستن به

ه: (ت ، ده زمانی چیکی نووسراوه  به  که) برووکس. أ( ری چیکی  نووسه   وت
نیو ملیۆن کوردی   سندکرد، که ریتانیای په وستی به ریکا ھه مه کانی ئه کگرتووه یه
ش خۆ ربه سهتکی  وه ناب ده و  کان دابن رمانی تورکه ژر فه هندی موس ناب ل به مه

  ).زرنن دابمه
 کوردستانتیی وکی تری  یه گه کات، به ری چیکی باسی ده نووسه  ی که وه ئه

تی موس  و باسی نیو ملیۆن کوردی ویالیه ئه  ، چونکه ه-شاری موس تییکورد
وستی  و باسی ھه ھا ئه روه ب یان ئراق بکات، ھه باسی عارهی  وه ب ئه کات به ده
نیو ملیۆن   ی که وه کات، به ریتانیا ده وستی به ھه  پشتیوانی له  کات که ریکا ده مه ئه

ی خۆ ربه سهتکی  وه نابت ده) باشووری کوردستان(تی موس  کوردی ویالیه
ر خاکی  سه کان له کورده  نده رچه ھه  ت کهن یه گه ده  وه ش ئه مه بت، ئه کوردییان ھه

 ڕگایم  ، به ه)تی موس ویالیه(  واتهباشووری کوردستان   ژین که خۆیاندا ده
وه یی کوردییان ل دهخۆ ربه سهتی  وه زراندنی ده دامه   تی موس به کو ویالیه گیرێ، تا

  .بلکنن  وه بیه ئراقی عاره
  

کوردستان و (رتووکی  په  ی)227- 226(کانی  ڕه الپه  نی، له ده سنی مه ر حو نووسه
: نووسیوتی ،)271(  ڕه الپه  وتۆته چاپی نودا که  له  ، کهدا)تان وه ئیستراتژی ده

  ، له رخ بووه ھاوچه) عید شخ سه(و )مال فا که مسته(ڵ  گه له  ھرۆ، که نه  واھیر الله جه(
بیرو   وه رانه روه دادپه  و به بینانه ڕاستی دا زۆر)تاریخ جھان  نگاھی به(رتووکی  په

و  )عید شخ سه(رپابوونی شۆڕشی  کانی به  ر ھۆکاره سه بۆچونی خۆی له
مال  ی که ییانه زه ی ب به)ت سیاسه(زرنگکاری   کارھنانی گورزی کوشنده به
 سای  له: (نووس کاو ده کان باس ده ی شۆڕشی کورده وه تاتورک بۆ دامرکاندنه ئه
ستی  گرنگ ده و زن کانی تورکیادا شۆڕشکی مه نهکوردنشی  نده به مه  دا له)1925(

نوانی  له) موس(ر  سه له  بارودۆخک دابوو که  له ڕاست  و شۆڕشه ئه. پکرد
کی کوردنشین  یه ی موس ناوچه خودی ناوچه.  سازببوو تورکیادا ھه و ئینگلیس

  ).سترابۆوه شۆڕشی تورکیا به و نکا ی کوردنشینه ناوچه  به  که بوو
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کی  یه رکرده سه  ، کاتک که ره کاریگه و ی کورد و کوردستانی زۆر گرنگ مهبۆ ئ
رۆکی ھیندستان،  رو سه کهڕزگاری )ھرۆ نه  واھیر الله جه(کو  جیھانی ناوداری وه

  که کاتک زانین موو ده ھه. تکی کوردنشین ناوببات ویالیه  تی موس به ویالیه
کانی  موو شاره ھه  وه دنییاییه به  وکاته تکی کوردنشین بت، ئه ویالیه ی موست ویالیه
 کوردیی وشاری )  دیاله سلمانی ورکوک،  ولر، که موس، دھۆک، ھه(  که ته ویالیه

ھرۆ،  ی ناوداری ھیندستان نه رکرده ش سه مه به. باشووری کوردستان  شکن له به
ۆ  و شاره ی ئهیکوردبوون بوون وی یردی کوردستان گهکی تری ب یه گه به مان ب
موس و ی شاری یکوردستانت کوردتیی وکانی  نامه گه رمانی به ر خه سه  خاته ده

   .تی موس ویالیه    ر به سهتری کانی  شاره
 

  نییه رمه ئه ک ه چه ڕه به  تناس، دکتۆر ئارشاک پۆدیان، که ھهڕۆژ مژوونووس و
کی  یه وه لکۆینه  ، که)کاندا بییه ره عا  رچاوه سه له کورد (رتووکی  ی په)177(  ڕه الپه  له
شکی سروشتی خاکی  به داڕاستیله   ، که بیعه ڕهدیار : (نووست ده  کادیمییه ئه

زۆری   ره ی ھه زۆربه تدا ڕه بنه  لهک پشتریش گوتمان،  ، وه کوردستانه
   ).ی کوردن که دانیشتوانه

شکی خاکی  به)  بیعه ڕهدیار (  ی که وه نی به رمه انپدانانی مژوونووسی ئهد
  ، چونکه ه-ی شاری موسیکوردبوون بوون وی یکی کوردستان یه گه ، به کوردستانه

 موس وم دوای داگیرکردنی شاری  ، به ه)موس(ر شاری  ھه  بیعه ڕهدیاری 
موس   بی ئیسالمی، بۆ نموونه شیاکانی عارهمیلی ن الیه  لهکانی تری کوردستان  شاره

  و بۆتان به )ر زه دیار مه(  به  و رقه )کر دیاربه(  د به و ئامه ) بیعه ڕهدیار (  کرا به
ھا  روه ، ھه...و ھتد)معمورة العزیز(  و ئازیغ به)ر بن عومه  زیره یان جه  زیره جه(

  یهڕاستیو  ر ئه سه ختیان له ان جهک هییب عاره و ئیسالمی  ی زۆری مژوونووسه ربهزۆ
دا وتانی )کتاب تقویم البلدان(رتووکی  په  لفیداء، له بو ئه ئه:  ، بۆ نموونه وه کردۆته
 له  بریتی بووه  زیره رمی جه ھه: ن مانه ئه  دات که رمدا نیشان ئه ناو پنج ھه کورد له

   ).د ئامه(کر  ی به، دیار)موس(  بیعه ڕه، دیاری ) رقه(ر  زه دیاری مه 
     

ی )196(  ڕه الپه  تناس، دکتۆر ئارشاک پۆدیان، له ھهڕۆژ مژوونووس و
 و  م وته ی حه ده ردوو سه وان ھهن له: (نووست ، دهدا وه ره سه  لهرتووکی ناوبراو  په
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ڵ  گه ویان له ندی پته کان پوه ئابووری، کورده و  ڕامیاریھۆکاری   هر ل به و م یه ده
ش زۆرجار  ندیانه و پوه ئه. ست ت به الفه ری خه النی تری ژر سبه گه ب و عاره

. کاندا به ره عا  ڵ ھۆزه گه پکدادان له و تی رمایه ر باری ملمالنی ھه هس  یخستنه ده
یان  کانی دیکه ناوچیاو شونه موس وکان  به ره عا  که  وه درته ش ئاوا لک ده وه ئه

 کوردی   لهش زیانکی زۆری  مه وێ ئاکنجی بوون، ئه ک ھۆزیان له یه ارهداگیرکرد، ژم
   ).دا و ناوچه دانیشتوانی ئه

کی تری  یه گه کات، به نی باسی ده رمه مژوونووسی ئه دا وه ره سه  لهی  وه ئه
و زۆر  ئه  ، چونکه نت یه گه ی بوونی شاری موس دهیکوردستان کوردبوون و

ند شونی  ناوچیاو چه موس وکانی  کوردییه  رمه داگیرکردنی ھهباسی    ڕاشکاوانه
ندین ھۆزی  جکردنی چه کاتدا نیشته مان ھه  لهو،  وه به عاره ن الیه  لهکات  تر ده
دا  لره.  یه و شارو ناوچه ی ئهین بۆ کوردستانت گه به  خاکی کوردستان، که  بی له عاره

 موس ورمی  ھه  وت که که رده ان بۆمان دهی دکتۆر ئارشاک پۆدی و قسانه له
در   لهش،  که رمه ختی ھه پایتهی - شاری موس  به  رمه و ھه ر به کانی سه شاره

داگیرکردنیش سیمای   ، به ی بووینهیکوردستان کوردیی وشاری  و رم ھه  وه مانه زه
بت  ر ده ی ھه سبهمۆ یان  ن، ئه ست ناده ده ی بوونی خۆیان لهیکوردستان کوردیی و

  . ر کوردستانی نیشتمانی دایک سه  وه ڕنه بگه
    

الکورد في ظل الخالفة (رتووکی  ی په)87(  ڕه الپه  دکتۆر ئارشاک پۆدیان، له
کان  به نی عاره درژخایه ڕاگرتنی سه ست به نجامی ده ئه  له: (دا، نووسیوتی)االسالمیة

، جوگرافیای  وه ئابووری تره   ڕامیاریر ھۆی  به لهکانداو،  دهکور  ر ژیانی ھۆزه سه به
ر  سه خت له جه  رچاوه ندین سه چه. رداھات سه کان گۆڕانکاری زۆری به کورده  ھۆزه

  شونی تر و کانی چیا، موس، فارس، خوزستان ناوچه  لهکان  بوونی کورده ھه
ی  ده ستپکردنی سه ڵ ده هگ م له بیدا، به کانی عاره کاتی داگیرکارییه وه له نه که ده
  ). وه نه که ین شونی تر دهند چه  لهبوونی کورد  ر ھه سه خت له کان جه رچاوه م سه یه ده

داگیرکردنی خاکی   ت به باره کات سه ی دکتۆر ئارشاک پۆدیان باسی ده وه ئه
بوونی ی یبۆ کوردستان  که یه گه ، به ڕامیاری و  ر ھۆکاری ئابووری به کان له دهکور

 موس وکانی چیا،  و باسی داگیرکردنی ناوچه ئه  ی موس، چونکه شارو ناوچه
گیرکارییه کات له ی تری کوردی ده ندین ناوچه چه . کاندا ئیسالمییه  به کانی عاره کاتی دا
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  بوونی کورد له ر  سه ی جیاجیا له رچاوه ندین سه ی چه وه خت کردنه ھا جه روه ھه
دا، به کانی عاره ارییهکاتی داگیرک موس له و  ی بوونی ئهیبۆ کوردستان  که یه گه بی

  .  وه ئراقه ب و عاره  بوونی موس به نه ندی پوهو  یه ناوچه
    

، دا وه ره سه  لهرتووکی ناوبراو  ی په)90(  ڕه الپه  دکتۆر ئارشاک پۆدیان، له
وهر سه  ندین جار له چه  کان، که کوردییه  ھۆزه: (نووسیوتی ۆته  کاندا دووباره چا ،  وه ب

بۆشایی نوان زی   له  دیجله ڕووباریخۆرئاوای  ت و خۆرھهکانی  ناره نزیک که  هل
   ).الی باکووری خۆرئاوایدا و بچووک به وره گه

نی دکتۆر  رمه ئه تناسی ڕۆژھه مژوونووس وی  ستنیشانکردنه و ده ی ئه گوره به
شاری   دیجله ڕووباریخۆرئاوای  و ت نی خۆرھهکا ناره ئارشاک پۆدیان، که

ی بوونی ی، مانای کوردستان ناره و دوو که نزیک ئه  ، بوونی کورد له وه گرته موس ده
  نه رمه ئه  و مژوونووسه ی ئه وه ئه  نت، بۆیه یه گه و شاری موس ده و شونانه ئه

   .نت یه گه ده  هی و شاره ی ئهیکوردبوون بوون وی ینووسیوتی کوردستان
     

  لهرتووکی ناوبراو  ی په)108- 107(  کانی ڕه الپه  دکتۆر ئارشاک پۆدیان، له
ی  ده می سه ی دووه نیوه کان له کورده  نگی ھۆزه چاالکی جه: (، نووسیوتیدا وه ره سه
تر، شونی  و بجانکانی موس، چیا، ئازر ناوچه  لهتیش  تایبه ، به وه م چ بووه شته ھه
و  بیدا له عاره ڕاگرتنی سه ست به دژی ده کان له باتی کورده خه  ش که وه ڵ ئه گه له

  رانی خه م سه گرتبوو، به  خۆوه به) عفوی(ی  کی خۆکارانه یه دا شوه یه ماوه
میاریی  هم بار کان توانییان سوود له کورده   ش بووه مه ، ئهو رگرن وه  گونجاوه  هڕا

کی  ییهخۆ ربه سهو  ره م تبکۆشن به یه ی ده ده سه تای ره سه  له  ی که وه ھۆی ئه
ی  ین ناوچهند چه  لهمدا  یه ی ده ده می سه ی دووه نیوه نجامدا له ئه  دیاریکراو، له
   ).ند میرنشینکی کوردی دروستبوو جیاجیادا چه

کان  کورده نیڕی ڕاپه  ی که وه ، به دکتۆر ئارشاک پۆدیان باسی کردووه  ی که وه ئه
دژی  کانی موس، چیاو ئازربجان له ناوچه  له  وه م چ بۆته شته ھه ی ده سه  له

دا، به کانی عاره داگیرکارییه ی شاری یکوردبوون بوون وی یکی تری کوردستان یه گه ب
دژی   له ڕین ڕاپهزانین  موومان ده ھه  لمنت، چونکه سه ده  که ناوچه موس و

 ڕینی ڕاپهوت،  ییان دهست ربه سه خاک و ڕزگارکردنی  ای وایهردا مان داگیرکه
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  لهنت  یه گه ده  و شارانه کانی تریش مانای داگیرکردنی ئه شاره موس ودانیشتوانی 
کانی تریش،  ناوچه موس وشاری   وت که که رده ش بۆمان ده مه به.  وه به عاره ن الیه

ن  الیه  لهم  ، به ردستان بووینهشکی خاکی کو به کوردیی وی  شارو ناوچه
  . ر نابت ، داگیرکردنیش تاسهو داگیرکراون  وه به عاره
  

  وه مه وته حه ی ده سه  لهکورد ( رتووکی  ی په)33(  ڕه الپه  ئارشاک پۆالدیان، له
ی )فتوح البلدان(  رتووکی ی په)339(  ڕه ی به الپهستن پشت به  بهداو، )م یه ی ده ده تاسه

دا  وییه و پشه ب له سوپای عاره: (نووسیوتی) البالذري(ب  ری عاره هنووس
وا  ینه ی نه ناوچه  له) ر موس بۆسه  ی زاینییه640کانی سای  الماره ستی په به مه(

یش - ری موس وروبه نی دهکا کوردنشینه  ناوچه  نگیان به یان داگیرکردو ته دوو قه
زرا، دھۆک،  ئاکرێ، بانھه-رج مه(ب  سوپای عاره مدا کی که هی ماوه  له و چنی ھه
) موس بوون  ر به ی سه و ناوچانه موو ئه ھه و بتون، داسن، بازیدی زرا، حه اعهب

کانی  و ناوچه )کوردستانی ئراقی ئستا(شی باکوور  موو به ھه  واته. داگیرکرد
  ). وه به کانی عاره تی ھزه سه ژر ده  وته ری که وروبه ده

، مانای  ی پکردووه نی ئارشاک پۆالدیان ئاماژه رمه مژوونووسی ئه  ی که وه ئه
  نت، چونکه یه گه و شاری موس ده و شارانه ی بوونی ئهیکوردستان کوردبوون و

  ناوچه به ناوی ھناون  دا وه ره سه  له  کانی تر که شاره موس وناوبراو ناوی شاری 
شکیشن  به  واته ، که ی کوردنشین بن دامیش ناوچهکان ناوی بردوون، ما کوردنشینه

داگیرکردن  ستی به مه  بهب  عاره  کات که ش ده وه ھا باسی ئه روه ھه. کوردستان  له
وه  الماری ناوچه په داگیرکردن  ستی به مه  بهب  ، مادامیش عاره کانی داوه ناوبرا

کو بۆمان  ، به بووینه ب نه ارهشارو خاکی ع  و شارانه ئه  واته ر، که سه  ھرشی کردبنه
کوردیی و و شاری  یش، ناوچه- و شاری موس و ناوچانه واوی ئه ته  خات که رده ده

  .   منن رواش ده و ھه کوردستان بووینهخاکی     ر به سه
  

  ناوبانگی کورد، له د، مژوونووسی به حمه ر ئه زھه مال مه پرۆفیسۆر دکتۆر که
کرکوک وتوابعھا حکم التاریخ والضمیر دراسة وثائقیة عن (کی رتوو ی په)48(  ڕه الپه

 : رتووکی ی په)95(  ڕه الپه  ی بهستن پشت به  بهو، دا)القضیة الکوردیة في العراق
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(S. H. Longrigg, Four Centurien of Modern Iraq)له   دا، که
کانی باکوور  پادشا: (تینووسیولۆنگریگ  ،  ه)121(  ڕه دا الپه که بییه عاره  رگدراوه وه 

کۆتایی (  یه و ماوه درژایی ئه به) رکوک بوو یان که که خته پایته(زوور  موس و شاره
  له  و جیابووینهخۆ ربه سه) م ھه ژده ی ھه ده تاکانی سه ره م و سه ھه ڤده ی حه ده سه

اریکاری و ھ رمانکی سوتانی به  فه  بت که نه  وکاتانه نیا ئه غدا، ته پادشای به
  ). چوو رده کتر ده پشتیوانیکردنی یه

  رتی له به ڕوه ری به پشکنهی )گسلی لۆنگرییمن ھستیڤ(کاپتن   ی که وه ئه
واوی  تی موس و ته ویالیه  خات که رده بۆمانی ده،  نووسیوتیتی ئراقدا  حکومه
،  بووه نه  وه ئراقه به ب و  عاره  یکیان بهندی پوهته، ھیچ  و ویالیه ر به کانی سه شاره

  . وتی کورد و خاکی کوردستان بووه  که  تک و خاککی جیابووه کو ویالیه به
     

 دا وه ره سه  ناوبراو لهرتووکی  ی په)95(  ڕه الپه  د، له حمه ر ئه زھه مال مه دکتۆر که
ی  وه ره تی ده زاره وه ن الیه  له  لی نھنی که سه یاداشتکی ترو ته  له: (نووسیوتی

پک   وره گه  واره ی قه ڕه س الپه و بیست  له  که یاداشته(و  رچووه ریتانیدا ده به
قکدا  ده  ، له یه ی پوه)1918(می سای  ی تشرینی دووه)21(  وتی ڕکه  ، که) ھاتووه

  وه بته کوردستانی ئراق درژ ده  خات که ریده ده  و یه گۆیانه ھهڕاستدان پیانانکی 
  ).مرین کو پشت چیای حه تاوه  ھا روه ھه  و  دیجله ڕووباری تی ڕۆژھهکو  تاوه

تی  زاره وه ن الیه  لهی سنووری کوردستان  ستنیشانکردنه و ده ی ئه گوره به 
  ره ی ھه زۆربه  تی موس که ری خۆرھه به  وا واته ینه ریتانیا، شاری نه ی به وه ره ده

باشووری خاکی کورد و   له  شکه کو ئستاش کوردن، به ی تاوه که زۆری دانیشتوانه
تی  زاره وه و  دیجله ڕووباریتی  خۆرھه  وته که ده  شه و به ئه  کوردستان، چونکه

درژ ) باشووری کوردستان(ریتانیاش سنووری کوردستانی ئراق  ی به وه ره ده
،  )مرین حه(سوور  شت چیای کوهپ و  دیجله ڕووباریتی  کو خۆرھه تاوه  وه کاته ده
ه) تحه فه(  کهنزیکترین شون بۆ موس   لهمرینیش  چیاکانی حه  ھا زنجیره روه ھه   ی

   . ی موسشارباشووری    تهو که تر ده کیلۆمه) 110(ی  نزیکه
   

  ڕه الپه  ، له)العراق والبحث عن الھویة الوطنیة(رتووکی  ری په لیورا لۆکیتز، نووسه
تی  ی ویالیه پکھاته: (ی موس نووسیوتی ی کشه رباره دا ده رتووکه م په ئه ی)36(
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کی  ش ھۆیه مه ن، ئه ردووالیان سوننه ی ھه زۆربه  که  تورکمانه کورد و  موس له
ک   یه ڕاده تا  و لکاندنه ئه.  وه ئراقه  تی موس به گرنگ بوو بۆ پالنی لکاندنی ویالیه

وردکردن له به  کرد به دهکی دروست  نگییه ھاوسه و، دواتر  ی شیعه ڵ زۆرینه گه را
کارکی   م لکاندنه م ئه به. کردن شه ڕه ھه  له  کانی سوننه ندییه وه رژه به پاراستنی

  که  که ناوچه  کی بوون له ره کی سه یه ه کان کۆمه کورده  بوو، چونکه ئاسان نه
  داوایان له  ببردرن، وه  ڕوه به  وه به عاره ن الیه  لهکرد  ده یان نه وه زووی ئه ئاره
نگدا پیدابوون  سانی جه  له  کانی خۆی بگرت که نه به  رز له  ریتانیا کرد که به
   ).ن ببه  ڕوه ی خۆیان خۆیان به وه به

ی بوونی یکوردستان کوردبوون وکی  یه گه ی لیورا لۆکیتز نووسیوتی، به وه ئه
ری  نووسه  نت، چونکه یه گه ده  وه یشه- شاری موس  تی موس به واوی ویالیه ته

بوونی   ک به یه ، ھیچ ئاماژهو نت کورد داده  به  که ته یالیهکی و ره ی سه ناوبراو پکھاته
ک  نگییه ش بۆ دروستکردنی ھاوسه که ته ، ھۆکاری لکاندنی ویالیهو ب ناکات عاره

تی موس  زۆر لکاندنی ویالیه ھا باسی به روه ھه.  وه ڕنته گه و سوننه ده نوان شیعه له
 له  زۆر لکاندنیش جۆرکه کات، به ده  وه بییه ئراقی عاره  به) باشووری کوردستان(
ه  رمه یان ھه  و خاکه ئه  نت که یه گه ده  وه داگیرکردن، داگیرکردنیش مانای ئه    یان وت

شک  به  نه  وه کانییه شاره واوی ته  بهیش -تی موس ویالیه  واته ھی خۆیان نییه، که
کو شارکی  ، به بووه ھه  وه به عاره  کیشی به یهندی پوهھیچ   نه ئراق ووتی  له  بووه

  .  کوردستان بووه    ر به سه کوردیی و
   

دا، )العراق والبحث عن الھویة الوطنیة(رتووکی  ی په)55(  ڕه الپه  لیورا لۆکیتز، له
ه  که  وره کی گه یه ناوچه  لهشک بوو  کوردستانی باشوور، به: (تینووسیو   پشتر ب

کو  تاوه  وه بته درژ ده  وه بۆتانه ڕووباری له  وه باکووره  کوردستان ناسرابوو، له
کی  یه شوه ئاوا، بهڕۆژ  مرین له چیای حه  ھا له روه تدا، ھه ھهڕۆژ  وتی فارس له

  ). وه گرته ی ده- موس و  وانتلیس،  کانی به ته هگشتی کوردستان ویالی
ی شاری یکوردستانت کوردتیی وتر باسی   ڕاشکاوانه  مجاره لیورا لۆکیتز ئه

ک که مان بۆ ده- موسکانی  ته ویالیه کات و ده  وره باسی کوردستانی گه  کات، کات
شک  تی موس به ویالیه  بات، کاتک که کوردستان ناوده  وان به و تلیس موس، به

و  ر به کانی سه واوی شاره ته  دا نامنت که وه خاکی کوردستان، ھیچ گومان له  بت له
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  شکن له به کوردیی و، شاری  وه که ته ختی ویالیه ی پایته-شاری موس  به  ته ویالیه
  .  خاکی کوردستان

   
  و پشنیارانه ک له یه: (نووسیوتی  رچاوه مان سه ھه  ی)56(ڕه  الپه  لیورا لۆکیتز، له

  ی دروستکردنی میرنشینکی کوردی بوو که روو، بیرۆکه  خرابووه ڕۆژێوێ  ئه  که
بی  عاره- شی کوردی زراندنی شانشینکی ھاوبه خۆ یان دامه تی موس بگرته ویالیه

 و)ڕاست کانی ناوه ناوچه(ش  که بییه عاره موس وتی  ویالیه  که کوردییه  بت، شانشینه
  ).خۆ  کانی میسۆپۆتامیا بگرنه ناوچه

واوی  ، ته کردووهی پ ر لیورا لۆکیتز ئاماژه نووسه  ی که و پشنیارانه ی ئه گوره به
 سلمانی ورکوک،  ولر، که موس، دھۆک، ھه(تی موس  ویالیه    ر به سهکانی  شاره
ری  نووسه  هخاکی باشووری کوردستان، چونک  شکن له به کوردی و، شاری ) دیاله

زراندنی  ر کرابوو دامه سه گفتوگۆی له  ی که و پشنیارانه باسی ئه  ناوبراو له
  وه، بگرته) باشووری کوردستان(تی موس  واوی ویالیه ته  میرنشینکی کوردی که

شنی میرنشینی  چه بی له عاره کوردی وشی  زراندنی میرنشینکی ھاوبه یان دامه
  شه به  کی تر میرنشینکی فیدڕای بت، که یه شوه د بهکگرتوو یاخو بی یه عاره

ی  که کۆنه  ته ردوو ویالیه ش ھه که بییه عاره موس وتی  واوی ویالیه ته  که کوردییه
 بوون وی یکی تری کوردستان یه گه ش به مه ئه.  وه بگرته) سرا غداو به به(ئراق 

  که ته ختی ویالیه ی پایته- موسشاری   تی موس به واوی ویالیه ی تهیکوردبوون
  .نت یه گه ده

        
ولر،  شی جوگرافیای زانکۆی ھه به  ئیسماعیل، مامۆستا له بدول عهدکتۆر سلمان 

ی )6(  ژماره  دا که له)مفھوم أقلیم کوردستان العراق(ژر ناوی  کدا له یه وه لکۆینه   له
م  ئهی )151(  ڕه ی به الپهستن پشت به  به،  و وه ته دا بالوکراوه)سردم العربي(گۆڤاری 

  : )تایی نو کوردان ره ژیانی سه(وه  ی خواره هرتووک په
 (Fredrik Menlingen, Wild live among the Koords, London, 1870, P. 151). 

ئاوادا ڕۆژالی باشوورو باشووری  سنووری کوردستانی ئراق له: (نووسیوتی
سنووری   رزاییانه و به ، ئه دیجله ڕووباری و مرین کانی حه یهرزای به  له  یهبریتی
ڵ سنووری باشوورو باشووری  گه ھنن له زن پکده ئاوای کوردستانی مهڕۆژ
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 ی تورکیز گه ڕه ڵ به ی کورد تکهز گه ڕهدا  شه و به ، لهئراق وئاوای کوردستانی ڕۆژ
  ).بت بی ده ره عا و

شاری   وه مه الی که شکی شاری موس به ، به گلیزییهئین  رچاوه و سه ی ئه گوره به
شی کوردن،  که ی دانیشتوانه و زۆربه یه که تی شاره شی خۆرھه به  وا که ینه نه
  .خاکی باشووری کوردستان  له  باوه شکی دانه به
    

ی )52(  ڕه الپه  ریتانی، له کانی جیھانی به هڕۆشنبیرییی  وه زگای لکۆینه ده
 دا، له)ئیسرائیل ئراق وم ئران،  رگی دووه به –ڕاست  تی ناوه خۆرھه(ووکی رت په

 تی- باسی موسیه: (دا نووسیوس ،راق و  له  یه وره م شاری گه موسله ئ  
  فره  شاره  له  ککه ھا یه روه ھه.  دیجله ڕووباریر  وته سه که و ده غدایه باکووری به

. ژیت ئاسووری تدا ده و رکمان ، توب دا، کورد، عارهئراق  له) کان هز گه ڕه(کان  وه ته نه
ناوبانگ  ، زۆر بهئراق ودرژایی مژووی  به  کی بازرگانی گرنگ بووه یه موس بنکه

کرت، ناوی  مۆ دروست ده په  له  که) مۆسلین(ی قوماشی  وه ره ده  ناردنه  به  بووه
  ک له ر یه سه  وتۆته شاری موس که.  وهھاتو  وه م قوماشه ناوی ئه ش له که شاره
تی  سه ، میری ئراق ده شه وه ر ئه به ر له ھه. ئراق  لهوت  کانی نه وره گه  ره ھه  چاگه

  ).ی کوردی ر ناوچه سه  بیخاته  ی که وه بری ئه پاند له دا سه م شاره ر ئه سه خۆی به
کوردبوون کی تری  یه گه ریتانی، به هکانی جیھانی ب هڕۆشنبیرییی  وه زگای لکۆینه ده

و  ی کوردستانی بوونی ئه ڕه ر الپه سه  خاته ی بوونی شاری موس دهیکوردستان و
  وه باسی ئه و بت رده کانی خۆی ده بۆچوونه   ڕاشکاوانهزۆر   ت که تایبه ، به شاره

  وای لهپارزگای موس،   وت له ی زۆری نه بوونی چاگه ھۆکاری ھه  کات که ده
ر  سه  یخاته و نه دا بگرت که ر شاره سه ست به ده  که  تی ئراقی کردووه حکومه
  زگایه و ده ئه  ھا کاتک که روه ھه.  شارکی کوردییه داڕاستیله   ی کوردی که ناوچه

بری  پاند له دا سه -ر شاری موس سه تی خۆی به سه میری ئراق ده: (نووست ده
ی یکوردستانت کوردتیی وکی تری  یه گه ، به)ی کوردی ر ناوچه سه  تهبیخا  ی که وه ئه
م کردن  زۆرو سته پاندن مانای به سه ک الیه  له  خشت، چونکه به مان پ ده و شاره ئه
ی کوردی، وا  ر ناوچه سه  بیخاته  ی که وه بری ئه له  وه تریشه کی الیه  لهخشت،  به ده

باشووری     ر به سهکوردیی و شارکی   و شاره دا ئه چینهبن له  که  وه درته لکده
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شاری موس   واته بین که  ی که ڕه و باوه ئه  نته یه مانگه ش ده مه ، ئه کوردستان بووه
  .بی ر ئراقی عاره سه  ته و خراوه کوردستان داباوه  و له وتکراوه کورد زه  زۆر له به

       
شی جوگرافیای کۆلیژی  به  ر له تیده امۆستای یارمه، ممه خورشيد هد حوئاف کتۆرد

شی جوگرافیای  به  زا تۆفیق تالیب، مامۆستا له غداو، دکتۆر جه ئادابی زانکۆی به
مؤتمر (ژر ناوی  شیاندا له ھاوبه وتارکی  لهکانی زانکۆی سلمانی،  مرۆییه  زانسته

ی گۆڤاری )1(  ژماره  له  دا، که)دراسة جيوبولتيكية زان مؤتمر تقسيم كوردستانۆل
ی )363(  ڕه الپه  یان بهستن پشت به  بهھا  روه ، ھه وه ته دا بوکراوه)سردم العربي(

  ،)نتۆنیوس جۆرج ئه(ریکی  مه ری ئه رتووکی نووسه په
(Antonius, George, The Arab Awakening, aparagon):   

ر  سه کی ئراقی له یه واره ی قهزراندن ریتانیا بۆ دامه کانی به وه ھه: (نووسیوتی
نگی  کانی دوای جه هڕووداودیارترین  له  ککه کانی کورد، یه ییه وه ته نه  ندییه وه رژه به

تی  وه ده  توانرت بگووترت، که ک ده ڕۆییه ھا ب ھیچ زده روه م، ھه که جیھانی یه
  وه ھی ئراقه  ، له یایهریتان کانی به وه رزباری ھه بوونیدا زۆر قه  نوی ئراق له

کتر گیربوو،  وان یه کانی ئه ندییه وه رژه ڵ به گه ریتانیا له کانی به تییه تایبه  ندییه وه رژه به
  رکوک، بووه وتی که کانی نه رچاوه گرتنی سهدا ر سه ست به ریتانیا بۆ ده ی بهزوو ئاره

تی نوی  وه ده کنرت بهبل) کوردستانی باشوور(تی موس  ویالیه  ی که وه ھۆی ئه
   ).  بی ره ئراقی عا

کی  یه گه نووسیوتی، به) نتۆنیوس جۆرج ئه(ریکی  مه ری ئه دا نووسه ی لره وه ئه
 واوی ته  بهتی موس  ی شارو ویالیهیکوردبوون بوون وی یتری کوردستان

رکوک وای  که  وت له ھۆکاری زۆری نه  کات که ده  وه باسی ئه  نت، کاتک که یه گه ده
کانی  ته ویالیه(بی  ئراقی عاره  تی موس به ویالیه  که  ریتانیا کردووه تی به حکومه  له
تی  ویالیه  که  که ک الیه  لهخات  رده مان بۆ ده وه ش ئه مه بلکنت، ئه  وه)سرا غداو به به

 شاری  له  وه کانییه شاره واوی ته  بهموس ویاندا شاری موسکی  به وکوردیی نش
پش   لمن که یسه ده  وه تریشه کی الیه  له،  باشووری کوردستان بووینه   خاکی

دی پوهھیچ   ته و ویالیه ، ئه وه ئراقه  تی موس به ی ویالیه ملیانه لکاندنی زۆره کی  یهن
   . بووه نه  وه به عاره  به و ی ئراقی)سرا غداو به به(کانی  ته ردوو ویالیه ھه  به
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: رتووکی ی په)50- 49(  ڕه الپه  ، لهمه خورشيد هد حوئاف کتۆرپرۆفیسۆر د  
ی  که رتووکه ی په)151(  ڕه الپه  ی بهستن پشت به  بهداو، )کرکوک قلب کوردستان(

ر ناوی لهر فریدریک میلینگن  جهمکی ساکارانه( ژناو  له   کییانه شته ده/ژیان
 ,Fredrik Menlingen, Wild live among the Koords, London, 1870) ): کاندا کورده

P. 151). 
ئینگلیزی نووسیوتی،   زمانی  بهری ناوبراو  نووسه و  کوردهی ژیانی  رباره ده  که 

ری سنوو  ی که وه به  ی کردووه دا ئاماژه)1870( سای  لهمیلینگن : (ت ده
باکوور درژ  له الی   وه فارسه    جۆرجیا له و کوردستان له چیاکانی ئارارات

باشوور،   له  دیجله ڕووباری و مرین چیاکانی حه  زنجیره  گاته کو ده تاوه  وه بته ده
ی کورد ز گه ڕهدا  شانه م به سنووری خۆرئاوای کوردستان پکدنن، له  و چیایانه ئه

بی  عاره ڵ خی گه ر له خی کوردی کۆچه  وه بت، لره ب ده عاره و تورک  ڵ به تکه
  له  دیجله ڕووباریری  وبه رو ئه م به کانی ئه ر رۆخه سه له  یه ر بوونیان ھه کۆچه

  ).موس  گاته تا ده  تحه باکووری فه  له(مرین  کانی حه رزاییه باکووری به
رزی  به  رکی پله فسه ئه  ، کهر فریدریک میلینگن مجه(  کهی  و سنووره ی ئه گوره به

ۆ  ، )تی کردووه سوپای عوسمانیدا خزمه له  ڕاوژکارکو  وه و بووه  بگانه ب
پی  ری چه به  وه مه الی که ، به ی کشاوه)باشووری کوردستان(کوردستانی ئراق 

ئاوای ڕۆژسنووری باشوورو   ره و نووسه ئه  شاری موس کوردستانه، چونکه
کات،  ری دهدیجله دیا ڕووباری و مرین چیاکانی حه  به) کوردستان باشووری(

 ڕووباریتی  ناری خۆرھه پی شاری موس یاخود که ری چه به  که  راشه ئاشکه
ناو سنووری   وته که  ده  یه و پناسه ی ئه گوره ، به وایه ینه شاری نه  که  دیجله

   .کوردستان
               

کوک قلب کر(رتووکی  ی په)93(  ڕه الپه  ، لهمه خورشيد هد حوئاف کتۆرد وپرۆفیسۆر
   :رتووکی ی په)480(  ڕه الپه  ی بهستن پشت به  بهداو، )کوردستان

(Arnold J. Toynbee, Survey of International Affairs 1925. Oxford Univ)   
: ت ئینگلیزی نووسیوتی، ده  به  که) ئاڕنۆد یوسف تۆینبی(نووسینی   له
کاتی ئاخاوتنیدا  ریتانی له الی بهریتانی تۆینبی، بۆچوونی ئیمپری مژوونووسی به(

م  به) کوردستانی باشوور(تی موس  ندارتی ویالیه ی دیاریکردنی خاوه رباره ده
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  ر، که سه له  ی کشه ناوچه  لهکان  کورده: (و ی ئه قسه  به  که  وه ستایه به  رجه مه
ی زۆری  زۆربه  نده رچه ، ھه)ریتانیا به تورکیا ونوان  له(  ه- تی موس ستی ویالیه به مه

ن  لی کورد ناکه ی گه و زۆربه کی ره شی سه تی به رایه م نونه دانیشتوان پکدنن، به
لی  شی گه ش به شه  ک له یه) تی موس ویالیه  له(وان  ڕاستدا، ئه تی ناوه خۆرھه  له

ی تکی کورد وه بوونی ده ر نه به ھنن، له پکده) دانیشتوانی کوردستان(کورد 
تی  رمی ویالیه بتوانرت دانیشتوانی ھه  دواڕۆژدا که  له  ئستاو نه  له  نه خۆ ربه سه

ته- موست سنووری ویالیه  وه رئه به پاڵ، له  ی بخرناکر شتر - تی موسی پ
ۆیهز گه ڕهیی،  وه ته ی نه ر بنچینه سه له هپو  ی، زمان یان ئایین دیاری بکرت، ب   یست
ھا ئاڕنۆد تۆینبی،  روه ھه). ر بکرت سه ستراتیژی چاره و ئابووری ی ر بنچینه سه له
مرین سنووری  هچیاکانی ح  زنجیره: (ت دا ده رچاوه مان سه ی ھه)472(  ڕه الپه  له

  له) کوردستانی باشوور(تی موس  ویالیه  تنۆگرافین که ئه و ، سروشتی جوگرافی
  ). وه کاته غدا جیا ده به تی ویالیه

  له، )ئاڕنۆد یوسف تۆینبی(ی مژوونووسی ناسراوی ئینگلیزی  بۆچوونانه و ئه
و  ئه  ، چونکه ھیچ شتکی تر نییه و بۆچوونی ناڕاست ناژیرانهی  قسه  له  جگه ک الیه
واکردنی لکاندنی  ڕه ستی به به نیا مه ته  ب بنچینانه  و بوبیانووه ی ئه وه ھنانه به

  وه تریشه کی الیه  له،  وه بییه ئراقی عاره  به  ه)تی موس ویالیه(باشووری کوردستان 
تی  ویالیه  واوی لمنت که ته یسه ری ناوبراو ده کانی نووسه هو بیانوو الوازر ب ھه

 م به که یه  ، چونکه باشووری کوردستانه    ر به سهکوردیی و تکی  موس ویالیه
  که ته زۆری دانیشتوانی ویالیه  ره ی ھه زۆربه  وت که که رده را بۆمان ده ئاشکه 

 کوردبوون و  ی که کیانه ره سه   و بنچینه  دات له ناوبراو خۆی الده  کوردن، چونکه
یی،  وه ته  نه  مانیش بنچینه ئه  ، که وه کاته کال ده یه  که ته ی بوونی خاکی ویالیهیکوردستان

ی  ر بنچینه سه و له ئه میش ، دووهکانن ئایینیه و ی، مژوویی، جوگرافی، زمانز گه ڕه
ی )تی موس ویالیه(ستراتیژی داوای لکاندنی باشووری کوردستان  و ئابووری
تۆینبی بۆ لکاندنی   ی که یه و بنچینه ر ئه سه کام وتی جیھان له  باشه.  کردووه

و  وه وتکی تره  ، به ستووه پشتی پبه  وه ئراقه  باشووری کوردستان به ؟  هلکنرا
ه  بوایه ، ده بووایه ڕاستی ئاڕنۆد تۆینبی  و بۆچوونه ر ئه گه ئه  باشه   خاکی ئراق ب

قیش زۆرینه م عاره که یه  ، چونکه باشووری کوردستان بلکنرایه بی  ی عاره بی ئرا
بیان  وکاتی عاره ئه  ی ڕژهی  ده  ک له ی یه نزیکه  یه وانه له و بی نین وتانی عاره
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نابکھژهچاو  له  متریشه که  ، کهپھا  روه م کوردستاندا، ھه رجه سه  کورد له  ی ڕ
بی  عارهئابووری ئراقی   له  هھزتر بوو میش ئابووری کوردستان زۆر زۆر به دووه

ی  وته که ھهڵ  گه راورد ناکرت له ر به ی ستراتیژی کوردستان ھه وته که ھهخۆ  و
ستکی  ربه ھیچ به و ن کانی کراوه سنووره  وه که یهال موو ھه  له  ستراتیژی ئراق، که

ندین  کان چه پۆکه کان، گردو ته رزه رز به چی ھی کوردستان چیا به ، که سروشتی نییه
ۆیه.  م وته ئه پاراستنین بۆ  که ستی سروشتی دروستده ربه به ی  یه و بۆچوونه ئه  ب

 بوون ونرخی کوردستانی  به و رنگکی گ یه گه کو به کرت وه هئاڕنۆد تۆینبی، د
کانی  ی بۆچوونه گوره به  کاربھنرت، چونکه تی موس به کوردبوونی شارو ویالیه
  که ته واوی ویالیه ته موس وریتانی ئاڕنۆد تۆینبی، شاری  مژوونووسی ناوداری به

و  ی وه ر ئه به لهشکی کوردستانن،  و به خاکی کورد مژوونووسی ناوبرا
ن  ئه و سنووری سروشتی  به  ووری کردووهس کانی کوه زاییهر به تنۆگرافی نوا

سووریش  کانی کوه رزاییه بی، به غدای عاره تی به ویالیه کوردیی وتی موسی  ویالیه
   تهو که تر ده کیلۆمه) 110(ی  نزیکه  یه) تحه فه(  کهنزیکترین شون بۆ موس   له

  . ی موسشارباشووری 
  
کرکوک قلب (رتووکی  ی په)80(  ڕه الپه  ، لهمه خورشيد هد حئاوف کتۆرد

و ئریک  ر ر سالینجه پییه(کانی  ناوه  ر به دوو نووسه: (نووسیوتیدا، )کوردستان
ویانه)الملف السري: حرب الخلیج(رتووکی  ی په)24(  ڕه الپه  له) لۆران :  دا، نووسی

وتی  ی نه یویست دوو کگه ده  ، که رچله تیی وینستۆن چه می شتایه رھه ئراق به
و  ڵ ئه گه له  شیان ھیچ شتکی ھاوبه  ، که وه ستته ببه  وه ئراقه  موس به رکوک و که

ھیچ   که  شیعه و لی کورد، سوننه گه ر س ھه  و ھۆکاره ر ئه به ، له بوو دا نه وته
. و لکی گردان وه ردهکتردا کۆک ڵ یه گه بوو، له شیان نه ھاوبه ک و ک یه شتکی وه

وان  کو ئه ی سامی نین، بهز گه ڕه کان له کورده  وا بوو، چونکه ش کارکی ناڕه وه ئه
. یان موسمانی سونین زۆربه  وه ئایینیشه ڕوویله  ن و وروپی ئهدا ھیندو  بنچینه  له
ت  باره سه. )دیاره تی ئراقیان پوه وه ستکردتیی ده تی ده سه مووی خه ھه  و شتانه ئه
تووکی  ر می په که رگی یه ی به)300(  ڕه الپه  نی، له ده ت، حوسنی مه مان بابه ھه  به
  .  مان شتی نووسیوه دا، ھه)تان وه ئیستراتژیی ده کوردستان و(
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، مانای  نووسیویانه و ئریک لۆران ر ر سالینجه پییه ر ردوو نوسه ھه  ی که وه ئه
ر  به لهنت،  گه رکوک ده ردوو شاری موس و که ھه کوردتیی و کوردستانتیی

  که  یان کردووه وه نا باسی ئه دا ب پچوپه وه ره سه  رانی ناوبراو له نووسه ی وه ئه
ھیچ   نه  وه ستته به ئراقیان ده  ھیچ شتک به  رکوک نه ردوو شاری موس و که ھه

و  ئه  ینه گه ئاسانی ده ئاواشدا به دۆخکی  له .  یه نوانیاندا ھه ش له شتکی ھاوبه
رکوک دوو شاری کوردیی و کوردستانین  ردوو شاری موس و که ھه  ی که نجامه ئه

  .    بووه نه  وه ب و ئراقه عاره  یان بهندی پوهو، ھیچ 
           

کرکوک قلب (رتووکی  ی په)94(  ڕه الپه  ، لهمه خورشيد هد حوئاف کتۆرد
   :رتووکی ی په)9(  ڕه الپه  ی بهستن پشت به  بهداو، )کوردستان

(Major E. W. Noel, Note on the Kurdish Situation)  
ر  مجه: (ت ئینگلیزی نووسیوتی، ده  به  ، که)بلیو نۆئیل ر ئی ده مجه(نووسینی   له

دیاریکردنی سنووری   کرت، له ژمار ده دۆستی دۆزی کورد ھه  به  نۆئیل، که
 سای  له  که ی ڕاپۆرتهو  واو له ته و ڕوونکی  یه شوه وردستان بهری کباشوو

نووسیوتی  –وستی کورد  ی ھه رباره ک ده ند تبینییه چه –ژر ناوی  دا له)1919(
  که  یه وه دا نووسیوتی ئه هڕاپۆرتو  له  ی که وه ، ئه رز کردووه په  خۆی دووره

،  وه بته قین درژ ده شانی چیاکان تا خانه هشانب  وه ه- موس  سنووری کوردستان له
   ).مرین ببات ناوی چیاکانی حه  که  ر گرتووهدوو  به  وه خۆی له

ئدوارد ر  مجه( ن الیه  لهی سنووری کوردستان  ستنیشانکردنه و ده ی ئه گوره به
که ن کانی کوردستان، چو گرنگه  شاره  له  ککه ، شاری موس یه وه ه)نۆئیلویلیام 

شانی  شانبه   وه ه- موس سنووری کوردستان له   کات که ده  وه ناوبراو باسی ئه
ی  م شارۆچکه ھه موس وم شاری  ش ھه مه ، به وه بته قین درژ ده چیاکان تا خانه

   .قین کوردستانن خانه
  

، )2483(  بات، ژماره خه ی ڕۆژنامهی )11(  ڕه الپه  خورشید، له  مه دکتۆر فوئاد حه
ی  پگه( ژر ناوی لهوتارکدا   لهدا، )3.5.2007( وتی ڕکه  ،ممه پنجشه ۆژیڕ

  ی)205(  ڕه ی به الپهستن پشت به  بهداو، )سنووری کوردستان و جوگرافی
. ر. ف: (دا، نووسیوتی)مۆونسل .ر. ف( نووسینی له ) کوردستان(رتووکی  په



536    شاری موس  ییکوردستانتمژووی 

درژایی ھی   به  وه ته ھهڕۆژ هل: دیاریکرد  شنه م چه به یخاکی کوردستان) مۆونسل
الی باشووری  ی ورم، تا شاری کرمانشا، له ریاچه ، دهت وچیای ئارارا

ھی   ئاواوهڕۆژباشوورو باشووری   له و کفری –ا ھی کرمانش  وه ته ھهڕۆژ
  م له به. رسیم کانی ده رزاییه به – و رپوت خه –کر  دیاربه –فری موس ک

ر  سه ئینجا بهرزنجان،  باشووری شاری ئه  رسیم له کانی ده رزاییه ی بهھ  وه باکووره
ی کوردستانی  خشه نه  م سنووره پی ئه چیای ئارارات ئیتر به و ڕووم رزه شاری ئه

  ).  دیاری کردووه
بۆ کوردستان کشاوتی، ) مۆونسل .ر. ف(ر  نووسه  ی که و سنووره ی ئه گوره به

.  باشووری کوردستان و شارکی کوردییهناو سنووری   وته که شاری موس ده
  کانی کوردی له گرنگه  شاره  له  ککه یهشاری موس  ر نووسهبۆچوونی   به  واته که

   .باشووری کوردستان
      

دایکبوونی  کوردستان له(ژر ناوی  خۆیدا له وتارکی  لهپاتریک کۆکبرن، 
و،  وه ته دا بوکراوه)ئیندیپندنت( ی ڕۆژنامه له  دا)22.6.2006(له  دا، )ک یه وه ته نه
ی )246(  ی ژماره)10(  ڕه الپه  له کوردی وبۆ   ریگاوه میر ئیسماعیل وه ئه

،  وه ته بوکراوه  دا)27.6.2006( وتی ڕکه، ممه سشه ڕۆژی، )میدیا( ی ڕۆژنامه
  ی دیکه و شارو شارۆچکانه و ئه ره ، به ربازی کوردین سه  که  رگه پشمه: (نووسیوتی

مدا  کی کهڕۆژند  چه ی ماوه  له. رنرابوون ده  کانی لوه پشتر کورده  نگاویان نا که ھه
ناکاو  له. ریشیدا بگرن وروبه کانی ده وتییه نه  کگه رکوک و کهر  سه ست به توانیان ده

و  یه دانیشتوانی ھه ملیۆن) 1.7(  له  کانی موسدا بینران، که قامه شه  له  رگه پشمه
  ).ژیت ی زۆریشی تدا ده بکی سوننه عاره کوردن وی  زۆرینه
 بوون وی یکی تری کوردستان یه گه ، به)پاتریک کۆکبرن(ر  دا نووسه لره

  کات که ده  وه باسی ئه  ست، کاتک که ده  داته مان ده-ی شاری موسیکوردبوون
پشتر   وتن که ڕکه به  و شارو شارۆچکانه و ئه ره ی کوردستان به رگه ھزی پشمه

تووشی شاوی   ی که و شونانه ئه  واته ، که وه اگوزرابووهڕزۆر ل  کانی به کورده
ردوو  ی کوردستان بۆ ھه رگه الماری ھزی پشمه ، په بکردن بووینه عاره ی به دڕندانه
 کوردبوون ون،  وی پکردو ری ناوبراو ئاماژه نووسه  رکوک که که موس وشاری 

 کوردبوون وکی تری  یه گه به .نت یه گه ده  که ردوو شاره ھه ی بوونییکوردستان
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ی  ری ناوبراو ژماره نووسه  ، که یه وه ی بوونی شاری موس ئهیکوردستان
  که   پی وایه و نت س داده زار که د ھه سهوت  حه و ک ملیۆن یه  ی به که دانیشتوانه

زۆری   ره ھهی  زۆربه  کاتکیشدا که له .ی کوردن که نیشتوانهی زۆری دا بهزۆر
دان  ، ھنانی سهکورد وزۆری  به ڕاگوزانیڕای  ره ی کورد بن سه که دانیشتوانه

کوردیی شارکی ) موس(  و شاره ئه  وه دنیاییه به  وه ، ئه و شاره ب بۆ ئه زار عاره ھه
  .  باشووری کوردستانه    ر به سه و

  
 وتی ڕکه، ممه چوارشه ڕۆژیی )59(  ی ژماره)7(  ڕه الپه  رپۆست، لهول ھه

،  ریان گرتووه دا وه)واشنگتۆن تایمز(  له  رگاودا که وه وتارکی  له  دا،)28.6.2006(
وه رییه سه شبوونی ئراق چاره دابه(ژر ناوی  له : دا، نووسیوتی)م؟ ، به کی گونجا
ی ئیتنیکی  وه ره سنووری جیاکه ڕۆیغداو موسدا  نی بهکا شاره  له  دیجله ڕووباری(

دا  هڕووبارو  ئاوای ئهڕۆژ  کان له سوننه  به غدا عاره شاری به  له  بۆ ونه.  گاوه
.  وه دا جی خۆیان کردۆته و شاره ئه تی ڕۆژھه کان له شیعه  به و عاره جیان گرتووه

بی  عاره و دان و شاره ئه تی ۆژھهڕ  د لهکور  یه مشوه یش به-شاری موس  له
  ).دان دیجله ڕووباریئاوای ڕۆژ  ش له سوننه

  به  دانپدانانه  وه مه الی که نووسیوتی، به) واشنگتۆن پۆست( ی ڕۆژنامه  ی که وه ئه
ی  و زۆربه وایه ینه نه  ، که شاری موس تی ڕۆژھهری  ی بهیکوردستانت کوردتیی و

  .ھنت ی شاری موس پکده که وره گه  شه به کوردن وشی  که انهزۆری دانیشتو  ره ھه
     

رخی  مژووی ھاوچه(رتووکی  پهمی  که رگی یه بهی )15(  ڕه الپه  دیڤید ماکداول، له
کی  هڕگای  دا، سنووری کوردستان، باریکه1919 سای  له: (دا نووسیوتی)کورد

شاری ستی  به ب مه ده(وری ئالکساندر باکو  ڕاست له ریای سپی ناوه ده  یشتن به گه
  وه رۆنه نده سکه باکووری ئه  سنووری کوردستان له  بت، چونکه  رۆنه نده سکه ئه
 و لی نده تا مه  پی دیجله ناری چه موس، که تا) رسیم ده -   ریایه و ده ر ئه سه  گاته ده

ی  و کوردانه ن ئهم مۆ که ئه.  وه گرته ی ورمی ده ریاچه ئاوای دهڕۆژ خوارووی
  ).ن که رکوک ده م ھشتا داوای که بن، به  م ناوچانه خوازیاری ئه

ستنیشانکردنی سنووری کوردستانی  ده  له) دیڤید ماکداول(دا مژوونووس  لره
ری  به موس وی شاری یکوردستانت کوردتیی وباسی    ڕاشکاوانهدا، زۆر  وره گه
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ی بوونی شاری یکی تری کوردستان یه گه ش به مه هکات، ب ده  دیجله ڕووباریپی  چه
  و شاره ی ئهیکوردستانت کوردتیی وکانی تری  نامه گه ر کۆی به سه  خاته موس ده

   .ی کورد درینه
  

رخی  مژووی ھاوچه(رتووکی  پهمی  که رگی یه بهی )255(  ڕه الپه  دیڤید ماکداول، له
سلمانی،   ریتانیا له ستی سیاسی به ده اربهر نۆئیل، ک مجه: (دا نووسیوتی)کورد

کانی ھیواو  دیاره  داکۆکیکاره  کک له و یه ئه. بوو بیروبۆچونکی فراوانتری ھه
دروستکردنی س وتی کورد   رگری له تووندی به زووی کوردان بوو، به  ئاره
ولر،  ، ھهندزڕواھری،  ی سلمانی بوو، نه که نده ناوه  کوردستانی خواروو، که: کرد ده
وه:  وه گرته قینی ده و خانه  رکوک، کفری که وه  ڕاست که کوردستانی نا ی  که نده نا

وه  ئاوا کهڕۆژڵ کوردستانی  گه له: موس بوو الی باکوور  کر بوو، له ی دیاربه که نده نا
م س  ت ئه به ھه  –ی دانیشتوانیان کورد بوو  زۆربه  ڕۆیشت که ده  و ناوچانه تا ئه

خۆیاندا  کاروباریبردنی  ڕوه به  بوون و له ریتانیادا ده ی به ژر سایه له  یه که هی
  ). ست به کانی ده یهڕنونی  پشتیان به

ی بیروبۆچوونی مژوونووس دیڤید ماکداول، شاری موس شارکی  گوره به
ی مژوونووسی ناوبراو شاری موس  ، چونکه خاکی کوردستانه    ر به سهکوردیی و 

مادام شاری موس .  د کردووه ڕاست ناوزه ختی کوردستانی ناوه ند یان پایته ناوه  به
  له  که یه شارکی کوردیی و پارچه  واته ڕاست بت، که ختی کوردستانی ناوه پایته

  . خاکی کوردستان و نیشتمانی کورد
  

رخی  ووی ھاوچهمژ(رتووکی  می په که رگی یه ی به)350(  ڕه الپه دیڤید ماکداول، له 
کانی بۆ ھاوکاری  کوردنشینه  ی ناوچه کۆکس ئستا زۆربه: (دا نووسیوتی)کورد

رکوک،  کانی که نوی ئراق بۆ ناوچه ڕژمی. ڕاکشابووتی ئینگلستان  ڵ سیاسه گه له
ڕاشکاوی  ھا به روه ھه(سلمانی   بارکدا له ی کردبوو، له نه شه موس ته ولر و ھه

وک  موو ھه ، ھه)بوو  هریتانیا و بهن  الیه  وخۆ له هڕاست کی رتییه به وهڕ بهداخوازی 
    ). ڕ گه  خرایه ی ئاسایی ده شوه بۆ فراوانکردنی ناوخۆ به

، کوردتیی و  ی پکردووه مژوونووس دیڤید ماکداول ئاماژه  ی که وه ئه  
  نت، چونکه یه گه رکوک ده ولر و که س شاری موس، ھه ر  کوردستانتیی ھه
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نوی  ڕژمی  کات که ده  وه کاندا باسی ئه کوردییه  کاتی باسکردنی ناوچه ناوبراو له
رکوک،  که ولر و ھهکانی موس،  ناوچه  یشتۆته گه  وه کردنه  نه شه ته نجامی ئه  ئراق له 

 لر وو ھهر س شاری موس،  ھه  واته  م ناوچانه ئه  خات که رده ش بۆمانی ده مه ئه
) تی موس ویالیه(باشووری کوردستان     ر به سهی کوردی و  رکوک ناوچه که

بی له  تکی عاره وه زراندنی ده کان و دامه ھاتنی ئینگلیزه  ر له ک به ، نه بووینه
بووبت،   وه ئراقه  ب و به عاره    ر به سهسرا،  غداو به تی به ردوو ویالیه ھه تادا له  ره سه 

بیارک   کان به وه ته ی نه ه دا کۆمه)16.12.1925( وتی ڕکه  واتر لهکو د به
  ب خواستی دانیشتوانه زۆرو به ی به)تی موس ویالیه(باشووری کوردستان 

   . ر ئراق سه  کوردن خسته  ی که که  نه سه ڕه
   

 کورد و ی وه ڕاگواستنه(رتووکی  ی په)93(  ڕه الپه  ندی، له ماوه د ھه مه دکتۆر محه
مژوونووس   ی بهستن پشت به  بهداو، )کوردستان  ت له زامدارکردنی دیموکراتیه

ئاڕنۆد (ک  مژوونووسکی جیھانی ناوداری وه: (نووسیوتی) ئاڕنۆد تۆینبی(
ه به  نده وه ، ئهئراق  لهب  عاره: دا نووسیوتی)1926( سای  له) تۆینبی   ھز نین
ده   ).موس تی ویالیه  لهن  بکردنی کورد بده عاره وی به ی بتوانن ھه وه ی ئه تاڕا

ی  وه ، به)ی تۆینبی ئاڕنۆد جه(ریتانی  ری به نووسه مژوونووس وی  و دانپدانانه ئه
کانی  بکردنی کورده عاره وی به کو بتوانن ھه ھزنین تاوه به  نده وه کان ئه به عاره  که

ی یکوردت کوردستانتیی و، کورد وھزی  بۆ به  یه گه ن، به تی موس بده ویالیه
  و مژوونووسه ئه  ، دیاره وه یشه-شاری موس  تی موس به واوی ویالیه ته
کی   یه ڕژه ی کوردییش به ژماره و زانت کوردستان ده  تی موس به ویالیه  ریتانییه به

بی ئراق  بۆ عاره  ته هحم زه   پی وایه  زانت، بۆیه زۆرتر ده  ب به ی عاره ژماره  زۆر له
  . ن ب بکه عاره به  ته و ویالیه بتوانن ئه

       
المسألة القومیة في (رتووکی  ی په)45-44(  کانی ڕه الپه  ، له عدو سه  الح سه

  کانی ئستان که ی کورده وره گه  کان، باپیره کاردۆخییه: (دا نووسیوتی)العراق
ت  تایبه ی پش زایین به)401( سای  لهکان  ۆنانییهی  و کرگرته ی یۆنانی)فون ینه زه(

  فون له ینه باسکی زیندوودا، زه  له.  وه ان بوونهڕووی ڕووبهی کوردستان  ناوچه  له
: دا نووسیوتی)ئاالناباسس(ی )زار ھه  ی ده وه ڕانه گه(یان ) کان تی فارسه مه ھه(
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ناوی  نزیک بوو به  کی چۆی لهشار  که  دیجله ڕووباری  یشتنه کان گه یۆنانییه(
 کان له میدییه  موسی ئستا بت که  و شاره ئه نی سه ڕهناوی   شه وانه ، له)مسیال(

 و بابل ڕگایر  سه  وته که ده  یه م ناوچه باشووری ئه... نیشتن  تیدا داده ڕابردوودا
 –ی ئستا دان مه ھه –کباتانا  و سوساو ئه ره تی به خۆرھه ڕگای  میدیا، وه

م  به -کورد  –کاردۆخی   چووه کاندا دهناو چیا باکووری به ڕگای  ڕۆیشت، وه ده
  کانه و خه ئه. یۆنیا لیدیاو ئه  چته خۆرئاوا ده و  ڕووه)  دیجله(دا ڕووبار  له  وه ڕینه په
دشای پا    ر به سه ھا روه رو ئازان، ھه ڕکه لکی شه گه و ژین چیاکان ده  له) کاردۆخی(

  ).فارسی نین
  کات که ده  وه و مژوونووسی یۆنانی، باسی ئه ر فسه ئهی )فون ینه زه(  کاتک که

بوون کی تری کوردستانی  یه گه شاری موس بت، به نی سه ڕهناوی ) مسیال(شاری 
کات  ده  وه و خۆی باسی ئه ئه  دات، چونکه مان ده)موس(  و شاره کوردبوونی ئه و

یش - ناوی کۆنی شاری موس. موس دانیشتوون  کان له میدییه  وه هکۆن  له  که
  و ناوه و ناونانی موس به یش ناوکی کوردییه-شر رده ئهو ، نه بووه) شر رده ئهو نه(

مان  وه و پشیش باسی ئه مه له). شر رده ئه(ی کوردی میدی  رکرده بۆ سه  وه ڕته گه ده
  ی کورده وه وان نه و، ئه یان دروستکردووه- کان شاری موس که به شه  کرد که

دا  شاره و  کانی تر له وه ته موو نه ھه پش   ن، که-کانی دانیشتووی موس میدییه
)نیشته) موس ناوناوه  م ناوه یان به که  وانیش ناوی شاره ر ئه ، ھهبوون وج  .   

   
وندیی  وهبی نا کته بی سیاسی، مه کته پارتی دیموکراتی کوردستان، مه    دیراسات 

وتی کوردستانی  نه(رتووکی  په یم شی دووه بهی )23- 22(  کانی ڕه الپه  له،  وه تۆژینه
رسیل،  هب: (نووسیوتی ،دا)کوردستان کورد ونووسی سیاسی  چاره وت و نهئراق 

 ریتانی، له نی گشتی به نجومه ندامی ئه ئه ستکارو رھه بهندامی پارتی کرکارانی  ئه
 خت ر جه سه کاتی کۆمنت لدان له ریتانیا له نی گشتی به نجوومه کی ئه ۆیهگفتوگ
وت  ی نه وه ت به باره ریتانیا سه ی بهکان ۆنیهزیری کۆ وه )ئیمری( کانی وه کردنه

وتی  ی بۆ نه ئاماژه ئاشکرا  بهریتانیادا،  تی به ر سیاسه سه به  ری نییه مترین کاریگه که
وتی  نه تی موس ویالیه   بھاتبوایهر  گه ئه   پی وایهو  هئ: کوردستان کردو گوتی

کانیدا  قسه  ی  ڕژهد  ، له بووایه ر موس نه سه بوو ملمالن له  وانه له  وه ، ئه بوایه لنه
وت  ب بوونی نه به  ، چونکه یه که ی گرفته رچاوه وت سه نه  ئاشکرایه: رسیل گوتی به
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: گوتی  ندامکی دیکه ئه. بیست ده ر موس نه سه لهکان ھیچ شتکیان  ریتانییه به
) تانباشووری کوردس(تی موس  ویالیهریتانیا بۆ  ی پشتگرتنی به قینه هڕاستھۆکاری 

   ). وته نه  ،ئراق به 
ئراقی  تی موس به  باسی لکاندنی ویالیه  ریتانییه به  مانتاره رله و په ئه  کاتک که  

 له  تی موس پشتر جیا بووه ویالیه  که  وه بته دهڕوونۆمان کات، ب ده  وه بییه عاره
ش بۆمان  مه ، به بووه هھ  وه به عاره به  و نه و وته به  کی نه یهندی پوهھیچ  ئراق و 

ویاندا موس له  وه کانیه شاره واوی ته  بهتی موس  ویالیه  وت که که رده ده ی - ن
  . بووه کوردستانباشووری     ر به سه کوردیی وی ش، شارک که ته ختی ویالیه پایته

   
 دیراسات وندیی  بی ناوه کته بی سیاسی، مه کته پارتی دیموکراتی کوردستان، مه

وتی کوردستانی ئراق  نه(رتووکی  په یم شی دووه بهی )24(   ڕه الپه  له،  وه تۆژینه
  نامه گه به  له( :نووسیوتی ،دا)کوردستان کورد ونووسی سیاسی  چاره وت و نه
ھۆی  ک به الیه  لهکوردستان  وتی موس یا نه:  دا ھاتووهانس ره فهکانی  رمییه فه

وت،  ھۆی پداویستی نه به  وه کی دیکه الیه  وت و له نه  لهنسا  ره فهشکردنی  ببه
  ).  یه نسا ھه ره کی بۆ فه ره خکی سه بایه
  ر به کانی سه واوی شاره ته موس و، شاری  انهنسیی ره فه  نامه گه و به ی ئه گوره به

وتی موس  نووسن نه ده  کان نسییه ره تی موس، شاری کوردین، کاتک که فه ویالیه
دا ناکهنوان  ک له ھیچ جیاوازییه  واته کوردستان، که یا الی  به و ن موس و کوردستان
  بته ش ده مه واته ئه که .ک یه کسانن به یه و نک ر یه ردووکیان ھه ھه  وه وانه ئه
تی موس  ویالیه  تی موس، کاتکیش که ی بوونی ویالیهیکی کوردستان یه نامه گه به

  یه که ته ختی ویالیه پایته  یش که-شاری موس  واته ی بت، کهیتکی کوردستان ویالیه
 و زانین کو ده روه ھه.  کوردستانه    ر به سه، شارکی  ته و ویالیه ر به کو شارکی سه وه

تی موس دوو ناوی  ویالیه کوردستان وباشووری   کرا که  وه به  پشتریش ئاماژه
   .کاردن خاکی کوردستان به کورد وجوگرافین بۆ نیشتمانی 

    
وتی)جنوب کوردستان(رتووکی  ی په)7(  ڕه الپه  نری فیلد، لهھ ی  ووشه: (دا نووسی

کانی  خشه موو نه ھه  کوردستان له. نت یه گه کوردستان مانای نیشتمانی کوردان ده
باشووری   هرم ل شونی ھه  وه.  وتووه رکه خۆرئاوا ده –رتی ئاسیای باشوور  که
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  رمه و ھه ئه. خۆرئاوای ئران ئراق وتی  باکووری خۆرھه و نازۆڵ تی ئه خۆرھه
  پارچه  کو ئستاش، تاوه  وامی کوردی ل بووه رده به  و به جیه کوردی تیا نیشته  که
باشووری   له  )لورستان(باکووری خۆرئاوا تا   له)  تیه مه(  یه له کی درژکۆنه وییه زه

و،  میله) 150- 120(نوان  ی له که فراوانی پانتاییه.   وه بته ت درژ ده خۆرھه
کو  ات تاوهک ست پده موس ده  ھک له به  میل که) 250(  گاته درژترین پانی ده

  یان له  کی گشتی یان چیاییه یه شوه به   رمه و ھه ئه. نازۆڵ ئه  چیاکانی ئارارات له
  ).  ی زۆر باشی تدایه ڕگه وه له  رز پکدت که ی به گردۆلکه

نری فیلد بۆ کوردستانی ریکی ھ مه مژوونووسی ئه  ی که یه و پناسه ی ئه گوره به
ی باشوور    ر به سهکوردیی و ی انک هشار  له  کهک یه، شاری موس  کردووه

  شاره  له شارک  وخۆ شاری موس به هڕاستری ناوبراو  نووسه  ، چونکه کوردستان
   .نت کانی باشووری کوردستان داده گرنگه

  
وتی)جنوب کوردستان( رتووکی ی په)7(  ڕه الپه  نری فیلد، لهھ   لهر  به: (دا نووسی

ی  گوره م به به. بوو بوونیان ھه ڕوسیا و تورکیا، ئران  رد لهدا کو)1914( سای
ی خاکی  زۆربه  ره نقه ی نوان مۆسکۆو ئه)1921(ی ئازاری )16(ی  یماننامه په
ه ، دواتریش ویالیهو تی تورکی سه ژر ده  وته که) فقاس دوای قه(   تی موس درا ب

  ).ئراق
کی  یه گه کات، به باسی ده) نری فیلدھ(ریکی  مه دا زاناو مژوونووسی ئه ی لره وه ئه

  ریکییه مه و زانا ئه ئه  ، چونکه ه-شاری موس ت و ویالیهی بوونی یتری کوردستان
  ا لهین جیھانی کورد تهمی  که یهڕی  ستپکردنی شه ده ر له به  کات که ده  وه باسی ئه

مدا  ی بیسته ده سانی بیستی سهدوای  م له ، به بووه دا ھهڕوسیا و تورکیا، ئران
ش  مه ئراق، ئه  تی موس درا به دا ویالیه)16.12.1925( وتی ڕکه  رک له

ئراق،   له  بووه شک نه به  ته و ویالیه ک ئه یه شوه ھیچ  بهپشتر   لمنی که یسه ده
و  ئه  وت که که رده ئراق، بۆمان ده  تی موس درا به ت ویالیه ده  که کاتکیش

کو خاکی  ، بهب عارهخاکی   له  شک بووه بهپشتر   و، نه بووه ئراقھی   نه  ته ویالیه
ی بۆمان  وه دوای ئه.  وه کانیه شاره واوی ته  به  نیشتمانی کورد بووه کوردستان و

ه گه ، ده کوردستان بووه    ر به سه کوردیی وتکی  ویالیه  ته و ویالیه ئه  وت که رکه ده   ین
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شارکی   هک هت ویالیه    ر به سهکو شارکی  یش وه-شاری موس  ش که یهڕاستیو  ئه
   . ی بووهیکوردستان

    
کوردستان (رتووکی  ی په)88-87(کانی  ڕه الپه  د سابیر، له سعه ئه  سروه  دکتۆره

دا )1926-1914من بدایة الحرب العالمیة االولی الی نھایة مشکلة الموصل 
میارییرکی  سه چاره: (نووسیوتی باشووری کوردستان که   ت به باره ی تر سه انهڕا

) ھۆکارت. جی. دی(ناوی  دا به ی قاھیره کۆنگره  ریتانی له کانی به رکرده سه   کک له یه
بارودۆخی ئاسیای   ت به باره یاداشتکدا سه  ریتانیدا، له نگی به تی جه زاره وه  له

ڵ  گه له  جیاوازه  که ڕووباروتی نوان دوو  ی باکووری ناوچه  خۆرئاوا، که
 زرنرت ی تیادا دابمهخۆ ربه سهیی  تکی ناوچه وه کرت ده کانی تری وت، ده شه به
  ). بت)  ھا ڕه(  ی موس یان ئورفه که نده به مه و

ریتانیدا پشنیاری  نگی به تی جه زاره وه له ) ھۆکارت. جی. دی(  دا که ی لره وه ئه
ر  سه کوردیی وو شاری موس شارکی  بۆچوونی ئه  کو به به  خۆڕا نییه ، له کردووه

ختی  پایته  شاری موس بکرت به  کات که ناوبراو داوا ده  ، بۆیه کوردستان بووه    به
کات،  زراندنی ده کان پشنیاری دامه کوردییه  ناوچه  له  ی که کوردییه  ته وه و ده ئه

  .دابنرت) موس(  و شاره ی بوونی ئهیکی کوردستان یه گه به  کرت به ده ش مه ئه  بۆیه
    

کوردستان من بدایة (رتووکی  ی په)88(  ڕه الپه  د سابیر، له سعه ئه  سروه  دکتۆره
: دا نووسیوتی)1926- 1914الحرب العالمیة االولی الی نھایة مشکلة الموصل 

ری دۆزی کورد  سه پشنیارکی تر بۆ چاره دا)ھۆکارت. جی .دی(یاداشتکی تری  له(
 خۆ ربه سهتکی کوردی  وه زراندنی ده پشنیاری دامه  بۆ کۆمیسیۆنی نووسیوه  که

  که ش دانیشتوانی ناوچه و کاره ریتانیدا بت، ئه به پاراستنیژر  یان کۆنفیدرای له
ژی د) کۆلۆنل ویلسن(  کات که ده  وه به  ئاماژه  و یاداشته ھا ئه روه ھه.  وه کاته دنیا ده

کتیی کۆنفیدڕای باشووری  بۆ یه  باکوور نییه و ڕاست لکاندنی کوردستانی ناوه
  ئستا کشه تا  ی که وه ی دنت به که یاداشته  کۆتایی به  وه به) ھۆکارت. (کوردستان

نج  و سه تووهدا ھا)ھۆکارت(کانی  پشنیاره  له  ی که وه ئه.  نسادا ماوه ره ڵ فه گه له
و  ئه  بینین که ، ده خستووه ی پشتگوێ نه-تی موس ناوبراو ویالیه  که  یه وه درت ئه ده

کتیی کۆنفیدرای  یه  که  دایه وه ی له که ، گرنگییه یه و گرنگی خۆی ھه ی ئه بۆچوونه
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ستانی کو کورد ، به هی و پارچه به  ت نییه نھا تایبه باشووری کوردستاندا ته  کوردی له
   ).ری سه  خاته باکووری کوردستانیش ده و ڕاست ناوه
تکی  وه زراندنی ده ڕ دامه مه ، له)ھۆکارت. جی .دی(کانی  ی پشنیاره گوره به

دا، ھۆکارت  تی به ژر چاودری حکومه یان کۆنفیدڕای له خۆ ربه سهکوردی  ریتانی
و  ڵ ئه گه تی موس له وی ویالیهوا ته  واته ، که کردووه بیر نه ی له- تی موس ویالیه

. زرت پشنیار کرابوو دامه  بوو، که ده  یان کۆنفیدڕاییه  یهخۆ ربه سه  کوردییه  ته وه ده
شکی گرنگی  تی موس به ویالیه  واوی ی که ته یهڕاستیو  ئه  نته یه مانگه ش ده مه ئه

شاری   واته ن بت، کهشکی کوردستا تی موس به ، مادامیش ویالیه کوردستان بووه
به ی مه- موس  کی  وه  که ته ویالیهندیکی کورد  که هت ویالیه    ر به سهکو شاری یشار

   . باشووری کوردستانه    ر به سه
       

کوردستان من بدایة (رتووکی  ی په)90(ڕه  الپه  د سابیر، له سعه ئه  سروه  دکتۆره
: دا نووسیوتی)1926- 1914ة الموصل الحرب العالمیة االولی الی نھایة مشکل

ی  رمانده ، فه)ن کۆلۆنل لچمه(  بوون ستدا ھه ر ده به ی که له و زانیارییانه ی ئه گوره به(
ت  باره دا سه)22.12.1918( وتی ڕکه  له ڕاپۆرتکدا موس، له  ریتانی له به  ڕامیاری

نوانیاندا  ، له شی کردووه تی موس پشکه کانی دانیشتوانی ویالیه بیروبۆچوونه  به
  وه ی به ئاماژه یدا که ڕاپۆرته کۆلۆنل لچمن، له.  که ته کوردانی دانیشتووی ناو ویالیه

وان کوردی  ھنن، ئه کدهپ  که ته ر سی ویالیه سه کان دوو له کورده  که  کردووه
ژر  وت له یانهنا  وه که یه موویان به وان ھه نگال، ئه چیای شه  ئزیدین له و موسمان

  ). بیدا بژین تی عاره وایه رمانه تی فه سه ده
له ، موس و  له شاری  ریتانی بووه تی به می حکومه که رپرسی یه ن به کۆلۆنل لچمه

ی  گوره به(تی موس  کانی ویالیه کورده  کات که ده  وه خۆیدا باسی ئه ی که ڕاپۆرته
ی دانیشتوانی %)85(تر کورد  ی ڕیده گه مژوونووس وندک  بۆچوونی ھه

دروستبووی   تی تازه وه ر ده سه  یان بخرته که وت وته نایانه) پکدنن  که ته ویالیه
وانیش  و، ئه تکی کوردییه ویالیه  که ته ویالیه  که  یه وه ش مانای ئه مه ئراق، ئه

 ن خۆی له ت کۆلۆنل لچمه تایبه به.  وه ئراقه ب و عارهستی  ژر ده  وت بخرنه نایانه
  هو ئه  بی بووایه عاره و ر شاری موس شارکی ئراقی گه هئخۆ ،  موس بووه 

کو شارکی  موس وه  به ن لچمهکردنی  نه  کرد، ئاماژه ر باسی ده ھه و دنیایی ئه به
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 ی بوونییکوردستان  دا باسکراون وه ره سه  له  کهکانی تری  ڵ ھۆکاره گه بی، له عاره
  . لمنن سه شاری موس ده

    
کوردستان (رتووکی  ی په)93-92(کانی  ڕه الپه  د سابیر، له سعه ئه  سروه  دکتۆره

دا )1926-1914من بدایة الحرب العالمیة االولی الی نھایة مشکلة الموصل 
شدا  ر س به سه ی به)تی موس ویالیه(ن، دانیشتوانی ۆویلس: (نووسیوتی

 ئران ودرژایی سنووری  رد به کی کوردی بگه یه میان ناوچه هک شکردبوو، یه دابه
  که  هک یه میان ناوچه شی دووه بوو، به س ده زار که ھه) 150(یان  که ی دانیشتوانه ژماره

ی  که ی دانیشتوانه و، ژماره وه بته ولردا درژ ده ھه و رکوک، پردێ کفری، که  به
ی  میان پاشماوه شی سیه م به بت، به س ده زار که ھه) 300(تا ) 250(نوان  له

س  زار که ھه) 100(  ی له که ی دانیشتوانه ژماره  که  وه گرته تی موس ده ویالیه
ر سی دانیشتوان  سه دوو له  جن که بی نیشته یان عاره زۆربه  ڕت، که تناپه
ویلسن . تن سه ده خزانی کوردی به و انتی تریش کریس وانه ئه و ھنن پکده

زراندنی  میان دامه که یه  که  یه و ناوچه بردنی ئه ڕوه کرد بۆ به ڕگایپشنیاری دوو 
  وکاره و ئه بۆچوونی ئه  ی موس بت، به که نده به مه  کوردستانکی ئۆتۆنۆمی بوو که

  نگاوکه ھه  کانیان دنیابن که ئاواته  یشتن به گه  کان له کورده  ی که وه ھۆی ئه  بووه ده
ی زۆری  کان زۆربه کورده  که خۆ ربه سه  تکی چاالکی نیمچه وه زراندنی ده بۆ دامه

  ی که وانه ئه(کانی تر  دانیشتوانه  ت که ش ده وه ھا ویلسن ئه وه ھه. دانیشتوان پکدنن
   ).ن که ده خۆ ربه سهی )تی موس ویالیه(زراندنی  داوای دامه) کورد نین

ردستانکی ئۆتۆنۆمدار کو  ی که وه ، به)نۆکۆلۆنل ویلس(ی  که شنیارهی پ گوره به
ی یکوردستانت کوردتیی وکی  یه گه ی شاری موس بت، به که نده به مه و زرت دامه

کانی  به عاره  ی ڕژهو   ی ژماره گوره ھا به روه ست، ھه ده  داته مان ده و شاره تری ئه
کورد   ش که مه بن، به زارک عاره ھه) 65(ی  نزیکه) 550(کۆی   له  که ته ویالیه
  ی کانی تر نزیکه وه ته نه  مه ڵ که گه ھنت له پکده  که ته زۆری ویالیه  ره ی ھه زۆربه

وتکی  تی موس ویالیه ویالیه  بن، بۆیه ی عاره د ژماره قه بهجار ) 8.5(  کوردیی 
ه ڵ داگیرکارییه گه لهب  عاره  کوردستان، چونکه  له  شک بووه به   کانی ئیسالمدا ھاتن

. جبوون نیشته ردا وروبه ی دهی تر ندک ناوچه ھه موس وشاری   له کوردستان و
،  زرایه تی موس دامه ویالیه  له خۆ ربه سه کی رتییه به ڕوه بهر بتوو  گه ھا ئه روه ھه
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شاری کوردیی   بوونه ، ده هو کانیه موو شاره ھه  به  که ته واوی ویالیه ر ته ش ھه وکاته ئه
 و  کوردهخاکی  تی موس خاکی ویالیهواوی  ته  خاکی کوردستان، چونکه    ر به سهو 
  .  باشووری کوردستان  له  هباو شکی دانه به
     

کوردستان من بدایة (رتووکی  ی په)132(ڕه  الپه  د سابیر، له سعه ئه  سروه  دکتۆره
: دا نووسیوتی)1926- 1914ی الی نھایة مشکلة الموصل الحرب العالمیة االول

  ی به کوردی، ئاماژه کاروباری  پسپۆر له و نسی ره تی فه حکومه  رپرس له بیرتیلۆ، به(
ی  شکرد بۆ بۆ دوو ناوچه کوردستانی دابه  دا کرد که)1916(سای  وتنی ڕکه

  وروپی ئهردانی  ست توه ده  ابوو کهبیرتیلۆ پی و. ریتانی به نسی و ره فهستی  ژرده
ی  شوه رکی کاتی به سه کو چاره ی وه وه کوردستاندا بۆ ئه  له  کارکی پویسته

  ھا بیرتیلۆ له روه ھه.  وروپی ئهتکی  سه بوونی ده ڵ ھه هگ فیدڕای رک بخرت له
ند  ڵ چه گه ناو بمنت له نھا به تکی تورکی ته سه کرت ده ده  کانی گوتی که یاداشته

بیرتیلۆ . ریتانی به-نسی ره ژر چاودری فه بژردراو له یی ھه نکی ناوچه نجومه ئه
ستنیشانکردنی سنووری  ده ڕگایله نی کوردستان ڕکخست  شکرد که وه ی به ئاماژه
   ).کرت تی موس ده ویالیه رمینیا و ئهنوان 

تکی  تی موس ویالیه دی، ویالیهکور کاروباری  کانی بیرتیلۆ پسپۆر له پی قسه به
 وتنی ڕکهی  گوره  ت به و ده م ئه که یه  ، چونکه شکی گرنگی کوردستانه و به کوردییه
و  ی ئه گوره شکرا، به نسا دابه ره فه ریتانیا و بهر  سه کوردستان به) 1916(سای 
ر  شی سه تی موس دابه یه ویالیه)سایکس پیکۆ(ی   وتننامه ڕککه  که  یه  وتننامه ڕککه

ھا  روه کن، ھه ر یه تی موس ھه ویالیه کوردستان و  واته کرا، که  و دوو وته ئه
 ڕگایله نی کوردستان ڕکخست  کات که ده  وه بیرتیلۆ باسی ئه  میان کاتک که دووه

کرت، دووپاتی  تی موس ده ویالیه رمینیا و ئهستنیشانکردنی سنووری نوان  ده
کی تری  یه گه ش به مه ئه  ، بۆیه ه-تی موس ر ویالیه کوردستان ھه  که  وه تهکا ده

  .خات رده تی موس ده کانی ویالیه واوی شاره ته موس وی بوونی شاری یکوردستان
  
تی  خۆرھه کاروباری له  پسپۆره و ریکیه مه دیبلۆماتکی ئه  ن، کهدڤید کۆر  

لوبنان، مۆریتانیاو ئیسرائیل کاری   ریکی له مه ی ئهکان بایۆزخانه  ڕاستدا، له ناوه
الرجالن اللذان ضما الکورد الی العراق پیرسی ( ژر ناوی له وتارکدا  له،  کردووه
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 ڕۆژیله  کوردی وبۆ   ریگاوه ، مامکاک وه)نۆلسیو البوتد تۆنڕائکۆکس و
،  وه ته بوکراوه دا)http://www.afka.orgکوردستان (ڕی  ماپه  دا له)13.2.2007(

مژوودا کرد،   ی له ه ترین ھه وره ریتانیا گه بگومان به: (دڤید کۆرن نووسیوتی
تی  وه ڵ ده گه تی موسی عوسمانی پشووی لکدا له خاکی کوردی ویالیه  کاتک که
بیاری . زراند زۆر دایانمه می جیھانی به که نگی یه دوای جه  ی که ته وه و ده ئراق، ئه
غداو  کانی به به ڵ عاره گه له  ڕامیاریکی  یه سته ی ده چوارچوه  ی کورد له وه کۆکردنه

. ن ردوو الیه ھه  یاندنکی زۆر به ھۆی زیان گه  ، بۆتهڕابردوودا ی ماوه  لهسرا  به
 و فتاکان هح ، کان هست شهکان،  کان، چله بیستهسانی   کانی کورد له شۆڕشه

تی ئراقی  وه ده  ڕامیاریبارودۆخی ) م ی بیسته ده سه( ڕابردووی  ده شتاکانی سه ھه
  وه وساندنه و چه ئه. ی ووشککرد و وته کانی ئه ئابوورییه  رچاوه ناوبردو، سه له

ی له  هکوژی و کۆمه ، ئهو فتاکان حه ویکرد له  یه اقی پهتی ئر حکومه  ی که توندوتیژه
دا،  کان ئه دژی کورده  له) م ی بیسته ده سه( ڕابردووی  ده شتاکانی سه ھه نجامی

تی دیفاکتۆی  وه ده. ر کردن رابه کانی دوو به کان داو ئازاره کورده  قوربانی زۆری به
 –ر نووسیوتی  کو نووسه وه 1990ک  نه 1991(  دا1990ھاوینی   له  کوردی که

 و  لمن یسه برت، ده ئراق ناودهباکووری   ئستا به تاو  دروستبووه) رسیم ده
  وه خۆیانه ن الیه  له  کان بۆ بیارک که ی کورده وه رچدانه رپه بۆ به  تکه شایه

  ). ر وبه مه فتا ساڵ له درابوو، پش حه نه
وه خۆرھه کاروباری  له  پسپۆر و ریکی مه دیبلۆماسی ئه ڕاست دڤید کۆرن،  تی نا

به ویالیه  ک کهکات کی عوسمانی ناوده ویالیه  به کورد وخاکی   تی موسبات،  ت
  خاته مان ده- ی شاری موسیکوردبوون بوون وی یکی تری کوردستان یه گه به
، مادام  بات خاکی کورد ناوده  تی موس به ویالیه ک الیه  لهو  ئه  ست، چونکه رده به

کو  ختیش وه ی پایته- شاری موس  اتهو تی موس خاکی کورد بت، که ویالیه
  لهی، یکوردستان کوردیی وشارکی   بته ، دهو  کوردهخاکی   ته و ویالیه شارکی ئه

د  تکی عوسمانی ناوزه ویالیه  تی موس به ویالیه  و پسپۆره ئه  وه تریشه کی الیه
ب  عاره  بهکیان  هیندی پوهشاری موس ھیچ   نه موس وتی  ویالیه نه   واته کات، که هد
دا )1516( سای  لهکان  عوسمانییه  که کاتکدا  له  وه ، ئه بووه نه  وه تی ئراقه حکومه و

   .واوی داگیرکرد ته  به انی)تی موس ویالیه(باشووری کوردستان 
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الرجالن اللذان ضما الکورد الی العراق ( ژر ناوی له وتارکدا  لهدڤید کۆرن،   
 کوردی ور  سهبۆ   ریگاوه ، مامکاک وه)نۆلسیو البوتد تۆنڕائ س وپیرسی کۆک

 دا)http://www.afka.orgکوردستان ( ڕی ماپه  دا له)13.2.2007( یوت کهڕله 
ریتانیا بوو  ی به وه ره زیری ده وه  ن کهۆرزولۆرد ک: (، نووسیوتی وه ته راوهبوک

بی  عاره  کانی رمه ھه  دوور له  وه یی بمنتهخۆ ربه سه  تی موس به یویست ویالیه ده
 ڕنونیژر  زرت له شانشینکی کوردی یان زیاتری لدامه ی وه بۆ ئهسرا،  غداو به به
   ).کان ریتانییه به
  بهت  باره سه  ، که)دڤید کۆرن(ریکی  مه ی پسپۆری ئهکان وه ڕوونکردنهی  گوره به 

  ی که وه نووسیوتی، به) نۆرزولۆرد ک(ریتانی  ی به وه ره ری دهزی کانی وه بۆچوونه
بی  کانی عاره ته ویالیه  لکندرت به و، نه وه یی بمنتهخۆ ربه سه تی موس به ویالیه

ژر  تی موس له ویالیه  ھا شانشینکی کوردی یان زیاتر له روه ، ھه)سرا غداو به به(
 بوون وی یکی تری کوردستان یه گه زرنن، به کان دامه ریتانییه چاودری به

ت  ده  موو شتک که ھه  ر له به  لمنت، چونکه سه ده  ته و ویالیه ی ئهیکوردبوون
ب یان  عاره  به  زرنن، ھیچ ئاماژه دامه  ته و ویالیه شانشینکی کوردی یان زیاتر له

لهیداب ت ویالیه ده  ناکات، دواتریش که  ته و ویالیه نی شاری موس ه   تی موس ب
ی بوونی یکوردستان کوردبوون وبۆ   یه گه ش به مه ، ئه وه یی بمنتهخۆ ربه سه
و ھیچ  بووه خۆ ربه سهخات پشتریش  ریده ده  ، چونکه ته و ویالیه واوی ئه ته

یی خۆ ربه سه  به  ات کهک ده داوا  ، بۆیه بووه نه  وه ئراقه ب و عاره  بهکی  یهندی پوه
   . وه بمنته

  
المسألة الکوردیة (رتووکی  ی په)174(  ڕه الپه  الزاریف، له ڤیچ میخائیل سیمیۆنه 

دا )1903( سای  لهمانی بوو  کی ئه یه ڕیده گه  فیدیمان که: (ت دا، ده)1891-1917
وکاتی  ئه  که: سیبوویھیر، فیدیمان نوو فیرانشه  ردانی ئیبراھیم پاشای کردبوو له سه

 ھیچ ب ی به که ته سه مکاریدا بوو، ده سته و ی زۆرداری کهلووت  ئیبراھیم پاشا له
درژ   وه فوراته ڕووباریر  سه بیریجیک له  ک له ملمالنیه و ک یه وه بوونه نگار ره به
نازناوی   وه واوه کی ته گۆییهڕاست به  وه.  دیجله ڕووباریر  سه بۆ موس له  وه بووه ده

   ).یان پدابوو پادشای کوردستانی ب کوی شاھانه
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تی ئیبراھیم پاشا  سه ده  ی که وه مان، بهیمانی فید ی ئه ڕیده ی گه واھیدانه و گه ئه
 کوردبوون وی  گه ، به دیجله ڕووباریر  سه شاری موس له  یشتبووه گه

   .نت یه گه شاری موس ده ی بوونی یکوردستان
  
  زانکۆی دھۆک، له  لی بۆتانی، مامۆستای مژووی نوێ له تاح عه بدولفه کتۆر عهد
اول جریدة عربیة کوردیة في  ڕاستی –جریدة الحقیقة (رتووکی  ی په)9(  ڕه الپه

رحلتي (رتووکی  می په که رگی یه ی به)64(ڕه  الپه  ی بهستن پشت به  بهداو، )موصل
کات  ده  وه ، باسی ئه کینگھام ریتانی جیمس په ی به ڕیده گه نووسینی له ، )الی العراق

) James Slik Pakingham –کینگھام  جیمس سلیک په(ریتانی  ی به ڕیده گه: ( که
ی - ردانی شاری موس دا سه)1816(مووزی سای  ته  م له ھه نۆزده ی ده سه  له

کی  ره شی سه بهکان  موسمانه(  :ی کردووه و شاره باسی ئه  یه مشوه و، به کردووه
کی  یه ڕژه کورد به و ب، تورک ره عا   وه ژماره ڕوویله پکدنن،   که دانیشتوانی شاره

   ). ش بووینه کسان دابه یه
ڕای  ره کات سه باسی ده) کینگھام جیمس سلیک په(ریتانی  ی به ڕیده دا گه ی لره وه ئه

ک ناوببردرت بۆ بوونی کورد  یه گه به  کرت به م ده ری، به سه  تبینی زۆرمان له
ی  ژماره  له  ی کورد زۆرتر بووه ژماره  وه دنیاییه به  نده رچه ناو شاری موس، ھه له

  کات، چونکه ده  ی ناوبراو باسی لوه ڕیده گه  ی که مه رده و سه تورکمان له ب و عاره
زۆرتر   ی کوردیان به هو مژوونووسان ژمار ڕیده گهکان،  ته وه ده  کی زۆر له یه ژماره
   .ش و مژووه دوای ئه ب له عاره ی ژماره  له  داناوه

 
الحیاة الحزبیة في (رتووکی  ی په)27(  ڕه الپه  لی بۆتانی، له تاح عه بدولفه دکتۆر عه

جمس (رتووکی  ی په)49(ڕه  الپه  ی بهستن پشت به  بهداو، )1958- 1926الموصل 
دا )1التکریتي، ج  ، ترجمة سلیم طه1816لعراق سنة کینگھام، رحلتي الی ا سلیک په

ئاسکی موس (ی  شارۆچکه   کات که ده  وه به  ئاماژه  ڕیده کینگھامی گه په: (نووسیوتی
: ت ی ده که ره وروبه ی ده رباره و ده ) ناری خۆرئاوای دیجله ر که سه  وته که ده –
ندین گوندی کوردی  چه  خت که تهوی کشتوکای  زه  تی پکدت له ناری خۆرھه که

ندین دھاتی بچووکدا  ر چه سه خۆماندا به ڕگایله : ت ھا ده روه ، ھه وه تدا بوبۆته
مووی کورد  کانی ھه دانیشتوانه  ی که وه له  ی نازانم جگه رباره ھیچ ده  ڕین که تپه
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کی  یه ڕژه ھنن به کی دانیشتوانی موس پکده ره شی سه موسمانان به. بوون
  ).کورد تورک وب،  عاره  کسان له یه

ی  وه به) کینگھام جمس سلیک په(ریتانی  ی ناسراوی به  ڕیده ی گه پکردنه  و ئاماژه ئه
ناو شاری  ، لهو مووی دھاتی کوردین اری موس ھهری ش وروبه کانی ده دھاته  که

وه تورک به ب و عاره کورد ویشدا - موسگه ژین، به ده کسان کی یه یه ش بۆ   که یه
ی  قینه هڕاستنھا کورد دانیشتوانی  ته  ، چونکه و شاره ی ئهیکوردستانت کوردتیی و

کانی  داگیرکارییه ڕگایله تورکیشن  ب و عارهرچی  و، ھه بووینه  یه و ناوچه ئه
 کورد و خاکی  له  بریتی بووه  که  یان داگیرکردووه که و ناوچه و شاره ئه  وه ئیسالمییه

  . کوردستان
  

دیا، له ی ڕۆژنامه  وتی ڕکه،  ممه سشه ڕۆژیی )323(  ژماره ی )24(  ڕه الپه  می
 نای کوردستان تورک خشه نه  انیا بهریت به( ژر ناوی له وتارکدا  لهدا، )22.1.2008(

وتی  ریتانیکا کوردستانی به ئینسکلۆپدیای به: (دا، نووسیوتی)کات راسان ده ھه
کوردستان   که  ستنیشانی کردووه ک ده یه خشه ی نه وه بوبکردنه و به رد ناوبردوهکو
کانی  ش دیسان تورکه وه و ئه شبووه سوریادا دابه ئراق ونوان تورکیا، ئران،  له

وه  ریتانیکا شاره پی ئینسکلۆپدیای به به. ھارکرد کانی باکووری کوردستان  ناسرا
کانی  وره گه  ولریش شاره ھه رکوک و کهموس،  .دلیس و به انکر، و دیاربه  بریتین له

کانی  وره گه  ھابادیش شاره و مه ، سنه ھا کرماشان روه ھه. باشووری کوردستانن
  ).  کوردستانن تی ڕۆژھه

کانی باشووری کوردستان  شاره  ت به باره ریتانیکا سه ئینسکلۆپدیای به  ی که وه ئه
تی  واوی ویالیه ته موس وی بوونی شاری یکوردستان وکوردبوون نووسیوتی، 

بوونی   به  ئاماژه   ڕاشکاوانهنسکلۆپیدیای ناوبراو زۆر یئ  نت، چونکه یه گه موس ده
ناو سنووری   ونه که ده  ی که وه کات به رکوک ده که موس وولر،  کانی ھه شاره

ریتانیکا،  ی ئینسکلۆپیدیای به هپکردن و ئاماژه کرت ئه ده  بۆیه. باشووری کوردستان
ی بوونی شاری موس یکوردستان کوردبوون وکانی  گرنگه  ره ھه  گه به  کک له یه  به

   .دابنرت
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دا )1.10.2007(  ممه ی دووشه)2634(  ی ژماره)1(  ڕه الپه له بات،  خه ی ڕۆژنامه
ستووری  ڵ ده گه کا لهری مه نی پیرانی ئه نجوومه پشنیاری ئه( ژر ناوی لهوتارکی 

دا  که ڵ وتاره گه ، له وه دا، بوکردۆته) یی ئراقی فیدرادا ناکۆک نییه میشه ھه
قای  پرته نگی ڕهس   ، به)کگرتوو ئراقی نوی یه(ناوی  کی نوی ئراقی به یه خشه نه
و  ) کۆماری شیعه(وز  سه نگی ڕه، ) کۆماری سوننه(ش  ره نگی ڕه، )کۆماری کورد(

ته  ر س حکومه ھز بۆ ھه به ندکی به کو مه غداش وه وه، شاری به بوکردۆته
  له.  ریکییه مه نی پیرانی ئه نجوومه ھی ئه  که خشه نه ،  ستنیشانکراوه کان ده اییهڕفید 

  ک له یه و پارچه و کۆماره شکن له رکوک، به که موس وکانی  کۆماری کورددا، شاره
  . خاکی کوردستان

  که نه نجوومه ڵ پشنیاری ئه گه ریکا له مه نی پیرانی ئه نجوومه ئه  ی که یه خشه و نه هئ
 ن الیه  له،  وه  رمی فیدرای جیا بویکردۆته ر س ھه شکردنی ئراق بۆ سه بۆ دابه

بریکاری دۆناد (ریکی  مه رگری ئه تی به زاره ی بریکاری وه)دۆگالس فایس(
و پالنی  خشه ری نه دۆگالس فایس داڕژه  ، که کشراوه) رگری زیری به وه ڕامسفدی

ی یکوردستانت کوردتیی و،  ئراقدا  له  بووه دام سهی  که هڕژمنی ڕوخاندی  پرۆسه
  وه مه الی که به  نت، چونکه یه گه رکوک ده که موس وکانی  شاره  ک له ر یه ھه

مریکیمان بۆ  ی ئه سیناتۆره) 75( و ئه و مریکی نی پیرانی ئه نجوومه ی ئهبۆچوون
موس کانی  شاره  که  ڕیان وایه و، باوه داوه  که شکردنه نگیان بۆ دابه ده  خات که رده ده
و  ر ئه باشووری کوردستان، ھه  شکن له به کوردیی ورکوک دوو شاری  که و

 کانی تری شاره رکوک و که،  کانی موس شاره   یان وای لکردوون که ڕه باوه
   . دا دانراوه شه و به کۆتایی ئه  له  که خشه نه . هو  کوردهناو کۆماری    نه کوردستان بخه

  
ی  نامه فته ھه(  شدا له دوو به  له  خۆیدا که وتارکی  لهبانی،  دکتۆر نوری تاه

تی  وه ده  م به که نگی جیھانی یه باشووری کوردستان پاش جه( ژر ناوی لهدا، ) ئاونه
وه) لکندراوهئراق    ی ژماره)14(  ڕه الپه  له  مدا که که شی یه به  ، له وه ته دا بوکرا

: نووسیوتی ، وه ته دا بوکراوه)13.2.2007( وتی ڕکهی   ممه سشه ڕۆژیی )56(
جیۆگرافیاناسی   ، که)ئاسیا  ی تورکیا له ی تازه خشه نه(ناوی  کی کۆن به یه خشه نه  له(

  ن له نده له  و له ی کردووه ئاماده )Mons Danville –ینیۆر دانڤیل مۆنس(نسی  ره فه
  شک له ک به میان وه که شی یه به.  شه ، کوردستان دوو به دا چاپکراوه)1794(سای 
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،  یه دیسه ی حه ئاوای شاری موس و شارۆچکهڕۆژی  که تی عوسمانی، سنووره وه ده
. مرینن چیاکانی حه  زنجیره  ، که ییهب سنووری خوارووشی باکووری ئراقی عاره

بی و وتی  نوان ئراقی عاره  ته وتووه دا که که خشه نه  می کوردستان له شی دووه به
  ).فارس

،  ی کردووه نسی دانڤیل ئاماده ره جیۆگرافیناسی فه  ی که یه خشه و نه ی ئه گوره به
شاری   کاتک که .ناو سنووری کوردستانی عوسمانی  وته که شاری موس ده

ه دنیاییش ده به  وکاته ی سنووری کوردستان، ئه ناو چوارچوه  وته موس بکه   بت
  . خاکی کوردستان  شک له شارکی کوردیی و به

   
ی  نامه فته ھه(  شدا له دوو به  له  خۆیدا که وتارکی  لهبانی،  دکتۆر نوری تاه

تی  وه ده  م به که نگی جیھانی یه ان پاش جهباشووری کوردست( ژر ناوی لهدا، ) ئاونه
وه) ئراق لکندراوه   ی ژماره)14(  ڕه الپه  له  مدا که که شی یه به  ، له وه ته دا بوکرا

پشت   به،  وه ته دا بوکراوه)13.2.2007(  وتی ڕکه، ممه سشه ڕۆژیی )56(
  :رتووکی په  ی بهستن به

Arnold T. Wilson, Mesopotamia 1917-1920: A Clash of 
Loyalities, London, Oxford University Press, 1931, p 22.    

رزی  به ڕپکراوی پایه ک باوه یه ماوه  ن کهۆویلستالبوت سر ئاڕنۆلد : (نووسیوتی
ی موس  وه ناوه  چوونه: کانیدا نووسیوتی یاداشته  غدا، له به  له  ریتانیا بووه میری به

تی ئراقی  وه ده  تی موس به ھۆی لکاندنی ویالیه  بووه  وه شاه راڵ مار نه جه ن الیه  له
  ). وه دروستکراوه  تازه
، )نۆویلستالبوت سر ئاڕنۆلد ( ریتانی  به  ڕای نه ژه  ی پکردنه  و ئاماژه ی ئه گوره به

تریش  یک الیه  له، و تکی کوردین ک شارو ویالیه الیه  لهشاری موس  و ت ویالیه
  وه به عاره  به ئراق و کیان به  یهندی پوهھیچ   ته و شارو ویالیه ئه  ن که خه ریده ده
ریتانی،  ی ھزی به وه ژووره  دوای چوونه  کات که ده  وه ، ناوبراو باسی ئه بووه نه

تی  وه ر ده سه  ته ، خراوه ی بووه که نده به شاری موس مه  تی موس که ئینجا ویالیه
و (   مژووهو  پش ئه  واته که. ستکردنی ئینگلیز ده  تازه ھاتنی ھزی ئینگلیز بۆ نا

تی موس  ویالیه نه  موس وشاری   نهھیچیان دا، )7.11.1918  شاری موس له
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 خاک و  له  شک بووینه کو به ب، به نیشتمانی عاره خاک و  له  بووینه شک نه به
   !نیشتمانی کورد

  
ی  نامه فته ھه(  شدا له دوو به  له  خۆیدا که وتارکی  لهبانی،  اهدکتۆر نوری ت

تی  وه ده  م به که نگی جیھانی یه باشووری کوردستان پاش جه( ژر ناوی لهدا، ) ئاونه
وه) ئراق لکندراوه   ی ژماره)14(  ڕه الپه  له  مدا که که شی یه به  ، له وه ته دا بوکرا

پشت   به،  وه ته دا بوکراوه)13.2.2007( وتی ڕکه،  ممه سشه ڕۆژیی )56(
  :  رتووکی په  ی بهستن به

(Stephan Hemsley Longrigg, Iraq 1900 to 1950, A Political, 
Social and Economic History, London, Oxford University Press, 
1956, p.92).   

رکی  فسه دا ئه مه رده و سه لهویش  ئه  کاپتن ستیڤن لۆنگریک، که: (نووسیوتی
  و ده وه کاته ده  ن دووبارهۆکانی ویلس دا، قسه که ناوچه  له  بووه  ڕامیاری

ھۆی   دا، بووه)30.10.1918(  ستی مۆدرۆس له پاش ئاگربه  داگیرکردنی موس له
   ).ئراق  لهشک  به  ببت به  ته م ویالیه ئه  وه ئه

وه ھه  ، بهگلۆنگریھمیسلی کاپتن ستیڤن  ر ئاڕنۆلد (ی  مان شنۆویلستالبوت س( ،
 موس وریتانی بۆ ناو شاری  کانی به پش ھاتنی ھزه  نت که دا ده وه دان به
نیشتمانی  خاک و  له  بووینه شک نه تی موس به ویالیه  شارو نه  تی موس، نه ویالیه
  وه کانیه واوی شاره ته  به  ستی مو ویالیه  وت که که رده ش بۆمان ده مه ب، به عاره

    ر به سه، شاری کوردیی و ) سلمانی و دیالهرکوک،  ولر، که موس، دھۆک، ھه(
   .کوردستاننباشووری خاکی 

  
 ماس حه( ژر ناوی لهدا، )یشمیدیاکورد(ڕی  ماپه  له  ، که)جراد ھۆنیگمان(وتارکی 

زمانی   یی، له و ئاری مامشه وه ته وکراوهدا ب)ی کورد که بزره  دوو نیشانه و تح فه و
 ی ڕۆژنامهی  )2720(  ی ژماره)2(  ڕه الپه  ، لهکوردی وبۆ   ریگاوه ئینگلیزی وه

ری  ، نووسه وه دا، بویکردۆته)4.1.2008( وتی ڕکه، ینی ھه ڕۆژی، )بات خه(
وتی  نه  نی پ لهکا ناوچه  له  ی که و کورده ئه: (ت ده) جراد ھۆنیگمان(  که وتاره

ب  ی تورک یان عاره وه زار ساڵ پش ئه ھه ند چه  لهر  ژین به رکوک ده که موس و
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  لهخۆ   ژیت، باشه ن تورکمانی ل ده ده.  بووه وێ بوونیان ھه بووبت له بوونی ھه
  ). وان؟ ی ئه ژی، ئه ی ئاسیاوی تورکمان ده ین وتی دیکهند چه
زار  ند ھه کورد چه  کات که ده  وه ، باسی ئه)جراد ھۆنیگمان( ر نووسه  که کاتکدا  له

رکوک  که موس وکانی  ردوو ناوچه ب بۆ ھه عاره تورک وھاتنی   ر له ساک به
،  یه که  ردوو شاره و ھه و خاکه نی ئه کورد خاوه  خات که رده ، بۆمان ده بووه بوونیان ھه

و  ملیانه زۆره ڕاگوزانیداگیرکردن،  گایڕله م  رده ھه  تورک که ب و عارهک  نه
  بووینهوامدا  رده وی به ھه  کانی خۆیاندا، له وه ته نو نه ی کورد له وه ته ی نه وه تواندنه

 موس ووتی  نه  ند به مه وه دهردوو شاری  داگرتنی ھهر سه ست به پناوی ده له
دا که   !. رکوکی باشووری کوردستان
  

سنووری (رتووکی  ی په)25(  ڕه الپه  روتی، له ن ھهعدی عوسما دکتۆر سه
  ڕه الپه  ی بهستن پشت به  بهو، )مدا ھه نۆزده ی ده سه  لهکوردستانی باشوور  خوارووی

ی  ڕیده گه و وارناس ی شونه)حالت الی العراقر(رتووکی  می په که رگی یه ی به)292(
شاری موس   شتک ھاتۆته گه  به دا)1889( سای  له  ، که)سر والیس بدج(ریتانی  به

  ت کهن یه گه ڕادهمدا پمان  ھه ی نۆزده ده کۆتایی سه  سر والیس بدج له: (نووسیوتی
  ). موس کوردن تی ڕۆژھهدانیشتوانی 

نوان  له  ، که)بدجلفرد  ئهوالیس ئاڕنست سر (وارناسی ئینگلیزی  شونه  ی که وه ئه
شکی گرنگی  به  وه مه الی که ، به ی پکردووه ئاماژه ، دا ژیاوه)1935- 1857(سانی 

و  به  هڕووبارو  ئه  که  دیجله ڕووباریپی  چه  سته ناری ده که  ناو شاری موس واته نا
    ر به سهو  ش، کوردنشینه دووبه  کاته شاری موس ده و ڕت په دا تده که شاره

بکردنی  عاره به  زانت که باش ده  هو کیش ئه موو الیه ھه.  باشووری کوردستان بووه
  که ئیسالم بۆ ناوچه ب و عارهڵ ھاتنی  گه تر، له ی وه ته ندین نه خاکی چه کوردستان و

  .  پکردووه ستی ده
  
  لهڕاست  ناوه تی ڕۆژھه کاروبارینتۆنی کوردسمان، پسپۆری ستراتیژی بۆ  ئه

دا د  تی به حاه ئراق و(ناونیشانی  دا به)نیویۆرک تایمز( ی ڕۆژنامه له  که وتارکی
ی )5(  ڕه الپه له و  رگاوه ی وه م وتاره ئه) کوردستانی نوێ( ی ڕۆژنامهداو، )گومانی

پاش ( ژر ناوی لهدا )2.4.2008( وتی ڕکه،  ممه چوارشه ڕۆژیی )4535(  ژماره 
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دا ئراق  لهگ ن دانی س جه رھه ری سه گه ئه: دا کوردسمان ر قاعیده سه وتن به رکه سه
  لهنگی  گیرسانی س جه ری ھه گه دا کوردسمان ئه و وتاره ، له وه دا بوکردۆته) یه ھه

ه باره شبوونی ئراق، سه ھۆی دابه  ببنه  یه وانه له  که  دا پشبینی کردووهئراق   ت ب
  یه هھ  وه ری ئه گه ئه: (کوردستان نووسیوتی  به  سته یوه په  می که ری دووه گه ئه

موس  رکوک و کهر کۆنترۆکردنی  سه تورکمان له کورد و ب و عارهناکۆکی نوان 
  ).باکووری ئراقدا  نگ له دانی جه رھه ھۆی سه  ببته
نتۆنی  ئه(ڕاست  ناوه تی ڕۆژھه کاروباریپسپۆری ستراتیژی بۆ   ی که وه ئه

ردوو شاری  ی ھهیانتوخۆی کوردست نووسیوتی، دانپدانانکی ناڕاسته) کوردسمان
کات  نگک ده دانی جه رھه ری سه گه ئه  به  ناوبراو ئاماژه  ، چونکه ه-موس رکوک و که
رکوک  کهر کۆنترۆکردنی  سه تورکمان له ب و عارهی کورد،  وه ته نه ر س ھهنوان  له
  که  رایه موومان ئاشکه بۆ ھه). باشووری کوردستان(باکووری ئراق   موس له و

وه بری  له  کهک ناوکی جوگرافی  نه  کی داتاشراوه یه ی باکووری ئراق زاراوه زارا
  هو  کوردهن دوژمنانی  الیه  له) تی موس ویالیه(یان باشووری کوردستان 

دوژمنانی  کوردستان ورانی خاکی  داگیرکه ن الیه  لهتیش  تایبه ھنرت، به کارده به
ی ناوی باشووری   وه و سینه وه بیربردنه ناوی لهپ ، له وه وتانی تره کورد و

خاکی  کورد ودوو ناوی جوگرافین بۆ وتی   ، که)تی موس ویالیه(کوردستان 
کات  ڕک ده گیرسانی شه پسپۆری ناوبراو باسی ھه  کاتک که. کاردن کوردستان به

  که وو شارهرد ھه  واته ، که) باشووری کوردستانه(ر  ھه  باکووری ئراق که  له
  که  ش نییه باشووری کوردستان، شتکی شاردراوه  ونه که ده) موس رکوک و که(

  واته ، که نیشتمانی کورده خاک و، )باکووری ئراق(باشووری کوردستان یاخود 
    ر به سهکوردیی و بت دوو شاری  ر ده رکوکیش ھه که موس وردوو شاری  ھه

  . باشووری کوردستان بن
  
کرکوک رحلة في ذاکرة (رتووکی  ی په)84(  ڕه الپه  ونی داودی، له ر عه سهنوو  

 له: ت ریتانیا ده مانی به رله ندامی په لۆرد ئاڤیبوی، ئه: (دا نووسیوتی)التاریخ
ر  سه له وتن ڕکهریتانی  به تورکی ونی  ردوو الیه دا ھه)1925(ری سای  دیسامبه 

ی  گوره ودووال به بی، ھه ر ئراقی عاره سه خرته باشووری کوردستان ب  ی که وه ئه
ر  سه  بخرته  و خاکه ئه  تورکیا واژۆکرا که ریتانیا و بهنوان  له  غدا که به وتنی ڕکه
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م  لکنران، به  وه ئراقه  کان به وتاوییه نه  ناوچه  ی که وه ڕای ئه ره سه  وه ئراق، ئه
   ).تانیا بووری ئاواتکی به داڕاستیله   وه ئه

 کوردتیی و،  ی پداوه ئاماژه) لۆرد ئاڤیبوی(ریتانی  مانتاری به رله په  ی که وه ئه
  نت، چونکه یه گه ی موس دهو پارزگاشار موس وتی  واوی ویالیه ی تهیکوردستانت

دا )1925(ری سای  دیسامبه  له  کات که ده  وه مانتاری ناوبراو باسی ئه رله په
  دا نییه وه گومانیش له. بی تی ئراقی عاره وه ر ده سه  ته وردستان خراوهباشووری ک

تی  لکنرا ویالیه  وه بییه ئراقی عاره دا به )16.12.1925( وتی ڕکه  له  ی که وه ئه
کو پشتریش  روه باشووری کوردستان ھه موس وتی  ویالیه  واته موس بوو، که

ک خاک یان سنوورکی جوگرافی  ین بۆ یهی پکرا، دوو ناوی جوگراف ئاماژه
  .   ه)تی موس ویالیه(یان ویش باشووری کوردستان  ئه  کاردن، که دیاریکراو به

 
پیکۆو  –سایکس (رتووکی  ی په)19(   ڕه الپه  رزنجی، له لی به ید عه د سه حمه ئه

 سای  لهتا  وه ئه: (دا نووسیوتی)ی کوردی باشوور ری کشه مسه ترازاندنی جه
  نسا و ره فه ئینگلیز ورانی  نونه به ندی پوهسلمانی   حمود له دا کات شخ مه)1913(

کرد، پی  عوسمانییان ده ئران وستنیشانی سنووری نوان  ده  کات که ده  وه روسه
ۆ  دراوه  ت ھهڕۆژشکردنی  دابه بیار به:  ن که ده ، ئراق بۆ ئینگلیز، سوریا ب
  ). وتووه وس کهڕر  تی موس به زائیر بۆ ئیتایا، ویالیه نسا جه ره فه

حمود،  شخ مه  به کان ڕوسه نسی و ره فهرانی ئینگلیز،  ی نونه مه و وه ئه
ولر،  هموس، دھۆک، ھ(  وه کانیه شاره واوی ته  بهتی موس  ویالیه  خات که ریده ده
کی  یهندی پوهو، ھیچ  بووه خۆ بهر سهنیشتمانکی  خاک و)  رکوک، سلمانی و دیاال که
ئراق   شکردنیش له دابه  له  ، بۆیه بووه ھه  وه به عارهی  وه ته نه  به  نه ئراق و به   نه

شاری   واته کوردستان، که  له  شک بووه به کورد وخاکی   ، چونکه هبوو  جیاکراوه
ره یش به- موسکی  کانی ئه ی بۆچوونه گوکوردستان     ر به سهکوردیی و وان شار
   . بووه

   
یھود کوردستان تأریخھم، (رتووکی  ی په)25(  ڕه الپه  ر قادر، له وست عومه ھه

رتووکی  ی په)17(  ڕه الپه  ی بهستن پشت به  بهداو، )مواقعھم، أعمالھم، صورھم
وه)بار یۆنا سه( ن الیه  له  ، که)کوردستان  ی فۆلکلۆری له وژه( : تی، نووسیو دا دانرا
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  لهئیسرائیل   کان دووچاری ھاتن له که جووله  ی که یه وه وسانه و چه ئه نجامی ئه  له(
و  بۆ ئهئیسرائیل   ن له اکهڕ و رچن بوون ده، ناچار وه کانه رسته کانی خاچپه ھزه ن الیه

و  ژین له ی خۆیانی تدا ده که وه ته نه    ر به سه ی ڕۆه  ی که شونه  کوردستان 
کو  روه ناونراو ھه) وای نوێ ینه نه(  به  ت، که تایبه ھا بۆ موس به روه ۆتامیا ھهمیزۆپ
   ).کانی کوردستان بوو که گیانی جووله و ڕۆشنبیری ختی پایته
شاری   بت که را ده مان بۆ ئاشکه)بار یۆنا سه(ر  بۆچوونی نووسه دا وه ره سه  له

 وا ینه شاری نه  ری ناوبراو نووسه  هبات، چونک ی ناودهیشارکی کوردستان  موس به
)کات د ده کانی کوردستان ناوزه که گیانی جووله و ڕۆشنبیریختی  پایته  به) موس .  

  
یھود کوردستان تأریخھم، (رتووکی  ی په)34(  ڕه الپه  ر قادر، له وست عومه ھه

ی  وژه(رتووکی  ی په)5(  ڕه الپه  ی بهستن پشت به  بهداو، )مواقعھم، أعمالھم، صورھم
وه)بار یۆنا سه( ن الیه  له  ، که)کوردستان  فۆلکلۆری له دوای : (، نووسیوتی دا دانرا

شتکی  ناوبانگ گه کی به یه که ، جووله)بتاحیاو بینیامین(ی  که شته گه ک له یه یه ند ده چه
ئیسپانی ستوانی  به ھه  ناوبانگه به  که و جووله کرد، ئه) کوردستان(  که بۆ ناوچه

ی )تۆلیدۆ( شاری   لهلحاریزی  ئه  بوو، که) 1235-1190لحاریزی  یھودا ئه ئه(
  کانی له میزۆپۆتامیاو، زانیارییه کوردستان و  کردهڕوویدا )1225( سای  لهئیسپانی 

مژووی   که  ھۆنراوه ڕگایله دا نووسی )تاحکیمۆنی(کانی خۆی  سته به ھه
  که  دایه ڕه و باوه و له تدا تۆمارکردوون، ئه  وه مه یه زدهس ی ده سه  لهکانی  که جووله

،  کانی کوردستانی کردووه شاره  لهندک  ردانی ھه و، سه ھاتووه  وه به له ڕگای حه به
  ی کوردی که ند شونکی که چه ولر و ھهو )وا ینه نه(نویاندا شاری موس  له

   ). وه کان تیدا کۆببوونه که جووله
کوردیی و ، شاری موس شارکی )بار یۆنا سه(ر  کانی نووسه ی بۆچوونه ورهگ به
  کات که ده  وه ری ناوبراو باسی ئه نووسه  ، چونکه باشووری کوردستانه    ر به سه
و  ردانی کوردستانی کردووه ، سه)لحاریزی یھودا ئه ئه(ستوانی ئیسپانی  به ھه

ۆ  ره و نووسه ش بۆچوونی ئه مه ه، ب ڕاوه ولر گه ھه موس وکانی  شاره مان ب
باشووری کوردستان     ر به سهشارکی کوردیی و   ری موس بهشا  وت که که رده ده

  . بات ناوده
       



558    شاری موس  ییکوردستانتمژووی 

 وتارکدا  لهدا )1992(ی سای )14808(  ژماره نسی، له ره لمۆندی فه ی ڕۆژنامه
تی  تی کوردی ویالیه م حکومه که کاندا یه بیانییه   ڕۆژنامه  لهکورد ( ژر ناوی له

موس(اوه فا وه مسته ڕزگار  دا، کهکانی  ڕه له الپه کوردی وبۆ   ریگ)ژماره ی )8-6  
لمۆند  ی ڕۆژنامه،  وه ته دا بوکراوه)2008(یرانی  ی گۆڤاری خاک، حوزه)132(

رداری  تبهس ویست ده یانده ک نه یه شوه ھیچ  بهکان  ، ئینگلیزهداڕاستیله : (نووسیوتی
میارییجیاوازو  ڕگایندان  بن، چه) تی موس ویالیه(تی کوردان  ویالیه تکی  هڕا

  ).  وه ژر رکفی خۆیانه  نه بیخه ی وه بۆ ئهکارھنا  یان به میکاڤیالنه
دا  ڕه الپه  ھا له روه ھه ت ئینۆنو،  عیسمه: (لمۆند نووسیوتی ی ڕۆژنامهی کۆتایی
تی  ر داواکردنی ویالیه سه تی تورکیا سووربوو له وه ی ده هوکات زیرانی ئه رۆک وه سه

  وره م گه ، به) تورکه کورد وتورکیا دایکی نیشتمانی : ( وه وه الی ئه به  موس، چونکه
موس دانیشتوانی : (و وتی وه می دایه ورزۆن وهئینگلیز لۆرد ک  ڕامیاریپرسراوی ل
  ).بژین  وه پکه  که  یانبژاردووه ھه  کی ئازادانه یه شوه ئراق به و

تی موس،  واوی ویالیه ته  ت کهن یه گه ڕادهنسی پمان  ره لمۆندی فه دا وه ره سه  له
شاری  خاک و، ) دیاله سلمانی ورکوک،  ولر، دھۆک، که موس، ھه(کانی  شاره  واته

ی کوردان ت ویالیه  تی موس به لمۆند ناوی ویالیه ی ڕۆژنامه  کوردین، چونکه
شکی  به کورد وتی موس خاکی  ویالیه  خات که رده ش بۆمان ده مه بات، ئه دهناو
وه ھه  به.  باوی باشووری کوردستانه دانه مه وه  له  مان ش ریتانی  رپرسی به ی به که

ه یه شوه ئراق به موس ودانیشتوانی : ( ھاتووهدا )ورزۆنلۆرد ک(   کی ئازادان
وکاتیدا  هتی موس ل ویالیه  وت که که رده ، بۆمان ده)بژین  وه پکه  که  هیانبژاردوو ھه

کو دوو خاکی  ناوبراو وه  ، چونکه بووه هن  وه به عاره  به  ئراق و  به  کی یهندی پوهھیچ 
  . جیاواز باسی کردوون

  
  یدزادهف حموودی حه شخ مه(رتووکی  ی په)23(  ڕه الپه له ، بدول عهجاتی  دکتۆر نه

  ی ژماره بروسکه  به  ی کردووه دا، ئاماژه)1934- 1919ی فرانسیدا  نامه گه به  له
رزی  ی کۆمیسریای به)فرانسوا جۆرج پیکۆ(ی )23.7.1919( وتی ڕکهی )305(

کان  بازرگانییه و  ڕامیاری  کاروباره رتی به ڕوه بهرمنیا  ئه سوریا و  فرانسا له
نسی  ره ی فه وه ره ده کاروباریزیری  ی وه)ستیڤن پیشۆن(بۆ   که) ئۆقیانووس- ئاسیا

  که  ی داخه و مایه واوه ناته  وتارانه هڕم  ئه: (دا نووسیوتی یه بروسکه و  له  و،   ناردووه
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ک تلگرامی  کرد وه یان نه- ئراق موس وکانی  ردانی ناوچه سه  م کۆمیسرانه ئه
وش بۆچوونی گشتی  له  که  وادیاره. ڕزتان به م پدابوو بۆ ئاماژه) 939(  ژماره

  ).  کان نییه ره نگری داگیرکه واو الیه ته
زیری  بۆ وه کدا یه بروسکه  له) فرانسوا جۆرج پیکۆ(نسی  ره دیبلۆماتی فه  ی که وه ئه

 واوی ته  بهتی موس  ویالیه  خات که ریده ، ده ی ناردووه وه ره ده کاروباری
و )  رکوک و دیاله که،  ولر، سلمانی موس، دھۆک، ھه(  وه کانییه شاره شاری کوردیی 
وبراو موسی له ره دیبلۆماتی فه  خاکی باشووری کوردستانن، چونکه    ر به سه   نسی نا

ردانی  سه  م کۆمیسرانه ئه  که  ی داخه مایه: (ت ده  کاتک که  وه کردۆتهئراق جیا
 موس وتی  جیاش باسی ویالیه به  کاتک که). کرد یان نه- ئراق موس وکانی  ناوچه

ئراق یان  موس وتی  نوان ویالیه ک له یهندی پوهھیچ   واته ئراقی کردبت، که
 واوی ته  بهتی موس  ویالیه  لمن که سه ش بۆمان ده مه ، ئه بووه نه  وه به عاره

   .خاکی کوردستان  له  شک بووه به کوردیی وتکی  ویالیه
  

یی ڕزگاری  وه جوالنه(رتووکی  ی په)223(  ڕه الپه  مزینی، له زیز شه دکتۆر عه
وتی)نیشتمانیی کوردستان ڕاستدا  ناوه تی ڕۆژھه  له) تایمس(یامنری  په: (دا، نووسی

میسۆپۆتامیا   لکاندنی کوردستانی باشوور به  به: وتی) ر ڕۆیته(کدا بۆ  یه روسکهب  له
  سپ، بجگه چه سلمانیدا ده و قین کانی خانه ناوچه  ئاشتی له) مۆ ئراقی ئه(  هو
) مۆ ئرانی ئه(رس فا  به ر رانبه به  چونکه  زۆر گرنگه  بۆ ئمه  م کاره ئه  ی که وه له
   ).رپرسیارین به

) ر ڕۆیته( ی ڕۆژنامهبۆ   که دا)تایمس( ی ڕۆژنامهیامنری  په  ی که بروسکه  له
  وه کانییه شاره واوی ته  بهتی موس  ویالیه  بت که ن ئاشکرا دهتی، بۆما ناردوویه

خاکی     ر به سهکوردیی و شاری ) رکوک و دیاال ، که ولر، سلمانی موس، دھۆک، ھه(
لکاندنی (ناوبراو باسی  ی ڕۆژنامهیامنری  په  باشووری کوردستانن، چونکه

ک باش  موو الیه ، ھه)کات ده) ئراق(  همیسۆپۆتامیا و  باشووری کوردستان به
رکردنی  سه چاره  ت به کۆمیسیۆنی تایبه و کان تییه وه نوده  نامه گه هب  له  زانت که ده

تی موس  کان باسی لکاندنی ویالیه وه ته ی نه ه کۆمه موس وتی  ی ویالیه کشه
وری کوردستان کوردستانی باشوور یان باشو ی وه ر ئه به لهم  ئراق، به  به  کراوه

بۆ خاکی کوردان ر سکیان  ھه و ی جوگرافین تی موس س ناو الیهڵ وی گه له
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ئراق تی  وه ده  زۆر به دا به)16.12.1925( وتی ڕکه  له  که ی وه ئه  واته کهکاردن،  به
  .  بووه) تی موس ویالیه(باشووری کوردستان  ، لکنراوه

       
جنوب کوردستان في (رتووکی  په ی )382(  ڕه له الپه فید، ر شخ ساالری حه پارزه

رانی  یاسادانه  ی که یه خشه و نه ی ئه گوره به: (دا، نووسیوتی)موازین السیاسة الدولیة
ی  مایه  ، که یان کردووه تی موس ئاماده ی ویالیه پۆژه  ند به تمه تایبه  وروپی ئه

  دا به)1925( سای  له  وری کوردستان کهی باشو خشه و، نه نییه  وه لکدانه و گومان
ند  ی چه گوره ویش به لکنرا، ئه  وه شانشینی ئراقه  کان به وه ته ی نه ه بیارکی کۆمه

مرین  باکووری حه  ر درا، له سه بیاری له) 1929(سای   رجکی دیاریکراو که مه
ی  ورانه گه  و شاره ئه ش یه خشه و نه ئه. باشووری دیاال  گاته تاده  وه تهگر ده

  به) تکریت و ولر، موس، دھۆک رکوک، ھه ، کهسلمانی( وه  گرته ده  کوردستان
   ). وه زاکانیانه و قه ناحیه واوی ته

ند  تمه تایبه  وروپی ئهرانی  یاسادانه ن الیه  له  یه مشوه بهکی  یه خشه دروستکردنی نه
  که خشه نه  که کاتکدا  له،  تی موس ویالیه ی ی پۆژه وه نوێ بوژاندنه رله سه  به 
،  وه بگرته) تکریت و ولر، موس، دھۆک رکوک، ھه ، کهسلمانی(واوی پارزگاکانی  ته

ناویان   ی تر که و شارانه ئه موس وشاری   یانه وروپی ئه  ره و یاسادانه ئه  مانای وایه
کرت  ده  بۆیه. زانن کوردستان دهباشووری     ر به سهکوردیی و شاری   ، به ھاتووه

ی شاری موس یکوردستانت کوردتیی وخی  کی پ بایه یه گه کو به ش وه مه ئه
  . کاربھنرت به
   

و  منی ستراتیجیی عراق ئه(رتووکی  ی په)88(  ڕه الپه  ، له مین قادر مینه ئه
نتۆنیۆس،  جۆرج ئه: (دا، نووسیوتی)بعیس عریب ته رحیل ته ته: عسیان ی به سکوچکه

  ڕه الپه  ئینگلیزی نووسیوتی، له زمانی  به  که) ب عاره ڕینی ڕاپه(یدا  که رتووکه په  له
کانی  تییه تایبه  ندییه وه رژه به  بوو که دا ھه وه ختیشی له ئراق به:  دا ده)385(

دییه وه رژه ڵ به گه ی زۆری کات، له رتیانیا، زۆربه به دا شانبه ن کتر  نی یهشا کانی
  لهوت  کانی نه رچاوه ر سه سه ستگرتن به ریتانیا بۆ ده ویستی به ... ۆیشتونڕ

  بییه عاره  هت وه و ده به  که ته موو ویالیه ی ھه وه ھۆی ئه موسدا بوو به تی ویالیه
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ۆ   وه ڕته گه دا ده وه له شانازیش. کانی ناوچه  لهک  یه ناوچه  ببته و بلکنرێ  وه تازه ب
  ). ریتانیا دیبلۆماستی به

 کوردبوون و،  باسی کردووه) نتۆنیۆس جۆرج ئه(ری ئینگلیزی  نووسه  ی که وه ئه
وبراو  نووسه  نت، چونکه یه گه ی بوونی شاری موس دهیکوردستان  ک الیه  لهری نا
و   تی ئراقی تازه وه ده  تی موس به ویالیه  کات که ده  وه باسی ئه دروستکرا

 کی الیه  لهھا  روه ، ھه بی نییه تکی عاره تی موس ویالیه ویالیه  واته ت، کهبلکنر
کانی  ناوچه  ک له یه ناوچه  تی موس ببته ویالیه  کات که ده  وه باسی ئه  وه تریشه

  وه کانیه شاره واوی ته  بهتی موس  ویالیه  لمن که یسه ر ده ش ھه مه ئراق، ئه
شک  به  ک نه یه ناوچه  نه ، پشتر) دیاله سلمانی ورکوک،  ر، کهول موس، دھۆک، ھه(

ک  یه بت، ناوچه بی نه تکی عاره تی موس، ویالیه ویالیه  که کاتکدا  له. ئراق  له  هبوو
وه نه  ھا روه ، ھه ئراق  بووبت له شک نه یان به ت،  ھه  وه به عاره  کی به یهندی پلهبووب  

باشووری کوردستان ناوببرت،   به و بووبت  ریشی ھهناوکی ت کاتیشدامان ھه
ن   ی ڕژهی %)85(دا  ته و ویالیه دانیشتوانی کوردیش له  ی ڕژه تکای دانیشتوا

   .نیشتمانی کوردن خاک و  وه کانییه شاره واوی ته  به  ته و ویالیه ئه  واته بت، کهزۆرتر 
       

  وتارکدا که می  سیه شی به  له، ڤالزاری ڤیچ همیخائیل سیمیۆن ڕوسیاکوردناسی 
 دا، له)کان غۆله مه تورک وب،  ھرشی عاره می رده سه له کوردستان ( ژر ناوی له
  بات، ژماره خه ی ڕۆژنامهی )5(  ڕه الپه  له  دا که)ورامی ژار ھه ھه(رگانی  وه 
: ، نووسیوتی وه هت دا بوکراوه)26.6.2008( وتی ڕکه  ممه ، پنجشه)2891(
  ی ئمه که وه مژووی کوردستاندا، توژینه  له  بووه رچاویان ھه به ڕۆیکان  کاریه ھه(

ڕی ئیبن  اوهب  ین، به که ری نه وروبه ده موس ور باسی  گه ئه  موکوڕییه که  واوو به ناته
و  ر له ھه ).کانن کورده  یه م ناوچه کی ئه ره دانیشتوانی سه و ت شیمه ل حه وقه حه

) کۆلۆنیکردنی به(  واتهداگیرکردنی  نجامی ره ده و ئاکام  له: (دا نووسیوتی وتاره
و  ره کان به کورده  ملی ھۆزه ، کۆچی زۆره وه کانه به عاره ن الیه  لهتی موس  ویالیه

   ).کات ست پده ربایجان ده و ئازهڕووباری وتی نوان دوو  وه ره شی سه به
م بیانیش بۆ  ھه بی و عارهکی  یه گه کو به م وه کرت ھه ، دهڤی الزاری هو نووسین ئه

  لهری ناوبراو  نووسه  کاربت، چونکه ی شاری موس بهیکوردستانت کوردتیی و
  کی موس به ره و دانیشتوانی سه ل پکھاته وقه ئیبن حه  کات که ده  وه به  ئاماژه ک الیه
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  بت که رده ڕی خۆیمان بۆ ده باوه ڤالزاری  وه تریشهکی  الیه  ت، لهن کورد داده
ی  ملیانه رکردنی زۆره دهڵ  گه له،  وه کانه به ن عاره الیه  له  ه- داگیرکردنی شاری موس

  . ری شاری موس بی داگیرکه عاره ن الیه  لهی  که ره وروبه ده موس و  کورد له
  

 ژر ناوی له  وتارکدا که می  چواره شی به  له، ڤالزاری ڕوسیامژوونووسی 
رگانی  وه  دا، له)کان غۆله مه تورک وب،  ھرشی عاره می رده سه له کوردستان (
ڕۆژی ، )2894(  بات، ژماره خه ی ڕۆژنامهی )5(  ڕه الپه  له  دا که)ورامی ژار ھه ھه(

  وهارچ سه: (، نووسیوتی وه ته دا بوکراوه)29.6.2008( وتی ڕکه  ،ممه کشه یه
سوپای   به ر رانبه به  کانی کوردیان کردووه ره ربه بهو  کان باسی خۆڕاگری مژووییه

ه رانبه نستانیش، کورد به رمه باشووری ئه و ربایجان خوزستان، ئازه  ب له رهعا  ر ب
 و زوورو موس خۆڕاگری لوان، شاره ، حه زیره جه  ب له الماری عاره په و ھرش 

کانی دواتری  قۆناغه  که  دا دایه م شونانه ر له ، ھه وازتریان نواندووهتی پترو جیا ئازایه
  ده ندین سه نجامی چه رئه کات، ده ست پده ران ده داگیرکه  به ر رانبه بهخۆڕاگری کورد 

  ).لوان بوو زوورو حه خاپوورکردنی شارهو  رانی ، و رانه رکوتکه یۆنی سهراس ئۆپه
، بۆمان ڤالزاریمیخائیل  ڕوسیناوبانگی  ری به وسهوکانی ن ی بۆچوونه گوره به
ناوی بردوون   کانی تر که شاره موس وری ناوبراو شاری  نووسه  وت که که رده ده
ناوبراو باسی ھاتنی میلیشیاکانی   زانت، چونکه ی دهیکوردستان کوردیی وشاری   به

 مان ھه  لهناون، وی ھنا  ی که و شارانه پناوی داگیرکردنی ئه کات له ب ده عاره
 موس وکوردانی شاری  ی وه ڕووبوونه ڕووبه و باسی خۆڕاگری ڤکاتیشدا الزاری

ر  ب بن بۆ سه ران عاره داگیرکه و ران ھرشبه  کات، کاتک که ش دهکانی تری شاره
  واته کورد بن، که  و شارانه داکۆکی کارانیش له  وهکانی تریش،  شاره موس وشاری 

ر ناوی بردوون، شاری  نووسه  کانی تریش که شاره موس وت شاری ب ر ده ھه
   .شکی کوردستان بن به کوردیی و

   
 ژر ناوی له  وتارکدا که می   شی پنجه به  ، لهڤالزاری ڤیچ میخائیل سیمیۆنه

رگانی  وه  دا، له)کان غۆله مه تورک وب،  ھرشی عاره می رده سه له کوردستان (
ڕۆژی ، )2895(  بات، ژماره خه ی ڕۆژنامهی )5(  ڕه الپه  له  دا که)رامیو ژار ھه ھه(

کانی  ناوچه  له: (، نووسیوتی وه ته دا بوکراوه)30.6.2008( وتی ڕکه  ،ممه دووشه
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نگال،  سیبین، ژه ، نه زیره موس، جه  له ...کان  به عاره  مدانیه تی حه کوردستانیش پاشایه
پاش   زران، که دامه... ی جبال  ناوچه  له...می ئالی زیار  یله ی ده ماه بنه و میافارقین

کانی   ماه بنه و ڕوانی و مه ویه سنه کانی حه ردهکو  ی میره ماه بنه ن الیه  لهک  یه ماوه
  د ساڵ تورکه سه یان پکراو دوای کشه ناوبانگی کورد، پاشه زۆر به و م ی کهتر

م  گشت ئه دا رامادران له که ناوچه  لهرو  سه  ھرشیان کرایه و کان لجووقه سه
ڵ  گه ڕووبوونیان له بهڕای روو ره سه  ی ئالی بوویه ماه ، بنه ییانه ناوچه  حوکمانیه

  ).وانی تر باشتربوون ، له نه الیه  مه ی ھهنگار ره به و رکشی سه
و سنووری ن  وته که ده کوردیی و، موس شارکی ڤکانی الزاری ی قسه گوره به

کات  کان ده به عاره  مدانیه تی حه زراندنی پاشایه ناوبراو باسی دامه  کوردستان، چونکه
 و النگ سیبین، ژه ، نه زیره کو موس، جه ی کوردستانی وه ندک ناوچه ھه  له

ه   زانت، بۆیه ی دهیشاری کوردستان  به  و شارانه ئه ڤالزاری  واته ، کهمیافارقین ب
  . ی ناوی بردوونیدستانی کور ناوچه 

  
 وتی ڕکه،  ممه سشه ڕۆژیی )355(  ی ژماره)1(  ڕه الپه  میدیا، له ی ڕۆژنامه 
: رائیلیندامکی مۆسادی ئیس ئه(ژر ناوی  له دای خۆیوتارک  لهدا، )9.9.2008(

بۆ داگیرکردنی باشووری   کراوه کدار ئاماده ملیۆنک چه و ی چوار قۆیوتنک ڕککه
: رزی مۆسادی ئیسرائیلی نووسیوتی به سکی پایه پی لدوانکی که دا، به)نکوردستا

و  زموونی باشووری کوردستان ئه ر ئه سه ی بۆچوونی وتانی جیھان له باره له(
ئراقی فیدرایدا   دان بهسوریا  ئران وتورکیا، : ت ی مۆسادی ئیسرائیلی ده ندامه ئه

 ن الیه  له  م پشنیازه ئه و ندی ب نیا ناوه ته ئراق به  لهت  سه وێ ده یانه ده و نانن
س پارزگا   نیا له ته می فیدرای به مریکاش سسته ئه.  سند کراوه په  ای تازهڕوسی

رکوک  که موس ووێ  ، نایه)سلمانی ولر و ھهدھۆک، (ک زیاتر  کاو نه سند ده په
لی کورد  نیا مافی کولتووری بۆ گه تهش وروپا ئهکتیی  ر کوردستان، یه سه  بخرته

 ).کا سند ده په
ردوو  ی ئیسرائیلی، ھهی مۆساد رزه به پایه  ندامه و ئه کانی ئه ی بۆچوونه گوره به 

    ر به سهکوردیی و رکوک دوو شاری  که موس وستراتیجی  و شاری گرنگ
  وه سرائیلی باسی ئهواگری مۆسادی ئی زگای ھه ی ده ندامه و ئه ئه  کوردستانن، چونکه

ۆک، دھ(شاری  ر س ھهتی  فیدرایه  نیا دان به مریکی ته تی ئه وه ده  کات که ده
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ده) سلمانی ولر و ھه   وه رکوک بخرنه که موس وکانی  وت شاره ، نایهو نت دا
موس ردوو شاری  ناوبراو ھه  خات که رده مان بۆ ده وه ش ئه مه ر کوردستان، ئه سه
   .کات باسیان ده  یه مشوه به  زانت، بۆیه ی دهیدوو شاری کوردستان  کوک بهر که و
  
نوان  له  زاری یۆنانی، که ھه  شکری ده ی له رکرده سوف و سه یله زینۆفۆن، فه 

ی  که شته گه(رتووکی  ی په)113(  ڕه الپه  له ، دا ژیاوه)ز.پ 355-430(سانی 
ئارامی   دوژمن کۆیانداو یۆنانی به  زینه هم ب پاش ئه( :دا نووسیوتی)زینۆفۆن
بوو  وێ ھه م چۆکراو، له ، به وره شارکی گه.  دیجله ڕووباری  یشتنه تا گه ڕۆیشتن

) 18( ڕۆژک  یه  به  وه لره. ژیان کۆندا میدی تیدا ده می رده سه له   ناوی الریسا که به
 له  ، که)موس –مسیال ( -   Mescila–ناوی میسکیال  میلیان بی بۆ شارک به

   ).ژیا مکدا میدیی تدا ده رده سه 
و ) موس(ی زینۆفۆن، شاری میسکیال  و نووسینه ی ئه گوره به   شارکی کوردیی 
کان ناوی  خاکی میدییه  زینۆفۆن به  ، چونکه شکی گرنگی خاکی کوردستان بووه به

و کورد  ی کورد بووینه وره گه  پیرهکان با زانت میدییه ک ده موو الیه ھه  ، که بردووه
  . کان ر میدییه سه  وه ڕنه گه ده
   

زای  قه  ب کردن له ره عه به( ژر ناوی له وتارکدا  لهرزانی،  ولود مه دشاد مه  
موس( ،نج  له  کهداڕه الپه  له  می که که شی یه و، به یهشدا به پ  )ی )83(  ی ژماره)18

پشت   به ، و وه ته بوکراوه دا)7.9.2008(  ممه کشه یه وتی کهڕی بارزان،  نامه فته ھه
عشر کما العراق في القرن السابع : رینیةڤتا(رتووکی  ی په)150(  ڕه الپه  ی بهستن به
نیسانی   له  نسی بووه ره کی فه یه ڕیده گه  تاڤرینییه  که دا،)رینیةڤالرحالة الفرنسي تا  راه

ی  م شاره باسی ئه  م جۆره به موس وشاری   ۆتهی زایینیدا ھات)1544(سای 
ت  تایبه به.  یشتنی بازرگانانه کتر گه یه موس شونی به(: و نووسیوتی کردووه

پی   مۆکه ئه. جن وتی ئاشووری کۆن نیشته  له  وانه ئه. کورد ب و عارهبازرگانانی 
  ).ن کوردستان ده
ڤرینه ره اوداری فهی ن ڕیده مژوونووس و گه  ی که وه ئه  ،  ی پکردووه ئاماژه  نسی تا

نت،  یه گه واوی ده ته  کوردبوون و کوردستانیی بوونی شارو پارزگای موس به
سای (   وکاته شاری موس ئه  کات که ده  وه ی ناوبراو باسی ئه ڕیده گه  چونکه
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خاکی  له   شک بووه م، به ھه ی شازده ده ڕاستی سه ناوه  ی زایینی واته)1544
   .نیشتمانی کورد و کوردستان

   
زای  قه  ب کردن له ره عه به( ژر ناوی له وتارکدا  لهرزانی،  ولود مه دشاد مه 

موس( ،نج  له  کهداڕه الپه  له  می که که شی یه و، به یهشدا به پ  )ی )83(  ی ژماره)18
پشت   به و، وه ته بوکراوه دا)7.9.2008(  ممه کشه یه وتی ڕکهی بارزان،  نامه فته ھه
میجرسون، رحلة متنکر الی بالد مابین (رتووکی  ی په)233(  ڕه الپه  ی بهستن به

ی زایینی )1923- 1881(رسۆن  مجه: (نووسیوتیدا، )کوردستان النھرین و
کا،  ده  وه مدا باسی ئه ی بیسته ده سه تای ره سه  لهکوردستان   ریتانی له ری به فسه ئه
دوای .  وتووه ڕکه ولر به کی یاسین ئاغا بۆ ھه ه ڕگای که به  وه ه-موس  له  که

دیوی  ودا به شتکی فراوان، له ده  یشتۆته ر گه مبه الی گردی یونس پغه ڕبوونی به تپه
  گوندکی زۆریان گرتبووه  ، که وتووه رچاو که زورگکی به و گردۆلکه  زنجیرهپ  چه

. ئزدی بوون و بوون کلدان ی ھه وه کو ئه ، به بووه موسمانی تدا نه  شته م ده خۆ، ئه
ی زایینیش ھیچ )1816(  ڤده ی حه ده سه تای ره سه  له  یه م ناوچه ھا ئه روه ھه
  ). بووه بی تدا نه دانی عاره ندکی ئاوه به مه
شاری   وان له ئه ری ریتانی و نونه رزی به به ری پایه فسه رسۆنی ئه مجه  ی که وه ئه  

شی  کوردبوون و کوردستانیی بوونی به  وه مه الی که ، به سلمانی باسیکردووه
ری  فسه ئه  ، چونکه وه گرته وا ده ینه نه  نت که یه گه تی شاری موس ده خۆرھه

کورد   ره ڤه و ده واوی دانیشتوانی ئه ته  که  ی کردووه وه ک باسی ئه الیه  ناوبراو له
  پی موس که چه  سته ناری ده که  که  ی کردووه وه کی تریش باسی ئه الیه  و، له هبووین

دا نه کی عاره دانییه ھیچ ئاوه  یه)وا ینه نه(   .  بووه بی تیا
  
زای  قه  ب کردن له ره عه به( ژر ناوی له وتارکدا  لهرزانی،  ولود مه دشاد مه  

موس( ،نج  له  کهداڕه الپه  له  می که که یه شی و، به یهشدا به پ  )ی )83(  ی ژماره)18
پشت   به و، وه ته بوکراوه دا)7.9.2008(  ممه کشه یه وتی ڕکهی بارزان،  نامه فته ھه
و، العراق القدیم، ترجمة حسین رجورج (رتووکی  ی په)550(  ڕه الپه  ی بهستن به

ی پاشای میدیا )ر کیاکسه–خسار یئه که(ی  وه دوای ئه: (نووسیوتیدا، )علوان حسین
ڕی  شه  وه پکه. ست تییان به یمانی دۆستایه ی پاشای بابل په)ر بوبالسه نه(ڵ  گه له
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 و ن نتۆڵ بکهوا کۆ ینه نه) ز.پ612( سای  لهتی ئاشووریان کردو توانییان  وه ده
ی دوو تی ئاشوور وه ستی ده خاکی بنده  نجامدا له ئه  له. تی ئاشووری بوخنن وه ده
تی  وه شکی ده به  واش بوو به ینه شاری نه. زران تی میدیاو بابلی نوێ دامه وه ده

   ).میدیا
ۆ، کوردبوون و کوردستانیی بوونی شاری ڕکانی مژوونووس جۆرج  بۆچوونه 

) موس(وا  ینه مژوونووسی ناوبراو شاری نه  لمنت، چونکه سه ده) موس(وا  ینه نه
  . نت تی میدیای کوردی داده وه اکی کورد و دهخ  شک له به  به
  
زای  قه  ب کردن له ره عه به( ژر ناوی له وتارکدا  لهرزانی،  ولود مه دشاد مه  

موس( ،نج  له  کهداکانی  ڕه الپه  له  می که شی دووه و، به یهشدا به پ )ی ژماره)19- 18  
  به و، وه ته بوکراوه دا)7.9.2008(  مهم کشه یه وتی ڕکهی بارزان،  نامه فته ی ھه)84(

رنجدانکی بارودۆخی  سه: نۆئیلر  مجه(رتووکی  ی په)57(  ڕه الپه  ی بهستن پشت به
ر  مجه: (نووسیوتی  دا، که)قیب یوسف بدوله عه(کردنی مامۆستا  ئاماده  دا له)کورد

ن  وه ته وری نهموس سنو –ب  له ری نوان حه فه نده مه ھی شه:  نۆئیل ده یی نوا
قین درژ  موس تا باشووری خانه  پاشان ھی سنوور له.  به عاره کورد و

دا ده شته ده  و له وه بته ده    ). وه منته کان
م  رد ولیه ر ئیدوه مجه(ریتانی  رو دیبلۆماتی به فسه دا ئه وه ره سه  له  ی که وه ئه  

و ، کوردبوون  باسیکردووه )نۆئیل شارلز  و کوردستانیی بوونی شاری موس
رزی  به ری پله فسه ئه  و ناوی بردوون، چونکه ئه  نت که یه گه کانی تریش ده شاره

ۆ  ده  وه ه-موس  ب له ی نوان کورد و عاره وه ره ناوبراو سنووری جیاکه بات ب
  . قین باشووری خانه

   
زای  قه  ب کردن له ره عه هب( ژر ناوی له وتارکدا  لهرزانی،  ولود مه دشاد مه 

موس( ،نج  له  کهداکانی  ڕه الپه  له  می که شی دووه و، به یهشدا به پ )ی ژماره)19- 18  
 دا)7.9.2008( وتی ڕکه  ،ممه کشه یه ڕۆژی ی بارزان، نامه فته ی ھه)84(

) وردالک(اللور (رتووکی  ی په)142(  ڕه الپه  ی بهستن پشت به  به و، وه ته بوکراوه
: دا، نووسیوتی)یلی لیل فه جهبدول عه( نووسینی له  )الفیلیون في الماضي والحاضر
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ستنیشانکردنی سنووری جوگرافیای کوردستان  ده ت به  باره زاری سهسعود گو مه(
دا ده نوسه و و ماردین رفهئو  ھی سنوور به:  ده   ). موس  گاته ڕوا، تا ده یبین
، مانای کوردبوون و  سعود گوزاری باسیکردووه ئرانی مه ری نووسه  ی که وه ئه  

ستنیشانکردنی  ده ناوبراو له   خشت، چونکه به کوردستانیی بوونی شاری موس ده
دا ئه سنووری کوردستانی مه واوی  ته  واته شاری موس، که  نته یه گه ده  و سنووره زن

  . خاکی کوردستاننیشتمانی کورد و   شکن له شارو پارزگای موس به
  
القضیة (رتووکی  ی په)65-64(  کانی ڕه الپه  یسا، لهحمود ع دکتۆر حامد مه  

 دا،)2004-1914في العراق من االحتالل البریطاني الی الغزو األمریکي  الکوردیة
دا، سر پرسی کۆکسی کۆمیسیاری بای  ی قاھیره کۆنگره له : (نووسیوتی

رکوک و  که  کان له کوردییه  بردنی ناوچه ڕوه ونی وابوو بهغدا بۆچو به  ریتانی له به
 ئینگلیز و  ڕامیاریرانی  فسه شداری ئه به  دوو پارزگاراو به ڕگایبت له  موس ده

چکردنی کوردی  دژی ملکه م کۆلۆن لۆرانس له به. بت  هو  کوردهرانی  رمانبه فه
  ی که وه ڕای ئه ره ، سه)بی تی عاره حکومه(تی  سه باشووری کوردستان بوو بۆ ده

  ی کۆکس و بیل پیوابوو، که وه وانه پچه و به ئه.  یه وه دیھنانی ئه کانی بۆ به وه ھه
نت  یه گه ده  وه ش ئه مه بردنی باشووری کوردستان، ئه ڕوه بۆ به  سه پارزگارک به

وه بهشکردنی  ناوبراو دژی دابه  که تی به ڕبووهکوردستان  ر  .(  
 رد تۆماس ئدوهکۆلۆنل  کانی سر پرسی کۆکس و ی بۆچوونه گوره به  
واوی  کو ته نیا پارزگای موس به ک ته ب، نه لۆرانسی عاره  ناسراو بهی نس راوال

وان  ئه  تی موس، خاک و نیشتمانی کوردن، چونکه ویالیه    ر به سهخاکی 
  به) تی موس ویالیه(ری کوردستان کانی باشوو واوی شاره ردووکیان ته ھه

ده کانی  کات دوو پارزگار بۆ ناوچه ککیان داوا ده نن و، یه پارزگای کوردی دا
ۆ  یه   پی وایهی تریشیان  وه رکوکی کوردی دابنرن و، ئه موس و که ک پارزگار ب

.  سه به  وه یشه-رکوک و موس که  کانی کوردستان به واوی شاره بردنی ته ڕوه به
نووست لۆرانس دژی  ده  د عیساش، کاتک که مه ھا دکتۆر حامد محه روه ھه

کانی موس و  ویش شاره ئه  واته ، که شکردنی باشووری کوردستان بووه دابه
  .  زانت باشووری کوردستان ده    ر به سهدوو شاری   رکوک به که
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ڕی  تی شه بابه ئینسکلۆپیدیا، له   هل  جۆرکه  کان که ڕی زانیارییه پدیا، ماپهیویک  
وتی)چادران( ی 920ی سای ب جه ڕهی 2  ممه چوارشه(ڕی چادران  شه: (دا نووسی

تی عوسمانی  وه نوان ده یاندا له به ره به  له) ی زایینی23.8.1514  به ر رانبه بهکۆچی 
تی  رۆکایه سه وی به  هف تی سه وه م و ده که لیم یاوزی یه تی سوتان سه رۆکایه سه  به

ست  کانی عوسمانی و ده وتنی ھزه رکه سه به   که ڕه شه. داڕوویم  که شا ئیسماعیلی یه
. وی کۆتایی ھات فه تی سه وه ختی ده پایته یورز تهرداگرتنی شاری  سه به

کانی  واوی شاره ته رمینیا و ئهر  سه ستیانگرت به دا ده ڕه و شه کان له عوسمانییه
نکف، ئامدی و  سه نگال، حه ، ماردین، موس، شه)کر دیاربه(د  کو ئامه تانی وهکوردس
دهو  تا ئه). ر ی ئیبن عومه زیره جه(بۆتان  کانی  زۆری ناوچه  ره شی ھه به  ی که  یه ڕا

  ). کان ستی عوسمانییه ژرده  وتنه ئراق و ئران که    ر به سهکوردی 
دیوی خاکی   ئاوای گۆمی ورم بهڕۆژباکووری   تهو که ده  که یه چادران ناوچه  

بی  زمانی عاره  ویکیپیدیا به  ی که وه ئه). کوردستانی تورکیا(باکووری کوردستان 
دا نووسیوتی، مانای کوردبوون و کوردستانی بوونی )معرکة جالدیران( ژر ناوی له

  ئاشکرا له به   ڕه و ماپه ئه  نت، چونکه یه گه کانی تریش ده شاری موس و شاره
کو  ی تریشی وه وانه دا ناوی شاری موس و ئه)التوسع مابعد جالدیران(تی  بابه

  .  شاری کوردستانی بردووه
   

کوردستان له (رتووکی  ی په)391(  ڕه الپه  کر، له بوبه د عوسمان ئه حمه دکتۆر ئه  
دا )19.1.1919( ڕۆژینسی له  ره مسیۆ پیکۆی فه: (، نووسیوتی)می ئاشتیدا رده سه 

..   ریتانییه رۆکی نردراوی به سه  که  یشتووه ی پگه)مارک سایکس(کی   یه بروسکه
و  ئه  کات، که تیایدا سایکس پشنیاری دروستکردنی شانشینکی کوردی ده

و  ئه..   نسادایه ره فه) ماندتی(رشتیکردنی  رپه ژر سه له  داب که گه شی له ناوچانه
ژر   وته کوردیه بکه  م میرنشینه با ئه  کات، که ش ده وه پشنیاری ئه   یه بروسکه

  ). م پشنیازه م مسیۆ پیکۆ قایل ناب به به..   هریتانیا و بهرشتیکردنی  رپه سه
کات، کوردبوون و  ریتانی داوای ده زیرانی به رۆک وه مارک سایکسی سه  ی که وه ئه  

  نت، چونکه یه گه تی موس ده ویالیه    ر به سهنی کا واوی شاره کوردستانتیی ته
شی  و ناوچانه رجک ئه مه  کات به ناوبراو داوای دروستکردنی شانشینکی کوردی ده

باش   وه کیش ئه موو الیه ، ھه نسا دایه ره رشتیکردنی فه رپه ژر سه له  دا بت، که گه له
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ی سایکس  یماننامه ی په گوره به  بووایه ده  ی که کوردییانه  و ناوچه ئه  زانت که ده
کانی  شاره  تی موس که ویالیه  نسا، بریتیبوو له ره رشتی فه رپه ژر سه  پیکۆ بخرنه

  .  وه گرته ی ده) رکوک، سلمانی و دیاله ولر، که موس، دھۆک، ھه(
     
رتووکی  ی په)403- 402(کانی  ڕه الپه  کر، له بوبه د عوسمان ئه حمه دکتۆر ئه  
ۆ  ی به رمانگه فه له : (، نووسیوتی)می ئاشتیدا رده سه کوردستان له ( ریتانی ب

ی  دیاریکردنی سنووری ناوچه  دا، له)12.3.1919(ریتانیا  ی به وه ره تی ده زاره وه
  ، له پشنیازکراوه  ی که و کوردستانه ئه:  مدا ھاتووه وته خای حه  کوردستان، له

  ). تی یه که سنووره  دیجله ڕووباری  وهئاواڕۆژباشوور و 
پی شاری  چه  سته ناری ده ریتانی، که ی به رمانگه ی فه  یه بروسکهو  ی ئه گوره به  

شکی گرنگی خاکی کورد و  وا، به ینه نه  تی شار واته ری خۆرھه به  کاته ده  موس که
  دیجله ڕووباری  هوان سنووری خۆرئاوای کوردستانیان ب ئه  ، چونکه کوردستانه

ه ناری ده که  شکی شاری موس، که ش به ستنیشانکردنه م ده ی ئه گوره به.  داناوه   ست
    ر به سهوا  ینه نه  تی شاری موس واته شی خۆرھه یان به  دیجله ڕووباریپی  چه

  .  باشووری کوردستانه
    
و  ئه) 71- 58(کانی  ڕه الپه  هل  ی پشوتاردا، که)61(  ڕه الپه  جیرارد چایاند، له  

ری  ک نووسه ی کۆمه)رت و نیشتمانی په ژموده لکی په گه(رتووکی  ی بۆ په پشوتاره
غداو  تی به ئراقدا دوو ویالیه له : (ت ، ده ی جیاجیادا نووسیوتی وه ته نه    ر به سه
سمانی داپچان و، ئیمپراتۆری عو  می جیھانی له که نگی یه ی جه وه سرا پاش بانه به

یانیان  که وته نه  کانه  به  ئراق بوو، که) ماندتی(رشتکاری  رپه سه  ریتانیا که پاشان به
  ). ر سه  ی کوردیشیان ھنایه- تی موس زانی، ویالیه

واوی  جیرارد چایاند نووسیوتی، کوردبوون و کوردستانیی بوونی ته  ی که وه ئه  
)  رکوک، سلمانی و دیاله ولر، که موس، دھۆک، ھه(تی موس  کانی ویالیه شاره

بات،  تکی کوردی ناوده ویالیه تی موس به  ناوبراو ویالیه  نت، چونکه یه گه ده
و  کانی ئه واوی شاره ته  واته تکی کوردی بت، که ویالیه  که ته مادامیش ویالیه

  . خاکی کوردستانن    ر به سهشاری کوردیی و   ته ویالیه
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رتووکی  ی په)150-149(کانی  ڕه الپه  لی، له ال عه مه  داغی ناسراو به ره قه بدول عه  
زانای جوگرافیای : ئسترابۆن: (، نووسیوتی)کاندا مژووییه  رچاوه سه کورد له (

 ڕووباری ڕۆخیشی  تی، به نووسیویه  تای مژووی زایینیدا ژیاوه ره سه  له  یۆنانی که
، دانیشتوانیان )کاردون(ی  وه ته زی نه گه ڕه  له  که) Krdinکردین (ی  وه ته نه  له  دیجله
د  ی ئامه ناوچه  ی ئسترابون باسیکردووه یه و جگه ھزن، ئه ی به نی شار و قه خاوه

  ). ی ئستا بووه-و موس)کر دیاربه(
  لهی سنووری نیشتمانی کورد و خاکی کوردستان  و دیاریکردنه ی ئه گوره به  

    ر به سهن ئسترابۆنی جوگرافیناسی یۆنانی، شاری موس شارکی کوردیی و  الیه
خاکی کورد   به  دیجله ڕووباریکانی  ناره زانای ناوبراو که  ، چونکه خاکی کوردستانه

    ر به سه، شارکی کوردیی و  وه شیه ردوو به ھه  شاری موس به  واته بات، که ناوده
ه ناری ده ردوو که ر ھه سه  ته که موس ده ی وه ر ئه به له،  باشووری کوردستانه   ست

  .  دیجله ڕووباری ڕاستی  سته پ و ده چه
  
ی کورد  وه وریا بوونه(رتووکی  پهی )524(  ڕه الپه  لهتحو،  رجیس فه جه  

-579( کانی ڕه الپهبی و  زمانی عاره  به دا)1925- 1900مژوویکی سیاسی 
:  سوریه(  ھا بوانه روه ھه: (زمانی کوردی، نووسیوتی  بهمی  دووهرگی  بهی )580

ی  گوره به  هنگ ڕه .رجی موس ومهل ھه و  دیجلهسنووری   ت به باره سه) 1726
خ  بایه  شتکی بهی،  که ھاوپچه  خشه و نه )1683الکون :  مالیه(ی  که پناسه

    ).کوردستان  هلواش  ینه هن کر و دیاربه  تهخا موس دهم  ئه.  وه بدۆزینه
بۆ   ی که یه خشه و نه و ئه بۆ کوردستانی کردووه)  مالیه(  ی که یه و پناسه ئه  

  سته ی ده که ناره ردوو که ھه  واوی واته ته  ، شاری موس به کوردستانی کشاوه
  کن لهش وا به ینه نه  کاته ده  پیش که چه  سته ناری ده که موس و  کاته ده  که ڕاست

شارکی کوردستان   وا به ینه ناوبراو نه  نیشتمانی کورد، چونکه کوردستان وخاکی 
 کوردیی وویش شارکی  ئه  کر که ناو دیاربه  خاته یش ده- ، شاری موسبات و ناوده

  . شکی کوردستانه به
  
سنوات  کوردستان في(رتووکی  ی په)95(  ڕه الپه  د، له حمه ر ئه زھه مال مه دکتۆر که  

ڤید لۆ: (دا نووسیوتی)ة االولیالحرب العالمی ریتانیا  زیرانی به رۆک وه ید جۆرج، سهد
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: ت ریتانیا، ده تی موس بۆ به ویالیه  نسا له ره گرتنی فه ست ھه ده ت به باره سه
ت  تایبه به  ی لکردم که وه ن ، پرسیاری ئه نده له  ڕ ھاته کلیمانسۆ دوای شه  کاتک که(

تی موس  وت ویالیه مه ده  که  وه مم دایه ر وه کسه خوازم، یه نسا ده ره فه  ی لهچ
  ). سندکرد می په ک داواکه یه ب ھیچ گفتوگۆو کشه ئراق، کلیمانسۆ به  ر سه  بخرته

ری سای  دیسمبه مانگی  له نسی ره زیرانی فه رۆک وه ی سهتا کلیمانسۆ ره سه  
زیرانی  رۆک وه کانی سه پاشانیش قسه ، ووهنی کرد نده ردانی له سه  دا بوو که)1918(

خاکی   له  شک بووه به  تی موس نه ویالیه  ن که خه ریده ریتانی دڤید لۆید جۆرج ده به
  کات که ناوبراو داواده  ، چونکه بووه ھه  وه به عاره  کی به یهندی پوهھیچ   نه وئراق 
ئراق پویستی   له  شک بوایه ر به گه ئراق، خۆ ئه ر سه  تی موس بخرته ویالیه

  !  ی بکردایه و داوایه ریتانی ئه زیرانی به رۆک وه کرد، سه ده نه
  

شخ (رتووکی  ی پهم رگی دووه بهی )484- 483(  ڕه الپه  لهھاوار،  سوڵ ڕهد  مه محه
ر  مجه: (ینووسیوت، دا)کوردستان خواروویی  که ته وه ده مان و قارهحمودی  مه

کی  یه نامهدا )10.10.1922( وتی ڕکه  لهحمود،  شخ مه  ڕامیاری ڕاوژکارینۆئیلی 
 )رسی کۆکسسر پ( ریتانی بای به کۆمیسیاریی سکرتری )بۆرد دیلیۆن(بۆ 

کورد، پی   دراب که  وه چم بیاری ئه وای بۆ ده: نۆئیل نووسیوتی  ، که نووسیوه
ر  سه  کوردستان بخرته خواروویموو جۆرێ  ھه ب به خۆش یا ناخۆش ب، ده

کورد   که  وه مه که ی ده جارکی تریش دووباره. تی ئراقدا ب سه ژر ده له ئراق و
بژاردنی  بژاردن بۆ ھه ی ھه ناوچه  رکوک بکرێ به ر که گه ئه. ناو ئراق  ناب بخرته

ئاشکرا   کان بوترێ به کورده  به  هزرن، مانای وای نی دامه نجومه ندامانی ئه ئه
وه              ).ر ئراق سه  رکوک بخرته که  بیاردرا
 و گرت رنه ند وه ھه یان به)نۆئیل ر مجه(کانی  پشنیازه ک الیه  لهکان  ئینگلیزه

بری  له  وه تریشه کی الیه  لهلکاند،   وه ئراقه  زۆر به باشووری کوردستانیان به
  ئراق به ریتانیا و بهردوو سوپای  لی کوردستان، ھه کانی گه هلماندنی ماف سه

می  کانی کوردستان وه و دھاته شارۆچکه سلمانی وتۆپبارانکردنی شاری 
 ، ر نۆئیلدا ھاتووه ی مجه که نامه  له  ی که وه ئه  وه.  وه کانی کوردیان دایه داواکارییه

رکوک  شاری که  نه و )تی موس یالیهو(باشووری کوردستان   نه  لمن که یسه ده
رسوڕمانی  نۆئیل سه  چونکه،  بووه نه  وه به عاره  به ئراق و  کیان به یهندی پوهھیچ 



572    شاری موس  ییکوردستانتمژووی 

زراندنی  نی دامه نجومه بژاردنی ئه رکوک ھه ر بتوو که گه ئه  ، که ربیوه ده  وه خۆی له
دا بکرت، که  رکوک و که  واته ، کهو پویست ناکات بۆچوونی ئه  به  ئراقی تیا

دا ئه ھه  ر ئراق بۆیه سه  ته باشووری کوردستان خراوه بژاردنی ت ت ه نجام دهر !
ه باشووری کوردستان ده  کات که ر نۆئیل باسی ده مجه  ی که وه ھا ئه روه ھه   خرت
تی موس  ویالیه کوردستان وباشووری   واته بوو، که) تی موس ویالیه(ر ئراق  سه
ه کورد وخاکی   نیشتمان که خاک وک  ن بۆ یه و زاراوهدو   نیشتمانی کوردان
  . کاردن به

  
دا، )مان کوردستان یان نه(رتووکی  ی په)125- 124(کانی  ڕه الپه  موریس، له   ڕنیه

ولر بوو،  ، پارزگاری پشووی ھه)فا لی مسته دین عه دره قید به عه: (نووسیوتی
لی  دین عه دره به.  هو  کوردستانهمی چیاکانی  رده به  وته که ده  هم پارزگای ندی ئه ناوه

  وانه دا، له نجام ده رکوتکردنی ئه سه کاری داپۆسین و  وه توندوتیژییه ڕی وپه به
ھا ب  روه ھه. کسانی کرد وی یه ڵ زه گه ختکردنی س گوندی داو له رمانی ته فه

رمانی  کوردیش فه. رکرد پیاوماقوی ده  ده بارانکردنی رمانی گولله دادگاییکردن فه
 وتی ڕکه  لی له دین عه دره به(مساڵ  تای ئه ره رکردو سه کوشتنیان بۆ ده

کوردستان  خواروویالل،  ئیبراھیم جه –غدا کوژرا  ناو شاری به دا له)7.12.1970(
له   که هرمان فهقی  ده) 318، ل1975-1961کاندن  ته ھه نان ویلول بنیات شۆڕشی ئه و

ژیانی خۆی، به  پاراستنیدین بۆ  دره به. نرا یه ڕاگه  وه ه- نگی کوردستان ده ڕادیۆی
  ی خۆیدا له که ناو ماه له  رگه ک پشمهڕۆژند  پاش چه. غدا به  یانده خۆی گه  له په 

خت و،  کانی پایته کوردییه  نده ناوه دا له  و کاره نجامی ئه ئه  له. غدا کوشتیان به
دا  م گیراوانه ناو ئه ستیپکرد، له ده  شبگیری کورانه تی ره مه رکوک و موس ھه که
 ڕووخانیتی ئیئتیالفی نیشتمانی پاش  حکومه  پشتر له  ڕاڵ فوئاد عارف که نه ژه

  ). ت بوو وه زیری ده قاسم وه
، کوردبوون و کوردستانیی بوونی شاری  ی پکردوه موریس ئاماژه   ڕنیهی  وه ئه

ولر،  کانی ھه شاره ک له  ر یه ری ناوبراو ناوی ھه نووسه  نت، چونکه یه گه موس ده
ر س  ھه  که کاتکدا  له.  ندی کوردی ناوبردووه کو س ناوه رکوکی وه موس و که

ر س شاری  ھه  واته ندی کوردی بن، که رکوک و موس، س ناوه ولر، که شاری ھه
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باشووری (خاکی کوردی     ر به سه شاری کوردی و رکوک س ولر و که موس، ھه
    .ن)کوردستان

  
دا، )ئینسکلۆپیدیای ئیسالمدا  کورد له(رتووکی  ی په)101+94(  کانی ڕه الپه  له

  تی موسی دایه دا ویالیه1925/ری دیسامبه/26  کان له وه ته ی نه ه کۆمه: ( نووسراوه
  دا که)23.8.1921(  اشای ئراق لهپ  ڵ به یسه دانانی میر فه). 94ل(ئراق 

  جگه  مه ، ئه وه ک گیروگرفتی نایه ریان نابوو، کۆمه ده شق وه دیمه  کان له نسییه ره فه
  له  تی پاشایی ئراق، چونکه حکومه  درابوو به  گیروگرفتی شاری موس که  له

ۆ  کان ده کورده  وه کی تره الیه  و له وه کرده کان داوایان ده تورکه  وه که الیه یانویست ب
کی  یه شوه ، به وه تی خۆیاندا بیھنه سه ژر ده کانی خۆیان له دابینکردنی داخوازییه

  دا ھنابووه که ناوچه  و گیروگرفتیان له  ک کشه ، کۆمه م پرسانه گشتی تکای ئه
  ).101ل - ئاراوه 

واوی  ، ته ھاتووه) ی ئیسالمدائینسکلۆپیدیا  کورد له(  له  ی که وه ی ئه گوره به
، شاری کوردیی و  وه یشه- شاری موس تی موس به  کان و خاکی ویالیه شاره

  کات که ده  وه باسی ئه  ئینسکلۆپیدیاکه  باشووری کوردستانن، چونکه    ر به سهخاکی 
  دایه( ی واژه سته کارھنانی ده به. ئراق  تی موسی دایه کان ویالیه وه ته ی نه ه کۆمه
.  ئراق بووه    ر به سه  ب و نه ھی عاره  تی موس نه ویالیه  نت که یه گه ده  وه ، ئه)ئراق

تی  حکومه  درابوو به  شاری موس که(کانی  واژه سته کارھنانی ده به  مان شوه ھه به
بۆ دابینکردنی ) شاری موس(یانویست  کان ده کورده(  و)پاشایی ئراق

ک مانای  الیه  ، له) وه تی خۆیاندا بیھنه سه ژر ده نی خۆیان لهکا داخوازییه
 ندی پوه  وه کی تریشه الیه  نت، له یه گه کوردبوون و کوردستانتیی شاری موس ده

  . نت یه گه ده  وه ئراقه  ب و به عاره  بوونی شاری موس به نه
  

عریب  تی ته رکوک سیاسه ی کهعریب ته(رتووکی  ی په)30(  ڕه الپه شۆڕش حاجی، له 
رتووکی  ی په)95(  ڕه الپه  ی بهستن پشت به  بهو،  )دا نامه گه شتا به دووتوی ھه  له
الموسوعة العربیة العالمیة، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر و التوزیع، المملکة (

  له: (دا، نووسیوتی)421، ص1996، الطبعة االولی، 19العربیة السعودیة، الجزء 
ھنیی دوورو درژی وه دا )21.11.1918(  ریتانیا له ی به وه ره تی ده زاره یاداشتکی ن
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وه  به  و  دیجله ڕووباری تی ڕۆژھهکوردستانی ئراق تا   ، که ئاشکرا نووسرا
  ). وه بته درژ ده) سوور  کوه(مرین  چیای حه خوارووی

کورد   وه مه الی که ، به ی پکردووه اژهریتانی ئام ی به وه ره تی ده زاره وه  ی که وه ئه
شی  به  واته  دیجله ڕووباریپی  چه  سته ری ده بوون و کوردستانیی بوونی به

  .لمنت سه وا ده ینه شاری نه  کاته ده  ، که دیجله ڕووباریتی  خۆرھه
  
دا، )ترکی  یه وه خوندنه و  سڤرهی  کانی کۆنگره قه ده(رتووکی  ی په)41(  ڕه الپه  له

 رووی سه  لهکان کرد  ربازییه سه  رکرده ی بۆ سه رچ بروسکه چه: ( نووسراوه
ئراق   وه ره سه  به  و سنووره له: مرین، ووتی چیای حه  نه ی بگه وه غداو پش ئه به

ی  ی قاھیره کۆنگره  له) رچ چه(دا  مان بنچینه ر ھه سه ر له ھه.  و کوردستانه نییه
  ڕاگرتی پرسی کۆکس و مس بل و ئاڕنۆد ویلسۆنی  واکهدا دا)24.3.1921(

 و  سڤرهی  یه و ماده پی ئه ئراق به  لکاندنی باشووری کوردستان به  ت به باره سه
  باسی که کانی عه ته ی ویالیه خشه پی نه ی ئیسالمی و نائیسالمی و به خشه پی نه به
معجم (و  ڕیده پی گه ، به)1893(نی ی عوسما خشه پی نه ، به) ئراقی دیاریکردووه(

تی  ، ویالیه)ی تر رچاوه و ئینسکلۆپیدیای عوسمانی و زۆر سه تنامه البلدان، سیاحه
،  رکوک کوردستانی بووه موس و که خوارووی  تر له دان کیلۆمه سه موس و به 

ونی ئراق، ت بو وه ده  بوونی کوردستان و به ت نه وه ده  ڵ به گه له و  سڤرهدوای  له
نسا  ره فه ریتانیا و به ستی ر ده سه  له) ی بیست ده تای سه ره سه  له(تورکیا  سوریا و

ی  وه ک ئه ، وه وه کرته سک ده روا ته ی کوردستان ھه و سنووره تا ئستاش ئه  و
  ).جناکۆک و ملمالن  ته وتووه رکوکیش وا که که دا و ڕوودهموس   ئستا له

بۆمان  ریتانی ی بهۆنیالکۆوتانی   زیری وهرچی  کانی وینستۆن چه ی قسه گوره به
دوو شاری  به  رکوک کانی موس و که شاره  ک له ر یه ناوبراو، ھه  وت که که رده ده

و  ی وه ر ئه به لهنت،  خاکی باشووری کوردستان داده    ر به سهکوردی و  ناوبرا
کانی  قسه ی وه پشت ڕاست کردنهبۆ   چاوهر کو سه رتووک وه و په خشه ک نه کۆمه
ناو سنووری باشووری   ونه که رکوک ده موویاندا موس و که ھه  له  ، که وه دنته

  . بی ک ئراقی عاره کوردستان نه
  



575 شاری موس  ییکوردستانتمژووی                                                 

  بهو، دا)الملف النفطي في العراق(رتووکی  ی په)39(  ڕه الپه  خنسی، له ڕبواردکتۆر   
تموز وعبدالکریم قاسم  14لئوبتی، ثورة  عید ئه د سه مه دکتۆر محه(  ی بهستن پشت به

  ریتانی به وتی به ندی کۆمپانیاکانی نه وه رژه به: (نووسیوتی دا،)في الوثائق العربیة
له   بۆیه. دا کۆتایی پھات)14.7.1958( وتی ڕکهکۆماری له  ڕژمیزراندنی  دامه

و  ئه: ( دا ھاتووه)18.7.1958( یوت ڕکهریتانی به  ی به کی بالوزخانه یه نامه 
ن  ھا وا چاوه روه ھۆی وروژاندنی پرسی موس، ھه  ببته  یه وانه له  انهڕووداو ڕوا

  رکوک و چاگه ن و داوای که کانیان فراوان بکه کان داواکارییه کورده  کرت که ده
  جن که دانیشتوان نیشته) 20.000(ی  رکوک نزیکه که  له  ن، که کانی بکه وتیه نه
و کوردستانی  ره ئران به تورکیا و  شه وانه ی تورکی، لهز گه ڕهر  سه  وه ڕنه گه ده

رکوکی  رمی موس و که تورکیا ھه  ن، که شی بکه نوان خۆیاندا دابه ئراق بن و له
   ).بۆ ئرانی جبھت  وه منته ده  ی که کوردیانه  و ناوچه وتی بۆخۆی ببات و ئه نه
، کوردبوون و کوردستانیی  ی پکردووه ریتانی ئاماژه ی به باوزخانه  ی که وه ئه  

ریتانی  ی به باوزخانه  نت، چونکه یه گه رکوک ده ردوو شاری موس و که بوونی ھه
کوردستانی     ر به سهکو دوو شاری  رکوکی وه ردوو شاری موس و که ناوی ھه

ی  ژماره  که  شی کردووه وه ریتانی باسی ئه ی به هھا باوزخان روه ھه.  ئراق بردووه
  .  سک بووه زار که ی بیست ھه رکوک نزیکه که  دا له)1958(سای   کان له تورکمانه

  
ن  له(غدا  به  ریتانی له سر ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆنی کۆمیسیاری بای به   نوا
رتووکی  می په شی سیه بهی )255(  ڕه الپه  دا، له)4.10.1920- 1918پریلی سای  ئه
: دا، نووسیوتی)بالد مابین النھرین بین والءین خواطر شخصیة وتأریخیة(
) تی موس ویالیه/باشووری کوردستان(دا  یه م ناوچه کانمان له گیروگرفت و کۆسپه(

بوو بیارک  تواناماندا نه  له ی وه ر ئه به لهختتر بوون،  زیادی کردو سه ان له ڕووی
میری . تی موس یان باشووری کوردستان بدات دواڕۆژی ویالیه  ت به باره سه

ر  ھه به.  م پرسه ت به باره بژاردبوو سه نگی ھه بده) ریتانی میری به(نشکۆ  خاوه
  ). رچت ده  ته و بابه ت به باره کرد ھیچ بیارک سه ی نه وه سندی ئه ک بت، په بیانۆیه

غدا سر ئاڕنۆد ویلسۆن، شاری  به  ریتانی له به ی بۆچوونی کۆمیسیاری گوره به  
ناو سنووری باشووری   وته که و ده موس خاکی کورد و شارکی کوردییه

تی موس و باشووری کوردستان به  کۆمیسیاری ناوبراو ویالیه  کوردستان، چونکه
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وس تی م مادام باشووری کوردستان و ویالیه. بات ک نیشتمان ناوده ک خاک و یه یه 
ش شاری موس شارکی  مه کن، به ر یه کانیشیان ھه شاره  واته ک خاک بن، که ر یه ھه

  . خاکی باشووری کوردستان  له  که یه کوردیی و پارچه
  
رتووکی  ی بۆ په وه و لکۆینه وه پداچوونه  یسی، که لقه حمود ئه ق مهزا هبدول عه  
ة  –النزاع الترکي  والیة الموصل تقریر عصبة األمم الخاصة بحل( البریطاني حول والی

:  دا ھاتووه که رتووکه ی په)77(  ڕه الپه  ، له دا کردووه)1925- 1924الموصل 
ریتانی و ئینسکلۆپیدیای  ئینسکلۆپیدیای به  یان به کانی تورکی ئاماژه یاداشته(

واو  ، ته دا ھاتووه ناو دوو ئینسکلۆپیدیاکه له  ی که و پناسانه ئه.  داوه  وره نسی گه ره فه
 ڕنماییژر  له  ، که رتووکدا ھاتووه ندین په نو چه له  ی که و پناسانه ڵ ئه گه کن لهڕ

المجلة (کراون  دا ئاماده)1920(سای   له  وه ره تی ده زاره وه  ر به ی مژوویی سه ھۆبه
  له  بریتییه) ئراق(کی بنب  یه شوه به  تیایدا ھاتووه  ، میسۆپۆتامیا، که63شی  ، به11

  واوی میسۆپۆتامیا، که ک ته نه) ڕووباروتی نوان دوو (میسۆپۆتامیای خواروو 
میسۆپۆتامیای   له) ڕووباروتی نوان دوو (ڕوونی میسۆپۆتامیای خواروو  زۆر به

  ک له ر یه ھه  زیره جه  له  روو جگه میسۆپۆتامیای سه  که.  وه روو جیاکردۆته سه
، 4، 3، 2کانی  ڕه الپه(  وه گرته ده   ڕانیهولر، سلمانی و  رکوک، ھه ری، کهموس، کف

13 ،14 ،15  .(  
  وت که که رده نسی ده ره فه ریتانی و بهردوو ئینسکلۆپیدیای  ی ھه گوره به  

ڵ  گه له  جیابووه) سرا غداو به کانی به ته ویالیه /ئراق(میسۆپۆتامیای خواروو 
کیان  یهندی پوهو ھیچ  )تی موس ویالیه/باشووری کوردستان(روو  همیسۆپۆتامیای س

پی  ر به ھه.  کتر بووینه یه ی جیاواز له وه ته و دوو خاکی دوو نه بووه نه  وه که یه به
و  کانی موس، که شاره  و دوو ئینسکلۆپیدیایه کانی ناو ئه زانیارییه رکوک، سلمانی 

) تی موس ویالیه/باشووری کوردستان(روو  ی سهمیسۆپۆتامیا    ر به سهولر  ھه
  .   شاری کوردیش بووینه  و شارانه ئه  واته بووینه، که

  
من سنة  العراق الحدیث(رتووکی  ی په)214(  ڕه الپه  له، گنگریۆل یسلیمن ھستیڤ  

پارزگاکانی موس،   کان له کورده  کاتک که: (دا، نووسیوتی)1950الی سنة  1900
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بوونیان   ، بۆیهڕوونکی زۆر  یه شوه بن بۆ ئۆتۆنۆمی به نه ک و سلمانی ئامادهرکو که
  ). کات یان بۆ دروست ده شه ریه بیدا سه تکی عاره وه ی ده چوارچوه له
  به  یه وخۆیانه نووسیوتی، دانپدانانکی ناڕاسته گنگریۆن لستیڤ  ی که وه ئه 

و  ئه  رکوک و سلمانی، چونکه س، کهکانی مو کوردتیی و کوردستانتیی شاره
ه تمه و تایبه ، کاتکیش ئه ر س پارزگاکه کات بۆ ھه ک ده باسی ئۆتۆنۆمییه   ندیی

  رکوک و سلمانی جیان له پارزگاکانی موس، که  واته ، که و س پارزگایه ئه  داته ده
  . خاک و نیشتمانی کوردن  پارزگاکانی تری ئراقی، چونکه

  
من سنة  العراق الحدیث(رتووکی  ی په)257(  ڕه الپه  له، گنگریۆل یسلیمن ھڤستی  

عیدی  دوای شکستھنانی شۆڕشی شخ سه: (دا، نووسیوتی)1950الی سنة  1900
تای سای  ره سه  ک کوردی زۆر له دا، کۆمه)1925(تای سای  ره سه  پیران له

و  ئه. ھنا تی موس ئراق یان ویالیه نایان بۆ و په وه ڕینه سنوور په  دا له)1926(
و  ناھنانی ئه نجامی په ئه  له  وه تی ئراقی بووه حکومه ڕووی ڕووبه  ی که یه کشه

وه به. ترسیدار بوو کی ئاۆزو مه یه کشه  کرد، که ده زی لنه ، ئراق حه کانه خه کی  یه ش
ئراق، توانینکی گونجاو   ی کوردی له دا بۆ ناوچه و کاته کان له گشتی توانینه

کانی ئراق  کورده  ریان له کوردستانی تورکیا کاریگه کانی ڕینه ڕاپه ی وه ر ئه به له. بوو
کی بچووکی  یه ناوچه  له  ئارام بوون، جگه  که ر چوار پارزگا کوردییه ھه. کردبوو نه

  ).ر سنووری وتی فارس سه  وته که ده  کهپارزگای سلمانی 
  ره فسه ست و ئه ده موو کاربه توانم بم ھه زۆری و ده  ره ی ھه زۆربه  نده رچه ھه 

دا، ھه  تی ماندت له سه کانی ده ریتانییه به سای   ر له ئراق و باشووری کوردستان
ک  بیدا کاریانکردووه، نه تی عاره ب و حکومه ندی عاره وه رژه به  دا، له)1918-1958(

م خاکی کورد  و، ھه کورددا کردووه ر رانبه به  و زۆر بویژدانیشیان لهک به  وه ر ئه ھه
ب  شارو خاکی عاره  کانیان به سروشتییه  وت و کانه نه  ند به مه وه ده  م شاره و ھه

وخۆ  و ناڕاسته کیان داوه یه ته ش جارجار فه وانه موو ئه ڕای ھه ره سه.   ناوبردووه
گ نگریۆل یسلیمن ھستیڤ  که  وه ره ی سه وه کو ئه هرو ھه  کانیان وتووه یهڕاستی

کی  یه ناوچه  له  ئارام بوون، جگه  که ر چوار پارزگا کوردییه ھه: (ت و ده باسیکردووه
بژمرین،   که چوار پارزگا کوردییه  ر بتوو ئمه گه ئه). بچووکی پارزگای سلمانی

ین،  کی تر شک نابه ھیچ پارزگایهموس  ولر و ھهرکوک،  سلمانی، که  له  جگه



578    شاری موس  ییکوردستانتمژووی 

  بیاری ژماره  بهم جار  که بۆ یه  وه ئه  پارزگای دھۆکه  ت به باره رچی سه ھه
  دا له)27.5.1969( وتی ڕکه  له  ،)تی شۆڕش رکردایه نی سه نجومه ئه(ناو  ی به)211(

  ، که)دی مزوری شاره ئاکرێ ودھۆک، زاخۆ، ئامدی، (زاکانی  قه  له ک ر یه ھه
االستاذ الدکتور خلیل : ( رچاوه سه – پارزگای موس، پکھنا  شک بوون له به

محمود حاجي،  یي و عمر، سیروان کاکه  إسماعیل محمد، الدکتور محمد عبدالله
ی  گوره ین به ده  ۆیهب). 40سیاسة التعریب في أقلیم کوردستان العراق، ص

م شاری موس دوو شاری  رکوک و ھه هم شاری ک گ ھهنگریۆن لستیڤکانی  قسه
بی  رگی عاره ر وه گه ی ئه وه دنیاشم له. باشووری کوردستانن    ر به سهکوردی و 

گاو الی  ده رنه ی وه وه رگیز ئه ھه  وه ، ئه بکردایه  وه ستی به ھا تکریتی ھه لیم ته سه
  ی له)نیشتمانیی کوردان ناو  وته که موس ده(ی  واژه سته کو چۆن ده روه برد، ھه ده
:  رچاوه سه -  الداوه ڕاوۆفندی، دکتۆر لیونارد  ی ھۆله ڕیده گهی  که رتووکه په
 ).32+25، ل)1958- 1926الحیاة الحزبیة في الموصل (تاح بۆتانی،  بدولفه دکتۆر عه(

لتکریتیم  ھا ئه لیم ته ی سه که بییه عاره  رگدراوه واوی وه یرکی ته من خۆشم سه
دکتۆر (ندی  ی ھۆه ڕیده ی گه که رتووکه دا په)1977( سای  لهناوبراو   ، که کردووه

 سوریا و رحلة المشرق الی العراق و( ژر ناوی لهی )ڕاوۆف) لیونارد(لیونھارت 
شی  و، به رگاوه دا وه)فلسطین للرحالة الھولندي الدکتور لیونھارت راوولف لبنان و

م  رگ ئه م وه ، به رخانکردووه بۆ موس ته) 206- 192(کانی  ڕه الپه  لهمی  ھه پازده
  نی، له سه لحه زاق ئه بدوله م مژوونووسی ئراقی عه به ! هی الدراو یه واژه سته ده

ستپاکی  ده دا، به )العراق قدیما و حدیثا في الطبعة الثانیة(رتووکی  ی په)254(  ڕه الپه
:  رگاوه وه  یه مشوه ی به)لیونھارت راوولف(ندی  ۆهی ھ ڕیده کانی گه واوی قسه ته
ر پردک  سه له  وه مکه له ند به ھۆی چه به  ی که وه ناو شاری موس، دوای ئه  ھاتینه(

ھا ستیڤن لۆنگریگ  روه ھه). کان ناو نیشتمانی کورده  وته که موس ده...   وه ڕینه په
دوای شکستھنانی : (ت ده  کاتک که  وه تی موس جیاکردۆته ویالیه  ئراقی له

ک کوردی زۆر  دا، کۆمه)1925(تای سای  ره سه  عیدی پیران له شۆڕشی شخ سه
تی  نایان بۆ ئراق یان ویالیه و په وه ڕینه سنوور په  لهدا )1926(تای سای  ره سه  له

ت شاری موس ب ئراق، بۆ ده  تی موس جیابت له ویالیه  کاتکیش که). موس ھنا
  بت؟  نه) تی موس ویالیه(باشووری کوردستان     ر به سهشارکی کوردیی و 
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  ڕه الپه  لبرت میخائیلۆڤیچ منتیشاشڤیلی، له رخ ئه ھاوچه ڕوسیا تناسی ڕۆژھه  
شاری : (دا، نووسیوتی)العراق في سنوات األنتداب البریطاني(رتووکی  ی په)115(

غداو  کانی موس، به ته ویالیه(  که ته ر س ویالیه ھه  کک له ی یهخت کو پایته موس، وه
ی  وه بزووتنه(کردووی  شه یی گه وه ته ی نه وه ری بزووتنه مترین کاریگه ، که)سرا به
میان  که یه  که  وه ڕته گه ش بۆ دوو ھۆکار ده مه ربوو، ئه سه له) بی یی عاره وه ته نه

ری  ژر کاریگه  وتبوونه که  پشوو، که ڕژمینگرانی  یهال  کی زۆر له یه بوونی ژماره
یی  وه ته ی نه میان جۆراوجۆری پکھاته ھا دووه روه ، ھه زانایانی ئایینی سوننه

  ). یان کورد بوون زۆربه  ی، که که دانیشتوانه
میخائیلۆڤیچ منتیشاشڤیلی نووسیوتی،  ڕوسیا تناسی ڕۆژھه  ی که وه ئه  
وتی کورد و خاکی   له  شکه شاری موس شارکی کوردیی و به  هخات ک ریده ده

کورد   ی زۆری دانیشتوانی ناو شاری موس به ناوبراو زۆربه  کوردستان، چونکه
  . نت داده

   
-118(  کانی ڕه الپه  لبرت میخائیلۆڤیچ منتیشاشڤیلی، له ئه ڕوسیا تناسی ڕۆژھه  

مانگی  له : (دا، نووسیوتی)األنتداب البریطاني العراق في سنوات(رتووکی  ی په)119
دژی یاسای نوی  سرا خۆنیشاندانک له شاری به  دا له)1913(ئایاری سای 

م  سرا بنرت، به ڕی تورکیا ویستی ھزک بۆ به زیری شه وه. کان سازدرا ته ویالیه
 ی ڕگه ،)رکوک کانی موس و که ناوچه له (ژاوی کوردستانی ئراق  دۆخی شله

  ).دا زیری ناوبراوی نه زووی وه دیھنانی ئاره به
ب ھیچ گومانک  ، به لبرت منتیشاشڤیلی باسیکردووه دا ئه وه ره سه  له  ی که وه ئه  

موس و   ک له ریه ھهواوی پارزگاکانی  کوردبوون و کوردستانیی بوونی ته
رکوکی  وو پارزگای موس و کهرد ناوبراو ھه ی وه ر ئه به لهنت،  یه گه رکوک ده که
  .  ناوبردووه) باشووری کوردستان(کوردستانی ئراق     ر به سهی  کو دوو ناوچه وه
  

الحرکة (رتووکی  ی په)71- 70(کانی   ڕه الپه  لی بۆتانی، له تاح عه بدولفه دکتۆر عه
میدی  عهیاداشتی   به ستن پشت به  بهدا، )القومیة الکوردیة التحرریة دراسات ووثائق

ئراق بۆ کۆمیسیاری بای   ریتانی له کانی به می ھزی ئاسمانی ھزه که ی یهڕوکن
، )4583أم / إکس  1شی  به 23/411ھزی ئاسمان (  ژماره غدا، به به  ریتانی له به
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ی )17(  کان ژماره نامه گه به پاراستنیی  بنکه  له  ، که)19.3.1926( وتی ڕکه
بۆچوونی کوردی   هڕاست: ( دا ھاتووه و یاداشته می ئه ووهخای د  ت، له دراوه

نی  کی زۆرتر توندو خاوه یه سته ده  که  م دیاره ک ناڕکه، به یه مومژاوی و تاڕاده ته
داوای چوار پارزگا   یه سته و ده ئه  هڕاست. ون یی میانه کی زۆرتر کرده یه رنامه به

ی  بییه عاره  ته وه و ده شکی ئه به  ببن به  نین که  وه هدژی ئ م له ، بهن که ده  که کوردییه
  ).  ئستاکه

یدا  که یاداشته  ئراق له  ریتانی له ی ھزی ئاسمانی به که  رزه به پله  ره فسه ئه  ی که وه ئه
ک  نیا یه ، ته باسیکردووه  که چوار پارزگا کوردییه  ت به باره بۆ کۆمیسیاری با سه

سلمانی، (  بریتین له  که چوار پارزگا کوردییه  که  یه وه ویش ئه نت، ئه یه گه شت ده
کی تری کوردی  مدا ھیچ پارزگایه رده و سه له  ، چونکه)ولر و موس رکوک، ھه که
ه باره رچی سه ، خۆ ھه دا ناویان ھاتووه وه ره سه  له  ی که و چواره له  جگه  بووه نه   ت ب

پارزگای دھۆک   مان پیدا که ئاماژه  دا وه ره سه شتریش له ، پ یشه-پارزگای دھۆک
  ،)تی شۆڕش رکردایه سهنی  نجومه ئه(ناو  ی به)211(  بیاری ژماره  بهم جار  که بۆ یه

ئاکرێ دھۆک، زاخۆ، ئامدی، (زاکانی  قه  له ک ر یه ھه  دا له)27.5.1969( وتی ڕکهله 
 – پارزگای موس  شک بوون له بهشتر پ  ، کهزرا دامه )دی مزوری شاره و

عمر،   االستاذ الدکتور خلیل إسماعیل محمد، الدکتور محمد عبدالله: ( رچاوه سه
محمود حاجي، سیاسة التعریب في أقلیم کوردستان العراق،  یي و سیروان کاکه

 م شاری موس ریتانی ھه ی ھزی ئاسمانی به رزه به پله  ره فسه و ئه ئه  ۆیهب). 40ص
زاو  واوی قه ته  به) ولر و سلمانی رکوک، ھه که(کانی تری  ر س شاره م ھه و ھه

خاکی باشووری کوردستان   شک له نشتمانیی کورد و به  ، به وه کانییه شارۆچکه
  .نت داده

  
تیان، شاکرۆ  سره هھ نۆڤیچدکتۆر مانڤل ئارس، الزاریڤ ڤیچ میخائیل سیمیۆنه

مژووی (رتووکی  ی په)62(  ڕه الپه  ولگا میگالینا، له و ئهفاسیلیفیا. ی. محۆی، ی
  ڕه م شه دا ئهڕووی) ز642( سای  له  ند که ھاوه ڕی نه شه: (دا، نووسیوتی)کوردستان

ست  کاتی ده کان له به عاره  ، که وه کان شکانده به ندی عاره وه رژه به  رازووی له تای ته
 ڕووی ڕووبه)  زیره جه موس وینور،  هلوان، تکریت، د حه( ڕاگرتنی سه به
  ).  وه کانه کورده ن الیه  له  وه کی تووند بوونه ستییه رھه به
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کانی ترو،  وه ته ر خاکی نه کان بۆ سه ئیسالمییه  به کانی عاره ره ھاتنی میلیشیا داگیرکه
ان، تکریت، لو حه(کانی  شاره  له  هو  کوردهن  الیه  وان له یکردنی تووندی ئهنگار ره به
دا  وه ره سه  ی له و شارانانه دانیشتوانی ئه  لمن که یسه ، ده) زیره جه موس وینور،  ده

ه  نیا ئاماژه ته  بۆیه  میان کورد بووینه رجه ، سه وه ه- شاری موس  به  ناویان ھاتووه   ب
. کان ییهئیسالم  به ھرشی عاره ر رانبه به  کان کراوه له کورده ی وه ڕووبوونه ڕووبه

    ر به سه، شاری موس شارکی کوردی و  دا مه رده و سه ین له دنیایی ده به  بۆیه
  .  خاکی کوردستان بووه

  
تیان، شاکرۆ  سره هھ نۆڤیچدکتۆر مانڤل ئارس، الزاریڤ ڤیچ میخائیل سیمیۆنه

مژووی (رتووکی  ی په)73(  ڕه الپه  ولگا میگالینا، له فاسیلیفیاو ئه. ی. محۆی، ی
  له  وابوو وه ت ته الفه ی الوازی سیاسی خه پرۆسه: (دا، نووسیوتی)کوردستان

ر  بۆسه) کان یھییه ی بوه یالمه ده(ی  ماه ھاتنی بنه سی ھنا به ره م ھه یه ی ده ده سه
ر  سه ستیان گرت به کان ده یھییه بوه) ز945(سای   بوو له وه ئه. وایی رمانه ختی فه ته

ت  الفه خه  که. تکی روحی بوو سه نیا ده ته  وه مایه  لیفه ی بۆ خه وه غداو ئه شاری به
ت گۆڕا  الفه تی خه سه کانی ژرده ناوچوو ناوچه ندی له تی ناوه سه سیھناو ده ره ھه

تی خۆی  سه ده) ب ی عاره مدانیه حه(ی  ماه بوو بنه وه ئه. بۆ میرنشینی بچوک بچوک
) میافارقیننگال و  سیبین، شه ، نه زیره موس، جه(کانی کوردستان  ر ناوچه سه به

   ).پاند سه
فیا باسی ئه  کاتک که کان  به عاره  ماه بنه  کک له یه  کات که مان بۆ ده وه فاسیلی

کانی کوردستانی  ر شاره سه پاند به تی خۆی سه سه ، ده مدانیه ی حه ماه ناوی بنه به
و  ئه  وت که که رده ، بۆمان ده)میافارقیننگال و  سیبین، شه ، نه هزیر موس، جه(کو  وه

و  بۆچوونی ئه  ری ناوبراو باسیکردوون، به نووسه  ی که شارانه ویش شاری کوردی 
  . خاکی کوردستانن  ر به سه
  

تیان، شاکرۆ  سره هھ نۆڤیچدکتۆر مانڤل ئارس، الزاریڤ ڤیچ میخائیل سیمیۆنه
رتووکی  ی په)80-79(  کانی ڕه الپه  ولگا میگالینا، له فیاو ئهفاسیلی. ی. محۆی، ی

  له) ز1259(سوپای ھۆالکۆ سای : (دا، نووسیوتی)مژووی کوردستان(
ر خاکی  سه دا لهڕووی  وره و سوریا کوشتارکی گه ره رچوون به ده  وه ربایجانه ئازه
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و  میافارقینکر،  دیاربه،  زیره ر جه سه ستیانگرت به کان ده پاشان ھزه. کاری ھه
  ب ترس ھاتنه به  کرت که کانی موس ده رگیری کورده به  باس له  وه. دا-ماردین

   ).کان غۆله مه ی وه ڕووبوونه ڕووبهڕکردن و  بۆ شه  وه ره ده
کانی  ر شاره تی ھۆالکۆ ھرشی سه رکردایه سه  کان به غۆله میلیشیای مه  کاتک که

  که  کراوه وه و، باسی ئه  یان کردووه-و موس ، ماردین میافارقین کر، ، دیاربه زیره جه
  خات که ریده ، بۆمان ده وه کان بووینه غۆله ی مهنگار ره بهکانی موس بترس  کورده

ب،  ی عارهنگار ره بهگینا بۆ باسی  ئه  م دانیشتوانی شاری موس کورد بووینه رجه سه
مووی  دانیشتوانی شاری موس ھه  کیش کهکات. کرد ده ئاشووری و تورکمانی نه

  .  خاکی کوردستانه    ر به سهشارکی کوردیی و   که دنیایی شاره کورد بت، به
  

، شاکرۆ تیان سره هھنۆڤیچ دکتۆر مانڤل ئارس، الزاریڤ ڤیچ میخائیل سیمیۆنه
مژووی ( رتووکی ی په)137(  ڕه الپه  ولگا میگالینا، له فاسیلیفیاو ئه. ی. محۆی، ی
) فارس(کانی ئران  ھزه) ز1624- 1623(سای   له: (دا، نووسیوتی)کوردستان

ردوو شاری موس و  ڵ ھه گه بی له موو ئراقی عاره غداو ھه ر به سه ستیانگرت به ده
  ).وانی تریش سراو ئه به

ب، شاری  کانی ئراق و عاره رداگرتنی شاره سه ست به باسکردنی ده فاسیلیفیا له 
  کی نه یهندی پوهشاری موس ھیچ   واته وه، که ب جیاکردۆته ئراق و عاره  وسی لهم
م  ین شاری موس ھه ده  وه دنیاییه به  ، بۆیه نییه  وه ئراقه  به  ب و نه عاره  به

  .   باشووری کوردستانه    ر به سهم  شارکی کوردیی و ھه
  

المسألة الکوردیة (رتووکی  ی په)27(  ڕه الپه  له، ڤیچ الزاریڤ یۆنهمیخائیل سیم
یی کوردستان خۆ ربه سه  ت به باره گفتوگۆکردن سه: (دا، نووسیوتی)1917-1923(

سر پرسی کۆکس   ، که وه پکردهستی جنڤ ده  له وروپا ئهر خاکی  سه نوێ له رله سه
نیا  دا ته هو گفتوگۆی چت له پده. سان دا پی ھه)1918(سای   ریف پاشا له شه و

ی موس بت و  که نده به مه  ر ئۆتۆنۆمی باشووری کوردستان کرابت که سه له  قسه
و  ئه  یدا که وه ریف پاشا ئامۆژگاری ئه ریتانی دابت و شه به پاراستنیژر  له

) پاو کو دۆخی سه وه(ی ئاشتی  ستپکردنی کۆنگره ده  ر له به  ئۆتۆنۆمییه
  ).نرت یه ابگهڕ
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ی )ریا کۆکس که سر پرسی زه(ی نوان  هوتن ڕککهو گفتوگۆو  ی ئه هگور به
ری کورد  ی نونه)ندان ریف پاشای خه شه(ئران و   ریتانی له ی به وکاته باوزی ئه
باشووری     ر به سه  ی ئاشتی پاریس، شاری موس شارک بووه بۆ کۆنگره

شاری موس   ی، که وه به  ینهسر پرسی کۆکس قایلبوو ئینگلیز و  کوردستان بۆیه
  . ی کوردستانی ئۆتۆنۆمدار)خت پایته(ند  به مه  بکرت به

  
المسألة الکوردیة (رتووکی  ی په)63-62(   ڕه الپه  له، ڤیچ الزاریڤ یۆنهمیخائیل سیم

مریکی  داری ئه رمایه دا سه)1909(سای   له: (دا، نووسیوتی)1917-1923(
ھی ئاسنی داھاتووی  ڕاکشانیری  نده چیاوگی ته) ر کولبی تشسته(دمیرال  ئه
باکوور، خۆرئاواو باشووری کوردستانی   شک له ی به وره خاککی گه  رگرت که وه
  گاته ھی ئاسنی سیواس تا ده  زراندنی تۆڕک له سپاندنی دامه چه  که(  وه گرته ده

 –رکوک و سیواس  که –موس  –د  ئامه –رپووت  خه  بت به ڕده تپه  سلمانی که
  ).وان -دلیس  به –رۆن، سیواس  نده سکه ئه –بومورتالیک 

  به  ره وخۆی نووسه هڕاستمیخائیل الزاریڤ نووسیوتی، دانپدانانی   ی که وه ئه
ری  نده باسی چیاوگی ته  ناوبراو له  کوردتیی و کوردستانتیی شاری موس، چونکه

    ر به سهشارکی   واوی به ته  موسی به کوردستاندا، شاری  ھی ئاسنی له
  .  کوردستان ناوبردووه

  
المسألة الکوردیة (رتووکی  ی په)87(  ڕه الپه  له، ڤیچ الزاریڤ یۆنهمیخائیل سیم

ت  ندی کارگی ویالیه به مه  موس بوو به: (دا، نووسیوتی)1917-1923(
وه شاری موس به  ، له)تی موس ویالیه( دا  ره کی سه یه شکی کورد و کریستانی ت

  ھنت که پکده خۆ ربه سهتکی  ھا خۆرئاوای کوردستان ویالیه روه ھه. ژین ده
ی )خاکی موس(باشووری کوردستان   له  و پویسته ه)کر دیاربه(د  ی ئامه که نده به مه

  ).  وه جیابکاته
باشووری     هر ب سه  کانی الزاریڤ، شاری موس شارکه ی بۆچوونه گوره به

کورد   ی به که ناوبراو دانیشتوانه ڕوسیا تناسی ڕۆژھهن  الیه  له  کوردستان، چونکه
  خاکی موس که  باشووری کوردستان به  وه کی تریشه الیه  نت، له و کریستان داده

  . بات ناوده  ه-تی موس ستی ویالیه به مه
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المسألة (رتووکی  ی په)144- 143(  یکان ڕه الپه  له، ڤیچ الزاریڤ یۆنهمیخائیل سیم

موو شونک  ھه ی کوردستان بۆ  زاراوه: (دا، نووسیوتی)1923- 1917(الکوردیة 
ۆ (نازۆڵ  تی ئه باشووری خۆرھه  ت به باره زۆری سه نیا به کو ته بوو، به بونه ب

 ھات، کارده ژین به کوردی تدا ده  ، که)د تی ئامه باشوورو باشووری خۆرھه
وه ردا دابه سه ی کوردی بهز گه ڕه  کانی تر که ناوچه رمینیا،  کانی ئه ، زاراوه شکرا

 ویالیه(موس رانی، کرمانشا و ھیتر ده)تی موسجانی ئئازرب ،ته ، ئورموه یگر .(  
م  رجه سه  تی موس به الزاریڤ، ویالیه ڕوسیاتناسی  کانی خۆرھه پی قسه به 

،  کوردستانه    ر به سهویاندا شاری موس، شارکی کوردیی و ن و له وه کانییه شاره
کوردستان   شک له به  تی موس به مژوونووسی ناوبراو ویالیه ی وه ر ئه به له
ی - تی موس ویالیه  ، که یکردووه وه الزاریف باسی ئه  که  ندیشه رچه ھه. زانت ده

،  ڕیده زاران گه دان و ھه سه  م به کوردستان، به  گووتراوه کوردنشین نه
وارناس باشووری  ر و شونه فسه مژوونووس، جوگرافیناس، دیپلۆمات، ئه

  .  کارھناوه دا به- تی موس ویالیه ر رانبه به  یان له- کوردستان یاخود کوردستان
  
المسألة الکوردیة (رتووکی  ی په)207(  ڕه الپه  ڤیچ الزاریڤ، له میخائیل سیمیۆنه  

شبوونی  دابه(رتووکی  ی په)298(   ڕه الپه  ی بهستن پشت به  بهداو، )1917-1923
: نووسیوتی  ،)ھۆوارد. ھاری ئن(مریکی  ی مژوونووسی ناوداری ئه)تورکیا

گرنگترین ) تی موس ویالیه(موس   که  وه کردۆته  وه ر ئه سه ختی له ھۆوارد جه(
ر  سه کی زۆری کورد له یه ژماره  کوردستان، که  ت به باره خۆی سه  شونی گرتۆته

  ).ر کوردستان سه  ڕوانته ده  وه جوگرافییه ڕوویله   جن که نیشته  و خاکه ئه
واوی  ته  تی موس به مریکی بت، ویالیه ی بۆچوونی مژوونووسی ئه گوره به  

ھۆوارد باسی   ، چونکه شکی خاکی کوردستانه شاری کوردیی و به  وه کانییه شاره
واوی  ھا ته روه کوردستان، ھه  له  تی موس گرنگترین شونه ویالیه  کات که ده  وه ئه

کورد   شی به که ی زۆری دانیشتوانه زۆربه  که  ک خاک داناوه یه  ی به که خاکه
  .  بات ناوده
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المسألة الکوردیة (رتووکی  ی په)217(  ڕه الپه  ڤیچ الزاریڤ، له میخائیل سیمیۆنه  
می  که رگی یه ی به)131-130(   ڕه الپه  ی بهستن پشت به  بهاو، د)1917-1923

ھمیسلی ی ستیڤن )1950الی سنة  1900العراق الحدیث من سنة (رتووکی  په
ک  یه ھیچ شوه  رکوک به کانی موس، سلمانی و که کورده: (نووسیوتی  که لۆنگریگ
  ستیان به ھا ھه روه بوو، ھه ییان نهت خۆیه کی رتییه به ڕوه بهبوون و توانای  نه ئاماده 

  ).  بی تکی عاره وه زراندنی ده دامه  کرد له تی ده حه ڕاوک و ناڕه ده
کانی موس، سلمانی و  ی ستیڤن ھمیسلی لۆنگریگ، شاره که ی بۆچوونه گوره به  
ری  نووسه  ت کاتک که تایبه کوردستانن، به    ر به سهرکوک شاری کوردی و  که
بردنی  ڕوه بوون و توانای به نه  ئاماده  و شارانه کانی ئه ت کورده اوبراو دهن

  تن له حه کاتیشدا ناڕه مان ھه  لهو  یان نییه)رکوک موس، سلمانی و که(کانی  شاره
خات  ریده ی ستیڤن لۆنگریک ده یه واژه سته و ده ئه. بی تکی عاره زراندنی حکومه دامه
  کان به ر کورده گه رکوک شاری کوردین، ئه وس، سلمانی و کهر س شاری م ھه  که

،  بوایه ی خۆیان ھه و ناوچانه بردنی ئه ڕوه و توانای به بوونایه  و ئاماده ی  ئه قسه
     .  کان ستی کورده ده  درایه ده  که ر س شاره بردنی ھه ڕوه دنیایی به به  وکاته ئه

  
المسألة الکوردیة (رتووکی  ی په)307(  ڕه الپه  له، ڤیچ الزاریڤ یۆنهمیخائیل سیم

رژمری  کان بۆ سه مندنی ئینگلیزه خه  به ستن پشت به  بهداو، )1917-1923(
می  که نگی یه دوای کۆتایی ھاتنی جه تی موس له تنۆگرافی دانیشتوانی ویالیه ئه

ی  ژماره: (یوتیی دانیشتوانی پارزگای موس نووس پکھاته  ت به باره جیھانی، سه
ب  ، عاره)14.895(، تورک )زار ئزیدی ھه 30نویاندا  له 179.820(کان  کورده

  ).سن که) 9665(  که و جوله)57.425(، کریستان )170.663(
کانی پارزگای موس  کان بۆ پکھاته ئینگلیزه  ی که رژمره و سه ی ئه گوره به
، خۆ  ب زۆرتره ی عاره ژماره  زارک له ھه ی نۆ ی کورد نزیکه ، ژماره مندوویانه خه
  ش له کو ئستاکه ر کوردن و تاوه وانیش ھه ئه  کان که که ی جوله ر ژماره گه ئه

+  9.665(ی کورد  ر ژماره سه  ینه نن، بخه کورد داده  ر خۆیان به ئیسرائیل ھه
ی تکای  رهژما  واته که). 189.485(  کاته ی کورد ده ژماره  وکاته ئه) 179.820

ب،  ی عاره ژماره  له  س زۆرتره که) 18.822(که  کوردی موسمان، ئزیدی و جوله
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باشووری     ر به سهکی کوردیی و  شارو پارزگای موس شارو پارزگایه  بۆیه
  .  کوردستانه

  
النضال واإلخفاق (رتووکی  ی په)104(  ڕه الپه  ، لهڤیچ الزاریڤ میخائیل سیمیۆنه  
ی تورکیا  وانه پچه  به: (دا نووسیوتی)1945-1923ة الکوردیة في سنوات المسأل(

یی  وه ته تدارانی نه سه ستی ده ر ده سه سوریادا له ئراق و  ی سیاسی له وه وسانه چه
ر  به ر له ھه.  بووه  ری بگانه تدارانی داگیرکه سه ستی ده ر ده سه کو له ، به بووه نه
دا مۆرککی  ئراق وردوو کوردستانی  ھه  ی کوردی له وه تنهبزوو  بوو که وه ئه سوریا

ش وایکرد  وه دیاربت، ئه  ی ئیمپریالیستی پوه تی بگانه سیاسه  ی دژ به شانه رووکه
ۆ  شانۆیه  بوو به  ، که)تی موس ویالیه(رمی کوردی  ھه  ک بداته ندییه تمه تایبه  که ک ب

  ).ھۆکاربوون بۆ زۆرتر ئاۆزکردنی پرسی کورد  ان، کهک جیھانییه  تونده  باییه ناته
و  میخائیل سیمیۆنه ڕوسیا تناسی ڕۆژھه  ی که وه ئه   ڤیچ نووسیوتی، کوردتتیی 

تی  ناوبراو ویالیه ی وه ر ئه به لهخشت،  به تی موس ده واوی ویالیه ته  کوردستانتیی
رمکی  تی موس ھه م ویالیه جهر مادام سه. بات رمکی کوردی ناوده ھه  موس به

، شارکی کوردیی و  که ته ندی ویالیه به کو مه شاری موس وه  واته کوردی بت، که
   .  خاکی کوردستانه    ر به سه
  

رتووکی  ی په)193(  ڕه الپه  نسی تۆمابوا، له ره فه تناسی ڕۆژھه مژوونووس و
کاتی  و له)637(سای   ر له ھه دایڕاستله : (دا، نووسیوتی)اریو  کوردهژیانی (

.  هو  کوردستانه  به  بووه ی ھهندی پوهئیتر ئیسالم   وه لوانه حه داگیرکردنی تکریت و
  کانی داگیرکردووه ی کورده ناوچه موس و  کردۆتهڕوویقاس  بی وه عد کوڕی ئه سه
دھرا، ھیبتون،  ائهی بانوھدرا، ب و ناوچه) رگه مه(یاخود شاری ) رج مه(ی  ڵ ناوچه گه له

   ).و ھتد داسین
ی  نسی تۆمابوا ئاماژه ره مژوونووسی فه تناس و ھهڕۆژ دا وه ره سه  له  ی که وه ئه

  نت، چونکه یه گه شاری موس دهبوونی کوردستانتیی  کوردبوون و،  پکردووه
وسی باسکردنی ھاتنی میلیشیاکانی ئیسالم بۆ کوردستان، ناوی شاری م  ناوبراو له

  .  شکی کوردستان بردووه کو به وه
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دیدی   کورد له(رتووکی  ی په)116-115(  کانی ڕه الپه  رھاد پیرباڵ، له دکتۆر فه  
  کر، که دیاربه:  ژان باپتست تاڤرنی ده: (دا نووسیوتی) وه کانه تناسه ھهڕۆژ

: ن مانه کانی ئه وره گه  رهشا. فوراتدا و  دیجلهنوان  بوو له) میسۆپۆتامیا(جاران ناوی 
، موس،  ئورفهدا،  دیجله ڕووباریر  سه کر له فوراتدا، دیاربه ڕووباریر  سه بیر له

بوو، ) Assyrie(جاران ناوی ئاسیریا   کوردستان، که. ھتد...  ، ماردین و زیره جه
  هگات تا ده  وه گۆمی وانه  ر له ، ھه وه گرته ده  دیجله تی ڕۆژھهواوای 

زوور، ئامدی، سنرن،  هوا، شار ینه نه: ن مانه کانی ئه گرنگه  شاره. غدا کانی به نه وشه که
   ).لماس سه تلیس و به
، کوردستانتیی و  نسی باسیکردووه ره ی فه)ژان باپتست تاڤرنی(  ی که وه ئه  

ژان تاڤرنی  ی وه ر ئه به له،  وه گرته ده  واوی پارزگاکه کوردتیی شاری موس و ته
ه یان که ڕاست  سته ری ده به  کاته ده  ک شاری موس که الیه  له   ناری خۆرئاوا ب

    ر به سهتکی کوردیی و  کر ویالیه دیاربه  نت، که کر داده دیاربه    ر به سهشارکی 
ی ناوبراو شار  وه ی تریشه الکه ، له وه کانییه واوی شاره ته  به  خاکی کوردستان بووه

شکی  تی شار به به ناری خۆرھه پ یان که چه  سته ری ده به  کاته ده  وا که ینه نه
  .  بات کوردستان ناوده

  
ند  چه  دۆزی کورد له(رتووکی  ی په)63- 62(کانی  ڕه الپه  مین، له دئه مه د حه حمه ئه  

 تی ڕۆژھه  له(رتووکی  ی په)21(  ڕه الپه  به ستن پشت به  بهو، )باسکی مژووییدا
گوتفرد یۆھانز (ی )1943ڕاست  ناوه تی ڕۆژھهترسی  مه  ی به گگرتوودا نرده

ۆ  یه نامه  پرسی کورد، له ڕاوژکاری مانی و واگری ئه ری ھه فسه ی ئه)ر میووله کدا ب
تی بای  رکردایه ی سه  ئاراستهکم  یه نامه: (کی بای سوپا نووسیوتی یه رکرده سه

کانی  وته نه  ی چاه رباره کی باشم ده زانیارییه  تیایدا نووسیم که سوپا کردو
م  یه و نامه می ئه وه  ر له ، ئیتر ھه یه دا ھه)موس(رکوک و  رمی که ھه  کوردستان له
  و ووتم له وه کردهڕوونتی با  رکردایه م بۆ سه که رلین کرام و پشنیازه بوو بانگی به

 بووم و زا ڕهرکوک و موس چاک شا رمی که ا بۆ ھهی پشوومد که ردانه سه
توانین  وان ده تی ئه یارمه و به یه ودا ھه کانی ئه رۆک خه ڵ سه گه تیم له دۆستایه

کاندا  دژی ئینگلیزه  کاندا بگرین و یاخیبوونک له وته نه  ر چاه سه ست به ده
  ). بگرسنین ھه
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کانی  ر، شاره گری گوتفرد یۆھانز میوولهوا ری ھه فسه ی بۆچوونی ئه گوره به  
  خاکی باشووری کوردستان، چونکه  شکن له رکوک شاری کوردیی و به موس و که

دا، ناوی ھه وته نه  باسی چاه  ری ناوبراو له فسه ئه ردوو شاری  کانی کوردستان
  .  ی سنووری کوردستان داناوه چوارچوه  رکوک و موسی له که
  
  لهدا )رتووک ناساندنی په(ژر ناوی  و له  ڕی کۆنگره ماپه  یی، له نجهرز ۆ به ھه  

 کوردستان(رتووکی  په  وی داوه ھهدا )2011(تای مانگی ئایاری سای  ره سه
  لۆره نه ھه  خاتوو دکتۆره(ی )وکراو لکی که نووسی گه گیراو چاره بارمته  وتکی به

ری کورد  خونه  ییدا به ڕه وتارکی پنج الپه  مانی له ز ئه گه ڕه ی به)ر کویشله
نۆ به ھه. بناس وه به  که رتووکه ڕووی په یی دوای خستنه رزنجهک،  یه شکوپکی ڕ

کو  ر باسی شاری موس وه کویشله  لۆره نه ھه  دکتۆره  کات که ده  وه باسی ئه
  .کات شارکی کوردی ده

مانی نووسیوتی،  ی ئه)ر کویشله  لۆره نه ھه  خاتوو دکتۆره(ر  نووسه  ی که وه ئه  
  به  م شاره ر ئه نووسه  نت، چونکه یه گه کوردبوون و کوردستانتیی شاری موس ده

دنیایی  به  واته ش شارکی کوردی بت، که که بات، مادام شاره شارکی کوردی ناوده
    .  باشووری کوردستانه  وتی کوردان که  له  شکیشه به
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 م  هسیشی  کانی به رچـاوه سه 
ـــــان  بیانییه  نامه گه به( ـــ ـــ ــــ ـــ   ):کـــ
  

کوردستان،  کورد وریتانی،  به  ڕامیاریرانی  فسه ئه پسپۆران و  ک له کۆمه - 1
م،  که د جاف، چاپی یه هحم حوسن ئه و جاڕی انی حوسن عوسمان نرگسهرگ وه

ی ئاراس، باشووری  وه بوکردنه چاپ وزگای  ، ده رده روه تی په زاره ی وه چاپخانه
  . 2002ولر  ھه - کوردستان 

 مژوویی وکی  یه وه کورد لکۆینه جویس بلۆ، دۆزی دکتۆرپرۆفیسۆر  -2
خشی  په چاپ وزگای  د، ده مه کارزان محه  وه هیفارسی  رگانی له سۆسیۆلۆجی، وه

  . 2004 باشووری کوردستان –م، سلمانی  رده سه
م  که رگی یه کوردستان، به کورد وکی مژووی  یه کورتهکی،  مین زه د ئه مه محه -3

م، باشووری  رده خشی سه په چاپ وزگای  ، ده1937م  رگی دووه ، به1931
   . 2000-چاپی نوێ  - سلمانی  - کوردستان 

، )2.3.2004(  ممه ، سشه)3307(  وردستانی نوێ، ژمارهبار سابیر، ک جه -4
  . کات ریده کتیی نیشتمانیی کوردستان ده ، یه یه انهڕۆژ ڕامیارییکی  هی ڕۆژنامه

5- Torben Rugberg Rasmussen, Mellemøst-håndbogen – fakta 
om landene i Mellemøsten og Nordafrika, Mellemøst-
information and Forlaget Systime A/S, 2. udgave, 1. oplag, 
Danmark 1995. 
6- Gyldendals Etbindsleksikon, 2003 Gyldendalske Boghandel, 

   www.leksikon.nubenhavn.  øNordisk Forlag A/S, K    
 رگانی له ، وه)1917- 1891(ی کورد  ، کشهڤالزاری ڤیچ میخائیل سیمیۆنه -7

/ لجاحز ی ئه م، چاپخانه که رگی یه ، به2-1شی  فتان، به دکتۆر کاوس قه   وه ڕووسییه
  . 1989غدا  به
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، ترجمة اکبر )1917- 1891( ، المسالة الکوردیةڤالزاری ڤیچ میخائیل سیمیۆنه -8
 –احمد، مرکز کوردستان للدراسات االستراجیة، الطبعة االولی، جنوب کوردستان 

   . 2001 السلیمانیة
  بهکردوونی    وه ڕووسییه ند وتارکی کوردناسی، له د، چه مه ر قادر محه نوه ئه -9

  ری کوردی له ی ھونه ه کانی کۆمه بوکراوه  کیی بۆ نووسیون، له پشه کوردی و
  .  1989 –سود 

تبوونی کانی دروس ره کوردستان فاکته کورد و، ڤڤیچ الزاری میخائیل سیمیۆنه - 10
ی ستراتیجیی  وه ری لکۆینه نته بار قادر، سه رگانی دکتۆر جه که، وه کشه

   . 2000سلمانی   –کوردستان، باشووری کوردستان 
ل االکراد واسالفھم الخالدیین الشمالیین، ترجمة دکتور  لرخ، دراسات حو .پ - 11

  . 1994سوریا - بحل-ي، الطبعة االولی، مکتبة خانيعبدي حاج
ریب،  رگانی ئاکۆ غه ی، وه که نیشتمانه کورد وحید،  بدولوه نگ عه رھه سه - 12

  . 2000ی خاک، باشووری سلمانی،  چاپخانه
 ی ده سه  لهدا  ئیتایکانی  نووسراوه  کوردستان له کورد ولتی،  میرلال گه - 13

  .  2000انی جاسم تۆفیق، ستۆکھۆم، سویدرگ م، وه نۆزده- م سزده
14- John Keegan, Krigen I Irak, 1. udgave, Rosinante, 

København, Danmark 2004.   
وان  هشاخ رگانی وهپاتای، یھود کوردستان،  ڕافائیلر و  هیریک براوئ - 15

زاق بۆتانی، من منشورات ئاراس، الطبعة االولی، مطبعة وزارة  هلوبد هع ی ورکوک هک
   . 2002 ولر ھه –التربیة، جنوب کوردستان 

 وتی ڕکه، ممه کشه یه ڕۆژی، )44(  ولرپۆست، ژماره بروس واکر، ھه - 16
  . چت رده ولر ده ھه  ی دووجار له فته ھه  کی گشتییه هی ڕۆژنامه ، )7.5.2006(

،  وه ڕانه گه ، )9.8.2003( وتی ، ڕکهممه ، شه)4(  ، ژماره وه ڕانه رس، گه پیته ڕالف - 17
  .ن که ریده رکوک ده  الوی ئازادیخوازی که ، کۆمه ھلی ئازاده کی ئه هی ڕۆژنامه

م،  که م، چاپی یه رده زگای سه رھاد پیرباڵ، زی ناو زب، ئۆفستی ده دکتۆر فه - 18
   . 1999 سلمانی –باشووری کوردستان 
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، )2.6.2006(م،  ، سای پنجه)183(  واڵ، ژماره رھاد پیرباڵ، ھه دکتۆر فه - 19
وانی  نامهڕۆژ و ن یاند ڕاگهواڵ بۆ  زگای ھه ده  یه فتانه کی گشتی ھه یه امهوان ھه
  .کات ریده ده

 ڕۆژی، )4104(  م، ژماره ھه کوردستانی نوێ، سای یانزه د، مه ھاب شا محه وه - 20
کتیی  یه  یه انهڕۆژ ڕامیارییکی  هی ڕۆژنامه، )20.10.2002( وتی ڕکه، ینی ھه

  . کات ریده هنیشتمانیی کوردستان د
رخی کورد،  ی بزاڤی ھاوچه رباره ک ده یه وه ند لکۆینه لی، چه دکتۆر عوسمان عه - 21
 –ی دکان، باشووری کوردستان  ، چاپخانه مال بابان زاده ران جه رگانی کامه وه

  .2005 سلمانی
کر خۆشناو،  بوبه رگانی ئه کوردستان، وه کورد و، ڕۆیلۆفسما درک کینان - 22

باشووری  –، سلمانی ڕوونی  ، چاپخانه وه بوی کردۆته چاپ و )  نگاه(زگای  هد
  .1999کوردستان 

، جریدة 17.7.2005االحد ) 4536(بودی، جریدة التاخي، العدد  لعه الم ئه سه - 23
  . رسمیة للحزب الدیموقراطي الکوردستاني

24- www.nu.nl  www.nu.nl/news.jsp?n=642266&c=23&rss 
25- www.bbc.co.uk/arabic/specials/1815_iraq_after_sadd 

 و نی مه ی سارا بۆ چاپه قی، بنکه د ته حمه کانی ئه قی، یاداشته الل ته جه - 26
  .1988، سوید، ستۆکھۆم  وه ته چاپی داوه  له  دووباره  وه بوکردنه

مینورسکي وکتاباته عن . طارق محمد عبدالرحیم، المستشرق فالدیمیر ف - 27
الکورد في العصر االسالمي حتی نشوء الخالفة العثمانیة، مؤسسة موکریاني للطباعة 

  .  2001ولر، جنوب کوردستان  االولی، مطبعة وزارة التربیة ھهوالنشر، الطبعة 
، زستانی 1999زی ، پایی3- 2رکوک  ساح تۆفیق، گۆڤاری که  مه د حه مه محه - 28

ی  ه کۆمه و کان ی بای ئاواره کۆمیته   رزییه وهگشتی  ڕوناکبیری، گۆڤارکی 2000
  .   کات ریده شی ده ھاوبه  رکوک به تی پارزگای که یه کۆمه و ڕوناکبیری

م، پاییزی  چواره، سای )2(  ، ژماره14رکوک  بار قادر، گۆڤاری که دکتۆر جه - 29
ی  ه کۆمه و کان ی بای ئاواره کۆمیته   رزییه وهگشتی  ڕوناکبیری، گۆڤارکی 2002

  .کات ریده شی ده ھاوبه  رکوک به تی پارزگای که یه کۆمه و ڕوناکبیری
  .  1961  فوزي، قاسم والکورد خناجر وجبال، القاھرهأحمد  - 30
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، نصف شھریة )8.5.1998(، الجمعة )49(الکوردي، العدد   طالباني، المنارجالل  - 31
   .مکتب الخارج –سیاسیة یصدرھا االتحاد الوطني الکوردستانی 

کوک، ر که ڕزگارکردنین ساۆژی می فته ی حه بۆنه نی، ووتارک بهبا الل تاه جه - 32
  .   رگیراوه دا وه)22.3.1998(  دا له)پوک ئۆرگ(ڕی  ماپه  له

، مارف  وه وردبوونه تبینی وسکی، کورد ڕدکتۆر ڤالدیمر ڤیۆدۆرۆڤیچ مینۆ - 33
ریم  که مه عید حه سه مه حه بی و عاره  تی به کردوویه   وه ڕووسییه هدار ل زنه خه

وه الحه ی زانکۆی سه چاپخانه رتی به ڕوه به  کوردی، له  تی به کردوویه ،  ددین چاپکرا
   . 1984 باشووری کوردستان

  دیمۆگرافیای باشووری کوردستان، له –تنۆ  فور، ئه غه بدول عهدکتۆر  - 34
سلمانی م،  ی ستراتیجیی کوردستان، چاپی دووه وه ری لکۆینه نته کانی سه بوکراوه

     .2000باشووری کوردستان  -
، )13.4.2001(، الجمعة )416(الید، االتحاد، طبعة لندن، العدد شۆڕش خ - 35

  .الصحیفة المرکزیة لالتحاد الوطني الکوردستاني
36-http://www.globalsecurity.org/military/world/iraq/mosul.htm   

ۆ باتید خه  ی کورد له یخوازانهڕزگاری  وه پاڤیچ، جوالنه ڕادۆڤانپرۆفیسۆر  - 37 ا ب
ی  ت، چاپخانه ال عزه حمود مه رگانی مه سیاسی، وه و تی وایه ته یی نهخۆ ربه سه
  .    1985 سوید  مال تاھیر له ھید جه شه
ربعة قرون من تاریخ العراق الحدیث، الطبعة أ، گنگریۆل یسلیمن ھالمستر ستیڤ - 38

   .عراق- بغداد 1985السادسة 
ری،  وھه رگانی حامید گه ب، وه ره عه تورک ودمۆندس، کورد ئ ۆنسیسیل ج - 39
   . 1997 رزان، سوید م، کتبی ھه که پی یهچا
اق وخطة االحالل السالم، کتابات ندس، حرب الکورد في العرۆدمئ ۆنسیسیل ج - 40

ی ژین،  تقدیم رفیق صالح احمد، من منشورات بنکه في المسألة الکوردیة، اعداد و
    .2008جنوب کوردستان  –مطبعة شڤان، الجزء االول، السلیمانیة 

رگی  لی کورد، به مژووی گه  ک له یه ڕه ند الپه د، چه حمه ر ئه زھه مال مه کهدکتۆر  - 41
ی موکریانی  وه بوکردنه چاپ وزگای  ، ده نه نگه زه بدول عهکردنی  ی، ئامادهم دووه

  .  2001ولر  ھه –م، باشووری کوردستان  که کوردستان، چاپی یه
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ریی کوردستانی باشور،  سکه کانی جوگرافیای عه ما تیۆرییه ، بنهبدول عهبات  خه - 42
   . 2001 یسلمان –ی تیشک، باشووری کوردستان  چاپخانه

43- Line Karlsen, Hvad sker der i Kurdistan, Januar 1990 – 
Danmark.  

 ڕۆژی، )3744(کوردستانی نوێ، ژماره  ی ڕۆژنامهوویی،  رگه مال سه که - 44
میارییکی  هی ڕۆژنامهکوردستانی نوێ  .)9.8.2005( وتی ڕکه، ممه سشه  ڕا

  . کات ریده دهکتیی نیشتمانیی کوردستان  ، یه یه انهڕۆژ
، )24.5.2005( وتی ڕکه،  ممه سشه ڕۆژی) 613(  ئای ئازادی، ژماره - 45
    .   کات ریده ی جارک ده فته تکشانی کوردستان ھه حمه حزبی زه  که یه نامه فته ھه
قی،  الل ته رگانی جه ، کوردی تورکیا، وهگووشین ڕه. ا. گیساڕۆڤ و ا. ا. م - 46

سلمانی  –، باشووری کوردستان ڕۆشنبیریتی  زاره ی وه پخانهم، چا که چاپی یه
2001 .  

  وه بییه ره عه  رگانی له زوبر بیالل ئیسماعیل، مژووی زمانی کوردی، وه - 47
 و ڕۆشنبیریزگای  ن، ده یاند ڕاگه و ڕۆشنبیریتی  زاره لی، وه عه ئوف ڕهیوسف 

   . 1984 ئراق –غدا  ی کوردی، به وه بوکردنه
، وروپادا ئه  رمانی کوردناسی له رکورتکی خه کۆڕی زانیاری کورد، به - 48

  .  1974غدا،  ی کۆڕی زانیاری کورد، به چاپخانه
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   .   2002 سلمانی –کوردستان 
-م که رگی یه زن، به حمودی مه کانی شخ مه ، چیم دی شۆڕشه د خواجه حمه ئه - 58
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کانی  بوکراوه  د، له مه ردار محه رگانی سه کان، وه ع، کورده رفه ن ئه سه حه - 60
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محمد عالءالدین . تقدیم، د مید رضا جالئی پور، المشکلة الکوردیة، ترجمة و حه - 62
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خاک،  یاندنی ڕاگهنی و  مه ندی چاپه وردستان، ناوهگرافی ک ند، جو ریم زه که - 72
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م،  که ، چاپی یه رده روه تی په زاره ی وه رگانی ئازاد عوبد، چاپخانه مژووییدا، وه
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   ).2009کوردستان 
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دڤید کۆرن، الرجالن اللذان ضما الکورد الی العراق پیرسی کۆکس وارنولد  -118
 ڕۆژی ،)http://www.afka.orgکوردستان (لکترۆنی  ئهڕی  ماپه ، )ولسن. ت

 ). 13.2.2007( وتی ڕکه،  ممه سشه
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، ترجمة اکبر )1917-1891( ، المسالة الکوردیةڤالزاری ڤیچ میخائیل سیمیۆنه -119
 -ولی، جنوب کوردستان احمد، مرکز کوردستان للدراسات االستراجیة، الطبعة اال

 .2001السلیمانیة 
ة  ڕاستی –اح علي بۆتاني، جریدة الحقیقة دکتور عبدالفت -120 اول جریدة عربی

  .1998دھۆک  - بات، الطبعة االولی، جنوب کوردستان  کوردیة في موصل، مطبعة خه
 ،1958- 1926لی بۆتانی، الحیاة الحزبیة في الموصل  تاح عه بدولفه دکتۆر عه -121

  . 2003ولر  ھه –الطبعة االولی، مطبعة وزارة التربیة، جنوب کوردستان 
کات،  راسان ده ھه ناکوردستان تورکی  خشه نه  ریتانیا به میدیا، به ی ڕۆژنامه -122

 میدیا،. )22.1.2008(  وتی ڕکه،  ممه سشه ڕۆژیم،  ھه ده، سای دواز)323(  ژماره 
میارییکی  نامهڕۆژ  YNDKیی دیموکراتی کوردستان  وه ته کتی نه ، یه هی فتانه ھه ڕا
  .  کات ریده ده

ستووری  ڵ ده گه ریکا له مه نی پیرانی ئه نجوومه بات، پشنیاری ئه خه ی ڕۆژنامه -123
، ممه دووشه ڕۆژی ی)2634(  ژماره ، یی ئراقی فیدرادا ناکۆک نییه میشه ھه

ئۆرگانی پارتی   یه انهڕۆژ  ڕامیاریکی  هی ڕۆژنامه بات، خه ).1.10.2007(  وتی ڕکه
  . دیموکراتی کوردستانه

  م به که نگی جیھانی یه بانی، باشووری کوردستان پاش جه دکتۆر نوری تاه -124
 ڕۆژیی )56(  ره، ژما ی ئاونه نامه فته ، ھه )م که شی یه به(تی ئراق لکندراوه  وه ده

ه  ڕامیاریکی  هی ڕۆژنامه  نه،ئاو .)13.2.2007(  وتی ڕکه، ممه سشه   گشتیی
  . کات ریده ده  کۆمپانیای ئاونه

 ی ڕۆژنامهی کورد،  که بزره  دوو نیشانه و تح فه و ماس جراد ھۆنیگمان، حه -125
کی  هی ڕۆژنامهبات  خه). 4.1.2008( وتی ڕکه، ینی ھه ڕۆژی، )2720(  بات، ژماره خه

  .  ه-تی دیموکراتی کوردستانئۆرگانی پار - یه  انهڕۆژ ڕامیاریی
کوردستانی باشوور  خواروویروتی، سنووری  عدی عوسمان ھه دکتۆر سه -126

م،  که ی موکریانی، چاپی یه وه و بوکردنه وه زگای توژینه مدا، ده ھه نۆزده ی ده سه  له
  .2007، باشووری کوردستان )دھۆک(ی خانی  چاپخانه

ری  گه ئه: دا کوردسمان ر قاعیده سه وتن به رکه نتۆنی کوردسمان، پاش سه ئه -127
  ژماره ، )کوردستانی نوێ( ی ڕۆژنامه،  یه دا ھهئراق  لهنگ  دانی س جه رھه سه
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م، کوردستانی  ھه ڤده ، سای حه)2.4.2008(  وتی ڕکه، ممه چوارشه ڕۆژی، )4535(
  .کات ریده کوردستان دهکتیی نیشتمانیی  یه  یه انهڕۆژ  ڕامیاریکی  هی ڕۆژنامه ،نوێ
 الترجمة عوني داودي، المراجعة و کرکوک رحلة في ذاکرة التاریخ، االعداد و -128

  . 2002سوید  –ئۆپسا  –التقدیم دکتور نوری الطالباني، الطبعة االولی، مطبعة نینا 
ری  مسه پیکۆو ترازاندنی جه –رزنجی، سایکس  لی به ید عه د سه حمه ئه -129
وه به ڕۆشنبیریتی  زاره ردی باشوور، وهی کو کشه تی  به ڕچاپ و ر 

  . 2007سلمانی  –ی سلمانی، باشووری کوردستان  وه بوکردنه
یھود کوردستان تأریخھم، مواقعھم، أعمالھم، (ر قادر،  وست عومه ھه -130

  . 2007النشر، جنوب کوردستان  ، مؤسسة حمدي للطباعة و)صورھم
تی کوردی  م حکومه که کاندا یه بیانییه  نامهڕۆژ  نسی، کورد له ره لمۆندی فه -131

  ژماره دا، گۆڤاری خاک، )فا، مسته ڕزگاررگانی بۆ کوردی  تی موس، وه ویالیه
)132(یرانی  م، حوزه ھه ی یانزه، سا)نگه ڕه مه کی ھه یه مانگانه گۆڤاری خاک،. )2008  

  .     کات ریده ده خاک یاندنی ڕاگه و نی مه ندی چاپه ناوه
حموودی  ، شخ مهبدول عهجاتی  رگانی دکتۆر نه وه  وه فرانسییه  له -132

ڤان، ی ش ی ژین، چاپخانه ، بنکه1934- 1919ی فرانسیدا  نامه گه به  له  فیدزاده حه
  . 2006 باشووری کوردستان –سلمانی 

رید  انیی کوردستان، فهیی نیشتمڕزگاری  وه مزینی، جوالنه زیز شه دکتۆر عه -133
ی ستراتیجیی  وه ری لکۆینه نته ، سهکوردی  به  وه کردوویه بییه عاره   رد له سه سه ئه

   .2006باشووری کوردستان  -م، سلمانی  کوردستان، چاپی چواره
المحامي الشیخ ساالر الحفید، جنوب کوردستان في موازین السیاسة الدولیة،  -134

  . 2006 جنوب کوردستان –طباعة والنشر، سلیمانیة المدیریة العامة لل
رحیل  ته: عسییان ی به سکوچکه و منی ستراتیجی عراق ، ئه ر مینهمین قاد ئه -135

ی ستراتیجیی کوردستان،  وه ری لکۆینه نته کانی سه بوکراوه  بعیس، له عریب ته ته
  . 1999 سلمانی –م، باشووری کوردستان  چاپی دووه

ب،  ھرشی عاره می رده سه له ، کوردستان ڤالزاری ڤیچ یخائیل سیمیۆنهم -136
 ی ڕۆژنامه، )ورامی ژار ھه ھه(رگانی  وه  م، له شی سیه به –کان  غۆله مه تورک و

، )5(  ڕه ، الپه)26.6.2008(  وتی ڕکه، ممه پنجشه ڕۆژی، )2891(  بات، ژماره خه
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ئۆرگانی پارتی دیموکراتی   یه انهڕۆژ  یاریڕامکی  هی ڕۆژنامهبات،  خه ی ڕۆژنامه
   . کوردستان

ب،  ھرشی عاره می رده سه له ، کوردستان ڤالزاری ڤیچ میخائیل سیمیۆنه -137
 ی ڕۆژنامه، )ورامی ژار ھه ھه(رگانی  وه  م، له شی چواره به –کان  غۆله مه تورک و

 .)5(  ڕه ، الپه)29.6.2008( وتی ڕکه،  ممه کشه یه ڕۆژی، )2894(  بات، ژماره خه
ئۆرگانی پارتی دیموکراتی   یه انهڕۆژ  ڕامیاریکی  هی ڕۆژنامهبات،  خه ی ڕۆژنامه

  .   کوردستان
ب،  ھرشی عاره می رده سه له ، کوردستان ڤالزاری ڤیچ میخائیل سیمیۆنه -138

 ی ۆژنامهڕورامی،  ژار ھه رگانی ھه وه  م، له  شی پنجه به  - کان  غۆله مه تورک و
 .)5(  ڕه ، الپه)30.6.2008(  وتی ڕکه، ممه دووشه ڕۆژی، )2895(  بات، ژماره خه

ئۆرگانی پارتی دیموکراتی   یه انهڕۆژ  ڕامیاریکی  هی ڕۆژنامهبات،  خه ی ڕۆژنامه
  . کوردستان

 وتی ڕکه،  ممه سشه ڕۆژیم،  ھه ، سای سزده)355(  میدیا، ژماره ی ڕۆژنامه -139
ملیۆنک  و ی چوار قۆیوتنک ڕککه: رائیلیندامکی مۆسادی ئیس ، ئه)9.9.2008(

کی  هی ڕۆژنامه ،میدیا .ۆ داگیرکردنی باشووری کوردستانب  کراوه کدار ئاماده چه
   .کات ریده یی دیموکراتی کوردستان ده وه ته کتی نه ، یه یه فتانه ھه  ڕامیاری

ده د جه مه سعود محه د مه مه محه: رگ ی زینۆفۆن، وه که شته گه: زینۆفۆن -140 ،  لیزا
ولر  ھه –شووری کوردستان ئاراس، با ی وه بوکردنه و چاپزگای  دهم،  که چاپی یه
2006 .  

، )م که شی یه به(زای موس  قه  ب کردن له ره عه رزانی، به ولود مه دشاد مه -141
بارزان،  .)7.9.2008(  وتی ڕکه، همم کشه یه ڕۆژی، )83(  ی بارزان، ژماره نامه فته ھه
       . چت رده ولر ده ھه –باشووری کوردستان   یه لهخۆ ربه سهکی گشتیی  یه نامه فته ھه

، )م شی دووه به(زای موس  قه  ب کردن له ره عه رزانی، به ولود مه دشاد مه -142
 .)14.9.2008( وتی ڕکه،  ممه کشه یه ڕۆژی، )84(  ی بارزان، ژماره نامه فته ھه

ولر  ھه –باشووری کوردستان   یه لهخۆ ربه سهکی گشتیی  یه نامه فته بارزان، ھه
   . چت رده ده
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حمود عیسا، القضیة الکوردیة في العراق من االحتالل  دکتۆر حامد مه -143
، مکتبة مدبولی، مصر، الطبعة االولی 2004- 1914البریطاني الی الغزو األمریکي 

2005 .   
الدیران، بی، معرکة چالدیران، التوسع مابعد چ زمانی عاره  یا، بهوکیپید -144
  .   کان ی زمانه زۆربه  ڕی زانیاری به ماپه
دا،  می رده سه له کر، کوردستان  بوبه د عوسمان ئه حمه دکتۆر ئه -145 ئاشتی

 م، باشووری رده خشی سه په چاپ و زگای  د نوری تۆفیق، ده مه رگانی موحه وه
  .  2000سلمانی  –کوردستان 

ریف  شه ت حمان قاسملو، عیسمه بدوله زان، عه نداڵ نه جیرارد چایاند، که -146
داغی، ئلیزا مارکۆس، بیلل  ره ران قه ، کامهڕۆزیڤیلدارچی فا نازدار، ئ وانلی، مسته
م   وه یهفارسیی بی و عاره رگانی له رت، وه و نیشتمانی په ژموده لکی په فریلیک، گه

    .2002م، سوید  وزی، چپی دووه حه. أ) 11-8کانی  شه به(  وه ئینگلیزییه  یی،  له گۆمه
کاندا، چاپی  مژووییه  رچاوه سه له ، کورد )لی ال عه مه(داغی  ره قه بدول عه -147

    .2008نی کارۆخ، باشووری کوردستان  مه م، چاپه که یه
مما یتناول و 1925-1900رد تاریخ سیاسي الکو الله، یقظة جرجیس فتح -148

، دار  المذکرات المتعلقة بهان امام عصبة االمم مع الوثائق والنزاع علی جنوب کوردست
رجیس  جه+  2000ولر  ھه -اراس، مطبعة وزارة التربیة، جنوب کوردستان 

 م، رگی دووه ، به1925-1900ی کورد مژوویکی سیاسی  وه وریا بوونهتحو،  فه
و  وه زگای توژینه ی خانی دھۆک، ده چاپخانهم،  که چاپی یهن جاف،  سه رگانی حه وه

   .2009ی موکریانی، باشووری کوردستان  وه بوکردنه
د، کوردستان في سنوات الحرب العالمیة االولی،  حمه ر ئه زھه مال مه دکتۆر که -149

یة، طبع دار افاق عربیة للطباعة ریم، الطبعة الثان بدولکه ال عه د مه مه ترجمة محه
  . 1984والنشر، بغداد 

 خواروویی  که ته وه ده و مان حمودی قاره ھاوار، شخ مه سوڵ ڕهد  مه محه -150
  .1991ریتانیا  به –ن  نده ، جاف پرس، لهم رگی دووه کوردستان، به

وبه رگانی ئه مان، وه موریس، کوردستان یان نه   ڕنیه -151 ح ئیسماعیل، کر سا ب
ی موکریانی،  وه و بوکردنه وه زگای توژینه ی خانی دھۆک، ده م، چاپخانه که چاپی یه

   .2008باشووری کوردستان 
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ریم  که  مه حه  وه فارسییه  رگانی له ئینسکلۆپیدیای ئیسالمدا، وه  کورد له -152
  .1997تان باشووری کوردس –ولر  ، ھهڕۆشنبیریتی  زاره ی وه عارف، چاپخانه

شتا  دووتوی ھه  عریب له تی ته رکوک سیاسه عریبی که شۆڕش حاجی، ته -153
   . 2004 ریتانیا به –ن  نده ی دار الحکمة، له دا، چاپخانه نامه گه به

سعود  ی مه وه کی تر، خوندنه یه وه خوندنه و  سڤرهی  کانی کۆنگره قه ده -154
مانتارانی  رله کتیی په کانی یه بوکراوه  وخۆش، لهالم نا رگانی سه بدولخالق، وه عه

  . 2009ولر  ھه –، باشووری کوردستان  ی مناره کوردستان، چاپخانه
خنسی، الملف النفطي في العراق، دار سپیز للطباعة والنشر،  ڕبواردکتۆر  -155

  .2005ر ول ھه –ولر، جنوب کوردستان  ھه –الطبعة االولی، مطبعة وزارة التربیة 
سر ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆن، بالد مابین النھرین بین والءین خواطر شخصیة  -156

وتأریخیة، الجزء الثالث، ترجمة فؤاد جمیل، وزارة الثقافة واالعالم، دار الشؤون 
  . 1992العراق  –الثقافیة العامة، الطبعة االولی، بغداد 

یسی، والیة الموصل  لقه حمود ئه ق مهاز هبدول عه  وه و لکۆینه وه پداچوونه -157
ة الموصل  –تقریر عصبة األمم الخاصة بحل النزاع الترکي  البریطاني حول والی

، باشووری نج ڕه، مطبعة )کوردۆلۆجی(، مرکز الدراسات الکوردیة 1924-1925
  . 2009سلمانی  –کوردستان 

الی سنة  1900 من سنة العراق الحدیث، گنگریۆل یسلیمن ھالمستر ستیڤ -158
لتکریتی، الفجر للنشر و التوزیع بغداد،  ھا ئه لیم ته ، الجزء األول، ترجمة سه1950

  .1988 الطبعة االولی، طبع بمطبعة حسام
لبرت میخائیلۆڤیچ مینتیشاشڤیلی، العراق في سنوات األنتداب البریطاني،  ئه -159

  . 1978امعة بغداد لتکریتی، مدیریة مطبعة ج ترجمة الدکتۆر ھاشم ساح ئه
لی بۆتانی، الحرکة القومیة الکوردیة التحرریة دراسات  تاح عه بدولفه دکتۆر عه -160

ھا سپیز یا چاپ و   زگه لی موراد، ده لیل عه ووثائق، تقدیم األستاذ الدکتۆر خه
  .2004 جنوب کوردستان –ولر  ھه –شان، الطبعة األولی، مطبعة وزارة التربیة  وه

شاکرۆ تیان،  سره هھ نۆڤیچمانڤل ئارسدکتۆر ، الزاریڤ ڤیچ یخائیل سیمیۆنهم -161
لیفیاو ئه. ی. محۆی، ی گانی وشیار  ولگا میگالینا، مژووی کوردستان، وه فاسی

  .2008ولر، باشووری کوردستان  ھه –ت  ھهڕۆژی  نگاوی، چاپخانه سه بدول عه
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، ترجمة )1923-1917(سألة الکوردیة ، المڤیچ الزاریڤ ۆنهمیخائیل سیمی -162
  .       1991بیروت  - بدی، الطبعة االولی، دار الرازي، لبنان  دکتۆر حاجی عه

المسألة الکوردیة في سنوات (، النضال واإلخفاق ڤیچ الزاریڤ میخائیل سیمیۆنه -163
ژین، مطبعة   ساح، بنکه فیق ڕه، المترجم صادق الجالد، مراجعة )1923-1945

  . 2006 سلمانی –ن، جنوب کوردستان شڤا
  ریم، له که  مه عید حه سه  مه رگانی حه اری، وهو کوردهتۆمابوا، ژیانی  -164
وه بوه تی چاپخانه به ڕمانی چاپکراوه ر1980 ، باشووری کوردستان ی زانکۆی سل.  

م،  که یه، چاپی  وه کانه تناسه ھهڕۆژدیدی   رھاد پیرباڵ، کورد له دکتۆر فه -165
   .2006ولر  ھه –ی ئاراس، باشووری کوردستان  وه بوکردنه چاپ وزگای  ده

زگای  ند باسکی مژووییدا، ده چه  مین، دۆزی کورد له دئه مه د حه حمه ئه -166
 –ی خانی دھۆک  م، چاپخانه که ی موکریانی، چاپی یه وه و بوکردنه وه توژینه

  . 2008کوردستان باشووری 
ی  ڕی کۆنگره ، ماپه ڕی کۆنگره رتووک، ماپه یی، ناساندنی په رزنجه ۆ به ھه -167

  . 2011تای ئایاری  ره کوردستان، سه نیشتمانیی
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  م شی چواره به
  

ــــه گه به  مژووی کوردستانتیی شاری موس له ـــ ــــ   نامــــــ
  :کاندا تورکییه وانی عوسم
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یان  رچاوه سه) 48(و  یه نامه گه به) 54(یان  کان ژماره عوسمانی و تورکییه  هنام گه به 

واوی  کانی عوسمانی و تورکی ته ڕیده مژوونووس و گه موو  ھه . کار ھاتووه بۆ به
  به کورد وخاکی   تی موس به واوی ویالیه یان ته  شارکی کوردی  شاری موس به

ی  که یه  که یهین  ده ده وڵ ھهشدا  وه خواره  هل. زانن کوردستان ده  شک له به
   :ن مانه ئه  ڕوو که ینه خهب انک نامه گه به
   

ریف پاشای  پوورزای شه و یفا یامولک زیز یامولکی، که کوڕی مسته بدولعه عه
رتووکی  ی په)35(ڕه  هی ئاشتی پاریسدا، له الپ ری کورده له کۆنگره ندانی نونه خه

ریم، باسی  ه شرزاد کهو  تورکیه  رگانی له ، وه)کانی کورد هڕین ڕاپه و کوردستان(
م  تی موس بۆ کۆنفرانسی لۆزان به ی ویالیه رباره ری تورکان ده می نونه وه

  ر له داو، ھه-تی موس کانی ویالیه نو دانیشتوانه جگیره له: (کات یه ده شوه
 ند گوندکی کاول چه  ب له ادی عارهژ ناری دیجله، نه که و وروپشتی شاری موس ده
خه   له. ج نییه دا نیشته گوندکی دیکه و  ھیچ شارۆچکه  ب، له رشاندا نه په و

و  ردوو خی جبوور ھه کر و دیاربه و له موس) ی ته(ب، خی  ره کانی عا ره کۆچه
 و یدانھاتووچوو و نائارام  له) دیرالزور( و ری موس وروبه ریش له ده ممه شه
  ). وه نییه ته م ویالیه ندییان به پوه
بۆ ) ت ئینینۆ عیسمه(مالی  تی تورکی که ری حکومه ی نونه مه و وه ی ئه گوره به

نیا، ریتا یا، بهنوان ئیتا دا، له)24.7.1923(  ڕۆژی له   که ی لۆزان، که کۆنگره کۆنگره
ی تردا  الکه  له  مالی تورکیای که و ک الیه  یۆگۆسالڤیا له و ، ژاپۆنڕۆمانیانسا،  ره فه

ی ینیشتمان و شاری موس خاک و ت ویالیه  وت که که رده مان دهواژۆکرا، بۆ
  ب جگه ، عاره ی پکردووه ت ئینونۆی تورک ئاماژه کو عیسمه روه ھه  کوردن، چونکه

وه به و ند گوندکی وران چه  له ت که ری نه ی کۆچه شره له  بوان ددا  زور نو موس
تی  ویالیه  له  بووه ، ھیچ بوونکیان نه کوستانیان کردووه و رمیان ھاتووچۆی گه

  له  ا نامنت کهد وه بت، گومان له  مه که  ندازه و ئه ب به بوونی عاره  کاتک که. موسدا
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دی پوهئراق ھیچ  و ب ک عاره الیه   وه تریشهکی  الیه  ، له نییه  وه ته و ویالیه کیان به یهن
 . تکی کوردییه ویالیه  که ته ویالیه

   
-1850( سامی دین مسه شهناوبانگی تورک  ی به ڕیده زاناو گه و بیبلیۆگرافیست

و،  یه)نسیکلۆپیدیای تورکی ئه –قاموس االعالمی عوسمانی (ری  نووسه  ، که)1904
  می له که گی یهر رگدا نووسیوتی، به ش به شه  دا له)1898-1889(سانی  نوان  له

ندین  و چه  کوردستان ژر ناوی لهتکی  بابه  می که رگی پنجه و به)1889(سای 
رگی  و به)1896(سای  و له   کوردستان تیایه کورد و  ت به باره تیتری سه بابه
رگی  بهی )3846(ڕه  له الپهر  نووسه . دا نووسیوه)1898(سای  میشی له  شه شه

  لهکه  ،)نسکلۆبیدیای عوسمانی ئه(سمانی عالمی تورکی عو قاموسی ئهمی  پنجه
کوردستان له  کورد و(ژر ناوی  له  که  دایه  رگه و به رگدراوی ئه ی وه)258(  ڕه الپه

وه)مژوودا  نسیکلۆپیدیای تورکی له م ئه که یه    د تاقانه حمه و ئه وه ته ، بوکرا
ندی پارزگای  ناوه ، کوک شارکهر که: (کوردی، نووسیوتی  تی به کردوویه

باشووری   تر له یلۆمهک) 160( و کوردستان ی - تی موس ویالیه  ، له زووره شاره
ر  سه ریندا، له شتکی به ده ڕۆخیگردکدا، له   ژر رزه  له،  شاری موس تی خۆرھه
، س  یه ھهسی دانیشتوان  زار که ھه) 30.000(،  دایه)  خی خاسه  واته(م  دھه زی ئه

ب و ھی  ش تورک و عاره وی دیکه ئه کورد وسی  که) 22.500(ی  که که کی خه چاره
  ناوه ، رکوک شارکی کۆنه که . کلدانیشی لیه) 460(و  که جووله 760. (ن دیکه
له ،  زووره شارهندی پارزگای  زای ناوه رکوک، قه زای که قه.  یه) رهورکو که(ی  که کۆنه

زای  قه  و به) کۆیه(ق  کۆیسنجه  به  وه باکوره  و له سلمانیپارزگای   به  هو ته خۆرھه 
ه   باشووری خۆرئاواوه  پارزگای موس و له  به  خۆرئاواوه  و له)ڕبیل ئه(ولر  ھه ب

   ).  سنوورداره  حییه زای سه قه  ش به وه ته باشووری خۆرھه  غداو له تی به ویالیه 
کات  ده  وه سامی، باسی ئه دین مسه شهی ناسراوی تورک  ڕیده هزاناو گ  کاتک که

ترین  وره ی کوردستانی، گه-تی موس ناو ویالیه  وته که رکوک ده شاری که  که
 و ی شاری موسیکوردت و ییکوردستانت  به  نت یه گه ده  و زانایه دانیپدانانی ئه

تکی  ویالیه  که ته ر ویالیه گه ئه  ه، چونک که ته کانی ویالیه واوی شارو شارۆچکه ته
  ته و ویالیه ر به کانی سه شاره و واوی خاک ته  واته ی بت، کهیکورد و ییکوردستان

زاناو بیبلیۆگرافیستی   ی که یهڕاستیو  ئه  بۆیه. کوردین و ییشاری کوردستان و خاک
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  ره ھه  گه به  لهک  یه  کرت به تی، ده سامی درکاندوویه دین مسه شهناسراوی تورک 
ی شاری یکوردستانت و ییکوردتتی عوسمانی بژمردرت بۆ  وه دهکانی  نایابه

موس.  
 

نسیکلۆپیدیای  ئه –قاموس االعالمي العثماني (ری  نووسه  ، کهسامی دین مسه شه
م  که یه  کوردستان له کورد و(رتووکی  ی په)249(  ڕه الپه  ، له یه)تورکی

دا،  ئیمپراتۆرییه  له: (، نووسیوتی)مژوودا  تورکی له نسیکلۆپیدیای ئه تی عوسمانی
 و  دیجلهپی  الی چه  ی له و شونانه ئه  تی موس، واته ی ویالیه وره شکی گه به

کی  یه ک و پارچه زیز یه تول عه عموره مه کر و دیاربهتلیس،  کانی وان، به ته ویالیه
و  ئرانیش ئه  له. ژمردرن کی کوردستان ده یه رچهپا  رسیم به قی ده نجه و سه که وته

شی  به  ربایجان، واته تی ئازه ی ویالیه ڵ نیوه گه برێ، له کوردستان ناوده  ی به ته ویالیه
  ). ه-باشووری خۆرئاوای کوردستان

نسیکلۆپیدیای عوسمانی بۆ  سامی و ئه دین مسه شه  ی که و سنووره ی ئه گوره به
شی  پ یاخود به چه  سته ناری ده که  وه مه الی که ، به نیشانکردووهست کوردستانی ده

ناو   وته که ده و  کوردهتی، خاکی  یه که وره گه  شه به  تی شاری موس که خۆرھه
  . سنووری باشووری کوردستان

  
نسیکلۆپیدیای  ئه –قاموس االعالمي العثماني (ری  نووسه  ، کهسامی دین مسه شه

م  که یه کوردستان له  کورد و(رتووکی  ی په)299(  ڕه الپه  ، له یه)تورکی
: موس: (دا نووسیوتی)موس(تی  بابه  ، له)مژوودا  نسیکلۆپیدیای تورکی له ئه
  شارکه.  دایه)موسوڵ(ی  شوه ر زاردا له سه مۆ له ، ئه ه)وسیل مه(ناوی   ڕاستیدا که له
  له  ، واته دیجله ڕاستی  سته الی ده دا، له زیره تی جه ناری باکووری خۆرھه که  له

.  ناوبانگدایه ی کۆنی به)وا ینه نه(وا  ینه کانی نه الوه که ر رانبه بهو  خۆراوایدا ڕۆخی
  ). کرێ ده  تورکی و کوردیش قسه  بییه و به زمانی گشتیی ناوخۆ عاره

می قاموسی  رگی پنجه به  دین سامی له مسه ن شه الیه ناوھنانی شاری موس له
  نسیکلۆپیدیای تورکی له م ئه که یه کوردستان له  کورد و( ژر ناوی لهیدا  که عالمه ئه

و   وته که شاری موس ده  خات که ریده و ده یه م ونه کی که یه گه ، به)مژوودا نا
خاکی کوردستان، زمانی ناو بازاڕیش  کورد وی سنووری نیشتمانیی  چوارچوه
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کانی ئیسالم زمانی گشتی زۆر باژی تری  ھۆی داگیرکارییه به  نکهچو  رج نییه مه
گیرکارییه گۆره ھا به روه ، ھه بی بووه کوردستان عاره کانیش  کانی عوسمانییه ی دا

تی عوسمانی تورکی  یش تا داڕمانی ئیمپراتۆریه- رکوک زمانی گشتی ناو بازاڕی که
خاکی کوردستان     ر به سهیی و رکوک شارکی کورد شاری که  نده رچه ، ھه بووه
 .  کان بیانییه  ڕیده بی و گه ، عاره عوسمانی  نامه گه ی به گوره تیش به تایبه ، به بووه
      
روش  د زیللی کوڕی ده مه محه( بی له ولیا چه ناوبانگی تورک، ئه ی به ڕیده گه

سانی نوان  لهدا  ڤده ی حه ده سه  که له )ز1694- ز1611/ک1103-ک1020
رتووکی  دا په)1646(سای   له و هڕاو واوی کوردستان گه تهدا )1640-1679(
سای   ت له وده د جه حمه ، ئهو ی خۆی نووسی که ه)بی ه ولیا جه ی ئه تنامه سیاحه(
ت  تایبهم  رگی سیه به  ، که یاندووه چاپی گه  رگدا به به) 10(وه له  ه) 1896-1900(

وه عید ناکام وه مامۆستا سه و تانکوردس کورد وبووه به  ر زمانی  ته سه ریگا
باسی دیاریکردنی   دا، له)91-90( کانی هڕ بی له الپه له ولیا چه ئه  یدهڕ گه. کوردی

  و له)ڕۆمرز ئه(  گاته کوردستان الی باکوری ده: (ت کانی  کوردستاندا ده شاره
و  )زور شاره(و  )موس(و  ) همادی عه-ئامدی(و  )زیره جه( و )کاری ھه(وانیشدا 

خاککی )  سره به(  گاته ده تا) نگ رته ده(و  ) درنه(و  )غدا به(و  )ن رده ئا(و  )ریر ھه(
 و ب ره عا نوان ئراقی له  ژمردرێ که ن ده رده ئه  به و کوردستان  ا قۆناخی بهتف حه

  ). خی کوردی تدایهزار ھۆزو  ش ھه شه  وه کانیه چیاو شاره دا به وتی غمانی
کی پ  یه گه ، به ی پکردووه بی ئاماژه له ولیا چه ناوبانگی تورک ئه ی به ڕیده ی گه وه ئه
  و له ئه  ، چونکه ه- ی بوونی شاری موسیکوردستان و خی تری کوردبوون بایه
  ی ھناوه-کوردستاندا، ناوی شاری موس کورد وکانی  ستنیشانکردنی شاره ده
کی تر  یه گه ش به)بی له ولیا چه ئه(  ش مه به. کانی کوردستان شاره  کک له هکو ی وه
  .   و شاره کانی کوردستانی بوونی ئه گه رمانی به ر خه سه  خاته ده

 
 الموصل مدینة العرب و( ژر ناوی لهوتارکیدا  لی بۆتانی، له تاح عه بدولفه دکتۆر عه

ی گۆڤاری )21(  ژماره  ی)84- 72(کانی  ڕه پهال  له  که) الکورد جغرافیا وتاریخیا
-74(  کانی ڕه الپه  ی بهستن پشت به  بهو،  دا)74(  ڕه الپه  وه له دا بویکردۆته)دھۆک(

 کوردستان له: ( بی ھاتووه له ولیا چه ی ئه) تنامه سیاحه(می  رگی چواره ی به)75
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کاری،  رزڕۆم، وان، ھه ئه: ن انهم ئه  که  ت پکھاتووه نۆ ویالیه  ودا له می ئه رده سه 
  ). ن رده و ئه زوور ، ئامدی، موس، شاره)ی بۆتان زیره جه(  زیره کر، جه دیاربه

ی بوونی یکوردستان کوردبوون و،  ی پکردووه بی ئاماژه له ولیا چه ئه  ی که وه ئه
ای ناوداری زان  نت، چونکه یه گه ده  وه یشه- شاری موس  تی موس به واوی ویالیه ته

    ر به سهتکی  ویالیه  تی موس به یهویال   ڕاشکاوانه، زۆر  )بی له ولیا چه ئه(تورک 
  واته ی بت، کهیتکی کوردستان ویالیه  که ته ویالیه  کاتکیش که. بات کوردستان ناو ده

ش  که ته ندی ویالیه به شاری موسی مه  به  ته و ویالیه ر به کانی سه واوی شاره ته
    .کوردستانین و ییشاری کورد

 
  ناوبانگی کورد، له د، مژوونووسی به حمه ر ئه زھه مال مه پرۆفیسۆر دکتۆر که

کرکوک وتوابعھا حکم التاریخ والضمیر دراسة وثائقیة عن (رتووکی  ی په)35(  ڕه الپه
ی جوگرافیاناسی تورک حاج  ی بهستن پشت به  بهداو، )القضیة الکوردیة في العراق

: دا، نووسیوتی) جیھان نامه(رتووکی  ری په ، نووسه)بی له کاتب چه(  ناسراو به  لیفه خه
دا )بی له ولیا چه ئه(می  رده سه  له  که) بی له کاتب چه(جوگرافیاناسی تورکی ناسراو (

ر  سه ختی له دا جه) جیھان نامه(رتووکی  ی په)448-445(کانی  ڕه الپه  ، له ژیاوه
ی  لیست ژماره پی دوا به.  کردووه  )بی له ولیا چه ئه(ی  انهڕاستی و مان ئه ھه
  وه رز بۆته مدا به ھه ڤده ی حه ده ڕاستی سه ناوه  زوور له تی شاره کانی ویالیه قه نجه سه
کانی  ڕه الپه  به ستن پشت به  بهداو، )34(  ڕه الپه  مال له دکتۆر که). (ق نجه سه 32بۆ 

بۆچوونی   یه مشوه ، به بی له ولیا چه ی ئه) تنامه سیاحه(می  یه رگی ده به  ی)74-75(
کاری،  رزڕۆم، وان، ھه کانی ئه ته کوردستان له ویالیه:  ت ده  وی تۆمارکردووه که ئه

ڤده  ری حه و الن پکدێ دهر و ئه زوور ئامدی، موس، شاره  زیره، کر، جه دیاربه
  ). هڕۆژ

حاجی  بدول عهمین  فا ئه مسته(  لیفه اسی تورک حاجی خهجوگرافینرو  فسه ئهدا  لره
ی )1679-1611/ک1067-1000(ی نسا نوان  له  زاده بی له کاتب چه  لیفه خه

ستنیشانکردنی شارو  بۆ ده  یه بی ھه له ولیا چه مان بۆچوونی ئه ، ھه) زایینی ژیاوه
تی  ویالیه  بی به له ولیا چه ئه  کهی  تانه و ویالیه مان ئه ھه ،و کانی کوردستان ته ویالیه

ی  تانه ویالیه  و ئه. نت تی کوردستانیان داده ویالیه  ویش به زانت، ئه کوردستانیان ده
رزڕۆم، وان،  ئه: کانی ته ویالیه  بی کوردستانن بریتین له له ولیا چه بۆچوونی ئه  به  که
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کاتب (  واته الن، که رده و ئه ورزو ئامدی، موس، شاره  زیره، کر، جه کاری، دیاربه ھه
  واته که. خاکی کوردانن و کوردستان    ر به سهتی  ویالیه  وانه ئه  ی وایهش پ)بی له چه
  واته کوردستان بت، که    ر به سهتکی  ویالیه) تی موس ویالیه(  که ته ر ویالیه گه ئه
 و رکوک، سلمانی ولر، که ھۆک، ھهموس، د:  ش که ته و ویالیه کانی ئه واوی شاره ته

  . باشووری کوردستانن    ر به سه و ی کوردین ، شارو ناوچه وه گرته ده  دیاله
 

الشبک الکورد (رتووکی  ی په)55(  ڕه الپه  ت، له وکه د شه حمه ر ئه نووسه
ی )کشف الظنون(رتووکی  ی په)39(  ڕه الپه  ی بهستن پشت به  بهداو، )المنسیون

سای   له  بی زاده له کاتب چه: (دا، نووسیوتی) بی زاده له کاتب چه(رک ی تو ڕیده گه
کاتی خۆیدا  ، له ی کۆچی مردووه)1067(سای   و له دایک بووه ی کۆچی له)1000(

ناوی  رتووککی به ی زایینیدا په)1638(سای   و له ی کردووه- ردانی موس سه
کانی خۆی بینیوتی  چاوه  به  هکات ک ده  وه و باسی ئه نووسیوه) کشف الظنون(

  ).کرد یان ده کوردی قسه  دانیشتوانی موس به
ده له کاتب چه(  ی تورک ڕیده ی گه واھیدانه و گه ئه کانی  چاوه  به  ی که وه به)  بی زا

ه ، ده یان کردووه زمانی کوردی قسه  موس به تی دانیشتوانی  خۆی بینیویه   بت
  ، چونکه شاره و ی ئهیکوردستانت و ییلماندنی کوردت سهخ بۆ  کی پ بایه یه گه به
. یینووس کی تر ده یه شوه بی به له کاتب چه  وکاته ئه  بووایه  وانه پچه ر به گه ئه
 ڕاستی و ی داب واھییه و گه ئه  که  ییهسیش ن دواکه و س م که که و یه ھا ئه روه ھه

یان  یهڕاستیو  ش باسی ئه- وی مه حه و یاقووتی تووته کو ئیبن به درکاندب، به
  .  یان کردووه کوردی قسهزمانی   کی شاری موس به خه  که  کردووه

 
  ، که)کاندا عوسمانلییه  چاپکراوه  کوردستان له(رتووکی  ی په)131(  ڕه الپه  له
  له رکوک که: ( ھاتووهکوردی،   به  تی کردوویه  وه تورکی عوسمانلییه  له باغ ڵ ده یسه فه

تی شاری  باشووری ڕۆژھه  کم له )160( و ی کوردستاندایه)موس(تی  ویالیه
)نی زنجیره  ، له ه)موسی به  و له پۆلکه ک ته یه دامی  به و پان و رفراوان دۆرینی دۆ
قور (ی  که کۆنه  و ناوه )زوور شاره(قی  سنجه رتی به ڕوه بهندی  به ، مه)م دھه ئه(

  که  سه که) 30.000(ی دانیشتوانی  ژماره.  خته کی سه یه ن قه و خاوه یه)کورا
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کانیش  موسمانه و یان جون)1600( و یان کلدانی)400( و یان موسمان)28.000(
  ).شیان کوردن زۆربه و ب پکھاتوون عاره و کورد، تورک  له

  اپکراوهچ  کوردستان له(ناوی  کی تورکی به یه رچاوه سهی  ڕاشکاوانهدانپدانانی 
کی  یه گه ، به تکی کوردستانییه تی موس ویالیه ویالیه  ی که وه ، به)کاندا عوسمانلییه

  کاتک که  ، چونکه ه-ی شاری موسیکوردستانتکوردتیی و لماندنی  نرخی سه به
ی شارو  که یه  که یه  واته کوردستان بت، که    ر به سهشکی  به  که ته واوی ویالیه ته

ر  سه و یش ھی کوردن-دا شاری موسنویان ش له ته و ویالیه کانی ئه و دھاته هناوچ
  .   کوردستانن    به

 
ئاسۆ،  ی ڕۆژنامهڵ  گه کدا له یه دیمانه  ڤیک، له نووسی تورک، ئیلنوور چه نامهڕۆژ
دا )5(  ڕه الپه  و له نجامی داوه ئه  دا)6.3.2005( وتی ڕکه، ممه کشه ی یه)60(  ژماره

ڵ  گه راورد له به  کانی کوردستان به تورکمانه وشی ڕه: ڤیک ئیلنوور چه(ژر ناوی  له
بزانین  دا، با وتنه و چاوپکه له.  وه دا بوکردۆته) ی ئراق زۆر باشه کانی دیکه ناوچه

رکوک  که و انتی شاری موسکوردست  وخۆ دان به چۆن ئیلنوور چاڤیک، ناڕاسته
 رکوک که  گاته وروپا ده ووری ئهک دادت سنڕۆژ   پم وایه: (ت ده  نت کات که داده

کوردستانی ئراق بارودۆخی   کانمان له ک دادت برا کوردهڕۆژکو  موس، به و
کانی  ی خزمه که وره گه  پارچه  ک له یه پارچه  بنه ده  وکاته ئه و دڵ نابت  ئراقیان به

   ).خۆیان
  وه ھیوای ئه و کات ده  وه ڤیک باسی ئه وور چهورک، ئیلننووسی ت نامهڕۆژ  کاتک که

ئراق   کانی باشووری کوردستان له ان کوردهڕۆژ ک لهڕۆژ  خوازت که ده
   ، پی وایه وه کبگرنه تی تورکیدا یه وه ڵ ده گه له  بینت که ده  وه وه ون به خهو  وه جیاببنه

لماندنی  بۆ سه  که یه گه موس، به و کرکو کانی که شاره  گاته وپا دهور سنووری ئه
ر  گه کات ئه ده  وه و باسی ئه ئه  ی شاری موس، چونکهیکوردستانت و ییکوردت

سنووری   وکاته ر تورکیا، ئه سه  ھاتنه و وه ئراق جیابوونه  کان له ھاتوو کورده
ردوو  ھهڤیک  چه واته ئیلنوور رکوک، که که و نی موسکا شاره  گاته وروپا ده ئه

 و ییشاری کورد و  شکی کوردستان به  رکوک به که و کانی موس شاره
    .بت رده ده  یه مشوه کانی خۆی به بۆچوونه  زانت، بۆیه ی دهیکوردستان
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،  ممه سشه ڕۆژی له  کدا که یه دیمانه  حلی، له نووسی تورک حوسنی مه هنامڕۆژ
نۆ و، ش وه ته ی تورکی بوکراوه)ئاکشام( ی ڕۆژنامه  دا له)3.10.2006(وتی  ڕکه

  کوردستانی نوێ، ژماره ی ڕۆژنامه  ی)4(  ڕه الپه  له و بۆ کوردی  رگاوه ھیرانی وه
حلی  وسنی مه، ح وه ته دا بوکراوه)5.10.2006(  وتی ڕکه، ممه ، پنجشه)4091(

کشی نوان خۆیان،   کشمه و موو ملمالن ڕای ھه ره بارزانی سه و بانی تاه: (ت ده
ر،  به کداری بگرنه چه ڕوشونیدا )ک .ک .پ( ر رانبه به  نین له م ھیچ کاتک ئاماده به
فتوگۆکانیان ی گ  ئاراستهموو  بارودۆخی ئستایان ھه  له  تیه سایه و دوو که ئه

دا )2007(کۆتایی   له  بیاره  که  ه- رکوک نووسی که چاره و موس  ت به باره سه
) ک .ک .پ(  ، چونکه وه نابنه) ک .ک .پ(رگیز نزیک  ش ھه مه به.  وه کالبکرته یه

و  تورکیا  به ر رانبه بهموسدا  و رکوک دۆزی که  له  ی وه بۆ ئهنرخه  کارتکی زۆر به
 و رکوک که  به ر رانبه بهزۆریان  کی ستارییه ردوو وت ھه ھه  کاریبھنن، که سوریا به
  ). یه موس ھه

موو  ک ھه الیه  ی له وه حلی به نووسی تورک، حوسنی مه نامهڕۆژی  و بۆچوونه ئه
 و ی موس  ئاراسته  به) بارزانی و بانی تاه(ی کورد  رکرده دوو سهر وکی ھه ھه
ری  تی داگیرکه وه ردوو ده ستیارتی ھه ھه  وه کی تریشه الیه  و، له رکوک دایه که

ۆ   وخۆیه کی ناڕاسته یه گه ، به و دوو شاره به ر رانبه بهو سوریا  تورکیا ب
ردوو  ھه  یان کهوان دن ئه  ، چونکه که ردوو شاره ی ھهیکوردت و ییکوردستانت

نیا  ک ته وان نه ، دواتریش ئهو شاری کوردستانین دوو) رکوک که و موس(  که شاره
موو  ھه  به ر رانبه بهن ستیار وان ھه کو  ئه ، به شاره و دوو به ر رانبه بهستیارن  ھه

  !  زمانی کوردی  کردنیش به قسه  تا به ھه  ی بگرهیشتکی کورد
 

کانی  نامه گه به(رتووکی  ی په)8(  ڕه الپه  له  ی که کییه و پشه شمشیر، له. بیالل ن
خ  شۆڕشه) 1938-1924(  هتورکیا وی کوردی  ی کشه باره  ئینگلیز له کانی ش

ی  تانه وه و ده له  ککه ریتانیا یه به: ( دا، نووسیوتی)رسیم ده و یعیدی پیران، ئاگر سه
،  یش بووه) سڤره(ی  ندانه و به ری ئه و، رکخه ھاتووه  هو  کوردهنگ گرفتی  ده  به  که
نگی  ردوو جه ھه ی ماوه  له  که ی وه ر ئه به له،  م وته ئه. کورد  ت بوون به تایبه  که

ی  کشه ڕووی ڕووبه،  وایی ئراقی کردووه رمانه و، فه ار بووهتد سه جیھاندا ده
،  وه موسه تورکیا و–کانی سنووری ئراق ھۆی کشه ھا به روه ھه.  وه ته کورد بووه



621 شاری موس  ییکوردستانتمژووی                                                 

  ناوچه. گۆڕێ  ته ریتانیادا ھاتووه به تورکیا ونوان  ڕکی دیبلۆماسیی له شه
ر  ھه خ به ریتانیاش بایه ، بهو وتن ندی نه مه وه کی فراوانی ده کان پانتاییه کوردنیشینه

  ).وتی تداب نه  دات که ک ده جیه
شانی  شانبه خۆ ربه سهرمکی  تک یان ھه کو ویالیه دا ناوبردنی موس وه لره

ی  وه به  وهکی زیندو یه گه ری تورک بیالل شمشر، به ن نووسه الیه و ئراق له تورکیا
  وه ئراقه و ب عاره  کیان به یهندی پوهی موس ھیچ شار و تی موس ویالیه  که
ی  گه ترین به وره گه.  و کوردستان بووینه شار ھی کورد و کو خاک کو وه ، به بووه نه

ھۆی  به: (ت ری ناوبراو ده نووسه  ، کاتک که یه شارهو  ی بوونی ئهیکوردستان
 و ئراق  ی له- و موس ئه  واته ، که)وه موسه تورکیا و –کانی سنووری ئراق  کشه

 و ، وتو وان له  نیشتمانکی جیایه ی وه ر ئه به لهویش  ، ئه وه تورکیا جیاکردۆته
  .      بووه هن  وه به عاره  و به تورک  به کی یهندی پوهو ھیچ  کورد بووهخاکی 

 
کورد (ناوی  ژر له  و کوردی  به  تورکی کردوویه  وتارکدا که له  فا، له شوکر مسته

-121(کانی  ڕه الپه  له) وه ئاواییهڕۆژکی  یه ڕیده ند گه نیگای چه  کوردستان له و
م، سای  شته رگی ھه ی کورد، به سته ده –گۆڤاری کۆڕی زانیاری ئراق    دا له)158

ژان پاپتسیت : ( دا ھاتووه)142-141(کانی  ڕه الپه  ، له وه ته دا بوکراوه)1981(
دا )1718(سای   دواتر له  نووسینکی خۆیدا که  شه به  ، له)1689- 1605(تاڤرنی 

  )وه تاڤرنیه. ب .ری ج فه م سه شه شه(ردری  سه نسی، به ره زمانی فه  الھای به  له
ڤرنی له.  وه ته بوکراوه کوردستان   جوێ جودا له ڕگایس   یدا به شتانه م گه تا
  ی، که وه  ڕگهو  ر له ھه  نه زه مه  چ، به رده ده  وه ه-موس  هم ل که یه ڕگای( : ئاوابووه

بۆ   وه وره رمی ھه ھه  ، له وه ڕته په ئاوی زێ ده  دالڤال پیدا ھاتوو، له
 و سری شیرین قه  له  گرێ، که ده  شاڕێ بازرگانییه  و کاروانه نجا ئه زوورو، ئه شاره

  ).بێ ڕواو کوردستانی ئران ده ر ده وه گهن که تا  وه شته مایده و دان مه ھه
ژان (نسی  ره ی فه ڕیده گه  کات که ده  وه باسی ئه  تورکییه  رچاوه و سه ئه  کاتک که

کک  و، یه ردانی کوردستانی کردووه جیاوازدا سه ڕگایس   به )پاپتسیت تاڤرنی
،  کوردستان بووه تی ژھهڕۆو  ره زوور به ولر شاره ھه –موس  ڕگای  انهڕگایو  له
بۆمان   ی شاری موس، چونکهیکوردستانتکوردتیی و لماندنی  بۆ سه  که یه گه به
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شارکی کوردستانی   شاری موس به  تورکییه  رچاوه و سه ئه  وت که که رده ده
   .کات باسی ده  یه مشوه به  زانت، بۆیه ده

 
ژر ناوی  له  وتارکیدا که  تی تورک، له یه ری کۆمه ئیسماعیل بشکچی، زاناو توژه  
 له) تورکیا  ی کورد له کۆنفرانسی دۆز(   که له)  دۆزی کوردیدا  کی له ره پرسی سه(
و،  شیکردووه چوو، پشکه ڕوه به) 2006(ی ئاداری )12-11(انی ڕۆژ  مبۆل که سته ئه 

ی )10(  ڕه الپه   له  که ی وتارهق دا، ده)میر تیف ئیپزده که(ن  الیه  رگانی له دوای وه
 وتی ڕکه، ممه دووشه ڕۆژیی )3951(  کوردستانی نوێ، ژماره ی ڕۆژنامه

تی موس  ی ویالیه ی کشه رباره ، بشکچی ده وه ته بوکراوه  دا)24.4.2006(
ئراق   تی ماندات له رایه به ڕیوه به  دا کاتک که)1921(ئابی   له: (نووسیوتی

م  و ده ر ئه سه تی نایه غدا تاجی پاشایه به  ڵ له یسه فه  ی که و کاته ا، یاخود ئهھنر پکده
تدا ئۆتۆنۆمی بۆ کورد   دانابوو که ڕوشونیندک  کان ھه وه ته ی نه ه کۆمه

وه ر به موس، گه  له  وره ریتانیای گه به  م جارکی دیکه دیاریکردبوو، به کی  یه ش
وه بهوردستاندا ک  تر بگوترت لهڕاست تییه به ڕک نه کی رنا، سه ئۆتۆنۆمی پڕای  ره ھ

ی  مه کان ئه وه ته ی نه ه کۆمه  ی که وه ڵ ئه گه ی کورد داوای ئۆتۆنۆمییان کرد، له وه ئه
و  رنی بۆ ئه مکی ئه رگیز وه ھه  وره ریتانیای گه به  وه کردبوو، دیسانه پشنیاز

  ). وه هدای ی کورد نه داخوازییانه
ا د وه ره سه  تی تورک ئیسماعیل بشکچی له یه ری کۆمه زاناو توژه  ی که وه ئه

تی موس  ی بوونی شارو ویالیهیکوردستان و ، کوردبوون ی پکردووه ئاماژه
ه ) تی موس ویالیه(ری تورک بشکچی ناوی موس  نووسه  نت، چونکه یه گه ده ب

موس، (کانی  واوی شاره ته تی موس به اوبراو ویالیهن  واته بات، که دهناوکوردستان  
خاکی   ک له یه پارچه و ییشاری کورد  به)  دیاله و رکوک، سلمانی ولر، که دھۆک، ھه

ده    .نت باشووری کوردستان دا
 

دفاعا عن االمة ( ژر ناوی لهکی خۆیدا  یه ی نامه)8(  ڕه الپه  ئیسماعیل بشکچی، له
ھز  به  له په به  ره ئینگلته: (، نووسیوتی ی ناردووه)یۆنسکۆ(دا بۆ )دةالکوردیة المستعب

 و ییخۆ ربه سه و ئازادی  له  وه کان بووه کانی کورده داخوازییه ڕووی ڕووبه
ھنرا  کارده کان به وه موو ھه ھه. خۆیان ت به تی تایبه وه زراندنی ده دامه  کانیان له مافه
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  شانشینی ئراقی تازه  ی کورد به وه ته شی نه ترین به وره پناوی لکاندنی گه له
رمی  ت ھه تایبه کان، به مالییه چی که که. ژر مانداتی ئینگلیزیدا بوو له  زراو که دامه

  ).ویست یان ده-موس و رکوک که ۆیت په  ند به مه وه ده
بۆ   کی تره یه گه تی، به ری تورک ئیسماعیل بشکچی کردوویه توژه  ی که و قسانه ئه

ریتانیا  کات به ده  وه باسی ئه  ی شاری موس، کاتک کهیکوردستانت و ییکوردت
و  زانین ئه مووشمان ده ر ئراق، ھه سه شی خاکی کوردستانی خسته ترین به وره گه

تی  ویالیه  واته تی موس بوو، که ر ئراق ویالیه سه خرایه  ی کوردستان که یه پارچه
، ) دیاله و رکوک، سلمانی ولر، که ھۆک، ھهموس، د(  وه کانیه واوی شاره هت موس به

   .کوردستانن کورد وخاکی 
 

کورد العراق تأریخھم (ژر ناوی  وتارکیدا له می  شی سیه به  بودی، له لعه الم ئه سه
ستی  به مه  و، به ه)انخلی بابا عه(رتووککی  ناوونیشانی په دا که )وتھجیرھم.. 
  ، ژماره)التأخي( ی ڕۆژنامهی )6(  ڕه الپه   بودی له لعه ، ئه رتووکه و په ڕووی ئه ستنهخ
ی  که می وتاره شی سیه به  دا)17.7.2005( وتی ڕکه، ممه کشه ی یه)4536(

: دا نووسیوتی رتووکه و په کردنی ئه شرۆڤه  له  بودی، لعه الم ئه سه.  وه ته بوکردۆ
  کات که ده  وه باسی ئه دا)1908-1891مذکراتي السیاسیة،  :السلطان عبدالحمید(

ئیمپراتۆری   ی که وه ھۆی ئه  و بووه وه کان دۆزرایه کوردییه  ناوچه  وت له چۆن نه
و  ڵ خۆی بنت، ئه گه وارناس، له پسپۆرانی شونه  پکھاتبوو له  مانیا شاندک که ئه

). دا تی موس ده ویالیه  وت له ی نه وه هدۆزین  دا زۆرتر گرنگی بهڕاستی  له  شانده
تی موسی  ویالیه  دا له1908سای   وت له نه: (ت مید ده بدولحه ھا سوتان عه روه ھه

  ). وه ی دۆزرایهیکورد
بودی باسی  الم عه سه  ، چونکه م تورکیشه ھه و بی کی عاره یه گه م به ھه  یه گه و به ئه
،  وه دۆزرایه  ه- تی موس ویالیه  کان که کوردییه  ناوچه  وت له نه  کات که ده  وه ئه
سای   وت له مید نووسیوتی نه بدولحه سوتان عه  کات که ش ده وه ھا باسی ئه روه ھه
وهیی کورد- تی موس ویالیه  دا له)1908(   که ته ر ویالیه گه خۆ ئه.  وه ته ی دۆزرا

ر  کانی سه موو شاره ھه  وه دنییاییه به  وه ، ئه کو وایه روه ی بت ھهیتکی کورد ویالیه
، شاری  ش که ته ختی ویالیه ندو پایته به نویاندا شاری موسی مه ش له ته و ویالیه به

           . کوردستان  خاکی باشووری  شکن له به و کوردین
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 جگری و یموکراتی کوردستانبی سیاسی پارتی د کته ندامی مه رکوکی، ئه مال که که
ی پشتیوانی له  ندامانی لیژنه ئه  کک بوو له یه  مانی کوردستان، که رله رۆکی په سه

ڕی  ماپه  ستن به پشبه ستووری عراقدا، به ی داڕشتنی ده لیژنه  رانی کورد له نونه 
دا له نامهڕۆژکۆنفرانسکی   ، له)یامنر په( رمی کوردستان  مانی ھه رله الری په ته  وانی

و  ه)1794(کی سای  یه خشه ستدان نه رده به  ی له خشانه و نه کک له یه: ( که دیان ڕایگه
وه کی کوردستانی ده یه ک ناوچه رکوک وه تیدا که میش  ووهی د خشه ، نه ستنیشان کرا
  تی موس به ر ویالیه سه له  که  میدی عوسمانییه دولحهب می سوتان عه رده ھی سه

دایه و که)کوردستان(  نووسراوه  وره کی گهھ رکوکیشی ت .(   
، و انک می عوسمانییه رده بۆ سه  وه ڕته گه ده  ی کوردستان که یه خشه و دوو نه ئه
ن بۆ  گه نرخترین به به و ترین وره کوردستان، گه  ووسراوهتی موس ن ر ویالیه سه له

تی موس  یهر ویال سه مادام له. ی شاری موسیکوردستانت و ییلماندنی کوردت سه
موس، دھۆک، (  ته و ویالیه کانی ئه واوی شاره ته  واته نووسراب کوردستان، که

باشووری     ر به سه و ییشاری کورد)  دیاله و انیرکوک، سلم ولر، که ھه
   .کوردستانن

 
میر محمد - االمیر الکوردی(رتووکی  په  ی)192(ڕه  الپه ز، له به مال نه دکتۆر جه

ی )51و 40(کانی  ڕه الپه  ی بهستن پشت به  بهداو ) میری کۆره(الملقب ب  -الرواندزي
سلمان سائغ،  ئاشووری ئراقیری  ی نووسه)ریخ الموصلأت(رتووکی  په

میرزا   ی ناسراو به لیفه دانانی حاجی خه  ی تورکی له) جیھان نامه  له: (نووسیوتی
ھا دانیشتوانی خودی  روه ھه: (ت کان، ده گومانه اکردنینی ئاشک بی خاوه له چه

 و ، تورکی بی کانی عاره دی، زمانهزمانی کور  له  وان جگه شاری موسیش کوردن، ئه
ی  کان زۆرینه م، کورده وته ی حه ده تای سه ره سه  ھا له روه ھه. زانن فارسی ده

کده-دانیشتوانی موسنا یان پھ.(   
بۆ   گره نه کی ھاشا ھه یه گه ، به دانیپداناوه) بی له میرزا چه(  لیفه حاجی خه  ی که وه ئه
زانای ناوبراوی تورک   کوردستانتی شاری موس، چونکه و لماندنی کوردتی سه

 نت کورد داده  ک دانیشتوانی شاری موس به الیه  و له ئاشکرا ئه  و به  ڕاشکاوانهزۆر 
مدا  وته ی حه ده سه  کان له کورده  که  ی کردووه وه باسی ئه  وه کی تریشه الیه  ، لهو
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ھا مژوونووسی ناسراوی  روه ھه.  یان پکھناوه-ی دانیشتوانی شاری موس زۆربه
مال  دکتۆر جه  که  ان شت کردووهم ھه  ی به کی، ئاماژه مین زه د ئه مه کورد، محه

کی مژووی  یه کورته(ی )25(ڕه  الپه  کی، له مین زه د ئه مه محه.  اسی کردووهز ب به نه
فۆن (ی  که می مژووه رگی چواره ی به بهستن پشت به  بهداو )کوردستان کورد و

ه یدا، سۆزێ ئه که می مژووه رگی چواره به  ر له فۆن ھامه: (، نووسیوتی)ر ھامه   کات
 مووی کوردن یش ھه- ناو شاری موسکی  خه:  و ئه) جیھان نامه(ر مژووی  سه
      ). ن که ئه  تورکیش قسه و بی عاره و فارسی  کوردی، به  له  بجگه  مانه ئه و

 
ی کورد  وه وریابونه(رتووکی  ی په)344- 343( کانی ڕه تحو، له الپه رجیس فه جه

ی )314- 313(کانی  ڕه و الپه که کوردییه  ی چاپه)1925-1900 سیاسی کیمژووی
و  پشت ئه لهزن  مه یاریتانی بهوت یگ ده تاتورک ئه: ( یتیونووس ی  که بییه عاره  چاپه

  لهی  نگ خواردویه په  هقڕم  ئه. دا شۆڕشگان ده  به  ئازوقه ک و و چه یه وه شۆڕشه
:  وه خوندهدا  وره گهنیشتمانیی نی  نجومه ندامانی ئه ئهم  رده به  له  که  وه قیه وتارکدا ته

م  ئه پشت له  ره ئینگلته  که  یه وه ئه  ووهکرد تر ئاۆزخراپی  که بارودۆخه ی  وه ئه
  زیان به ی وه بۆ ئه ھنا دهکار  کانی به کورده  میشه ھه  ره ئینگلته . یه وه انهڕووداو

و  )نس لۆره( کانی خۆی سیخوڕه  ره گشتیدا ئینگلته نگی جه  له. ین تورکان بگه
تورکیا   ، لهر نجه خه  وه پشته له و ن هشۆڕش بک .ن ھانیان بده ی وه بۆ ئه ناردی )نۆئیل(

. ن تکی جیاوازیان بۆ دروست بکه دان حکومه اننی به  ی سڤره یماننامه په  له.  ن بده
ھانیان  ن و ده کان ده ھۆزه  ک به چه  وه ته ھاتوونه  کانیان ئستا دووباره سیخوڕه

  تاکه و کلیلی موس یشکان کورده .وێ ی ده که وته نه و موس  ره هئینگلت. ن ده ده
تورکیا  ی وه بۆ ئهھن  کار ده به  م ھۆیه ئه  بۆیه. وتی ئراق نه  یشتن به ن بۆ گهڕگا

  ).بھن تی موس ویالیه   ناچار بکا واز له
  تاکه  وکان کلیلی موس کورده  ی که وه تاتورکی فاشیست به ی ئه و دانپدانانه ئه  

ی یکوردستانت کوردتیی وبۆ   کی تره یه گه وتی ئراق، به نه  یشتن به ن بۆ گهڕگا
کان  کورده  کات که ده  وه تاتورک باسی ئه ئه  شاری موس، چونکه ت و ویالیهواوی  ته

،  ته و ویالیه کانی ئه واوی شاره ته  لمنی که یسه ش ده مه ن، ئه-تی موس کلیلی ویالیه
  .       باشووری کوردستانن    ر به سه و ییکی کورد یه شارو ناوچه
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 کیی کورد مژووی وه وریابونه(رتووکی  ی په)569(  ڕه تحو، له الپه رجیس فه جه
ی  که بییه عاره  ی چاپه)515(  ڕه و الپه که کوردییه  چاپه ی)1925-1900 سیاسی

ال باسیان کرد ناوی  ردوو ھه  که  پرسی ناوی ئراق، پرسکی دیکه(:  یتیونووس 
  :گوتی،  کات که  وه لکۆینه رباس و به  هیت پاشا خست عیسمه  اهم خ ئه  یه که وته

خاکی   له  شکه کو به ، به بی خاکی ئراقی عاره  له  شک نییه بهتی موس  ویالیه
نزیک کی زۆر ی ریتانیا تاماوه بهتی   حکومه دهدا  دیکهکی یاداشت  له.  زیره جه

ی سای  یماننامه پهدواتر ، نابوو دانهراق ئ  لهشک  به  ی به-تی موس ویالیه
 ، موس له ناسراوه )سایکس پیکۆ(ی  یماننامه په   به  کهنسی  هڕ نگلۆ فه ی ئه)1916(
-کانی کوردستان داواکارییه  وهنسی،  هڕ ی فه ناوچهیخاته ناو  دهو  وه اتهک دهئراق جیا 

یمان  تانی ھاوپه هو تی دهبانگھش  به) ریف پاشا شه(دا )1919(سای   له  یش که
وه ئراق  له  موس وش له شی کرد، پشکه   ده  که یاداشته  چونکه  وه ته جیاکرا

 راق  خه و دانیشتوان  ان خۆیان بهڕۆژ  له ڕۆژێرگیز  ھهدانیشتوانی موسکی ئ
   ). وهزانی نه

وو رد بۆ ھه) نۆ پاشات ئینی عیسمه(رۆکی شاندی تورکی  ی سه و گوتانه ئه
لماندنی  بۆ سه  نرخه کی به یه گه ، به)24.7.1923(ی لۆزان  کۆنگره و کۆنفرانس

تی موس  ویالیه: (ت ده  کاتک که. تی موس ی شارو ویالیهیکوردستان و ییکوردت
  لمنی که یسه ، ده)نییه  وه ئراقه  کی به یهندی پوهھیچ  و  زیره جهخاکی   له  شکه به

 ر له ھه  زیره جه  ، چونکه کوردستان  له  شکیشه به کورد وخاکی تی موس  ویالیه
  لهو  ی ئه و قسانه ئه.   نیشتمانی کورد بووه خاک و ر  کو ئستاش ھه و تاوه وه کۆنه 

ئراق   شک له به  ی به- تی موس ویالیه  دواییانه ریتانیا تا به به  ی که وه به ک الیه
ئراق   ی له-ش موس)سایکس پیکۆ(یمانی  ش پهی تریک الیه  لهو،  زانیوه نه

ک له  ریه جیا بۆ ھه به) ندان ریف پاشای خه شه(ھا توانی  روه ، ھه وه جیاکردۆته
تی  کانی دانیشتووی ویالیه زانینی کورده ئراقی نه  ، خۆ بهموس وتی  ویالیه ئراق و

  تورکیان ئراق وکانی  نگشهی با وه رچدانه رپه ی به گه مووی به ش ھه  مانه موس، ئه
واوی  نیا ته ته نیاو  ته  ، بۆیه نییهوان  ھی ئه  )تی موس ویالیه(ته  و ویالیه ئه  ی که وه به

   !   کوردستانن    ر به سه کوردن وتی موس، خاکی  شارو خاکی ویالیه
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ی کورد  وه وریابونه(رتووکی  په ی)570- 569(  کانی ڕه له الپهتحو،  رجیس فه جه
  ی چاپه)515(  ڕه و الپه که کوردییه  چاپه ی)1925-1900 سیاسی کیمژووی

دوو  ر ھه ناوی نوی ئراق له  که رێبک  وه هب  ئاماژه ب ده(:  یتیونووس ی  که بییه عاره
دا  یازده ی ده سه  له  که  رگیراوه وه بی و ئراقی عاره می جه راقی عهئ یناو
. گووترا تی موس ده و ویالیه ی ئرانی نوێ وره شکی گه به  میان به هک یه. ھات کارده به

  بهین  بکهتی تاپۆی تورکی ر به ڕوه بهخشی  په  به  ئاماژه ر گه ئه  بسوود نییه
  ، که)16.10.1908( وتی ڕکهکاته  ده  که) ی کۆچی1310ری  فه ی سه5(رواری  به
 و ، کۆیڕواندز، ولر ، ھه  ڕانیهرکوک،  انی کهزاک قه  له) زوور شاره(  ڕوونی ده به

  ).ندا-تی موس ویالیه   لهمووشیان  ھه ر ھه و کفری پکدێ
وه بهی  یه و نامیلکه ی ئه گوره به تی به ڕر  زوور سه تی شاره تاپۆی تورکی ویالیه ر
 تحو رجیس فه کو مژوونووسی ناوداری کورد جه روه ، ھه ه- تی موس ویالیه  به

، شتکی  می بووه جه کی ئراقی عه یه تی موس پارچه ویالیه  وه کردهڕوونبۆمانی 
کی  یهندی پوهو ھیچ  می کوردستان بووه جه ئراقی عه  یزانین که و باش ده راشه ئاشکه

گشت  تی موس به واوی خاکی ویالیه واته ته ، که بووه نه  وه بییه ئراقی عاره  به
، شارو خاکی  ) یالهد سلمانی ورکوک،  ولر، که ، دھۆک، ھهموس(وه  کانیه شاره

       . کوردستاننباشووری     ر به سهکوردن و 
  

رتووکی  په ی)578(   ڕه تحو، له الپه رجیس فه تحو، جه رجیس فه جه  
  ڕه و الپه که کوردییه  چاپه ی)1925-1900 ی کورد مژوویکی سیاسی وه وریابونه(
کانی ئیمپراتۆری عوسمانی  سانامه م که یه: ( یتیونووس ی  که بییه عاره  اپهی چ)523(
کر  دیاربهی ) ایاله(رمی  ھهودا  له -   تدایه کی ره سهبوونی ش دابه مان ھه )1700(

ی ) ایاله(رمی  ھه و ) ئورفه موس وکر،  دیاربه(ر پارزگاکانی  سه به  بووهش  دابه
  ). سرا غداو به به: ر پارزگاکانی سه به  بووهش  هداب ش)بی ئراقی عاره(

ر  سهدا )1700( سای  لهزگای موس ی تورکی عوسمانی پار ی سانامه گوره به
پارزگاکانی   وکاتیدا له بیش له و، ئراقی عاره بووه) کر دیاربه(د  رمی ئامه ھه    به
    ر به سهکوردی و کی شاری موس شار  واته ھات، که پکده) سرا غداو به به(

  به ب و عاره  کی به یهندی پوهو، ھیچ   بووه) تی موس ویالیه(باشووری کوردستان 
ی یتکی کورد ویالیه    ر به سهک  الیه  له  و شاره ئه ی وه ر ئه به له،  بووه نه  وه ئراقه
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  سرا به غداو به نھا پارزگاکانی به ی عوسمانی ته سانامه  وه ی تریشه الکه و، له بووه
تی موسی  باسی شاری موس یاخود ویالیه کات و، ژمار ده ھهبی  ئراقی عاره

      !  ئراق  شک له کو به وه  کردووه نه
 

رتووکی  په ی)615(   ڕه له الپهتحو،  رجیس فه جهتحو،  رجیس فه جه
  ڕه و الپه که یهکوردی  چاپه ی)1925-1900 سیاسی کیی کورد مژووی وه وریابونه(
و  تی تورکیش له تا حکومه ھه(:  یتیونووس ی  که بییه عاره  ی چاپه)555(

دانیشتوانی موس : ت کانی کرد ده وه ته ی نه ه شی کۆمه ی که پشکه یه یاداشتنامه
وه ب نه عاره  ت خۆیان به قه ی دانیشتوانی شاری  زۆربه. ئراق  ش له به  یان به  زانی

 ت زۆربه تورکن، دواتر ده د وکورموس ه چه ڕه به انزۆری ره  ی ھه تورکن،  ک
   ).زان وێ تورکی ده سکیش له موو که و ھه ش گومانی تدا نییه مه ئه
کانی  وه ته ی نه ه کۆمه  تی تورکی بۆ حکومه  ی که یه و یاداشتنامه ی ئه گوره به  
  کانی باشووری کوردستان، چونکه ارهش  له  ککه ، شاری موس یه  وه رزکردۆته به

داده تا حکومه ره سه ت که تی تورکی دانیپزۆری دانیشتوانی شاری   ره ی ھه زۆربه  ن
 ره سه   ک به یه ھیچ متمانه. تورکن کورد وموست، چونکه تورکییه  رژمکان ناکر  

 رد وکو(رتووکی  ی په)140-139(  ڕه الپه  ان لهاستین ئارشاک ساف یرکه سه
کی  رژمرییه ئستا سه تا: (کات کانی تورکان ده رژمره دا چۆن باسی سه)کوردستان

درژی  به  ندی ئۆرۆدۆنکیان، که فه گابریل ئه.  کراوه تورکیادا نه  رکوپک له و ڕاست
ھا  روه ھه) باب العالي(رگای بند  یاسایی دسۆزی ده ڕاوژکارکیچل ساڵ 

 که له وه  بۆی گامه) 1913- 1912(، سانی  ش بووه وه ره زیری ده ناتۆرو وه سه
: کرد  مجۆره رژمری گشتی دانیشتوانیان به کان سه دا تورکه)1914(سانی پش  
 یان له%)25(و  کان ی تورکه ر ژماره سه  خسته یان ده که گشتییه  ی ژماره%)25(
ۆریهکانی تری دانیشتووی ئ وه ته و نه ز گه ڕهموو  ی ھه ژماره    که. شکاند ت داده یمپرات

  دا دوای ھاتنه)1927(سای   له  رژمریی که م سه که ی یه رباره بیرو بۆچوونیم ده
دا )1923-1911(نوان  کان له تورکه: کۆماری کرا پرسی وتی ڕژمیرکاری  سه
ر  سه  یان خسته%)50(رژمرییان کرد  سه  که  مجاره وتا، ئه یان ل فه نده وه ئه

ر  گه ئاخر ئه). کانی تر داشکاند وه ته ی نه ژماره  یان له%)50( و کان ی تورکه هژمار
  نده رچه ک، ھه ڕی خه جگای باوه  بنه بت، چۆن ده  یه مشوه کانی تورک به رژمره سه
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  کانی تر وه وه ته دژی نه کرێ له مان شت ده ئرانیش ھه بی و عارهوتانی   دنیاشم له
کانی  بۆچوونه کان و ی قسه وه کردنهڕاستاتر پشت بۆ زی .دژی کورد ت له تایبه به

نجامی  ستکاریکردنی ئه ده  ت به باره ، سهئۆرۆدۆنکیان ندی فه گابریل ئه
ری  ر نووسه به ینه به نا ده ری کوردستان، په تانی داگیرکه وه کانی ده رژمریه سه
رتووکی  په  له  ی که).Fochler Hauke G. (گی  ر ھاوکه مانی، فۆشله ئه
ی کوردستانیان  تانه وه و ده ئه: (دا نووسیوتی)ت وه لکی ب ده کان، گه کورده(

  ھا ڕهجۆ  قرسنن، یا به ی کورد ده کیی ژماره مه ڕه ھه  ، یا به شکراوه ردا دابه سه به
مال  دکتۆر جه –ن  خه ی پش چاو دهڕاستی  کی زۆر دوور له یه و ف ژماره که ه ته
   ).241ی، ل که شۆڕشه کوردستان وز،  به نه

 
دوو   تی موس له ی ویالیه کشه(رتووکی  ی په)35(  ڕه الپه  د، له حمه لی ئه وزاد عه نه

و تورک  کورد(ناونیشانی  وتارکدا به مید له  بدولحه عه: (ت ، ده)سلمانیدا ی ڕۆژنامه
دا )2(  ڕه ، الپه) وه ژیانه( ی ڕۆژنامهی - 17-  ژماره  له  که) ناژین  وه رگیز پکه ھه
ری  ی ھونه خانه  له  پدراوه ڕگاو  خۆی تورکه  بری که فائیق سه: نووست ده

 جوگرافیا له و کان وه ته زانستی نه  ت به ایبهرانی ت گه له پیشه  ککه و یه سۆربۆن
تی  یهیشتوانی ویالدان: کات ھا باس ئه تی موس دا وه باسی ویالیه  رتووککدا له په 

م  ئه  تی کورده، میلله    ر به سهزۆری   ره ی ھه زۆربه و کی گشتی یه شوه موس به
  ).  ڕو شۆڕدابووینه شه  ت له حکومه  به ر رانبه بهم  رده ھه  سوره جه  ته میلله
واوی  ته تی موس به و ویالیه بری تورک، شار ی فائیق سه که رتووکه ی په گوره به

و  کو ئه روه ھه  باشووری کوردستان، چونکه  شکن له به کورد وخاکی   وه کانیه شاره
تی موس  دانیشتوانی ویالیه  زۆری  ره ی ھه کات زۆربه باسی ده  تورکه  ره نووسه

کانی  تی شاره تایبه به  ته و ویالیه بکردنی ئه عاره وکی به موو ھه ڕای ھه ره کوردن، سه
  .     و دوو پارزگایه وروپشتی ئه کانی ده چهناو و رکوک موس و که

  
 کورد و(رتووکی  ی په)26(  ڕه الپه  کر، له بوبه د عوسمان ئه حمه دکتۆر ئه  

 -  رچاوه ندێ سه پی ھه به: (، نووسیوتی)ه وتارکی مژووییدا کۆمه  کوردستان له
تی  حکومه ریتانیا و بهان نو دا له)1919(یلولی  ئه  ی له نھنیه   وتننامه ڕککهو  ئه
.. نیین خۆ ربه سهزراندنی کوردستانی  تورک دژی دامه: (یگوت را دهتس نبۆل به سته ئه
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کر،  بوبه د عوسمان ئه حمه دکتۆر ئه  وه).  تکی داب بۆ موس پویسته وه ک ده وه  که
  ی بهستن ت بهپش  بهو )ئاشتیدا می رده سه  لهکوردستان (رتووکی  ی په)15(  ڕه الپه  له
ۆتامیا له(رتووکی  په   ریتانی له ی کۆمیسیاری بای به)1920- 1917نوان  میسۆپ

: نووسیوتی  دات که سر ھنری ھوارد ده  به  ، ئاماژه)ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆن(ئراق 
و میری  ره نوان ئینگلته له  ئارادابوو، که  له  وه ری ئه گه یمانکی نھنیدا، ئه په  له(

تورکیا   ، کهوتن ڕکهدا، وا )1919یلولی  ی ئه12(  نبودا واژۆ بکرێ له سته ئه
تکی  وه ک ده وه  کات، که نه خۆ ربه سهستی دروستکردنی کوردستانکی  رھه به

  ). زرت تی موس دابمه ی ویالیه وه ره جیاکه
سر ھنری و کر بوبه د عوسمان ئه حمه ی دکتۆر ئه نهناو نووسی ی ئه گوره به  

دژی پکھنانی کوردستانکی ک  نهتی تورک  حکومه  کهوت  که رده بۆمان ده، ھوارد
تکی داب بۆ موس  وه دهزراندنی  دامه  پیان وابووه  کو به،  بووه نه خۆ ربه سه

تی  واوی خاکی ویالیه بن ته ر دنیا نه گه ریتانیا ئه به تورکیا وبگومان .  هیشپویست
رگیز قایل  ، خاک و  نیشتمانی کوردن، ھه وه یشه- شارو پارزگای موس  موس به

تی  واوی خاکی ویالیه ر ته سه له خۆ ربه سهتکی کوردی  وه ی ده وه بوون به ده نه
  ته وه و ده ئه ی وه ر ئه به له. زرت بۆ کورد دامه )باشووری کوردستان(  موس واته

ی  گوره به نبوو زراندنی نه دژی دامه ریتانیا به تورکیا و  ی که ییهخۆ ربه سه
-شاری موس  به  وه گرته تی موسی ده ویالیهخاکی واوی  ته یان،ی نوان که وتنه ڕکه
واوی  شاری موس و ته  وانیش پیانوایه ئه  نت که یه گه ده  وه ش ئه مه ، ئه وه یشه

ھا  روه ھه. کوردستان خاکی    ر به سه کورد ونیشتمانی   له  شکه به  که ته خاکی ویالیه
کانی  ھۆکاره(رتووکی  ی په) 107- 106(کانی  ڕه الپه  الم ناوخۆش، له سه  ک له ریه ھه

  ت، له ال عززه حمودی مه و، مه)وه بییه ئراقی عاره  تی موس به لکاندنی ویالیه
تی  ی سیاسه ته ناو مه تی کوردستان له حکومه(رتووکی  ی په)157- 156(کانی  ڕه الپه
دا به ه کانی به زیری کۆۆنییه رچ، وه وینستۆن چه: (، نووسیوتی)ریتانیا   ریتانی ب

ریا  که سر پرس زه(می  دا، وه)21.6.1921( وتی ڕکهی )201(  ی ژماره بروسکه
  ی ژماره نامه گه ی به گوره غدای به به  ریتانی له ی کۆمیسیاری بای به)کۆکس

)F.O, 371, 6346(ی ژماره بروسکه  له  ، که وه ته دا داوه  )کهی )196وتی ڕ 
تکی  وه زراندنی ده ی دامه بیرو مشکمدا ونه  له: ( دا، بۆی نووسیوه)24.6.1921(

 وان یه له ھه) حاجز(دابب  ی ناعارهز گه ڕه  له  بی میسۆپۆتامیادا که عاره تورکیا و  ن
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ی )103(  ڕه الپه  ئۆلسۆن، له رت ڕۆبه ش مان شوه ھه به). پکدت) کوردی(
 ئینگلیز ووستی  ھه  ت به باره دا، سه)عیدی پیران شخ سه ڕینی ڕاپه(رتووکی  په

  کورد له  ت به و تایبهخۆ ربه سهتکی دابی  وه زراندنی ده ڕ دامه مه کان له تورکه
کانی  ییهزیری کۆلۆن رچ، وه وینستۆن چه: (باشووری کوردستاندا، نووسیوتی

دا بۆ سر پرسی کۆکسی کۆمیسیاری بای )13.6.1921(وتی  ڕکه ریتانی له به
زراندنی  ڵ پرسی دامه گه ھشتا له) رچ چه(و  ئه  غدای نووسی، که به  ریتانی له به

 ب و عاره  پشبینی بۆ کرابوو که  قاھیره  ک له روه ، ھه)بۆ کورد(  وتکی ناوبه
ھۆی  ناب به  ئمه  دام که ڕه و باوه له: ھا نووسیبووی روه ھه.  وه تهک جیاکا یه تورک له

ی  گوره به). ین الده  ته م سیاسه له  کی دیکه ر ھۆیه ر ھه به کان یان له به گوشاری عاره
ی  کۆنگرهم  وو ھه م ئه ھه  که   وه بته رچ بۆ کۆکس بۆمان ساغ ده ی چه که نووسینه

واوی  ته له  بووه ھه خۆ ربه سهتکی کوردی  وه زراندنی ده دامه  ڕیان به ش، باوه قاھیره
   . تی موس ویالیه

 
دراسة سیاسیة حول إحتالل (رتووکی  ی په)140(  ڕه الپه  الم ناوخۆش، له سه

یرانی  ی مانگی حوزه که وه کۆبوونه   کات له ده  وه دا، باسی ئه)وتقسیم کوردستان
دا، بیاردرا کوردستان دابه به تورکیا و ئراق وی نوان )1926(سای  ش  ریتانیا

م دوای دۆڕاندنی  نا، به شکی خۆی داده به  تورکیا به  ی که وه ڕای ئه ره بکرت سه
 و داگیرکردن بوون بهڕازی(مان  نیهو قوربا ئه: (یگوت ، تورکیا ده  یه و پارچه ئه

تی  دۆستایه  به ر رانبه به) لیزئینگ ب و عارهن  الیه تی موس له شکردنی ویالیه دابه
   ).ڵ ئراقدا گه ئاشتی له ئینگلیز وڵ  گه له

و  داگیرکردن وان به بوونی ئهڕازی  کات که ده  وه تی تورکیا باسی ئه حکومه  کاتک که
ب،  عاره ئینگلیز ون  الیه له) تی موس ویالیه(شکردنی باشووری کوردستان  دابه

  یه گه میاندا بوو، به ڵ دووه گه ئاشتی له و انمی که ڵ یه گه ی لهت دۆستایه  به ر رانبه به له
تورکیا باسی   ، چونکهتی موس ی شارو ویالیهیکوردستانت و ییبۆ کوردت
ش  مه ، به وه به عاره ئینگلیز ون  الیه کات له ده  ته و ویالیه شکردنی ئه دابه و داگیرکردن
  وه،  کان بووه ھی ئینگلیزه نه ب و عارهھی  س نهتی مو ویالیه  وت که که رده بۆمان ده

وه تورکه  شزانین که ده  سای  لهوان  کو ئه نین، به  ته و ویالیه نی ئه کانیش خا
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    ر به سه و  کوردهتی موس ھی  ویالیه خاکی  ، بۆیه دا داگیریان کردووه)1516(
                                . کوردستانهباشووری 

 
دراسة سیاسیة حول إحتالل (رتووکی  ی په)112(  ڕه الپه  الم ناوخۆش، له سه

-1539(کی عوسمانی سانی  یه نامه گه به  له: (دا، نووسیوتی)وتقسیم کوردستان
تی  باکوور ویالیه  له:  دیاریکردووه  یه مشوه تی موسی به سنووری ویالیه دا)1540
خۆرئاوا   غداو له تی به باشوور ویالیه  زور، له شارهتی  ت ویالیه خۆرھه  کر، له دیاربه
  ). یقهڕتی  ویالیه

  ، شاری موسم ھه ی شازده ده ڕاستی سه ی ناوه عوسمانیه  نامه گه و به ی ئه گوره به
، بۆمان  ته و ویالیه ختی ئه پایته موس وتی  ویالیه    ر به سهکو شارکی  وه
  نامه گه و به ئه  ، چونکه بووه نه  وه ئراقه  به ب و عاره به کی یهندی پوهوت ھیچ  که رده ده

ستنیشان  تی موس ده سنووری باشووری ویالیه  غدا به تی به ویالیه  عوسمانییه
،  ک جیا بووینه یه دوو خاکی له ت و ویالیهدوو   غدا به موس وواته  کات، که ده
دا )1516( سای  لهکان  عوسمانییه  که  مان کردووه وه ھا پشتریش باسی ئه روه ھه

کوردستان بوو،   ر به سه کوردی وتکی  ویالیه  یان داگیرکرد که-تی موس ویالیه
. ھات زوورو موس پکده تی شاره ردوو ویالیه ھه  وکاتیش باشووری کوردستان له ئه
اکی تی موس، شارو خ کانی ویالیه واوی شاره ته  وت که که رده ش بۆمان ده مه به

  .    باشووری کوردستانن
  

رۆک کۆماری ئستای ئراق و  سه، بانی دین نورو تاه حوسامه الل مام جه
  ی که کیه و پشه ی ئه)1(ڕه  له الپهکتیی نیشتمانیی کوردستان،  سکرتری گشتیی یه

 رگانی وه  له) تی موس ی ویالیه کشه(رتووکی  ی په که کوردییه  رگدراوه بۆ وه
ی  ردا کشه وھه جه ی موس له کشه: (ت لی نووسیوه، ده د شاکه مه مامۆستا محه

زوور  تی شاره ی موس ناوی ویالیه که ته کوردستانی باشوور بوو، که پشتر ویالیه
ن  الیه ش له زووره ی شاره ته و ویالیه ئه. رکوک بوو شی شاری که که خته بوو، پایته

دهوه ب تی عوسمانلیه وه ده کانی  موو مژوو نووسه دی ھه شایه نرا به ه کوردستان دا
  ).ناونرابوو) قاموسی االعالم(ی عوسمانلی که به  نسکلۆپیدیاکه ئه عوسمانلی و
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تی موس  ناوی پشووی ویالیه  ی که وه الل، به کانی مام جه ی قسه گوره به
نسکلۆپیدیای عوسمانی  هپی ئ زووریش به تی شاره ، ویالیه زوور بووه تی شاره ویالیه

شاری موس   واته ، که کوردستان ناوبردراوه  کان به عوسمانییه  و مژوونووسه
.  باشووری کوردستانه    ر به سهواو کوردی و  ، شارکی ته که ته ختی ویالیه کو پایته وه

کو  کرت وه ی مژوونووس و ئینسکلۆپیدیای عوسمانی، ده و دانپدانانه ئه  بۆیه
لماندنی کوردتیی و کوردستانتیی شاری  کاربھنرت بۆ سه خدار به کی بایه یه گه به

  .     که ته واوی ویالیه موس و ته
 

أقلیم (رتووکی  ی په)152(  ڕه الپه  د، له مه لیل ئیسماعیل محه پرۆفیسۆر دکتۆر خه
  ی بهنست پشت به  بهداو، )کوردستان العراق دراسات فی التکوین القومي للسکان

مسألة الحدود بین الترکیا والعراق (تقریر عصبة االمم (رتووکی  په  ی)24(ڕه  الپه
ی دکتۆر فازل حوسن، )مشکلة الموصل(رتووکی  ی په)76(ڕه  و الپه)1925لسنة 

ت پاشا  عیسمه: (بێ رده ده  یه مشوه تی موس به ر ویالیه سه کان له بۆچوونی تورکه
له   بووه نه شک رگیز به ش ھه م دواییه تی موس تا ئه ویالیه  هک  وه کردهڕوونی  وه ئه

سایکس (ی  یماننامه قی په ده  ھا پشتی به روه ، ھه بووه  زیره جه    ر به سهکو  ئراق، به
  له) ریف پاشا شه(ن  الیه کانی کوردستان له تییه تایبه  ڵ داواکارییه گه ست، له به) پیکۆ

تی موس  ویالیه  وکاته کان کراو ئه سوندخۆره  ش به کهپش  دا که)1919(سای 
نسی  ره فه ریتانی و بهی به ئینسکلۆپیدیاکانی ستن پشت به  بهئراق، دیسان   جیابوو له

  ). ئراق  له  تی موس جیابووه ویالیه  تیایاندا ھاتووه  که
وو رد اندی تورکی بۆ ھهرۆک ش ی سه)ت پاشا عیسمه( و کان بۆچوونی تورکه

تی  ویالیه  ی که وه سویسرا، به  دا له)24.7.1923(  ی لۆزان له کۆنگره و کۆنفرانس
  که  زیره تی جه ویالیه  له  شک بووه و به بووه نه  وه ئراقه  کی به یهندی پوهموس ھیچ 

کو دوو  وه  ش که)سایکس پیکۆ(ی  یماننامه ھا په روه ، ھه تکی کوردی بووه ویالیه
کردنیشی  ڵ ئاماژه گه ، له ئراقی کردووه موس ویری  نیشتمانی جیا سه دوو خاک و 

لماندنی  نرخی سه به و ن گمه ی ده گه نسی، به ره ریتانی و فه بهئینسکلۆپیدیاکانی   به
  .  ن- تی موس ی شارو ویالیهیکوردستانتکوردتیی و 
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أقلیم (رتووکی  ی په)154(  ڕه الپه  د، له مه لیل ئیسماعیل محه دکتۆرو پرۆفیسۆر خه
  ی بهستن پشت به  بهداو، )کوردستان العراق دراسات فی التکوین القومي للسکان

مسألة الحدود بین الترکیا تقریر عصبة االمم (رتووکی  په  ی)28- 27(کانی  ڕه الپه
مژوویی،   ی جوگرافی خشه ی زۆر نه گوره به: (نووست دا ده)1925والعراق لسنة 

 ڕگای  گاته کو ده تاوه  دیجله ڕووباری تی ڕۆژھهشی  به  له  یهبریتیان کوردست
سکی  ته ھا ئه روه بردرن، ھه ئراق ناوده  کانی باشوور به م ناوچه کرماشان، به
  ، ئراقی به)1913(بۆ سای   وه ڕته گه ده  تی عوسمانی که وه مژوویی ده

    ). سرا دیاریکردووه به غداو کانی به ته کانی ویالیه ته حکومه
  له  تی عوسمانی، که وه ی ده که مژووییه  سه ته ی ئه ستنیشانکردنه و ده ی ئه گوره به

،  وه کانیه واوی شاره ته تی موس به ویالیه  لمن که یسه ، ده رچووه دا ده)1913( سای
ریش ھیچ ی تک الیه  له،  خاکی کوردستان بووه کورد ونیشتمانی  ک الیه  له

  وکاتی له بی ئه کو ئراقی عاره به.  بووه نه  وه ئراقه  به ب و عاره  کی به یهندی پوه
  . ھات پکده  سرای شیعه و به غدای سوننه کانی به ته ردوو ویالیه ھه
 
کانی  ڕه الپه  ی کوردستان لهرۆکی پارتی پارزگاران ر سورچی، سه جم عومه نه

ما بعد عام ) کوردستان الجنوبیة(ر والیة الموصل مصی(رتووکی  پهی )31+38(
ن  هالی له  که ، وه ی بوکردۆته- تی موس ویالیهی  خشه دوو نه ،دا)2000

 و رکوک ولر، که ی موس، دھۆک، ھهکان شاره و کشراون  وه کانه عوسمانییه
  ). خۆ  گرنه سلمانی ده

 کشراون  وه کانه یهین عوسمان الیه کاتی خۆی له  ی، که یه خشه و دوو نه ی ئه گوره به
  که ی وه بۆ ئهن  گه ، به وه ته ر سورچی بوکراونه جم عومه ر نه ن نووسه الیه له  ،و

، شارو  دا ناویان ھاتووه  وه ره سه  له  ی که و شارانه واوی ئه ته تی موس به ویالیه
،  باشووری کوردستانهر  تی موس ھه ویالیه. کوردستانن    ر به سه کوردن وخاکی 

  تی موس نووسیویانه ی ویالیه خشه ر نه سه کان خۆیان له تورکه  ت که تایبه به
       . دا دانراون شه و به کۆتایی ئه  له  کان خشه نه. کوردستان

    
ه  مژوودا، له  ی دکتۆرا له گری بوانامه بار قادر، ھه دکتۆر جه     وتارکی خۆیدا ب

السیاسات الحکومیة بحق الکورد في کرکوک خالل العھد (ژر ناوی  له بی ره زمانی عه
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ی گۆڤاری )14(ژماره  ی )216-185(کانی  ڕه ، که له الپه)1958-1921الملکي 
م  که یه  مال، له فا که مسته: (دا، نووسیوتی)194(ڕه  و، له الپه وه ته رکوک بوکراوه که
  :که  وه کرده  وه ر ئه سه ختی له دا، جه)31.12.1919(له   ره نقه ردانی خۆیدا بۆ ئه سه

ستی  ژر ده ڕاستی له به  که  وه گرته ده  و خاکانه موو ئه سنووری تورکیا ھه
دا بوون تا ھزه ریای  نار ده خای که  ش له و سنووره ست، ئه ئاگربه ڕۆژی کانمان

  اتریش بهداو دو نتاکیه ئه  ، بهکات و دهست پ ده  وه رۆنه نده سکه نداوی ئه باشووری که
 و فورات ڕووباریناری  که  گاته ده تا و وه قتمهھۆی ھلی ئاسنی  به و ب له حه

زوورو  و دره ره به  ڕوات ی باشووردا ده  ئاراسته  به  وه رابلس، لره باشووری جه
 و رکوک موس، که  کانمان له خاکه ناو  وه دته و ت الی خۆرھه  کاته اشان روودهپ

ناپارزرن،   وه کانی خۆمانه کداره چه  ن ھزه الیه له  وه کرده به  و سنوورانه ئه. سلمانی
. جن کورد تیدا نیشته تورک و  خاکی خۆمان که  بریتین له  و ناوچانه کو ئه به
دون  بی ده ره عا  به  دا برایانی ھاوئایینمان که و ھله باشووری ئه  ھا له روه ھه

خاکی   به  و سنووره نو ئه  ونه که ده  ی که و خاکانه واوی ئه ته  ئمه. جن نیشته
  ). وه شکی ل داببدرت یان جیا بکرته ، ناکرت ھیچ بهو زانین خۆمانی ده

ی  که کو سنووری والته شۆڤینی وه و تاتورکی فاشی مال ئه که  ی که هو سنوور ئه
ی یکوردستانت کوردتیی ولماندنی  بۆ سه  که یه گه ، به ستنیشانی کردووه خۆی ده
کانی موس،  شاره  کات که ده  وه و باسی ئه ئه  رکوک، چونکه که موس وشاری 

م باسی  ژیت، به تورکی تدا ده کورد و  چونکه  وانه سلمانی خاکی ئه رکوک و که
تی  ی ویالیهناو  که  بووه نه  و خاکه نی ئه ب خاوه عاره  ، چونکه کردووه بی نه عاره

باشووری   کات له تاتورک باسی ده مال ئه کو که روه ب ھه کو عاره ، به موس بووه
ش بۆمان  مه ژین، ئه تی موسدا ده باشووری سنووری ویالیه  دا واته و سنووره ئه

واوی  تهشارو  ر  سه کیان به یهندی پوهب و ئراق ھیچ  عاره  که    وه کاته ڕوون ده
  .  بووه سدا نهتی مو ویالیه

 
جگری  کوردستان وی پارتی دیموکراتی )14(رپرسی لقی  و گۆران، به سره خه

زگای موسکورد له(رتووکی  ی په)12(  ڕه الپه  ، له پار  زگای موسبهداو، )پار  
ناوی  ن زانکۆی موس به الیه له  بی که کی عاره یه رچاوه سه  به ستنی پشت به

کی  یه خشه و، نه رچووه دا ده)1922، الموصل 4رية المجلد موسوعة الموصل الحضا(



636    شاری موس  ییکوردستانتمژووی 

می  رده بۆ کۆتایی سه  وه ڕته گه ده    یه خشه م نه وه، ئه ی بوکردۆته- تی موس ویالیه
: کانی ، شاره رگیراوه وه) 1912(تی موس سای  ی ویالیه سانامه  لهعوسمانی و 

تی موس  ویالیه  واته  ته و ویالیه ئه، )دھۆک سلمانی وولر،  رکوک، ھه موس، که(
وه شه و به کۆتایی ئه  له  که خشه نه). پکدنن) کوردستانی باشوور(         . دا دانرا

ن  الیه و له تی موس بووه رمی ویالیه فه ی ڕۆژنامه  ی موس، که سانامه
ی  که ته یالیهی گرنگی وڕووداوو  رمان، زانیاری ، گشت فه چوو رده ده  وه کانه عوسمانیه
ی )1912(ی سای  ، ژماره دا بووه)الوقائع العراقیة(شنی  چه  کردو له تۆمار ده

، پمان  وه ی بوکردۆته-تی موس ی ویالیه خشه نه  ی موس که سانامه
و ھیچ  بووه خۆ ربه سهواو  تکی ته تی موس ویالیه ویالیه  ت کهن یه گه ڕاده
  بوونی ئراقتی  وه ده وکات ئه(  بووه نه  هغداو تی به ویالیه ب و عاره  کی به یهندی پوه

 کانی تری باشووری کوردستان له کو شاره یش وه- ھا شاری موس روه ھه.  )بووه نه
  ش که- ، شاری دیالهو ستی عوسمانی بووه ی ژرده- تی موس سنووری ویالیه 

غدای  تی به سنووری ویالیه و  ت سه ژر ده له  باشووری کوردستانه    ر به سهشارکی 
تی  جیایی ویالیه و ییخۆ ربه سه. داگیرکرابوو  وه هب ره ن عا الیه له  ، چونکه ب بووه ره عا

و  ئه  لمن که یسه ، ده)سرا غداو به کانی به ته ردوو ویالیه ھه(بی  ئراقی عاره  موس له
ر  سه و  کوردهش خاکی -اری موسا شنویاند له  وه کانییه واوی شاره ته به  ته ویالیه

  .  کوردستانهباشووری     به
 
شی جوگرافیای کۆلیژی  به  ر له تیده ، مامۆستای یارمهمه خورشيد هد حوئاف کتۆرد

شی جوگرافیای  به  زا تۆفیق تالیب، مامۆستا له غداو، دکتۆر جه ئادابی زانکۆی به
مؤتمر (ژر ناوی  شیاندا له ھاوبه وتارکی  کانی زانکۆی سلمانی، له مرۆییه  زانسته

وبولتيكية لوزان مؤتمر تقسيم كوردستان ی گۆڤاری )1(  ژماره  له  دا که)دراسة جي
ویانه وه ته دا بوکراوه)سردم العربي( رۆکی شاندی  ت ئینینۆ، سه عیسمه: ( ، نووسی

رگیز  تورکیا ھه  کرد که وه ی به ، ئاماژه)1923(ی لۆزانی سای  تورکی بۆ کۆنگره
  ر ھۆکاره به تی موس بۆ ھیچ وتکی تر، له ویالیه  گرێ له ست ھه ناتوانت ده

 و کان کان، ئابوورییه ، جوگرافییهکان کان، مژووییه هڕامیارییکان،  تنۆگرافییه ئه
رژمری تورکی کۆی  ی دوا سه گوره به: کان تنۆگرافییه ئه  ھۆکاره. کان ربازییه سه

ری  کۆچه) 17.000(ڵ  گه س، له که) 503.000(  گاته تی موس ده هدانیشتوانی ویالی



637 شاری موس  ییکوردستانتمژووی                                                 

+ سلمانی  62.000 = ی کورد ژماره:  یه مشوه تورکمان، به کورد وب،  ره عه
 )دھۆک+وا ینه نه(موس  104.000) + ولر ھه+ رکوک  که(رکوک  که 97.000

تی موس،  یهویال  ی تکای کورد له س ژماره که 281.000 =ئزیدی  18.000+
+ 8.000رکوک  که+  28.000کانی موس  قه سنجه  ب له ره عه 43.210  به ر رانبه به

  ). 7.210سلمانی 
ی  گوره به: (ت ت ئینینۆ ده کاندا، عیسمه ئابوورییه و جوگرافی  ھۆکاره  ھا له روه ھه

ن  وه ره ی جیاکه، سنوور)وا ئاووھه و تۆبۆگرافی(کان  جوگرافییه  یهڕاستی ی نوا
 –کحول  چیای مه –مرین  شانی چیاکانی حه شانبه  وه بته ئراق درژ ده و نادۆڵ ئه

 تی موس له و ھه، ویالیه و باکووری ئه ره به. نگال چیای شه –رسار  دۆی سه
شک  رگیز به تی موس ھه ویالیه. چت نادۆڵ ده ئه  زۆر له  وه جوگرافییه ڕووی

.  زیره وتی جه  له  شک بووه کو به ، به بی ناسراوه ئراقی عاره  هب  ی که وه له  بووه نه
ھا  روه ھه. ی سنووری ئراق وه ره ده  وته که ده  وه مژووییشه و جوگرافی ڕووی له
 دارخورما ناڕوت له  ی که وه ی ئه گوره ئراق، به وای  ئاووھه  له  شکیش نییه به

الی  ئانادۆڵ له  رزی جوگرافی که مه  واته هتکریت، ک –باکووری ھی کفری  
 –کحول  چیای مه –مرین  ھی چیای حه  وه ئه  وه کاته ئراق جیاده  له  وه باکووره

 ش ندی که تمه مان تایبه ھه  که  ه-تی موس وێ ویالیه باکووری ئه  ، وه نگاله چیای شه
 له  وه ندییانه تمه و تایبه ئه ڕووی  له  غدا جیاوازه م به ، به یه نادۆی ھه جوگرافی ئه و
  ). نادۆڵ ئه موس و 

چیاکانی : ( که  وه کاته ده  وه ر ئه سه خت له کانیدا جه قسه  ی  ڕژهد  ت ئینینۆ، له عیسمه
ن  وه ره ی جیاکهرز نگال، مه چیای شه –رسار  دۆی سه –کحول  مه –مرین  حه ی نوا
تنۆگرافی،  کردنکی ئهچاو ڕهموو  ھه  وور لهد ی وه ر ئه به لهئراق،  و نادۆڵ ئه

و دوو  نوان ئه له  ن که وه دروست ده ره ، ھکی جیاکه ڕامیاری ئابووری وجوگرافی، 
پشنیاری   ئمه  ی که یه و ھه ئه. لک جیاوازن  وه سرووشته ڕووی  له  دا که یه ناوچه

کی  یه وه ره ھا جیاکه روه ایی، ھهی چی زنجیره  بریتین له) مرین چیاکانی حه(ین  که ده
  ).  ردوو وته ، ھکی ستراتیجی نوان ھه و ئراقه تورکیا وسروشتی نوان 

ئراقی   تی موس له ی ویالیه وه ت ئینینۆ بۆ جیاکردنه عیسمه  ی که و ھۆکارانه ئه
تی موس یاخود باشووری  ویالیه  خات که ریده باسی کردوون، ده  وه بییه عاره

 ئابووری و، مژوویی، جوگرافی،  ڕامیاریتنۆگرافی،  ئه   ر ھۆکاره به کوردستان له
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مرین،  ھا ئینینۆ چیاکانی حه روه بی، ھه ڵ ئراقی عاره گه ک جیان له یه کان له ربازییه سه
تی  ی نوان ویالیه وه ره سنووری جیاکه  نگال به رسار، چیای شه کحول، دۆی سه مه

  لهمرینیش  چیاکانی حه  زنجیره  کهنت،  داده) ئراق(غدا  به تی ویالیه موس و
 ن بۆ شاری موس110(ی  نزیکه  یه) تحه فه(ی  شارۆچکه  کهنزیکترین شو (

شک  به  تی موس نه ویالیه  واته که.  ی موسشارباشووری    تهو که ده کتر کیلۆمه
،  بووه ھه  وه بییه عاره   ته وه و ده به کیشی یهندی پوهھیچ   ھا نه روه ھهئراق   لهبووه 

سنووری خاکی ئراق   ی که و شونه دووربت له  نده وه ئهشاری موس   کهت  تایبه به
سنووری   ی که و ھه باکووری ئه  وته کهب کۆتایی پدت و  وه الی باکووره هل

ک بۆ  یه گه به  بته ش ده وه ئه  ، بۆیه وه کاته کتر جیاده یه  له  که ته ردوو ویالیه ھه
تی  کانی تری ویالیه واوی شاره ته موس وی شاری یکوردستانت کوردتیی و

موس.       
 

 خۆ ربه سهتکی کوردی  وه ده(رتووکی  ی په)48(کانی  ڕه الپه  رمیانی، له ئاسۆ گه
کان،  ری عوسمانییه ی نونه سته رۆکی ده سه: (ستنوو دا ده)یان سیستمکی فیدرالی؟

  یه و وته ئینگلیز به  ی که وه ی ئه سه له درۆو ده و یباز که ه ته  وته که) ت ئینینۆ عیسمه(
:  دهرزۆن ورانی ئینگلیز لۆرد ک ی نونه سته رۆکی ده سه: تی وتوویه  قایل بکات، که

  مه ئه). تکدا بژین وه ناو ده ڵ تورکداو له گه وێ له نایانه و کی ترن یه وه ته کورد نه
و  ژاد نه ڕووی  له  ئمه. ژین ده  وه کورد پکه تورک و  دان ساه سه که   نییه ڕاست

کوردی   وێ له یش نایانه-رمی موس کوردی ھه. کین یه  وه ئایینه و وشت هڕخوو و 
ناو سنووری تورکیادا  یش له- ب موس ده  وه ر ئه به له.  وه کانی تریان جیا ببنه رمه ھه
ب.(   

، بۆمان )ت ئینینۆ عیسمه(ی لۆزان  ری تورکیا بۆ کۆنگره کانی نونه ی قسه گوره به
ت  ده  زانت، که ی دهیتکی کورد ویالیه  تی موس، به و ویالیه ئه  وت که که رده ده

بت  ده  نی تر بژین، بۆیهکا رمه ڵ کوردی ھه گه وت له یانه رمی موس ده کوردی ھه
تی  ویالیه    ر به سهکانی  واوی شاره ته  منن کهل یسه ش ده مانه ئه. تورکیا  موس بدرته

  .   وه ه- شاری موس  باشووری کوردستانن به    ر به سهکوردین و موس، شاری 
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الکوردیة في القضیة (رتووکی  ی په)263(  ڕه الپه  ریم، له د که مه د محه مه ر محه عومه
  ی)7(  ڕه ی به الپهستن پشت به  بهداو، )م1932- 1918العراقي  –الصراع البریطاني 

: دا، نووسیوتی)16.12.1999(ی )2992(  تی، ژماره برایه) التأخي( ی ڕۆژنامه
: تی  گوتوویهتی موس ی ویالیه رباره وتارکیدا ده  تاتورک، له مال ئه فا که مسته(
  له  ین که ستنیشان بکه سنووری باشوورمان ده  که  کیمانه ره سه و م که ئامانجی یه(

ڕوات،  ت ده خۆرھه و  ڕووه کات و دهست پ ده  وه رۆنه نده سکه باشووری ئه
). خۆی  گرته رکوک ده که سلمانی ومان موس،  که سنووری وته  یه مشوه به
ی ستن پشت به  بهی ناوبراو  رچاوه سهی  ڕه الپه مان ھه  لهد،  مه ر محه ھا عومه روه ھه
دا نووسیوتی )30.12.1999(ی )3002(  تی، ژماره برایه ی ڕۆژنامهی )6(  ڕه الپه  به
ناو سنووری نیشتمانی   وته که تی موس ده ویالیه: (تی تاتورک گوتوویه ئه  که
رکیای دایک تو  له  رمه و ھه ئه  ی نییه وه سک مافی ئه ، ھیچ کهتورکی وتی  وه ده

  ). سانی تر که ک بیدات به کو دیارییه ، وهو داببت
 موس وکانی  باشووری شاره  نته یه گه ی ده که تاتورک سنووری وته ئه  کاتک که

خاکی   و خاکانه ئه  که  نییه ی وه ر ئه به له،  وه گرته ھا سلمانیش ده روه رکوک ھه که
  له  گینا جگه خاکی کوردن، ئه  و خاکانه ئه  که تی هی وه ر ئه به لهکو  تورکن به

 رکوک و کهکانی موس،  شاره  ک تورک له ربازانی عوسمانی یه رو سه رمانبه فه
ناو سنووری   تی موس بخاته تاتورک ویالیه ر ئه گه ھا ئه روه ھه. ژیاون سلمانی نه

ی کوردی  وه ته خاکی نه  ته هو ویالی ئه  تی که هی وه ر ئه به له  وه تی تورکی، ئه وه ده
خاکی خۆیان بووبت، خۆ   که  بووه نه ی وه ر ئه به لهنا  ، ده ت بووه سه بده و س بکه

نجامی  ئه له کردو،  تی تورکیایان ده وه ی ده شه نگه مان به کانیش ھه به عاره ئینگلیز و
ڕای  ره سه  وه نا، ئه ق دادهخاکی ئرا  یان به- تی موس ویالیه  وه کانه ھاندانی ئینگلیزه

ب  ر عاره گه ، ئهکوردن و  که ته زۆری دانیشتوانی ویالیه  ره ی ھه زۆربه  ی که وه ئه
شاری   ھاتوون، بۆیه  وه داگیرکردنه ی ڕگه له  ته و ویالیه بووبن له یاخود تورک ھه

دانیشتوانی وانن  نیا ئه ته  ی کوردن، چونکهینیشتمان خاک وتی موس  ویالیه موس و
  .     نیشتمانه ت و ویالیهو  ئه نی سه ڕه

 
داو، )10.1.2007(  وتی ڕکه، ممه ی چوارشه)2374(  ژماره  بات، له خه ی ڕۆژنامه

ی ئیمپراتۆرتی عوسمانی  پاشماوه(ژر ناوی  وتارکدا له  دا له)13+1(کانی  ڕه الپه  له
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: ، نووسیوتی ریگرتووه دا وه)وا نه(ڕی  ماپه  له  دا، که)ن که تی موس ده داوای ویالیه
کو  ن وه که ریکا ده مه تی ئه حکومه  ی ئیمپراتۆرتی عوسمانی داوا له ماه ندامانی بنه ئه(

ی )ئاکسیۆن(گۆڤاری . وان به  وه نه تی موس بده میراتی باو و باپیرانیان ویالیه
 ی عوسمانی له ماه ندامانی بنه ئه  ک له یه ژماره:  وه واکدا بویکرده ھه  تورکی له

ریکا  مه ئه  رمی کوردستان داوایان له ر ھه سه  خاکی موس بخرته  ی که وه ترسی ئه 
  وه شه یه و باره یان بدرت له- کان خاکی موس کو میراتی عوسمانییه وه  که  کردووه

ش  وه باسی ئه  که گۆڤاره.  کانیان ئاشکراکردووه می عوسمانییه رده ی سه گه ندک به ھه
  رمی داوای خاکی موس له کی فه یه شوه به  نیازه تی تورکیا به حکومه  کات که ده
ئراقی فیدراڵ   ی کورد لهخۆ ربه سهتی  وه ر بتوو ده گه ریکا بکات، ئه مه ئه

   ).زرێ دابمه
وان  ترسی ئه و، مه رایه ی عوسمانی ئاشکه ماه بنه تورکی وتی  نیازی گوی حکومه

رمی کوردستان، وای  ر ھه سه   وه و بخرته وه ڕته کو خاکی موس بگه وه ی نه وه له
. وان بت خاکی ئه  که خاکه  که  نییه  وه رئه به گینا له ن، ئه بکه  و خاکه داوای ئه  لکردوون

باشووری   شکن له رکوک به که موس وکانی  شاره  زانن که کان باش ده تورکه
 رکوک و که،  کانی موس ر بتوو شاره گه خۆ ئه. ن که داوای ده  ، بۆیهکوردستان

گیرکراوی له ر به کانی تری باشووری کوردستان ھه شاره   وه هبی ئراق ن عاره الیه دا
و  له خۆ ربه سهتی  وه ده و ئیسرائیلیش بن و رتیری ئه و ، یاخود سودانی وه بمننه
رگیز داوایان  ھه و ت نایه ی لوه تورک نوقه  وکاته ن، ئهزرن ی کوردستان دامه یه پارچه
تی کوردی،  وه کو ده تی ھیچکیان وه وه ده  خاکی خۆیانی نازانن، چونکه  به و ناکات
 ر بۆسه  ترسی نییه و مه ھانیان نادات و تورکیا ناوروژن  کاتی تورکیا له کورده

 تورک وتی  وه گیانی ده  داته رده ئاگر به  که  تی کوردییه وه نیا ده ، تهتورک وتی  وه ده
تکی  وه زراندنی ده دامه  کانی تورکیا له ترسییه مه  بۆیه. دنت  وه رگیه جه  له  کزه
  که) تی موس ویالیه(ر خاکی باشووری کوردستان  سه ی کوردی لهخۆ ربه سه

،  دره به  ک له ریه ھهو   دیاله ، رکوک، سلمانی ولر، که ھه موس، دھۆک،(کانی  شاره
، شخ رقی شهلی  ربی، عه لی غه و، عه )کوت(پارزگای واست   سان له جه زڕباتیه و

ڵ داواکردنی  گه له ، )وه گرته ده)   ماره عه(پارزگای میسان   یب له و ته عد سه
  له  ککه ، یه وه تی تورکییه وه ن ده الیه  ی کۆن له-  تی موس کانی ویالیه شاره
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تری کانی  واوی شاره ته موس وشاری  ییکوردستانت کوردتیی وکانی  نامه گه به
  .       که ته ویالیه

 
وه به،  د دوڕه حمو ب، مه ری شۆڤینی عاره فسه رو ئه نووسه ری گشتی  به ڕ

الم  بدولسه عه(رۆک کۆماری ئراق  می سه رده سه  له  ربازی بووه ئیستخباراتی سه
–8.2.1963(نوان  ی  ماوه  له  ، که)13.4.1966–26.3.1921ف د عار مه محه

القضیة (رتووکی  ی په)118(  ڕه الپه  له ، ی ئراق بووهرۆک دا سه)13.4.1966
دا 1924ی مایسی سای 19  له  ستانبۆل که ی ئه کۆنگره  له: (دا نووسیوتی)الکوردیة

: رۆکی شاندی تورکی گوتی سه ی موس، ر کشه سه له  وه پناو لکۆینه سترا له به
یان دابدرن  که نیشتمانه رگیز ناکرت له  ک نیشتمانن، ھه یه ی ڕۆهکورد  تورک و

ری خۆیان  تی موس نونه کانی ویالیه ک، دواتر کورده زار ئاشورییه ند ھه پناو چه له
   ). وره نی نیشتمانی گه نجومه بۆ ئه  بژاردووه ھه

 تورک و  ی که وه به  ستانبۆل ی ئه کۆنگره  دی تورکی لهرۆکی شان کانی سه گوته
خاکی کوردستانیش   که  یان بوو وه پناوی ئه نیا له ک نیشتمانن، ته یه ی ڕۆهکورد 

چ نی ھی ک خاوه شیان کورد نه و ئامانجه دیھنانی ئه خاکی خۆیان، پاش به  ن به بکه
 و زمانی خۆیان  کردن به نانی قسهکارھ به ی ڕگه و  شیش نین کو ھاوبه ، به نییه
  رۆکی شاندی تورکی له نھا سه ک ته نه!  کرت ده  غه ده یان ل قه که کارھنانی زمانه به

رچوار  کانی ھه ره داگیرکه  ته وه کانی ده رکرده موو سه کو ھه ، به ستانبۆل ی ئه کۆنگره
  نه گه و دهک تاوه  وه نه که ده  تباره و سه دووباره  مان قسه ی کوردستان، ھه پارچه

! ن ده ناوبردنی کورد ده و له وه وی سینه ، دواتریش ھهو کانی خۆیان رامه مه
تی موس  ، ویالیه که رۆکی شاندی تورکی بۆ کۆنگره کانی سه ی قسه گوره به
خاکی     ر به سهکوردی و نویاندا شاری موس، شاری  له  وه کانیه واوی شاره ته به

  .  ی کوردستاننباشوور
 
مژووی (ناوونیشانی  ژر وتارکیدا له می  که شی یه باس سلمان سمایل، له به عه

ھاواری (گۆڤاری   ی)1(  ی ژماره)26-14(کانی  ڕه له الپه  دا که)سر رمه ی گه ناوچه
 ڕۆشنبیریندی  ناوه   گشتییه ڕۆشنبیری و  ڕامیاریگۆڤارکی   دا که)رکوک هک

تی  ڵ ویالیه گه تی موسیش له ویالیه: (ت ده  وه ته کات، بوکراوه هرید رکوک ده که
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کوردستانی ئیمپراتۆری   واته) تی عوسمانی قسمه(گوترا  ی ده کر پ دیاربه
  ).عوسمانی

نی دانپدانا  وه که الیه  ، له ی پکردووه باس سلمان سمایل ئاماژه ر عه ی نووسه وه ئه
 موس وکانی  ته واوی ویالیه ی بوونی تهیکوردستان و ونکوردبو  به  کانه عوسمانیه

تکی  تی موس ویالیه کو ویالیه تکی وه ویالیه  ، کاتکیش که وه ه)د ئامه(کر  دیاربه
-شاری موس  ش به ته و ویالیه کانی ئه شاره  واته خاکی کوردستان بت، که    ر به سه
تی  ویالیه  نه  مانای وایه  وه کی تریشه الیه  کوردستانین، له کوردی وشاری   وه یشه

غداو  کانی به ته ویالیه  له  بووینه شک نه یش به- شاری موس  ھا نه روه موس ھه
دی پوهت ھیچ  نانه ته  بگره، )دواتر ئراقیان ل پکھات  که(سرا  به ه یهن  کیشیان ب

  .  بووه نه  وه هیشب هعار  بهھا  روه دا ھه وه ره سه تی ناوبراو له  ردوو ویالیه ھه 
 

دا، )ی من کوردستان ناسنامه(رتووکی  ی په)75(   ڕه الپه  ندیل، له ھاوڕێ قه
شی  ی ھاوبه سیواس کۆنگره و ڕۆم رزه ئه  تاتورک، له مال ئه فا که مسته: (نووسیوتی

 کی یه وه کۆبوونه  ستانبۆڵ له ئه  دا له)28.1.1920(  ڵ کورد گرداو، دواتریش له گه له
دا و بیاره کان ئه ناسرا، تورکه) میساقی میللی(ناوی  دواتر به  فراواندا که ب  ده: (یان

ب  و ده وه تی تورکیادا بمنته ستی حکومه ژرده له  میشه کوردستان بۆ ھه
تی تورکیا تا  حکومه. ر وتی تورکیا سه  رکوک بخرنه که موس وکانی  ته ویالیه
  ). تکۆشاندا بت و وڵ ھه  وامی له رده به  بت به ده  هم بیار جکردنی ئه جبه
کان  تورکه  وت که که رده ندیل، بۆمان ده ر ھاوڕێ قه ی نووسه که ی نووسینه گوره به
 کورد وخاکی   له  شک بووه یان پ به- رکوک که موس وردوو شاری  ھه

و دوو  ئه  باشیان زانیوه  چسی خۆیان به و ندی وه ژه وان بۆ به م ئه به کوردستان،
  ن که که کان باسی ده کو تورکه روه ھه  تی تورکی، چونکه وه ر ده سه  بخرنه  شاره

 و سامان ی وه بۆ ئه  واندا بت ئه ستی ژرده له  تایه تا ھه بت کوردستان ھه ده
  . ن بۆخۆیان ی کوردان ببه- رکوک که موس وکانی  کانی شاره داھاته

 
ژر ناوی  واکدا له ھه  ، له)24.11.2007( وتی ڕکه،  ممه شه ڕۆژین، پوک ئۆنالی

، ) وه رکوک بکاته که موس وتی داوای  تورکیا مافی خۆیه: الج ئۆغو یوسف حه(
  وه كرده  ختی تورك جه  مژووی  زگای ده  رۆكی الچ ئوغو سه یوسف حه: (نووسیوتی



643 شاری موس  ییکوردستانتمژووی                                                 

  داوای  تی خۆیه  شبكرت، توركیا مافی اق دابهئر  ر خاكی گه ئه  كه  ی وه ر ئه سه له
  رمی فه  كی زگایه تورك ده  مژووی  زگای ده.  وه ركوك بكاته و كه موسل  تی ویالیه

  كان له كورده  كه  وتبووی  زگایه و ده ئه  رۆكی و پشتریش سه  توركیایه  تی وه ده
  ). نكان نه رمه و ئه كان توركمانه  ی تدا پاشماوه ڕه بنه
و  بۆ کوردتی  واھی دانه کات، گه الج ئۆغو باسی ده یوسف حه  ی که وه ئه

و  ئه  ، چونکه)رکوک که موس و(وت  نه  ند به مه وه ردوو شاری ده کوردستانتی ھه
  تی ئراق، به وه شبوونی ده کاتی دابه کات له ده  و دوو شاره باسی داواکردنی ئه

کان دانیشتووی  کورده.  تی عوسمانی بووینه وه ده    ر به سهپشتر   هی ک وه بیانۆی ئه
تورک ی ز گه ڕهر  سه  وه باته کان ده و کورده ئه  ، که بووینه  و دوو شاره ی ئه قینه هڕاست

  کات تورک بن، بۆیه کو ناوبراو باسی ده روه کان ھه و، مادامیش کورده ن رمه ئه و
  زان که موو جیھان ده ھه! تورکیا  وه رنهرکوک بد که موس وکانی  بت شاره ده

  تورک، بۆیه  زۆریش نابن به و به تورکیش تورک، کورد تورک نین کوردن وکورد 
کوردستان  کورد وبت بۆ  ر ده ھه کوردین ویش دوو شاری -رکوک که موس و

  . وه ڕنه بگه
 
 له: (دا نووسیوتی)عراق  کورد له(رتووکی  ی په)221(  ڕه الپه  دز، له ریم یه که

راڵ  نه ڵ ژه گه دا له)گاردیان( ی ڕۆژنامهکی  یه دیمانه  دا له)2002(ئاوگۆستی سای  
و  ئه  که یاند ڕایگهکی پشووی سوپای تورکیا بوو،  یه رمانده فه  ئارمان کۆلۆگلو، که

  ، چونکهکات ڕدا کوردستانی ئراق داگیر ئه دۆخی شه تورکیا له  یه ڕه و باوه ر ئه سه له
  ).ست کوردان ده  ونه رکوک بکه که موس وکانی  وت شاره نایه
ر زاری  سه دا له)عراق  کورد له(رتووکی  ری په دز، نووسه ریم یه که  ی که وه ئه

بۆمان   راکی پشووی سوپای تورکیا بووه نه ژه  که) راڵ ئارمان کۆلۆگلو نه ژه(
تی تورکیاش  وه ده و تورکه  راه نه و ژه ئه  ت کهن یه گه ده  وه کات، مانای ئه باسده

خاکی     ر به سهکوردی و موس دوو شاری  رکوک و کهکانی  شاره  پیان وایه
می جیھانی  که ڕی یه کو کۆتایی شه تاوه ک الیه  له  باشووری کوردستانن، چونکه

 سلمانی ووک، رک ولر، که موس، دھۆک، ھه(کانی  شاره  تی موس به وای ویالیه ته
  له،  تی عوسمانی بووه ئیمپراتۆریه    ر به سهناوی کوردستانی عوسمانی  به ) دیاله
موس کانی  وت شاره تورکیا نایه  کات که ده  وه باسی ئه  که راه نه ژه  وه ی تریشهک الیه
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وی  کان ھه نت کوردهزا تورکیا باش ده  کان، چونکه ست کورده ده  ونه رکوک بکه که و
کانی  شاره  ن به ده کانیان ده داگیرکراوه  ی شارو ناوچه وه ڕانه گه و کردنڕزگار

  . ی تریش وانه ئه قین و خانهرکوک،  موس، که
 
دا )عراق  کورد له(رتووکی  ی په)226-225(کانی   ڕه الپه  دز، له ریم یه که

ی تورکیا  وه ره زیری ده دا، وه)2003(ری سای  مانگی فبریوه  له: (نووسیوتی
دا وتی یانکی ده به ست  ربه بۆ به  که ناو ناوچه  چته سوپای تورکیا ئه: (رکردو تی

ن  الیه زراندنی کوردستانکی ئازاد له دامه  رگرتن له دا، بۆ به که وه م کۆڕه رده به بوون له
ی کردنی بۆ پارزگار موس و رکوک و کهناو   چوونه  رگرتنیان له ، بۆ به وه کوردانه

   ).کان تورکمانه
ی یکوردستانت و یی، کوردت ی پکردووه دز ئاماژه ریم یه ر که نووسه  ی که وه ئه
کوردستانی   له  تورکیا دنیایه  نت، چونکه یه گه رکوک ده که موس وردوو شاری  ھه

  ده ر سهچوا  ی زۆرتر له بۆماوه  ، که که نده مه وه وت ده نه  به  ردوو شاره بوونی ھه
ڵ  گه رکوک له که موس وردوو شاری  وکاتی ھه ئه. داگیرکرابوو  وه وانه ن ئه الیه له

 موس وکانی  ته ی ویالیه چوارچوه  کانی تری باشووری کوردستان له شارو ناوچه
کران   که ته ردوو ویالیه دواتر ھه  ، که تی کوردی بوون دوو ویالیه  زووردا که شاره

ن  الیه له کوردستان ویان باشووری ) تی موس ویالیه(ناوی  ت به هک ویالی یه به
  . بردران ده ڕوه به  وه تی عوسمانییه کانی ئیمپراتۆریه ره داگیرکه  سوتانه

 
  وتی ڕکه،  ممه پنجشه ڕۆژی، )3291(  ی ژماره)12(  ڕه الپه  له کوردستانی نوێ،

چیای   رگیز سنووری ئراق له الل، ھه مام جه( ژر ناوی له، وتارکی دا)12.2.2004(
  که  وه بوکردۆته،  دا)کوردستانه  والوه به  وه مرینه چیای حه  و له ڕیوه په مرین تنه حه

، سکرتری ئراق ورۆک کۆماری  ، سهبانی تاه الل مام جهوتارکی   ی به ئاماژه
وه ی کوردستانیکتیی نیشتمان گشتی یه  وتی ڕکه  ممه دووشه ڕۆژی له  که،  دا

مجلس (وایی ئراق  رمانه نی فه نجومه کانی ئه وه ناو ھۆی کۆبوونه دا، له)9.2.2004(
رکوکی  ی بوونی شاری کهیی کوردستان نامه گه ک به دا کۆمه)الحکم العراقي

ۆریه یه خشه نویاندا نه لهڕوو،  خسته تی  ر ویالیه سه له  تی عوسمانی بوو، که کی ئیمپرات
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ڕۆژی الل به بۆ مام جه  هڕۆژو  ئه. یی نووسرابوو کوردستان وره گه  به موس 
  .  ناسراوه  عه مورافه

ی )1893(سای   تی عوسمانی که کی وای ئیمپراتۆریه یه خشه ی نه وه بوکردنه
کانی  واوی شاره ته موس وی شاری یکوردستانت کوردتیی و،  ر نووسراوه سه له

  لهر  به  بت، واته ساک ده) 117(  که خشه نی نه مه ته .نت یه گه ده  که ته ویالیه    ر به سه
    ر به سهکانی تری  شاری موس و شاره کان خۆیان ساک تورکه) 117( ی ماوه

باشووری کوردستان خاکی     ر به سهکوردی و شاری   یان به-تی موس ویالیه
 کوردتیی وکانی  نامه  گه نرخترین به به  له  ککه یه  یه خشه و نه ئه  بۆیه.  زانیوه

  دا به ھا لره روه ھه.  که ته ویالیهخاکی واوی  ته موس وی شاری یکوردستانت
. م الل بده مام جه  به  یه خشه و نه یاندنی ئه تی گه چۆنیه  به  ئاماژه  زانم که پویستی ده

  له) 8.11.2008( وتی ڕکه،  ممه شه ڕۆژیدرخان،  ی به نامه فته ی ھه)106(  ژماره
مام   یانده ی گه که عوسمانییه  خشه ک نه(ژر ناوی  تکدا له بابه  دا له)4+1(  ڕه الپه
.  الل ئاشکرا کردووه مام جه  ی به یه خشه و نه یاندنی ئه کاری گه دا وورده)الل جه
بی  کی عارهس الی که  که خشه نه  کات که ده  وه درخان باسی ئه ی به نامه فته ھه

د  حمه کر ئه بوبه مید ئه و حه )عیسام ئیبراھیم حوسن(ناوی  به  موسوی بووه
  و پیاوه ئه  وه ی برایه)وا فارس نانه(د  حمه کر ئه بوبه فارس ئه ڕگای  درخان له به

یان ل  یه خشه و نه ئه ڕژم ڕووخانیدوای  و، له  ی ناسیوه موسوییه  به عاره
  الل ده م مام جه به.  الل مام جه  ته یاندوویانه ک گهر رانبه بهب ھیچ   بهرگرتووه و  وه
  . عیسام ئیبراھیم حوسن  ته زار دۆالری داوه ھه
  
ر  رانبه دۆڕاندنی خاک به(می وتاری  دووه وم  که شی یه به لی، له  د شاکه مجه ئه  
سودی   ناوبراوی تورک بهری  نووسینکی نووسه  ی بهستن پشت به  بهداو )ت سه ده
 Alexis Kuylenstirne, Mina Resor i Orienten, Stockholm( ژر ناوی له

ن( ی ڕۆژنامهی )116، 115(کانی   ی ژماره)17(  ڕه الپه  له  دا، که)1900 ، )بارزا
 وتی ڕکهی  ممه کشه یهڕۆژی و  )17.5.2009( وتی ڕکهی  ممه کشه یه ڕۆژی

ت  باره نووسکی تورک سه نامهڕۆژڕ بۆچوونی  مه ، له وه ته وهدا بوکرا)24.5.2009(
  رنا، که ئالکسیس کویلنشه: (کوردتیی و کوردستانتیی شاری موس نووسیوتی  به

وای  ھه –ر  نس نیوھیذه یه ده( ی ڕۆژنامهیامنری  ، په)1898-1895(سانی 
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بۆرگس  یۆته( ی ڕۆژنامهھا بۆ  وهر تی عوسمانیدا، ھه وه ده  له  ی سودی بووه) انهڕۆژ
نووسی ناوبراوی تورک،  نامهڕۆژ.  یش کاری کردووه)ندل ئۆ شوفارتستیدنینگ ھه

). یبینت کوردستان ده  شک له ک به و وه بی نییه موس شارکی عاره  ، که  پی وایه
ندجار  هموس ھ  له  لره: (شتکیدا بۆ باژی موس،  نووسیوتی گه  رنا، له کویلنشه

کرێ و  دی ده کورماو وه بوو یا ھه وه کی گرژه دا دارخورمایه ندێ باخچه ھه  و له
دوا دارخورما سنووری :  ی ده یه و قسه ر ئه گه ئه.  موو شتکه ش ھه وه ئه
ھیچ جۆرک شارکی  وا موس به  بت، ئه ڕاست)  بستانه عاره(  به وی عاره مه ه قه

واو و پاک  م ئستا شارکی ته ، به استیدا موس شارکی کوردییهڕ له.  بی نییه عاره
لیش  ردوو گه کان کوردنراون و ھه به بنراون و عاره کان عاره کورده.  کوردی نییه

  ). تورک  ته بوونه
، مانای  ی پکردووه ژهئاما) رنا ئالکسیس کویلنشه(نوسی تورک  نامهڕۆژ  ی که وه ئه  

ناوبراو زۆر   نت، چونکه یه گه انتیی بوونی شاری موس دهکوردست و کوردبوون
کو شارکی  ، به بی نییه شاری موس شارکی عاره  کات که ده  وه باسی ئه   ڕاشکاوانه
،  بۆچوونی ناوبراو شاری موس شارکی تورکی بووایه  ر به گه ، خۆ ئه کوردییه

  له.  چووه الیدا نه ک به یه ھیچ شوه  به  کرد که ی پده ئاماژه  وکاته وه ئه دنیاییه به
  وه ی تریشهک الیه  لهبات،  بی ناوده شارکی ناعاره  رنا شاری موس به کویلنشه ک الیه
بات،  دهیکوردستان ناوخاکی باشووری     ر به سهکی  یه پارچه کوردی وشارکی   به

شاری موس شارکی ش  رکهتو  ره و نووسه ڕی ئه باوه  به  وه دنیاییه زۆر به  بۆیه
   .  باوی باشوری کوردستانه شکی دانه به و گرنگ

  
کوردستان (رتووکی  ی په)219(  ڕه الپه  نتک، له مین مه دئه مه د محه حمه ران ئه کامه  
دا  ناوچه و تیی وه نوان ملمالنی نوده هل نی  شایه: (دا، نووسیوتی)1932- 1890یی

.  وه رزکرده دی سنوسیان به حمه ڵ، شخ ئه یسه ری فه بۆ رکابهکانیش  مالیسته که  باسه
ست،  ده  تی باشووری کوردستان بگرته سه جیاتی خۆیان ده کیان بوو له ره گه
شیان  سته به م مه دی ئه بۆ ھنانه. ی موس بت که خته پایته  ک که یه شوه به

ی  رمانده فه  به  ره نقه کانی ئه نامهژڕۆ  یی نیھاد پاشا که رمانده ژر فه کانیان له ھزه
  ).ر سنووری ئراق سه  کرد، خسته ند ده ئراقیان ناوزه



647 شاری موس  ییکوردستانتمژووی                                                 

تی باشووری کوردستان  سه پدانی ده و دی سنوسی حمه ئهی شخ  وه رزکردنه به  
و  ختی ئه پایته  شاری موس بکرته  ی که رجه و مه به،  وه کانه ن تورکه الیه ناوبراو له به
و   که یانزانی کان باش ده کو تورکه ، به خۆڕا نییه خوتو   ، له ته وه ده  شاری موس
خاکی     ر به سهکانی تری باشووری کوردستان، شاری کوردین و  واوی شاره ته

و،  وه کانیه واوی شاره ته باشووری کوردستان به  که  بووینه ئاماده  کوردستانن، بۆیه
دی  حمه کورد و شخ ئه  به  وه نه ینی کوردان بدهموسی در نویاندا شاری له

  .  تی کوردی وه رۆکی ده سه  ن به سنوسیان بکه
  
ڤرهی  کانی کۆنگره قه ده(رتووکی  په می چاککراوی چاپی دووهی )27(  ڕه الپه  له   س  
نسکلۆپیدیای عوسمانی کوردستان  ئه  له: ( دا، نووسراوه)کی تر یه وه خوندنه و

ی  ماده:  بوانه.  وه یشی گرتۆته-و موس رینه کوردستانکی پان و به  وهدیاریکرا
تی  ی ویالیه ماده(  ھا له روه دین سامی، ھه مسه قاموسی االعالمی شه  کوردستان له

ده) موس  :که خه م ھه بن به ی زۆری عاره که مهکوردستان  له  که یه پارچه  که ر .
نسکلۆپیدیای  م ئه که یه  کوردستان له کورد و(ی 307ل:  بوانه  سته به و مه بۆ ئه

  سترا، که به) 28.7.1823(  رزڕۆم له ئه وتنی ڕکهقی  ده  ھا بوانه روه ھه. عوسمانی
  کات و ده کوردستان ده  م باس له که شی یه به له  –ش  به) 7(  له  پکھاتووه

ل له  وقه ی ئیسالمی ئیبن حه هور غدا، جوگرافیناسی گه نزیک به  گاته سنووری ده
کی  کی خۆش و بازاڕه وایه موس ئاوو ھه: ت و ده موس بووه  له) 10(ی  ده سه 

  ). شیان کوردن و زۆربه یه رمی ھه گه
شاری   تی موس به کانی ویالیه واوی شاره ی ئینسکلۆپیدیای عوسمانی، ته گوره به  

خاکی باشووری     ر به سهاری کوردی و ، ش وه شه که نده به ختی مه موسی پایته
  تی موس به واوی ویالیه ئینسکلۆپیدیای عوسمانی ته ی وه ر ئه به لهکوردستانن، 

  وه کی تریشه الیه  بات، له خاکی کوردستان ناوده    ر به سه کورد ونیشتمانی 
  ت لهند ب رچه ب ھه ی عاره ژماره  شی کردووه وه ئینسکلۆپیدیای عوسمانی باسی ئه

  . کوردستان  له  که یه پارچه  که ته تی موس ویالیه ویالیه
  
ڤرهی  کانی کۆنگره قه ده(رتووکی  په می چاککراوی چاپی دووهی )37(  ڕه الپه  له   س  
واوی   ته قاموسی األعالمی عوسمانی ده  له: ( دا، نووسراوه)کی تر یه وه خوندنه و
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تی  ، باسی ویالیه وه کانیشه به عاره  ی کوردستانن بهرم ھه    ر به سهی موس  ناوچه
  ).کا تی موسی کوردستان ده ویالیه  موس به

    ر به سهتی موس  واوی ویالیه قاموسی ئیعالمی عوسمانی پیواب ته  که کاتکدا  له  
تی موسی کوردستانی ناوببات،  ویالیه  تی موس به خاکی کوردستان بت و ویالیه

    ر به سهکانی  م شاره رجه ، سه وه کی زۆره دنیاییه ک و به ب ھیچ دوو دییه  هوات که
ش، شاری کوردی و  که ته ندی ویالیه به شاری موسی مه  تی موس به ویالیه
  .  خاکی باشووری کوردستانن    ر به سهکی  یه پارچه

  
دا، )کی تر یه وه خوندنه و  سڤرهی  کانی کۆنگره قه ده(رتووکی  ی په)39(   ڕه الپه  له

 رووی سه  لهکان کرد  ربازییه سه  رکرده ی بۆ سه رچ بروسکه چه: ( نووسراوه
ئراق   وه ره سه به  و سنووره له: مرین، ووتی چیای حه  نه ی بگه وه غداو پش ئه به

ی  ی قاھیره کۆنگره  له) رچ چه(دا  مان بنچینه ر ھه سه ر له ھه.  و کوردستانه نییه
  ڕاگرتی پرسی کۆکس و مس بل و ئاڕنۆد ویلسۆنی  دا داواکه)24.3.1921(

 و  سڤرهی  یه و ماده پی ئه ئراق به  لکاندنی باشووری کوردستان به  ت به باره سه
  باسی که کانی عه ته ی ویالیه خشه پی نه ی ئیسالمی و نائیسالمی و به خشه پی نه به
معجم (ڕیده و  پی گه ، به)1893(ی عوسمانی  خشه پی نه ، به) ئراقی دیاریکردووه(

تی  ، ویالیه)ی تر رچاوه زۆر سه عوسمانی وتنامه و ئینسکلۆپیدیای  البلدان، سیاحه
،  رکوک کوردستانی بووه موس و که خوارووی  تر له دان کیلۆمه سه موس و به

ت بوونی ئراق،  وه ده  و بهبوونی کوردستان  ت نه وه ده  ڵ به گه دوای سڤره و له له
نسا  ره فه ریتانیا و به ستی ر ده سه  له) ی بیست ده سه تای ره سه  له(سوریا و تورکیا 

ی  وه ک ئه ، وه وه کرته سک ده روا ته ی کوردستان ھه و سنووره تا ئستاش ئه  و
  ). جناکۆک و ملمالن  ته وتووه رکوکیش وا که که دا و ڕوودهموس   ئستا له

بۆمان  ریتانی ی بهۆنیاکۆوتانی   زیری وهرچی  کانی وینستۆن چه ی قسه گوره به  
  ک له ریه کان ھه بی، تورکی و بیانییه عاره  نامه گه و به خشه م نه ھه  وت که که رده ده

خاکی   ک له یه پارچه  شاری کوردی و به دوو  به رکوک کانی موس و که شاره
ی عوسمانی  خشه نه  رچ چه  ت کاتک که تایبه نن، به ان دادهباشووری کوردست

بۆ کۆتایی پھاتنی   وه دنته  کو نموونه و ئینسکلۆپیدیای عوسمانی وه)1893(سای 
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دیوی باشووری   ک له نه  وه الی ئراقه مرین له باشووری چیای حه  سنووری ئراق له
  .  هو  کوردستانه

  
تقریر لجنة عصبة األمم الخاصة بحل  والیة الموصل(رتووکی  په) 73(  ڕه الپه  له  

، مراجعة وتحقیق 1925- 1924البریطاني حول والیة الموصل  –النزاع الترکي 
 سای  له  می عوسمانی، که که ی یه سانامه: ( دا ھاتووه)یسی حمود قه ق مهزا هبدول عه
ت یان  ویالیه. دات وکاتی ده یی ئه هی شکردنی بنچینه دابه به  ، ئاماژه دا چاپکراوه)1700(

تی  ھا ویالیه روه ، ھه کر، موس و ئورفه کانی دیاربه ته کر بۆ حکومه رمی دیاربه ھه
  ).کات سرا ده غداو به کانی به ته ر حکومه شی سه بی دابه ئراقی عاره

 تی موس واوی ویالیه می عوسمانی شاری موس و ته که ی یه ی سانامه گوره به  
سرا  غداو به کانی به ته ویالیه  ی کورد و کوردستانه و له)د ئامه(کر  دیاربه    ر به سه  که
دی پوهوه و، ھیچ  ته جیاکراوه) ئراقی دواتر( پی  به  ، بۆیه بووه نه  وه که یه کیان به  یهن

  . خاک و  نیشتمانی کوردن  که ته شاری موس و ویالیه  تورکیه   و سانامه ئه
  
رتووکی  ی په)65- 64(کانی   ڕه الپه  نووس عارف قوربانی، له نامهڕۆژرو  ووسهن  
ت  عیسمه  که  یه ئامارکی تورکی ھه: (دا، نووسیوتی) رکوکی داگیرکردووه ک که(

کانیتر  ڵ ئاماره گه راورد له به  ی به وه رباری ئه ، سه شی کردووه پاشا ئینینۆ پشکه
م  ، به دیاره  الی تورکماندا پوه کی زۆری به نگیرییه الیه ت تایبه و، به جیاوازی زۆره

وه نه تی موس و  ی ویالیه کورد زۆرینه  که  وه ش بشارته یهڕاستیو  ئه  یتوانی
زار،  ھه) 122(پارزگای موس کورد   ت به باره سه.  رکوکی پکھناوه پارزگای که

  ). زار ھه) 31(کان  ستانهزارو کری ھه) 28(ب  زار، عاره ھه) 35(تورکمان 
، شاری  ی پکردووه ت ئینینۆی تورک ئاماژه عیسمه  ی که و ئاماره ی ئه گوره به  

ی کورد  ژماره  ، چونکه باشووری کوردستانه    ر به سهموس شارکی کوردی و 
ی  ژماره  کاتکیش که. کانیتر وه ته موو نه ی ھه کۆی ژماره  له  زاری زۆرتره ھه) 28(

  کانی تری ناو شاری موس زۆرتر بت، بۆیه وه ته ی نه ژماره  له   یه ڕژهو  رد بهکو
  . شارکی کوردی و کوردستانیی بت  که شاره  وه دنیاییه  بت به ر ده ھه
  



650    شاری موس  ییکوردستانتمژووی 

  رکوک له که(رتووکی  ی په)66(  ڕه الپه  خورشید، له  مه دکتۆر فوئاد حه  
ممالک (رتووکی  ی په)221-220(کانی   ڕه الپه  به یستن پشت به  بهو )کاندا نامه گه به

تی موسی  ی کارگی ویالیه پکھاته: (دا، نووسیوتی)عثمانیة جیب أطلس، سامارت
رکوک و سلمانی  قی موس، که نجه س سه  له  یه مشوه دا به)1905(سای   له

، )نگال ئاکرێ و شه زاکانی ئامدی، زاخۆ، دھۆک، قه  له: (قی موس نجه سه:  ھات پکده
قی  نجه و سه )ولر و کفری ، ھه  ڕانیه،  ، کۆیهڕواندززاکانی  قه  له: (رکوک قی که نجه سه

  ).پکدت) زوور ر، بازیان و شاره زاکانی خورماڵ، پشده قه  له: (سلمانی
تی  تایبه تی موس و به ی کارگی ویالیه ی پکھاته شکردنه و دابه ی ئه گوره به  

ن -قی موس نجه سه    ر به سه  ی که زایانه و قه موو ئه بینین ھه قی موس ده نجه سه
    ر به سه و  کوردهزای موس خاکی  واوی خاکی قه ته  واته زای کوردین، که قه

ر  سه ک یان شارۆچکه و گوندک له زایه ر قه ، دواتریش ھه باشووری کوردستان بووه
ر  سه ب ھیچ گومانک له  وه دروست کرابت، ئه ی موس)ق نجه سه(خاکی پارزگا 

وه ی ئه که نیشتمانه کورد وخاکی  زار  دان ھه سه ر به  گه ھا ئه روه ، ھه و دروست کرا
ھنراون بۆ   وه بکردن ھنرابن، ئه عاره ستی به به مه به   و پارزگایه بیش بۆ ئه عاره

م دانیشتوانی  رجه ر سه گه ئه  ر خاکی کوردستان، بۆیه سه کورد ونیشتمانی 
دا  و شارو پارزگایه کوردیش له  ک تاکه ب و یه عاره پارزگای موس بکرن به 

کی  شار و پارزگایه  وه کی زۆره دنیاییه  شارو پارزگای موس به  وه ، ئه وه منته نه
  . خاکی باشووری کوردستان  له  که یه نیشتمانیی کورد و پارچه    ر به سه
  
 کورد وی  له سه مه(رتووکی  ی په)162(  ڕه الپه  تۆر جاسم تۆفیق خۆشناو، لهدک  

کانی ناو شاری موس،  ی پکھاته ژماره  ت به باره دا، سه)تان وه یاسای نو ده
کی  نی خه و پکھاتنی ئتنیکی کۆمه ی ژماره که لیسته  که  باشتر وایه: (نووسیوتی

  نامه گه کو به شکراون وه تورکیا پشکه ئینگلیز ورانی  نونهن  الیه له  که  که ته ویالیه
= ئزیدی 18.000+104.000(کورد : ی تورکیا، شاری موس لیسته. ڕوو ینه بخه

کۆی   ، که)31.000(و ناموسمان )28.000(ب  ، عاره)35.000(، تورک )122.000
کورد : لیستی ئینگلیز، شاری موس. س که) 216.000(  کاته تکایان ده

، )170.663(ب  ، عاره)14.895(، تورک )189.485 =که  جوله 179.820+9.665(
  ). س که) 432.468(  کاته کۆی تکایان ده  ، که)57.425(دیان 
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ی دانیشتوانی  ی پکھاته ری تورک بۆ ژماره لیستی نونه  که  دا نییه وه گومان له  
م  کانی که ب و ناموسمانه کورد، عاره  ک له ریه ی ھه دنیایی ژماره شاری موس، به

  ی که وه ڕای ئه ره سه  وه ، ئه وه رزکردۆته کانی زۆر به ی تورکمانه و ژماره وه کردۆته
کورد جیای   ست له نقه ئه  م به و ھه وه م کردۆته کانی که ئزدییه  ی کورده م ژماره ھه

ی  ستی ژماره نقه ئه  ی به وه مکردنه که  ک به یه کو ئاماژه وه  بۆ نموونه.   وه ته کردوونه
معاناة (رتووکی  ی په)29- 28(  ڕه الپه  رحان، له دشاد نوعمان فهکان،  ئزیدییه  کورده

  ی بهستن پشت به  بهو، دا)2003- 1921الکورد اإلیزدیین في ظل الحکومات العراقیة 
لکورد تأریخ گیست، الحیاة بین ا. جۆن س(رتووکی  ی په)381-380(کانی   ڕه الپه

زیف پاشای والی  سلمان نه: (نووسیوتی دا،)میل مزروی االیزدیین، ترجمة عیماد جه
ه هداند  دواوه ئستا به  له: یاند ڕایگهدا )1914(مانگی مایسی سای   موس، له   نین ب

ژین،  تی موس ده ویالیه  له  زار ئزیدی که شت ھه ھه ست و شه) 68.000(مافی 
  وه وسنرنه بچه دوو بنرن و اوهڕوازو چیتر نابت کی ئایینی جیا یه فه کو تایه وه
ش بۆمان  مه ئه ).کانیان  ڕه بیروباوه کانیان و ئایینیه  جکردنی سرووته ھۆی جبه به
،  می کردووه زارک که ھه) 50(ی کوردی ئزیدی  دوای نۆ ساڵ ژماره  خات که رده ده

 مان ھه ر به ھه.  وه م کردبته ی کوردیان که ژماره  ک لهزار د ھه ند سه بت چه ئاخۆ ده
ڵ  گه له  وه رزکردۆته ب و دیانی به عاره  ک له ریه ی ھه ری ئینگلیزیش ژماره نونه  شوه

ی  وه ته نه  کان له که تورکمان و دابینی ئزیدی و جوله کورد وی  ی ژماره وه مردنه که
ان بۆ ی وه ڕاگواستنهڕای  ره کانی کوردستان سه  رکراوه که ده له جو  کورد، چونکه
  ر خۆیان به فتا ساک ھه ست حه شه  ش دوای زۆرتر له کو ئستاکه ئیسرائیل، تاوه

رانی تورک و ئینگلیز  ردوو نونه ی لیستی ھه گوره ھا به روه ھه. نن کورد داده
اری موس شارکی ش  واته دا، که که شاره  ھنن له پکده  ی کورد زۆرینه ژماره

     .  خاکی باشووری کوردستانه    ر به سهکوردی و 
  
، )دوای خۆدا ڕان به گه کورد و(رتووکی  ی په)74(  ڕه الپه  می میھرداد، له کره ئه  

ری  پشت سه ریتانیا له ، به ترسیدایه مه  تورکیا له:  مال ده فا که مسته: (نووسیوتی
  ریتانیا له پیاوانی به... گرت رده کان سوود وه کورده  ه، دژی تورکیا ل یه وه کوردانه
ریتانیا  ن، به ده وان ھانده ئه ن و که کدار ده کان چه چن، خه هد انی کورد دن وک ناوچه
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ئراق  موس وو بت، کلیلی  تی موس بۆ ئه وتی ویالیه نه موس ووت  یه ده
   ). ستی کوردانایه ده له
و کوردتیی  ، کوردستانتیی ی پکردووه تاتورک ئاماژه مال ئه فا که مسته  ی که وه ئه  

ی باسکردنی  میانه تاتورک له ئه  نت، چونکه یه گه تی موس ده ویالیه موس وشاری 
 .دات کی کوردی نیشانده یه ناوچه  واوی به ته تی موس به کان ویالیه کوردییه  ناوچه

کو  یش وه- شاری موس  واته وردی بت، کهکی ک یه تی موس ناوچه مادام ویالیه
ی  ناو چوارچوه  وته که ده  شارکی کوردی و شارکه  که ته ندی ویالیه به مه

   . سنووری خاکی کوردستان
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 م شی چواره کانی به رچاوه سه 
  ):کان تورکییه عوسمانی و  نامه گه به( 
   
د  کانی کورد، وه هڕین ڕاپه کوردستان وزیز یامولکی،  بدولعه عه -1 رگانی شرزا

خشی  په و زگای چاپ کانی ده  بوکراوه  دیق ساح، له کردنی سه ریم، ئاماده که
  . 1999سلمانی  –م، باشووری کوردستان  که م، چاپی یه رده سه

  نسیکلۆپیدیای تورکی له م ئه که یه  کوردستان له کورد وسامی،  دین مسه شه -2
 زگای چاپ و ، ده د تاقانه حمه ئه الن و رسه مین بۆزئه ئهی رگان مژوودا، وه

  .  2008ولر  ھه –م، باشووری کوردستان  که ی ئاراس، چاپی یه وه بوکردنه
بی،  له ولیا چه ی ئه تنامه مژووی دراوسکانیدا سیاحه  بی، کورد له له ولیا چه ئه -3

  . 1987ێ ی نو شبیلیه ی ئه عید ناکام، چاپخانه رگانی سه وه
ری  ، ئۆکتۆبه)21(  لی بۆتانی، گۆڤاری دھۆک، ژماره تاح عه بدولفه دکتۆر عه -4

رۆکاتیا باژرڤانیا  ، سه نبیری، گشتییه وشه هڕرزی،  کا وه ، کۆڤاره2003سای 
  .  ردئخیت دھۆک ده

ة  -5 دکتور کمال مظھر احمد، کرکوک وتوابعھا حکم التاریخ والضمیر دراسة وثائقی
  .   کوردیة في العراق، الجزء االول مطبعة رینوینعن القضیة ال

ت، الشبک الکورد المنسیون، مطبعة وزارة الثقافة، جنوب  وکه د شه حمه ئه -6
  .2004سلیمانیة  –کوردستان 

تورکی   له  کاندا، که عوسمانلییه  چاپکراوه  باغ، کوردستان له ڵ ده یسه فه -7
ی ئاراس،  وه بوکردنه و چاپزگای  کوردی، ده  به  کردوویه  وه عوسمانلییه

  . 2003ولر  ھه –باشووری کوردستان 
ندان بۆ  زگای خه ده  تییهگش  ڕامیاریکی  هی ڕۆژنامهڤیک، ئاسۆ،  ئیلنوور چه -8

    www.xandan.com. کات ریده شاندن ده وه و خش په
، ممه ، پنجشه)4091(  م، ژماره ھه حلی، کوردستانی نوێ، سای پانزه حوسنی مه -9

کتیی نیشتمانیی  یه  یه انهڕۆژ  ڕامیاریکی  هی ڕۆژنامه، )5.10.2006(  وتی ڕکه
  .کات ریده کوردستان ده



657 شاری موس  ییکوردستانتمژووی                                                 

  هتورکیا وی کوردی  ی کشه باره کانی ئینگلیز له نامه گه شمشیر، به. بیالل ن - 10
رگانی  رسیم، وه ده و گریپیران، ئاعیدی  کانی شخ سه شۆڕشه) 1924-1938(

  –م، باشووری کوردستان  که و ئۆڤستی ئاسا، چاپی یه  لی، چاپخانه لمان عه سه
   .    2002 سلمانی

نیگای  و کوردستان له کورد. کوردی  به  تورکی کردوویه  فا له شوکر مسته - 11
ی کورد،  سته ده –، گۆڤاری کۆڕی زانیاری ئراق  وه یهئاواییڕۆژکی  یه ڕیده ند گه چه
  .  1981 –غدا  ی کۆڕی زانیاری ئراق، به ، چاپخانه1981م  شته رگی ھه به

 ڕۆژی، )3951(  م، ژماره ھه کوردستانی نوێ، سای پانزهئیسماعیل بشکچی،  - 12
کتیی  یه  یه انهڕۆژ  ڕامیاریکی  هی ڕۆژنامه .)24.4.2006( وتی ڕکه، ممه دووشه

  . کات یدهر ده نیشتمانیی کوردستان
، دفاعا عن االمة الکوردیة المستعبدة، رسالي الی الیونسکو، یشکچسماعیل بئی - 13

موقع عامورة ). 27.3.2003(، )24(من منشورات مرکز عامورة للثقافة الکوردیة 
  .     االلکتروني

، جریدة )17.7.2005(، االحد )4536(لعبودي، جریدة التاخي، العدد  سالم ا - 14  
مذکراتي : السلطان عبدالحمید"رتووکی  په  له. حزب الدیموقراطي الکوردستانيرسمیة لل

  .  رگیراوه وه" 1977، مؤسسة الرسالة، بیروت 1908- 1891السیاسیة، 
                                                  www.peyamner.comرکوکی  مال که دکتۆر که - 15
لملقب ب ا -  واندزي الرهمیر محمد  - يیر الکوردمز، اال به مال نه دکتۆر جه - 16

بعة الثانیة، طسالحشور، دار ئاراس للطباعة والنشر، ال ي، ترجمة فخر) میری کۆره(
  . 2003ولر  ھه - جنوب کوردستان 

وردستان، چاپی نوێ، و ک کی تاریخی کورد یه کی، خوسه مین زه د ئه مه محه - 17
  . 2000 سلمانی –باشووری کوردستان  م، رده خشی سه په و زگای چاپ ده

و مما یتناول  1925- 1900الله، یقظة الکورد تاریخ سیاسي  جرجیس فتح - 18
،  النزاع علی جنوب کوردستان امام عصبة االمم مع الوثائق و المذکرات المتعلقة به

رجیس  جه+  2000ولر ھه -دار اراس، مطبعة وزارة التربیة، جنوب کوردستان 
م،  رگی دووه ، به1925-1900ی کورد مژوویکی سیاسی  وه وریا بوونه، تحو فه
و  وه زگای توژینه ی خانی دھۆک، ده چاپخانهم،  که چاپی یهن جاف،  سه رگانی حه وه

   .2009ی موکریانی، باشووری کوردستان  وه بوکردنه
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 سلمانیدا، له ی نامهڕۆژدوو   تی موس له ی ویالیه د، کشه حمه لی ئه وزاد عه نه - 19
سلمانی   –سلمانی، باشووری کوردستان  وانی شارهکانی  چاپکراوه  رتووکه په 

2004 .  
ه وتارکی  کۆمه  کوردستان له کورد وکر،  بوبه د عوسمان ئه حمه دکتۆر ئه - 20

، م که ، چاپی یه رده روه تی په زاره ی وه رگانی ئازاد عوبد، چاپخانه مژووییدا، وه
  .2005ولر  ھه - باشووری کوردستان 

رگانی  ئاشتیدا، وه می رده سه  لهکر، کوردستان  بوبه د عوسمان ئه حمه دکتۆر ئه - 21
 –م، باشووری کوردستان  رده خشی سه په چاپ وزگای  د نوری تۆفیق، ده مه محه

  . 2000سلمانی 
تی  ی سیاسه ته ناو مه تی کوردستان له ت، حکومه ال عززه حمودی مه مه - 22
دا  به  –ی شڤان، باشووری کوردستان  ی ژین، چاپخانه ، بنکه1924-1918ریتانیا

   . 2006سلمانی 
، )1925- 1880کوردستان (عیدی پیران  شخ سه ڕینی ڕاپهئۆلسۆن،  رت ڕۆبه - 23
خشی  په زگای چاپ و رتووکی ده ی په زنجیرهکر خۆشناو،  بوبه رگانی ئه وه
  .   1999سلمانی  –م، باشووری کوردستان  ی دووهم، چاپ رده سه
وه،  بییه ئراقی عاره  تی موس به کانی لکاندنی ویالیه الم ناوخۆش، ھۆکاره سه - 24

  .  2000ولر  ھه –ی ژیان، باشووری کوردستان  م، چاپخانه که چاپی یه
 الطبعة. الم ناوخۆش، دراسة سیاسیة حول إحتالل وتقسیم کوردستان سه - 25

  . 2002جنوب کوردستان   –ولر  ، ھه االولی، المطبعة نازه
لی،  د شاکه مه رگانی محه تی موس، وه ی ویالیه دکتۆر فازل حوسن، کشه - 26

  . 1999سلمانی   –ی خاک، باشووری کوردستان  چاپخانه
التکوین  يأقلیم کوردستان العراق دراسات ف د، مه لیل ئیسماعیل محه دکتۆر خه - 27

  . 1999ولر  ھه –القومي للسکان، الطبعة الثالثة، جنوب کوردستان 
ما بعد عام ) ةکوردستان الجنوبي( نجم عمر السورچي، مصیر والیة الموصل - 28

  . 1998سلیمانیة  - ، جنوب کوردستان 2000
، گۆڤارکی 2002، پاییزی )14(  رکوک، ژماره بار قادر، گۆڤاری که دکتۆر جه - 29

 و ڕوناکبیریی  ه کۆمه و کان ئاواره ی بای کۆمیته  یهیرز تی وهگش ڕوناکبیری
  .   کات ریده شی ده ھاوبه  رکوک به تی پارزگای که یه کۆمه
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تی  رهزا ی وه م، چاپخانه که پارزگای موس، چاپی یه و گۆران، کورد له سره خه - 30
ولر  ھه -کوردستان  ی ئاراس، باشووری وه بوکردنه و زگای چاپ ، ده رده روه په

2002 .  
العدد االول لسردم العربي ،  م، رده ، گۆڤاری سهمه خورشيد هد حوئاف کتۆرد -31

  .  جنوب کوردستان –، سلیمانیة مؤسسة سردم للطباعة والنشر
الی؟ یان سیستمکی فیدر خۆ ربه سهتکی کوردی  وه رمیانی، ده ئاسۆ گه - 32

م، باشووری  رده خشی سه په و زگای چاپ ه، دهیارییڕام  کی مژوویی یه وه لکۆلینه
     . 2004 سلمانی –کوردستان 

ریم، القضیة الکوردیة في الصراع البریطاني العراقي  د که مه د محه مه ر محه عومه - 33
، مطبعة کارۆ في السلیمانیة، مدیریة الطبع والنشر السلیمانیة، جنوب 1918-1932

   .2008کوردستان 
ۆرتی عوسمانی داوای ویالیه وهپاشما - 34  ی ڕۆژنامه ،ن که تی موس ده ی ئیمپرات
کی  هی ڕۆژنامه  ،)10.1.2007( وتی ڕکه، ممه چوارشه ڕۆژی، )2374(  ژماره بات،  خه

  .  یه، ئۆرگانی پارتی دیموکراتی کوردستانه انهڕۆژ ڕامیاریی
، منشورات )جدیدة موسعةطبعة ( محمود الدرة، القضیة الکوردیة، الطبعة الثانیة - 35

  .     1966 لبنان، نیسان - بیروت  –دار الطلیعة 
یلولی  ی ئه)1( رکوک، ژماره باس سلمان سمایل، گۆڤاری ھاواری که عه - 36

میاری، گۆڤارکی )1998( رکوک  که ڕۆشنبیرییندی  ، ناوه گشتییه ڕۆشنبیریی و  ڕا
   .کات ریده ده

ی 2706فرانباری  م، به که ، چاپی یهی من امهندیل، کوردستان ناسن هھاوڕێ ق - 37
  . ند ی سان له کوردی، چاپخانه

 موس وتی داوای  تورکیا مافی خۆیه: الج ئۆغو پوک ئۆنالین، یوسف حه - 38
ڕی  پوک ئۆنالین، ماپه). 24.11.2007(  وتی ڕکه، ممه شه ڕۆژی،  وه رکوک بکاته که

   . مانیی کوردستانهکتیی نیشت ی یه وه ره کانی ده نهڕکخست
ی  خانه رتی به ڕوه بهرگانی شاھۆ بوڕھان،  عراق، وه  دز، کورد له ریم یه که - 39
   . 2007 م، باشووری کوردستان که ی کارۆ، چاپی یه رگان، چاپخانه وه
چیای   و له ڕیوه په مرین تنه چیای حه  رگیز سنووری ئراق له الل، ھه مام جه - 40
  م، ژماره ھه ، کوردستانی نوێ، سای سیانزه کوردستانه  والوه به  وه مرینه حه



660    شاری موس  ییکوردستانتمژووی 

 کوردستانی نوێ، .)12.2.2004( وتی ڕکه،  ممه دووشه ڕۆژی، )3291(
  . کات ریده ده کتیی نیشتمانیی کوردستان یه  یه انهڕۆژ  ڕامیاریکی  هی ڕۆژنامه

، 115(کانی   ت، بارزان، ژماره سه ر ده رانبه لی، دۆڕاندنی خاک به د شاکه مجه ئه - 41
). 24.5.2009(  وتی ڕکهممه،  کشه و یه)17.5.2009( وتی ڕکهممه،  کشه ، یه)116

  . چت رده ولر ده ھه  له  یهخۆ ربه سهکی گشتیی  یه نامه فته بارزان، ھه
نوان ملمالنی  نتک، کوردستان له مین مه دئه مه د محه حمه ران ئه کامه - 42

م، چاپ و  رده خشی سه زگای چاپ و په ، ده1932-1890ییدا  تیی و ناوچه وه نوده
  .2000سلمانی  –م، باشووری کوردستان  که م، چاپی یه رده زگای سه ئۆفستی ده

سعود  ی مه وه کی تر، خوندنه یه وه خوندنه و  سڤرهی  کانی کۆنگره قه ده - 43
مانتارانی  رله کتیی په کانی یه بوکراوه الم ناوخۆش، له  رگانی سه بدولخالق، وه عه

  . 2009باشووری کوردستان  - ولر  ، ھه ی مناره کوردستان، چاپخانه
تقریر لجنة  یسی، والیة الموصل حمود قه ق مهزا هبدول مراجعة وتحقیق عه - 44

-1924البریطاني حول والیة الموصل  –عصبة األمم الخاصة بحل النزاع الترکي 
 –، جنوب کوردستان نج ڕه، مطبعة )کوردۆلۆجی(الدراسات الکوردیة ، مرکز 1925

  . 2009السلیمانیة 
ی یاد،  م، چاپخانه که ، چاپی یه رکوکی داگیرکردووه عارف قوربانی، ک که - 45

  . 2009سلمانی  –باشووری کوردستان 
ریمان  ی نهرگان کاندا، وه نامه گه به  رکوک له خورشید، که  مه دکتۆر فوئاد حه - 46
، باشووری  ی مناره رگان، چاپخانه زگای وه م، ده که خۆشناو، چاپی یه بدول عه

  . 2007ولر  ھه –کوردستان 
  تان، له وه یاسای نو ده کورد وی  له سه دکتۆر جاسم تۆفیق خۆشناو، مه - 47

باشووری  - ی ستراتیژیی کوردستان، سلمانی  وه ری لکۆینه بته کانی سه بوکراوه
  . 2002کوردستان 

 زگای چاپ و م، ده که ۆدا، چاپی یهدوای خ ڕان به و گه می میھرداد، کورد کره ئه - 48
             . 2007ولر  ھه –ی ئاراس، باشووری کوردستان  وه بوکردنه
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  م هپنجشی  به
  

ــــه گه به  ی شاری موس لهیکوردستانتمژووی  ــــ   نامــــــ
ــــان بییه ره عا  و ئراقی ـــ ــــ ـــ ــــ   :کــــ
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یان  رچاوه سه) 96(و  یه نامه گه به) 153(یان  کان، ژماره بییه عاره و ئراقی  نامه گه به  

واوی شاری موس  ب ته کانی عاره ڕیده گه و مژوونووس  زۆر له.  کارھاتووه بۆ به
. ن به دهکی باشووری کوردستان ناو زگایهکو پار یان وه ،شارکی کوردی  به
شکی کوردستان  به  تکی کوردی یان به ویالیه  تی موس به ویالیه  شیانه ھه

  به  دیجله باریڕووتی  ناری خۆرھه که  یه مژوونووسی واش ھه. ن به ناوده
ڵ  گه ب له عاره  ی که وه ر ئه سه موویان کۆکن له ر ھه م ھه زانت، به کوردستان ده

و  ر له ، بهو ھاتوون  وه ئیسالمهمیلیشیاکانی  ن الیه  لهو داگیرکردنی موس  ھاتن
 ستی به مه  به.  بووه دا نه  ته و ویالیه و شاره بوونیان له) ب عاره(وان  ئه  مژووه

  که کان   نامه گه واوی به ر ته ینه سه خه دا تیشک ده ی زۆرتر لره وه کردنهڕوون
    :ن مانه ئه
  
  له  ، که(Ethnic Cleansing Documents in Kurdistan – Iraq) یرتووک په 

  له  چاپکراوه دا- کتیی نیشتمانیی کوردستان رکوکی یه ندی دووی که به ن مه الیه
  ، ژماره)الوقائع العراقیة(  ی)550(  ڕه به الپه ستن پشت به  به، داو)18(  ڕه الپه

و  ی به قی بیارکی شۆڤینیستانه ده  ، که)4.9.1989(  وتی ڕکه، )5271( نا
دا )بی عسی سۆسیالیستی عاره پارتی به(ی  که تی شۆڕشه رکردایه نی سه نجومه ئه

وه پنه  ت به باره سه  وه بوکردۆته  ھاووتیانی کورد، له  ندارتی به دانی مافی خا
  : یه که قی بیاره ش ده مه ئه. ی کوردستان) رکوک و دیاله موس، که(کانی  شاره 

  
   529: رقم القرار

  ـ ھ   1410/محرم/23: تاریخ القرار
  م24/8/1989

دا الی احکام الفقرة    . من المادة الثانیة واالربعین من الدستور) 1(استنا
  - : الثورة مایليقرر مجلس قیادة 
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یحق للعراقي من غیر سکنة محافظات منطقة الحکم الذاتي تملک قطعة ارض  –اوال 
سکنیة في منطقة الحکم الذاتي وفق السیاقات النافذة بتوزیع قطع االراضي السکنیة 

ویشمل بقرض المصرف العقاري   في مسقط رأسه  للمواطنین باالضافة الی مایملکه
  . استثناء

ة یح –ثانیا  ق للعراقي من سکنة منطقة الحکم الذاتي تملک قطعة ارض سکنیة في مدین
بالضافة الی ) نینوی، التأمیم، دیالی(بغداد والمحافضات االخری عدا محافظات 

  . ویشمل بقرض المصرف العقاري استثناء  من سکن في مسقط رأسه  مایملکه
  .  بأي نص یتعارض أحکامهینشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة وال یعمل  –ثالثا 

  
  صدام حسین

  رئیس مجلس قیادة الثورة
  
کوردی   به دام سهی  که تی شۆڕشه رکردایه نی سه نجومه ئهناو  بهی  و بیاره قی ئه ده
  : یه یه مشوه به
 

  529: ی بیار ژماره
  ی کۆچی1410/م ڕه ی موحه23: بیار وتی ڕکه
  زایینی 24/8/1989
  
  . ستور و دووی ده چل  ی ماده له) 1(ی  بگه کانی  رمانه ستن به فه پشت به به
  :  وه ی خواره مانه تی شۆڕش بیاریدا به رکردایه نی سه نجومه ئه
  
ت، مافی ب ی ئۆتۆنۆمی نه جی پارزگاکانی ناوچه نیشته  ک که یه ر ئراقی ھه –م  که یه

  ی ئۆتۆنۆمی له ناوچه  له  یه جبوونی ھه نیشته  وی زه  ک یه ندارتی پارچه خاوه
جبوون بۆ ھاووتیان،  ویوزاری نیشته شکردنی زه جکردن بۆ دابه ی جبه چوارچوه

ردی  ھا قه روه تی، ھه یه دایکبوونیدا ھه شونی له  له  ی که ویه زه  و پارچه له  جگه
وه به  وه یگرته ده  ره دروستکردنی خانووبه رکردن شی ھاو .  
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ندارتی  ی ئۆتۆنۆمی بت، مافی خاوه جی ناوچه نیشته  ک که راقییهر ئ ھه –م  دووه
 له  غداو پارزگاکانی تر، جگه شاری به  له  یه جبوونی ھه وی نیشته ک زه یه پارچه

شونی   تی له یه ھه  ی که و خانووه ڕای ئه ره سه)  ئمیم، دیاله وا، ته ینه نه(پارزگاکانی  
  . ی ھاورکردن شوه به  وه یگرته ده  ره روستکردنی خانووبهردی د ، قهو دایکبوونی له
  

قک  ھیچ ده  و، کار به وه کرته رمی بوده فه ی ڕۆژنامه له  و بیاره ئه –م  سیه
  . دا و بیاره کانی ئه رمانه ڵ فه گه بت له  وانه پچه  ناکرێ که

  
  ئیمزا
  حوسن دام سه
  شۆڕش تی رکردایه نی سه نجومه رۆکی ئه سه
  
کات  ش ده کوردک ببه  موو رست، که ھه پهز گه ڕهعسی  ی میری به یه نامه گه و به ئه 

-رکوک وا، که ینه نه-موس( کانی پارزگا  ک له وییه زه  ندارتی پارچه مافی خاوه  له
ی  وه مکردنه ، کهو بکردن ره عا به ستی به مه  بهکو  ، به خۆڕا نییه  له)  دیاله و تأمیم
و  و، ئه رکردووه ی ده و جۆره دا بیارکی له و س پارزگایه کورد له  ی ڕژه

 دام سهی  که تی شۆڕشه رکردایه نی سه نجومه ناو ئه ی به شۆڤنییه  و بیاره نامه گه به
    ر به سه و رسکیان خاکی کوردن ھه  هلمن ک یسه ده  و س شاره بکردنی ئه عاره بهو 

بکردن  عاره ی به شاوکی نامرۆڤانه ڕووی ڕووبهم  نن، بهباشووری کوردستا
  ب به عاره و  کان موو ئراقییه ھه  که  نییه  سیشمان شاراوه الی که.  وه ته بوونه

ناوی کوردستان  ی وه ر ئه به لهر  ، ھه)باکووری ئراق(ن  باشووری کوردستان ده
عسی  پارتی به(ی  که پارته و دام سهتی  هحکوم.  وه ا بیسنهمشکی کوردد  له و ھنن نه

نن  دا ده وه یاندا، دان به که پارته و حکومی  کانی نامه گه به  له) بی سۆسیالیستی عاره
بیرۆی :  پکدت، بۆ نموونه  که ر پنج پارزگا کوردییه ھه  باکووری ئراق له  که

کرد  رشتی ده رپه سه) یلی کیمیاو عه(جید  ن مه سه لی حه عه  عس، که باکووری به
ش  وه ئه. سلمانی و رکوک ولر، که ی موس، دھۆک، ھهکان شاره  ت بوو به تایبه

کوردتیی و   به نت دهدان  که دام سهی  که پارته و ت کانی حکومه نامه گه به  له  ککه یه
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و  کۆتایی ئه  له) 529(قی بیاری  ده. رکوک که و تی شاری موس کوردستانییه
   . دا دانراوه شه به
   
محمود  و  یی عمر، سیروان کاکه  عبدالله محمد، دکتور محمد ئیسماعیلدکتور خلیل  

سیاسة التعریب في أقلیم (ناوی  ییدا به ڕه ند الپه کی چه یه کۆتایی نامیلکه  حاجي، له
قیة  –کوردستان العراق  رسومی  مه  ک له دا، کۆپیه)محور الموصل –دراسة وثائ

تی کۆماری  رۆکایه ن سه الیه  له  که رسومه مه  ، که یان داناوه)1066(  ژماره  کۆماری،
ی )211(  بیاری ژماره  به  و، ئاماژه رچووه دا ده)7.9.1969( وتی ڕکه  لهئراق، 

ی حزبی )تی شوڕش رکردایه نی سه نجومه ئه(ناو  ی به)27.5.1969( وتی ڕکه
  پکھنانی پارزگای دھۆک له  به  ته تایبه  هکات، ک بی ئیشتیراکی ده عسی عاره به
  موویان له ھه  ، که)دی مزوری شاره و دھۆک، زاخۆ، ئامدی، ئاکرێ(انی زاک قه

  .  وه کرنه پارزگای موس جیاده
وکاتی ئراق،  رۆک کۆماری ئه سه ن الیه  له  ، که)1066(  رسومی کۆماری، ژماره مه 

  بیاری ژماره  به ستن پشت به  بهو، )7.9.1969( وتی ڕکه  لهکر  ن به سه د حه حمه ئه
ی )تی شوڕش رکردایه نی سه نجومه ئه(ناو  ی به)27.5.1969( وتی ڕکهی )211(

  ، که)211(  و بیاری ژماره)1066(  رسومی ژماره ردوو مه ، ھه رچووه عس ده به
 و ییکوردستانت،  رچووینه بکردنی شارو پارزگای موس ده عاره پناوی به له

ناو  تا له ره کان سه به عاره  چونکه. لمنن سه شارو پارزگای موس ده ییکوردت
تی  سه ده ی وه بۆ ئهکرد،    که بکردنی شاره عاره به  ستیان به شاری موس ده

و  ڕگای ئه ، دواتریش لهو ب ستی عاره ژرده  وته اوی بکهو ته به  پارزگاکه
ی  کانی بادیه  ، ناوچهو ن بکردن فراوانتر بکه عاره ی بهوانییان سنوورت  وه ته سه ده
.  وه و زومماریش بگرته ر عفه له نگال، شخان، ته ر، شه زه عاج، حه ، به زیره جه

کانی دھۆک، زاخۆ، ئامدی،  ی قه وه جیاکردنه  و دی مزووری ئاکرێ و شارهزا
پارزگای   ی کورد له ی ژماره وه مکردنه که ستی به مه  بهپکھنانی پارزگای دھۆک، 

واوی  ته  و ناوچانه ئه  ت که تایبه ، به ب بووه ی عاره ی ژماره وه رزکردنه موس به
و  فتار ڕهتی  ش حکومه مانه موو ئه ڕای ھه ره سه. یان کوردبوون که دانیشتوانه فاشی 

و گوندی  رتی به هڕو بهی  که ندین یه ئراقدا، چه  بی له رستی عاره پهز گه ڕه
پارزگای موس  ڕاستی ئراق له  ی باشوورو ناوه بی ھاورده رخی بۆ عاره ھاوچه
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له ) دو به(ر  بی کۆچه بۆ عاره  نشینگه) 174(دروستکردنی   دروستکرد، بۆ نموونه
حتانیه و  ، قه وان یره قه،  بته ل عه ته): کانی ناحیه(دکانی  و شاره  زیره ی جه ناوچه 

سنووری پارزگای موس  ڕگات له  و شه ر زه عاج، حه زاکانی به ھا قه روه ، ھه عهبی ڕه
پارزگای  موس و لکاندنی به   له) سوور مرگه(زای زبار  ی قه وه و، جیاکردنه

ی  وه شاندنه وه ھه  وهم کوردبوون،  رجه سه  زاکه دانیشتوانی قه ی وه ر ئه به لهولر  ھه
بیانووی   کانیان به ی دانیشتوانه وه دی کوردیی و دوورخستنه هندین دھات و شار چه

ی کورد  ی ژماره وه مکردنه پناوی که ت له ی حکومه م کارانه موو ئه ھه  ، که جیاجیاوه
رسومی  قی مه ده. پارزگای موس  ب بوو له ی عاره ی ژماره وه رزکردنه و به

   . دا دانراوه شه و به کۆتایی ئه  له  )1066(  کۆماری ژماره
  
 یی ر، سیروان کاکه عومه بدول عهد  مه د، دکتۆر محه مه لیل ئیسماعیل محه دکتۆر خه  
 –سیاسة التعریب في أقلیم کوردستان العراق (ی )2(  ڕه الپه  حمود حاجی، له مه و

ختی  جه)  ئیبن فوقیه(کو  روه ھه: (دا نووسیوتیان)محور الموصل –دراسة وثائقیة 
  لیفه می خه رده سه  شاری موس له  ب له جکردنی عاره نیشته  که  وه کردۆته  وه له

  ).   ستیپکردووه تاب ده ری کوڕی خه عومه
ی  د کوڕی فقیه حمه کر ئه بوبه ئه ی ئیسالمیب کانی مژوونووسی عاره ی قسه گوره به 

می  رده سه  لهب  جکردنی عاره نیشته ،) ز902 ئیبن فقیه(  بهدانی ناسراو  مه ھه
بۆ   که یه گه به  وه ئه ک الیه  له،  ستیپکردووه موس ده  تابدا له ری کوڕی خه عومه

بی  شارکی عاره  و شاره ئه  واته دا، که و شاره له  رواره و به ب پش ئه بوونی عاره نه
  ووهب ب بوونی ھه عاره  ر له کورد به  ، چونکه کوردستانییه و ییو شارکی کورد نییه
ب  کو عاره ب، به ک عاره نه  ش کورد دروستی کردووه که داو، شاره و شاره له

ک ھی  نه  ره م ھی دروستکه رده ر، شاریش ھه ک دروستکه نه  ر بووه داگیرکه
،  گوایه  که  وه خاته درۆ ده به  و بانگشانه موو ئه ھه  وه ی تریشهک الیه  له! ر داگیرکه

 دروستکراوه  وه کانه به عاره ستی ر ده سه  لهشاری موس .  
    
ن  عومه  بدول عهد  مه د، دکتۆر محه مه محه ئیسماعیللیل  دکتۆر خه   ر، سیروا

سیاسة التعریب في أقلیم کوردستان (ی )11- 3(  ڕه الپه  حمود حاجی، له و مه  یی کاکه
و  به  ی که وه ئه: ( دا نووسیویانه)محور الموصل –دراسة وثائقیة  –العراق  رچا
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س ) سیاسة التعریب(بکردن  عاره کانی زرنگکاری به وه ره  که  یه وه وت ئه که ده
رکوک  ری که وه ته. 2ری موس  وه ته. 1: ن مانه ئه  ر که به  کی گرتۆته ره ری سه وه ته
ڕووی  تی له کی تایبه ری موس گرنگییه وه م ته به. غدا تی به ری خۆرھه وه ته. 3
شونی جوگرافی، گرنگی  ی وته که ر ھه به ش له وه ، ئه پدراوه  وه بکردنه رهعا به

  له. مان پکردبوو پشتر ئاماژه  تنۆگرافی که ھا ئه روه وتی ھه نه و بازرگانی
  : ری موس وه بکردنی ته عاره کانی زرنگکاری به  ئاراسته

وی  و زه ره خانووبه نیڕاگرت سه ستبه ده. 2 .بی نگای عاره دروستکردنی نیشته. 1
. 5 .یی وه ته ی نه وه کردنهڕاستیاسای . 4 .و کۆچپکردن نڕاگوزا. 3 .کشتوکای

   ).بردن ڕوه کانی به پکھاته گۆڕانکاری له
 ت له تایبه به و کوردستان  له  ی که موو نشینگانه و ھه ی دروستکردنی ئه گوره به 
 خوارووی و ڕاست بی ناوه رو عاره هبی کۆچ هری شاری موس، بۆ عار وروبه ده 

ی خاکی  ی درژکراوه که ره روبه ده موس وشاری   وێ که که رده ئراق، بۆمان ده
ی شۆڤینی، ب کانی عاره که دوا یه ک له یه  ته م حکومه شکی کوردستانن، به به کورد و

و  که هی شاریکوردستانت کوردتی وی سیمای  وه سینه و بکردن عاره وی به ھه
و  ، ئهئراق وبی  عاره   کانی ته شۆڤینییه کانی حکومه نامه گه به  وه.  دراوه  که ناوچه

 نی سه ڕهھاووتیانی   به ر رانبه بهدا  )موس( شاری   له  ی که ملیانه زۆره  نهڕاگوزا
کی  یه گه مانبینین، به ده  وه کانی خۆمانه چاوه کراو به و ده یه په) کورد(  که شاره

وهداگیربکراو و  عاره بهزۆر  هب  و شاره ی ئهیکوردت و ییزیندووی کوردستانت   .  کرا
   
ی )40-39(کانی  ڕه سباک، له الپه ب، دکتۆر شاکر خه ره سی ناسراوی عاجوگرافینا 
ستپکدا  ده  حمود له شخ مه: (دا، نووسیوتی)ی کورد له سه و مه کورد(رتووکی  په 

 و ک بخات تی خۆیدا یه رایه ر ربهژ کانی کوردستانی ئراق له شه ویدا گشت به ھه
پشدا   تی ئینگلیزش له سیاسه. رشتی ئینگلیزدا بت رپه ژر سه م له که نگاوی یه ک ھه وه

ریتانیا گۆڕاو پش  خایاند ئیدی نیازی به م زۆری نه دا به ی ده ڕبازهم  ھانی ئه
تی موسی  ویالیه  ی که و بۆچوونه ر ئه سه  مای ھاتهوایی خۆ رمانه زراندنی فه دامه

وه وه م ده ده  بدرته)  که کوردییه  واتا ناوچه(کۆن  راقی نوتی ئ .(  
گۆ ڕاستبکی  ره کو عا ڕوونی بۆچوونی خۆیمان وه سباک به دا دکتۆر شاکر خه لره 

  که کاتکدا  له).  که یهکوردی  ناوچه  واته(تی موس  ویالیه: ت ده  خات که رده بۆ ده



669 شاری موس  ییکوردستانتمژووی                                                 

یش - شاری موس  وه دنیاییه به  واته کی کوردی بت، که یه تی موس ناوچه ویالیه
کورد خاکی     ر به سهو  کی کوردییه یه موس ناوچهتی  ویالیه    ر به سهکو شارکی  وه
ی دکتۆر  وه ئه  واته که.  کی کوردی بت یه تی موس ناوچه کوردستانه، مادام ویالیه و

لماندنی  سهبۆ   که یه گه تی موس، به ویالیه  ت به باره کات سه سباک باسی ده شاکر خه
   .شاری موس  ییکوردستانت و ییکوردت

    
، )ی کورد له سه مه کورد و(رتووکی  په ی )43(ڕه  سباک، له الپه دکتۆر شاکر خه  
موس،  :پارزگاکانی) لیوا(کوردستانی ئراق بریتییه له چوار پارزگا : (ت ده
و  یه ھه  ی  ڕژهدشدا  نو پارزگای دیاله ھا به روه رکوک ھه که و مانیولر، سل ھه

  ).وه گرته لی ده نده مه و قین   کانی خانه ناوچه
واوی  ته دا به وه ره سه  ، له مه ی که ڕاستگۆییدا ونه  له  سباک، که دکتۆر شاکر خه  

، شاری و کات مان بۆ دیاریده)تی موس ویالیه(دستان یان سنووری باشووری کور
دا  وه گومان له. بات کوردستان ناوده کورد وخاکی   کو شارو پارزگا به موس وه

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

ی یکوردستانت و ییکوردت  له  بوایه ت گومانی ھه نانه سباک ته ر دکتۆر شاکر خه گه ئه
کی کوردی ناوی  پارزگایه و کو شارک رگیز وه ک ھه نه  وه هشاری موس، ئ

  واته که !برد ئراقی ناوی ده بی و عارهکی  کو شارو پارزگایه کو وه ھنا، به ده نه
ی موس نووسیوتی، و پارزگاشار  ت به باره دا سه ی دکتۆر شاکر لره وه ئه
  . و شاره ئه  ییکوردستانت و ییبۆ کوردت  نرخه به  ره کی ھه یه گه به
   
ة (رتووکی  ی په)481(  ڕه الپه  سباک، له دکتۆر شاکر خه  األکراد دراسة جغرافی

شی دوو  کان زمانی کوردی دابه وه ره ی لکۆه هزۆرب: (دا نووسیوتی)أثنوغرافیة
وه جی باکوورو  ی نیشته و کوردانه ئه. ن که ی باشوور ده ی باکوورو زاراوه زارا

  گاته ی ورم تا ده ریاچه کانی ده ناره باشووری که  بوو له هو  ڕژهخۆرئاوای ھی د
. ن که ی پده گرت قسه کده یه  دیجله ڕووباریڵ  گه له  وره زابی گه  ی که و شونه ئه
وه ھه . ن که ی پده دانیشتوانی کوردستان قسه  له  ی ماوه وه ئه  ی باشووره رچی زارا
ی  ریاچه جی باکوورو خۆرئاوای ده کانی نیشته ی باکوور کورده زاراوه  یه مشوه به
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کانی  کورده سوریا و تورکیا وکانی  کورده رمینیا و ئهکانی کۆماری  و کورده ورم
ی  قسه) پارزگای دھۆکی نوێ و پارزگای موسی کۆن  له(ادینان ی ب ناوچه

  کورده ولر و ھهکانی پارزگای  سۆرانییه  ی باشوور کورده چی زاراوه که. ن که پده
  موکری له و ن رده کانی ئه رکوک و کورده که سلمانی وکانی پارزگاکانی  بابانییه

  ).  ن که دهی پ کوردستانی ئران قسه
وخۆ  کی ناڕاسته یه شوه ، به ی پکردووه سباک ئاماژه دکتۆر شاکر خه  ی که وه ئه  

  لهدکتۆری ناوبراو   نت، چونکه یه گه ی شاری موس دهیکوردستانت و ییکوردت
ی کرمانجی باکوور  زاراوه  به  ی کهیکو شارکی کورد ناوی شاری موس وه ک الیه
ی  ناوچه    ر به سهکو شارکی  ناوی موس وه  وه ی تریشهک الیه  لهبات،  یڤن ناوده په ده

شاری   واته ، که  نه سه ڕهکی کوردی  یه ی بادینانیش ناوچه ناوچه  بات، که بادینان ناوده
که و ییکی کورد یه اوچهیش ن- موسباشووری کوردستان    ر به سه  شار.  

   
ة (رتووکی  ی په)520(  ڕه الپه  سباک، له دکتۆر شاکر خه   األکراد دراسة جغرافی

چوار پارزگاکانی  ر   ھه  زۆریی له  کان به ئراقدا کورده  له: (دا نووسیوتی)أثنوغرافیة
 قین له ی خانه ناوچه  ھا له روه ژین، ھه موس ده رکوک و کهولر،  سلمانی، ھه

  واوی کوردین جگه ته ولر به ھه سلمانی وم پارزگاکانی  به. ژین ده  پارزگای دیاله 
 رکوک و کهم پارزگاکانی  به.  یه ولر ھه ھه  تورکمانی له  کی یه مینه که  ی که وه له

  ).یان کوردن و نیوه که ر یه موس ھه
کوردستانتی  و ، کوردتی ی پکردووه اک ئاماژهسب دکتۆر شاکر خه  ی که وه ئه  
کانی  ی قسه گوره به  نت، چونکه یه گه رکوک ده که موس وواوی پارزگاکانی  ته

 موس و(  که ردوو شاره زۆرتری دانیشتوانی ھه  نیوه مژوونووسی ناوبراو له
ه پکبنن که  زۆرتر یان زۆرینه  نیوه  له  کوردن، مادامیش کورد نیوه) رکوک که   وات

و دوو  و ئه که ناوچه نی سه ڕهدانیشتوانی   ت کورد که تایبه ، به وانه ش ھی ئه که شاره
 له کان یهب، تورکمان یاخود کلدوئاشووری عارهکانی  وه ته نهکو  ک وه ن، نه شاره
ترسی  کردن ھاتبن یاخود لهتورک  به و بکردن عاره ی به پرۆسه و داگیرکردن ی ڕگه

کاتی  کان له کو چۆن کلدوئاشورییه ھناب وه  که نایان بۆ شاره ڕ په شه و کوشتن
ھا  روه ھه. ترسی تورک بۆ باشووری کوردستان ھاتن  م له که ی جیھانی یهڕ شه

دا )ی کورد له سه مه کورد و(رتووکی  ی په)23(  ڕه الپه  ، له سباک دکتۆر شاکر خه
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األکراد دراسة (رتووکی  ی په)520(  ڕه الپه  له  که  مان شت کردووه ھه ی به ئاماژه
  .  کردووهی پ دا ئاماژه)جغرافیة أثنوغرافیة

  دراسة لنواحیه العراق الشمالي(رتووکی  ی په)5(ڕه  سباک، له الپه شاکر خهدکتۆر   
کانی کوردستانی باشووردا،  باسی سنوورو شاره  دا له)الطبیعیة والبشریة

+  موس(وا  ینه نهکانی  پارزگا) باشووری کوردستان(ی باکوور  ناوچه(: نووسیوتی
  ). وه گرته رکوک ده و که ولر، سلمانی ھه، )دھۆک

، کات و دهمان بۆ دیاری - سباک، سنووری کوردستان جارکی تریش دکتۆر خه  
ر،  دھۆک، ھه  ک له ریه ھهشانی  یش شانبه- شاری موسمانی به رکوک و کهولسل 

 و کادیمی ئه  که  کورد زۆر گرنگه ی بۆ ئمه .بات ی ناو دهیشاری کوردستان 
 و زانستیکی  یه وه نجامی لکۆینه ئه  سباک، له خهشاکر دکتۆر  کو مژوونووسکی وه

 ییرکوک شاری کورد موس یاخود که  لمنت، که ی مژوویی بۆمان بسه کادیمیانه ئه
مژوونووسانی  و کادیمیست ئهوت  که رچاو ده ن به گمه ده به  کوردستانین، چونکه و

کاندا بنن،  یهڕاستی کانی کوردستان، دان به ری پارچه کانی داگیرکه وه ته نه    ر به سه
  . سکی تر ند که چه و سباک، دکتۆر ئیسماعیل بشکچی خهر دکتۆر شاکر  گه مه
  
ه العراق الشمالي(رتووکی  ی په)123(ڕه  سباک، له الپه شاکر خه     دراسة لنواحی

  وره رگی گهی کا که پنج یه  باکووری ئراق له: (نووسیوتی دا)الطبیعیة والبشریة
. رکوک ولر، سلمانی و که ، دھۆک، ھه)موس(وا  ینه نه  بریتین له  پکدت که

ی  تانه و س ویالیه کک له تی یه رایه نونه  وه یه ر پنج پارزگاکه ھه  باکووری ئراق به
وس تی م ویش ویالیه ئه  کرد، که ھنا ده کان ئراقی پکده می عوسمانییه رده سه له   که

پارزگاکانی   غدا که تی به ویالیه  ی تریش بریتی بوون له که ته م دوو ویالیه به. بوو
  وه گرته پارزگاکانی باشووری ئستا ده  سرا که تی به ڕاستی ئستاو، ویالیه ناوه

  ).  کی ساده ند گۆڕانکارییه ڵ چه گه له
ون و کوردستانتیی شاری کات کوردبو سباک باسی ده دکتۆر شاکر خه  ی که وه ئه  

م  که ری ناوبراو یه نووسه  ، چونکه وه گرته ی تریش ده که موس و چوار شاره
م  ، دووه وه جیاکردۆته) سرا غداو به به(کانی تری ئراقی  ته ویالیه  تی موسی له ویالیه

-تی موس تی موس، ویالیه ناو ویالیه  خاته ی تر ده که شاری موس و چوار شاره
شاری   ته و ویالیه   ر به سهکانی  واوی شاره ته  واته ش خاک و نیشتمانی کورده، کهی
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تی  ویالیه  ی که وه ت به باره رچی سه ھه.  باشووری کوردستانن    ر به سهکوردی و 
  وه ی ئراق ئه که ته س ویالیه  له  کک بووه کاندا یه می عوسمانییه رده سه موس له 

ی  گوره دا به)16.12.1925( وتی ڕکه  له  ، چونکه یادا نییهکی ت یهڕاستیھیچ 
  ک له یه ی نیشتمانی کورد و پارچه- تی موس کان ویالیه وه ته ی نه ه بیارکی کۆمه

  . ب ر ئراقی عاره سه  خاکی کوردستان، خرایه
  
ه العراق الشمالي(رتووکی  ی په)306(ڕه  سباک، له الپه شاکر خه     دراسة لنواحی

باشووری (کانی باکووری ئراق  ی شاره زۆربه: (نووسیوتی دا)الطبیعیة والبشریة
: ن مانه ئه  که  یه ھه  وره نیا چوار شاری گه ته ، وره گوندی گه  لهبریتین  )کوردستان
رکوک بارودۆخکی  موس و که  ک له ریه ھه. ولر ھه سلمانی ورکوک،  موس، که

ه. دانیشتوانی  ی ڕژهھۆی زۆربوونی   تهبۆ  که  یه تییان ھه تایبه   شاری موس ب
ده کۆنترین   ).نرت و گرنگترین شاری بازرگانی دا

م کوردستانیی  م کوردبوون ھه سباک نووسیوتی ھه دکتۆر شاکر خه  ی که وه ئه  
  نت، چونکه یه گه و ناوی بردوون ده ئه  کانی تریش که بوونی شاری موس و شاره

تی  شکی ویالیه به  و شارانه ئه  ، که ی کردووه وه براو خۆی باسی ئهری ناو نووسه
وه ته و ویالیه موویان ئه ھه  و به موس بووینه زانین  مووشمان ده ھه.  یان پکھنا

شاری   واته ، که وه کانیه واوی شاره ته  به  تی موس باشووری کوردستانه ویالیه
به کو مه یش وه- موس کی کوردیی و پارچهتی  ندی ویالیهشار خاکی   له  که یه موس

  . باشووری کوردستان
  
دراسة  العراق الشمالي(رتووکی  ی په)423(ڕه  سباک، له الپه شاکر خهدکتۆر   

می جیھانی و کۆتایی  که نگی یه کاتی جه له: (نووسیوتی دا)الطبیعیة والبشریة  لنواحیه
تی  تیش ویالیه تایبه کۆنتۆکردنی ئراق بوو بهریتانیا  رزی به دا ئامانجی به که نگه جه

بۆ ،  وه گرته رکوکی ده ولر، سلمانی و که وا، دھۆک، ھه ینه پارزگاکانی نه  موس که
  ). ر بکات کان بۆخۆی مسۆگه وتییه نه  مھنانی چاگه رھه به ی وه ئه
ی  که هسباک، شاری موس و چوار شار کانی دکتۆر شاکر خه ی قسه گوره به  

و  نووسه  باشووری کوردستانن، چونکه    ر به سهتریش شاری کوردیی و  ری ناوبرا
کانی تریشی  م شاری موس و شاره و ھه جیا ناوبردووه تی موسی به م ویالیه ھه
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ت  باره رچی سه ھه). باشووری کوردستان(تی موس  نو سنووری ویالیه  خستۆته
  بووه ک وانه یه ھیچ شوه  به  وه کی ئراق بووبت، ئهش تی موس به ویالیه  ی که وه به
ی  ه ی بیارکی کۆمه گوره تی موس به ش باسمانکرد ویالیه  وه ره سه  کو له روه ھه
  .  ر ئراق سه  مل خرایه زۆره دا به)16.12.1925( وتی ڕکه  کان له وه ته نه
  
، )کوردستان المجاھدة(ی گۆڤاری )17-15(کانی  ڕه الپه  یی، له باوکی مازیار ئاکره  

  مکه وه  ، که وه دا بوکردۆته)رد وتوضیح(ژر ناونیشانی  دا، وتارکی له)3(  ژماره
  ی بهستن پشت به  بهباوکی مازیار .  )فازڵ دمیرجی(ناوی  بۆ دکتۆرکی تورکمان به

: سیوتی، نوو)968، ص عطیة الله د حمه ئهقاموس السیاسي، تألیف (رتووکی  په
 –کانی باکوور  شاره  ک له یه ژماره  له  کانی ئراق کورده: ت قاموسی سیاسی ده(

  رکوکه که موس وگرنگترینیان سلمانی،   که –کانی کوردستان  شاره  واته
  ).کوردستان  پارزگاکانی باکووری ئراق، واته  له  ککه رکوک یه که.  وه ته کۆبوونه

قاموسی سیاسیدا   له  که،  تیه د عه حمه ب ئه ری عاره نووسه ی بۆچوونی گوره به  
کوردیی و سلمانی س شاری  رکوک و کهی موس، کان هشار  ی پکردووه ئاماژه

  به  وه ره ی سه ارانهو ش ر ئه نووسه  خاکی باشووری کوردستانن، چونکه    ر به سه
  .     بات ناوده) باشووری کوردستان(باکووری ئراق     ر به سهشاری 

  
کی  یه کورته(رتووکی  ی په)14(  ڕه الپه  کی، له مین زه د ئه مه محه مژوونووس  

تقویم کتاب (  رتووکی به په ستن پشت به  بهداو، )کوردستان کورد و مژووی
  باسیشدا به عه و وی مه تی ئه الفه وری خه ده  له: (ت لفیداء ده بو ئه ی ئه)البلدان

ند کرا بۆ وتانی  سه رتی په به ڕوه شکردنی به مان دابه زۆر، ھه و م کی که هجیاوازیی
 و ڕان وگان، ئهربایجان، م ، ئراق، چیاکان، ئازه زیره ناو وتانی جه کوردستان، له

ه م دابه ک ئه یه یش تاڕاده)کتاب تقویم البلدان. (ۆمدا بووڕو   نیه رمه ئه   شکردن
  دات که رمدا نیشان ئه ناو پنج ھه کاو وتانی کورد له است ئهپشت  رتییه به ڕوه به
، دیاری ) رقه(ر  زه دیاری مه  له  ، بریتی بووه زیره رم، جه مین ھه وته حه: ن مانه ئه
  ). ئامد(کر  ، دیاری به)موس(  بیعه ڕه
 – لفیداء ئهبو  ئه( د یه لموئه ی ئهر د کوڕی عومه مه دین ئیسماعیل کوڕی محه عیماده  

 ، زۆر به ژیاوه) ی زایینداینم چواردهمین و  سیانزه(ی کان  ده سه   له  ، که)1273-1331
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، کاتک  بات وتی کوردی ناوی ده  به و کات ی باسی شاری موس دهڕووناو ئاشکر 
    ر به سهکی  یه کو ناوچه اری موس وه، شو رم پنج ھه  کات به وردستان دهو ک ئه  که
و  بات، پاشان ئه ناوده  وتی کوردان  له  شک بووه به  که) بۆتان(  زیره رمی جه ھه

زانین  مووشمان ده ھه . بردووهوتی کوردان ناوی  و به باسی شاری موسی کردووه
ۆتان بووه ھه  زیره رمی جه ھه  که میلیشیاکانی کانی  دوای داگیرکارییه  و له رمی ب

م  رده ش ھه) زیره جه(رمی بۆتان  ، ھه زیره بۆ جه  ی گۆڕاوه که بی ئیسالمیدا ناوه عاره
کو مژوونووسی  روه شاری موس ھهواوی  تهمادام . وتی کوردان  له  شک بووه به

  واته ناو وتی کوردان، که  وته بکه  کات باسی ده) بو فیداء ئه( بی ئیسالمی عاره
ش  مه ئه.  خاکی باشووری کوردستانه    به ر سهکوردیی و شارکی   بته ده  که شاره

وخۆ شاری  ناڕاسته بین، مژوونووسی ناوبراو  ی که ڕه و باوه ئه  نته یه مانگه ده
ی  و شاره و ناوی ئه ئه  ، کاتک که زانت ی دهیکوردستان کوردیی وشارکی   موس به
، ناوی ) بیعه ڕهدیار (ناوی . ی وتی کوردان)بۆتان(  زیره ناو سنووری جه  خستۆته

 ن الیه  لهدوای داگیرکردنی شاری ناوبراو   که  بکراوی شاری موس بووه عاره به
کردنی ناوی ب عاره به  پاند، که ردا سه سه یان به و ناوه بی ئیسالمی، ئه میلیشیاکانی عاره

 و کلتووری ئیسالم  له   بووه ی گرنگشک کانیش به  مرۆڤه و کان کان، وته شاره
نی  ردی، خاوه د تۆفیق و مه ستوان، محه به ھه و نووس نامهڕۆژھا  روه ھه. ب عاره

ی  که رتووکه ی په)10(  ڕه الپه  ، له)ھیدان نامرێ ناوو نیشانتان ی شه ئه(ی  ھۆنراوه
،  دا نووسیوتی)کوردستان المناضلة(ژر ناوی  بی له ره زمانی عا  به  خۆیدا که

ی وتی کوردستان  شکردنه و دابه ی به کی ئاماژه مین زه د ئه مه ی محه شوه مان ھه به
شاری موس   ، که)بوفیداء ئه(بی  عاره و سالمیمژوونووسی ئی ن الیه  له  کردووه

  . ی وتی کوردانه)بۆتان(  زیره تی جه ویالیه    ر به سه
   

کورد و  کی مژووی هی کورته(رتووکی  پهی )17(  ڕه الپه  کی، له مین زه د ئه مه محه  
د  مه محه  که، )ئینسکلۆپیدیای ئیسالم(  رتووکی ی به پهستن پشت به  به، دا)کوردستان

 ،دا کوردستان بچوک نیشان ئهوتی  ئینسکلۆپیدیای ئیسالم   پی وایهکی  مین زه ئه
 ی له که گشتییه  وه و درژبوونه یه وتی کوردستان خاککی درژۆلکه: (نووسیوتی

  بهنزیک  ) تیه مه(باکووری خۆرئاوا تا  بۆ  وه ه)لوڕستان(  له  وه ته اشووری خۆرھهب 
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ینی موس  به  که ن جگاییترو پان میله) 150تا  120(پانایی  ندی و ناوه میله) 600(
  ).  مژووی جیھان نامه(  میله) 250(ی  نزیکه  ئاراراته

ۆپیدیای ئیسالم بۆ وتی کوردستانی ئینسکل  که ی یه و پناسه ی ئه گوره به  
  نو سنووری کوردستان، چونکه  وتۆته که و ، شاری موس خاکی کوردانه کردووه

کانی کوردستاندا، ناوی شاری  باسی سنووره  له ک الیه  لهئینسکلۆپیدیای ئیسالم 
، بۆ  هو و سنووره ناو ئه  وتبته بت که ر موس شارک نه گه ئه  ، باشه موسی ھناوه

کاتک باسی پانتایی کوردستان   و ئینسکلۆپیدیایه ئه  وه ی تریشهک الیه  له! ھنا ناوی ده
 –نوان موس  زۆری کوردستان له  ره پانایی ھه  کات که ده  وه کات، باسی ئه ده

ئینسکلۆپیدیای ئیسالم شاری   که    وه کاته ڕوون دهمان بۆ  وه ش ئه مه ، ئه ئاراراته
  . باسی کردووه  یه مشوه به  نت بۆیه کی کوردستان داده یه پارچه  موس به

    
 کورد و کی مژووی یه کورته(رتووکی  ی په)91(  ڕه الپه  کی، له مین زه د ئه مه محه  

تاریخ االمم (رتووکی  په  می که رگی یه ی به بهستن پشت به  بهداو )کوردستان
یاخود میزۆپۆتامیا،   زیره وتی جه: (تنووس د الخضري، ده مه ی محه)االسالمیة

، ) ئورفه(  ھا ڕهڕان،  حه: کانی گرنگه  و شاره)کر دیار به(و )دیار مضر(  له  بریتی بووه
   ). موس و میافارقیند،  وور، ماردین، ئامهنگال، خاپ ، راس العین، نسبین، شه  قه ڕه
کو شارکی وتی  ی وه- ری شاری موس لخزه د ئه مه ب، محه ره مژوونووسی عا  

ی  که کوردییه  ناوه  زیره، که زانین وتی جه مووشمان ده ، ھه ناوبردووه  زیره جه
م دوای داگیرکردنی وتی بۆتان  ، به نیشتمانی کوردان بووه و وت  و بووه )بۆتان(

وه میلیشیاکانی عاره ن الیه  له .  زیره جه گۆڕی بۆ  وه بۆتانه  یان له که بی ئیسالمی نا
بۆتان  و  زیره جه  به و ھنرت کار ده به  که ردوو ناوه داب زۆرجار ھه گه ئستاشی له

شاری موس شارکی   بین  ی که یهڕاستیو  ئه  نته یه مان گه ش ده وه ھنرت، ئه ناوده
ی  و دانپدانانه ئه. من ر واش ده و ھه نیشتمانی کوردان بووه    ر به سه کوردیی و

و ی یک بۆ کوردستانت یه گه به  بته ری ده لخزه د ئه مه ب محه ری عاره نووسه
   ).موس(شاری  ییکوردت

  
  قیب یوسف، له بدوله مژوونووسی ناوداری کورد، مامۆستا عه و اسوارن شونه  

 ةحدود کوردستان الجنوبیة تاریخیا وجغرافیا خالل خمس(رتووکی  ی په)81(  ڕه الپه
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غریبی،  لمه عید ئه ئیبن سه: (دا  نووسیوتی)عام وما ترتب علی الحاقھا بالعراق االف
ۆ   وه بته درژ ده  وه باکووری تکریته  له  که  ی ئراقی کشاوه خشه ی نه ویش ونه ئه ب

  ). ڕگاتی باشووری موس ی شه ناوچه
وهغریبی بۆ  لمه عید ئه ئیبن سه  ی که یه خشه و نه ی ئه گوره به   ، موس  ئراقی کشا
ترو  کیلۆمه) 245(دووری   ، شاری تکریت بهئراق وباکووری سنووری   وتۆته که

ی باشووری شار  ونه که تر ده کیلۆمه )104(دووری   یش به)ڕگات شه(ی  شارۆچکه
و  ی سنووری ئه وه ره ده  و له بووه ئراق نه    ر به سهشاری موس   واته موس، که

ش  وه ئه.  کوردستان بووه    ر به سهکوردیی و شارکی   که شاره  ، بۆیه بووه  وته
ھیچ   خات که ریده دهھا  روه ھهنت،  یه گه ده  و شاره ی ئهیکوردستانت و ییکوردت

دا  شه و به کۆتایی ئه  له  که خشه نه.   بووه نه وه ئراقه  به و ب عاره  به کی یهندی پوه
   . دانراوه

   
دا    وه ره سه  لهرتووکی ناوبراو  ی په)82(  ڕه الپه  قیب یوسف، له بدوله ا عهمامۆست  

 ن الیه  له  رمی بیارکی فه  که به) 67دلیل الجمھوریة العراقیة، ص   له: (نووسیوتی
سای   تی فرکردن له زاره رشتی وه رپه سه  به  وه زیرانی ئراقه نی وه نجومه ئه
زانایانی   وره گه  واد له فا جه زانا دکتۆر مسته  ھا داوا له روه ھه چوو، رده دا ده)1962(

 –روش کرا بۆ نووسینی  ھمی ده حمود فه مه و  د سوسه حمه ئراق و دکتۆر ئه
ئراق  و ش هڕ ی خاکه مژوویی بۆ زاراوه و ردنی جوگرافیدیاریک  ت به باره سه

  ناوچه  یان به- ئراق یان خاکی بابل ش یان ره ی پشوو، ناوی خاکه وانه ئه: ( ھاتووه
  گووت، ناوچه ھنن ده ھواز پکده خاکی ئه ئراق وباشووری   کانی که نیشتووه
وه ده  له  کان بریتیه نیشتووه کی ششه  شتژیه  یی که الکۆ   وه باکووره  ی له که در ب

و  بت، ئه میل ده) 200-160(نوان  ی له که ھا پانییه روه ، ھه وه بته باشوور درژ ده
ن له  وه بته درژ ده  کۆتایی دت، که ھکی دروستکراو   به  وه باکووره  یه له شوه   نوا

، دواتریش  ر دیجله سه د له له باکووری به و فورات ڕووباریر  سه له  هلوج فه
، بیابانی و ک الیه  مرین له چیای حه  گاته ردووال تا ده و ھه ره تی به یه وه درژبوونه

چیاکانی  و مرین چیای حه  کۆتایی دت به  هو ته خۆرھه  ، له وه ی تره الکه  له  ماوه سه
  ). ختیاری پشتکوو چیاکانی به
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تی فرکردن  زاره ، وهئراق وزیرانی  نی وه نجومه ی ئه یه و بوکراوه ی ئه گوره به  
 ترو کیلۆمه) 391(  که  لوجه الی فهدا سنووری ئراق له )دلیل الجمھوریة العراقیة  له(

  کهنزیکترین شون بۆ موس   له(مرین  چیاکانی حه  زنجیره  ترو یلۆمهک )350(د  له به
کۆتایی  )ی موسشارباشووری    تهو که تر ده کیلۆمه) 110(ی  نزیکه  یه) تحه فه(

وردان خاکی ک کوردستان وو باکوور سنووری  ره به  دواوه وش به ، لهو پدت
  ، چونکه ردستانیهوشاری موس شارکی کوردیی و ک  اتهو که. کات ستپده ده

 ترو کیلۆمه )245(  که  ه)تکریت( شاری موس شاری  نزیکترین شاری ئراقی له
سنووری باکووری وتی   وێ کۆتایی به ، لهموس وباشووری شاری   تۆته که

   .بی دت ئراقی عاره
  
 رتووکی ناوبراو له ی په)165(  ڕه الپه  قیب یوسف، له بدوله مامۆستا عه  

سکرتر،  –تی کۆماری ئراق  رۆکایه رمی سه ی فه نامه  به ستن پشت به  بهدا،  وه ره سه 
زیری  وه  ک له ریه بۆ ھه  نردراوه  ، که)20.4.1992( وتی ڕکهی )ک/2285(  ژماره

واگری،  زگای ھه ری ده به ڕوه به ت، منی تایبه زگای ئه ری ده به ڕوه ناوخۆ، به
واگری  ری ھه به ڕوه ربازی و به منی سه ری ئه به ڕوه منی گشتی، به ری ئه به ڕوه به

ی  و یاداشته ت به باره سه  رمانده رۆکی فه سه: (نووسیوتیربازی،  گشتی سه
دا )9.4.1992( وتی ڕکهی )2/398(  ی قووتابی و الوان، ژماره نووسینگه

ی  وه ندی کۆبوونه به مه  بته موس نه  موو بارکدا پویسته ھه له : بیاریدا  یه مشوه به
ھیچ   ی، به که له ی گه ھۆکاری تکچوونی ستراتیژی پکھاته  ببته  کان، که کورده
ک  ژر ھیچ فشارک یاخود بیانوویه له  سته به و مه ک کارئاسانی بۆ ئه یه شوه

و  ڵ دیاله گه له فتار ڕه  ر که مان پوه ھه  یش به-ڵ موس گه له ی وه بۆ ئه. کرت نه
  ). ن بکه فتار ڕهر  مان پوه ھه  ندار به یوه کانی په نه موو الیه ین، ھه که رکوک ده که
ی  دام حوسن ئاماژه رمانی سه فه  رۆک کۆمار به تی سه سکرتاریه  ی که وه ئه  

یدا  که رتووکه ی په)166(  ڕه الپه  ی له که قه هقیب یوسف د بدوله ، عه و پکردووه
ر  ھه له.  نوی شارو پارزگای موسه رله بکردنی سه عاره وی به ، ھه وه بوکردۆته

جکردنی  ی کورد، ھنان و نیشته ملیانه زۆره ی وه ڕاگواستنهکدا  یه شارو ناوچه
دراب، ب   که یان ناوچه  که وی گۆڕینی باری دیمۆگرافیای شاره و ھه بی ھاورده عاره

ر  سهو  کی کوردی بووه یه شارکی یان ناوچه  یه یان ناوچه  و شاره ھیچ گومانک ئه
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 ڕووی ڕووبه  کو شارک که یش وه- شارو پارزگای موس.  باشووری کوردستانه    به
ومانک ب ھیچ گ  ، بۆیه وه کان بۆته به ی عاره رستانه پهز گه ڕه  و شاوه موو ئه ھه

  .    خاکی باشووری کوردستانه    ر به سه و  کوردهشارکی کوردیی، نیشتمانیی 
   

  لهرتووکی ناوبراو  ی په)208(  ڕه الپه  قیب یوسف، له بدوله مامۆستا عه  
 تای ره سه  لهف،  له لخه د ئه مه دکتۆر جاسم محه: (دا، نووسیوتی  وه ره سه
 دا له)جغرافیة العراق الطبیعیة واالقتصادیة والبشریةمحاضرات في (یدا  که رتووکه په

تی  شی باکووری خۆرھه به  وته که رمی چیا ده ھه: ت ده دارمی چیا کردنی ھهیارد 
خۆرئاوا، تورکیا   ڵ سوریا له گه ی له که شه ھاوبه  بۆ سنووره  وه بته ، درژ دهئراق و

 له) بانی بیابانی(و  )شتی نیشتوو ده(وری ت تا سنو خۆرھه  باکوور، ئران له  له
ک چیای  یه و زنجیره گردۆلکه  له  که  رایه سنووری باشووری ئاشکه  باشوور، وه 

ر،  عفه له ، ته ، ئیبراھیمیه عدیه ، تشانه کحول، عه مرین، مه کو چیاکانی حه نزمی وه
 و خۆی  گرته اق دهی خاکی ئر انهر پنجی پو سه ک له یه  یه و ناوچه نگال، ئه شه

الدلیل (  له  پناسه و کردنیاریمان د ھه. یه تری چوارگۆشه کیلۆمه) 90.370(ی  نزیکه
العراق (رتووکی  په  و له )سوسة د حمه ئهللدکتور ) 27(الجغرافي العراقي، ص 

  به  رمه و ھه لت ئه ی کۆتاییش ده وه و ئه دا ھاتووه)الشمالي، لمحمد ھادي الدفتري
  له ،  د سوسه حمه ب، دکتۆر ئه جوگرافیناسی عاره ھا روه ھه.  برت ستان ناودهکورد

مان  ر ھه سه له  دا کۆکه)133فیضانات بغداد في التأریخ القسم األول، ص (رتووکی  په
چیایی ناکرت   ی نیمچه ناوچه: (ت و ده وه ره ستنیشانکردنی سه و ده پناسه

مان  ر ھه سه بت له وام ده رده به  وه، )کانی نیشتووی ئراقی شته ڵ ده گه له  وه کبگرنه یه
کی  یه خشه و نه )27الدلیل الجغرافي العراقي، ص (رتووکی  په  ستنیشانکردن له ده

ی باشووری  وه ره جیاکه  و ھه ستنیشانی ئه و ده )چیاکانی ئراق(ناوی  به  داناوه
  ڕه الپه  قیب یوسف، له بدوله مامۆستا عه). بی عاره(کانی ئراقی  شته ده  له  کردووه

      ).وه ی بوکردۆته که خشه دا نه)209(
باشووری (رمی چیا  د بۆ ھه مه دکتۆر جاسم محه  ی که یه و پناسه ی ئه گوره به  

وناو سنووری خاکی   وته که تی، شاری موس ده کردوویه) کوردستان  کوردان 
و  ی تر نووسهک الیه  له.  ه)وری کوردستانباشو(رمی چیا  ھه    ر به سه ری ناوبرا

ر سنووری  سه  وه باته ده) وتی چیا(سنووری خۆرئاوای باشووری کوردستان 
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. ناو سنووری باشووری کوردستان  وته که دیسان شاری موس ده  واته سوریا، که
  یه و ناوچه ئه  که  وه کاته ده  وه ر ئه سه خت له ش جه)ری فته د ھادی ده مه محه(ھا  روه ھه

د  حمه ئه  ی که یه خشه و نه ش ئه مانه ڕای ئه ره سه.  ه)کوردستان(رمی چیا  ھه  واته
وه  سوسه باشووری دنیایی  بهرمی چیاکانیش  و، ھه رمی چیاکانه ی ھه خشه ، نه داینا

و  نو سنووری ئه  وتۆته یش که- و، شاری موس ه)تی موس ویالیه(کوردستان 
.  باوی باشووری کوردستانه شکی دانه واوی به ته پارزگای موس به  ، بۆیه رمه هھ

  ف، له له لخه د ئه مه دکتۆر جاسم محه(  ی که یه و پوانه ی ئه گوره دواتر به
محاضرات في جغرافیة العراق الطبیعیة واالقتصادیة (ناوی  ی خۆیدا به که رتووکه په

ی  نزیکه) باشووری کوردستان(رمی چیا  ھهی  ، پوانه دا باسی کردووه)والبشریة
ر  گه یه، ئه تری چوارگۆشه فتا کیلۆمه حه و ت سه و س زار ت ھه وه نه) 90.370(

  یه تری چوارگۆشه کیلۆمه) 40.955(ی  ی نزیکه که  پوانه  بتوو پارزگای موس که
  که  وه منته ده  یه و پوانه ن ئهما رمی چیا، ئایا ھه ی گشتی ھه یه پوانه  ی له رکه ده

ستنیشانی  و ده ی ئه وه متر له ، یان که دکتۆر جاسم بۆ باشووری کوردستان دایناوه
       . دا دانراوه شه و به کۆتایی ئه  له  که خشه ؟ نه کردووه

  
رتووکی  ی په)210(ڕه  الپه  قیب یوسف، له بدوله مامۆستا عه و  وارناس شونه 
االف عام وما ترتب علی  ةردستان الجنوبیة تاریخیا وجغرافیا خالل خمسحدود کو(

د ھادی  مه ب، محه جوگرافیناسی عاره  ی بهستن پشت به  بهدا، )الحاقھا بالعراق
کانی  ڕه الپه  له  ، که)الدفتر(و  )النھار(ئراقی  ی ڕۆژنامهردوو  نی ھه ری، خاوه فته لده ئه
  ناوچه: (نووسیوتی ،دا)العراق الشمالي( ژر ناوی لهیدا  که رتووکه ی په)3-4(

کحول  مهچیای - ر عفه له ته-نگال  ھی شه  ر له کان ھه شاخاویه  نیمچه و کان شاخاویه
م  ئه.  به ره عا کورد ویی نوان  وه ته یی نه وه ره مرین ھی جیاکه دواتر چیای حه و

ی کوردن،  که ی زۆری دانیشتوانه بهزۆر  برت، چونکه کوردستان ناوده  ش به رمه ھه
ولر،  کانی موس، ھه پارزگا   ک له ریه ھه کوردستان له  وه. بت مکی نه که له  جگه
    ).سلمانی پکدت رکوک و که
کو  ویش وه ری، ئه فته لده د ھادی ئه مه ب، محه ری عاره نووسه جوگرافیناس و 

 ک به و نه ئه بات، کانی کوردستان ده اوی شارهن  ویژدان، کاتک که بی به ره ندین عا چه
ولر،  ، ھه)دھۆک+وا ینه نه(واوی پارزگاکانی موس  کو ته به نیا شاری موس، ته 
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ڕای  ره سه. بات کوردستان ناوده  شک له به کورد وخاکی   سلمانی، به رکوک و که
ھی چیای شنگال   جوگرافیناسی ناوبراو سنووری کوردستان له  ش، کاتک که وه ئه
ھیچ گومان   وه ، ئه وه کاته مرین شۆڕده دواتریش چیای حه کحول و مهو چیای  ره به

ی  گوره به  ، چونکه نو سنووری باشووری کوردستان  وته که موس ده  نامنت که
  وه و درژبوونه باکووری ئه  وته که ی ناوبراو شاری موس ده یه و پناسه ئه

و  ره به  وه بته باشووری شاری موسدا شۆڕده  نگال به چیاکانی شه  له  هی ک سنووریه
 و و باسکردن ئه  بۆیه). مرین حه( سوور کحول، ئینجا چیای کوه چیای مه

کو  کرت وه ری بۆ شاری موس، ده فته لده د ھادی ئه مه ر محه ی نووسه کردنه پناسه
  . کار بھنرت اری موس بهی شیکوردستانت و ییک بۆ کوردت یه گه به
  
و  عید ی پۆرسه رده روه حمود عیسا، مامۆستا له کۆلیژی په دکتۆر حامید مه  

القضیة الکوردیة في (رتووکی  ی په)35(  ڕه الپه  له میسر، له  رکی ناسراوه نووسه
دوا : (دا نووسیوتی)2004- 1914العراق من االحتالل البریطاني الی الغزو األمریکي 

پناوی  باکوور، له و  ڕووهچوونی زۆرتر بوو   وه و پشه ره کان به انجی ئینگلیزهئام
ڕووی  گرنگ له و وت نه  ند به مه وه ی موسی دهت واوی ویالیه داگیرکردنی ته

  ). یی کوردن کی بنچینه یه شوه تی موس به ، دانیشتوانی ویالیه وه ستراتیژییه
 و ، کوردبوون ی پکردووه ئاماژه) ود عیساحم دکتۆر حامید مه(  ی که وه ئه 

  نت، چونکه یه گه تی موس ده شارو ویالیه  ک له ریه ھهواوی  ی بوونی تهیکوردستان
ی  ی یاخود زۆربه ر زۆربه گه رمک یاخود وتک ئه ک، شارک، ھه یه ر ناوچه ھه
بگومان   وکاته اتب، ئهکی دیاریکراو پکھ یه وه ته نه  ی له که زۆری دانیشتوانه  ره ھه
 و نجامی داگیرکردن ئه  زۆرو له به  وکاره ر ئه گه یه، ئه وه ته و نه ھی ئه  و شونه ئه

کی  یه وه ته نه    ر به سهسانی  کهو، ھنانی  وه رکردنی ھاووتیانی تره ده و ڕاگواستن و
  وه عیسا باسی ئهحمود  دکتۆر حامید مه  دا که لره.  درابت نجام نه دیاریکراو ئه

 ر بتوو گه یی کوردن، ئه کی بنچینه یه شوه به  که ته دانیشتوانی ویالیه  کات که ده
ھیچ له   وه کی تر بن یان نا، ئه یه وه ته ند نه چه    ر به سهی  که دانیشتوانه  مک له که

   . نیشتمانی کورده خاک وتی موس  ویالیه  ناگۆڕت، چونکه  دا که یهڕاستی 
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القضیة الکوردیة في (رتووکی ی په)36(  ڕه الپه  حمود عیسا، له دکتۆر حامید مه  
: دا، نووسیوتی)2004- 1914العراق من االحتالل البریطاني الی الغزو األمریکي 

 وتی ڕکه  لهتورکیا  ریتانیا و بهستی نوان  ئاگربه وتنی ڕککهستنی  دوای به(
و  کان ئه ناوبرا، تورکه) مۆدرۆس(ی   نامهوتن ڕککهبه   دا که)30.10.1918(

ی  کانیان بۆ بانگشه کی بۆ بیانوه ره کی سه کو بیانویه وه  وه یان قۆسته مژووه
  نجکه پ) برا تی موس ناوده ویالیه  به  که(ندارتییان بۆ باکووری ئراق  خاوه

 رکوک و کهۆک، ولر، دھ وا، ھه ینه نه  بریتین له و ی باکووری ئستان پارزگاکه
  ). سلمانی

 و ییکوردستانت  وخۆ دان به دا ناڕاسته  وه ره سه  لهحمود عیسا،  دکتۆر حامید مه  
دکتۆری   نت، کاتک که ی تریش داده که چوار شاره موس وشاری  ییکوردت

شونی   کو له روه ھهبات،  باکووری ئراق ناوده  تی موس به ویالیه ک الیه  لهناوبراو 
  له   کو بریتیه ، به باکووری ئراق ناوکی جوگرافی نیه م پدا، تریش ئاماژه

وه دژی کورد دایان  رانی تر له داگیرکه و کان شۆڤینیسته  به عاره  که  ڕامیاریکی  یه زارا
دوو ناوی جوگرافین   که) تی موس ویالیه(جیاتی باشووری کوردستان   و، له ھناوه

 دکتۆر حامید، له  وه ی تریشهک الیه  له .ھنن کاری ده رد بهنیشتمانی کو خاک وبۆ 
موس، دھۆک، (کانی  دا، شاره)باکووری ئراق(تی موس  کانی ویالیه ناوھنانی شاره 

ش  مه ئه. نت تی موس داده ویالیه    ر به سهشاری   به) رکوک و سلمانی کهولر،  ھه
کانی دکتۆری ناوبراو،  ی بۆچوونه گوره به  ینب  ی که ڕه و باوه ئه  نته یه مانگه ده

،  ه)تی موس ویالیه(باشووری کوردستان     ر به سه کوردیی وشاری موس شارکی 
ھا مژوونووس،  ده سه کو به بۆچوونی  ی کورد، به بۆچوونی ئمه  ک به نه  چونکه

ن   وتننامه ڕککهتی،  وه ی نوده  وتننامه ڕککهی جیھانی،  ڕیده جوگرافیناس، گه ی نوا
) دارانی تمه سیاسه(و زرنگکارانی  رکرده ، سه کانی کوردستان ره داگیرکه  ته وه ده

تکی  تی موس، ویالیه ویالیه  که ک الیه  له  وه کردۆته  وه ر ئه سه ختیان له جیھانی جه
  .  ر باشووری کوردستانه تی موس ھه ویالیه  وه ی تریشهک الیه  له،  کوردیه

  
القضیة الکوردیة في (رتووکی  ی په)90(  ڕه الپه  حمود عیسا، له حامید مه دکتۆر 

: دا نووسیوتی)2004-1914العراق من االحتالل البریطاني الی الغزو األمریکي 
دوای واژۆکردنی   ئراقی له –ریتانی کانی به یهندی پوهقامگیربوونی  دوای سه(
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ی لۆزان له  یماننامه ستنی په ھا به روه ، ھه)1922(ری سای  ی ئۆکتۆبه یماننامه په
ر  سه ریتانیا جگیر بوو له به) تی سیاسه(  سترا، که زرنگکاری دا به)24.7.1923(

  تی موس ناسرابوو به ویالیه  به  پناوی لکاندنی باشووری کوردستان که کارکردن له
المشکلة الکوردیة في (ووکی رت ی په)65(ڕه  دکتۆر حامد عیسا، له الپه).  وه ئراقه

  .  وه کردۆته  ی دووباره وه ره مان بۆچوونی سه دا، ھه)الشرق االوسط
دکتۆر حامید  ن الیه  له، )تی موس ویالیه(  ناوبردنی باشووری کوردستان به  
تی  ویالیه کوردستان وردوو ناوی باشووری  ھه  که  یه وه ، مانای ئه حمود عیساوه مه

.  کاردن به کوردستانه  نیشتمانی کورد که خاک وی جوگرافین بۆ  وهموس دوو زارا
ولر،  موس، دھۆک، ھه: ( تی موس بریتین له کانی ویالیه زانین شاره مووشمان ده ھه
تی  ر ویالیه باشووری کوردستان ھه ی وه ر ئه به له، ) دیاله سلمانی و،  ک رکو که

دا   وه ره سه  له  ی که و شارانه مان ئه ھه  له یش-باشووری کوردستان  واته که  ه- موس
ک بۆ  یه گه کو به کرت وه ی دکتۆر حامید عیسا، ده یه و پناسه ئه. ناوبران پکدت

   .کار بھنرت ی شاری موس بهیکوردستانت کوردتی و
  
القضیة الکوردیة في (رتووکی  ی په)96(  ڕه الپه  حمود عیسا، له دکتۆر حامید مه  
: دا، نووسیوتی)2004- 1914لعراق من االحتالل البریطاني الی الغزو االمریکي ا
مانی ئراق  رله رانی په ، نونه وه ئراقه  دوای لکاندنی خاکی کوردستان به ر دوا به ھه(

 ر سه نگدان له ده  ت به باره ست سه تیان به کی تایبه یه وه کۆبوونه  دا)18.1.1926(له 
ی  ئراق بۆ ماوه  بوایه ده  ئراق، که ریتانیا و بهنوان  کی نوێ له یه امهیمانن ستنی په به
مان  رله ندامانی په ئه  کاتک که.  وه ریتانیادا بمنته ژر مانداتی به ساڵ له) 25(

وکات  زیرانی ئه وه رۆک بسپرن، سه   وه کۆمیسیۆنکی تۆژینه  به  رکه و ئه ویستیان ئه
نھنی  به  که و، داوایکرد دانیشتنه وه مکی توندی دانه وه) عدون لسه موحسین ئه(

ک  یه دوای  لهک  کان یه ستکاره رھه به  ندامه واوی ئه م ته وام بت، به رده به
: رگا پی گوتن ده  له و پشیان  زیران چووه رۆک وه هچی س ، که یان جھشت که ھۆه

   ).مان دۆڕاند-وا موس ، ئه وه نهی تکه ره  یه یماننامه و په ر ئه گه ئه(
ی یکوردستانت کوردتی و،  ی پکردووه حمود عیسا ئاماژه ی دکتۆر حامید مه وه ئه  

کوردتی   نت به وخۆ دانده دکتۆری ناوبراو ناڕاسته  نت، چونکه یه گه شاری موس ده
رانی  نونه  کات که هد  وه دا باسی ئه وه ره الی سه ، کاتک له م شاره ی ئهیکوردستانتو 
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دا )18.1.1926( وتی ڕکه  له دوای لکاندنی کوردستانی ئراق  مانی ئراق له رله په
 ئراق ونوان  نوێ له  وتنکی ڕکهستنی  به ر سه تیان له کی تایبه یه وه کۆبوونه

دا به به رۆک  هر زاری س سه پ له دکتۆر حامید له  وه الی خواره چی له ، که ستووه ریتانیا
ۆ  مانتارانی ئراقی ده رله ر بتوو په گه کات، ئه ده  وه زیرانی ئراق باسی ئه وه نگ ب

 دکتۆر حامید  واته که. چت ست ده ده  یان له-تی موس ن ویالیه ده نه  که وتنه ڕکه
ی  دوو زاراوه کو  تی موس وه ویالیه ئراق وکوردستانی   ک له ریه ھه عیسا،

تی  ویالیه ئراق وک خاک، مادامیش کوردستانی  یه ھنت بۆ هکارد جوگرافی به
شاری   تی موس به کانی ویالیه شاره خاک وواوی  بت ته کبن، ده ر یه موس ھه

راق  خاک و،  وه یشه- موسبن) باشووری کوردستان(شاری کوردستانی ئ.   
         

القضیة الکوردیة في (ووکی رت ی په)124(  ڕه الپه  حمود عیسا، له دکتۆر حامید مه  
: دا نووسیوتی)2004-1914العراق من االحتالل البریطاني الی الغزو األمریکي 

 ریتانیا و بهکی  ره رانی سه نونه  ردووکیان ت ئینونو که ھه سمهیو ع رزۆنولۆرد ک(
رد ک دا داوای سنوورکی ده یه و کۆنگره ریتانیا له ی لۆزان، به کۆنگره  تورکیا بوون له

مان کاتدا تورکیا  ھه  ی باکوور، له-تی موسل سنووری ویالیه  زۆرتر بوو له  که
  ). وه کرده تی موس یان کوردستانی ئراقی ده واوی ویالیه ی ته وه ڕانه داوای گه

حمود  دکتۆر حامید مه ن الیه  لهکوردستانی ئراق،   تی موس به ناوبردنی ویالیه  
کوردستانی ئراق  موس وتی  ی ویالیهکان هردوو ناو ھه  که  یه وه ، مانای ئه عیساوه

ه باشووری   انی کورد کهنیشتم خاک وی جوگرافین بۆ  دوو زاراوه کوردستان
،  ی پکردووه ا ئاماژهحمود عیس دکتۆر حامید مه  ی که وه ئه  واته که،  نکارد به

تی موس  واوی ویالیه ته موس وی بوونی شاری یکوردستان و کوردبوون
کسان  یه  کوردستانی ئراق به موس وتی  دکتۆر حامید ویالیه  نت، چونکه یه گه ده
واوی  ته  واته کوردستانی ئراق، که  کسان بت به تی موس یه مادام ویالیه. زانت ده

و  دیاله ،  رکوک، سلمانی ولر، که موس، دھۆک، ھه(تی موس  کانی ویالیه شاره
کوردستانی     ر به سه، شاری )  عماره(میسان و  )کوت(اکانی واست پارزگشکی  به

وخۆ  هڕاستتی موس  دکتۆر حامید، ویالیه  کاتک که .ن)باشووری کوردستان( ئراق
 کوردستانی ئراق نیشتمان  زانین که مووشمان ده بات، ھه کوردستانی ئراق ناوده  به
نیشتمانی  خاک وتی موس  ویش ویالیه بۆچوونی ئه  به  واته ، که خاکی کوردانه و



684    شاری موس  ییکوردستانتمژووی 

ندی  به ی مه)موس(شاری   به  ته و ویالیه کانی ئه واوی شاره ش ته مه ، به کوردانه
  . ، شارو خاکی کورد و کوردستانن  وه شه که ته ویالیه

               
ی کانی جوگرافیا ما تیۆرییه بنه(رتووکی  ی په)81(ڕه  ، له الپهبدول عهبات  خه  
رتووکی  په  ی)95(  ڕه ی به الپهستن پشت به  بهداو، )ری کوردستانی باشور سکه عه
 و نج هنووسینی لیست  دا، له)شرقیجغرافیای تاریخي سرزمینھای خالفت (

 ل که له وقه ئیبن حه:  (ت ، ده) حمود عرفان هم(فارسی ر زمانی  سهرگانی بۆ  وه
قداری  ونه هڕو  وره ت شارکی چاکه، بازاڕی گه موس بووه ده  دا له)ک358(سای  

ناودارترینیان گوندی  وه که  ته که ره به و پیت ک خاکی به ۆته نوان کۆمهوت تدایه، که
ره زۆری  شی ھه به. وه و گونده وتۆته ئه ر که مبه زارو گۆڕی یونس پغه وایه، مه ینه نه

  ). مدا کورد بوون ی چواره ده سه  کی موس له خه
جوگرافیناس و   له  کک بووه یه  که ل، وقه ئیبن حهی ئیسالمی  وره جوگرافیناسی گه  

 و ی کورد زۆر گرنگ یسالم، بۆ ئمهئ و ب ره کانی عا ناوبانگه به  ره هھ  مژوونووسه
می کۆچیدا  چواره ی ده سه  له  بکات که  وه و، باسی ئه کو ئه سکی وه که  خه پ بایه

دام .  کورد دابنت  زۆری دانیشتوانی موس به  ره ی ھه می زایینیدا زۆربه یه ده  واته ما
  واته ی کوردبن، که که زۆری دانیشتوانه  ره ی ھه زۆربه  شاری موس، شارک بت که

   . هباشووری کوردستان    ر به سهکی  یه پارچه  ی کوردیی وشارک  وه دنییاییه به
  
کانی جوگرافیای  ما تیۆرییه بنه(رتووکی  ی په)85(  ڕه پهال  ، لهبدول عهبات  خه  
رتووکی  ی په)257(ڕه  الپه  ی بهستن پشت به  بهداو، )ری کوردستانی باشور سکه عه
دکتۆر : (ریف، نووسیوتی نووسینی دکتۆر ئیبراھیم شه  له) الموقع الجغرافي للعراق(

 سنووری  بووه ستی نه به مه رچی گه یدا ئه که دکتۆرا نامه  ریف له ئیبراھیم شه
م  شونکدا ئاوا ھمای بۆ سنووری ئه  ستنیشان بکات، له کوردستانی باشوور ده

  کانی تورک، که ربازییه سه  )حامیه(  ربازگه ی سه پشتنه: ( ی کوردستان کردووه شه به
ی  شوه کان دروستیان کردبوون، له عوسمانییه  تورکه و یلجوق سه  تورکه
ی  الکه  له و ژین کانی تدا ده به ره ک عا الیه  لهی  و ناوچانه نوان ئه کدا له یه وه هر جیاکه
ی  ناوچه  له  یه و پشتنه ئه.  وه بته ژین، درژ ده ده کانی تدا کورده  وه تریشه
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 ،توزخورماتوو ،کفری ،  په ته ره قه ،قزبات ،قین خانه  به و کات ست پده ده  وه لییه نده مه
  ). ر عفه له تا ته ڕوات ھه موسدا ده ولر و ھه ،پردێ ،رکوک که ،خورمات تازه ق،داقو

سنووری باشووری کوردستان،   ریف به ی دکتۆر ئیبراھیم شه پکردنه و ئاماژه ئه  
  کوردستانتی شاری موس، کاتک که  به  وخۆ دان پدانانه کی ناڕاسته یه شوه به

 کوردستان وباشووری خاکی     ر به سهکانی  وان ناوچهی ن وه ره سنووری جیاکه
. کات ستنیشان ده ده) سرا غداو به کانی به ته ویالیه(بی  ره ئراقی عا    ر به سهکانی  ناوچه

ک بۆ کوردستانتی شاری  یه گه به  بته ی دکتۆر ئیبراھیم ده ستنیشانکردنه و ده ئه
 ،ی  ربازگانه و سه ئه واوی تهکان  وسمانییهع و کان لجوقییه سه  تورکه  چونکهموس

کانی  بازرگانییه  کاروانه پاراستنیپناوی  ناو خاکی کوردستان دانابوو، له خۆیان له
غداو  کانی به ته ویالیه و و وتی فارس ره ، بهو ھاتن دا ده هڕگایو  به  یان کهخۆ
  .  ڕۆیشتن ده بی ی عارهسرا به
   

 کورد و(رتووکی  می په که شی یه به  ندی، له قشبه م نهج د نه مه محه ڕوکنلیوا   
ئینسکلۆپیدیای   له  کی بوکراوه یه وه رگانی لکۆینه وه  له  بریتیه  دا، که)کوردستان
کوردی بۆ   ریگاوه دا وه)2002( سای  لهندی  قشبه ، نهو زمانی ئینگلیزی  ئیسالم به

  ه)یان کوردستان که نیشتمانه کورد و( ژر ناوی له رتووکه و په می ئه که شی یه به  ، لهو
، پرۆفیسۆر تۆماس دی بواو دکتۆر  وه ته بوکراوه  دا)41-3(کانی  ڕه الپه  له   که

تۆڕی : ( باسی ھی ئاسمانی کوردستاندا نووسیویانه  داو، له)35(  ڕه الپه  مکنزی له
   یه مشوه کوردستان به  ته وتوونه که  ی که خانانه و فۆکه نوان ئه ربازی له سه ڕگای
،  تیه گۆز، ئاگری، ئاالزیغ، مه ره رزڕۆم، قارس، قه ئه: تورکیا  گرنگترینیان له: بون

  ڕنی، له بامه ئامدی ورکوک، سم،  موس، که: ئراق  م له کر، به دیاربه وان و
  ).انشاو ورم، کرم سنه: ئران  ھا له روه قامیشلی، ھه: باکووری سوریاش

موس شارکی   نت که دا ده وه ڕوونی دان به دا ئینسکلۆپیدیای ئیسالم، به لره  
ه، چونکه ئینسکلۆپیدیای ئیسالم )باشووری کوردستان(گرنگی کوردستانی ئراق 

  ته وتوونه که  ی که خانانه و فۆکه ربازی نوان ئه سه ڕگایباسی تۆڕی   له   ڕاشکاوانه
باشووری (کو شارکی کوردستانی ئراق  ی وه-اسی شاری موسکوردستان، ب

ی یکوردستانت  ی ئینسکلۆپیدیای ئیسالم به م دانپدانانه ئه  . کردووه) کوردستان
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خاکی   و شاره ئه  کان که کوردستانیه کورد وبۆ   کی گرنگه یه گه شاری موس، به
   . کوردستان  له  که یه پارچه کورد و
          

  وه فارسییه  ریم عارف له که  مه رگانی حه وه  ئینسکلۆپیدیای ئیسالمدا، له  رد لهکو  
کوردستانی ئراقدا،   ئستا له: ( دا ھاتووه رتووکه م په ی ئه)29(  ڕه الپه  بۆ کوردی، له

 له.  کیان ئاسان کردووه ھاتوچۆی خه و  وبانی باش دروست کراون  ڕگهک  یه ژماره
 ولر و ھهزاخۆو ئامدی،   موس به  ن که کی چاک ھه یه ی نمره ندین جاده ئراقدا چه 

 رکوک و کهھا  روه ھه ڕواندز وریر،  بۆ حه  وه ولره ھه  توانی له ده. ن یه گه ئاکرێ ده
   ).سلمانی بۆی

کانی ھاتوچۆی ئۆتۆمۆبلدا،  باسی ڕگاوبانه  ئینسکلۆپیدیای ئیسالم، له  دووباره  
و یه شوه به  کی کوردستانی ده هکی ئاشکرا ناوی شاری موست کو شارندان و ھ ،
باشووری (کوردستانی ئراق     ر به سهشارکی   و شاره ئه  نت که دا ده وه به

اق بت، کوردستانی ئر    ر به سهمادامیش شاری موس شارکی .  ه)کوردستان
 ئراق وکوردستانی   ن، چونکهباشووری کوردستا    ر به سه  شارکیشه  واته که

کی تر بۆ  یه گه به  بته ش ده مه ئه. کن ریه ردووکیان ھه باشووری کوردستان ھه
  .ی کوردستان مژوویینه و  درین  و شاره ی ئهیکوردستانت  لماندنی سه
  
کوردستان له  کورد و( رتووکی په ی وه رگی پشه بهمدی، له  لید حه دکتۆر وه  
شارو پارزگای   که  زنی داناوه کی کوردستانی مه خشیه نه ،)ریتانیادا کانی به نامه گه به

  .ی سنووری کوردستان ناو چوارچوه  وته که واوی ده ته موس به 
ن  الیه  له  وره ی سنووری کوردستانی گه ناو چوارچوه دانانی شاری موس له  

ر  نووسه  نت که یه گه هد  وه مدی، واتای ئه لید حه ب وه ری عاره دکتۆرو نووسه
خاکی کوردستان و     ر به سهواوی شارو پارزگای موس  ته  که  ڕی وایه باوه

  . کرد ی ده وکاره گینا بۆ ئه ، ئه نیشتمانی کورده
   

کوردستان له  کورد و(رتووکی   ی په)6(ڕه  مدی، له الپه لید حه دکتۆر وه  
شکرا،  نو سوندخۆراندا دابه کوردستان له: (سیوتی، نوو)ریتانیادا کانی به نامه گه به
 ر له ناو خۆیاندا مۆریان کردبوو، ھه ی له یمانانه په و وتن ڕکهو  پی ئه به  که ریه هھ
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ه  که) 1920 ڕیمۆسان (ی  تننامه و رکه)1916سایکس پیکۆ (یمانی  په    ئراقی خست
شکی زۆری  به) ریتانیا به(ویش  ، ئه هریتانیا و بهو چاودری  هڕاسپاردژر 

 ئامدی وموس، (وت  رکه ی سنووری ئراقدا به چوارچوه  له  وره کوردستانی گه
  ).وت رکه و لوبنانی به نساش سوریا ره فه. بوو) دھۆک

 کوردتی وشاری موس،   به  یه مشوه مدی به لید حه ی دکتۆر وه کردنه  و ئاماژه ئه  
کات  ده  وه دکتۆری ناوبراو باسی ئه  نت، چونکه یه گه ی شاری موس دهیکوردستانت

دا، )ڕیمۆسایکس پیکۆو سان (ی  یماننامه ردوو په ھه کان له نسییه ره فه و ریتانی به  که
ی  )دھۆک ئامدی وموس، (کانی  شکردو، شاره نوان خۆیاندا دابه کوردستانیان له

  به  ی دکتۆری ناوبراو کردنه و ئاماژه هئ. وت رکه ی ئراقدا به چوارچوه  کوردستانی له
ی یکوردستانت کوردتی وخ بۆ  کی پ بایه یه گه به  بته شاری موس، بۆمان ده

   . انی موس، ئامدی و دھۆکک شاره
          

کوردستان له  کورد و(رتووکی   ی په)23(ڕه  مدی، له الپه لید حه دکتۆر وه  
دا کانی به نامه گه به شدارییان  به  ی که و ھزانه موو ئه ھه: (، نووسیوتی)ریتانیا
 و ت روه سه  موس بوو که ۆیی پتوتن ستکه دا کرد بۆ ده)لۆزان(ی  کۆنگره له

  و ناوچه ئه  وته که ده  وته و نه ئه  که ی وه ر ئه به له،  لی کورده تی گه وایه ته سامانکی نه
  ). ستنیشانی کردن ده  یمانی سڤره په  ، که وه کوردیانه

 و ت روه ر سه سه بت له رده ۆ دهمدی، بۆچوونی خۆیمان ب لید حه دا دکتۆر وه لره  
شاری   تی موس به ویالیه ۆینی پت خاوه  و کورد به ، ئهکورد ویی  وه ته سامانی نه

ت، ھه ده  وه یشه- موسر زهز مووشمان ده زانوی  ر زه سه و وی انین سامانی ژ
  و خاکه نی ئه خاوه  یه وه ته و نه ر ھاتوو ئه گه ک، ئه یه وه ته ھی نه  بته کاتک ده وتک
وتی  نه   پی وایهی کورد  کو ئمه مدی وه ید حهل دکتۆر وه. ژی ری ده سه له  بوو که
قول  ،ده ھه  هو  کوردستانهخاکی   له و کان کوردییه  ناوچه  وته که دهتی موس  ویالیه
    ر به سهکو شارکی  وه(ھا شاری موس  روه ھه.  سامانی کوردی ناوبردووه  به  بۆیه

ڤره ی په گوره  به  )تی موس ویالیه ک له به بوو به  ده  یمانی سی که و کوردستانه ش  
باشووری     ر به سهکوردیی و موس شارکی   واته که. زرت بیار وابوو دامه

  .  کوردستانه
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و  ی په)29- 28(ڕه   مدی، له الپه لید حه دکتۆر وه ب ارهری ع نووسه   رتووکی ناوبرا
ریتانی، ژماره  ی به وه ره تی ده زاره یاداشتی وه  ی بهستن پشت به  بهداو  وه ره سه  له
)3386/0371 F (که  لهوتی ڕ )ی  که ی کانونی یه14سنووری    دا که)1918می سا

  وه ره تی ده زاره ی وه یه یاداشتنامه  و ، ئه ووهستنیشان کرد ی ده وره کوردستانی گه
  ڕژته ده  بۆتان که ڕووباریباشووری   ونه که کانی کوردستان ده ویه زه: (  ده
ر  سه  وته که ده  که) سرت(شاری   نزیک  له  وه فوراته و  دیجله ڕووباریردوو  ھه

و  ھا ئه روه ھه.  وه)50+41(کانی  و ھی درژی پله )45+35(کانی  ھی پانی پله
سنووری   که(  وه مرینه چیای حه و  دیجله ڕووباری تی ڕۆژھه  ونه که ی ده ویانه زه

ی  وه ره تی ده زاره وه  ی و یاداشته ئه  م جۆره به). وه هتی ڕۆژھه  وته که وتی فارس ده
  جگه  وه گرته ده) موس وان وتلیس،  به(کانی  ته ی ویالیه شانه و به موو ئه ریتانیا ھه به
  ).   هو  دیجله ڕووباریر  سه  وته که ده  ندی شاری موس، که ناوه  له
پی  ناری چه ریتانی که ی به وه ره تی ده زاره ی وه ستنیشانکردنه و ده ی ئه گوره به  

ی  و خاکه ت ئه خۆی ده  نیه  وه ناو سنووری کوردستان، ئه  وته که شاری موس ده
ھا  روه ھه.  کوردستانه    ر به سه  دیجله ڕووباریتی  خۆرھه ری به  وته که ده  که

بت  دراب، بۆ ده  ی کوردی ئابلۆقه شارو شارۆچکه  وری به دهوارر چ ھه  شارک که
 نی سه ڕهکورد دانیشتوانی  کاتکدا  لهبت،   ییدراو شارکی ناکورد  شاری ئابلۆقه

گیرکه کانیش به و عاره که شاره   بن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟   رو ھاورده دا
  
 کورد و(رتووکی   ی په)262-261( کانی ڕه مدی، له الپه لید حه دکتۆر وه  

دا کانی به نامه گه کوردستان له به ی  ئاماژه) 64(ی  ماده : (، نووسیوتی)ریتانیا
 و رننز دابمه خۆ ربه سهتکی  وه کان خۆیان ویستیان ده ر کورده گه ، ئه کردووه وه به
کوردستانی   به دا که -تی موس کانی دانیشتوی ویالیه ڵ کورده گه له  ته وه و ده ئه

و  ب ئه کان ده وره گه  ته وه وا ده ، ئه وه کبگرنه ، یهئراقخاکی   نرێ له باشوور داده
  ). ن ند بکه سه په  یه وه کگرتنه یه
  شاره  له  ککه یه شاری موس مدی، لید حه کانی دکتۆر وه ی بۆچوونه گوره به  

 ک الیه  له  ، چونکه)تی موس ویالیه(باشووری کوردستان   وته که ده و کان کوردییه
کرا  ده  یمانی سڤره، ی په گوره به  کات که ده  وه ب، باسی ئه ری ناوبراوی عاره نووسه
باکووری کوردستان   هنیازوابوو ل  ی که ته کوردییه وه و ده ڵ ئه گه تی موس له ویالیه
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ه ناوبردنی ویالیه  وه ی تریشهک الیه  له.  وه کبگرته زرت، یه دابمه   تی موس ب
  وه مدی، مانای ئه لید حه ب دکتۆر وه ری عاره نووسه ن الیه  لهباشووری کوردستان، 

کسان  یهک خاک و  یه  باشووری به موس وتی  ناوبراو ویالیه  نت که یه گه ده
ی جوگرافی  بۆ خاکی  کو دوو زاراوه وه   یه و دوو زاراوه کارھنانی ئه ، بهو  تزان ده

ی  گوره به. ھنت کارده به  ه)تی موس ویالیه(باشووری کوردستان   کورد که
کن،  یه ر باشووری کوردستان ھه  موس وتی  کانی دکتۆری ناوبراو ویالیه بۆچوونه

تی موسی  ویالیه  پکدت که  و شارانه مان ئه ھه  باشووری کوردستانیش له  واته که
موس، دھۆک، (کانی  شاره  تی موس له ویالیه  که  کو ئاشکرایه روه ھه. ل پکدت

  باشووری کوردستانیش له  واته ھات، که پکده)  دیاله سلمانی ورکوک،  ولر، که ھه
شارکی   وت که که رده ده نجامیشدا شاری موس ئه  پکدت، له  و شارانه مان ئه ھه

  .         باشووری کوردستانه    ر به سهکوردیی و 
  
ی  رباره ، ده بی میسرییه ره رو مژوونووسکی عا شاب، که نووسه حیا خه یهدکتۆر   

ی  کیه و پشه ی ئه)138(ڕه  تورکیا له الپه ئینگلیز ونوان  تی موس له ی ویالیه کشه
ی زۆری  زۆربه: (ت ی نووسیوه، ده)فنامه ره شه(رتووکی  بی په که بۆ چاپی عاره

داو  وره ڕی گه ی شه نگه جه  ئینگلیز له و تورک. کانن نی لیوای موس کوردهدانیشتوا
وتی  چاوچنۆکی بۆ نه  ئینگلیز زۆر به. میان بووو  مشت موس ر سه پاشانیش له  له

   ).ڕوانی موسی ده
ی زۆری دانیشتوانی  زۆربه  ی که وه شاب به یا خهح یه  دانپدانانی مژوونووس 

.  یه که  ی شارهتیکوردستان و کی تری کوردبوون یه گه ردن، بهپارزگای موس کو
کی دیاریکراو پکبت،  یه وه ته نه  ی زۆری دانیشتوانی شارک له زۆربه  کاتک که

تووشی   و شاره رجک ئه مه  بت، به ده  یه وه ته و نه شاری ئه  و شاره بگومان ئه
رکوک،  کانی که کو شاره روه بووبت ھه کانی تر نه وه ته رکردنی نه ده و ڕاگواستن و

  .تداری ئراق سه بی ده عاره ن الیه  له  دیاله موس و
  
بی  بۆ چاپی عاره  ی که کیه و پشه ی ئه)153(  ڕه الپه  شاب، له حیا خه یهدکتۆر   
یی کوردی باس خۆ ربه سه  ئینگلیز که: (ت ده  نووسیوه) ی هفنام ره شه(رتووکی  په
 و تورک ببێ  موس له  بوو که وه هرئ به ر له بین؟ ھه تورکانی داده   کرد یان له ده
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-موس. ر ئراق سه  ب نین بیخاته ی عاره که ی دانیشتوانه زۆربه  ش که وه ڵ ئه گه ده
کانی  تییه مایه که کورد و و ڕ تورک مه یتانی لهر رنگکاری بهز. ی بوو که وته یشی بۆ نه

   ).وت بوو ر نه سه ی له موو شونکی ئراق بناغه و بۆ ھه دیکه
کان  ئینگلیزه  کات که ده  وه شاب باسی ئه حیا خه یه مژوونووس  کاتک که  
 تی موس ویالیه  خات که رده تورکیا، بۆمان ده  له  ستیان دابینی موس بووه به مه
دییه و، ھیچ پوه تورکیا بووه    ر به سه مووشمان  بووه، ھه نه  وه ئراقه و ب عاره  کی به ن
ی )باشووری کوردستان(تی موس  تورکیا خاکی کوردی ویالیه  زانین که ده  وه ئه

ی  زۆربه  ش که وه ڕای ئه ره سه  کات که ده  وه باسی ئه  کاتکیش که.  داگیرکردبوو
ی  زۆربه  خات که رده ، بۆمان ده بووه ب نه تی موس عاره یهدانیشتوانی ویال

   .  ی کورد بووه که دانیشتوانه
  
تی  کانی لکاندنی ویالیه ھۆکاره(رتووکی  ی په)72(  ڕه الم ناوخۆش، له الپه سه  

ی  شاھدی زۆربه  شاری موس به: (دا نووسیوتی) وه یه بی ره راقی عائ  موس به
 و ل وقه سعودی، ئیبن حه ئازدی، مهک  کانی وه ئیسالمیهزۆری مژوونووسه 

  ر له ھا نووسه روه ھه). ج بوونی کوردان بووه شونی نیشته  وه کۆنه  نساری له ئه
کورتی   دا به م نووسینه له: (دا، نووسیوتی که ی باسه پوخته  داو له)96(  ڕه الپه

ه ئه  که  کراوه  وه ر ئه سه خت له ڕوو جه ته تی موس خراوه مژووی ویالیه   و ناوچان
م  ھا له روه ، ھه بیانی کۆن وتی کوردانه و کانی ئیسالمی واھی مژوونووسه هگ به

لکاندنی   له  بووه وری گرنگیان ھه ده  که  وه ته کۆدراوه  و ھۆکارانه دا له نووسینه
   ). وه بییه ره ئراقی عا  تی موس به ویالیه

بۆچوونی   به  که  یه وه ، ئه ی پکردووه الم ناوخۆش ئاماژه ر سه سهنوو  ی که وه ئه  
ئازدی، نویاندا  بی له عاره ئیسالمی وکانی  کۆنه  شکی زۆری مژوونووسه به
  وه می کۆنه رده سه  ر له نساری، شاری موس ھه ئه و ل وقه سعودی، ئیبن حه مه

 شک بت له شاری موس به  کاتک که.  وتی کوردان بووه و نجی شونی ئاکه
بگومان . کوردستان  له  شکه به کوردیی وشارکی   که شاره  واته وتی کوردان، که 

شاری موس،   به  یه مشوه مژوونووسانی ئیسالمی به  ی پکردنه  و ئاماژه ئه
  . نت یه گه ده  که ی بوونی شارهیکوردستان و و کوردبوون  خه ئجگار پ بایه کی یه گه به
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ژر  یدا له که رتووکه ی په)157-155(کانی  ڕه الپه  ب مازن بیالل، له ری عاره نووسه  
ثقافة (ی گۆڤاری )1(  ژماره  ی بهستن پشت به  بهداو، )المسالة الکوردیة(ناوی 
  یه مشوه کانی کوردستاندا به باسی شاره  دا، له)2.9.1991( ڕۆژیی )الشعب

کر،  نتاب، دیاربه عه:  کانی کوردستان بریتین له ناوبانگه به  ارهگرنگترین ش: (دوت ده
رزنجان، درسیم، ماکۆ، موس، سلمانی،  ش، وان، ئه رعه زیز، مه تیا، ئالعه ، مه ئورفه

دیمان،  ، ئاموده که سه زاخۆ، قامیشلی، حه ، ماردین، سیرت، باتمان، فارس، ئافری، ئا
عفرین،  رکوک، دھۆک، ، که )ئیهزا ڕه(سنه، ورم  کاری، بینگوڵ، دلیس، ھه موش، به

  ).بۆتان و  زیره جه ،ھاباد کوبانی، دریک، مه
وخۆو ب  هڕاست،  کردووهی پ ژاد ئاماژه ب نه نی عاره ری ئورده نووسه  ی که وه ئه  

نت،  یه گه ی بوونی شاری موس دهیکوردستان و ک، کوردبوون نایه په و ھیچ پچ
دا،  کانی کوردستانی مه ناوبانگترین شاره ناوھنانی به  ری ناوبراو له نووسه  چونکه زن

کو شاری کوردستانی  یان شاریتر وه شانی ده یشی شانبه- ناوی شاری موس
کو  ب مازن بیالل، وه ری عاره ی نووسه پکردنه  و ئاماژه توانرت ئه ده  واته که.  ھناوه

  نده رچه ھه.  کاربھنرت یه به و شاره ی ئهیتکوردستان کوردبوون وکی تری  یه گه به
کو  ، ناوی موس وهو کان گرنگه  ناوی شاره به  ردووهی ک نیا ئاماژه ر ته نووسه

و ناوی  ئه  ن که ندین شاری تریش ھه گینا چه ، ئه شارکی گرنگی کوردستان ھاتووه
   !ماشانو کر قز ، سه قین ، خانه ولر، دیاله ھه  بردوون بۆ نموونه نه
  
الحیاة الحزبیة في ( رتووکی ی په)20(  ڕه الپه  لی بۆتانی، له تاح عه بدولفه دکتۆر عه  

العراق (رتووکی  ی په)227(  ڕه الپه  ی بهستن پشت به  به ،ودا)1958-1926الموصل 
چت  پده: (نووسیوتی دا،)د حمه عید ئه دکتۆر سامی سه(نووسینی  ، له )القدیم
  کۆچکردنیان بۆ باشوور له ر له  ، به دانیشتووی ئراق بووینه  کهکان  ریه سۆمه
 نی سه ڕهناوکی ) وا ینه نه(ر بتوو ناوی  گه ئه. ج بووبن ی باکوور نیشته ناوچه
ی کوردی ز گه ڕهوای کۆن له  ینه دانیشتوانی نه  که  ری بت، مانای وایه سۆمه

  ). ن)ئاری(
د، شاری موس  حمه عید ئه ونی دکتۆر سامی سهو بۆچو وه ی بیرکردنه گوره به  

و   ، چونکه باشووری کوردستانه    ر به سهشارکی کوردیی و  دکتۆری ناوبرا
م  ، به مشکدا ھاتووه ی به - ی کوردبوون و کوردستانتیی شاری موس شیمانه
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کانی  ونهی بۆچو گوره ھا به روه ھه.  کردووه ی باس نه و شاره بتیی ئه ی عاره شیمانه
باکووری ئراق   کان له رییه لید جادر، سۆمه بی ئراقی دکتۆر وه وارناسی عاره شونه

دین  حه سه: ( رچاوه سه –بۆ باشووری ئراق ھاتوون   وه ه)باشووری کوردستان(
، )11667(، جریدة الحیاة، العدد !السومریون أکراد: عدو، حل المسألة السومریة سه

دا، )الحیاة( ی ڕۆژنامهتی  مان بابه ھه ر له  ھه). 21، ل)29.1.1995( االحد، الموافق
غدا،  کۆلیژی ئادابی زانکۆی به  وارناس و مامۆستا له شونه شید ڕهوزی  دکتۆر فه

.  وه ڕنته گه ده) باشووری کوردستان(کان بۆ باکووری ئراق  رییه سۆمه  کی ه چه ڕه
دا )الحیاة( ی ڕۆژنامهتی  مان بابه ھه  ، لهعدو ح سه سه  که ری وتاره نووسه

ی کوردیان  چه بنه  بت و به رده کان بۆچوونی خۆی ده رییه سۆمه  ت به باره سه
  . نت داده

   
الحیاة الحزبیة في (رتووکی  ی په)21(  ڕه الپه  لی بۆتانی، له تاح عه بدولفه دکتۆر عه  

. ، د)مدینة الموصل(گورگیس عواد   ی بهستن پشت به  بهداو، )1958- 1926الموصل 
دیمة، دراسة في جغرافیة الترکیب الداخلي لمدینة الموصل الق(ھاشم خضیر الجنابي 

ة(ر  هف هاد سوئباقرو ف  ھا هت، )المدن ، )المرشد الی موطن االثار والحضارة، الرحلة الثالث
: نووست ، ده)5- 4، ص1تأریخ بلدیة الموصل، ج(لسۆفی  لی ئه د عه حمه ھا ئه روه ھه
  ر له ، بهو  دیجله ڕووباریئاوای ڕۆژناری  که  وته که نیا ده پشتر شاری موس ته(

کی  یه هشارۆچک  له  بریتی بووه) ز637/ک16( سای  لهکانی ئیسالمدا  داگیرکارییه
جکانی  ککیان نیشته  ڕه گه: ک پکھاتبوو ڕه دوو گه  له و دان م ئاوه بتوانای که

ھیچ   م شاره ئه. بوون  له ی تریش فه  که که ڕه جکانی گه نیشته  رست بوون، وه ئاگرپه
مین  که یه  ن که که ده  وه به  کان ئاماژه رچاوه بوو، سه دیار نه  بی پوه ره کی عا سیمایه

 و بڕکخستی  و شاره ئه  که  ووهب) قی لباره ی ئه جه رفه کوڕی عه  مه رسه ھه(س  که
تی  الفه می خه رده سه  له  بووه) ز641/ک20(سای   جکردب له شتهبی ل نی عاره

 خۆش  موس جگیربوون، چونکه  کان له به عاره  خه. دا)تاب ری کوڕی خه عومه(
پیتی تیابوو   ڕگای به وه ی خاوو له سته ره ھا که روه بوو، ھه دا ھه و شاره رانی له گوزه

وه به له  ھا خانووه روه ن، ھهکانیا وغه  شه ره و ڕومات بۆ مه کانی  رد دروستکرا
  ).ھاویندا  سارد بوون له و زستان  رم بوون له گه
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،  دا ناویان ھاتووه وه ره سه  له  ی که  به عاره  ره نووسه و و پنج میژوونووس ئه 
یان )شاری موس(  و شاره ی بوونی ئهیکوردستان کوردبوون وکی گرنگی  یه گه به

ده ست، ئه هد  ته داوه   بهھاتنی ئیسالم   ر له شاری موس به  نن که وان دانی پدا
 له  که ، شاره دا)ز637/ک16(سای   له کوردستانییه  و شاره داگیرکردنی ئه ستی به مه

 و بوون  شتی رده کوردی زه  تان کهرس کی ئاگرپه ڕه ک پکھاتبوو، گه ڕه دوو گه 
مژوونووسی  کانی ی قسه گوره به  که،  هبوو انک کریستانهی تریش ھی  که که ڕه گه

می  رگی دووه به ی )101(  ڕه کو له الپه روه سعودی، ھه ب و ئیسالم مه ناسراوی عاره
کان و  عقوبییه یه –کانی  کوردییه  دا باسی ھۆزه)مروج الذھب ومعادن الجوھر(

ژیان  ریدا ده روبهو ناو شاری موس و ده و له کریستان بووینه  کات که ده –جۆرقان 
، )119ئیسالم کردنی کورد، ل ی به  دکتۆر شوان عوسمان، کوردستان و پرۆسه –
باسی ) 1975- 1892ر  درایڤه ڕۆللیسگۆدفری (ھا مژوونووسی ئینگلیزی  روه ھه
موس و چیای جودی   عقوبی کریستانی کورد له ک یه کۆمه  که:  ی کردووه وه ئه
، )31ئازادی، ل دوای  لهکورد  موس وموزینی،  د مهعی سه:  بوانه –ژیان  ده
  نن که دا ده وه وان دان به ھا ئه روه ھه .  کورد بووینه) کانی موس کریستانه(وانیش  ئه

  که شاره  که  بووه  وه رئه به ش له وه بووه، ئه نه  بی پوه کی عاره ھیچ سیمایه  که شاره
ستپکردنی  دوای ده  کو له به.  بووه تدا نهبی  و پشتر عاره ی بووهیشارکی کورد

   . بکراوه عاره به  ره به  ره کانی داگیرکردنی ئیسالمی، شاری موس به شاوه
  
الحیاة الحزبیة في ( رتووکی ی په)23(  ڕه الپه  لی بۆتانی، له تاح عه بدولفه دکتۆر عه  

د  قه به دووداڕابر سنووری ئراق له: (دا، نووسیوتی)1958-1926الموصل 
  و ناوچه یان ئه  شه و به ئه  یشته گه نیا ده کو ته بوو، به سنووری ئستای ئراق نه

ه  دیسه زای حه قه(نبار یان  ئه  ی که و ھه باشووری ئه  وته که ده  ی که جوگرافییه   ب
 ڕووباریر  سه ، تکریت لهو فورات ڕووباریر  سه له) نکی تربۆچوو  به ستن پشت به

)  ز مردووه1232/ک630سای   له(  که) سیر ئیبن ئه(،  وه ستته به ک ده یه  به  دیجله
و  نوان به له   وه بته درژ ده  که  ی و خاکه له  ئراق بریتییه  کات که ده  وه به  ئاماژه سرا

  ) . 8/305الکامل في التأریخ (تکریت 
  کات که سیر ده بۆچوونی ئیبن ئه  به  لی بۆتانی، ئاماژه تاح عه بدولفه دکتۆر عه  

و  ی ئه گوره سراو تکریت، به نوان به  وته که سنووری ئراق ده  پی وایهناوبراو 
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  واته نو سنووری ئراق، که  وته سیر شاری موس ناکه ی ئیبن ئه ستنیشانکردنه ده
شووری نو سنووری با  وته که ده و کوردیی و کوردستانیهشارکی   و شاره ئه

 )390(ش -  دیسه شاری حه ترو کیلۆمه )245(شاری تکریت   ، چونکه کوردستان
  .  باشوورو باشووری خۆرئاوای شاری موس  ونه که ده تر کیلۆمه

  
 کوردستان و(رتووکی  ی په)19(  ڕه الپه  فا، له شوان عوسمان مستهدکتۆر   

رمی  کاندا باسی ھه وردنشینهک  رمه باسی ھه  داو له)ئیسالم کردنی کورد ی به پرۆسه
ه له بی و عارهی  رچاوه ندین سه چه  ی بهستن پشت به  به، و تکا ده  زیره جه   نویاندا ب
بی  نووسینی مژوونووسی عاره  ، له)فتوح البلدان(رتووکی  په  ی)321(ڕه  الپه

 ، له)الخراج و صناعة الکتابة(رتووکی  په ی)383- 381(کانی  ڕه و الپه) البالذري(
 ، له)الرسالة الثانیة(رتووکی  ی په)20- 18(کانی  ڕه و الپه )قدامة بن جعفر(نووسینی  
معجم (رتووکی  می په رگی سیه ی به)375(  ڕه و الپه ) مسعر بن مھلھل(نووسینی  

رتووکی  ی په)140- 139(کانی  ڕه و الپه  )یاقوت الحموي(نووسینی   ، له)البلدان
 د حمه ئه بدولماجود عه( نووسینی  له، )راشدي واالمويالموصل في العھدین ال(

پشتی  له  ج بووه شتهکوردی تدا نی  زیره شی باکوری جه به  له: (ت دا، ده)لمان هس
 سنووریتا   وه بته درژ ده  ی وان، وه ریاچه ری ده وروبه روا ده ھه و چیای جودی

ن  سه یبین، دارا، حه ک نووسه گرت وه هخۆ د ندین شار له ش چه ره ڤه م ده رمینیا، ئه ئه
ی  ره ڤه و ده ئه  تاد، واته.. رزن ، ئه)کر دیاربه(د  ئامه ،، ڤاڤان کف، ماردین، ئورفه

ری  ڤه و باشوور، ده ره به  ره ڤه م ده ئه رووی سه  فورات، له و  دیجلهنوان   وته که ده
  و گونده ی قه زۆربه  وه .تی کیه ره ی سه شاری ئامدی بنکه  که ، یهکاری ھه

 سنووریو خوارتر  ره به  وه وشه ، لهو کارین کانی ھه کان موکی ھۆزه شاخاوییه
  تی که یه که ره ڤه ده موس وو خوارتر شاری  ره به). جزیرة ابن عمر(  ی بۆتانه زیره جه
ڵ  گه زووریش له ری شاره ڤه ھا ده روه گرێ، ھه خۆ ده له  ندین شارو شارۆچکه چه

   ).گرێ خۆ ده ش شار له میش شه ئه  ژمردرت که موس ده
   وه ره سه  له  ی که نهب و موسمانا عاره  هو مژوونووس ی بۆچوونی ئه گوره به  

ری  ڤه وان ده ئه  ، چونکه کانه کوردنشینه  رمه ھه    ر به سه، شاری موس  ناویان ھاتووه
مان  وه پشتریش ئه. زانن ده) بۆتان(  زیره جه تی ویالیه  لهشک  به  موس به

    ر به سه و ی کوردنشین)تانبۆ(تی بکراوی و عاره ناوی به  یرهز جه  که  وه کردهڕوون
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وه کهن و  الیه  ھیچ  لهش  یهڕاستیو  ئه.  کوردستانه واوی  ته  ، که نییه  سک شاردرا
بستانیان کردبت،  هاری ع خشه ی نه پناسه  بی که مژوونووسانی کۆنی عاره

م  جه وتی عه  بی به ی عاره دوورگه  تی نیمچه باکووری خۆرھه و ت خۆرھه
،  کو ئالوسی وهکانیان  خشه نهزانن،  بستان ده ره خۆرئاوای عه  ن، موسیش به به ناوده

شاری موس یان   کاتک که.  نیا دیاریان کردووه ن په سه حه و مین د ئه حمه ئه
ک ناگونجت  یه شوه ھیچ  به  واته بستان، که ره خۆرئاوای عه  وته ی موس بکهت ویالیه

  ! ب بن ب یان ھی عاره خاکی عاره  شک بت له ، به ته یان ویالیه  و شاره ئه
  
 کوردستان و(رتووکی  ی په)36(  ڕه فا، له الپه شوان عوسمان مستهدکتۆر   

رگی  ی به)101(  ڕه الپه  ی بهستن پشت به  بهداو، )ئیسالم کردنی کورد ی به پرۆسه
ی )195(  ڕه الپه و ی المسعودي)لذھب و معادن الجوھرمروج ا(رتووکی  می په دووه

 ی البالذري)فتوح البلدان(ی )329و 327(کانی  ڕه ی ابن حوقل و الپه)صورة االرض(
ی قدامة بن جعفرو )الخراج و صناعة الکتابة(ی )383- 382(کانی  ڕه الپه و
 بدولماجود عهی )الموصل في العھدین الراشدي و االموي(ی )140- 139(کانی  ڕه پهال
ی )نخبة الدھر في عجائب البر و البحر(ی )190(  ڕه الپه لمان و سه د حمه ئه

. ج بوون ری نیشته وروبه ده موس و  له  وه کۆنه  کورد له: (ت االنصاري، ده
گیرکارییه به  رچی عاره ھه   لهھاتوون و   زیره ری جه ڤه ی ئیسالمی بۆ دهکان دوای دا

کی  ڕه ناو شاردا گه و، له یهشارکی کوردی  م شاره ئه  واته هج بوون، ک موس نیشته
تی  تایبه به ، بووه ڕگایان ھه وه ی شاریش له وه ره ده  ، له بووه خۆیان ھه ت به تایبه

می داگیرکردنی  رده سه  لهروا موس  نی، ھه ھازبه و الری ، میدی کانی حه ھۆزه
زووریشی  بباسی شاره ی عهشید ڕه  هھارون  لیفه می خه رده تا سه ھه  وه ئیسالمه

   ).خۆگرتبوو له
،  وه ره ی سه ئیسالمییانه ب و عاره  و مژوونووسه کانی ئه ی بۆچوونه گوره به  

،  بووینهشاری موس جگیر  ب له عاره  ر له کورد به  وت که که رده بۆمان ده
  وه کانی خۆیانه داگیرکارییه ڕگای ئیسالم لهمیلیشیاکانی کان دوای ھاتنی  به عاره

و  دانپدانانی ئه  به.  جبووینه تیایدا نیشته و یی که ره وروبه موس و دهھاتوون بۆ 
رچی  و، ھه ن- شاری موس نی سه ڕهکورد دانیشتووی   به عاره  مژوونووسه  ه کۆمه
ی  که  نه سه ڕه  که شاری خه) موس(  و شاره ئه  واته رن، که داگیرکه  بیشه عاره
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  بن، بۆیه عاره  ر بت که کی داگیرکه یه وه ته ک شاری نه کوردن، نه  که  یه که شاره
خاکی باشووری   له  شک بووه به کوردیی وشارکی   وه کۆنه  ر له شاری موس ھه

  !  وه هب واش بمنت ر ده ، ھهکوردستان و
    
پشت   بهیداو  که رتووکه ی په)229(    ڕه الپه  لهفا،  شوان عوسمان مستهدکتۆر   
لذھب و معادن مروج ا(رتووکی  په  می که رگی یه ی به)101(ڕه  ی به الپهستن به

دا، ) ابن حوقل(ی )صورة االرض(رتووکی  ی په)195(  ڕه الپه و ی المسعودي)الجوھر
 نرت، تا بنشین داده شارکی عاره  ئستا به شاری موس که  دانیشتوانی : (ت ده

بی تیادا  ره عا) ز641/ک20(تا دوای سای  و کان موسمانه  به ره شکری عا لهھاتنی 
   ).ری کوردنشین بوون وروبه شارو ده کو ناو ، به بووه ج نه نیشته

وسی کۆنی ناسراوی دوو مژوونو  ل، که وقه ئیبن حه و سعودی دا دیسان مه لره  
و  وه کۆنه  ر له شاری موس ھه  ن که ده مان بۆ ده وه واھی ئه ئیسالمین، گه بی و عاره

  ر له بیش به و، عاره بی ئیسالم، کوردی تدا ژیاوه ھاتنی میلیشیاکانی عاره  ر له به
کو  ، به  بووه ودا بوونیان نه دا له)ز641/ک20( سای  لهکانی ئیسالم  داگیرکارییه

مان بۆ  وه ش ئه وه ئه.  که ھاتوون بۆ شاره  ر کو داگیرکه و مژووه وه دوای ئه
 بییه موس شارکی عاره  گوایه و کرن ده  ی که و بانگشانه و ئهمو ھه  خات، که رده ده
 و کاری واشه ستی چه به مه  بهنیا  ته و نین ڕاستو،  کردووه کان دروستیان به عاره و
رخستنی  ده و واھیدان م گه ئه! کاردن دا بهبکردنی شاری موس ارهع پناوی به له

بۆ   یه نامه گه ترین به وره ب، گه ردوو مژوونووسی عاره ھه ن الیه  لهکان  یهڕاستی
   .ی شاری موسیکوردستانت کوردتی و

   
 ستن پشت به  بهیدا، دیسان  که رتووکه ی په)260(  ڕه الپه  شوان عوسمان، لهدکتۆر   
 و ی الطبري)و الملوک تاریخ الرسل(رتووکی  می په رگی چواره ی به)220(  ڕه الپه  به

  ی)100(ڕه  ی ابن االثیرو الپه)الکامل في التاریخ(می  رگی دووه ی به)146(ی  ڕه الپه
ابن (ی ابو زید عبدالرحمن بن محمد )ن تاریخ ابن خلدو(می  رگی دووه به) 2(مجلدی 
ی ابن )البدایة و النھایة في التاریخ(ی )7(رگی  به) 4(ی مجلد )87(ڕه  و الپه)خلدون

الخراج و صناعة (ی )315( ڕه  و الپه ی البالذري)فتوح البلدان(ی )327(  ڕه و الپه کثیر
ی یاقوت )معجم البلدان(ی )235-230(  ڕه ی قدامة بن جعفرو الپه)الکتابة
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شکری  له ن الیه  لهڵ گیرانی موس  گه هر ل بینین ھه ده  بۆیه: (ت وی، ده مه لحه ئه
دا   م شاره له) نمیر د ویاأ و بنو تغلب(بی  ره ند ھۆزکی عا هچ  وه کانه موسمانه  به عاره

ھرثمة بن عرفجة (کاتک ) ز643/ک22(دوو ساڵ   ج بوون، دوای گیرانی به نیشته
  کانی کردو له به ره مجار بانگشتی عا که والیی شاری موس بۆ یه  بوو به) البارقي

موس  دوای  له، )الحدیثة(وکرد  ھا شاری نه روه ھه. جی کردن شاری موس نیشته
   ).بی عاره  شی کرا به که ت ناوه نانه جکراو ته بی تیادا نیشته عاره

  له  ی که بانه عاره ئیسالمی و  مژوونووسه  ه و کۆمه کانی ئه کردنه ی ئاماژه گوره به  
گیرکه دا ناویان ھاتووه  هو ره سه ڵ  گه بی ئیسالمی له کانی عاره ره ، میلیشیا دا

دا،  یه و شارو ناوچه بکردنی ئه عاره به ستی به مه  بهدا - داگیرکردنی شاری موس
جیان  دا نیشته ره ڤه و ده و، له ڵ خۆیاندا ھناوه گه بیان له ندین ھۆزو خی عاره چه

شارکی   وه کۆنه  ر له شاری موس ھه  که    وه کاته ده ڕوونن  ش بۆما وه ئه! کردوون
  بکردنی زۆری دراوه عاره وی به م ھه ، به خاکی کوردستان بووه    ر به سهکوردیی و 

مووشمان  ھه! ست بدات ده  ی خۆی له که کوردستانتیه کوردیی وی سیما  وه بۆ ئه
اری ی ھۆک که ره وروبه ده موس وری  ڤه بکردنی ده عاره می به که زانین ھۆکاری یه ده

   ! بووه  وه پشته له  ڕامیاری و ئابووری
   

ند  چه  کورد له(رتووکی  ی په)76-75(  کانی ڕه الپه  ر، له نوه یوان ئازاد ئه که  
خ (رتووکی  په  ی)17(  ڕه ی به الپهستن پشت به  بهداو، )تۆمارکی مژووییدا تاری

االب البیر  نووسینی  لهو،  )المسیحیة حتی مجي االسالم من انتشار  الشرقیةالکنیسة 
ی سیح تی مه سایه می زایینیشدا دووکه ی سیه ده تای سه ره سه  له: (ت ابونا، ده

ند  چه  له کوردستان و  ان کردهڕووی) مارماری  شه قه و ی حه ئه  شه قه(کانی  ناوه به
رمی چیا،  د، موس، ھهزی ی، بایهقرد(  وانه کی جیاجیای کوردستاندا له یه ناوچه

    ). و ئایینه ی ئه وه بوبوونه  ستیان دایه ده) سۆپۆتامیایم
ی یکوردستان کوردبوون و،  ی پکردووه بونا ئاماژه لبر ئه ئه  شه قه  ی که وه ئه  

  کات که ده  وه ری ناوبراو باسی ئه نووسه  نت، چونکه یه گه بوونی شاری موس ده
ی - ، ناوی شاری موسکوردستان وکی  یه ند ناوچه چه  انکردۆتهڕووی  هش دوو قه

ن شاری موس توانین بی ده  واته که.  کانی کوردستان بردووه ناوچه   کک له کو یه وه
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ه  ره و نووسه ئه  ، چونکه باشووری کوردستان بووه    ر به سهشارکی کوردیی و   ب
   . ناوبردووهکوردستانی     ر به سهکی  یه ناوچه 

  
 کورد العراق تأریخھم(ر ناوی ژ وتارکیدا له می  شی سیه به  بودی، له لعه الم ئه سه  

 ستی به مه  بهو،  ه)لی باباخان عه(رتووککی  ناوونیشانی په دا که )وتھجیرھم
ی )6(  ڕه الپه   له )بودی لعه ئه(م  که ری یه نووسه،  رتووکه و په ڕووی ئه خستنه

  دا)17.7.2005( وتی ڕکه، ممه کشه یه ڕۆژیی )4536(  ، ژماره)التأخي( ی ڕۆژنامه
و  کردنی ئه شرۆڤه  له  بودی، لعه الم ئه سه.  وه ته ی بوکردۆ که می وتاره شی سیه به
 دا)1908-1891مذکراتي السیاسیة، : السلطان عبدالحمید: (دا نووسیوتی رتووکه په

ھۆی   و بووه وه کان دۆزرایه کوردییه   ناوچه  لهوت  هچۆن ن  کات که ده  وه باسی ئه
وارناس،  پسپۆرانی شونه  پکھاتبوو له  مانیا شاندک که ئیمپراتۆری ئه  ی که وه ئه
  لهوت  ی نه وه دۆزینه  زۆرتر گرنگی به  داڕاستی  له  و شانده ڵ خۆی بنت، ئه گه له

 سای  لهوت  نه: (ت مید ده بدولحه هھا سوتان ع روه ھه). دا موس ده تی ویالیه
  ). وه تی موسی کوردی دۆزرایه ویالیه  دا له1908

بودی باسی  الم عه سه  ، چونکه م تورکیشه ھه بی و عارهکی  یه گه م به ھه  یه گه و به ئه  
،  وه دۆزرایه  ه- تی موس ویالیه  کان که کوردییه   ناوچه  لهوت  نه  کات که ده  وه ئه
 سای  لهوت  مید نووسیوتی نه بدولحه سوتان عه  کات که ش ده وه ھا باسی ئه روه ھه
وهیی کورد- موس تی ویالیه  لهدا )1908(   که ته ر ویالیه گه خۆ ئه.  وه ته ی دۆزرا

ر  سهکانی  موو شاره ھه  وه دنییاییه به  وه ، ئه کو وایه روه ی بت ھهیتکی کورد ویالیه
، شاری  که ته الیهختی وی ندو پایته به نویاندا شاری موسی مه ش له ته هو ویالی   به

   . کوردستان  خاکی باشووری  شکن له به و کوردین
     

کورد العراق (ژر ناوی  یدا لهمان وتار ھه می  سیه  شی به  لهبودی،  لعه الم ئه سه  
 ستی به مه  بهو،  ه)ی باباخانل عه(رتووککی  ناوونیشانی په دا که )وتھجیرھم تأریخھم
، )التأخي(ی  ی ڕۆژنامه)6(  ڕه الپه   له م که ری یه نووسه،  رتووکه و په ڕووی ئه خستنه
می  شی سیه به  دا)17.7.2005( وتی ڕکه، ممه کشه یه ڕۆژیی )4536(  ژماره
ی )357- 356(کانی  ڕه پشت به الپه   بودی، لعه الم ئه سه.  وه ته ی بوکردۆ که وتاره

زیز سلمان  بدولعه عه(ب،  ره ی مژوونووسی عا)تاریخ العراق الحدیث(رتووکی  په
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و ئراقی  ت پاشا، ئه دحه ی مه رباره ت ده تایبه به: (نووسیوتی  ستت که به ده) وار نه
رچی  ھه. سرا بوون غداو به کانی به ته ویالیه  ت کرد که شی دوو ویالیه بی دابه ره عا

تی  ویالیه موس وتی  ویالیه: ھات ت پکده دوو ویالیه  کوردی بوو لهی  ناوچه
 سلمانی ورکوک،  که: خۆی  گرته ی ده و ناوچانه زوور ئه تی شاره ویالیه. زوور شاره

   ).ولر ھه
،  ی پکردووه وار ئاماژه زیز سلمان نه بدولعه ب عه مژوونووسی عاره  ی که وه ئه  

ری  نووسه  نت، چونکه یه گه بوونی شاری موس ده ییکوردستان کوردبوون و
ت پاشای والی عوسمانی،  دحه مه  کات که ده  وه باسی ئه   ڕاشکاوانهناوبراو زۆر 

ھا وتی کوردانیشی  روه سرا ھه غداو به تی به ر دوو ویالیه سه بی به ئراقی عاره
و  ئه  دا ڕاستی  له. شکردبوو زوور دابه شاره موس وتی  ر دوو ویالیه سه به

نرخترین  به  بته وار، ده زیز سلمان نه بدولعه ب عه ی مژوونووسی عاره دانپدانانه
و  ئه. ی که ره ڤه ده موس وی شاری یکوردت و ییلماندنی کوردستانت بۆ سه  گه به

و غدا کانی به ته ویالیه  له  ب بریتییه خاکی عاره  ت که را پمان ده ئاشکه  زۆر به
 له  زوور که شاره موس وتی  ویالیه  له  ھا خاکی کوردیش بریتیه روه سرا، ھه به

   .پکدن)  دیاله سلمانی ورکوک،  ولر، که موس، دھۆک، ھه(کانی  شاره 
  
ولر،  جوگرافیای زانکۆی ھه  شی  به  لهئیسماعیل، مامۆستا  بدول عهدکتۆر سلمان   
دا که )رمی کوردستانی ئراق سنووری ھه و مک چه(ژر ناوی  کدا له یه وه هلکۆین   له
-5(کانی  ڕه الپه  دا له)ی ستراتیجی وه ری لکۆینه نته ی گۆڤاری سه)44(  ژماره  له

. ج .أ( نووسینی  له) کورد(تی  ی به بابهستن پشت به  به،  و وه ته دا بالوکراوه)23
الوژ،  ی گۆڤاری گه)9(ی سای )1(  ی ژماره)41(  ڕه الپه  له  ، که)حۆرانی

پمان ) حوراني. ج. أ (ری کورد  ر زاری نووسه سه ، دکتۆر سلمان له ریگرتووه وه
  مینه که -  في  العالم العربيالقومیة االقلیات (رتووکی  ری په نووسه: (  ت که ده
موس، پارزگاکانی   ی کورد له زۆررینه: نووسیوتی) ب کانی جیھانی عاره وه ته نه

ت  تنۆگرافی تایبه کی ئه یه ه کۆمه و جن نیشته  رکوک و دیاله کهولر،  سلمانی، ھه
  ). پکدنن

ری  ھی نووسه) االقلیات القومیة في العالم العربي(رتووکی  ی بیرم بت په وه ئه  
سکی تر  که  شه وانه د دنیا نیم، له دا سه م سه ، به ه)ریاض نجیب(ب  شۆڤینی عاره
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لاوی  دنان ئه ھا عه روه ، ھهنووسیبت  وه همان ناونیشان ھه رتووککی تری به په
ک بت  یه ر شوه ھه به.  نووسیوه) قضیة األکراد في الوطن العربي(رتووکی  په

 کورد و  ر ئسقان دژ به سهتا و شۆڤینی  سکی ی ناوبراو، کهرتووک ری په نووسه
  وه به عاره ن الیه  لهخاکیان  ب و عارهی  سته ژرده  که  یه وانه ته و نه واوی ئه ته

  وه ته واوی نه رست خاکی ته پهز گه ڕهری ناوبراوی  نووسه  ، چونکه داگیرکراوه
،  ب ناوبردووه خاکی عاره  به  وه کوردستانی خۆشمانه  بی به کانی عاره سته ژرده

مانای خاکی   و یه وه خۆیه  ی به که کوردستان ناوه  زانین که موومان ده م ھه به
واوی  یش ته)تی موس ویالیه(باشووری کوردستان . نت یه گه کوردستان ده
)  دیاله سلمانی ورکوک،  ولر، که ، ھه)واو دھۆک ینه نه(موس (پارزگاکانی 

  به  رسته پهز گه ڕه  به عاره  ره و نووسه ی ئه و شارانه واوی ئه ته  واته ، که وه گرته ده
   ر به سه، شاری کوردیی و  وه موسه شاری  بهکوردنشینی ناویبردوون  ریشا

و  ئه .ستان به عاره    ر به سهبی و  ک شاری عاره ستانن، نهخاکی باشووری کورد 
  ی که وه ، به)ب کانی جیھانی عاره مینه که(رتووکی  ری په ی نووسه پکردنه  ئاماژه
جن،  نیشته  دیاله رکوک و کهولر،  نی موس، ھهکا شاره  کان له ی زۆری کورده زۆربه

کانی  شاره موس وی شاری یکوردستانت کوردتی وبۆ    خه کی پ بایه یه گه به
  که  دا ناوه وه ، دانیشی به شۆڤینییه  ره و نووسه ئه  باشیشه. ناوی بردوون  تریش که
  نده وه ئه  که ره نتی نووسهبیری شۆڤ  ژین، چونکه دا ده وه ره ی سه و شارانه کورد له

ر  ، ھه خۆی نادات ناوی کوردستان بھنت به   ڕگهت  نانه ریدا، ته سه به  سته باده
و، )ب جیھانی عاره  کانی مینه که(  ی ناوه که رتووکه ناوی په  که  شه وه ر ئه به له

  .  وهبی دانا میوانی جیھانی عاره  کوردی به ب و عارهخاکی   کوردستانی به
      
بی  ره زمانی عا  به  وتارکیدا که  ، له کی کورده یه وه ره لکۆه  دکتۆر باھۆز جۆمی، که  
  دا له)17.1.2004( ڕۆژی  له!) م ضحایاھمأالکورد یتامی المسلمین (ر ناوی ژ له

ی )8(  ڕه الپه  ی بهستن پشت به  به، دکتۆر باھۆز  وه ته بوکراوه (KDP.info)ڕی  ماپه
ر زاری  سه داو له)فھمی الشناوي( نووسینی  له) الکورد یتامی المسلمین(رتووکی  په
باکووری ئراق،   کۆلژی پزیشکی موس له  مامۆستا بووم له: (ت لشناوی ده ئه
ک خوندکاری کورد، ھیچ  یه  له  شدا جگه وه ڵ ئه گه کان، له ئراقیه  رمی کورده ھه

  ی که وه ڕای ئه ره ، سه که ی کۆلیژه خۆشخانه نو نه بینی له خونکارکی تری کوردم نه
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  وه مه الی که به. ن ده باجی بۆ ده و یچنن یکلن، ده ده  که  انهو نیشتمانی ئه  و شونه ئه
  ).یه کورد بوون خۆشخانه و نه کانی ئه خۆشه ر چواری نه سه س له

 بی میسرییه کی عاره میهکادی و ئه دکتۆر  ناوی، که شهھمی  دکتۆر فه  ی که وه ئه  
ئراق و، باکووری ئراقیش باکووری   وته که موس ده  ی که وه به ،  باسیکردووه

ی شاری یکوردبوون و ی بوونی، کوردستان کانی ئراقه نیشتمانی کورده و رم ھه
شاری موس   کات که ده  وه دکتۆری ناوبراو باسی ئه  نت، چونکه یه گه موس ده

وتی   کان واته رمی کورده ھه  ، باکووری ئراقیش بهئراق وباکووری   وته که ده
شاری  و وتی کوردان بت و رم مادام باکووری ئراق ھه. اتک د ده کوردان ناوزه

ته یش بکه- موسو سنووری ئه  ومه و ھه نکی   واته ، که رشار شاری موس
   .انی کوردنیشتم خاک و  له  شکه به کوردیی و

   
ی )48(  ڕه الپه  ، له مژوونووسکی ناسراوی ئاشووری ئراقییه  لک، که یوسف ما  
  لهو  یانددوه چاپی گه  به) 1945(سای   دا که)کوردستان أو بالد الکورد(رتووکی  په

ی دانیشتوانیان  ی بیست شار ژماره نزیکه: (کانی کوردستاندا نووسیوتی شاره باسی
: ن مانه تورکیا ئه  کانی کوردستان له ، گرنگترین شاره سه زار که ھه) 50-30(نوان  له

تلیس،  ش، وان، بهرزڕۆم، ئارزنجان، مو ، ئه تییه رپوت، مه ، خه)کر دیاربه(د  ئامه
   .ر عومه ن وی ئیب زیره جه و خوزات، ماردین

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

، ڕواندزوس، زاخۆ، ولر، م رکوک، ھه سلمانی، که: کوردستانی ئراقیش  له
  ).ندینی تریش چه و ق کۆیسنجه

کانی مژوونووسی ناسراوی ئاشووری یوسف مالک، شاری  ی بۆچوونه گوره به  
و  هنووس  ، چونکه باشووری کوردستانه    ر به سهکوردیی و موس شارکی  ری ناوبرا

نو سنووری   وته که شاری موس ده  کات که ده  وه باسی ئه   ڕاشکاوانهزۆر 
  .  )باشووری کوردستان(کوردستانی ئراق 

  
مشکلة (ژر ناوی  کی له هی وه دنان حوسن، لکۆینه نووسی ئراقی عه نامهڕۆژ  

  یه زانستی  ۆنفرانسهک  و ش به دا پشکه)االحتماالت المنتھیة والحل الباقي کرکوک
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دا )24.9.2005( وتی ڕکه، له )رکوک که  ی پشتیوانی له سته ده(  که  کردووه  کادیمیه ئه
ی  رکردنی کشه سه ی چاره رباره ریتانیا گریدا، ده ختی به نی پایته نده شاری له  له
دا  ۆنفرانسهک و له  ی که وانه و لکۆینه واوی ئه ته. رکوک شاری که  بکردن له عاره به

دا )پوک ئۆنالین(ڕی  ماپه  له  دا)2.10.2005( وتی ڕکه ش کراون، له پشکه
ی خۆیدا  که وه لکۆینه  دنان حوسن، له ب عه نووسی عاره نامهڕۆژ.  وه ته بوکراوه

و  بگیرابایه) 1920(ی سای ) ه سڤر(ی  یماننامه په  ر بتوو رز له گه ئه: (ت ده
 )سایکس بیکۆ(ی  یماننامه دا په)1916( سای  لهکو چۆن پشتر  روه ھه ، هجبکرای جبه

  وه جکران، ئه ، جبه)لۆزان(ی  یماننامه دا په)1923( سای  لهیش ) سڤره(و دوای 
ه تورکیا وشانی کۆماری  شانبه خۆ ربه سهتکی کوردی  وه ده  وه یه دنیایی به   شانشین

ی  یماننامه پی په به. وت که رده ، ده وه هیجیھانیمی  که یهنگی  جه دوای  لهکان  بییه عاره
باشووری  و ندی کانی کوردستانی ناوه کورده یی درا بۆخۆ ربه سه،  بیاری   سڤره

  له  که  بگیرابایه  و کۆمیسیۆنه ر بتوو، رز له گه ئه). تی موس ویالیه(کوردستان 
  وه پناوی لکۆینه زرابوو له دا دامه)1924( سای  له  وه ه)کان وه ته ی نه ه کۆمه( ن الیه
  هنیشت گه ده  وکاته ئهتی موس،  ر ویالیه سه ریتانیا له به تورکیا وی نوان  کشه  له
  که تی موس  که دانیشتوانی ویالیه  ر ئاشکرا بکرایه گه نجامکی جیاوازو، ئه ئه

یی خۆ ربه سهزووی  ، ئاره وه گرته ی دهموس سلمانی وولر،  رکوک، ھه کانی که شاره
ولر،  رکوک، ھه که  ک ئراق، ئستاکه بلکنرن نه  هتورکیا و  وت به یانه ن، یان ده که ده

تی کوردی یان  وه ده  له  شک بووایه یش به- موس  هنگ ڕهھا  روه سلمانی ھه
   ).تورکیا  له  رونه نده سکه و ئه کر کو دیاربه کی وه پارزگایه

دنان حوسن، شاری موس  ب عه نووسی عاره نامهڕۆژکانی  ی دانپدانانه گوره به 
نووسی  نامهڕۆژ  باشووری کوردستان، چونکه    ر به سهکانی  کوردییه  شاره  له  کهک یه

ی ک الیه  له،  بات باشووری کوردستان ده  تی موس به ناوی ویالیه ک الیه  لهناوبرا 
  بووه تی موس بۆی ھه یهواوی ویال ته  یمانی سڤره ی په گوره به  که ی وه به  وه تره

باکووری   بیار وابوو له  ی، که کوردییه  ییهخۆ ربه سه  ته وه و ده پاڵ ئه  بچته
یمانی  ر بتوو په گه ئه  ی که وه و به ھا دانپدانانی ئه روه زرێ، ھه کوردستان دامه

یش دوو شاری کوردی بوون، -موس رکوک و که  تاکه، ئس ج بکرایه جبه  سڤره
  .ی شاری موسیکوردت و ییکوردستانت  ن بۆ گه موو به ھه
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أقلیم کوردستان ( رتووکی ی په)11(  ڕه الپه  د، له مه لیل ئیسماعیل محه دکتۆر خه  
ی )520(  ڕه الپه  ی بهستن پشت به  بهداو، )العراق دراسات فی التکوین القومي للسکان

: ، نووسیوتی)سباک شاکر خه(ب دکتۆر  ی مژوونووسی عاره)االکراد(رتووکی  په
  له: کات دیاری ده  یه مشوه رمی کوردستان به سباک، سنووری ھه شاکر خه(

چیاکانی   چیا له  مین زنجیره که یه  مرین و  حهکانی  رزاییه به و  ڕووه  وه یه- لی نده مه
رزایی  درژایی به و باکووری خۆرئاوا به ره به  هو سوڕته شخان، دواتر ده

 خۆرئاوا به و  ڕووه، پاشان  دیجله ڕووباریر  سه کو فیشخاپور له کان تاوه پۆلکه ته
فوڕات  ڕووباریر  سه رابلس له نزیک جه  کو له ڕوات تاوه نگال ده ی چیای شه  ئاراسته 

ولر،  م پارزگاکانی موس، ھهر ت ھه سباک ده ھا دکتۆر خه روه ھه. کوتایی پدت
  و لهپارزگای دیا بۆ   وه بته خۆی، دواتر درژ ده  گرته رکوک ده سلمانی، که

  یلی له ردی فهھا کو روه خۆی، ھه  گرته لی ده نده مه و قین ی خانه ردوو ناوچه ھه
   ).جن نیشته  ماره هع و پارزگاکانی کوت

رمی  سباک بۆ ھه دکتۆر شاکر خه  ی که وورهو سن ی ئه گوره به ک الیه  له 
سنووری نو   وته که ، شاری موس ده ی کشاوه)باشووری کوردستان(کوردستان 

و  ز عاره گه ڕه ری به نووسه  وه ی تریشهک الیه  لهباشووری کوردستان،  بی ناوبرا
توانین  ده  بۆیه.  ی ھناوهیکو شارکی کوردستان ی وه-وخۆ ناوی شاری موس هڕاست

خاک   له  شکه سباک، شاری موس به کانی دکتۆر شاکر خه ی بۆچوونه گوره بین به
    .نیشتمانی کورد و
  
أقلیم کوردستان (رتووکی  ی په)83(  ڕه الپه  د، له مه لیل ئیسماعیل محه دکتۆر خه  

ی )349(  ڕه الپه  ی بهستن پشت به  بهداو، )العراق دراسات فی التکوین القومي للسکان
  ، که)الح لمه ھاشم ئه(ب  ری عاره ی نووسه)معالم الثقافة العربیة االسالمیة( رتووکی په

  شدارییان له به  غلب که و ته یاد کانی  ئه به عاره  خه ی ڕۆهموس، : (نووسیوتی
ندین خی تری  دواتریش چه و خۆی  بوو، گرته دا کرد و شاره هی ئ)تح فه(داگیرکردن 

و  ب له جکردنی عاره نیشته. بۆ ھات  وه  راشدییه  می رده سه  له  وه سراو کوفه هب  له
باسی تا وای لھات موس  عه و وی مه کانی ئه مه رده سه  وام بوو له رده دا به شاره

  ). کانی موسمانان وره گه  شاره  ک له یه  بوو به
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موس و ھنانی داگیرکردنی  ح، بهال لمه ب ھاشم ئه ری عاره ی نووسه و دانپدانانه ئه  
ته جیاجیادا، دهمی  رده سه  له و وامی رده به  کان به بییه عاره  ھۆزه و خگه به  ب کی  یه

 ی ڕگه ھیچ شارکیش له  وه.  که ی شارهیکوردستانت کوردتی وگر بۆ  نه ھاشا ھه
وه نی سه ڕهی  وه ته سیمای نه  وه زۆر داگیرکردنه به ست نادات،  ده له  که ارهنی ش خا

ی خۆی  هیکوردی  و سیمایه بکراو ئه عاره زۆر داگیرو به ی به-کو شاری موس تاوه
و  کی به یه کو کۆرپه بت وه ر ده انیش ھهڕۆژ ک لهڕۆژست بدات،  ده له زۆر دابا
ھاشم   کاتک که. شی دایکی نیشتمانی کوردستان بۆ باوه  وه ڕته دایکیدا بگه له
، )کانی موسمانان وره گه  شاره  ک له یه  تا وای لھات موس بوو به: (ت الح ده لمه ئه
  !بی شارکی عاره  بکردندا بوو به عاره نجامی به ئه  له  که  یه وه ستی ئه به مه
  
أقلیم (رتووکی  ی په)83(  ڕه الپه  د، له مه لیل ئیسماعیل محه خه و پرۆفیسۆر دکتۆر  

  ڕه الپه  ستنی به پشتبه  داو، به)راسات فی التکوین القومي للسکانکوردستان العراق د
ی )االحوال االجتماعیة واالقتصادیة في بالد الجزیرة الفراتیة(رتووکی  ی په)89(

دانی  مه لھه ئه: (ناوبراو نووسیوتی  که) وادی د سه مه عبد محه(ب  ری عاره نووسه
جکرد  بی ل نیشته کشاو عاره  خشه هی  ن- موس  س که مین که که یه  نووسیوتی

  ی به مین ئاماژه که یه) الزری به(ھا  روه ھه) لبارقی ئه  مه رسه ھه(بریتی بوو له 
نگال دوای داگیرکردن  ی شه  ناوچه  له  کان کردووه بییه عاره  جکردنی خه نیشته

ڕی  نگالی له شه) یاز عه(  ھا نووسیوتی که روه ئراق، ھهر  سهی ئیسالم بۆ )تح فه(
  ). کردووه ج بی ل نیشته ندک عاره و ھه کردووه) تح فه(داگیر   وه ئاشتییه

ھاتنی میلیشیاکانی ئیسالم بۆ موس  الزری تا به و دانی مه کانی ھه ی قسه گوره به  
  به  بی ئاماژه ھا ھیچ مژوونووسکی عاره روه ، ھه بووه بی ل نه عاره  و شاره ئه

ھاتنی   ر له به  و شاره خۆ ئه  وتنی ئیسالم، باشه رکه ده  ر له ن به ب ناکه عارهبوونی 
کانیان  تی ئاشوورییه سه ده) ز.پ 612( سای  لهکان  میدییه.  بووه ئیسالمیش ھه

 و خۆیی دا به)ز. پ 401(سای   لهفۆن  ینه وایان کاولکرد، زه ینه کۆتایی پھناو نه
ی  الوه واری که و باسی شونه ڕیوه کوردستاندا تپه  ی به که هزاری ھه) 10(  شکره له
س  مین که که ک یه به کوردانی شه  که  وه مان کردهڕوونپشتریش .  وای کردووه ینه نه

موس   واته ، که ج بووینه و تیایدا نیشته یان دروستکردووه و شاره ئه  بووینه
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 کوردیی وداگیرکردنیش سیمای   ، به خاکی کوردستانه    ر به سهشارکی کوردیی و 
  . بی شارکی عاره  نابته و وون ناکاتخۆی کوردستانی 

    
أقلیم (رتووکی  ی په)154-153(کانی   ڕه الپه  د، له مه لیل ئیسماعیل محه خه دکتۆر  

  ی بهستن پشت به  بهداو، )کوردستان العراق دراسات فی التکوین القومي للسکان
ڵ  یسه فه( نووسینی  له) تطور العراق تحت الحکم االتحادین( رتووکی پهی )43(  ڕه الپه
وزارة التخطیط ھیئة التخطیط (رتووکی  ی په)28(  ڕه و، الپه ) حیم له د ئه مه محه

ی  نیوه له: ( تیایاندا ھاتووه  که  دا)االقلیمي، تحدید المناطق التخطیطیة في العراق
  : ن مانه ئه  ت که ر س ویالیه سه شکرا به اق دابهم، ئر ھه زدهۆی ن ده می سه دووه

  .  ال ربه که و غدا، دیوانیه به: وه گرته ی ده قانه سنجه  و که ئه: غدا تی به ویالیه -1
 . فک، عماره هنتولم سرا، ئه به:  وه گرته ی ده قانه و سنجه ئه  که: سرا تی به ویالیه -2
زوور،  موس، شاره:  وه هگرت ی ده قانه سنجه  و که ئه: تی موس ویالیه -3

غدا،  تی به ویالیه  ست بوو به یوه سرا په تی به ویالیه  که کاتکدا  لهسلمانی، 
 ).     بوو خۆ ربه سهتی موس  م ویالیه به

ی  وه به ک الیه  له، ) حیم له د ئه مه ڵ محه یسه فه(ب  ری عاره ی نووسه و دانپدانانه ئه  
  له  نه نزیک  له  کی نه یهندی پوهو، ھیچ  بووه خۆ ربه سهتکی  یهتی موس ویال ویالیه  که

  ک له ریه ھه  له  ته و ویالیه ئه  وه ی تریشهک الیه  له،  بووه غدا نه تی به ویالیه  به  وه دووره
  گه به  له  کی تره یه گه ھات، به زوورو سلمانی پکده کانی موس، شاره قه نجه سه
کانی تری  شاره موس وی شاری یکوردستانت کوردتی ولماندنی  ۆ سهکان ب نرخه به

   . که ته ویالیه
                

ی  ییهک پشهو  ئه ی )17(ڕه  ت، له الپه ال عزه حمودی مه مه رو مژوونووس نووسه  
بۆ ا باتید خه  لهی کورد  یخوازانهڕزگاری  وه جوالنه(رتووکی  رگانی په وهبۆ   که
 ڕادۆڤانپۆفیسۆری یۆگۆسالڤی  نووسینی  له دا)سیاسی تی و وایه ته نهیی خۆ ربه سه

  له  کانی خۆیدا که یاداشته ب، که له ره ی مژوونووسی عا تووته ئیبن به  باسی  لهپاڤیچ، 
 ڕاستیم جۆره  به  کانیدا یاداشته  تووته له ، ئیبن بهو تی دا نووسیویه)1334( سای

، خات رده ده یمان بۆ- ی کوردیی و کوردستان- شاری موس وکاتی ئهدیمۆگرافیای 



706    شاری موس  ییکوردستانتمژووی 

بوو  بی نه ره کرد که عا یان ئه زمانک قسه  ی به که که چوومه موس خه  که: (ت ده  که
  ..). کرد خو ئه ندێ خزانیش گامشیان به ھه.. 
ز 1377- 1303(سانی   له  ب، که ره عامژوونووسی ناوداری ی  تووته ئیبن به  
مدا  ی چوارده ده سه  له  ، واتهموس  دا ھاتۆته)ز1328/ک729(سای   و له) یاوهژ

دانیشتوانی شاری  کات مان بۆ ده وه و، باسی ئه ووهی کرد- ردانی شاری موس سه
ی  پکھاته  له  که  وه بته دهڕوون، بۆمان  بووه بی نه عاره  دوان که زمانک ده  موس به

  وه بووبتیش ئه ر ھه گه ، یان ئه بووه بک نه ره دا ھیچ عا- سای دانیشتوانی موس و ئه
 تووشی به  تووته ئیبن به  ، بۆیه بووبن وابووه کو نه روه و ھه م بووینه کجار زۆر که یه

  ی که و زمانه ئه  وه دنیاییشه به.  کردوون داو باسی نه که شاره  له  بووه تووشیان نه 
،  یشتووه گه تی نه  تووته و ئیبن به یان پکردووه هوکاتی دانیشتوانی موس قس ئه

و  یان دروست کردووه و شاره ئه  کان بووینه ر کورده ھه  ، چونکه کوردی بووه  زمانی
الماری میلیشیا  په  ر له وێ بووینه، به جی ئه نیشته  که  ش بووینه وه ته مین نه که یه
.  دا  که رداگرتنی ناوچه سه ست به ده و پناوی داگیرکردن کان له سمانهمو  به ره عا
ی یکانی خۆیدا باسی کوردستانت یاداشته  له  مان شوه ھه به  تووته ھا ئیبن به روه ھه

ی )153(    ڕه الپه  له ،رانۆو گ سره خه  بۆ نموونه. کات ش دهی- نگار شاری شه
کانی ئیبن  تهیاداش  ستنی به پشتبه  داو به)پارزگای موس  کورد له(رتووکی  په
و شارکی مژوویی  ره پاشان به: (نووسیوتی دا،و ر زاری ئه سه و له تووته به

     ه- نگال شه  وتین که که ڕێ کوردنشین به
  
الشبک الکورد (رتووکی  ی په)49- 17(  کانی  ڕه الپه  ت، له وکه د شه حمه ئهر  نووسه  

ی )الکامل في التاریخ(رتووکی  ی په)258(  ڕه الپه   ستنی به پشتبه   به ،داو)المنسیون
لی  ن عه سه لحه بو ئه ددین ئه عزه(بی ناسراو ابن االثیر  عاره ئیسالمی ومژوونووسی 

ستیان  کان ده ساسانییه  کاتک که: (ت ناوبراو ده  که) لشیبانی م ئه ڕه لکه بی ئه بن ئه
 و تی ئاشوری وه هناوبردنی د ی لهتی ئاشوریدا دوا ر ئیمپراتۆرییه سه گرت به

 -) بوری ی عه قه(ی  وه نکردنه نۆژه  سان به ، ھه می دیجله نی چه خاوه  بوونیان به
 موس وی  قه - ر شاری موس سه پاند به یان سه و ناوه کان بوون ئه کۆنه  یهئارامی

یدا ر به وره ده  خانوویان له و ندین دھات جکردو، چه ا نیشتنهکانی خۆیان تی ربازه سه
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 کورد وفارس، لوڕ،   کانی خۆیان له کاره پیشه و کان جووتیاره  دروستکردو که
   ).جبوون ستووری تیا نیشته نه  ندک له ھه
اتنی باسی ھ  سیر، که ب ئیبن ئه ی ئاماژه پکردنی مژوونووسی عاره گوره به 
  کان بت که میدیه  ستی ھاتنی کورده به ر مه نووسه   پم وایه(  کان شکری ساسانییه له
شاری ر  سه ستیان به ناوبردو ده کانیان له ئاشووریه و ھاتن) ز. پ 612(سای   له
شاری موس  .شاری موس  تی ئاشووری له سه ر ده سهکات بۆ ده) وا داگرت ینه نه
  باشووری کوردستان، چونکهنو سنووری   وته که ده و کان کوردییه  شاره  له  ککه یه
مییه ک الیه  له ،  وه دان کردۆته یان ئاوه)بوری ی عه قه(کان شاری موس  کورده  ئارا
نن،  کورد داده  کان به کی زۆری مژوونووسان ساسانیه یه ژماره  وه ی تریشهک الیه  له
  کاتدا مان ھه  له، کراوه ب نه عاره ڕۆی ک به یه ھیچ ئاماژهدا  مه رده و سه لهھا  روه ھه
ب  عاره  که یاره نه  کی دوو ھزه کان ھیچ الیه ساسانییه  نه و کان رییهئاشوو  نه
ی  که ره وروبه و ده)وا ینه نه(ناو شاری موس  ڕی نوانیان له شه  ت که تایبه به  بووینه نه

  که  کردووه وه یان به ش مژوونووسان ئاماژه وانه موو ئه ڕای ھه ره سه.  داوهڕووی
  لمنن که یسه ش ده مانه موو ئه ھه.  یان دروستکردووه)موس(ک شاری  به کوردی شه

ش  وه ، ئه ج بووینه ی نیشته که ره ڤه ده موس و  کان له به عاره  ر له کورد بهی  وه ته نه
سنووری ناو  له کوردیی وموس شارکی   بین  ی که ڕه و باوه ئه  نته یه مانگه ده

  ! ناو خاکی ئراق  وته بی و بکه هعارک شارکی  ، نه خاکی کوردستانه
  
الشبک الکورد (رتووکی  ی په)50-49(کانی    ڕه الپه  لهت،  وکه د شه حمه ئه  

ی )معجم البلدان(رتووکی  ی په)10(  ڕه الپه  ستنی به پشتبه  داو، به)المنسیون
ۆمی ل ئه بدول عهددین بن  ھاب ئه شه(بی ناسراو یاقوت الحموی  ره مژوونووسی عا

می   رده سه  موس له ناوی شاری: (ت ده  و مژوونووسه ئه  که) غدادی لبه ئه
ناوی بردبت ) موس(  م ناوه س که به م که که یه  ، وه بووه )شر هدر ئهو نه(کاندا  فارسه 
 کورد وسکی  وت که که رده ده  وه  یه که ناوه  به  سه و که ، ئه) بووه) رواند بیوراسف(

   ).بووبت - موس–ماء  لقوده ووی شاری ئهدانیشت
،  کوردستانییه کوردیی ووی شاری موس شارکی  مه لحه کانی یاقوت ئه پی قسه به  

کان  ھاتنی ساسانییه  می رده سه  له، پشتر  ی پکردووه و ئاماژه کو ئه روه ھه  چونکه
وان کوردن  ن ئه مژوونووسان ده  زۆر له موس وکان بوون ھاتن بۆ  ساسانییه(
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،  بووه) شر رده ئهو نه /شر رده ئهنیو /وادشر نه(ناوی شاری موس ) ک فارس نه
شری  رده و مانای ئه ناوکی کوردییه  شر ھاتووه رده وئه نه  له  کهیش )وادشر نه(

بۆ   وه ڕته گه ده  و ناوه ناونانی موس به .نت یه گه ده  تازهشری  رده ئهنوێ یان 
کان  که به پشتریش گوتمان شه). شر رده وئه نه/ وادشر نه(ی کوردی میدی  رکرده سه

کانی دانیشتووی  میدییه  ی کورده وه وان نه و، ئه یان دروستکردووه-شاری موس
نیشته  تر له کانی وه ته موو نه ھه  ر له به  ن، که- موس بوون شاری موسناوی  و ج

و  ئه  واته ، که)وادشر نه( شری پادشا کردوو ناویان نا هرد ناوی ئه بهیان  و شاره ئه
  .  کوردیش دروستی کردووهر  ھه و شارکی کوردییه) موس(  شاره

  
-55(کانی  ڕه الپه  ت، له وکه د شه حمه ئهک  به خی شه    ر به سهری کوردی  نووسه  

  ڕه الپه  ی بهستن شت بهپ  بهھا  روه ھهداو،  )الشبک الکورد المنسیون(رتووکی  ی په)56
حیا  د بن یه حمه ئهباس  لعه بو ئه ئه(ی مژوونووس )فتوح البلدان(رتووکی  ی په)407(

 ، ی نووسیوه رتووکه م په دا ئه)ز892/ک279( سای  له  ، که)الزری لبه ئه –بن جابر 
 سای  هلتاب،  ری کوڕی خه عومه: (ت ده دا)فتح الموصل(ژر ناوی  تکدا له بابه  له
  دانیشتوانی موس و  نارده  )لسلمی د ئه رقه ی کوڕی فه به ته عه(ی کۆچیدا )20(

  ت که خۆرھه  یان له که ر قه سه ستی گرت به ده ..ڕی شه  وا چوونه ینه کوردی نه
یدا  گه له  ی دیکه که و دانیشتوانی قه وه ڕییه په  دیجله  ، له ی عنوه قه  بریتی بوو له

خوازن  ده  دا که سانه و که شیان بهڕگا،  و ن بده  رانه سه  ی که وه کرد بهشتییان ئا
  به ته ڵ عه گه موس له  ندین شونی تر  له کی چه خه  وهن،  چۆلبکه  که شاره و بۆن

 و ج ره ر مه سه ستیگرت به دواییدا ده  لهن،  بده  رانه سه  ی که وه ر ئه سه پکھاتن له
،  عله ، مه نانه یتون، حه زرێ، حه خاکی باھزرێ، باعه  ک له ریه ھه ھا  روه ھه  یکان دھاته

  ). کانی گرت ارییهو  کورده  واوی ناوچه دامیرو ته
د  حمه ر ئه نووسه  م، چونکه ک بده یه وه کردنهڕوونھیچ   نده دا پویست ناکات به لره  

و  ییکوردستانت  له  وه ته، ھیچ گومانک ناھو کات ده  وه ت باسی ئه وکه شه
خت  الزری جه ی به و قسانه ئه: (ت ده  وا، کات که ینه شاری موس یان نهکوردتی 

وا  ینه تی نهی کورد رباره ده  وه ت ھیچ گومانک ناھنه نانه و ته وه نه که ده  وه ر ئه سه له
رنا  گه ئه ئیسالمی، ) یداگیرکار(تحی  فه  ر له به ی کۆچی و)20( سای  یان موس له

وای  ینه گوت دانیشتوانی نه یده نه  مژوونووسکی ئیسالمییه  الزری که رچی  به به له
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 شاری  لهبیش  ک عاره ت یه نانه وکاتیدا ته له ی وه ر ئه به له  دا نییه وه ب، گومان له عاره
  سالم چونکهئی) فتوحاتی(کانی  م داگیرکارییه بوو بوون، به ج نه موس نیشته

جی  بیان ھناو نیشته وان عاره ، ئه بووه ھه) داگیرکاری(ی  ی ئیمپریالیانه شوه
و  بی کاتک باسی ئه مژوونووسانی شۆڤینی عاره  زۆر له). ویان کردن ئه

  لهداو، )ز641/ک20( سای  له  ن که که کان ده ی میلیشیا ئیسالمییه ھرشانه
د  رقه ی کوڕی فه به ته عه(تی  رکردایه سه  ابدا بهت ری کوڕی خه عومه می رده سه
ی  یه واژه سته و ده ، ئه کوردستان کراوه کورد وی خاکی -ر موس بۆ سه) لسلمی ئه
  ).ڕی شه  وا چوونه ینه کوردی نه  دانیشتوانی: (ت ده  که  یان الداوه)الزری به(

           
داو،   وه ره سه  لهی ناوبراو  رچاوه مان سه ھه ی )239(ڕه  الپه  ت، له وکه د شه حمه ئه  
المعارف ) موسوعة(رتووکی دائرة  ی په)239-238(  ڕه الپه  ی بهستن پشت به  به

ی  وه کان، ئایینکی ناوه ک سارلییه روه کان، ھه کییه به شه: (نووست االسالمیة، ده
وتکی نھنیدا  شکه ئهناو  له) شفاء که(وی  شه  له  مان شوه ھه وان به ، ئه نھنییه
کان  کییه به گن، شه نگ ده وتن ئاھه رکه تای خۆر ده ره کو سه و تاوه وه بنه کۆده

  کوردستاندا له  کان له کییه به زۆری شه به. سم تاشین  پارزن له ھا خۆ ده روه ھه
  ).سک زار که ھه  ده  گاته یان ده ژماره و ژین دا ده-نگال موس و شهری  وروبه ده
مانای بانکی زانیاری   ی ئینسکلۆپیدیای ئیسالم که که کردنه ی ئاماژه گوره به 

نو   ونه که واوی ده ته ی به که ره وروبه ده موس ونت، شاری  یه گه ئیسالمی ده
ئینسکلۆپیدیای ئیسالم کاتک باسی شونی   سنووری کوردستان، چونکه

  کان له کییه به زۆری شه به: (سیوتیکات، نوو ک ده به جبوونی کوردی شه نیشته
ئینسکلۆپیدیای   واته ، که)ژین نگالدا ده شه موس وری  وروبه ده  کوردستاندا له

ناوی   یه مشوه به  زانت، بۆیه ی دهیشارکی کوردستان  ناوبراو شاری موس به
کانی  گه   ر به سه  خاته کی تر ده یه گه ش ئینسکلۆپیدیای ئیسالم به مه به. بات ده

  ! ی کورد وتکراوه داگیرو زه  و شاره ی ئهیکوردستانت کوردتی و
  
 راتی کوردستان، لهپارتی دیموک  ڕامیاریی  ندامی نووسینگه ال قادر، ئه د مه مه محه  

  ی ژماره)3(  ڕه الپه  له  دا که)میدیا(ی  نامه فته ڵ ھه گه وانیدا له نامهڕۆژکی  یه دیمانه 
  کو پارتی پمانوایه وه: ال قادر دی مه مه محه( ژر ناوی له، دا)16.5.2006(ی )240(
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 له: (ت ده  که،  وه ته بوکراوه دا)دوو پارزگا  ش بکرێ و بکرته ب موس دابه ده
شارکی دیش  ر سه د ده ، سه ی بووهیمژووی کۆندا موس شارکی کوردستان 

  چم که و واشی بۆ ده رکی میسرییه نووسه  وی که مه ، یاقووتی حه ی بووهیکوردستان
ساڵ پش ) 600- 500(  )اثار والبلدان(ناوی  رتووکی خۆی به په  قیبتیش بت، له

چووم بۆ  ده   که موس، خۆی ده  داو دته یه و ناوچه له  بووه شتی ھه ئستا گه
زمان بت، یا  بی ره عا  وت که که ده ست نه سیشم ده بوو، که بی لنه ره موس ھیچ عا

زانی،  کی ده بییه ره عا  شه  یداکرد که وکی زۆرمدا کوردکم په ھه بی بزان، تا ره عا
بوون، کورد دوو  کی ھه ره ی سه وه ته دا س نه و شاره  له رگ، ده وه   وم کرده ئه
، دوای  ووهب بی لنه ره عا  واته. شی لبوون که جوله و موویان بوو، کلدانی ری ھه رابه به
 می رده سه  لهبووه، دواتر  بی لنه ره ساڵ پش ئستا عا )300(تا  ھه  ش وه ئه

   ). بکردنی موس کردووه عاره به  ستییان به کانی عوسمانی ده سوتانه
شخ ئیمام (وی  مه ب یاقوتی حه رو مژوونووسی عاره ی نووسه و دانپدانانه ئه  

، غدادی رۆمی بهوی  مه حه یبدول عهیاقوتی کوڕی  یبدول عهی باوکددین  ھابه شه
، و  ی کۆچیدا ژیاوه)626-576(  ی زایینی واته)1229-1179(نوان سانی  له  که

نگکی جوگرافی،  رھه فه  له  بریتییه  بت که) معجم البلدان(شی  که رتووکه چت په پشده
کانی  ڕه می الپه رجه و سه رگدایه ج بهپن  له  بی، که یی عاره وانی و وژه مژوویی، زمانه

ال قادر ناوی  دی مه مه کو محه روه بت ھه )اثار والبلدان(ک  وه ، نه یه ڕه الپه) 2502(
 ر له به)  ده ش سه ک پنج شه نه(  ده شت سه ی ھه نزیکه داڕاستی  له  ھا روه ، ھه ھناوه

، بۆمانی  زانیوه بییان نه هعار  که دانیشتوانی شاره موس وشاری   ئستا ھاتۆته 
وه  بۆیه،  بووه بی تیا نه عاره  و شاره دانیشتوانی ئه  خات که رده ده   وه ته کوردکی دۆزی
ش   ڕاشکاوانهھا ناوبراو زۆر  روه ھه،  کاریھناوه رگ به کو وه و وه بی زانیوه عاره  که

،  ری موس کورد بووینهزۆری دانیشتوانی شا  ره ی ھه زۆربه  کات که ده  وه باسی ئه
شاری موسدا،   ب له بوونی عاره  به ب عارهناوبراوی کردنی مژوونووسی  نه  ئاماژه

نی  شایه  که  بووه یان بوونکی وای نه  بووه ب بوونی نه عاره  نت که یه گه ده  وه ئه
ر  ش ھه مانه ئه.  کردووه نهبوونیان   ی به ئاماژه وی مه حه  باسکردن بت، بۆیه

   .نت یه گه ی شاری موس دهیکوردستانت کوردتی ومانای   وه که یه  مووی به ھه
          



711 شاری موس  ییکوردستانتمژووی                                                 

دا )تی موس ی ویالیه کشه(رتووکی  ی په)108(  ڕه الپه  دکتۆر فازل حوسن، له  
) مرین حه(چیاکانی  و تکریت و ھیت  له  وه باکووره  ئراق له سنووری: (نووسیوتی

  ). ڕ ناکات تپه
ی  ڕیده گه و ندین جوگرافیناس، مژوونووس چه کو یش وه- دکتۆر فازل حوسن  

) 360(  شاری ھیت که  له  وه باکووره  بیانی سنووری ئراقی له بی و عارهتری 
) 245(  ، شاری تکریت کهموس وباشووری خۆرئاوای   وته که تر ده کیلۆمه
  لهمرینیش  چیاکانی حه  ھا زنجیره روه ، ھه باشووری موس  وته که تر ده کیلۆمه

 ن بۆ موستهو که تر ده کیلۆمه) 110(ی  نزیکه  یه) تحه فه(  کهنزیکترین شو   
  کادیمیه و دکتۆرو ئه ی ئه ستنیشان کردنه و ده ی ئه گوره به.  ی موسشارباشووری 

کو  به ،ئراق وتی  وه نو سنووری ده  وته ی ئراقی، شاری موس ناکه به عاره
کی شار شاری موس  واته که. باشووری کوردستانخاکی نو سنووری   وته که ده

  ! ئراقی بی و عارهک شارکی  نه  باشووری کوردستانه،    ر به سهکوردیی و 
  
المشکلة الکوردیة في (رتووکی  ی په)37(  ڕه الپه  دکتۆر حامید محمود عیسا، له  

، ئاڕنۆد ویلسن )تی موس ویالیه( کوردستاندا  هل: (دا نوسیوتی)الشرق االوسط
 کوردستان وکانی  رۆکه بژاردنی سه جکردنی ھه جبه ستیکرد به خرایی ده به

  ).ریتانی بوون ی به)ت سیاسه(نگری زرنگکاری  الیه  کانیان که رکرده سه
ی یکوردستانت کوردتی و،  دکتۆر حامید محمود عیسا باسی کردووه  ی که وه ئه  

ر  کوردستان ھه موس وتی  دکتۆر حامید ویالیه  نت، چونکه یه گه شاری موس ده
 موس وشاری   واته کبن، که ر یه ردووکیان ھه ھه  زانت، کاتکیش که ک ده یه به
  راشه ئاشکه. کوردستانینکوردیی و ، شاری  ته و ویالیه   ر به سهکانی  واوی شاره ته
ۆ  کارده ی جوگرافی به کو دوو زاراوه وه   یه وو زاراوهو د کارھنانی ئه به  که ھنت ب

  .  ه)تی موس ویالیه(باشووری کوردستان   نیشتمانی کورد که خاک و
  
ی )55(ڕه  حمود عیسا، له الپه بی میسری دکتۆر حامید مه ری عاره نووسه  

لیکیا  موس وی کان ردوو ناوچه ھه: (دا نووسیوتی  وه ره سه  لهی ناوبراو  رچاوه سه کی
  ). کانیان کوردن ی دانیشتوانه زۆربه
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موس شارکی   که    وه کاته ڕوون دهوخۆ بۆمان  دا دکتۆر حامید عیسا، ناڕاسته لره  
ی  که ی دانیشتوانه زۆربه  رمک که ک یان ھه یه ر شارک، ناوچه ھه  ، چونکه کوردییه

و  ر بتوو ئه گه ئه کاتکدا  له،  یه وه ته و نه ی ئهخاک  وه ک، ئه یه وه ته ر نه ھه پکھاتب له
چی  که،  یه وه ته و نه ندی ئه وه رژه به  بووبت له دووچاری گۆڕینی دیمۆگرافی نه  شاره

ری  ندی داگیرکه وه رژه به و ست ی باده وه ته ن نه الیه  له  وه وانه پچه شاری موس به
ی  وه ته نه ن الیه  لهک  ، نه ری دیمۆگرافی بووهگۆڕینی با ڕووی ڕووبه  وه  به ره عا
زۆر  بهشاوی موو  و ھه ڕای ئه ره سه کاتکدا  له. و خاک داگیرکراوی کورد وساوه چه

ر بۆ ناو موس، دانیشتوانی  بی داگیرکه ره داو ھنانی عا و شاره ی کورد له نهڕاگوزا
کوردیی و شارکی   لمنت که یسه ده  وه دنیاییه به  وه ی کورد بت، ئه زۆربه  که شاره
  .   کوردستانهخاکی باشووری     ر به سه
  
جگری  کوردستان وی پارتی دیموکراتی )14(رپرسی لقی  و گۆران، به سره خه  

  ڕه الپه  دا له)موس  پارزگای    لهکورد (رتووکی  ری په ، نووسهموس وپارزگای 
بی  ی ئه)تاریخ الموصل(رتووکی  په  ت له نانه ته: (دا نووسیوتی رتووکه و په ی ئه)6(

  به وایی عاره رمانه کاتی فه له  دا نووسراوه)ز925( سای  له  یش که-زکریا االزدي
ی )نسور ر مه عفه بو جه ئه(  یشته باس گه نگو ده: (ت ده) کان باسییه عه(کان  موسمانه

ی گرتنی موس  شه ڕه و ھه وه ته وبوونهموس ب  کان له کورده  غدا که ی به لیفه خه
  ). لمسیب بن زوھر ئه(باسی موس  والی عه  می   رده سه  لهن  که ده
  وه دا، مانای ئه- ناو شاری موس ئاسان له کی وا یه شوه ی کورد به وه بوبوونه  

  انهموسمی کانمیلشیا ن الیه  لهو،  شاری کوردان بووه  و شاره ئه  نت که یه گه ده
ن  دژی داگیرکه کان ویستبتیان له رکات کورده ھه  ، بۆیه داگیرکراوه  وه کانه  به عاره را
 ی ئازادکردن شه ڕه و ھه وه وینهدا بوبو که ناو شاره ئاسانی به  زۆر به  وه ، ئهڕن ڕاپه

کان  به عاره.  دا کردووه که ناوچه موس وناو شاری  رانیان له رکردنی داگیرکه ده و
گیریان کردووه و شاره کانی ئیسالمدا ھاتوون بۆ ئه ڵ داگیرکارییه گه له ،  و دا

گیرکه نه و کردنڕزگارستی  به مه  بهکانیش  کورده و  که شاره  ران له ھشتنی دا
کاندا  باسییه عه و وی مه تی ئیسالم، ئه سه ده  می رده سه  لهجار  ندین دا چه که ناوچه

م  ، به یان ئازاد کردووه که شاره و  ڕیون واندا راپه می ئه سته و دژی داگیرکردن له
و،  ناردووه  وه شونی تره  لهتدارانی ئیسالم ھزی تریان  سه موو جارک ده ھه
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ترین  وره گه و رچاوترین به.  خامۆشکردووه  ییانه زه ببهکانیان  هکورد ڕینی ڕاپه
  .  هری داسنی بوو هعف جهشۆڕشگی کورد ی  که هڕین ڕاپه ڕین ڕاپه

  
دا، )موس  پارزگای    لهکورد (رتووکی  ی په)16(  ڕه الپه  و گۆران، له سره خه  

رکردو  کانی ده تی ئراقی یاسای زمانه ناوخۆییه حکومه) 1931(سای : (نووسیوتی
ولر،  ، ھه موس(زگای لیواکانی  کردنی ناو ده قسه و بیاریدا زمانی دادگاکان

  ). زمانی کوردی بت) سلمانی رکوک و که
ناوی  دا به)30.5.1932( وتی ڕکه  لهمیری ئراق،   ی که و یاسایه ی ئه گوره به  
و  می ئه ی نۆیه ریکرد، ماده ده) 74(  ژماره به یاسای ) کان خۆجیه  یاسای زمانه(

  بی بکرته هشانی زمانی عار زمانی کوردی شانبه  نیدا که تی ئراق به وه ، ده یاسایه
و  ئه سلمانی ورکوک،  ولر، که موس، ھه(پارزگاکانی   ک له ریه ھه  رمی له زمانی فه

رمی کردنی زمانی  فه به  ش واته مه ، ئه)ی دانیشتوانیان کوردن زۆربه  ی که زایانه قه
ه ئراق له میری). تی موس ویالیه(باشووری کوردستان واوی  ته  کوردی له   خۆڕا نیی

، )واو دھۆک ینه نه(کانی موس  کاندا زمانی کوردی بۆ شاره ناوخۆییه  یاسای زمانه  له
شاری   و شارانه ئه  ووهپیان واب  ، دیاره سلمانی دیاریکردووه رکوک و کهولر،  ھه

  کاتک که.  یان داوه و بیاره ئه  یان کوردن بۆیه که ی دانیشتوانه زۆربه و کوردیین
-شاری موس  کانیش به شاره  واته کوردبن، که  و شارانه نی ئهی دانیشتوا زۆربه

   .باشووری کوردستانن    ر به سهکوردیی و ، شاری  وه یشه
  
  بهداو، )موس  پارزگای    لهکورد (رتووکی  ی په)69(  ڕه الپه  و گۆران، له سره خه  

، )1968یث، القاھرة، زیز نوار، تاریخ العراق الحد بدولعه دکتۆر عه(  ی بهستن پشت به
ی )1869(بۆ سای   وه ڕته گه ده  که  وه تی موسی بوکردۆته کی ویالیه یه خشه نه

 ولر، سلمانی و رکوک، ھه موس، که: کانی شاره  ت پاشا، که دحه می مه رده سه
  ). خۆی  گرته دھۆک ده

 خاک و  وه کۆنه  می   رده سه  لهر  تی موس ھه ویالیه  زانین که موومان ده ھه  
ر شارو خاکی  ش ھه ته و ویالیه   ر به سهکانی  شاره  واته ، که ی کورد بووهنیشتمان

کو شارکی  یش وه-موس  واته کان شاری کوردی بن که شاره کاتکدا  لهکوردین، 
دکتۆر ( ب ری عاره نووسه  کاتک که.  خاکی کورده    ر به سه  ته و ویالیه ئه
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  مه تی موس، ئه ناو سنووری ویالیه  خاته شاری موس ده) وار هزیز ن بدولعه عه
و  ی ئه گوره ھا  به روه ھه.  و شاره ی ئهیکوردستانت کوردتی وک بۆ  یه گه به  بته ده
 تی موس له ، ویالیه وه وار بویکردۆته زیز نه بدولعه دکتۆر عه  ی که یه خشه نه

ش  ، ئمهولر، سلمانی و دھۆک پکدت ھهکوک، ر کانی موس، که شاره   واوی  ته 
بیروبۆچوونی  و کان کگرتووه یه  وه ته ی نه نامه گه ندین به ی چه گوره به  زانین ده
بیانی  و ب، تورک، فارس ری عاره جوگرافیناس و نووسه، مژوونووس،  ڕیده گه

یان شارک شک  یش به- شاری موس  ، کاتک که تی موس خاکی کوردانه ویالیه
  له  یه کراوه شکی جیا نه و به ویش خاکی کوردانه ئه  واته که  ته و ویالیه بت له

ی شار  که  ئاشکرایه و ڕوونکی  یه گه ش به مه ھا ئه هرو ھه. باشووری کوردستان
زگا  وه  موسبووه ویالیه    ر به سهکو شارو پار وهو، ھیچ  تی موسکی به یهندی پ  

      .  دا دانراوه شه و به کۆتایی ئه  له  که خشه نه.  و نییه بووه نه  وه به ره عا ئراق و
  
  ، که)کرت نه  واشه باچیتر مژوومان چه(وتاری   ، لهسوڵ ڕهئیسماعیل شوکور   
ی )4239(  ژماره  و، له ریگاوه بی بۆ زمانی کوردی وه عاره  له  مه لی حه ختیار عه به

دا )13.6.2007( وتی ڕکه،  ممه چوارشه ڕۆژی، )انی نوێکوردست( ی ڕۆژنامه 
 دا لدوانکی)1932ی مایسی 30(  ئراق له ڕژمی: (نووسیوتی ، وه ته بوکراوه

و  کان، ئه وه ته ی نه ه کۆمه  رگرتنی ئراق له رجک بۆ وه ک مه رکرد وه رمی ده فه
ناویاندا  و له خۆگرتووه ی له گهب) 10(  رمی که کی فه یه بوانامه  دانرا به  بیاره
پاڵ  رمی له زمانی فه  ب زمانی کوردی ببته ده: (ت ی ده که قه ده  م که شه ی شه بگه

ی  ه ، کۆمه)سلمانی رکوک و کهولر،  پارزگاکانی موس، ھه  بی له زمانی عاره
ک  ستوورو یاسایه رجک ھیچ ده مه  یدا به و لدوانه رگرتنی ئه کان بیاری وه وه ته نه

  درته کان ده وه ته ی نه ه کۆمه ن الیه  لهرنا ئراق  گه کات ئه نه  و بیاره رپچی ئه سه
 ). یی میشه تی ھه وه دادگای دادی نوده

و  یی، کوردستانت ی پکردووه ئاماژه سوڵ ڕهدکتۆر ئیسماعیل شوکور   ی که وه ئه  
نت،  یه گه دهبردوون  ناوی  کانی تریش که شاره موس وشاری واوی  ته کوردتیی

رۆک  بیارکی سه  بریتیبوو له  باسی کردووه ی ناوبراودکتۆر  ی که وه ئه  چونکه
ریکردو،  ده دا )30.5.1932( وتی ڕکه  له  که) عید نوری سه(وکاتی ئراق  زیرانی ئه وه
ردوو  کان، ھه وه ته ی نه ه ندامی کۆمه کو ئه ئراق وهتی  وه دهرگرتنی  پناوی وه له



715 شاری موس  ییکوردستانتمژووی                                                 

  دا، دووباره وه نه یاند ڕاگهو  می ئه ی نۆیه ماده  ندکردو، له سه وانیانی په ی ئه که رجه مه
و   )سلمانی ولر، موس، دھۆک، ھه(پارزگاکانی   رمی له زمانی فه زمانی کوردی به

و  کوردی له رمی ناسینی زمانی فه به .دا ناسی دیاله    ر به سهزای  ندک قه ھه
  . کان ناوبراوه  ی ناوچهیبۆ کوردت  یه ش، ئاماژه  ناوچانه

              
خ (رتووکی  ی په)23(  ڕه الپه  ر، له زھه مال مه دکتۆر که   کرکوک وتوابعھا حکم التاری

د حوسن  مه محه(رتووکی  ی په)65(ڕه  ی به الپهستن پشت به  بهداو، )والضمیر
  دا که)واالقتصادیةة یمات السیاسیة واالداریظعصر البویھي، التنالعراق في ال، زوبدی

ی  ده ڕاستی سه کو ناوه م تاوه ی چواره ده کۆتایی سه  ر له سنووری ئراق ھه: (ت ده
وی  رگیز له ھه و ھات دهڕا کۆتایی پ سامه ر لهوو باکو ره  می کۆچی به شه شه
   ).ڕاندووه په تنه
، سنووری )د حوسن زوبدی مه محه(ب  ری عاره ی نووسه یه اسهو پن ی ئه گوره به  
وه وه ده ڕا که  سامه  و باکوور له ره می زایینی به ھه ی دوازده ده کو سه تی ئراق تا

و  ی ئه گوره به.  ڕیوه په تنه  ه-باشووری شاری موس  له تر کیلۆمه )280(ی  نزیکه
 شاری موس نه  وت که که رده بۆمان ده ب، ری ناوبراوی عاره ی نووسه یه پناسه

خاکی     ر به سهکوردیی و کو شارکی  ، به ئراقی بووه  نه بی و عارهشارکی  
 و  ڕووهسنووری باشووری کوردستان   ت که تایبه ، به کوردستان بووهباشووری 

   .ڕا کۆتایی پدت سامه  نزیک  له تر یلۆمهک )280(ی  ری نزیکهدوو  بهباشوور 
  
  ناوبانگی کورد، له د، مژوونووسی به حمه ر ئه زھه مال مه پرۆفیسۆر دکتۆر که  

کرکوک وتوابعھا حکم التاریخ والضمیر دراسة وثائقیة عن (رتووکی  ی په)23(  ڕه الپه
رتووکی  ی په)65(ڕه  ی به الپهستن پشت به  بهداو، )القضیة الکوردیة في العراق

ة یمات السیاسیة واالداریظلعراق في العصر البویھي، التنا، د حوسن زوبدی مه محه(
-945(سانی    کاته ده  کاندا که یھییه بوه  می رده سه  له: (دا، نووسیوتی)واالقتصادیة

  به  ھک که  وه باکووره  له:  بووه  یه مشوه رمی ئراق به ی زایینی، ھه)1058
ر  سه و تکریت له ره به  ڕۆیشت ده و راتفو ڕووباریر  سه ڕی له په دهنباردا ت ئه

   ). دیجله ڕووباری
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ۆ ) یدی زوبهل ئهد حوسن  مه محه(ب  ری عاره نووسه  ی که و سنووره ی ئه گوره به   ب
تی ئراق،  وه ی سنووری ده وه ره ده  وته که ، شاری موس ده ئراقی دیاریکردووه

،  کوردستانییه کوردیی وشارکی شاری موس   وت که که رده ش بۆمان ده وه به
کۆتایی پدت، شاری   وه الی باکووره سنووری ئراق له  ی که و شونه له  چونکه

 بۆیه دووره  وه نباره ئه  له تر یلۆمهک )320( و تکریت  له تر یلۆمهک )245(موس ،  
   .نرتکاربھ به  و شاره ی بوونی ئهیکی کوردستان یه گه کو به ش وه وه کرت ئه ده
  
ی )28(  ڕه الپه  ر، له زھه مال مه ناوبانگی کورد، دکتۆر که مژوونووسی به  
ه ئاماژه  دا، به)کرکوک وتوابعھا حکم التاریخ والضمیر(رتووکی  په  کردن ب

می  شی چواره ی به)42(  ڕه الپه  له  زاوی که باس عه مژونووسی ناسراوی ئراقی عه 
میری میرنشینی : (دا نووسیوتی)تاریخ العراق بین االحتاللین(ناوی  یدا به که رتووکه په

وایی خۆی  رمانه تی فه سه گ ده لی به یدی کوڕی پادشا عه سۆران، میر سه
ی  که تیه وایه رمانه فه سنووریھا  روه ولر، ھه ھه  یشته تی میر گه سه فراوانکرد تا ده

  ").یش- موس رکوک و کهواوی  ته  یشته ندو گه ی سه ره په
میری میرنشینی سۆران،   ی که وه زاوی به باس عه ب، عه ری عاره دانپدانانی نووسه  

بۆ   یه گه موس، به رکوک و کهواوی  ته ولر و ھه  یشتۆته تی گه سه ید ده میر سه
خاکی   له  جگه  یویستووه رگیز نه کورد ھه  ، چونکه که س شاره ی بوونی ھهیکوردستان
  ک له یه  بۆ نموونه. داکی تر یه وه ته ر خاکی ھیچ نه سه ست بگرت به خۆی ده

دا )ز1780/ک1207( سای  له) حمان پاشا بدوله عه(ناوی  پادشاکانی بابانی به
تی خۆیدا توانی شاری  وایه رمانه کاتی فه ست، له ده  تی میرنشینی بابانی گرته سه ده
و داوای  وه غدای کۆکردنه پیاوانی شاری به  وره هک گڕۆژند  غدا بگرت، دوای چه به

حمان  بدوله عه  وان داوایانکرد که م ئه بژرن، به ک بۆ خۆیان ھه والییه  لکردن که
بوون  چی پیاوماقونی بابان قایل نه که. غدا والی به  و ببته وه پاشا خۆی بمنته

  ست له ت دهک ناکر الیه  ری الدات، لهاو  کوردهریتی  دابونه  پاشا ناکرت له: گوتیان
 ب و پاشا به خته ب سه ژیانی بیابانی عاره  وه ی تریشه الکه  ، لهو گرت کوردستان ھه

ه کاروباریریکی  و خه وت ئه ش نامانه ، ئمهو اری ناتوانو  کوردهدۆی  و نان   بگان
تری سکی  مان پاشا کهح بدوله ک عه یه دوای ماوه! یاد بکات و کوردستان له بت
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ۆ   وه ڕایه و، خۆی گه غدا والی به  ستنیشانکرد به ی ده)پاشای کھیا بدول عه(ناوی  به ب
   .کوردستان

  
الدلیل (کردن بۆ  ئاماژه یداو به که رتووکه ی په)43(ڕه  ر، له الپه زھه مال مه دکتۆر که  

ة (ھا  روه ، ھه)52-51(کانی  ڕه دا الپه)1936الرسمي العراقي لسنة  دلیل الجمھوری
ی  که نده به مه: پارزگای موس: (دا، نووسیوتی)94(  ڕه دا الپه)1960العراقیة لسنة 

بار، ئاکرێ زاکانی بریتین له ه، قه- موسدھۆک، زاخۆ، ز ،نگال شه و موس.(  
کات، ب ھیچ گومانک  شاری موس ده    ر به سهی  زایانه و قه یری ئه سه  همرۆڤ ک 

موویان  ر ھه ھه  زایانه و قه ئه  ، چونکه شاری موس شارکی کوردییه  زانت که ده
ی  ئابلۆقه  زایانه و قه ھا ئه روه کوردنشینن، ھهی  شارو شارۆچکه کوردیی وزای  قه

 و ک، ئزیدی به ش کوردکی زۆری شهی-زای موس ناو قه و له یان داوه که شاره
کوردکی تیا   نیا تاکه کو شارو پارزگا ته  وهر موس گه ئه  بۆیه. ن ھیتریش ھه

باشووری     ر به سهر شارو پارزگایکی کوردیی و  ش ھه وکاته منت، ئه نه
ستی کورد  ده به کورد ور خاکی  سه شاری موس له  ، چونکه کوردستانه

وه  و انیهمد عاج، حه ڕگات، به ر، شه زه زاکانی حه قه  ت به باره رچی سه ، ھه دروستکرا
و  و ئه و شاره بکردنی ئه عاره ستی به به مه  بهموویان  ر ھه ، ھه یه بیعه ڕهدی  شاره

   .ناو خاکی باشووری کوردستان دروستکراون له  ره ڤه ده
     
: دا نووسیوتیپشوی  رچاوه ی سه)95(  ڕه الپه  د، له حمه ر ئه زھه مال مه دکتۆر که  
کانی خۆیدا  نھنییه  نامه  ریف حوسن، له شه  ین که بکه  هو تبینی ئه   که  زۆر گرنگه(

  داوه  وه ی به گۆیانهڕاستکی  یه می جیھانیدا، ئاماژه که نگی یه سانی جه  ریتانیا له بۆ به
 "). سرای پشووی تورکیایه غداو به کانی به ته ردوو ویالیه ھه"ئراق   ستی له به مه  که
می  که رگی یه بهی )368(  ڕه الپه  مان شتی له ھاوار، ھه سوڵ ڕهد  مه محه ھا روه ھه
  داو، له)کوردستان خواروویی  که ته وه ده مان و حمودی قاره شخ مه(رتووکی  په
  ره و نووسه ئه  ، که رگرتووه دا وه)1950- 1900نوان  ، ئراق لهۆنگریگل(رتووکی  په

ریفی  ڵ شه گه ر ماکماھۆن لهدا س1916-1915 سای  له: (، نووسیوتی ئینگلیزه
  ب له ر باسی عاره سه  ته ھاتوه  ، کات که بی کردووه تکی عاره دا باسی حکومه که مه
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ھیچ جۆرک باسی   و، به غدای کردووه سراو به کانی به ته نیا باسی ویالیه ئراقدا ته
  ).  کردووه کوردستانی نه موس وتی  ویالیه

 کوردتی ون بۆ  گه نرخترین به به)  ککه ریف حوسنی مه شه(کانی  نھنییه  نامه  
  تی موس، چونکه ویالیه    ر به سهکانی  شارهواوی  ته موس وی شاری یکوردستانت
رو  زھه مال مه کانی دکتۆر که رتووکه ی په گوره بهکردنی ئراقدا  پناسه ناوبراو له 

و باسی  سرا کردووه غداو به کانی به هت ردوو ویالیه ھه ی به ئاماژهنیا  لۆنگریک، ته
شاری موس  ت و ویالیه  واته ، که ئراق  شک له کو به وه کردووه تی موسی نه ویالیه

نو سنووری   وته که شاری موس ده  شکی کوردستانن، که به کورد وخاکی 
  .بی سرای عاره غداو به کانی به ته ک ویالیه ی نهیتی موسی کورد ویالیه

   
رۆک کۆماری  سه کوردستان وکتیی نیشتمانیی  الل، سکرتری گشتی یه مام جه  

 ڕزگارکردنیورۆزو  کانی نه ژنه ی چه بۆنه  به  وتارکی خۆیدا که  ئستای ئراق، له
دا، له ماوه نگکی جه ئاھه  رکوک له که  وتی ڕکهینی،  ھه ڕۆژیندی بازیان له  ربه ده  ری
کانی  ڕه الپه  بی له ره زمانی عا  به  که قی وتاره و، ده کردووه شی پشکه دا )20.3.1998(
 وتی ڕکهینی،  ھه ڕۆژیی )49(  ، ژماره)المنار الکوردي(ی  ی مانگنامه)3+7(
بی  ره عا  کانی نده ناھه دا په)1962( سای  له: (ت ، ده وه ته دا بوکراوه)8.5.1998(

ه    کان ییه وه ته نه  به عاره  ان بریتیبوون لهی زۆربه  ، که ئراقی دانیشتووی قاھیره ب
یاداشتکیان   بدولناسر، مال عه رۆک کۆمار جه ی سهکارر داوا سه وه، له کانه عسیه به 

سنووری کوردستان : دا ھاتبوو که یاداشتنامه  له  بدولناسر، که مال عه ست جه ده  دایه
ڵ  گه تا له ھه و کات ست پده ده  وه ییهل نده مه خوارووی  له  مرین چیای حه درژایی  به

  ).ڕوات ی سنووری سوریادا ده  ئاراسته  به  وه وشه و له وه گرته ک ده دا یه دیجله
کان بۆ سنووری  عسییه و به ناسیۆنالیست  به عاره  ی که یه و پناسه ی ئه گوره به  

خاکی ی  چوارچوهو  هو سنوور نو ئه  وته که ، شاری موس ده کوردستان کردوویانه
  ناو له  شارکی کوردییه موسی شارتوانین بین،  ده  بۆیه. کوردستانباشووری 

   .سنووری کوردستان
   

ی )18(  ڕه الپه  ، له بی لوبنانییه رکی عاره نووسه  قرا، که بو شه ئهام ح عوس سه  
االکراد شعب (وونیشانی ژر نا له  بی نووسراوه ره زمانی عا به  یدا که که رتووکه په
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کی کوردستانی  یه خشه نهر  نووسهدا، )نافذة علی واقعھم في لبنان والعالم ةالمعانا
ھا له  روه ھه.  کوردستانه سنوورینو  دا له یه خشه و نه موس له  که  وه بوکردۆته

دا )14(  ڕه الپه  له  خشه مان نه دا، ھه رتووکه م په ی ئه که کوردییه  رگدراوه وه 
  ).    وه ته بوکراوه

 قرا له بو شه ح ئه ب سه ری عاره نووسه  ی کوردستان، که یه خشه و نه ی ئه گوره به 
کورد کانی   شاره گرنگه  له  ککه ، شاری موس یه وه ی خۆیدا بویکردۆته که رتووکه په 

و  موس لهای شارو پارزگدانانی . نو سنووری باشووری کوردستان  وته که ده و ن
.  و شاره ئه  ییکوردت و ییبۆ کوردستانت  کی زیندووه یه گه سنووری کوردستان، به

   . دا دانراوه شه و به کۆتایی ئه  له  که خشه نه
   

زانکۆی  لی بۆتانی، مامۆستای مژووی نوێ له تاح عه بدولفه پرۆفیسۆر دکتۆر عه  
ة  ڕاستی –دة الحقیقة جری(رتووکی  په  ی)9(  ڕه دھۆک، له الپه أول جریدة عربی

ابو زکریا (  ی بهستن پشت به  بهداو، )کوردیة في مدینة الموصل دراسة وثائقیة
، )196-195إبن حوقل، صورة االرض، ص(، )208االزدي، تأریخ الموصل، ص

، و نمکی زۆر کۆ رده بۆ سه  وه ڕته گه موس ده  بوونی کورد له: (نووسیوتی
-ردانی موس سه  ی که جوگرافیناسانه و مژوونووس ، ڕیده و گه ئه ی زۆری زۆربه

کانی  نووسینه  له.  کردووه  م شاره بوونی کورد له  یان به ، ئاماژه یان کردووه
، ) ی زایینی مردووه956سای (سعودی  ، مه) ی زایینی مردووه945سای (زدی  لئه ئه

ی 1326سای (نساری  لئه ھا ئه روه هھ)  ی زایینی مردووه977سای (ل  وقه ئیبن حه
ریدا  وروبه موس و ده  له   وه کۆنه  لهر  کان ھه کورده: ( ، ھاتووه) زایینی مردووه

  ).  یه ی شار ھه وه ره ناو شارو ده کیان له ڕه ندین گه چه و دانیشتوون
ر  کان ھه هکورد  ی که وه ئیسالم به ب و عارهی  مژوونووسه  ه و کۆمه دانپدانانی ئه  
 ی ده سه  لهکان خۆیان  مژوونووسه  ریدا ژیاون، که وروبه ده موس و له    وه کۆنه  له
  وه کۆنه  ر له موس ھه ناو شاری  بوونی کورد له ش به ئاماژه و می زایینیدا ژیابن یه ده
و  ھا ئه روه ھه! موس ژیابن  ک پشتر کورد له یه ده ند سه بت چه ده  ن، مانای وایه بده

 ر له ک به یه ده سه  ی پازده کان نزیکه کورده  ن که که ده  وه به  ژه ئامه  مژوونووسانه
خودی شاری موس   باشه.  بووه کیان ھه ڕه ندین گه دا چه- ناو شاری موس ئستا له 

کیان  ڕه ندین گه کو کورد چه ک پکھاتب، تاوه ڕه ند گه چه  بت له وکاتی ده ئه
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،  کان ھی کورد بووه که ڕه و گه که ی شاره وکاتی زۆربه ئه   پم وایه بووب؟ ھه
یان  بیانی ئاماژه ئیسالمی وبی،  ی عاره ڕیده گه و ندین مژوونووس کو چه روه ھه
می  یه ده ی ده سه  لهم دانیشتوانی شاری موس کورد بوون  رجه سه  که  داوه  وه به

ۆ . ن که وان باسی ده کو ئه روه دا ھه یه ده و سه لهر  ک به یه ده ند سه ک چه زایینی، نه ب
ی )88(  ڕه الپه  له  ، که)نج همالکۆلم لیست. ی که(ری بیانی  نووسه  نموونه

می کۆچیدا  ی چواره ده سه  له: (ت دا ده)ت ھهڕۆژتی  الفه وتانی خه(یدا  که رتووکه په
ج هستیی ل وه ئه). شتی کورد بووینهکی گ یه شوه کی موس به خه) می زایینی یه ده(  ن

 می رده سه  له  ، واته ی تدا ژیاوه رانه و نووسه ئه  که  یه و کاته کات ئه باسی ده
کی گشتی دانیشتوانی موس کورد  یه شوه به و زۆری  ره ی ھه وانیشدا زۆربه ئه

و  هل  وه کۆنه  ر له ھهکان  کورده  که  دا ناوه وه نیا دانیان به وان ته م ئه ، به بووینه
دا ژیاون وروبه و ده شاره و  بووه، ئه ناو شاردا ھه کیشیان له ڕه ندین گه ، چهو ری

وای   که،  یه بانه عاره  ره و نووسه ئهبیری شۆڤینی  ی وه نگدانه ڕهیان  بۆچوونه
  .  وه کان بشارنه یهڕاستیلکردوون 

        
الموصل ( ژر ناوی لهوتارکیدا  ی )74(  ڕه الپه  لی بۆتانی، له تاح عه بدولفه دکتۆر عه 

ی )21(  ی ژماره)84- 72(کانی  ڕه الپه  له  که) مدینة العرب والکورد جغرافیا وتاریخیا
رگی  ی به)22(  ڕه الپه  ی بهستن پشت به  بهو  وه دا بویکردۆته)دھۆک(گۆڤاری 

دا، )چی لدیوه عید ئه سه(ب،  ره ی مژوونووسی عا)تاریخ الموصل(رتووکی  می په که یه
نی دریدانیشتووی   چی، کورد به لدیوه عید ئه مژوونووسی موس، سه : (ت ده

و )موس(  که هناو شار کان له کورده: ت ده  بات، کاتک که شاری موس ناوده
   ).ری دانیشتوون وروبه ده
شاری موس  چی، لدوه عید ئه سهب  ی مژوونووسی عاره و دانپدانانه ی ئه گوره به 

مژوونووسی ناوبراوی   ، چونکه باشووری کوردستانه    ر به سهکوردیی و شارکی 
ن  سه ڕه بهچی  دیوهی  ماه بنه  کرا که وه دا باسی ئه که کییه پشه  له  نده رچه ھه(ب  عاره

او شاری کورد دانیشتووی ن  کات که ده  وه ، باسی ئه)بکراون عاره  و، به کورد بووینه
دانیشتووی کۆنی شاری  کاتیشدا کورد به مان ھه  له،  ری بووینه وروبه ده موس و

کی  یه گه به  ی مژوونووسی ناوبراو، به یه و ئاماژه کرت ئه ده  بۆیه. نت موس داده
   .ی شاری موس دابنرتیکوردستانت کوردتی وخ بۆ  بایه  پ له
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الموصل ( ژر ناوی لهوتارکیدا  ی )74(  ڕه الپه  ۆتانی، لهلی ب تاح عه بدولفه دکتۆر عه 

ی )21(  ی ژماره)84- 72(کانی  ڕه الپه  له  که) مدینة العرب والکورد جغرافیا وتاریخیا
عماد عبدالسالم رؤوف، (  ی بهستن پشت به  به، و وه دا بویکردۆته)دھۆک(گۆڤاری 

، عیماد )27، ص1834- 1726المحلي  الموصل في العھد العثماني، فترة الحکموالیة 
وه رچاوه دانپدانانی سه  به: (الم نووسیوتی بدولسه عه کانی  یهندی پوهڕپکراو  ی با

  وه تکریته  فورات له و  دیجلهنوان   وته که ده  ی که یه و ناوچه ئه(  زیره جه  موس به
و باکوور بۆ  ره به فورات ڕووباریر  سه له  دیسه بۆ حه  دیجله ڕووباریر  سه له

 ی وه ر ئه به لهغدا،  تی به ویالیه  ی به وه وترن له ، پته)فورات و  دیجلهکانی  رچاوه سه
  ).و باشوور ره ک به نه  و باکووره ره به  ڕامیاریی   ئاراسته

الم  بدولسه عیماد عهدکتۆر ب  ی مژوونووسی عاره پکردنه و ئاماژه  ی ئه گوره به 
و  ، له هو  زیره جهوتی   شاری موس به ت و ویالیهی  وتره پته  یهندی پوه و  ، بهئوف ڕه

  وێ که که رده وخۆ بۆمان ده ، ناڕاسته تی یه غدادا ھه تی به ڵ ویالیه گه له  ی که یهندی پوه
کوردیی و شارکی  ت و ویالیه) بۆتان(  زیره تی جه شنی ویالیه چه تی موس به ویالیه

دیاریکردنی   له ب ری ناوبراوی عاره ھا نووسه روه ھه.  کوردستانهکی خا    ر به سه
ه یه گه زیره ده ، سنووری باشووری وتی جه)بۆتان(  زیره سنووری وتی جه   نت

ر  سه له  دیسه و شاری حه تر همیلۆک )245(  که  دیجله ڕووباریر  سه شاری تکریت له
ش  مه ئه. ن وه ه)موس(باشووری شاری   له تر یلۆمهک) 390(  فورات که ڕووباری

،  بووه)  زیره جه(وتی بۆتان     ر به سهیش -شاری موس  خات که رده مان بۆ ده وه ئه
  یان به- شاری موس  جوگرافیناس و  ڕیده، مژوونووس ندین گه کو چه روه ھه
وبردووه) بۆتان(زیره  وتی جه شک له  به    .  نا
  
الموصل مدینة العرب ( ژر ناوی له وتارکیدا  لهلی بۆتانی،  عه تاح بدولفه دکتۆر عه  

ی گۆڤاری )21(  ی ژماره)84- 72(کانی  ڕه الپه  له  که) والکورد جغرافیا وتاریخیا
چاپ   ی له رنامه ی ماسته)61(  ڕه الپه  ی بهستن پشت به  بهو  وه دا بویکردۆته)دھۆک(

دا )والیة الموصل في القرن السادس عشر(  ناویژر  له، )لی لی شاکر عه عه(دراوی  نه
ست، دیارترین  ده دا گرته-موس  تیان له سه کان ده ی عوسمانییه وکاته له: ( ھاتووه

  ).ییی کورد ماه بنه و ییب ی عاره ماه ندین بنه چه  ھات له کانی موس پکده ماه بنه
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  و له م ھه ی شازده ده تای سه هر سه  تی موس له ویالیه  که  ئاشکرایهو ک روه ھه  
ن )چادران(ناوداری ڕی  ، دوای کۆتایی پھاتنی شهدا)4.5.1516( وتی ڕکه ی نوا

تی عوسمانی  وه ستی ده ژرده  وته واوی که ته کان به وییه فه سه و کان عوسمانییه
دا، )5.11.1918( وتی ڕکهله   وه ن سوپای ئینگلیزه الیه  رکردنیان له ده ڕۆژیکو  تاوه
م  به.  وه کاندا مایه ستی تورکه ژرده له می جیھانی که نگی یه کۆتایی ھاتنی جهتا   واته

  له) تی موس ویالیه(داگیرکردنی باشووری کوردستان   ی  ڕژهددوورو   و ماوه له
.  بووه کیان ھه ییهخۆ ربه سه  ی نیمچهیکورد  میرنشینی) 46(ی  نزیکه  وه تورکه ن الیه

کوردیی ی  ماه ندین بنه بوونی چه لی به لی شاکر عه ب عه ری عاره انپدانانی نووسهد
ن رک  گمه ده  ، به یه و شاره ی ئهیکوردستانت کوردتی وکی تری  یه گه ی، بهیب عاره و
 و رکی خۆی بنت جه  بی پ له رکی عاره نووسه خودیا کوێ مژوونووس که ده

ی  وه کردنه کان پووچه یهڕاستی دانپدانان به  چونکهکان باس بکات،  یهڕاستی
 و مژوونووس  زۆرک له! کات بکردن ریسوا ده عاره بهترسیداری  مهزرنگکاری 

،  به ھی کورد یان عاره  که شاره  ن که ناکه  وه ئیسالمی باسی ئه بی و عارهرانی  نووسه
ب پکدن، یان  عاره کورد و  له  که دانیشتوانی شاره  ن که که ده  وه م باسی ئه به

و  دێ زاو شاره موو قه ھه به  واوی پارزگاکه ته موس وشاری   ن که ناکه  وه باسی ئه
شارکی   کو زۆرجار به بهر خاکی باشووری کوردستان،  سه  ونه که ده  وه کانیه دھاته

  که کردنی شارهب عاره دواڕۆژداو پاش به  له ی وه بۆ ئه  موسمانان ناویان بردووه،
   !یان نا  به ھی عاره  که شاره  ئایه  ن که بکه  وه وجا باسی ئه ئه
      
الموصل مدینة العرب ( ژر ناوی لهوتارکیدا   لی بۆتانی، له تاح عه بدولفه دکتۆر عه 

ی گۆڤاری )21(  ی ژماره)84- 72(کانی  ڕه الپه  له  که) والکورد جغرافیا وتاریخیا
ی )143- 142(کانی  ڕه الپه  ی بهستن پشت به  بهو  وه کردۆتهدا بوی)دھۆک(

  له  ، که)مذکرات سلیمان فیضي، من رواد النھضة العربیة في العراق(رتووکی  په
  یزی له ی سلمان فه وه دوای ئه: (ت ، ده یه)باسل سلیمان فیضي( نووسینی

ی  ه کۆمه(ی لقی  هو پناوی کردنه ی کرد له-ردانی موس دا سه)1913(مووزی  ته
وه: ت دا، ده و شاره له) بی یی عاره وه ته نه  و من بی زۆر که ی عاره کشه  ڕبووان به با

ی پ -دانیشتوانی موس  متر، ملمالنی ئایینی که دا زۆر که و پناوه ران له کارکه
  ی کهتی عوسمان وه دژی ده یاختی له وان و نوان ئه له  ، رگرکه وه ناسرته ده
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موس بینیم   یشتمه گوتم کات گه. بوو تی پیرۆزی پوه الفه خه ئیسالمی ومۆرکی 
  ).ڕن ست تناپه کانی ده نجه ی په ژماره  بی له ره بیری عا  ران به ڕھنه ی باوه ژماره

تی  ویالیه  مدا له ی بیسته ده تای سه ره سه  بی له رستی عاره په وه ته ستی نه الوازی ھه 
 ،ته گه ی ده که ھۆیهموستی   زانیان به خۆنه ب و عارهی  می ژماره بۆ که  وه ڕھاوو

شاری  ت و ویالیهکی  یهندی پوهبوونی ھیچ  نه ڵ گه لهتی موس،  ویالیه نی سه ڕه
) شاری موس(دا  و شاره ب له ھا بوونی عاره روه ، ھه وه به عاره ئراق و  موس به

م  رده ھه  که  کردوه  بانه و عاره ، وای له که نی شاره سه ڕهکی نا رو خه کو داگیرکه وه
ئراقییان الوازو  بی و عارهرستی  په وه ته ستی نه ھه  بزانن، بۆیه  بگانه  خۆیان به
.  یه و شاره ی ئهیکوردستانتکوردتی و کانی  گه به  له  ککه ش یه وه ، ئه بھزبووه

پناوی کارئاسانی بۆ  تی ئراق، له وه ده ب و عاره تانیا وری به  ره به  ره م دواتر به به
دا )1918(نوان سانی کۆتایی  ، له وه بییه ئراقی عاره  تی موس به لکاندنی ویالیه

تی  وه ده دا به)16.12.1925( وتی ڕکه  له  ی موست لکاندنی ویالیه ڕۆژیکو  تاوه
ک  دا نه یه و ماوه ، توانیان له)سرا غداو به کانی به ته ویالیه(  وه بییه ئراقی عاره ی  تازه

کانی  به ناو عاره له بیری شۆڤینیشتوانیان کو  به  رستی په وه ته نیا بیری نه ته به
  .    وه تی موسدا بوکرده ویالیه

   
  ی ژماره)141- 137(  ڕه الپه  د، له مه لیل ئیسماعیل محه دکتۆرو پرۆفیسۆر خه  
کوردیة کرکوک في ظل الحقائق ( ژر ناوی لهدا وتارکی )االنفال(ی گۆڤاری )6(

  ڕه ستنی به الپه پشت به دا به)138(  ڕه الپه  و له دا نووسیوه)الجغرافیة –التاریخیة 
دا، باسی )لھاشمي ھا ئه ته( نووسینی  له، )مفصل جغرافیة العراق(رتووکی  په  ی)479(

  وه الی باکووره  ئراقی له سنووری سعودی  مه( :ت لھاشمی ده ئه  کات که ده  وه ئه
ر  سه له) ھیت(  له و  دیجله ڕووباریر  سه له) تکریت(  له  که  ستنیشان کردووه ده  وه به

   ).فورات کۆتایی دت ڕووباری
  که، )1961- 1888( یھاشمل لمان ئه حلمی سهھا  تهسی ناسراوی ئراقی جوگرافینا  
ی جوگرافیا  باره رتووکی له ندین په ، چه ناسراو بووه  یاریڕامربازی و  سکی سه که

رگری  زیری به رکانی سوپا، وه رۆکی ئه کانی سه پۆسته  یشتۆته ھا گه روه ، ھه نووسیوه
  ئاماژه، )1.4.1941-1.2.1941(نوان  ی دوو مانگ له زیران بۆماوه رۆک وه و سه

سنووری ئراق   که  ، پی وایهو ئراقکات بۆ سنووری  سعودی ده ی مه پناسه  به
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ھیت  تر و همیلۆک )245(  که  دیجله ڕووباریر  سه تکریت له  له  وه الی باکووره له
ری خۆرئاوای و باشوو باشوور   تر له یلۆمهک )360(  فورات که ڕووباریر  سه له

ت- موسدکردنه  ئاماژه و ئه .ن کۆتایی پحلمی ھا  سعودی و ته مه  ک له ریه ی ھه پ
  هی شاریکوردستانت کوردتی ولماندنی  کان بۆ سه گه به  له  که یه گه به لھاشمی ئه

   .ی موس که درینه
    
ی )6(  ی ژماره)139-138(کانی  ڕه الپه  د، له مه لیل ئیسماعیل محه دکتۆر خه  

في  محاضرات(رتووکی  ی په)41(  ڕه ی به الپهستن پشت به  بهداو، )االنفال(گۆڤاری 
  وه به  ف ئاماژه له لخه دا، ئه)ف له لخه د ئه مه جاسم محه(  نووسینی  لهدا )جغرافیة العراق

ر  سه له) ڕا سامه(الی شاری  کان له ئامزه شتی لیته سنووری نوان ده: ( کات که ده
  ). فورات کۆتایی دت ڕووباریر  سه له) ڕومادی( و  دیجله ڕووباری

 ب و عارهکان کۆتایی پھاتنی سنووری  ئامزه لیتهشتی  دهکۆتایی ھاتنی سنووری   
 ڕووباریر  سه کان له ئامزه شتی لیته سنووری ده  ، کاتک که وه الی باکووره له  ئراقه
فورات  ڕووباریر  سه و، له تر همیلۆک )280(ی  نزیکه  ڕا که الی شاری سامه له  دیجله

و باشووری  باشوور  ته وتوونه که تر همیلۆک )320(  که ڕومادیالی شاری  له
 ب و عارهسنووری خاکی   وه وشه ر له خۆرئاوای شاری موس کۆتایی بت، ھه

 ب و عارهسنووری وتی ناو   وته شاری موس ناکه  واته ئراق کۆتایی پدت، که
خاکی  کورد وناو سنووری وتی   وته که کو موس ده تی ئراق، به وه ده

بۆچوونی   ھا به روه ھه!  کوردستانییه کوردیی وموس شارکی   واته که .کوردستان
ی نوان مرین سنوور کانی حه رزاییه ، به)لھاشمی ھا ئه ته(بی  مژوونووسی عاره

روو  سنووری نوان ئراقی سه و، کانه ئامزه شتی لیته ده و رمی چیاکان ردوو ھه ھه
ولر،  کانی موس، دھۆک، ھه شاره  واته ، که یه ناسهو پ ی ئه گوره ، به و ئراقی ژرییه

ناو سنووری باشووری   ونه که کوردین و دهشاری   دیاله سلمانی ورکوک،  که
  .  کوردستان

      
ی گۆڤاری )6(  ی ژماره)139(  ڕه الپه  د، له مه لیل ئیسماعیل محه دکتۆر خه  
لمان  حلمی سهھا  ته(ی  که رتووکه ی په)18(  ڕه ی به الپهستن پشت به  بهداو، )االنفال(

: ت لھاشمی ده ئه  کات که ده  وه به  ، ئاماژه)مفصل جغرافیة العراق(دا )لھاشمي ئه
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درژ   روو و ئراقی ژووروو، ھکه ی نوان ئراقی سه وه ره جیاکه سنووری(
  ).فورات ڕووباریر  سه له) ھیت( و  دیجله ڕووباریر  سه له) د له به(نوان  له  وه بته ده
نوان ئراقی  ھاشمی لهحلمی ھا  ب ته مژوونووسی عاره  ی که و ھه ی ئه گوره به  

و   وته که ، موس ده ئراقی کشاوه کوردستان وروو و ئراقی ژووروو یاخود  سه ن
ر  سه له) د له به(شاری   سنووری باکووری ئراق له  سنووری کوردستان، چونکه

کو  روه فورات کۆتایی پدت، ھه ڕووباریر  سه له) ھیت( و  دیجله ڕووباری
یش - و شاری ھیتتر همیلۆک )350(د  له بهشاری   که  م پکردووه پشتریش ئاماژه

و  ئه  واته که. ن- باشوورو باشووری خۆرئاوای شاری موس  له تر همیلۆک )360(
لماندنی  پناوی سه کی گرنگ له یه گه به  بته ده  به عاره  و مژوونووسه ی ئه یه پناسه

  بجگه. بکراو عاره هزۆر داگیرکراوو ب ی به- ی شاری موسیکوردستانت کوردتی و
شاری ) وی مه یاقوتی حه(  ئیسالمیبی و  عارهمژوونووسی  ش)ھا ھاشمی ته(  له

  د له له به  ، پشی وایهو زانت ده  زیره ی جه-  موس    ر به سهشارکی   موس به
  .  نییه  وه و وته کی به یهندی پوهھیچ  و ی سنووری ئراقه وه ره ده
  
ی گۆڤاری )6(  ی ژماره)139(  ڕه الپه  د، دیسان له مه لیل ئیسماعیل محه دکتۆر خه  
ی فازل  که رتووکه ی په)7- 6(کانی  ڕه ی به الپهستن پشت به  بهداو، )االنفال(

: نساری نووسیوتی لئه ئه  کات که ده  وه به  ئاماژه دا)مشکلة السکان(نساری  لئه ئه
درژ   که  ست نیشانکردووه ھک ده  کانی به ئامزه شتی لیته کۆتایی ھاتنی ده(

   ).ڕومادی - د  له نوان به له  وه بته ده
نساری، شاری موس  ب فازل ئه ری عاره ی نووسه ستنیشانکردنه و ده ی ئه گوره به  

کو  روه ھه  نو سنووری باشووری کوردستان، چونکه  وته که و ده ییهشارکی کورد
 تر همیلۆک )320(یش )ڕومادی(و تر همیلۆک )350(د  له بهپشتریش گوتمان   له
   .باشوورو باشووری خۆرئاوای شاری موس  ونه که ده
  
ی )6(  ی ژماره)141-137(  کانی ڕه الپه  له د، مه لیل ئیسماعیل محه دکتۆر خه  

سکان إقلیم (رتووکی  ی په)19(  ڕه ی به الپهستن پشت به  به  داو،)االنفال(گۆڤاری 
  کات که ده  وه دا باسی ئه)زا تۆفیق تالیب دکتۆر جه( نووسینی  لهدا )کوردستان

 و نی سه لحه زاق ئه بدوله ووس عهمژوون: (نووسیوتی  رتووکه و په ری ئه نووسه
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که سنووری   وه کردۆته  وه ر ئه سه ختیان له ائی جهڕ لسامه مامۆستا فائیق ئه
  ).ھا میل یه ده  رکوک به باشووری که  وته که ده  مرین که چیای حه   گاته کوردستان ده

 و نی سه لحه زاق ئه بدوله اقی عهئر مژوونووسانی  ی که و سنووره ئه ی گوره به 
موس  رکوک و کهکانی  ، شاره وهڕائی بۆ کوردستان دیارییان کردو لسامه فائیق ئه

) مرین چیای حه(سوور  کوه  کوردستان، چونکهباشووری سنووری نو   ونه که ده
  ھا له روه ، ھهرکوک باشووری شاری که  وته که ده ترک کیلۆمه) 148(ی  نزیکه

 ن بۆ موستهو که تر ده کیلۆمه) 110(ی  نزیکه  یه) تحه فه(  کهنزیکترین شو   
 رکوک شاری کوردین موس و کهردوو شاری  ھه  واته که.  ی موسشاروری باشو

ی  وه کو ئه وهبن بی  ک شاری عاره باشووری کوردستان، نهناو سنووری   ونه که ده و
   .ن که ی بۆ ده کان بانگشه به عاره  که
  
 ژر ناوی له  ی خۆیدا که که رنامه ی ماسته)50(  ڕه الپه  ت، له د عزه مه محه  فائیزه  
پشت   بهداو، )749-637الکورد في اقلیم الجزیرة وشھرزور في صدر االسالم من (

، )2(رگی  زدی، تاریخ الموصل، به لئه ئه(ب  ره مژوونووسانی عا  ی بهستن به
إبن حوقل، (، )251، ل2، مروج الذھب، ج المسعودي(، )208، 33، 32(کانی  ڕه الپه

کان  کورده: (نووست ، ده)255، نخبة الدھر، لاالنساري(، )195صورة االرض، ل
،  ج بووینه ن نیشته و شاره   ر به سهی  و شونانه موس و ئه  له  وه کۆنه  ر زۆر له ھه
ناو  کیان له ڕه ندین گه چه  زبانی که ھه و میدی، الری کانی حه تیش کورده هتایب به  وه

  وه ی به زدی ئاماژه لئه ھا ئه روه ، ھه وهبو ی شاردا ھه وه ره ده  یان له ڕگه وه شارو له
  یشتۆته گه  بووینه  و شاره   ر به سه  ی که و شارۆچکانه سنووری ئه  که  کردووه

  ). ئازربجان
ی، زد لئه ئه(کو  بی وه عاره ئیسالمی وکانی مژوونووسانی  ی بۆچوونه گوره به  
کوردیی و اری موس شارکی دا، ش)نساری لئه ئه و ل وقه سعودی، ئیبن حه لمه ئه

کان  کورده  ن که ده مان بۆ ده وه واھی ئه وان گه ئه  ، چونکه خاکی کوردستانه    ر به سه
و    ر به سهکانی  و دھاته شارو شارۆچکه موس وناو شاری  له  وه کۆنه زۆر  لهر  ھه

اتوون بۆ کان ھ کورده دوای  لهر زۆر  کو داگیرکه ب وه چی عاره ژیاون، که  شاره
کاتی ھرشی  ت له الزری ده کو به روه کورد داگیرکرد، ھه  یان له و شاره ئه موس و

رانی  ڕی ھرش به شه  وا چوونه ینه کوردی نه  کان دانیشتوانی ئیسالمییه  به عاره
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ر  سهکان بۆ ھرشی میلیشیا ئیسالمییه کاتی له  لمن که یسه ش ده مه ئیسالم، ئه
   . بووه بی تیا نه و عاره  مووی کورد بووه شاری موس ھهشتوانی دانیکوردستان، 

   
کیف (رتووکی  ی په)11-1010(کانی  ڕه الپه  ر خالید دلر، له نووسه وان وست به ھه 

ی )67(  ڕه الپه  ی بهستن پشت به  بهداو، )الحقت کوردستان الجنوبیة بالدولة العراقیة؟
: ت دا ده"وزی د فه حمه ئه"نووسینی   له) ر وجبالواالکراد خناج.. قاسم (رتووکی  په
تی  ویالیه لکاندنی  به،  وه گرته تی موس خاکی باشووری کوردستان ده ویالیه(

  یه شه و به ر ئراق، ئه بۆ سه  وه شکی کوردستان گواسترایه ، به وه ئراقه  موس به
و  وه ر تورکیا مایه سه زۆرتر لهی  نیوه  مک له که و گکی کوردستانه چاره  متر له که
   ).ر ئران سه ی تریش له وه ئه
 و ییکوردستانت  نت به وخۆ دانده وزی، ناڕاسته د فه حمه ب ئه ری عاره نووسه  

تی موس خاکی باشووری  ویالیه( :ت ده  شاری موس، کاتک که  ییکوردت
شکی  ، به وه ئراقه  س بهتی مو کاتی لکاندنی ویالیه ، له وه گرته کوردستان ده

  تی موس له ویالیه  زانین که موومان ده ھه). ر ئراق سهبۆ  وه کوردستان گواسترایه
  پکدت، کاتک که)  دیاله سلمانی ورکوک،  ولر، که موس، دھۆک، ھه: (کانی شاره

ش کانی تری شاره موس و  واته تی موس خاکی باشووری کوردستان بت، که ویالیه
ھا  روه ھه. کانی باشووری کوردستان شاره  له  ، شارن دا ناویان ھاتووه  وه ره سه  له  که

شکی کوردستان بت بۆ ئراق،  ی به وه تی موس گواستنه لکاندنی ویالیه  کاتک که
کانی  شاره  زانین که موومان ده ھه  ، چونکه موس شارکی کوردستانییه  واته که

موس، (  لکنران بریتیبوون له  وه بییه ئراقی عاره  به  کوردی کهی -تی موس ویالیه
شک  کو به یش وه-دا شاری موس لره).  دیاله سلمانی ورکوک،  ولر، که دھۆک، ھه

   !ر ئراق بۆ سه  وه گواسترایه) باشووری کوردستان(تی موس  ویالیه  له
     
.. قاسم (رتووکی  پهی )67+26(کانی  ڕه هالپ  وزی، له د فه حمه ب، ئه ری عاره نووسه  

ری  ، نووسه)ر یده کازم حه(  ی بهستن پشت به  بهداو !)وأالکراد خناجر وجبال
،  وره ڕی گه دوای شه: (دا، نووسیوتی)أالکراد من ھم وإلی أین؟(رتووکی  په

 تی ئراقیان وه ی سایکس پیکۆی نھنی، ده یماننامه ی په گوره کان به ئینگلیزه
ی عوسمانی - غداو موس سرا، به تی به رس ویالیه ھه  و وته زراند، سنووری ئه دامه
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  وه شکی کوردستان گواسترایه ، به وه ئراقه  تی موس به لکاندنی ویالیه  به.  وه گرته ده
 تورکیا ور  سه ی زۆرتریش له نیوه  گک بوو، له چاره  متر له که  ر ئراق که بۆ سه

شکی  به  ی که وه ھۆی ئه  ش بووه و گۆڕانکارییانه ئه. ر ئران سه ش له وهی ما وه ئه
  ).ر ئراق سه  کوردستان بخرته

 و ییکوردستانت  نت به وخۆ دانده وزی، ناڕاسته د فه حمه ب ئه مژوونووسی عاره 
ی - تی موس باسی لکاندنی ویالیه  کاتک که ک الیه  لهشاری موس،  ییکوردت

تی  ویالیه لکاندنی  بهت  ده  که  وه ی تریشهک الیه  لهکات،  ده  وه ئراقه  به عوسمانی
  که  دا ناوه وه و دانی به ئه. ر ئراق بۆ سه  وه شکی کوردستان گواسترایه موس به

  واته ب یان ئراق، که ک خاکی عاره نه  شکی کوردستان بووه تی موس به ویالیه
ککو شار یش وه-شاری موس ته ختی ویالیه پایته وناب ،کی   تی موسشار

 سای  لهکان  عوسمانییه  زانین که ده  وه ئهکیشمان  موو الیه ھه. بی یان ئراقی عاره
رکرد، ھیچ یان داگی)تی موس ویالیه(دا خاکی باشووری کوردستان )ز1516(

ی   وه ته ی نهنیشتمان خاک و  ر نابته وتکردن تاسه زه و داگیرکردن  خاککیش به
یی  سته ژرده به ر سهت شاری موس تا تایبه به  یش وه- تی موس ر، ویالیه داگیرکه

ی خۆیان  داگیرکراوه  و خاکه مانانی کورد ئه ک دادت قارهڕۆژو،  وه ب نامنته عاره
   ! وه دوژمنان بستننه  له
    
د .. قاسم (رتووکی  پهی )137(  ڕه الپه  وزی، له د فه حمه ئهب  ری عاره نووسه   وأالکرا

: دا نووسیوتی که خشه نه ی وه هژر و له وه کی بوکردۆته یه خشه دا نه!)خناجر وجبال
واوی  ته ، شاری موس به)خات رده ده کان ڕیوه ڕاپه  کوردییه  ناوچه  ک که یه خشه نه(

   . دا دیاره یه خشه م نه له
 ییکوردت و ییکوردستانت  نت به ندهوزی دا د فه حمه ب ئه مژوونووسی عاره  

ک که ی به-شاری موسگیرکراو، کات   ی کورده کی ناوچه یه خشه نه  زۆر دا
  سنووری ناوچه وان  هوت که و شاری موس ده وه کاته بوده کان ڕیوه ڕاپه

ب ھیچ گومانک   واته ی بت، کهیکی کورد یه کیش ناوچه یه ر ناوچه کان، ھه کوردییه
دا  شه و به کۆتایی ئه  له  که خشه نه.  یشه- خاکی کوردستان    ر به سهکوردیی و رکی شا

    . دانراوه
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  ڕه الپه  له، )نی سه زاق حه بدوله عه(، ئراقیو ناسراوی  وره مژوونووسی گه  
سنووری   یه مشوه به  که نووسینی  له، )العراق قدیما وحدیثا(رتووکی  پهی )37(

  و شارو گوندانه له کان ئراقییه  هکورد: ( ی کوردستانی دیاریکردووهباشوور
چیای   له  ، کهڕاستھکی  درژایی  به  وه هئراق -ئران سنووری   له  که نج نیشته

 سنووری  گاته ده  ، کهنگال چیای شه  گاته تا دهکا  ست پده ده  )سوور کوه(مرین  حه
   ).سوری –تورکی  – یئراق

 ناوداری ئراقیمژوونووسی  ن الیه  لهکان  کوردییه  ی دیاریکردنی ناوچه گوره به  
نو سنووری باشووری   وته که نی، شاری موس ده سه لحه زاق ئه بدوله عه

کو مژوونووسی  روه ھه  ئراق، چونکه ب و عارهناو خاکی   وته ک بکه ، نه کوردستان
  له ڕاستھکی   به  که ، سنووره ی پداوه ئاماژه )نی هس حهل ئه زاق بدوله عه(ئراقی 
 ش شاری موس به مه ، به وه ڕته په نگال ده بۆ شه  وه ه)سوور کوه( مرین حهچیای 

جبوونی  مادامیش شونی نیشته . وه که باکووری ھه  وته که تر ده ندین کیلۆمه چه 
تر  دان کیلۆمه سه وونووسی ناوبراو، بهی مژ ست نیشانکردنه و ده ی ئه گوره کورد به

و   وته که دنیایی ده شاری موس به  واته بت، که  وه ه-باشووری شاری موس  له نا
ری ئراقی  مژوونووس و نووسه  ت که تایبه ، بهسنووری باشووری کوردستان

دا   وه ره سه  ی ناوبراو له رچاوه ی سه)247(  ڕه الپه  ، له)نی سه لحه زاق ئه بدوله عه(
موومان  ، ھه)کانی باکووری ئراق گرنگترین شاره  له  ککه موس یه: (نووسیوتی

  به عاره،  کانی ئراق  تداره سه ده  و  ڕامیارییهکی  یه زاراوهباکووری ئراق   زانین که ده
دا، )18.7.1926( وتی ڕکه  لهدستان کورخاکی رانی تری  داگیرکه و کان شۆڤینیسته

کاری  کان به کوردستانییه دژی کورد و لهزۆر بیاڕیاندا  رمی و به کی فه یه شوه هب
   .بھنن

  
رتووکی  ی په)77(  ڕه الپه  نی له سه لحه زاق ئه بدوله عه ئراقیمژوونووسی   
می پش زاییندا  ی چواره زاره ھه  وا له ینه نه: (دا، نووسیوتی)العراق قدیما وحدیثا(

کان  ئاشوورییه   کاتک کهل وه.  بووه کی نه ھیچ گرنگییه  که  ک بووهگوندکی بچو
جبوون،  ریشیدا نیشته وروبه کانی ده گونده  ھا له روه جبوون، ھه تیدا نیشته ھاتن و

کار . ی گرنگی پدان شارکی جگه  و بووه وه دان بووه ی کردو ئاوه شه وا گه ینه نه
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ستنیشان  ده  وه تداره سه پادشاکانی ده ن الیه  له  که ی شارهکارگان  که  وه ئه  یشته گه
  . )بکرن

  وه دنیاییه ئراقی نووسیوتی، زۆر بهرو مژوونووسی ناوداری  نووسه  ی که وه ئه  
ری  نووسه  نت، چونکه یه گه شارو پارزگای موس دهتیی کوردستان کوردبوون و

ر  به  زار ساڵ گوندک بووه وا پش چوار ھه ینه نه  کات که ده  وه ناوبراو باسی ئه
،  بووه کان ھه به عاره ئاشووری وھاتنی  ر له وا به ینه نه  واته کان، که ھاتنی ئاشوورییه له

ی  وه ته کو دوو نه وهب  عاره ئاشووری و(وان  ھاتنی ئه ر له وا به ینه مادامیش نه
وای  ینه و نه بووه وێ ھه کی تر له یه وه ته نه  واته ، که بووه ھه  که بۆ ناوچه )ر داگیرکه

ه.  ی کورد بووه وه ته نه  یه وه ته و نه ئه  که  ، ھیچ گومانیشی تدا نییه دروستکردووه   بۆی
و  یان دروست و شاره ئه  که) ی کورد وه ته نه  واته(  یه وه ته و نه ر ھی ئه وا ھه ینه نه

   .   زۆر داگیریان کردووه به  ن کهرا ک داگیرکه ، نه وه کردۆته دان ئاوه
  
حقیقة الوجود الترکماني في (رتووکی  ی په)47(  ڕه الپه  د ھورمزی، له رشه ئه 

ی  گوره تی موس به یی دانیشتوانی ویالیه وه ته ی نه ی پکھاته رباره دا ده)العراق
 شاری موس  کورد لهی  ژماره: (، نووسیوتی)1921(کانی سای  مندنه خه

ھودی  ، یه)14.895(، تورکمان )57.425(  له ، فه)170.663(ب  ره ا، ع)179.820(
  ). 432.468(، کۆی گشتی )9.665(

ھودی  ، یه)15.000(، تورکمان )5.100(ب  ره ا، ع)77.000(کورد  –ولر  ھه
  ). 106.000(کۆی گشتی  ، )4.100(له  ، فه)4.800(

ھودی  ، یه)10.000(ب  رها، ع)35.000(، تورکمان )45.000( کورد –رکوک  که
  ). 92.000(، کۆی گشتی )600(  له ، فه)1.400(

  ،)100(له  ، فه)1.000(ھودی  ه، ی)1.000(، تورکمان )152.900(کورد  –سلمانی 
  ).  155.000(ب ھیچ، کۆی گشتی  ره اع

ب  ره ا، ع)454.720(تی موس، کورد  الیهوی  ک له یه وه ته ر نه کۆی گشتی ھه
ھا  روه ، ھه)16.865(ھودی  ، یه)62.225(  له ، فه)65.895(، تورکمان )185.763(

  ).   سه که) 785.468(که  ته تکای دانیشتوانی ویالیه
وت  که ک دهڕنیش  گمه ده  و به رکی تورکمانه نووسه  د ھورمزی که رشه ئه  

) 500(ی  نزیکه  کمان لهی تور ژماره  وان که کان، ئه یهڕاستی کان دانبنن به تورکمانه
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قینی  خانه موس وولر،  رکوک، ھه کانی که شاره و پنج ملیۆن  ننه یه زارک بگه هھ
ی  یه گه و به ی ئه گوره کوان؟ به ڕاستیشاری تورکمانی بزانن،   کوردستانی به

،  کوردستانهخاکی     ر به سهکوردیی و د ھورمزی، شاری موس شارکی  رشه ئه
ی دانیشتوانی کورد  ژماره  وه ی دانیشتوانیش بت ئه ی ژماره گوره ر به گه ئه  چونکه

موو فتوفکی  رای ھه ڕه ، سه ب زۆرتر بووه ی عاره ژماره  دا له)1921( سای  له
نجام دراون،  کان ئه وه ته ی نه ه کۆمه ئینگلیز وتورکیا،  ن الیه  له  ی که رژمرانه و سه ئه
ب  عارهی  ژمارهم  رده ھهو  وه م کردۆته ست که نقه ئه  ی کوردیان به مارهم ژ رده ھه  که
خاکی   ی که ته و ویالیه ودان بۆ لکاندنی ئه پناوی ھه وه، له رزکردۆته تورکمانیان به و

ۆ  . )سرا غداو به کانی به ته ویالیه(  وه بییه ئراقی عاره  به  تورکیا یان  کوردان بووه، به ب
خۆیاندا  ڕاپۆرتی  لهکان  ، تورکه ی پداوه بار قادر ئاماژه کو دکتۆر جه روه ھه  نموونه

  تی موس نووسیبوویان که ی ویالیهپرس  ت به باره کان سه وه ته ی نه ه بۆ کۆمه
پارزگای   که کاتکدا  له  وه ئه. ن پارزگای سلمانیدا ھه  زار تورک له ھه) 32.960(

بت  ده  ی باشه ، ئه بووه تورکمانکی تیادا نه  اتیدا تاکهوک واوی له ته سلمانی به
ند  ی چه ر ژماره سه  خستبتهندیان  و چه وه م کردبته ی کورد که ژماره  لهندیان  چه

   رکوک؟ که ولر و ھهتورکمانکی 
    
ر ئسقان  و تا سه یسرییهبی م ره رکی عا نووسه  مراوی، که لغه مین سامی ئه قید ئه عه 

قصة الکورد في (رتووکی  ی په)77(  ڕه الپه  ، له کوردستانه کورد و  دژ به و ۆڤینیش
وتی) زیره جه(باسی   دا، له)شمال العراق و  به   وه کۆنه  له  و ناوه ئه:  زیره جه: (دا نووسی

  وه  وه ته باکوورو خۆرھه  له  نوان چیاکانی کوردستان  وته که ده  ی که یه ناوچه
ر  شی سه دابه   وه کۆنه  له.  خۆرئاواوه  و دۆی فورات له وه باشووره  ش له خاکی ره

  :ن مانه ئه  ش کرابوو که به) 3(
  . وه گرته موس ده  که: بیعة دیار ره -1
 . خاکی رقه له  بریتییه: دیار مضر -2
  .)کر دیاربه -3

کی  یه گه ، به ردووهی پک دا ئاماژه  وه ره سه  لهمراوی  لغه سامی ئهر  نووسه  ی که وه ئه  
زانین  موومان ده ھه  ، چونکه ه- ی شاری موسیکوردت و ییوخۆی کوردستانت هڕاست

 به  خاکی کوردستان بووه    ر به سه کوردیی وتکی کۆنی  ی بۆتان ویالیه زیره جه  که
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  هت ک مراوی پمان ده لغه شدا ئه یه گه و به کو له روه ھه. کانی گشت شارو شارۆچکه 
کو شارو  شاری موس وه  واته ، که زیره خاکی جه  له  شک بووه شاری موس به

کر  دیاربه و قهڕھا  روه ھه.  کوردستانه کورد وباوی خاکی  شکی دانه پارزگا به
   . بووینه  زیره جه    ر به سه و یش دوو شاری کوردین)د امهئ(

     
قصة الکورد في (رتووکی  ی په)100(ڕه  پهال  مراوی، له لغه مین سامی ئه قید ئه عه  

ئراقی   پارزگادا که) 14(کۆی   ئراقدا له  کان له کورده: (دا نووسیوتی)شمال العراق
پارزگای :  ش بریتین له و پارزگایانه ئه .جن پنج پارزگادا نیشته  له نیا ل پکدت ته

  ). پارزگای دیاله سلمانی وای رکوک، پارزگ ولر، پارزگای که موس، پارزگای ھه
، )مراوی لغه مین سامی ئه قید ئه عه(ب  ری شۆڤینیستی عاره ی نووسه یه و ئاماژه ئه  
 به  ژین، دانپدانانکه دوون دهناوی بر  ی که و پنج پارزگایه کان له کورده  ی که وه به

بوونیان کو بوون  کورد وه  ، چونکهی شارو پارزگای موسیکوردستانتکوردتی و  
غدا  به  نیا له یه، ته ھه ) و میسان واست ،تکریت ،غدا به(کانی  رهشا  لهک  ریه ھه  له

م  بن، به ملیۆن ده ک یه  پتر له  ئستاکه  ، که بووه کجار زۆری کورد ھه کی یه یه ژماره
  له  که  اوهد  و کوردانه ی به نیا ئاماژه و ته ئه  داون، چونکه ی پنه ر ئاماژه نووسه

  ! ژین کوردستاندا ده
  
قصة الکورد (رتووکی  ی په)279- 278(  ڕه الپه  مراوی، له لغه مین سامی ئه قید ئه عه  

فا  ی ناسراوی کورد، مسته رکرده کی سه یه  بروسکه  ی به دا ئاماژه)في شمال العراق
سکۆ  حه -) رێئاک(ل بۆ  بته  دا به ئامری)28.3.1963(  له  که  بارزانی کردووه

،  خای گرنگ پکھاتووه) 11(  له  که ڕۆکی بروسکه ، ناوه ناردووه -بارزانی 
 : ن مانه گرنگترینیان ئه که
ه بردنی ناناوه ڕوه مافی خۆبه ی کرد که  وه سندی ئه میری ئراق په  - 1    ندی بدات ب

  . کان کورده
و  سته ره که و ک ، چهو درتبژر ده کان ھه کورده  ی کوردستان له سوپای ناوچه -5

  . کرت ده  بۆیان ئاماده  وه کانیه موو جۆره ھه  تۆپ به و کو فۆکه ئامری نوی وه
کانی  کرت بۆ کورده ت ده وتی کوردستان تایبه ر سی داھاتی نه سه دوو له -6

  . ی کوردستان ناوچه
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  : بت ده  یه مشوه سنووری کوردستان به -8
  .تورکیا:  وه باکووره  له
  .مرین حه:  وه باشووره  له
  .سوریا:  ئاواوهڕۆژ له
  .ئران:  وه الته ھهڕۆژ له
مراوی  لغه مین سامی ئه ب ئه ری عاره نووسه  ی که یه و بروسکه ی ئه گوره به  

ناو   وته که و ده شاری موس شارکی کوردییه  وت که که رده ، ده رای کردووه ئاشکه
کاتک .  دانیپداناوه  که ی بروسکه گوره میری ئراق به  ی که ییهو ئۆتۆنۆم سنووری ئه

، و ریا بتوتی سو  ئاواوهڕۆژ ی ئۆتۆنۆمی کوردستان له سنووری ناوچه  که
  دا نامن که وه تی سوریا، گومان له خۆرھه  ونه واوی شارو پارزگای موس بکه ته

   . بت ری کوردستان دهباشوو    ر به سهکوردیی و شاری موس شارکی 
  
رتووکی  ی په)241(  ڕه الپه  ، لهلسحوفی تایب ئهنووسی ئراقی،  نامهڕۆژرو  نووسه  
قرار المفقود في عھد صدام( سای   زن، له ریتانیای مه به: (دا، نووسیوتی)االست
ست ھنا  ده وتنی به رکه ، سهو رگرت ئراق وه  تی ئینتیدابی له سه دا ده)1920(

ر  سه  ت بخاتهو سامانی نه  ند به مه وه کان، موسی ده تی کورده ویالیه  ی که وه له
ی %)85(  ی شایانی باسه وه ئه. ندی تورکیا وه رژه دژی به  لهی ئینتیداب  ناوچه

   ).ھات کان پکده کورده  تی موس له دانیشتوانی ویالیه
  راقی ی عارهنووس نامهڕۆژ  ک کهکاتبه فی، ویالیهولسح ئهتالیب  بی ئ تی موس  

و  کانی ئه واوی شاره ته  نت که یه گه ده  وه ش ئه مه بات، ئه ی ناو دهیتکیی کورد ویالیه
موویان شاری  ر ھه ، ھه) دیاله سلمانی ورکوک،  ولر، که موس، دھۆک، ھه(  ته ویالیه

رکی  ڤه ک یان دهرگیز ناشکرت شار باشووری کوردستانن، ھه    ر به سهکوردیی و 
دیسان .  شاری موس بووه  که  که ته ندی ویالیه به تیش مه تایبه ل ھاور بکرت، به

و  بت ئه هر د ی کوردبن، ھه که ی دانیشتوانه%)85(  ی کهیتی موسی کورد ویالیه  که
   .شکی کوردستان بت به و خاکی کورد بت  خاکه

   
ی )74(  ڕه الپه  لک، له بدولمه ر زوھر عهب، دکتۆ ری ناسراوی عاره نووسه  
: دا، نووسیوتی)الکورد وبالدھم کوردستان بین سؤال وجواب(رتووکی  په
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ری موس تا  وروبه ده  وته که کانیان ده گونده  کان که ئاشوورییه  کی زۆر له یه ژماره(
ڵ  کۆمه  و به ھۆی ئه  ورم، کوردستانیان جھشت به وان وکانی  ریاچه نار ده که

  لهم  ی بیسته ده تای سه ره سه  له و م هھ هی نۆزد ده تای سه ره سه  له  ی که کوشتنانه
   ).سوتانی تورکی تووشی ھاتن ستی ر ده سه
وخۆ دانی  هڕاستلک،  بدولمه ب، دکتۆر زوھر عه ری ناسراوی عاره دا نووسه لره  

شکی کوردستانن،  به ورد وکی خاکی  که ره ڤه ده موس وشاری   نت که پداده
ری  وروبه کانی ده کی زۆری ئاشوورییه یه ژماره  کات که ده  وه باسی ئه  کاتک که

تی  الفه خهتی  وه کانی ده کوژییه ترسی کۆمه  جھشت له موس کوردستانیان به
کوردستان باشووری شارکی   به و شک به  ر موس به نووسه  واته که. عوسمانی

ک بۆ  یه گه به  ری ناوبراو بکرته ی نووسه یه و ئاماژه کرت ئه ده  ت، بۆیهزان ده
   .ی شاری موسیکوردستانت کوردتی ولماندنی  سه
    
دا،   وه ره سه  لهی ناوبراو  رچاوه ی سه)75(  ڕه الپه  لک، له بدولمه دکتۆر زوھر عه  

کیدا  ره ی سه دوو ناوچه  دا لهکوردستان  ی تورکمان له وه ته نه مه که: (نووسیوتی
رکوک درژ  که و کفری  له  ی که یه و ناوچه ن ئهنوا  ونه که ده  که  وه ته کۆبوونه

ه بۆ مه  وه بته درژ ده ی ئاالزیغ  ناوچه  لهھا  روه و موس، ھه ولر بۆ ھه  وه بته ده   التی
  ).ینتاب عه و
شاری موس   لک، دووباره بدولمه ب، دکتۆر زوھر عه ری ناسراوی عاره نووسه  
   پی وایه و کات کان ده ی تورکمانهباس  نو سنووری کوردستان، کاتک که  وه خاته ده
و موس  ولر رکوک تا ھه که و وان کفریکانی ن ناوچه  کوردستاندا له  وان له ئه
و  نوان ئه ی  ناوچه  لهکوردستاندا   لهتورکمان (لت  دهر  نووسه  کهکات  .ژین ده

ناوی بردوون، شاری ر  نووسه  ی که و شارانه موو ئه ھه  واته ، که)ژین دا ده شارانه
کانی موس،  دا دکتۆر زوھر ناوی شاره لره. کوردستاننخاکی     ر به سهکوردیی و 

بۆچوونی   به  واته ، که ی بردووهیکو شاری کوردستان کفری وه رکوک و کهولر،  ھه
 . کوردستانییه کوردیی وس شارکی موو شاری  ئه
  
خطوة علی الطریق الی البیت (رتووکی  ی په)63(  ڕه الپه  دکتۆر حوسن بدوی، له 

ی  کۆنگره  له) نسا ره فه ریتانیا و به(کان  یمانه ھاوپه: (دا نووسیوتی)الکوردي الکبیر
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ی  یماننامه په(  به  هی ک یه یماننامه و په ی ئه گوره دا به)24.7.1920(له ) ڕیمۆسان (
تی نیشتمانی  وتی موس بۆ حکومه ی نه%)20(ناوبرا پکھاتن بۆ دیاریکردنی ) وت نه

  ھا دواتر له روه دا ھهڕیمۆسان   کان له یمانه کاتدا ھاوپه مان ھه  لهھا  روه ئراقی، ھه
ی موس  وچهنا  دا بنن که وه دا دان به)10.8.1920( وتی ڕکه  له  ی سڤره یماننامه په
ر  به ر له دروست بکرت، ھه  پشنیارکراوه  ی که کوردییه  ته وه و ده شک بت له به
دپه گوره به  که  شه و ھۆیه ئه و  وه ڕته گه کان ده ری موس بۆ کورده روه ی یاساو دا

  ).  وانه ھی ئه
)  سڤره(ی  اننامهیم ی په گوره به  ی که وه ی دکتۆر حوسن بدوی به و دانپدانانه ئه  
پشنیاری   ی که کوردییه  ته وه و ده ر ئه سه  تی موس بخرته و ویالیه ناوچه  بوایه ده

 کوردتی ولماندنی  بۆ سه  که یه گه باکووری کوردستان، به  زراندنی کرابوو له دامه
کانی موس،  وکاتیش شاره تی موس ئه ویالیه  ی شاری موس، چونکهیکوردستانت

ر  سه  ر بخرابانایه گه ، ئه وه گرته ی ده دیاله سلمانی ورکوک،  ولر، که ھۆک، ھهد
باکووری  ر سه  خرانه ده  وه که یه به   که ش شاره ر شه باکووری کوردستان، ھه

   .کرا ده موس یان شارکی تری ل ھاور نه کوردستان و،
     
دا   وه ره سه  لهی ناوبراو  رچاوه سهمان  ی ھه)96(  ڕه الپه  دکتۆر حوسن بدوی، له 

زیرانی ئراقی  رۆک وه بۆ سه  دا که یه و نامه ریتانی له ندوبی سامی به مه: (نووسیوتی
 م ، به م که ر داواکاری یه سه له  ، کۆکه ی پکراوه دا ئاماژه)1(  راوزی ژماره په  له  که

ترسی . وه ناکات کی جیابوونه  هئاراستھانی ھیچ  و و پاپشت مه دژی داواکاری دووه
  رکوک بوو که که موس ووتی  ی ترسی دۆڕاندنی نه که رچاوه کان، سه ریتانییه به
مان  ھه  ھا دکتۆر حوسن بدوی، له روه ھه). ناو خاکی کوردستانی ئراق  ته وتوونه که

می  هسیست  له  وره کی گه بۆشاییه: (ند درک خوارتر نووسیوتی داو چه ڕه الپه
ک بۆ خوندنی  یهرتی به ڕوه بهبوو،  کوردستاندا ھه  فرکاری له و خوندن

رکوک و  ولر، سلمانی، که ر چوار پارزگای ھه بوو بۆ ھه کگرتووی کوردی نه یه
که ناوه  له  جگه، موس کانی تر ھی  زاو شاره موو قه ھه  بییه عاره  ندی موسد
   ).کوردن

کوردبوون ،  ی پکردووه ژار حوسن بدوی ئاماژه ب نه ی عارهر نووسه  ی که وه ئه  
  که  نت، کاتک یه گه ده  رکوک که موس وکانی  شارهردوو  ھه یی بوونیکوردستان و
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وه سه: (ت ری ناوبراو ده نووسه  موس ووتی  ریتانیا دۆڕاندنی نه ی ترسی به که رچا
ش بۆمان  مه ، به)دستانی ئراقناو خاکی کور  ته وتوونه که  رکوک بوو که که
رچی  ھه. کوردستانن کورد و، شارو خاکی  که ردوو شاره ھه  وت که که رده ده

ی یکوردستانت کوردتی و  نت به دکتۆر حوسن بدوی دانده  ی که وه ت به باره سه
موو  ندی موس، ھه ناوه  له  موس جگه سلمانی ورکوک،  ولر، که پارزگاکانی ھه

دکانی  زاو شاره موو قه ھه  م که تناگه. زانت ھی کورد ده  دکانی تر به زاو شاره قه
نیا  ته دا به ڕاسته و ناوه ب له وری شاری موس ھی کورد بن، بۆ ده رچوار ده ھه

  به عاره و ؟ ئایا حوسن بدوی وه قیت بکرتهبی  شارکی عارهکو  وهندی موس  ناوه
ندی شاری موس ھی  نیا ناوه ته به  ستاون، که وه  وه نیا به کان ته رسته پهز گه ڕه

یش - ری شاری موس وروبه دی ده زاو شاره ندین قه چه  ب بت، یاخود ئستاکه عاره
ی  شارو ناوچه به  ندی شاری موس که بت ناوه زانن؟ ئاخر چۆن ده ب ده ھی عاره  به

ندی شاری موس  کرت ناوه دهبی بت؟ ئاخر چۆن  ، عاره دراوه  وره کوردی ده
مووی خاکی  ر ھه ی ھه که وروپشته بی بت، مادام ده دا شارکی عاره و ناوه نیا له ته به

واوی  بکردنی ته عاره ک بۆ به تایه ره کو سه کوردستان بت؟ یان وه کورد و
ر  به هکان ل یهڕاستیتیان پکرد؟ س ندی شاری موس ده ناو ناوه تا له ره ، سه پارزگاکه

رکردنی  ده موس وندی  بکی زۆر بۆ ناوه ی عاره وه چاوانن، دوای گواستنه
  وه م ئه ، به گۆڕدراوه  که دا، دیمۆگرافیای شاره که شاره  کورد له نی سه ڕهدانیشتوانی 

  ی که وه و به دانپدانانی ئه  بی بت، بۆیه شارکی عاره  وشاره ئه  که  نییه  وه مانای ئه
وهنی ته   لهکوردین،   وشاره   ر به سهزاکانی تری  واوی قه و ته بییه ندی موس عاره ا نا

  لهشاره،  و ی ئهیکوردستانت ی ویکوردتلماندنی  ک بۆ سه یه گه به  بته ده ک الیه
ندی  بکردنی ناوه عاره وی به لماندنی ھه ک بۆ سه یه گه به  بته ده  وه ی تریشهک الیه

   .گشتی به  گای موسپارز موس و
  
ه وپکهو چا ی ئه)5(  ڕه الپه  بیب، له دکتۆر کازم حه ب عاره ڕۆشنبیریرو  نووسه     وتن

ی  گه له) میدیا( ی ڕۆژنامهری  رنووسه دی سه مه ئاکۆ محه  هی ک نووسییه نامهڕۆژ
 ڕۆژیی )132(  میدیا، ژماره ی ڕۆژنامهی )7-5(کانی  ڕه الپه  و، له نجام داوه ئه
سای  کۆتایی  له: (نووسیوتی،  وه ته بوکراوه  دا)22.9.2002( وتی ڕکه، ممه کشه یه
تی  ویالیه  به  کان بیاریدا باشووری کوردستان که وه ته ی نه ه دا کۆمه)1925(
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دا ویالیه عوسمانییه می رده سه  له. بلکنرێ  وه ئراقه  موس ناسرابوو به تی موس  کان
تی عوسمانی بوو، دواتریش  وه ده    ر به سه  ی که تانه و س ویالیه له کک بوو یه
  ). سرا و به غدا موس، به: بوون  مانه ش ئه ته و س ویالیه تی ئراقیان پکھنا، ئه وه ده
ه بات، که تی موس ناوده ویالیه  باشووری کوردستان به ،بیب دکتۆر کازم حه     وات
  تی موس ویالیه کوردستان وباشووری   که  وه ایهکرڕوونردووکیان پشتریش  ھه

باشووری   واته که. ھنن کاری ده نیشتمانی کورد به خاک ودوو ناوی جوگرافین بۆ 
واھی  گه  ، به وه گرنه رم ده ک ھه یه خاک وک  ر یه تی موس ھه ویالیه کوردستان و

ب،  عاره ڕۆشنبیری و نووس نامهڕۆژ،  ڕیده افیناس، گهندین مژوونووس، جوگر چه
رکوک،  ولر، که کانی موس، دھۆک، ھه شاره  تی موس له بیانی ویالیه و تورک

  شارانه و ئه مان ھه  لهیش - باشووری کوردستان  واته پکدت، که  دیاله سلمانی و
 کوردیی وشاری موس شارکی   تی موسی ل پکدت، بۆیه ویالیه  پکدت که

  .  هکوردستان باشووری    ر به سه
           
ی زانکۆی دھۆک،  رده روه کۆلیژی په رعی ئیسماعیل، مامۆستا له ت مه دکتۆر فرسه 
-350االمارات الکوردیة في العصر العباسي الثاني (رتووکی  ی په)60(  ڕه الپه  له

صورة االرض، : إبن حوقل(  ی بهستن پشت به  بهداو، )م1117- 960/ ھجري511
، 2،134معجم البلدان، : ، یاقوت الحموي121أحسن التقاسیم، : ، المقدسي187
نو سنووری   وته که ده  ه- موس    ر به سه  د که له شاری به: (وسیوتیدا نو)136

دی پوهکان، ھیچ  ڕیده واوی گه بۆچوونی ته  به  زیره رمی جه ھه رمی  ھه  کی به یهن
  ).  نییه  وه ئراقه

د  له شاری به  ی که وه ل، به وقه ب ئیبن حه ژوونووسی عارهی م و دانپدانانه ئه  
 بت  و شاره   ر به سهباشووری خۆرئاوای شاری موس   وتۆته که تر همیلۆک )350(
شارکی   وه دنیاییه شاری موس به  واته بت، که نه  وه ئراقه  کی به یهندی پوه، ھیچ و

   . کوردستانه باشووری    ر به سه  کوردیی و
   

ری  به ڕوه بهپشتر   که،  د دوڕه حمو مه ب ی عارهیستری شۆڤین فسه رو ئه نووسه  
رۆک کۆماری ئراق  می سه رده سه  له  ربازی بووه گشتی ئیستخباراتی سه

د  مه الم محه بدولسه عه، )13.4.1966–26.3.1921د عارف  مه الم محه بدولسه عه(
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د  حمو مه . ی ئراق بووهرۆک دا سه)13.4.1966–8.2.1963(نوان  ی  ماوه  له عارف
  ک کهکات: (دا نووسیوتی)القضیة الکوردیة(رتووکی  ی په)78(  ڕه الپه  ، له دوڕه
سای   ن نادرشا له الیه  له  وه تورکیا نوێ بووه و کان ڕی نوان ئرانییه شه

سوپای .  ڕه و شه قۆچی  قوربانی ئه  باشووری کوردستان بوو به  وکاته دا، ئه)1730(
) شارباژ(ھربازار  زوورو شه ک توانی شاره رکو و که ره خۆی به ڕگای نادرشا له

ناو باشووری   وه ھاته  و دووباره وه ڕییه زی بچووک په  داگیر بکات، دواتر له
ستنرا  ی موس راوه شووره  نزیک    له  وه ولری داگیرکرد، دوای ئه ھه کوردستان و

ڕوو  ووبهڕ  یان له وانانه خۆڕاگری پاه  به  وه مکی توندی نادر شایان دایه وه  که
  ).خۆیان ھزتر له کی به سوپایه  به ر رانبه بهیان  وه بوونه

 و ختترین سه ر سه له  کک بووه یه  ،حمود دوڕه مه ب عاره رستی پهز گه ڕهی ر نووسه  
و  ئه .کورد و کوردستان  کانی دژ به هرست پهز گه ڕه  به عاره  ره فسه شۆڤینیترین ئه

کی  یه خشه دا نه وه پشه  ره ی ھه ڕه الپه  ی خۆیدا له که رتووکه په  له  شۆڤینییه  ره فسه ئه
رناچت،  ده یت وایش بیبتس و مقه قۆ چه  ر به گه ئه ، وه کوردستانی بوکردۆته

کوردستانی   هل  یه ی گرنگی باشووری کوردستان ھه ناوچه و رچی شون ھه
ی شاری یو کوردستانت کی باشی داوه یه ته کاتی نووسیندا فه چی له ، که دایبیوه
سه مان بۆ ده- موس نئه ، حمود دوڕه مه. لمخۆی بکات باسی  ست به ی ھه وه ب

 سای  لهت سوپای نادرشا  ده  کات، کاتک که ی شاری موس دهیکوردستانت
رکوکی  که کوردستان وناو باشووری   ھاته  وه زووره شاره ڕگای دا له)1730(

ناو باشووری   وه ھاته  و دووباره وه ڕییه زی بچووک په  داگیرکرد، دواتر له
و  ئه  واته ستندرا، که ی موس وه شوره  نزیک  لهولری داگیرکردو  ھه کوردستان و

 نت ی دادهیکوردستانکوردیی و شارکی   شاری موس به  رسته پهز گه ڕه  ره فسه ئه
ی  یه و ئاماژه کرت ئه ده  ، بۆیهناو سنووری باشووری کوردستان  وته که ده  که

شاری موس  ییکوردت و ییک بۆ کوردستانت یه گه کو به وه  حمود دوڕه مهر  نووسه
    .کاربھنرت به

                                            
الموصل في العھدین (رتووکی  ی په)31(  ڕه الپه  لمان، له د سه حمه ئجود ئه بدولمه عه  

) تح فه(  وان ناویان ناوه ی ئه وه ئه(تی داگیرکردنی  بابه  دا، له)الراشدي واالموي
 تاب، سوپای ئیسالمی به ری کوڕی خه عومه: (دا نووسیوتی-ی موس)کردنڕزگار
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رکی  ئه و قاس عد کوڕی وه ی سهت رکردایه هس  م به که دوو قۆدا نارد، قۆی یه 
 م به قۆی دووه  کان، وه ستی فارسه ژرده ئراقی پسپردرا له ڕزگارکردنی

تی  سه ژر ده وتی شام له ڕزگارکردنیڕاح بۆ  ی جه یده بی عوبه تی ئه رکردایه سه 
  ).وونکان ب نتییه ستی بزه ژرده یش له- موس و  زیره جهوکاتیدا  کان، له نتییه بزه

  له  هجگ ،)سوپای ئیسالم(  ر ناوی ناوه ی نووسه وه موو شتک ئه ھه  ر له به  
  یان کوشتنی دیله پیشه  که،  شتکی تر نییه بی رستی عاره پهز گه ڕهکی  یه)میلیشیا(

رداگرتن  سه ست به ، مندان، ده ، ژنان کردنی کچان کۆیله کان و داگیرکردن و به  پیاوه
ری  عومه(  می رده سه  لهت  تایبه به.  کانیتر بووه وی و سامانی خه دنی زهتانبر و به

  کهی بوو، ز گه ڕهی  ر بنچینه سه له) سوپای ئیسالم(ناو  دا میلیشیای به)تاب کوڕی خه
.  ب بوونایه ی عاره وه ته نه    ر به سه  بوایه رگرتنیان ده کی بۆ وه ره رجی سه مه  تاکه

ب  رهنیا عا رو ته عومه ڕبازیمان  ھه  دا بهیان  ڕژهد  مان شوه ھه به یشکان وییه مه ئه
، )تح فه(ت  ویش پی ده ی ئه وه ئه.  ئیسالمی ندامی میلیشیای ئه  بوو ببته بۆی ھه

پیرۆزی   چاوکی پ له  ب به عاره  ی که وه ئه  ، چونکه  داگیرکردن  له  نیا بریتییه ته
 و زایۆنیزمی ئایینی  له  ، جگه)فتوحاتی ئیسالمی(  ناوهو ناوی ل یری کردووه سه
سانی تر شتکی تر  وتانی که و کانی ترو داگیرکردنی خاك وه ته تاندنی نه ه خه ھه

ری تری  ندین نووسه و چه )لمان د سه حمه ئجود ئه بدولمه عه(  نده رچه ھه!!!  نییه
و  بوونی کورد له  به  دا ئاماژه-مژووی موس  باسی   لهکورد   دژ به و شۆڤینست

 و کوردتیی ییکوردستانت  ی ئاگایان لبت دان به وه ب ئه م به ن، به دا ناکه شاره
ۆ  ر باسی ھاتنی میلیشیای ئیسالمی ده نووسه  کاتک که. نن داده  وشاره ئه کات ب

 کوردتی و لماندنی بۆ سه  یه گه ترین به وره گه  وه داگیرکردنی شاری موس، ئه
شاری   ب له عاره  ،شاره و داگیرکردنی ئه و تا ھاتنی ئیسالم.  وشاره ی ئهیکوردستانت

کردووه بیان نیشته وشاره عاره چی دوای داگیرکردنی ئه ، که بووینه دا نه- موسبه  ج  
   . که ناوچه و که شاره ڕاگرتنی سه ست به ده و بکردن عاره ستی به به مه
         
ی  رباره دا ده)تاریخ الموصل(رتووکی  ی په)51(  ڕه الپه  سلیمان الصائغ لهالقس   

م  که) فتوحاتی ئیسالمی(کانی  داگیرکارییه  ر له موس به: (شاری موس نووسیوتی
 و رستی فارس ککیان ئاگرپه ڕه گه  ک که ڕه دوو گه  له  دیبوو، جگه  خۆوه دانی به ئاوه
ی  ره ی موس په وه دانکردنه م ئاوه به. ژیا تانی تدا دهی تریشیان کریس که که ڕه گه
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موویان  ھه  ر له به  کهجیاجیاکان،   به عاره  هھۆی خ ھاتنی ئیسالم به دوای  لهپدرا 
کۆچکردن   ر له که به) کانن سروبه یه(کان  جییه زره ی خه چه ، بنهھاتن کان جییه زره خه

 و وتن رکه ده) فتوحاتی ئیسالمی(  له و نی ئیسالمپشتیوانا  ، بوون بهو ئیسالم بوون
لید ھات بۆ موس  خالیدی کوڕی وه  م کات که به. یان نیشاندا تی بونه ئازایه

گیریان(  تحیان فه بی و عارهڵ سوپا  گه له ندین  ، چه)ز640/ک20( سای  لهکرد ) دا
  کان که جییه زره ویاندا خهن جکردن، له دا ھاتبوون نیشته که ڵ ھرشه گه له  ھۆزی که

 می رده سه  لهوت بوو  مین مزگه که یه  وته و مزگه وتکیان بۆ دروستکردن، ئه مزگه
ج  زره وتی خه مزگه  کو ئستا به تاوه  موس دروست بکرت، که  له  ئیسالمدا که

ھا  روه ،  ھهدا که شاره  له  وته و مزگه ی ئه شوه  وتی تر له ند مزگه ناسرت، دواتر چه ده
  ).  جی دروستکرا زره کی خه ڕه ناوی گه ککیش به ڕه گه
 سای  لهر  به  دات که نیشانده  وه ئه ،کات ر سلمان سائغ باسی ده نووسه  ی که وه ئه  
. ر وروبه کانی ده ناوچه موس وشاری   ناو له  بووه ب بوونی نه دا عاره)ز640(

  شتیه رده کی زه ڕه کان گه رسته کی ئاگرپه ڕه گه  هستی سلمان سائغ ل به ھا مه روه ھه
ج  وامی تدا نیشته رده به  رگیز فارسی به موس ھه  ، چونکهک فارس نه  کانه کورده

م  اژهریش ئامکو پشت روه ھه ، کانیش کورد بووینه کریستانه  ت به باره ، سه بووه نه
مروج (رتووکی  په  سعودی له ئیسالم مه ب و عارهمژوونووسی ناسراوی   پکرد که

کات  جۆرقان ده کان و عقوبییه یه کانی کوردییه  دا باسی ھۆزه)جوھرالذھب ومعادن ال
ری  نووسه  وه .ژیاون ریدا  وروبه ده موس وناو شاری  و له کریستان بووینه  که

ک  کۆمه  که:  ی کردووه وه یش باسی ئه)ر درایڤه ڕۆللیسگۆدفری (ئینگلیزی 
دا  لره .ژیان ری چیای جودی ده وروبه ده موس و  وبی کریستانی کورد لهعق یه

ری کورد  ندین نووسه چه  که  یه وه ویش ئه وت ئه که رده شتکی تریشمان بۆ ده
دا )تاریخ الموصل(رتووکی  په  ری ئراقی سلمان سائغ، له نووسیویانه، نووسه

ک پکھاتبوو،  ڕه س گه  نیا له هدا ت)ز625/ک4( سای  لهشاری موس:  ) ت ده
و  ئه  دا ڕاستی  له  ، که)کان ھودیه کی یه ڕه گه و کان شتیه رده کان، زه سیحیه مه کی ڕه گه

و  ی ئه رانه و نووسه واوی ئه ته  خات که رده ش بۆمان ده وه ، ئه کردووه ی وای نه قسه
و  دیوه ویان نه ی ئه که رتووکه ، ھیچیان په)سلمان سائغ(پاڵ   نه ده ده  یه قسه

  !  وه خوندۆته نه
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دا، )تاریخ الموصل(رتووکی  ی په)59-58(  کانی هڕ الپه  س سلیمان الصائغ لهالق  
  لهتاب  ری کوڕی خه عومه: (بی ئیسالمی نووسیوتی ی ھاتنی میلیشیای عاره رباره ده

ی بدول هع( ی وه بۆ ئهی نووسی )قاس عد کوڕی وه سه(بۆ ) ز637/ک16( سای
لزھلی، فورات کوڕی  ل، حارس کوڕی حسان ئه فکه م، ربعی کوڕی ئه کوڕی موعته

بۆ تکریت )  مه رسه کوڕی ھه  له رجه عه و یس می، ھانی کوڕی قه جه یانی عه حه
کان، سوپای  ۆمهڕ  یشته وایان گه کان ھرشیان ھناو ھه به عاره  کات که. بنرت

ڕی  خاکی خۆیان بپارزن، شه ی وه بۆ ئهو تکریت ھاتن  ره هب  وه ه- موس  کان له ۆمهڕ
غلب،  کانی ته به عاره  دواتر ھۆزه. کشا  ی  ڕژهد ڕۆژی چل  داو بۆ ماوهڕووینوانیان 

  موویان پایاندایه کرد، ھه ڕیان ده دا شهکان ڕۆمهژر ئای  له  و شارجه یاد مر، ئه نه
ستی  ھۆی کارتکردنی ھه کرد به ڕیان شه کان ڕۆمهدژی  ب و عارهشکری  له
کشاو  ھه کان ڕۆمه کان شمشریان له یهبیعی ڕه و موسمان.  وه بییانه یی عاره وه ته نه

، و تن ھه  وه زیندوویی مانه  ی به وانه ئه  وه. کوشتن ککی زۆریان ل خه
یدا  که دانیشتوانه ڵ گه وا، له ینه نه موس وی  ردوو قه ناو ھه  کانیش چوونه به عاره

   ).کان به عاره  به دانیان  رانه سه  به ر رانبه بهست  ئاشتییان به
ی یکوردستانتکوردتی و ر  سه له  وه کاته خت ده سلمان سائغ جه  دا دووباره لره  

ری کوڕی  عومه  می رده سه  لهکان  به خات عاره ری ده و ده ئه  شاری موس، چونکه
وان  ھاتنی ئه  ر له ، به که ناوچه موس وبۆ داگیرکردنی شاری تابدا ھاتوون  خه

 سای  لهوان  کو ئه ، به وانیش بووه ستی ئه ژرده له  و نه بی ل بووه عاره موس نه
ن کوردانی  الیه  شاری موس له  کرد که وه م به پشتریش ئاماژه.  دا ھاتوون)ز625(

ھاتنی   ر له ساک به) 500(ی  نیش نزیکهکا که به ، شه دروستکراوه  وه که به شه
   .جبوون دا نیشته و شاره کان بۆ موس له ئاشوورییه

  
ی )59(  ڕه په ال  له  کریستانه ز گه ڕه به  سلمان سائغ، که مژوونووسی ئراقی  
دا )ز639/ک18( سای  لهعیاض بن غنم : (دا نووسیوتی)تأریخ الموصل(رتووکی  په

  ). کرد) داگیر(تح  ی فه-یش موسمووان پاش ھه. تحی کرد فه و  زیره جهھات بۆ 
رانی  بۆچوونی نووسه  به  کردنه ی سلمان سائغ ئاماژه و نووسینانه ئه  نده رچه ھه  

  و بۆچوونه رکی تر ئه بۆچوونی نووسه  ستت به سک پشت ببه رکه م ھه تر، به
باسی ھاتنی میلیشیاکانی  سائغ سلمان  شدا که لره. بۆچوونی خۆیشی  بته ده
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یان   و مژووه ر له به  واته ، که وه وانه ئه ن الیه  لهکات  داگیرکردنی موس ده و ئیسالم
ی یکوردستان کوردیی وکو شارکی  ، به بووه بی ل نه شاری موس عاره  مژووانه

   . بووه
              
خ العراق ربعة قرون من تاریأ(تووکی ر ی په)376(ڕه  ، له الپهیات لخه ر ئه عفه جه 

دا که له ) Stephen H. Longrigg- گسلی لۆنگرییممستر ستیڤن ھ(ی )الحدیث
  :کات تی موس ده یه باسی ویالیه م شوه ، به ریگاوه بی وه ره وه بۆ عا ئینگلیزییه

  :ق پکدت نجه س سه تی موس له ویالیه(
ئاکرێ  و نگال زاخۆ، ئامدی، شه نی دھۆک،زاکا قی موس که قه نجه سه  -1

  .وه گرته ده
 و ق ، کۆیسنجهڕواندز،  ڕانیهر، ول زاکانی ھه رکوک که قه قی که نجه سه  -2

  .وه گرته کفری ده
رگه  زوور و مه بجه، شاره ه زاکانی بازیان، ھه قی سلمانی که قه سنجه  -3

 ). وه گرته ده
پارزگای     ر به سهزاکانی  واوی قه ته  که    وه کاته ڕوون دهیات، بۆمان  ر خه عفه جه 

ر  ھه  وهکانی تر نین،  وه ته بی یان نه زای عاره قه  وانه ھیچ له و زای کوردین موس، قه
ناو  له کورد ور خاکی  سه پکھاتب له  رواره و به کی نوی تریش دوای ئه زایه قه

  بکردن دروستکراون عاره هب ستی به مه  به  ، که سنووری باشووری کوردستان بووه
 ڕاستیناری  که  له  بیعه ڕهدی  ڵ شاره گه له  عاج به و  ڕگات ر، شه زه زاکانی حه کو قه وه

 ڕووباریپی  ناری چه که  له  مدانیه حه و ناری خۆرئاوا یاخود که  دیجله ڕووباری
ر  عفه جه  که ین بکه  زایانه و قه یری ئه ر سه گه ئه. ت ری خۆرھه یاخود به  دیجله

 و ئه و یان داوه-وری شاری موس چوار دهبینین  ده نی پکردوو یات ئاماژه خه
کجار زۆری  ی یهیش کوردک-ندی شاری موس ناوه  له و  داوه  یان ئابلۆقه شاره
کوردتی بۆ   که یه گه ش به مه ئه. ن کوردی ھهی تری  خ و تیره و ک، ئزیدی به شه
  .   و شاره ی ئهیکوردستانت و
     

ی )27(  ڕه الپه  لهمانی کوردستان،  رله ندامی په ئهبانی،  نوری تاه ی مافناسدکتۆر  
  بهداو ) یه م ناوچه یی ئه وه ته وی گۆڕینی باری نه ھه رکوک و کهی  ناوچه(رتووکی  په
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  له، )سین ره زمانی فه  به(نسکلۆپیدیای ئیسالم یئی )147(  ڕه الپه  به  ی بهستن پشت به
دیایه له  ، که)و تۆماس بوا رز کرامه( ستنا ھهڕۆژردوو  نووسینی ھه دا  و ئینسیکۆپی

  ھات که ق یان س پارزگا پکده نجه س سه  تی موسی عوسمانی له ویالیه: ( ھاتووه
 ،مانین رکوک و کهموسی  له. سلقه)1918( سا ڕووباریباکووری   زا له یشدا س 

   ).ولریان ل پک ب پارزگای ھهتا   وه رکوک جوکرانه که  له  وه زی گچکه
، دان  نسی نووسراوه ره زمانی فه  به  نسکلۆپیدیای ئیسالم که ی ئه پکردنه و ئاماژه ئه 

مان  ش ده مه ، ئه  تکی عوسمانی بووه تی موس ویالیه ویالیه  نت که دا ده وه به
ی  رس پارزگاکه ھه  تی موس به ویالیه  واته ین، کهب  ی که یهڕاستیو  ئه  نته یه گه
، ) دیاله سلمانی ورکوک،  ولر، که موس، دھۆک، ھه(  کاته ده  ئستاکه  وسای که ئه

کانیش  قه نجه ھا سه روه ، ھه نییهو  بووه نه  وه ئراقه ب و عاره  کیان به یهندی پوهھیچ 
ی  گوره به . باشووری کوردستان بووینه    ر به سهکوردیی و موویان شاری  ر ھه ھه

خاکی باشووری     ر به سه و شاری موس شارکی کوردییهئینسکلۆپیدیای ئیسالم، 
و  ئه  واته تی موسی عوسمانی، که ت ویالیه ده  که ک الیه  له  ، چونکه کوردستانه

و  کیشمان ئه موو الیه ، ھه  وهبو نه  وه به عاره  به ئراق و  کی به یهندی پوهھیچ   ته ویالیه
تی عوسمانی  وه ده ن الیه  لهدا )1516( سای  لهتی موس  ویالیه  زانین که ده  هڕاستی

و  هکانی موس، ک قه نجه ناوی سه  ی تریش کهک الیه  له. داگیرکرا رکوک، سلمانی 
    ر به سهیی و کوردموویان شاری  ر ھه بات، ھه تی موس ده ویالیه    ر به سهولری  ھه

  . باشووری کوردستاننخاکی 
   
کتیی نیشتمانیی  بانی، سکرتری گشتی یه تاهدین نورو  حوسامهالل  مام جه 

اغد (رتووکی  ی په)27(  ڕه الپه  رۆک کۆماری ئستای ئراق، له سه کوردستان و
ردوو  ھه  هدا ک وه ئه  باسی   لهداو، )دیموقراطي وحرمان الشعب حتی من حق الحلم؟

ی شخ  که ته حکومه  دا دانیان به)22.12.1922(  ریتانیا له به ئراق وکانی  ته حکومه
تی  و حکومه)ریتانیا به(ن شکۆ  تی خاوه ردوو حکومه ھه: (ت ده  حمود داناوه، مه

  ی که وه نن به ئراقدا ده سنووریی  کانی ناو چوارچوه مافی کورده  ئراقی دان به
وره ی ئه چوارچوهناو  له   زرنن، ھیواشیان وایه تی کوردی دابمه دا حکومه و سن
 وتنک ڕککه  نه زووترین کاتدا بگه  له  وه کانیانه جیاوازی توخمه  واوی کوردان به ته
ڵ دیاریکردنی  گه ن له که زووی ده ی ئاره ته و حکومه ی ئه رباره نوان خۆیاندا ده له
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ونه کان ده کوردهیان،  که ته حکومه سنووری   بهکانی خۆیان بنرن،  رپرسه ری به بت ن
ن شکۆو  تی خاوه ردوو حکومه ڵ ھه گه کان له ئابوریه  یهندی پوهباسکردنی  ستی به مه

   ).تی ئراقدا حکومه
  و ئراق به ریتانیا تی به حکومه  ی جووته که هانموو شتک دانپدان ھه  ر له به  

 وتی ڕکه ک نه  هبوو) 24.12.1922( وتی ڕکه  حمود له هشخ مکوردی تی  حکومه
 ڕۆژی  لهمر  الل نووسیوتی، شخی نه ی مام جه وه کو ئه وه) 22.12.1922(
مین  ئاغاو تاھیری ئه  مه حه(کانی  ناوه ری خۆی به دا، دوو نونه)22.12.1922(

ن دان به  ریتانی بکه هستانی ب ده کاربه  داوا له ی وه بۆ ئهرکوک،  ی نارد بۆ که)ئاغا
دوای بوو  وه ئه، خۆی حمود تی شخ مه رۆکایه سه  یی کوردستاندا بنن بهخۆ ربه سه 

کیان  یه یاننامه ت، به حکومه  دا جووته)24.12.1922( وتی ڕکه  له  واته ترڕۆژیدوو 
تی  زاره ی وه)28.11.1922( ڕۆژیی )676(  ی ژماره بروسکه  راکرد که به ئاشکه

  ،ئراق و  ریتانی له ری بای به ریتانی ناردرابوو بۆ نونه انی داگیرکراوی بهوت
و  ڕۆکی ئه کی ناوه ی زاره شوه دا به)24.12.1922( وتی ڕکه ری باش له  نونه

  ته و حکومه سنووری ئه  ت به باره سهدیسان . یاند حمود گه شخ مه  یان به بروسکه
تی  واوی ویالیه ته  بوایه ر ده و ئراق دانیان پیدا نابوو، ھه ریتانیا به  ش که کوردییه
 دھۆک، ھه(موس ،ر، که موسمانی و دیاال رکوک ولته)  ، سلر  ھه  ، چونکه وه بگر

 جیاو دوور له  کان، خۆیان به می جیھانی ئینگلیزه که نگی یه دوای کۆتایی ھاتنی جه
وه یان به-موستی  تی ئراق، ویالیه تی حکومه سه ده  له  ی که هڕۆژو  برد تا ئه ده ڕ 

ر  سه  زۆر خرایه به  وه کانه وه ته ی نه ه کۆمه ن الیه  لهدا )16.12.1925( وتی ڕکه
  . ئراقی  تی تازه وه ده
  
نوان  کوردستان له(رتووکی  ری په نتک، نووسه مهمین  دئه مه د محه حمه ئهران  کامه  

 دا به)158(ڕه  ، له الپه)1932-1890ییدا  ناوچه ی وت وه دهملمالنی نو 
  له: (ی دکتۆر فازل حوسن، نووسیوتی)مشکلة الموصل(رتووکی  کردن به په ئاماژه 

کون باشووری کوردستان کوردی  یانگووت مادامه کان ده ی لۆزان، تورکه کۆنگره
یانگوت  کان ده نگلیزهئی! زی تورکن گه ڕه واته ھی تورکانه، چونکه کورد له تیایه، که
کی  یه ند ناوچه چه  به و بیه ره موس شارکی عا. ورک نینزی ت گه ڕه  کورد له

وه کوردنشین ده    ).وردرا
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وت،  که ست ده مان دهڕاستیندین  دا چه)دکتۆر فازل حوسن(ی  کردنه و ئاماژه له  
ن  ڕ بکه شه  یه یان ھه وه مافی ئه کان ره داگیرکه  وه ته موو نه ھه  که  یه وه ئه  وانه کک له یه
  هو  کوردهرچاوی  به  به  کهکورد خۆی،   له  کوردستان، جگه کورد ور خاکی  سه له

گیرو دابه ئاشکه ی به که خاکه و بۆچوونی  ن کورد بکه  ی پرس به وه ن ب ئه که شده را دا
باشووری کوردستان کون  مادامه: ن ده  رمانه ران زۆر بشه داگیرکه! رگرن و وه ئه

  وه ئاخر ئه). تورکن یز گه ڕه واته ھی تورکانه، چونکه کورد له کوردی تیایه، که
، کوردیش و  کوردهخاکی   و خاکه ئه  وت که که رده ی ده که ناوه ر به ھه و کوردستانه

ی  وه کانیش به ی ئینگلیزه بانگشه مان کاتدا ھه  له! تورکیش نین و تورک  زۆر جیان له
، ئاخر ڕاستی له  دووره و کی ب بنچینه یه ، بانگشه بییه موس شارکی عاره  که
  و شاره دراب، ئه  وره و خاکی کورد ده شارۆچکه  وری به دهچوار ر ر شارک ھه گه ئه
کو  ری وه کی داگیرکه یه وه ته خاکی نه و تب بت خاکی کورد نه بۆ ده  وردراوه ده

تی  می جیھانی ویالیه که نگی یه کو دوای کۆتایی پھاتنی جه ب بت؟ ئاخر تاوه عاره
کانی  ته ویالیه  کی به یهندی پوه، ھیچ  که ته ختی ویالیه ی پایته-شاری موس  موس به

ر  سه تداران له سه ده و ران اگیرکهڕکردنی د شه!  بووه نه  وه بییه سرای عاره غداو به به
س پ  پر کورد ورکوتکردنی  ھا سه روه ھه ی داگیرکراو،-کو موس شارکی وه

کو خاکی  به،  وان نییه ھی ھیچ کامک له  و شاره ئه  که  یه وه ی ئه کردنی نیشانه نه
  !  کوردستانه    ر به سهشارکی  و کورده

       
: االنفال(ناوی  ووتارکیدا به بار قادر، له مامۆستای زانکۆ، دکتۆر جه مژوونووس و  

رستی، تۆتالیتاری  پهز گه ڕهمی  رھه به: نفال الشمولي، ئه  یولوجیا البعث ونظامهنتائج أید
ی گۆڤاری )20(  ی ژماره)214 - 191(کانی  ڕه الپه  له  که) کولتووری توندوتیژی

وتی ر زاری تاوانکار عه سه ، له وه ته دا بوکراوه)رکوک که(   ئمه: (لی کیمیاویدا نووسی
کو  ی وه وه ، بۆ ئه وه هڕاگوزنچیاکان  بۆکان  کو کورده تاوه موس کرد  داوامان له

ت  یار له کو خه ، وه وه مه که ریان پان ده سه  گانه و سه ئه). گمب(کانیان  بزن بژین، ژنه
بت، چونکه  نوانیاندا ھه سانکی باش له که  یه وانه مگوت له م، من ده که تیان ده له
ناویاندا  ک مرۆڤکی باشم له یه شوه ھیچ  بهم  انن، بهتی خۆم ر میلله ھه  وانیش ئه
   ). وه دۆزییه نه
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لی  عه(  ناسراو بهجید  ن مه سه لی حه عه  ی تاوانباری دڕنده که سادییه  لدوانه  
مانای  ،دا- شاری موس  ناو رکردنی ھاووتیانی کورد له ده  ت به باره سه) کیمیاوی

 له  بگوماننت،  یه گه ده  که شارهواوی  تهی یکوردتکاتدا  مان ھه  له و بکردن عاره به
  ، چونکه خاکی کورده  و شونه بکرت ئه بکردن پیاده عاره به ک هی ر شارو ناوچه ھه 

م خاکی  رده کو ھه ب بکات، به عاره خاکی خۆی به  نییه  وه ب پویستی به عاره
 و بکردن عاره بهتی  سیاسهمادام   واته که. کات ب ده عاره  کانی تر به وه ته نه

 موس ودانیشتووی ناو شاری  نی سه ڕهکوردی ی  ملیانه زۆره ی وه ڕاگواستنه
 خاک وکرت، ب ھیچ گومانک شارو پارزگای موس  و ده یه په  واوی پارزگاکه ته

   .باشووری کوردستاننخاکی     ر به سهباوی  شکی دانه به کوردن ووتی 
     
قضیة ( ژر ناوی لهوتارکیدا   ، لهڵز لفه ی یاساناس، دکتۆر مونزر ئهۆفیسۆرپر 

دوای : (ت ، ده وه ته دا بوکراوه)الفیدرالیة(ڕی  ماپه  له  که) الکورد و کوردستان
کان  سوندخۆره  دا، وته)1918( سای  لهمی جیھانی  که نگی یه کۆتایی ھاتنی جه

ریتانیای  ر به ئراق به  ، وه)سایکس بیکۆ(ی  یماننامه دنی پهجکر جبه  ستیانکرد به ده
تی موسی باکوور  ھات، ویالیه ت پکده س ویالیه  وکاتیدا ئراق له وت، له زن که مه
رکوک،  پارزگاکانی موس، که واوی  ته کوردن وی  که ی زۆری دانیشتوانه زۆربه  که
ی  زۆربه  که  ڕاست ناوه  یغدا به تی خۆی، ویالیه گرته و سلمانی ده ولر ھه
ی  که ی دانیشتوانه زۆربه  که  ش سره تی به ویالیه و ن بی سوننه ی عاره که انیشتوانهد

  ). ن شیعه
  به  وخۆیه دانپدانانکی ناڕاسته ،کات باسی ده ڵز فهل ئهدکتۆر مونزر   ی که وه ئه  

ت  پمان ده ڵز فهل ونزر ئهمدکتۆر   شاری موس، چونکه ییکوردستانت ی ویکوردت
  و دیاله سلمانی ،ولر رکوک، ھه کانی موس، که شاره له   تی موس که ویالیه
و  بی سوننه غداش ھی عاره تی به ی بوون، ویالیهیتی کورد ھات شارو ویالیه پکده

  لهت  ده  ، کهڵز لفه دکتۆر مونزر ئه. بوو  شیعهبی  ش ھی عاره- سرا تی به ویالیه
  وه ھات، ئه سرا پکده غداو به تی موس، به س ویالیه  دا، ئراق له)1918( سای

و  ر له ه ھهچونک ق، کی وا زه یه ه ناو ھه  وتایه بکه  بوایه ده و نه و ئه یه وره کی گه یه ه ھه
ۆر  وتاره کاتک   وه داته ی خۆی ده یه و قسه می ناڕاستی ئه خۆی وه ڵز فهل ئهدا دکت

م  زرا، به غدا دامه به  له  دا)10.11.1920( وتی ڕکهوتی ئراق له : (نووست ده  که
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،  وه  تی موسی بۆخۆی ھشتبووه بردنی ویالیه ڕوه ریتانی مافی به ری بای به نونه
. ربدات وه  ته و ویالیه کانی ئه کاروباره  ست له بدات میری ئراقی ده ڕگای  وه ب ئه به

 دا به)25.12.1925( وتی ڕکهکان له  وه ته ی نه ه بیارکی کۆمه  موس به تی ویالیه
وه دا دامه)25.10.1920( وتی ڕکه  تا وتی ئراق له ره سه). لکندرا  وه ئراقه  ،  زرا

 ک الیه  له  واته کهدواتر . زڵ نووسیوتی لفه دکتۆر مونزر ئه  ی که وته کهڕو  ک ئه نه
  دیاریکردووه ڵز فهل ئهدکتۆر   ی که و مژووه ای ئهدوو ساڵ دوتی ئراقی  حکومه

  وه ی تریشهک الیه  له، ناوی ئراق به  بووه تک بوونی نه وه پشتر ده و دروست بووه
دژی   زۆرو له  به  دا که)16.12.1925( وتی ڕکهکو  تاوه  وه ه)1918( سای  لهر  ھه

ری بای  نونه ن الیه  لهتی موس  لکنرا، ویالیه  هو ئراقه  ی کورد به وه ته خواستی نه
ه یهندی پوهھیچ   وه دووره  له  نه و  نزیک   له  و، نه بردراوه ڕوه ریتانی به به  کی ب

  .  بووه نه  وه ئراقه 
   

  که) قضیة الکورد و کوردستان( ژر ناوی له وتارکیدا  له، ڵز فهل ئهدکتۆر مونزر   
کانی میری  نجامی زۆرکردنه ئه  له: (ت ، ده وه ته دا بوکراوه)لفیدرالیةا(ڕی  ماپه له

ی  یماننامه ی په)63، 62، 61(کانی  نده ، به)تاتورک مال ئه که(تی  رکردایه سه  تورکیا به
دا شونی )20.11.1923( وتی ڕکه  ی لۆزان له یماننامه په و وه ایهش وه ھه  ڤرهس
تی موسی باشووری ھی  ویالیه  زۆر گرنگه:  ایدا ھاتووهتی  که  وه وی گرته ئه

ۆ  فی کوردهکردنی ماچاو ڕهڵ  گه بلکنرت له  وه بییه ره ئراقی عا  برۆکسل به کان ب
 ڕۆشنبیری  گرنگیدان به و کان یهخۆجی  ره رمانبه زراندنی فه دامه و بردن ڕوه خۆبه

   ).کوردی
شاری   دا له)24.7.1923(  وتی ڕکهیمانی لۆزان له  ستنی په موو شتک به ھه  ر له به 

کانی کورد  ھا مافه روه دا، ھه)20.11.1923( وتی ڕکه  ک له لۆزانی سویسرا بوو نه
ڤره یماننامه ی په)64، 63، 62(کانی  نده ی به گوره به ی  وه کو ئه ک وه ، نه بووه  ی س
باسی  ڵز فهل ئهئینجا دکتۆر مونزر .   هردوودا باسی ک  وه ره سه  له ڵز فهل ئهدکتۆر   که
ئراقی   ی به-تی موسی باشووری ھی برۆکسل ویالیه  کات که یمانی لۆزان ده په

  که رمه ، ھه که ، ناوچه که شاره  کرت واته باسی لکاندن ده  کاتک که. لکاند  وه بییه عاره
تی  ویالیه  یانگوت بۆ نموونه ده  ر ھی خۆی بوایه گه ، ئه ھی خۆی نییه  که یان وته

  وت که که رده ش بۆمان ده مه ر ئراق، به سه  وه ڕایه ر یان گه سه  وه موس خرایه



748    شاری موس  ییکوردستانتمژووی 

سلمانی رکوک،  ولر، که موس، دھۆک، ھه(  وه کانییه واوی شاره ته تی موس به ویالیه
بۆ   که یه گه هب  ش وه وتی ئراق، ئه  له  بووه شک نه بهرگیز پشتر  ھه)  دیاله و

  .  که ته واوی ویالیه ته موس وی شاری یکوردستانت و ییتدکور
   

ه( ژر ناوی له  وتارکیدا  د، له مه لیل ئیسماعیل محه دکتۆر خهپرۆفیسۆر و      پشتن
  که ئاسایشی شاره  له  شه ڕه رکوک ھه وری شاری که ورانده کانی ده بکراوه عاره به
ری  ی ئۆکتۆبه)4(  ، ژماره) وه توژینه(ی گۆڤاری )32- 11(کانی  ڕه پهال  له  ، که)ن که ده
ه  نامه گه به : (دا نووسیوتی)14(  ڕه الپه  له،  وه دا بویکردۆته)2005(   نھنیی

د  پویستی دروستکردنی چه  به  تی ئراقیش ئاماژه کانی حکومه وتووه ستکه ده ن
ند  پکھنانی چه ی ڕگه ن له که ی موس دهوری شار ده  له) منی ئه(کی  یه پشتنه

 –خمور  موس، مه –ری شخان  وه ان تهڕوویو  ره بنشین به کی عاره ئۆردوگایه
  ). موس -  ری فایده وه ، تهموس و –تلکف  موس و

کی  یه ند پشتنه دروستکردنی چه  به دام سه ڕژمیکانی  نامه گه کردنی به ئاماژه  
و  لمنت ئه یسه ده  ی که گانه و به له  که یه گه ری شاری موس، به وروبه ده  له) منی ئه(

کات  گینا چ پویست ده ، ئه کوردستان بووه    ر به سهکوردیی و شارکی   شاره
کو شاری موس دروست  وری شارکی وه چوار ده  منی به ئه بی و عارهی  پشتنه

دا دروست  دیوانیه و ڕومادیکانی  وری شاره هچوارد  منی له کی ئه یه بکات، بۆ پشتنه
  دژی ک؟   له) بی عاره(منی  ی ئه کرد؟ دوایی پشتنه ده نه

      
کوردستان  کورد و(رتووکی  ی په)52(  ڕه الپه  کر، له بوبه د عوسمان ئه حمه دکتۆر ئه 
صورة ( ل وقه رتووکی ئیبن حه په  له: (، نووسیوتی)وتارکی مژووییدا  ه کۆمه  له

ب  عارهی  ھۆبه...  ئاوای دیجلهڕۆژ له  شارکه  ه- رچی موس ھه:  دا نووسراوه)االرض
... ن که کوستانی تدا ده و رمیان گه ،ئاری ،میدی حه ی،بان زه کانی ھه ی کورده و ھۆبه

   ).ن بازاریشی ھه... ن خانووی شکۆداری ل ھه
ناو شاری  ئاری له و میدی بانی، حهز کوردی ھه  ت کهن ل دانیپداده وقه ئیبن حه 

ستانیش ده و رمیان گه و ژین ناری خۆرئاوادا ده که  ا لهد- موسئیبن . ن که کو
   وه کۆنه  لهر  کان ھه کورده  که  ی کردووه وه شونکی تریش باسی ئه  ل له وقه حه
  بته و ده ی ئه و بۆچوونانه ئه. ریدا دانیشتوون وروبه ده موس وناو شاری  له
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 کان له کات کورده ده  وه باسی ئه  تی که تایبه به  و شاره ی ئهیک بۆ کوردت یه گه به
تی  ناری خۆرھه که  پی موس واته ری چه به  ژین، چونکه ناری خۆرئاوادا ده که 

مژوونووسانی   زۆر له  وه،  خاکی کوردستانه و ناگرت فتوگۆ ھهگ  دیجله ڕووباری
ناوی، دکتۆر  لشه ھمی ئه شاب، فه حیا خه سباک، یه دکتۆر شاکر خهکو  بی وه عاره

لفیداء،  بو ئه ، ئه تووته الزری، ئیبن به لبه مدی، ئه لید حه فازل حوسن، دکتۆر وه
شارکی   لخزری شاری موس به د ئه مه محه و ل وقه ئیبن حه ئینسکلۆپیدیای ئیسالم،

یان  ڕاست  سته ری دهنا که ردوو ھه  به   که هواوی شار ته  واته ، که نن ی دادهیکورد
تی  ۆرھهناری خ پ یان که چه  سته ری ده به و دیجله ڕووباریناری خۆرئاوای  که

  ، واته موس شارکی کوردییه  وان گوتوویانه ئه  کاتک که . دیجله کوردین ڕووباری
  .   ھی کوردن  وه ریه ردوو به ھه  واوی موس به ته

       
  بهداو، )کرکوک لمحات تاریخیة(رتووکی  ی په)50(  ره الپه  یال نامیق جاف، له هل  

  ی تیپی دووی  رمانده قچلی، فه به لته نازم ئه ڕوکنعیمی  کی زه یه نامه  ی بهستن پشت به
و  ئه: (قچلی نووسیوتی به لته ئه  رکانی سوپای ئراق، که رۆکی ئه سوپای ئراق، بۆ سه

ویش  کانیان، ئه جکردنی ئامانجه شتبوو بۆ جبهڕکان دایان  وردهک  ی که پالنه
 ب و عاره  ستووری کۆماری ئراقی، که ده  ی چوار له ماده  رگرتن له سوود وه به

 : یه وه ی خواره یه مشوه وان به ستی ئه به مه. دا م وته له  ش داناوه ھاوبه  کوردی به
  ڕ پھنانی میری کۆماری، به پناو باوه له نوا ڕه و ڕاستکی  یه شوه کارکردن به
  ی کوردستاندا که ی ناوچه چوارچوه  کانیان له ییه وه ته نه  داخوازییه  دانپدانان به

دا نه له   وه گرته ده  و خاکانه ی ئه ش زۆربه مه ئه .وهی بۆ کشرا خشه نو میری کۆماری
بن  ده ڕازی  که  نده رچه سرا، ھه نداوی به که  گاته تا ده  دیجله تی ڕۆژھه  ونه که ده  که
 ). کتیی ئراقدا بمنن ی یه چوارچوه  ی له وه به
ری  ب، به رستی عاره پهز گه ڕهقچلی  به لته نازم ئه ڕوکنعیمی  کانی زه ی قسه گوره به  

ر کوردستان،  سه  وته که پی شاری موس ده چه  سته ناری ده ت یان که خۆرھه
 ڕووباری تی ڕۆژھهناری  که  وته که ن ده ی پ ده)وا ینه نه(  که  ناره و که ئه  چونکه
قچی  به ھا ته روه ھه.  کوردستانه    ر به سهشارکی کوردیی و   و شاره ئه  واته ، که دیجله

و  ئه  ی که وه نداوی فارس، ئه ر که سه  نته یه گه یدا، سنووری کوردستان ده که نامه  له
  . سرا نداوی به که  وی ناوهنا
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تی  مینداری گشتی پارتی برایه ، ئه) ریکه لید شه وه(  د ساح، ناسراو به مه محه  لید وه  

کرکوک بحث الندوة العلمية حول (رتووکی  ی په)98-71(کانی  ڕه الپه  تورکمانی، له
إصالة التنوع (ژر ناوی  کی له یه وه دا لکۆینه)اربيل 2001نيسان  5- 3کرکوک 

  باسی   لهو،  دا نووسیوه)االثني وستراتیجیة الموقع الجغرافي في کوردستان العراق
 ڵ به کان، تکه عوسمانییه  تورکه: (ت دا ده-تورک و کانی نوان تورکمان جیاوازییه

  ی که وه کانی تر، دوای ئه وه ته نه  و بوونیان به کو تکه روه کان بوون ھه تورکمانه 
تی ئراقیان  و و  وه کان کشانه عوسمانییه  تورکه یان داگیرکرد و وته کان ئه ئینگلیزه

وه)تی موس ویالیه(باشووری کوردستان   ی که ته وه و ده جھشت، ئه لکاند  یان پ.(  
تی  تی برایهرمینداری گشتی پا د ساح، ئه مه محه  لید ی وه که وه ی تۆژینه گوره به  

  کانی باشووری کوردستان، چونکه شاره  له  ککه ، شاری موس یهتورکمانی
 به خاک وک  یه  باشووری کوردستان به موس وتی  ویالیه ری ناوبراو نووسه

بۆ خاکی  ی جوگرافی کو دوو زاراوه وه     و دوو ناوه ئهر  نووسه. نت دادهکسان  یه 
کسان بت  یهتی موس  دام ویالیهما. ھنت کارده به   باشووری کوردستانه  کورد که

کانی  شاره  تی موس به کانی ویالیه واوی شاره ته  واته باشووری کوردستان، که  به
خاکی    ر به سهری ، شا) دیاله سلمانی ورکوک،  ولر، که موس، دھۆک، ھه(

 تی ویالیه  که  م پکردووه شونی تریش ئاماژه  کو له روه ھه. کوردستانن باشووری 
 بت شار ش ده ته الیهو وی   ر به سهکانی  واوی شاره ته  واته کهموس خاکی کورد بت، 

  . کوردستان بنباشووری  کورد و    ر به سهو خاکی 
  
ی )174- 169(کانی  ڕه الپه  یدی، له ھمی ھوه بی میسری، فه ره نووسی عا نامهڕۆژ 

االکراد شعب الله (ر ناوی ژ دا وتارکی له)4(  ، ژماره)رکوک ھاواری که(گۆڤاری 
  له،  وه دا بوکردۆته)کرکوک سبقت کوسوڤو في خطط االقالع واالبادة! المختار

ت  کی تایبه یه واره یانویست قه وامی ده رده به  کورد به: (دا نووسیوتی)170(    ڕه الپه
ش ) سڤره(ی  یماننامه په  له  وه زرنن، ئه کوردستانی عوسمانیدا دامه  خۆیان له به

ر  سه دا واژۆیان له)1920( سای  لهکان  ئاواییهڕۆژ  وته  ر درابوو که سه بیاری له
ویاندا بۆ لکاندنی  یان داگیر کردبوو، ھه  و ناوچه ئه  ی که و ئینگلیزانه م ئه کردبوو، به
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شانشینی ئراقی نوێ،   شکی بوو به رکوک به که  ی عوسمانی که- تی موس ویالیه
  ).خۆی  گرته سرای ده غداو به کانی به ته ردوو ویالیه ھه  که
واوی  تهیدی،  ھمی ھوه بی میسری فه عاره نووسی ڕۆژنامهی  و وتاره ی ئه گوره به  

تی  و ناوی ویالیه ئه  ، چونکه کوردستانه    ر به سه و  کوردهس خاکی پارزگای مو
) سرا غداو به به(تی  دوو ویالیه  ش به، ئراقیو بات تکی عوسمانی ده ویالیه  موس به

  واته که تکی عوسمانی بت، تی موس ویالیه ویالیه  که کاتکدا  له .کات ستنیشان ده ده
ردوو  ئراق ھه  ھا که روه ، ھه نییه  وه ئراقه ب و عاره  کی به یهندی پوهھیچ   که ته ویالیه
  و ئراقه   ر به سهشاری موس   واته که،  وه تهبگر) سرا غداو به به(کاتی  ته ویالیه

، ڕومادیھیت، تکریت،   له  وه الی باکووره  ئراق له  زانین که مووشمان ده ، ھه بووه نه
شارو  خوارووی  ونه که تر ده دان کیلۆمه سه  به  که  ڕیوه په د ت نه له یان به  دیسه حه

زگای موسویالیهتی م ویالیه  ش که مه ت به باره سه. پار کی عوسمانی بووه وست  ،
له   زانن، که ده  وه کان خۆشیان باش ئه عوسمانییه  ت تورکه نانه ک ته موو الیه ھه

ر خۆشیان  دا گرتووه، ھه- تی موس ر ویالیه سه ستیان به ده  وه داگیرکردنه ڕگای
   . کوردستان  تی موس نووسیویانه ی ویالیه خشه ر نه سه له

        
: دا نووسیوتی  وه ره سه  لهی ناوبراو  رچاوه ی سه)171(    ڕه الپه  لهیدی،  ھوه ھمی فه 
کی لکاندنی  ره رکوک، ھۆی سه ی که  ناوچه  لهبکی زۆر   وت به ی نه وه دۆزینه(

ک بوو له به  رکوک ی عوسمانی بوو که که- ویالتی موسه ده  ، به ته ویالیه  و شتی  و
  ). وه نوی ئراقه

یدی، شارو  ھمی ھوه ب فه نووسی عاره نامهڕۆژکانی  هبۆچوونی  گوره به  ووبارهد 
  خاکی کوردستانن، چونکه    ر به سه ی کوردی وواوی، شار ته  تی موس به ویالیه

  که(بات  تکی عوسمانی ناوده ویالیه  تی موس به ویالیه ک الیه  لهری ناوبراو  نووسه
ی تریش ناوبراو زۆر ک الیه  له، ) دیان داگیریان کردووهکور  دا له)1516(سای   له

 ی وه ر ئه به له  کردووه  وه به ئراقی عاره  تی موس به باسی لکاندنی ویالیه   ڕاشکاوانه
تی موس ھیچ  ویالیه  لمنن که یسه دهمووی  ھهش  مانه ئه.  وه ی تیا دۆزرایهوت نه

تی موس ھیچ  مادامیش ویالیه.  و نییه بووه نه  وه ئراقه  به ب و عاره  کی به یهندی پوه
تکی عوسمانی بووبت،  ویالیه و  بت بوو نه  وه به عاره  به ئراق و  کی به یهندی پوه
ولر،  موس، دھۆک، ھه(کانی  واوی شاره ته  به  ی بووهیتکی کورد ویالیه  واته که
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  لهپشتر   ته و ویالیه ئه  وه کرایهوونڕکو  روه ھه  ، چونکه) سلمانی و دیالهرکوک،  که
گیرکرابوو  وه تی عوسمانییه وه ده ن الیه دوای   به عاره  نووسه نامهڕۆژو  ئه. دا

ختی  رسه دوژمنکی سه  بوو به  هو  کوردهدۆستی   له دام سه ڕژمینی ڕوخاند
مانی  داخی نه له  و مای کورد ل ھه  به ر رانبه بهتی  ، قۆی شۆڤینییهو مان که وه ته نه

  !  مانی کورد وه ته نه ر سه  وای کرده ھرشی زۆر ناڕهدام حوسن،  سه
     
الکورد االیزیدیون في أقلیم (رتووکی  ی په)53(    ڕه الپه  لهرحان،  دنان زیان فه عه  

الموصل في (رتووکی  ی په)57-39(  کانی ڕه الپه  ی بهستن پشت به  بهداو، )کوردستان
ھا  روه ، ھه ه)ئوف ڕهالم  بدولسه عیماد عه(ب،  ری عاره ھی نووسه  که) العثمانيالعھد 

 نووسینی  له) تأریخ العراق في العھد العثماني(رتووکی  ی په)160- 158(کانی  ڕه الپه
  به عاره  ره و دوو نووسه ئه  نووسیوتی، که  یه)لی لی شاکر عه ب، عه ری عاره نووسه

-تی موس تی ویالیه وایه رمانه فه  بوون که  سانه و که ئه: کان ییهلیل جه: ( نووسیویانه
ن   م ناوه کان به لیلییه ی جه ماه ، بنه)ز1834- 1726(نوان سانی  یان کرد له ناسرا

  رچاوه ندک سه ی ھه گوره به  لیک، وه بدولمه لیل کوڕی عه بدولجه ی عه بۆنه به
و، دواتر کۆچیان  بووه  وه ه)کر دیاربه(د  ی ئامه  ناوچه  له  یه ماه و بنه ی ئه که چه بنه

 و م ھه دهڤ ی حه ده کۆتایی سه  له.  جبووینه تیایدا نیشته موس وبۆ شاری   کردووه
 تی یه کی ئابووری، کۆمه یه یهپا  یه ماه و بنه مدا ئه ھه ژده ی ھه ده می سه که گی یه چاره

  ش بووه وه ر ئه به ر له کی شاری موس، ھه ناو خه له  بووه یان ھه وره گه  ڕامیاری و
و  به  وه ه)1726( سای  لهر  یان ھه- تی موس تی ویالیه وایه رمانه کان فه عوسمانییه

   ).سپارد  یه ماه بنه
لی  و عه ئوف ڕهالم  بدولسه عیماد عه(ب  ری عاره ردوو نووسه ی ھه و دانپدانانه ئه  

ساک ) 100(ی  ی نزیکه بۆماوه  کان که لیلیه ی جه ماه بنه  ی که وه ، به)لی شاکر عه
ی )د ئامه(ی   ناوچه  لهکن  یه ماه ، بنه یان کردووه- تی شاری موس وایه رمانه فه

و  یه ماه و بنه ی ئهیبۆ کوردت  که یه گه ھاتوون بۆ موس، به  هو  کوردستانهباکووری 
بکردنی خاکی کورد،  عاره ڕای به ره سه  نده رچه هھ. بکردنیان عاره دواتریش بۆ به

بکردنی  عاره به و پناوی داگیرکردن له  نک بووهبکردنی مرۆڤی کوردیش پال عاره به
  ی موس، کهیی دانیشتووی کورد وره گه  وره ی گه ماه یان بنه ده به ،و  و شاره ئه

ه. بکراون عاره ملیۆنک به  گاته ر نه گه بت، ئه س ده زار که دان ھه سه  یان به ژماره   بۆی
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 و ئه و کوردتیی ییلماندنی کوردستانت بۆ سه  ی که گانه و به له  که یه گه ش به وه ئه
   .ھنرت کار ده به  شاره

    
 می رده سه  لهرکوک  که(رتووکی  ی په)145(    ڕه الپه  لهگۆران ئیبراھیم ساح،   
دا له وه ده ی به ستن پشت به  بهداو، )ی ز1909- 1876سانی نوان  تی عوسمانی

  له، )1932-1869(تطور التعلیم الوطني في العراق (رتووکی  په  ی)23(  ڕه الپه
  لهبارودۆخی خوندن : (ددا، نووسیوتی حمه لیل ئه دکتۆر ئیبراھیم خه نووسینی

وه دا به-موس تی ویالیه خراپیدا بوو،   هش ل ی نۆزده ده کۆتایی سه کی گشتی تا یه ش
دا  ته م ویالیه وت خوندنگا له نھا حه ته) ز1888(کو سای  ھا تاوه جۆرکی وه  به

 و ڕواندزولر، کفری، ئاکرێ،  ھهرکوک،  موس، که: کانی  شاره  لهوانیش  ، ئه بووه
  ).  خوندکار بووه) 318(  و ساه کانیش تا ئه ی خوندکاره سلمانی، ژماره

کانی  شاری موس و شاره لیل، ی دکتۆر ئیبراھیم خه پکردنه  و ئاماژه ئهی  گوره به  
  له  شکی کوردستانن، چونکه به کورد وتی موس خاکی  ویالیه    ر به سهتری 

 وتی ڕکهکو  تاوه  یه)1869(سای   ی دکتۆر ئیبراھیم که که وه تای سای تۆژینه ره سه
ی  ه کۆمه ن الیه  له  تی موس بووه یهلکاندنی ویال ڕۆژی  ، که)16.12.1925(

شکی ئراق  به  ته و ویالیه بی، ئه ئراقی عاره  ب خواستی کورد به  به  وه کانه وه ته نه
ولر، کفری،  رکوک، ھه موس، که(کانی  دکتۆری ناوبراو، شاره  کاتک که.  بووه نه

بات،  تی موس ناوده یالیهو    ر به سهند شارکی  چه  به) و سلمانی ڕواندزئاکرێ، 
باشووری  کانی شاره  له  ککه یش یه- شاری موس  ست که ده  داته مان ده وه ئه

تی موس، باشووری کوردستان، کوردستانی خواروو،  ویالیه  کوردستان، چونکه
بۆ  و کن یه ند زاراوه موویان چه ر ھه روو ھه میسۆپۆتامیای سه ئراق وکوردستانی 

  . دنکار باشووری کوردستاندا به  کوردان لهوتی  خاک و
   

ی  نامه فته ھه(  شدا له دوو به  له  وتارکی خۆیدا که بانی، له دکتۆر نوری تاه  
تی  وه ده م به که نگی جیھانی یه باشووری کوردستان پاش جه( ژر ناوی لهدا، ) ئاونه

وه) ئراق لکندراوه   ی ژماره)14(  ڕه الپه  له  مدا که که یه  شی  به  له،  وه ته دا بوکرا
: تی، نووسیو وه ته دا بوکراوه)13.2.2007(  وتی ڕکه، ممه سشه ڕۆژیی )56(
ڵ  گه فزیۆنیدا له له یڤینکی ته په  له) 1964( سای  له ززا حمان به بدوله دکتۆر عه(
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ھۆی  به  ی کرد کهریتانیا به تی وه مانی ئینگلیزی، سوپاسی دهز  به (BBC)نای  که
   ).ر ئراق سه  تی موس خرایه ویالیه  وه وانه ئه
وکاتی ئراق،  زیرانی ئه رۆک وه زازی سه حمان به بدوله ی دکتۆر عه یڤینه و په ئه  
ی  وه ھۆی ئه  ته وان بوونه ئه ی وه ر ئه به له  ریتانیای کردووه، سوپاسی به  ی که وه به
تی  ویالیه  لمن که یسه ده ک الیه  لهتی ئراق،  وه ر ده سه  تی موس بخرته ویالیه  که

  که یه گه به  وه ی تریشهک الیه  له،  بووه نه  وه و ئراقه عروبه  کی به یهندی پوهموس ھیچ 
زاز  به  که، چونکه ته واوی ویالیه ته موس وی شاری یکوردستانت ی ویکوردتبۆ 

ه  ته و ویالیه ئه  ی که وه ھۆی ئه  ته کان بوونه تانیهری به  کات که ده  وه باسی ئه   بخرت
تی  واوی ویالیه ته  کاتک که.   بووه ب نه ھی عاره  که ته ویالیه  واته ر ئراق، که سه

  که  وه شدا نامنته وه شکی کوردستان بت، گومان له به کورد وموس، خاکی 
که یش یه-شاری موسخاکی باشووری     ر به سهد و کورکانی  شاره  له  ک

  . کوردستان
  
 وتی ڕکه  ،ممه شه ڕۆژی ، له(KDP.info)ڕی  ماپه ری  به ڕوه گڤان مزوری، به سه  
ترکیا تؤکد أنھا تلقت ضمانات أمریکیة بشأن ( ژر ناوی لهدا وتارکی )12.4.2003(

 ی ڕۆژنامه لهی  و وتاره ئه  دا، که)انسحاب القوات الکوردیة من کرکوک والموصل
،  وه ی خۆیدا بویکردۆته که ره ماپه  و له رگرتووه وه  وه بییه ی عاره)الشرق االوسط(

ی  شه ڕه ربازی ھه ی سه وه ژووره  ھاتنه تورکیا به: (نووسیوتی  که بییه عاره  نامهڕۆژ
  هوت وت بکه نه  ند به مه وه ی ده- موس رکوک و کهکانی  ر ھاتوو شاره گه کرد، ئه

  وت کورده داھاتی نه  که  یه ی ھه وه ترسی ئه  ره نقه ئه. رانی کورد نگاوه ست جه ده
ھۆی   ش ببته و کاره یی خۆیان، ئهخۆ ربه سه یاندنی ڕاگهبنت بۆ  کان پاڵ پوه ئراقییه

و  له داتی تورکیا باشووری خۆرھه  کانی خزمیان له ھاوخونه  ھاندانی کورده پنا
کانی  ر شاره سه مافیان به  ی که وه ر ئه سه کانی ئراق سوورن له کورده. نجمان ئاما ھه
ی زۆری دانیشتوانی  کان زۆربه کورده ی وه ر ئه به له،  یه ھه  وه ه- موس رکوک و که
رۆکی ئراقی  سه می رده سه  لهکان  به ی عاره وه رله ھنا، به یان پکده و دوو شاره ئه

  ). دا بگرن و دوو شاره ر ئه سه ست به ام حوسن دهد سه الدراو
واو  ، ته ی پکردووه بی ئاماژه ی عاره)الشرق االوسط( ی ڕۆژنامه  ی که وه ئه  

  نت، چونکه یه گه رکوک ده که موس وکانی  ردوو شاره ھه ییکوردستانتو ی یکوردت
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وانی ک ی دانیشتوانی شاره زۆربه  کات که ده  وه ناوبراو باسی ئه ی ڕۆژنامه  موس 
ت  سه حوسن ده امد سه ڕژمیی  وه کورد، پش ئه  له  رکوک بریتی بووینه که

ندین  و چه و دوو شاره هبکردنی ئ عاره به ت و شاوی سیاسه و ست ده  بگرته
 نی سه ڕهی زۆری دانیشتوانی  مادامیش زۆربه. ر به شاری تریش بگرته و شارۆچکه

و، گۆڕینی باری  کۆندا کورد بووینه  ک لهرکو که موس وردوو شاری  ھه
دار، له سه بی ده ی عاره وه ته ندی نه وه رژه به   ش له و دوو شاره دیمۆگرافیای ئه  ت

ردوو  بکردنی ھه عاره ، بهو م دوو شاره رکردنی کورد له دهزۆر  به شاوینجامی  ئه 
خاکی  و ناو ماڵ یان لهجکردن نیشته و  بی ھاورده ھنانی عاره ڕگای له  که شاره

دوو شاری   ر به رکوک ھه که موس وردوو شاری  ھه  واته نجام دراون، که کورددا ئه
وی  ش ھه نده رچه ، ھه وه مننه کوردستان دهباشووری خاکی   شک له به کوردیی و

  . کان درابت شاره کوردستانتیی ی ویکوردتگۆڕینی سیمای 
   

 موس وردانکیدا بۆ شاری  سه  ئراق، له  رۆک کۆماری تاریق ھاشمی، جگری سه  
نووس  نامهڕۆژ ن الیه  له  که واه ھه  ی، که که پارزگارو جگره ن الیه  لهپشوازیکردنی 

، ) کانه موو پکھاته موس شاری ھه: تاریق ھاشمی( ژر ناوی لهدا )موزینی عید مه سه(
، ممه کشه یه ڕۆژیی )2771(  بات، ژماره خه ی هڕۆژنامی )1(  ڕه الپه  لهو  کراوه ئاماده
شاری موس شاری : (تی ، ھاشمی گوتویه وه ته دا بوکراوه)24.2.2008(  وتی ڕکه

   ). کانه موو پکھاته ھه ب و عاره کورد وشاری  و مووانه ھه
،  ریبیووه ده رۆک کۆماری ئراق، تاریق ھاشمی دا جگری سه ی لره وه ئه 

  ی شاری موس، چونکهیکوردستانت ی ویکوردت  به  وخۆیه سته ڕاکی نا یه ئاماژه
مانگک ی  نزیکهر  ھه و، ناسراوترینیان  له  ککه تاریق ھاشمی یه  بی شۆڤینی که عاره

خۆی   وڕۆکه چی ئه ، کهبییه موس شارکی عاره  یکرد که وه بت باسی ئه ر ده وبه مه له
وزه کورد و عارهتی  شاری برایه  شاری موس به ه.  کات د ده ب نا  دانپدانان ب

ر شاری  گه رگی خۆیاندا، ئه جه  ن به تیر بکه  که  یه وه کو ئه وان وه کان الی ئه یهڕاستی
ی  وه رگیز باسی ئه کو ھاشمی ھه ککی وه ، یه بووایه ی نهیموس شارکی کوردستان

ن  یرکه سه!  کانی تره موو پکھاته ھه ب و عاره کورد وشاری   و شاره ئه  کرد که ده نه
  ، قایلن به لژییه  یان له گلۆرهتن و  سه م ده کهرکوک  ناو شاری که له  چونکه

 و کورد، تورکمان  ک له ریه بۆ ھه %)32(مای  ر بنه سه کان له ته سه شکردنی ده دابه
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کرد  ده سندیان نه په بوون و ده ک قایل نه یه ھیچ شوه  بهمانک بوو  رده سه  ب، که عاره
  ! شکرت ر کورددا دابه سه به  که تی شاره سه دهشکی  بهخۆیان   له  جگه
      
  له ڕاگواستن و عریب و ته(رتووکی  ی په)12(  ڕه پهال  ج، له ره تیف فاتح فه له  
 کی جنو یه نامیلکه  ب له کی عاره شۆڤینییه: (، نووسیوتی)عسدا کانی به نامه گه به

ه)نعانی عمان ماھیر که نه(خۆی ناوی   که) ضوء علی شمال العراق(ناوی  ئامزدا به   ی
قین  خانه موس ورکوک،  ، که کوردنیه  یه وت ھه ی نه و شونانه موو ئه ھه  له:  ده

  ).بن خاکی عاره
 ب ھیچ گومانک ، به نووسیوتی  عروبییه و ییشۆڤین  به و عاره ی ئه وه ئه  
رکوک، موس و   شاری کهس ر ی ھهیکوردت و ییکوردستانت بۆ  که هی گه به

بی  ره اخاکی ع  به  وتی تیایه نه  و شارانه ئه ی وه ر ئه به لهنیا  و ته ئه  ، چونکهقین خانه
ی تری  ندین ناوچه و چه ، زاخۆ گه ق، دیبه قته ته  وت له نه  ر بیزانیایه گه نت، خۆ ئه داده

 یب خاکی عاره  بهھناو  دهوانیشی  ئهناوی دنیایی  به  وکاته ، ئه یه کوردستان ھه
و  ن، ئهکوردمیان  رجه سه  که  و ناوچانه دانیشتوانی ئه  ت به باره سهم  به نان، داده

کانی  یگووت شارۆچکه ئایا ده! ک ر چ درۆیه به  برده نای ده په  به عاره  شۆڤینییه
  ! کان لمانیان داگیرکردوون ب و کورده عارهخاکی زاخۆ  و گه ق، دیبه قته ته
    
  له  بریتییه  که ،)االعالماللغة والمنجد في (رتووکی  پهمی  ھه چاپی دوازده  له  

موس، : ( شاری موس نووسراوه  ت به باره سه ،بی و عارهکی  ئینسکلۆپیدیاییه
کان  مژوودا ساسانییه  له م جار که ش بۆ یه م شاره ، ئه وایه ینه ندی پارزگای نه به مه

   ). دروستیانکردووه
،  ی پکردووه ئاماژه بی ی عاره)االعالماللغة والمنجد في (ئینسکلۆپیدیای   ی که وه ئه   
  له  نت، چونکه یه گه ی شاری موس دهیکوردستانتکوردتی و کی تری  یه گه به

ش  مه ر ساسانی، ئه سه  وه ڕته ب ناگه ی عارهز گه ڕهک  یه شوه ھیچ  به ک الیه
کو  وه  کردووه یان دروست نه-ب شاری موس عاره  خات که رده مان بۆ ده وه ئه
وه  م که رده ھه شه ن و که ده شانازی پن، له که ی بۆ ده نهیدرۆیوامی  رده بهی  بانگ 

کوردن کان  ساسانییه   پیان وایه  مژوونووسان  کی زۆر له یه ژماره  وه ی تریشه الکه 
  که شاره  واته یان دروستکردبت، که و شاره ئه) کان کورده(کان  ، مادامیش ساسانییهو
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ختکردن  بۆ زیاتر جه. کوردستانباشووری خاکی   له  شکیشه به کوردیی وشارکی 
  کان که ن کورد یان ساسانییه الیه  دروستکردنی شاری موس له ڕاستیر  سه له
ی )24(  ڕه الپه  له  م که ده ده) میم ئاورینگ(  به  ، ئاماژه هر کورد بووین وانیش ھه ئه
می  رده سه  مینی موس له ر زه سه له: (دا نووسیوتی)کوردناسی(رتووکی  په

/ بوزاردشیر(ناوی   شر دروستی کردووه ئارده  که  بووه کانا شارک ھه ساسانییه
کان دروستی  کردنی کوردهج پادشای ساسانی بۆ نیشته  ، که بووه) شر رده بوزئه

لماندنی کوردتیی  بۆ سه  وه ک بنمه یه ند نموونه زانم چه پویستی ده  به). کردبوو
کورد و (رتووکی  ی په)165(  ڕه الپه  یاسمی، له شید ڕه  کان، بۆ نموونه ییه ساسانه

 –ن ژاد کان کورد نه ساسانییه  زۆرترین شیمانه به : (ت دا ده)ژادی بیویستکی نه
مووی  ی ئراق ھه وکاتانه ورۆز ئه رسام، ئاڤستا و نه بدولخالق سه عه:  رچاوه سه

دا )کوردناسی(رتووکی  ی په)19(  ڕه الپه  ئاورینگ، له. میم). 101کوردستان بوو، ل
کورد   شری بابکان به وسی ئارده ی فیرده شانامه: (تی کورددا نووسیوتی بابه  له

کوردتیی   ت به باره ر سه ھه). کانیش کوردبن بت ساسانییه ئه  مه رئه به ن، له دائه
ومی  یی قه وه ته ھاونه(رتووکی  ی په)103(  ڕه الپه  بیبوی تابانی له حهکان،  ساسانییه

کورد ) ساسانیان(ی  که واده کان و خانه شری بابه رده ئه: (دا، نووسیوتی)کورد و ماد
  ). دا بکا یهڕاستیو  هسیش ناتوان ھاشا ل بوون و که

     
و  ی ئه)7_5(کانی    ڕه الپه  له،  نییه بکی ئورده عاره  که  بو دیه عد ئه دکتۆر سه  

من عمان الی العمادیة أو جولة في کوردستان (رتووکی  بۆ په  ی که کییه پشه
ی یدۆ گۆران لی سه نی عه ناوبانگی ئورده کوردی بهژاد  نه  بهری  ی نووسه)الجنوبیة

  ). موس باژکی کوردستانییه: (ت نووسیوتی، ده
ی شاری یکوردستانت ی ویکوردتکات،  باسی ده  بو دیه عد ئه دکتۆر سه  ی که وه ئه  

عد شاری موس  ب دکتۆر سه ری ناوبراوی عاره نووسه  نت، چونکه یه گه موس ده
ی بت، یکی کوردستانبات، مادام شاری موس باژ باژکی کوردستانی ناوده  به

وتی کورد  خاک و  له  شکیشه به کوردیی وشارکی   دا نامنت که وه گومانیش له
  . باشووری کوردستاندا له 
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تکی کوردی  وه ده تی و کوردایه(رتووکی  ی په)80(  ڕه الپه  کامیل ژیر، لهر  پارزه  
دا )14.7.1915(  ڕۆژی له)  که ریفی مه شا حوسنی شه: (دا نووسیوتی)خۆ ربه سه
  قاھره  ریتانیا له ڕپکراوی به ی باوه)کماھۆن مهر  ئارسهسر ھنری (کی بۆ  یه نامه

) باشووری کوردستان(تی موس  ویالیه(: دا نووسیبووی که نامه  له  ناردبوو، که
  ). خۆ ربه سهبی  ناو سنووری وتی عاره  ره بخه
سر ھنری (بۆ )  که ریفی مه شا حوسنی شه(  هک ی یه و نامه ی ئه گوره به  
تی موس ھیچ  ویالیه  وت که که رده بۆمان ده ک الیه  له،  ی ناردووه)کماھۆن مه

شاری موس   وه ی تریشهک الیه  له،  بووه نه  وه ئراقه ب و عاره  کی به یهندی پوه
ی  ی نامه گوره به  ، چونکه باشووری کوردستان بووه    ر به سهکوردیی و شارکی 
 له  وه الی باکووره  بستان له سنووری عاره  کات که داوا ده) شا حوسن(ناوبراو، 

نداوی فارس،  ر که کو سه تاوه  وه شۆڕبته  وه نه ده ئه -ماردین  - کانی مرسین  شاره 
ا سر نداوی به کو که تاوه ھه  وه وتی فارسه  تی له ھا سنووری الی خۆرھه روه ھه

 کوردستان وبان داوای باشووری  ش بت شای عاره یه مشوه وه، به درژبته
  .    یشی کردووه- شکی زۆری باکووری کوردستان به
   

 ژر ناوی له  وتارکدا که می  سیه شی به  له، ڤالزاری ڤیچ میخائیل سیمیۆنه  
رگانی  وه  هدا، ل)کان غۆله مه و رکب، تو ھرشی عاره می رده سه  لهکوردستان (
 ڕۆژی، )2891(  بات، ژماره خه ی ڕۆژنامهی )5(  ڕه الپه  له  دا که)ورامی ژار ھه ھه(

 کان کاریه ھه: (، نووسیوتی وه هت دا بوکراوه)26.6.2008( وتی ڕکه  ،ممه پنجشه
  واوو به ناته  ی ئمه که وه مژووی کوردستاندا، توژینه  له  بووه رچاویان ھه به ڕۆی

ل  وقه ڕی ئیبن حه اوهب  ین، به که ری نه وروبه ده موس ور باسی  گه ئه  کوڕییه و م که
دا  و وتاره ر له ھه). کانن کورده  یه م ناوچه کی ئه ره دانیشتوانی سه و ت شیمه حه

تی  ویالیه) کۆلۆنیکردنی به(داگیرکردنی  نجامی ره ده و ئاکام له: (نووسیوتیالزاریڤ 
 ی ھۆزه ، کۆچی زۆره وه کانه به عاره ن هالی  لهموسشی  و به ره کان به کورده  مل

  ).کات ست پده ربایجان ده و ئازهڕووباری وتی نوان دوو  وه ره سه
م بیانیش بۆ  ھه بی و عارهکی  یه گه کو به م وه کرت ھه ، دهڤی الزاری و نووسینه ئه  

  لهری ناوبراو  نووسه  ت، چونکهکارب ی شاری موس بهیکوردستانت کوردتی و
  کی موس به ره و دانیشتوانی سه ل پکھاته وقه ئیبن حه  کات که ده  وه به  ئاماژه ک الیه
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  بت که رده ڕی خۆیمان بۆ ده باوه ڤالزاری  وه کی تریشه الیه  ت، لهن کورد داده
یانه دنی زۆرهرکر و، ده وه کانه به عاره ن الیه  له  ه- داگیرکردنی شاری موسی  مل

گیرکه عاره ن الیه  لهی  که ره وروبه ده موس وناو شاری   کورد له ری شاری  بی دا
موس .  

  
نفال،  ھرو ئه ژه بای شه ڕه(رتووکی  ی په)149(  ڕه الپه  حمود، له ریم مه که بدول عه  
  له  دا که)اریو  کوردهکانی  ھا جوانه به( ژر ناوی له وتارکیدا  لهدا، )م رگی دووه به

  جید له ن مه سه لی حه عه: (، نووسیوتی وه ته دا بوکراوه)152- 146(کانی  ڕه الپه
:  عسی ده ستانی به ده ک کاربه یه ڵ ژماره گه له) 1988ی ئابی 1(کی  یه وه کۆبوونه

  مهن؟ ئ زیاد بکه  پوچانه و ھیچ و ییخو  که م خه ب به وێ دانیشتوانی عاره تانه ده
زیدی ک ئ ، نه قینه هڕاستبی  م عاره ین، به ب بکه عاره به) موس(تان  که ب ناوچه ده
 چاومان له  تاوه ره سه  له  ب، ئمه ن عاره ین ده بۆ سبه و ن کوردین مۆ ده ئه  که

ن،  ران زیاد بکه ھین تکده نه ی وه بۆ ئهالی جاش،   کی ئزیدی پۆشی، بچنه خه 
  ).ن کی ھیچ نایه که  کی چی دن، بگومان به که  ئزیدی ئیتر به  مه له  هبجگ

وی ک یان شارک شا یه ر ناوچه ھه کرا، له  وه به  کو پشتریش ئاماژه روه ھه  
  وه نجام درابت، ئه ی کورد ئه ملیانه زۆره ی وه ڕاگواستنه و بکردن عاره ی به دڕندانه

.  شکی کوردستان بووه به کورد وخاکی   یه یان شاره  یه چهو ناو ب ھیچ گومانک ئه
کوردتی تی،  جید درکاندوویه ن مه سه لی حه عهدراو   سداره  لهتاوانباری   ی که وه ئه
لی کیمیاوی  عه  لمنت، چونکه سه واوی ده ته ی شاری موس بهیکوردستانت و
ڕوون ش بۆمان  مه ، ئه)ین ب بکه عاره به) موس(تان  که ب ناوچه ده  ئمه: (بژت ده
ی  ووشه  ر وابووایه گه ئه  ، چونکه بی نییه موس شارکی عاره  که    وه کاته ده

  بی بوایه شارکی عاره  که ر شاره گه ھا ئه روه ھنا، ھه ده کار نه تانی به که ناوچه
 کوردیی وشارکی   که رهشا ی وه ر ئه به لهم  کرد، به ده بکردن نه عاره به  پویستی به

حزبی  ب و عاره ن الیه  له  ، بۆیه کوردستانه    ر به سهستراتیژی  و کی گرنگ یه ارچهپ
   . بکردن عاره ی به وی بویژدانانهشا  ر به  ته وتۆ که  وه بییه عسی عاره به
   

زای  هق  ب کردن له ره عه به( ژر ناوی لهوتارکدا   رزانی، له ولود مه دشاد مه  
موس( ،نج  له  کهداڕه الپه  له  می که که شی یه و، به یهشدا به پ  )ی )83(  ی ژماره)18



760    شاری موس  ییکوردستانتمژووی 

  به ، و وه ته بوکراوه دا)7.9.2008( وتی ڕکه ،ممه کشه یه ڕۆژیی بارزان،  نامه فته ھه
ی ئیبن )صورة االرض(رتووکی  می په که شی یه ی به)215(  ڕه الپه  ی بهستن پشت به

عید  د سه مه محه ).کی شاری موس کوردن ی خه زۆربه: (نووسیوتی  که ل، قهو حه
ناو پاکتاوکردنی  رکوک له پارزگای که(رتووکی  ی په)294(  ڕه الپه  ، لهیش-سۆفی

، الشرقیةبلدان الخالفة (رتووکی  ی په)116(  ڕه الپه  ی بهستن پشت به  بهو  )ییداز گه ڕه
،  زایینی نووسیویه969/ک358ل سای  وقه ئیبن حه: (تیدا، نووسیو)نج هلیست. کي
  ). کی موس کوردن ی خه زۆربه  که
نووسیوتی، ) ل وقه ئیبن حه(ب و موسمان  مژوونووسی ناوداری عاره  ی که وه ئه  

 ی وه ر ئه به لهنت،  یه گه واوی شاری موس ده کوردبوون و کوردستانیی بوونی ته
نت،  کورد داده  ی زۆری دانیشتوانی شاری موس به زۆربهمژوونووسی ناوبراو 

و ب ھیچ  دنیایی به  وه کوردبن، ئه  و شاره ی زۆری دانیشتوانی ئه زۆربه  کاتکیش که
  .  باشووری کوردستانه    ر به سهش شارکی کوردیی و  که گومانک شاره

   
زای  قه  ب کردن له ره عه هب( ژر ناوی له وتارکدا  لهرزانی،  ولود مه دشاد مه  

موس( ،نج  له  کهداڕه الپه  له  می که که شی یه و، به یهشدا به پ  )ی )83(  ی ژماره)18
  به ، و وه ته بوکراوه دا)7.9.2008( وتی ڕکه  ، ممه کشه یه ڕۆژیی بارزان،  نامه فته ھه

صورة (رتووکی  می په که شی یه ی به)215- 195(  کانی ڕه الپه  ی بهستن پشت به
 ڕووباریدیوی خۆرئاوای   له  موس شارکه: (ت ده  که ل، وقه ی ئیبن حه)االرض
  ڵ ھۆبه گه ن، له مه و یه ، موزر بیعه ڕهکانی خی  به عاره  ھۆبه.  وتووه که ھه  دیجله
 و رمیان و گه بووه ڕگایان ل ھه هو له و ک ڕه الری گه و میدی زبانی، حه ھه کانی کورده

  . )ن که کوستانی تدا ده
ی  ل ئاماژه وقه ب و موسمان ئیبن حه مژوونووسی ناوداری عاره  ی که وه ئه  

  نت، چونکه یه گه ک کوردستانتیی و کوردتیی شاری موس ده الیه  ، له پکردووه
نیشتمانی   و خاکه وێ دانیشتوون و ئه له   وه کۆنه  ر له کورد ھه  لمن که یسه ده
 و خت چیا سه(: شدا نووسیوتی)315(  ڕه الپه  کو له روه ، ھه خۆیانه نی سه ڕه

 زیره جه و ربایجان رمی ئازه و سنووری ھهن د، له زوور تا ئامه کانی شاره شه رکه سه
 ).جن بانی نیشته زه ھه و میدی، الری ک حه کانی وه کورده  ھۆزه. کانی موس ناوچه و
ی ئایینی  رده ژر په نت له یه گه بکردنی شاری موس ده عاره به  وه کی تریشه الیه  له
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تدارانی شۆڤینیی و میلیشیاکانی  سه ن ده الیه  دا له که ی ئایینه وه ئیسالم و، بوکردنه
  .  وه کانه    به عاره  موسمانه

    
ووکی رت ی په)32-31(کانی  ڕه الپه  ، له مال ئۆڤه دکتۆر میم که ی تورکپرۆفیسۆر  
 ڕۆژیله : (نووسیوتی  مجۆره دا، به)1926-1918ی موس  له سه کرۆنۆلۆژیای مه(

ی یۆنگ  که ره ده یاریدهو   )رسیم ده –سر پرسی کۆکس (دا  کۆکس 24.10.1921
زۆر .  وه دا کۆبوونه- ڵ یسه ڵ شا فه گه له) رسیم ده –رت یۆنگ  ئاڕنۆد ھیوبه(

ر داواکردنی موس،  سه ڵ بگات له یسه نی فهسووربوو  ت بوو بۆ یۆنگ له حمه زه
ست  ربه کو به تکی کوردی دۆست وه وه ده  بکات که  وه ست به ڵ ھه یسه بوو فه ده
دا یۆنگ  یه وه و کۆبوونه له. کات و ئراق دروست ده ره وی تورکان به م پشه رده به له
ش  ب پشکه عاره  ی بهریتانیا، ئیمپریالیزم به  ی گووت که یسه فه  ڕوونی به به
دا  که وه کۆبوونه  ر له ڵ ھه یسه فه. ی ناسیۆنالیزمی داون کو وانه ، به کردووه نه

قک ده  و به پرسیاری کردبوو ئاخۆ ئینگلیز ئه شک ب  موس به  زانن که پادشای ئرا
  له  زانن بجگه ئراقدا ده  ب له موو خاکی عاره پادشای ھه  و به وان ئه و یان ئه له

  ). موس؟
ری کۆمیسیاری بای  ده گفتوگۆکانی نوان یاریده  رنج له سک باش سه رکه ھه  
ڵ کوڕی  یسه فه(و پادشای ئراق  )رت یۆنگ ئاڕنۆد ھیوبه(ئراق   ریتانی له به

خاکی  تی موس به  ھیچ کامکیان ویالیه  وت که که رده بدات، بۆی ده) حوسن
ریتانیا  به  ت که ڵ ده یسه شا فه  یۆنگ به  کات که! ق نازاننشکی ئرا ب و به عاره

تی  ویالیه  نت که یه گه ده  وه ، مانای ئه کردووه ش نه ب پشکه عاره  ئیمپریالیزمی به
ی ترو لیان داگیر  وه ته ر خاکی نه سه  نه  که ستدرژی مه و ده نییه  موس خاکی ئوه

  کو له روه بی، ھه ئیمپریالیزمی عاره  وت ببیت به ته تۆ ده  یه مشوه به  ، چونکه ن که مه
  ھا له روه ھه. ئیمپریالیزم و خاکی کوردیان داگیرکرد  ب بوون به نجامیشدا عاره ئه

  کوردهتی موس خاکی  ویالیه  وت که که رده یش بۆمان ده-ڵ یسه کانی شا فه پرسیاره
تی  شای ناوبراو ویالیه  ، چونکه بووه نه  وه هب ئراق و عاره  کی به یهندی پوهھیچ  و

  کاتکیش که! بات ب ناوده ئراقی عاره  کو نیشتمان و خاککی جیا له موس وه
ب ھیچ گومانک  بت، به ب نه ئراق و خاکی عاره تکی جیا له  تی موس ویالیه ویالیه
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-شاری موس  به  ته الیهو وی ی ئهکان واوی شاره ته  واته ، که نیشتمان و خاکی کورده
  . ش نیشتمان و خاکی کوردن که ته ندی ویالیه به ی مه

  
کورد و جینۆسایدو (رتووکی  ی په)56(  ڕه الپه  زیز سورم، له ژار عه ر ھه پارزه  

ی )5(  ڕه الپه  ی بهستن پشت به  بهداو )تی وه وستی یاسای نوده کردن ھه ئیباده
پناوی  له(، وتاری )1989(ی نیسانی سای )حقوق االنسان( ی ی بوکراوه)3(  ژماره

: وام بت نووسیوتی رده ئراقدا با گوشار به  دواھنانی تیرۆر و تکشکاندن له به
متی، بۆردومانی  ر و سه ی ھلیکۆپته فۆکه  به ڕژمدا )1985(سای   ھا له روه ھه(

خۆشیدا بوون  ۆیو کۆنت رتی به ڕوه بهژر  له  ک شاری کوردستانی کرد که کۆمه
  ). ولر، موس، زاخۆ و سلمانی ھه:  وانه له
  ی داکۆکی کاره ندی لیژنه کی ناوه یه ، بوکراوه)کانی مرۆڤ مافه =حقوق االنسان (  
وکی  کاتک که. ئراقدا  کانی مرۆڤ له مافه  له مافی مرۆڤی ئراقی باسی  ڕکخرا

کو  یش وه-کات و، ناوی شاری موس کوردستان دهکانی  بۆردومانکردنی شاره
ه  ڕکخراوی  واته بات، که کوردستان ناوده    ر به سهشارکی  ناوبراو شاری موس ب

  .  ناوی بردووه  یه مشوه به  زانت، بۆیه شارکی کوردیی و کوردستانیی ده 
   

کورد و (وکی رتو ی په)129(  ڕه الپه  کر، له بوبه د عوسمان ئه حمه دکتۆر ئه  
سعود فانی والی  دکتۆر مه: (، نووسیوتی)وتارکی مژووییدا  ه کۆمه  کوردستان له

) ی که تییه یه کۆمه  دنهن سه ڕه لی کورد و په گه(ناوی  رتووککی به پشووی تورک، په
  ی بهستن پشت به  بهناوبراو .  دا نووسیوه)1933(سای   نسی له ره زمانی فه  به
و  یه رفراوانی ھه کی زۆر به وتی کوردان پانتاییه: ( ، ده)تقویم البلدان(کی رتوو په
و ئهربایجان، ئارارات،  ، ئراق، چیا، ئازه زیره جه:  وه گرته ده  و وتانه ئه  رمینیا 
  ). ت کراوه ویالیه  ژده ر ھه شی سه کوردستان دابه. نادۆڵ ۆم و ئهڕشکی وتی  به
دین ئیسماعیل کوڕی  عماده(ب  ری عاره ، ھی نووسه)یم البلدانتقو(رتووکی  په  

ی  ب ئاماژه ری عاره نووسه  ی که وه ئه. ه)لفیداء بو ئه ر ئه د کوڕی عومه مه محه
 ی وه ر ئه به لهنت،  یه گه ی بوونی شاری موس دهیکوردستان کوردبوون و،  پکردووه

نت،  نیشتمانی کوردان داده خاک و  لهشک  به  ئراق به زیره و واوی جه ناوبراو ته
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وی  ئه  ی که مه رده و سه ، له زیره جه  له  شک بووه موس به  که  دا نییه وه گومانیش له
  . مدا ژیاوه ھه ی چوارده ده تای سه ره سه  له  ، که تدا ژیاوه

  
ی  وه وریا بوونه(رتووکی  پهی )521-520(  کانی ڕه الپه  لهتحو،  رجیس فه جه  

-575( کانی ڕه الپهبی و  زمانی عاره  به دا)1925- 1900کورد مژوویکی سیاسی 
غدا  به: ت ده زلول فهبی  ئه(: زمانی کوردی، نووسیوتی  بهمی  رگی دووه بهی )576
ناوی  )سی ده لمقه ئه(  که  زیره جه.  زیره ختی جه یش پایته-و، موس ختی ئراقه پایته
، ) بیعه ڕهدیار : ( ن مانه ئه  دا که  ر س ناوچه سه به ش ببوو ابه، دی لنا)قور عه(رمی  ھه
موس، ( بوون  مانه ک ئه دوا یه ک له یهان شیکانی خته پایته  و )دیاربکر(و  )دیار مضر(

  ).  کر ناسراوه دیاربه  مۆکه به د ئه ئامه  ، که)د و ئامه  رقه
،  یه)ری لعومه لکرمانی ئه باس ئه بو عه ددین ئه هھاب شه(ری  لعومه ئه زلول فهبی  ئه  

  واته بات، که ناوده  زیره ھی جه  موس به ئراق وختی  پایته  غدا به به  کاتک که
راق داناوه  جیا له ی به-ناوبراو موست  ئکدا  له، خۆ ناکرپایته کات ختی  موس

  کاتکیشدا که له! ئراقیش بت    ر به سهکاتیشدا شارکی  مان ھه  لهت ب  زیره جه
  نه  یه ھه  وه به عاره  به ندی پوه  موس نه  واته بت، که  زیره ختی جه موس پایته

  !  بووه شکی ئراق نه به  زیره جه  ئراق، چونکه  له  شکیشه به
  
  رمه ھه  بکردن له ره عه به(رتووکی  ی په)102(  ڕه الپه  مین، له د ئه حمه ئه حیم ڕه  

رتووکی  ی په)123(  ڕه الپه  ی بهستن پشت به  بهداو، )ز847-637کاندا  کوردنشینه
د  مه محه(سی  ده لمقه ب ئه ی مژوونووسی عاره)أحسن التقاسیم في معرفة االقالیم(

  که(پشتر ناوی موس خوالن : (ت دا، ده)ز998کر  بوبه د کوڕی ئه حمه کوڕی ئه
 ن و نۆژهوێ  ئه  یشتنه ب گه عاره  م که ، به بووه) رسیم ده –چت گون بووبت  پده
کان أسم الموصل خوالن فلما وصل العرب  - و ناویان نا موس  وه نیان کرده دا ئاوه

  ). بھا عمارتھم ومصروھا سمیت الموصل
 ر له به  وت که که رده سی بۆمان ده ده لمقه ئه ب ی عارهکانی مژوونووس پی قسه به  

و  سانی تر  ئه کهو  بووه ھه  و شاره ر بۆ شاری موس، ئه کو داگیرکه ب وه اتنی عارهھ 
ه  که ھا شاره روه ب دروستی کردبت، ھه ک عاره نه  یان دروستکردووه شاره   وات

 ده  که(  بووهی خوالن  که ناوهموست، به زۆرتر پن بت گوم  چی وه ر ئه به له 
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و  ی داناوه)خ(دا پیتی )گ(بری پیتی  سی له  ده لمقه ئه  ، بۆیه ا نییهبید عاره  له) گ(پیتی 
ب ھاتوون بۆ داگیرکردنی  م عاره ، به)رسیم ده –خوالن   به  گونی کردووه

  بۆ موس، واته  گۆڕیوه  وه ی کوردییه)نگو(  یان له که ناوی شاره تا ره سهو  که شاره
شیان  که ت ناوی شاره نانه تهکان  اک و مرۆڤهبکردنی خ عاره وی به ڕای ھه ره سه
  !  ب کردووه عاره به
  
تقریر  والیة الموصل(رتووکی  ی په)68(  ڕه الپه  یسی، له حمود قه ق مهزا هبدول عه  

البریطاني حول والیة الموصل  –لجنة عصبة األمم الخاصة بحل النزاع الترکي 
تی  ی ویالیه ی کشه وه سیۆنی توژینهکۆمی ڕاپۆرتی(  له  بریتییه  که) 1924-1925
موس(اوه و ناوبراو وهبی، ھاتووه بۆ عاره  ریگ ) :راق که خشه نهن  الیه  له  ی ئ
و  ره ، به پارزراوه)  گۆته(  له  و کراوه ئاماده) ی زایینی1173(ناوبانگ  خری به ئسته

. ی که ناو سنووره  تهو که تکریت ده  ، که وه بته کو تکریت درژ ده باکوور تاوه
  ، که وه بته بادان درژ ده تا عه  وه تکریته  ئراق له: تی ک گوتوویهڕخری  ئسته

  ). نداوی فارسی ر که سه  وته که ده
، شاری موس و  خری بۆ ئراقی کشاوه ئسته  ی که یه خشه و نه ی ئه گوره به  
،  بووه ھه  وه به عاره  به  ئراق و نه  به  نهکیان  یهندی پوهتی موس ھیچ  واوی ویالیه ته

ت  تایبه واوی خاک و نیشتمانی کوردن، به ته تی موس و شاری موس به ویالیه  بۆیه
ی  و شونه باکووری شاری تکریت، ئه  وته که تر ده کیلۆمه) 245(شاری موس   که
  . ھات پده وێ کۆتایی له  وه الی باکووره  بی له سنووری ئراقی عاره  که
  
الکورد وبالدھم عند (رتووکی  ی په)165(  ڕه الپه  د خۆشناو، له حمه کیم ئه دکتۆر حه  

می  رگی دووه ی به)208(  ڕه الپه  به ستن پشت به  بهداو، )البلدانیین والرحالة المسلمین
علی حبیبة، القاھرة، : األزدي، تأریخ الموصل، تحقیق(ب  ری عاره رتووکی نووسه په

گرنگترین   له  کک بووه وه یه می کۆنه رده سه  ر له موس ھه: (دا، نووسیوتی)1967
کی زۆر  یه ژماره  که  ی کردووه وه کیم باسی ئه ھا دکتۆر حه روه ھه.  )ی کوردی ناوچه

کو  ، وه و موس داوه    ر به سهکانی  موس و شارو دھاته  یان به کان ئاماژه ڕیده گه  له
  ).  ج بوون و نیشتمانی کورد ناویان بردووه شونی نیشته
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زید  ریا یه که بی زه شخ ئه(زدی  ب ئه ری عاره کانی نووسه ی بۆچوونه گوره به  
واوی کوردیی و  ته ، شاری موس شارکی به)زدی یاس ئه د کوڕی ئه مه کوڕی محه

ناوبراو شاری ری  نووسه  ، چونکه خاکی کوردستان بووه    ر به سهنیشتمانی کورد و 
  .  نیشتمانی کورد ناوبردووه  موسی به

  
الکورد وبالدھم عند (رتووکی  ی په)166(  ڕه الپه  د خۆشناو، له حمه کیم ئه دکتۆر حه  

رتووکی  ی په)196(  ڕه الپه  به ستن پشت به  بهداو، )البلدانیین والرحالة المسلمین
ی  ده کانی سه ڕیده گه: (ووسیوتیدا، ن) إبن حوقل، صورة األرض(ب  ری عاره نووسه

    ر به سهکانی  کتر باسی موس و شارۆچکهڕکی قووترو  یه شوه چواری کۆچی به
ی   له  ل که وقه ئیبن حه. یان کردووه- موسدا له)ی زایینی968/ ی کۆچی 358(سا  
  بریتین له  ، که ی بردووه و شاره   ر به سهی  ناوچه  ، ناوی یازده بووه) موس(  که شاره

  و یازده له  ی ده نزیکه  که  ی کردووه وه ل باسی ئه وقه ئیبن حه. دێ زاو شاره شار، قه
، خاکی  ممه کشه مرگ، شاری بازاڕی یه: ن مانه ئه  رمی کوردین که ھه  یه ناوچه

جبوون،  تیدا نیشته  ھاریجه کوردی شه  زا که کانی، شاری کفر عه ئازادو شارۆچکه
  ).   یا و فیشخاپور ل سه نگال، معه زید، باھدرا، خاپور، شه بایهقردێ، 

کی  یه م شارو ناوچه زدی، شاری موس ھه ب ئه ری عاره پی بۆچوونی نووسه به  
  ، چونکه شکی نیشتمانیی کورد و باشووری کوردستانه ی به که م خاکه کوردیی و ھه

    ر به سهی  شارو شارۆچکه  ی یازدهکۆ  له  که  کردووه وه ی به ر خۆی ئاماژه نووسه
ی زۆری  زۆربه  واته یان کوردین، که شارو شارۆچکه  ی ده پارزگای موس، نزیکه

ی زۆری دانیشتوانی موس  زۆربه  رمی موس کوردن، کاتکیش که دانیشتوانی ھه
  .  کوردستانه    ر به سهکی  یه شارکی کوردیی و پارچه  که شاره  واته کورد بن، که

  
القضیة (رتووکی  ی په)33-31(کانی  ڕه الپه  ھداوی، له لفه دکتۆر خالید سلمان ئه  

و ڕگات به  باره دا، سه)المستقبل -الواقع  –الکوردیة والحل المنشود التأریخ 
پناوی  کان له ئیسالمییه  ڕۆکی پۆژه کان و ناوه پشنیازکراوه  رناتیڤه لته ئه

خای   له  ڕوو که پشنیاری خستۆته  رسی کورددا، شازدهڵ پ گه کردن له ه مامه
ی زایینی )1920(ی سای  ی سڤره یماننامه ی په وه نوکردنه: (مدا نووسیوتی سزده
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 یاندنی ڕاگهڵ  گه بلکنرێ له  هتورکیا و  به) باشووری کوردستان(تی موس  ویالیه  که
  ). تورکیاداڵ  گه فیدڕای بۆ باشوور و باکووری کوردستان له

، کوردبوون و کوردستانیی  ی پکردووه ھداوی ئاماژه لفه دکتۆر خالید ئه  ی که وه ئه  
ش  که ته ندی ویالیه به شاری موسی مه  تی موس به کانی ویالیه واوی شاره بوونی ته

باشووری   تی موس به رو دکتۆری ناوبراو ویالیه نووسه  نت، چونکه یه گه ده
تی  مادامیش ویالیه. ک خاکن ریه ردووک ھه ھه   پی وایهبات و  ودهکوردستان نا

واوی خاکی  ته  واته ک نیشتمان بن، که ک خاک و یه موس و باشووری کوردستان یه
باشووری     ر به سهخاک و شاری کورد و   وه کانیه واوی شاره ته تی موس به ویالیه

  . کوردستانن
  
  زیری دادی ئراقی له دار و وه تمه مید، سیاسه بدولحه ریف عه زیز شه ر عه پارزه  

المسألة الکوردیة (رتووکی  ی په)67- 66(  کانی ڕه الپه  کاندا، له سته کۆتایی سای شه
کتر  یه  ی جیا له پرسی کورد، س قوتابخانه  ت به باره سه: (دا، نووسیوتی)في العراق

ی  قوتابخانه: م دووه. رمی ت یان فه وه ی ده نهقوتابخا: م که یه.  یه بدا ھه ھزری عاره  له
ت  باره سه. وتووخوازان ی پشکه ره ی به قوتابخانه: م سیه. رستی شۆڤینیستی په کۆنه

  تیاندا له سیاسه  له  وه ش لک جیاوازبن، ئه فه لسه فه  ر له گه م ئه م و دووه که ی یه وه به
کردنی پرسی  سته ی کورد و وابه وه ته ردنی نهنکۆی ک  ، که وه گرنه کده ک یه یه پرۆسه
  وه ھنته نکی یاسین ھاشمی بیانۆ ده یاند ڕاگه  له. ران ندی داگیرکه وه رژه به  به  کورده

  ندی ئیمپریالیزم، که وه رژه وا بۆ به ناڕه وتی ئراق به ی نه)إمتیاز(بۆ پدانی چیاوگی 
  ی لکردین که وه ی ئه شه ڕه ریتانیا ھه به ی هو ر ئه به لهناچاربووین،   ئمه: (ت ده

 ویالیه(موس مان  وته و چیاوگی نه ر ھاتوو ئه گه تورکیا، ئه  دات به ده) تی موس
  بینین که نا، ده الوه مان به یه شه ڕه و ھه ی ئه تی بانگشه خافه ر سه گه ئه). دان پنه

  به ر رانبه بهوت  پدانی نه  مپریالیزم بهئی  تکردنیان به کان بیانۆی خزمه داره تمه سیاسه
پارزن و  ھا کوردستان بۆ ئیمپریالیزم ده روه وه، ھه نه که لکاندنی کوردستان پاکده

  .  )نن م داده که تی یه می خزمه رھه به  م به تی دووه خزمه
زیری ئاشتیخوازی ئراقی نووسیوتی، کوردبوون و  وه  رو کۆنه نووسه  ی که وه ئه  

تی موس  کانی تری ویالیه کوردستانیی بوونی شارو پارزگای موس و شاره
زیز  ب عه تی ئاشتیخوازی عاره سایه و که وره ری گه نووسه ی وه ر ئه به له. نت یه گه ده
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کاتک . بات کوردستان ناوده  تی موس به ی خۆی ویالیه که پی نووسینه ریف، به شه
ک  ک خاک یان یه یه) باشووری کوردستان(ن تی موس و کوردستا ویالیه  که

باشووری     ر به سهتی موس، شاری  کانی ویالیه واوی شاره ته  واته نیشتمان بن، که
  . یشن-کوردستان

  
ة (رتووکی  ی په)308(  ڕه الپه  لهیی،  نروهتۆفیق ر  ته لی ته عهدکتۆر    الحیاة السیاسی

دا، )905(  ژماره  موس، له ی ڕۆژنامه: (دا نووسیوتی)1927-1908 في کوردستان
تیایدا   که  ی کردووه و یاداشته ، باسی ئه رچووه دا ده)10.11.1924( وتی ڕکه  له  که

ی ز گه ڕه له  تی موس کوردن، که زۆری دانیشتوانی ویالیه  ره ی ھه زۆربه:  ھاتووه
ر  سهتورک  کورد و  که  وه کردۆته نه  وه ختی له ندیش جه تمه ک تایبه ت یه نانه ته. ئارین

دام . نخۆ ربه سهکی ز گه ڕهتی عوسمانیدا  وه ده  له کان کورده. ن وه ته ک نه یه   به ما
  کوردک چییه  تاکه  ، بۆیه وه شانده وه کانیش کۆمکاری ئیسالمییان ھه تورکه

ستکی  ھه بهکان  کورده  تی تورکیدا بژیت، بۆیه سه ژر ده ناکات له  وه زووی ئه ئاره
  داواکارییه  ن، که که ر ده کانی بیارده وه ته ی نه ه کۆمه  داوا له  وه رزه یی به وه ته نه
ی  کانی تر مافی چاره وه ته کو نه روه ، ھهرچاو بگرت و به کورد له  واکانی ڕه

ی  وه ر تۆفیق نووسیوتی، بوکردنه ته لی ته ر عه نووسه). کورد  خۆنووسین بداته
دانانکی  ی ڕۆژنامه ن الیه  لهکان  ی کورده و یاداشته هئ دانپ ،وای ڕه و ڕاستموس 

تی  ی زۆری دانیشتوانی ویالیه کان زۆربه کورده  ی که وه به  بییه کی عاره هی ڕۆژنامه
  .ھنن موس پکده

کی  یه یاننامه به  موس، که ی ڕۆژنامهکو  کی وه هی ڕۆژنامه  ی که وه ی ئه گوره به  
زۆری   ره ی ھه کان زۆربه کدا ھاتبت کورده یاننامه به  و له وه کوردی بوبکاته
رگیز  ھه  بوایه نه ڕاستی  وه ر ئه گه ک ئه الیه  ھنن، له تی موس پکده دانیشتوانی ویالیه

  وه کی تریشه الیه  ، له وه کرده ده ی بونه ته و بابه شتکی له  بییه عاره  نامهڕۆژو  ئه
،  هو  کوردهن  الیه  تی موس له زۆری دانیشتوانی ویالیه  ره ی ھه پکھنانی زۆربه

واوی  ته ش به که ته ویالیه و  کوردهخاکی   ته و ویالیه خاکی ئه  نت که یه گه ده  وه ئه
کو  کی وه هی ڕۆژنامهن  الیه  له  یه یاننامه و به ی ئه وه بوکردنه.  کی کوردستانه یه پارچه

  ی که وه رئه سه کانیش کۆکن له به عاره  خات که رده ده  وه موس، ئه ی ژنامهڕۆ
تی  بت ویالیه ر ده ھه  کوردن، بۆیه  که ته زۆری دانیشتوانی ویالیه  ره ی ھه زۆربه
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کانیش  به کوردستان بت، مادام عاره    ر به سهتکی کوردیی و  موس ویالیه
ی  که زۆری دانیشتوانه  ره ی ھه زۆربه  نن که پدادهوا دانی هڕو  ڕاستکی  یه شوه به

  . کوردبن
  
  یی له وه ته نه ئایینی و وشی ڕه(رتووکی  ی په)42(  ڕه الپه  میران، له شاد ڕهدکتۆر   

ی کوردستان  داگیرکردنی ناوچه  ت به باره سه(: ، نووسیوتی)کوردستاندا
) الزری لبه ئه(م  ی نۆیه ده وونووسی سه، مژ وه موسمانانه ن الیه  له) کان کوردییه(

ی درینی گرت،  د شاری ئورمییه رقه ی کوڕی فه عوتبه) ز639(سای : تی نووسیویه
  ). کانی کوردانی گرت موو قه ھه موس ومان سایشدا  ھه  ر له ھه
 کوردبوون والزری نووسیوتی،  لبه ب ئه مژوونووسی ناوداری عاره  ی که وه ئه  

مژوونووسی ناوبراو باسی  ی وه ر ئه به لهنت،  یه گه انتیی شاری موس دهکوردست
شاری ورم،  دا ھاتوون و)ز639(سای   یسالم لهمیلیشیاکانی ئ  که  ی کردووه وه ئه

ر  کو داگیرکه م وه وان ھه ئه  واته ، که کانی کوردیان داگیرکردووه موو قه ھه موس و
  . دا و ناوچانه له  بووه ب بوونی نه م پشتر عاره ھه دا ھاتوون و و ساه له
  
تحدید حدود إقلیم (رتووکی  ی په)13(  ڕه الپه  زا تۆفیق تایب، له دکتۆر جه  

د بن  مه محه(رتووکی  ی په)164(  ڕه الپه  ی بهستن پشت به  به، ودا)کوردستان العراق
ی  و ناوه ئهئراق : (ووسیوتیدا، ن)لماوردی، األحکام السلطانیة سری ئه لبه بیب ئه حه

ی  دیسه حهدرژایی   به  وتکه.  ایی ب چیاو دۆهڕاستی  که خاکه  چونکه  لنراوه
تی قادسیه خۆرھه  پانی له  به، و ه- بادان عه تا  وه ه- موس وه ه- لوان تا حه  وه  .(  

) لماوردی سری ئه لبه بیب ئه د بن حه مه محه(  به عاره  ره و نووسه ئه  ی که وه ئه  
ر  به لهنت،  یه گه کوردستانیی بوونی شاری موس ده کوردبوون و،  باسیکردووه

دووری   وته که تر ده کیلۆمه) 54(ی  نزیکه)  دیسه حه(وکرد  ی نه شارۆچکه ی وه ئه
الی   ری ناوبراو سنووری ئراق له بۆچوونی نووسه  به  ووه له  شاری موس، که

  .ۆتایی پدتک  وه باکووریه
  
دیدی   کورد له(رتووکی  ی په)19(  ڕه الپه  رھاد پیرباڵ، له ر دکتۆر فه نووسه  

-1304(  تهوتو غریبی ئیبن به جوگرافیناسی مه: (دا نووسیوتی) وه کانه تناسه ھهڕۆژ
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کانی موس،  دا شاره مه هرد و سه له  کا که ده  وه ، باسی ئه ی زایینی ژیاوه)1369
  ).  ند شارکی کوردنشین بوونه نگال چه شه ماردین و

، کوردبوون و  باسیکردووه  توته غریبی ئیبن به بی مه جوگرافیناسی عاره  ی که وه ئه  
 ی وه ر ئه به لهنت،  یه گه نگال و ماردین ده کانی موس، شه کوردستانیی بوونی شاره

کانی موس،  مادام شاره. تبا شاری کوردنشین ناوده  به  و شارانه ئه  تووته ئیبن به
خاکی     ر به سهشاری کوردیی و   واته نگال و ماردین شاری کوردنشین بن، که شه

له ت  ال عزه حمودی مه کو مه روه ب ھه ی عاره تووته ئیبن به  ت که تایبه کوردستانن، به
 ورد لهی ک یخوازانهڕزگاری  وه جوالنه(رتووکی  رگانی په کی وه پشه ی )17(ڕه  الپه

پۆفیسۆری (نووسینی   له  که دا،)سیاسی و تی وایه ته یی نهخۆ ربه سها بۆ باتید خه 
سای   له  کانی خۆیدا که یاداشته  ، له تووته ئیبن به،  ه)پاڤیچ ڕادۆڤانیۆگۆسالڤی 

 که: (ت دهدیمۆگرافیای شاری موس  باری  ت به باره سه، تی دا نووسیویه)1334(
ندێ  ھه ،بوو بی نه ره کرد که عا یان ئه زمانک قسه  ی به که که چوومه موس خه 

  لمن که یسه ی ناوبراو، ده واھی دانه و گه ئه ).کرد خو ئه خزانیش گامشیان به
  .  بیش بووه شارکی عاره  و نه بی تدابووه عاره  نه  شاری موس شارک بووه

  
دا، )االکراد االساطیر والثورات والحروب(وکی رتو ی په)55(  ڕه الپه  کی، له بیل زه نه  

تی  ریتانیا بیاری لکاندنی ویالیه به: (تی موس نووسیوتی ویالیه  ت به باره سه
ه کۆمه  ی له- موس ک له ریه ھه  رگرت، که کان وه وه ته ی نه  ) ،زگاکانی موسپار

سرا بۆ  غداو به کانی به ته ڵ ویالیه گه ، له وه گرته ده) سلمانی رکوک و کهولر،  ھه
کی چیایی  یه ش ناوچه مه ریتانی، به ژر چاودری به ک وت له زراندنی یه دامه

کان  کو ئینگلیزه روه ھه  وره وتنی گه ختی چو توانای پشکه دارودره  ند به مه وه ده
  ).لکنرا  وه تی ئراقه وه ده  ی کوردستانی ئراق، به ناوچه  ن به به ناوی ده

، کوردستانتیی و کوردتیی  کی باسیکردووه بیل زه ب نه ری عاره نووسه  ی که وه ئه  
 زگاکانی موسر، که ، ھه)دھۆک+وا ینه نه(پارمانی ده ولت،  یه گه رکوک و سلر  به لهن

  له  ی که و پارزگایانه تی موس له ویالیه  کات که ده  وه کی باسی ئه بیل زه نه ی وه ئه
کوردستانی   له  یش بریتییه- تی موس ناوی بردوون پکدت و، ویالیه   وه ره سه

واوی  ته  واته تی موس کوردستانی ئراق بت، که ویالیه  ئراق، کاتک که
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    ر به سهپارزگای شار و ،  وه ه-پارزگای موس  به  که ته ویالیه    ر به سهپارزگاکانی 
  . ن)ردستانباشووری کو(کوردستانی ئراق 

  
االکراد تأریخ شعب وقضیة (رتووکی  ی په)35(  ڕه الپه  دین، له د تاجه حمه ئه  

می  که نگی یه جه  کاتک که: (باشووری کوردستان، نووسیوتی  ت به باره دا، سه)وطن
ھیچ   ی که وه ڕای ئه ره ردی زۆریان بینی سه تی و ده ینه کان مه دا، کوردهڕوویجیھانی 

ڕی  ی شه ره ردوو به ھه  کان له کورده  م خه بوو، به نه  وه نگه و جه کیان به هیندی پوه
ی  یماننامه دوای په. یشت شداربوون و زیانکی زۆریان پگه فقازیی و ئراقیدا به قه
شکی  ش به مه ر ئراق، به سه  ناوبانگ، پارزگای موس خرایه به) سایکس پیکۆی(

ی  ھا نیوه روه متر بوو، ھه گکی که چاره  له  بۆ ئراق که  وه کوردستان گواسترایه
  ). ر ئران سه ی تریش له وه و ئه وه ڵ تورکیا مایه گه زۆرتری له

کات، کوردبوون  دین باسی ده د تاجه حمه بی میسری ئه ری عاره نووسه  ی که وه ئه  
ری ناوبراو باسی  نووسه ی وه ر ئه به لهنت،  یه گه و کوردستانتیی شاری موس ده

) 1916(ی سای )سایکس پیکۆ(ی  یماننامه شاری موس دوای په  کات که ده  وه ئه
وه به   وه ئراقه  زۆر به دا به)16.12.1925( وتی ڕکه  له(ر ئراق  سه  ته زۆر خرا

شکی کوردستان  لکاندنی پارزگای موس به  کات به ش ده وه باسی ئه  وه، ) لکنراوه
شک  شار و پارزگای موس پشتر به  که  یه وه ش مانای ئه مه ر ئراق، ئه هس  خرایه
  .    خاکی باشووری کوردستان  له   بووه

  
االکراد تأریخ شعب وقضیة (رتووکی  ی په)85(  ڕه الپه  دین، له د تاجه حمه ئه  

ڕی  دوای شه: (، نووسیوتینیشتمان و خاکی کوردان  ت به باره دا، سه)وطن
  ی که یه وشوه ر ھات، به سه کان گۆڕانکاری به دران بارودۆخی سیاسی کوردهچا

ری  روه ستی سه ژرده  وته رمی کوردیی که ر سی ھه سه ی دوو له نزیکه
ۆ  ولر، موس و دیاربه کانی ھه ناوچه  ک له ریه کی تر ھه واتایه  کان، به عوسمانییه کر ب

  ).  وه نهئران جیابوو  له  تایه تا ھه ھه
کانی  دین نووسیوتی، شاره د تاجه حمه ر ئه نووسه  ی که و بۆچوونه ی ئه گوره به  

خاکی باشووری کوردستان     ر به سه کر شاری کوردیی و ولر و دیاربه موس، ھه
ڕی  وودانی شهڕ  ر له پشترو به  کات که ده  وه ر باسی ئه نووسه  ، چونکه بووینه
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تی  رکردایه سه  کان به عوسمانییه  ی نوان تورکه)23.8.1514( وتی ڕکه  چادران له
تی شا ئیسماعیلی  رکردایه سه  کان به وییه فه سه  فارسه و م که لیمی یه سوتان سه

کان و  نجامی پشتیوانی کورده ئه  کان له وتنی عوسمانییه رکه م دوای سه ، بهوی فه سه
کری  ولر، موس و دیاربه ھهر س شاری  ھه کان، وییه فه سه  وتنی فارسه ژرکه

ر سنووری  سه  و خرانه وه وی جیاکرانه فه تی سه وه ده  کوردیی و کوردستانیی له
  . تی عوسمانی وه ده
  
ک  یه ند وانه چه(رتووکی  ی په)44- 43(  ڕه الپه  فا، له ر مسته ر عومه روه قیب سه نه  
ساڵ   ده ش سه ی شه نزیکه: (نووسیوتی دا،)ر مژووی کوردستانی باشوور سه له
کانیدا  نووسینه  کک له یه  لدون له ب ئیبن خه ناسی عاره ریش، زانای کۆمه و به مه له

ت  و ده کو ئه روه ھه  ، چونکه د کردووه چیای کوردان ناوزه  مرینی به چیای حه
  ).ری چیای ناوبراو کورد بوون وروبه ی دانیشتوانی ده زۆربه

لدون نووسیوتی، کوردستانتیی و  ب ئیبن خه ناسی عاره کۆمه  ی که وه ئه  
  زۆرتر له  شاری موس به  نت، چونکه یه گه واوی پارزگای موس ده کوردتیی ته

میان  ی دووه وه ئه  کحول که مرین و مه باکووری چیای حه  وته که تر ده د کیلۆمه سه
نزیک   مرین له ی چیای حه وه دوای ئه  چونکه،  مرینه ی چیای حه ر درژکراوه ھه

کحول  مرین بۆ مه بت، ناوی چیای حه ده  دیجله ڕووباری  تحه ی فه شارۆچکه
  . گۆڕت ده
  
سلنی زۆتان دیپلۆماتی  ره په( ژر ناوی لهکدا  یه دیمانه  عروف، له مه ئوف ڕهۆ  ھه  
ۆ  یه ستگهو  م ووت بووین که که نگاری و دۆستی کورد یه ھه کی رادیۆمان نارد ب

  کوردستانی نوێ، ژماره ی ڕۆژنامهی )11-10(کانی  ڕه الپه  له  دا، که)کوردستان
سلنی زۆتان  ره ، په وه ته دا بوکراوه)4.2.2011( وتی ڕکهینی،  ھه ڕۆژیی )5386(

دا ده وه  له کی کوردستانی نومی پرسیار ) :راقدا  گه لهوهڵ ئن زۆر ماندی پ
بواری  تی له تایبه ، به وه مه رزبکه نگاریاو ئراق زۆر به ھه ندی پوهتوندبوو، توانیم 

  ئراق، له  کرد له ده نگاریا کاری کۆمپانیاکانی ھه  کی زۆر له یه  ژماره ئابووریدا، به
ردانی  رکوک و موس، خۆم سه ولر، که کانی ھه شاره  مان جۆر له ھه کوردستانیش به

ندین  نگاریا، چه ی ھه وه ره تی ده زاره بیاری وه  ند جارک به ردستانم کرد، چهکو
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رۆک  سه  مان بهندی پوهھا  روه ھه. ی زانکۆی موس رتووکخانه په  ته رتووکمان داوه په
  ). بووه ھه  وه کانی کوردستانیشه تییه یه کان و کۆمه ئایینییه  کالنه

سانی   لی کورد، له نگاری و دۆستی گه تی ناسراوی ھهسلنی زۆتان دیپلۆما ره په  
کانی  ئاشکرا شاره  غدا، به به  له  ی بووه که دا باوزی ووته)1986-1890(نوان 

بۆچوونی   به  بات، بۆیه س شاری کوردستانی ناوده  رکوک و موس به ولر، که ھه
ر  سهکی گرنگی  یه و پارچهشاری موس شارکی کوردی   نگارییه ھه  و دیپلۆماته ئه
  .  خاکی باشووری کوردستانه    به
  
رکانی سوپای  رۆکی ڕاکردووی ئه جی، سه زره ڵ خه یسه ریم فه بدولکه نزار عه  

ناوی  کی به تایه پالنی کۆده  دا)27.4.1996(  ن بووه له ئورده  له  ، کاتک کهئراق
برج بابل، / ئراقدا  ی گۆڕینی ڕژم له ر کردار سه ک له یه وه ی بابل لکۆینه میناره(

کانی  ریکییه مه ئه  ش به و، پشکه دا نووسیوه)دراسة عن عملیة تغییر النظام في العراق
جی  زره خه. دام پناوی ڕووخاندنی ڕژمی سه ن له ی پشتیوانی لبکه وه بۆ ئه  کردووه

م چاالکن و  رده ھه  سوننه بی عاره: (دا نووسیوتی)ی بابل میناره(کی  یه  ڕه الپه  له
یی و  ره م و به ست سته ده وانیش به ، ئه یی و ئایینییان دیاره وه ته ی نه ئاراسته

م  ، به و ڕژمه ست ئه ده ن له که ڕی ڕزگاربوون ده نانن، چاوه ده  وه کانی ڕژمه پیاوه
تگرتنی  سه ده  له  یه ھه  تییان ڕه ترسی بنه کاتی ڕووخانی ڕژمدا گومان و مه له

  یه ترسییان ھه ھا مه روه نگری ئرانن، ھه وان الیه ئه  که) کان شیعه(کان  باشوورییه
  ).  رکوک ردوو شاری موس و که ھه  کان له چاوبینی کورده له 

راگرتنی  سه ست به ده کان له نیازی کورده جی له زره ترسی خه موو شتک مه ھه ر له به  
،  و دوو شاره بۆ کوردستانی بوونی ئه  کی تره یه گه رکوک به و که کانی موس شاره

کانی خۆی ڕزگار  داگیرکراوه  وت خاک و شاره یه نیا ده نیاو ته کورد ته  چونکه
.  شی نییه و توانایه ئه  کانی تر بدات که وه ته الماری خاک و شاری نه ک په ، نه وه بکاته

 واوی تهبی  ترسی عاره کو مه کان، به عسییه جی و به هزر ترسی خه نیا مه ک ته دواتر نه
زۆر  تیدا به  ی که و شونانه بۆ ئه  وه ڕته کورد بگه  که  هبیش وتانی تری عاره

وه ده ،  رکوک، موس، دیاله که: کو کانی وه بکراوه عاره به   و، شارو شارۆچکه رکرا
،  گه خمور، دیبه ، مه په ته ره سان، قه ، جه هعدی وال، سه له بان، جه ، شاره دره قین، به خانه

  .  ر باشووری کوردستان سه  وه ر و زوممار بخرته عفه له نگال، ته راج، شه گو، قه
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 م هپنجشی  کانی به  رچـاوه سه
  ):کـــان  بییه عاره و ئراقی  نامه گه به(
  

1- Ethnic Cleansing Documents in Kurdistan–Iraq Part Two 
Kurdistan-Kirkuk 2004. 

و  یي  عمر، سیروان کاکه  محمد، دکتۆر محمد عبدالله ئیسماعیلدکتۆر خلیل  -2
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   . 1997 ، سویدڕۆژنی  مه ی چاپه کوردی، بنکه
ة  دکتۆر شاکر خه -4 سباک، الکورد دراسة جغرافیة أثنوغرافیة، دار العربی

  . 2005لبنان  –للموسوعات، بیروت 
الطبعة والبشریة،  الطبیعیة  سباک، العراق الشمالي دراسة لنواحیه دکتۆر شاکر خه -5

  . 1973 العراق - مطبعة شفیق، بغداد،  االولی، ساعدت جامعة بغداد في نشره
یی، رد وتوضیح، مجلة کوردستان المجاھدة، مجلة سیاسیة  باوکی مازیار ئاکره -6

جامعة تصدر عن مکتب الفرع الثالث للحزب االسالمي الکوردستاني، السنة الثالثة، 
  .1993العدد الثالث، شباط 

 چاپ وزگای  کوردستان، ده کورد وکی تأریخی  یه کی، خوسه مین زه د ئه مه محه -7
  .  2000باشووری کوردستان  –م، چاپی نوێ، سلمانی  رده خشی سه په
  .   1959د تۆفیق وردی، کوردستان المناضلة  مه محه -8
ل خمسة ب یوسف، حدود کوردستان الجنوبیة تأریخیا وجغرافیا خالقیعبدال -9

 –االف عام وما ترتب علی إلحاقھا بالعراق، الطبعة االولی، مطبعة شڤان، سلمانی 
  .       2005جنوب کوردستان 

حمود عیسا، القضیة الکوردیة في العراق من االحتالل البریطاني  دکتۆر حامد مه - 10
    .2005، مکتبة مدبولي، مصر، الطبعة االولی 2004- 1914الی الغزو األمریکي 

فیای عه ما تیۆرییه ، بنهبدول عهبات  خه - 11 ری کوردستانی باشور،  سکه کانی جوگرا
  .   2001باشووری کوردستان  –ی تیشک، سلمانی  چاپخانه
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الدین النقشبندي، الکورد و کوردستان ترجمة بحث  اللواء الرکن محمد نجم - 12
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،  وه بییه ی عارهئراق  تی موس به کانی لکاندنی ویالیه الم ناوخۆش، ھۆکاره سه - 16
  . 2000باشووری کوردستان  –ولر  ی ژیان، ھه م، چاپخانه که چاپی یه

ولی، بیسان للنشر مازن بیالل، المسألة الکوردیة الوھم والحقیقة، الطبعة اال - 17
  . 1993 لبنان –والتوزیع واالعالم، بیروت 
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  .  2003 جنوب کوردستان –ولر  الطبعة االولی، مطبعة وزارة التربیة، ھه
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 باشووری کوردستان –م، سلمانی  که ، چاپی یه) کی مژوویی سیاسییه یه وه لکۆینه(

2002 .  
ی کارۆ،  ند تۆمارکی مژووییدا، چاپخانه چه ر، کورد له نوه یوان ئازاد ئه که - 20

  . 2005 باشووری کوردستان –سلمانی 
التأخي، ). 17.7.2005(، االحد )4536(سالم العبودي، جریدة التأخي، العدد  - 21

  . جریدة رسمیة للحزب الدیموقراطي الکوردستاني
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ی ستراتیژیی  وه ری لکۆینه نته سه  رزییه وه ، گۆڤارکی)44(ی ستراتیژی  وه لکۆینه

  . کات ریده کوردستان ده



783 شاری موس  ییکوردستانتمژووی                                                 

 www.kdp.info.com. دکتۆر باھۆز جۆمی - 23
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  .   2006 جنوب کوردستان –في االتحاد الوطني الکوردستاني، سلمانی 
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  . کات ریده ده
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  . 2002جنوب کوردستان  –ولر  وزارة التربیة، ھه

، 1999، سای )4(  رکوک، ژماره یدی، گۆڤاری ھاواری که ھمی ھوه فه - 65
  .کات ریده رکوک ده که ڕۆشنبیریندی  ، ناوه گشتییه ڕۆشنبیرییو    ڕامیاریگۆڤارکی 

رحان، الکورد االیزیدیون في إقلیم کوردستان، من منشورات  دنان زیان فه عه - 66
  .      2004جنوب کوردستان  –یجیة، سلمانی مرکز کوردستان للدراسات االسترات

نوان  تی عوسمانیدا له وه می ده رده سه رکوک له  گۆران ئیبراھیم ساح، که - 67
وه مدی، له  خشی حه زگای چاپ و په ی زاییندا، ده1909-1876سانی  کانی  بوکرا

  .  2007باشووری کوردستان  –، سلمانی )ک. ن. ی(بی بیرو ھۆشیاری  کته مه
  م به که نگی جیھانی یه بانی، باشووری کوردستان پاش جه دکتۆر نوری تاه - 68
ی )56(  ، ژماره ی ئاونه نامه فته ، ھه)م که شی یه به(  تی ئراق لکندراوه وه ده

،  گشتییه  ڕامیاریکی  هی ڕۆژنامه،  ئاونه). 13.2.2007( وتی ڕکه،  ممه سشه
  . کات دهری ده  کۆمپانیای ئاونه

، ترکیا تؤکد أنھا تلقت ضمانات )www.kdp.info(ڕی  گڤان مزوری، ماپه سه - 69
،  ممه شه ڕۆژی  لهأمریکیة بشأن إنسحاب القوات الکوردیة من کرکوک والموصل، 

  . ریگرتووه هو  وه بییه ی عاره)الشرق االوسط( ی ڕۆژنامه  ا له)12.4.2003( وتی ڕکه
  بات، ژماره خه ی ڕۆژنامه،  کانه موو پکھاته تاریق ھاشمی، موس شاری ھه - 70

کی  هی ڕۆژنامهبات،  خه). 24.2.2008( وتی ڕکه،  ممه کشه یه ڕۆژیی )2771(
  .  ئۆرگانی پارتی دیموکراتی کوردستانه  یه انهڕۆژ  ڕامیاری
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  عسدا، له کانی به نامه گه به  له نڕاگواستعریب و  ج، ته ره تیف فاتح فه له - 71
 -، باشووری کوردستان )ک. ن. ی(ی بیرو ھۆشیاری  کانی نووسینگه بوکراوه
  . 2004سلمانی 

  . لبنان - المنجد في اللغة واالعالم، الطبعة الثانیة عشر، دار المشرق، بیروت  - 72
تان الجنوبیة، علي سیدو الگوراني، من عمان الی عمادیة أو جولة في کوردس - 73

  . تقدیم الدکتور سعد أبو دیة، جامعة الیرموک
  .  1994، سوید، ئابی خۆ ربه سهتکی کوردی  وه تی و ده کامیل ژیر، کوردایه - 74
ب،  می ھرشی عاره رده سه  ڤیچ الزاریف، کوردستان له میخائیل سیمیۆنه - 75

 ی ڕۆژنامه، )ورامی ژار ھه ھه(رگانی  وه م، له  شی سیه به –کان  غۆله و مه تورک
بات،  خه. 5، ل)26.6.2008(  وتی ڕکهممه،  پنجشه ڕۆژی، )2891(  بات، ژماره خه

  .  ئۆرگانی پارتی دیموکراتی کوردستانه  یه انهڕۆژ  ڕامیاریکی  هی ڕۆژنامه
م، چاپی  رگی دووه نفال، به و ئه ھر ژه بای شه ڕهحمود،  ریم مه که بدول عه - 76
 چاپ ورتیی گشتیی  به ڕوه به – ڕۆشنبیریتی  زاره کانی وه بوکراوه  ، لهم که یه

  .      2004باشووری کوردستان  –، سلمانی  وه بوکردنه
، )م که شی یه به(زای موس  قه  ب کردن له ره عه رزانی، به ولود مه دشاد مه - 77
بارزان،  .)7.9.2008( وتی ڕکه،  ممه کشه یه ڕۆژی، )83(  ی بارزان، ژماره نامه فته ھه
  . چت رده ولر ده ھه –باشووری کوردستان   یه لهخۆ ربه سهکی گشتیی  یه نامه فته ھه
-1918ی موس  له سه ، کرۆنۆلۆژیای مه مال ئۆڤه پرۆفیسۆر دکتۆر میم که - 78

ی موکریانی، چاپی  وه بوکردنه چاپ وزگای  الم ناوخۆش، ده رگانی سه ، وه1926
   .2000ولر  ھه –بات، باشووری کوردستان  ی خه م، چاپخانه که هی

دا، ز گه ڕهناو پاکتاوکردنی  رکوک له عید سۆفی، پارزگای که د سه مه محه - 79 یی
          .2003سلمانی  –م، باشووری کوردستان  رھه ی به چاپخانه

وستی  دن ھهکر جینۆسایدو ئیباده کورد وزیز سورم،  ژار عه ر ھه پارزه - 80
ی موکریانی،  وه و بوکردنه وه زگای توژینه م، ده تی، چاپی دووه وه یاسای نوده

  .  2006باشووری کوردستان  –ولر  ، ھه رده روه تی په زاره ی وه چاپخانه
وتارکی   ه کۆمه  کوردستان له کورد وکر،  بوبه د عوسمان ئه حمه دکتۆر ئه - 81

 چاپ وزگای  م، ده که ی ئازاد عوبد ساح، چاپی یهرگان مژووییدا، وه
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 –، باشووری کوردستان  رده روه تی په زاره ی وه ی موکریانی، چاپخانه وه بوکردنه
   . 2005 ولر ھه
، الطبعة االولی، 1925-1900تحو، یقظة الکورد تأریخ سیاسي  جرجیس فه - 82

تحو،  رجیس فه جه+  2002ن جنوب کوردستا –ور  مطبعة وزارة التربیة، ھه
رگانی  م، وه رگی دووه ، به1925- 1900ی کورد مژوویکی سیاسی  وه وریا بوونه

و  وه زگای توژینه ی خانی دھۆک، ده م، چاپخانه که ن جاف، چاپی یه سه حه
    .2009ی موکریانی، باشووری کوردستان  وه بوکردنه

ز، 847-637کاندا  کوردنشینه  رمه ھه  بکردن له هر عه مین، به د ئه حمه ئه حیم ڕه - 83
 –م، باشووری کوردستان  که ی تیشک، چاپی یه ندی کوردۆلۆجی، چاپخانه به مه

  . 2008سلمانی 
تقریر لجنة  یسی، والیة الموصل حمود قه ق مهزا هبدول مراجعة وتحقیق عه - 84

-1924والیة الموصل  البریطاني حول –عصبة األمم الخاصة بحل النزاع الترکي 
 –، جنوب کوردستان نج ڕه، مطبعة )کوردۆلۆجی(، مرکز الدراسات الکوردیة 1925

  . 2009 السلیمانیة
د خۆشناو، الکورد وبالدھم عند البلدانیین والرحالة  حمه کیم ئه دکتۆر حه - 85

، دار الزمان للطباعة والنشر )میالدي 1229- 846/ھجري 626- 232(المسلمین 
   . 2009 سوریا –، الطبعة األولی، دمشق والتوزیع

 –ھداوی، القضیة الکوردیة والحل المنشود التأریخ  لفه دکتۆر خالید سلمان ئه - 86
دمشق  –المستقبل، دار االوائل للنشر والتوزیع، الطبعة االولی، سوریا  –الواقع 
2006 .  

عة، مطبعة مکتب ریف، المسألة الکوردیة في العراق، الطبعة الراب زیز شه عه - 87
  . 2004 االعالم المرکزي لالتحاد الوطني الکوردستاني

، 1927- 1908 الحیاة السیاسیة في کوردستانیی،  نروهتۆفیق ر  ته لی ته عه - 88
لی بۆتانی، الطبعة  تاح عه بدولفه حسین ئیبراھیم دۆسکی، مراجعة دکتۆر عه ترجمة ته

طباعة والنشر دھۆک، باشووری دھۆک، دار سپیز لل - األولی، مطبعة خاني 
  . 2007کوردستان 

م،  که کوردستاندا، چاپی یه  یی له وه ته نه ئایینی و وشی ڕهمیران،  شاد ڕهدکتۆر  - 89
  . 1993سوید  –نسوور، ستۆکھۆم  ی مه چاپخانه
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زا تۆفیق تایب، تحدید حدود إقلیم کوردستان العراق، من منشورات  دکتۆر جه - 90
سلمانی  –توعیة في االتحاد الوطني الکوردستاني، جنوب کوردستان مکتب الفکر وال

2004 .  
م،  که ، چاپی یه وه کانه تناسه ھهڕۆژدیدی   رھاد پیرباڵ، کورد له دکتۆر فه - 91
  .2006ولر  ھه –ی ئاراس، باشووری کوردستان  وه بوکردنه چاپ وزگای  ده

، المشرف علی )8(ات والحروب، العدد ، االکراد االساطیر والثورکی بیل زه نه - 92
   . 1991 یرانی مال الغیطاني، طبعت بمطابع دار إخبار الیوم، حوزه التحریر جه

دین، االکراد تأریخ شعب وقضیة وطن، الدار الثقافیة للنشر، الطبعة  د تاجه حمه ئه - 93
  . 2001القاھرة  –االولی، دار النصر للطباعة االسالمیة، مصر 

ر  سه ک له یه ند وانه چه ربازی، کۆلیژی سه -   رگه پشمه کاروباریتی  هزار وه - 94
  . فا ر مسته ر عومه روه قیب سه کردنی نه مژووی کوردستانی باشوور، ئاماده

نگاری و دۆستی کورد  ھه سلنی زۆتان دیپلۆماتی ره عروف، په مه ئوف ڕهۆ  ھه - 95
 ی ڕۆژنامهۆمان نارد بۆ کوردستان، ادیڕکی  یه وستگه  وت بووین کهم  که یه

-10، ل)4.2.2011( وتی ڕکهینی،  ھه ڕۆژیی )5386(  کوردستانی نوێ، ژماره
کتیی نیشتمانیی  ، یه یه انهڕۆژ  ڕامیاریکی  هی ڕۆژنامهکوردستانی نوێ، ). 11

  .کات ریده کوردستان ده
ی بابل  میناره( ات پالنی کۆدهجی،  زره لخه ڵ ئه یسه ریم فه بدولکه نزار عه - 96

برج بابل، دراسة عن عملیة / ئراقدا  ر کرداری گۆڕینی ڕژم له  سه ک له یه وه لکۆینه
ن نووسیوتی و  ئورده  له  دا)27.4.1996(وتی  ڕکه  له  ، که)تغییر النظام في العراق

   . ووهرگرت دادگای دانمارک وه  م له و پالنه ک له کۆپییه.  کانی داوه مریکییه ئه  به
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) 750(یان  ژماره ،)کان نامه کوردییه گه به(  ، واتهم  شه شی شه کانی به نامه گه به  
،  مژوونووس  زۆر له.  هکارھاتوو یان بۆ به رچاوه سه) 437( و تکا یه نامه گه به

 واوی شاری موس به رانی کورد ته نووسه و تیک ، پۆله  ڕیده ، گهجوگرافیناس
ه ھه. ن به دهکی باشووری کوردستان ناو رزگایهکو پا ی یان وهیشارکی کورد    شیان

کوردستان باشووری شکی  به  ی یان بهیتکی کورد ویالیه  تی موس به ویالیه
کوردستان   به  دیجله ڕووباریتی  ناری خۆرھه کهنیا  ته  یه ی واش ھهھ. ن به ناوده

 و ڵ ھاتن گه ب له عاره  ی که وه هر ئ سه موویان کۆکن له ر ھه م ھه زانت، به ده
 ژووه ر له ، بهو ھاتوون  وه ن میلیشیای ئیسالمه الیه له داگیرکردنی موسوان  ئه  و م

دا  ی زۆرتر لره وه کردنهڕوون ستی به مه  به.  بووه دا نه  ته ویالیه و  شارهو  بوونیان له
   :ن مانه ئه  که کان   نامه گه واوی به ر ته ینه سه خه تیشک ده

  
کانی  ڕه جادی، له الپه دین سه الئه ناوبانگی کورد، مامۆستا عه مامۆستاو زانای به  
  و، له)ئراق کۆماری کورد وکانی کورد وه  شۆڕشه(رتووکی  ی په)13-14(

ی )11-10(کانی  ڕه و، الپه)بی کورد ده مژووی ئه(رتووکی  ی په)53- 52(کانی  ڕه الپه
م  تکای وتی کوردستان ئه: (دا نووسیوتی)کورد ڕینی ڕاپهمژووی (رتووکی  په

  هو خوزستانه  له  ، واته وه ئرانه  دا به پاڵ ئه  وه ته ھهڕۆژ  له : ی داگیرکردوه شونانه
 ڕووباری  گاته ورز تا ئه ته و نگان زه ،دان مه هھ ،م جه کا بۆ ئراقی عه ست پئه ده
ه پاڵ ئه و و سیواس نه ئایه  گاته ئه  واوهئاڕۆژ  له. وقاسی باشوور قه  له) ئاراس(   دا ب

باشووری   له). الزستان(پارزگای  و وقاس قه  گاته ئه  وه باکووره  له.  وه نادۆه ئه
 و  مرین حهکوی   گاته دت ئه  وه خوزستانه  له  ھکه  ریزه  وه باشووره و ت  هھڕۆژ

سنووری   چته بۆ گردداغ تا ئه  ووه له و  شامشتی  ده  نگال له بۆ کوی شه
  .  رونه نده سکه ئه
  :  وره شی گه س به  ب به باسکرا ئه  م جۆره به  ی که م کوردستانه ئه

و لوڕستانی   )سنه(ئاواو وتی ڕۆژئازربایجانی   ت که ھهڕۆژکوردستانی  -1
  . و بچوکه وره گه
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تلیس،  کر، وان، به رپوت، دیاربه وتی خه  کوردستانی باکوور که -2
 وتی قارس  لهکان  شاخاوییه  ناوچه و وتی سیواس  لهش  رزوڕۆم، به ئه
 . وه وقاسی باشووره قه  باغ له ره قه  ھان، وه رده ئه و

م  ولر، موس، له رکوک، ھه یمانی، که وتی سوله  وردستانی باشوور کهک -3
  . )یه دره به و لی  نده مه و قی خانه  الوه

دین  دین عیسامه جمه دین نه الئه عه( جادی سه دین الئه عهمر مامۆستا  مامۆستای نه  
شارکی   شاری موس به   ڕاشکاوانهزۆر  ک الیه له ، )1907-13.12.1984

 مادام سنووری کوردستان له  وه تریشه کی الیه له،  نت باشووری کوردستان داده
 ڕاست  وه وشه و له )مرین ل حه به جه(سوور   و کوه ره خوزستان به  وه له باشووره 

و  ناو سنووری ئه  وته که شاری موس ده  واته نگال بوات، که بۆ کوی شه
   .ی بۆ کشاوین خشه نهجادی  مامۆستا سه  ی که کوردستانه

   
دا )کورد ڕینی ڕاپهمژووی (رتووکی  ی په)15(  ڕه الپه  جادی، له دین سه الئه عه  

باسی  شاعه و م ن سوتان مورادی چواره الیه له  ی که  و سنووره ئه: (نووسیوتی
 و، تاتورکیادا دانرابو و  ئرانکانی  ینی کورده به دا له)1639( سای  له  وه وییه فه سه

ینی  ڕوشۆڕی به شه  کان له کورده  که  تانه و خزمه رئه به له.  وه مایه) 1813(سای 
 ڕزکیتی عوسمانی  یاننواند، ئیمپراتۆریه شکری عوسمانیدا ئه له  ئرانا له و  تورک

تان مه نه ڕوویینا  به ک له ھیچ ناخۆشییه. گرتن ئه باشی لحمودی  دابوو، تا سو
  ئیتر ئیش ورده و کان  کوردهالماردانی  په  ستیکرد به دا ده)1830( یسا  لهم  دووه
،  وه جوونه  ستیانکرد به ده  الوه دوو  کان له کورده  دواوه به  م کاته له. تکچوو  ورده
درخان  به  وه رهی ت الکه  ، له وه ته ھهڕۆژ  له ڕواندزد پاشای  مه محه  وه هک الیه له 

درخان  کردو بهڕزگارموسی  ولر و ھهد پاشا  مه ، محه ئاواوهڕۆژ  پاشای بۆتان له
ر  به له  مه رده و سه کان ئه گی خۆی داکوتا، تورکه هڕرد  عه و سه کر دیاربه  پاشاش له

ه یانپه دا ھیچ نه)ئیبراھیم پاشا(ی  رمانده ژر فه کان له لشاوی ھزی میسرییه   ڕژای
کۆڵ   کانیان له کان ترسی میسرییه تورکه  دا، که)1847( سای  له. کان ر کورده سه
دیل  ڕکی زۆر به پاش شه  درخان پاشا له کان، به ر کورده سه  وه وت، بایان دایه که

  ).ی گریت دوورگه  گیراو نردرایه
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کی تری کوردستانی بوونی شاری  یه گه ھید، به جادی شه سه دین الئه عهمامۆستا   
ک کهست ده  داته مان ده- موست ده  ، کات) :ر و ھهد پاشا  مه محهول ی - موس
،  یه ی بوونی شاری موس ھهیکوردستان  واوی به ڕی ته و باوه ئه  ، دیاره)کردڕزگار
  .   کارھناوه بۆ به ڕزگارکردنیی  ووشه  بۆیه

    
 ڕینی ڕاپهمژووی (رتووکی  ی په)25(  ڕه الپه  جادی، له دین سه الئه عهمامۆستا   
و  دا ئه هڕۆژو  ی له وه زانایی خۆی بۆ ئه  ال ئیدریس به مه: (دا نووسیوتی)وردک

کانی  مینشینه) 23(ر  دا ھه)1514(سای   ، ھنای له وه ی کوردی بمننه میرنشینانه
ه )ایڕفید(کی  یه ونه  کردنی به - موس تا   وه کره دیاربه  له  کوردی واته   و پایدان ب

   ). وه هتی عوسمانی حکومه
کی  یه گه جادی، به دین سه الئه رزی کورد عه و مژوونووسی به دا مامۆستا لره  

باسی   ت، کاتک کهن یه گه ڕادهمان پ -ی بوونی شاری موسیتری کوردستان
کو دوو شاری  د وه و ئامه  موسناوی  و  کات ده  که کوردییه  میرنشینه) 23(واوی  ته

  .ھنت کان ده کوردییه  میرنشینه    ر به سه
     
 ڕینی ڕاپهمژووی (رتووکی  ی په)26- 25(کانی  ڕه الپه  جادی، له دین سه الئه عه  

  له  سنه  و پاشان له ناوا سه حه  ن له رده تا میرنشینی ئه ره سه: (دا نووسیوتی)کورد
و کارکردنا  وه هبوبوون  له  م میرنشینه ئه. زرا دامه  وه ه)گ کۆڵ به(  دا له)ز1207(

زوورو  وتی شاره  مالوه دان، کرماشان، له مه کانی ھه لی ھاوشت بۆ وته بوو، په
دینان ھه وتی به نگی  ته و  موس ولر و ھه زۆر   مانه تی ئه سه ی ده چنی، ماوه با

  نده وه چوو، ئه ئه خۆ ربه سهکی  ی میرییه شوه له  هو  ڕووهل  گه ا لهڕاستی  لهبوو، 
و  ست ر ھه سه ب له نه وترا، وه نی پ ئه رده میرنشینی ئه  شا که وه ڵ ئه گه بوو له ھه
ستی  م ھه بوو، به ھه  که میرنشینه  ، واته کی کوردی بۆشتایه ستی میرییه نه

  ).بوو نه  که کوردییه
بۆچوونی   به،  جادی باسی کردووه سه دین الئه عهمامۆستا  دا وه ره سه له ی  وه ئه  
کانی  قسه پی به   نت، چونکه یه گه شاری موس ده کوردستانتیی و کوردبوون  و ئه

نی  رده میرنشینی ئه  له  شک بووه زانای ناوبراو شاری موس به و مژوونووس 
  . کوردی
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دا )کورد ڕینی ڕاپهمژووی (رتووکی  ی په)30(  ڕه الپه  جادی، له دین سه الئه عه  
 گ له بدولخان به درخان پاشای کوڕی عه ز به1867- 1802 سانی له : (وسیوتینو

کورد دروست بکا، چاکی  یخۆ ربه سهرکی  کیشوه  که  وه نیازی ئه دا به زیره وتی جه 
وری  ده کانی کورد له رمه رکردو خون گه ناوبانگی ده  ره به  ره الداو به کرد به
شی  له  وته که  وجۆره ، به وه پووشه  وته کو ئاگرک بکه وه خایاند زۆری نه.  وه کۆبوونه

، ڕواندزرۆک، موس،  وه، س وان، باشقه: کانی ، وته وه پاشان ئرانه و  تورکمیری 
  له، )کر دیاربه(د  ر قاپی ئامه سه  چووه  مالوه کردو لهڕزگاری –ورانشار و سابخ
  موو دانیان به و ھه ڕه مه ه و قه)بۆتانمیری (  دا ناوی خۆی نایه)1842( سای

  وه خۆیه ناوی  بهکی  یه پاره و خت پایته ی کرد به) زیره جه(ری ی نا، شا که میرنشینه
  ".).درخان میری بۆتان به: "نووسرابوو  وه دیوکیه  له  رکرد که ده
،  ردووهی پک جادی ئاماژه دین سه الئه مژوونووسی ناوداری کورد عه  ی که وه ئه  

  نت، چونکه یه گه شاری موس دهواوی  ته کوردبوونیی و بوون ی یکوردستان
 له  شک بووه شاری موس به  ت کهن یه گه ڕادهھید پمان  جادی شه مامۆستا سه

  . ییمیرنشینی بۆتانی کورد 
          

ی  شهک کورد و(رتووکی  ی په)30(  ڕه الپه  زیز، له د عه مه دکتۆر حوسن محه  
زاخۆ تا  =جوگرافیای باشووری کوردستان : (ت دا ده) وه و کۆینه  خنه ڕهرکوک  که

 5 =ی پارزگاکان  ژماره.  تری چوارگۆشه کیلۆمه 87.000 =پانتایی خاک . قین خانه
ر  ھه+ ک رکوو که+  موسدھۆک+ یمانی  سوله+ ول.(  

 و بۆچوونی ئه  بهتی، زیز نووسیو د عه مه دکتۆر حوسن محه  ی که وه ئه  
ری  نووسه  نت، چونکه یه گه ی بوونی شاری موس دهیکوردستان و کوردبوون 

و، شاری  کوردستانی ھناوهباشووری کانی  ناوی شاره   ڕاشکاوانهناوبراو زۆر 
شه  قین که خانه و رکوک  که،  موسه و چه ره سه  یان له کوه به عاره ن الیه له   ندین سا  
ج  بیان ل نیشته و عاره گوازرت وامی کوردیان ل راده رده به  به و کراونداگیر

موو مژوونووس،  ھه  خۆزگه. ی ناوی بردوونیس شاری کوردستان  کرت، به ده
کان  کورده  رکرده سه و تی سایه ر، که نووس، نووسه نامهڕۆژ،  ڕیده جوگرافیناس، گه

ندین  چه و دکتۆر حوسنز،  به مال نه دکتۆر جه،  جادی سه دین الئه عهکو مامۆستا  وه
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یان - کانی کوردستاندا، شاری موس شاره ستنیشان کردنی ده  له سی تر که
دیارو  برد، نه شارکی کوردستانییان ناوده  کردو به ده رامۆش نه فه ک بۆچوونکی نا

   ! و شاره ئه کوردستانتییر  سه بت له ناڕوونیان ھه
    
 دا وه ره سه له رتووکی ناوبراو  ی په)42(  ڕه الپه  زیز، له د عه مه محهدکتۆر حوسن   

ه) رکوک که(کوردی شاری  و گشتی  کورد به کانی ڕۆهب  ده: (نووسیوتی   ب
یشم چوو، )موس(جارێ مای ورانم،  به: ر بن ماون، بۆخۆیان ھه ی، تاتی تایبه

   ).یشم چوو)رکوک که(
ۆ مان )موس(  یشار کوردستانتیی و کوردبوون  زیز، عه د مه دکتۆر حوسن محه   ب

رکوک تاماون،  کوردی شاری که  کات که ده  وه باسی ئه  کاتک که  وه کاته دووپات ده
 .یشم چوو)رکوک که(یشم چوو، )موس(جارێ مای ورانم،  به: ر بن بت ھه ده

به رکوک  که و  موساری ش ر دوو ھهدکتۆری ناوبراو   که  دا نییه وه گومانیش له
  وه شبینییه ره و نجامی بئومدی ئه  له  م نت، به ی دادهیکورد کوردستانیی و شاری 

ن  ده له  ی چوو واته ، ووشهستانیتی کورد رکردایه ی سه)ت سیاسه(زرنگکاری   له ستدا
  . ھنت کارده به  و شارانه به ر رانبه به

      
و  کورد و شۆڕش(رتووکی  ی په)307(  ڕه الپه  زیز، له د عه مه دکتۆر حوسن محه   
: دا، نووسیوتی) یه گرانه  خنه ڕه  ڕامیاریکی مژوویی  یه وه لکۆینه–لی مژوویی ھه
ۆریای میدیا، وه ی کورد، دوای ئه ئمه( ،  وه کانه یهنشی خامه ھه  ن فارسه الیه له ی ئیمپرات

 و کوردستان ی ڕزگار، بۆ پالنکنو  خشه نه  دا روخنرا، چ جۆره)ز.پ 550(  له
وکی  ھه  ؟ چ جۆره کگرتووی ناسیۆنالی کوردی داڕشتووه تکی یه وه زراندنی ده دامه

: ک مان، بۆ ئازادکردنی ھندێ شاری وه)دیبلۆماسی و   ڕامیاریکداری،  چه(
و و گشت کوردستانی داگیرکر )رکوک، کرماشان ، موس، که   روونه نده سکه ئه( ا

  ). ؟ داوه
ی ی، کوردستان ی پکردووه زیز ئاماژه د عه مه دا دکتۆر حوسن محه ی لره وه ئه  

ری ناوبراو بۆچوونی  نووسه  نت، چونکه یه گه ی شاری موس دهو کوردبوونی بوون 
    ر به سهکوردیی و کو شارکی  شاری موس وه ئاشکرا  و به بت  رده خۆی ده

  . بات اودهکوردستان نباشووری 
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ناو  رکوک له پارزگای که(رتووکی  ی په)21(  ڕه الپه  عید سۆفی، له د سه مه محه  

دا،  عوسمانییه می رده سه له کوردستان : (، نووسیوتی)یدایز گه ڕهپاکتاوکردنی  کان
ر دوو  ھهربازی نوان  ھاتووچۆی سه و خی بازرگانی پ بایه  و گرنگ کی  هڕگای

 ،ولر ھه ، موس ر، عفه له ته ،نگال شه  له  ئرانی بوو، که و عوسمانی تی ئیمپراتۆریه
ن  په لیدا تده نده مه و قین  خانه ،کفری ،داقوق ،رکوک کهناو  به و پردێ ڕی بۆ ناو ئرا

   ). وه ر سنووره کانی سه شاره ڕگای  له
 و وردبوون ک،  ی پکردووه عید سۆفی ئاماژه د سه مه ر محه نووسه  ی که وه ئه  

ری ناوبراو ناوی  نووسه  ست، چونکه ده  داته ی بوونی شاری موس دهیکوردستان
ش  وه ئه.  ی ناو بردووهیکو شاری کوردستان ندین شاری تری وه چه و  موسشاری 

موس شارکی    پی وایه ڕۆشنبیرسکی  که و رک کو نووسه و وه ئه  خا که دهری ده
  .  دستانهکور    ر به سهکوردیی و 

  
ناو  رکوک له پارزگای که(رتووکی  ی په)21(  ڕه الپه  عید سۆفی، له د سه مه محه  

 دا له)1921(یرانی سای  حوزه مانگی  له: (، نووسیوتی)یدایز گه ڕهپاکتاوکردنی 
موسدا  و سلمانی  ،رکوک که  کانی کوردستان، له کی شاره خه ڕاپرسینجامی  ئه 

دروستکراو،   تی ئراقی تازه وه ر ده سه  تی موس بخرته ویالیه کرد سندیان نه په
ی  ه کۆمه ڕکخراویچی  کرد، که ی کوردستانیان دهیخۆ ربه سهکو داوای  به
  دایه و و پشتگوی خست گرت  رنه ند وه ھه ی به کردنه سند نه م په کان ئه وه ته نه

  ). دواوه
ی یعید سۆفی نووسیوتی، کوردستان د سه مه ر محه نووسه دا وه ره سه له   ی که وه ئه  

وبراو نووسه  ، چونکهنت یه گه ده ی شاری موسکوردبوونی و بوون  و  ناوی ئه ری نا
   .بات ی دهیکو شارکی کوردستان وه  شاره

   
ناو  رکوک له پارزگای که(رتووکی  ی په)67(  ڕه الپه  عید سۆفی، له د سه مه محه  

کوردستان  باشووری  لهدا 1918 سای  له: (، نووسیوتی)یدایز گه ڕهپاکتاوکردنی 
 سای  لهرکوک  موس، دواتریش که و سلمانی زرا،  ی کارگی دامه دوو ناوچه

رکوک ناسرا، پاشان  پارزگای که  و به وه سلمانی پچاو جودا کرایه  دا له)1919(
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رو  ووبهڕو  پکھاته مدا، به  هی بیست ده می سه ی دووه نیوه سنووری کارگی، له
شونمای  و نه باره قه و دیمۆگرافی رباری  سه  کاری کردۆته  م گۆڕانه گۆڕان، ئه  وه ناوه
  ).وانی زمانه و ئایینی  ،یی وه ته ی نه پکھاته و یشتواندان
  له  دا)1918( سای  لهکات که  ده  وه عید سۆفی باسی ئه د سه مه محه  کاتک که  

رکوک  که و  موسکانی  شاره  ی لهیی کارگ ی کوردستان دوو ناوچهباشوور
 شاری به   که شاره ر دوو ھهری ناوبراو  نووسه  وت که که رده زرا، بۆمان ده دامه

  .بات ناویان ده  یه مشوه به  زانت، بۆیه باشووری کوردستان ده    ر به سهکوردیی و 
    
رکوک  پارزگای که(رتووکی  ی په)294(  ڕه الپه  لهعید سۆفی،  د سه مه ر محه نووسه  
وه: (، نووسیوتی)یدایز گه ڕهناو پاکتاوکردنی  له زگای ب عاره  بهکانی  شکردنی پار
  نیمچه ری ھاتوو له بی کۆچه ندان ھۆزو خی عاره جکردنی چه نیشته -1: وا ینه نه

 و  ئراقتی  وه زراندنی ده دامه دوای له  -2.  وه ده سه) 3-2(  ر له ب به ره ی عا دوورگه
م  ی بهز گه ڕهکانی پاکتاوکردنی  ، شوه وه تازه  ته وه م ده لکاندنی پارزگای موس به

ی  یه و شوه به  ی کارگیی پارزگای موس خشه گۆڕینی نه - ا: نجام دران ئه  جۆره
له ) سوور مرگه(زبار زای  دابینی قه -ب. ی دانیشتوانی زۆربه  ب بکاته ره عا  که

 پارزگای  بهلکاندنی  و  کوردنمووی  دانیشتوانی ھه  موس، که پارزگای 
دیة الجزیرة( ناوی  بهکی کارگی،  یه که پکھنانی یه - ج.  وه ولره ھه  سای  له، )با

ه ، حه)ڕگات شه(  لشۆره ک ئه ، وه زای تازه پکھنانی قه -د. دا1945   مدانیی
  ). عاج رو به زه ، حه)شقو ره قه(

دوای   کات که ده  وه عید سۆفی، باسی ئه د سه مه ر محه نووسه  کاتک که  
، پاشانیش  وه و وته لکاندنی پارزگای موس به و  ئراقتی  وه زراندنی ده دامه

 کوردستانتییو   کوردتییکی  یه گه دا، به و شاره ی لهز گه ڕهری پاکتاوی  به گرتنه
واوی باشووری  ته و  شارهو  ئه ک الیه له   خات، چونکه رده مان بۆ ده و شاره ی ئهبوون

  وه ئراقه تی وه ده به دا )16.12.1925(  وتی ڕکه  له) تی موس ویالیه(کوردستان 
تی  وه ده  له  بووه شک نه رگیز به دا ھه رواره و به ر له به  و شاره ئه  واته که  لکنراوه

ری زرنگکاری  به گرتنه  وه تریشه کی الیه لهھا  روه ھه. ستکردی ئینگلیز هئراقی د
 و تی تایبه  بهرکوک  که و  موسکانی  کوردی شاره دژی  لهی ز گه ڕهپاکتاوی 

 و بوون ی یکن بۆ کوردستان یه گه گشتی، به کانی تری باشووری کوردستان به شاره
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ی تدا ز گه ڕهپاکتاوی   ی که انهو شار موو ئه ھه و  موسشاری  کوردبوونیی
  .  ج کراوه جبه

   
ناو  رکوک له پارزگای که(رتووکی  ی په)295(  ڕه الپه  عید سۆفی، له د سه مه محه  

وه سه: (، نووسیوتی)یدایز گه ڕهپاکتاوکردنی  یان  کانی ناکوردی ئاماژه مژووییه  رچا
  ی ڕژه  وه تی ئراقیشه وه اندنی دهزر دامه دوای له ،  موس کردووه کوردبوونیی  به

کۆمیسیۆنی  ڕاپۆرتی  نده رچه ، ھه ک نزیک بووه یه  ب له ره عه کورد ودانیشتوانی 
کانی  زانیارییه  ن که دا ده وه دان به) پارزگای موس(ی  رباره کان ده وه ته ی نه ه کۆمه
خی  بایه  و له وه ته کراوهب کۆ ره ندی عا وه رژه کۆی دانیشتوان بۆ به ت به باره سه
  ی ڕژهشدا، ئینجا تکای  وانه موو ئه ڵ ھه گه ، له وه مکردۆته ی کوردی کهز گه ڕه
 نجامی ئه  له. ی کۆی دانیشتوان%)39(  له  یشته دا گه)پارزگای موس(  ب له ره عا

  ی ڕژه وێ که که رده ده ڕابردوودا ی ده سه  لهکانی دانیشتوانی ئراق  رژمرییه سه
) 1977(تاسای  و  ئراقتی  وه زراندنی ده دوای دامه ی ماوه  لهب  دانیشتوانی عاره

ی کۆی دانیشتوانی پارزگای %)85،4(  بۆته%) 39،1(  ، له وه رزبۆته وام به رده به
موس.(   

  رچاوه سه  به ک الیه له عید سۆفی،  د سه مه ر محه ی نووسه پکردنه  و ئاماژه ئه  
،  وه نه که ی شاری موس دهکوردبوونیر  سه خت له جه  کانی ناکوردی که ووییهمژ
  ڕی به خۆی باوه  خات که ریده و ده یه و شاره ی بوونی ئهیکی تری کوردستان یه گه به

  رچاوه سه  ی به ئاماژه  ، بۆیه یه موس ھهشاری  کوردبوونیی و بوون ی یکوردستان
 و بکردن عاره  بهموو  و ھه ڕای ئه ره سه  وه تریشه کی یهال له،  کان کردووه بیانییه

 ب له ی عاره ی ژماره وه رزکردنه به و  ئراقکانی  به عاره  ی ئینگلیز له پشتیوانی کردنه
  ی ڕژهدا، ئینجا  و پارزگایه ی کورد له ی ژماره وه م کردنه که و  موسپارزگای  

دا  و پارزگایه ب له ی عاره ، نزمی ژماره پارزگای موس  بووه له%) 39(ب  عاره
  .  دات یه نیشانده و شاره ی ئهیکوردت کوردستانتیی وی  گه به

          
ز، له  به مال نه ی کورد، دکتۆر جهو ناسراو  وره ی گهپرۆفیسۆر و مژوونووس   

ھشتا : (دا، نووسیوتی)ی که کوردستان و شۆڕشه(رتووکی  ی په)150(  ڕه الپه
یان بوو  وه ی ئه ڕاوکه کی تدا مابوو، ئینگلیز ده یه نووزه) 1922(ی  یمانی سڤره هپ
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 زگای موسته) کوردستان خوارووی(پارزی  له. تورکیا  وه بدرترساندا ھ
  له. دا ی کوردیان ده وه وی ھور کردنه ھه) تی ئراق سته ده( ئینگلیز وری  داگیرکه

ی  ه کۆمه  ن دایهکیا یه وه کردنهڕوون ردوو الیان ھهدا )1922(ری  مبه ی دیسه)24(
ی ئراقدا  چوارچوه  تکی کوردیان له زراندنی حکومه تیدا مافی دامه و کان وه ته نه

   ).دان پدانا
) 1922(ک سای   نه  دا بووه)10.8.1920(  له  یمانی سڤره شتک په موو ھه له ر  به  
ی  ه ھه   پم وایه  ، کهزدا نوووسراوه به مال نه ی دکتۆر جه که رتووکه په  کو له روه ھه

دکتۆر   دواتر کاتک که.  ڕت زدا تناپه به ر دکتۆر نه سه ی وا به ه گینا ھه چاپ بت، ئه
 خوارووی(پارزگای موس   یانویست کات که ده ی ئینگلیز ده ڕاوکه ز باسی ده به نه

ورکیا، بۆ  وه بدرته) کوردستان    پی وایهو  که ئه    وه کاته ڕوون دهبۆ  چوونی خۆیمانت
پارزگای موس،  دوای له   باشووری کوردستان، چونکه    ر به سه  موس شارکه

  نت که یه گه ده  وه ش ئه مه ، ئه وه دانا  وانه نو دوو که کوردستانی له خوارووی
   .ستانکورد خوارووینو سنووری   وته که پارزگای موس ده

      
 دا،)ی که شۆڕشه و کوردستان (رتووکی  ی په)153(  ڕه ز، له الپه به مال نه دکتۆر جه  

ی  که کورددا، شانده ی نگارییه ره به و ستکاری رھه موو به و ھه ڵ ئه گه له: (نووسیوتی
 تی موس دا بیاری لکاندنی ویالیه)1925(موزی  ی ته)16(  کان له وه ته ی نه ه کۆمه

وه ی خۆیان خۆیان به رجه و مه دا، به  وه ئراقه  بهیان )کوردستان خوارووی( رن به ڕ.(  
دا )16.7.1925(  ی ویالتی موس لهپرس  له  وه تا کۆمیسیۆنی تۆژینه ره سه  

وژینه ت به باره خۆی سه ڕاپۆرتی ی موس  ر کشه سه له  وه هنزیک  له  ی که یه وه و ت
  که ک کۆمیسیۆنه کان، نه وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه بۆ ئه  وه رزکرده کردبوویان، به

ی  بنچینه   ڕۆشناییر  سه ی دابت، دواتر له)تی موس ویالیه(بیاری لکاندنی 
ری  و کاریگه که کۆمیسیۆنه کانی ڕاسپاردهھا  روه ھه  ستراتیژی و ئابووری ،  ربازی سه

دا )16.12.1925( وتی ڕکه  لهکان  وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه ئه  ریتانیا، وتی به
  وه بییه ئراقی عاره تی  وه ده به) تی موس ویالیه(باشووری کوردستان   بیاریدا که

ی، ز گه ڕه،  یی وه ته نه  ی بنچینه وه ب ئه بلکن، به) سرا به غدا و بهکانی  ته ویالیه(
کانی  واوی شاره ز ته به مال نه کتۆر جهد. رچاو بگرت به کان له جوگرافییه و مژوویی 

 دوای له   زانت، بۆیه کوردستان ده  به  که ته ویالیه و  موستی  ویالیه    ر به سه
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ش  مه ، ئه دا نووسیوه وانه نو دوو که کوردستانی له خواروویتی موس  ویالیه
  کاتک که  که، چون یه و شاره ی بوونی ئهیکوردستان و کوردبوون کی تری  یه گه به
    ر به سهکانی  واوی شاره ته  واته کهی بت، یتکی کوردستان ویالیه  که ته واوی ویالیه ته

تی موس  ویالیه    ر به سهیش شارکی -شاری موس .شاری کوردستانین  که ته ویالیه
کوردستانیش   بت به ر ده و ھه ی بووهیموس شارکی کوردستان  واته ، که بووه
  . تبمن
      
 و کوردستان (رتووکی  ی په)158- 157(  کانی ڕه ز، له الپه به مال نه دکتۆر جه  

و  دا یاسای به)23.5.1931(  مانی ئراق له رله په: (دا، نووسیوتی)ی که شۆڕشه ن
دا )1.6.1931( وتی ڕکه  له  م یاسایه ئه.  وه ی بوکرده)کان ییه نوچه  یاسای زمانه(

  نوی یاسای ژماره دا به)989الوقائع العراقیة، العدد (رمی ئراقدا  فه ی ڕۆژنامه له
خوندنگا   وت له که ی ده وه کورد مافی ئه  م یاسایه ئه پی به .  وه بوکرایه  وه ه)74(

  هل  بایه ده  وه له  جگه. زمانی کوردی بخونن  کانی کوردستاندا به تاییه ره سه
  م یاسایه م ئه به. زمانی کوردییان بزانیبا  وه مه ی کهال ن بهرا رمانبه کوردستاندا فه

ڕ  گه قیندا به خانه و رکوک  کهموس،   له. ولردا کاریپکرا ھه و سلمانی   نھا له ته
  ).  م نوچانه کانی ئه ی کورده وه وادیی مانه ب سه ک بۆ به ھۆیه  بووه  مه ئه. خرا نه
 و کوردبوون ،  باسیکردووه دا وه ره سه له ز  به نه مال دکتۆر جه  ی که وه ئه  

رکوک  که، )دھۆک+وا ینه نه(ولر، سلمانی، موس  ھه(کانی  ی بوونی شارهیکوردستان
شاری   به  و شارانه ئهتکای پرۆفیسۆری ناوبراو   نت، چونکه یه گه ده) قین خانه و 

  له  یاساکه  کات که ده  وه اسی ئهز ب به دکتۆر نه. زانت خاکی کورد ده کوردستانیی و
 و رکوک  کهموس،   چی له جکرا، که سلمانی جبه ولر و ھه  نیا له کوردستاندا ته

 کوردیی وشاری   به  ش و س شاره ناوبراو ئه  واته کرا، که ج نه قین جبه خانه
  . زانت ی دهیکوردستان

 
دا، )ی که کوردستان و شۆڕشه(رتووکی  هی پ)369(  ڕه ز، له الپه به مال نه دکتۆر جه  

وتی جیھانی  کانی نه رچاوه ندترین سه مه وه ده  کک له کوردستان یه: (نووسیوتی
ئران،   ئراق، کرماشان له  موس له و رکوک  کهکانی  ت چاوگه تایبه ، به تدایه
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، )انی باکوورکوردست( کوردستانی تورکیا  باتمان له و رک سوریا، سیفه  چوغ له ره قه
   ).برن تان ده به  وه کانه کۆمپانیا ئیمپریالیسته ن الیه له 
له ی یکو دوو شاری کوردستان رکوک وه که و  موسشاری  ر دوو ھهناوھنانی   

  خات که رده ده مان بۆ به کورده  و پرۆفیسۆره کانی ئه ز، بۆچوونه به دکتۆر نه ن الیه 
کرت  ده  بۆیه. زانت شکی کوردستان ده به کورد و خاکی  به  که شاره ر دوو ھه
 پشتی پ  و شاره بوونی ئه کوردستانتییو   کوردتییکی تری  یه گه کو به وه
  . سترت ببه
  
داواکردنی  باسی  لهی پشوودا  رچاوه ی سه)389(  ڕه الپه  ز، له به مال نه دکتۆر جه  

: ت کان ده تورکه دژی  لهگرتن  ک ھه ۆ چهمزینی ب ھای شه ید ته سه  کان له ئینگلیزه
  تاتورک، داوای له کانی ئه ره ربه ک پاداشتک بۆ به مزینی وه ھای شه ید ته سه(

تی موس  ویالیه  ن له پشدا بچن کوردستانکی بۆ دروست بکه کرد، له کان ده ئینگلیزه
  ست بداته ده  یه وجا ئاماده کوردستان، ئه تی ڕۆژھهو )کوردستان خوارووی(

  ).شمشر
ھای  ید ته سه(م بۆچوونی  زو ھه به م بۆچوونی دکتۆر نه ھه  وه ره ی سه وه ئه  

تی  واوی ویالیه کیان تهر دوو ھهوان  ئه  ی که وه خات، به رده مان بۆ ده)مزینی شه
تی موس  واوی ویالیه ته  زانن، کاتکیش که باشووری کوردستان ده  موس به

و  کو شارکی ئه شاری موس وه  واته باشووری کوردستان، که  ت بهکسان ب یه
  . باشووری کوردستان    ر به سهکوردیی و شارکی   بته ، ده ته ویالیه

   
یی  وه ته بیری نه(رتووکی  ی په)193-192(کانی   ڕه ز، له الپه به مال نه دکتۆر جه  

کوردستان  خواروویئستاش کان  تورکه  ناسیۆنالیسته: (دا، نووسیوتی)کوردی
ن  ده  تورکیا، چونکه  زانن له شک ده به  به) تی موس باکووری ئراق یان ویالیه(

  ). دۆڕاندووه ڕ نه شه ی به یه و ناوچه تی عوسمانی ئه وه ده
کات،  ز باسی ده به مال نه مژوونووسی کورد دکتۆر جه دا وه ره سه له ی  وه ئه  

و باشووری  ئه  ، چونکهنت یه گه دهی بوونی شاری موس یانکوردست و کوردبوون 
کسان  شونی جوگرافی یه ک یه به تی موس  ویالیه و  ئراقکوردستان، باکووری 

وه ئه  کهبات، کاتکیش  ناوده ک خاک  و بۆ یه کبن ر یه ھه  وه ره ی سه و س زارا
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ندی  به شاری موسی مه  بهتی موس  کانی ویالیه شاره  مان واته ھه ، کهکاربن به
  . کوردیی و کوردستانییشاری   بنه ، ده  وه که ته ویالیه

  
-االمیر الکوردی(رتووکی  ی په)192(  ڕه الپه  ز، له به مال نه دکتۆر جه مژوونووس  

الماره  په  ر له موس به: (ت دا، ده) میری کۆره(الملقب ب  -الرواندزيمیر محمد 
وکاتی  و ئه موسمانان،  کاتی خۆی شارکی کوردی مادنشین بووه کانی داگیرکارییه 

وه  ، کات که)موس-مسپال(  پیگووتراوه  -ی ھیجری20(سای   لهلید  خالیدی کوڕی 
له بی  ره ندک خی عا موس، ھه  یشته بی گه ره کی عا سوپایه  به ی زاینیدا)640

  . )ڵ خۆیدا ھنابوونی گه له جکرد که  شتهدا نی شاره و ی له)کان جییه زره خه( نویاندا 
ی بوونی یکوردستان و کوردبوون ،  ی پکردووه ز ئاماژه به مال نه ی دکتۆر جه وه ئه  

ت یه گه هد شاری موسکات که ده  وه دکتۆری ناوبراو باسی ئه  ، چونکه ن   موس
 ن الیه له   رهو شا ھۆی داگیرکردنی ئه چی به ، که ی مادنشین بووهیشارکی کورد

 ی زایینیدا)640( سای  لهم جار  که و، بۆ یه کراوه ب عاره  به  وه کانه موسمانه
یان  و شاره ی ئه که کوردستانییه کوردیی وی سیما  وه وی سینه کان ھه موسمانه

  که شاره ک الیه له مادام  . جکردووه وێ نیشته بیان له عارهجی  زره خی خه ،و داوه
له   شاری موس  وه تریشه کی الیه له،  کان کورد بووینه ماده  ی مادنشین ب کهشارک

لیشیا کانی  کداره چه ن الیه  ن بۆ  گه داگیرکرابت، به  وه کانه به عاره  موسمانهمی
  .  که شاره کوردستانتیی و  کوردتیی

  
المستضعفون الکورد (رتووکی  په ی )23-22(کانی  ڕه الپه  ز، له به مال نه دکتۆر جه  

 ڕزگارکردنی سان به ری کورد ھه ماوه کات جه: (ت دا ده)واخوانھم المسلمون
  بهبی  ره رکی عا کان، ھۆنه بگانه  وا زۆرداره رمانه کانی فه ونه قزه  تاوانه  موس له

  : یدا گوت و شاره ر ئه سه جینی ئاوا به لعه ئه ناوی
  مذ کانوا شبیھا  مارأی الناس لھذا الدھر     

  ذلت الموصل حتی              أمر األکراد فیھا
ت وای  نانه لیل بوو، ته ، موس وا زه دیوه تا ئستا ختیان نه دبه وڕۆ به کو ئه ک وه خه

  .  ریدا بکات سه وایی به رمانه لھات کوردیش فه
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تی  وایه رمانه ک فهکورد  نگی بت که و نه رم ی شه وه کو ئه روه ھه...! ن رنجبده سه
تی موسگانه و وا نازانن هڕ  کورد به  بۆ  و شته ی خۆی بکات، ئه- وو  بۆ ب

!).زانن وا ده ڕه رانیش به داگیرکه !!   
می  رده سه له  کات، ز باسی ده به مال نه دکتۆر جه  ی که کوردییه  هڕین ڕاپهو  ئه  

و،  داوهڕووی  بووه  لیفه دا خه)ز902-892( سای  له  دی که زه موعته باسی ی عه لیفه خه
وه ڕاپه  کورده باسی  دی عه زه ، موعتهو  ن بکه ڕزگارشاری موس   توانیویانه کان ڕی

 و  موسرمی  والی ھه  ھزادی کوردی کرده هڕلی کوڕی داودی  ناچاری عه به
کو  کی وه شۆڤینییه  ش وای له مه جروحی الدا، ئه لمه حیای ئه د کوڕی یه مه محه

وه  و دوو دره جینی کرد ئه لعه ئه ی  لیفه ی خه و کاره ئه دژی  له  وه ره ی سه یه ھۆنرا
بت  بۆ ده  ی که وه ز به به مال نه ی دکتۆر جه که بۆچوونه. بنووس باسیدا عه
کوردن    که که نی شاره خاوه ن الیه له تی کردنی شاری موس  وایه رمانه فه
وا بت،  کانن کارکی ره به عاره   که موسمانه  وه شه بگانه ن الیه له واو،  ناڕه به
 و بوون ی یکوردستان  ڕی به ری ناوبراو باوه نووسه  خات که رده مان بۆ ده وه ئه

  .  یه شاری موس ھهی کوردبوونی
    
المستضعفون الکورد واخوانھم (رتووکی  ی په)39(  ڕه الپه  ز، له به مال نه دکتۆر جه  

کی  و خه یه سوننهبکی موسمانی  ره عا  ری، که لعومه یاسین ئه: (ت دا ده)مونالمسل
شی باشووری کوردستان به  له  به ره ی عا وه ته نه  مه که    ر به سهو  ه- موس.(  

شاری  کوردستانتیی و  کوردتییکات،  ز باسی ده به دکتۆر نه دا وه ره سه له ی  وه ئه  
ریدا ناوی شاری  لعومه یاسین ئه باسی  لهدکتۆری ناوبراو   چونکهنت،  یه گه موس ده

   .بات باشووری کوردستان ناوده کی  یه پارچه کوردیی وکو شارکی  موس، وه
    
دا ))6(  م ژماره رھه کۆبه(رتووکی  ی په)37(  ڕه الپه  ز، له به مال نه دکتۆر جه  
رمی ئاسایش  ھه  بوایه ده: ( کات ده شاری موس کوردستانتیی  باس له  یه مشوه به

  شونه موو ر ھه سه ئای کوردستان له و کوردستان رای  کۆماری فیده  نوی بنرایه
  ببوونایه  رگه کانی پشمه تی، ھزه زاگۆنکی تایبه پی به و،  وه ته کایه کان بشه گشتییه

ودان بۆ  ھه  به  بایهست بکرا وجا ده رای کوردستان، ئه سوپای کۆماری فیده  به
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 و رکوک  که و  موسک  ی باشووری کوردستان، وه کانی دیکه شونه ڕزگارکردنی
  ).وت خواروویکانی  نوچه و و کووت قین  خانه

کانی  شاره   ڕاشکاوانهز، زۆر  به مال نه مژوونووسی کورد دکتۆر جه دا وه ره سه له   
 ،بی  عاره ن الیه له ی داگیرکراو یکوردستان کو شاری قین وه خانه و رکوک  کهموس

  که  م نده ده وه نیا ئه ری بۆم، ته سه وت زۆرتر له نامه  بات، بۆیه ناو ده  وه ئراقه
و   ی موسشار کوردستانتیی و  کوردتیی  و به ڕی ئه باوه کانی ناوبراو بۆچوونه

   . ن خه رده ده ی تریش که ر دوو شاره ھه
     
دا ))6(  م ژماره رھه کۆبه(رتووکی  ی په)38(  ڕه الپه  ز، له به مال نه جهدکتۆر   

و  ی ئه کشه: (کات ی موس دهشار کوردستانتیی و   کوردتیی باس له  یه مشوه به
رای کوردستاندا نین،  تی کۆماری فیده سه ژر ده جارێ له  ی کوردستان که انهنستا
 و دین الحه سه ،کووت ،دیالهکانی  ستانه  له  وره کی گهش به و  موس و رکوک  کهک  وه
  ). ماره عه
رۆک کۆماری ئستای  الل، سه مام جه تی تایبه  بهکانی کوردیش  رکرده سه  خۆزگه  

سعود بارزانی،  ، مهو کوردستان کتیی نیشتمانیی  ی یهیسکرتری گشت و  ئراق
ی  ونه موکراتی کوردستان، بهرۆکی پارتی دی سه و کوردستان رمی  رۆکی ھه سه

 و کوردبوون باسی    ڕاشکاوانه  ی تر که وانه موو ئه زو ھه به مال نه دکتۆر جه
مان  ھه ش به یه رکرده و دوو سه ، ئه یان کردووه-ی بوونی شاری موسیکوردستان

خت  جه. کرد یان ده و شاره ئه کوردستانتییو   کوردتیینا باسی  په و چو ب پ شوه
 یی وتکوردستان ز له به مال نه وامی دکتۆر جه رده بهسووربوونی  و وه کردنه

  کوردتیی به  دکتۆری ناوبراوهگۆڕی  رزو نه بهڕبوونی  شاری موس، باوه ییکوردت 
   . که شارهکوردستانتیی    و
    
دا ))6(  م ژماره رھه کۆبه(رتووکی  ی په)65(  ڕه الپه  ز، له به مال نه دکتۆر جه  

 ،سلمانی ،ولر ھه ،رکوک که ، موس  له  باشووری کوردستان بریتییه: (نووسیوتی
  ).ناگیرێ شکی ھه به ھیچ  لهست  ده. ری وروبه ده و قین  خانه ،کووت ،دھۆک

 و کوردبوون ی  گه ز نووسیوتی، به به مال نه دکتۆر جهدا  وه ره سه  له  کهی  وه ئه  
کانی  ناوھنانی شاره دکتۆری ناوبراو له  چونکه  ، موسه ی بوونی شارییکوردستان



805 شاری موس  ییکوردستانتمژووی                                                 

دا، ناوی شاری موسی وه   وته که ده  ی کهیکو شارکی کورد باشووری کوردستان
  .  باشووری کوردستان ناوبردووهسنووری 

    
دا ))6(  م ژماره رھه کۆبه(رتووکی  ی په)232(  ڕه الپه  ز، له به مال نه دکتۆر جه  

) رعی شه(داری تی وایه ڕهمانکی  رله کورد په  بوو تا ئسته ده نه  ئایه: (نووسیوتی
رای  یی بۆ کۆمارکی فیده ستوورکی بنچینه ده  که  ببوایه  بژاردنکی نووه ڕی ھه له

ی به ستنیشان بکا  ده واوی ته به و سنووری باشووری کوردستان  دابنپ 
 ، موسکانی  ستانه  ی باشووری کوردستان، کهجوگرافیای و مژوویی ی  قینه هڕاست

کووت  و دیاله (ستانی کۆنی  ر دوو ھهی خاکی  زۆربه و سلمانی  ،ولر ھه ،رکوک که
   ). وه گرته ده
 کوردستانتیی ور  سه خت له ز، جه به ندین جار دکتۆر نه چه و بۆ جارکی تریش  

ی یکوردستان کوردیی وشارکی   به  و شاره و ئه وه کاته شاری موس ده کوردتیی
کانی  شاره و  کات دهستنیشان  سنووری باشووری کوردستان ده  ، کاتک که  بات ناوده

ر،  ، ھه رکوک ، که موسمانی ولو دیاله (ستانی کۆنی  ر دوو ھهی خاکی  زۆربه و سل 
ۆیه.  وه گرته کووت ده ی بوونی یانکی تری کوردست یه گه کو به ش وه مه کرت ئه ده  ب

   .یر بکرت سه  یه و شاره ئه
       

دا ))6(  م ژماره رھه کۆبه(رتووکی  ی په)292(  ڕه الپه  ز، له به مال نه دکتۆر جه 
 ڕژمی ڕووخانیر  سه ڕێ به هپ تده ڕۆژت  سه  که 10.8.2003وڕۆ  ئه: (نووسیوتی

ی  وانه ئه  ، نهخۆیان وی ج  وه ته رکوک چوونه کانی که کورده نه   امدا، تا ئستهد سه
وه ، ھیچ پاره وتووه زیانیان لکه ، قین خانه ، موس ،رکوک کهو،  گرتووه رنه و پووکیان 

کانی باشوور، ھشتا  داگیرکراوه  شونه وال و له جه ،بان شاره ،کووت ،لی نده مه
وڕۆ  ش تا ئه رتییه به ڕوه و دوو به و ئه ) که رتییه به ڕوه دوو به(ر  سه  ته خراونه نه
   ).ک یه  ته بوونه نه
ی یکوردستان و کوردبوون ز نووسیوتی،  به مال نه دکتۆر جه دا وه ره سه له ی  وه ئه  

،  رکوک کانی که ر ناوی شاره نووسه ی وه ر ئه به لهنت،  یه گه بوونی شاری موس ده
وه  کو شاره  وهوال له ، جه بان ، شاره ، کووت لی نده ، مه قین ، خانه موس کانی  داگیرکرا

  . بات باشووری کوردستان ناوده
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دا ))6(  م ژماره رھه کۆبه(رتووکی  ی په)295(  ڕه الپه  ز، له به مال نه دکتۆر جه 

کرد،   م دوو حیزبه کانی ئه کداره چه  مریکا داوای له ئه  کاتک که: (نووسیوتی
کانی  ڵ ھزه گه ک کاتداو له یه  له  وه ، پکه وه تورکه ڕژمیزووی  ی ئاره وانه پچه به
ی  وه باتی ئه بوو، له  که حیزبه رچی دوو زل ھه. موس و رکوک  که  نه مریکا، رووبکه ئه
وه به ر دوو ھه تییه به ڕک  یه  نه کانیشیان بکه کداره ، چهو ت  حکومهک  یه  نه یان بکه که ر
مۆرو  ،نووسین  شکری ئراق، به ر له سه  کوتانه ، پش ھهکوردستانیی وشکری  له

ن بۆ دیاریکردنی دواڕۆژی  کان سازبکه مریکییه ڵ ئه گه ک له یه یماننامه واژۆ، په
 و کووت ،دیالهکانی  کوردییه  نوچه و  موس و رکوک  که  باشووری کوردستان، به

  موس و رکوک هر ک سه وردستاندا بکشن بهژر ئای ک وجا له ، ئهو وه ینهد الحه سه
، و  ن بکهر ب ده ری عاره دا، داگیرکه م دوو پارزگایه ئه ڕزگارکردنیڵ  گه ر له ، ھهو

  ). جی خۆیان  کان بھننه رکراوه ده  کورده
ی یکوردستان و کوردبوون نووسیوتی، مانای  دا وه ره سه له ز  به ی دکتۆر نه وه ئه  

پویست بوو   کات که ده  وه ر باسی ئه هنووس  دات، کاتک که بوونی شاری موس ده
 ، کوت کانی دیاله  اوچه کوردییهن و  موسرکوک،  کانی که شکری کوردستان شاره له
  کورده و  ن بکهر ده  و شارانه کانی ئه ره داگیرکه  به ، عارهو  کاتبڕزگارتکریت  و
وه ده واوی  ته و  موسشاری   خات که رده ومان بۆ ده ڕی ئه ، باوه وه ڕننه کان بگه رکرا
  . زانت کوردستان ده    ر به سهکوردیی و  شاری به ،  و شارانه ئه
   

  دا، له))6(  م ژماره رھه کۆبه(رتووکی  ی په)305(  ڕه الپه  ز، له به مال نه دکتۆر جه  
ه ده: (نووسیوتی  سعود بارزانی ناردووه و مه الل بۆ مام جه  کدا که یه نامه   بوایه ب
و،  هو  کوردهبوونی ڕازیی  وانه پچه و، به ستکرده تکی ده وه بن ئراق ده  کان به رهعا
وه کی به زۆری چه به نراوه  ریتانیا، باشووری کوردستانی پکانتان  به عاره  به  ، وه لک
ب،   وه نوی ئراقه ین، سا به تک دروستبکه وه ده  وه وێ پکه تانه ر ده گه گوت ئه ده
:  یه مه ئه  کانی ئمه رجه وا مه وین، ئه ری رکبکه سه له  که  وه نوکی دیکه ر ھه  بهن یا
 ولر و ھه و کووت و دیاله  و رکوک  که و  موس  له  باشووری کوردستان بریتییه -1

 سنووری  لهژین،  دا ده وییه ر زه م سه ی له النه گه  مه و که ، ئهو سلمانی  و دھۆک 
  ).ب بردنیان ده ڕوه یی باشووردا، مافی خۆبه بنچینه کی یاسایه
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 و کوردبوون ،  ز باسیکردووه به مال نه دکتۆر جه دا وه ره سه له   ی که وه ئه  
،  ، کوت ، دیاله رکوک کانی که کو شاره نیا شاری موس، به ک ته ی بوونی نهیکوردستان

و  واوی ئه ری ناوبراو ته نووسه  نت، چونکه یه گه ده  سلمانی و دھۆک ولر،  ھه
ئراقی   زۆر به به  نت که ی کوردستان داده یه و پارچه شک له به  ، به شارانه

  . )سرا به غدا و بهکانی  ته ویالیه(  ھات له وکات پکده ئه  لکنرا که  وه بییه عاره
  
 ڕۆژی، )میدیا( ی ڕۆژنامه ی)272(  ی ژماره)6(  ڕه الپه  ز، له به مال نه دکتۆر جه  

 سات کاره  پشتگیری له(ژر ناوی  له وتارکیدا  له دا،)9.1.2007( وتی ڕکه  ممه سشه
و  و، ئه چووایه ری لتکنه ، سهدام سهر  گه خۆ ئه: (نووسیوتی ،دا) سکی بونه ره ھه و

، خمور نگال، مه رکوک، موس، شه ک که وڕۆ، نه وا، ئه ، ئه نواندایه ی نه وجتیه گه
ش  بجه ه ھه و چواالن قه ،ووینجکو پن کوێ، به و کوێ ،وال له جهلی،  نده قین، مه خانه

ولریش  ، ھهو  ئراق خواروویبۆ   وه ، سلمانیش گواسترابووهو ب  عاره  کرابوون به
سیش  و، که ب  عاره  هپتری بوو بوو ب  نیوه ، لهو  ئراقمی  ختی دووه پته  کرابوو به

   ).ل گوت له یده نه
 کورد وکردنی ب عاره  بهزرنگکاری   ز به به مال نه هی دکتۆر ج پکردنه و ئاماژه ئه  

 کوردستانتیی و کوردبوون ،  وه ه)حوسن دام سه(ی ت حکومه ن الیه له کوردستان 
و    لی نده مهقین،  خمور، خانه نگال، مه رکوک، شه ، که کانی موس شاره  ک له ر یه ھه
کردنی ب عاره  به  ن، چونکه یه گه گشتی ده واوی کوردستان به ته و ت تایبه وال به له جه
 و کان  کوردهرکردنی  و، ده دا وه ره سه له ناویان ھاتووه   ی که و شارانه ئه

ی بوونی یکوردستان و کوردبوون ن بۆ  گه واندا، به شونی ئه  ب له جنشینکردنی عاره
  .  وه یشه- شاری موس  به  دا ناویان ھاتووه وه ره سه  ی له و شارانه تکای ئه

   
  لهدا، ) کۆنگره(ی ئۆرگانی )19(  ی ژماره)7(  ڕه الپه  ز، له به مال نه دکتۆر جه 

دا رۆفیسۆر شاکری ڵ پ گه له یڤینی میدیا ڤپه ھه  نجدانک لهر سه(ژر ناوی  له وتارکی
، 8، 7، 6، 5، 1( کانی ڕه الپه  ک له ر یه ھه  له  دا که)79  ژماره میدیا ی ڕۆژنامهخدۆدا، 

دا  که فزیۆنییه له ته  دانیشتنه  شاکری خدۆ له: (، نووسیوتی وه ته بوکراوه دا)10، 9
ر  ر کۆچه نی دکتۆر ژیرایه رمه تی ئه سایه ڕی که گوتم، له  زۆری پ ناخۆشبوو که

ین جارکی دی  نستان وا ل بکه رمه ستانی ئه ده کاربه  که  ومان داوه ھه  وه یانه
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یر  سه.  گرتووه ری نه سه  تا ئسته  وه و ھه و، ئه وه زرته کوردستانی سۆر دابمه
کوردستانی   واز له  واباشه: فۆن گوتی له ته  ر به داریش ھه زنه دکتۆر مارف خه  یه وه ئه

،  وه ینه وا بیر بکه  مهر ئ گه جا ئه!  باشه.  وه ی مژووه ڕه الپه  بخرته و سۆر بھنرێ
لی،  نده ، مه ڕباتییه بان، زه وال، شاره جله قین، رکوک، موس، خانه که  ب واز له ده

  ش بھنین، چونکه لک شونی دیکه و گه خمور ، مه نگال، شخان کووت، شه
ان بی وان عاره جی ئه و له رکردووه یان ده و شونانه کانی ئه کانی ئراق کورده عسییه به

کان کوردی کوردستانی  رییه تۆرانییه ئازه  ک چۆن تورکه ، وه ج کردووه نیشته
جکردو  نیشته  و شونانه له یانکان رکردو تورکه تی ستالین ده یارمه سۆریان به

ئراندا  ڕژمینو  له  ریی تۆرانی که تی ھندک ئازه یارمه کان به رییه ئستاش ئازه
  له  شکه به  که ئاواڕۆژربایجانی  ی ئازه نوچه لک وێ گه یانه ڕوا، ده ستیان ده ده

  ).  یه و نوچه کانی ئه ڕاندنی کورده رپه ده  تورکنشین به  نه خاکی کوردستان بکه
می  وه ز له به مال نه مژوونووسی ناودارو ناسراوی کورد، دکتۆر جه  کاتک که  

کات که  ده  وه دار باسی ئه زنه خه و دکتۆر مارف جکانی شاکری خدۆ نابه  بۆچوونه
  کوردستانی سۆر بھنرت، با وازیش له  ب واز له ده  وان پیان وایه مادام ئه

لی، کووت،  نده ، مه ه ڕباتییه بان، زه وال، شاره قین، جله رکوک، موس، خانه کانی که شاره
  وت که که رده دهش بھنین، بۆمان  لک شونی دیکه و گه خمور ، مه نگال، شخان شه

  ناوی ھناون به دا وه ره سه له   ی که و شارانه گشت ئه و  موسز شاری  به دکتۆر نه
  . زانت باشووری کوردستان ده    ر به سهکوردیی و شاری 

     
  دا که)ی گه له کورد بۆ وتووژ  له دام سهازی داخو( وتاری  لهز،  به مال نه دکتۆر جه  
 ڕۆژ: (دا نووسیوتی)7-  م ژماره رھه کۆ به(رتووکی  ی په)41-40(ی کان ڕه الپه  له

 ست و، وتووژی خه )العامة التعبئة(ی گشتی  وه خۆکۆکردنه ڕۆژیو،  کتییه یه ڕۆژی
  بهو،  نسا ڕه و فه مریکا ئه ،ریتانیا بهستانی  ده ڵ کاربه گه نجامدار له ئه و خۆڵ و

ی خاوی پڤ  قسه و ن به  چیدی به  ئمه  ی که وه ربینی ئه نا ده و ب پچوپهئاشکرا
بوونی کۆماری فیدرالی   رمی دان بنرێ به فه  به  دراو دابین نابین، پویسته ھه

  کانی پارزگاران له ھزه  یه و پ به  ی، که گه سترێ له یمانک ببه کوردستانداو په
 وه رمی کۆماریدا بکرنه ھه  ک له یه ند فگه ، چهو ی بادینان نوچه  بنه  وه کهرلی ئینجه
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م  ر، ئه سه  ی بچته دیاله و  موس ،رکوک که  جۆرک که  رم فراوانتر بکرێ به ، ھهو
  ).دن  تانه وه م ده ست ئه ده ش له کارانه

فراوانکردنی کۆماری فید به مال نه دکتۆر جه  کاتک که   ی کوردستان اڕز داوای 
ر،  سه  نه ی بخه دیاله و  موسرکوک،  کانی که شاره  ک له ریه ھه  ی که وه کات به ده

،  دیاله نییه و  موسرکوک،  کهی س شارر  ھه کوردستانتیی و  کوردتیی  گومانی له
   .ر باشووری کوردستان سه   وه ڕنه کات بگه داوا ده    ڕاشکاوانهبۆیه 

   
ماندا،  و نه نی مانم دووڕیا هرد به کورد له(وتاری   ز، له به مال نه دکتۆر جه 
  کانی ڕه الپه    له  دا که)وست بنونن ھه  کان، پویسته بزارانی نو حیزبه و گران خنه هڕ
دا )101(   ڕه الپه  له،  وه ته دا بوکراوه)7-   م ژماره رھه کۆبه(رتووکی  ی په)91-102(

، و کوردستان وری باشووری ، بۆ دیاریکردنی سنو هوای ڕه و ڕاستئایا : (نووسیوتی
،  یه ک ئاماده یه وه ته ھتد گشتپرسی بکرێ؟ ئایا ھیچ نه و رکوک  که ، موست  تایبه به
تورک  ڕژمیگشتپرسی؟ ئایا   وته ، بکه وه ی خۆیه که ی سنووری وته باره له

 چوار ملیۆن کورد له  که کاتکدا له مووڵ گشتپرسی بکا،  سته ئه  ، له یه ئاماده
د  ، پاش ئامه ترین شاری کورده وره مووڵ گه سته ، ئهو ژین مووڵ ده سته ئه 
غدا گشتپرسی  رخاتری ملیۆنک کوردی به به ن له کان ئاماده ؟ ئایا ئراقییه)کر دیاربه(

  ).ن؟ غدا بکه به  له
ی بوونی یکوردستان و کوردبوون ،  ز باسیکردووه به مال نه ی دکتۆر جه وه ئه  

 ر دوو ھهز  به بۆچوونی دکتۆر نه   به  ، وه دات رکوک نیشانده که و  موسکانی  شاره
  وه یی ئه ناوبراو گله  نو سنووری باشووری کوردستان، چونکه  ونه که ده  که شاره

له رکوک بکرن،  که و  موسکانی  ر شاره سه بت گشتپرسی له بۆچی ده  کات که ده
    ! هو  کوردستانهباشووری ی سنوورنو   ونه که ده  که کاتکدا 

    
مریکا  ر ئه گه دا ئه نگانه ته ی کورد له وه ته نه( وتاری  لهز،  به مال نه دکتۆر جه 

م  رھه کۆبه(رتووکی  ی په)125-115(   ڕه الپه    له  دا که)تیی کورد بدۆڕن دۆستایه
بۆچوونی من،  بیرو  به: (دا نووسیوتی)121(   ڕه الپه  له،  وه ته بوکراوه دا)7-  ژماره

 و تی ئازایه  ھنده  که پارته دوو زل  ، که یه وه ئه  یه نگژه م ته رچوون له بۆ ده ڕاستی ڕ
ی خۆیاندا  ه ھه  دان به ن، که خۆیاندا دروستبکه  له  وه ته نه و  نیشتمانویستیی  خۆشه
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ری  ماوه جه  ن به بدهڕستۆو،  ئه  بگرنه  شه هڕ  هڕۆژم  رپرسیارتیی ئه ، بهو بنن
 موو ھه له رز،  له و و بترس ڕاستی ئازاد ژاردنکی بهب زووترین کات، ھه کورد، به

،  ر، دھۆک، سلمانی، دیالهول رکوک، ھه موس، که(کانی باشووری کوردستان  نوچه
،  ملیۆنک پتر کوردی لیه  غداش که به  غداش، چونکه نو کوردی به ت له نانه ته و کوت

ب،  ده ی دروست مانه رله و په ئه  مه و ده ، ئهو کبخرێڕ) تی ب ب شاری برایه هد
تانی  وه مریکاو ده ڵ ئه گه ندی له جۆری پوه کورد ونووسی  بیاری مافی چاره

ج پاش  ستبه ستنیشان بکاو، ده ی کوردستان ده کانی دیکه کی پارچه و خه دیکه
) نرو م  له(وزیمی  شکرکی کوردستانی ته ، لهو کوردستانیتکی  ، حکومه وه ئه

  که پارته کانی دوو زل واوییه و ناته ه موو ھه ی کورد، ھه وه ته نه  مه و ده پکبھن، ئه
ندیی  وه رژه به و رن روه په نیشتمان  لمنن که یسه ش ده که پارته ، دوو زلو پۆشن داده

ده  وه ندیی پارته وه رژه روو به سه  و وت، له وه ته نه    ).گرن ڕا
  ربیوه بۆچوونی خۆی ده   ڕاشکاوانهز زۆر  به مال نه دکتۆر جه دا وه ره سه له   

شاری  ر س ھه نویاندا له ، و کوردستان کانی باشووری  شاره واوی ته به ت  باره سه
-دستانباشووری کور  شک له به  به  که)  دیاله و رکوک  کهموس، (ری  سه  له  کشه

گۆڕی  ڕی نه پرۆفیسۆری ناوبراو باوه  وت که که رده ش بۆمان ده مه به. نت یان داده
داوای   ت کاتک که تایبه ، به یه ھه  و شارانه ئه کوردستانتیی و کوردبوون   به
  کات دهکانی باشووری کوردستان  نوچه موو ھه له   بژاردنکی ئازادانه نجامدانی ھه ئه
 شار و به )  کوت و دیاله ولر، دھۆک، سلمانی،  رکوک، ھه موس، که(نی کا ، شارهو

   .بات باشووری کوردستان ناوده    ر به سهکوردیی و ی  ناوچه
    
ن  ڕژمیدر  دا سه ی موقته ئاژاوه و  ئران( وتاری  لهز،  به مال نه دکتۆر جه   ئرا
-139(  کانی  ڕه الپه  له  دا که)بگێ دا موقته به ئراقدا له ینی  وری خومه وێ ده یه ده

دا )142(   ڕه الپه  له،  وه ته دا بوکراوه)7-   م ژماره رھه کۆبه(رتووکی  ی په)145
م  پاش ئه: (و کوردستانتیی شاری موس، نووسیوتی  کوردتیی  ت به باره سه

  وه ستانی ئرانه ده کاربه  ندی به ، پوهو  ئراندر چوو بۆ  دا سه ، موقته خونژییه
وه ک سه ھنده پی به . کرد ر  به سته ئران ده ڕژمیستانی  ده واڵ، کاربه ی ھه رچا

بکا  دروستی  کدار که ، بۆ ھزکی چهو خۆی کی باش بۆ  یه ی پاره وه بینه  بوون به
 و  موسرکوک،   که یه نه و کورد بگرێ  ێ لهڕداو، )پاسدارانی ئران(ی  شوه له
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ئراق،   وه ڕایه گه  دا که موقته. رمی کوردستان شی ھه بۆ باوه  وه ڕنه بگه  لهدیا
بۆ پشتگیریی  رکوک که  کدارکی نارده ند چه بوو، چه وه مین کاری ئه که یه

، و کانی رکرده کورد و سهدژی   ڕاندن و، نه )تورکمانی  ره به(    ر به سهکانی  تۆرانییه
اال   ال اله: (ی ھاواریانکرد که سته ده ، دارو) دوژمنی خودیهکوردستان (  ھاوارکردن که

   ). ، کوردستان عدو الله الله
وه ئاماژه دا وه ره سه له ز  به مال نه ی دکتۆر جه وه ئه   کانی  ربینی بۆچوونه ، ده ی پدا
رکوک  که،  موس(کانی  شاره ر س ھه کوردستانتیی و  کوردتیی  خات که رده و ده ئه

ئران ھزکی  ڕژمی  کات که ده  وه ناوبراو باسی ئه  ن، چونکه مژوونووسی) دیاله و 
،  دروستکردووه) پاسدارانی ئران(ی  شوه در له دا سه میلیشیاکانی موقته  کداری له چه
ی ) و دیاله رکوک  ، که موس(ر س شاری  ھه ی وه بۆ ئهکورد   له گرتن ڕگهپناوی  له

   .کوردستانباشووری  رمی ر ھه بۆسه  وه ڕنه گه نه کوردیی
     
ئراق   ن خۆیان لهیمانا مریکاو ھاوپه ئه  که( وتاری  لهز،  به مال نه دکتۆر جه 

دا )7-  م ژماره رھه کۆبه(رتووکی  ی په)170- 158( کانی    ڕه الپه  له  که ،دا) وه کشایه
  وه پارته م دوو زل ست ئه ده به  ی که وه ئه: ( هھاتوودا )159(    ڕه الپه  له،  وه ته بوکراوه

  کووتدا، که و دیاله رکوک، موس،  کانی که ر ستانه سه ت بوو به سه ن ده ، ته بووه نه
  بهریکی  ، خهدام سه ڕژمیو،  هو  کوردستانهسنووری جۆگرافیایی   ونه که ده

م  کرد، به ده) فین رمی نه هھ(  ی له شه ڕه بارکیش ھه کردنیان بوو و، جاروب عاره
دا یده نه   ). ورا پاالماریب
) کووت و دیاله رکوک، موس،  که(کانی  ز، شاره به مال نه بۆچوونی دکتۆر جه  به  

  و شارانه ئه  کات که ده  وه پرۆفیسۆری ناوبراو باسی ئه  شاری کوردستانین، چونکه
 و ۆڤینیشی دام سه ڕژمیم  ، به وه  کوردستانهنو سنووری جوگرافیای   ونه که ده

سانی  نوان له تی خۆیدا  سه ده ی ماوه  له  ره به  ره به کورد  ی دژ بهرست بپه عاره
  وه کۆنه  لهر  ی ھه وه ڕای ئه ره ، سه کردنیان بووهب عاره  بهریکی  دا خه)1968-2003(

فیای شاری موس د بکردن و عاره بهوی  ھه   .  راوهگۆڕینی دیمۆگرا
  
ی  بژاردنانه و ھه مریکاو ئه کانی ئه بژاردنه ھه( وتاری  لهز،  به مال نه دکتۆر جه  

ی )184- 179(  کانی  ڕه الپه  له  دا که)ن مان بیکه ته به  که کوردییه  دووزلحیزبه
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  مه ئه: ( ھاتووهدا )184(    ڕه الپه  له،  وه ته دا بوکراوه)7-  م ژماره رھه کۆبه(رتووکی  په
تا  و، ھه پوولک ناکێ  ندی ئراق، گوشاری وان به تی نوه حکومه  کاتکدا که له 
و،  کردووه ج نه راتیی کاتی، جبه به ڕوه ندی یاسایی به ک به ، یه مۆیه ئه  مۆ، که ئه

 باویکردنی ره واری عه شونه  که  پارته ک دوو زل ، وه"ئراقی فیدرالی"یش نا ئراق به 
،  رمیی ئراقه زمانی فه  گوایه  ، زمانی کوردیش، کهو تی جی خۆیه ر له کوردستان، ھه

و   موسرکوک،  ک که شدا، وه که ه- کوردستان  ت له نانه بیدا، ته پاڵ زمانی عاره له
  ). کار ناھنرێ به و ناگیرێ ڕزیقین،  خانه

ناوبراو،   وت که که رده ده ز بۆمان به مال نه کانی دکتۆر جه بۆچوونه ی گوره به   
  ی نو چوارچوه له کوردیی و شاری به قین  خانه و  موسرکوک،  کانی که شاره

  کات که ده  وه یی ئه ز گله به دکتۆر نه  زانت، چونکه ده ستانباشووری کوردسنووری 
داو، له  له کو  قین زمانی کوردی وه خانه و رکوک  کهکانی موس،  شاره  کوردستان

 ر س ھهو  ئه  واته کار ناھنرت، که به و ڵ ناکرت گه ی له ه رمی مامه هزمانکی ف
   .زانت باشووری کوردستان ده  شک له به  به  که شاره

    
دا، )میدیا( ی ڕۆژنامهی )315(  ی ژماره)10(  ڕه الپه  ز، له به مال نه دکتۆر جه 

  وه دا، بوکردۆته)؟" نی دوژمنت دۆستتهدوژم"  ، که هڕاستئایا (ژر ناوی  وتارکی له
دا )2003(ی نیسانی )10( ڕۆژیله ر  ھه و کاتی خۆیشی: (تیدا نووسیوتی  که

کان  مریکییه ی ئه قسه ناب به  سعود بارزانی، که ڕز مه به  یانده م گه ھۆشیارنامه
مریکا برای  ئه  که  وه و گوته ند جار گوت م چهش وه ئه و جبھن و موس به رکوک  که

و،  ھیچه  ن، له ماشاکه رن ته وه  کینه خه: (ت دواتر ده). و وریابن س نییه باوکی که
) کووت و دیاله رکوک، موس،  که(خۆیاندا  وتی  لهکوردن،  ی وه ر ئه به لهر  ھه
  ). کوژرن ده
 کوردستانتیی و  کوردتیی  دیسان،  ی پکردووه ز ئاماژه به مال نه ی دکتۆر جه وه ئه  

کانی  ناوبراو شاره  نت، چونکه یه گه ی تریش ده وانه ئه و رکوک  که،  کانی موس شاره
ه مادامیش ئه. بات وتی کوردان ناوده  کوت به و دیاله رکوک، موس،  که   و شاران
خاکی     ر به سهکوردیی و ب ھیچ گومانک شاری   واته وتی کوردان، کهناو   ونه بکه
  . شووری کوردستاننبا
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رتووکی  ی په)19(ڕه  ، له الپهئیسماعیل فور غه بدول عهدکتۆر  پسپۆری جوگرافیا  
تا  ، ھه وه مه یه ی شازده ده سه  کوردستان له: (دا نووسیوتی)جوگرافیای کوردستان(

تی  ر دوو ئیمپراتۆرییه کانی ھه پانی پکدادانی ھزه می جیھانی، گۆڕه که نگی یه جه
دا  ته وه و دوو ده نوان ئه نگ له  ترین جه وره گه.  و عوسمانی بووه)ئران(وی  فه هس

شی  که نجامه ی زایینی بوو، ئه)1514(ی سای )چادران(نگی  داب، جهڕووی
 تی ڕۆژھهشی  واویی تکچوو به ته کتیی جوگرافی خاکی کوردستان به  بوو، یه وه ئه
تی  سه ژر ده  وته ئاواشی کهڕۆژی  که شه کان و به یهوی فه ستی سه بنده  وته که

می  که نگی یه ، دوای کۆتایی ھاتنی جه شه م به پاشتریش ئه.  وه کانه عوسمانییه
شی  به.  وه شکرایه دابه  تی عوسمانی، جارکی دیکه نی ئیمپراتۆرییهڕوخاندو  جیھانی

. ر سوریا سه  شی خرایه ی دیکهشک وت و به که  ر تورکیای تازه ی به وره گه  ره ھه
تی  وه سرادا، ده غدا و به کانی به ته ڵ ویالیه گه ، له)تی موس ویالیه(  وه ماشه  ی که وه ئه

  ). وڕۆیان ل دروستکرد ئراقی ئه
 و  کوردهتی موس خاکی  فور، ویالیه غه بدول عهی بۆچوونی دکتۆر  گوره به   
  ک له ر یه ھه  تی موس له زانین ویالیه کو ده روه ھه.  باوی کوردستانه شکی دانه به

شکی کوت و  ، به رکوک، سلمانی، دیاله ولر، که موس، دھۆک، ھه: (پارزگاکانی
  له  شکه م پارزگا به کو شار و ھه م وه موس ھه  واته که. پکدت)  ماره شکی عه به

  . و نیشتمانی کورد خاکی کوردستان 
   
دا )جوگرافیای کوردستان(رتووکی  ی په)250(ڕه  فور، له الپه غه بدول عهدکتۆر  

  وه ته ھهڕۆژ  ڵ تورکیا و له گه له  وه باکووره  سنووری کوردستان له: (نووسیوتی
ڵ سووریادا  گه له  وه ئاواشهڕۆژ  و له ڵ ئراق  گه له  وه شوورهبا  له و  ئرانڵ  گه له

   ). ھاوسنووره
فور بۆ باشووری کوردستانی  غه بدول عهدکتۆر   ی که یه و پناسه ئه ی هگور به   

سنووری ی  چوارچوهنو   وته که ده واوی ته به پارزگای موس  شار و،  کردووه
ئاوای ڕۆژسنووری  ست نیشان کردنی ده پی به   باشووری کوردستان، چونکه

 واوی ته به شاری موس   وه یاییهدن  به  وه ، ئه سوریایه  باشووری کوردستان که
   .کوردستانباشووری ی  هسنوورو  ئهنو   وته که و ده وه گرته ده
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دا )جوگرافیای کوردستان(رتووکی  ی په)263(ڕه  فور، له الپه غه بدول عهدکتۆر  
ست  ی باکوور ده)33(ھی پانی  به ئراق و کوردستان سنووری نوان : (نووسیوتی

ھی درژی   گاته تا ده ، ھه وه بته ئاوا دهڕۆژو  ره به  ره به  ره یدا بهدوای له ت، کا پده
یدا دوای له ،  وه ندی سیمامه باشووری گو  ترک له ند کیلۆمه چه  ت، به ھهڕۆژی )46(

چ ڕۆژو  ره ترێ به ند کیلۆمه ، ئینجا پاش چه وه خواره  دا دته و ھه ڵ ئه گه له ئاوا پ
و  یدا ئهدوای له ڕێ،  په ساندا تده ی جه باشووری شارۆچکه  پاشان به  و له وه تهکا ده

شان میرز ئاباددا  ئاوای گوندی ئهڕۆژ پاشان به ، له وه بته و باکوور ده ره به  ھه
حاجی  و کانی سوتان  نده ئاوای گوڕۆژو  ره به  ڕاستھکی   پاشان به. ب ڕ ده تپه
. دروز له ی به ۆچکهئاوای شارڕۆژ  گاته تا ده ڕواو ھه ترۆزدا ده ل عهبدو دو عه مه محه

دا،  و باس نی عه به و عدون لمانول سه کانی سه ی گوندهئاواڕۆژ  پاشان به  له چیچان
تا  ھه  وه بته پاشان درژ ده له. ب ڕ ده دا تپه)بان شاره(  ئاوای میقدادیهڕۆژو  ره به
و  ره ترێ به ند کیلۆمه دا تا چه و ئاوه ڵ ئه گه یدا لهدوای ه لسیروان،  ڕووباری  گاته ده

و  ره یدا بهدوای له سیروان،  ڕووباری  ی ئاوی چینچال له تا رژگه کش، ھه باکوور ده
چیای   گاته تا ده بێ، ھه ئاوا دهڕۆژو پاشان باکووری  وه کاته ئاوا پچ دهڕۆژ
ئاوی داقوق،   گاته تا ده ڕێ، ھه په دا تده یهو چیا ی پشتی ئه ببه  پاشان به. مرن حه
چیای   گاته تا ده ڕوا، ھه ئاوا دهڕۆژو باکووری  ره دا به و ئاوه ڵ ئه گه پاشان له له
و  ره به و ڕێ په کانیدا تده رزترین شونه به  به  وه پاشان مکحیل، دوای ئه و  ل کحو مه
و  ره دا به و زیه ڵ ئه گه یدا لهدوای له ،  ی دیجلهز  گاته تا ده ، ھه وه بته درژ ده  تحه فه

 یدا بهدوای له تا نزیک شاری موس،  ، ھه وه بته ترێ درژ ده ند کیلۆمه چه  باکوور به
ه تا ده ، ھه وه کاته ئاوا پچ دهڕۆژو  ره ب، به ڕ ده دا تپه و شاره باشووری ئه    گات

یدا دوای له ر،  عفه له ی ته باشووری شارۆچکه  گاته لبویر، پاشان ده باشووری گوندی ئه
   ).ب ڕ ده کابرادا تپه و برات ئه ، رمی کانی ته نده باشووری گو  به
سنووری باشووری بۆ  فور غه بدول عهدکتۆر   کهی  هکردندیاری و  ئه ی گوره به   

ی موس زگاو پار شار و کوردستانتیی  ، کوردتیی کردووهی پ کوردستاندا ئاماژه
ی  و ھه باکووری ئه  وته که ده تر دان کیلۆمه سه  بهشاری موس   نت، چونکه یه گه ده
   .تی کشاویه سنووری باشووری کوردستاندکتۆری ناوبراو بۆ دیاریکردنی   که
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رتووکی ناوبراودا  ی په)273-272(کانی  ڕه فور، له الپه غه بدول عهدکتۆر   
کانی کوردستان  ته کاندا، ئیاله عوسمانییه کان و وییه فه سهمی  رده سه  له: (نووسیوتی

تی وان،  کر، ئیاله تی دیاربه ئیاله: بوون  مانه ی زایینیدا ئه)1515(ری سای  وروبه ده له
  ).تی لوڕستان ئیاله و کوردستان تی  تی موس، ئیاله تی روھا، ئیاله ئیاله

 و  موسی بوونی شاری یکات، کوردستان باسی ده فور غه بدول عهی دکتۆر  وه ئه  
تی  ناوی ویالیه  ره و نووسه ئه  ، چونکهنت یه گه ده تی موس کانی ویالیه واوی شاره ته

تکی  ویالیه   که ته مادام ویالیه .بات دهی ناویتکی کوردستان کو ویالیه موس وه
کوردستانی ، شاری  که هت ویالیه    ر به سهکانی  واوی شاره ته  واته کهی بت، یکوردستان

   . وه شه که ته ختی ویالیه ی پایته- شاری موس  ن بهکوردی و
  
و دا)جوگرافیای کوردستان(رتووکی  ی په)359(ڕه  فور، له الپه غه بدول عه دکتۆر  

ی  نوچه: م که یه: (نووسیوتی کاندا، وتییه نه  شبوونی جوگرافی چاگه تی دابه بابه له 
  له  یه م نوچه ئه. نرێ دادهی کوردستان وت ی نه ترین نوچه گچکه  به: وتی باکوور نه

م  ئه.  وتووه که دا ھه زای مالکییه کر، موس، قه پارزگاکانی سیرت، باتمان، دیاربه
وتی خاوی کوردستان  موو نه ی ھه می سانه رھه ی گشت به%)3(ی  نزیکه  یه نوچه
  ).ھنت پکده

وبراو شاری   وت که که رده فور، بۆمان ده غه بدول عهپی بۆچوونی دکتۆر  به    نا
تی  بابه  له  نت، کاتک که کوردستان داده    ر به سهشارکی کوردیی و  موس به 

  . ی سنووری کوردستان ناو چوارچوه  خاته وتدا شاری موس ده نه
    
رتووکی  ی په)412، 401، 360، 279(کانی  ڕه فور، له الپه غه بدول عهدکتۆر   

  ی چاگه خشه ، نهرتی به ڕوه بهشبوونی  ی دابه خشه ک نه یه دوای له ک  دا، یه وه ره سه
ڕی کوردستانی  ی ئاسنه خشه نه و وبانی ئۆتۆمۆبیل ی ڕگه خشه نه کان، وتییه نه

و   وتۆته که یواو ته به کاندا شاری موس  خشه موو نه ھه  له  ، که وه بوکردۆته نا
         . دا دانراوه شه و به ئه کۆتایی  لهکان  خشه نه). سنووری باشووری کوردستان

  فور شاری موس به غه بدول عهپکراو، دکتۆر  کانی ئاماژه خشه نه ی گوره به   
 موو ھه له  ی وه ر ئه به لهنت،  باشووری کوردستان داده    ر به سهکوردیی و شارکی 

  . نو سنووری باشووری کوردستان  ی خستۆته و شاره کاندا ئه خشه نه
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ن  وه ته ی نه پکھاته(رتووکی  ی په)21(ڕه  فور، له الپه غه بدول عهدکتۆر   یی دانیشتوا

: ت ده ،دا)1977 ئراقرژمری دانیشتوانی  سه پی به باشووری کوردستاندا   له
  که و یه به و لکاندنی یهرتی به ڕوه به  که م یه ه، دستان ل زا، ناحیه دابینی قه(

  به و  داگیرکردنستی  به مه  ئراق، به  ل له ، وه ، کارکی ئاساییه وه یهرتی به ڕوه به
  رشتی بکرێ بۆ ئمه رپه دھۆک سه  چی له و  موس  نا ئاکرێ چی له ده.  کردنهب عاره

  ). اکرێ خاکی کوردستانهکو ئ ی موسیش وه وه ر ئه به له.  که یه
ی یکوردستانو  کوردبوون ،  ی پداوه فور ئاماژه غه بدول عهدکتۆر   ی که وه ئه  

  کات که ده  وه باسی ئه   ڕاشکاوانهزۆر   نت، کاتک که یه گه بوونی شاری موس ده
کوردستانن    ر به سهشاری  ئاکرێ دوو و  موس.   

   
 دا وه ره سه له رتووکی ناوبراو  ی په)24(ڕه  الپه فور، له غه بدول عهدکتۆر   

ی - ستانی موس ئه  به ر رانبه بهمان  ی مژوویی کوشنده ه دوو ھه  ئمه: (نووسیوتی
دا، تۆ )م ی بیسته ده سه(کانی  شسته  له: م که ی یه ه ھه.  باشووری کوردستان کردووه

وه) پارزگای موس  لهکانی کوردی  زایه ی قه وه جوداکردنه! (یندێ؟ زه خاکی   له. کرا
داوای   بووایه لۆ ده گه. م؟ شک نابه  نا شونکی دیکه ده! ؟ وه نه کوردستانیان جودا بکه

. بکرێ ڕگات شهرو  زه لحه عاج، ئه لبه کو ئه بی وه کانی عاره زایه ی قه وه جوداکردنه
 زایی شارهندک  نکۆو، ھهکو زا رزی کوردستان وه زگای زانستی به ده: م ی دووه ه ھه

ل  ن، وه م ناکه که ی یه وه ر چی پشتگیری له گه کانیاندا، ئه نووسینه  رز له به پایه
 له  زای موس، جگه قه.  یان پ کوردستان نیه-زای موس واوی قه وا ته ناڕه به

  وه بۆ ئه ی مژوویش گه به و  کوردستانه،  بیه لمحله ئه و لیل لعه مام ئه کانی حه ناحیه 
   ). زۆره

ی بوونی شاری یبۆ کوردستان  که یه گه فور، به غه بدول عهی دکتۆر  و بۆچوونه ئه  
شاری   به  فور ئاماژه غه بدول عهجوگرافیناسی ناودار دکتۆر   موس، کاتک که

کانی تری  ڵ بۆچوونه گه له  نده رچه ھه. ییکو شارکی کوردستان کات وه موس ده
ڕگات،  ر، شه زه عاج، حه کو به کانی وه شارۆچکه شار و  دا نیم، چونکهبدول هعدکتۆر 

بی  ر خاکی کوردستان دروستکراون بۆ عاره سه ر له ش ھه بیه له موحه لیل و عهمام  حه
  . ر و داگیرکه ھاورده
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  هلو، دا وه ره سه له رتووکی ناوبراو  ی په)39(ڕه  فور، له الپه غه بدول عهدکتۆر  

 باسی  لهکاندا،  زایه می دانیشتوانی قه رجه سه  کان له وه ته نه  ی ڕژهو  ژماره باسی
ی  زایه و قه له  نده وه کورد، ئه  ی ڕژه: موس: (دا نووسیوتی-زای موس قه

  ش، له وه ڕای ئه ره سه. ب ناب ڵ ھی عاره گه راوردکردن له بۆ به  مکراوه کوردستان که
می  رجه سه  ، له)1965(سای   له  که  ڕژهر  گه ، ئه نموونه بۆ  دات، کورتیش ده
. بوو%) 10(ری  وروبه ده دا، له)1977(سای   له  وه بوو ب، ئه%) 13(دانیشتواندا، 

  ).  م کردووه که  ی%)3(واته 
 و کوردبوون شاری موس،   به  یه مشوه فور به غه بدول عهی دکتۆر پکردن ئاماژه 

ری ناوبراو ناوی  نووسه  ست، چونکه رده به  خاته ده  و شاره ی بوونی ئهینکوردستا
   . ناوبردووهی یکی کوردستان زایه کو قه زای موس وه قه
 
 دا وه ره سه له رتووکی ناوبراو  ی په)161(ڕه  فور، له الپه غه بدول عهدکتۆر  

الجمھوریة (رتووکی  هیداکردنی پ بۆ په ڕاسپاردسم  کاتی خۆی زۆر که: (نووسیوتی
العراقیة، وزارة التخطیط، الجھاز المرکزي لالحصاء، ھیئة التعداد العام والدراسات 

. و زۆریش گفتیاندا )سري 1977المباني وحصر السکان لسنة  ترقیمنتائج . السکانیة
ری سای  سپتمبه  ردانی کوردستانم له سه  دا لهکۆتایی  له. بوو نجامی نه ل ئه وه
 ی کوردستانی، به- شاری موس  رتووک فرۆشک له په  دوکانی کۆنه  ، له)2003(
  ). دینارکی چاپی سویسریم کی 

ی یکوردستان  ت به باره بۆچوونی خۆی سه   ڕاشکاوانهفور،  غه بدول عهدکتۆر  
چ  به  که  کات ده  رتووکه و په بت، کاتک ناوبراو باسی ئه رده بوونی شاری موس ده

کوردستانتیی باسی   یه مشوه به  کهو،   وتووه ستی که شاری موسدا ده  ک له یه شوه
  ). ی کوردستان-شاری موس : (کات شاری موس ده کوردتیی و
  
دا )سنووری کوردستان(رتووکی  ی په)43(ڕه  فور، له الپه غه بدول عهدکتۆر   

لکاندنی   دا له)ز1921( سای  تی تازه دروستبوو له وه ئراق ده: (نووسیوتی
ھا له  روه ھه). سرا پکھات به غدا و بهو  )باشووری کوردستان(کانی موس  ته ویالیه

وه  کی کوردستانی باشووری بوکردۆته یه خشه رچاوه نه مان سه ی ھه)43(  ڕه الپه
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 ته نو وتوونه که  و شاره   ر به سه دکانی  زاو شاره واوی قه هت و  موسکه شاری 
  ). سنووری کوردستان

ۆ   کی تره یه گه ، به وه بویکردۆته  ی که یه خشه و نه و ئهبدول عهبۆچوونی دکتۆر    ب
تی  ویالیه ک الیه له ر  نووسه  شاری موس، چونکه کوردبوونیی و بوون ی یکورستان
 کورد ودوو ناوی جوگرافین بۆ وتی   که  بات باشووری کوردستان ناوده  موس به

  دا خستۆته که خشه نه ی له- و شاری موس ئه  وه تریشه کی الیه لهخاکی کوردستان، 
   . دا دانراوه شه و به ئه کۆتایی  له  که خشه نه. ناو سنووری باشووری کوردستان

    
سنووری (رتووکی  ی په)59- 45( کانی ڕه فور، دیسان له الپه غه بدول عهدکتۆر   

ری  نته کی، گۆڤاری سه مین زه د ئه مه بی، محه له ولیا چه ئه ی ڕوانگهله دا )کوردستان
انی باشوور به سنووری کوردست دمۆنز و ئه)1949(سای ) 6(ژماره کورد 

زگاکانی موسر ھه ، پارمانی دیاری ده و رکوک  که ،ولر له  نووسه. کات سل
ر شاری  سه دا، بۆچوونی خۆی له)سنووری کوردستان(ی )76- 75(کانی  ڕه الپه

   ).پارزگاش ھی کورده شار وکو  موس وه: (ت بت ده رده موس ده
پارزگا ھی  شار وکو  فور، شاری موس وه غه بدول عهبۆچوونی دکتۆر  به   

کات  ده  وه باسی ئه   ڕاشکاوانهناوبراو   چونکهکوردستان،  خاکی  له  شکه به و  کورده
  .  ی کورده وه ته کو پارزگاش ھی نه م وه ھه کو شار و م وه شاری موس ھه  که
    
جوگرافیای دانیشتوانی (رتووکی  ی په)25(  ڕه الپه  فور، له غه بدول عهدکتۆر   

کانی کوردستان،  ییه ناوچه  ئایینه  له  ککی تره ئزیدی یه: (نووسیوتی ،دا)کوردستان
نیشن  وا داده ینه ی نه رناوچه سه کی له ره کی سه یه شوه به  م ئایینه وانی ئه یه په
ک  هن و تریش ھه شونی له ربوی  به  ھا به روه ھه) موس شخان و ، گالن شه(

  ).فرین عه و ڕۆم، وان رزه کر، ئه دیاربه
 و کوردبوون کات،  فور باسی ده غه بدول عهجوگرافیناس دکتۆر   ی که وه ئه  

 باسی  لهجوگرافیناسی ناوبراو   ت، چونکهن یه گه ی بوونی شاری موس دهیکوردستان
شخان کانی موس،  دا، ناوی شاره کوردستان  گرانی ئایینی ئزیدی له بوونی ھه ھه
  . بات دهکوردستان     ر به سهس شاری   بهنگال  شه و
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جوگرافیای دانیشتوانی (رتووکی  ی په)28(  ڕه الپه  فور، له غه بدول عهدکتۆر   
تاندا بۆ کۆتایی کوردس  یدابوونی شار له تای په ره سه: (نووسیوتی ،دا)نکوردستا

ند  چه.  وه ڕته گه ده پش زایینمی  رخی سیه تای چه ره سه و م رخی چواره چه
کانی  ک شاره وه  وه ڕته گه ده  یه م ماوه یان بۆ پش ئه که وهومژ  بت که شارک نه

  ).و ھی تریش )بخا ره ئه(رکوک  که ،)وا ینه نه(ولر و موس  ھه
ی بوونی یکوردستان و کوردبوون ،  فور باسیکردووه غه بدول عهدکتۆر   ی که وه ئه 

تای  ره باسی سه دکتۆری ناوبراو که   ست، چونکه رده به  خاته شاری موس ده
و  )وا ینه نه(ولر، موس  کانی ھه کات، ناوی شاره کوردستاندا ده  یدابوونی شار له په
   .ھنت کوردستانی ده کوردیی وکو شاری  ، وه)بخا ره ئه(رکوک  که
   
دا،  وه ره سه  رتووکی ناوبراو له ی په)29(  ڕه الپه  فور، له غه بدول عهدکتۆر  

مدا  دووه شی به  لهو  شکردووه ش دابه بۆ سبهزنی  مهکانی کوردستانی  رناوچه سه
.  متره ی دانیشتوان که نیوه تدا له  ی ڕژه  که  وه گرته ده  رناوچانه و سه ئه: (نووسیوتی

ی  رناوچانه م سه ش ئه مه ھنن، ئه ی گشت دانیشتوان پکده%)45- 15(کورد 
ربایجانی خۆرئاوا،  الزیغ، ئازه رکوک، ئه مان، که ، ئادییه ئورفه:  وه گرته ده  وه خواره

م  ئه  یاد بت که مان له وه ئه  میشه  ھهب دا ده لره. وا ینه ، نه تیه رزنجان، مه ئه
 و بیزاسیۆن ی عاره)ت سیاسه(گکاری وکردنی زرن یه په نجامی ئه  له  رناوچانه سه
 م شواوی بۆ داڕژراو تووشی ئه  خشه نه و وپک کی رک یه شوه کیزاسیۆن بهتور

  ).نگی پکھاتی دانیشتوانیاندا پارسه  ھاتوون له  گونجاویه نه و
ی بوونی یکوردستانو  کوردبوون ،  ی پکردووه ئاماژه بدول عهدکتۆر   ی که وه هئ  

ت یه گه ده شاری موسباسکردنی  لهجوگرافیناسی ناوبراو  ی وه ر ئه به له، ن 
    ر به سهکی  یه رناوچه کو سه موس وهکانی کوردستاندا، ناوی شاری  رناوچه سه

   .ھنت کوردستان ده
   
ترین  وره گه: (ت ده   وه ره سه ی  رچاوه مان سه ی ھه)31(  ڕه الپه  ، لهبدول عهدکتۆر  

 664(شتاکاندا بریتی بوون له موس  می ھه ی دووه نیوه کانی کوردستان له شاره
ولر  ، ھه)س زار که ھه 479(نتاب  ، عه)س زار که ھه 561(، کرماشان )س زار که ھه
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  و ئورفه)س زار که ھه 306(د  ، ئامه)س کهزار  ھه 399(رکوک  ، که)س زار که ھه 445(
   ).س زار که ھه 301(

ی بوونی شاری موس یکوردستان و کوردبوون کی تری  یه گه ش به مه ئه  
  کک له کو یه فور ناوی شاری موس وه غه بدول عهدکتۆر   نت، کاتک که یه گه ده
   .تھن  کانی کوردستان ناوده ترین شاره وره گه
   
دیمۆگرافیای  –تنۆ  ئه(رتووکی  ی په)11(  ڕه الپه  فور، له غه بدول عهدکتۆر  

ندروستی، بۆ  تگوزاری ته می خزمه که  له  جگه: (دا، نووسیوتی)باشووری کوردستان
، 14 –ولر  ھه(  خۆشخانه نه) 65(کوردستان  باشووری  له) 1985(سای   نموونه
دکتۆری (دکتۆر  448و )23 –، موس 29 –رکوک  که، 11 –، سلمانی 8 –دھۆک 
 –گشتی (دکتۆر  80 –ولر  ھه  له. بوو ھه) 123 – زا ڕه، دکتۆری شا325 –گشتی 

 95 –، سلمانی )8 – زا ڕه، شا37 –گشتی ( 45 –، دھۆک )21 زا ڕه، شا59
 –، موس )31 زا ڕه، شا60 –گشتی ( 91 –رکوک  ، که)30 زا ڕه، شا65 –گشتی (

  ).33 – زا ڕه، شا104 –گشتی (، 137
ومان بۆ  دا نووسیوتی، بۆچوونی ئه وه ره سه له فور  غه بدول عهدکتۆر   ی که وه ئه  
شارکی  به  موسشاری   که  یه وه ویش ئه ، ئه که شاره ت به  باره خات سه رده ده

  . نتزا باشووری کوردستان ده    ر به سهکوردیی و 
   

، دا وه ره سه له رتووکی ناوبراو  ی په)21(  ڕه الپه  فور، له غه بدول عهدکتۆر   
کانی تری  واییه رمانه فه  شه گشت به  له) موس(ر  نته ی سه رناوچه به: (نووسیوتی

م بۆ  که ی یه پله شی به که ژی، ھۆیه س ده که) 470( –کچگ ) 1(  له  ، لره تره ئاپۆڕه
 430 –موس (  وه ڕته گه شووری کوردستان دهترین شاری با وره وتی گه که ھه
   ).س زار که ھه
ر  سه شبوونی دانیشتواندا به دابه  ی ڕژه باسی  لهفور، کاتک  غه بدول عهدکتۆر   

ترین شاری باشووری  وره کو گه کانی کوردستاندا، ناوی شاری موس وه شاره
  که و کوردستانتیی شاره  یکوردتی ت به  باره بۆچوونی خۆی سهبات،  کوردستان ده

   .خات رده ده  یه رانه روه بۆچوونکی کوردپه  که
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له رتووکی ناوبراو  ی په)57-56(  کانی ڕه الپه  فور، له غه بدول عهدکتۆر   
ی  پله پی به کانی باشووری کوردستان،  رناوچه سه: (، نووسیوتیدا وه ره سه 

  یه مشوه ک، به یه دوای له ک  یه) 1987(سای ) ست نه نیز یرۆڤه ئۆربه(شارستانتی 
ی  نزمترین پله: وا ینه نه - 5سلمانی  - 4دھۆک  -3رکوک  که - 2ولر  ھه - 1: بوون

دا، له  شارستانی له وا  ینه ی نه رناوچه سه  دا له)1987(سای   باشووری کوردستان
م،  که ی یه لهپ شی به که ھۆیه%). 2،54 – 1977، %48،3 – 1965(بوو %) 6.67(

بۆ   وه کانه گونده  می کۆچکردن له که خۆیان وکانی  شونه  ک له ی خه وه بۆ مانه
  ). وه ڕته گه کان ده شاره

ۆر  پکردنه و ئاماژه ئه    کوردستانتیی و  کوردتییفور، مانای  غه بدول عهی دکت
ی شارستانتی  پله باسکردنی  له دکتۆری ناوبراو  خش، چونکه به هشاری موس د

ر  سهکو شارکی  وهی -شاری موس ناوی کانی باشووری کوردستاندا،  رناوچه سه
  .  ھناوه کوردستانخاکی باشووری     به
  
، دا وه ره سه له رتووکی ناوبراو  ی په)58-57(  کانی ڕه الپه  فور، له غه بدول عهدکتۆر  
ختی باشووری کوردستان  پایته: (وتیت نووسی ندکانی شارستانییه تمه باسی تایبه  له
کانی جیھانی  ی وته ی زۆربه وانه پچه  ، به ترین شاری کوردستاندا نییه وره گه  له

) 446(ی  دا نزیکه)1987( سای  له) ولر ھه(خت  ی دانیشتوانی پایته ژماره. م سیه
س  زار که ھه) 664(  که) موس(ترین شاریش  وره ی گه س بوو، ژماره زار که ھه

   ).بوو
 ختی باشووری کوردستان له پایته: (ت فور ده غه بدول عهدکتۆر   کاتک که  

  وت که که رده ، بۆچوونی ناوبراومان بۆ ده) ترین شاری کوردستاندا نییه وره گه 
 کی به شاری موست باشووری کوردستان ده    ر به سهکوردیی و  شارزان .  

  
باسی   ، لهدا وه ره سه له رتووکی ناوبراو  ی په)68(  ڕه الپه  فور، له غه بدول عهدکتۆر  

  شونه ، له یه سته م ده کانی ئه شاره: (ت ی کوردستاندا ده شنه چه مه رکی ھه شاری ئه
یشتنی  گهک یه به نوێ، بازرگانی،  و سازی کۆن ی پیشه وه انی خبوونهک کییه ره سه
زگای  ل داموده و بوونی گه وه ره ڵ ده گه له ندی پوهنکۆ، زا- رز وبان، خوندنی بهڕگا

موو  م ھه ئه  که  شاره  موس تاکه. کرێ تاد دیاری ده.... ت کی حکومه ره سه  و گرنگ 
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 ی ژماره له ی دانیشتوانیشی  ژماره  وه ر ئه به ، له وه ی تدا خ بووبته سیفاتانه
  ). تان زیاترهکانی باشووری کوردس دانیشتوانی گشت شاره

ی  شنه چه مه رکی ھه فور باسی شاری ئه غه بدول عهجوگرافیناس دکتۆر   کاتک که  
موو  ھه  بات که شاری کوردستان ناوده  تاکه شاری موس به و  کات دهکوردستان 

مان  که شاره کوردستانتیی و  کوردتییی تدابت،  شنه چه مه کانی شاری ھه ته سه خه
 دهپ ڕیزکردنی   یشدا له)84(  ڕه الپه  فور، له بدولال غه ھا دکتۆر عه روه ھه .تن یه گه ڕا

  ی له- ی دانیشتووان، شاری موس پی ژماره کانی باشووری کوردستان به شاره
  .   کاندا داناوه موو شاره ی ھه وه ره سه

   
  فت له ابووری نهجوگرافیای ئ(رتووکی  ی په)12(  ڕه الپه  فور، له غه بدول عهدکتۆر  

 شار وکو  موس وه  که  وه کی کوردستانی بوکردۆته یه خشه ، نه)کوردستاندا
  . ناو سنووری کوردستان  وتۆته پارزگا که

کوردستانتیی و ،  وه فور بویکردۆته غه بدول عهدکتۆر   ی که یه خشه و نه ئه  
  وتۆته شاری موس که  ویوا دات، چونکه ته بوونی شاری موس نیشاندهکوردتیی 

  .  دا دانراوه شه و به ئه کۆتایی  له  که خشه نه . هو  کوردستانهناو سنووری 
    
  فت له جوگرافیای ئابووری نه(رتووکی  ی په)32(  ڕه الپه  فور، له غه بدول عهدکتۆر  

دا،  وهنا  ھشتا له –گی تورکی خانه و مانی ئه –کان  بانکه: (ت ده، )کوردستاندا خۆیان
دا،  ڵ ئیمپراتۆریه گه کوردستاندا، له  فت له ی نه)ئیمتیاز(ر چیاوگ  سه له تی عوسمانی
  کانیان به مریکاییه ، ئه والوه له  ، که وه ببوونه ساغ نه واوی ته به خۆیاندا،   ناوه له

ڕان  رچاوی، گه به له  ره ندی ھه به. رگرت فتیان وه ر، چیاوگی نه سته راتی جه نونه
  موسکوردستان  گرنگییڕی نوان دوو شاری  والی ئاسنه مالو له فت له دوای نه به
ناو   وته که –باشووری کوردستان  –تی موس  ویالیه  واته رکوک بوو، که که و

 و کان مانه دی ئه ر به ک ھه وه نه  وه ئه. کان مریکییه مھنانی ئه رھه ی به چوارچوه
  ).تیانیش بوو خه ی سه کو جگه ، بهبوو کان نه ئینگلیزه

 دوو به رکوک  که و  موسشاری  ر دوو ھهفور  غه بدول عهدکتۆر   کاتک که  
کیان ر دوو ھهی بوونی یکوردستان و کوردبوون بات،  کوردستان ناوده گرنگییشاری 

  . تن باشووری کوردستانیان داده    ر به سهدوو شاری  و به  وه کاته ده  دووباره
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فت  جوگرافیای ئابووری نه(رتووکی  ی په)206(  ڕه الپه  فور، له غه بدول عهدکتۆر  
ر فاکتۆری  گه نگی جیھانی، ئه مین جه که فت، دوای یه نه: (نووسیوتی، )کوردستاندا  له

  ک له بگومان، یه  وه کتی خاکی کوردستان، ئه تکدانی یه  بووب، له ک نه یه  نمره
تورکیا باش .  تی موسه ی ویالیه شمان، کشه نموونه.  کانی، بووه رچاوه به  ره ھه

 ش، به ندکه ر ھه به ر له ھه. ی کوردستان بوو و ناوچه فتی ئه ی نه زینه ئاگاداری خه
   ).دا ده رنه ستی ل به ئاسانی ده 

ی بوونی ینکوردستا و کوردبوون کات،  فور باسی ده غه بدول عهدکتۆر   ی که وه ئه  
 و سلمانی رکوک،  ولر، که موس، دھۆک، ھه(تی موس  کانی ویالیه واوی شاره ته

وبراو ویال نووسه  ، چونکهنت یه گه ده)  دیاله     ر به سهکی  یه ناوچه  تی موس به یهری نا
  کرا که وه به  کو پشتریش ئاماژه روه ھه. بات ناوده) باشووری کوردستان(کوردستان 

و دوو ناوی جوگرافین بۆ  کن ر یه باشووری کوردستان ھه و  موستی  یهویال
  موستی  مادام ویالیه ک الیه له . ھنرن کارده خاکی کوردستان به کورد ونیشتمانی 

تی موس  ویالیه  کاتک که  وه تریشه کی الیه لهکبن،  ر یه باشووری کوردستان ھه و
کوردستان بت،     ر به سهتکی  ویالیه  پکردووه ی اژهکو دکتۆری ناوبراو ئام روه ھه
    ر به سهشاری   وه هیش- شاری موس  تی موس، به کانی ویالیه واوی شاره ته  واته که

   .باشووری کوردستانن
  
کانی  ڕه ردۆخی کوردستانی، له الپه د مه مه ناوبانگی کورد، محه مژوونووسی به 
  لهدا، )کوردستان مژووی کورد و(وکی رتو ی په)29(ھا  روه ، ھه)15-16(

کی کوردنشین  یه کو ناوچه کانی کوردستاندا، شاری موس وه شاره باسکردنی
 –کر  ، دیاربه رقه –کانی دیار مضر  دا شاره زیره شاری جه باسکردنی  له و  بات ناوده
   .بات ناوده  زیره جه    ر به سهکانی  شاره  موس به –د، دیار ربیعة  ئامه

 کانی تریش به شاره و  موسردۆخی کوردستانی، شاری  د مه مه محه  کاتک که  
ی بوونی شاری یکوردستان و بات، کوردبوون  ناوده) بۆتان(  رهزی جه    ر به سهری شا 

شاره و  موس  یه گه ڕادهکانی تریشمان پ ت که ک ده موو الیه ھه  ت، چونکهنزان  
 دوای له م  ، به نیشتمانی کورد بووه و وت   وه کۆنه  لهر  ھه  )زیره جه(وتی بۆتان 

کردنی ب عاره  بهوی  کان ھه ئیسالمییه  به کانی میلیشیا عاره داگیرکردنه و ھرش 
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ۆ )بۆتان(شتک ناوی  موو ھه له ر  ت به نانه ، ته دراوه  که رمه ھه ی کوردییان ب
) الفضل للعربي علی العجمي اال بالتقوی( کداکات له   وه بی گۆڕی، ئه ی عاره  زیره جه

  .  وه رزکردبووه یان به
  
 مژووی کورد و(رتووکی  ی په)95(  هڕ ردۆخی کوردستانی، له الپه د مه مه محه  

  وه ره الی سه: (کات باسی سنووری کوردستان ده  یه مشوه دا، به)کوردستان
  مه تبینی، ئه(شاخی زاگرۆس   هیرزنج و ربایجان ت ئازه ھهڕۆژالی . اننست رمه ئه

و وا  ش ئه وه له  جگه.  ت نییه ربایجان الی خۆرھه رگیز ئازه ھه  چونکه!  نییه ڕاست
ئراقی   وه الی خواره). رگ وه -  گرتووه رچاو نه به  لوڕستانی به  کرماشان، وه  دیاره
). سیای بچووکوتی ئا و فورات  ڕووباریئاوا ڕۆژ، الی )بابلستان(ب  عاره

  ندک له ھه: (ت دا ده ڕه مان الپه ھه  ھا مژوونووس کاردۆخی له روه ھه
  وه ره الی سه - : دیاریکردووه  یه مشوه کان سنووری کوردستانیان به مژووناسه

فورات تا سنووری شاری  ڕووباریئاوا ڕۆژالی . - ئارارات  –چیاکانی ئاگری داغ 
ت  ھهڕۆژالی . بی ره ئراقی عا. غدا ی به وه ره ری سهسنوو  وه غدا الی خواره به

  ).ماکۆ و خۆی  و ورم  و زنجان و پارس و سنووری خورستان
ردۆخی  د مه مه مژوونووسی ناوداری کورد محه  ی که یه و پناسه ئه پی به   

و   وته که واوی شاری موس ده ، ته کوردستانی بۆ سنووری کوردستانی کردووه نا
وهڕۆژ الی لهسنووری کوردستانی   ت که تایبه وری کوردستان، بهسنو   یاندۆته گه  ئاوا

  له  ی باشووری کوردستانه قینه هڕاستسنووری   وه ئه  فورات که ڕووباری
شار   بته پارزگا دهکو  وهم  ھه شار وکو  وهم  ھهش شاری موس  مه به.  خۆرئاواوه

      .  کوردستان گرنگییکی  پارزگایهو 
  
ژووی م(رتووکی  ی په)104- 100(کانی  ڕه ردۆخی کوردستانی، له الپه د مه مه محه  

ی  وه کانی کوردستاندا، باسی ئه شاره و ت  ویالیه باسی  لهدا، )کوردستان کورد و
 -2کر  دیاربه -1: (ن مانه ت پکھاتووه که ئه ش ویالیه شه  کردووه که کوردستان له

 لوڕستان - 6کرماشان  -5ھاباد  ساوجبالغ یان مه -4الن  هرد سنه یا ئه - 3موس .
ولر،  کانی ھه ، شارهو  بات ناودهتی موس  ندی ویالیه به مه  ھا شاری موس به روه ھه
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کانی  شاره  ، کفری، خورماڵ بهڕواندز، ئاکرێ، ئامدی، نگال شهرکوک،  یمانی، که سوله
   ).بات ناوده  ته و ویالیه   ر به سه
 کوردیی وردۆخی کوردستانی، شاری موس شارکی  د مه مه بۆچوونی محه  هب  

 موو ھه به تی موس  واوی ویالیه ری ناوبراو ته نووسه  ، چونکه کوردستانییه
  کاتکیش که. بات ی ناودهیکوردستان کوردیی وتکی  ویالیه  ، به وه کانیه شاره

و    ر به سهکانی  واوی شاره ته  واته کهتکی کوردستانی بت،  ویالیه  که ته ویالیه
  . کوردستانن    ر به سهکوردیی و شاری   وه یشه- شاری موس  به  ته ویالیه

  
مژووی (رتووکی  ی په)279- 270(کانی  ڕه ردۆخی کوردستانی، له الپه د مه مه محه  

  ه هو کۆم کانی کوردستاندا ناوی ئه دیبه زاناو ئه باسی  لهدا، )کوردستان کورد و
د  مه کر محه بوبه ئه -نیگارکش  و خش نه: ( ی بردووه-ی شاری موس دیبه زاناو ئه

ئیبن  - دیب  ندی موسی، ئه ن کوڕی سی که سه بو حه ئه - دیب  قاش موسی، ئه نه
الدین   مھذب –ر  لعی موسی، ھۆنه ن خه سه بو حه حوی موسی، قازی ئه نی نه جه

ج ئیبن دھان  ره لفه بو ئه ئه -ر  ی الموصلي، ھۆنهئیبن در -ر  الموصلي، ھۆنه
و  قاء نه لبه بو ئه ئه –دیب  یاقووتی موسی، ئه –ر  الموصلي، زاناو نووسه حوی ناسرا

تح موسی  لفه بو ئه ئه -  المه الدین عه مال که –ئیبن سایغ موسی، زاناو مامۆستا   به
  ).زل موسی لفه بو ئه کوڕی ئه

ردۆخی کوردستانی  د مه مه ناوبانگی کورد محه مژوونووسی به دا ی لره وه ئه  
  ، چونکهنت یه گه ده ی بوونی شاری موسیکوردستانو  کوردبوون کات،  باسی ده
کات، ناوی  رانی کوردستان ده مژوونووسی ناوبراو باسی زاناو نووسه  کاتک که

  لمن که یسه ش ده هم ھن، ئه ی شاری موس دهانر زاناو نووسه  له ک کۆمه
  زانت، بۆیه ی دهیشارکی کوردستان  مژوونووسی ناوبراوی کورد شاری موس به

  .  بات ناوی ده  یه مشوه به
   

ی )75-74(کانی  ڕه الپه  ونی، له لی عه د عه مه ی کورد، محه وره زانای گه  
و  ونی لی عه د عه مه محهی  که بیه عاره  کیه پشه(ژر ناونیشانی  دا، له )فنامه ره شه(

  لهی کورد،  رزه و زانا به ، ئه) وه ی چاپی میسره که فارسیه  فنامه ره ر شه سه زنۆف به
دا  میه رخه مته و که ی ئه سۆنگه  له: (دا نووسیوتی- شاری موس کوردستانتیی باسی
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بیر  د لهبر گومانی ده مژوودا  لهکی  ر شانازیه رچی کورد بۆ ئیسالمی کردو ھه ھه
  شاره ی زۆربه  لهی کوردیش وان ڕه و و زمانی شیرین وه ش چونه بگانه کورد و

 و که  کزیه  ی له وڕو ماردین    کر، سنه موس، دیاربه: ک کانی کوردستان وه وره گه
وه  یان به و زمانی بگانه فتی ناوه نه  و زا ڕهشا کی نهڕبوارر  گه ئه  جۆرک تخزا

.  ماوه نه  هو  کوردستانهر  سه فیان به  و شارانه زان ئه ن لبدا وائهریا ناوشیار سه
 و خون  ورانه گه  و شاره وانی ئهزۆری دانیشت ره ی ھه زۆربه  شا که وه ڵ ئه گه ده

 و بی  عارهزمانی   خته وه  م وای لھاتوه به..  ی پاکه ان کوردانهڕوشونی و زمان
   ..).ن لدابپۆشیا که فارسی زمانه و تورکی 

ی بوونی یکوردستان و کوردبوون کات،  ونی باسی ده لی عه د عه مه محه  ی که وه ئه  
کانی  ترسییه باسی مه  کاتک که  و مژوونووسه ئه  خش، چونکه به شاری موس ده

کانی کوردستاندا، ناوی  وره گه  شاره  ران له زابوونی زمانی داگیرکه  کات له خۆی ده
و  ئه  بات که کانی کوردستان ناوده وره شاره گه  کک له کو یه یش وه-موسشاری 

    .  ره سه ی له ترسییه مه
  
دا،  )فنامه ره شه(رتووکی  په ی)97(  ڕه الپه و کی مان پشه ھه  ونی، له د عه مه محه  

ئراقی   مرین که چیای حه  گاته ده  وه باشوره  کوردستان له سنووری: (نووسیوتی
: ئراقی کوردی یان کوردستانی ئراق  له) سرا به غدا و بهکانی  ته ویالیه(بی  ره عا
   ).  وه کاته جیاده) ی پشو- تی موس ویالیه(

کات،  ونی باسی ده لی عه د عه مه ی کورد محه وره دا زانای گه لره  ی که وه ئه  
 ک الیه له ، نت یه گه ده ی موسپارزگا شار و کوردبوونیی و بوون ی یکوردستان
نت  مرین داده چیای حه  به  وه باشووره  ر سنووری کوردستان له نووسه  کاتک که

درژ  و  کات ست پده ده  وه لییه نده ی مه شارۆچکه خوارووی  لهسوور  کوه  که
  وته که ده)  تحه فه(  لهتر  کیلۆمه) 110(ی  و باکووری خۆرئاواو نزیکه ره به  وه بته ده

 ،ک که  وه تریشه کی الیه لهباشووری شاری موسراقی کوردی  کاتیان   ئ
له . زانت ی جوگرافی ده  ناوچه ک یه به ) تی موس ویالیه(  و  ئراقکوردستانی 

ناو سنووری   وته که شاری موس ده  واته کبن، که ر یه کیان ھهر س ھه  که کاتکدا 
    .  کوردستانه    ر به سه  که و شاره اشووری کوردستان ب
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  له دا )فنامه ره شه(رتووکی  ی په)98(  ڕه الپه و کی پشه  ونی، له عهلی  عهد  مه محه  
  له:  کوردستان ئاوایه سنووریی  پوخته: (سنووری کوردستاندا نووسیوتی تی بابه

ازربایجانی ئ:  وه ته ھهڕۆژ  له. ستی روس رده نستانی به رمه کۆماری ئه:  وه باکووره
 و  ئرانخۆزستانی :  وه باشووره  له. ندی فارس به مه و م جه و ئراقی عه  ئران

 و فورات می  چه:  خۆرئاواوه  له). پارزگای درزۆر(چۆلی شام  و ب  عارهئراقی 
  ).نادۆڵ ئه  تی له ویالیاتی خۆرھه  بک له

ونی، شاری  لی عه د عه مه رد محهی زانای ناوداری کو یه و پناسه ئه ی گوره به   
و  ی وه ر ئه به لهناو سنووری باشووری کوردستان،   وته که موس ده زانای ناوبرا

ه  هڕووبارو  سنووری خۆرئاوای کوردستان، ئه  می فوراتی کردۆته چه ش وات
ش  مه به. یاخود خۆرئاوای شاری موس ڕاستی  سته ده   وته که فورات ده  ڕووباری
کانی  گرنگه  پارزگا  کک له یه  بته پارزگا دهم  ھه شار وکو  وهم  ھهوس شاری م

  .    باشووری کوردستان
  
کی خۆیدا  یه وه ڕوونکردنه  ، له) فنامه ره شه(رتووکی  رگی په ژار موکریانی، وه ھه  
ان درخ میر به: (نووسیوتی  زیره ی میری جه رباره ده دا)315-314(کانی  ڕه الپه  له

  زیره سایدا میری جه) 18(نی  مه ته  ی زایندا له)1812( سای  له  زیره پاشای جه
، ڕواندزکاری، خزان، موش، سابخ،  ، وان، ھه زیره ی جه که میرنشینه سنووری
 ،رانشار، سیورهنگال شهموسبوو تا ک، شنۆ ، و ی  و ورم1848سا.(  

ی یکات، کوردستان ر موکریانی باسی دهژا ی ھۆزانڤانی ناسراوی کورد ھه وه ئه  
ھۆزانڤانی ناوبراو شاری   کهچونخات،  رده شاری موس ده کوردبوونیی و بوون 

زانین  مووشمان ده ھه. بات ناوده  زیره کانی میرنشینی جه شاره  کک له یه  موس به
راو باسی ناوب  ی که و ساه و له ی بووهیمیرنشینکی کورد  )بۆتان(زیره  میرنشینی جه

   . بووه  و میرنشینه درخان میری ئه کات، میر به ده  لوه
  
الحملة علی بادینان واوضاع (رتووکی  ی په)10(  ڕه الپه  یی، له ئاکره ئوف ڕهھید  شه  

  کوشتن که کۆمه  کانی  چی به کی گشتی شاوه یه شوه به: (دا نووسیوتی)الالجئین
 -1: بوون  و روشونانه شانی ئه ستی پکرد، شانبه هد  وه ه)1988(ئازاری سای   له

  یشته گه  فراوانی کوردستان، کهر بهکی  یه پوانه  کراو له غه ده ی قه ناوچه یاندنی ڕاگه
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 ولر، سلمانی، پارزگاکانی دھۆک، موس، ھه  له  تری چوارگۆشه ھا کیلۆمه یه ده
زگاکانی  ده  به  ھا ڕهتی  سه دانی دهپھا  روه ھه،  ددین حه و سه رکوک، دیاله  که
ڕو  سوتاندنی ته و ک ر مرۆڤک یان ئاژه وشتنی ھهر بۆ ک رکوتکه سه و ربازی سه

  ).دا و ناوچانه له  وه هک یه به ووشک 
رانی  دهنج ڕهتکۆشانی  ڕکخراوی(سکرتری   یی، که ئاکره ئوف ڕهمر  ھیدی نه شه  

 وتی ڕکه  ممه سشه ی ی ئواره)21.00(ری کاتژمری  وروبه ده  له ،بوو) کوردستان
ی ئاکرێ  ۆچکهشار  ی خۆی له که م ماه رده به  ش له هڕستکی  ده  دا به)25.5.1993(

  شک له به و کوردستان   شک له به  پارزگا به شار وکو  تیرۆرکرا، شاری موس وه
کی  کو پارزگایه ی موس وهھیدی ناوبراو پارزگا شه  زانت، چونکه خاکی کورد ده

کو  دا وه)1988( سای  لهام د سهعسی  به ڕژمی  بات، که کوردستان ناوده  ر به سه
   .بوو یاند ڕاگهشی  و پارزگایه کراو ناوی ئه غه ده کی قه یه ناوچه

    
 صفحات من تأریخ الکورد و(رتووکی  ی په)153(  ڕه الپه  حازم ھاجانی، له 

یی  ئاکره ئوف ڕهھید  ی نووسینکی شه)5(  ڕه الپه  به ستنی پشتبه  بهداو، )کوردستان
مانگی ئازاری   له  دا، که)لمحة عن التطور في کوردستان عبر التاریخ( ژر ناوی له

،  وه بویکردۆته) رانی کوردستان دهنج ڕهرانی  تکۆشه ڕکخراوی(دا )1994(سای 
  کۆنترین گوندی دۆزراوه  وت که رکه کان ده هوار ر شونه سه ھا به روه ھه: (نووسیوتی

پارزگای     ر به سهی ) فایده(ی نزیک )مریک نه( ویش گوندی کوردستان، ئه  وته که ده
  ).موس و دھۆک نوان   وته که ده  ، که ه-دھۆک

شاری   وت، که که رده مان بۆ ده)یی ئاکره ئوف ڕهھید  شه(بۆچوونی  دا وه ره سه له   
 ک  بهموسو سنووری کوردستان  یشارت داده نی کۆنترین کردنباس  که  ، چونکهن

ی کان هشار   کک له یه به  و شاره ئه  ه-شاری موس    ر به سهگوندکی   که،  گوند
دنیایی   به  ی که ڕه و باوه ئه  نته یه مانگه ش ده مه ئه. بات ناودهکوردستان باشووری 

  . زانت کوردستان دهکی  یه پارچه موس به شاری ھیدی ناوبراو  بین شه
  
 صفحات من تأریخ الکورد و(رتووکی  ی په)187(  ڕه الپه  حازم ھاجانی، له  

  یه م زاراوه ئه: (ی کرمانجی باکوور، نووسیوتی زاراوه  ت به باره دا، سه)کوردستان
کوردکی زۆر پی   ، که کانی تری کوردی بوتره زاراوه  کی فراوان له یه شوه به
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تورکیا   ونه که ئستا ده  ی که و شارانه له) خۆرئاوای کوردستان باکوور و(  یڤن له په ده
ت، موش، ماردین،  مرگ، سیعره ، وان، جۆله) کارکوسه(زید  بایه: پارزگاکانی  که

اکانی تی پارزگ ۆرھهشی خ و به په رپوت، ئادیامان، غازیان ته ، خه)کر دیاربه(د  ئامه
 و  رزڕۆم ئه(کانی باشووری پارزگاکانی  شه ھا به روه سیواس، ھه و ش رعه مه

باشووری خۆرئاوای   له) پشوو(تی  کتیی سۆڤیه کانی یه ڵ کورده گه ، له)قارس
زاو  قه  ندک له ھه  وا له ینه پارزگای نه و دھۆک رمینیا، دانیشتوانی پارزگای  ئه

کی زۆر  یه ژماره  وهموس،   له) ر عفه له ته و نگال  شه(اوای خۆرئ باکوور وکانی  ناحیه
  وه .ن که ئاخافتن ده  یه و زاراوه به  ولر که پارزگای ھه و  موسناو شاری  ن له ھه

مان  ھه به. ن که ده قسه  یه زاراوه  و شوه ر به یش ھه- لوبنان سوریا وکانی  کورده
  جۆرجیا، ئازربجان، قۆجان، خوراسان لهفقاسی باشوور،  کانی قه کورده  شوه

ش  یه و زاراوه ، ئهو یڤن په ده  یه و زاراوه ستان بهفغان کانی ئه ھا کورده روه ئران، ھه
ی  زاراوه و ھدینانی مدینانی، به بۆتانی، شهزیدی،  بایه(کو  زاری وه ندین شوه چه

میان  کی که جیاوازییه و چن ک ده یه موویان له ھه  ، که وه بته ل جیاده) خۆرئاوایی
  ). یه ھه
  شاره له   کهک ر حازم ھاجانی، شاری موس یه کانی نووسه بۆچوونه ی گوره به   

 باسی  لهری ناوبراو  نووسه  باشووری کوردستان، چونکه    ر به سهو  کان  کوردییه
وه  شوه   ی کهیردکو شارکی کو وه  کانی کوردیدا، باسی شاری موسی کردووه زارا

کی  ند زانایه ھا چه روه ھه. یڤن په ی کرمانجی باکوور ده زاراوه  ی به که دانیشتوانه
باسی ) 1884-1828پیۆتر لرخ ( ڕوسی تناسی ڕۆژھه،  ش بۆ نموونهڕوسیا
ر  ئاوادا ھهڕۆژکوردستانی  موو ھه له : (ت ده و  کات دهزاری کرمانجی باکوور  شوه

ه  نووسه  واته ، که )وه بته ڕاست بوده سیای ناوهتا ئا  وه ه-موس  له ر شاری موس ب
  . کات باسی ده  یه مشوه به  نت، بۆیه کوردستان داده 

  
تی  وایه ته ی نه وه بزوتنه(وکی رتو ی په)18(  ڕه الپه  مزینی، له زیز شه دکتۆر عه  

نۆگرافی کوردستان ت سنووری ئه: (دا، نووسیوتی)لی کوردستان ی گه یخوازانهڕزگار
وهڕۆژ  له راش،  ی کلیس، مه ناوچه  کاو به ست پده ده)  سوریه(کورد داخ   به  ئاوا

و  ره به  مارابه و کیلکیت ڕووباریباکوور تا   کاته وودهڕ و ڕێ په بستان، لیویرک تده
باکووری   کاته وودهڕکاو  ست پده ده  وه لورستانه  له  وه باشووره  له. قوبرس
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وسا  ین ئهمر نزیک چیای حه  گاته ده تا  ڕێ په کفریدا تده و قین  خانه  اواو بهئڕۆژ
 و ڕێ په نگالدا تده ووری چیای شهکانی باش ناوچه  به و چ ئاوا دهڕۆژ و ڕووه

 یا له  وه بته باشووری کوردداخدا نزیک ده و رابلس شاری ته  له و بێ فورات ده
  ).ڕاست ریای ناوه ده  گاته دا ده رۆنه نده سکه ئهشاری باکووری  

 انی سروشتیی سام رباره دا ده ڕه الپه مان ھه  لهمزینی،  زیز شه ھا دکتۆر عه روه ھه  
 و سامانی سروشتی ڕووی  لهکوردستان : (کانزایی کوردستان، نووسیوتی و

و  وه ته وهدۆزرا ھشتا نه  و سامانه ی زۆری ئه م زۆربه به  نده مه وه زۆر ده  کانزاوه
قین  خانه و رکوک  که،  موس  تی له کی تایبه یه شوه به  وت، که نه: ن مانه گرنگترینیان ئه

 و  ئران  کرمانشان له. ی تری تورکیا ندێ ناوچه ھه و ، سیرت، باتمان ئراق  له
اسن، توتیا، قورقوشم، زیو، وت، ئ نه  له  جگه و نرێھ رده ده  سوریه  چوک له ره قه
  ). یه مولیبدن ھه و ۆمکر
 ر به سه کوردیی ومزینی، شاری موس شارکی  زیز شه بۆچوونی دکتۆر عه  به  

ۆ  یه و پناسه ئه ی گوره به  ک الیه له ناوبراو   کوردستانه، چونکه  باشووری ی ب
تی، شاری موس  وره کردوویه سنووری کوردستانی گه ست نیشان کردنی ده
ئاوا دیاری ڕۆژسنووری   ت کاتک که تایبه ی کوردستان، بهناو سنوور  وته که ده
 و  مرین حهنزیک چیای   گاته ده تا  ڕێ په کفریدا تده و قین  خانه  له  ی که وه به  کات ده

ڕوات  دهدا - نگال باشووری چیای شه کانی ناوچه  به ڕوات و دهئاوا ڕۆژو  ره پاشان به
زیز  دکتۆر عه  وه تریشه کی الیه له. رابلس و ته ره بهو  وه ڕته په فورات ده ڕووباری له و

کانی  وت، ناوی شاره کانزاو نه  ندی کوردستان به مه وه ده باسی  لهمزینی،  شه
 ،شاری باشووری کوردستان ده قین وه خانه و رکوک  کهموس ت کو سنھ   .     

  
تی  وایه ته ی نه وه بزوتنه(رتووکی  ی په)40(  ڕه الپه  مزینی، له زیز شه دکتۆر عه  

کان  ئرانیسته و پان تورکیست: (نووسیوتیدا، )لی کوردستان ی گه یخوازانهڕزگار
  پوچانه و ھیچ  و قسه ڕای ئه ره  سه به ، بووه تی نه رگیز حکومه کورد ھه  ن گوایه ده

خۆی تی  تی تایبه جیاجیاکانی مژووی خۆیدا حکومه  مه رده سه موو ھه له کورد 
  انهیخۆ ربه سه  ته وه م ده ئه  بۆ نموونه  بووه واوی ھه ته یخۆ ربه سهتی  وه ، ده بووه ھه
م ئاباد بوو ئینجا  ی خوڕه که خته پایته  که(وی  سنه تی حه وه ده: رچاو به  ینه خه ده
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نگی  تی زه وه ، ده) زیره جه –د  ئامه(روانی  تی مه وه ، ده)رماز بۆ سه  وه گوزرایه
)ه ، ده)موسوی، ھتد زله تی فه و .(  

 له  کک بووه یه  وه کۆنه  لهر  مزینی، شاری موس ھه زیز شه بۆچوونی دکتۆر عه  به  
تی  وه باسی ده  ری ناوبراو له نووسه  کوردستان، چونکهباشووری کانی  گرنگه  شاره 

ی )موس(نگی  تی زه وه جیاجیاکاندا، ناوی ده  مه رده سه  کوردی له یخۆ ربه سه
، مادام  کوردستان بووه کورد ونت موس خاکی  یه گه ده  وه ش ئه مه ئه  بردووه که

  .    نگی کوردی بووبت تی زه وه ندی ده به مه
  
تی  وایه ته ی نه وه بزوتنه(رتووکی  ی په)62(  ڕه الپه  مزینی، له زیز شه دکتۆر عه  

ه: (نووسیوتیموس   ت به باره سهدا، )لی کوردستان ی گه یخوازانهڕزگار   پویست
بۆ کوردستان  وروپا ئهی  ی بگانه رمایه شانی سه شانبه  چ که یاد نه شمان له وه ئه

و  ستان، ئهر کورد سه  ئرانیش کشایه تورکیا وتی  وه ی بازرگانی دوو ده رمایه سه
 ناوچه  له تی تایبه  به وتبوو پۆڕیان چنگ که و زارکی پان و وی ی زه بورژوازیانه

قین، موس،  رکوک، خانه که ، کانی کرمانشان رچاوه ری سه وروبه ده  له و کان پترۆلیه
  ).  ردی تدایه وزی به خه  ی که و ناوچانه له و سیرت

  ره ھه  شاره  له  هکک یه موسشاری   که،   پی وایه مزینی زیز شه دکتۆر عه  دووباره  
وری ناو نووسه  چونکهکوردستان، باشووری کانی  نده مه وه وت ده هن  به   و گرنگ   برا

له  شار وندین  چهکوردستاندا، ناوی   له  ی بگانه رمایه کارھنانی سه به باسی  له
  .   کو شاری کوردستانی بردووه وه ی- موسشاری  نویاندا 

  
تی  وایه ته ی نه وه زوتنهب(رتووکی  ی په)74(  ڕه الپه  مزینی، له زیز شه دکتۆر عه  

شکردنی کارو  ی دابه ر بناغه سه له: (دا، نووسیوتی)لی کوردستان ی گه یخوازانهڕزگار
می  رھه به و روبومی کشتوکاڵ الوگۆڕ کردنی بهئ  ی که که وه ره کالکه یه  نجامه ئه

شان، ک کرما سنن وه ده ره په و ن هک ده  شه کانی کوردستان گه ، شاره سازییه پیشه
رکوک،  ، سلمانی، که ولر، کۆیه ، ھهڕواندز،  ده غه سابخ، بۆکان، شنۆ، نهقز،  سه

،  التیه مرگ، مه رزنجان، چۆله د، موش، سیرت، ئه تلیس، ئامه قین، موس، وان، به خانه
ندی  به مه  بن به ده  زۆر شاری تر که و ر، قامشلی ی ئیبن عومه زیره جه ، ئورفه

 و ی خۆراک سته ره که و موروبو موو به ھه و ی تیایدان یه و ناوچه زرگانی ئهبا
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ی  وه م چ ئه رھه به  یھننه ی خۆیان ده وه چ ئه(ن  که سازی بۆ دابین ده می پیشه رھه به
ندکی  به ند مه چه  بنه ده  و شارانه ئه  یه و شوه و به )ناو وت  یھننه ده  وه ره ده  له

  ).انداکوردست  بازرگانی له
شاری  کوردستانتیی و  کوردتیی،  مزینی باسیکردووه زیز شه ی دکتۆر عه وه ئه  

دنی ن سه ڕه په باسی  لهمزینی  شهزیز  عهدکتۆر  ی وه ر ئه به لهخشت،  به موس ده
  ی موسپارزگا شار وواوی  تهکانی کوردستان،  سازییه پیشه و کشتوکای  مه رھه به
  . بات نی ناودهشارکی کوردستا  به
  
تی  وایه ته ی نه وه بزوتنه(رتووکی  ی په)76(  ڕه الپه  مزینی، له زیز شه دکتۆر عه  

وتی)لی کوردستان ی گه یخوازانهڕزگار   ی کرکارانی پاوگه زۆربه: (دا، نووسی
    ر به سه  موس که و قین  خانهک  کانی تری کوردستان وه کانی شاره پترۆلیه

  ه کۆمه  ی له وه ئه پی به . تی کرکاری کوردن کانیه لقه و  ئراقوتی  کۆمپانیای نه
تی ئابووری  زاره وه  که  وه ته دا بوکراوه)1955(ی گشتی سای  ستاتیکی سانه

 ولر و ھهرکوک،  کانی موس، که کوردییه  ی کرکارانی شاره کا، ژماره ریده ئراق ده
  یشتۆته کان گه زگا پترۆلیه و ده کرکارانی کارگه  له  دا جگه)1955( سای  لهسلمانی 

  له) 2272(رکوک،  که  له) 3527(موس،   کرکار له) 8032(کرکار، ) 15605(
  ).سلمانی  له) 1774( ولر و ھه
کانی  سازییه پیشه  شاره  له  ککه مزینی، موس یه زیز شه کانی دکتۆر عه قسه پی به   

زاران کرکاری کورد تیایدا  ھه  و به وتی تیایه دین کۆمپانیای نهن چه  کوردستان که
دا،  کرکارانی کۆمپانیاکانی نه باسی  لهو  ئه  ن، چونکه که کاری تداده وتی کوردستان

  .  کو شارکی کوردستان بردووه ناوی شاری موسی وه
  
تی  وایه ته ی نه هو بزوتنه(رتووکی  ی په)105(  ڕه الپه  مزینی، له زیز شه دکتۆر عه  

وتی)لی کوردستان ی گه یخوازانهڕزگار کی  یه نده درخان پوپاگه میر به: (دا، نووسی
وه  ره ابهڕ و خ ک  ره نو سه له  وه زۆری بوکرده ۆ  ته سه ن ده خا کانی کوردستان ب

ی ڕزگارن بۆ  بات بکه خه  وه هک یه به  و کگرن کانی کوردستان یه میرنشینهی  وه ئه
مۆرکردو  کان ره ڕابه و خ ک  ره سه  یمانکی پیرۆزی به درخان په میر به. کوردستان

ک  ره موو سه ھه. ن بکهبات  خه  سته به و مه بۆ ئه  موویان سوندیان خوارد که ھه
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کانی وان، موش، خزان، قارس،  کانی ناوچه ناوداره  پیاوه و ل تکای گه و کان خه
و  وه که وازه نگ بانگه ده  ھاتن به  وه رۆشه په  ن به رده نی ئهموس، زاخۆ، میرنشی

   ). که پیرۆزه  یمانه ڕزی په  چونه
ری  نووسه  ت که مان پ ده وه مزینی نووسیوتی، ئه زیز شه ی دکتۆر عه وه ئه  

باشووری     ر به سهکوردیی و شاری موس، شارکی   که   پی وایهناوبراو 
کانی میر  تکۆشانه و وڵ باسکردنی ھه  لهمزینی  دکتۆر شه  چونکه،  کوردستانه

 ستی به مه  بهکان  کوردییه  نشینه رکگرتنی می و یه وه ناوی کۆکردنهپ درخاندا له به
کو  شی وه ندین شاری دیکه چه و  موسکوردستان، ناوی شاری  ڕزگارکردنی

    . ی بردووهیکوردستانکوردی و شاری 
  
تی  وایه ته ی نه وه بزوتنه(رتووکی  ی په)107(  ڕه الپه  مزینی، له یز شهز عه دکتۆر  

وتی دا،)لی کوردستان ی گه یخوازانهڕزگار کانی  رگه زابوونی پشمه: (نووسی
بۆ   وه درخان کرده ر پشت بۆ میر به سه رگای له کاندا، ده ر تورکه سه کوردستان به

  وه خۆیه ناوی  به و ن یه کوردستان راگه ییخۆ ربه سهدا )1842( سای  لهی  وه ئه
  وه ی وانه ناوچه  لهدرخان زۆر فراوان بوو،  ی میر به که ته وه ده سنووری. لبدا  پاره

نگال،  ی شه ، قه وه تره کی الیه لهد  ئامه و  موس، ک الیه له  ڕواندز و تا سابخ
  ).بوون  ته وه دهو  ئه سنووریو ورم  رک، شنۆ سیرت، ورانشار، سیوه

ی بوونی یکوردستان و کوردبوون مزینی،  زیز شه ی دکتۆر عه پکردنه و ئاماژه ئه  
  ته وه و ده ی ئه نو چوارچوه شاری موس له  نت، چونکه یه گه شاری موس ده

. زراندبوو دا دایمه)1842( سای  لهدرخان  میر به  که  ی کوردستان بووه یهیخۆ ربه سه
باشووری     ر به سهکوردیی و شاری موس شارکی   که وت که رده ش بۆمان ده مه به

  .   کوردستان بووه
  
ی )1(  الوژ، ژماره ی گۆڤاری گه)20-17(کانی   ڕه الپه  تو، له فا شخ نعمه مسته  

ژر ناوی  می وتارکیدا له ه)8( شی به  لهدا، )1943(می سای  کانوونی دووه
چۆن : (دا نووسیوتی)17(   ڕه الپه  له،  وه دا بوکردۆته)ئراقردستانی جوگرافیای کو(

به وتاری پشودا   له  که(  وه ه-پارزگای موس  وتۆته شی ژوورو که چیاکانی به
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ر س  ھه  وتۆته ش که شه م به رواش گشت چیاکانی ئه رو درژی باسمان کرد، ھهدوو 
  ).رکوک که و سلمانی ولر،  ھه: پارزگاکانی

  ت کهن یه گه ڕادهمان پ  وه تو، ئه فا شخ نعمه ناوبانگی کورد مسته ری به نووسه  
ژر  لهی  که ره ناوبراو وتا  کوردستان، چونکهباشووری کانی  شاره  له  ککه موس یه

ری  به وره و، باسی چیاکانی ده دا نووسیوه)جوگرافیای کوردستانی ئراق( ناوی
زانت،  کوردستان ده  ی به که ره ڤه ده و  موسناوبراو شاری   واته که کات، موس ده

  .    ناوی بردوون  یه مشوه به  بۆیه
  
ی )2(  الوژ، ژماره ی گۆڤاری گه)38-35(  کانی ڕه الپه  تو، له فا شخ نعمه مسته  

گرافیای جو(ژر ناوی  یدا له که می وتاره یه)9( شی به  لهدا، )1943(شوباتی سای 
چیای   زنجیره: (دا نووسیوتی)37(   ڕه الپه  له،  وه دا بوکردۆته)ئراقکوردستانی 

 و قزرابات  کا به ست پئه ده  وه لیه نده ی مه چکهشار و  له: )سوور کوه( مرین حه
). ل کحو مه(چیای   گاته تا ئه  وه ڕته په دا ئه دیجله له کاو  ڕ ئه دا تپه)لعوزم ئه( ڕووباری

و   خۆه  ی تریشیان له که شه به  یدا بووه رد په به  شکیان له ، به شه دوو به  م چیایه ئه
  ). وه کاته جیا ئه وئراقی خوارو  رو له ئراقی سه.  مه نی زۆر که وه دارو ده

ناو سنووری کوردستان،   خاته تو، دیسان شاری موس ده فا شخ نعمه مسته  
و،   بۆ سنووری کوردستانی کردووه  ی که یه و پناسه ئه ی گوره به  ی وه ر ئه به له

ی باشووری  وه ره سنووری جیاکه  به) مرین چیای حه(سوور   چیای کوه  زنجیره
باسی ناوبراو   ھا کاتک که روه کات، ھه دیاری ده  وه بییه ئراقی عاره  کوردستان له

عوزمدا  ڕووباریقزرابات،   به  وه لییه نده مه  له  کات که سوور ده  ی کوه وه درژبوونه
خات  ریده ش ده مه کحول، ئه مه  گاته و دواتر ده وه ڕته په ده  دیجله  پاشان له ڕوات و ده
ی  یه وه ره جیاکه  و ھه باکووری ئه  وته که تر ده یان کیلۆمه ده  شاری موس به  که

ناو سنووری باشووری   وته که ، دهو ییب ئراقی عاره و کوردستان نوان باشووری 
  .  کوردستان

  
ی مارتی )3(  الوژ، ژماره ی گۆڤاری گه)20-17(  ڕه الپه  تو، له فا شخ نعمه مسته  

جوگرافیای ( ژر ناوی له  کهیدا  که می وتاره یه)10( شی به  لهدا، )1943(سای 
  دیجله ڕووباری: (دا نووسیوتی)37(   ڕه الپه  له،  وه دا بوکردۆته)ئراقکوردستانی 
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ندین لقی  چه) فیشخاپور(شاری   گاته ئه تا و قو ئه ھه  وه ردستانی باکورهکو  له
یش )ھیزل(و  )خاپور( ڕووباری  وه ه)زاخۆ(نزیکی شاری   و له وه ناوو لره  ڕژته ئه
سنووری کوردستانی توشی   لره  یه وره گه  هڕووبارم  ئینجا ئه.  وه ناویه  ڕژته ئه

 سنووری  له و ب ت ئه هڕدا )تکریت(و  )ڕگات شه(، )موس(شاری   ب، به ئراق ئه
   ).چ رئه کوردستانی ئراق ده

ناو سنووری   وته که ده  تو، شاری موس شارکه فا شخ نعمه بۆچوونی مسته  به  
دا،  دیجله ڕووباریی  وه درژبوونه باسی  لهری ناوبراو  نووسه  کوردستان، چونکه

دوای  و قو ده ھه  وه  کوردستانهباکووری   له  هڕووبارو  ئه  کات که ده  وه باسی ئه
دا - تکریت و ڕگات کانی موس، شه شاره  باشووری کوردستان به  گاته ی ده وه ئه

ی  ستنیشانکردنه و ده ئه ی گوره به . چت رده کوردستان ده  ، دواتر لهو ڕت په تده
ناو سنووری   وته که شاری موس ده  وت که که رده ری ناوبراو، بۆمان ده نووسه

   .باشووری کوردستان
     
ی )9(  الوژ، ژماره ی گۆڤاری گه)26-23(  کانی ڕه الپه  تو، له فا شخ نعمه مسته  
ی جوگرافیا(ژر ناوی  یدا له که ی وتاره)12( شی به  لهدا، )1943(یلولی سای  ئه

ندێ ساڵ  ھه: (دا نووسیوتی)26(   ڕه الپه  له،  وه دا بوکردۆته)ئراقکوردستانی 
  : یه م دوو ھۆیه ر ئه به ش له مه ب، ئه م ئه کوردستانی ئراقدا زۆر که  باران له
   . ریاوه ده دووری کوردستان له -1
 . وه بستانه ره کانی عا بیابانه و چۆل  نزیکی له -2

م  به) باشووری کوردستان(کوردستانی ئراقدا   انبارینیش لهندی بار ی ناوه ادهڕ
تر،  سانتیمه) 40(تر، موس  سانتیمه) 50(ولر  تر، ھه سانتیمه) 62(سلمانی :  یه جۆره

ندی باران  ی ناوه باراندا راده  ندێ سای به ھه  م له تر، به سانتیمه) 30(رکوک  که
  ).تر سانتیمه) 100(  گاته ئه کاندا رزه به  ی شاخه ناوچه  لهبارین 

  ی باران بارین له ڕاده  باسی  لهتو،  فا شخ نعمه بۆ جارکی تریش مسته  
کو شارکی باشووری کوردستان  ی وه- کوردستاندا، شاری موسباشووری 
خاکی     ر به سهکوردیی و شارکی   شاره م ئه   پی وایهناوبراو   واته ، که ناوبردووه
  . کوردستانهباشووری 
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مژووی (رتووکی  ی په)116- 115(کانی  ڕه الپه  حمان، له بدوله شخ عه شید ڕه  
ئانشان یان   کاو دته دهست پ ده  وه ھوازه ئه  کوردستان له: (دا نووسیوتی)زاگرۆس

ۆ ڕوا ب ده  م ھه ئه. کرمانشا و ھان سپه ئه ،دان مه ھه  م ئاوا دته خوڕه ،عیالم ،ئانزان
 خۆی ،ورز ته  و سواران دته )سونان ھه( ، و ئارده ، نگان زه  به  وه زوین لره هق
ه ئه  وه رهلماس ل و سه )رسیم ده –الخوی  ی که که کوردییه   نه سه ڕه  ناوه(   چت
 ،) ھا ڕه(  دته) کر دیاربه(ئامد   دته و وزوڕۆم ئه ،)رزین گان ئه( ،باکۆ ،) نجه په(

 ، موس ،)نگال شه( یا سنجار سنگار ،) رقه( ،)گ به عله به( ، ب ه حه ، میشلیقا ،زور دره
 له ڕابردوودا زوور له شاره .و سلمانی زوور شاره ،ولر ھه ، )عمادیه(ئامدی 

ی  شقه قه ، داقوق ، رکوک که ،ولر ھه ،شلر ،ریوان مه ،ر سهوان ڕه ،جوانۆ ، مانورا ھه 
   ). پکھاتووه  دره به و لی  نده مه ،غدا به
سنووری کوردستانی  ستنیشان کردنی ده  لهحمان،  بدوله شخ عه شید ڕهر  نووسه  
ری  نووسه  واته ناو سنووری باشووری کوردستان، که  خاته زندا، شاری موس ده مه

 کی به ناوبراو شاری موست، بۆیه ی دهیکوردستان شاروه به  زانیخاته ده  یه مش  
  .  وری کوردستانناو سنو

  
رتووکی  ی په)138- 137(کانی  ڕه الپه  حمان، له بدوله شخ عه شید ڕهر  نووسه  
: کانی خاکی کوردستان نووسیوتی ناوچه و  رم ھه باسی  له، )مژووی زاگرۆس(
) ئاربل) (ئاریا( -3رکوک  ئاراپخا که -2  جره نیوه -1: کانی کوردستان ناوی شاره(

 -7ی ئاوی فورات  رچاوه رزین گان سه ئه - 6سونان  ھه - 5و  هئارد - 4ولر  ھه
 -10ئاوای ئاسیای بچوک ڕۆژ شی به  لهھر  ئاق شه -9پروسات  -8) شنۆ(  ئاشنه
 سنووری  لهسفور  - 12  زیزه رمی عه ھه شی به  لهئاوگیر ئاگین  -11)  عقره(  ئاگره
 )کر دیاربه(ئامد  له   شه م به ۆتان، ئهب  و  زیره جه - 13ئاسیای بچوک   له  دایه کیه کله
   .دا-نگال ڵ شه گه له  وه گرنه ماردین ده و  موس و نکف سه و حه قهڕو 
لی نایری کوردستانی  ی شاکانی گه وارگه کوی ئامانوس ھه) ئامانوس( - 14

ندی  ناوه  ئورفه - 17ورامان  ھه - 16دۆڵ  نه ئه: ندۆڵ که -15تورکیای عوسمانلی 
شاری تفلیس  تی ڕۆژھهی بردق  باب الکورد وه - 18فوراتی ژوورو  و دجله

  ).ڕواندزک  کاری باه رمی ھه ھه  باته -19گورجستان 
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زندا  کانی کوردستانی مه ناوچه و  رم ھه باسی  لهحمان،  بدوله شخ عه شید ڕه  
،  ووهکوردستان ناوبرد    ر به سهکو شارکی  ی وه-ی شاری موسناو  دووباره

  نت، بۆیه ی دادهیکوردستانکوردیی و ی کشار  شاری موس به  ر واته نووسه که
  .  باسی کردووه  یه مشوه به
   

مژووی (رتووکی  ی په)360(  ڕه الپه  حمان، له بدوله شخ عه شید ڕهر  نووسه  
ران سوا و سوونان ھه  کوردستان له: (یوتیکوردستاندا نووس باسی  لهدا، )زاگرۆس
ن ئرهو  باکۆ ، نجه په  چته ئه  وه لره و ماسل سه ،خۆی ، )برز ته(ورز  دته ته   وا

 ،)کر دیاربه(ئامد  ،رزوڕۆم ئه ،ت عره سه ، موش ،شاری وان و ئارارات ،ئاران  وه دته
. زوور شاره و  موس ،نگال شه ،گ علی به به ،ب ه حه ،قامیشلی ،زور دره ،  قه ڕه ، ھا ڕه
ورامان، جوانۆ،  زوور، ھه ولر، شاره ھه  ئاوابووه ڕابردوودا زوور له شاره  که
لدروس،  غداد، به ی به شقه تا قه و رکوک، داقوق ر، که رباژ، پشدهریوان، شلر، شا مه
   ). وه ھاوه زه  به  وه ی گرتۆته دره به و لی  نده مه
  له  ککه حمان، شاری موس یه هبدول شخ عه شید ڕهر  بۆچوونی نووسه  بهدیسان   

ناوھنانی   ری ناوبراو له نووسه  ی وه ر ئه به له، زن مه ییکوردستانکانی  گرنگه  شاره
ی کانی کوردستان شاره  کک له کو یه شی وه و شاره کانی کوردستاندا، ناوی ئه شاره

    . بردووهناو  وره گه
  
یدۆ گۆرانی،  لی سه ژاد کورد، عه نه به نی ی ئورده وره رگی گه وه و مژوونووس   

، ن ی بۆ ئورده وه ڕانه و دوای گه ردانی کوردستانی کردووه دا سه)1931(سای  له 
کوردستانی   شتک به گه ئامدی بۆ  وه ممانه عه  له(ژر ناوی  رتووککی له په

ی سنووری  هربار ، دهدا رتووکه و په ی ئه)178(  ڕه الپه  و، له ، نووسیوه)باشووردا
 ناو وتی خۆیاندا که له ئراقدا له کورد  داڕاستی له : ( تی کوردستان نووسیویه

وه  ناوی ) باکووری ئراق(  بی ئراقی به ره ژین، عا ده) کوردستانی باشوور(  به  ناسرا
راقی ئ  ودا له ڕت له په لی تده نده مه  و باشوور تا له ره کشت به ده  م وته بات، ئه ده

و  ش شانه م کوه ، ئه ه)مرین کوی حه(  ھکی سروشتی که  به  وه بته بی جیا ده عاره
دا دادهڕۆژالی  به  وه وشه گات، له موس ده  کشت تا به ده  شانی دیجله ڕت  گه ئاوا
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  وه م ھه ئه تی ڕۆژھه  وتبته ر شونک که ، جا ھه)نگار ژه(نگال  و شه ره به
  ). کوردستانه

یدۆ  لی سه نی عه مژوونووسی کوردی ئورده  ی که یه و پناسه ئه ی گوره به   
کانی باشووری   گرنگه شاره  له  ککه ی موس یهو پارزگا تی، شار گۆرانی کردوویه

  شاری  به  ری ناوبراو سنووری باشووری کوردستان نووسه  کوردستان، چونکه
    ر به سهی یموس شارکی کورد   پی وایهراو ناوب  واته نت، که یه گه موس ده

  .    باشووری کوردستانه
  
 بۆ  وه ممانه عه  له(رتووکی  ی په)179(  ڕه الپه  یدۆ گۆرانی، له لی سه عه  مژوونووس  

  یه مشوه به دا-باسی شاری موس  دا، له)کوردستانی باشووردا  شتک به گه ئامدی
دیجله جۆگای  ڕاستی  سته ناری ده ر که سه ، به زنه مه شارکی: موس ) :تینووسیو

لکنت،  ده  وه شتی شامه ده و بی  عارهئراقی   ، کوردستان به دروست کراوه  هو 
یان زمانی  ، زۆربه بییه ره عا  که زمانی شاره.  زاره ھه) 100-90( نوان له دانیشتوانی 

  میشه کان ھه کورده و  نهکوردستاموس بازاڕکی   زانن چونکه کوردیش ده
  وه و ھیندستانه وروپا ئه  له  کرو کوتاڵ که و شه بۆ کینی قاوه  یه ووه یان بهندی پوه

  ).وێ دت بۆ ئه
، مانای  ی پکردووه یدۆ گۆرانی ئاماژه لی سه عهکورد مژوونووسی   ی که وه ئه  

ری ناوبراو شاری  نووسه  ، چونکه ی بوونی شاری موسهیکوردستان و کوردبوون 
ده ستراتیژییه  شاره له   کک یه  موس به له   نت، که کانی باشووری کوردستان دا

 کی الیه له،  وه ستته به ده  وه شتی شامه ده و بی  عارهئراقی   کوردستان به ک الیه 
  .  بات بازاڕکی کوردستانی ناوده  شاری موس به  وه تریشه

  
 بۆ  وه ممانه عه  له(رتووکی  پهی )264(  ڕه الپه  یدۆ گۆرانی، له لی سه عه  مژوونووس  

: کوردستانی باشوور: (نووسیوتی دا،)کوردستانی باشووردا  شتک به گه ئامدی
ی شک و به وه گرته ی باکووری ئراق ده چوار پارزگاکه  تی موس که ویالیه  کاته ده

ی  ماره عه و ری کوت گوزه  سانیش له جهو  دره به و وت که شی تده ی دیاله ناوچه
   ).ئراقدا
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ه لی سه دا بۆ جارکی تریش مژوونووس عه لره     یدۆ گۆرانی، شاری موس ب
تی  ویالیه  ناوبراو باشووری کوردستان به ک الیه له بات،  شارکی کوردستانی ناوده

 تی موس به نی ویالیهکا واوی شاره ته  که  یه وه ش مانای ئه مه بات، ئه  موس ناوده
 کات که ده  وه باسی ئه  وه تریشه کی الیه لهشاری کوردستانین،   وه ه-شاری موس  

سان پکدت،  و جه دره به و دیاله شکی  به شار و چوار  لهباشووری کوردستان 
ولر،  ، ھه)دھۆک+وا ینه نه(موس (کانی  شاره  که شاره چوار  لهریش  ستی نووسه به مه
  .   یه)سلمانی و رکوک  که
  
 بۆ  وه ممانه عه  له(رتووکی  پهی )289(  ڕه الپه  یدۆ گۆرانی، له لی سه عه  مژوونووس  

تانی  وه ده(بوونی  ھه  ت به باره سه دا،)کوردستانی باشووردا  شتک به گه ئامدی
  ی که وه ئه) ڕوان نی مه دۆستک یان به(تی  وه ده -3: (نووسیوتی ی)کورد
) سوتانی ئازا یان با(  ی به که اوهنازن  بوو که) میدی لحه دۆستک ئه(زراند ناوی  دایمه

 ی له که ته وه ، ده دایک بووه ی کۆچی له)324( سای  له.  وه ناوبانگی دابووه
 و  زیره جه(  یشتۆته گه  وه باشووره  و له )رجیش ئه و مووش(تا  ھه  کشاوه  وه باکووره 

ختی کاری بوون پایته) میافارقین کر و ربهدیا(و، )موس.(  
یدۆ گۆرانی، شاری موس شارکی  لی سه ی عه پکردنه  و ئاماژه ئه ی گوره به   

ری ناوبراو شاری موس  نووسه  ، چونکه باشووری کوردستانه    ر به سهکوردیی و 
ش  مه ئه. زانت ی دهیکی کورد تی دۆسته وه کانی ده کییه ره سه  شاره له کک  یه به 

 کورد و خاکی  له  شک بووه شاری موس به  وه کۆنه  لهر  ھه  خات که رده بۆمان ده
ایی و رمانه دا فه)1096-990(نوان  سانی له کی  تی دۆسته وه ده  کهکوردستان، 

    .  شکی کوردستانی کردووه به
  
زانکۆی  ی مژووی نوێ لهیی، مامۆستا لیاوه لی عه د عه مه محه بدول عهدکتۆر   
-1220کوردستان في العھد المغول (رتووکی  ی په وه رگی پشه   ر به سه ولر، له ھه

  که  کی کوردستانی داناوه یه خشه دا، نه)میالدي دراسة في التأریخ السیاسي 1335
و  ئه کۆتایی  له  که خشه نه).  وه ه-نو سنووری کوردستان  وتۆته شاری موس که

  .  دا دانراوه شه به
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ر  سه کوردیی ویی، شاری موس شارکی  لیاوه عه بدول عهبۆچوونی دکتۆر   به  
ی  وه رگی پشه   ر به سه له  ی که یه خشه و نه ناوبراو له ی وه ر ئه به له،  کوردستانه    به
   .ناو سنووری کوردستان  ، شاری موسی خستۆته یدا دایناوه  رتووکه پهو  ئه
  
ی  رچاوه ی سه)52- 29(کانی  ڕه الپه  یی، له لیاوه لی عه د عه مه محه بدول عهۆر دکت  

غۆلیدا،  کانی مه داگیرکارییه  ر له وتی کوردان به باسی  لهو، دا وه ره سه له ناوبراو 
و  ت خه: رمینیا رمی ئه ھه - 1: ( سنووری وتی کوردانی دیاری کردووه  یه مشوه به
و  کانی ئه گرنگه  شاره له : رمی ئازربجان ھه - 2. کانتی ترین شارهفلیس گرنگ ته
رمی  ھه - 3. ، مرندو مھاباد راغه ماس، ورم، مه بیل، سه رده ورز، ئه ته:  رمه ھه

ن، کرماشان، زوی ی، قه هڕھان،  سفه دان، ئه مه ھه: کانی گرنگه  شاره له : چیاکان
 ر س ھه له  بریتییه: ی فوراتی زیره رمی جه ھه -4. قین خانه و لوان ر، حه وه دینه

:  وه گرته ده  و شارانه ئه  بیعه ڕهدیار موزڕ، دیار  کر و دیاربه،  بیعه ڕهدیار : کان دیاره
، نسبین، ماردین، دنیرو )بۆتان(ری  ی عومه زیره ولر، ئامدی، جه موس، ھه

نکف،  سه ، حهمیافارقیند،  ئامه:  وه رتهگ ده  و شارانه کر ئه ھا دیاربه روه ھه. نگال شه
ڕان  حه و قهڕسروچ، : کانی و شاره چووکترهان بموو ھه له چی دیار موزڕ  که
  ). وه گرته ده
ر  سهکوردیی و یی، شاری موس شارکی  لیاوه عه بدول عهبۆچوونی دکتۆر   به  
کو شارکی  ی وه-سی شاری مومژوونووسی ناوبراو ناو  ، چونکه کوردستانه    به

و  ئه  واته ، که ناو وتی کوردان ناوبردووه  وته که ویش ده ئه  که  بیعه ڕهدیار     ر به سه
   .ناو سنووری وتی کوردان  وتۆته شاری موس که   پی وایه

  
سیاسة (ژر ناوی  کدا له یه وه لکۆینه  یی، له لیاوه لی عه د عه مه محه بدول عهدکتۆر   
ی )9(   ژماره  له  دا که)العشائر الکوردیة في کرکوک وأطرافھا  لدولة العثمانیة تجاها

وه ، به وه ته دا بوکراوه)سردم العربي(گۆڤاری  تیی وباسی   یه مشکوردستان 
ی چوار  تی عوسمانی بۆ ماوه وه ده: (نووسیوتی و  کات دهشاری موس  کوردتیی

 و م کانی سته موو شوه و، ھه دووهر کوردستاندا کر سه وایی به رمانه فه  ده سه
  یهڕاستیموو  ھه و م  ھه نۆزده ی ده سه  له تی تایبه  بهکارھنا  ی به دوژمنکارانه

مدا  ی بیسته ده می سه ی نۆیه یه ده  میری تورکیا له.  وه شارده کانی ده مژووییه
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تیایدا   ، که وه عوسمانی بوکرده تی وه ده به ت  تایبه گرنگییی  نامه گه ک به کۆمه
-1526( سانی له رکوک بوون  که و  موسی  رباره کان ده گه به  ندک له ھه

  ).  ی زایینی)1919
مان پ  وه ، ئه یی باسی کردووه لیاوه عه بدول عهدکتۆر  دا وه ره سه له   ی که وه ئه  
 باسی  لهناوبراو   چونکهکوردستان،     ر به سه  موس شارکه  ت که ده
تورکیا   کات که ده  وه کوردستاندا باسی ئه  کان له تی کردنی عوسمانییه وایه رمانه فه
رکوک  که و  موسی  رباره ی ده نامه گه ک به مدا کۆمه ی بیسته ده کانی سه ته وه نه  له

   پی وایه بدول عهر دکتۆ  که    وه کاته ڕوون دهمان بۆ  وه ش ئه مه وه، ئه بوکردۆته
کوردستانن، باشووری     ر به سه کوردیی ورکوک دوو شاری  که و  موسکانی  شاره
باشووری کوردستان   کان له وایی کردنی عوسمانییه رمانه ڵ ناوھنانی فه گه له  بۆیه

   .  ی ھناوه و دوو شاره ناوی ئه
  
رتووکی  ی په)23(ره  وانی، له الپه ھد گرده فه زی وزا ڕهناسری  تیگریس ود  حمه ئه  
کانی  وبانهڕگاتی  بابه  له دا،)با ندی و ناوهکانی  بۆ پۆله جوگرافیای کوردستان(

باشووری   مرین، واته چیای حه  غدا که به ڕگای: م که یه: (نووسیویانهکوردستاندا 
خاپوور،   گاته هو زاخۆدا، د ولر، موس، دھۆک  رکوک، ھه که  بێ و، به کوردستان ده
و  زیره جه  به  وه وشه له. ستی تورکیا ستکردی کوردستانی بنده سنووری ده ، نسبین 
ئازیغ و   به ڕگاک  یه. ڕگاس   ب به کر ده دیاربه  له. کر دیاربه  ڕواته ماردیندا ده

  ).اوروپ ئهتا  ھه  یه ھه  ی  ڕژهد  وه وشه تورکیا و، له  ڕواته دا ده تیه مه
و زا ڕه، ناسری  د تگریس حمه ر ئه ر س نووسه کانی ھه ی بۆچوونه گوره به    زی 
ی  نو چوارچوه  وته که وانی شاری موس شارکی کوردییه و ده ھد گرده فه

  دا له وه ره سه  ری ناوبراو له ر س نووسه ھه  سنووری باشووری کوردستان، چونکه
  گاته ده  دت، کاتک که  غدا وه به  له  ی که هڕگایو  ا ئهکانی کوردستاند وبانهڕگاباسی 

ناو سنووری باشووری   ھاتۆته  کهڕگا  ن که که ده  وه مرین باسی ئه چیای حه
ولر، موس،  رکوک، ھه کانی که شاره  ک له ر یه ھه  ناو کوردستاندا به و، له کوردستان 

. بۆ ناو باکووری کوردستان  وه ڕته په هخاپوور د  ڕت و، له په و زاخۆدا تده دھۆک 
شاری کوردیی   و زاخۆ به ولر، موس، دھۆک  رکوک، ھه کانی که وان شاره ئه  واته که
      . زانن باشووری کوردستان ده    ر به سهو 
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رتووکی  ی په)65(ره  وانی، له الپه ھد گرده فه زی وزا ڕهناسری  تیگریس ود  حمه ئه  
باشووری یه باسی  شوهم ، بهدا)با ندی و ناوهکانی  بۆ پۆله ردستانجوگرافیای کو(

ش  دا دابه وه ی خواره م ناوچانه ر ئه سه باشووری کوردستان به: (ن که کوردستان ده
  و ناوچانه عس به تی به حکومه. رکوک، سلمانی ولر، که موس، دھۆک، ھه: کرێ ده
قینی  ی خانه شدا ناوچه مه ڵ ئه گه له. دانانت کوردستانی  به و  ئراقباکووری :  ده

   ).ی دیاله ر ناوچه سه  ته و خستوویه له کوردستان دابیوه
وانی  ھد گرده فه زی وزا ڕه، ناسری  د تیگریس حمه ر ئه نووسه ر س ھه  ی که وه ئه  

  کهنت، چون یه گه شاری موس ده کوردستانتیی و  کوردتیی،  یان پکردووه ئاماژه
باشووری کوردستان     ر به سهکو شارکی  وه رانی ناوبراو شاری موس نووسه
  . ن به ناوده

  
مژووی   کورته( یرتووک ی په)4(  ڕه الپه  د تیگریس، له حمه ئه رمیانی و گهئاسۆ   

  که  وه زنیان بوکردۆته کی کوردستانی مه یه خشه دا، نه)کوردستان کورد و
نو سنووری   ونه که سلمانی ده و رکوک  کهولر، دھۆک،  ھهموس، : (کانی شاره

  ). باشووری کوردستان
د تیگریس بویان  حمه ئه رمیانی و گهر ئاسۆ  نووسه ر دوو ھه  ی که یه خشه و نه ئه  

  ست، چونکه ده  داته ی بوونی شاری موس دهیکوردستان و کوردبوون ،  وه کردۆته
و   یان خستۆته-واوی پارزگاو شاری موس ته   اوانهڕاشکر زۆر  نووسه ر دوو ھه نا

         . دا دانراوه شه و به ئه کۆتایی  له  که خشه نه. سنووری باشووری کوردستان
  
مژووی   کورته( یرتووک ی په)24(  ڕه الپه  د تیگریس، له حمه ئه رمیانی و گهئاسۆ   

و  وه ا ئاینی ئیسالم بوبووهرمد ھه  کات له: (ن دا، ده)کوردستان کورد و
بی موسمان  ره م عا ھزبوو، کورد ویستیان ئاینی کۆنی خۆیان بپارزن، به به

ن له ک دژوار  ڕکی گه شه و کوردستان ر  سه ھرشکی زۆر دژواری ھنایه   نوا
 ردا ھزی ئیسالم عومه  لیفه خه می رده سه له . رپابوو شکری ئیسالمدا به له کورد و

ورفه(حا  کر، ره شاری موس، ماردین، دیاربه   ).ش ھات التییه ی داگیرکردو تاکو مه) ئ
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د تیگریس باسی  حمه ئه رمیانی و گهری کورد ئاسۆ  نووسه ر دوو ھهی  وه ئه  
نت،  یه گه ی شاری موس دهتیکورد کوردستانتیی و وان بۆچوونی ئه  بهن،  که ده

  بی موسمان ھرشیان ھنایه عارهمیلیشیاکانی   ن که که ده  وه وان باسی ئه ئه  چونکه
ناویان بردوون   ر کهندین شاری ت چه و  موس، شاری و کوردستان ر  سه

ی داگیرکردن  ووشه  که  رایه ئاشکه و ڕوونک  بۆ گشت الیه ھا روه ھه. داگیرکردوون
وی،  ر خاک، نیشتمان، زه گه ، جا ئه که داگیرکراوه  شونه  نت که یه گه ده  وه مانای ئه

یش ھی - موس  واته ، که ر نییه سی داگیرکه یان سامان بت، ھی که  خانوو، پاره
 ر رانبه به ی داگیرکردن له ووشه  بۆیه  بووه کان نه ره داگیرکه  موسمانه و ب  عاره
   . کارھاتووه به  ه- شاری موس و کوردستان داگیرکردنی   یاندا که که کاره
     
مژووی   ورتهک( یرتووک ی په)29(  ڕه الپه  د تیگریس، له حمه ئه رمیانی و گهاسۆ ئ  

 تی ڕۆژھه  له و  کوردنکی  یه کان تیره یووبییه ئه: (ن ده دا،)کورد و کوردستان
  نگی له تی زه وه مدا ده یه دوانزه ی ده سه  لهحمود،  هددین م ورهن. کوردستاندا ژیاون

   ).زراند ب دامه له حه و  موس رکوک، ی که ناوچه
و   کوردتیید تیگریس،  حمه ئه رمیانی و گهئاسۆ ن  الیه ناوھنانی شاری موس له   

نگی  تی زه وه باسی ده  هل وان ئه ی وه ر ئه به له، نت یه گه ده  و شاره ئه کوردستانتیی
و  ، سنووری ئه وه ه)حمود ددین مه نوره( ناوی  به  هو  کوردهسکی  که ن الیه له 
کانی   کان و شاره ناوچه  به  زراوه دا دامه)1122- 1121(سانی   له  که  ته وه ده
  . نن دادهب  له حه و  موسرکوک،  که
  
  ورتهک( یرتووک ی په)32- 31(کانی   ڕه الپه  د تیگریس، له حمه ئه و یانیرم ئاسۆ گه  

تورکی ئۆغوز : (نووسیوتیموس   ت به باره سه دا،)کوردستان کورد ومژووی 
. گ بوو ئرانی داگیرکرد کان، توغرولبه لجوقیه رۆکی سه سه. کانن لجوقیه نگی سه پشه

 غدا و   ر به سه  دا ھرشی برده)1055( سای  لهکان،  باسییه ی عه لیفه تی خه بۆ یارمه
  بهڕاست،  وهتا ئاسیای نا ھه  هو  کوردستانه  ھا تورکی ئۆغوزیش له روه ھه. گرتی
تورکی ئۆغوز . زراند تکیان دامه وه ده  وه زنه لجوقیی مه ئیمپراتۆری سه ناوی

قیان   ریانه ربه کاولیانکردو به و نستان رمه ر ئه سه  برده ھرشیان  وه تریشه کی الیه له
ر  سه و باشووری کوردستان، به ره نستاندا به رمه ر ئه سه ی ئۆغوز به م ھزه ئه. کردن
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کان  ئۆغوزییه. سیشیان کوشت زاران که ھه  یان تانکردو به-موس و کاریدا ھاتن هھ
کر ناسر کوردی بوو،  ی دیاربه و کاته رۆکی ئه کر، سه ر دیاربه سه  ھرشیان برده

چنگیان   له  پاره  کری به شاری دیاربه و کان ئۆغوزه  و زکی زۆری دایه ماڵ 
  ).کردڕزگار

ن،  که د تیگریس باسی ده حمه ئه رمیانی و گهر ئاسۆ  نووسه ر دوو ھها د ی لره وه ئه  
وان پیان  ئه  خات، چونکه رده شاری موس ده کوردبوونیی و بوون ی یکوردستان

  کهوان  ئه.  باشووری کوردستانه    ر به سهکوردیی و شاری موس شارکی   که  وایه
باشووری  ر سهن بۆ که کان ده وقییهلج سه  هر ی داگیرکهران ھرشبهباسی ھاتنی 

ر شاری موسدا  سه بهستیان  ران ده داگیرکه  ن که که ده  وه ، باسی ئه کوردستان
شارکی   وان شاری موس به ئه  واته ، کهیان کاولکردووه  شارهو  ئهو  گرتووه

    . ن که ند ده کوردستانیی و کوردیی ناوزه
  
تکی کوردی  وه ده(رتووکی  ی په)129- 128(نی کا ڕه الپه  رمیانی، له ئاسۆ گه  

وه خاکمان  ئمه: (دا، نووسیوتی)یان سیستمکی فیدرالی؟ خۆ ربه سه ،  داگیرکرا
،  وه ئراقه  کوردستان به لکاندنی  به،  وه کانی بیسته ساه  ر له ، ھه هوتکراو مافمان زه

و جنشینیان  هو که  شارهناو   بیان ھنایه موس ھی کورد بوو داگیرکراو دواتر عاره(
دا  سییه  یش له وه دوای ئه. کردن   یه وانه ئستا له و بنشین عاره  یان کرده) ویجه حه(کان

!. ماب کوردی تدا نه  نجا ماه په برد   خوناوییه  رده و ده یان به)رکوک که(دواتریش !
و  ندێ له ھه  ڕامیاری  یه مه ئا ئه!. کرت ھید ده کوردی تدا شه  انهڕۆژ تا ئستا  که

   ).رمان رانبه ی به گرووپانه
ی بوونی یکوردستان و کوردبوون کات،  رمیانی باسی ده ر ئاسۆ گه ی نووسه وه ئه  

ی  که بکراوه عاره  داگیرکراوو به  هشار   ڕاشکاوانهو زۆر  ئه  ، چونکه ه-شاری موس
     .زانت ستان دهباشووری کورد    ر به سهکوردیی و شارکی   موس به

  
ئای (رتووکی  ی په)81(  ڕه الپه  وان، له نووس، ھاوڕێ باخه نامهڕۆژ ر و نووسه  

د  کو ئامه ی کوردستانی وه وره شارکی گه  له  که  داوهڕووی: (نووسیوتیدا )کورد
 و کی بازرگانی یه وه بزووتنه و وتنک وس یان کرماشاندا، پشکهو م)کر دیاربه(
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رزۆکی باری  ھۆی له و به بووه وام نه رده ر به ش ھه مه م ئه دی، به  زی ھاتبتهسا پیشه
   ). شکستی ھناوه  وه وته  ڕامیاری

،  وان باسیکردووه نووسی کورد ھاوڕێ باخه نامهڕۆژ ر و نووسه  ی که وه ئه  
  ی وه ر ئه به لهنت،  یه گه شاری موس دهواوی  تهی بوونی یکوردستان و کوردبوون 

کو  شاری موس وه  ک نایه پهراو ب ھیچ پچو ئاشکه  ری ناوبراو زۆر به نووسه
  . بات ی ناودهیی کوردستان وره شارکی گه

 
و  ی ئه)97(  ڕه الپه  ، له)ئای کورد(رتووکی  ری په وان، نووسه ھاوڕێ باخه  
 تی تایبه  به،  یه دا ھهدستانکور  لهترۆڵ  زنی په کی زۆر مه  یه ڕژه: (ت یدا ده رتووکه په
 کک یه به رکوک  که ۆیت موسدا، په و و کرماشان   و کۆیه رکوک  کهکانی  ناوچه  له
   ).ژمردرت جیھانی ده ۆیت کی په ده ترین یه وره گه  له
بوون ی ی، کوردستان ی پکردووه ئاماژه دا وه ره سه له ری ناوبراو  نووسه  ی که وه ئه  

بوونی  ناوبراو کاتک باسی ھه  ستمان، چونکه ده  داته شاری موس ده بوونییکورد و 
  له وت نه  بهند  مه وه کو شارکی ده ، شاری موس وه کات کوردستان ده  وت له نه

  . بات باشووری کوردستان ناوده
   

مان  که ئستا کشه  بووایه ده(ژر ناوی  له وتارکیدا  لهوان،  ھاوڕێ باخه  
  هژمار ی )11+8(کانی  ڕه له الپه  ، که!)رکوک ک که نه  بووایه) موس(ردستانیبوونی کو

دا )30.12.2004( وتی ڕکه ، ممه پنجشه ڕۆژی ،)میدیا(ی  نامه فته ی ھه)177(
پش . شاری موس  بۆ خوندن روومکرده 1984سای : (ت ، ده وه بویکردۆته

یان  و جاره م ئه موس، به  ردان چووبوومه سهبۆ   نیا جارکی دیکه ته 1984سای 
ی زا ڕهش زۆر شا کورته  شته و گه دابوو و به رنجیم نه چاوی کیار سه  زۆر به
ی  دا بۆ ماوه و شاره م له وه پاش چوونم بۆ خوندن و مانه. بووم نه  که ی شاره پکھاته

کانمان  وانه  ی که وه له  هبت بجگ یر نه واوکردنی خوندن، پتان سه و ته  چوار ساڵ
م  بی قسه عاره  سکدا به ڵ ھیچ که گه بت له می نه که بی بوو، زۆر به زمانی عاره به
یان چایچی یان   دوکاندار بووه  م، که که موسوییه  هر رانبه بهو پاشان  کردووه نه

ه یهر کردوو کسه سکی تر، یه ر که ھه... ک یانڕبواریان   ن چشتخانه خاوه   تی ب
  ی کورد له زۆره   ڕژهو  بوونی ئه  دیاره.  بادینی ئاخافتووه  مدا به گه کوردی له
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زۆر  زۆرتر بووه  که ی شاره%)50(  ی من له وکاته رنجدانی ئه سه  به  دا که- موس ،
ری ئراقی  ن داگیرکه الیه بیش له  شارکی عاره با به   م شاره ئه  کردم که دخۆشی ده

ی  م ھشتا پکھاته بناسرت، به  وه کانه بییه عاره  کان و وته کوردستانییه  رتهو پا 
بت  ب زۆرتر نه عاره  ر له گه دا ئه م شاره کورد له  ی ڕژهشارکی کوردستانییه و 

ی  و چوار ساه ی ئه ماوه  له  شی زۆرتر دخۆشی کردم که وه ئه.  متر نییه وا که ئه
له   ڕام و جگه ری موس گه وروبه کانی ده شار و شارۆچکهموو  خوندنمدا ھه

کوردکی زۆری تدابوو و   وانی دیکه بوو، ئه کوردی تدا نه  ر که زه ی حه شارۆچکه 
م  کوردستانییه  و شاره ئه  ئستا سانکی زۆره. بوو  کورد تیاندا زۆرینه  ی ڕژه

کورد کوشتن، کورد !. واڵ چی چ ھه که. کانیم واه وام ئاگاداری ھه رده م به ، به دیوه نه
ک  به تی کورد فاندن، مندای کورد فاندن، شه ربین، ئافره فاندن، کورد سه

 ڕزگارکردنیی  پاش پرۆسه ر له ھه. ری کوشتن رگه کوشتن، ئزیدی کوشتن، گه
  بووایه ده رچی گه ئه. و خراپتر چوو ره به  وه خراپه کوردی موس له وشی ڕه،  وه ئراقه

رکوک  کهک  نه  ی موس بووایه ندیدا کشه تی ناوه وه ڵ ده گه ئستا ملمالنی کورد له
پاش  چی له ، که!رکوک ک که بۆ سنووری کوردستان نه  بووایه  ی موس وه ڕانه گه و 

 و کوشتن نھا  ریدا ته وروبه کانی ده ناوچه و  موس  لهپشکی کورد   وه یه و پرۆسه ئه
  ). بین بووهر سه
ه باره بۆچوونی ناوبراو سه،  وان باسی کردووه ھاوڕێ باخه  کهی  وه ئه     ت ب

له  ر نووسه  ، چونکهخات رده ده شاری موس کوردبوونیی و بوون ی یکوردستان
 شارکی به شاری موس   وت که که رده ده  وه که وتاره ناوی  لهر  ھه ک الیه 

رزی  ھۆی زۆری بوونی کورد و به و پاشانیش به تزان ی دهیکوردو   ییکورستان
ی  و چوار ساه ی ئه ماوه  له  که که ی دانیشتوانی شاره پکھاته  کورد له  ی ڕژه

شارکی  و شاری موس به  ئه  که  یاندووه ی گه ڕه و باوه ، به  خوندنیدا تووشیان بووه
کاتک   وه تریشه کی الیه لهھا  هرو ھه، باشووری کوردستان بزانت    ر به سهکوردیی و 

بی ئراق  ڵ عاره گه ملمالنی کورد له  مۆکه ئه  بوایه ده  کات که ده  وه باسی ئه  که
ک شاری  نه  شاری موس بووایه کوردبوونیی و بوون ی یر کوردستان سه له
  ر به یش ھه-رکوک شاری موس شاری که له  و جگه ئه  واته رکوک، که که

   .زانت ی دهیکوردستان
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 وتی ڕکه  له  دا که)نگی ناوخۆ جه(ژر ناوی  له وتارکیدا  له وان ھاوڕی باخه   
  ی که وه ل ئه: (نووسیوتی ، وه دا بویکردۆته)وان باخه(ڕی  ماپه  دا له)14.7.2006(

 و دی ھاته نه بووین وڕوانی  چاوه و ھیوای بووین  ملیۆنانی تری ھاوزمانم به و من
یان  که ی بارودۆخه چکهڕ  بوو که  وه وانه ئه و زانینی خۆمان ھۆی نه کیشیان بهند هھ
بارکی تردا   ملمالنی نوخۆیی خۆیان به و ترسی کورسی  بوو و له وه سته ده به

 و رکوک  کهکانی  ناوچه  که  بووه ھه  وه ری زۆری ئه گه کو ئستا ئه تاوه و بردیان
مان له- موس تنکیس چووب.  

ر  گه ، ئهدات ڕوودهکی نزیکدا  داھاتوویه  دام له و بوایه له  ی که یه وره گه  نگه و جه ئه
و  وه شته وه ده ی ئراقی ئستای پ ھه چوارچوه! بت ئارادا نه له  که نگه ئستا جه

   : توانم بم که ده
 ،رکوک کانی که سنوورییه  ناوچه  لهکانی کورد  وتنه ککه ریه زۆرترین به -

ت  قین ده خانه و  موسھه و ب ر،  کانی ھه شاره ر سمانی ولدھۆک  و سل
  وته ستکه ده  ئستاوه  ر له ھه  مه ئه.. باران  نه و بت بایان دی نه  وایه  وه ک ئه وه

وه  کوردییه و ب  عاره  هشار به راورد بکرن  ر به گه ئه. بۆ کورد  .کان داگیرکرا
  وه هڕ وتنی دارولشه پاش كه له!  بووایه ده  كه  یه كوردستانیه  و شاره موس ئه -

  ر موس بووایه سه اقی لهئر یری نو كوردو داگیركه یترین ملمالن وره گه
نگی ناوخۆدا  جه  وا له ئه ،بوو نه  یه وهوش ك به م وه به ،ركوك ك كه نه
ری  وروبه ی ده چهناو کند ھه و  شارهو  ئه و تو كه رده یشكی زۆری بهپ

دانییه وتۆی ب زۆرتر ھیچی ئه ی كوردو عاره ره دوو به  له شایانی   كه  ت
  نگه و جه نجامی ئه ئه  له  م شاره ت ئهی واھی بكرکكار تب ده و بت باس 

سنووری   هتش بب دیجله ڕووباریو  وه شه دووبه  هتدا بكر ناوخۆییه
 .)ی موس بی ھاورده ره یی كوردو عا وه ته نه

 و  کوردتییکات،  وان باسی ده نووس ھاوڕێ باخه نامهڕۆژ ر و نووسه  ی که وه ئه  
باسی    ڕاشکاوانهری ناوبراو  نووسه  نت، چونکه یه گه شاری موس ده کوردستانتیی

ناوبردنی  دوای له  بووایه ده  که   پی وایهو،   کات کوردستانتیی شاری موس ده
ر  سه اقی لهئر یری نو و داگیركه غدا، ملمالنی كورد به  لهی  دیکتاتۆر ڕژمی

    . ركوك ك كه نه  ی بوونی شاری موس بووایهیکوردستان
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: دانووسیوتی)بیاتی کاژیک ده ئه(رتووکی  ی په)66(  ڕه الپه  وان، له ھاوڕێ باخه  
ل شونی  گه  هتوانی ل ی ئه وای لھاتبوو کورد نه) تا ئستاش و ھه(مک  رده سه(

دا  که شونی وته ندک ھه  لهت  نانه ته غدا و به )  موسه و رکوک  که  که(ی خۆشی
   ).دنیایی ھاتوچۆ بکا به
 کوردبوونیی و بوون ی یکات، کوردستان وان باسی ده باخه ر ھاوڕێ سهی نوو وه ئه  
ر  نووسه  چونکه ، باشووری کوردستانه    ر به سهرکوکی  که و  موسشاری  ر دوو ھه

خاکی باشووری   شک له به کوردیی وکو دووشاری  ی وه که شاره ر دوو ھهناوی 
  .  ھناوه  کوردستان

  
دا، )في ذاکرة التاریخ ةکرکوک رحل(رتووکی  په  ی)69(ڕه  الپه  ونی داودی، له عه  
 کانی ئراقی گۆڕی بۆ ناوی کانی شاره مژووییه  ئراق ناوه ڕژمی: (ت ده
و س  پارزگاکانیش ئه.  دی یاقوب دایه  نیا له شی ته یه که نیازه نوێ وستکردی  ده

وه دا به که بیاره  له  که) ئمیم، دیاال لته وا، ئه ینه نه( ن   پارزگایه ھاتووه  یه مش :- 
و  یری ئه سه.  وه ک خۆی مایه ر وه ش ھه دیاله و رکوک هک- ئمیم لته موس، ئه- وا ینه نه

  کات له شی ده ببه  کورد که  به ر رانبه به  بکه  رانه روه نادادپه  رستییه پهز گه ڕه  ته سهسیا
ڕای  ره ، سه و س پارزگایه ک له ک یان خانویه وییه زه  ندارتی پارچه مافی خاوه

تی موس  ویالیه    ر به سه)  و دیاله رکوک  موس، که( و پارزگایانه  هئ  ی که وه ئه
وی  ندارتی زه بکی ئراقی مافی خاوه ره موو عا م ھه ن، به)ستانی باشوورکورد(

  ). و ئراقه ر شونکی ئه ھه  له  یه ھه
ی یکات، کوردستان ونی داودی باسی ده نووس عه نامهڕۆژ ر و نووسه  ی که وه ئه  

 اسیب  لهری ناوبراو  نووسه  چونکهدات،  شاری موس نیشانده کوردبوونیی و بوون 
  و دیاله رکوک  کهموس،  کانی شاره  ک له ر یه ھهکردنی کوردستاندا ناوی ب عاره  به
  واته که. بات ناوده) تی موس ویالیه(باشووری کوردستان     ر به سهکو س شاری  وه
باشووری     ر به سهکوردیی و بۆچوونی ناوبراو شاری موس شارکی   به

  .   کوردستانه
  
ی )71(  ڕه الپه  رکوک، له وتی که ندازیاری کۆمپانیای نه حوسن غوم، ئهندازیار  ئه  
 دوای له : (ت دهموس   ت به باره سهدا، )کرکوک رحلة في ذاکرة التاریخ(رتووکی  په
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ۆریه پینی داته ریتانیا دوو  ، بهجیھانیمی  که یهڕی  شه  تی عوسمانی له ئیمپرات
 سای  لهتی ئراقی بوو  ککیان حکومه یه  راند، کهز دا دامه که ناوچه  تی له حکومه

  فید له حمودی حه تی شخ مه ، حکومهو  ئراقشای   م کرا به که ی یه یسه و فه)1921(
حمود نازناوی شای کوردستانی  شخ مه و ریتانی ژر ئینتیدابی به انی لهسلم
 و  موسرکوک،  سلمانی، که کانی شاره  ک له ر یه ھه  ی که و کوردستانه خشرا، ئه پبه
ن  خانه  شاری  لهوتیان  کان نه دا ئینگلیزه وکاته له.  وه گرته ولری ده ھه قینی کوردا

.  یه یش ھه- رکوک ری شاری که وروبه ده  وت له نه  وت که رکه ھا ده روه وه، ھه دۆزیه
 تی کومهح  له گرت ستیان ھه دهکان  ، ئینگلیزه وته و ئاشکرابوونی نه دوای ئه

قیان لکاند وه ده  بهو   )تی موس ویالیه(  کوردستان له    ).تی ئرا
  شاره ر دوو ھه کوردبوونیی و بوون ی یندازیار حوسن غوم، کوردستان دا ئه لره  

ست،  رده به  خاته ن ده)رکوک که و  موس(  کانی باشووری کوردستان که داگیرکراوه
و   موسشاری  ر دوو ھه، و بت  رده دهیمان بۆ ناوبراو بۆچوونی خۆ  کاتک که

حمودو  ی شخ مه که ته حکومه  شک له به  ند شارکی تر به چهڵ  گه له رکوک که
  .  بات ناوده) تی موس ویالیه(  باشووری کوردستان ناسراو به

  
  هڕ ، له الپهیانی ڕۆژبهمیل  د جه مه ال محه ی کورد، مه وره زاناو مژوونووسی گه  
والمعروفین من ) الروژبھانیة(نبذة عن العشیرة الروژبیانیة (رتووکی  ی په)29(

ن  کانی نیشته یهیانی ڕۆژبه: (دا، نووسیوتی)الروژبیانیین في الکتب التاریخیة جی ئرا
،  شوانکاره و شول کانی خه  ڵ به تکه  وه کۆنه  له  ی که وانه له  ن، جگه یان شیعه زۆربه

رکوک،  قین، کفری، که خانه(جی باشووری کوردستان  کانی نیشته یهیانی بهڕۆژم  به
  ).بی شافیعین زھه مه  یان له زۆربه) موس ولر و ھه
 ر دوو ھه کوردبوونیی و بوون ی ی، کوردستانیانی ڕۆژبهمیل  د جه مه ال محه مه  

دهباشووری کوردستان   ر له سه له  رکوکی کشه که و  موسشاری  ت، ن یه هگ ڕا
  وه کات، باسی ئه کانی باشووری کوردستان ده یهیانی ڕۆژبهباسی    کاتک که  چونکه

موس، (کانی  باشووری کوردستاندا شاره  ج بوونیان له شونی نیشته  کات که ده
  ی که و شارانه ئه و  موسو شاری  ئه  واته که.  یه)کفری و قین  خانهولر،  رکوک، ھه که

  .   نت کانی باشووری کوردستان داده گرنگه  شاره   به  تووهناویان ھا
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دا، )30(  ڕه الپه  و له رچاوه سه مان ھه  لهر  ھه  ،یانی ڕۆژبهی میل ال جه مهمژوونووس   
کانی کوردستانی  یهیانی ڕۆژبهی  ژماره: (ت کان ده یهیانی ڕۆژبهی  ی ژماره رباره ده

وال،  له قین، کفری، جه الر، خانه ولر، که ماڵ، ھه مچه چهیالن،  رکوک، له که(  ئراق له
کانی  ناوچه و  موسک،  به بی یونس، وتی شه ش، نه ڕه رده ، به کچی، چه له گو، که

  ).  ڕت په س تده زار که شتا ھه ھه  له) تر
شاری  کوردبوونیی و بوون ی ی، کوردستانیانی ڕۆژبهمیل  د جه مه مامۆستا محه  
کانی کوردستانی  یهیانی ڕۆژبهی  ژماره باسی  له  ، کاتک کهڕوو خاته بۆ دهمان - سمو

ندین  چه و قین  خانهرکوک،  کانی موس، که دا، شاره)باشووری کوردستان(ئراق 
  . بات کانی باشووری کوردستان ناوده شاره  شاری تریش، به

  
وتگیری (رتووکی  پهی )29(  ڕه هالپ  کانی ڕاوزه ، له پهیانی ڕۆژبهمیلی  ال جه مه  
مین شاری  موس چواره: (دا نووسیوتی)فتوح سواد العراق(یراق ئ خاکی شه ڕه
، و ب  عاره کورد ویان  زۆربه  که ، دانیشتوانی شاره ی کوردستانی خوارووه وره گه
  له  وروپشتی شار، جگه ن، دهتورکمان و ئاشوری و تی گاوری کلدانی مایه که
  له  ، جگه تیایه تورکمانی و و جحشی و جبور ڕ ممه شه  ر که فهع له ته و ڕگات شه

تی  وه دا ده رمه م ھه و له کورد نشینه  که  که رمه موو ھه کانی تلکف ھه کریستانه
رداری  بانی کورد، سه زه ھه و میدی کانی حه عله.. .زرا کی کوردی دامه دۆسته

   ).می کۆچی شه ی شه ده سه بوون تا  که رمه ھه
ھید  شه(کانی مژوونووسی ناوداری کورد  بۆچوونه ئاشکرا  بهزۆر  دا وه ره سه له   
ر  سهشارکی   و شاری موس به ئه  وت، که که رده مان بۆ ده)یانی ڕۆژبهمیل  ال جه مه
ھید شاری موس  مژوونووسی شه  کات، چونکه د دهن باشووری کوردستان ناوزه    به
  .  نت ی باشووری کوردستان داده وره مین شاری گه رهچوا  به
  
دا )وایی موکریان رمانه فه(رتووکی  ی په)48(  ڕه الپه  یانی، له میل ڕۆژبه د جه مه محه  

ی  وره رانی گه سه و گ به  میره ئه) زا1583(ی کۆچی 991سای : (نووسیوتی
 و پاڵ عوسمانی  ان دایهمی خۆی جه ست ده لوڕستان به و ن  رده ئهکوردستانی 

ریی خۆیان بۆ سوتان  رمانبه فه  د پاشاوه مه ھۆی میری میرانی وان محه به
ه)بابان(رمانیدا وتی  رخست، سوتان فه م ده مورادخانی عوسمانی سیه   یش بخرت
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تی  سه ده و رمان ژر فه  موو بخرنه وس ھهتی م ڵ ویالیه گه ، لهو کریانر مو سه
ژر  ورز له ته -   راغه ی مه ندێ ناوچه ھه ولر و ھه  ی که رجه و مه گ، به به  میره ئه
   ).کانیدا ب ستی کوڕه ده
شاری  کوردبوونیی و بوون ی ی، دیسان کوردستانیانی ڕۆژبهمیل  د جه مه ال محه مه  

ک که رده به  خاته مان ده- موسوه باسی ویالیه  ست، کات ک ل کو به تی موسهش  
م  بیارکی سوتانی عوسمانی مورادخانی سیه  به  که، کات ن ده رده ردستانی ئهکو
  . ن رده ر کوردستانی ئه سه  ته خراوه  ته و ویالیه ئه
  
می  رده ی گۆڤاری سه)2(  ژماره  له  وتارکیدا که  ، لهیانی ڕۆژبهمیل  ال جه مه  
درژ )   سرا به(  کۆندا له می رده سه له راق سنووری ئ) :ت وه، ده ته بیدا بوکراوه ره عا
کان  م ئینگلیزه ، به)لوان حه(کو  تاوه)  دیسه حه(  له  وه) تکریت(کو  تاوه  وه بووه ده
  ).ر سه  نه تی موسی بخه کرد ویالیه زیان ده حه
وهبۆ ئراقی ک یانی ڕۆژبهمیل  د جه مه ال محه مه  ی که یه و پناسه ئه ی گوره به    ،  شا

شاری موس   ناو سنووری باشووری کوردستان، چونکه  وته که شاری موس ده
تری باکووری  کیلۆمه) 390( و  تکریتتری باکووری شاری  کیلۆمه) 245(  وته که ده

  وه باکووره الی لهدا  و دوو شاره سنووری ئراق له  که)  دیسه حه(خۆرئاوای شاری 
  . ئراق  له  بووه یش جیا-تی موس یهھا ویال روه کۆتایی پدت، ھه

  
 وتی ڕکهله   وتارکیدا که  د، له مه شیرین نوری محه و مافناس  نووس نامهڕۆژ  
اسس تبني الکورد لخیار ( ژر ناوی له  دا بجه ه ڕی ھه ماپه  له  دا)10.6.2002(

  لهریتانیا  انی بهک ھزه: (ت ده ،وه ته دا بوکراوه)الفیدرالیة في کوردستان العراق
 ستی به مه  به) باشووری کوردستان(تی موس  ویالیه  انکردهڕوویدا )1918( سای

تی موس  کان بۆ داگیرکردنی ویالیه ریتانییه زووی به و ئاره ز ھۆی حه. داگیرکردن
  وه گرته ولر ده ھه و سلمانی رکوک،  که  له ک ر یه ھه   باشووری کوردستان، که  واته

ۆ   وه ڕته گه ده سرا غدا و به کانی به ته ویالیه  لکاندنی به  ڵ شاری موس، وه گه له ب
و  وت له یانزانی نه کان ده ریتانییه به و  یه و ناوچه شونی ستراتیجی ئه گرنگیی
، 63، 62(کانی  نده ستراو به به)  سڤره(یمانی  په) 1920( سای  له. یه دا ھه یه ناوچه

کرد بۆ  ر ده کانی مسۆگه مافی کورده  کهکوردستان بوو دۆزی   بهت  باره سه) 64
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و  کوردستان   باکووری  ک له ر یه ھهکه  خۆ ربه سهتکی کوردی  وه زراندنی ده دامه
  ر له ن که ھه و میدییانه ی ئه وه کان نه کورده. خۆی گرته باشووری کوردستانی ده

ر  سه زایین به  ر له می به وته حه ی ده سه  له، و نج نیشتهدا  یه و ناوچه له   وه کۆنه
ۆرییه و  موس  وتن له رکه کاندا سه ئاشورییه   ).زراند یان دامه وره تی میدیای گه ئیمپرات

ی یکات، کوردستان ده  د باسی لوه مه شیرین نوری محه نووس نامهڕۆژی  وه ئه  
و ری  نووسه ک الیه له   چونکهنت،  یه گه شاری موس ده کوردبوونیی و بوون  ناوبرا
دوو   که زاراوه ر دوو ھه  واته بات، که باشووری کوردستان ناوده  تی موس به ویالیه

واوی  ش ته مه کاردن، به ک نیشتمان به یه و خاک ک  و بۆ یه ناوی جوگرافین
-شاری موس  باشووری کوردستانن به    ر به سهتی موس شاری  کانی ویالیه شاره

نووس شیرین نوری  نامهڕۆژ  وه تریشه کی الیه له،  وه شه که ته ختی ویالیه ی پایته
) تی موس ویالیه(کانی باشووری کوردستان  شاره  کات که ده  وه وخۆ باسی ئه هڕاست

  ).   دھۆک و سلمانی ولر،  رکوک، ھه موس، که(  بریتین له
  
 ی ڕۆژنامه ی )8(  ڕه الپه  ی، لهداغ ره ران قه نووس، دکتۆر کامه نامهڕۆژ ر و نووسه  
: دا، نووسیوتی)21.5.1995( وتی ڕکهی )11777(، ژماره ن نده ی چاپی له)الحیاة(
و،  وه گرته ده) کوردستانی ئراق(واوی باشووری کوردستان  تی موس ته ویالیه(

  تهگر سلمانی ده ولر و ھه،  رکوک ، که ، دھۆک کاتی ئستادا پارزگاکانی موس له
  ).خۆی

 و بوون ی یکات، کوردستان داغی باسی ده ره ران قه دکتۆر کامه دا وه ره سه له ی  وه ئه
کو شارکی  وخۆ شاری موس وه هڕاستناوبراو   ، چونکه ه-ی شاری موسیکوربوون

    .بات باشووری کوردستان ناوده    ر به سه
  
  وه ره سه ی به که ره وی نووسهداو نا)کوردستان کورد ودۆزی (ژر ناوی  وتارک له  

ی ئیسالمی کوردستاندا  وه ڕی بزووتنه رنتی ماپه نته ر تۆڕی ئه سه و، له نییه
ھات،  ت پکده س ویالیه  کاتی خۆی ئراق له: (  تیایدا ھاتووه  که  وه ته بوکراوه

کانی  شاره  ک له ر یه ھه و  کوردنزۆری   ره ھهی  زۆربه  تی موسی باکوور که ویالیه
 ر و ھهرکوک،  ، که)دھۆک+وا ینه نه(موسمانی ده ولته سلغدا له تی به ، ویالیه وه گر 
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  سرا که تی به ڵ ویالیه گه له و بن ره ی عا ی سوننه که نیشتوانهی دا زۆربه  ڕاست که ناوه 
  ).ن بی شیعه ره ی دانیشتوانی عا زۆربه

ی یکات، کوردستان ی کوردستان باسی دهی ئیسالم وه ڕی بزووتنه ی ماپه وه ئه  
  یان کردووه وه وان باسی ئه ئه  نت، چونکه یه گه شاری موس ده کوردبوونیی و بوون 

تی  ویالیه(ی یککی کورد یه و بی  عارهتی جیا دووی  ویالیه س له تی ئراق  وه ده  که
کده) موسی زۆری  زۆربه  که ن که ده  وه را باسی ئه ئاشکه ھا به روه ھات، ھه پ

موس، (  ش بریتین له ته و ویالیه کانی ئه ، شارهو  کوردنتی موس  دانیشتوانی ویالیه
شارکی   وان شاری موس به ئه  واته که). سلمانی و رکوک  کهولر،  دھۆک، ھه

  . زانن خاکی باشووری کوردستان ده  ک له یه کوردیی و پارچه
  
کوردستانی ، سکرتری پشووی حزبی دیموکراتیی ندی فکه ره دکتۆر سادقی شه  

مژووی   کورته(رتووکی  ی په)25-24(  ڕه الپه  لهموس   ت به باره سهئران، 
ھاری سای  ئاخرو ئۆخری به  له: (دا، نووسیوتی)کانی کورد یه تی وایه ته نه  وه بزووتنه

زار پرۆی  ھه ده  له  د، میری میرنشینی سۆران، که مه شی میر محه رته دا ئه)1833(
 تی خۆی له سه کوپک پکھاتبوو، توانی دهڕاھاتوو ڕ واوی ته به ) نیزام  پیاده(
قامگیر  دا سه-موس و نی خواروو، واتا سۆران، بادینانکانی کوردستا واوی ناوچه ته 

   ).کانی میرنشینی بۆتان سنوره  بکاو بگاته
ر  سهکوردیی و دی، شاری موس شارکی ن فکه ره بۆچوونی دکتۆر سادقی شه  به  
دا،  ناوچه باسکردنی  له  ، چونکه باشووری کوردستانه    به کانی باشووری کوردستان
  . بات دهناوی کوردستان  یه و پارچه   ر به سهکو شارکی  اوی شاری موس وهن

     
مژووی   رتهکو(رتووکی  ی په)30(  ڕه الپه  ندی، له فکه ره دکتۆر سادقی شهھید  شه  

  درخانی میری بۆتان، له به: (نووسیوتی دا،)کانی کورد یه تی وایه ته نه  وه بزووتنه
دا،  کی به یه ناوچه  تی خۆی له سه دا توانی ده)1840(کۆتایی سای  رینی کوردستان

  ).پبدا  ره تا موس په  بگره  وه کره دیاربه و ی وانگۆل و  ئرانکانی  سنوره  له
ی یکوردت کوردستانتیی و،  ندی باسیکردووه فکه ره دکتۆر سادقی شه  ی که هو ئه  

 کوردیی وشارکی   ناوبراو شاری موس به  ، چونکهن یه گه شاری موس ده
واییکردنی  رمانه فه  وه تریشه کی الیه له. بات کوردستان ناودهباشووری   شک له به
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  له ی گرنگشک کو به ی موس وهشار نیشاندانی و، که  شارهر  سه به  کورده  و میره ئه
ی بوونی یکوردستان و کوردبوون میرنشینکی کوردی، مانای   له کورد وخاکی 

   .نت یه گه شاری موس ده
     
مژووی   کورته(رتووکی  ی په)34(  ڕه الپه  ندی، له فکه ره دکتۆر سادقی شه ھید شه  

زراندنی کوردستانی  پناو دامه له: (نووسیوتی دا،)کوردکانی  یه تی وایه ته نه  وه بزووتنه
زار  ھه) 20(تی  یارمه  زدانشر به دا، یه)1855(ھاری سای  به  ، لهخۆ ربه سه
 و گرت ی  و شاره ستپکردو ئه ڕی ده شه  وه ه-تلیس به  ری کورد له ڕکه شه
  کردهڕوویپاشان  .ج دانا و کوردکی له رکرد ی ده م شاره رمانداری تورکی ئه فه

کی ئه و  موسگیروگرفت شی گرت وتۆ ئه بو.(   
 و بوون ی یندی نووسیوتی، کوردستان فکه ره دکتۆر سادقی شه  ی که وه ئه  

و  ی ئه خشه نه  له  و شاره ئه  نت، چونکه یه گه شاری موس دهواوی  ته کوردبوونیی
ی ڕزگاری بۆ کشابوو، دواتر  خشه هزدانشر ن میری کورد یه  که  دا بووه کوردستانه

   .ر کوردستانی ئازاد سه  کردو خستییه
      
مژووی   کورته(رتووکی  ی په)55(  ڕه الپه  ندی، له فکه ره شهسادقی دکتۆر  ھید شه  

 و اکبیرانڕوونری  ست پشخه ده به(: ت ده دا،)کانی کورد یه تی وایه ته نه  وه بزووتنه
ند  کانی کوردستاندا چه گرینگترین شاره  دا له)1908( سای  لهان ک الوه  باتگه خه

تلیس،  کانی به کلوپه  مووان گرینگتر بریتی بوون له ھه  له  زران که کلوپک دامه
   ).موس و  رزڕۆم ئهکر، موش،  دیاربه

کوردستانی بوونی شاری موس  و کوردبوون ندی،  فکه ره دا دکتۆر سادقی شه لره  
 ، دا)1908( سای  له ند کلوپکی کوردیی روستکردنی چهڕوو، کاتک باسی د هخات ده

   . کردووه کوردستان    ر به سه کوردیی و کو شارکی شاری موس وه  ی به ئاماژه
  
مژووی   کورته(رتووکی  ی په)56(  ڕه الپه  ندی، له فکه ره دکتۆر سادقی شه ھید شه 

ت  نانه ته  بگوترێ که  پویسته: (نووسیوتی دا،)نی کوردکا یه تی وایه ته نه  وه بزووتنه
  ک لهڕین ڕاپهن  دا چه)1908(زۆری سای  و م می ئازادی که رده درژایی سه به
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تا ئاخرو ئۆخری سای   رسیم که ده ڕینی ڕاپهک  دا، وه ریان ھه کوردستان سه
  ).یمانی بوون سوله و  موسنی کا هڕین ڕاپه  مه م گرنگتر له وام بوو، به رده به) 1909(

بوونی شاری موس  ییکوردستان و کوردبوون ندی،  فکه ره دکتۆر سادقی شه  
 دژی  له  کات که کانی کوردستان ده هڕین ڕاپهباسی   دات، کاتک که ده  وه سته ده به

ی کان هڕین ڕاپهناوھنانی  ھید له ری شه نووسه  رپایان کردبوو، چونکه ران به داگیرکه
کو دوو  سلمانی وه و  موسکانی  کانی شاره هڕین ڕاپهکوردستاندا، ناوی 

شاری موس، شارکی    پی وایهر  نووسه  واته بات، که نی دهدانی کوردستا رھه سه
   . باشووری کوردستانه    ر به سهکوردیی و 

   
مژووی   کورته(ی رتووک ی په)75(  ڕه الپه  ندی، له فکه ره دکتۆر سادقی شه  

ج  یمانی سور جبه ر په گه ئه: (نووسیوتی دا،)کانی کورد یه تی وایه ته نه  وه بزووتنه
کوردستانی . ش پنج به  بووه ده  وه کوردستانی ئرانه  به داڕاستی له ، کوردستان  بوایه
اری ب له  دا، وتک بوو که شکردنه م دابه ندی ئه ناوه  رچاوگیرا له به  له یخۆ ربه سه

م  تی ئه تایبه  بهو  وه گرته کی خاکی کوردستانی عوسمانی ده نیا س یه ته  وه خاکه
.  وه گرته داری ده بار بۆ ئاژه له و کانی کشتوکای ته که ره به و پیت به  ناوچه  شه به
کاری  ھه و رسیم ده ک خارپوت، کانی وه سکورته ژارو ده ھه  ناوچه  وه مایه ی ده وه ئه

ندی ئابووری  ک ناوه موس وه و وایی رمانه ندی فه ک ناوه ر وهک دیاربه و بوون 
وه  خسته وتی ده ئینگلستانیش دۆزی نه  دیاره.  وه مانه ده   ).دری ژر چا
و کوردستانتیی ،  پکردووه ی ندی ئاماژه فکه ره دکتۆر سادقی شه  ی که وه ئه  

باسی شاری موس  ک الیه له ر  هنووس  خات، چونکه رده شاری موس ده  کوردتیی
  وه تریشه کی الیه لهھا  روه کات، ھه ئابووری کوردستان ده گرنگییندکی  کو ناوه وه

کک  ، شاری موس یه ج بکرایه جبه  یمانی سڤره ر په گه کات ئه ده  وه باسی ئه
  . کانی کوردستان گرنگه  شاره  بوو له ده
  
مژووی   کورته(رتووکی  پهی )106(  ڕه الپه  لهندی،  فکه ره دکتۆر سادقی شه  

ک پشتر باسکرا، له  روه ھه: (نووسیوتی دا،)کانی کورد یه تی وایه ته نه  وه بزووتنه
ڵ عوسمانی  گه ڕ له یمانی کۆتایی پھاتنی شه دا په)1918(ری سای  ی  ئۆکتۆبه)30(

ی  ر ناوچه سه ستیان به ده  نه ک الیه کان یه پاشان ئینگلیزه ڕۆژند  مۆرکرا، چه
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کان  ئینگلیزه. نسا ره فه  پشدا بیاربوو بدرێ به له  ی موس داگرت کهیکوردنشین
   ). یه وت ھه دا کانگای نه یه م ناوچه زانیبوویان له

بات،  کی کوردنشین ناوده یه ناوچه ندی، شاری موس به فکه ره دکتۆر سادقی شه  
کوردیی شارکی   بته دنیاییش ده به  وکاته ت، ئهش کوردنشین ب که ناوچه  کاتک که

  بین،  ی که ڕه و باوه ئه  نته یه مانگه ش ده مه ئه. کوردستانباشووری     ر به سهو 
  .   باشووری کوردستانه    ر به سهی یشاری موس شارکی کوردنشین

   
مژووی   کورته( تووکر ی په)107(  ڕه الپه  ندی، له فکه ره دکتۆر سادقی شهھید  شه  

دا،  م سانه ئه  ی  ڕژهد  له: (نووسیوتی دا،)کانی کورد یه تی وایه ته نه  وه بزووتنه
  ری خسته سه چاره ڕگاند  ب، چه  وه سته ده به  نی وته ی موسی نه وه ریتانیا بۆ ئه به
  :رچاو به

وتکی   کاتهب  ی کوردنشینی دیکه ند ناوچه ڵ چه گه ویست موس له یه ده -1
   .دری خۆیدا ژر چاوه م له ، بهخۆ ربه سه

  غدا که سراو به ی به ڵ دوو ناوچه گه کان له کوردنشینه  واوی ناوچه ته -2
  وه به ره عا کورد ودانیشتوانی   به خۆ ربه سهبنشین بوون بخاو وتکی  ره عا

 .بچ  ڕوه هی خودموختاری ب شوه ی به که کوردنشینه  شه به  پکبن که
تی بۆ کوردان،  ب ھیچ مافکی تایبه) ئراق( خۆ ربه سهنجام وتکی  رئه سه -3

  ).زرن دابمه
ر  سهکوردیی و ندی، شاری موس شارکی  فکه ره دکتۆر سادقی شه بۆچوونی  به  

کی زراندنی کوردستان دامه  کات له ریتانیا ده باسی نیازی به  که  ، چونکه کوردستانه    به
ند  چه و  موسشاری   له  که کوردییه  وته  کات که ده  وه ، باسی ئهخۆ ربه سه

کی  یه ند ناوچه چه و  موست  ده  ، که ی دیکه پکبتیکی کوردنشین یه ناوچه
  کانی دیکه کو ناوچه یش وه- شاری موس   پی وایهو  ئه  واته ، که دنشینی دیکهکور

  .  کوردستان بووه    ر به سهکوردیی و شارکی   کوردیی وی  ناوچه
  
مژووی   کورته(رتووکی  پهی )137(  ڕه الپه  ندی، له فکه ره دکتۆر سادقی شه  

  وه منته ده  ی که وه ی ئه باره له: (نووسیوتی دا،)کانی کورد یه تی وایه ته نه  وه بزووتنه
وخۆی تورکیا،  دنی ناڕاستهسندکر په  ک به الیه خاکی کوردستانی عوسمانیدا، له   له
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ر وتی  سه  کوردستان خرانه خواروویی  کانی دیکه ڵ ناوچه گه تی موس له ویالیه
  ).زراوی ئراق دامه  تازه

و   تی موس و، ناوبردنی ویالیه ندی فکه ره کانی دکتۆر سادقی شه ی قسه گوره به   
تی  ویالیه  نه  وت که که هرد کوردستانی عوسمانی، بۆمان ده  باشووری کوردستان به

وهباشووری کوردستان ھیچ   و نه  موسراقه  و به ب  عاره  کیان به یهندی پنییه  وه ئ   .
دی پوهتی موس ھیچ  مادامیش ویالیه بووبت،  نه  وه ئراقه  و به ب  عاره   کی به یهن

شاری کوردیی   هو یشه- شاری موس  تی موس به کانی ویالیه واوی شاره ته  واته که
   .  خاکی باشووری کوردستانن    ر به سهو 
    
  ، له)یووبی دینی ئه حه سه(رتووکی  ری په یی، نووسه که بۆره  فی زاده دیق سه سه  

.  کۆنی کوردستانی ئراقه کانی شاره  لهک  موس یه: (دا نووسیوتی)124(  ڕه الپه
و پاشان  گیراوه  وه ھۆی موسمانانه هتیدا ب ئیسالمه می رده سه له   م شاره ئه

نگی  دینی زه وسا عماده ئه.  واییان تدا کردووه رمانه کان فه قیلییه و عه کان مدانییه حه
 واوی ته به   که شاره و  شارهم  وای ئه رمانه فه  ته دا بووه)ک521( سای  له

  ). وه ته ئاوابووه
کات،  باسی ده  فی زاده دیق سه ان سهکوردست تی ڕۆژھهری  نووسه  ی که وه ئه  
نت، کاتک  یه گه شاری موس ده کوردبوونیی و بوون  ییکی تری کوردستان یه گه به
کۆنی  شارکی به نا شاری موس  په و ب پچ و  ڕاشکاوانهری ناوبراو  نووسه  که

له کات  هد  و شاره ھا باسی داگیرکردنی ئه روه ، ھهو  بات ناودهباشووری کوردستان 
  نه  و شاره ئه  که  نت یه گه ده  وه ش مانای ئه مه ، ئه وه کانه به عاره  موسمانه ن الیه 

  .      بووه ھه  وه ئراقه  کیشی به یهندی پوهھیچ   و، نه بی بووه شارکی عاره
  
ھاری  ی به)16(  رکوک، ژماره ی گۆڤاری که)165(  ڕه الپه  ، لهبدول عهالم  سه  
حمود  بار مه بدولجه ی عه که رگدراوه وه  بۆ ووتاره  ی که کیه و پشه دا، له)2003(

-165(کانی  ڕه الپه  له  دا که)ش هڕرکوک شاری ئاتونی  که(ژر ناوی  ڕائی له سامه
یای جوگراف و  تیکی یۆپۆلهی ج وته که ھه: (، نووسیوتی وه ته دا بوکراوه)176

،   نه سه ڕه  ردییه کو  و شاره به  سپاردووه  ڕامیاریھای  به و ی تر نرخ رکوک ھنده که
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ند  چه و گری ھاتووچۆ پکدنت و ژمردرت ی باکووری ئراق ده زهروا ده  به
  ).ولر، موس سلمانی، ھه(کو  کانی تری وه بۆ پازگا کوردییه  وه بته کی لده هی ڕگه

  بات، کاتک که ی ناودهیکی کورد زگایهپار ، شاری موس به بدول عهالم  سه  
 زگایهموست، ئه پارنیاییش ده به  وکاته کی کوردی بته دکی   بکوردیی و شار

   . کوردستانیش    ر به سهکی  پارزگایه
  
مصیر والیة الموصل (رتووکی  ی په)11(ڕه  ر ئاغای سورچی، له الپه جم عومه نه  
م  ئامانجی نووسینی ئه: (تی دا، نووسیویه)2000 ما بعد عام) ةکوردستان الجنوبي(

سلمانی ولر،  رکوک، ھه موس، که(تی موس  لمن ویالیه بیسه  که  یه وه ئه  رتووکه په
ھا  روه وه نیه، ھه بیه کی به ئراقی عاره هندی پوهھیچ  و  کوردنووتی ) دھۆک و 

  ).بی نیه یه که عاره وه ش مانای ئه هم می ناسرابوو ئه جه ئراقی عه تی موس به  ویالیه
خاکی کورد  کوردیی و شارکی به ر ئاغای سورچی، شاری موس  جم عومه نه  

یدا  که رتووکه په نووسینی  لهست  به مه  کات که ده  وه باسی ئه  بات، کاتک که ناوده
ولر،  رکوک، ھه موس، که(تی موس  ویالیه کوردبوونیی کوردستانتیی ولماندنی  سه

 تی موس به ویالیه  کات که ده  وه ر باسی ئه نووسه ک الیه له .  ه)دھۆک و سلمانی 
 وهھیچ  و  کوردین، شاری  وه یشه-شاری موسراقی عاره  کیان به یهندی پوه بییه ئ  

 ئراقی  به  وه کۆنه  لهتی موس  ویالیه  کات که ده  وه باسی ئه  وه تریشه کی الیه له،  نییه
 و کوردبوون لماندنی  ی سه گه مووی به ش ھه مانه می ناسرابوو، ئه جه عه

  . نت یه گه ی بوونی شاری موس دهیکوردستان
    

مصیر والیة الموصل (رتووکی  ی په)15(  ڕه الپه  ر ئاغای سورچی، له جم عومه نه  
ی - تی موس کی ویالیه خشیه نه دا،)2000ما بعد عام ) ةکوردستان الجنوبي(

  گرته ده) ولر، سلمانی و دھۆک رکوک، ھه موس، که(کانی  شاره  که  وه بوکردۆته
  ). خۆی

ی تیکوردستانتیی و کورد،  وه جم سورچی بویکردۆته نه  ی که یه خشه و نه ئه  
 ک شار و پارزگا وه  ی-شاری موس ر نووسه  نت، چونکه یه گه شاری موس ده

  که خشه نه). تی موس ویالیه(و سنووری باشووری کوردستان  خشه ناو نه  خستۆته
            . دا دانراوه شه و به کۆتایی ئه  له
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مصیر والیة الموصل (رتووکی  ی په)30(  ڕه الپه  ر ئاغای سورچی، له جم عومه نه  
تی  ویالیه سنووریباسی   یه مشوه به دا،)2000ما بعد عام ) ةکوردستان الجنوبي(

ویالیه سنووری: (کات مان بۆ ده- موس  لهت پاشاداو  دحه مه می رده سه له تی موس  
باکوور، شانشینی   وان له کر و دیاربهتی  ویالیه:  بووه  یه مشوه دا به)1879( سای

  ).باشوور  غدا له تی به ئاوا، ویالیهڕۆژ له) زوور دره(قی  نجه ت، سه ھهڕۆژ  فارس له
ی - تی موس ر ئاغای سورچی بۆ ویالیه جم عومه نه  ی که سنووره و ئه ی گوره به   
کانی باشووری  گرنگه  شاره له   ککه ، شاری موس یه کردووه ستنیشان ده

شی خۆرئاوای  به  وته که شاری موس ده  ، چونکه)تی موس ویالیه(کوردستان 
باشووری  دیاریکردنی سنووری  تی موس، به باشووری کوردستان یان ویالیه

ب ھیچ گومانک  و دنیایی زوور، به قی دره نجه هس  به  خۆرئاواوه الی لهکوردستان 
باشووری خاکی  کورد و  ینیشمان  شک له به  بنه پارزگای موس ده شار وواوی  ته

    . کوردستان
  
مصیر والیة الموصل (رتووکی  ی په)37(  ڕه الپه  ر ئاغای سورچی، له جم عومه نه  
وس تی م ویالیه داڕاستی له : (نووست ده دا،)2000ما بعد عام ) ةکوردستان الجنوبي(
  وه ته نه  کان له ییه وه ته نونه  نامه گه ، به وتی کورده و و مولک ه)کوردستانی باشوور(

ن بۆ  ر کورد کاری دیبلۆماسی بکه سه له  پویسته و لمنن سه ده  مه کان ئه کگرتووه یه
   ).یان که ی خاکه وه دنهڕان گه
بات،  ناوده  باشووری کوردستان  تی موس به ویالیه ک الیه له جم سورچی،  نه  
   پی وایهش  وانه ڕای ئه ره زانت، سه وتی کوردیان ده و مولک  به  وه کی تریشه الیه له
دا ھه کگرتووه یه  وه ته نه  کی زۆر له یه نامه گه به  کوردستانتیی و  کوردتییو  یه کان
باشووری   ته و ویالیه ئه  کاتکیش که. لمنن سه تی موس ده ویالیهواوی خاکی  ته

  ته و ویالیه کانی ئه شاره و خاک واوی  ته  واته نیشتمانی کورد بت، که و کوردستان 
  .    ینکوردیی و کوردستانشاری  و خاک ،  وه ختیشه ی پایته- شاری موس  به
  
مصیر والیة الموصل (رتووکی  ی په)303(  ڕه الپه  ر ئاغای سورچی، له جم عومه نه  
تی موس  ی ویالیه پوانه: (ت ده دا،)2000ما بعد عام ) ةکوردستان الجنوبي(
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ی  و پارزگایانه ، ئه ۆشهگوارمیل چ) 34.000(یان   ۆشهگوارچتری  یلۆمهک) 97.000(
 و رکوک، سلمانی  ولر، موس، که ھه(  ن لهتی موس بریتی ویالیه نو    ونه که ده  که

   ).دھۆک
ولر،  ھه(کانی  پارزگا  تی موس به جم سورچی، پارزگاکانی ویالیه نه  کاتک که  

    ر به سهی  که ر پنج پارزگا ھه  تهوا نت، که داده) دھۆک و سلمانی رکوک،  موس، که
. باشووری کوردستانن    ر به سه کوردستانیی و کوردیی وتی موس، شاری  ویالیه

   .ی بوونی شاری موسیکوردستان و کوردبوون ک بۆ  یه گه به  بته ش ده مه ئه
  
 ڕۆژیی )69(  ، ژماره)المنار الکوردي(ی  ی مانگنامه)5(  ڕه الپه  جم سورچی، له نه  

بنا لماذا الیحق لشع(ژر ناوی  دا وتارکی له)7.6.2000(  وتی ڕکه، ممه چوارشه
ڕی  شه  ر له به: ( ھاتووه تیایدا  که  دا نووسیوه) وردي المطالبة بحق تقریر مصیرهالک
 ھات پکدهسرا  به غدا و بهکانی  ته ویالیه ر دوو ھه له بی  می جیھانی، ئراقی عاره که یه
و باشوور  ره به  وه بووه درژ ده  وه مرینه چیاکانی حه  ، سنووری الی باکووری لهو

تی موس  ویالیه). رسیم ده -  یه نداوی فارسی ستی که به مه(بی  ره نداوی عا ر که تاسه
و  ندراوه بی دانه ره ئراقی عا  شک له به  ان بهڕۆژ ک لهڕۆژ، )کوردستانی باشوور(

و  بووه خۆ ربه سهواو  کی ته یه کو ناوچه ، به بووه یدا نه که نو سنووری خاکه رگیز له ھه
م  تی ئه وایه رمانه و فه تدار بووینه سه کان ده کوردییه  ته ماره ش ئه وه هکۆن  ر له ھه

  ).  یان کردووه ناوچه
ی یکی تری کوردستان یه گه ، به ی پداوه ر سورچی ئاماژه مه جم عه نه  ی که وه ئه  

ر  ھهنیا  و ته ئه  کاتک که ک الیه له نت،  یه گه شاری موس ده کوردبوونیی و بوون 
، سنووری ئراقیش و زانت بی ده ئراقی عاره  را بهس به غدا و بهکانی  ته ویالیه دوو

  وه تریشه کی الیه لهکات،  ستنیشان ده مرین ده چیاکانی حه  به  وه باکووره الی له
شک  به انڕۆژ  لهک ڕۆژ  که  بات باشووری کوردستان ناوده  تی موس به ویالیه

و  ویالیه ر دوو ھه له بی  پکھاتنی ئراقی عاره.  وه بییه عارهئراقی   له  بووه نه تی ناوبرا
و  ھا ئه روه نت، ھه یه گه تی موس ده ی ویالیهیخۆ ربه سه و دا جیایی وه ره سه له 

  زنجیره  که  وه باکووره الی لهھات  کۆتایی پده  سنووری ئراقی لوه  ی که شونه
) 110( ی نزیکه بۆ موس  یه) تحه فه(  رین شون کهتنزیک  له  مرینه چیاکانی حه

تی  ویالیه  ی که وه ت به باره سه .تی موس باشووری خۆرھه  وتۆته که تر همیلۆک
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 شار وواوی  ته  نن که یه گه ده  وه کسانن، ئه یه و  کوردستانهر باشووری  موس ھه
   . خاکی کوردستانه کورد وپارزگای موس نیشتمانی 

  
کتیی نیشتمانیی  ک جگری سکرتری گشتی یه یه ، ماوهمین ئه فا مسته وشیروان نه  

، له  کۆمپانیای ووشهی گۆڕان و  وه بزووتنهرپرسی  و، ئستاش به  بووه کوردستان
ی کوردی  وانی مژوی ڕۆژنامه  ک له یه ڕه ند الپه چه(رتووکی  ی په)187(ڕه  الپه

یی پارتی دیموکراتی  وه ته یمانی نه په باسی  له دا،)وانی نھنی ڕۆژنامه 1938-1958
خاصة بالحزب الشیوعي العراقي السري، ة سریة موسوع(  به ستنی پشت به به کورد 

یی پارتی دیموکراتی  وه ته یمانی نه می په که یه خای له : (، نووسیویه)1948بغداد، 
کۆشین بۆ پکھنانی  تر تئهی  ڕگه به و   ڕامیاریباتی  ی خه ڕگه به -1: کورد ھاتووه

که پکدێ له لیواکانی موس،  ئراقدا له دیموکراتی  فیدڕایتی کوردستانی  وه ده
ر  زرنه نکی دامه نجومه ی ئه که ستووره ده و قین  خانهرکوک، سلمانی،  ولر، که ھه

ھنی ھه ده وخۆ به هڕاسته و  کوردهلی  گه ن الیه له ن که  دایئه   ).بژردرێ لئه نگدانی ن
  کانی پارتی دیموکراتی کورد که کات، بۆچوونه فا باسی ده مسته وشیروان نهی  وه ئه  

  لهر  وان ھه که ئه ک الیه له خات،  رده پارتی دیموکراتی کوردستان ده  دواتر کرا به
،  یان کردووه-  تی فیدڕای کوردستان وه زراندنی ده داوای دامه  وه ه)1948( سای

و سایدا سنووری  ر له ھه) کوردستان(پارتی دیموکراتی کورد   وه تریشه کی یهال له
رکوک،  ولر، که موس، ھه(پارزگاکانی   ی کوردستانیان به  فیدڕاییه  ته وه و ده ئه

شدا ھشتا پارزگای دھۆک  و ساه له.  دیاریکردووه) قین زای خانه قه و سلمانی 
) کوردستان(دا پارتی دیموکراتی کورد  ی لره وه ئه. موسشاری   له  ک بووه زایه قه

کانی  واوی شاره ته و  موسشاری  کوردبوونیی و بوون ی یکات، کوردستان داوای ده
  .   نت یه گه ده  ناویان ھاتووه دا وه ره سه له   تر که

  
 ک له یه ڕه ند الپه چه(رتووکی  ی په)208(ڕه  مین، له الپه فا ئه مسته وشیروان نه  

داو، )1938- 1918نگی جیھانی  ی کوردی سانی نوان دو جه وانی نامهڕۆژمژوی  
 وتی ڕکه  له  ، که)کوردستان ڕۆژی( ی ڕۆژنامهی )6(  ژماره  به ستنی پشتبه به 

وه ویالیه: (تی نووسیویه،  رچووه دها، د)27.12.1922( که به ش ،کی  یه تی موس
   ).موو کوردن گشتی ھه
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سای  ی به)کوردستان ڕۆژی(رچوونی  ده ڕۆژیفا،  مسته وشیروان نه دا وه ره سه  له  
سای زایینی  باشترم زانی به م به بوو، به) 1338(سای   ۆمی نووسیبوو کهڕ

باسی ) کوردستان ڕۆژی(  کردن به ئاماژه  فا به مسته وشیروان نهی  وه ئه. بینووسم
، نت یه گه ده پارزگای موس شار و ونییکوردبو و بوون ی یکات، کوردستان ده

موس، دھۆک، (کانی  شاره  تی موس که ناوبراو دانیشتوانی ویالیه ی ڕۆژنامه  چونکه
زانت،  کورد ده  مووی به ی ھه ، نزیکه وه گرته ده)  دیاله و سلمانی رکوک،  ولر، که ھه
شاری  و کوردستانتیی  ر کوردتیی سه له موو گومانک می ھه ش ته و بۆچوونه ئه

ته ڕه ده که ته ویالیه  واوی ته  و  موسنوه و  .   
  
کتیی نیشتمانیی  سکرتری گشتی یه و  ئراقرۆک کۆماری  ، سهبانی تاه الل مام جه  

اغد دیموقراطي وحرمان الشعب حتی (رتووکی  ی په)32- 31(ڕه  کوردستان، له الپه
ی ئراقی  بینین وشه بۆ مژوو، ده  وه ڕینه ر بگه هگ ئه: (دا نووسیوتی)من حق الحلم؟

و  م ئه ند شونکی دیاریکراوی وتانی ئیسالمی دابابوو، به چه ر  سه بی، به ره عا
وه کی جوگرافی بۆ  یه ک زاراوه کو وه وت، به که رنه ک وت یان بوون ده وه  یه زارا
، ) عانه–تکریت(ھی   ووری لهسنووری باک رگیز  ھه  کی سنووردار که یه ناوچه

ت،  نانه ته  که یهڕاستی  وه کو ئه بین، به  وه ئه  نین که  نیا ئمه ته. ڕی په ده تنه
. ، نکۆی لناکات ریتانیایه نگری به الیه  یی که وه ته ی نونه وه کۆمیسیۆنی لکۆینه

لی  گه  که  تۆته خۆ،گر رگیز باشووری کوردستانی نه بی ھه ره ھا ئراقی عا روه ھه
ھی   رگیز له بیش ھه و، سنووری ئراقی عاره تیایدا ژیاوه  زار ساه زاران ھه کورد ھه

  ). کردووه ڕی نه تپه)  عانه-تکریت(
 واوی ته به ، شاری موس بانی تاه الل کانی مام جه بۆچوونه ی گوره به   

ی ناوبراو باسی  رکرده سه ک الیه له ،  باوی باشووری کوردستانه کی دانه یه پارچه
بی،  ئراقی عاره   له  بووه شک نه کات که باشووری کوردستان به مان بۆ ده وه ئه
  وه باکووره الی لهسنووری ئراق   کات که مان بۆ ده وه باسی ئه  وه تریشه کی الیه له
) 245(  شاری تکریت  که  ، ئاشکراشه ڕیوه په تنه  عانه و  تکریتکانی  شاره  رگیز له ھه
 تر همیلۆک) 430(  ش )عانه(، شاری و  موسباشووری شاری   وته که ده تر همیلۆک

 ی وه ره ده  لهشاری موس   واته باشووری خۆرئاوای شاری موس، که  وته که ده
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  وته که تر ده کیلۆمه دان سه  بهشاری موس   ، چونکه بییه سنووری ئراقی عاره
  . کۆتایی پدت  وه باکووره الی لهبی  سنووری ئراقی عاره  ی که شارانهو  باکووری ئه

  
اغد دیموقراطي وحرمان (رتووکی  ی په)335-334(ڕه  ، له الپهبانی تاه الل مام جه  

ستی  دا بوو ده وه ئه وی ھه له ریتانیا  به: (دا نووسیوتی)الشعب حتی من حق الحلم؟
ش  وه ئه  خۆی، که  داگیرکردنی کوردستان بداته تی یهوا ڕهخۆی  و کوردستان   بگاته

خۆ،  گرته رجکی ده ند مه یمانان چه ھاوپه تورکیا وستی نوان  ئاگربه.. بوو وتن ڕککه
ش مانای  مه ئه.  ستایه بووه  یشتووه ی پی گه و سنووره ریتانیا له ھزی به  بوایه ده  که

ولر،  رکوک، سلمانی، ھه که و  ڕووهنگاو  ھه  هریتانیا نابوای کانی به ھزه  که  وابوو
  ).بنن) تی موس ویالیه(  موس، واته و بادینان

شاری  کوردبوونیی و بوون ی یکات، کوردستان الل باسی ده دا مام جه ی لره وه ئه  
کانی ویالیه شاره باسی  لهالل  مام جه  ، چونکه ه- موس  ،ک له ر یه ھهتی موس  
شار و   ی به)بادینانواوی  ته و سلمانی ولر،  رکوک، ھه موس، که(کانی  شاره

 و  موسالل شاری  مام جه  واته که. نت تی موس داده ویالیه    ر به سهی  ناوچه
باشووری (تی موس  ویالیهخاکی     ر به سهکوردیی و  شاری به کانی تریش  شاره

  .  کات ده ژمار ھه) کوردستان
  
دراسة سیاسیة حول إحتالل (رتووکی  ی په)70(  ڕه الپه  ش، لهالم ناوخۆ سه  

ی  ریف پاشا ئاماده ڕال شه نه جه  کات کات که ده  وه دا، باسی ئه))وتقسیم کوردستان
  ی ئاشتی له رۆکی کۆنگره نسۆی سه جۆرج کلیمه  بت، به ده ئاشتیی پاریسی  کۆنگره

  کانی کورد کوردستان یاخود گشت مافهواوی خاکی  من داوای ته: ( یاند ڕاگهپاریسی 
دلیس، موس،  رپوت، به کر، خه کانی دیاربه ی ناوچهیخۆ ربه سهستم  به کو مه م، به ناکه

  ).  یه ئۆرفه و ق کۆیسنجه
ی ی، کوردستان ی پکردووه الم ناوخۆش ئاماژه مامۆستای زانکۆ سه  ی که وه ئه  

ر باسی  نووسه  ست، چونکه ده  داته شاری موس دهتکای  کوردبوونیی و بوون 
زراندنی  دامه  کات له ندان ده پاشای خهعید  سهریف  ڕال شه نه کانی جه داواکارییه

،  وه ندین شاری تریش بگرته چه و  موسشاری   که خۆ ربه سهکوردستانکی 
کوردیی و شاری موس شارکی   ریف پاشا پی وابووه شه  خات که ریده ش ده مه ئه
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  ی که و کوردستانه ر ئه سه  بخرته  که  داوای کردووه  ، بۆیه کوردستانه    ر به سه
   .ن وت بۆ کوردی دروست بکه یانه کانی ده یمانه ھاوپه ریتانیا و بهگووترا  ده
  
خموری، سکرتری گشتی  مهعید حاجی  تاھیر سهفور  نووس غه نامهڕۆژ ر و نووسه  

خوی  -  مانی کوردستان رله ندامی په ئه و کوردستان  ییی دیموکرات وه ته پارتی نه
: دا، نووسیوتی)بکردنی کوردستان ره عه به(رتووکی  ی په)25(ره  م، له الپه دووه

  ووه لکنرا، له  وه ئراقه  به) باشووری کوردستان(تی موس  ویالیه  که 1925سای (
) 1925(دا  و ساه ر له رد، ھهستی پک شوازکی تر ده بکردنی کوردستان به عاره  به

زیری  وه  هکرد) ری فا عومه مسته( ناوی  بهجی موسی  کی نیشته دوای کابرایهئراق 
،  که ب بۆ ناوچه پیالن گان بۆ ھنانی عاره  ستیکرد به ویش ده ، ئهو  ئراقخۆی  ناوه

بی ھنا  ارهی ع)سمبس(ھۆزی کانی  ره ه کۆچهزانخ  کی زۆری له یه بوو ژماره وه هئ
  جبور ھنا و ی تهکانی  ره کۆچه  خزانه  کی زۆریشی له یه راج و ژماره شتی قه ده

چوونی خۆی ۆدا ب)108(ڕه  له الپهخموری  فور مه غه). ری وروبه ده و  موس
بۆچوونی من پارزگای موس   به: (ت و ده   وه کاته ڕوون دهو شاره  ی ئه رباره ده
  ). جوگرافی باشووری کوردستان سنووری  لهشکه  به
،  ی کانی ته به عاره   ره ھنانی خه کۆچه،  خموری باسیکردووه فور مه کو غه روه ھه  

کوردبوونیی شاری  و بوون ی یکوردستان ن بۆ ئاماژهڕ بۆ موس،  ممه جبورو شه
ێ رده بۆچوونی خۆیشی دهر  ھا نووسه روه ، ھه موسی وایه و بشاری   که   پ

   .باشووری کوردستان  کن له یه پارچهو   خاکی کوردنپارزگا،  شار وکو  وس وهم
  
بکردنی  ره عه به(رتووکی  ی په)52-51( کانی ره خموری، له الپه مهعید  سه فور غه  

  شاره کی کورد له  وامی خه رده به  ئراق به ڕژمی: (دا، نووسیوتی)کوردستان
ده سه کانی ژر ده کوردستانییه وام  رده به  ی که وه ک ئه کات وه رده و ده گوازێ تیدا را

و  قین، موس، شه ، خانه ندناوه راج، که خمور، گو، قه رکوک، مه که(  له نگال، شخان 
ه دا عاره و شونانه رکردنی کورد له دات، دوای ده نجامی ده ئه) شونانی تر   ب دنت

رپشک  ش سه که که خه! ب دن باو عاره کورد ده  کات، واته جیان ده و نیشته شونان
و  ره ی به وه و کوردستانی ئازاد، ئه ره ڕۆن یا به و باشووری ئراق ده ره به  کا که ده
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ۆ  وه م ئه ڵ خۆیدا ببات، به گه لی ناوماڵ له لوپه ندێ که توان ھه باشوور بچت ده ی ب
  ).وا ھیچ کوردستانی ئازاد بت ئه

و کوردستانیی بوونی  ، کوردبوون  ی پکردووه خموری ئاماژه فور مه هی غ  وه ئه  
  باسی شاره  ری ناوبراو له نووسه  نت، چونکه یه گه شاری موس دهواوی  ته

و  رکوک  تی ئراقدا، ناوی شاری موس، که تی حکومه سه کانی ژر ده کوردستانییه
 .    ردستانی ھناوهی کو کو شار و ناوچه ی تری وه ندین شارۆچکه چه
  
 پی به : خموری فور مه ڤاڵ غه ھه( ژر ناوی له کدا یه دیمانه  لهخموری،  فور مه غه  

 و شکی زۆری کوت و به  تکریت، دیاال،  کان پارزگای موس مژووییه  رچاوه سه
ی )135(  ژمارهی )1(ره  له الپه  دا، که)کوردستان خاکی  لهشکن  میسانیش به

: ت ، ده وه ته بوکراوه دا)1.11.2002( وتی ڕکه، ینی ھه ڕۆژیی )میدیا( ی ڕۆژنامه
و  و له بووه نه  یه و ناوچه ب له عاره  که بۆچوونی من تاپش ھاتنی ئیسالم بۆ ناوچه  به(

م  وه ، من ئه بووه بی لنه و عاره مووی کوردنشین بووه ھه  وه فوراته ڕووباریی  ره به
و  ی مژوویی باوه رچاوه ک سه کۆمه  به ستن پشت به  به و یڕوون به ڕپکرا

  واوی سنووره ته به موس پارزگای   ی که نجامه و ئه ئه  ته یشتوومه و گه باسکردووه
 کوت وشکی زۆری  به و  تکریتو، پارزگای  )دی با(دیاال  و ی که جوگرافیه
  ورده  ورده  وه ی زاینییه))637ی دوای سا له  و کوردستان خاکی   شکن له میسان به

   ).کراونب عاره  به  و ناوچانه ئه
بۆچوونی   به  نت که یه گه ده  وه ، ئه ریبیوه خموری ده فور مه ر غه نووسه  ی که وه ئه  
م  کوردستان، به کورد و خاکی  له  شکه پارزگا به شار وکو  و شاری موس وه ئه

ندین شاری تری  چه و  موسری دیمۆگرافیای کردن باب عاره  بهی  پرۆسه
زۆری  بهرکردنی  ده  کردن واتهب عاره  بهزانین  موومان ده ھه.  کوردستانی گۆڕیوه

  به  واته وی کورد، که زه و خاک ر  سه ب له جکردنی عاره نیشته و ھنان  کورد و
ب بت،  بۆ عاره  تایه تا ھه بۆ ھهخاکی کورد   ی که وه ھۆی ئه  کردن نابت ببتهب عاره

 .   وه رگرته وتکراوی خۆی وه ک دابت کورد مافی زهڕۆژبت  کو ده به
  
، )مژوودا  لهی کورد ز گه ڕهپاکتاوکردنی (رتووکی  ی په)7(  ڕه الپه  شخ سدیق، له  

کردن ب عاره  به ڕووی ڕووبهماندا  که له مژووی گه  م جار له که بۆ یه: (نووسیوتی
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  وه کانی ئیسالمه ھزه ن الیه له   شارکی درینی کورد بووه  ، شاری موس کهکراوین
تی  وه زراندنی ده دامه دوای له ھا  روه ھه..  جکراوه بی تدا نیشته ره و عا داگیرکراوه

  ن لهیا زۆربه  که  کان دراوه رییه کۆچه  به ره ج کردنی عا وی نیشته ھه  وه ئراقیه
ری شا. شکراوه ردا دابه سه خاکی کوردیان به و وی زه و جکراون شتهکوردستاندا نی

 کورد ومشکی   ت له نانه ته  وتکراوه زهتی خۆی ل موس سیمای کوردایه
تاکانی  ره سه ر له عس ھه به ڕژمی..  وه ته ساوه  مژه تیدا زۆر له ی کوردایه وه بزووتنه

ی ل  سیمای کوردانه و  کاتردستان وران بکو  ی داوه وه وی ئه ھه  وه تیه سه ده
  ). نگاوی بۆناوه شوازی جۆراوجۆر ھه  به  وه بسته

شاری  کوردستانتیی و  کوردتیی،  ی پداوه ر شخ سدیق ئاماژه نووسه  ی که وه ئه  
کۆنی  شارکی به ری ناوبراو شاری موس  نووسه  نت، چونکه یه گه موس ده

  بهداگیرو   وه کانه ئیسالمییه  به میلیشیا عاره ن الیه له  ک الیه له   کهبات،  ی ناودهیکورد
  که  که شاره نی سه ڕهوامی دانیشتوانی  رده به  تریش به کی الیه له کراوه،  ب عاره

  به ر عاره سه واوی پارزگای موسدا به ته و خاکی کورد له وی و زه رکراون کوردن ده
ی یی کوردستان گه ھزترین به به و ترین وره ش گه مه ، ئه کراوهش هکاندا داب ره داگیرکه
  .    نت یه گه کراو دهب عاره  بهو  ی داگیرکراو- شاری موس کوردبوونیی و بوون 

  
 ،)مژوودا  ی کورد لهز گه ڕهردنی پاکتاوک(رتووکی  ی په)12(  ڕه الپه  شخ سدیق، له  

ر  سه ستیانگرت به ی موس ده م بۆ ناوچهھرشی ئیسال می رده سه له : (نووسیوتی
) موس(ناوی   م شاره پشتر ئه  کرد، چونکهب عاره  بهشیان  که داو ناو شاره که ناوچه

، بۆ  بووه) حصن عبورایا(ئاوا ڕۆژی  کان ناوی قه ئارامیه می رده سه له . بوو نه
کاتی  و فارس  می رده سه  له،  بووه) وا ینه نه(  ت که ھهڕۆژی  قه له  وه جیاکردنه

.  شری تازه رده ئه  واته ،)شر رده نیو ئه(شر ناوی گۆڕین بۆ  رده تی ئه وایه رمانه فه
  ).گشتی کورد بوون  ی زایینیدا دانیشتوانی به ده می سه که گی یه چاره  موس له

 کو رتووک شخ سدیق، شاری موس وه ری په کانی نووسه بۆچوونه ی گوره به   
  له ی وه ر ئه به له ک الیه له کوردستانن،     ر به سهو   شار و پارزگا خاکی کوردن

 کی الیه لهو،  گشتی کورد بووینه  ی به که می زایینیدا دانیشتوانه که ی یه ده سه گی  چاره
 و ی ئایین رده ژر په نی خۆیان لهکا ھرشه نجامی ئه  لهکان  به عاره  وه تریشه

  بهیان داگیرو -شاری موس و کوردستان   ته ی موسمانتیدا ھاتوونه وه بوکردنه
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وتکردنی خاکی  زه و  داگیرکردن ستی به مه  بهب  ر عاره گه ئه.  کردووهب عاره
کانی تری  شاره و  موس، بۆ شاری  که ھاتبوو بۆ ناوچه بی نه کانی ناعاره وه ته نه

  ڕا کوردی موسمانی لبت؟      گه ده ر لنه کردن، ھه بی عاره  به  کوردستان که
  
، )مژوودا  لهی کورد ز گه ڕهپاکتاوکردنی (رتووکی  ی په)99(  ڕه الپه  شخ سدیق، له  
  ی ڕژه: ( ی نووسیوه یه م شوه تی شاری موس، به وایه ته ی نه ی پکھاته رباره ده

  %).5و تورک %)24(ب  ره ، عا%)71(یی دانیشتوانی موس، کورد  وه ته ی نه پکھاته
 و بوون ی یتی شاری موس، کوردستان وایه ته ی نه پکھاتنه  ی ڕژهو  ئه  

 شاری  لهکورد   ی ڕژه  کاتک که  دات، چونکه ده  وه سته ده به  و شاره ئه کوردبوونیی
شارکی   و شاره توانین بین ئه ده  وه دنیاییه  بهزۆر   واته بت، که%) 71(موسدا 

  .  باشووری کوردستان  خاکی  له  شکه به وردیی وک
   

  لهی کورد ز گه ڕهپاکتاوکردنی (رتووکی  ی په)409(  ڕه الپه  شخ سدیق، له  
مین شاری کوردستانی  که یه - 3: (نجامدا نووسیوتی رئه دهتی  بابه  له، )مژوودا
می  که کی یه چاره  له - 4.  شاری موسه  وه کردن بووبتهب عاره  به ڕووی ڕووبه

مین ناوگۆڕنی  که یه - 5. م دانیشتوانی موس کورد بوون رجه ی زاییندا سه ده سه
  ).بوو بی شاری موس ره شاری کورد بۆ عا

بۆچوونی کیان ر س ھهی پکردوون،  شخ سدیق ئاماژه  ی که و س خاه ئه  
شارکی کوردیی   به ناوبراو شاری موس  ی که وه ن به خه رده ناوبراو ده ڕاشکاوی

م دانیشتوانی  رجه سهمادام  ھا روه ھه. زانت باشووری کوردستان ده    ر به سهو 
شاوی  ڕووی ڕووبهک  الیه له   و، دواتر تادا کورد بووینه ره سه شاری موس له 

  شی له که ت ناوه نانه ته  وه ی تریشه الکه  ، له وه بکردن بووبته عاره  ی به دڕندانه
  د له شاری موس شارکی سه  وه دنیاییه  به  وه بی، ئه گۆڕابت بۆ عاره  وردییه وهک

کارھنانی  نایاسایی به ڕگای  م له ، به کوردستان بووه    ر به سهد کوردیی و  سه
فیای دانیشتوانی شاره و ھه داگیرکراوه  که شاره  وه ھزه که  وی گۆڕینی باری دیمۆگرا

  ئاشکرایه و ڕوونمووشمان  الی ھه.  ی دراوه که سیما کوردییهی  وه و سینه 
ک دابت ڕۆژبت  ر ده و، ھه که  بکردنی شاره عاره به  نادات به تی وایه ڕهداگیرکردن 

  شی نیشتمانیی دایک که باوه  وه ڕته بگه  که ابمارت و شارهڕر  تی داگیرکه سه ده
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ن بۆ  ، ئاماژه ی پکردووه ر ئاماژه نووسه  ی که و س خاه ئه .  باشووری کوردستانه
  خات که ریده ھا ده روه ی داگیرکراو، ھه- و کوردستانتیی شاری موس  کوردتیی

 وهھیچ شاری موسراقه  به و ب  عاره  بهکی  یهندی پب له  عاره  بۆیه،  بووه نه  وه ئ
نی ناوی کوردی شاری ی کورد، گۆڕی ملیانه رکردنی زۆره داگیرکردن، ده ی ڕگه

ۆ ) شر رده وا، مسپیال، مویسیل یان نو ئه ینه دان، نون ئاوا، نون ئاڤا، نه نون ئاوه( ب
نی  خاوه  ب بۆ ناو شار و پارزگای موس نابنه و ھنانی عاره بی  ی عاره)موصل(

  .  که ی شاره قینه هڕاست
  
تۆمارکی  ند چه  لهکورد (رتووکی  ی په)43(  ڕه الپه  ر، له نوه یوان ئازاد ئه کهدکتۆر   

  و شخه ھید بوونی ئه ر شه سه ساڵ به) 90(ی  دوای نزیکه: (ت دا ده)مژوویدا
 ن الیه له نی  ھاوه  و چوار له ) المی بارزانی بدولسه شخ عه(ی کورد  مره نه

 بت ؟ ده!بستان ره مۆ عا ئه کوردستانی وموسی دون  شاری  لهکان  تورکه
کورد  حوکمانیسای   زموونی دوازده ئه و گرین رنه وه  انهڕابردووو  ودک لهسو

  ).ین؟ که تانفرۆش نه
وه یوان ئازاد ئه ر که دکتۆ  ی که وه ئه   و شاری موس  بۆچوونی ئه  ر نووسیوتی، به ن

  وه باسی ئه   ڕاشکاوانهر زۆر  نووسه  ، چونکه ی بووهیکوردستان کوردیی وشارکی 
  به نجامی ئه  لهچی  ، که ی بووهیڕابردوودا شارکی کوردستان  له  و شاره ئه  کات که ده

 و کوردان خاکی  و وی ، داگیرکردنی زهکورد وملی  زۆرهرکردنی  ده بکردن و عاره
گیرکه ر عاره سه شکردنیان به دابه کوردیی  شارکی له یان  و شاره ردا، سیمای ئه بی دا

  !   بۆ شارکی ئراقی گۆڕیوه  وه کوردستانییه و
  
  لهکورد (رتووکی  په  ی)142-141(کانی  ڕه الپه  ر، له نوه یوان ئازاد ئه که دکتۆر  

 673-700/ دیاکۆ(تی ماد  وه ری ده زرنه دامه: (ت دا ده)تۆمارکی مژوویدا ند چه
و  رکوک  که  واته )گوتی(زوورو  شاره  واته) لۆلۆ(کانی  پناو ئازادکردنی ناوچه له )ز.پ
ری  وتکه کانی زه ست ئاشوورییه ده  وته دیلی که ولر به ھه  واته) سوئی( و رمیان گه

ڕی  شه  لهر  ھه) ز.پ 653- 673/ فراورتیس. (دیلیدا مرد  ر له ھه و کوردستان خاکی 
خسار،  وی ئه که(ی  وکاته بوو، تا ئه ھید ست شه به مان مه ھه بۆ و کان دژی ئاشوورییه

ن  داگیرکه  شکی داگیرکراوی خاکی کوردستانی له به) ز.پ 575- 633/ و سره کیخه را
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ران،  گوزه  انهڕووداوو  ئه. کان گرت ھاوکاری کلدانیه  وای به ینه و شاری نه وه پاککرده
 و کان ختی ماده دانی پایته مه ھه ر داواکردنی شاری ک ھه مۆ نه بت ئه م بۆ ده به

مۆو  و کاری ئه رنامه به له  مه رده و سه ندی ملمالنی قورسی ئه هب شاری موسی مه
  یان بۆ بژین، لهڕابردوونیا فرمسکی  و ته بت  تی دانه ینی بزاڤی کوردایه سبه

   !).بین وتوو نه رکه رکوکیش سه داواکردنی شاری که
کوردیی ارکی ش%) 100(شاری موس   که   پی وایهر،  نوه یوان ئازاد ئه که دکتۆر  
) و سره یخه که(کات  ده  وه باسی ئه  ، کاتک که کوردستانهباشووری خاکی     ر به سهو 
خاکی داگیرکراوی  شکی تری  واو به ینه کان شاری نه ھاوکاری کلدانییه  به

تی  رکردایه سه  کات که ده  وه باسی ئه  ھا کاتک که روه کردووه، ھهڕزگارکوردستانی 
بیر   ی له-تی کوردستان، شاری موس وایه ته نه و  نیشتمانیی ڕزگاری  وه بزووتنه

ۆ   یه مووی ئاماژه ھه  مانه ئه  ی خۆی، که رنامه ناو به  یخستبته نه و بت کرد ب
    !پارزگای موس شار و کوردتی کوردستانتیی و

  
وه یوان ئازاد ئه کهدکتۆر    رمی کوردستانی  هفایلی ھ(ژر ناوی  له وتارکیدا  لهر،  ن

،  ممه دووشه ڕۆژیی )3779(  ی ژماره)10(  ڕه الپه  له  ، که)کاندا نامه گه به  ئراق له
وه)کوردستانی نوێ( ی ڕۆژنامهی )19.9.2005( وتی ڕکه ی  رباره ، ده وه ته دا بوکرا

ی  وه ره تی ده زاره کانی وه نامه گه به  له ئراقکوردستانی (رتووکی  ڕووی په خستنه
دیق  سه(ی  وه پداچوونه و کی پشه و لی لمان عه رگانی سه وه  دا له)ریتانیا به

ش  نووکه ھه  ی که جوگرافییه  و پگه رمی کوردستان، ئه ھه: (دا، نووسیوتی)ساح
خاککی   ره ڕووبه به  ته وه ده ڕکخراو وندو  ر ناوه زانستی جوگرافیا ھه  ر له ده به
 موو ھه به کان  کوردستانییه و  کوردی   ڕکخراوه و ن، پارتزان ده) راقیتی ئ وه ده(

ولر، دھۆک،  سلمانی، ھه(وت پارزگای ئراق  ر حه کانی ھه کوردنشینه  ناوچه
ه) مرین حه(چیای   زنجیره و زانن ی ده) دین، دیاله الحه سه رکوک، موس، که   ب

   ).نن داده  رمه م ھه مین سنووری باشووری ئه دوایه
، بۆ دا وه ره سه له رتووکی ناوبراو  ڕووی په خستنه  ر، له نوه یوان ئازاد ئه ر کهدکتۆ  

کوردستان     ر به سهکوردیی و کو شارکی  ش ناوی شاری موس وه جارکی که
وبراو نیشانده گۆڕی نووسه وستی نه ش سووربوونی ھه مه بات، ئه ناوده دات  ری نا

  . ی بوونی شاری موسیکوردستان و کوردبوون  به ت  باره سه
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 اوزیڕ په  لهرکوک  که(ژر ناوی  له وتارکیدا  لهر،  نوه یوان ئازاد ئه کهدکتۆر   

ی گۆڤاری )6(  ژماره ی )36- 27(کانی  ڕه له الپه  ، که)ی مژووی کۆنداکان ڕوداوه
تراجانی : (نووسیوتی دا)33- 32(کانی  ڕه الپه  له،  وه ته دا بوکراوه)رکوک که(

دا شاوکی بۆ )ز115( سای  لهکان  تی کردنی پارثیه نتی بۆ دژایه ئیمپراتۆری بزه
تیایدا شاری   که. ستپکرد دیا بین ده ئه و نستان رمه سوریا و ئهکانی  ر ناوچه سه
ی ر ده ی مژده شه ھۆی دوو قه به  وه تره کی الیه لهو تانی کرد،  وه رکوکی گرته که
  له  له ی ئایینی فه وه بوکردنه  وته که) مارمای و ی حه ئه(کانی  ناوه به  وه له فه

،  زید، موس ، بایه ردیکانی ق ناوچه  لهوان  یه نگیرو په توانیان الیه و کوردستان 
  که  ودانه و ھه ئه. ن یدا بکه په  که بۆ ئاینه  وه یشه-رکوک که  میزۆپۆتامیا به و کوھستان

   ).می زایینی بوو ی سھه ده تای سه ره هس
 و کوردبوون ر  سه خت له ر، بۆ جارکی تریش جه نوه یوان ئازاد ئه ر که نووسه  

 ڕگای  لهکات  ده  وه باسی ئه  ، کاتک که وه کاته ی بوونی شاری موس دهیکوردستان
  له ، ئایینی فه)مارمای و ی حه ئه(کانی  ناوه به  وه له هری ف ده ی مژده شه دوو قه

  .   زیدو ھتد کو موس، بایه ی وهیکانی کوردستان شاره  یشتۆته گه
  
وستی  ھه  رکوک له که(ژر ناوی  له وتارکیدا  لهر،  نوه یوان ئازاد ئه کهدکتۆر   

دا )رکوک که(ی گۆڤاری )12(  ژماره ی )132-129(کانی  ڕه له الپه  که) سیاسی کوردا
131-130(  ڕه الپه  له،  وه ته وکراوهب(،تی  دانووسیو) :ۆ  بۆچوونی من ھه  بهتا ئیم
ر  و گه یه ه رکوک ھه شاری که  رگریکردن له به و  پاراستنئاست   کانمان له وسته ھه
کانی  زموونه ئه  به ستن پشت به  به  و دیبلۆماسی کارایانه ژیرانه  ڕامیاریشوازی  به

ر دوو به ین  ده ریدا نیشان نه وروبه ده و  شارهو  ئهئاست   وست له ھه ڕابردوو
 و ین ستی بده ده  له) موس و دان مه ھه(کانی  شاره  ک له ر یه ھهک  نازانرت وه

  ).فرمسکی تیمساحاوی بۆ بژین
 و  کوردتیی،  ی پداوه ر ئاماژه نوه یوان ئازاد ئه ر که دکتۆ دا وه ره سه له ی  وه ئه  

ری ناوبراو ناوی شاری  نووسه  نت، چونکه یه گه شاری موس ده کوردستانتیی
  خات که ریده ش ده مه ئه. بات دهناوستدراو  ده  ی لهیکو شارکی کوردستان موس وه
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  زانت، بۆیه کوردستانی دهباشووری     ر به سه کوردیی وشارکی   شاری موس به
  .  ی نووسیوه یه مشوه به
  
ن نوان له کوردستان ( ژر ناوی له وتارکدا له ر،  نوه زاد ئهیوان ئا کهدکتۆر     چادرا
 ڕۆژیی )4354(  ، ژماره)کوردستانی نوێ( ی ڕۆژنامه  (  ڕه له الپه  ، که)غدادا به و

  وه ترهکی الیه له: (، نووسیوتی وه ته دا بوکراوه)23.8.2007(  وتی ڕکه، ممه پنجشه
  هڕووداوڕاوزی  په  وته براو که خشته ئایین له  دا به که هڕووداو ر دوو ھه له کورد 

ی پشتر خۆی  یه و ناوچه مدا ئه که ڕووداوی یه  واتا له.  وه کانی مژووه هڕامیاریی
ده یهوا رمانه فه ! ی خۆی وره گه  کانی کرد به عوسمانییه و بچووکی  کرد، بووه تی تدا
تی  ویالیه(  به  ده چوار سه  ی نزیک به بۆماوه ی یه و ناوچه میشدا ئه ی دووهڕووداو له

الی خودی کورد ناسرابوو، ) کوردستانی باشوور(  به کان و عوسمانییهالی ) موس
ڵ کورد  گه ب له زھه مه  به  و نه وه ته نه  به  نه و خاک   به  نه  که  وه تکه سه ده  لکنرا به

   ). وه ھاته ده ک نه یه
 و  کوردستانتیی،  ی پکردووه ر ئاماژه نوه یوان ئازاد ئه کهر دکتۆ  ی که وه ئه  

  ، چونکه وه یشه-موس شاری به نت  یه گه تی موس ده واوی ویالیه کوردتی ته
ی  پشتریش ئاماژه  بات که باشووری کوردستان ناوده  تی موس به ر ویالیه نووسه
وه ، پاشان  نیشتمانی کورده  ت کهکارد ک خاک به دوو ناوی جوگرافین بۆ یه  پدرا
ئراقی   کات به ده) تی موس ویالیه(ر باسی لکاندنی باشووری کوردستان  نووسه

ش  مه زانت، ئه جیایان ده  به  و ئایینزاوه وه ته خاک، نه ڕووی له  ، که وه بییه عاره
  .  که هت واوی ویالیه ته و  موسکوردتی شاری  و  کوردستانتییبۆ   که یه گه به
  
کورد (رتووکی  رگانی په وه  ی له کییه و پشه ی ئه)15(  ڕه الپه  لی، له د شاکه مجه ئه  
وه)لۆمبۆرن   ڕۆینه(ری سودی  ی نووسه)کی ب وت گه : ت ، ده ی نووسی
ردی  ده کرن به ر دهداگی  ش که کانی دیکه شونه و نگال  شهقین،  رکوک، خانه که(

 ).رکوک کوردستان بوو خودای کاتی خۆی که  ر بین به ر ھه گه مه و چن موس ده
  نیا به ک ته ت نه باره ی بۆچوونی خۆی سهڕوون لی زۆر به د شاکه مجه ر ئه نووسه  

ک  ر یه ھه   پی وایهو  کو ئه ، بهبت رده شاری موس ده  کوردستانتیی و  کوردتیی
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کوردیی و موویان شاری  ر ھه نگال ھه شه و ین ق خانهرکوک،  کانی موس، که شاره  له
  . کوردستاننباشووری     ر به سه

    
ب  ی ناب بگوترێ ده وه ئه(رتووکی  ی په)86(  ڕه الپه  لی، له د شاکه مجه ئه  

 سای  لهوا  کان کورد بووبن، ئه یه)میدی( و بت  ڕاستر  گه خۆ ئه: (ت دا ده)بگوترێ
ه)وا ینه نه(  سان، کورد له  )2613(کاته  ده تا ئستا  ، که وه ه)ز.پ(ی )612(   دا زۆرین

وایی  ینه ی نه له ک فه چی یه ، که بووه  وه سته ده ی به)وا ینه نه(کیش   یه ڕادهو تا  بووه
ن  ده واییش، به ینه ی نه له ی فه زارگه ک مه یه کورد و  ته بووه نه ستی کورد ورا
   ). کراوه نه
شاری   خات که ریده لی نووسیوتی، ده د شاکه مجه ر ئه نووسه دا وه ره سه  لهی  وه ئه  

ی  ری ناوبراو ئاماژه کو نووسه وه ک الیه له   ، چونکه ی بووهیموس شارکی کورد
کاتی  ر له ھه  کورد بووینه  و شاره ی ئه که ی زۆری دانیشتوانه ، زۆربه پکردووه

،  وه ه)ز. پ 612( سای  لهکان  کورده  میدییه ن الیه له شاری موس  ڕزگارکردنی
کان شاری موس  ی زۆری کاته زۆربه  و مژووه درژایی ئه  به  وه تریشه کی الیه له
   . بووه  هو  کوردهست  ده به) وا ینه نه(

  
دا )24.9.2003( وتی ڕکه،  ممه چوارشه ڕۆژیله   که وتارکیدا  لهلی،  د شاکه مجه ئه  
،  وه دا بویکردۆته)کوردستان نت(ڕی  ماپه  دا له)سنووری کوردستان(  ژر ناوی له

  موو کورد به ئراق گۆڕا، ئیدی ھه ڕژمی ڕووخا و دام سه  که: (نووسیوتی
کانی باشووری کوردستان،  واوی ناوچه بووین، ته  وه نۆڕی ئه ، چاوه وه خۆیشمه

  ر ناوچه سه  وه ڕنه ر بگه کسه ، ئیدی یهغدا بوون تی به سه ژر ده له  ی، که وانه ئه
واوی  ته(رکوک  ی، که وه ئه  کاته ده  و کاره ئه. کانی کوردستان پشتر ئازادکراوه

ی سسان و جه دره و به)دیاال(لی  نده مه و قین  خانه، )واوی موس ته(، موس )رکوک که
و  موس ئه.  وه ۆک، شادبنهدھ ولر و ھه،  سلمانی  به و ئامزی دایک  وه ، بنه)کووت(

ختی کوردستانی  م پته دووه  ھری، دوای ورم، به یدوی نه به شخ عه  ی، که شاره
گوتیان موس  و بوون رداری  ستبه رانی کورد، ده برد، سه ر زۆری نه ھه.  داناوه

 ک یه زارو ر خۆیان ھه رانی کورد ھه ی موس، سه وه دوای سینه.  به ره شارکی عا
رکوک  ت، که ککیان ده یه. رکوک کهشاری تی  ر کوردستانییه سه  گومانیان خسته
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رکوک شارکی  ت که یان ده ککی دیکه ، یه م شارکی کوردی نییه ، به کوردستانه
  ). رکوک شارکی ئراقییه ت که یان ده می دیکه ، ئه م کوردستان نییه ، به کوردییه

    ر به سهکوردیی و لی، شاری موس شارکی  د شاکه مجه ر ئه بۆچوونی نووسه  به  
  کات که ده  وه باسی ئه ک الیه له ری ناوبراو  نووسه  ، چونکه باشووری کوردستانه

، دام سهی  که هڕژمناوبردنی  دوای له  دا بووه وه ڕی ئه چاوه  مووی له کورد ھه
) سسان و جه دره لی، به نده قین، مه انهرکوک، خ موس، که(کانی  واوی شاره ر ته کسه یه
ر کوردستان،  سه  وه ڕنه بگه کجار یه ، به باشووری کوردستان بووینه    ر به سه  که
  ر له تی کوردستانی، ھه رکردایه سه  کات که ده  وه باسی ئه  وه تریشه کی الیه له

شکه-ختوخۆڕا شاری موسدو، لهشیان کر بی چاوڕه برای عاره  ش به یان پ 
ڕی  ر باوه نووسه  ن که خه ریده دهمووی  ھهش  مانه ، ئه وه ی کوردستان سییانه خشه نه 

  .    یه شاری موس ھه کوردبوونیی و بوون ی یکوردستان  واوی به ته
  
کان،  نگه لکترۆنی ده ئه ی ڕۆژنامه لی، له د شاکه مجه نووس ئه نامهڕۆژ ر و نووسه  

ژر  له وتارکیدا  لهداو، )31.8.2005( وتی ڕکه،  ممه شهچوار ڕۆژیی )221(  ژماره
تی  رکردایه سه  که: (، نووسیوتیدا) ت نییه سه شکردنی ده ن دابه فیدرالی ته( ناوی

مژوویی بۆ  و یی وه ته نه و ی جوگرافیاییاڕفید  سیاسی کوردستان باس له
و   ی کوردستان بکاتردیاریکردنی سنوو  باس له  که ره کات، گه کوردستان ده

  کات خۆی ل گل نه و  کات ڕ نه ر گوی خۆی ل که گه ک بت، ئه ییهاڕستی فید به مه
لی کوردستانیش  گه و خۆی و،  وه ھنته کانی خۆی نه پاساو بۆ دۆڕانه و

واوی باشووری کوردستان  دا کردیان، ته ستووره م ده ک له تنت وه ه خه نه ھه
،  قین کانی خانه ره ڤه ده و سلمانی ،  رکوک ولر، که ، ھه ، دھۆک موس کانی ئوستانه(

  ).  وه بگرته) کووتیش و سسان و جه دره به  گاته ده تا و لی  نده مه
 شار وکو  لی، شاری موس وه د شاکه مجه ر ئه نووسه کانی بۆچوونه ی گوره به   

واوی  ناوبراو ته  ، چونکه ردستانهباشووری کو    ر به سهکوردیی و پارزگا شارکی 
ن  الیه له   زانت، که کانی باشووری کوردستان ده شاره  کک له یه  پارزگای موس به

      .   کراوهب عاره  بهداگیرو   وه بییه ئیمپریالیزمی عاره و شۆڤینیستان
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  له  که )کورد و  موس( ناوی  بهووتارکیدا  ی )2(  ڕه سیروان کاروانی، له الپه  
،  وه ته دا بوکراوه)1.6.2005( وتی ڕکه  ، ممه چوارشه ڕۆژیدا )کان نگه ده(ڕی  ماپه

  له  م شاره ئه. کوردستان خواروویشی  به  له  یه وره موس شارکی گه: (نووسیوتی
 ست ندین جار ده ھۆی چه میش به ئه  گرتووه  خۆوه ند ناوکی به مژوودا چه

   ). وه جۆره تی جۆراو سه ده ن الیه  له ڕاگرتنی سه به
 کوردستانتیی و  کوردتیی،  ر سیروان کاروانی باسیکردووه نووسه  ی که وه ئه  

له   ککه یه  و شاره ئه   پی وایهری ناوبراو  نووسه  خات، چونکه رده شاری موس ده
ارکی کو ش شاری موس وه  کانی باشووری کوردستان، کاتک که گرنگه  شاره 

ر شاری موس  نووسه  وه تریشه کی الیه لهبات،  ی باشووری کوردستان ناوده وره گه
  .   وه به عاره ن الیه له بات  شارکی داگیرکراو ناوده  به
  
  له رابردو، توانینک  ئاوڕک له(ژر ناوی  له وتارکیدا  لهباری،  ردار جه سه  
گۆڤاری (ی )12(  ژماره ی )158- 133(  ڕه پهله ال  دا که) ئاینده  مۆ بیرک له ئه
موو  ھه  داوای کورد له: (دا نووسیوتی)150(  ڕه الپه  ، له وه ته دا بوکراوه)رکوک که

ڕزی داواکارانی   له  میشه ت پارزگای موس ھه نانه ، ته تی کوردییه وه کوردستان ده
کانی  موو ناوچه ک ھه وه  ی بووهی خۆ که وه ته ردی نه و ھاوده باوه مافی کورد دانه
  ).تری کوردستان

 و بوون ی یکوردستان  ت به باره بۆچوونی خۆی سه  باری، زۆر بورانه ردار جه سه  
پارزگا  شار وکو  وه  که شاره  ، پی وایهو بت  رده دهشاری موس  کوردبوونیی

ر کوردستان  بۆسه واوی هت به ی پارزگای موس  وه ڕانه ، گهو کوردستانن     ر به سه
  و شاره ئه  خات که ریده ش ده مه لی کوردستان، ئه داواکانی گه له   کک بووه م یه رده ھه

  و شاره ر ئه بی داگیرکه وت عاره هاننای کان هو، کورد کوردستانیهکوردیی و شارکی 
  .  کوردستان داببنباشووری خاکی   له
  
ة (رتووکی  ی په)33- 32(  ڕه پهال  تۆفیق، له ست ربه سهدکتۆر    الفیدرالیة الکوردستانی

بووترت   ی پویسته وه ئه: (دا نووسیوتی)والتوقعات المستقبلیة دراسة قانونیة
کی  یه پوانه  له و بت  س ده ملیۆن که) 30(ی  لی کورد، نزیکه ی گه ژماره  که  یه وه ئه
کانی  زۆری ناوچه  ره ی ھه ، زۆربهو نیشن داده  تری چوارگۆشه کیلۆمهزار  ھه) 500(
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رکوک، کرمانشاه،  که(کو  روه ھه  یه یان ھه وره کی ئابووری گه یهگرنگییکوردی 
بانی  ر گۆڕه ی دۆزی کورد بۆسه وه کردنه رز نه به). کر دیاربه و  موسقین،  خانه

ی  وه رخستنهدوو خۆ  وهزوو،  بوونی ئاره بۆ نه  وه ڕته گه یی ده وه ته نونه  ڕامیاری
ڕاستدا  تی ناوه خۆرھه  کی تری گرژی له یه ک ناوچه وه ی نه وه ھز له وتانی زل

  ). دروست ببت
  له  ککه تۆفیق، شاری موس یه ست ربه سهکانی دکتۆر  بۆچوونه ی گوره به   

کانی  شاره   پی وایهدکتۆری ناوبراو   ، چونکه کوردستانه    ر به سهکانی کورد و  شاره
 ،یه بۆ  یان ھه وره ئابووری گه گرنگیی و  کوردینقین شاری  خانه و رکوک  کهموس

ری کانی تری ناوبراو شا شاره و  موسکاتک شاری   که  ئاشکراشه. کوردستان
  .  وتی کورده  کوردستانن که    ر به سهشاری   واته کوردی بن، که

  
ة (رتووکی  ی په)38(  ڕه الپه  تۆفیق، له ست ربه سهدکتۆر    الفیدرالیة الکوردستانی

دا کۆمیسیۆنک 1924 سای  له: (دا نووسیوتی)ةوالتوقعات المستقبلیة دراسة قانونی
  رجی ناوچه ومهل ھه  له  وه پکھات بۆ لکۆینه کان وه ته ی نه ه کۆمه ن الیه له 

  ).تی موس ویالیه(کانی کوردستانی ئراق  داگیرکراوه
 وتی ڕکه  لهکان  وه ته ی نه ه کۆمه ن الیه له بیاری پکھنانی کۆمیسیۆنک  تا ره سه  
  تۆفیق کوردستانی ئراق به ست ربه سهدکتۆر   ، پاشان کاتک که بووه) 30.9.1924(

موس، (تی موس  کانی ویالیه واوی شاره ته  واته بات، که تی موس ناوده ویالیه
باشووری (، شاری کوردستانی ئراق ) دیاله و انی سلمرکوک،  ولر، که دھۆک، ھه
  ).   کوردستانن

  
پیتی  ی نووسینی کوردی به شوه(رتووکی  ی په)8(  ڕه الپه  ت، له وه ریوان ده مه  

 و دیالکت ڵ گه وه له بوکردۆته کی کوردستانی باشووری یه خشه دا نه)التینی
.  وه گرته ده) دھۆک و  موسرکوک،  نی، کهولر، سلما ھه(کانی  شاره  کانی که ره گۆڤه

   . دا دانراوه شه و به ئه کۆتایی  له  که خشه نه
  ڕه الپه  ت له وه ریوان ده مه  ی باشووری کوردستان که یه خشه و نه ئه ی گوره به   
وه که ی نامیلکه)8( باشووری کوردستان،  کانی شاره  له  ککه ، شاری موس یه یدا داینا
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  رکوک، سلمانی ولر، که موس، دھۆک، ھه(کانی  واوی شاره ر ته نووسه  هچونک
   .نو سنووری باشووری کوردستان  ی خستۆته) شکی دیاله به
  
ی پارتی )14(رپرسی لقی  به و  موسو گۆران، جگری پارزگاری  سره خه  

دا )مووس گایپارز له کورد (رتووکی  ی په)78(  ڕه الپه  دیموکراتی کوردستان، له
ک  یه بۆ زنجیره  وه ڕنه گه ده تدا ڕه بنه  لهزدک  و یی گۆڤه ،فان ره شه: (نووسیوتی

کانی  و ناوچه )رتۆشی ری ئه کۆچه(وترت  تکایی ده موویان، به ھه ر ھه  به  که  تیره
ی  ریاچه تا ده کشت ھه ده ھه  وه ه- موس نزیک  لهر  ھه  مۆکه ج بوونیان ئه نیشته

  موسپارزگاکانی (جن،  کدا نیشته پاڕزگایه ند چه  له باکوور وکوردستانی   وان له
کوردستانی (  وان له و کاری ، ھه خ رنه داو شه)ی ئراقکوردستان(  له) دھۆک و

و )رتۆش ئه(گوترا  پی ده  ھنا که کییان پکده کی خه کتییه نجاکان یه تا په ، ھه)تورکیا
کوردستانی   له  بووه خۆ ربه سهری  میرنشینکی کۆچه ڕابردووداانی ک ده سه  له

   ).تورکیادا
کی  واوی پارزگایه ته به و گۆران نووسیوتی، پارزگای موس  سره ی خه وه ئه  

و   ی موسری ناوبراو پارزگاکان نووسه  نکه چو ، باشووری کوردستانه    ر به سه
. بات ناوده) باشووری کوردستان(وردستانی ئراق ک    ر به سهپارزگای   دھۆک به

باشووری کوردستان   کوردستانی ئراق بۆ خاکی کورد له  که  ش ئاشکرایه وه ئه
   .کاردت به) تی موس ویالیه(

  
دا )مووس پارزگای له کورد (رتووکی  ی په)21(  ڕه الپه  له و گۆران، سره خه  

زای ئاکرێ و  نیا قه پارزگای موس ته ه کان ل کوردنشینه  ناوچه: (نووسیوتی
خۆیان و،   وه گرنه کراو ده ی ئازاد نه کی دیکه زایه ند قه کو چه ، به وه شخان ناگرنه

ی  کانی دیکه کوردنشینه  ناوچه  ین و له که بیر نه له  یه له سه م مه ئه  ر ئمه سه له  پویسته
خودی شاری   ت له نانه پارزگای موس، ته  ته وتوونه که  بین، که کراو خۆش نه ئازادنه
وه  بین که یش خۆشنه- موس   ن که و کوردانه ی دانیشتوانی کوردن یاخود ئه نی

  ). بکراون عاره  مل به زۆره به
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ۆ  کانی ئه و گۆران نووسیوتی، بۆچوونه سره ر خه نووسه  ی که وه ئه   ومان ب
باوی  شکی دانه کی کورد و بهخا  یش به-ی شاری موس نیوه  خات که رده ده

   .زانت باشووری کوردستان ده
  
: نووسیوتی دا وه ره سه له رتووکی ناوبراو  ی په)91(  ڕه الپه  و گۆران، له سره خه  
و  نتاکیه ی ئه تریارکییه په ناوی  به  یه یکیان ھه تریارکییه کان په رسۆدۆکسه ئه  سریانه(

  که  یه ھه) ئایینی رتی به ڕوه بهی  ناوچه(ی  شیه بره ئه)   )21ت که ھهڕۆژموو  ھه
  : کوردستانه  دوانیان له

  .ی موس تانیه مه  - أ
 . تی ی درمارمه تانیه مه   -  ب

،  رتلله به رکوک، شنگال، موس، که(  کوردستان له  له  یه و تایفه شونی دانیشتنی ئه
  .  یه )حزان به و عشقه قۆش، به ره قه
 کوردستانتیی و  کوردتیی،  پکردووه ی و گۆران ئاماژه سره ر خه هی نووس وه ئه  

 ت یه گه دهشاری موسانیه ناوبراو مه  ، چونکهنکانی   ترمارمه و  موسدوو به تی  د 
کان  دۆکسه رسه ئه  ی سریانه تریارکه په  کک له یه    ر به سهو  کوردستان ی  شیه بره ئه

   .بات ناوده
  
کورد : (ت دا ده  وه ره ی سه رچاوه مان سه ی ھه)106(  ڕه الپه  گۆران، لهو  سره خه  
دوو  موس له  دا ھاتووه)ز637( سای  لهک  روه موس ژیاون، ھه  له  وه کۆنه  ر له ھه
ی تریش  که شه و به ی تدا ژیاوه)کورد(کان  جوسه شکیان مه ، به ش پکھاتووه به
  ). کان سیحیه مه
شار واوی  ته کوردستانتیی و  کوردتیی کات، و گۆران باسی ده سره خه  هکی  وه ئه  
می  وته حه ی ده سه  لهکات  ده  وه باسی ئه  خات، کاتک که رده پارزگای موس ده و

ش بۆمان  مه ، ئه ی پکھاتووهیکریستان کوردیی وشی  دوو به  زایینیدا شاری موس له
  واته شاری موس، که  له  بووه دا بوونی نه مژووه و ب له عاره  کات که را ده ئاشکه

بی  عاره ن الیه له کو دواتر  به  بووه، نه  وه ئراقه و ب  عاره  کی به یهندی پوهموس ھیچ 
وه  وه موسمانه   .    داگیرکرا
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مۆش  ئه: (ت ی ناوبراودا ده رچاوه ی سه)109(  ڕه الپه  و گۆران، له سره خه  
 ،گۆپی ،کیکان ن،گۆرا ،ک به شهکانی   ھۆزه  م له که ی یه پله  موس به کانی کورده
ندێ ھۆزی دی  ھه و ئزیدی ، ری رگه گه ر، کۆچه ،رکی ھه ، ڕکانی ،وتی ڕکه

وا بۆمان  بکرێ ئه  قینه هڕاستکی  رژمریه دا سه-موس  ر ئستا له گه ، ئهو پکھاتوون
   ).یان یان پتریان کوردن ی نیوه وس نزیکهوا دانیشتوانی م که  وه بته ده ڕوون

ی یکوردستان و کوردبوون ،  ی پکردووه و گۆران ئاماژه سره ر خه نووسه  ی که وه ئه  
 ی کورد له هڕاگواستن وموو  و ھه دوای ئه  نت، چونکه یه گه بوونی شاری موس ده

،  کان وردهخاکی ک و وی را گرتنی زه سه ست به و ده  موسی پارزگا شار و 
ی  چی ھشتا ژماره وان، که شونی ئه  ر له بی داگیرکه ھا جنشینکردنی عاره روه ھه

ه بت، که  نیوه  ی دانیشتوان یان پتر له ی ژماره پارزگای موس نیوه  کورد له   وات
  . باشووری کوردستانه    ر به سه کوردییه وشارکی   که شاره

   
کانی  رتووکه په  له  تاح بۆتانی، بدولفه دکتۆر عه و وزینیم عید مه سه ،و گۆران سره خه 
الحیاة الحزبیة في (و  )ئازادی دوای له کورد  و  موس( و)پارزگای موس  کورد له(

، )کرن کوردی دیاربه(کان  لیلییه جه: (کانی ماه بنه دا باسی)1958-1926الموصل 
وات،  سار، ئال جادری، ئاغه رد، قهھوان، بن ھیالل، جۆلبۆ، جوم لشه ساوی، ئه لحه ئه
تی  ، ئال سعره)الی کوردی کامه(  ماله ری، ئال چلمران، ئال که لعومه ، ئه شموله که
لی، ئال  به مۆ جه لی، حه حه چی، سابونچی، مه ، دیوه) ت بووینه کوردی شاری سیره(

ئامدی  دانیشتوانی دا بنچینه  له(، ئال جومرد )خی زراری کوردن  له(رزی  زه
ی شوشی زباری دکوردی گون(، شوشی )کوردی مزورین(سۆ  ، ئال گه) بووینه
یات، ئال  لخه بی ئه له کر جه دۆ، ئال خۆشی، ئال به بخون، ئال قه ، ئال شه) بووینه
ڕس  و ئال مودهشاد ڕهئال  زوانی ڕهجم جادر،  یۆ، نه دی، ئال جاجان، ئال حه موھته

ۆ   وه ڕننه گه خۆیان ده  ، خالدی که) مزوری بووینه کی دانیشتوانی گوندی ربته( ب
باسی  هی ع وه بۆ نه  وه ڕننه گه ان دهخۆی  باسی که و عه لید ی خالیدی کوڕی وه وه نه

  لهو،  موویان کورد بووینه ر ھه ھه  که،  یان کردووه)بدول عهدی کوڕی  مه مامی محه
  . کراونب عاره  بهکردندا ب عاره  بهکانی  شاوه نجامی ئه
بت یان  ئیسالمدا ھه و ب  عارهمژووی   له زایی شارهی  وه ئه   پم وایه  

دبته که مژوویه کانی  دیاره  ئامانجه  کک له یه  دا نامنت که وه وه، گومانی له یانی خون
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  ره، بگ کان بووه به ناعاره  وه ته نه و خاک کردنی ئاشکرای ب عاره بهئیسالم  و ب  عاره
ی  دا بت زۆربه گه ئستاشی له  بۆ نموونه.  موسمانیش بووینه  ی که وانه ته و نه به
جیھانی  و بی  عارهوتانی  و  ئراقکانی  ئیسالمییه  پارته و ب  عارهزۆری   ره ھه

کوردی   که) ی تری کورد ندین تیره چه و کان ڕییه ڕگه ، گه ک به ، شهئزیدی(کانی  ھۆزه
  ئیسالمیه کان و به عاره  ی شۆڤینیسته و بۆچوونانه ئه. نن داده ب عاره  بهن ن سه ڕه
تی  شۆڤینییه ندی  وه رژه به و ت خزمه  مووی له ر ھه کان ھه بییه عاره  رسته پهز گه ڕه

ی دانیشتووی ناو شاری  کورده  ماه موو بنه و ھه کردنی ئهب عاره  بهئاخر .  بدایه عاره
ه بنه) 35(ی  نزیکهیان  ژماره  ری که وروبه ده و  موست تا ، ده یه ماند زیانی به چه ب  

کردنی دانیشتوانی ب عاره به  یاندب؟ دنیام که شاری موس گه کوردستانتیی کورد و
بکردنی  عاره بهکردن، زیانی جینۆساید  ی به خانه  چته ده  کوردی موس که
کردنی شاری ب عاره به زیانی  له  زۆرتره کجار یهموس  نی سه ڕهدانیشتوانی کوردی 

کانی  کردنی تاکهب عاره  بهم زیانی  رده ھه  ، چونکه خاکی کوردستان    ر به سه موسی
ه  باشه!  یه وه ته و نه کردنی خاکی ئهب عاره بهزیانی   له  ک زۆرتره یه وه ته نه   ب

دان  سه  یان به ژماره  کهی دانیشتووی موس  کورده  ماه بنه) 35(و  کردنی ئهب عاره
 شار وکردنی ب عاره   ر به سه  کردۆته بت، کاری نه دهس  کهملیۆن   به  زارو بگره ھه

ی یدیمۆگرافیای کورد و که  شاره کوردبوونییپارزگای موس؟ ئایا سیمای 
تاح  هبدولف ر؟ دکتۆر عه بی داگیرکه ی عاره وه ته ندی نه وه رژه به  له  گۆڕیوه ی نه که شاره

ی دانیشتوانی  ی ژماره نیوه  ب به عاره  ته بوونه  ی که مانه و بنه ی ئه بۆتانی ژماره
   !!نت موس داده

  
دا )پارزگای مووس  کورد له(رتووکی  ی په)78(  ڕه الپه  و گۆران، له سره خه  

ل شار  گه  له تانی ئراقن وکی کوردس تییه وایه ته نه  مه کان که تورکمانه: (نووسیوتی
ی %)28(  ، که)1957(رژمری سای پی سه و به  ج بوونه دا نیشته و شارۆچکه

ی پارزگای %)4.8(و  رکوک  ی پارزگای که%)21.4(رو  عفه له زای ته دانیشتوانی قه
زگای ھه%)2.5(و   موسناوه ی دانیشتوانی پارکھریان پیان  م ژماره رجه و سه ول

وسای  م دانیشتوانی ئه رجه ی سه)2.16(  ، که س بووه زار که هھ) 142(ئراقدا   له
  ). ھنا ئراقی پکده
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کانی  گرنگه  شاره  له  ککه و گۆران، شاری موس یه سره ی بۆچوونی خه گوره به   
کانی  باسی تورکمانه  ری ناوبراو له نووسه ی وه ر ئه به له،  باشووری کوردستانه
و  رکوک  دا، ناوی پارزگاکانی موس، که)تانی ئراقکوردس(باشووری کوردستان 

   .    باشووری کوردستان ناوبردووه    ر به سهس پارزگای   ولری به ھه
  
رتووکی  می په که شی یه به ی)176-175(کانی  ڕه الپه  ن، لهو گۆرا سره خه  
 نی سه ڕه ناوی  لهی ئستای موس  وشه: (نووسیوتی ،)مژوودا  کوردستان له(

زار ساڵ،  ھه  پتر له  به  که ب بۆ ناوچه پش ھاتنی عاره  که) مویسیل(  که شاره
کاری  تا ئستاش کوردان به) مویسیل(  م ناوه ، ئه اوهرگ ، وه فۆن باسی کردووه ینه زه
  له  شکری یۆنانی که ی له رکرده سه و مژوونووس فۆنی  ینه ی زه قسه به. ھنن ده

وه دا تپهکوردستان  بهش زایین ی پ)401( سای گوترا مویسیال  پی ده  ، بۆیه ڕی
  ).ردی مویسیال دروستکرابوون ردی زه به  زۆری له کانی به و کۆشکه شوره  چونکه

ی بوونی شاری یکوردستان و کوردبوون ،  و گۆران باسی کردووه سره خهی  وه ئه  
  وه شکری یۆنانیدا، باسی ئه ی لهھاتن باسی  لهر  نووسه  نت، چونکه یه گه موس ده

و  وهڕی کوردستاندا تپه  به) فۆن ینه زه(ی  که شکره دا له)ز.پ401( سای  له  کات که ده
ر  نووسه  که    وه کاته ڕوون دهمان بۆ  وه ش ئه مه ، ئه باسی شاری موسی کردووه

ی شاری باس  یه مشوه به  زانت، بۆیه شکی کوردستان ده به  شاری موس به
ی کردووه- موس  .  

  
 تورکمانیی  ره به ی ڕگهله تورکیا (ژر ناوی  کدا له یه دیمانه  و گۆران، له سره خه  
ر  به مان له گه به  وه و باره و له یه دا ھه-تکدانی ئارامی شاری موس ستی له ده
ی )9(  ڕه هالپ  و، له نجام داوه ی ئه یه م دیمانه ڤان ئه عارف زره  ، که)ستدان ده

دا )3.10.2006( وتی ڕکه،  ممه سشه ڕۆژی، )260(  میدیا، ژماره ی ڕۆژنامه
کاتک . ین با باسی خودی شاری موس بکه: می پرسیاری وه  ، له وه ته بوکراوه

ختی  پایته  میشه کا موس ھه ماشای مژووی کۆنی عوسمانییان ده مرۆڤ ته
گۆڕێ،   ھاته سی باشووری کوردستان ده، کاتک با باشووری کوردستان بووه

 ن له که کورد چ ده. کرا ژمر ده ندی باشووری کوردستان ھه به مه  به  میشه موس ھه
) 1925-1920( سانی له ر  گه ئه: (ت و گۆران ده سره ؟ خه وه ه-ی موس باره 
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 خۆ ربه سهکوردی تکی  وه ده  ، موس ببوایه وه کایه  ر موس ھاته سه له  کاتک کشه
دوو موس شارکی کوردی  و ک کانی تورکیا ب یه نو سنووره  وتایه یاخود بکه

 ی وه ر ئه به لهبوو  د شارکی کوردستان ده کو ئامه کو ئورفا، وه موس وه. بوو ده
. شدا کورد زۆر بوون که نو شاره ھا له روه موو کورد بوو، ھه ی ھه که ره وروبه ده
، خۆ ربه سهتکی کوردی  وه ده  بووه  تورکیا نه  بووه  موس نه ی وه ر ئه به لهم  به

 و بوون ھز  به موس  لهب  عاره و بی  عارهزمانی   ره به  ره به و ئراقی شارکی   بووه
موو باکووری  ختی ھه مژوو موس پایته ی گوره به م  به. بی شارکی عاره  بووه
وکاتیش  م ئه رکوک بوو، به که و سلمانی ولر، دھۆک،  تی ھهخ پایته  ، واته ئراقه
دا ده قسه  ی  ڕژهد  و گۆران، له سره خه ).بوون ھه موس  لهب  عاره ی شاری  رباره کانی

 تی ڕۆژھهبکرن الی  ڕیفراندۆمموس دوو  شاری  لهر  گه ئه: (لت موس ده
  توانرێ موس بکرته وکات ده و ئه بڵ کوردستان  گه کا له داوا ده  دیجله ڕووباری

  ).بان ش بۆ عاره ئاوای دیجلهڕۆژ کورد وبۆ   دیجله تی ڕۆژھه: ش دوو به
ر  سهکوردیی و و گۆران، شاری موس شارکی  سره کانی خه بۆچوونه ی گوره به   
و  ئهر  گه ئه   پی وایه  کات باسی شاری موس ده  کاتک که  ، چونکه کوردستانه    به

،  زرایه موس دامه تی ویالیه  لهی یتکی کورد وه ر تورکیا یان ده سه  بخرابایه  شاره
  وه ش ئه مه ئه.  وه مایه ی دهیکو شارکی کورد وه  که ب ھیچ گومانک شاره  وکاته ئه
باشووری کوردستان     ر به سهکوردیی و شاری موس شارکی   نت که یه گه ده

ه) باشووری کوردستان(تی موس  ی ویالیه ملیانه کاندنی زۆرهم ل ، به بووه  ب
، وایکرد شاری موس ی کوردیی زۆر ناوچه کردنیب عاره  به و  ئراق تی  وه ده

ده    .ست بدات ده ی له که کوردستانییه کوردیی وکی زۆر سیما  یه تاڕا
  
ی موس  خزانی ئاوارهزار  ھه 20( ژر ناوی لهکدا  یه دیمانه  و گۆران، له سره خه  

 ی ڕۆژنامهی )2-1(کانی  ڕه الپه  له  دا، که) دھۆک کردووه ولر و ھه  ان لهڕووی
دا )5.6.2007(  وتی ڕکه، ممه سشه ڕۆژی، )4286(  ، ژماره)کوردستانی نوێ(

 ن الیه له یان )6(ری موس،  وروبه زای ده قه) 9(کۆی   له: (ت ، ده وه ته بوکراوه
 ش به کانی دیکه یش، ناوچه)140(ی  جکردنی ماده جبه برن به ده ڕوه  به  هو  کورده

وه تی قه خۆرھه    ). کوردستان رمی ر ھه سه  وه ڕته گه ده  وه ندیشه زای نا
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شی   کوردستانی بوونی به  وه مه الی که کات، به و گۆران باسی ده سره ی خه وه ئه  
پی  چه  سته ناری ده که  ، واته)وا ینه نه(شاری   تهکا ده  تی شاری موس که خۆرھه

    . نت یه گه دیجله ده ڕووباری
  
کتیی نیشتمانیی  یهپشووی ی بی سیاس کته مهندامی  ، ئهزیز عه ر وھه الل جه جه  

  کک له یه، و  )ک. ن. ی(ی رکوک ندی دووی که به رپرسی پشووی مه به و کوردستان 
ی )8(  ژماره ی)175(  ڕه الپه  له وتارکدا له ی گۆڕان،  وه نهکانی بزووت رکرده سه

چی  ، که نداوی ئاودایه   ر به سه  کوردستان له( ژر ناوی دا له)رکوک که(گۆڤاری 
کانی  رسته پهز گه ڕه  ته ستی حکومه به مه: (، نووسیوتی) ره سه ی ب ئاوی له شه ڕه ھه

کی ئاوی  ده مبارکی یه م ئه بوو ھه وه ، ئه ۆژانهنداوو پ و به دروستکردنی ئه  ئراق له
  وه م پۆژانه ھۆی ئه م بتوانن به ، ھهو  ن بکهیدا  ڕاست په ستراتیجی بۆ خواروو و ناوه

قین،  کانی خانه ناوچه  لهکردنی کوردستان ب عاره به یان له  رستانه پهز گه ڕهزرنگکاری 
  ). ن ج بکه و موس جبه خمور رکوک، دوز، مه که
    ر به سهکوردیی و ر، شاری موس شارکی  وھه الل جه بۆچوونی جه  به  

داوه به باسی  لهری ناوبراو  نووسه ی وه ر ئه به له،  کوردستان بووه کانی باشووری  ن
  کات تداری ئراقی ده سه بی ده ی عاره رستانه پهز گه ڕهکوردستاندا، باسی زرنگکاری 

، کو موس کانی وه کوردستانییه  شاره  ک له ر یه ھهکردنی ب هعار  بهتی  سیاسه  له
ر، شاری موس  نووسه  خات که رده مان بۆ ده وه ش ئه مه ئه .و ھتد قین  رکوک، خانه که
  . نت ی دادهیکوردستانکوردیی و  شارکی به 
  
 وتاری  لهداو )رکوک که(ی گۆڤاری )8(  ی ژماره)177(  ڕه الپه  ر، له وھه الل جه جه  

و  کک چه به  کراوه  سامانکی نیشتمانییه  ئاو که: (، نووسیوتیدا وه ره سه له ناوبراو 
ی ئاوی کوردستان  زۆره  م داھاته پای ئه کاردت، له تی کورد به دژی میلله

ری  وروبه ده  ب، له زار خزانی عاره یان ھه ده  به  کانی ئراق، توانیویانه ته حکومه
تی  میلله و  ن بکهج  موس نیشته و دیاله رکوک،  که سنووری  لهاودری کانی ئ پۆژه

  ).ن ربکه ده  یه و ناوچه کوردیش له
 کوردستانتیی و  کوردتیی،  ر باسیکردووه وھه الل جه ر جه نووسه  ی که وه ئه  

ه  کات که ده  وه ری ناوبراو باسی ئه نووسه  خات، چونکه رده شاری موس ده   میریی
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کانی موس،  شاره نی سه ڕهوامی دانیشتوانی  رده به  کانی ئراقی، به که دوا یه ک له هی
کان  کورده شونی له ر  بی داگیرکه ، عارهو  ن بکهر کوردن ده  که  دیاله و رکوک  که

رمک  و ھه ر ناوچه ھه  له  کرا، که وه کو پشتریش باسی ئه روه ھه. ن ج بکه نیشته
  به و ب ھیچ گومانک  وه بووبت، ئه کردن ھهب عاره  به کورد و ی وه ڕاگواستنه

  .  خاکی کوردستان  له  شک بووه به کورد وھی   رمه و ھه و ناوچه ئه  وه دنیاییه
  
ت  ند پرسیارکی تایبه می چه وه(ژر ناوی  له وتارکیدا  لهزیز،  ر عه وھه الل جه جه  
رکوک،  ی گۆڤاری که)11(  ژماره  له  دا که)وردستانک  لهژادی  پاکتاوکردنی نه  به

شاری موس   ت به باره سه  دا)14(  ڕه الپه  وه، له ته بوکراوه) 34-7(کانی  ڕه الپه
ولر،  موس، ھه(کانی  شاره  ب له ی دانیشتوانی عاره وه رزبوونه به: (نووسیوتی

ب پش  ره عا: موس  له  بۆ نموونه  وه رزبۆته کی زۆر به یه شوه به) دیاله و رکوک  که
 سای  لهو،  رزبووه یان به ئیسالم ژماره بوون، دوای ھاتنی موس نه  ھاتنی ئیسالم له

   یه ڕژهو  ئه دا)1947(سای   ی دانیشتوان بوو، له%)40.40( یان ڕژه دا)1922(
ۆته به   لهدانیشتوان،   ی%)56.1(به   و بووه وه رزبۆته به دا)1957(سای   ، له وه رزب

  ).ی دانیشتوان)73.7(ته  یشتوه و گه وه رزبۆته به دا)1977( سای
  ی ڕژهی  وه رزبوونه به  ت به باره ، سه ی پکردووه ر ئاماژه وھه الل جه جه ی وه ئه  

ی )73.7(پش ھاتنی ئیسالم بۆ له  وه بوونه نه دا له- موس شاری  لهب  عاره
شاوکی  ڕووی ڕووبه  و شاره ئه  نت که یه گه ده  وه دانیشتوانی موس، مانای ئه

 نی سه ڕهکاتیشدا کوردی  مان ھه  له،  وه کردن بۆتهب عاره بهی  و دڕندانه رانه روه نادادپه
. ناونووس کراون ب عاره  بهزۆر  یان به  رکراوه و ده وه ته هڕاگوزراوزۆر  به  که شاره

ب ھیچ   وه ، ئه وه کردن بوو بتهب عاره بهنی کا شاوه ڕووی ڕووبهر شارکیش  ھه
 و شۆڤینی  به گینا عاره ، ئه تانهکوردس    ر به سهکوردیی و شارکی   که گومانک شاره

ریان  ده و گواست ده انهڕغدایان  بهشاری کانی  هکانی ئراق بۆ کورد رسته پهز گه ڕه
  ڕه الپه  ر له وھه الل جه کو جه روه هھ  ی دیاله ناوچه  نیا له ته  کردن؟ بۆ نموونه ده نه
، )1957- 1925(نوان سانی  ی ماوه  له  ، ی پکردووه تدا ئاماژه مان بابه ی ھه)12(

و  بۆ ئهب  ره سی عا که) 37.346( ی نزیکه کات ده واو تهی دوو سا و سی  که
  . نجکراو نیشتهر خاکی کورد  سه  وێ له لهو  وه ته گواستراونه  پارزگایه
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چل سای  ی ماوه  له: (ت تدا ده مان بابه ی ھه)18(  ڕه الپه  ر، له وھه الل جه جه  
   ڕکخراوهی  نده زه مه و  رم ھهتی  زگاکانی حکومه کانی ده نده زه مه پی به ، ڕابردوو
 سی کورد له زار که د ھه وت سه حه  دان، زیاتر له که ناوچه  له  مکه ده  کان که مرۆییه

 و رکران باپیرانیان ده و ی باب جگه  ، له دیاله ولر و ھه،  رکوک ، که کانی موس ناوچه 
  ). سامانیان داگیرکراوه و ت روه سه
،  موس(کانی  ی کوردی دانیشتوانی شاره زۆره  و ژماره رکردنی ئه ده ک الیه له   
ی  ر ئاماژه وھه الل جه جه  باپیریاندا، که و خاکی باب  له)  دیاله ولر و ھه،  رکوک که

و  ب بۆ ئه عاره ی بژماری وه گواستنه  وه تریشه کی الیه لهھا  روه ، ھه پکردووه
ی یکوردستان و کوردبوون کاندا، مانای  کورده شونی له جکردنیان  و نیشته شارانه

  .  نت یه گه ده  دا وه ره سه له ی ناوبراو  که ر چوار شاره بوونی ھه
  
  دا که)عریبکردنی کوردستان ساڵ ته 80(ژر ناوی  له وتارکیدا  لهر،  وھه جه الل جه  
  ڕه الپه  وه، له ته دا بوکراوه)26-7(کانی  ڕه رکوک، الپه ی گۆڤاری که)5(  ژماره  له
م  که قۆناغی یه ی  رباره ده و کوردستان کردنی ب عاره  بهکانی  قۆناغه باسی  لهدا )8(

) تی موس ویالیه(  وه داگیرکردنی کوردستانی باشووره له  قۆناغهم  ئه: (نووس ده
  تی ئراقی تازه وه ر ده سه  رمی کوردستانی باشوور خرایه فه  کات، تا به ست پده ده

  ). دا16.12.1925  له  وه کانه وه ته ی نه ه کۆمه ن الیه له بیارک   دروستکراو، به
تی موس  کانی ویالیه واوی شاره ر، ته وھه ل جهال کانی جه بۆچوونه ی گوره به   
    ر به سهکوردیی و شاری )  دیاله و سلمانی رکوک،  ولر، که موس، دھۆک، ھه(

باشووری   تی موس به ویالیه ک الیه له ری ناوبراو  نووسه  کوردستانن، چونکه
دا )1925( سای  له  هکات ک ده  وه باسی ئه  وه تره کی الیه له، و  بات ناودهکوردستان 

  مل به زۆره کان به وه ته ی نه ه بیارکی کۆمه  رمی باشووری کوردستان به فه به
ی  ه ی کۆمه که بیاره پی به   زانت که ده  وه ک ئه موو الیه ھه. لکنرا  وه ئراقه

ر  ن ھهباشووری کوردستا  واته ، که تی موس ھاتووه نیا ناوی ویالیه کان ته وه ته نه
و  ی نووسه رواره و به له  که  رایه ئاشکه و ڕوون،  ه-تی موس ویالیه ری ناوبرا
موس، دھۆک، (کانی  شاره   ک له ر یه ھه تی موس له ویالیه  ی پکردووه ئاماژه

کانی  مان شاره ر ھه ھه  واته ھات، که پکده)  دیاله و سلمانی رکوک،  ولر، که ھه
  .کانی کوردستانی باشووریشن تی موس، شاره ویالیه
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د له  حمه ر ئه زھه مال مه دکتۆر کهپرۆفیسۆر ناوبانگی کورد،  مژوونووسی به  

: نووس دا ده)لی کورد گه مژووی  لهک  یه ڕه ند الپه چه(رتووکی  ی په)111(ڕه  الپه
  ان بهمی جیھ که یه ڕی شه  لهر  ی به یه و ناوچه موو ئه ک ھه کوردستانی باشوور، وه(
  ).ئیمپراتۆریی فراوانی عوسمانی بوو  شک له ناسرابوو، به) تی موس ویالیه(

 ک یه به تی موس  ویالیه و کوردستان باشووری  ک الیه له ر،  زھه مال مه دکتۆر که  
تی موس یاخود  ویالیه  وه تریشه کی الیه لهنت،  سانیان دادهک یه به  و جوگرافی ی  که یه

ک  یه  تهوا بات، که تی عوسمانی ناوده ئیمپراتۆریه  شک له به  دستان بهباشووری کور
 و کوردستان باشووری کوردستان، مادام باشووری     ر به سه  شاری موس شارکه

تی  ویالیه(میش مادام باشووری کوردستان  کبن، دووه ر یه تی موس ھه ویالیه
ت له به) موسک به ده  شوهھیچ   واته تی عوسمانی، که و و ب  عاره  به  کی نه یهندی پ 

باشووری   زانت که ده  یهڕاستیو  کیش ئه موو الیه ھه.  بووه  هھ  وه تی ئراقه هو ده  به  نه
  شک له به  بۆته  وه کانه تورکه ن الیه له زۆر  به و  داگیرکردن نجامی ئه  لهکوردستان، 

  . تی عوسمانی وه ده
    
کرکوک (رتووکی  ی په)174(  ڕه الپه  د، له حمه ر ئه زھه مال مه ۆر کهپرۆفیسۆر دکت  

شتک زۆرتر  موو ھه له ی  وه ئه: (دا نووسیوتی )میرضالتاریخ وال حکموتوابعھا 
ڕ  گه  نه وک بخه موو ھه ی ھه وه نان بۆ ئه کانی وروژاندو، پای پوه ریتانییه به
ش تی تایبه  به، و  کوردییی  وه ته ی نه وه بزووتنه رکوک له ی که وه پناوی دوورخستنه له
تی  واوی ویالیه ته و رکوک  کهوتی  شخ داوای نه  بوو که وه حمود، ئه شخ مه له

وهڵ  گه کرد، له ی ده- موسخ مه هڕاستستنی  به ندی پحمود به وخۆی ش  
بوون   و کاوربارانه کان له ریتانییه بۆچوونی به مووی به ر ھه ھه  مانه ئه  ، که وه ته سۆڤیه

  ).درابوو ان پنهی ڕگهک  یه شوه ھیچ به   که
ی ناوداری کورد  رکرده د، بۆچوونی سه حمه ر ئه زھه مال مه پرۆفیسۆر دکتۆر که  
تی  واوی ویالیه ته  مر پیوابووه شخی نه  ، که   وه کاته ڕوون دهمان بۆ )حمود شخ مه(

دھۆک، ھه( موس ،ر، موسمانی رکوک،  که ولو خاکی کورد  نیشتمان)  و دیاله سل 
 مر به حمودی نه زنی کوردمان شخ مه ی مه رکرده ی سه و داواکارییه ئه.  بووه
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که  شاره ر دوو ھه کوردستانتیی و  کوردتییی  گه موس، به و رکوک  کهداواکردنی  
  .   نت یه گه تی موس ده واوی ویالیه ته و 

  
  کوردستان له(رتووکی  ی په)6- 5(کانی  ڕه د، له الپه حمه ر ئه زھه مال مه دکتۆر که  

 شونی ستراتیژی کوردستان له: (نووسیوتی) می جیھاندا که ڕی یه کانی شه ساه
دا ھزکی جولنه ناوه تی ڕۆژھهی  رگه ناوجه  و  ئه  ڕامیاری گرنگییری تری  ڕاست

کانی  ساه  ڕو له پش شه له  مه ئه. ڕۆژی کوردستاندوا  به ر رانبه بهبۆ   تانه وه ده
  وت که رکه غدادا ده ری به فه نده مه ھی شه ی پۆژه  لهکی ئاشکرا   یه ڕاده ڕدا به شه
  وه ڕته گه ی ده تاکه ره سه  یه کی دوورو درژی ھه حای خۆی مژوویه ش به ویش به ئه

لک  ست پکردنی دانانی گه بۆ کاتی ده  ، واتهڕابردووی  ده می سه ی دووھه بۆ نیوه
ستی  به مه(  وه به نداوی عاره که  ڕاست به ریای سپی ناوه ستنی ده بۆ به  پۆژه

ه  وه یه م باره ی له وه ئه. ر فه نده مه ھی شه  به ) رسیم ده -  نداوی فارسه که   پویست
کوردستاندا  خاکی  بهبوو  ده  م ھنه ی ئه زۆربه  که  یه وه ابکشرت ئهڕرنجی بۆ  سه
دا )1880( سای  له) لۆڤت کامیرۆن(ی  ره فه نده مه ی شه و پۆژه ئه  ونه به. ڕن تپه
و  ره به  ووه له و موس ببت و ماردین و ی ئورفه ابوو بیار وابوو ناوچهداین
   ). وه نداو درژ بته که غدا و به
کوردستانی   ت به باره دا بۆچوونی خۆی سه رهل ،د حمه ر ئه زھه مال مه دکتۆر که  

  هۆژو پ ناوبراو باسی ئه  بت، کاتک که رده بوونی شاری موس ده
ی  و ھه ئه  کات که ده  وه کات، باسی ئه ده) لۆڤت کامیرۆن(ی  ریه فه نده مه شه
دا - موس و ، ماردین کانی ئورفه شاره  ا بهکوردستاند  به  بوایه ر ده فه نده مه شه
و  کانی موس، ئورفه شارهر  زھه مال مه که دکتۆر  وت که که رده ش ده مه به. ڕت تپه

  .      باسی کردوون  یه مشوه به  زانت، بۆیه ی دهیشاری کوردستان  ماردین به
  
رتووکی  ی په)72-71(کانی  ڕه د، له الپه حمه ر ئه زھه مال مه دکتۆر کهپرۆفیسۆر   
: نووسیوتیموس   ت به باره سه، )می جیھاندا که ڕی یه کانی شه ساه  کوردستان له(
می  وته ندی حه بیانۆی به  ڕو به ستاندنی شه وه  دایه کان گویان نه ئینگلیزه(
موو شونکی ستراتیژی  ھه(کاتی پویستدا  دات له ده ی ڕگه  که  وه ه)مۆدرۆس(

کانی  موو ھزه دانی ھه  وه سته ده ی خۆبهرج مه  می که ھه ندی شازده به  ، وه)بگرن
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ناو   چوونه -   وه ر تورکه سه ماڵ به  دا کردبوو به)میسۆپۆتامیا(  تی عوسمانی له وه ده
ر  ھه  وه و دوای ئه وه ش دوورخسته و ناوه و تورکیان له وه ه- شاری موس

دواڕۆژکی   ی له و نیازه کی کوردستانی باشوور مابوو داگیریانکردن به یه ناوچه
 ئراقدا له   وه ماندته ناوی  بهیانویست  ی ده ته وه و ده شک له به  نه نزیکدا بیانکه

  ).زرنن دایمه
  موسناو شاری   کان چوونه نووست ئینگلیزه ر ده زھه مال مه دکتۆر که  کاتک که  
، بۆمان کی باشووری کوردستان مابوو داگیریانکرد یه ر ناوچه ھه  وه ، دوای ئهو
کانی  گرنگه  شاره له کک  یه  دکتۆری ناوبراو شاری موس به  وت که که رده ده

  . زانت باشووری کوردستان ده
  
رتووکی  ی په)332(ڕه  د، له الپه حمه ر ئه زھه مال مه دکتۆر کهپرۆفیسۆر   
  ھا ناوچه روه ھه: (دا، نووسیوتی)کوردستان في سنوات الحرب العالمیة االولی(

ی  کۆنگره(ی   کۆنگره  ش به تی ئرانی پشکه حکومه  ی که و یاداشته کان له کوردییه
کجار فراوانی  کی یه یه ی کردبوو ناویان ھاتبوو، ئران داوای ناوچه)ئاشتیی پاریس

تا داوای  خۆی، ھه گرته کانی عوسمانی ده کوردییه  واوی ناوچه ی ته نزیکه  کردبوو که
ر  سه  ونه که ندکیان ده ھه  ی دوورتریشی کردبوو، که ناوچه و  موسشاری 

ن  و داواکارییه ت به باره ئیڤانۆڤ، سه. س. پرۆفیسۆر م. فورات ڕووباری ی ئرا
ی  کۆنگره(  هشتتی ک  تی ئرانی بریتیبوون له ی حکومه م داواکارییانه ئه: (ت ده

  ).دابخشنت  ییهو داواکار کو چاوکیش به تاوه ھه  وه تیکرده هڕ) پاریس
 کوردستانتیی و  کوردتیی،  ی پکردووه ر، ئاماژه زھه مال مه ی دکتۆر که وه ئه  

ئران   کات که ده  وه دکتۆری ناوبراو باسی ئه  نت، چونکه یه گه شاری موس ده
داوای  نویاندا له عوسمانی  تی وه ده    ر به سهکانی  کوردییه  واوی ناوچه داوای ته

  کوردیی و شارکی به مال شاری موس  دکتۆر که  واته ، که ی کردووه- موس شاری
. کات باسی ده  یه مشوه به  نت، بۆیه تی عوسمانی داده وه ده  ر به ی سهیکوردستان

  داگیرکردن ڕگای  لهتی موس  ویالیه و کوردستان خاکی   زانین که مووشمان ده ھه
    .تی عوسمانی ر ئیمپراتۆریه سه خرانه  وه کارھنانی ھزه و به
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ی  وه وریابوونه(رتووکی  ی په)20(  ڕه الپه  تحو، له رجیس فه جهمژوونووس   
  ی چاپه)15(  ڕه الپه، و که کوردییه  ی چاپه) 1925- 1900کورد مژوویکی سیاسی 

 رتی به ڕوه بهکی  یه تی موس زاراوه ی ویالیه زاراوه: (نووسیوتی   که بییه عاره
میاریئالوگۆڕی   له ئستاعوسمانی بوو  دا ھیچ جی نابته  ڕا مه . وه نوستا   ئئ

وه   ).کاردنین ی باشووری کوردستان یان کوردستانی ئراق به زارا
باشووری کوردستان   ت به باره تحو، بۆچوونی خۆی سه رجیس فه جه  کاتک که  
کانی  واوی شاره ته  وت که که رده دا بۆمان دهو کانی ئه نو بۆچوونه خات، له رده ده

کوردیی شاری  )  دیاله و سلمانی رکوک،  ولر، که موس، دھۆک، ھه(تی موس  ویالیه
تی موس، کوردستانی  ویالیه  کات که ده  وه ناوبراو باسی ئه  کوردستانین، چونکه و

  . کن ر یه کیان ھهر س ھهباشووری کوردستان  و  ئراق
  
ی کورد مژوویکی سیاسی  وه وریابوونه(رتووکی  رگی په ن جاف، وه سه هح  

دا،  رتووکه و په ی ئه)25- 24(کانی  ڕه الپه  تحو، له رجیس فه ی جه) 1900-1925
  ره ی نووسه زۆر شوندا قسه  مامۆستا له  که  یه وه ئه  پرسی دیکه: (نووسیوتی

 گوایا موس شارکی  جاوربار وا دهو بۆ خۆیشی  وه جوته کان ده به عاره
ر  من ھه....!! بن ی دانیشتوانی عاره و زۆربه ب دروستی کردووه و عاره بییه عاره

و  وه ی کوردستاندا قوت بووه رگه ناو جه له)  بیه عاره(  م شاره ئه  م چۆنه ده  نده وه ئه
ه هندی پوهھیچ  بیه و نه  شارکی عاره  ت نه ت و قه موس قه.  یدا بووه په   کیشی ب

و  نزیکه  وه بیه ی بیابانی عاره ناوچه  له  و شاره ئه  که  یه ھه  نده وه ، ئه یه ھه  وه به عاره
ند  وه بی ره عاره  بۆیه  وه ی جیا بکاته و بیابانه له  ستکی سروشتیش نیه ربه ھیچ به

ڕو مات و  و مه اری ئهو ھه.. کانیان ڕو ماته ڕاندنی مه وه بۆ له  رویان تکردوه
موس   ر بۆیه ھه)... دیار بکر(و ) دیار ربیعه(ک  وه) دیار(گوترا  پی ده  ڕاندنه وه له

بی  عاره) إستیطان(نی  عریب و نیشته کانی کوردستان، تووشی ته ی شاره پش زۆربه
و له  ن  هکی بالی رژمرییه ر ئستا سه گه شدا من دنیام ئه وه ڵ ئه گه م له به. بوو

کان یان  کگرتووه یه  وه ته ژر چاودری نه بکرێ و له  وه نه ن کۆمیسیۆنکی بالیه الیه 
ئستاش ھیچ   وێ که که رده نن، ده و بالیه ) نزیه(تی پاک  وه نوده ڕکخراوکیر  ھه
رکی،  کانی ھه ھۆزه  و له  ی دانیشتوانی موس کوردن%)60(ستی  دا شه سه  ب له نه
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دا  و شاره له  ش که ڵ کوردی دیکه گه ھتد له.. باری، سورچی، مزوری و زرارینز
  ). ن که ده بی قسه عاره  و به ب  عاره  م بوون به ن به ھه
شاری موس   ت به باره ن جاف سه سه رگر حه ر و وه نووسه  ی که سته و ھه ئه  
وه ده نت،  یه گه شاری موس دهو کوردستانتیی  د کوردبوون  سه  د له ، سه ریبی

ی کوردستان  رگه ناو جه  وته که شاری موس ده   پی وایهری ناوبراو  نووسه  چونکه
ه ندی پوهھیچ   و نه بی بووه شارکی عاره  رگیز شاری موس نه رگیزاو ھه و، ھه    ب

ر  س بهشاری مو  که   پی وایهو  کاتدا ئه مان ھه  له.  بووه ھه  وه به ئراق و عاره
ی %)60(  وه مه الی که ش به و ئستاکه وه بکردن بۆته عاره  ختی به شاوی سه

ر  سهرک شاری موس خاکی کورده و  موو پوه ھه به   بۆیه. ی کوردن که دانیشتوانه
  .  باشووری کوردستانه    به
  
  ڕه و الپه ی ب عاره  بهرتووکی ناوبراودا  ی په)81(  ڕه الپه  تحو، له رجیس فه جه  
 له  غدا، که باکووری به  وته که رمی کوردی ده ھه: (نووسیوتی،  که ی کوردییه)95(

   ). تی موس ناسراوه ویالیه  به  وه یهرتی به ڕوه به ڕووی
کانی  واوی شاره و ته  ی موستحو، شار رجیس فه بۆچوونی مژوونووس جه  به  

  کوردستانن، چونکه باشووری    ر به سه و  کوردینی تی موس، شار ویالیه    ر به سه
رمکی  ، مادام ھه رمکی کوردییه تی موس ھه ویالیه  کات که ده  وه به  و ئاماژه ئه

 شاری به ) تی موس ویالیه(  رمه و ھه کانی ئه واوی شاره ته  واته کوردی بت، که
خاکی کوردن کوردستانی و، شاری  وه یشه- موس    .  

  
  ڕه و الپه بی  زمانی عاره  به  که رتووکه پهی )130(  ڕه الپه  تحو، له رجیس فه جه  
باشووری (تی موس  رچوونی ویالیه ده: (نووسیوتیزمانی کوردی،   به) 148(

ریتانیا  بهتی  سه ی ده ناو بازنه  چونه و نسی ره تی فه سه ی ده ه بازنهل) کوردستان
   ).تدا دروستکرد وه ر دوو ده نوان ھه له ی  وره گه کی سیاسیگرفت  هو
  تحو، شاری موس به رجیس فه دا بۆ جارکی تریش مژوونووس جه لره  

باشووری کوردستان   تی موس به و ویالیه ئه  زانت، چونکه شارکی کوردی ده
 و کاربن ورد بهبۆ خاکی ک و ک بن ر یه ھه  که ر دوو ناوه ھه  بات، کاتکیش که ناوده
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،  وه یشه- موس شاری به تی موس  کانی ویالیه واوی شاره ته  واته کسان بن، که یه
  .   باشووری کوردستانن    ر به سهشاری 

  
و  بی  زمانی عاره  به  که رتووکه پهی )178-177(  ڕه الپه  تحول، له رجیس فه جه  

دا، )1919(ئازاری سای  ی نۆزده  له: (زمانی کوردی، نووسیوتی  به) 199(  ڕه الپه
 ی ڕۆژنامهنی  خاوه  کهر،  یده یوسف حه و لی ددین زڕگه یره مامۆستا خهر دوو  ھه
ه باره سهوتارکی دوورو درژیان چوو،  رده شق ده دیمه  له  بوون که )فیدمال(   ت ب

ۆ   کی کراوه یه نامه(ناونیشانی   یی کوردستان نووسیبوو بهخۆ ربه سهپرسی  ب
کا وریابن و  دهکورد   له داوا  که .)یباشوور و ی کوردستان کانی باکوور کورده

م  رجه سه  که ن ی ئازاد کاربکهکوردستانو بۆ   ن خۆیان بکهداوای ئازادی 
ند شونکی  و چه  موسکر،  رپوت، دیاربه تلیس، خه رزڕۆم، وان، به کانی ئه ته ویالیه
   ).ژی نیو کوردی تیادا ده و  ملیۆنس  که  وه گرته تر ده

ری  نووسه ر دوو ھهتحو،  رجیس فه ی مژوونووس جه و نووسینه ئه ی گوره به   
  تی موس به ر، ویالیه یده یوسف حه و لی ددین زڕگه یره ی کوردستان خهئاواڕۆژ

  واته زن، که کوردستانی مه  شک بت له تی موس به زانن، مادام ویالیه کوردستان ده
    ر به سهکوردیی و ، شاری  وه ه-موس شاری به   ته و ویالیه کانی ئه واوی شاره ته

  . باشووری کوردستانن
   

و  بی  زمانی عاره  به  که رتووکه پهی )221- 220(  کانی ڕه الپه  تحول، له رجیس فه جه  
ک  نهن، حمود، شای کوردستا شخ مه: (زمانی کوردی، نووسیوتی  به) 246(  ڕه الپه
 مافی ریتانی بۆی دیاری کردبوو به ری به ی داگیرکه رمه و ھه وایی کردنی ئه رمانه فه

تی  ویالیه  موو باشووری کوردستان واته ھه وایتی رمانه کو فه ، بهزانی خۆی ده
کو به زانی، به مافی خۆی ده ی به موس کی گرنگیی کوردستانی فارسیشش.(  

  کات مر ده حمودی نه بۆچوونی شخ مه  به  تحو، ئاماژه فهرجیس  مژوونووس جه  
خاکی  و  کان شارهواوی  وایی کردنی ته رمانه داوای فه) مر شخی نه(و  ئه  که
مر  شخی نه  خات که رده مان بۆ ده وه ش ئه مه ، ئه ی کردووه)تی موس ویالیه(

کوردیی  شاری به ی ) دیاله و سلمانی رکوک،  ولر، که موس، دھۆک، ھه(کانی  شاره
وهیکوردستان و   .    وه هکات داوایان ده  ، بۆیه ی دانا
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  ڕه و الپه بی  زمانی عاره  به  که رتووکه پهی )259(  ڕه الپه  تحول، له رجیس فه جه  
دا، شخ ))1922ی می سا تشرینی دووه  له: (یتیونووسزمانی کوردی،   به) 285(

ن  خاوه خۆی ناو خۆی به  لهی -شای کوردستانپادناوی ناز مر حمودی نه مه
،  وه یشه- تی موس ویالیه  ئراق به  موو وتی کورداندا له ر ھه سه ت دانا به سه ده
-تی موس ویالیه  ولر له و ھه رکوک  زاکانی که قه  ی که وه ئه  ی کرد ب گودانه مه ئه

   ).و بن ی ئه که ته چی حکومه وێ ملکه انهی ده  بی که رنه زویکیان ده دا ھیچ ئاره
حمودی  کانی شخ مه تحو، بۆچوونه رجیس فه بۆ جارکی تریش مژوونووس جه  
 و  موستی  واوی ویالیه حمود داوای ته شخ مه  ی که وه خات، به رده مرمان بۆ ده نه
تی ئراقی  ھهباشووری خۆر و ڕاست  ناوه  ته توونهو که  که  ی کردووه و شارانه ئه

  ). سرا به غدا و به(کانی  ته ویالیه  بی واته عاره
  
ی کورد مژوویکی سیاسی  وه وریابوونه(رتووکی  رگی په ن جاف، وه سه حه  

ت  باره ڕاوزکدا سه په  ی له)444(  ڕه الپه  تحو، له رجیس فه ی جه) 1900-1925
ی  کانی دیکه شه کو به به  بووه بی نه ت عاره موس قه: (شاری موس، نووسیوتی  به

کی  رژمریه و سه ڕاپرسیر  گه ش ئه ئسته.  کراوه) عریب ته(باشووری کوردستان 
  ).ی کوردن کاندا بکرێ زۆرینه کگرتووه یه  وه ته ژر چاودری نه و له ن  بالیه

ر  سهن جاف، شاری موس شارکی کوردیی و  سه ر حه پی بۆچوونی نووسه به   
د  سه  د له پشتر سه  که ک شاره الیه له   خاکی باشووری کوردستان، چونکه    به

ۆته عاره  شاوی به ڕووی ڕووبهم  ، به شارکی کوردی بووه ،  وه ب کردن ب
ر  گه ، ئه یه زۆرینه  و شاره ی کورد له ش ژماره ئستاکه  و پی وایه کی تریش ئه الیه له

  .  نجام بدرت ئه  نانه کی پاک و بالیه رییهرژم رکاتک سه بتوو ھه
       

کانی  رییه وه بیره(رتووکی  ی په)27- 26(  کانی ڕه الپه  زیز یامولکی له بدولعه عه  
ر  سه وا له باکوور  لهی کوردستان  ناوچه: (دا نووسیوتی)زیز یامولکی بدولعه عه
ی ر بھ سه یش وا لهت خۆرھه  لهو،  پله) 30(باشوور   و له پله) )40ی درژیی بھ

  له و و باکوور گۆلی وان ره سنووری به.  پله) 36(خۆراوا   و له پله) 48(پانیی 
 و نستان رمه ی ئه)ئاڕاڕات( چیای پ) 16.915(رزیی  به  به  وه تیه خۆرھه باکووری
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نستان  رمه ئهی  ناوچه  باکوور که  وو بهڕ. ن کانی باشووریدا ھه دامنه  له) زید بایه(
  گاته و ده وه گرته ده) ن سه حه –ئاشگرد (ی  ھین، قه جده و خۆراوا به ره به

بین  شه(ری  وروبه ی ده)لکیت که(ی  الی جۆگه به  دوایی که). بایبورد(باشووری 
مانان  ی قاره ی النه)درسیم(ی  و ناوچه )زارا(ڕۆین،  دا ده)ساری حه ره قه
تی  الی خۆرھه باشوور به  کاته وودهڕ  وه ه)سیواس(ی ت ۆرھهخ  له. گرێ خۆده له
 و لبیسان ئه ،گورون ر،بگی ره عا ،دورگ ،)رک کچه(ری  وروبه ده و دا دت)القانغ(

ریای  زه  گاته دا ده)یحان جه( ڕووباریئاستی  به و ھ جده نو خۆیدا به ش له عهر مه
) یمورتالک(ناری  ی که وه دوای ئه .ریا ر زه سه  چته دا ده)یاس ئه(نزیکی   له و سپی

  کاته رووده و ڕێ په دا تده)گاورتاغی(اشووری الی ب به) ییاس(  ، نزیک به وه گرته ده
ی  ی ناوچه)کیلیس(ری  وروبه الی ده وه به) ئیسالحییه( باشووری  له. ت خۆرھه

  وه باشووره  له .ن گه دهک یه  بهدا )فورات( ڕووباریڵ  گه ، لهڕوات و دهدا )جرابلوس(
ری  وروبه ، دهو تورکیا و سوریا دتشانی دامنی چیاکانی سنووری ئستای  شانبه
 و نگال  شهچیای   وه یشه)یبین نوسه( باشووری  له و مردین ،ڕڕان حه ک،ج بیره

به  خای له ) گو(باشووری موس نزیکی   له.  وه گرته ی کوردانی ئزیدی ده ناوچه
) مرین حه -سوور  کوهچیای (و تا ) دیجله(  گاته دا ده و دیجله وره یشتنی زی گه گهک یه 

ی چیای  ئاستی زنجیره دوایی به. ڕوات ده  که هڕووبارباشوور ھاوشانی   روو به
ک  یه ب له عاره کورد وکانی  وه ته جی نه ی نیشته ناوچه  که )مرین حه(سوور  کوه

) سیروان(  دیاله ڕووباریو  وه گرته ری تووزخورماتوو ده وروبه ه، د وه کاته جیاده
 خوارووی  ، لهو ھ جده خۆراوادا به  له) ھربانو هش(بان  ھره شه و بێ ده
  که) دیزفوول(ی  ناوچه  لهئران  –دامنی چیاکانی سنووری ئراق   دا دته)لی نده مه(

  وه خۆراوایه الی لهھواز  رو ئه شووشته  که. گرێ خۆده باشووری چیاکانی لوڕستان له
ر  نده به(خۆراوای   له. سرا نداوی به که  گاته ده) ر دیالم نده به(ی  ناوچه  لهھ،  جده به

شقایی  ی قه ناوچه و بورێ ده  وه ته الی خۆرھه لهری شیراز  وروبه ، ده)بووشیر
منه  و، به وه بته و باکوور ده هر به  وه ه)ھان سفه ئه(خۆراوای   له.  وه گرته ده کانی  دا

ه ، نزیک و خۆی   گرته ده) رد برووجه(و )مئاباد خوڕه(دا ) وزرده کوه(ی  زنجیره ب
  له –ی ئستا )دان مه ھه(شاری   واته –ختی کۆنی میدیا  ی پته)کباتان ئه( ی ناوچه 

) 11.830(رزیی  به  ۆراوا بهو خ ره به  ووه و له)واومیاند(بۆ   وه ه)بیجاڕ(تی  خۆرھه
  که). ورم(الی گۆمی   گاته تا ده  وه بته درژ ده) شاھان کوه( باشووری  لهتر  مه
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و باکوور  ره به  وه)ورم- ئییهزا ڕه(الی  ب، به ت ده ی باشووری کوردستان ره نیوه له
ی ) سهک ره قه(و )ماکۆ(و )قوتوور(و )خۆی(ری  وروبه ده  ، بهو رخ چه رده وه

ی  فراوانه  مینه م زه تا ئه وه ئه. نستان رمه سنووری ئه  گاته دا ده)زید بایه(تی  خۆرھه
و  ، له ر شاخاویی دروستکردووه رتاسه کی سه یه ناوچه  له  تی نزیک که خۆرھه

  ن که و کوردانه مۆ ئه وتوون تا ئه رکه کانی ده مرۆڤه  که  وه ی مژووی درینه هڕۆژ
وه و ژادن نه) ئاری(    ). نیشتمانی باپیرانی خۆیانیان پکھنا

ی  وره زیز یامولکی بۆ کوردستانی گه بدولعه عه  ی که یه و پناسه ئه ی گوره به   
  ناو سنووری باشووری کوردستان، کاتک که  وته که ، شاری موس ده کشاوه

ری نابراو سنووری  هنووس  .کات دیاری ده  وه باشووره الی لهسنووری کوردستان 
و، دواتر  سوریا دنت تورکیا ودامنی چیاکانی سنووری   له  وره کوردستانی گه

باشووری   ، دواتریش له ی کوردانی ئزیدی ناوچه و نگال  شهو  ره به  وه کاته شۆڕی ده
 ده مه ڕوات، به ده) مرین چیای حه( و  ڕووهموس ته که ش شاری موسو   و نا

شاری موس   ی یامولکی که پناسه ی گوره به   ستان، چونکهی کوردوروسن
  ی که سنووریه  و ھه باکووری ئه  وته که تر ده کیلۆمه) 110(ی  نزیکهندین  چه به

  .    ر بۆ کوردستانی کشاوه نووسه
   

ز زی بدولعه کانی عه رییه وه بیره(رتووکی  ی په)33(  ڕه الپه  زیز یامولکی، له بدولعه عه  
نگی جیھانی  م جه که پش یه: (دا، نووسیوتی)کوردانی تورکیا(تی  بابه  دا، له)یامولکی

م دوای  شکرابوو، به ئراندا دابه تورکیا وکانی  ته حکومه نوان له کاتک کوردستان 
به ) قارس(ری  وروبه ده  کوردنشین له گرنگییکی  یه دا ناوچه)1921(نگ سای  جه

ی دۆزی موس  وه ر ئه به له. ر تورکیا سه  خرایه) برست لیتوفیسک(ی  یماننامه په پی 
شکی تورکیا بوو،  به  ک که یه ناوچه  وپیه ، به وه کالیی کرایه کاندا یه ڵ ئینگلیزه گه له

   ).و لیواکانی باکووری ئراقیان ل پکھنرا وه جیاکرایه
تی  ویالیه  نه  لمنت که یسه کات، ده زیز یامولکی باسی ده بدولعه دا عه ی لره وه ئه  

  وه به عاره  به و  ئراقکیان به  یهندی پوهشاری موس ھیچ  ھا نه  روه موس ھه
نگی  تی موس تا کۆتایی جه ویالیه   پی وایهری ناوبراو  نووسه  ، چونکه هبوو نه
  نییه  کیش شاردراوه الیه ھیچ  لهتی عوسمانی،  وه ده  له  شک بووه می جیھانی به که یه
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تی موس  ویالیهواوی  تهوه  داگیرکردنه المارو په ی ڕگهله کان  چۆن عوسمانییه  که
     .  یان که ته وه ده  شک له به  به  یان کردووه)باشووری کوردستان(

  
زیز  بدولعه کانی عه رییه وه بیره(رتووکی  ی په)35(   ڕه الپه  زیز یامولکی له بدولعه عه  
کانی  جگیره  نو دانیشتوانه له: (نووسیوتیشاری موس   ت به باره سه ،دا)امولکیی

ژادی  ، نه ناری دیجله که و  موسوروپشتی شاری  ده  ر له داو، ھه- تی موس ویالیه
و گوندکی  شارۆچکه ھیچ  لهب،  رشاندا نه و په گوندکی کاول ند چه  لهب  عاره
 و  موس  له) طي(ب، خی  کانی عاره ره کۆچه  خه  هل.  ج نییه دا نیشته دیکه

و   ری موس وروبه ده  ریش له ممه خی جبوورو شه ر دوو ھه کر و دیاربه
   ). نییه  وه ته م ویالیه ندییان به پوه و و نائارامیدانۆھاتوچ  له) زوور دره(

کی تری  یه گه به ک الیه  له،  ی پکردووه زیز یامولکی ئاماژه بدولعه عه  کهی  وه ئه  
  وه تریشه کی الیه لهنت،  یه گه ی بوونی شاری موس دهیکوردستان و کوردبوون 

ه یهندی پوهتی موس ھیچ  ویالیه  نه شار و  نه  خات که رده مان بۆ ده وه ئه   کیان ب
اندن ناوی لک به  ی که و داگیرکردنه ئه ڕگای  لهکو  ، به وهبو هھ  وه و ئراقه ب  عاره

ی تری باشووری کوردستان  شارۆچکه شار وندین  چه و  موسن، شاری  به ده
  . کرانب عاره  بهزۆر  به
   

زیز  بدولعه کانی عه رییه وه بیره(رتووکی  ی په)36(   ڕه الپه  زیز یامولکی له بدولعه عه  
تانی  وه ده ریف پاشاو داوای کانی شه داواکارییه  موس به: (دا نووسیوتی)یامولکی

کانی  باسه له) تی موس ویالیه(  ته م ویالیه ئه.  وه ته ئراق جیاکراوه  یمان له ھاوپه
ڤره(ی  یماننامه په ک به گه له  هو  کوردستانهزراندنی  ی دامه باره دا له) سراق له نددا  لئ 

وه و بنچینه وه ته جیابووه    ). ی باشووری کوردستانی پکھنا
  نت که یه گه ده  وه دا نووسیوتی، ئه وه ره سه  زیز یامولکی له بدولعه عه  هی ک وه ئه  

خاکی   له  شکه به و  کوردهنیشتمانی   وه کانیه شاره واوی ته به تی موس  ویالیه
  جیا له ندان به ریف پاشای خه کانی شه داواکارییه پی به  ک الیه له   ، چونکه کوردستان

 ی گوره به  و کان یمانه ر داواکردنی ھاوپه سه له  وه تریشه کی الیه له،  ئراق باسکراوه
ڤره(یمانی  په راق باسی کراوه  جیا له ش به) سموو  ھه  بوو که وه رئه به ش له مه ، ئه ئ

مکدا  رده سه و  کات ھیچ  له) باشووری کوردستان(تی موس  یانزانی ویالیه ک ده الیه
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 و خاک واوی  ته  وت که که رده بۆمان ده  واته ئراق، کهتی  وه ده  له  بووه شک نه به
نیشتمانی   شکن له ، به وه یشه- شاری موس  تی موس به ویالیه    ر به سهکانی  شاره

  . خاکی کوردستان کورد و
  
کانی  هڕین ڕاپه و کوردستان (رتووکی  ی په)41(  ڕه زیز یامولکی، له الپه بدولعه عه  

 غدا و به) 1394( سای  له) نگ یموور له ته(ی  وه پاش ئه: (نووسیوتی دا،)کورد
له  و وتبووه رێ اکوور بۆ کوردستان کهتکوپک دابوو، رووبه ب واوی ته به تکریتی 

و  وه  ھشتبوه ساخی نه  سکی به که  زیره ری جه وروبه ده و  موس ولر و ھه
   ).ن کوژی کردبوو کۆمه

ی یکوردستان کوردیی و شارکی به یامولکی، شاری موس زیز  بدولعه عه  
ۆ  ر ده ته نگی ته یموور له ی ته که شکر کشیه باسی له  بات، کاتک که ناوده کات ب
و  و کوردستان ھاتووه ره نگ به یموور له ته  کات که ده  وه و، باسی ئه که ناوچه

  زیره جه ولر و ھه ، کانی موس دانیشتوانی شاره کوشتارکی ئجگار زۆری له
 شاری به ی تریش  که شاره ر دوو ھه و  موسیامولکی شاری   واته ، که کردووه

   .کردوونکوردستانی ئاوا باسی   زانت، بۆیه کوردستان ده    ر به سهکوردیی و 
  
 صفحات من تأریخ الکورد و(رتووکی  ی په)97(  ڕه الپه  حازم ھاجانی، له  

 خالصة تأریخ الکورد و(رتووکی  ی په)10(  ڕه الپه  به ستنی تبهپش به داو، )کوردستان
ی  ناوچه: (گ، نووسیوتی گی به مین زه د ئه مه محه کوردری  ی نووسه)کوردستان

تی  ک پاشایه یه له )1878 -1877( ڕوسیا و تورکی ی )قرم ڕی شه  لهر  کوردستان به
م  ، به وه گرته ی ده)و موس زید هکاری، بای وان، ھه(کانی  ته ویالیه  ھات که پکده

   ).رزڕۆم ر ئه سه  و خرایه وه سک کرایه رته کوردستان به  نگه و جه دوای ئه
ه  که یه ، ئاماژه کی باسی کردووه مین زه د ئه مه مژوونووسی کورد محه  ی که وه ئه     ب

  وه سی ئهناوبراو با  شاری موس، چونکه و ت  ویالیه کوردستانتیی و  کوردتیی
  له  شک بووه بهر  ھهتی موس  میش ویالیه ھه ی نۆزده ده تاکۆتایی سه  کات که ده

کوردستان     ر به سهتی موس  واوی ویالیه میش تهی کوردستان، مادا تی ناوچه پاشایه
م  به.  خاکی کورد بووه  له و کوردستان   شک له شاری موسیش به  واته بووبت، که

وهڕوویتورکیا  ا وڕوسی نوان له دا  نۆزده ی ده سه  له  نگی قرم که جه به ت باره سه ،  دا
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  ی  ڕژهد) 30.3.1856تا  28.2.1853( نوان له  ویکیپیدیاکانی  زانیارییه ی گوره به 
        .  ی پداوه کی ئاماژه مین زه د ئه مه مژوونووس محه دا وه ره سه له کو  ک وه کشاوه، نه

    
 کورد وکی مژووی  یه کورته(رتووکی  ی په)112(  ڕه الپه  کی، له مین زه د ئه مه حهم  

 سای  لهدین بوو،  دره به  که) احباڕ(رۆکی ھۆزی کوردی  سه: (ت دا ده)کوردستان
دا  وکاته له. کی توندی نواند رگرییه غۆل، به شکری مه له  به ر رانبه بهی کۆچیدا، )712(

 برا، له ده ڕوه ، به وه غۆله کانی مه میره ن الیه له کی سروشتی،  یه شوه وتانی کورد، به
  ).کشا  ی  ڕژهدڕو شۆڕ، زۆر  موس، شه ولر و ھهکو  ندێ جگای وه ھه 

ر  سهکوردیی و ولر دوو شاری  ھه و  موسکانی  شاره کی مین زه ئهبۆچوونی   به  
  لهکی  مین زه د ئه مه داری کورد محهمژوونووسی ناو  ، چونکه کوردستانن    به

وتی   شک له به  ولری به ھه و  موسشاری  ر دوو ھهنیشتمانی کورد،  باسکردنی
  .        کوردان ناوبردووه

  
 کورد وکی مژووی  یه کورته(رتووکی  ی په)114(  ڕه الپه  کی، له مین زه د ئه مه محه  

دوای  له دا، )ز1397/ک796(ری  فه سه  له نگ یموری له ته: (ت دا ده)کوردستان
  کردهڕوویر موسدا  سه تکریت، به غدا و بهکاولکردنی  و رداگرتن سه ست به ده

وای  رمانه فه ،)لی عه(ولر  وای ھه رمانه فه: کو کانی کورد، وه میره و کوردستان 
، )یر سلمانم ئه(کف ن سه وای حه رمانه فه،  کوردی) دین میر عزه ئه(  یرهز جه
  دا، به)ن ئارزه( و  موسوای  رمانه ڵ فه گه ، له)تاھیرالدین(وای ماردین  رمانه فه

یان  و پشنیاری گوایه وه پیریه کانیان، چوون به ئومدی پارزگاریکردنی وته
  کردهڕووی  ووه نگ له یمور له ته و ڕاستپا ڕی شه  لهخۆیان    یه م بیرۆکه به، وکرد
   ).جھشت به  هو  کوردستانهر  سه بهالدین میرانشاھی کوڕی  الل جه ب، ه حه
و کوردستانتیی ،  کی باسیکردووه مین زه د ئه مه مژوونووس محه  ی که وه ئه  

به مژوونووسی ناوبراو شاری موس   نت، چونکه یه گه شاری موس ده  کوردتیی
باسی ھاتنی   نت، کاتک که کوردان داده یوت  لهشک  به  به کوردستانیی و شارکی 

کاندا باسی میری  کورده  میره باسی  له، و کوردستان کات بۆ  نگ ده یموری له ته
ک له کو یه یش وه- موسکات کوردستان ده    ر به سهکانی  میره  ک .  
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ت تأریخ الدول واالمارا(رتووکی  ی په)198(  ڕه الپه  کی، له مین زه د ئه مه محه  
وای کۆچی دوایی  دا، ھه یه و ماوه له: (دا، نووسیوتی)الکوردیة في العھد االسالمي

) باشووری کوردستان(  زیره جه و  موسوای  رمانه فه) ددین غازی یفه شاه سه(
ه) ر ی ئیبن عومه زیره جه(بوو شاری ڕایسپارد  مردنیدا ر له که به  وه بوبووه   بدرت ب

و،  )لدین کشک ناسرئه(بۆ ) میدی لحه قر ئه عه(، شاری و ڕیی کو)ر نگه شاه سه(
ددین  عزه(  ی دایه-موس و  زیره جه    ر به سهکانی تری  شارۆچکه شار وھا  روه ھه
ی )577(ی سای ب جه ڕهی )25(  ک له یه بوو دوای ماوه وه ی کوڕی، ئه)سعود مه

ی  که کۆچکردنه  هر ل ویش به کۆچی دواییکردو، ئه) شاه ئیسماعیل(کۆچیدا 
ی )سنجار(  ویش به ئه  که) سعود ددین مه عزه(  بدرت به) ب له حه(  بوو کهڕایسپارد

  ).ی کۆچی587می سای  ڕه ی موحه)13(  لدینی برای له ڵ عیمادئه گه له  وه گۆڕییه
باشووری   له  شکی گرنگه کی، شاری موس به مین زه د ئه مه بۆچوونی محه  به  

) ددین غازی یفه شاه سه(باسی مردنی   مژوونووسی ناوبراو له  چونکهکوردستان، 
باشووری کوردستان ناوی   شک له به  به  بووه  زیره جه و  موسوای  رمانه فه  که

نو  له)  زیره جه و  موس(  و دوو شاره ئه  نت که یه گه ده  وه ش ئه مه ، ئه بردووه
کی باسی  مین زه د ئه مه ش محه وه ڕای ئه ره سه. سنووری باشووری کوردستانن

ددین،  یفه ن کوڕی میر سه سه سوتان حوسن کوڕی میر حه  که  شی کردووه وه ئه
دینان، بۆ ماوه  تی کردنی وایه رمانه له فه  جگه ی چوار سایش  میرنشینی با

 تانتیی وکوردسک بۆ  یه  ئاماژه  بته ش ده مه ، ئه ی کردووه-تی موس وایه رمانه فه
 .        و شاره ی ئهتیکورد

  
کوردستان و ئیستراتژی (رتووکی  ی په)7(  ڕه الپه  نی، له ده ر حوسنی مه نووسه  
کوردستان : (نووسیوتی ، )11(  ڕه الپه  وتۆته که  مدا چاپی دووه  له  ، کهدا)تان وه ده
 ڕگای  بهمیان، کوردستان  که یه:  یه نی ژنۆپۆلیتیکیشی ھه گمه ده و وتکی تاک که هھ

میان  دووھه.  وه خاته وک ده وروپا ئهری ئاسیاو  ئاسن دا دوو کیشوه و ماشن
ۆ  ڕگایقین کاتی خۆی  خانه و رکوک  که،  وتی موس ، کانگاکانی پپیتی نه وته نه ب
دا )ڕووباروتی نو دوو (  تی ناسیۆنالی ئراق له وه ریتانیا خۆشکرد ده به
  ). زرن مهداب
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شارکی  نی، شاری موس  ده ری کورد حوسنی مه بۆچوونی نووسه  به  
له ، وتیکی کوردستاندا ی جیۆپۆله وته که باسکردنی ھه  و له ئه  ، چونکه کوردستانییه

  کات له رکوک ده که و  موسوتی  باسی کانگاکانی نه  وته نه  مدا که دووه خای 
 و  موسکانی  شاره  له ک ر یه ھه نی ده حوسنی مه  اتهو کوردستاندا، کهباشووری 

  .     نت شاری کوردستانی داده  رکوک به که
  
کوردستان و ئیستراتژی (رتووکی  ی په)15(  ڕه الپه  نی، له ده حوسنی مه ر نووسه  
تانی کوردس: (نووسیوتی ، )18(  ڕه الپه  وتۆته که  مدا چاپی دووه  له  ، کهدا)تان وه ده

  له  زندا، که کی کوردستانی مه یه خشه نه  ھا له روه ھه، )پارزگا پکدت) 5(  ئراق له
ولر، موس،  ھه( :پنج پارزگای باشووری کوردستان  وه دا بویکردۆته)14(  ڕه الپه
دا  شه و به ئه کۆتایی  له  که خشه نه).  خۆ گرتووه ی له)سلمانی و دھۆک رکوک،  که

   . دانراوه
  ت به باره کانی خۆی سه ڕوونی بۆچوونه نی به ده ر حوسنی مه دا نووسه لره  

کوردستانی   پی وایه ک الیه له ، نابراو  ربیوه کوردستانی بوونی شاری موس ده
  وه تریشه کی الیه له، و پکدت پنج پارزگا   له) باشووری کوردستان(  ئراق

ولر، موس،  ھه(کانی  شاره  که  وه نی بوکردۆتهز کی کوردستانی مه یه خشه نه
شاری   به  و شارانه ئه  واته دان، که یه خشه و نه نو ئه له) سلمانی و دھۆک رکوک،  که
  .    نت باشووری کوردستان داده    ر به سه
  
کوردستان و (رتووکی  ی په)209-208(کانی  ڕه الپه  نی، له ده حوسنی مه  

: نووسیوتی ،)213(  ڕه الپه  وتۆته چاپی نودا که  له  ، کهدا)تان وه هئیستراتژی د
  ویست جی پی خۆیان له یانه ستکی ئیستراتژیک ده به مه  کان به ییهوروپا ئه(

  :ریک بوون خه  دوو ڕگاوه دری خۆیان، له ژرچاوه  نه و بیخه وه نه کوردستاندا بکه
رنجی  ی تدابوو، سه له جۆری فه ینزاو ئایینی جۆراوکوردستان ئا  چونکه: میان که یه
 ن الیه له کان  ، میسیۆنرهڕاکشابووکانی بۆالی خۆی  له فه  یه ئایینی  ه)میسیۆنر(

ده رده به کراو، توانای دارایی باشیان له کانیان پشتیوانیان لده ته حکومه نرا،  ست دا
رزڕۆم،  کو موس، ئه کوردستان وهکانی  ئیستراتژییه  شاره له کان  ه)میسیۆنر(
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زراندبوو،  یان دامه بنکه  لک شونی دیکه گه و ورم کر، خارپوت، وان، سیرت،  دیاربه
  .موس دانابوو  ھزیان له به  ره ی ھه م بنکه به

تی  وه ده. کانی کوردستان بوو گرینگه  شاره له   زراندنی کۆنسولخانه دامه  :م دووھه
ماکۆ،  و س، کرماشان، ورم، خۆی، سابغرزڕۆم، مو ئه کانی شاره  له ڕوسیا

موس   مانیاش له ئه کر و دیاربه و  موس، وان،  رزڕۆم ئه  ریتانیا له به
   ). یان کردبۆوه کۆنسولخانه

    ر به سه  گرنگیی  س شارکی ستراتیژینی، شاری مو ده بۆچوونی حوسنی مه  به  
کان بۆ کوردستان باسی  ھاتنی مسیۆنره باسی  له ک الیه له و  ئه  ، چونکه کوردستانه

   پی وایهر  نووسه  واته ، که  داناوهشاری موس  کییان له ره ی سه بنکه  کات که ده  وه ئه
ی  وه کردنه باسی  لهوه  تریشه کی الیه له،  کوردستانییهکوردیی و شارکی   و شاره ئه

 ریتانیا و به، ڕوسیا  کات که ده  وه تاندا، باسی ئهکوردس  کانی بیانی له کۆنسۆلخانه
وتی  ر س ھه،  وه یان کردۆته کانی کوردستاندا کۆنسۆلخانه گرنگه  شاره له مانیا  ئه

نی  ده حوسنی مه  واته ، که بووه یان ھه موس کۆنسۆلخانه شاری  لهناوبراویش 
 ک یه به شاری موست کانی کوردستان ده گرنگه و ییستراتیژ  شاره  له کزان   .       

  
کوردستان و ئیستراتژی (رتووکی  ی په)248(  ڕه الپه  نی، له ده حوسنی مه  
ئینگلیس زۆر : (نووسیوتی  ،)254(  ڕه الپه  وتۆته چاپی نودا که  له  ، کهدا)تان وه ده

ندی  مه وه ده  ره شی ھه به  تی موس که ڕدا ویالیه ی شه نگه جه  له  کانه زیره
بوو خۆی  نه  وه رداگرتبوو، ئیتر پویستی به سه ستی به کوردستانی عوسمانی بوو ده

  له خۆ ربه سهر کوردستانی  گه ئه. ماندوو بکات  هو  کوردستانهی  که ژاره ھه  شه به  به
 –کوردستانی ئراق  –تی موس  کانی ویالیه قامگیر ببا، بگومان کورده باکووردا سه

ڵ  گه یان له وه کگرتنه داوای یه)  سڤره(یمانی  کانی په بیاره پی به ،  وه مانه ده گ نهن بده
تی  ستدانی ویالیه ده له. بوو ڕاستر  شی ھه که وانه پچه. کرد تی کوردستان ده حکومه

شتکی  ر رانبه به  ک له یه شوه ھیچ به بوو،   وره موس بۆ ئینگلیز زیانکی زۆر گه
   ).کرد ده ی نهست ڕادهداو خۆی  ده نهوادا ملی 

  وه کاته ده  ند باره نی، بۆچوونی خۆی چه ده ر حوسنی مه نووسه دا وه ره سه له   
 تی موس به ری ناوبراو ویالیه ر کوردستانی بوونی شاری موس، نووسه سه له
به موس تی  ویالیه  واته زانت، که شی کوردستانی عوسمانی ده ندترین به مه وه ده 
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دا له   وه کانیه شاره واوی ته  ، شاری  که ته ندی ویالیه به کو مه شاری موس وه نویان
  .    بووه نه  وه ئراقه  به و ب  عاره  کیان به یهندی پوهھیچ  و نین کوردستا کوردیی و

  
و (رتووکی  په ی )351-350(کانی  ڕه الپه  نی، له ده ر حوسنی مه نووسه   کوردستان 

تی موس یان  کیی ویالیه ره رانی سه داواکه: (دا نووسیوتی)تان وه ئیستراتژی ده
 سای  لهموو ھزو توانایان  ھه. ئینگلیس بوون و  تورککوردستانی خواروو، 

! رجۆخین ی سه ھیوای واده به ردوو ال ھهکار خستبوو و  ا وهڕی زایینی )1922(
   ).کرد یان پده ، کایهو گرت  رده وه حمود تیی شخ مه سایه که  کیان له که
نی، شاری موس  ده ری کورد حوسنی مه کانی نووسه بۆچوونه ی گوره به   

و  نووسه  ، چونکه باشووری کوردستانه    ر به سهکوردیی و شارکی  ری ناوبرا
ر  کیان ھهر دوو ھه  واته بات، که باشووری کوردستان ناوده  تی موس به ویالیه

 بن وک  ر یه باشووری کوردستان ھه و  موستی  مادامیش ویالیه. کسانن و یه کن یه
ی - شاری موس  تی موس به کانی ویالیه واوی شاره ته  واته بت، که جیاوازییان نه

  . باشووری کوردستانن    ر به سهکوردیی و ش، شاری  که ته ختی ویالیه ندو پایته به مه
  
  قیاده –رتری پشووی پارتی کۆمۆنیستی ئراق لحاج، سک زیز ئه دکتۆر عه  

دا، )القضیة الکوردیة( ناوی  بهی خۆیدا  که رتووکه ی په)31(  ڕه الپه  المرکزیة، له
ی  کان بانگشه تورکه: (ت دهتی موسدا،  ویالیه سنووریدیاریکردنی   هت ب باره سه

قیان ده ندارتی ناوچه خاوه برا،  تی موس ناوده ویالیه  به  کرد، که ی باکووری ئرا
ولر،  وا، ھه ینه نه  پارزگاکانی باکووری ئستاکه) 5(ر  ھه  تی موس واته ویالیه

   ).سلمانی و رکوک  کهدھۆک، 
    ر به سه  واوی شارکه ته به لحاج، شاری موس  زیز ئه بۆچوونی دکتۆر عه  به  

تی  ویالیه    ر به سهشارکی  کو و شاری موس وه هئ  باشووری کوردستان، چونکه
 و  ئراقباکووری   که ینزان کیش ده موو الیه ھه. بات دهموس یان باکووری ئراق ناو

بری  کاردن له ب به شۆڤینیستانی عاره ن الیه له ن  کوردستانی ئراق، دوو زاراوه
  .  یان باشووری کوردستان  ی موست ویالیه

  



901 شاری موس  ییکوردستانتمژووی                                                 

جنوب کوردستان في (رتووکی  په ی )84(  ڕه له الپه فید، ر شخ ساالری حه پارزه  
مان كوردستان  كه تهĆم پكرد وال ك ئاماژه وه: (دا، نووسیوتی)موازین السیاسة الدولیة

م  Ćال به  -  وه بۆته ئراقكانی  كه دوای یه  ك له یه  ته كانی حكومه وته سوكه دووچاری ھه
ك  وه  وتووه كانی  یاكه ر سنووره سه ندی  باشووری كوردستان ھشتا له ڕمه باوه

) 36(رفراوانكردنی ھی ئاسمانی  به  تر به یان كیلۆمه دووری ده  له  شكی پاشماوه به
ی پ  وه ت دی باشووری كوردستان یان ئه باره كرت، سه ج ده جیه)  34(بۆ 
زاو  قه  به و ین ق خانهركوك،  ، كه كانی موس ر شاره سه تی موس  به وترت ویالیه ده

   ). وتن ی نه رچاوه سه  كرت، كه شده دابه  که ته ی ویالیه كانی دیکه ناحیه
فید، شاری موس  ر شخ ساالری حه ی پارزه که پکردنه ئاماژه ی گوره به   

ری  نووسه  کهنو سنووری باشووری کوردستان، چون  وته که ده کوردییه وشارکی 
شاری   نیا به ک ته هقین ن خانه و رکوک  که ، ی موسکان هشار  ک له ر یه ھهناوبراو 

ر س شاری  کو ھه نت، بهزا باشووری کوردستان دهخاکی     ر به سهکوردیی و 
   .نت دی باشووری کوردستان داده  پکراو به ئاماژه

   
ان في جنوب کوردست(رتووکی  په ی )181(  ڕه فید، له الپه ر شخ ساالری حه پارزه  

تی  ویالیه(ی باشووری کوردستان  پوانه: (دا، نووسیوتی)موازین السیاسة الدولیة
کی  یه گوندو ژماره) 4600(و  یه تری چوارگۆشه زار کیلۆمه ھه) 91(ی  نزیکه) موس

 ولر و ھهرکوک، سلمانی،  موس، که(ی   وره زاو پنج شاری گه و قه ناحیه  زۆر له
 ).بت دهس  کهی دانیشتوانیان پنج ملیۆن  ژماره  که خۆی،  گرته ده) دھۆک

 کوردستانتیی و  کوردتیی،  فید باسیکردووه ر شخ ساالری حه پارزه  ی که وه ئه  
کانی  بۆچوونه   ڕاشکاوانهر زۆر  نووسه  نت، چونکه یه گه شاری موس دهواوی  ته

  پنج شاره  له کک یه به   ارهو ش ، ئهو بت  رده دهشاری موس   ت به باره خۆی سه
   .نت ی باشووری کوردستان داده که وره گه
   

جنوب (رتووکی  په ی )339-338(  کانی ڕه فید، له الپه ر شخ ساالری حه پارزه  
  لهوت  ی نه وه دوای دۆزینه: (دا، نووسیوتی)کوردستان في موازین السیاسة الدولیة

کانی  شاره  تی موس که یویست ویالیه ریتانیا نه تی به کوردستان، حکومه باشووری
زراوی  دامه  شانشینی تازه  خۆی به  گرته ی ده)موس و رکوک  کهولر،  سلمانی، ھه(
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بوون،  دا ھه و شارانه له  ی که وته و نه مھنانی ئه رھه پناوی به ئراق بلکنی، له
خشی، پشتریش  لی کورد به گه  هتکی کوردی ب زراندنی حکومه مافی دامه  وه رئه به له

وه ریتانیا بیاری به تی به حکومه ھۆی  ی دابوو به که ته کانی تری ویالیه شه بردنی به ڕ
فید  حمودی حه شخ مه ڕاوژکاری مان کاتدا ھه  له  ریتانی که ربازی به سه حاکمکی

پنرا، ماندتی  اق سهئر  ر سه به) ئینتیداب(دوو ماندت   یه مشوه سلمانی، به  بوو له
  تی سلمانی که ر حکومه سه م به ماندتی دووه غدا و بهتی  ر حکومه سه م به که یه

ریتانیا  تی به حکومه  ی که وکاته م ئه وام بوو، به رده به) 1925(کو سای  تاوه
د، دا مۆرکر(I.P.C)وتی ئراقی  ڵ کۆمپانیای نه گه وتی له مھنانی نه رھه ستی به گربه

و لکاندنی  فید حمودی حه تی شخ مه نی حکومهڕوخاندھۆی   بووه  سته و گربه ئه
  ). وه رجکی دیاریکراوه ند مه چه ی گوره به شانشینی ئراق  تی موس به ویالیه

کانی خۆی  بۆچوونه ئاشکرا  بهو   ڕاشکاوانهفید،  ر شخ ساالری حه دیسان پارزه  
باشووری خاکی     ر به سهکوردیی و  شارکی ه بشاری موس  و بت  رده ده

 واوی ته به تی موس  ھا ھۆکاری لکاندنی ویالیه روه ھه. نت کوردستان داده
ئراقی تی  وه ده  بات به نیشتمانی کورد ناویان ده و خاک   به  که  وه کانییه شاره
  وه ئه.  وه ستته به وت ده نه  تی موس به ندی ویالیه مه وه و ده  وه ، بۆ دۆزینه وه بییه عاره
تی  جار ناوی ویالیه) 78(ی خۆیدا  رتووکه و په ری ناوبراو له نووسه  ی که وه له  جگه

گه ش به مه ئه  ، که باشووری کوردستان بردووه  ی به- موس تییبۆ   که یهو  کورد 
،  وه یشه- ی موسشار  به  تی موس ویالیه    ر به سهکانی  واوی شاره کوردستانتیی ته

 و  موستی  ویالیه  ک له ریه ھه   وه ته ڕوون کراوه  مه پشتریش ئه  ت که تایبه به
باشووری   خاکی کورد که و  نیشتمانباشووری کوردستان دووناوی جوگرافین بۆ 

  . کاردن به  کوردستانه
  
جیب  نووس فازڵ نه نامهڕۆژ ن الیه له   کدا که یه دیمانه  فید، له ر ساالر حه پارزه  

  لهرکوک  که(ژر ناوی  یامنر له په ڕی ماپه  لهدا )20.3.2005( ڕۆژیله و  سازدراوه
یان  خشه نه  وروپی ئهرانی  یاسادانه  که  دایه  کوردییه  ته و حکومه ئه سنووری
ایا ئ: (می پرسیاری وه  له.  وه ته ، بوکراوه)دوت فید ده شخ ساالری حه...  بۆکشاوه

تا   ی که و ناوچانه ئه و رکوک  که  ش بکات له ، کورد ببه یدایه خشه نه  ریکا له مه ئه
وه  وه ته ڕاونه گه ئستا نه ه نه: (ت دا، شخ ساالر ده)رمی کوردستان؟ شی ھه با  خر، ب
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ھا  روه ھه). کوردستان  به  وه بنه قین ده خانه و  موس ،نگال شه ،رکوک کهبۆچوونی من  
  له  شکه یان به  ی کوردستاندایه خشه نه  شاری موس له: می پرسیاری وه  له

 بیش به و عاره ی کوردستاندایه خشه  نه  موس له: (ت ؟ شخ ساالر دهکوردستان
  ). یه مینه ی کوردستاندا که خشه نه  له  هو  کوردهت  نیسبه 

 له  فید، شاری موس شارکه ساالر حهشخ ر  کانی پارزه بۆچوونه ی گوره به   
موس، (کانی  شاره    پی وایهر  نووسه  کانی باشووری کوردستان، چونکه گرنگه  شاره 

باشووری     ر به سهکانی  دیارترین شاره  که) قین خانه و نگال  شهرکوک،  که
ی کردنب عاره به کورد و ی وه ڕاگواستنهی  ی دڕندانهککوردستانن، تووشی شاو

  وروپی ئهرانی  یاسادانه  ی که و کوردستانه ر ئه سه  خرنه ، ده وه بووینه  وایانه ناڕه
  .     ی بۆ داڕشتووه خشه نه
  
ی  ناوچه  لهی ز گه ڕهپاکتاوی (رتووکی  ی په)10(  ڕه الپه  وان شۆڕش، له شاخه  
ردنی دوای دروستک: (دا، نووسیوتی) ردانی مرۆڤانه ستوه ری ده گه ئه و رکوک  که

ریتانیای  کانی به کۆلۆنیالیسته  وته ن الیه له دا )1921( سای  لهستاتی ئراق 
) باشووری کوردستان(تی موس  لکاندنی ویالیه  وه هک یه به ،  ه نسا و ره فهو  وره گه
سنووری . وی بۆدرا ھه  وه ئینگلیزه ن الیه له دروستکراوی ئراق   ستاتی تازه به

مرین بوو،  خواروی کوردستان چیای حه  به  کسانه یه  ی موس کهت سروشتی ویالیه
تی  ویالیه  له  ، بریتی بووه وه کوردستان پیه خواروویلکاندنی   ر له ئراق به  بۆیه

  ).کشا شاری تکریت ده رووی سهسنووری باکووری تا   سرا که به غدا و به
 و  نیشتمان واوی ته به  تی موس ویالیه شار ووان شۆڕش،  بۆچوونی شاخه  به  

ه تی موس یه ویالیه  کات که ده  وه ر باسی ئه نووسه.  کوردستانه کورد وخاکی    کسان
تی موس  کانی ویالیه شاره  خات که رده ش بۆمانی ده مه باشووری کوردستان، ئه  به
  ر ئراق به نووسه  وه تریشه کی الیه له. کانی باشووری کوردستانن مان شاره ھه

 الی له  و وته کۆتایی ھاتنی سنووری ئه نت و دادهسرا  به غدا و بهکانی  ته ویالیه
ر  سه شاری تکریت له رووی سهو  )مرین چیاکانی حه(سوور   کوه  به  وه باکووره

شاری موس شارکی    پی وایهر  نووسه  دووباره  واته نت، که داده  دیجله ڕووباری
تی  ری ناوبراو ویالیه نووسه  ، چونکه شووری کوردستانهبا    ر به سهکوردیی و 

  لهسوور  ھا کوه روه کات، ھه ئراق باسده  و دوور لهخۆ ربه سهتکی  ویالیه موس به 
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   وته که ده تر همیلۆک) 110(ی  نزیکه  یه) تحه فه(  نزیکترین شون بۆ موس که
 تر همیلۆک) 245(ی  زیکهن  یش به- شاری تکریت و  موستی باشووری  خۆرھه

ی  ری نزیکهدوو به شاری موس   کاتک که. باشووری شاری موس  وتۆته که
سنووری ئراقی ل   ی که و شونانه باکووری ئه  وتبته که تر همیلۆک) 250- 110(

  ؟ لهبت ی نهیکوردستان کوردیی وبت شاری موس شارکی  کۆتایی پدت، بۆ ده
   ئراقی بت؟   و بی  عارهشارکی  ناو سنووری ئراق  وته ناکه  کاتکیشدا که

  
ی  ناوچه  لهی ز گه ڕهپاکتاوی (رتووکی  ی په)17(  ڕه الپه  وان شۆڕش، له شاخه  
 سای  له  ستاتی ئراق که: (لت دا، ده) ردانی مرۆڤانه ستوه ری ده گه ئه و رکوک  که
تا   که سرا، سنووره به غدا و بهتی  یهویال  زرنرا، بریتی بوو له دا دامه)1921(

 پی به   مه ، ئه ھاتووه) سوور کوه(مرین  شاری تکریت خوار چیای حه رووی سه
 ئینگلیز وی ناکۆکی نوان  وه دوای ئه  تناس، بۆ نموونه ھهڕۆژو  رچاوه ل سه گه

ی  ه کاندا تووندبوو، کۆمه بیسته تای ره سه له تی موس  ر ویالیه سه تورک له
 گرنگیینی  ندێ الیه ی ھه وه کردنهڕوون ستی به مه  به ڕاپۆرتکدا کان له وه ته نه

کات  ده  وه ر ئه سه خت له جه و  کات دهتی موس  بۆ سنووری ویالیه  ، ئاماژه که کشه
ھا  روه ، ھه دیجله ڕووباریر  سه له) تکریت(مرین یا  چیای حه  سنووری ئراق له  که
   ).ڕت فورات زیاتر تناپه ڕووباریر  سه له) ھیت(

 و  کوردیوان شۆڕش، دیسان شاری موس شارکی  ر شاخه بۆچوونی نووسه  به  
زراندنی ستاتی  ری ناوبراو باسی دامه نووسه  ، چونکه کوردستانه باشووری    ر به سه

تی  ایهرۆک سه ت به مین حکومه که یه دا)25.10.1920( وتی ڕکه  له  کات که ئراق ده
وان شۆڕش  شاخه  ی که وه کو ئه ک وه نه  زراوه، دامه) قیب لنه حمان ئه بدوله عه(

 و سرا پکھات غدا و به بهتی  دوو ویالیه  له  ، که کردووه) 1921(سای    ی به ئاماژه
دوور  و کان وه ته ی نه ه یارکی کۆمهب  به دا)16.12.1925( وتی ڕکه  اتریش لهدو
ه ئه. ر ئراق سه  تی موس خرایه ی ویالیه که زووی دانیشتوانه ئاره و خواست   له   مان
دوورو   له  ش شاری موس نهتی تایبه  به و  موستی  ویالیه  ن که خه ریده مووی ده ھه
ھا شاری  روه ھه.  بووه نه  وه ئراقه  به و ب  عاره  کیان به یهندی پوهھیچ   وه نزیکه  له  نه

 له تر همیلۆک) 360(ی  نزیکهیش )ھیت(و شاری  تر همیلۆک) 245(ی  زیکهن  کهتکریت 
 دوورن  وه ه- شاری موس    .  
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ی  ناوچه  لهی ز گه ڕهپاکتاوی (رتووکی  ی په)19(  ڕه الپه  وان شۆڕش، له شاخه  
ۆ  ھاتنی عاره: (دا، نووسیوتی) ردانی مرۆڤانه ستوه ری ده گه ئه و رکوک  که ب ب

یشت،  بی گه زووتر عاره  شاری موس که  له  کوردستان جگه خواروویکانی  شاره
می  رده سه  وتۆ بووب، تاکو له کی ئه یه شوه پناچ بهدا وا کانی دیکه شونه  له
کانی  خه   ر به سهخزانی   کی زۆر له یه ، ژماره)1831- 1750(مالیکی عوسمانیدا  مه
  ).خمور جنشینکران مه و راج کانی قه ناوچه جبور له و ی ته
خاکی     ر به سهو  ن شۆڕش، شاری موس شارکهوا ر شاخه بۆچوونی نووسه  به  

  کات که ده  وه ری ناوبراو باسی ئه نووسه  ی وه ر ئه به له،  باشووری کوردستان بووه
و شاری  ئه  واته شاری موس، که  له  باشووری کوردستان جگه  له  بووه ب نه عاره

 کی کوردستان  بهموست، بۆیه ی دهیشارکات ئاوا باسیده  زان   .  
   

ی  ناوچه  لهی ز گه ڕهپاکتاوی (رتووکی  ی په)29(  ڕه الپه  وان شۆڕش، له شاخه  
وه ری ده گه ئه و رکوک  که ردانی مرۆڤانه ست (تیدا، نووسیو) : ی بهیا   م بۆچوونه ئه پ

می  رده بۆ سه  وه ڕته گه دا دهکوردستان  لهردنیان جک نیشته و ب  عارهھنانی   تیۆرییه
 سانی له مدا،  ھه ی نۆزده ده سه کۆتایی  لهت پاشای عوسمانی  تحه تی مه سه ده
  لهکان  به عاره  ره کۆچه  ھۆزه  ل له گه  وی داوه ت پاشا ھه تحه دا مه)1869-1872(

ج بکات،  جیاجیادا نیشته ونیش له کوردستان  خواروویکانی  کوردستانییه  ناوچه
  م ھۆزه جکردنی ئه نیشته  وتن له رکه کی دیار سه یه تی تاڕاده توانیویه  مجۆره به

 و  موسکانی  دروز، ناوچه له لی، به نده مه(ک  دا وه ندێ ناوچه ھه  له  بانه عاره
ی  مه ئه) خمور هم و راج قه(ک  دا وه ندێ ناوچه ھه  له  ست بھن، دیاره ده به) ڕگات شه

  ). ر سه  چۆته بۆ نه
کوردیی شارکی  ، شاری موس وان قادر ر شاخه کانی نووسه وونهبۆچ ی گوره به   
  کات که ده  وه باسی ئه ی ناوبراور نووسه  چونکه،  باشووری کوردستانه    ر به سهو 
ڕگات،  موس، شه(کو  کانی وه کوردستانییه  شاره  بی له ی عاره ھۆزندین  چه
 مدا له ھه نۆزده ی ده سه  لهت پاشای عوسمانیدا  تحه مه ستی ر ده سه  له) ھتد....لی نده مه

و  ئه و  موسری ناوبراو شاری  نووسه  واته جکران، که باشووری کوردستاندا نیشته 
  .  زانت ی دهیکوردستان کوردیی وشاری   ناوی بردوون، به  ی تر که شارانه
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پاکتاوی (رتووکی  ی په)29(  ڕه الپه  ی وه ر له الی خواره ش، ھهوان شۆڕ شاخه  
: دا، نووسیوتی) ردانی مرۆڤانه ستوه ری ده گه ئه و رکوک  کهی  ناوچه  لهی ز گه ڕه
ی  ، ناوچه)1925( سای  لهرمی  فه  ڵ لکاندنی باشووری کوردستان به گه ر له ھه(

 وت له نه  چاه  ند به مه وه کانی ده نیهکوردستا  ھا ناوچه روه موس ھه و رکوک  که
  ورده  ورده  م ناوچانه کردنی ئهب عاره بهوی  و ھه وه رمی کوردستان جیاکرانه ھه 

    ).ستیپکرد ده
ه باره وان شۆڕش بۆ جارکی تریش بۆچوونی خۆی سه ر شاخه نووسه     ت ب

باسی لکاندنی   تک کهبت، کا رده ی بوونی شاری موس دهیکوردستانو   کوردتیی
دا )16.12.1925( ڕۆژی  له) باشووری کوردستان(تی موس  ی ویالیه ملیانه زۆره
خت  ، جهکات ده  وه بییه ئراقی عاره  کان به وه ته ی نه ه بیارکی کۆمه  ی گوره به 
 و  موسنی کا کانی ئراقی شاره  که دوا یه ک له ته یه حکومه  که  وه کاته ده  وه ر ئه سه له
ش  مه وت، ئه نه  ندییان به مه وه ر ده به ، له وه کوردستان جیا کردۆته  یان له-رکوک که

  رکوک به که و  موسکانی  شاره ر دوو ھهری ناوبراو  نووسه  خات که رده بۆمان ده
             .نت کوردستان داده گرنگییشکی  به
  
شارستانتی  و کان یمانگای زمانه په  هبژ ل ری وانهدکتۆکیم،  وت حه که ھه  

  دا که)الکورد واشکال الموصل(ژر ناوی  خۆیدا له وتارکی  لهپاریس،   ت له ھهڕۆژ
  وه ر گرتۆته به له تر کیلۆمه نیا کۆپییه ، ته وه کودا بوی کردۆته  نازانم له  وه داخه به
: بت، نووسیوتی  وه ره سه به ی که رواره یان به   که ڕۆژنامهی ناوی  وه ب ئه به
 و کان ریتانییه به  بوو که نه  یهبی ره عا  ته وه و ده ژر رکفی ئه تی موس له ویالیه(

ر  سه دا له قاھیره  دا له)1915( سای  لهلی،  ، حوسن کوڕی عه ککه ریفی مه شه
 ھیچ به   ککه، ریفی مه شه. می جیھانی که ڕی یه شه دوای له  وتن ڕککهزراندنی  دامه

  کانیش ناوچه ریتانییه ھا به روه کرد، ھه ده تی موسی نه ک داوای ویالیه یه شوه
ی   وتننامه ڕککهڕو واژۆکردنی  دوای کۆتایی شه کردبوو تا کانیان داگیر نه کوردیه

   ).مۆدرۆس
ی یانکوردست و کوردبوون ،  ی پکردووه کیم ئاماژه وت حه که دکتۆر ھه  ی که وه ئه  

باسی  ک الیه له ری ناوبراو  نووسه  نت، چونکه یه گه شاری موس دهواوی  تهبوونی 
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کوردستانی  واوی ته به  و  ئراق  تکی جیا له تی موس ویالیه ویالیه  کات که ده  وه ئه
  ککه ریفی مه حوسن کوڕی شه  کات که ده  وه باسی ئه  وه تریشه کی الیه له،  بووه

غدا  بهکانی  ته ویالیه ر دوو ھه له نیا  ته  بی کردووه تکی عاره وه زراندنی ده داوای دامه
ۆ   کردووه تی موس نه داوای ویالیهتادا  ره سه  لهک  یه شوه ھیچ به سراو،  به و ب
شک  تی موس به ویالیه  نت که یه گه ده  وه ش ئه مه بلکنرت، ئه  وه ئراقه  به ی وه ئه
و  کو ئه ، به کردووه داوای نه  ککه ریفی مه حوسن شه  ئراق، بۆیه  له  بووه نه

رکوک،  ولر، که موس، دھۆک، ھه(  وه کانییه واوی شاره ته  ی موس به ته ویالیه
  .    باشووری کوردستان بووینه    ر به سهخاکی کورد و )  و دیاله سلمانی 

  
ی رتووک ی په)98(  ڕه الپه  ن، له سه رجیس حه دکتۆر جه دار تمه ر و سیاسه نووسه  
بی  ره ئراقی عا: (نووسیوتی ،دا)ترکیا في االستراتیجیة االمیرکیة بعد سقوط الشاه(

تی موس  ویالیه  ، کوردستانی باشوور لهو پکدت سرا  به غدا و بهکانی  ته ویالیه  له
وخۆ  هڕاستکترو،  یه  له  هو جیابووینخۆ ربه سه  تانه و ویالیه له ک ر یه ھه. ھات پکده
وه به    ر به سه تی بابی عالی قوسته به ڕبووینه  نتینیه ر .(   
 کوردیی ون، شاری موس شارکی  سه رجیس حه بۆچوونی دکتۆر جه  ی گوره به   

کانی  ته ویالیه  بی له ئراقی عاره  کات که ده  وه به  و ئاماژه ئه  ، چونکه کوردستانییه
 له  بووینه شک نه رکوک به که  و  موسکانی  شاره  سرا پدت، ھیچ کام له هب غدا و به

تی  ویالیه  ری ناوبراو باشووری کوردستان به نووسهھا  روه ھهبی،  ئراقی عاره 
 ت، مادام یه کسانیان داده یه  به و خاک ک  یه  به و  بات ناودهموسک خاک بن  ن

. تی موس، شاری باشووری کوردستانن ویالیهکانی  مان شاره ر ھه ھه  واته که
و  خۆ ربه سهتکی  کو ویالیه تی موس وه ری ناوبراو باسی ویالیه ھا نووسه روه ھه

  وه به عاره  به و  ئراق  کی به یهندی پوهھیچ   ته و ویالیه ئه  واته کات، که ده ئراق له جیا 
  .    بووه نه
  
ترکیا في االستراتیجیة (ی رتووک ی په)110(  ڕه پهال  ن، له سه رجیس حه دکتۆر جه  

زیری  ولیم ئافت وه: (نووسیوتیموس   ت به باره سه ،دا)االمیرکیة بعد سقوط الشاه
 ن الیه له ردانی تورکیای کردو،  سه  دا)7.11.1986(له  (CIA)مریکی  ئاسایشی ئه

وازی لکراو، دواتر پش) تمی(یی  وه ته زیری ئاسایشی نه ئیبراھیم تورک کنجی وه
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دا، )1988(ی سای )11(  ژماره  له  کهی تورکی، (IKIBINEDOGRU) گۆڤاری
ڵ  گه ولیم ئافت، له: (دوت ده  ردانه م سه ی ئه ستی شاردراوه به مه باسی  له  یه مشوه به

موس  و رکوک  کهکانی  شاره  ک له ر یه ھهرداگرتنی  سه ست به خۆیدا پالنی ده
ن  الیه ر دوو ھهھا گفتوگۆکانی  روه ی پبوو، ھه)ر نووسه –ردستان باشووری کو(

یان  شه ڕه کانی ئران ھه رکاتک ھزه ر ھاتوو ھه گه بوو، ئه  وه ی ئه رباره ده
ر  سه له  پویسته  وکاته رکوک، ئه که و  موس  وت له کانی نه ر چاوگه سه دروستکرد له

   ).تی خۆیان سه ژر ده  نه بخه  م ناوچانه و ئه وه ڕنه سنوور بپه کانی تورکیا له زهبھ
 گرنگییدوو شاری  رکوک و که  ن، موس سه رجیس حه جهبۆچوونی دکتۆر   پی به   

ناوھنانی  دوای له و  ئه  ، چونکه باشووری کوردستانن    ر به سهی وت نه  پ له
باشووری کوردستان، و نووسیوتی  ی داناوه وانه رکوک که که و  موسکانی  شاره

نو سنووری باشووری   ونه که ده  که شاره ر دوو ھه  که  یه وه ش مانای ئه مه ئه
  .      کوردستان

  
  ره الپه  ، له)کرکوک لمحات تاریخیة(رتووکی  ری په یال نامیق جاف، نووسه له  
وی  ن ھهحمان پاشای بابا بدوله ی زاییندا، عه)1812( سای  له: (دا نووسیوتی)39(

ۆ  مهزا ڕهئاغای توتنچی داو  بدول عهی  وه رزکردنه به ندی خۆی نیشاندا ب
  ).ولر ھه و  موسرکوک،  که(کانی  ته پاشای ویالیه  زراندنی به دامه

  ک له ر یه ھه کوردستانتیی و  کوردتیی،  یال نامیق جاف باسیکردووه له  ی که وه ئه  
کان  بیارکی پاشای بابانیه پی به   ، چونکهنت یه گه ده رکوک که و  موسکانی  شاره

ش  مه ولر، ئه ھه و  موسرکوک،  پادشای که  به  ئاغای توتنچی کراوه بدول عه
،  خاکی کوردستان بووینه کورد ونیشتمانی   و ناوچانه ئه  خات که رده مان بۆ ده وه ئه

  .   ئاغای توتنچی بدول عه  داون به ی و شارانه حمان پاشای بابان ئه بدوله عه  بۆیه
  
دا )کرکوک لمحات تاریخیة(رتووکی  ی په)41(  ره الپه  یال نامیق جاف، له له  

سترا،  دا به)1920(ی ئابی سای )10(  له  که  ی سڤره یماننامه په: (نووسیوتی
  ونه که ده  ی که و ناوچانه کان داڕشت، ئه کوردییه  ی بۆ ناوچهیخۆ ربه سهی  هۆژپ

  رمینیا، باشووری سنووری تورکیا که ئاوای ئهڕۆژفورات، باشووری  تی ڕۆژھه
و  جکردنی ئه جبه ستپکردن به ش مانگ دوای ده ، شه ئراقه سوریا وشانی  شانبه
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کان  وه ته ی نه ه کۆمه  داوایان له  و ناوچانه کانی ئه ر دوای ساک کورده گه ئه.  یمانه په
زووی  ر ئاره سه کان بیاری له وه ته ی نه ه و، کۆمه وه تورکیا جیاببنه  هل  کرد که
یمانیش دژی  ھاوپه  وتانی  وکاته یان بدرت، ئهیخۆ ربه سهب  ده  وه کاندا، ئه کورده

 خۆ ربه سه  ته وه و ده نو ئه  کانی کوردستانی ئراق بچنه کورده  نابن که  وه ئه
بت  ، فراوان دهخۆ ربه سهتکی کوردی  وه زراندنی ده ی دامه ۆکهدا بیر لره.  کوردییه

ھا کوردستانی  روه ، ھه ی سڤره یماننامه په ی گوره به   وه گرته ده  و ناوچانه ئه و 
رکوک،  ، که سلمانی، دیاله: ی پنج پارزگاکه ر ھه  به) باشووری کوردستان(ئراق 

   ). موس ولر و ھه
کی  زایه کاتی شاری دھۆک قهو ئه  چونکه ،)دھۆک+ وا  ینه نه(  س واتهتا مو ره سه  

  لهدا چوار )27.5.1969(تی ئراق له  م حکومه پارزگای موس بوو، به    ر به سه
و  ئامدی دھۆک، زاخۆ، (زاکانی  قه  بریتیبوون له  پارزگای موس کهزاکانی  قه

ه ئینجا . کی ئستای ل پکھنای دھۆپارزگا و دابی  شاری موس  له )ئاکرێ ب
رکوک،  ولر، که موس، دھۆک، ھه(کانی  یال نامیق جاف، شاره ر له بۆچوونی نووسه 

و  ئه  باشووری کوردستانن، چونکه    ر به سهو  شاری کوردستانین )  و دیاله سلمانی 
زگایه ی وه- ناوی شاری موسراق     ر به سهکی  کو پارباشووری (ان یکوردستانی ئ

شاری   ی که سانه و که له  ککه یال نامیق جاف، یه ھا له روه ھه.  ھناوه) کوردستان
ی  ، زۆربه باشووری کوردستان ناوبردووه    ر به سهکوردیی و شارکی   ی به دیاله

کانی  رکرده سه و  نووس نامهڕۆژر،  زۆری مژوونووس، جوگرافیناس، نووسه  ره ھه
  .    ناچنو  چووینه نهدا  و شاره ئه کوردستانتییو   کوردتییالی  ی بهیکورد

  
له کوردستان (رتووکی  ی په)11(  ڕه الپه  کر، له بوبه د عوسمان ئه حمه دکتۆر ئه  

دا می رده سه  سای   له  ، که)کراین- کینگ(ناوبانگی  ی به یه لیژنه( :دا نووسیوتی)ئاشتی
ی  و وتانه بارودۆخی ئه  له  وه کۆینه ستی به مه  بهدا دروستبوو، )1919(

ر دابوو، بۆ  سه بیاریان له  وه کانه ھاوسونده ن الیه له ر  وبه مه له  ت، که ھهڕۆژ
  یشته گه  یه یژنهم ل ئه کاتکدا له .. تی عوسمانی دابمارن وه ی ده سته جه  ی له وه ئه
ن  خاوه و ۆکر سه  سک له ند که چه..  وه ی کرده وه رگای کۆینه ده و نبووڵ سته ئه

 و بوون  دا ئاماده که م لیژنه رده به و له وه یان قۆسته له م ھه کان، ئه کورده  بۆچوون له
  بهکوردستانی باشوور  و گشتی  به  هو  کوردهرکردنی دۆزی  سه ی چاره باره له
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م  کانی ئه نامه گه به.. شکرد پشکه  که لیژنه  پشنیازی جۆراوجۆریان به تی تایبه
ژر ناوی  ، باسکیان له یان کردووه وه کۆینه  وه یه باره  ی له و شتانه ، له یه لیژنه

  - : یه وه ی الی خواره مه ئه  که  رکردوه دا ده)ت ھهڕۆژرانی لیواکانی  نونه  ندێ له ھه(
پارتی دیموکراتی (رانی  بوون، نونه مماندا ئاماده رده به  دواجار له  ی که سانه و که له(

  ی که و ناوچانه تکی کوردییان کرد، له زراندنی حکومه داوای دامه  بوون، که) کورد
رپووت،  خه(کانی  ته داوای والیه  کوردانه  ره م نونه زۆریان کوردن ئه  ره ی ھه زۆرینه
   ).یان کرد-موو موس و ھه زید دلیس، بایه کر، وان، به دیاربه

کر، پارتی دیموکراتی  بوبه د عوسمان ئه حمه ی دکتۆر ئه و نووسینه ئه ی گوره به   
  شک له به  تی موس به موو ویالیه کو ھه نیا شاری موس به ک ته کورد، نه

  موستی  داوای ویالیه  رانی پارتی دیموکراتی کورد، بۆیه نونه. نت کوردستان داده
ی زۆری  زۆربه  ، چونکه کردووه  ھاتووهناویان   ی که ییه ند ناوچه و چه ئه و

کیش  یه ناوچه شار ور  کوردستانیان زانیوون، ھه  و به دانیشتوانیان کورد بووینه
کی  یه ناوچه  یه و ناوچه کورد بت، بگومان ئهی  که دانیشتوانهزۆری   ره ی ھه زۆربه

  .    خاکی کوردستانه    ر به سهو  کوردییه
  
  کوردستان له کورد و(رتووکی  ی په)27-26(  ڕه الپه  سمان، لهد عو حمه دکتۆر ئه  

  شداریکردنی شاندی کوردی له به باسی  لهدا، )ه وتارکی مژووییدا کۆمه
یران تا  ی حوزه)4(  له  ، که)کراین –کینگ (ندامانی کۆمیسیۆنی  ڵ ئه گه گفتوگۆکاندا له

 کی زۆر له یه  ژماره  بهوت  یان کهنبۆڵ، چاو سته ئه  دا له)1919(ی ئابی سای )13(
: ت ، ده که ئایینزا جیاجیاکانی ناوچه  و و ئایین وه ته نه و ری پارت نونه و تی سایه که 
زیز بابان  عه و گ حوسن به و گ دین به جمه نه(یموکراتی کورد رانی پارتی د نونه(

تکی  زراندنی حکومه دامه ی پارتی دیموکراتی کورد داوای رانه و نونه بوون، ئه) گ به
رانی کورد  ی دانیشتوانن، نونه کورد تیدا زۆرینه  کرد که ده  و ناوچانه کوردیان له

موو  و ھه)زید بایه(رزڕۆم  تلیس، ئه کر، وان، به رپوت، دیاربه کانی خه ته داوای ویالیه
  که شاندهگشتی   ریا، به ر ده ک بۆ سه هڕگایڵ  گه له. کرد ی ده- تی موس ویالیه

ی  رۆکی شاندی کوردی بۆ کۆنگره سه(ریف پاشای  نال شه ژه ڕبازیوی  یه په
   ).کرد ده) پاریس
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کانی پارتی دیموکراتی  بۆچوونه  به  د عوسمان، ئاماژه حمه دکتۆر ئه  دا دووباره لره  
ک ش به  به  ی تر که ندین شاری دیکه چه و  موس شاری به ت  باره کات سه کورد ده

کات  ده  وه د عوسمان باسی ئه حمه دکتۆر ئه  کاتک که. زانن کوردستانی ده خاکی  له
ی  و ناوچانه کرد له تکی کوردییان ده زراندنی حکومه رانی کورد داوای دامه نونه  که
،  شاری موس شارکی کوردییه  ویش پی وایه ئه  واته ن، که کورد تیدا زۆرینه  که

یان - تی موس واوی ویالیه ی پارتی دیموکراتی کوردستان داوای تهران نونه  چونکه
  .     کرد ده
  
رمی  مکی ھه چه(ژر ناوی  له وتارکیدا  لهندی،  قشبه پرۆفیسۆر دکتۆر ئازاد نه  

رمی  جیۆگرافیای ھه(رتووکی  ی په)12-9(کانی  ڕه الپه  له  دا که)ئراقکوردستانی 
رتووکی  ی په)12(  ڕه الپه  به ستنی پشتبه به ،  و وه ته وهدا بوکرا)ئراقکوردستانی 

 نووسینی  لهدا )الکورد في الدینور وشھرزور خالل القرنین الرابع والخامس الھجریین(
 ڕووی  له: (ا، نووسیوتید)10(  ڕه الپه  ندی، له قشبه لی غالب نه دین عه حوسامه
ری کوڕی  عومه می رده سه له   و ئیسالم ی ڵ ھاتن گه ر له ، ھه هو  ڕامیارییه و کارگی

  یه مشوه ی به که سنووره  نرا، که  و خاکه له) ارض السواد(پیت  تابدا ناوی خاکی به خه
  :بوو

  . دیجله ڕووباریر  سه تکریت له و فورات  ڕووباریر  سه له  دیسه حه: باکوور  له
  ).رسیم ده -  نداوی فارسییه ستی که به مه(بی  ریای عاره ده و ئابادان: باشوور  له
  . و سوس سومرهو سیروان  و لوان زوورو حه شاره سنووری: ت ھهڕۆژ  له
   . )کوفه و قادسیه: خۆرئاوا  له
بۆ سنووری ئراقی ) ندی قشبه ددین نه حوسامه(  ی که یه و پناسه ئه ی گوره به   

سنووری باشووری  نو  وته که ، شاری موس ده وه باکووره الی له  کردووه
شاری موس   کوردستان، چونکه کورد وکانی  گرنگه  شاره له   ککه یه و کوردستان 

ھا دووری  روه ، ھه تری باکووری شاری تکریت کیلۆمه) 245(دووری   وته که ده
سنووری وتی   ، که دیسه تی شاری حه تری باکووری خۆرھه کیلۆمه) 390(

  .  کۆتایی پدت  دیسه حه و  تکریتشاری  ر دوو ھه له   هو باکووره الی لهئراقیش 
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 ناوی  بهخۆیدا  وتارکی  لهد،  مه لیل ئیسماعیل محه پرۆفیسۆر دکتۆر خه  
جیۆگرافیای (رتووکی  ی په)194-177(  ڕه الپه  له  دا که)جیۆگرافیی دانیشتوان(

وه)ئراقرمی کوردستانی  ھه دا )178(  ڕه الپه  هر ل ، نووسه وه ته  دا بوکرا
  : بریتین له  وانه تۆژینه  مجۆره پش ئه  ی دنه نگانه و ئاسته گرنگترین ئه: (نووسیوتی

دی پوه  رژمری که یاناتی سه و به می ژماره که -1 . بت ھه  وه دانیشتوانه  یان بهن
  . ی پناکرت متمانه  شه ی ھه وه روا ئه ھه

رمی  رمی ھه کی فه یه شوه به  رگی کهیا کا  ڕامیاریبوونی سنوورکی  نه -2
 . کوردستان دیاری بکات

ک  مان وه)رکوک که ولر و ھهدھۆک، موس، سلمانی، (کانی  شاره  ئمه  ر بۆیه ھه
و  ئه  واته. ھنن رمی کوردستان پکده ی ھه و پیه بژارد به ھه  که وه ی توژینه ناوچه
دا )تی موس ویالیه(ی  چوهچوار  لهتی  تی پاشایه سه ئاوای ده  ی پش ھاتنه شارانه
  ).بوون

 و  موسد، شاری  مه لیل ئیسماعیل محه پرۆفیسۆر دکتۆر خه کانی  بۆچوونه  به    
باشووری کوردستانن،     ر به سهکوردیی و ناوی بردوون، شاری   کانی تر که شاره

 ولر و ھه، سلمانی، دھۆک، موس(کانی  شاره  دکتۆری ناوبراو پی وایه  چونکه
و  ئه  کات که ش ده وه ھا باسی ئه روه ھنن، ھه رمی کوردستان پکده ھه) رکوک که

تی موس  ویالیه    ر به سهبلکنرن، شاری   وه ئیراقه  زۆر به ی به وه پش ئه  شارانه
 و  تییکوردبۆ   گه به  بنه مووی ده ش ھه مانه ئه.  بوو بووینه) باشووری کوردستان(

  .      کانی تریش شاره و  موسشاری  کوردستانتیی
  
مؤشرات (رتووکی  ی په)3(  ڕه الپه  د، له مه لیل ئیسماعیل محه پرۆفیسۆر دکتۆر خه  

  بهتی  کانی سیاسه  ئاراسته -سیاسة التعریب والتھجیر في اقلیم کوردستان العراق 
  وه لکۆینه: (نووسیوتی ،دا)ئراقدا رمی کوردستانی ھه له ڕاگواستن و بکردن و عاره

شی زۆری  به  ی ئستاکه بانه عاره  و خه ئه  ن که خه رده ده  وه کان ئه داره گه به
  ده پش دوو یان س سه پکدنن، له) واست و دیاله رکوک،  وا، که ینه نه(کانی  شاره

  ).ھاتوون  وه شامهوتانی  و ب  عارهی  دوورگه  و له بۆ ئره  کۆچیان کردووه
 کوردبوونیی و بوون ی یکات، کوردستان لیل باسی ده ی پرۆفیسۆر دکتۆر خه وه ئه  

دکتۆر   نت، چونکه یه گه ده) واست  شک له به و دیاله رکوک،  وا، که ینه نه(کانی  شاره
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و  ارانهو ش بۆ ئه  ب ھنانی عاره ڕگای  له  که    وه کاته ڕوون دهبۆمان لیل ئیسماعیل  خه
کانی  شاره   کوردستان و له له کان هکورد زۆری به ی وه ڕاگواستنهو   رکردن ده

ییان  وه ته گۆڕینی باری نه و ب  عاره  بهکردنیان  زۆر ناونووس به ھا روه ، ھهخۆیاندا
 نی سه ڕهدانیشتوانی   کان واته م مرۆڤه و ھه که م ناوچه ھهب،  بۆ عاره  هو  کورده  له

کراونب عاره  کانی تریش به و شاره  شاری موس      .  
  
مؤشرات سیاسة (رتووکی  ی په)9(  ڕه الپه  د، له مه لیل ئیسماعیل محه دکتۆر خه  

  بهواو  پناو ته له: (ت ده ،دا)لتھجیر في اقلیم کوردستان العراقالتعریب وا
و  موس له یپارزگا    ر به سهزای زباری  ، قه زیره ی جه کردنی ناوچهب عاره

 موس  لهش  زایانه و قه ھا ئه روه ھه ولر و ھهر پارزگای  سه  الدراو خرایه  پارزگایه
 له. پکھات  زایانه و قه پارزگای دھۆک له ئاکرێ و و ئامدی دھۆک، زاخۆ، : دابان

له ب  ره دانیشتوانی عا  ی ڕژهی  وه رزبوونه ھۆی به  بووه  و کاره نجامدا ئه ئه 
   ).دا- موس ارزگایپ 

لیل ئیسماعیل، شاری  بۆچوونی دکتۆر خه  به  وت که که رده بۆمان ده دا وه ره سه له   
بی  رستانی عاره پهز گه ڕهم  ، به کوردستان بووه    ر به سهکوردیی و موس شارکی 

  به ن بیکه  ویستوویانه  که کانی گۆڕینی دیمۆگرافیای شاره وه ھه ڕگای  لهئراقی 
 و  موسر  سه له) سوور مرگه(زای زبار  الدانی قه. ئراقی و بی  عارهشارکی 

دھۆک، ( زاکانی  قه  ک له ر یه ھه، دابینی ک و الیه لهولر  پارزگای ھه  لکاندنی به
زراندنی  ، دامهو  موسشاری   له) دی مزووری شاره ئاکرێ و ،ئامدیزاخۆ، 

،  وه تره کی الیه لهدا )27.5.1969( وتی ڕکه  لهدھۆک  یناو  بهکی نوێ  پارزگایه
  .  نت یه گه ی دهیکوردستان کوردیی وی -کردنی شاری موسب عاره بهخۆیدا  خۆی له

  
البعد (رتووکی  ی په)3(  ڕه الپه  د، له مه لیل ئیسماعیل محه دکتۆر خه. پرۆفیسۆر  

یی  وه ته ندی نه ھه ره –وک القومي للتغیرات في الحدود االداریة لمحافظة کرک
: دا، نووسیوتی)رکوک رتی پارزگای که به ڕوه به سنووری  لهکان  گۆڕانکارییه

  ت کرابوو که ر س ویالیه شی سه کانی عوسمانیدا، دابه مه رده سه  ئراقی ئستا له(
تدا  الیهر س وی سه شکراوی به دابه  ئراق به. سرا به و  موسغدا،  به: بوون  مانه ئه

ی  دا دوو ناوچه)1918( سای  لهم،  ی بیسته ده تای سه ره کو سه وه تاوه مایه
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 و سلمانی :  بریتی بوون له  زرا که باشووری کوردستان دامه  له رتی به ڕوه به
  و، بوو به وه سلمانی جیاکرایه  رکوک له کهشاری دا )1919( سای  لهموس، دواتر 

  ).ناسرا) رکوک پارزگای که(  به  که خۆ ربه سهکی  یه ناوچه
 و کوردبوون ،  پداوهی لیل ئیسماعیل ئاماژه دکتۆر خه پرۆفیسۆر ی وه ئه  

دکتۆری ناوبراو شاری موس   نت، چونکه یه گه ی بوونی شاری موس دهیکوردستان
  وه باسی ئه  که  زانت، کاتک باشووری کوردستان ده    ر به سهی یشارکی کورد  به
  سلمانی له و  موس رتی به ڕوه بهی  دا دوو ناوچه)1918( سای  لهکات  ده

     . زراوه باشووری کوردستان دامه
  
نینوی  –دھۆک (رتووکی  په  ی)4(  ڕه الپه  د، له مه لیل ئیسماعیل محه دکتۆر خه  

  که  کو زانراوه وه: (نووسیوتی ،دا)دراسات في الخصائص الدیموغرافیة للسکان
 زگای موسزراندنی  کو دامه ، تاوه)و دھۆک وا ینه نه(  وه یه که شه به ر دوو ھه  بهپار

دھۆک، زبار، زاخۆ، ئاکرێ، : گرت ده  وه خۆیه ی له زایانه و قه تی ئراق، ئه وه ده
یان - ی زۆری دانیشتوانی شاری موس کان زۆربه کورده. ند زای ناوه و قه شنگال
ی  ده درژایی سه  به  که کردنی ناوچهب عاره بهکانی  جکردنی پالنه م جبه ھنا، به پکده

  جۆرک که ی شواند، به که یی دانیشتوانه وه ته شبوونی نه ی دابه ، پکھاتهڕابردوو
دان  سه وکی چ درا بۆ دروستکردنی  ی ناوبراو ھه ده می سه که ی یه نیوه له

 دواتر بوو به  موس، که ئاوایڕۆژله )  زیره جه(ی  ناوچه  لهبی  ره ی عه نشینگه
پیتی   ر به به له  دیجله ڕووباری و  ڕووهکانی تر  شه کردنی بهب عاره بهک بۆ  یه بنکه 

مان  می ھه ی دووه نیوه  ھا له روه ھه .لی کارکردن زۆری ئاوو زۆری ھه و ی که خاکه
کاولکردنی  و ھشتن  نهوی دووچاری شا  که دا، دانیشتوانی کوردی ناوچه ده سه

ب  ره جکردنی عا کانی ترو نیشته ان بۆ ناوچهڕاگوزانیڵ  گه ، له وه کانیان بوونه گونده
  ).واندا کانی ئه شونه  له
شاری موس شارکی    پی وایه  لیل ئیسماعیل دووباره پرۆفیسۆر دکتۆر خه  

کانی ئراقی  که دوا یه ک له یه  یهم میری به ، هباشووری کوردستان    ر به سهکوردیی و 
ۆ  دان نشینگه سه  پناوی گۆڕینی باری دیمۆگرافیای شاری موس به له ک الیه له  یان ب

دان گوندی کوردییان خاپوور  سه  وه به تریشه کی الیه له،  وه کردۆته  بی ھاورده عاره
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ۆته ی سنووری پارزگای موس وه ره کانیان بۆ ده و دانیشتوانه کردووه ،  وه راگواست
  . ی بوونی شاری موسیکوردستان و کوردبوون ن بۆ  مووی ئاماژه ش ھه مانه ئه

        
نینوی  –دھۆک (رتووکی  په  ی)12(  ڕه الپه  د، له مه لیل ئیسماعیل محه دکتۆر خه  

رو  عفه له کانی ته شته ده: (نووسیوتی ،دا)دراسات في الخصائص الدیموغرافیة للسکان
زۆر  بهکانی  شاوه  ن که و ناوچانه می ئه که ی یه ر نموونه زه باکوری حه و گال ن شه

 نوان له . ییشت کردنیان گهب عاره  به و کان ره کۆچه  به عاره  دنی خهجکر نیشته
بۆ   زیره ی جه ناوچه  لهیان )مستوطن(  نیشینگه) 726(دا )1965- 1951(سانی 

) 152(، و نگال  شهرو  زه حه نوان له یان  دانه  )400( کان دروستکرد، که به ره عا
شیان  دانه) 174( و نگال  شهکانی  رزاییه به تی ڕۆژھهری ورو باکووباکو  یان له دانه
   ).نگال بوو ی شه ناحیه خودی   له
له ،  بی ھاورده نیا بۆ عاره ته و  موسپارزگای   له  نشینگه) 726(دروستکردنی   

خاکی   له  شک بووه به کوردیی وشارکی   و شاره ئه  که  یه وه ی ئه یشانهن ک الیه 
  کانی ئراقی به شۆڤینیسته  ته حکومه  لمن که یسه ده  وه تریشه کی الیه لهکوردستان، 

ھنانی  ڕگای  لهم  که ، یه بووینه  دا که کردنی شارهب عاره به وی ھه له وامی  رده به
و  کورد ور خاکی  سه له  ی که و نشینگانه جکردنیان له نیشتهو  بی ھاورده عاره نا

کانی  کوردییه  کدانی دھاتهم ت ، دووه ن که سنووری کوردستاندا بۆیان دروست ده
  ی که که  نه سه ڕه  ی دانیشتوانه ملیانه زۆره ی وه ڕاگواستنه و  موسپارزگای     ر به سه

  .   زگاکهی سنووری پار وه ره کوردن بۆ ده
  
نینوی  –دھۆک (رتووکی  ی په )23( ڕه الپه  د، له مه لیل ئیسماعیل محه دکتۆر خه  

ی  کان زۆربه کورده: (نووسیوتی ،دا)دراسات في الخصائص الدیموغرافیة للسکان
کانی  ستی شاوه ی ده وه رله به  وه زۆری دانیشتوانی پارزگای موس بوون، ئه  ره ھه
تی  ، لکاندنی ویالیهو  ئراقتی  وه ڵ دروستبوونی ده گه ر له یانگات ھهکردن بب عاره به

ی  ب زۆرینه عاره رتی به ڕوه بهکی  یه که یه ھیچ  له  وکاته ، ئه ته وه و ده موس به
  ). ناو شاری موس له  ھنابوو، جگه ی پک نه که دانیشتوانه

نی پارزگای موس پکبھنن، مانای زۆری دانیشتوا  ره ی ھه کورد زۆربه  کاتک که  
شاری   ، چونکه  کوردستانهباشووری     ر به سهشارکی کوردییه و   م شاره هئ  وایه
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  به  کسانه یش یه-تی موس و، ویالیه تی موس بووه ختی ویالیه موس پایته
و ی دانیشتوانی نا ب زۆرینه عاره  گوایه  که  شه وه رچی ئه ھه. باشووری کوردستان
  موسب بۆ ناو شاری  ھنانی عاره ڕگای  لهم  که یان یه وه ، ئه شاری موس بووینه

  لهمیش  سیه کورد ووامی  رده زۆری به به ی وه ڕاگواستنهھۆی  میش به ، دووهو
لیل، ئال جادر، ئال چلمران،  ئال جه: (کو ی وه ماه ندین بنه کردنی چهب عاره  به ڕگای

دۆ، ئال  شان، ئال قه هڕ، ئال زوانی ڕهڕیس، ئال  کسۆ، ئال موده ، ئال ماله ئال که
مژوونووسان   زۆر له  ، که بووه.....) و ھتد بخون، ئال زرری جومرد، ئال شه

  .  یان پکردووه ئاماژه
  
نینوی  –دھۆک (رتووکی  ی په )24(  ڕه الپه  د، له مه لیل ئیسماعیل محه دکتۆر خه  

ی  خشه نه ستکاریکردن  له ده: ( ت ده ،دا)یموغرافیة للسکاندراسات في الخصائص الد
ھنن،  که ی دانیشتوانه ب زۆرینه ره ی عا وه رتی پارزگای موس بۆ ئه به ڕوه به ی پکب
ه  که  رتی نوێ بووه به ڕوه کی به یه که ند یه دروستکردنی چه ی ڕگهله ویش  ئه    بۆت

،  بته لعه ته: گرنگترینیان  که  زیره ری جه ڤه ده  له دێ ندین شاره وتنی چه رکه ھۆی ده
  ).ڕگات شه و عاج ر، به زه ک حه زاکانی وه قهندی  به مه و حتانیه ، قهوان یره قه،  بیعه ڕه
 و کوردبوون ،  ی پکردووه د ئاماژه مه لیل ئیسماعیل محه دکتۆر خه  ی که وه ئه  

ھا بۆچوونی  روه نت، ھه یه گه ی موس دهپارزگا شار وواوی  تهی بوونی یکوردستان
ویش ده نووسه کی  پارزگای موس پارزگایه   پی وایه  خات که رده ری ناوبرا

 شار وگۆڕینی باری دیمۆگرافی دانیشتوانی   به  ناوبراو ئاماژه  ، چونکه کوردییه
نوێ  رتی به ڕوه بهی  که ندین یه دروستکردنی چه ڕگای  لهدات  پارزگای موس ده

  .   ر و داگیرکه بی ھاورده بۆ عاره
  
 دا وه ره سه له رتووکی ناوبراو  ی په)83(  ڕه الپه  د، له مه لیل ئیسماعیل محه دکتۆر خه  
 ست نیشان کردنی ده ستی به مه  به  وه کی باشووری کوردستانی بوکردۆته یه خشه نه

دا شاری موس  یه خشه هو ن باشووری کوردستان، له  زای ئاکرێ له شونی قه
  .  هو  کوردستانهناو سنووری باشووری   وته که ده
پی  و خات رده ده   ڕاشکاوانهد، بۆچوونی خۆی  مه لیل ئیسماعیل محه دکتۆر خه  

ش  ر بۆیه ، ھه باشووری کوردستانه    ر به سهکو شار و پارزگا  ری موس وهشا   وایه
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و   خستۆته واوی ته به ، شاری موسی  کردووهم پ ئاماژه  ی که یه خشه و نه له نا
          . دا دانراوه شه و به ئه کۆتایی  له  که خشه نه.  سنووری باشووری کوردستان

  
 ڕۆژیی )گون(ی گۆڤاری )549(  ژماره  د، له مه لیل ئیسماعیل محه دکتۆر خه  

رم  سنووری ھهدیاری کردنی ( ناوی  بهوتارکی   دا،)11.8.2005(ممه  پنجشه
یی ھاتنی کۆتا  به: (، نووسیوتی وه دا بوکردۆته) ییه وه ته کی نه رپرسیارتییه به

ی  وه لکاندنه نوێ وتی ئراقی  وه زراندنی ده دامه و ھنان پک و م که نگی جیھانی یه جه
ۆ  یه رنامه به و کانی ئراقی پالن  تداره سه هد  وه ئراقه  تی موس به یالیه و کیان دانا ب

ش س  م پالنانه ئه. کان کوردیه  یی دانیشتوانی ناوچه وه ته ی نه قینه هڕاستگۆڕانی 
پارزگای (لیوای موس  - 1. کردنیب عاره  به ستی به مه  بهخۆ گرتبوو  ری له وه ته

 تی ڕۆژھهکانی  یلییه فه  ی کورده ناوچه -3. رکوک لیوای که - 2). وا ینه نه و دھۆک 
  ). هدیجل

د، پارزگای موس  مه لیل ئیسماعیل محه ی دکتۆر خهکان هبۆچوون  ی گوره به   
کی  یه ناوچه وپارزگاکاتک موس  ی وه ر ئه به له،  کی کوردییه و پارزگایه ک یه ناوچه

ھا دکتۆری ناوبراو  روه ھه . کوردستانیشه    ر به سهشارکی   واته کوردی بت، که
شاوی  ڕووی ڕووبهکی کوردی  یه کو ناوچه موس وهشاری   ات کهک ده  وه باسی ئه

دا، ئه ندی عاره وه رژه به  له  وه بۆته  که گۆڕینی دیمۆگرافیای شاره بکردن و عاره  به م  ب
  کوردتیی  ک له ر یه ھهبۆ   که یه بی، ئاماژه ئیمپریالیزمی عاره و کان ی شۆڤینیسته کاره

   .شاری موس کوردستانتیی و
  
ژر  له: (ت یدا ده که ی دووی وتاره  ڕه الپه  لهد،  مه لیل ئیسماعیل محه دکتۆر خه  

ی  ی سروشتی ئراق دوو ناوچه خشه نه  بینین که ی جوگرافیادا، ده قینه هڕاستی  سایه
می ر ھه  به  کی نییه یهندی پوهھیچ  که   وه کاته جیای ده و  کات دهجیاوازو جودا دیاری 

  .  )یه زیره جه و کوردستان  - :وانیش ئه).  وه اقهئر(
ولیل ئیسماعیل، دیسان شاری موس شارکی  بۆچوونی دکتۆر خه  به    کوردییه 
  وه ئراقه و ب  عاره  بهکی  یهندی پوه، ھیچ و کوردستان ناو سنووری   وته که ده
تی  نو سنووری ویالیه  وته که مک ده رده سه  واوی پارزگای موس ته  وه،  بووه نه

ی  لیل ئاماژه دکتۆر خه .دانخاکی کور و وت   له  بریتی بووه  که)  زیره جه(بۆتان 
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شاری   واته ، که بووه نه  وه رمی ئراقه ھه  کی به یهندی پوهھیچ   زیره جه  که  داوه  وه به
وهیش ھیچ - موسراقه  کی به یهندی پبووه نه  وه ئ  .       

  
: ت یدا ده که ی دووی وتاره  ڕه الپه  لهر  د، ھه مه لیل ئیسماعیل محه ر خهدکتۆ  
ر  سه مرین یان تکریت له چیای حه  له  که  ھاتووه  وه ی سنووری ئراقه باره له(

م  ئه  ڕۆشنایی له.  وه فورات درژتر نابته ڕووباریر  سه ھیت له و دیجله  ڕووباری
شاری  و  ڕووه و دیجله  ڕووباریدرژایی  به. گرین رده مرین وه ، چیای حه وه خشه نه

م  ئه  رم، که ک بت بۆ دیاریکردنی سنووری ھه یه بناغه و ت ڕه بنه  موس، که
ی  رزاییانه و چیاو به ڵ ئه گه ئاوا لهڕۆژو  ره به  هو که  شارهالی   وه بته الر ده  سنووره

و. تایی دت کانی شنگال کۆ رزاییه به  که ی تبینی  وه ئه. سووریا-کو سنووری ئراق هتا
 و عاج ر، به زه ی حه و ناوچانه ئه،  و سنووره ر دیاری کردنی ئه سه کرت له ده
 و ڕگات و شه  موسزاکانی  قه  له  دیجله ڕووباریئاوای ڕۆژکانی  وییه ھا زه روه ھه
تی  ویالیه  شک بوون له هی ب وه ڵ ئه گه خۆی له  گرته ده ی نه م ناوچانه ئه  م سنووره ئه

  لهکردن ھاتوون ب عاره  بهتووشی شاوی   و ناوچانه ئه  ، چونکه)کوردی(موسی 
کانی  ناوچه  م سنووره ک چۆن ئه روه ی پشوو، ھه دده می سه که ی یه نیوه ی ماوه

زای  ندی قه ئاواداو ناوهڕۆژ  ی له لحه ئه: زاکانی کو قه وه  دره زای به باشووری قه
  ). کوت

د، شاری موس شارکی  مه لیل ئیسماعیل محه کانی دکتۆر خه بۆچوونه پی به   
تی  ویالیه  کات که ده  وه و باسی ئه ئه ک الیه له   ، چونکه کوردستانه    ر به سهکوردیی و 

تکی کوردی بت،  تی موس ویالیه ویالیه  ، کاتک که تکی کوردییه موس ویالیه
کوردستانن،     ر به سهو   خاکی کوردن  ته و ویالیه خاکی ئه و  کان شارهوی وا ته  واته که

  که ته ختی ویالیه خاکی کوردی بت، پایته  که ته واوی ویالیه ته  که کاتکدا له ناشکرت 
باسی کۆتایی   وه تریشه کی الیه لهھا  روه ھه! بی بت ، شارکی عاره شاری موسه  که

  کات که ده) سرا به غدا و به(کانی  ته بی ویالیه تی ئراقی عاره وه پھاتنی سنووری ده
فورات کۆتایی پدت،  ڕووباریر  سه ھیت له  له و دیجله  ڕووباریر  سه تکریت له  له
 له تر همیلۆک) 245(شاری تکریت   که  کردووه  وه م به پشتریش ئاماژه کو  روه ھه

باشووری خۆرئاوای موس   له تر همیلۆک) 360(یش )ھیت(باشوورو شاری  
 کو بکرت به ، تاوه بووه نه  وه ئراقه  کی به یهندی پوهموس ھیچ   واته وتوون، که که ھه
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ناو سنووری باشووری کوردستان   وتۆته م که رده کو موس ھه بی، به شارکی عاره 
  .  کوردستانییه کوردیی وش موس شارکی  ، بۆیه)تی موس ویالیه(

  
أقلیم کوردستان (رتووکی  ی په)11(  ڕه الپه  د، له مه لیل ئیسماعیل محه دکتۆر خه  

ی )25(  ڕه الپه  به ستنی پشت به به داو، )العراق دراسات فی التکوین القومي للسکان
زا  جه(ی دکتۆر )یةسکان إقلیم کوردستان دراسة في الجغرافیة السیاس(رتووکی  په

سنووری   ت به باره ی زانستی که سه وه ترین لکۆینه تازه( :نووسیوتی ،)تۆفیق تالیب
و تیدا وای  نجامی داوه ئه) زا تۆفیق جه(   که یه وه باشووری کوردستان بت، لکۆینه

 و کوردستان رمی  مرین سنووری نوان ھه کانی حه رزاییه به  که  بۆچووه
 –نزیک سنووری ئراق   وه یه)لی نده مه(  له  که سنووره. ی ئراق کانی دیکه رمه ھه

وه کات ست پده دهئران  بت  ده  دیجله ڕووباری  که ش سنووره ووه ، له تحه کو فه تا
 و ئاوا بواتڕۆژو  ره ی به وه رله خۆی، به  گرته شاری موس ده باکوور و و  ڕووه

  ).  وریاس - ر سنووری ئراق  سه خۆ له  و شنگال بگرته ر عفه له زاکانی ته قه
زا تالیب  بۆچوونی دکتۆر جه  ی به د، ئاماژه مه لیل ئیسماعیل محه دا دکتۆر خه لره  

و   زانت، چونکه ی دهیشارکی کورستان  ناوبراو شاری موس به  که  کردووه ناوبرا
و  ره به  وه لییه نده مه سنووری کوردستان له  کات که ده  وه ڕوونی باسی ئه زۆر به

 و  گرت دهخۆ  و شاری موس له وه ڕته په ده  دیجله  له  وه وشه ڕوات، له ده  تحه فه
زا تۆفیق تالیب،  ی دکتۆر جه یه و پناسه ئه پی به . ڕوات ئاوا دهڕۆژ و  ڕووهدواتر 

ی  شارۆچکه  نو سنووری باشووری کوردستان، چونکه  وته که شاری موس ده
و  له  که اشووری شاری موس، مادامیش سنوورهب  وتۆته که تر همیلۆک) 110(  تحه فه
و  ر عفه له باشووری ته  ئاوا بهڕۆژو  ره به و ببت  دیجله ڕووباری  یه رۆچکهشا
ناو سنووری   وته که دنیایی شاری موس ده زۆر به  وکاته دا بوات، ئه-نگال شه

  .  کوردستانباشووری 
  
 دا وه ره سه له رتووکی ناوبراو  ی په)61(  ڕه پهال  د، له مه لیل ئیسماعیل محه دکتۆر خه  
رمی کوردستانی  ھه  شبوونی جوگرافی دانیشتوانی کوردی له کی دابه یه خشه نه

و   وتۆته که  و پارزگایه واوی ئه ته و  موسشاری   که  وه ئراقدا بوکردۆته ن
  ). سنووری باشووری کوردستان
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واوی  ته و  موسلیل ئیسماعیل، شاری  خهی دکتۆر  که خشه نه ی گوره به   
دکتۆری ناوبراو شاری   باشووری کوردستان، چونکه  شکن له پارزگای موس به

 زگا خستۆتهم  ھه شار وکو  وهم  ھهموسو سنووری باشووری کوردستان  پارن .
            . دا دانراوه شه و به ئه کۆتایی  له  که خشه نه
  
کرکوک بحث الندوة (رتووکی  ی په)29(  ڕه الپه  د، له مه ماعیل محهلیل ئیس دکتۆر خه  

البعد (ژر ناوی  وتارکیدا له  داو، له)اربيل 2001نيسان  5- 3العلمية حول کرکوک 
شاری موس   ت به باره سهدا، )ان العربي في محافظة کرکوکطالقومي لالستی

ک  یه  ته دا حکومه)1928( سای  له و  ئراقتی  وه زراندنی ده دوای دامه: (نووسیوتی
جکردنی  پناوی جبه ک له یه خشه ویاندا بۆ داڕشتنی نه کانی ئراقی ھه که هدوای له 

  ناوچه  لهکان  ڕۆکه گه  ره کۆچه  جکردنی خه کانی ئیستیتانی نیشته هۆژپ
ی جیاجیا  وه ته نه  له  ی که و پارزگایانه ر ئه سه ختکرا له جه و کان بژارده ھه

موس : کانی موویاندا شاره پش ھه دا، له- رمی کوردستان ھه  پکھاتبوون له
نوێ  رله دا سه وکاره کی له ره ئامانجی سه). واست(کوت  و دیاله رکوک،  ، که)وا ینه نه(

پناوی  رمی کوردستان بوو له یی دانیشتوانی ھه وه ته ی نه ی پکھاته وه داڕشتنه
   ).ب ی عاره مینه که ندی وه رژه به
    ر به سه  د، شاری موس شارکه مه حهلیل ئیسماعیل م بۆچوونی دکتۆر خه  به  

و  خشه کاتی باسکردنی نه ری ناوبراو له نووسه  باشووری کوردستان، چونکهخاکی 
 ت تایبه بهوی  ھه م له  رده ھه  تداری ئراقی، که سه کانی ده پالنی شۆڤینیسته

و،  ی جیاجیای تدا ژیاوه وه ته نه  که  ی کوردستاندا بووینه و شارانه ئه کردنیب عاره به
ی باشووری کوردستان  وه ته نه  کو شارکی فره ر ناوی شاری موس وه نووسه
  .       بردووه

  
دا له  د، له مه لیل ئیسماعیل محه پرۆفیسۆر دکتۆر خه   له موس (ژر ناوی  وتارکی

و،  نووسیوتی بی عاره  به  ، که)کردنداب عاره بهزگای  ده و رۆریستانکوشی تی نوان چه 
ی )2183(  ی ژماره)11(  ڕه الپه  له و  کوردیبۆ   ریگاوه ریم خدر، وه زیاد که
: ت ده،  وه ته دا بوکراوه)23.6.2006( وتی ڕکه، ینی ھه ڕۆژیبات،  خه ی ڕۆژنامه

  ستی پکردووه کان ده به عاره  ھۆزو خزانهجکردنی  کی نوێ بۆ نیشته یه پرۆسه(
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ر  سه له  دیجله ڕووباریله یان  وه ڕینه په و  موسشاری  تی ڕۆژھهو  ره به
بریتی   که  بووه  م ناوچانه کۆچپکردنی دانیشتوانی ئه و  ڕاگواستنندی  وه وه رژه   به

   ).ئاشووری کورد و  بوون له
کوردستانتیی ،  ی پکردووه د ئاماژه مه ئیسماعیل محهلیل  دا دکتۆر خه ی لره وه ئه  
کی شاو  که  یکردووه وه و باسی ئه ئه  خات، چونکه رده شاری موس دهتیی کورد و
ب  کانی عاره هر کۆچه  و، ھۆزه وه شاری موسی گرتۆته تی ڕۆژھهکردن ب عاره به

  بریتین له  ن که که رده ده  یه اوچهو ن ی ئه که  نه سه ڕه  دانیشتوانه و ن که ج ده نیشته
ی کوردین،  ناوچه شار و  یه ناوچه شار وو  ئه  واته ئاشووری، که کورد وکانی  وه ته نه
یان  و پرۆسسه ئه  ی سیمای کوردانه سینه بکردن و عاره بهپناوی  لهوان  ئهچی  که
    . ستپکردووه ده
  
لیل ئیسماعیل  پرۆفیسۆر دکتۆر خه( ر ناویژ لهیپۆرتاژکدا ڕ بات، له خه ی ڕۆژنامه  
  وه تی ئراقه وه دروستبوونی ده تای ره سه له : داڕۆشنبیریی  ی کاوه کۆڕکی بنکه  له
  له  دا که)وامبوو رده یش پالنی گۆڕینی دیمۆگرافیای کوردستان بهدام سه ڕووخانی تا

  بات، ژماره ی خه)3(   ڕه الپه  له  کیدا که یه شی به  له،  وه ته شدا بوکراوه دوو به
، دکتۆر  وه ته دا بوکراوه)11.12.2007(  وتی ڕکه، ممه سشه ڕۆژیی )2702(

و  وه ه)1921(سای  دوای له کردن ب عاره  بهی  پرۆسه: (ت لیل ئیسماعیل، ده خه
ه ئه. ستی پکرد ده) 1925(ئراق سای   تی موس به دوای لکاندنی ویالیه  وان ب

  وه پادشاییه می رده سه له   م شاوه ئه. ستیان پکرد کان ده یلییه فه ی وه واستنهڕاگ
ی  وه و موس ئه ره ککیان به گرت، یه  خۆوه ری له وه ته) 3(کردن ب عاره بهی  پرۆسه

 ستیان پکرد به بوو ده وه سرا، ئه و پارزگای به ره میشی به سیه و دیاله و  ره به  دیکه
ڕو  ممه کانی شه ره کۆچه  ھۆزه  سیان ھنابوو له زار که ھه دان سه  بهی موس  له سه مه 

 جیان کردن ئاوای شاری موس نیشتهڕۆژله )  زیره جه(ی  ناوچه  لهکانی ترو  ھۆزه
ی  که ندین یه چه  و ھۆزانه ندی ئه وه رژه وێ بۆ به له. شکردن ردا دابه سه وییان به زه و
ی  ده کانی سه سته شه  له) ر زه حه و عاج به(زاکانی  کو قه ی وه  ازهرتی ت به ڕوه به

   ).مدا دروست کران بیسته
 شونی له جکردنیان  نیشته و ب  عارهھنانی  و  موس  ی کورد له هڕاگواستن وو  ئه  

پارزگای  سنووری  لهرتی  به ڕوه ی به که ندین یه کان یاخود دروستکردنی چه کورده
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ی کورد %)100(  له  ی تر که شارۆچکه شار وندین  ی چه وه جیاکردنه موس، یان
ی  لیل ئیسماعیل ئاماژه دکتۆر خه  زراندنی پارزگای دھۆک که دامه و بوون 

ھا  روه کردنی شاری موس، ھهب عاره  بهبۆ   ر بووینه پکردوون، ھۆکارکی کاریگه
ناچارکردنی کوردی  و ب  عارهبۆ   هو  کورده له   وه ته رچوونی بیاری گۆڕینی نه ده

 م کردوو، له که  م شاره کوردی له  ی ڕژهو  ست، ژماره به مان مه ئزیدی بۆ ھه
زانین  مووشمان ده ھه.  وه رزکرده کجار به بی یه عاره  ی ڕژهو  یشدا ژمارهر رانبه به 

جکراب، ب  بهکردن جب عاره به شاویکدا  یه ناوچه و ک یه ر شارک، شارۆچکه ھه له
،  کوردستان بووه باشووری  لهشک  به کورد وخاکی   و شونه ک ئه ھیچ دوودییه

 و  کوردتییبۆ   کی زیندووه یه ، ئاماژه یه مشوه کردنی شاری موس بهب عاره به  بۆیه
  .   شاری موس کوردستانتیی

  
کرکوک (رتووکی  ی په)181-138(  کانی ڕه الپه  د، له حمه ئه شید ڕهمال  دکتۆر جه  

ژر  له وتارکیدا  لهدا، )اربيل 2001نيسان  5-3بحث الندوة العلمية حول کرکوک 
ر  ھه: (دا نووسیوتی)165(  ڕه الپه  دا له)کرکوک في العصور القدیمة(ناوونیشانی 

ی بۆ  که کوردستان، کوڕه  نگ ھاته یمووری له زایینی ته ی)1393( ڵ ھاتنی سای گه له
ف نارد، پاشان به سه حه و کر، ماردین، تۆرعابدین ی دیاربهنکردنتاو  ره خۆی به نک

ندێ  داگیرکردو ھه) ز1401( سای  لهی  زیره جه و  موس ولر و ھهباشوور کشاو 
 ب له ی بازرگانی نوان حه ڕگه ی وه کاری دانا بۆ ئه ھه  له تورکمان  پیاوانی خۆی له

  ). اتر بک به سته ورز ده ته و
کوردیی و ، شاری موس شارکی شید ڕهمال  بۆچوونی دکتۆر جه ی گوره به   

ی )نگ یمور له ته(  کات که ده  وه باسی ئه شید ڕهمال  هدکتۆر ج  ، چونکه کوردستانییه
،  ی داگیرکردووه زیره جه ولر و ھهکانی موس،  شاره و کوردستان   ر ھاتۆته ته ته
 کوردیی و شاری به ی تریش  که دوو شاره و  موسو شاری دکتۆری ناوبرا  واته که
  .  نت باشووری کوردستان داده  شک له به
   

 ی ڕۆژنامهی )7(  ڕه الپه  حیا، له لی یه نی عه بدولغه نووس، عه نامهڕۆژ ر و نووسه  
وتارکیدا   دا له)29.3.2005(  وتی ڕکه، ممه سشه ڕۆژیی )1747(  بات، ژماره خه
دا، )ڕاست ڕگایر  سه نگاوک له ھه  بی سوننه رمکی فیدراڵ بۆ عاره ھه(ر ناوی ژ له
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 و تورکمانکلدو ئاشوورو  کورد و،  بۆ نموونه) وا ینه نه(پارزگای : (نووسیوتی
دا زۆرینه رمه ئه ن  ینه جی باشووری نه ش زیاتر نیشته بی سووننه ره ن، عا ن تیای وا
کی بچووکی  یه ند ناوچه و چه)  ییاره گه(و ) لی مام عه حه(و  )ر زه حه: (کانی ک ناوچه وه

 ندام له ئه) 41( کۆی  لهندام  ئه) 21(  بکرت که چاو ڕهش  هڕاستیو  ب، ئه ش، ده دیکه
   ).وا کوردستانین ینه نی پارزگای نه نجومه ئه 

موس شارکی  شاری  که   پی وایهحیا  لی یه نی عه بدولغه نووس عه نامهڕۆژدا  لره  
 شاری  لهب  عاره ک الیه له ری ناوبراو  نووسه  ، چونکه کوردستانه    ر به سهکوردیی و 
کات  ده  وه باسی ئه  وه تریشه کی الیه له، نت و داده  زۆرینه و کورد به  مینه که  موسدا به

ن،  هو  ردهکوست  ده  وا به ینه نی پارزگای نه نجومه ئه کانی  ی کورسییه زۆرینه  که
  .    شاری موس کوردستانتیی و  کوردتیین بۆ  ش نیشانه مانه ئه
  
ناوی  ژر  و له ش پکھاتووه دوو به  له  که وتارکیدا  لهد حوسن پیرۆت،  مه محه  
وه  کوردستان له( و ده  یمانه ی په چوارچه نی )بات خه( ی ڕۆژنامه  له  که) کاندا تیه و

،  وه ته می بوکراوه که شی یه دا به)17.1.2006(  ممه سشه ژیڕۆ، )2029(  ژماره
م  کان له غۆله کانی شاری موس توانیان مه کورده) ز1262( سای  له: (نووسیوتی

  ). وه نه یان ل پاک بکه- شاری موس و تکبشکنن  که ھزه و رنن ده وه  شاره
  لمن که یسه ک ده الیه له ،  ردووهی پک د حوسن پیرۆت ئاماژه مه محه  ی که وه ئه  

 و  کوردتییلماندنی  سه  وه تریشه کی الیه له،  بووینه شاری موسدا نه ناو  هب ل عاره
ی  وه ری ناوبراو باسی ئه نووسه  نت، چونکه یه گه شاری موس ده کوردستانتیی

نیا  ته کان به دا، کورده)ز1262( سای  لهکان  غۆله کاتی ھرشی مه له  که  کردووه
  .    کراوه ب نه و ھیچ باسی عاره رکردووه شاری موس ده  کانیان له غۆله مه  ره ھرش به

  
  ی)42-41(کانی  ڕه کش، له الپه ونه ر و نووسه و  رسام، ھۆزانڤان بدولخالق سه عه  

  له  هبوو بوونی نه رگیز ھه ب ھه ره عا: (دا نووسیوتی)ورۆز ئاڤستای نه(رتووکی  په 
  ). پش ئیسالم له) میسل(یان ) .. ھمدان(کباتان  ئه
و  ئه  وت که که رده ، بۆمان ده)رسام بدولخالق سه عه(بۆچوونی  ی گوره به دا  لره  

 ھاتنی  لهر  به  کوردستان بووه    ر به سهکوردیی و شاری موس شارکی   پی وایه
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 و  موسب له شاری  عاره  کات که ده  هو ری ناوبراو باسی ئه نووسه  ئیسالم، چونکه
   . که کانی ئیسالمدا بۆ ناوچه پش ھرشه له  بووه ر نه ھه دا  واوی پارزگاکه ته
     

 دا وه ره سه له ی ناوبراو  رچاوه مان سه ی ھه)230(  ڕه الپه  رسام، له بدولخالق سه عه  
دا سنووری  که خشه نه ، له وه ۆتهکانی بوکرد باسییه می عه رده کی ئراقی سه یه خشه نه

ر  سه له) تکریت(  ، لهو فورات  ڕووباریر  سه له)  دیسه حه(  له  وه باکووره الی لهئراق 
دکانی  زاو شاره واوی قه ته و  موسھا شاری  روه ھه. کۆتایی دت  دیجله ڕووباری

خاکی  و وت ی ) رهزی جه(تی  نو سنووری ویالیه  ونه که ده  و پارزگایه   ر به سه
  . کورداننیشتمانی 

کوردیی و رسام، شاری موس شارکی  بدولخالق سه کانی عه بۆچوونه پی به   
به ی - شاری موس ک الیه له و  ئه ی وه ر ئه به له،  باشووری کوردستان بووه    ر به سه

خاکی  و وت   هک  )زیره جه(تی بۆتان  نو ویالیه  دکان خستۆته زاو شاره قه واوی ته 
  وه باکووره الی لهسنووری ئراقی   ی که و شارانه ئه  وه تریشه کی الیه له،  کورده

باشووری   وته که ده تر همیلۆک) 390(  دیسه شاری حه  کۆتایی پدت بۆ نموونه
باشووری   وته که ده تر همیلۆک) 245(یش )تکریت(، شاری و  موسئاوای شاری ڕۆژ

وه شه و به ئه کۆتایی  له  که خشه هن .شاری موس          . دا دانرا
  
کانی  شیعه و یی کاکه و ئزیدی( ژر ناوی له وتارکیدا  لهرسام،  بدولخالق سه عه  

کی پۆیینی  یه قین شوره شنگال تا خانه  ب له ره ی عا سوننه ر رانبه بهکورد 
 ڕۆژی، )ر ماوه جه(ی  نامه فته هی ھ)237( ژماره ی )5(  ڕه الپه  له دا که )کوردستانن

ر ئمه  گه ئه: (، نووسیوتی وه ته دا بوکراوه)20.8.2007(  وتی ڕکه، ممه دووشه
  ، که وه بخونینه) ری بالزه(و  )ری به ته( الی لهکان  موسمانه  به مژووی فتوحاتی عاره 

  و کورده )لسواد رز ئه ئه(ئراقیان داگیرکرد  خواروویم جار  که چۆن بۆ یه
ناوبرد،  غدای ئستای له به –تیسفون   تی ساسانیان له وه نفالکردو ده کانیان ئه جابانیه
یان  که کی شاره و خه )موس(  یشتنه کشان، تاکو گه کاندا ھه هڕووبار به ورده   ورده

 ی سنووری وه ره هد  ی له وانه بیان جنشینکرد، ئه رکردو شاریان داگیرکردو عاره ده
  ).یین کاکه و ئستای ئزیدی
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کانی  شاره  له  ککه رسام، شاری موس یه بدولخالق سه ر عه بۆچوونی نووسه به  
ی  وه مکردنه ھۆی که  کردن بۆتهب عاره  بهی  م پرۆسه باشووری کوردستان، به

رسام  ھا سه روه ھه. دا و شاره ب له ی عاره ی ژماره وه رزبوونه به کورد وی  ژماره
کو  کان وه انهموسم  به کانی عاره کداره میلیشیا چه  که    وه کاته ڕوون دهمان بۆ

ناو شاری موس  کوردیان له و بیان جنشین و عاره که  شاره و ر ھاتوون داگیرکه
      . نت یه گه ده  و شاره ئه کوردستانتیی و  کوردتییش  مه ، ئه رکردووه ده
  
و  کۆنگره  لی کورد له نووسی گه چاره(رتووکی  ی په)42(  ڕه الپه  ڕ، له د باوه حمه ئه  

تی  ویالیه ر دوو ھه  باشووری ئراق واته: (دا نووسیوتی)کاندا تیه وه نوده   ڕکخراوه
و  هریتانیا و بهژر ئینتیدابی   وتنه ئوردندا، که تی ڕۆژھهڵ  گه له  سره به غدا و به

  وتنه لوبناندا، که سوریا وڵ  گه ری کوردستان، لهکتر باشوو تی موس یا وه ویالیه
) سیادة(کی  رداریه ژر سه ستین له له و وتی فه وه نسییه ره ژر ئینتیدابی فه

   ). وه تیدا مایه وه نوده
، شاری موس شارکی کوردیی ڕ د باوه حمه ر ئه کانی نووسه بۆچوونه ی گوره به   

  تی موس به ویالیه ک الیه له ر  نووسه  ، چونکه هباشووری کوردستان    ر به سهو 
،  باشووری کوردستان  له  هموس شارک  واته بات، که ناوده باشووری کوردستان

ر  نووسه  وه تریشه کی الیه له،  تی موس بووه ختی ویالیه شاری موس پایته  چونکه
  واته ھات، که سرا پکده به غدا و بهکانی  ته ویالیه  ئراق له  کات که ده  وه باسی ئه

 راقه سنووری ئه ی وه ره ده  لهشاری موسکیش که دا بووه و ئله  ، کات موس  
ئراق     ر به سهبی یان  کرت شارکی عاره دهی سنووری ئراق بت، چۆن  وه ره ده

  بوو بت؟  
  
  له: (نووسیوتی دا وه هر سه له رتووکی ناوبراو  ی په)42(  ڕه الپه  ڕ، له د باوه حمه ئه  

له   دا که گفتوگۆ س قۆیه و و دانیشتن تی له تایبه  بهدا،  )1926(یرانی  حوزه مانگی
درا   وه ر ئه سه بیار له واوی ته به   سترا که ئراقدا به تورکیا وریتانیا،  به نوان 

کوردستان شووری با  ، واته وه تی میری ئراقه سه ژر ده  وته تی موس بکه ویالیه
موو  و ھه وه به ی عارهئراق به سترا  ی کوردستاندا به یه م پارچه لی کوردستان له گه و 
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تکی  سه و ده واره پکھنانی قه  ت به باره کورد سه  درابوونه  ش که نانه و به ئه
   ).وتوو ر ئاو که بقکی سه  ، بوونهخۆ ربه سه
ر  سهکوردیی و ڕ، شاری موس شارکی  د باوه حمه ئه ی و بۆچوونه ی ئه گوره به   
  تی موس به ویالیه ک الیه له  دا وه ره سه له ناوبراو   ، چونکه باشووری کوردستانه    به
  بهکات  ده  وه باسی ئه  وه تریشه کی الیه لهباشووری کوردستان،   زانت به کسان ده یه

 و خاک  له ک  یه ئراق، پارچه  به) ستی مو ویالیه(باشووری کوردستان  لکاندنی
  کوردتییش  مانه ئه. ر ئراق سه  و خرایه وه کوردستان جیاکرایه  لی کوردستان له گه
  . لمنن سه شاری موس ده کوردستانتیی و
  
 و کوردستان کتیی نیشتمانیی  بی سیاسی یه کته ندامی مه ، ئه د پیره حمه عدی ئه سه  

ی )7(  ڕه الپه  له  کدا که یه دیمانه  ولر، له ی ھه)3(ندی  به مهلپرسراوی پشووی 
مام   من پم خراپه چ: (ت ، ده وه ته دا بوکراوه)میدیا(ی  نامه فته ی ھه)194(  ژماره

.  تی نییه واقیعیه  مه ئه  ن، چونکه تی موس بکه هبی عاره  لهسعود باس  الل چ کاک مه جه
  وه رژمری بکرێ پاش ئه سه ، با بستانه یان عاره  نهمن نام موس کوردستا

کی  ، جیاوازییه نییه  وره زۆر گه  که ب جیاوازییه ر جیاوازیش ھه گه وێ، ئه که رده ده
 ڕاستی ناوه له ئراق  ڕژمیین،  بکه  وه ب حیسابی ئه ده  ، ئمه یه زۆر بچوک ھه

ی  وه کردنهڕاست( و ی ز گه ڕهپاکتاوی  یشاوپکرد، ست ی ده دوو پرۆسه  وه فتاکانه هھ
ین  کی یاسین ئاغا، خازر، شخان، عه له کا، که ست پده ده  وه گوه  له  که) یی وه ته نه

کانی  ری تۆمارگه فته ده  ، له یه رچی ھه ھه  یه وانه و که ی ئه وه ناوه  له  بیعه ڕه، تا  زاله
-300(ش  وه ئه.  کراوه ر تۆمارنه ھه داستیڕا له یان .  نووسراوه ب عاره  بهیا  ڕژم
رو  کۆچه و زار میران ھه) 100(ی  نزیکه  هنگ ڕه،  وه گرته زار ئزیدی ده ھه) 400

) 800- 700(کاته  ده  مه ئه  ، که وه یی بگرته کاکه و ک  به شه و زار گۆران ھه) 150(
 ، ئستا له ا ناویان نییهد رکی تۆمارگه فته ده ھیچ  له داڕاستی له   س که زار که ھه

ک ملیۆن ھاووتی کورد  یه رووی سه  رژمرێ بکرێ، دنیام له موس سه پارزگای 
   ).چ رده موس دهپارزگای   له
شاری موس  کوردستانتیی و  کوردتیی،  پداوه ی ئاماژه  عدی پیره سه  ی که وه ئه  
کانی  میان شاوه که کات، یه ک ده یهڕاستید ن چه  به  ناوبراو ئاماژه  نت، چونکه یه گه ده
گۆڕینی  ڕگای  لهی ز گه ڕهم پاکتاوی  پارزگای موس، دووه شار وکردنی ب عاره به
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،  ک به نی ئزیدی، شهب، یاخود ناونووسکرد بۆ عاره  هو  کورده  له  یی وه ته باری نه
 ی وه ڕاگواستنهھا  روه ه، ھ ب عاره  ی تری کورد به و تیرهندین ھۆز چه و ڕی ڕگه گه

موس شارکی   ن که وه ی ئه مووی نیشانه ھه  مانه ئه  پارزگای موس که  کورد له
  .     کراوهب عاره  بهو  ی بووهیکورد

  
ژر ناوی  له  یس که د وه مه رگدراوی خالید محه وه وتارکی  لهال،  باحی مه سه  
،  وه ته دونهرک شدا بوی پنج به  له و یدا نووسیوت)ئراقرمی کوردستانی  ھه(

 وتی ڕکه،  ممه دووشه ڕۆژیی )1851(  ژماره له   م که که یه شی به  لهر  نووسه
،  ممه سشه ڕۆژیی )1852(   ژماره  له  م که دووه شی به  لهداو، )11.7.2005(

وه)بات خه( ی ڕۆژنامهی )12.7.2005( وتی ڕکه مدا  که یه شی به  لهوه،  ته دا بوکرا
کانی باشوری کوردستان  واوی شاره ته  که  زنی تیادایه کی کوردستانی مه یه خشه نه
  . خۆی  گرتۆته  وه یشه- موس شاری به ی )تی موس ویالیه(

 ڕووی ڕووبهدرژایی مژوو   کوردستانی ئراق به: (ت مدا ده دووه شی به  له
زیادبوون بوو   ی دواییش روو له سانهم  و له ھاتووه) تنۆگرافی ئه(گۆڕانی  شاوی

ک  وه  یه کی ستراتیژییان ھه یهگرنگییی  و شونانه له تی تایبه  بهکورد  ڕاگوزانی به
  ). شونانی دی و  موس،  قین ، خانه رکوک که
کوردیی ال، شاری موس شارکی  باحی مه ر سه کانی نووسه بۆچوونه ی گوره به   
  دا شاری موسی خستۆته که خشه نه  و له ئه  کوردستانه، چونکه باشووری    ر به سهو 

کوردستانی   کات که ده  وه ھا باسی ئه روه ناو سنووری باشووری کوردستان، ھه
  تنۆگرافی بووه تووشی شاوی گۆڕینی باری ئه) باشووری کوردستان(ئراق 

و  ری ناوبراو ئه نووسه  اتهو قین، که خانه و رکوک  کهکانی موس،  شاره  ت له تایبه به
  . ناوی بردوون  یه مشوه به  زانت، بۆیه شاری کوردستانی ده  به  شارانه

  
ی )11(  ڕه الپه  دا له)جوگرافیای کوردستان(ژر ناوی  ال، وتارکی له باحی مه سه  

  دا)22.8.2005( وتی ڕکه ،ممه دووشه ڕۆژی ،)1893(  ژماره  ،)بات خه( ی ڕۆژنامه
تی وه وکردۆتهبله  وه سامانی سروشتییه ڕووی خاکی کوردستان له: (، نووسیو  

کانی  سروشتییه  سامانه و کانزاکان  زۆر له و ژمردرێ کان ده نده مه وه ده  خاکه
درژایی مژوو کۆۆنیالیزمی جیھانی  به.  وته نه  وه موویانه ھه رووی سه  له  تیایدایه
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وه ۆ  به  گرته ک ده هی ڕگهموو  و ھه وه و دانی ل تیژکردۆته تهو و نه ئه  ته چاوی بی ر ب
ژر خاکی  وت له سامانی نه داڕاستی له .  و سامانه ھنانی خرو بری ئه ست ده به

  له) سعرت(کانی  وته نه  بیره  نھا له ته تا ئستام  ، به یه شوندا ھه زۆر  لهکوردستاندا 
ھندرێ  رده سوریا ده  له) میالنڕ( و  ئران  له) سری شیرین قه(و  )شا ئاباد( تورکیا و

  ).ئراق له قین  خانه و رکوک  که ، موسکانی  وته نه  بیره له  جگه  مه ئه
گرنگ   شاره  له  ککه ال، شاری موس یه باحی مه ر سه بۆچوونی نووسه  ی گوره به   

  ، چونکه)باشووری کوردستان(  واتهراق کوردستانی ئ  وت له نه  کان به نده مه وه ده  و 
باشووری (کانی کوردستانی ئراق  شاره  وتدا له بوونی نه ھه باسی  لهر  نووسه

  .  قینی ھناوه خانه و رکوک  کهموس،  کانی  دا ناوی شاره)کوردستان
  
ی  همۆ و ئایند ئه... کوردی موس(ژر ناوی  له  که وتارکیدا  لهندی،  میری فه ئه  

ی )19.8.2005( وتی ڕکهینی،  ھه ڕۆژی ی)1890(ژماره  ،)12(  ڕه الپه  دا له!!)نزیک
ش  ی کورد زۆر تا پنج شه ئمه: (، نووسیوتی وه دا بویکردۆته)بات خه( ی ڕۆژنامه

خودی  و  رم ھهمانی  رله په و  رم ھهتی  حکومه و فیدرالیزم  باس له  سای دیکه
ی  وه مانه رگری له ڕی توانا به و په وکات به تا ئه  م پویسته ین، به که رم ده ھه

کورد   ین، چونکه بکه  کانی دیکه سنوورییه  ره ڤه ری ده وروبه ده و  موسکوردی 
می  ر لواری چه سه ی کوردستان له که کانی وته ش سنووره بۆیه  یه وه چاوی له

ی  رگه جه  وکردنی بوونی کورد له بۆ پتهموومان کار  ھه  کۆتا بن، پویسته به  دیجله
   ).ین شاری موسدا  بکه

ندی، شاری موس شارکی  میری فه ئه بۆچوونی  به  وت که که رده ن دهدا بۆما لره  
  که  دایه ڕه و باوه و له ئه  باشووری کوردستان، چونکه  له  شکی گرنگه به کوردییه و

کو  ی بدرت، تاوه که ره وروبه ده و  موساری ناو ش واو به کی ته یهگرنگییبت  ده
  و شاره کورد داوای ئه انڕۆژ  لهک ڕۆژ، و بت ھز  دا به و شاره ی کورد له پگه

  . ر باشووری کوردستان سه  و بیخاته وه بکاته  کوردستانییه
  
ۆ ب( ژر ناوی له  وازکی خۆیدا که بانگه  لی کوردستان، له ی گهخۆ ربه سهکۆی  سه  

 و رکوک  کهکانی  شارۆچکه شار وت  تایبه به و کوردستان ری خۆڕاگری  ماوه جه
 ڕۆژیله   دا که)کوردستان نت(رنتی  نته ڕی ئه ر ماپه سه دا، له)موس و قین  خانه
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جاڕی   کات که ک ده خه  ، داوا له وه ته بوکراوه  دا)30.10.2004( وتی ڕکه،  ممه شه
   .ن ن بدهی کوردستایخۆ ربه سه
شانی  لی کوردستان، شاری موس شانبه ی گهخۆ ربه سهکۆی  بۆچوونی سه  به  
  خاکی باشووری کوردستانن، چونکه     ر به سهقین شاری کوردیی و  و خانه رکوک  که
 و رکوک  کهوان، شاری موس،  ئه  وت که که رده یاندا ده که وازه ناونیشانی بانگه ر له ھه

ی خۆ ربه سهکۆی  ھا سه روه ھه. ن که ماشا ده شاری کوردستانی ته کو قین وه خانه
ری  ماوه جه  یی باشووری کوردستان لهخۆ ربه سه یاندنی ڕاگهلی کوردستان داوای  گه

  وه دنیاییه  وان به ئه  واته کات، که شاری موس ده نویاندا له  و کوردستان کانی  شاره
  .  زانن ان دهکوردست  شک له به  به  و شاره ئه
  
  ، ژماره،)التاخي( ی ڕۆژنامهی )3(  ڕه الپه  ر سلڤانی، له رھاد عومه فه نووس نامهڕۆژ  
دا له  دا، له)20.8.2005( وتی ڕکه، ممه شه ڕۆژیی )4555( ژر ناوی  وتارکی
ھاتنی  کاتی کۆتایی له: (دا، نووسیوتی)باالسوار  ونحطه  فلنبنه... االغراب فانھار (

 سای  لهکانی  یمانه ھاوپه و زن ریتانیای مه وتنی به رکه سه و  می جیھانی که نگی یه جه
فیایه  به خۆ ربه سهدا، وتکی )1918( ئراق بوونی  ناوی  به  وه کی دیاریکراوه جوگرا

. دروست کرا  وه کانیه یمانه ھاوپه ریتانیا و به ن الیه له   و وته م ئه ، به بووه نه
ی  ند به مه  سره شاری به  که  سره تی به ناو ویالیه  وه ڕییه ریتانیا په نی بهکا ھزه

غدا  به  غدای داگیرکرد که تی به باکوور کشاو ویالیه  و ره بوو، دواتر به  که ته ویالیه
دا به ره ی زۆرتر په که بوو، دواتریش کشانه  ته و ویالیه ندی ئه به مه باکوور وو  ره پ 

بۆ . بوو  ته و ویالیه ندی ئه به شاری موس مه  ی داگیرکرد که-موستی  ویالیه
،  موس: (ھات پکده  و شارانه ، له)کوردستان(تی موس  زانیاری زۆرتر ویالیه

موس     ر به سهزاکانی  و قه ی دھۆک وکاتی شار ، ئه)رکوک که و سلمانی ولر،  ھه
و  سره تی به ویالیه ر دوو ھه له کی نوی ریتانیا وت دا به)1921( سای  له. بوون

ه) ئراقی نا(می  که ی یه یسه دا فه)1923( سای  لهھا  روه غدا دروستکرد، ھه به   کرد ب
له زن  شکردنی کوردستانی مه دوای دابه. و ناوی نا شانشینی ئراق و وته شای ئه

 سای  له )تی موس ویالیه(ردستانی باشوور نسا، کو ره فه ریتانیا و به ن الیه 
رجی  مه  به و یمانی لۆزان ی په گوره به لکنراو   وه شانشینی ئراقه  دا به)1925(

نووسی خۆی  مافی بیاردانی چاره) تی موس ویالیه(لی کوردستان  گه  ی که وه ئه
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 ند چه  لهشانشینی ئراق دروستکرا  .بوو ی ھه وه زووی ئه رکات ئاره بت ھه ھه
ی  خشه نه و بوون ی خۆیان  خشه و نه نی جوگرافیا خاوه  که) ستکرد ده نا(کی ت ویالیه

  وه مه الی که و به ک بووه یهڕاستیی  که جوگرافیه  و سنووره)کوردستانی باشوور(
، و زن ریتانیای مه الی به ک له یه نامه گه کو به وه  یه خشه و نه له ن سه ڕهکی  دانه
و  تی موس له ویالیه ی وه ر ئه به له،  یه ک یان زۆرتری ھه هی ھا تورکیاش دانه روه ھه

وه به) نبوڵ سته ئه(  ستانه ئه  رمانی سوتان له فه  به  که  بووه  تانه ویالیه برا  ده ڕ
کوردستانی (ی  خشه نه  واته که.  ته و ئیمپراتۆریه کانی تری ئه ته کو ویالیه روه ھه

  به  و بووه  خشه نی جوگرافیاو نه خاوه  که  شک بووه کو به به  ستکرد نیه ده) باشوور
  ).  لکنراوه  وه ستکرده ئراقی ده شانشینی 

ر سلڤانی، شاری موس شارکی  رھاد عومه نووس فه نامهڕۆژبۆچوونی   به  
  تی موس به ری ناوبراو ویالیه نووسه ی وه ر ئه به له،  ی بووهیکوردستان کوردیی و

تی موس  ویالیه  که   پی وایه، و کوردستان باشووری   نت بهزا کسان ده یه
، )رکوک که و سلمانی ولر،  ، ھه موس(پکدت   و شارانه له) باشووری کوردستان(

شارکی کوردستانی   ری ناوبراو، موس به نووسه  دات که ش نیشانی ده مه ئه
شکردنی کوردستانی  دوای دابه  کات که ش ده وه ر باسی ئه ھا نووسه روه ھه. زانت ده
  واته تی ئراقی، که وه ر ده سه  دا باشووری کوردستان خرایه)1925( سای  لهزن،  مه
کو دواتر  ک ئراقی، به نه  دا شاری موس شارکی کوردستانی بووه و ساه ر له به
 و ه کوردانی سیمای  وه وی سینه ھه  وه کردنه ب عاره بهکانی  ھۆی شاوه به
ڵ کوڕی  یسه فه(دانانی   ت به باره سهرچی  ھه . دراوه  و شاره ی ئه ردستانیانهکو

رنانی  سه نگی کو له دا ئاھه)23.8.1921( وتی ڕکه  لهشای ئراق،   به  ه)حوسن 
وه ی بۆ به شاھانه ی  لهک  ، نهوچو ڕله ری ناوبراو  کو نووسه روه دا ھه)1923( سا

   . شای ئراق  کرابت بهدا  و ساه له  گوایه  کهوتی، نووسی دا وه ره سه 
  
،  ، ژماره)التاخي( ی ڕۆژنامهی )9(  ڕه الپه  ر سلڤانی، له رھاد عومه فه نووس نامهڕۆژ  
زمانی   به  که وتارکیدا  له دا، )8.6.2005( وتی ڕکه ،ممه چوارشه ڕۆژیی )4493(

: دا، نووسیوتی)ن عقدتي الحقد والتکابرمتی یتخلص البعض م( ژر ناوی لهبی  ره عا
ی کورد،  وه ته نه و ب  عارهی  وه ته نه  ی ئراق بریتین له که کییه ره سه  وه ته دوو نه(

 سات کاره و کان وانه پچه  موو شته ھه به   وه ینه ده کانی مژوو ھه ڕه الپه و بت ر  گه ئه
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  وه ه)زن ریتانیای مه به( ن الیه تک له  وه کو ده وه ئراق  بینین که کان ده یهڕاستی و
غدا  سراو به کانی به ته ویالیه ر دوو ھهگردانی   وه هک یه به  نجامی ئه  له  دورست بووه

نرت،  کوردستان داده خاکی  بهی  که خاکه  که  وه هک یه به تی موس  ڵ ویالیه گه له
یش سک ر که ھه و که یهڕاستیکو  به،  نییه روونی دهکی سۆزی  یه نیا قسه ش ته مه ئه
  ). لمنت ی بسه که وانه توانت با پچه ر ده گه وت نکۆی بکات، ئه یه ده
 و کوردبوون ،  ر سلڤانی باسیکردووه رھاد عومه نووس فه نامهڕۆژ  ی که وه ئه  

، نت یه گه ی ده که خاکه و  موستی  کانی ویالیه واوی شاره ی بوونی تهیکوردستان
موس، (کانی  شاره  تی موس که واوی خاکی ویالیه ته ک الیه له ر  نووسه  چونکه

وز  ، به وه گرته ده)  دیاله و سلمانی رکوک،  ولر، که دھۆک، ھه  ند هخاکی کوردستان نا
  وه تریشه کی الیه له،  خاکی کوردستان  له  شکه یش به- شاری موس  واته کات، که ده

تی  ویالیه و بی  عارهتی  دوو ویالیه  کات له تی ئراوی ده وه ده باسی دروستبوونی
  لمنن که یسه ده  مانه ئه  واته بات، که خاکی کوردستانی ناوده  ناوبراو به  موس که

 کوردیی وتی موس، شاری  ویالیه    ر به سهکانی تری  واوی شاره و ته  موسشاری 
  . شکی خاکی کوردستانن به
  
ی  نامه فته ھه  له  کدا که یه دیمانه  بواری مافی مرۆڤدا، له  له وانچاالک اغستانیداود ب  
: داود باغستانی(ژر ناوی  دا، له)186(  ی ژماره)11+7(کانی  ڕه الپه  دا له)میدیا(

ک  کات نه یر ده بی سه ره ک شارکی عا موس وه  یه وه ی کورد ئه وره کی گه یه ه ھه
وهدا بو)کوردستانی ئراق  یاندنی ڕاگه ڕژم ڕووخانیدوای : (ت ، ده وه ته کرا

  شکرابوو، باکوور واته باکووردا دابه و ڕاست  ناوهی باشوور،  ر س ناوچه سه به
رکوک، تکریت،  موس، که(  دا بوو و بریتی بوو له گه کوردستان شاری تکریتیشی له

  ی به یهگرنگییو  مان ئه بووا ھه دهتی کورد  رکردایه سه). سلمانی ولر و ھهدھۆک، 
رکوک  که گرنگیی  موس له گرنگییبوای من   به. موسیشی بدابووا  رکوکیدا به که
ه  که) 1926( سای  لهبۆ مژوو،   وه ڕینه ر بگه گه ئه.  متر نییه که  کوردستان ب

تی موس،  الیهگوترا وی گشتی پیده وکات باشوری کوردستان به لکندرا، ئه  وه ئراقه 
 تی ویالیه  لهل  گه و ر ھات گه ئه  بوو که رجک ھه مهی ئراقیش یخۆ ربه سهت تا  نانه ته
  که  یه مافی ھه  ته و میلله ک ئه درژییه ست ده و مک ر سته ژر ھه  وته وس بکهم

کان  گرتووهک یه  وه ته و کاتدا، ئستاش نه ن بخوازێ لهکا وه ته نهی  ه کۆمه  له  پاراستن
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تیمان  وه پسپۆری یاسای نوده  م ئمه به.  وه کانی گرتۆته وه ته ی نه ه ی کۆمه جگه
ن  که ڵ موس ده گه وت له سووکه ش وا ھه ئسته. ن تبگه  یه و دۆزه له  که  بوونه نه
کی  یه ه ش ھه وه ک کوردستانی، ئه بی ب نه ره ی موس شارکی عا وه ک ئه وه
ری  وروبه ی ده و خالنه بینین ئه ین ده ماشا بکه ر ته گه ئه.  ی بزاڤی کوردییه هور گه

، بگومان  چۆن بووه  وه و پش ئه که بۆ ناوچه  موس چ ساک ھاتوونه
   ). موس شارکی کوردستانییه  که  وه بته دهڕوون

ارکی بی  به) 16.12.1925(  شتک باشووری کوردستان له موو ھه له ر  به  
تی ئراقی  وه ده  ی کورد به وه ته خواستی نه  زۆرو دوور له کان به وه ته ی نه ه کۆمه

داود باغستانی   ی که وه ئهکو  وه دا)1926( سای  لهک  ستکردی ئینگلیز لکنرا، نه ده
    ر به سه  بۆچوونی داود باغستانی، شاری موس شارکه  ئینجا به. نووسیوتی

ش شار  شه  کوردستان له  کات که ده  وه باسی ئه ک الیه له و  ئه  نکهکوردستان، چو
ر  گه کات ئه ده  وه باسی ئه  وه تریشه کی الیه له،  ه- موس  و شارانه کک له یه و پکدت 

شاری موس   که  وه بته دهڕوون، بۆی  وه ڕته کی ساڵ بگه یه ند ده بتوو مرۆڤ بۆ چه
دا  شارکی سه  و شاره ئه  ری ناوبراو پی وایه نووسه  واته ه، ک شارکی کوردستانییه

  .    کوردستانییه کوردیی وت  سه
  
دا ووتارکی )کوردستان نت(ڕی  ماپه  دا له)13.11.2004( ڕۆژیماکۆ دیار، له   
دا، )کر دوو ھه  ردانمان له ست به موس یان ده و رکوک  کهیا ( ژر ناوی له

ر  به ن له که رکوک ئه ڕ بۆ که شه  ن ئوه کان پمان ئه به عاره(: ت و ده نووسیوه
تۆ بی . دا ئه کوشت نه  وا خۆتان به ئه  بوایه نه  وته م نه ر ئه گه ، ئه وتی تدایه ی نه وه ئه
  بت؟ ڕاست  مه ئه
ت  تا ئستا سیاسه رنا بۆچی باسی شاری موس ناکرت؟ ھه گه ، ئه هڕاست  وه  ئه به
  !کی کورد باسی موس ناکات یه رکرده دارکی کورد یاخود سه مه
دسۆزی خاکی   ئمه کوردییه وشارکی   که  یه وه رکوک ئه بۆ که  ڕی ئمه ر شه گه ئه

موس شارکی  مژوودا  لهین؟ ئایا  ی بۆچی باسی موس ناکه کوردستانین، ئه
   ).؟ بووه کوردی نه

 کوردستانتیی و  کوردتیی،  ی پکردووه ئاماژه ر ماکۆ دیار نووسه  ی که وه ئه  
 ر دوو ھه   پی وایه ک الیه له ری ناوبراو  نووسه  خشت، چونکه به شاری موس ده
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باشووری     ر به سهو   رکوک دوو شاری کوردین و که  موسر  سه له  شاری کشه
تی کوردستانی  رکردایه سه کورد و  له  وه یی ئه گله  وه تریشه کی الیه لهکوردستانن، 

به   ن، که شاری موس ناکه کوردستانتیی و  کوردتییبۆچی باسی   کات که ده
  !  کوردستانییه کوردیی وکان شارکی  مژووییه  نامه گه به ی گوره 

  
و  وه رۆکی بزووتنه سهواژۆی   به ی کوردستانیی نیشتمان وه بزووتنه   ی ناوبرا

 وتی ڕکه،  ممه پنجشه ڕۆژیله   دا که کی کراوه یه هنام  ری، له ردار پشده سه
وه په  نه بۆ الیه  دا)25.8.2005(   وتی ڕکه،  ممه شه ڕۆژیله  و کان نووسیوتی دارهنی ی
وه)کوردستان نت(ڕی  ماپه  دا له)27.8.2005( دا  که نامه  ، له وه ته دا بوکرا

موکی خۆیان   تی موس به ویالیه کان، کورده: ( ھاتووهشاری موس   ت به باره سه
ی کورد  وه ته کی نه یه رگه ک پشمه ش وه ردار نابن، ئمه به ست لی ده و زانن ده

کوردستان یی خۆ ربه سهمان که  که وه ته یاندنی داوای نه جگه  نین بۆ به رمان داده سه
   ). یه ستوره و ده کردنی ئه نه ند سه په  و 

 و کوردستان ی یی نیشتمان وه بزووتنه  ی که نجامه و ئه ئه  ینه بگهتوانین  دا ده لره  
    ر به سهشارکی کوردیی و پارزگاو   اری موس بهشپارزگاو ری،  ردار پشده سه

تی  کورد ویالیه  ن که که ده  وه وان باسی ئه ئه  زانن، چونکه باشووری کوردستان ده
باشووری   کاته ده  تی موس که ویالیه  زانت، کاتک که موکی خۆی ده  موس به

شاری   به  و نیشتمانه کانی ئه واوی شاره ته  واته کوردستان موکی کورد بت، که
باشووری کوردستانن    ر به سه، شاری کوردیی و  وه که ته یهختی ویال ی پایته- موس     .  

  
مژووی   لهموس  و رکوک  که( ژر ناوی وتارکیدا له  شید، له ڕه مه یدون حه ره فه   

  له  دا)25.2.2005( وتی ڕکهینی،  ھه ڕۆژیدا، )وڕووی دیمۆکراسیدا ره به و فاشیزم
  له  یش که-شاری موس: (، نووسیوتی وه ته دا بوکراوه)کوردستان نت( ڕی ماپه

، شاری  وه دیمۆگرافیشه ڕووی  لهو جوگرافیا شارکی کوردستانی بوو،  پگه ڕووی
ی  م بنکه که یه  ی فاشیزمدا بووه سایه  کان بوو، له جۆره جۆراو  و ئاینه وه ته نه
ی،  و شۆڕشگانه دانی ئه  دارهس له  و کوشتن ی  کارگه  کرا به و دان نجه شکه ئه
ن یان ده که وه ته ی بۆ نهست ربه سه و ئازادی  رگریکردن له   ر به سه له   له .گیرا

رو  مپه ک له یه زارو ڕای ھه ره ئازادی، سه و دیمۆکراسی  بهی فاشیزمدا  وه جگرتنه
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  دا بهدیمۆکراسی چۆکی و بژاردن عس، ھه و کلتوری به اوهپاش م چنین له ھه نگ پ ته
   ).موس شاری  له  وه ژیانی دایه  وه پکه و بوون مۆرکی کوردستانی  و فاشیزم

 کوردیی وشارکی   ری موس بهشید، شا ڕه مه یدون حه ره ر فه دا نووسه لره  
  وه جوگرافیه ڕووی  هل  کات که ده  وه ر باسی ئه وسهنو  زانت، چونکه کوردستانی ده

  که  ی کردووه له یاندا زۆر په وه م له ، به باشووری کوردستان بووه    ر به سه  که شاره
ژیانی   وه پکه و بوون ئازادیدا مۆرکی کوردستانی  و ی دیمۆکراسی سایه  ت له ده

ک  یه وت ھیچ نموونه م نامه زۆرن به  نموونه.  که دانیشتوانی شاره  به  وه دایه
لکردنی  توادانی حه ژیان؟ ژیانی فه  وه پرسم کام پکه ده  نده وه س ئه ، به وه بھنمه

  موس؟    رکردنی کورد له ده و ربین سه و خونشتن
  
می رانی پارتی ئیسال زرنه دامه  له  ککه یه  ب، کهری ر غه ر شخ عومه نووسه  

باشووری کوردستان یان باکووری (رتووکی  په ی)14(ڕه  الپه  کوردستان، له
: ت پکھاتبوو دوو ویالیه  ئۆسمانلیدا ئراق له می رده سه له : (دا، نووسیوتی)؟!ئراق
به   مه رده و سه ئه  کهغدا، باشووری کوردستانیش  تی به سراو ویالیه تی به ویالیه

سای  تورکیا له تی ئۆسمانیش  الفه خه ڕووخانی موس ناودر بوو، تا تی ویالیه 
   ). مابۆوه  و ناوه ر به ھه) 1924(

    ر به سه و ییشارکی کورد  ریب، شاری موس به ر غه ر شخ عومه نووسه  
و   موستی  ویالیه  که   پی وایهو  ئه  زانت، چونکه باشووری کوردستان ده
کسان  یش یه-تی موس ک خاکن، مادام ویالیه یه و کن ر یه باشووری کوردستان ھه

کو  شاری موس وه  واته ک خاک بن، که ر یه ھه و کوردستان باشووری   بت به
  .  شارکی باشووری کوردستانیش  بته ، ده ته ختی ویالیه پایته و شارک 

  
باشووری : (دا نووسیوتی رچاوه مان سه ی ھه)16(  ڕه الپه  ، لهریب غه ر شخ عومه  

 سیاسی و و ئابووری رمکی ستراتیژی  ھه  گشتی  کوردستان به و کوردستان 
 و رکوک  کهپارزگای  ر دوو ھهباشووری کوردستان   ، له ربازییه سه و جوگرافی 
   ). ش کراوه لی ببه واوی ته به ندن، کوردیش  مه وه کانزا ده و وت  نه  موس به

 کوردستانتیی و  کوردتیی،  ریب باسیکردووه ر غه ر شخ عومه نووسه  ی که وه ئه  
ر  ھهری ناوبراو  نووسه  نت، چونکه یه گه رکوک ده که و  موسکانی  شاره ر دوو ھه
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    ر به سهندی  مه وه و کانزا ده وت  نه  شاری کوردی به دوو به   که شاره دوو
  . بات ووری کوردستان ناودهباش
  
ر  ر سه گه ئه( ژر ناوی له وتارکیدا  لهن،  سه عید حه سه مه حه گر خنه هڕر و  نووسه  

ڕی  ماپه  دا له)2005(ی ئابی )31(ی  ممه چوارشه  ڕۆژیله   دا،) به نیت، کلکیش مه
، ئینگلیزی ک وت بوو ھیندستان یه: (، نووسیوتی وه ته وهادا بوکر) کوڕۆژنه(

س   بت، کردی به قامگیر نه سه  یه و ناوچه ت له ی ئاشتی قه وه داگیرکار، بۆ ئه
فوراتدا  و دیجله ری  وروبه ده و نوان  له). نگالدیش به و کستانھیندستان، پا(،  وه ته له

 ت(سئینگلیزی داگیرکار، بۆ ) ستان شیعه و ستان دستان، سوننهکور(بوون،  ھه) و
موس، (،  ته و س ویالیه ئاشووبدا بژین، له  ر له ، ھه رانه ڤه و ده کانی ئه ی خه وه ئه
  !).وتکی دروست کردو ناوی ل نا ئراق)  سرا به غدا و به
و  ئه  خات که ریده ن نووسیوتی، ده سه عید حه سه مه گر حه خنه هڕ ر و نووسهی  وه ئه  

کیان ر دوو ھهو  موس باشووری کوردستان بووهتی  ویالیه  که  یه ھه  وه ڕی به باوه
باشووری   له  ر شاری موس شارکه بۆچوونی نووسه  به  واته ، کهک یه به کسانن  یه

مان شاری باشووری  ر ھه تی موس ھه کانی ویالیه شاره  کوردستان، چونکه
 و خاک کیان دوو ناوی جوگرافی بن بۆ ر دوو ھه  که کاتکدا له کوردستانن، 

  .  کاربن به  کوردستانه  نیشتمانی کورد که
  
  ڕه الپه  ، له ته ناوبانگی سۆڤیه مژوونووسکی کوردی به  لیلی، که لیلی جه دکتۆر جه  
ۆریه کورده(رتووکی  ی په)28(   دانیشتووه: (دا، نووسیوتی)تی عوسمانی کانی ئیمپرات

 خوارووی خواروو  وونهوتب که  که  وه ونهگردبووبو  و شونانه کان له کورده
زوور،  تی شاره یاله ک، ئه ، وه وه تی عوسمانییه کانی ئیمپراتۆریه رمه ھه تی ڕۆژھه

  ).کر دیاربه و  موسکاری،  ھه
شاری موس ھیچ   خات که ریده لیلی نووسیوتی، ده لیلی جه دکتۆر جه  ی که وه ئه  

شارکی   ناوبراو شاری موس به  ، چونکه بووه نه  وه ئراقه و ب  عاره  بهکی  یهندی پوه
  وه ر باسی ئه نووسه  وه تریشه کی الیه لهبات،  دهتکی عوسمانی ناو ویالیه    ر به سه
ه   و شاره هئ  واته ، که کورد بووینه  ته و ویالیه دانیشتوانی ئه  کات که ده شارکی کوردیی
  .  هکوردستانباشووری     ر به سهو 
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کان سای  کورده ڕینی ڕاپه(رتووکی  ی په)67(  ڕه الپه  لیلی، له لی جهلی دکتۆر جه  

ی  ی ئینگلیزی، ژماره)تایمس( ی ڕۆژنامهی )5(   ڕه الپه  به ستنی پشتبه به داو، )1880
کی  دا برستیه)1880-1879(زستانی سای   له: (دا نووسیوتی)12.3.1880(

مارتی   له.  وه عوسمانی گرته تی ھهڕۆژکانی  رمه زۆری ھه  ره ی ھه قورس زۆربه
پی   وه مبۆه سته ئه  له  که  وه واکی بوکرده ھه) تایمس( ی ڕۆژنامهدا )1880(سای 

دا ھاتبوو گه یان  ره واو په و موس ته د ئامه  برستی له و ژاریی ھه: یشتبوو تیای
. شن کی ژیان ببه یه تهس ره که موو ھه له ری موس،  وروبه ، دانیشتوانی ده ندووه سه
  ).کان باشتر بکات وماوه می سای داھاتوو باری لقه رھه به  یه م ھیوا ھه به
ر  سهی شاری موس شارکی کورد  لیلی، دووباره لیلی جه بۆچوونی دکتۆر جه  به  
وهھیچ   و شاره ، ئهو  کوردستانهباشووری     به راقه  به و ب  عاره  کی به یهندی پوه ئ  
 تی ڕۆژھهرمکی  کو ھه ری ناوبراو ناوی شاری موس وه نووسه  ، چونکه بووه نه
،  وه داگیرکردنه ڕگای  چۆن له  زانین که مووشمان ده ھهبات،  تی عوسمانی ناوده وه ده

  . تی عوسمانی وه ده  شک له به  شاری موس بۆته
  
   وتی ڕکهتی له  یه کۆمه و بیریڕۆشنی -ندی موس به ری مه زرنه ی دامه سته ده  
دا که که نده به زراندنی مه ی دامه یاننامه به  له  دا)28.4.2002( ی )8(ڕه  الپه  له  یان

دا  )17.5.2002( وتی ڕکه، ینی ھه ڕۆژیی )473(  ، ژماره)االتحاد(ی  نامه فته ھه
 ر له تان، کار بۆ سهشکی کوردس بوونی بهڕزگار دوای له : ( ھاتووه  وه ته بوکراوه

ھۆی   بووه  لی کوردستان کرا، که نی ژیانی گهڕکخست و نوێ داڕشتنی زانیاری 
و  وه کان بۆ تۆژینه جۆراو جۆره  نده به مه و یی ی پیشه  ڕکخراوهندین  ونی چهدایکبو له

وه  وه گۆییهڕاست  به  که  یه مکی ژیرانه ش وه مه ، ئه وه لکۆینه تی  یه ڕۆکی کۆمه نا
پاکسازی  ی وه ڕووبوونه ڕووبهندی  به ندین مه ھا چه روه خۆ، ھه  گرته کوردی ده

و  دایکبوونی ئه لهم  وتن، به رکه تی ده وایه ته ی ووشیاری نه وه ، بوکردنهو ی ز گه ڕه
سکداو دسۆزیان بۆ  کی جوگرافی ته یه چوارچوه  یان له وه تواندنه و  ندانه به مه

ۆ  کو ده روه مدا ھه رده به  کی دیاریکراو، ھیچ بوارک ناھل له یه هپارچ خوازت ب
ھا  روه تیایدا، ھه  یه مرۆڤی کورد بوونی ھه  ی که و ناوچانه ئه موو ھه له کارکردن 

  کوردی موس، وه  دان پدانانیان به  له  ایانکردووهڕ   ڕامیارینی  ندک الیه ھه
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تا  ھه .بت ک ملیۆن ده یان یه ژماره  کوردی موس که  دن لهداکۆکی کر  ن له که ادهڕ
ی  یه م ناوچه ، ئه ی پشتگوێ خستووه یه م ناوچه بینین ناوھنانی ئه یانی ئازاریش ده به
ی، ز گه ڕهکانی پاکسازی  شاوه  ر له و به مدا ی بیسته ده کانی سه سته شه سانی له   که
  ین که ده ده رنج سه  م ئمه به.  تی بووه رگایه پشمه و   ڕامیاریندی چاکی  به مه

ندک  ھه و نگال  شهکو  کانی وه ناوچه  لهندک  ن باسی ھه ندک الیه وێ ھه و له لره
ه  و ئاماژانه ئه  بۆچوونی ئمه  بردرت، به یش ده-جاریش ناوی شخان   دووڕوویان

 ی وه ر ئه به لهتی موس،  وردستانییهر دواڕۆژی ک بت بۆ سه رتی ده رتی نه کاریگه
ۆ وامی کا رده به  به  ن که که عس ده کانی به پالنه  ت به خزمه  وستانه م ھه ئه ر ب

دا  پارزگاکانی تردا، لره  کات به ده  کانی شه لکاندنی به و  و پارزگایه لکترازانی ئه
ی کورد  کشه ر رانبه به  له  وه مننه نگی نه بده  کان به هڕامیاریی  ر پارته سه له  پویسته

 و واوی  ته به یان  که ر شاره سه کردن له کو قسه کانیاندا، به رییه سه رمه چه و  موس  له
   ).یان که وه ته نه وای ڕهدۆزی 

 و ڕۆشنبیریی -سندی مو به ری مه زرنه ی دامه سته ی ده که  یاننامه به ی گوره به   
 و ییکی کورد یه پارزگای موس، ناوچه  واته واوی ته به ری موس تی، شا یه کۆمه
یی زۆریان  زراندنیاندا، گله ی دامه یاننامه به  وان له ، ئه باشووری کوردستانه    ر به سه
نیا باس  و، ته تی شاری موس پشتگوێ خراوه بۆچی کوردستانییه  که  کردووه  وه له
  خات که ریده وان ده کانی ئه کرت، بۆچوونه شخان دهنگال یان  تی شه کوردستانییه  له
   . باشووری کوردستانه    ر به سهکو پارزگا  موس وه  که  ڕیان وایه وان باوه ئه
  
 شی زمان به  له  ، پرۆفیسۆرهو  کوردستانه تی ڕۆژھهکی  خه  دی، که میھرداد ئزه  
   ڕه الپه  لهریکا،  مه ی ھارڤادی ئهزانکۆ  نزیک له تی ڕۆژھهکانی  شارستانتییه و
شاری   ت به باره سه، )کوردستاندا  کان له ئاینییه  تایفه و ئاین(رتووکی  ی په)57(

 تیموستی ڕۆژھهباشوورو باشووری   له  کانیش که که به شه: (نووسیو  شاری
 ژین،  ده  هو کانه یارسانه  النه نیشت باجه ته  کوردستانداو به ڕاستی ناوه له موس

   ).کرێ دی ده وی دیملییان تدا به له ئاینکی عه  شنه چه
ھرداد ئزه لره   هاوبراو ن  وت که که رده مان بۆ ده- دی دا بۆچوونی دکتۆر می    پی وای

 و باسی ئایین  لهناوبراو   ، چونکه کوردستانییهکوردیی و شاری موس شارکی 
 ج شونی نیشته و  کات دهکان  که به ، باسی شهکوردستان  کان له ئایینییه  ئایینزا
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کوردستاندا  ڕاستی ناوه له شاری موس  تی ڕۆژھهباشوورو باشووری   بوونیان به
        .   کات ستنیشان ده ده
  
ژر ناوی  کدا له یه وه لکۆینه  می که یه شی به  لهدی،  پرۆفیسۆر دکتۆر میھرداد ئزه  
ی گۆڤاری )2(   ژماره  لهکه   ه)د مه ھادی محه(رگانی  وه  لهدا )نبذة وجيزة: الكرد(
تی شاری موس  باسی کوردستانییه  یه مشوه ، به وه ته دا بالوکراوه)سردم العربي(

....) ھتد و الیر، عیالم، کرماشان قین، مه هخان(کانی  کوردستانی باشوور شاره: (کات ده
رکوک،  ولر، که هموس، ھ(کانی  ارهندیش ش کوردستانی ناوه). خۆی  گرته ده

   ).خۆی  گرته ده  ....)ھتد و سلمانی، کفری
کوردستانتیی  و  کوردتیی،  یپکردووه دی ئاماژه دکتۆر میھرداد ئزه  ی که وه ئه  

جوانی بۆچوونی خۆی   دکتۆری ناوبراو زۆر به  ، چونکهخش به شاری موس ده
اوی ، نو برت رده نی شاری موس دهی بوویستانکوردو  کوردبوون   ت به باره سه

وه    ر به سهکو شارکی  شاری موس وه   . ھنت ندی ده کوردستانی نا
  
: الکورد(ژر ناوی  یدا له که وه می لکۆینه سیه شی به  لهدی،  دکتۆر میھرداد ئزه  

سردم (ی گۆڤاری )6(   ژماره  له  دا که)د مه ھادی محه(رگانی  وه  دا له)نبذة وجیزة
 و  کات دهشاری موس  کوردستانتییباسی   ، دووباره وه ته دا بوکراوه)العربي

ی )ندی کوردستان ناوه(ی موس )رم ھه(ت  نیا ویالیه ریتانیا، ته به: (نووسیوتی
وت  نه  ند به مه وه رکوکی کوردی ده ی که ڵ ناوچه گه رگرت له عوسمانی پشووی وه

 ب بوو، به ره چی عا ملکه و ریتانی ژر ئینتیدابی به له  کهر ئراق  سه  ، خستییهو 
کانی  ییه وه ته نه و ئیتنی  داواکارییه  غدا رز له به  که) کان وه ته ی نه ه کۆمه(رجکی  مه 

   ).رد بگرت لی کو گه
 دوو شاری رکوک به  و که  موسکانی  دی، شاره دکتۆر میھرداد ئزهبۆچوونی   به  

  وه باسی ئه   ڕاشکاوانهر زۆر  نووسه ی وه ر ئه به له، نندی کوردستان ناوه    ر به سه
ڵ  گه رگرت له ندی کوردستانی عوسمانی وه تی موسی ناوه ریتانیا ویالیه به  کات که ده

شاری ناوبراوی پ  ر دوو ر ھه سهنوو  واته وت، که نه  ند به مه وه رکوکی ده شاری که
   .کوردستان  هل  شکه به
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ی  رانه و فاکته ئه( ژر ناوی له وتارکدا له ئیسماعیل،  بدول عهدکتۆر سلمان   
  له  شکه به  ، که)رمدا ھه  کانی باران له ندییه تمه ر تایبه سه  نه که کار ده  جوگرافیا که

دییه تمه تایبه(ی  رنامه ماسته -7(کانی  ڕه الپه  و، له)رمی کوردستاندا ھه  کانی باران له ن
ری  نته گۆڤاری سه(ی )2006(می مایسی  ھه ی، سای چوارده)1(  ی ژماره)50

  ڕه الپه  له بدول عه، دکتۆر سلمان  وه ته دا بوکراوه)48ی ستراتیجی  وه لکۆینه
ر جیاوازی  سه له  یه کی تری ھه رییه کان کاریگه رزاییه ری به فاکته: (دا نووسیوتی)21(

 و پنجوین  ، له بۆ نموونه. رم کانی ھه جیاوازه  ناوچه  لهرزی باران  ی وهدرژ
بینین  ، ده وه باشووره  ته وتونه کیان کهر دوو ھه  ی که وه ڕای ئه ره سلمانیدا سه

  وتۆته رچی موس که گه رزی بارانی موس ئه وه  له  رزی باران تیایاندا درژتره وه
و  ده ڕوویر ئاستی  سه رزی له بۆ جیاوازی به  وه ڕته گه ش ده مه ، ئه وه باکووره ریا

کی زۆر دان،  رزییه به  له  ی که و وستگانه لی باران بارین له دا ھه نده روبه م سه له
  ).کی نزم دان رزییه به  له  ی که و وستگانه ڵ ئه گه راورد له به  به  زۆرتره

 و  کوردتیی،  ی پکردووه اعیل ئاماژهئیسم بدول عهدکتۆر سلمان   ی که وه ئه  
و  که باسه ک الیه له   نت، چونکه یه گه شاری موس ده کوردستانتیی ی دکتۆری ناوبرا

 بارین باریندا له باسی  له  وه تریشه کی الیه له،  رمی کوردستان ھه  به  ته نیا تایبه ته
    ر به سهشارکی  کو وی شاری موسی وهرمی کوردستاندا، نا کانی ھه شاره 

  . رمی کوردستان ھناوه ھه
    

کانی  ندییه تمه تایبه( ژر ناوی له وتارکدا له ئیسماعیل،  بدول عهدکتۆر سلمان   
ی، )2(  ی ژماره)140-85(کانی  ڕه الپه  له  ، که)رمی کوردستانی ئراقدا ھه  باران له

ی ستراتیجی  وه ری لکۆینه تهن گۆڤاری سه(ی )2005(می مایسی  ھه سای سیانزه
کاتک : (دا نووسیوتی)94(  ڕه الپه  له بدول عه، دکتۆر سلمان  وه ته دا بوکراوه)46
کتریدا  ڵ یه گه دوزخورماتو له و  موسی  که راوردی نونجی بارانی دوو وستگه به
بارانی   ملم له )122،1(  ملم به )381،4(  گاته ده  بینین بارانی موس که ین، ده که ده

.  یه رزییان ھه ک به ک یه یه تاڕاده  وستگه ر دوو ھهرچی  گه ئه  دوزخورماتو زۆرتره
ر یاستی  سه له تر هم )220(و ھی دوزخورماتو  رزه به تر هم )223(ی موس  وستگه

وه ده  ڕووی له  که وستگه ر دوو ھهش بۆ جیاوازی شونی  مه ھۆی ئه . رزه به  ریا
: دا نووسیوتییش)100(  ڕه الپه  دکتۆر سلمان له).  وه ڕته گه ده  وه ۆنۆمییهستر ئه
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رکوکیش  که و نگال  شهخمور، موس،  ، مه ویجه ، حه بجه ه کانی دھۆک، ھه وستگه(
  له  وه). کات بارانی پایزان تۆمار ده  ت به باره رم سه بی گشتیی ھه متر له بکی که

 م مانگی به شه ھارو شه م مانگی به که مانگی ئازار یه: (وسیوتیدا نو)114(  ڕه الپه
 )94،5(  گاته ده) رمی کوردستان ھه(رمدا  ھه  ی له که نونجی بارانه و پکدن  باران 

ی  ترین ژمارهزۆر  له  م مانگه ئه  وه له  جگه.  ی نونجی سانه%)15،8(  کاته ده  ملم که
زۆرترین )  یه وستگه 8(  ستراوه دا پشتیان پ به یه وه لکۆینه  م له  ی که م وستگانه ئه

، سلمانی، ڕواندزئامدی، : ن مانه ش ئه و وستگانه بارێ، ئه بی بارانی تدا ده
  ).قین خانه و رکوک  کهخمور،  ، موس، مه بجه ه ھه
،  ی پکردووه ژهئیسماعیل ئاما بدول عهدکتۆر سلمان  دا وه ره سه له   ی که وه ئه  

ی دکتۆر  که وه لکۆینه  نت، چونکه یه گه شاری موس ده کوردستانتیی و  کوردتیی
 باسی  له، ناوبراویش و کوردستان رمی  ھه  باران بارینی  به  نده تمه سلمان تایبه

 و کوردستان رمی  ھه  له  کانی باران بارین کوردستان، مانگه  باران بارین له  ی ڕژه
 و شارک کو  کانی باران بارینی کوردستاندا، ناوی شاری موسی وه وستگه
  .   رمی کوردستان بردووه ھه    ر به سه گرنگییکی  یه وستگه

   
سنووری  مک و چه( ژر ناوی له وتارکدا له ئیسماعیل،  بدول عهدکتۆر سلمان   
ری  ی، نۆڤمبه)3(  ی ژماره)23-5(کانی  ڕه الپه  له  ، که)رمی کوردستانی ئراق ھه

،  وه ته دا بوکراوه)44ی ستراتیجی  وه ری لکۆینه نته گۆڤاری سه(ی )2004(سای 
رمی کوردستانی  ی ھه پناسه  ت به باره دا سه)9(  ڕه الپه  له بدول عهدکتۆر سلمان 

تنیکی  هتی گۆڕینی ئ تووشی سیاسه  مژه کوردستانی ئراق له: (ئراق نووسیوتی
ندو بریتیبوو  ی سه ره په  مدا فره ی بیسته ده کانی دوایی سه یه ده  له  م شاوه و ئه بووه

خکی  بایه  ی که و ناوچانه ئه تی تایبه  بهکانیان  ناوچه  لهرکردنی کورد  ده  له
   ).ھیتر و قین  خانهرکوک، موس،  ک که وه  یه ستراتیژییان ھه

،  کانی موس ئیسماعیل، شاره بدول عهانی دکتۆر سلمان ک بۆچوونه ی گوره به   
و دکتۆری نا  شکی کوردستانن، چونکه به کوردیی وقین شاری  خانه و رکوک  که وبرا
بات،  ناوده) باشووری کوردستان(کوردستانی ئراق     ر به سهشاری   به  و شارانه ئه
له   وه تنیکی بووینه گۆڕینی ئه بکردن و عاره بهی  شاوی دڕندانه ڕووی ڕووبه  که

       .بی ئراقی کانی عاره که دوا یه ک له یه  ته حکومه ن الیه 
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ولر،  جوگرافیای زانکۆی ھه شی به  لهئیسماعیل، مامۆستا  بدول عهدکتۆر سلمان   
ی )6(   ژماره  لهدا که )مفھوم أقلیم کوردستان العراق(ژر ناوی  کدا له یه وه لکۆینه   له

رمی کوردستانی  ی ھه ی زاراوه رباره ، ده و وه ته دا بالوکراوه)سردم العربي(گۆڤاری 
-خاکی کورد(ی  شه و به ئه  رمی کوردستانی ئراق، واته ھه: (ئراق، نووسیوتی

 کۆتایی  لهتی ئراق  وه زراندنی ده لکندرا دوای دامه  وه ئراقه  به  که) کوردستان
 و مرۆیی(ندتی جوگرافی  تمه هندین تایب چه  ، بهو می جیھانی که یه ڕی کانی شه اهس

کانی تری  رمه ھه  رمکی جیا بت له کات ھه ده وا  کرت، که ده  راڤه) سروشتی
  ).ئراق

  هئیسماعیل، شاری موس شارک بدول عهبۆچوونی دکتۆر سلمان   به  دووباره  
ی  شه و به رمی کوردستان به ناوبراو ھه  هباشووری کوردستان، چونک    ر به سه

وه  وه تی ئراقه وه ده  به  بات که خاکی کوردستان ناوده زانین  مووشمان ده ، ھه لکنرا
  له  بوو، که) باشووری کوردستان(تی موس  لکنرا ویالیه  وه ئراقه  به  ی که وه ئه

واته  ھات، که پکده ) دیاله و سلمانی رکوک،  ولر، که موس، دھۆک، ھه(کانی  شاره
  . کوردستانباشووری  خاکی  له  شکه شاری موس به    پی وایهناوبراو 

     
ژر ناونیشانی  له  می وتارکیدا که که یه شی به  لهیی،  قگه بدول عهنووس  نامهڕۆژ  
  ژماره ی )7(  ڕه له الپه  ، که)کوردیش خوالم و بوون ئاغا   میشه ب ھه موس عاره  له(
وه)میدیا( ی ڕۆژنامهی )217( کانی دوای  هڕووداو: (، نووسیوتی وه ته دا، بوکرا

 ن الیه له   خته پالنکی پشوه  یان ئاشکرا کرد که یهڕاستیو  ئه دام سه ڕژمینی ڕوخاند
ھشتنی بوونی  نه و ناوبردن بۆ له  یه ھه  کی دیکه خه ک و الیه له و  بی توندڕه عاره
ر  ستپشخه دا ده که باندنی شاره عاره  عس له دا، پارتی به کوردستانییه  م شاره د لهکور
  وڵ مان ھه رچی پشتریش ھه گه تی ئه کی تایبه یه شوه به) 1968( سای  لهر  ھه  بووه

  وه هئراقتی  وه ده  زۆر به به) تی موس ویالیه(کاتک باشووری کوردستان   بووه ھه
واو  کی ته زایه قه ند چه  لهتیدا  پاشایه می رده سه له پارزگای موس   رایهلکنرا، ئاشک

ڵ  گه له) نگال شه شخان وئاکرێ، زاخۆ، دھۆک، ئامدی، زبار، (کورد پکھاتبوو 
  ). ر عفه له ته و بیعه ڕگات، ره ند، شه زای ناوه قه(ڵ  کی تکه زایه ند قه چه
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یی، شاری موس شارکی  قگه بدول عهنووس  مهناڕۆژکانی  بۆچوونه ی گوره به   
 شاوی باسی  له ک الیه له ناوبراو   ، چونکه کوردستانهباشووری     ر به سه کوردیی و

وی  ن ھه کانک ھه ت خه دا ده)دام سه( ڕژمیمانی  نه دوای له کردندا ب عاره به
  وه تریشه کی الیه له، ی کوردستاندا- شاری موس  ن له ده ناوبردنی کورد ده له

  واوی به ڕی ته و باوه ئه  واته بات، که باشووری کوردستان ناوده  تی موس به ویالیه
  .    یه ھه  که شاره کوردبوونیی و بوون ی یکوردستان

  
ژر ناونیشانی  له  می وتارکیدا که دووه شی به  لهیی،  قگه بدول عهنووس  نامهڕۆژ  
  ژماره ی )7(   ڕه الپه  لهدا، )کوردیش خوالم و بوون ئاغا   میشه هب ھ عاره موس  له(
دا )29.11.2005( وتی ڕکه، ممه سشه ڕۆژی، )میدیا( ی ڕۆژنامهی )218(

وتی وه ته بوکراوه زۆر  و م یان که زۆربه  یشتووی موس کهکوردی دان: (، نووسی
دا  نویه  م دۆخه ڵ ئه گه انی لهیانتو بوو نه ھه  وه هڕووخا و ڕژمی  یان بهندی پوه

  لهتورکیا باسی  یاندنی ڕاگه، ئیدی ماشنی  ڕاگرترز  په  خۆیان دووره و بگونجن
ی  زۆری ژماره  لهکانیش  کردو ئاشوورییه ده موس  له تورکمانی  یی ژمارهزۆر
و پرسی  وه بوونه  وه وساندنه دا کورد دووچاری چه نده و نوه له و کان له فه
   ). دواوه  وردستانیی شاری موس چووهک
ڕبوونی  نووسیوتی، باوه دا وه ره سه له یی  نووس عوبدو قگه نامهڕۆژ  ی که وه ئه  

ناوبراو باسی   شاری موس، چونکه کوردبوونیی و بوون ی یکوردستان  به  ناوبراوه
. ی شاری موسی بوونیی کوردستان کشه پاشه  ته بوونه  کات که ده  و ھۆکارانه ئه
  یه مشوه به  زانت، بۆیه ی دهیشارکی کوردستان  ر شاری موس به نووسه  واته که

  .   ی کردووه و شاره باسی ئه
  
سکرتری گشتی ) ال واد مـه دکتۆر جه(  ال، ناسراو به واد ئیبراھیم مه دکتۆر جه  

کوردستان والکورد (رتووکی  ی په)97(  ڕه الپه  ی نیشتمانیی کوردستان، له کۆنگره
ڵ  گه له: (باشووری کوردستان، نووسیوتی  ت به باره دا سه)وطن مقسم وأمة بال دولة

کانی  تکردنه لماندنی بوونی خۆی، داوه کی کوردی بۆ سه مییه ر خه مته موو که ھه
  وه سازدانی کۆبوونه و کان کگرتووه یه  تی وته حکومه ن الیه له تی کورد  رکردایه سه
به کان پویستی  کگرتووه یه  وته  که  یه وه رمی، مانای ئه کی فه یه شوه یاندا به گه له
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  وته  د داوا لهتی کور رکردایه ر سه سه له  شدا پویسته و دۆخه ، له یه ھه کورد 
) 36(، وابکات ھی  وه کی کوردی بۆ بکاته یه خانه بکات، فۆکه  کان کگرتووه یه

 ڕزگار  ر ناوچه سه  لی بخاته نده مه و قین  خانه و رکوک  که و  موسو  بگۆڕێ
 و  کوردیی  ی ئای کوردستان، چاپکردنی پاره وه رزکردنه کان، به وه ارک

  ).ترۆل و ھتد ھنانی په م رھه به و ندی کوردستانی اندنی بانکی ناوهزر دامه
انیی کوردستان، شاری ی نیشتم رۆکی کۆنگره ال، سه واد مه بۆچوونی دکتۆر جه  به  

و  ئه  باشووری کوردستانن، چونکه    ر به سهرکوک دوو شاری گرنگیی  و که  موس
 و رکوک  که  ی که وه پناوی ئه کات له ده) 34(بۆ ھی ) 36(داوای گۆڕینی ھی 

  . ر باشووری کوردستان سه  وه ڕنه و بگه وه موس بگرته
  
 +1(کانی  ڕه الپه  ی نیشتمانیی کوردستان، له نگرهرۆکی کۆ سه ال واد مه دکتۆر جه  

کی  یه یاننامه بۆ به  مکه وه  که وتارکدا له دا، ) کۆنگره(گۆڤاری ی )14(  ی ژماره)10
 تورکمانیی  ره به    ر به سه) ئیلی و پارتی نیشتمانیی تورکمانی تورکمان(دوو پارتی 

 ی ڕۆژنامهی )30.10.1999( وتی ڕکه ، ممه شه ڕۆژیی  ژماره  له  کرگیراو، که به
زۆری خاکی باشووری   ره ی ھه و، زۆربه وه دا بوکرابووه)الشرق االوسط(

تدارانی  سه ده  ی که وه ئه: (، نووسیوتی  خۆیان دانابوو خاکی  بهیان -کوردستان
وه ئراق له کی  یه ونهکی زیندوو و نمو یه ونه  دا کردوویانه یه ده م سه می ئه ی دووه نی

 ر دوو ھهمووشیان  پش ھه و ئاغاکانیان و رستان پهز گه ڕهموو  بۆ ھه  مه رده سه
  وه رخی ئه خۆیان ھاوچه  ، که)تورکمانیپارتی نیشتمانیی  ئیلی و تورکمان(پارتی 

 خوارووی  لهبک  عاره موو ھه به دا  تی ئه تی ئراق یارمه چۆن حکومه  بوون که
کانی تری  شونه و قین  خانه ، رکوک که ، کانی موس ناوچه  نه کوو رووبکهئراق، تا

ش  مه بۆ دابینکردنی ئه. بکاتب  عاره  به  م شارانه ی ئه ی زۆربه وه کوردستان، بۆ ئه
پارزگای  و موسی دابی رووی سهکانی  ردییهزا کو ی قه تی ئراق زۆربه حکومه
دابینی  ستیکرد به رکوک ده که زگایپار له ھا  روه ھه..... ی ل دروستکرد -دھۆک

کانی  ناوچه و ر پارزگای تکریت، شارۆچکه سه  و خستنیه خواروویزاکانی  قه
 دوو به رکوک ببن  که و  موستاکوو   ر پارزگای سلمانی سه  خسته تی ڕۆژھه

 تی مایه ندین که دا چهکوردستان  له. کان کوردییه  ناوچه و دھات  شاری داباو له



944    شاری موس  ییکوردستانتمژووی 

شانی  شانبه  وه کی درینه همژووی  له  ن که کلدانی ھه و تورکمانی، ئاسووریبی،  عاره
   ).جبوون نیشته کوردستان  لهی کورد  وه ته نه
کانی باشووری  شاره  له  ککه ال، شاری موس یه واد مه بۆچوونی دکتۆر جه  به  

کانی ئراق  تداره سه ده  یهشۆڤینی  که  ی کردووه وه و باسی ئه ئه  کوردستان، چونکه
  قین که خانه و رکوک  کهکانی موس،  شاره  که  دا بووینه وه ئه وی ھه له م  رده ھه

زا  قه و  ن بکه ب عاره  بهزانت،  باشووری کوردستانیان ده  شک له به  ناوبراو به
و  وه م بته هی کورد ک ژماره ی وه بۆ ئهن،  ر پارزگای موس الده سه کان له کوردییه
  .  وه رزبته ب به ھی عاره

  
 وتی ڕکه  ممه سشه ی)209(  میدیا، ژماره ی ڕۆژنامهی )3(  ڕه الپه  تامان شاکر، له  
ناوونیشانی   که) ش هڕستووری  نا بۆ ده(ژر ناوونیشانی  له دا)20.9.2005(

مانیا بۆ  هئ  کۆلن له شاری  له  که  زه به مال نه جه کتۆرکۆڕکی، پرۆفیسۆر د
ی  ندک قسه ھه  ی به و ئاماژه ی کردبوو، وتارکی نووسیوه و شاره کانی ئه کورده 

ی  بیاری چاره: (ت ده  که  ی خۆنووسیندا کردووه ر مافی چاره سه مال، له دکتۆر جه
ب  دا ده ستووره و ده نگی بۆ ئه ک ده ر خه گه ئه  وه ئه  خۆنووسین بیارکی بسنووره

کتی  یه و بت   ستووره و ده ندی ئه پابه و  ئراقلی  گه  به  وه ستته خۆی ببه کورد
.  یه ی ھه وه ئایا کورد مافی جیابوونه ڕاستیپا ر نه گه ی ئه ئه. خاکی ئراق بپارزت

یت، ئستاش  بکه  وه داوای جیابوونه ڕزیتتوانی بیپا ر نه گه ئه  نییه  وه مانای ئه  وه ئه
ه  دیاله و  موس و رکوک  کهزانن  ده کوردستان  بهنھا س پارزگا  کان ته به ره عا   ب

   ).کوردستان نازانن
 کیان شاری موس بهر دوو ھهز،  به مال نه ر تامان شاکرو دکتۆر جه نووسه  

  وه باسی ئه  ن، کاتک که به باشووری کوردستان ناوده    ر به سهکوردیی و شارکی  
 و سلمانی ولر،  نیا پارزگاکانی ھه ته  وه و خراپیانه باش  کان به به هعار  ن که که ده

  دیاله و رکوک  کهکانی موس،  ، شارهو زانن کوردستان دهخاکی کورد و   دھۆک به
  . کوردستان نازانن  به
  
 ڕۆژیی )بات خه( ی ڕۆژنامهی )1866(  ی ژماره)2(  ڕه ، له الپهحمان ڕه بدول عه  

ژر  له  دا که)دین دارا نوره(ڵ  گه وتنکیدا له چاوپکه  دا،  له)26.7.2005(ممه  سشه
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رمی  سنووری ھه: ستور ی ده وه ی نووسینه ندامی لیژنه دین، ئه دارا نوره(ناوی 
تی  وه دروستبوونی ده تای ره سه له   که  وه گرته ده  و ناوچانه موو ئه کوردستان ھه

: ت دین ده ر زاری دارا نوره سه ، له وه بویکردۆته دا)ھی کوردبوون  وه ئراقه
رمی کوردستانی  رتی ھه به ڕوه ی به خشه یمانیی کوردستان نه لیستی ھاوپه(

 له  ش که و ناوچانه ئه.  ستور کردووه ی ده وه ی نووسینه لیژنه  ش به پشکه
تاکانی پکھنانی  ره سه  وا له رمی کوردستانن، ئه سنووری ھه  دا له که خشه نه 

یش  مه رده و سه و ئه ی کوردی بوونه دا ناوچه)1921( سای  له  وه تی ئراقه وه ده
تی موس  ویالیه  ھات که موس پکده غدا و به ،سرا تی به س ویالیه  ئراق له 

موس پکھاتبوو، پاشانیش   و رکوک  کهولر، سلمانی،  ھه  و له ی کورد بوونه زۆرینه
  خرایه) 1925( سای  لهچی  بوو، که ش ساخته که یهڕاپرسی  ، که وه یهڕاپرسیۆی ھ به

    ). بکات  و ناوچانه ئه کوردبوونییس نکوی  ناب که  تی ئراق، بۆیه وه ر ده سه
شاری   که   پی وایهستور،  ی ده وه ی نووسینه ندامی لیژنه دین، ئه ر دارا نوره دادوه  

و   ، چونکه)باشووری کوردستان(تی موس  ویالیه    بهر  سه  موس شارکه ناوبرا
ی  و، زۆربه بووه خۆ ربه سهتکی  تی موس ویالیه ویالیه  کات که ده  وه باسی ئه

) سلمانی و رکوک  کهولر،  موس، ھه(کانی  شاره  و له شی کورد بووینه که دانیشتوانه
،  بووه هنئراق   به و ب  عاره  کی به هیندی پوهشاری موس ھیچ   واته ھات، که پکده

ک  ، نه)باشووری کوردستان( تی موس ویالیه    ر به سه  موس شارک بووه  چونکه
   !     سرا غدا یان به کانی به ته ویالیه  کک له یه    ر به سه
  
 ڕۆژیی )1809(  ، ژماره)بات خه( ی ڕۆژنامهی )6(  ڕه الپه  دکتۆر نیاز الجانی، له  

ش  مه ئه  دنیام که( ناوی  به وتارکیدا  له  دا،)30.5.2005( وتی ڕکه، ممه دووشه
ی  ر کشه ک ھه نه  موومان پمان وایه ھه  چونکه: (دا، نووسیوتی)کا ر ده سه چاره

رۆک بارزانی  ستی سه ر ده سه له... موس و نگال  شهخمور،  ، مه قین ، خانه رکوک که
و  ستی ئه ر ده سه ی کوردیش له وه ته نه) ونی درینی خه(کو  کرێ، به ر ده سه چاره

  ).دی دته  ه)رۆک سه(
  خات به رده ر ده ڕبوونی نووسه ی دکتۆر نیاز الجانی نووسیوتی، باوه وه ئه  

ی  وه ری ناوبراو باسی ئه نووسه  ی شاری موس، چونکهکوردتیی کوردستانتیی و
ی  کشه و رکردن سه چاره  که  یه ھه  وه هویشی بوا ڕی ته باوه  و دیاره کردووه
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ر باشووری  خمور بۆ سه مه و نگال  شهرکوک،  کانی موس، که ی شاره وه ڕانه گه
  کانی کورد که ونه خه و کرت ر ده سه بارزانیدا چاره ستی ر ده سه  لهکوردستان، 

و  ئهستاندا، بارزانی واوی کورد ته  له  هیخۆ ربه سهتکی کوردی  وه زراندنی ده دامه
  !  دی  ھنته دهی کورد  درینه  ونه خه
  
 ڕۆژیی )4505(  ، ژماره)التاخي( ی ڕۆژنامهی )7(  ڕه الپه  یس، له د وه مه خاڵ محه  

مفھوم اقلیم کوردستان (ژر ناوی  له وتارکدا له   دا،)22.6.2005(ممه  چوارشه
ی  درژایی مژوو تووشی پرۆسه هکوردستانی ئراق، ب: (دا، نووسیوتی)العراق

 له  و بریتی بووه رفراوانتر بووه دا به م دواییه له  و شاوه ، ئه تنۆگرافی بووه گۆڕینی ئه
  ی که و ناوچانه ئه تی تایبه  به و کانی خۆیان ناوچه  لهکان  کورده ی وه ڕاگواستنه 

 و  موسقین،  انه، خ رکوک کانی که کو ناوچه وه  یه کی ستراتیژی ھه یهگرنگیی
  ).کانی تر شونه

  و گرنگ ی یکورد شارکی به یس، شاری موس  د وه مه ر خاڵ محه نووسه  
کو شارکی  وس وهناوبراو شاری م  نت، چونکه ی دادهیستراتیژی کوردستان

  له  بات، که ناوده) باشووری کوردستان(یان کوردستانی ئراق     ر به سهکوردنشینی 
  بهی  درژایی مژوو تووشی پرۆسه تدار به سه بی ده تی عاره شۆڤینییه تیس ر ده سه

 به  و شاره ری ناوبراو ئه نووسه  که  خات رده ش بۆمان ده مه ، ئه وه کردن بۆتهب عاره
   .زانت باشووری کوردستان ده  شک له به  به کوردیی وشارکی  

   
کانی جوگرافیای  ما تیۆرییه بنه(رتووکی  ی په)72(  ڕه الپه  ، لهبدول عهبات  خه 

ی سنووری کوردستانی  رباره ده  یه مشوه به ،دا)ریی کوردستانی باشور سکه عه
  شبوونه و دابه ی باشووری کوردستان ھیچ بوارک بۆ ئه زاراوه: (نووس باشوور ده

رمکی  کو ھه هی کوردستان و یه م پارچه و ئه وه ناھته  ئارادایه  ی ئستا له یهڕاستی
  وه ئراقه به  گۆتره  له  ی که خاکه و موو ئه ، ھهنت و دادهکگرتوو  یه و جوگرافی 
  ). زانت ی کوردستان ده)باشور(  ، به لکندراوه

کانی   گرنگه شاره  له  کهک یه، شاری موس بدول عهبات  کانی خه قسه ی گوره به   
ه به  ی که خاکه شار وو  گشت ئهناوبراو   باشووری کوردستان، چونکه  زۆر ب

باشووری   شک له به  لکنرا، به  وه ئراقه  کان به وه ته ی نه ه بیارکی کۆمه 
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کان  وه ته ی نه ه بیاری کۆمه  به  ی که وه زانین ئه مووشمان ده ھه. زانت کوردستان ده
 واوی ته به وس بوو تی م لکنرا، ویالیه  وه ئراقه  دا به)1925( سای  له  که

شاری   واته که).  دیاله و سلمانی رکوک،  ولر، که موس، دھۆک، ھه(  وه کانیه شاره
 و  موستی  ویالیه ی وه ر ئه به له،  شکی کوردستانه پارزگا به شار وکو  موس وه

  . ک نیشتمانن یه و خاک ک  ر یه باشووری کوردستان ھه
  
کانی جوگرافیای  ما تیۆرییه بنه(رتووکی  ی په)86(  ڕه هالپ  ، لهبدول عهبات  خه 

وه دا به)ریی کوردستانی باشور سکه عه ی  رباره بیروبۆچوونی خۆی ده  یه مش
ست  ده  وه ته خۆرھه باشووری  لهر  گه: (بت رده سنووری کوردستانی باشوور ده

لی  ی عه ارۆچکهش رووی سه  و له وه ئرانه- ئراق سنووری خای له ین،  پبکه
کووری خۆرئاوا و با ره کشین، پاشان به ، ھک بۆ خۆرئاوا ده وه ربییه غه

ۆرئاوای خ  خۆو، ئینجا به  گرته ده  و زڕباتیه دره به ، سان ی جه شارۆچکه
  که مرین، ھه چیای حه  زنجیره  گاته تاده  ووه له و بان  شاره ،دروز له کانی به شارۆچکه

به یشتنی زی بچوک  خوار پگه  له  تحه ی فه چیای ناوبراو تا شارۆچکهدرژایی  به
له سنوورو   بته ده  تا شاری موس، دیجله  وه تحه فه  له. کشت ده ، ھه دیجله ڕووباری 
  که و ھه وه ی خۆیه که ناو سنوره  خاته ، شاری ناوبراو ده وه شاری موسه خواروی 

  بهو باشوری خۆرئاوا  ره ھکی رک به  به  وه وشه و له ر عفه له و باشووری ته ره به
سوریا، -سنووری ئستای ئراق تا و بت  ت ده دا ره- نگال ی شه شارۆچکه خوارووی

   ).کشت ده
بۆ   ی که و سنووره ئه ی گوره به و بدول عهبات  ر خه بۆچوونی نووسه  به  

    ر به سه و  ییکوردشارکی  ، شاری موس تی باشووری کوردستان کشاویه
  ی که و سنووره ناو ئه  وته که شاری موس ده  ، چونکه باشووری کوردستانه

  ت کاتک که تایبه به.  ستنیشانکردووه ری ناوبراو بۆ باشووری کوردستانی ده نووسه
و  ره سوور به سنووری کوردستان له چیای کوه  کات که ده  وه ر باسی ئه نووسه
نگالدا  و شه ر عفه له کانی موس، ته باشووری شاره  و دواتریش به تحه فه ی  کهشارۆچ

 و  کوردیشارکی   بته موس ده  وه دنیاییه  به  وه سووریا، ئه  گاته ڕوات تا ده ده
  .   کوردستانی
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: ی پشوودا نووسیوتی رچاوه ی سه)191(  ڕه الپه  ، لهبدول عهبات  خه  
دوای  کانی به به ره عا  ی باشووردا لشاوی خهکوردستان  لهانی ئیسم ک داگیرکارییه(

دا - نگال شه و  موسگرتنی شاری  له  ی که بانه عاره  و خه موو ئه ھه. خۆیدا ھنا
 و  موس. ج بوون تیدا نیشته و ھشت ان نهشداربوون، پاشان جی به
و ڕ می رده سه له کورد بوون،  ی که ی دانیشتوانه زۆربه  ی که که ره وروبه ده اشدیندا

و  به  ب له ره ندین خی عا کاندا، چه باسییه عه و وی مه می ئه رده سه له پاشانیش  سرا
ترین  وره گه  کک له یه  الزری بووه ی به قسه  تاوای لھات به و ری سه  نهرژا  وه کوته
   ).کانی موسمانان شاره

باشووری  کانی شاره  له کک یه به ، شاری موس ولبد عهبات  ر خه دا نووسه لره  
کانی  الماره په و ھرش باسکردنی   ری ناوبراو له نووسه  نت، چونکه کوردستان داده
کو  ناوی شاری موس وه ک الیه له ،  ر باشووری کوردستان ئیسالم بۆسه

نو   ی کورد له رهتریش ژما کی الیه لهھنت،  ی کوردستان ده شه و به کی ئه یه پارچه
له باسیدا  و عه  وی مه کانی راشدین، ئه مه رده سه  ی له که ره وروبه ده و  موسشاری 

  .  زانت زۆرتر ده کورد به ی ژماره 
  
ی ڕووپو: ( ت  ی پشوودا ده رچاوه ی سه)194(  ڕه الپه  ، لهبدول عهبات  خه  

دا  ره و رووبه نرت، له داده) کچگ 85.000(  زۆرتر له خاکی کوردستانی باشوور به
 و و سی دھۆک  و  موسولر،  رکوک، ھه سلمانی، که: ندی پنج پارزگا  به مه
  هڕووپوو  ی له)کچگ 36.347(نیا  ته. وت که ی تده سی ناحیه دو زاو سه وت قه حه

و  و بیست  دھۆکولر،  ، ھه پارزگای سلمانی ر س ھهکانی  نده به مه  که  وه ھشته
  لهی )کچگ 48.653(  ش زۆرتر له مه به.  خۆگرتووه ی له فتا ناحیه زاو حه ک قه یه

،  ، موس رکوک کانی که ستراتیژییه  موو ناوچه و ھه کوردستانی باشوور دابی خاکی
بی  ره عا خاکی  بهرھناو  ی ئۆتۆنۆمی ده ناوچه سنووری  لهریانی  وروبه ده و قین  خانه

   ).کردنیان ب عاره  به  وته خۆ که کاوه به و م دان ه قه  له
 کوردستانتیی و  کوردتیی،  باسیکردووه بدول عهبات  ر خه نووسه  ی که وه ئه  

له  کک یه به ری ناوبراو شاری موس  نووسه  ست، چونکه ده داته  شاری موس ده
کانی موس،  شاره ھا روه ، ھهنت و دادهکانی باشووری کوردستان  شاره پنج 
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  وی داوه عس ھه به ڕژمیبات که  ناوده  ستراتیژیانه  و شاره قین به خانه و رکوک  که
     .کوردستانیان دابت  له و  کاتان ببی عاره  به
  
: ی ناوبراودا نووسیوتی رچاوه سه  ی)226(ڕه  الپه  ، لهبدول عهبات  خه  
موو پارزگاکانی کوردستانی  ندی ھه به مه  که وبانی ئاسنڕگازراندنی تۆڕکی  دامه(

رکوک  ، کهو گرێ بدات  وه ولر، دھۆک پکه هرکوک، موس، سلمانی، ھ باشوور، که
   ).بت  که و گری ھاتوچۆی تۆڕه وستگه

کانی  گرنگه  شاره له   ککه ، شاری موس یهبدول عهبات  ر خه بۆچوونی نووسه  به  
وبانی ئاسن ڕگازراندنی تۆڕکی  دامه باسی  له ی وه ر ئه به لهباشووری کوردستان، 

ی - ڕت، ناوی شاری موس کانی باشووری کوردستاندا تبپه شاره موو ھه به   که
  .  کی باشووری کوردستان ھناوه ره کو شارکی سه وه
  
: تیدا نووسیو رچاوه مان سه ی ھه)293- 292(کانی  ڕه الپه  ، لهبدول عهبات  خه  
) ی کوردستانی باشوور،  که ستراتیژییه  و گرنگ   شه به ڕزگارکردنیبو  موس 

مرین،  چیای حه رکوک تا وا، که ینه پارزگای نه    ر به سهکانی  کوردستانییه  ناوچه
کراوی کوردستان توانای ڕزگاررمی  ، ھهخواروویکانی  ناوچه و قین  خانه

ر  گه کرا ئه دا، ده)ز1991( ڕینی ڕاپه له. ری نابت اسهوامبوونی ت رده به و بوون  ئاماده
کرا  بواو ده دا دهڕین ڕاپه ، له درایه ست نه ده رکوک له که  ست بدرایه ده قینیش له خانه

م مژووی کوردستانی  النی که  کرایه یش نهڕزگارر  گه ، ئه الماری موس بدرایه په
   ). ریدا پاراوبکرایه وه یاده  بوونی له

  و گرنگ   ره ھه  شاره له کک  یه  ، شاری موس بهبدول عهبات  ر خه نووسه  
له ناوبراو  ی وه ر ئه به لهکات،  ند ده کانی باشووری کوردستان ناوزه ستراتیژییه

ند  چه و قین  خانهرکوک،  کانی موس، که شاره ڕزگارکردنی گرنگیی ک الیه 
 کی الیه له،    وه کاته ڕوون دهکراو زگارڕرمی کوردستانی  کی تر بۆ ھه یه ناوچه
دا، کورد )1919(ھاری سای  رنی به کاتی راپه له  بوایه ده  پیوابوو که  وه تریشه

یش بکرت خۆ ڕزگار  شتوانرابایه ر نه گه ، ئه الماری شاری موسی بدابایه په
  .    وه کرده ن ده مشکی کورددا نۆژه  ی له که کوردستانی بوونی شاره
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که  وتارکیدا  له،  رکی باکووری کوردستانه نووسه  ، که ک قایه د یوکسه مه محه  
 –کۆنتاکت (ی  ی مانگنامه)5(  ڕه الپه  له  دا،)ت لکراو فره کی نه مژوویه(ژر ناوی  له

   ژماره  له، کات ری ده دهمارک دان  له) یی وه ته اریکاری نونهزگای ھ ده(  ی که)ندی پوه
  دژه ڕی شه  له: (، نووسیوتی وه دا بویکردۆته)1991/1992(سای  ی)1(

کان  تورکه  بوو، چونکه کان ھه تی کورده یارمه کان پویستیان به ریتانیه کان، به تورکه
 ر دوو ھهم، داوای  که ڕی جیھانی یه کاتی گفتوگۆی ئاشتی دوای کۆتایی ھاتنی شه له

و  کان له کاتک کورده. ئراق له کرد  دییان دهموسی کور و رکوک  که گرنگییشاری 
بت  وان ئاسانتر ده بۆ ئه  وکاته ن، ئه کان بکه ریتانییه وێ پاپشتی به دا بیانه دوو شاره

 کان به کورده  که  ش مانای وایه مه دا بگرن، ئه و ناوچانه ر ئه سه ست به ده
   ).ن گه ی خۆیان دهیخۆ ربه سه 

رکوک دوو  که و  موسکانی  شاره   پی وایه،  ک قایه کسهد یو مه ر محه هنووس  
کات  ده  وه ناوبراو باسی ئه  ستراتیژی باشووری کوردستانن، چونکه  و گرنگ شاری 

 و  موسشاری  ر دوو ھهکان داوای  مدا تورکه که ڕی جیھانی یه کاتی شه له  که
ر  سه  واته کوردی بن کهش شاری  و دوو شاره کرد، مادام ئه رکوکی کوردییان ده که
   .باشووری کوردستانن    به

      
  ، که)رمی کوردستاندا ھه  سامانی کانزا له( ژر ناوی له وتارکیدا  لهجوان قاسم،   
دا )9.9.2005(ینی  ھه ی )1911(ی ژماره )بات خه( ی ڕۆژنامه  ی)11(ڕه  الپه  له

وتی وه ته بوکراوه رمی  کانی ھه وتییه نه  شبوونی چاگه بهر باسی دا گه ئه: (، نووسی
  نده مه وه ده  نده رمی کوردستان چه ھه  ین که که ست ده ھه  م کاته ین ئه کوردستان بکه

وتی  که ھه ڕووی  لهکانی  وتییه نه  کی گشتی چاگه یه شوه کان به  کانزاییه  سامانه له
  وتی باکووره کانی نه میان ناوچه که هبن ی ش ده دا دابه ر س ناوچه سه به  جوگرافیاوه

کانی  مانیش ناوچه ئه  ت کهنر وتی کوردستان داده ی نه بچووکترین ناوچه  به  که
  ). وه گرته کر ده دیاربه و  موس ،باتیمان ،سیرت

کانی  گرنگه  ره ھه  شاره له   ککه بۆچوونی جوان قاسم، شاری موس یه  به  
له ری ناوبراو  نووسه  رمی کوردستاندا، چونکه ھه  وت له ی نه چاگه  ند به مه وه ده

 کو شارکی پ له ی وه- کاندا، ناوی شاری موس وتییه نه و کانزایی  باسی سامانه  
  .   ناوبردووه کوردستان    ر به سهوتی  نه 
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 رد وکوومی  یی قه وه ته ھاونه(رتووکی  ی په)219(  ڕه الپه  بیبوی تابانی، له حه  

  دان که  وانه ته و نه یزی ئهڕ کان له ماده  بزانین که  وه ب ئه ده: ( دا، نووسیوتی)ماد
ڕی  وپه ندی تا ئه ئرانی ناوه"  واته  وره دانیشتووی ئاخی مادای گه  تاوه ره سه له ر  ھه

  ). " وه گرته ده  موسو  کر وری دیاربه ا تا دهڕ ئاواشڕۆژ الی له  کوردستان بوون که
کوردستان،  کانی شاره  له  ککه بیبوی تابانی، شاری موس یه بۆچوونی حه  به  

سنووری  و کان  کورده  یی ماده وه ته دیاریکردنی خاکی نه  ناوبراو له  چونکه
  . ناو سنووری کوردستان  خاته کوردستاندا، شاری موس ده

  
ی  رباره ، دهدا وه ره سه له وکی ناوبراو رتو ی په)276(  ڕه الپه  بیبوی تابانی، له هح  

شر  رده نووسینی مژووزانان ئه پی به : ( نووست ده  یه مشوه شاری موس، به
کک  دان، یه شارکی ئاوه  داینی کرده کاتک مه  ، بۆ ونه سۆزی بۆ کوردان زۆر بووه

  له(ی موس  جگه  ھا له هرو ھه) کوردئافاز یا کوردئاوا(وی نو نا  کانی ئه که ڕه گه  له
ی )شر رده نیو ئه(شارکی سازکردو نوی ) وڕۆی کوردستانی ئراق کانی ئه شاره

  ).ر دانا سه له
  له  ککه بیبوی تابانی، شاری موس یه ر حه کانی نووسه بۆچوونه  ی گوره به   

 باسی  لهر  نووسه  ، چونکه)باشووری کوردستان(کوردستانی ئراق  کانی شاره
تی- موسدا نووسیو) : راق ئه کانی شاره  لهموسھا  روه ، ھه)وڕۆی کوردستانی ئ

  ی ئستاکه-شاری موس شونی له شری کورد  رده ئه  کات که ش ده وه باسی ئه
له   ککه شاری ناوبراو یه  واته ، که دروستکردووه) شر رده نیو ئه( ناوی  بهشارکی 

  .   نکا کوردستانییه  شاره 
  
پارتی دیموکراتی   ک پرسیار له  یه(ژر ناوی  له وتارکیدا  لهقادر نادر قادر،   

نگی  ده(ڕی  ماپه  دا له)9.1.2006( وتی ڕکه  ،ممه دووشه ڕۆژیله   دا که)کوردستان
وهدا ب)ئاژانسی نووچن کوردستان – خۆ ربه سه  و پارتی: (ت ، ده وه ته وکرا
  که و خه ق به رھه و تاوانیان ده ه یان ھه ده ڕابردووداسای ) 15(  نھا له کتیی ته یه
و  ر کورسی سه ساڵ گفتوگۆ له) 8(خۆ،  ڕی ناوه ساڵ شه) 4(ک  وه  نجامداوه ئه
تی کوردستان، دۆڕاندنی  ی حکومه ی بودجه ساه) 15(خستنی  ت، دیار نه زاره وه
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 کی ماوه  لهرپرسی کورد  ندین به ملیۆنر بوونی چه  ، به خۆڕایی شاری موس به
   ).ر کورتداو ھنانی سوپای داگیرکه

کوردستانی  و  کوردی شارکی به ر قادر نادر، شاری موس  نووسه دا وه ره سه له   
 ن الیه له کات  خۆڕایی ده ناوبراو باسی دۆڕاندنی شاری موس به  زانت، چونکه ده
کتیی نیشتمانیی  یه و کوردستان وکراتی تدار پارتی دیم سه پارتی ده ر دوو ھه

ه ئه  واته بۆ شاری موس، که  ی دۆڕاندنی نووسیوه کوردستان، مادام ووشه  و ب
  .  زانت کوردستانی ده و  کوردی شارکی به   که شاره  وه دنییاییه 

  
دا  لهقادر نادر قادر،    دا، )بکوژێ کورد به چ مالکیش کات  پده(ژر ناوی  له وتارکی
دیا( ی ڕۆژنامهی )5(  ڕه الپه  له  که  وتی ڕکه  ،ممه سشه ڕۆژی، )266(  ، ژماره)می
 ڕووخانیمی  که ی یهانڕۆژ  لهر  ھه: (، نووسیوتی وه ته دا بوکراوه)21.11.2006(

موس : ولر، وتی ھه  ریدا له گه نامهڕۆژکی  یه کۆنگره  ، ھۆشیار زباری له وه ه-دام سه
 کاتکدا له .  شه- کتیی یه و تی گشتی پارتی سیاسه  مه ئه  رهدیا!).  بییه هشارکی عار

 ریکی، له مه ربازی ئه رپرسکی سه نو شاری موس به دواتر له ڕۆژدوو 
ر  سه  وت بچینه دا نامه لره). ؟! تییه ریدا ووتی شارکی برایه گه نامهڕۆژکی  یه کۆنگره 

، و ئراقی  بی عاره  بهک دایان ر رانبه بهب ھیچ  چی به تی موس، که کوردستانییه
ر کوردستان چ  رکوک بۆسه ی که وه ڕانه ر گه سه ب له بینین عاره مووشمان ده ھه
   ).ن؟ که ڵ ده گه له ڕکمان  شه
و شاری  ئه  وت که که رده ر قادر نادر، بۆمان ده کانی نووسه بۆچوونه ی گوره به   

 کی به موست انی دادهکوردست شارکات  ده  وه باسی ئه ک الیه له  ی وه ر ئه به له،  ن
  وه تریشه کی الیه لهی شاری موس، یت ر کوردستانییه سه  وت بچته و نایه ئه  که
کانی کورد  رکرده سه و کوردستان   تدار له سه پارتی ده ر دوو ھه له   وه یی ئه گله
ه  ب ھۆکار بهکوردستان  خاکی    ر به سه و  کوردیی - شاری موس  کات، که ده ب

   .ن به بی ناوده عاره شارکی 
    
ئایا ( ژر ناوی له وتارکیدا  لهد،  مه ھاب شاه محه وه نووس نامهڕۆژر و  نووسه 

  دا)23.10.2005( وتی ڕکه،  ممه کشه یه ڕۆژی، )بی ره موس شارکی کورديه یان عا
بۆ مژووی   وه ڕانه گه: (، نووسیوتی وه ته وکراوهدا ب)کوردستان نت( ڕی ماپه  له
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 ن الیه له رژمرک  تی ئراق، کات سه وه ده دروستبوونیتای  ره ، يان سه ئراقی تازه
کورد   م شاره ی زۆری دانيشتوانی ئه زۆربه  خات که رده ده  وه ئه  کراوه  وه ئينگليزه

مۆ  ئه  ک موس که شارکی وه. ووهکورد ب  که شاره کی خه ی %)83(  بوون، واته
کرێ  ب، چۆن ده ره کلدو ئاشوورو عا  ی تری له که شه ، به ی دانیشتوانی کورده نيوه

  نی شاری موس که خاوه  سانک ببن به کرێ که چۆن ده.   بيه ره بووترێ شارکی عا
  ی به که  نه سه هڕ  که خه و  شارهو  ر ھاتوون بۆ ئه وبه مه نجا ساک له نھا پش په ته

وروپشتی  کانی ده ناوچه شار ور  سه  نھا ئامارکی بچووک له ته. ناوببرێ  بگانه
ب،  ک عاره ی کوردن نه که که ی زۆری خه زۆربه  وێ که که رده موس بۆمان ده

  رچی ناوچه ھه. ھيچی تر و ن ھه  م شاره ئاوای ئهڕۆژکانی  ناوچه  نھا له بيش ته عاره
، ھيچ  يه تی سيمای کوردی يان کلدو ئاشووری پووه خۆيه  که ناو شاره کانی کۆنه

   ).دی ناکرێ بی تيا به وتۆی عاره وارکی ئه جسه
شارکی  ھاب شاه محمد، شاری موس  ر وه کانی نووسه بۆچوونه ی گوره به   

له ش  که زۆری دانیشتوانی شاره  ره ی ھه ، زۆربه کوردستانه خاکی ر به  سه و  کوردی
، باسی نت و دادهکورد   به  وه ئراقه  بهتی موس  زۆر لکاندنی ویالیه به تای ره سه 

 ی گوره به کی چوپو  یه شوه کان به به ساک عاره) 50(  ر له به  کات که ش ده وه ئه
و   ان کردۆتهڕوویدا  که کردنی شارهب عاره  بهپناوی  بۆ داڕژراو له  خشه پالنکی نه نا

ن که  وه ی ئه موویان نیشانه ر ھه ش ھه مانه ئه  ی، که که ره وروبه ده و  موسشاری 
  .  زانت ده کوردستان    ر به سه و  کوردی شارکی به   که شاره  ری ناوبراو نووسه

  
زانینی  و ووتنی ئامارکی گشتیی ستکه ۆ دهوازکدا ب بانگه  د، له مه محه  ھاب شاه وه  
  ڕۆژیله   تی شاری موس، که ی کوردستانیه رباره کی کورد ده ای گشتی خهڕ

،  وه دا بویکردۆته) کوڕۆژنه( ڕی ماپه  له  ، کهدا)17.12.2005( وتی ڕکه،  ممه شه
، شاری موس پش دروستکردنی وتی  ئاشکرایه و ڕوونی  هو ئه: (نووسیوتی
کورد بوون،   م شاره کی ئه ی خه رینهمی تیابوو، زۆ کجار که بکی یه عاره  ئراقی تازه

  وه زراندنی وتی ئراقه ڵ دامه گه له  کردن کهب عاره  بهی  ھۆی پرۆسه م به به
  بهژر شاوی   وته کانی تر که کراوهب عاره  به  ک ناوچه وه  م شاره ستیپکرد، ئه ده

ی کوردستان  وره م شاری گه که شاری موس یه کرێ بووترێ که ده .کردنب عاره
وه کردنی تیا ئهب عاره  به شاوی  که  بووه   کات که ده  وه پویست به  ، بۆیه نجام درا
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ه بکرێ بۆ گه  وه زگاکانی ئاماره دامووده و ن سایت الیه له ڕاپرسکئامارو   یشتن ب
  ).کان یهڕاستی

 کانی گرنگه  شاره له  کک یه به ھاب شاه محمد، شاری موس  ر وه نووسه  
مین شاری  که شاری موس یه  که   پی وایه ک الیه له و  ئه  زانت، چونکه کوردستان ده

 کی الیه لهنجام درابت،  کردنی تدا ئهب عاره  بهی  پرۆسه  که  ی کوردستان بووه وره گه
، شاری  وه ئراقه  بهتی موس  لکاندنی ویالیه  ر له به  کات که ده  وه باسی ئه  وه تریشه
  ن که خه رده مان بۆ ده وه ش ئه مانه ، ئه بی تدابووه م عاره کی زۆر که یه  ژمارهموس

  .   کوردستان بووه خاکی ر به  سه و  کوردیشارکی   که شاره  وه کۆنه  لهر  ھه
  
وه دانه  و گرنگ   ھۆزه  کک له ک، یه به شه( وتارکیدا  لهد،  مه ھاب شا محه وه   کانی  با

 ڕۆژی، )کوردستانی نوێ( ی ڕۆژنامهی )4104(  ی ژماره)9(  ڕه له الپه  دا که)كورد
  له  ککه ک یه به شه: (، نووسیوتی وه ته دا بوکراوه)20.10.2006( وتی ڕکه، ینی ھه

ژین  ورووپشتی ده ده و  موسناو شاری   له  تی کورد، که کانی ميلله گرنگه  ھۆزه
  و زياتر له سک زار که د ھه سه  دات له ۆی دهيان خ ، ژماره )تی ڕۆژھهشی  به(

مژوونووسان   زۆر له.  يه دا ھه- وروپشتی شاری موس ده  ست گونديان له شه
ی  س ناوچه  له  الن که ر خی باجه بۆ سه  وه رنته گه تيان ده ی ھۆزايهز گه ڕه
  يه وه ی ئه کهڕاستم  موس، به و رکوک  که،  ک دياله ژن وه ی کوردستان ده وره گه
تای دروستبوونی شاری  ره بۆ سه  وه ڕته گه ک ده به جبوونی ھۆزی شه نيشته  که

 کات ر نه(  کهموسر رده ئه/وادشی کورد قه)ش ی موس -می  رده سه  ی له
زراندنی  دامه.  که بۆ ناوچه  کانه ش پش ھاتنی ئاشورییه مه ئه  زراند، که کان دامه ميدییه

  م شاره ئه گرنگییبۆ   وه ڕته گه ده  وه ه)شر رده ئه/وادشر نه(ن  اليه له  يه م قه ئه
وه  به  وه ستته به ريای سپی ده ده  ، که)موس(  کوردستانيه  ڕگای  بهش  کهڕگا  ئاسيا

  که) تار قه ڕگای(ت  م کورد پیده ، به کی بگانه برت الی خه ئاوريشم ناوده
  ه ھه  س به ندێ که ک ھه بی وه ک عاره نه  کی کورديه یه يدا وشهڕاست  له ش مه ئه

مژوونووسانی   ندک له يان ھه س نايزانت وه ی زۆر که وه ئه  .يشتوون تگه
بگۆڕن، شاری موس تاکو   يهڕاستو  وت ئه يانه ده  که تانی ناوچه شۆڤينيزمی ميلله

  ).ی کورد بوون که شتوانهدانی  ی%)83(  ژده ی ھه ده کۆتایی سه
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  ییکورد شارکی به ھاب شاه محمد، بۆ جارکی تریش شاری موس  ر وه نووسه  
 باسی  لهری ناوبراو  نووسه ی وه ر ئه به لهبات،  کوردستان ناوده باشووری ر به  سه و

 و رکوک  کهکانی موس،  شاره  کوردستاندا له  ک له به بوونی شه  به  دا ئاماژه- ک به شه
 و  بات ناودهری شاری موس  دروستکه کان به که به ھا ناوبراو شه روه کات، ھه ده  دیاله
بی  ی عارهئراق به تی موس  تا کاتی لکاندنی ویالیه کوردی موس ھه   ی ڕژه

نن  یه گه ده  وه مووی ئه ھه  ش مانه ، ئه داناوه%) 83(  به) سرا به غدا و بهکانی  ته ویالیه(
  .زانت کوردستانی ده شارکی به ر شاری موس  سهنوو  که
  
رانی  دهنج ڕهتکۆشانی  ڕکخراوی( تی رایه ڕابهی  ندامی کۆمیته ئهنادر قادر،   کاوه  

ی )55(  ڕه الپه  له ،)میدیا(ی  نامه فته ری ھه رنووسه و سه شاوه وه ی ھه)کوردستان
  وت له نه: (، نووسیوتی)ستاندالی کورد نووسی گه چاره  وت له نه ڕۆی(رتووکی  په

بوو،  تر کیلۆمه) 150-50( نوان له پانی  به تر کیلۆمه) 1000(درژایی  کوردستاندا به
کوردستان  تی ڕۆژھهی لوڕستانی  ناوچه  لهکا  ست پده دا ده و روپوه ریتک له شه

زخورماتوو، تو"رمیان  و گه"لی نده قین، مه خانه"کانی لوڕستانی باشوور  بۆ ناوچه
شتی  ، ده"مامک شه و راج ، قه ، مولکیه ندناوه که" ولر شتی ھه ، ده"رکوک و که داقوق
ی درک،  اوچهیشدا ن گه و، له"میسل ، ینزاله زومار، عه"ی بادینان  چهو، بۆ ناو کۆیه

و، )کر دیاربه(د  ئامه و کانی ماردین شته ک، پاشان بۆ دهچو ره که و رباسیه رمالن، ده
   ).ی سیرت و ناوچه د ئامه

کوردستانی  و کوردبوون ،  ی پکردووه نادر قادر ئاماژه  ر کاوه ی نووسه وه ئه  
  وت له نه باسی  لهری ناوبراو  نووسه  نت، چونکه یه گه بوونی شاری موس ده

و  ئه  واته ، که کو شارکی کوردستانی بردووه کوردستاندا، ناوی شاری موسی وه
  . ناوی بردووه  یه مشوه به  زانت، بۆیه کوردستان ده  موس به

  
لی  نووسی گه چاره  وت له نه ڕۆی(رتووکی  ی په)68(  ڕه الپه  نادر قادر، له  کاوه  

: نووسیوتیکوردستاندا  باشووری  لهوت  کانی نه یدانه تی مه بابه  له، )کوردستاندا
ئاوای ڕۆژباکووری  شی به  له:  لهین زا عه -1ی میسل  کانی ناوچه یدانه مه - ج(

،  سوریا نزیکه تورکیا وکانی  ستکرده ده  سنووره  له و  کوردستانهرمی باشووری  ھه
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وتدار  بیری نه) 29(کانی  ی بیره ژماره) 1999(و سای  وه ته دۆزراوه) 1939(سای 
  ). بووه

وه بۆچوونی نووسه ی گوره به      شاره  له  ککه نادر، شاری موس یه  ر کا
  وت له کانی نه یدانه تی مه بابه  ناوبراو له  کانی باشووری کوردستان، چونکه گرنگه

کی کوردستانی بردووه ی وه- باشووری کوردستاندا، ناوی شاری موسکو شار  .  
  
  وت له نه ڕۆی(رتووکی  ی په)142- 141(کانی   ڕه الپه  نادر قادر، له  کاوه  

کانی  ناوچه  ان بهگرنگییکان  نسییه ڕه فه: (، نووسیوتی)دستاندالی کور نووسی گه چاره
 به گرنگیئینگلستان   مان شوه ھه دا، به ده) تی میسل ویالیه(باشووری کوردستان 

رکوک،  لی، که نده قین، مه ، خانه کرماشان، سنه  کانی باشووری کوردستان له ناوچه 
. کانی ھیند ڕیه ره ر سه سه  وتنه وت که نه  ند بوون به مه وه ھۆی ده دا به میسل ده

ئابووری بۆ  و کی ستراتیژی یه پگه  بکاته  یه و ناوچه یخواست ئه ئینگلستان ده
  ).ڕاست ناوه تی ڕۆژھهی  ناوچه

 شاری به ت  باره کانی خۆی سه بۆچوونه   ڕاشکاوانهنادر، زۆر   کاوه دا وه ره سه له   
دهتی  واوی ویالیه ته و  موس یوه موسبه ویالیه ک الیه له ،  رب باشووری   تی موس

  ته و ویالیه   ر به سهکانی  واوی شاره ته  که   پی وایهو  ئه  واته بات که کوردستان ناوده
کی  هالی له،  وه ه- موس شاری به کوردستانن  باشووری    ر به سه و  کوردینشاری 
  شووری کوردستان ناوی شاری موسی ھناوهکانی با ناوھنانی ناوچه له  وه تریشه

  . کوردستان باشووری    ر به سهکو شارکی  وه
  
لی  گه نووسی چاره  لهوت  نه ڕۆی(رتووکی  ی په)305(  ڕه الپه  نادر قادر، له  کاوه  

ی )14(یاندنی خای  جگه به رخۆی له ک ھه عس نه به: (، نووسیوتی)کوردستاندا
دا دیمۆگرافیای  وی ده ، ھه ت بوایه سه ده ، چی له وه شارده ده ی ئادار یاننامه به
قین، شنگال،  رکوک، خانه کهناو شاری  تی تایبه  بهبگۆڕێ   و شارانه یی ئه وه ته نه

   ).ی باشووری کوردستان کانی دیکه وتییه نه  ناوچه و میسل
واوی شاری  ته تانتییکوردس،  ی پکردووه نادر ئاماژه  کاوهر  نووسه  ی که وه ئه  

عس  به و  دام سه ڕژمیکانی  وه ھه باسی  لهناوبراو   نت، چونکه یه گه موس ده
 باشووری  لهکان  نده مه وه وت ده نه  به  پناوی گۆڕینی دیمۆگرافیای شاره له
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کوردستان  باشووری    ر به سهکو شارکی  کوردستاندا، ناوی شاری موسی وه
  .  بردووه

  
لی  نووسی گه چاره  وت له نه ڕۆی(رتووکی  ی په)318(  ڕه الپه  نادر قادر، له  اوهک  

ری  ورانی عومه ده  ی میسل له کردنی ناوچهب عاره به: (، نووسیوتی)کوردستاندا
و  یان کردووه ی قسهکورد به و  کورد بووه  و شاره نا ئه ستیپکرد، ده تاب ده کوڕی خه

کانی  و زمانه ر کورد بووینه ی کۆچی ھه)400(می زایینی  که ی یه زاره کۆتایی ھه تا
   ). فارسیشیان زانیووه و تورکی بی،  عاره

وه دا نووسه  وه ره سه  له   ر  شاری موس ھه  کات که مان بۆ ده وه نادر، باسی ئه  ر کا
ستی  هرد سه  م موس له ، به بووه کوردستان    ر به سه و  کوردیشارکی   وه کۆنه  له

وی  تابدا ھه ری کوڕی خه عومه می رده سه له کانی ئیسالم  به میلیشیا عاره
  کو شارکی کوردی ش شاری موس وه وه ڕای ئه ره چی سه ، که کردنی دراوهب عاره به

  .   ی زایینی)1000(ری سای  وروبه ده کو  تاوه  وه ته ماوه
  
لی  گه نووسی چاره  لهوت  نه ڕۆی(ووکی رت ی په)319(  ڕه الپه  نادر قادر، له  کاوه  

کان دوای  کوردستانیه  کانی پارته دانیشتنه  کک له یه  له: (، نووسیوتی)کوردستاندا
ندی  ی دانوستانی میری ناوه کشه  ی به سعود بارزانی ئاماژه ، کاک مه)1996(سای 

ھیچ "دا، )1963(ندی سای  ر ناناوه سه ڵ کورد له گه له) زی رکه تی مه حکومه(
پارزگای (ی جی ناکۆکی بوو  وه رکوک، ئه ر که سه یان له گه بوو له نه کیان یه کشه

بوو) موس.("  
شاری موس  کوردستانتیی و  کوردتیی،  ی پکردووه نادر ئاماژه  کاوه  ی که وه ئه  
دا  نیشتنهو دا سعود بارزانی له رمی کوردستان مه رۆکی ھه سه  نت، چونکه یه گه ده

رکوک  ر که سه ی له ، کورد کشه)1963(کو سای  تاوه  که  یکردووه وه باسی ئه
ش  مه ، ئه ر پارزگای موس بووه سه له  کو کشه ندی به ڵ میری ناوه گه له  بووه نه
ست  باده  یانتوانیوه ب نه عاره  ھشتاکه) 1963(کو سای  تاوه  نت که یه گه ده  وه ئه

مان  ھه  لهم  ، به و شاره ر ئه سه له  کردووه یان دروست نه کشه  رکوک بۆیه که  بن له
ست  ده وتنیان به رکه کی باش سه یه کان تاڕاده به عاره  نت که یه گه ش ده وه ئه کاتدا

ب،  ندی عاره وه رژه گۆڕینی دیمۆگرافیای پارزگای موس بۆ به وی ھه له   ھناوه
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 کورد وی نوان  کشه  بۆته) موس(  و پارزگایه ی سنووری ئه وه ساغکردنه  بۆیه
  ! ب عاره
     
لی  گه نووسی چاره  لهوت  نه ڕۆی(رتووکی  ی په)340(  ڕه الپه  نادر قادر، له  کاوه  

وه بهی  گۆڕینی پکھاته: (، نووسیوتی)کوردستاندا تی به ڕکانی باشووری  شاره ر
خمور،  قین، مه رکوک، میسل، خانه کو که ی ستراتیژین وه نهوا ئه تی تایبه  بهکوردستان 

  ی ڕژهالی  ر بگرێ به نگه له   ڕژهرازووی  ی ته  ئاراستهو  و ھتد، به لی، دیاه نده مه
یانی  وه و کورد مافی داواکردنه وه م بکاته که  و شارانه کورد له  ی ڕژه له و بی  عاره

   ).من نه
ڕوو،  خاته ده   ڕاشکاوانهکانی خۆی  نادر بۆچوونه  ر کاوه ووسهن دا وه ره سه له   
کوردستان  باشووری    ر به سهکو شارکی ستراتیژی  شاری موس وه  ی که وه به

 دام سه و عس  به ڕژمی و ب  عاره  کات که شمان بۆ ده وه ھا باسی ئه روه بات، ھه ناوده
وندین  چه و  موسی شاری  کھاتهگۆڕینی دیمۆگرافیای پ وی ھه له م  رده ھه  شار 

دا بووینه شارۆچکه تی  ندی شۆڤینیه وه رژه پناو به ، له ی تری باشووری کوردستان
 له ی وه بۆ ئه،  وه م بکاته که  نده وه ی کورد ئه ژماره  ی که  یه ڕادهو  بدا تا ئه عاره

  !  وه هن کانی تر بکه توانن داوای موس یان شاره داھاتووشدا کورد نه 
  
 و ئراقی کۆلۆنیالیزمی ( ژر ناوی له  که وتارکدا له نادر قادر،   کاوهر  نووسه  

ی )8-7(کانی    ژماره  لهدا، )کردنی باشووری کوردستانب عاره  به و  ڕاگواستن و
،  وه ته دا بوکراوه)رخۆبوون سه(ی کۆڤاری )2001(و پایزی سای   ھاوین

ر  سه له  و ناوچانه کردنی باشووری کوردستان لهب عاره  به و ڕاگواستن : (نووسیوتی
 و دھۆک ،  رکوک، موس، باقوبه که(کانی  وتییه نه  ناوچه:  نجام دراوه عس ئه ستی به ده
  ). ولر ھه
کانی  وتییه نه  پ له  شاره له   ککه شاری موس یه   پی وایهنادر قادر،   کاوه  

ری  نووسه  وت که که رده دا بۆ ده وه ئه نجامی ئه  لهن شما وه باشووری کوردستان، ئه
کردنی باشووری کوردستاندا، ناوی ب عاره  به و  ڕاگواستنی  پرۆسه باسی  لهناوبراو 

  ی که و شارانه کو ئه بات وه ده) ولر ھه و دھۆک ،  رکوک، باقوبه موس، که(کانی  شاره
  .     کردن ھاتوونب عاره به عسدا تووشی شاوی به ڕژمیستی  ده ر سه له
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ر  ک لسه حسه به  کورته( ژر ناوی له وتارکیدا  لهمایی،  ست ربه سهر  نووسه  

 ی ڕۆژنامهی )11(  ڕه الپه  ش له به دوو به   دا، که)تا شارێ موس کوردستانیه
و  26.10.2005(ی  ممه و پنجشه ممه ی چوارشه)1958- 1957(کانی  بات، ژماره خه

دا ده که می وتاره که یه شی به  له،  وه ته دا، بوکراوه)27.10.2005   خه: (ت ی
ڵ  گه ھاتوون، له  وه بییه ره ی عا دورگه  تا له ره جی موس، سه کانی نیشته به ره عا
کر،  ، به یاد، بیعه قضاعة، تنوخ، ئه(کانی  تا خه ره ستپکردنی مژووی زایینی، سه ده

 و  ڕووه  ره به  ره و دواتر به ج بووینه فورات نیشته ڕووباری یئاواڕۆژله ) تغلب
فورات بوو،  ڕووباریب،  ره عا کورد وسنووری نوان . ھاتوون  دیجله ڕووباری

 سای  لهر کوردستان  کاندا بۆسه کانی موسمانه الماره ستپکردنی په ڵ ده گه م له به
  لهر  ھا نووسه روه ھه.  ره ڤه و ده ئه  و ھاتنه وه ڕینه فورات په  ب له ره عا) ز637/ک16(

کوردستانی (تی موس  ندی ویالیه به شاری موس مه: (ت مدا ده دووه شی به
 : ھات له تی موس پکده تی عوسمانی ویالیه ئیمپراتۆریه می رده سه له بوو، ) باشوور

ناو   وتنه که ده  که  کهی دی ندک ناوچه ڵ ھه گه رکوک له ولر، سلمانی، که موس، ھه
زا  ر قه بوو ھشتا ھه م پارزگا نه وده ئه  رتی پارزگای دھۆک که به ڕوه سنووری به

تی موس  ھا سنووری ویالیه روه نگال، ھه شه و زاکانی شخان کو قه بوو، وه
ای پارزگ تی ڕۆژھه و غدای کۆن تی به ویالیه تی ڕۆژھه  یشته گه ڕی تاکو ده په تده

.  ی دیکه ندین ناوچه و چه عقوبه لی، به نده قین، مه ک خانه وه) گوندی با(  دیاله
بی، موس  ره ر ئراقی عا سه  دا بخرته)1925( سای  لهتی موس  ی ویالیه وه رله به
 ڕووی  له  ان نهڕۆژ  لهک ڕۆژرگیز  ندی کوردستانی باشوور بوو، ھه به مه

  ی که وکاته له. ژمردرا ده نه ئراق له ک  پارچه  به  وه جوگرافییه ڕووی  له  نه  وه مژووه
زراند، ئراق  دا دامه)1921( سای  لهتی ئراقیان  وه ریتانیا ده تدارانی به سه ده

ی  وه ره ده  تی موس له م ویالیه غدا، به سراو به به کانی ته ویالیه  لهھات  پکده
  ). ی ئراق بوو ته وه و ده ی ئه چوارچوه

 و  کوردیمایی، موس شارکی  ست ربه سهر  کانی نووسه بۆچوونه ی گوره به   
ندی باشووری  به مه  شاری موس به ک الیه له ناوبراو   ، چونکه هکوردستان    ر به سه

کات  ده  وه و باسی ئه ئه  وه تریشه کی الیه لهبات،  ناوده) تی موس ویالیه(کوردستان 
  لهکاندا  عوسمانییه می رده سه له ) تی موس ویالیه(باشووری کوردستان   که
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  واته ھات، که پکده) سلمانی و رکوک  کهولر،  ، ھه)دھۆک+وا ینه نه(موس ( کانی شاره
 خاکی  له  شکه به و  کوردیبین شاری موس شارکی   وه دنییاییه  توانین به ده

   .کوردستان
  
ۆ  کی کراوه یه نامه  ی نیشتمانیی ئراقی، له ندامی کۆمه ن، ئهفارس ناسر حوس   دا ب

بین التذویب .. الشبک الکورد(ژر ناوی  له  ی نیشتمانیی ئراقی که رۆکی کۆمه سه
ی )1097(ژماره  ، )االتحاد( ی ڕۆژنامهی )8(  ڕه له الپه دا)العرقي واالنتماء القومي

  یم که بۆ مژوو ده: (، نووسیوتی وه ته وهبوکرا دا )28.8.2005(ممه  کشه یه
ی  زۆرانه به  وه و ھه موو ئه ڕای ھه ره ندی کوردتی خۆیان بوون، سه کان پابه که به شه
وه،   ته ان بوهڕووی ڕووبه  زار ساه ھه  ی زۆرتر له ماوه  کردنیان لهب عاره بهپناوی  له

باکوور   لهری شاری موس  وروبه ده  له کانی خۆیان ناوچه  له  ی که وه ڕای ئه ره سه
موو  و ھه زۆرتره) 60(  یان له ژماره  کانیاندا که گونده  تی موس له خۆرھه و

، )ناورانا(، )کۆر جمه(، ) یراوه ته(، )ش هڕلی  عه(کو  ، وه کانیشیان کوردییه ناوه
موس   له  ن که انهییمید  و کورده ی ئه وه کان نه که به شه. ندینی تر و چه)ھرزاد شه(

یان - شاری موس و ن که کی ناوچه وان کۆنترین خه ، ئهو دانیشتوون
موس  شاری  لهکو کورد  وه  س بووینه م که که کان یه که به شه.  دروستکردووه

ۆ   وه ڕته گه ش ده مه ئه) وادشر نه(یان نا  و شاره ناوی ئه و بوون ج نیشته ب
ۆ   وه ڕته گه دا ده یه و ناوچه ک له به ، بوونی شه)وادشر نه(ی کوردی میدی  رکرده سه ب

له ن  بووه شکی جیانه وان به ، ئهو کان ھاتنی ئاشورییه  ر له به  ده ی پنج سه نزیکه
، یانی ڕۆژبه،  نه نگه الن، زراری ، زه کو باجه خی کوردی وه  یان له که پکھاته کورد و 

ی  زاراوه(ن زمانی کوردی  که ی پده قسه  ی که مانهو ز و، ئه   لوڕ و ، شکاک داوده
ی  کو ناوچه ن وه که هی پد رفراوانی کوردستان قسه کی به یه ناوچه  که  یه)ماجۆ

ی ماجۆ،  یه زاراوه  و شوه ئه. لی نده و مه دره به و قین  خانهکانی  ناوچه و ورامان ھه
وه کورد   کان خۆیان به که به شهمۆ  ھا ئه روه یی کوردی بوو، ھه ی بنچینه زارا

یان  که جوگرافییه  ، شونهکوردییه ویان زمانی  که زمانه  ی که یه گه و به نن به داده
   ر ھۆزه سه  وه ڕته گه یان ده چه ھا بنه روه ، ھه هو  کوردستانهناو جوگرافیای   وته که ده

 کورد وکولتوورو مژووی   له  باوه شکی دانه کولتوورو مژوویان به و کان  کورده
  ).  ستی کورده ستیان، ھه ھه
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ی نیشتمانیی ئراقی،  ندامی کۆمه ناسر حوسن، ئهکانی فارس   بۆچوونه پی به   
  لهناوبراو   ، چونکه کوردستانه باشووری    ر به سه و  کوردیشاری موس شارکی 

یان - ان شاری موسک که به شه  کات که ده  وه کاندا باسی ئه که به شه باسی
دا  که ناوچه  له مژوودا  له  س بووینه مین که که وانیش یه ر ئه و ھه زراندووه دامه

) شر رده نیو ئه/وادشر نه(تا ناونابوو  ره یان سه که و، ناوی شاره ج بووینه نیشته
 و  کوردیتوانین بین شاری موس شارکی  دا ده  لره. بۆ موس  پاشانیش گۆڕاوه

وه  هو  کورده ن الیه له   که شاره  ، چونکه خاکی کوردستان  له  شکه هب ر  و ھه دروستکرا
 ھاتنی  لهر  به  دا جگیر بووینه و شاره له  س بووه مین که که کوردیش یه

   .  د ساڵ پنج سه  کان به ئاشوورییه
  
بات  خه(تووکی ر ی په)167-166(کانی  ڕه الپه  لفین، له خه ڤیچ دۆنه ئه فتول نه  
ڕی  واوبوونی شه ر پاش ته کسه شخ عوبدو یه: (، نووسیوتی)ڕی کوردستاندا له

  کی ئاشکرا دژی تورکیا، ھشتا لهڕین ڕاپهکردن بۆ  خۆئاماده  وته که ڕوسیا و  تورک
شخ عوبدو   که  وه تاران بیستبوویه  له) کریلیی( ڕوسیادا باوزی )1878(

یی خۆ ربه سهنگ دژی تورکیا بۆ  تی بۆ جه ی ھاوڕکانیه وه کردنهریکی کۆ خه
  ).ی موس ب که خته پایته  که خۆ ربه سهتکی  دانانی حکومه( تورکیا وکوردستانی 

خات  رده نووسیوتی، بۆمانی ده) لفین خه ڤیچ دۆنه ئه فتول نه( دا وه ره سه له ی  وه ئه  
 شارکی به ی - ، شاری موس)ھری وی نهید شخ عوبه(ی کورد  رکرده سه  که

باشووری  باکوور و داوکاتی هل ی وه ر ئه به لهویش  زانی، ئه کوردستانی تورکیا ده
دا بووینه ستی عوسمانییه ده ژر له) تی موس ویالیه(کوردستان    ر بۆیه ، ھه کان

تکی  وه ه، دو  کاتب ڕزگارستی تورکیا  کوردستانی ژرده  بووه  وه نیازی ئه به
ش  مانه ئه. ی شاری موس بت که خته پایته  زرنت که دابمه خۆ ربه سهی یکورد

به تی موس  ویالیه  نه و  موسشاری   نه  ی که یهڕاستیو  ئه  ننه یه مانگه مووی ده ھه
  .   بووه نه  وه به عاره  به و  ئراق  کیان به یهندی پوه، ھیچ  وه کانیه شاره واوی ته 

  
ندازیاری له  ریم مامۆستای کۆلیژی ئه بدولکه و عه سره یخه ندازیار، که مامۆستای ئه  

 وتی ڕکه، ممه سشه ڕۆژیی )216(  میدیا، ژماره ی ڕۆژنامه  ی)14(  ڕه الپه
 و  رم ھه  ی لهیخۆ ربه سهکۆنفرانسی (ژر ناوی  له وتارکدا له ، )15.11.2005(
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دا  که کۆنفرانسه  ندازیار له ی مامۆستای ئه قسه  به  ماژه، ئا)تدا ت له تکی له سه ده
  له  که یاند ڕایگهو  موس کرد  باسی له  هو  ڕانیه نیگه  به: (نووسیوتی  کات که ده

ھیچ  به   ئستا ئمه: و وتی یان کورد بووه%)60(دا دانیشتوانی موس )1921( سای
  ).و دیو ئه  هت ر خستوومانه ھه و ین جۆرک باسی موس ناکه

شاری موس   که   پی وایهریم،  بدولکه و عه سره یخه ندازیار که مامۆستای ئه  
مامۆستای ناوبراو باسی   ، چونکه کوردستانه باشووری ر به  سه و  کوردیشارکی 

موس  شاری  لهدانیشتوانی کورد   ی ڕژهدا )1921( سای  له  کات که ده  وه ئه
،  کوردن  که ی زۆری دانیشتوانی شاره زۆربه  که  ش مانای وایه مه ، ئه بووه%) 60(

و   که  زۆرتر بووه  وه کورد زۆر زۆر له  ی ڕژه  نده رچه ھه مامۆستای ناوبرا
ی  کشه  ت به ی تایبه وه کانی کۆمیسیۆنی تۆژینه نامه گه به ی گوره به نووسیوتی، 

،  تی موس کورد بووینه ن ویالیهی دانیشتوا)7/8(کورد   ی ڕژهتی موس  ویالیه
ی زۆری دانیشتوانی  مادام زۆربه  واته که.  ی دانیشتوان کورد بووینه%)87(  واته

بی  ھنانی عاره کورد ووامی  رده ی به وه هڕاگواستنڕای  ره کوردبن سه  که شاره
 و  موسداگیرکردنی شاری   ر له ھه  ده ندین سه درژایی چه  به  که ر بۆ شاره داگیرکه
  وه ی زایینه)637( سای  له  وه کانه به عاره  میلیشیا ئیسالمییه ن الیه له   که ناوچه

    ر به سه و  کوردی، ب ھیچ گومانک شاری موس شارکی )2003(کو سای  تاوه
بۆچی   بت که رده ده  وه ر سوڕمانی خۆی له ھا ناوبراو سه روه ھه.  بووه کوردستان

و  ئه  خات که رده ش بۆمان ده مه ، ئه یاد کراوه تی شاری موس له کوردستانییه
  ! زانت ی دهیکوردستان و  ییکورد شارکی به   که شاره

  
الشبک الکورد (رتووکی  ی په)50- 48(کانی  ڕه الپه  ت، له وکه د شه حمه ر ئه نووسه  

  که   س بووینه ن کهمی که کان یه کورده  که به کات که شه ده  وه دا باسی ئه)المنسیون
ت یان دروست کرد- شاری موست  وناوه به و بی  رچاوه ھا سه روه ھه. ناویان ناب

و  میدی ئه- ی کوردی)وادشر نه(  ن که که ده  وه به  ن ئاماژه ھه ن سه ڕهمژوویی زۆر 
ناری  ر که سه ی له- ی موس یان قه - شاری موس–لعبوری  ی ا قه  که  بووه  سه که
 ر له به  ده ی پنج سه نزیکه  وه مه الی که ، به دروستکردووه  دیجله ڕووباریئاوای ۆژڕ
 و شونی پشوودان  ی بیکات به وه پناوی ئه یه، له و ناوچه کان بۆ ئه ھاتنی ئاشوورییه 

  بازرگانی کۆندا له ڕگای  وه به ته ھهڕۆژ  له  ی که انهبازرگانیی  و کاروانه ی ئه وه مانه
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ریای  کانی ده ناره و که ره شام به و ب له حه ڕگای  له  ھاتن که انی میدیاو فارس دهتو
  .تار ناسرابوو قه ڕگای  به  که   هڕگایو  و، ئه وه ڕینه په ڕاست ده سپی ناوه

بوون ی ی، کوردستان ت باسی کردووه وکه د شه حمه ر ئه نووسه دا وه ره سه له ی  وه ئه  
  که به شه   پی وایهناوبراو   نت، چونکه یه گه شاری موس ده کوردبوونیی و 

  ، کاتک که ی دروستکردووه- ی میدی شاری موس)شر رده ئه/وادشر نه(کان  کورده
ت، ھه-کورد شاری موست شاره ر ده ی دروستکردبت که بکی کوردی بش شار 

  .      بت کوردستان    ر به سهو  
  
  یه مشوه به دا وه ره سه له رتووکی ناوبراو  ی په)59(  ڕه الپه  ت، له وکه د شه حمه ئه  

: بت رده تی شاری موس ده کوردستانییه و  کوردتیی  به ر رانبه بهبۆچوونی خۆی 
وه  ک له یه رگیز ھیچ شارک یان ھیچ شوه کان ھه به ره عا داڕاستی له ( کانی  ش

زانین  ده  وه کی زۆره دنیاییه به  ئمه.  کردووه هجبوونی شارستانییان دروست ن نیشته
ڕای زۆری  ره روایه سه کو ئستاش ھه و، تاوه موس شارکی کوردی بووه  که

رسام  ڕاستی سه به  کات که ی واده وه م ئه رام، به مه  کردنکی بهب عاره بهکانی  شاوه
میاریی  ھزه  که  یه وه ن ئهبی  گۆ نین لهڕاستپویست  ی گوره به  کان ییه وه ته نه و ڕا
 وتنی ڕککه  له  ی بۆ سنووری کوردستان نه وه ڕانه بۆ گه  و شاره داواکردنی ئه 

  ).دا)1991( سای  لهکردن ڕزگار ڕینی ڕاپهکانی  هڕووداو  له  نه  ، وه)1970(ئازاری 
 و  ردیکوت، شاری موس شارکی  وکه د شه حمه ری کورد ئه بۆچوونی نووسه  به  

 و کوردبوون  باسی  لهری ناوبراو  نووسه ی وه ر ئه به له،  هکوردستان    ر به سه
  زانین که ده  وه کی زۆره دنیاییه به  ئمه: (ت دا ده- ی بوونی شاری موسیکوردستان

وامی  رده کردنی بهب عاره به  به  ھا ئاماژه روه ، ھه) ی بووهیموس شارکی کورد
 کردن لهب عاره بهشونکی تریش باسکرا، شاوی  ند چه  لهکو  روه ت، ھهکا ده  که شاره

یان   یه و ناوچه ئه  وه دنیاییه  به  وه کراب، ئه و یه ک یان شارک په یه ر ناوچه ھه 
  .  بووه کوردستان    ر به سه کورد وھی   شاره

  
دا  وه ره ی سه رچاوه همان س ی ھه)100-99(  کانی ڕه الپه  ت، له وکه د شه حمه ئه  
م  ی بیسته ده ڕاستی سه کو ناوه تاوه ھه تورکمان و ب  عاره داڕاستی له : (نووست ده
ی کوردی   که زۆری دانیشتوانه  ره ی ھه و زۆربه)موس(  وه ینه نه  بوون له  مینه که
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گال  و عه فیه پۆشینی چه  به  ناچار کرابوون  که ی وه ر ئه به لهم  ک بوون، به به شه
زانی  کان وایانده ره وه لکۆه ر و نووسهی زۆری  زۆربه  ، بۆیه)بی فۆلکلۆر جلی عاره(

  نییه  سکی دیکه که) کان که به شه(وان  له  چی جگه بن، که عاره) کان که به شه(  وانه ئه  که
ندین  چه  و شاره فراوانکردنی ئه  بووه جاری واش ھه  وای دروستکردبت، وه ینه نه  که

  ).ھرزاد و ھیتریش ند، شه ، قازی که عویزه ل، به ید گه ، سه شمیه کو حه گوندی وه
  شاره له   ککه ت، شاری موس یه وکه د شه حمه ر ئه بۆچوونی نووسه  ی گوره به   

زۆری   ره ی ھه که زۆربه  دایه  و بوایه ری ناوبراو له نووسه  ، چونکه کان کوردییه
، مادام  کورد بووینه ڕابردووی  ده ڕاستی سه کو ناوه تاوه ری موس ھهشا  دانیشتوانی

و  ڕای ئه ره کو موس کورد بووبن سه زۆری دانیشتوانی شارکی وه  ره ی ھه زۆربه
دا ھات،  و شاره ر ئه سه به  ی که کردنهب عاره بهشاوی  کورد وی  هو هڕاگواستنموو  ھه

   . کوردستان  له  شکه به و  ییوردکشارکی   که ب ھیچ گومانک شاره
    
: نووسیوتی دا وه ره سه له رتووکی ناوبراو  ی په)109(  ڕه الپه  ت، له وکه د شه حمه ئه  
کو ئستاش  و تاوه وه کۆنه  لهر  ، ھه)موس(  کۆنه  مژووییه  کوردییه  م شاره ئه(

  یه کان ھه تییه یه کۆمه و کان یهتی وایه ته نه  یهندی پوهھزکردنی  به  پویستی زۆری به
ویژدانی  ستی نیشتمانی له پدانی ھه ره ، پهو کوردستان کانی تری  شه ڵ به گه له

شکی ئازادکراوی  ند به ر سنووری چه سه  وته که ده  که تی تایبه  به  دا، وهکانی ڕۆه
  ).کوردستانی ئراق

ت، شاری موس شارکی  وکه د شه حمه ر ئه بۆچوونی نووسه  بۆ جارکی تریش به  
ر  ھه  و شاره ئه  کات که ده  وه ناوبراو باسی ئه  ، چونکه هکوردستان    ر به سه و  ییکورد

بین مادام   ی که وه ئه  نته یه مانگه ش ده وه ، ئه شارکی کوردی بووه  وه کۆنه  له
    ر به سهشارکی موس   واته شارکی کوردی بووبت، که  وه کۆنه  له  که شاره

  .    کوردستاندا دروستکراوه  له کورد ور خاکی  سه له  ، چونکه هکوردستان
  
ت  باره سه دا وه ره سه له رتووکی ناوبراو  ی په)122(  ڕه الپه  ت، له وکه د شه حمه ئه  
ھا پارزگای  روه ھه کوردییه وشاری موس، شارکی : (نووسیوتیموس   به
  وه مه الی که یان به وه ، ئه دیجله ڕووباریتی  ری خۆرھه به  وته که ده  وا که ینه نه
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ب  ر عاره گه کو ئه تاوه ، ھهکوردستان  له  باوه شکی دانه به کوردییه وکی  پارزگایه
  ).ن زار سای تریش داگیری بکه بۆ ھه

ھا  روه ، ھه  شارکی کوردییه ت، شاری موس  وکه د شه حمه ر ئه بۆچوونی نووسه  به  
کوردی  کی پارزگایه  به،  یه دیجله ڕووباریتی  شی خۆرھه به  وا که ینه پارزگای نه

 و  کوردیشارکی   و شاره ئه  واته ی بت، کهیشارکی کورد  که بات، مادام شاره ناوده
  . کوردستانیشه

  
  رکوک کورته که کورد و(رتووکی  ی په)88(  ڕه الپه  ج، له ره تیف فاتیح فه له  

 ی ڕگهله کان  عوسمانییه: (دا نووسیوتی)رکوک ی که کی دیرۆکییانه یه وه خوندنه
دارایی سوتانی عوسمانی بوو،  ڕاوژکاریدا  وکاته گوبانگیان له(  وه گوبانگیانه

وتی  نه  نده به و مه ئه  سوتاندا که  وای به ھه) 1890(سای   س بوو که م که که یه
تی موس ھی  ویالیه و رکوک  کهوتی  ی نه%)5(دواتر   م گوبانگیانه ر ئه ، ھه) تدایه

ی  دۆز  که  وه شه هڕۆژو  له) دی پنج نابی سه جه(گوت  پیان ده  و بوو بۆیه ئه
ر ئراقی  سه  و خرایه وه جیاکرایه باکووری  لهتی موس باشووری کوردستان  یالیه و
   ). بی ره عا
و  ئه  که    وه کاته ڕوون دهمان بۆ  وه ج، ئه ره تیف فاتیح فه ر له نووسهکانی  بۆچوونه  

  زانت، چونکه کوردستان ده کورد و خاکی  بهتی موس  ویالیه و  موسشاری 
  وه ھا باسی ئه روه بات، ھه باشووری کوردستان ناوده  تی موس به ر ویالیه نووسه

  ته و خراوه وه ته کوردستان جیاکراوه یباکوور  لهباشووری کوردستان   کات که ده
تی موس، ھیچ  ویالیه شار و  خات که رده ش بۆمان ده مه بی، ئه ر ئراقی عاره سه
مان بۆ  وه مووی ئه ش ھه مانه ئه.   بووه نه  وه به عاره  به و  ئراق  کیان به یهندی پوه
  .    زانت کوردستان ده  ری ناوبراو موس به نووسه  لمنت که سه ده
  
  رکوک کورته که کورد و(رتووکی  ی په)91(  ڕه الپه  ج، له ره تیف فاتیح فه له  

  جگه  ش بین که وه ب ئه ده: (دا، نووسیوتی)رکوک ی که کی دیرۆکییانه یه وه خوندنه
کانی  ک چاه وه  یه وت ھه شونکی تری باشووری کوردستان نه ند چه  لهرکوک  که  له

م پشت  که ی یه پله  به  وه که هڕوویموو  ھه  ی لهئراقتی  موس، حکومه و ین ق خانه
  وه ه)1921( سای  له  م ئراقه ئه و کوردستان ی باشووری وت نه  به  ستوره ئه
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مکارو  یان سته وت ده و نه  رێ گوزه ی باشووردا ده شه هڕ  م زه ی ئه سایه له
   ).ئازادی کورد دروستکرد وکورد ی دژی  وره داری گه رمایه سه
ج، شاری موس شارکی باشووری  ره تیف فاتیح فه ر له بۆچوونی نووسه  به  

دا، ناوی  باشووری  لهوت  نه باسی  لهر  نووسه  ، چونکه کوردستانه کوردستان
باشووری  کانی  کو چاگه قین وه و خانه  رکوک وتی موس، که کانی نه چاگه

وه الی نووسه به  واته هھنت، ک کوردستان ده ی  ئاماژه  ی که و شارانه ئه  وه ری ناوبرا
  .کوردستانین و  کوردیپکردوون، شاری 

  
  رکوک کورته که کورد و(رتووکی  ی په)119(  ڕه الپه  ج، له ره تیف فاتیح فه له  

 ڕژمیالی  گۆڕینی ناو به: (دا، نووسیوتی)رکوک ی که کی دیرۆکییانه یه وه خوندنه
و  له  ی کورد بوون، بۆیه وه کانی سینه ھۆیه  ک له ھۆیه  وه عسی کۆۆنیالسته به

اریدا و  کوردهناو شارکی کۆنی  و له رج کردووه دان ملیۆن دیناری خه دا سه پناوه
  وه م کاره عس پشتی به به  که  ی وای کردووه وه ، ئه بی دروست کردووه شارکی عاره

  . یه وه ش ئه یه نه
بی،  ره شارکی عا  بته ده و ھنرێ رده چنگی کورد ده  رکوک له که  م کاره به -1

  ).بی ره عا شارکی به وتی مژوو موس بو  هر ک چۆن به روه ھه
ج، شاری  ره تیف فاتیح فه ر له نووسه  بۆچوونی  ی گوره به دووباره  دا وه ره سه له   

ناوبراو باسی   ، چونکه کوردستانه باشووری    ر به سه کوردییه وموس شارکی 
وتی مژوو  هڕ و به وه کردنهب عاره به شاوی ڕگای  لهعس  به ڕژمی  کات که ده  وه ئه

ش  مه ربھن، ئه چنگی کوردی ده  ، لهو بی  عاره شارکی به توانی شاری موس بکات 
 و  ییکورد کیشار به   و شاره ری ناوبراو ئه نووسه  خات که رده مان بۆ ده وه ئه

  .     زانت کراو دهب عاره  بهی یکوردستان
  
رکوک  که کورد و(رتووکی  ی په)151- 150(کانی  ڕه الپه  ج، له ره تیف فاتیح فه له  

ئراقی  ریتانیا و به: (دا، نووسیوتی)رکوک ی که کی دیرۆکییانه یه وه خوندنه  کورته
) ئراقی شیمالی(واوی  ته  تی موس که ر ویالیه سه تورکیای عوسمانی له و بی  عاره

  یویست به و مشتومکی زۆریان کرد، تورکیا ده  وه گرته کوردستانی باشوور ده
م  بۆ ئه  وه ی خۆیه که وته  ست به تی موس ببه ک بت ویالیه یه ر شوه ھه
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  کی ه چه ڕهک  و یه  ک ئایینی و یه  یز گه ڕهک  ی یه نده نای بۆ پوپاگه ش په سته به مه
  ).کانی کورددا ئایینییه  و پیاوه  گ به ره و ده ڵ ئاغا گه وی له زۆر ھه  و نیازه برد، به ده
 و  کوردتیی،  ی پکردووه ج ئاماژه ره تیف فاتیح فه ر له نووسه دا وه ره سه له ی  وه ئه  

تی  اوبراو ویالیهری ن نووسه  ی وه ر ئه به لهنت،  یه گه شاری موس ده کوردستانتیی
و   کبن ر یه زانت، مادام ھه ده ک یه به کسان  یه و کوردستان باشووری   موس به

ولر،  موس، دھۆک، ھه(تی موس  کانی ویالیه واوی شاره ته  واته کسان بن، که یه
  . کوردستان باشووری    ر به سهشاری   بنه ، ده) دیاله و سلمانی رکوک،  که
  
  رکوک کورته که کورد و(رتووکی  ی په)160(  ڕه الپه  ج، له ره ح فهتیف فاتی له  

: نووسیوتیشاری موس   ت به باره سهدا، )رکوک ی که کی دیرۆکییانه یه وه خوندنه
عریبی  ی ته ، پۆژه1921وه،  تی ئراقیه تای دروستبوونی حکومه ره سه ر له  ھه(

ی  و مشتومه رکوک، ئه و که  موس  رد لهستیپک کان ده وتییه نه  کوردنشینه  ناوچه
ان ڕۆژله  ڕۆژێ  وه نه بکه  وه کان بیر له به عاره  ی موس کرا وایکرد که ر کشه سه له
ی پارزگای موس  وه شانه وه ، ھه وه نه کورد پاک بکه  تی له واوه ته  به  م ناوچانه ئه
و  تای ئه ره کان سه خ داره بایه  هو شون که  بکردنی ناو شاره عاره و به یه و شوه به

و ئستا کورد  ریگرت  سه  ته م سیاسه پارزگای موس ئه  بوو له وه بوو، ئه کاره
ڵ لکاندنی باشووری کوردستان  گه کات، له ده  و شاره ر ئه سه له  متر قسه خۆیشی که

کی  یه شوه دن بهبکر عاره  تی به سیاسه  دواوه به) 1925(سای   وه بییه ئراقی عاره  به
   ). ستیپکرد ربو ده به
و   وت که که رده دا بۆمان ده- ج ره تیف فاتیح فه ر له کانی نووسه بۆچوونه  له   ناوبرا

نیشتمانیی کورد و خاکی باشووری   واوی به ته شار و پارزگای موس به 
و   ر دوو شاری موس ر باسی ھه نووسه ی وه ر ئه به لهنت،  کوردستان داده

تی  سیاسه ڕووی ڕووبه  کات، که دوو شاری کوردنشین ده  کو رکوک وه که
کان  ی کورده ملیانه رکردنی زۆره ده ڕاگواستن وعریبکردن و  ی ته شۆڤینیستانه

ی  وه شانه وه و ھه  بکردنی ناو شاری موس عاره مان کاتدا باسی به ھه  ، له وه بووینه
زانت  باش ده  وه ک ئه موو الیه ھه. بکردن عاره تی بهس به مه  کات به ده  پارزگاکه

م  ، به بی بووایه ر بتوو شارکی عاره گه بوو، ئه عریبکردن نه ته  موس پویستی به
بکردنی موس، بۆمان  عاره ی به و پۆژه ب  ی عاره رستانه پهز گه ڕهتی  سیاسه
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کو شار و پارزگا نیشتمانیی  شاری موس وه  که  کی گرنگه یه گه خات و به رده ده
  وامی له رده به  وان به ئه  باشووری کوردستان بووه بۆیه    ر به سهکورد و خاککی 

  .    بکردنیدا بووینه عاره وی به ھه
  
ندامی  ، ئه)ال شاخی مه(  د حاجی، ناسراو به مه کر محه بوبه مانتار، ئه رله په ر و نووسه  
 و ڕوناکبیریی  ه کۆمه ڕۆشنبیریسکرتری  و ردستان کومانی  رله مین په که یه

، ممه چوارشه ڕۆژیی )2774(  ی ژماره)6(   ڕه الپه  لهرکوک،  تی که یه کۆمه
 ژر ناوی لهدا وتارکی )کوردستانی نوێ( ی ڕۆژنامهی )5.6.2002(  وتی ڕکه

:  تیایدا ھاتووهو  ، نووسیوه)دا)دلیل تأریخ مشاھیر االلویة العراقیة(  رکوک له که(
تکی  دا بابه)کوردستانی نوی( ی ڕۆژنامه  ی)2761(  ژماره  لهر  وبه مه ک له یه ماوه(

) ی تورکیای عوسمانلیدا"قاموس االعالم"  رکوک له که(ژر ناوونیشانی  گرنگ له
  دا که واھیی ده ئاشکرا گه و ڕوون دابوو، به وه له  ته م بابه ئه خی ، بایه وه بوکرایه

ه) سامی دین مسه شه(، ) تی موسی کوردستاندایه ویالیه سنووری  لهرکوک  که(  ن
رکی  ک نووسه وه کو ، به بووه سدا ری که ژر کاریگه له  مه رده و سه ئه  نه و  کورده 

رکوک،  نھا شاری که ک ته نه  که  ک کردووه یهڕاستی  لهگوزارشتی   گۆیانهڕاست تورک
  ).کوردستان  لهشکن  به  وه یشه)موس( شاری به تی موس  موو ویالیه کو ھه به
نیا شاری  ک ته ال شاخی، نه مانتار مه رله په ر و نووسهکانی  بۆچوونه ی گوره به   

 کی  موسکو  ، به کوردستانه باشووری ر به  سه و  کوردیشارشاری  ر دوو ھه
شکن  به و  ییکوردشاری  ،  تی موس کانی ویالیه واوی شاره ته و  موس و رکوک  که
  . باشووری کوردستان خاکی  له
  
یی  وه ته ری نیشتمانی نه روه سه  کوردستان له و کان  کورده( ژر ناوی لهوتارک   

: ، نووسیوتی وه ته دا بوکراوه)ڕی کورد دی کۆ ماپه(  له  دا، که)1918-1923
  کو به روه ، یان ھه)وکرک که و  موسکانی  رمه ھه(باشووری کوردستان (

)  ی سڤره یماننامه په(ک  یه یماننامه په ی گوره به   برت که کوردستانی ئراق ناوده
بوو  یان ھه وه کگرتنه تی یه رفه دواتریش ده و رگرتایه مافی ئۆتۆنۆمی وه  وایهب ده
) سایکس پیکۆ(ی کان یماننامه په  م ھیچ کام له ، بهخۆ ربه سهتکی کوردی  وه ڵ ده گه له

 خۆ ربه سهتی کوردی  وه کان ده یماننامه په ر دوو ھه  کران، که جنه جبه)  سڤره(و 
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کاتی  له  وره ریتانیای گه به. گرت خۆ ده تی موسی ئۆتۆنۆمی داریان له یان ویالیه
کانی  ستی عوسمانییه ژر ده مدا ئراقی ئستای داگیرکردو له که ڕی جیھانی یه شه
. ریتانی ژر مانداتی به  وته زراو که دا دامه)1920( سای  لهتی ئراق  وه نا، دهرھ ده
ر بوو بۆ داڕشتنی  رکوک بیارده که و  موس  وت له نه تی تایبه  به  کوردستاندا  له

 رتی به ڕوه به  به  )موس و رکوک  که(  ئۆتۆنۆمیداره  و ناوچه ئه. ریتانیا تی به سیاسه
  به  ناوچه  له تی تایبه  بهکان  زۆری کورده  به ڕاگوزانی. لکنران راقی ندی ئ ناوه

و  کان له به جکردنی عاره نیشته  ھا روه ، ھه موس و رکوک  کهکانی  نده مه وه ده وت نه
ی  یماننامه داڕزاندنی په و پناوی دواخستن راق لهکانی ئ وه داو ھه ناوچانه

له .  وامه رده کان به ر کورده بۆ سه  و وته کانی ئه زوو زووه  الماره ، پهو ییخۆ ربه سه
 موو ھه به دا  ویده مدا، کۆماری نوی تورکیا ھه ی بیسته ده کانی سه بیسته سانی 

م  کانی خۆی، به نو سنووره  ی باشووری کوردستان بخاته وه ئامرازک بۆ ئه
ھۆی بوونی  به  وه تکرایه هڕ  هوریتانیا به ن الیه له چوون  ندو ی ب چه که داواکارییه

   ).موس و رکوک  کهکانی  ناوچه  وت له نه
به رکوک  که و  موس، پارزگاکانی )ڕی کورد دی کۆ ماپه(بۆچوونی  ی گوره به   

  ، چونکه)باشووری کوردستان(کوردستانی ئراق   ونه که ده و  کوردنخاکی  واوی ته 
و   رکوکی خستۆته که و  موسپارزگاکانی  ر دوو ھه )کورد دی کۆ(ڕی  ماپه نا

. نت کوردستانیان داده خاکی  لهشک  به  به و کوردستان سنووری باشووری 
رکوک  کهکانی  شاره کوردستانتییر  سه خت له جه  ، دووباره)کورد دی کۆ(ڕی  ماپه

له وت  دا بوونی نهوردستانک  له،  کات که ده  وه باسی ئه  کاتک که  وه کاته موس ده و 
ریتانیا  تی به ھۆکاری داڕشتنی سیاسه  به  رکوک بووینه که و  موسشاری  ر دوو ھه 

کانی  شاره  یه ڕه و ماپه ئه  لمنت که سه مان بۆ ده وه ش ئه مه دا، ئه که ناوچه  له
: تنووس ده  زانت بۆیه کوردستانی ده و  کوردیشاری  دوو به موس  و رکوک  که
بۆ داڕشتنی   ر بووه رکوک بیارده که و  موس  لهوت  نه تی تایبه  بهدا کوردستان  له(

 و ھنان  کورد و ی وه ڕاگواستنهڕی ناوبراو باسی  دیسان ماپه. )ریتانیا تی به سیاسه
ش  مانه ئه  کات، که موس ده و رکوک  کهشاری  ر دوو ھه له ب  جکردنی عاره نیشته
ڕی  ماپه کۆتایشدا له .  که شاره ر دوو ھه کوردستانتیی و  کوردتیین بۆ  ئاماژه

 و رکوک  کهشاری  ر دوو ھه کوردستانتییبۆ جارکی تریش باسی ) کورد دی کۆ(
 سانی له کات  تی تورکیا ده وه کانی ده وه باسی نیازو ھه  کات، کاتک که موس ده
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،  هتورکیا و تی وه ده به ووری کوردستان بۆ لکاندنی باش ڕابردوودای  ده بیستی سه
 و  موسشاری  ر دوو ھه له کی زۆر   یه ڕژه  وت به بوونی نه ر ھه به ویش له ئه
ی یکات، کوردستان باسی ده دا وه ره سه له ) ڕی کورد دی کۆ ماپه(ی  وه ئه. رکوک که

ڕی  ماپه  نکهنت، چو یه گه رکوک ده که و  موسکانی  شاره کوردبوونیی و بوون 
کو دوو شاری  دا وه-رکوک که و  موسکانی  شاره باسکردنی  لهم  رده ناوبراو ھه

ویان ده    .بات باشووری کوردستان نا
  
 وتی ڕکه،  ممه دووشه ڕۆژی  له  وتارکیدا که  یی، له ر ناجی ئاکره نووسه 
....... یة کرکوک ینکر کرد(ژر ناوی  دا له)ین ھره نه( ڕی ماپه  لهدا )22.4.2002(

  وه کۆنه  لهر  تی موس ھه ویالیه: (، نووسیوتی وه ته دا بوکراوه)وغزاةنستاؤون 
 و دیجله  ڕووباریپی  چه  سته ناری ده که تی تایبه  به  ، وه نیشتمانی کورد بووه

 ڕاستیناری  ، کهو ڕاستناری  که  ته وتوونه که  کانی که ناوچه و نگال  شه  ھا روه ھه
ی ئستا )ڕگات شه(واو شرباتۆ  ینه نه  که  کانه ش نیشتمانی ئاشوورییه دیجله ووباریڕ

   ). وه گرته ده
یی، شاری موس  نووس ناجی ئاکره نامهڕۆژ ر و نووسهکانی  بۆچوونه ی گوره به   

و  نووسه ی وه ر ئه به له،  کوردستانه باشووری ر به  سه و  ییکوردشارکی  ری ناوبرا
و  ھا ئه روه زانت، ھه ی کورد دهینیشتمان  به  وه کۆنه  لهر  تی موس ھه ویالیه واوی ته
دام  کوردستان ده  به  دیجله ڕووباریپی  چه  سته ناری ده که تی تایبه  به زانت، ما
  بهیش - شاری موس  واته ی کورد بت، کهیتی موس نیشتمان واوی ویالیه ته

  .  کوردستانه باشووری    ر به سه و  ییکوردشارکی    وه دنیاییه
  
رتووکی  ی په)78(  ڕه الپه  لهری یۆگۆسڤی  نووسهپاڤیچ،  ڕادۆڤانپرۆفیسۆر   
تی و  وایه ته ی نهیخۆ ربه سهباتیدا بۆ  خه  ی کورد له یخوازانهڕزگاری  وه جوالنه(

گی  ده یه  ی%)8(که   ریان خستوه ده  رچاوه ندێ سه ھه: (دا، نووسیوتی)سیاسی
، ئراق )1967( سای  له.  کوردستانه  داری، له رمایه وتی جیھانی سه نه
وتی کوردستان  نه  وه ئه ی %)75(له   م ھناوه رھه وتی به تۆن نه) 602.160.000(

وت  نه  شی خۆی له وت به یه ، کوردستان ئه مه رھه و به ئه پی به   بۆیه.  بووه
  سرووده  وت الی کورد له خی نه بایه.  وه دان بکاته ی پ ئاوه که و ناوچه  ربگرت وه
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و  گوڕگوڕ بابه  له  جگه  که  رخراوه و، ده ھاباددا باسکراوه ی کۆماری مه که نیشتمانییه
   ). یه وت ھه سوریاش، نه تورکیا وو   کرماشان  موس، له و رکوک  که
  ۆماری کوردستان لهسروودی نیشتمانی ک  ی به پاڤیچ، ئاماژه ڕادۆڤانپرۆفیسۆر   
 و  موسکانی  ، شارهو  کات دهوتی کوردستان  باسی نه  ، که ھاباد کردووه مه
  .ھنت ناوده وت نه  بهند  مه وه کو دوو شاری ده رکوک وه که
    
دا، ) وه پداچوونه(رتووکی  ی په)239- 238(کانی  ڕه الپه  ریمی حسامی، له که  
  ر له ژاری ھۆنه کاتی خۆی ھه  که  ی نووسیوه)ژار ھه(ی  ییه و  ھۆنراوه واوی ئه ته
  ی ئای کوردستاندا له وه رزکردنه کاتی به دا له)1945(ری سای  ی دیسامبه)17(

  : وه تیه ھاباد، خوندوویه مه
   سیرت و کرماشانه  له -  وتم ئاوی ژیانه نه

   مانه موسیشدا ھه  له –زان  گوڕ گوڕ ده  بابه
  ی شنۆ که وته ک نه ر وه ھه –زاخۆ   له  یه کانگام ھه

ه و زه ر خۆشب ئه ھه –سۆ   بۆ دوژمنان بۆته   مان
و  ییکوردستان شارکی به شاری موس  ،ر ژاری ھۆنه ھه  که ی سرووده گوره به   

ۆ   که دای که نیشتمانیه  سرووده ری ناوبراو له  نووسه  نت، چونکه داده کوردیی ب
ندین  چه و  موس  لهوتی کوردستان  سیبوو، باسی بوونی نهھابادی نوو کۆماری مه
    .کاتن ی کوردستانیدا ده شاری دیکه

  
یی  وه ته کتی نه ، یه و یه فتانه ھه ڕامیارییکی  هی ڕۆژنامه  میدیا، که ی ڕۆژنامه  

، )2006(ی سای نوی  بۆنه ، بهکات ری ده دهی جارک  فته دیموکراتی کوردستان، ھه
  یه و سانامه ، ئه وه ی میدیادا بوکردۆته نامه فته ڵ ھه گه کو دیاری له کی وه یه سانامه
  وتۆته کو پارزگاو شار که موس وه  زن، که کی کوردستانی مه یه خشه نه  له  بریتییه

    . دا دانراوه شه و به ئه کۆتایی  له  که خشه نه). نو سنووری باشووری کوردستان
 شار وکو  موس وه  وه دنیاییه  بهمیدیا زۆر  ی ڕۆژنامهبۆچوونی   ی گوره به   

وان  ئه  شه وه ر ئه به ر له ناو سنووری باشووری کوردستان، ھه  وته که پارزگا ده
   .ناو سنووری باشووری کوردستان  ته خستویانه
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کدا  یه نامه  له ،-چاک-لی کورد و جینۆسایدی گه  نفالکردن ئه  دژ به  بجه ه ھه ندی ناوه  
ئراق،   نی بای شۆڕشی ئیسالمی له نجومه رۆکی ئه کیم سه لحه زیز ئه بدولعه بۆ عه

کیم  لحه زیز ئه بدولعه بۆ عه( ژر ناوی لهدا، )2006(ری سای  نیوه مانگی یه  له  که
دا )چاک(ڕی  ماپه  دا له)ئراق  نی بای شۆڕشی ئیسالمی له نجومه رۆکی ئه سه

  ئمه: (ن که کانی کوردستان ده کردنی شارهب عاره  بهباسی   یه مشوه ، به وه ته راوهبوک
ه ئاۆزه  م بارودۆخه ڕزتان له ی به ماه ناوی بنه  ی پارکک به وه کردنه  به   ی ئستادا ب

  چت که پ ده  هڕاست( ش  بجه ه کردنی ھهب عاره  بهزانین بۆ  دان ده تای بناغه ره سه
  که  وه ینه که ی داھاتوو ده وه نه  بیر له  م ئمه به  وه نه که بیر نه   وه ڕوانگهو  له  هئو

ک  روه ھه)  یه ی تامان ھه وه تاقیکردنه  وه و باره ، له و وه خوننه ده  نگاوه و ھه چۆن ئه
عریب  نی تری کوردستان تهزۆر شو و  موس ،خمور مه ، قین خانه  ،رکوک کهچۆن 

  ی ئوه که ند حیزبه رچه کوردستان، ھه رمی ر ھه سه  وه ڕننه نین بیگه ئاماده و اونکر
 تی حکومه  لهبت  ستیش ده کانی رابوردوداو با ده کاتییه  ته حکومه  ست بوو له باده

  ). داھاتووی ئراقدا
شاری ، -چاک-لی کورد جینۆسایدی گه و نفالکردن ئه  دژ به  بجه ه ھه ندی ناوه  

 کی به موسباسی  لهوان  ئه  زانن، چونکه باشووری کوردستان ده گرنگیی شار 
کانی موس،  شاره  له ک ر یه ھهکانی کوردستاندا، ناوی  کردنی شارهب عاره به
کانی  شاره و  موسوان شاری  ئه  واته ھنن، که خمور ده مه و قین  خانهرکوک،  که

   . تریشیان پ کوردستانه
    
له ئاژانسی نووچن کوردستان،  – خۆ ربه سهنگی  ڕی ده ماپه  یی،  له ئاسۆ بیاره   

چوار ملیۆن (ژر ناوی  وتارکی له  دا)20.12.2006( وتی ڕکه  ، ممه چوارشه ڕۆژی
ر مرۆڤ  گه ئه: ( و تیایدا ھاتووه وه دا بوکردۆته)ک کورسی و یه تورکمان
تی له  تایبه له باشووری کوردستان ژیابت، به رج  مه کردبت، به  نه  تیشی سیاسه

وهب عاره  بهو شاره شارکی  زانت که ئه رکوک، ده شاری که نھا شاری  ک ته نه. کرا
رباری  یه سه ی کورد زۆرینه وه ته وه، که نه کو به شاری موسیشه رکوک به که

کانی  شاره کورد له. دام سهی  که روخاوه  هڕژمنفالی  تی جینۆسایدو ئه سیاسه
ی  وه ته ژی، نه کانی تری تدا ده  وه ته کانی دی که نه ناوچه و  موس و رکوک  که
  ).کییه ره سه
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 گرنگترین  له  ککه یی، شاری موس یه کانی ئاسۆ بیاره بۆچوونه ی گوره به   
  لهکردن ب عاره به باسی  لهر  نووسه  کانی باشووری کوردستان، چونکه شاره

 و  موسکانی  شاره ر دوو ھهکردنی ب عاره به  به  ردستاندا، ئاماژهکو باشووری
و  ش نووسه کردنهب عاره بهموو  و ھه رباری ئه ھا سه روه ھه. کات رکوک ده که ری ناوبرا

  .نت رکوک داده که و  موسکانی  شاره ر دوو ھه له کی  ره سه ی وه ته نه به کورد 
    
ھرشی خاچ :  هو کوردییهکی  یه وانگهڕ  له(رتووکی  په ی)72(  ڕه الپه  کوردۆ، له. ج  
  شک له به: (شاری موس نووسیوتی  ت به باره سهدا، )1096-1996گران  ھه

وه  ده نیگارکشانی سه   رتووکه کو نیگارکشانی ناو په کانی کوردستان پتر وه نجیه نا
نووسراون   کان که ووکهرت ی په ، زۆربه وه ته کان بوبوونه و زانستیه  یی وژه

کوردستاندا   کان له نجیه ناوه  ده نیگارکشانی سه تی تایبه  به،  دا بووه گه نیگاریشیان له
رتووکی  په  ، له ی دیاری خۆی بووه بۆتان جگه و  موسو  )کر دیاربه.. د  ئامه(  له
  لهنسوری میھران  کوڕی مه  که) دسقۆریدس(و  )الحشائش(کو  ستنووسی وه ده

ی  بۆ نیوه  و ونانه ئه.. رو نیگاری بۆ کشاون  ی سهکوردستان  لهن ڕقیفا شاری
و  رخستوه کان سروشتیان ده ، پتر نیگاره وه ڕنه گه م ده ھه ی دوازده ده می سه که یه

ی  فنامه ره کانی شه تر ونهنگ ڕهن، د که ندی کوردستان دیاری ده رمه تی ھونه بلیمه
  ).بوون  کوردیه  و قووتابخانه وامی ئه رده یسیش بهدل فخانی به ره شه
کوردستانی بوونی  و کوردبوون ،  ی پکردووه ئاماژه) کوردۆ. ج(ر  ی نووسه وه ئه  

  ر ناوی بردوون، چونکه نووسه  نت که یه گه ده  ندین شاری دیکه چه و  موسشاری 
دا، ناوی شاری موس ری ونه ھونه باسی  لهر  نووسه کو شارکی  ی وه-کشان

  .   ی بردووهیکوردستان
  
:  هو کوردییهکی  هی ڕوانگهله (رتووکی  په ی )94-93(کانی  ڕه الپه  کوردۆ، له. ج  

  کانی کورد له میرنشینه: (دا، نووسیوتی)1096-1996گران  ھرشی خاچ ھه
س، نکف، مو سه تلیس، حه ولر، به ی بۆتان، ھه زیره کر، جه دیاربه: کوردستان

ر،  هو یبین، دینه خالت، وان، نوسه ، ئه ، ئۆرفهمیافارقینرجیش،  واز، ئه شنگال، عادل جه
رتک،  ک، په زه مشکه کاری، چه ن، ھه رده ، لوڕی بچوک، ئه وره زوور، لوڕی گه شاره

 و سپایرد، کس، شیروان، قوپ ئه کس، و، ساسۆن، خزان، مه گیل، پاه ڕداسی، ئه مه
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حمودی، دونبوی،  ی داود، مه ڕو قه وه رگه ران، موکری، برادۆست، تهباتمان، سۆ
، پازۆکی، بابان،  نه نگه نسوری، چکنی، زه شت، سیامه نگ، ماھی ده ته ره پنگان، ده

   ).، ماردین ویه زله فه
 کانی شاره  له  ککه ، شاری موس یه)کوردۆ. ج(ر  کانی نووسه بۆچوونه ی گوره به   

کوردستاندا،   کانی کورد له میرنشینه باسی  لهری ناوبراو  نووسه  ، چونکهکوردستان
ک که وه  یشی کردووه- باسی شاری موسدا دروست یمیرنشینی کورد  کو شاری ت

  .   بووه
  
. المستشرق فالدیمیر ف(رتووکی  ی په)29(  ڕه الپه  حیم، له بدوله د عه مه تاریق محه  

داو، )کورد في العصر االسالمي حتی نشوء الخالفة العثمانیةمینورسکي وکتاباته عن ال
دانی  رھه سه(کانی  ناوه رھاد پیرباڵ، به وتاری دکتۆر فه دوو به  ستنی پشت به به 

 میان له که یه  که) بیاتین کوردیدا ده ئینجیل د مژوویا ئه(و  )نسا ره فه  کوردناسی له
) گۆڤاری دھۆک(  میان له و دووه ستراتیژیی  وه ری لکۆینه نته ی سه)25(  ژماره 

،  ی ئایینی کابوشییه پیاوانی تیره: (، نووسیوتی وه ته دا بوکراوه)1999(سای 
-کوردستان ی ناوچه به یان ندی پوه  کان که نسییه ره فه  سانک بوون له مین که که یه
پناوی  بۆ موس نارد لهدا )1632( سای  لهییان  ی کلیسه بازگهڕ  کرد، کات که  وه ه

  وه کانی خۆیان نووسییه ی ئایینزای کاسۆلیک، پیاوانی کابوشی، یاداشته وه بوکردنه
فربوونی زمانی   انکردهڕوویوان  یاندا، ئه که نیشتمانه کورد وپناوی باسکردنی  له

و،  هو وت ڵ دانیشتوانی ئه گه له ندی پوهکردنی پردی  دروست ستی به مه  بهکوردی 
 و مژده کردن بۆ ئه وانییان نووسی بۆ ئاسانکاری نگی زمانه رھه ندین فه چه

  ).کوردستان  وان دنه ئه دوای له ی  رانه ھنه 
  کوردستان، چونکه کانی شاره  له  ککه رھاد پیرباڵ، موس یه بۆچوونی دکتۆر فه  به  

کات  ده  وه دستان، باسی ئهبۆ کور  ھاتنی پیاوانی ئایینی کابوشییه باسی  لهر  نووسه
کوردستانداو، ئایینزای   موس له  مدا ھاتنه ڤده حه ی ده سه  لهکان  نسییه ره فه  که

رھاد، شاری  دکتۆر فه  وت که که رده ش بۆمان ده مه ، به وه کاسۆلیکیان بوکرده
 کی به موست، بۆیه ده کوردستانباشووری     ر به سه و  ییکورد شارو  ئه  زان

  .  باسیکردووه  یه مشوه به
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خ (رتووکی  ی په)26(  ڕه الپه  له ،)1932- 23.11.1870(گ  حوسن نازم به   تأری
ة کانی  م، شاره که یمی یهل ی سوتان سه وه دوای ئه: (دا نووسیوتی)االمارة البابانی

دستان، و تۆپی نارد بۆ کور ربازی ی سه که ندین یه شقی داگیرکرد، چه دیمه و ب له حه
ستی  ی ماردین، ده دوای داگیرکردنی قه. ی ماردینی داگیرکرد قه  یه مشوه به

ورفه سه  درژکرده  و ت  ویالیه  لهکی تر  کۆمه و  موسنکف،  سه نگال، حه ، شه ر ئ
  ).ئیمپراتۆری عوسمانی بوون    ر به سه  ی کوردان که قه
ک  و وه کی سلمانی بووه خه  ، کهگ حوسن نازم بهر  بۆچوونی نووسه  به  
ئومد (ری  رنووسه ھا سه روه ھه ، و قائمقام کاری کردووه ری ناحیه به ڕوه به

 و  کوردیشاری موس شارکی   ژیان بووه، ی ڕۆژنامهری  به ڕوه و به )استیقالل
رک بۆ ری تو شکری داگیرکه ناردنی له باسی  لهناوبراو   ، چونکه هکوردستان    ر به سه

 و کوردستان   ی تورک ھاته شکره و له ئه  کات که ده  وه کوردستان، باسی ئه
،  ندین شاری تری داگیرکردووه و چه نگال، ماردین، ئورفه کانی موس، شه شاره
  بۆیه  کوردستان زانیوه  ی به-ر شاری موس نووسه  وت که که رده دا بۆمان ده لره
   .   باسی کردووه  یه مشوه به
  
الحرکة (ژر ناوی  له یدا که  که رنامه ی ماسته)15(  ڕه الپه  ن بارزانی، له سه زیز حه عه  

دا نووسیوتی، )1945-1939القومیة الکوردیة التحرریة في کوردستان العراق 
موس، (تی موس  ی زۆری دانیشتوانی ویالیه زۆربه  ی که و کوردانه ئه: (ت ده
  واوی له ته به ھنا،  یان کوردستانی باشووریان پکده) مانیسل و رکوک  کهولر،  ھه

سرا،  به غدا و بهکانی  ته دانیشتوانی ویالیه  له  جیاوازبوون  وه تییه وایه ته نه ڕووی
ڵ  گه له  وه کرده ی کۆده-تی موس دانیشتوانی ویالیه  ھا گرنگترین شت که روه ھه

بوو بۆ  س نه کاتیدا به و م ئایین له به ب ئایینی ئیسالم بوو، ره دانیشتوانی عا
تی  وایه ته ستی نه ھۆی زای ھه به تی تایبه  به،  تانه و ویالیه کگرتنی دانیشتوانی ئه یه
  ). ر کورددا سه به
  ککه ن بارزانی، شاری موس یه سه زیز حه ر عه کانی نووسه بۆچوونه ی گوره به   
جیاوازی  باسی  لهری ناوبراو  نووسه  ونکهباشووری کوردستان، چ کانی شاره  له

 ک الیه له سرادا،  به غدا و بهکانی  ته ڵ ویالیه گه تی موس له نوان دانیشتوانی ویالیه
تی موس کوردن،  زۆری دانیشتوانی ویالیه  ره ی ھه زۆربه  کات که ده  وه باسی ئه
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 و  بات ناودهکوردستان  باشووری  تی موس به ر ویالیه نووسه  وه تریشه کی الیه له
تی  ویالیه(کانی باشووری کوردستان  ھا شاره روه کات، ھه کیان ده یه  کسان به یه

(  به) موس ر،  ، ھه)دھۆک+وا ینه نه(موسمانی و رکوک  کهولواته بات، که ناوده) سل  
  .   باشووری کوردستان کانی شاره  له  ر موس شارکه بۆچوونی نووسه  به
  
یی  وره گه: (نووست یدا ده که رنامه ی ماسته)66(  ڕه الپه  ن بارزانی، له سه زیز حه عه  
یناندو، دواتریش  ده  وه دانیشتوانی کوردستان پیه  ی که ئابوورییه  نگژییه و ته ئه

ر باری ئارامی  سه  کاری زۆری کرده  ریی که ندک باری نه پشی ھه  ھاتنه
ریتانی  فیری به سه  ی که ره ترسنه  ئابوورییه  مه ه نگوچه و ته ئه نجامی ئه  لهدانیشتوان 

ۆرتکدا  له دا ده  ئابووری له وشی ڕهو، باسی   ستنیشانی کردووه ده ڕاپ کات  کوردستان
  بارودۆخی پ له: ت ده  که) 1943(یرانی سای  مانگی نیسان تا حوزه  له

  پش، که  سلمانی ھاتنه ولر و ھهی موس، پارزگاکان  زایی وا له و ناڕه  مکاری سته
 له یانناند بوونی خۆراک ده و نه  می ست که ده  کان به دھاته دانیشتوانی   زۆر له

  بازاڕه  له  وه کینی دانه  بوونی توانایان له و نه  گرانی نائاسایی ر رانبه به 
  ). کاندا ناوخۆییه

 باشووری  لهباری ئابووری  باسی  لهزانی، ن بار سه زیز حه ر عه دیسان نووسه  
ر  نووسه  بات، چونکه کو شارکی کوردستان ناوده کوردستاندا، شاری موس وه

باری  کات، باری ناله ئاۆزی ئابووری کوردستان ده وشی ڕهباسی   کاتک که
  وه ش ئه مه ، ئه وه ھنته ده  کو نموونه سلمانی وه ولر و ھهکانی موس،  شاره

  .      زانت ی دهیشاری کوردستان  به  و شارانه زیز بارزانی ئه عه  نت که یه گه ده
  
ک  یه وه ند لکۆینه چه(رتووکی  ی په)29(  ڕه الپه  لی، له دکتۆر عوسمان عه  
کردنی  ندی پوه دوای له : (دا نووسیوتی)رخی کورد ی بزاڤی ھاوچه رباره ده

  له  وه کانه چاالکه  تیه سایه که و کان  کورده  ۆک ھۆزهر سه  زدان شر به چوپی یه
شت  ھه  تاوه ره سه له ،  یاند ڕاگهی خۆی  وه ڕانه گه دا ھه)ز1854(می  که کانوونی یه

  وه تی گرته سه ده) ز1855(تا ئازاری  ھه  وه و کاته ، له وه کداری کۆکرده زار چه ھه
تا  ھه  وه باشووره  له و تا وان ھه  وه باکوره له  کانی کوردستان، شه ی به ر زۆربه سه به
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کان پشتیوانی  رۆک ھۆزه سه  ک له یه ش ژمارهتی ڕۆژھهکوردستانی   موس، له
  ).یاند زدان شر ڕاگه ی یه که وه خۆیان بۆ جوالنه

 کانی شاره  له  ککه لی، موس یه بۆچوونی دکتۆر عوسمان عه  ی گوره به   
  لهزدانشر  یه  کات که ده  وه ری ناوبراو باسی ئه نووسه  ن، چونکهباشووری کوردستا

  له  کانی کوردستان ئازاد بکات، بۆ نموونه شه ی به دا توانی زۆربه)1855( سای
خات  رده مان بۆ ده وه ش ئه مه تا موس، ئه ھه  وه باشووره  له و تا وان ھه  وه باکووره

  . زانت کی کوردستان ده یه پارچه  به لی شاری موس دکتۆر عوسمان عه  که
  
 دا وه ره سه له رتووکی ناوبراو  ی په)57(  ڕه الپه  لی، له دکتۆر عوسمان عه  

  به  تی عوسمانی که وه کانی ناو ده یهرتی به ڕوه به  گۆڕانکاریه: (نووسیوتی
ر  ۆسهراپی بواری خ شونه) 1843-1812(سانی  ی ماوه  لهن  ناسرابوو ڕکخست

تی عوسمانی  وه ، ده بووه کان ھه کوردیه  ئابووری ناوچه و تی یه ژیانی کۆمه
رۆک  سه(م  عزه دری ئه پاشای سه شید ڕهتی  رۆکایه سه  یی به زه کی ببه سوپایه

ی نارد )والی دیاریکراو بۆ کوردستان(بیرقدار   د ئیجه مه و محه )زیری پشوو وه
تی  ویالیه و نادۆڵ ئه تی ڕۆژھهنی باشوورو کا تی میرنشینه سه ده  تا کۆتایی به ھه

  ).موس بھنن
  له  ککه شاری موس یه   پی وایهلی، بۆ جارکی تریش  دکتۆر عوسمان عه  

ری  شکری داگیرکه ناردنی له باسی  لهر  نووسه  کوردستان، چونکه کانی شاره
  کات که ده  وه ۆ کوردستان، باسی ئهمدا ب ھه ی نۆزده ده سه ڕاستی ناوه له عوسمانی 

ان ڕوویبیرقدار   د ئجه مه پاشاو محه شید ڕهتی  رکردایه ژر سه شکری تورک له له
 نادۆڵ ئه تی ڕۆژھهنی باشوورو کا ناوبردنی میرنشینه پناوی له کوردستان له  کردوه

شکی  به  تی موس به ویالیه شار ودکتۆر عوسمان   واته تی موس، که ویالیه و
  .  نت کوردستان داده

  
 دا وه ره سه له رتووکی ناوبراو  ی په)105(  ڕه الپه  لی، له دکتۆر عوسمان عه  

ی  ندازه ئه و کوردستان کانی  ڕووداوه شخ عوبدو ئاگادار بوو به: (نووسیوتی
وسمانی، تی ع ئیمپراتۆریه و ر عوسمانی رانبه زانی به انی دهو بزاری کورد زایی ناڕه
کی  موو خه توانای ھه  ری کردو چاوی له ست پشخه ربازی ده ھزی سه به  بۆیه
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 کانی شاره  لهو زانایانی کوردستان   چاالک  الی پیاوه  ری نارده کوردستان بوو، نونه
  ).مھاباد(سابخ  و دلیس، ورم، سنه د، به ان، ئامهولر، و ، موس، ھهڕواندز

 و  ییکوردشارکی  لی، شاری موس  ی دکتۆر عوسمان عه یه ژهو ئاما ئه پی به   
) ھری شخ عوبدوی نه(کانی  وه ھه باسی  لهر  نووسه  ، چونکه شکی کوردستانه به
کاندا، باسی  عوسمانییه  پۆکی تورکه ژر چه پناوی ئازادکردنی کوردستان له له
ناودارو   الی پیاوه  ری نارده ونهشخ عوبدو ن  که  وه گته مان بۆ ده وه ئه

ندین شاری  چه و ورم ھاباد،  ولر، مه موس، ھه( کانی شاره  لهزاناکانی کوردستان 
کو  لی، موس وه دکتۆر عوسمان عه  خات که رده ش بۆمان ده وه ، ئه)تری کوردستان

وه به  نت، بۆیه کوردستان داده  کانی تری کوردستانی به شاره کات سی دهبا  یه مش   .  
  
و، دا وه ره سه له رتووکی ناوبراو  ی په)353(  ڕه الپه  لی، له دکتۆر عوسمان عه  
 تی دا کردوویه)1911( سای  له  درخان که زاق به بدوله ی عه ره فه و سه ی ئه رباره ده

ست  و، ده  یداکردنی پشتیوانی پناو په ڕا له گوندی کوردستان گه شار وندین  و چه 
کی کوردی پواوی خاکی  ته ڕزگارکردنی کان و عوسمانییه دژی  لهکردنی شۆڕش

تا  ھه  ماکۆوه  له:  یدا ده که ره فه سه باسی  لهزاق  بدوله عه: (کوردستان، نووسیوتی
وهتی موس  ویالیه ی کۆتایی  له سه و مه  وه کانه کورده  رۆکه سه  به  مان کردووهندی پ

لی، تۆزک  ھا دکتۆر عوسمان عه روه ھه).  تورکی باسکردووهمی  سته ھنانمان به
  ریتانی له نسوی بهری کۆ ده یاریده) 1912(سای  کۆتایی  له: (خوارتر نووسیوتی

کوردستانی   کات له تورکان ده  کی دژ به یه وه بزووتنه  دا باس لهڕاپۆرتکی  ب له له حه
 ڕژمیر  سه کات له ترسی دروست ده مه  وه ی ئه ڕه و باوه ئه  یشتۆته گه باکوور و

ریم پاشا  بدولکه هن پاشاو ع سه سن پاشاو حهدرخان حو ی به واده تورکی، خانه
  ت، مھاباد، موس که عره ، سه زیره کانی جه ، شاره کردووه چی خۆیان ئاماده به
 موو ھه له ستان ی کورد شه و به کانی ئه ، کورده کانه درخانیه ی به وه ندی بزووتنه به مه

دییه سه ده  تر بزارتر بوون له کانی ناوچه خۆیان   باشترین شوه  و به  کان تی ئیتحا
   ). وه ت ببنه وه ی دهنگار ره به  کردووه ئاماده

ه لی، شاری موس  دکتۆر عوسمان عه  وت که که رده بۆمان ده دا وه ره سه له    ب
پناوی  ودان له ھه باسی  له  نت، چونکه هکوردستان داد کانی شاره  له کک یه 



979 شاری موس  ییکوردستانتمژووی                                                 

کو  کاندا، ناوی شاری موس وه ستی تورکه ژر ده کوردستان له ڕزگارکردنی
  .  بات کوردستانی ده و  ییکوردشارکی 

  
دا که  لی، له دکتۆر عوسمان عه    :أطروحة الفدرالیة في العراق(ژر ناوی  له  وتارکی

کانی  ندییه وه رژه کۆتاییدا به  له: (نووسیوتی دا،)بین مفھوم الوطنیة واالسالم
تی  خۆرھه  ریتانیا له کانی به ندییه وه رژه ڵ به گه بی ئراقی له ره یی عا وه ته نه

  ).ئراقتی  وه ده ر  سه  زۆر خرایه دا کوردستان به و پناوه و له  کیگرت ڕاستدا یه ناوه
ی بوونی شاری ی، کوردستان ی پداوه ئاماژهلی  دا دکتۆر عوسمان عه ی لره وه ئه  

و  ریتانیا کانی به ندییه وه رژه ی به وه کگرتنه یه باسی  لهو  ئه  نت، چونکه یه گه موس ده
قیدا، باسی ئه عاره و   ب ویست و به  مل زۆره کوردستان به  کات که ده  وه بی ئرا

زانین  ک باش ده موو الیه اق، ھهتی ئر وه ر ده سه  ی کورد خرایه وه ته خواستی نه
  له  بوو که) تی موس ویالیه(ر ئراق باشووری کوردستان  سه  خرایه  ی که وه ئه

  . ھات پکده)  دیاله و سلمانی رکوک،  ولر، که موس، دھۆک، ھه( کانی شاره
  
کرکوک قلب (رتووکی  ی په)42(  ڕه الپه  خورشید، له  مه دکتۆر فوئاد حه  

شانی  شانبه  ئستاش تا  وه کۆنه  له تورکمانبوونی : (دا، نووسیوتی)ــــــانکوردستـ
درژ   ی که هڕگایو  ر ئه سه  ونه که کانی ده شارۆچکه شار و و  وه له بته کورد چ ده

رز،  به ڕگای  به  ناسراوه  بازرگانی کۆن که ڕگایی  وه ڵ درژ بوونه گه وه له بته ده
ناو  قین، له خانه –کفری  –توز  –رکوک  که –ولر  ھه –موس   له  وه هبت درژ ده  که

کو  تاوه  وه کۆنه  لهر  ھه  و بازرگانییه  پۆست ڕگایخراترین   کوردستان که
  ). می عوسمانیش رده سه
ۆر فوئاد حه بۆچوونه  ی گوره به      له کک یه به خورشید، شاری موس   مه کانی دکت

 کات به ده تورکمانبوونی  باسی ھه  بات، کاتک که  دستان ناودهکور کانی شاره
  یه مشوه بازرگانی کۆنی به ڕگای  کوردستاندا، که  بازرگانی کۆن له ڕگایدرژایی  

، ) وه بته قین درژده رکوک، توز، کفری، خانه ولر، که موس، ھه  له: ( باسکردووه
 شاری به شاری موس  نویاندا له و  وه ره ی سه و شارانه ر ئه نووسه  واته که

  .   نت کوردستانی داده
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له رتووکی ناوبراو  ی په)87-86(  کانی ڕه الپه  خورشید، له  مه دکتۆر فوئاد حه  
ریتانیا  بهن  هالی لهداگیرکردنی کوردستان  تای ره سه له ر  ھه: (نووسیوتی دا وه ره سه 

 باشووری  لهوی  ژر زه بکی زۆر له  وتی به ی نهکان بوون کۆکراوه ، زانیارییه  هو
و باشووری  ره به  وه بته درژ ده  ئاواوهڕۆژباکووری   له  کوردستان نیشاندا که

  : وه ی خواره و ناوچانه ت له ھهڕۆژ
کانی  رزاییه کو به تاوه  وه بته درژ ده  وه لییه نده مه  له: ی باشوور ناوچه -1

  . مرین حه
 .کو توزخۆرماتوو تاوه  وه بته درژ ده  وه کفرییه  له: ڕاست اوهی ن ناوچه -2
 .زاخۆ و  موسو  ره به  وه بته درژ ده  وه رکوکه که  له: ی باکوور ناوچه -3

خورشید، دیسان شاری موس   مه کانی دکتۆر فوئاد حه بۆچوونه ی گوره به   
 باسی  لهو  ئه  چونکهناو سنووری باشووری کوردستان،   وته که و ده  شارکه
 ن الیه له کاتی داگیرکردنی باشووری کوردستاندا  وت له ی نه وه دۆزینه

زۆر   کوردستاندا له باشووری  لهوت  نه  کات که ده  وه ، باسی ئه وه کانه هریتانی به
  واته کات، که رکوک ده که و  موسکانی  باسی شاره  ، بۆ نموونه یه شون ھه

کوردستان  باشووری    ر به سهشاری  به   که شاره ر دوو ھهو ری ناوبرا نووسه
                  .  تزان ده
  
رتووکی  ی په)11- 10(کانی  ڕه الپه  د دۆسکی، له حمه د ئه مه بدولسه کامیران عه  
: دا، نووسیوتی)کوردستان العثمانیة في النصف االول من القرن التاسع العشر(
 و  رزڕۆم ئهریڤان،  ئه  کوردستانی عوسمانی له  پیان وایه  کهن  ندک بۆچوون ھه ھه(

ب درژ  له حه و  ڕووه) ماراش(  له  ی که یه وانه و که ئه.  وه بته رزنجان درژ ده ئه
دیجله   ڕووباری  گاته ده  که  وه چیاکانی باکووره  لوتکه  له  خۆرئاواوه  له  ، وه وه بته ده

دا تده که  به و  مرین تا  کانی حه رزاییه درژایی به باکوور به و  ڕووهو   ڕت په ناری
درژ   و ناوچه ئه  چن که وای بۆ ده  سی دیکه ندک که چی ھه که. لی نده مه  گاته ده

ی  که ره وروبه ده غدا و بهتی  باکوور، ویالیه  ی چیاکانی ئارارات لهنوان له   یه وه بووه
ئاوای کوردستانی ڕۆژم سنووری  ، به وه ته ھهڕۆژ  له، ئران  وه باشووره  له

 ،)رزنجان ئه( ،)رزڕۆم ئه(  و به وه بته ژ دهدر  وه ه)قارس(  کو ھك له عوسمانی وه
  وه وشه و له )کر دیاربه(د  ئامه  گاته ڕێ تا ده په دا تده)رپوت خه(و  )درسیم(
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  لهر  به  یه و ناوچه ئه. مرین کانی حه یهرزای به  گاته تا ده  دیجله ڕووباریدرژایی  به
و موس  زید کاری، بایه پارزگاکانی وان، ھه  له) 1856-1853(قرم  ڕی شه

  ).ھات پکده
و   وته که د دۆسکی، شاری موس ده حمه ر کامیران ئه بۆچوونی نووسه  به   نا

ر  به لهان، کوردست کورد وکانی  گرنگه  شاره  له  ککه یه ،و کوردستان سنووری 
    ر به سهکو شارکی  ی وه-ری ناوبراو ناوی شاری موس نووسه ی وه ئه

یش، بۆ زانیاری زۆرتر )قرم(نگی  جه  ت به باره سه.  ی عوسمانی ناوبردووهکوردستان
  و تورکه  کان ڕوسهنوان  له ) 30.3.1856تا  28.2.1853( نوان له   نگه م جه ئه

      .کشا  ی  ڕژهدکان  عوسمانییه
  
 دا وه ره سه له رتووکی ناوبراو  ی په)53(  ڕه الپه  د دۆسکی، له مه بدولسه کامیران عه  

  ھاتن یان له بۆ کوردستان ده  ی که بازرگانییانه  و کاروانه موو ئه ھه: (نووسیوتی
دا  و شارانه به  ر که به  گرته کیان ده هڕگایند  چوون، چه رده ده  هو  کوردستانه

دا نیا تپه یان ته  گۆی بازرگانی بوایه ر به گه رین جا ئه په دهت ،  ڕ بوون بوایه پیان
  - :ن مانه نیش ئهڕگاگرنگترین 

  .ب له حه –موس  -  زیره جه –نسبین  –ماردین  -   ئورفه –جک  بیره -1
وه -2  .ب له حه –ماردین  –د  ئامه –ند  کوردستانی نا
 . زیره جه -  دیجله ڕووباریکانی  رزاییه به –دلیس  به -3
 .موس –ئامدی  –کاری  ھه –وان  -4
 .ورز ته –ورم  –  ڕواندز –ولر  ھه -5
 . بانه –ورم -  دزێ  قه –ولر  ھه -6
 . سنه –کرمانشا  -  بجه ه ھه –شتی سلمانی  ده –رکوک  که -7

ات د و نیشان ده ڕی ئه کامیران دۆسکی نووسیوتی، باوه دا وه ره سه له   ی که وه ئه  
  ، چونکه کوردستانخاکی   له  شکه به و  ییکوردشاری موس شارکی   ی که وه به

کانی  شاره  به  ی که انهڕگایو  کان و ئه بازرگانییه  ی کاروانهباس  لهری ناوبراو  نووسه
  کوردیی لهکو شارکی  ی وه- ناوی شاری موس، ڕین په تده کوردستاندا
   .        ھناوه ادکوردستانی سنووری  چوارچوه
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 دا وه ره سه له رتووکی ناوبراو  ی په)62(  ڕه الپه  د دۆسکی، له مه بدولسه کامیران عه  
ر له  کان ھه هکورد. دا زانست و زانایان ده  کان گرنگیییان به کورده  میره: (نووسیوتی

کی زۆر  یه هژمارکوردستاندا   له . خوندن داوه  کی زۆریان به گرنگیییه تادا ره سه 
و  ویستی  خۆشه  کان به کورده . وه ندین گونددا بوببوونه چه  له  که  بووه ھه خوندنگا

  که  ش بووه وه ر ئه به ر له ھهو زاناکان ناسراون،  ھاریکارییان بۆ خوندنگاکان 
 ،سلمانی  تیش له تایبه  به ، وه ته دا کراوهستانکوردکانی  شاره  ندین خوندنگا له چه
   ). ئامدی و  زیره جهرکوک، موس،  که
  وته که ده  بات که ک ناودهشار به ر کامیران دۆسکی، دیسان شاری موس  نووسه  

 خوندن  دانی کورد بهگرنگیی باسی  لهری ناوبراو  ، چونکه نووسه هو  کوردستانهناو 
،  وه ته وردستاندا کراوهک  ندین خوندنگا له چه  که  ی کردووه وه و زانایاندا، باسی ئه 

 و ئامدی رکوک، سلمانی،  موس، که کانی شاره  له  ی که و خوندنگایانه کو ئه روه ھه
دا ناوی  وه ره سه له   ی که و شارانه ر ئه نووسه  واته ، که وه کۆنه  لهر  ھه  زیره جه

    .   زانت ی دهیکوردستان شاری به شاری موس  نویاندا له  و بردوون
  
له رتووکی ناوبراو  ی په)185(  ڕه الپه  د دۆسکی، له مه بدولسه کامیران عه  

وتی دا وه ره سه  نسی  ره خشانی فه به کانی موژده کوردستاندا، شانده  له: (نووسی
  هکاسۆلیک  ه، شاند وه جیاجیاکانی کوردستان کرده  ناوچه  یان له ند به ندین مه چه
 د، رزڕۆم، ئامه موس، ئه(  ن شاندی کارکردوو بوون لهچاالکتری کان نسییه ره فه
خشی  به ندی موژده به م چاالکترین مه به .ندین شاری تر و چه)سیرت رپوت، خه
   ).شاری موسناو ی  نده به و مه هبریتیبوو لنسی  ره فه
  له  ککه د دۆسکی، شاری موس یه مه بدولسه ر کامیران عه بۆچوونی نووسه  به  
ناو سنووری کوردستان،   وته که ده  ی که و شارانه له  ککه کان، یه کوردییه  رهشا
ۆ  ره خشانی فه به کانی موژده ھاتنی شانده باسی  لهر  نووسه  ی وه ر ئه به له نسی ب

کی  یش وه- کوردستان، شاری موسبات ناوده کوردستان    ر به سهکو شار .  
  
دا   ، لهڕزیتاریق کا   لی  نده مه و رکوک  که و نگال  شه( ژر ناوی هلوتارکی

 ڕۆژی، )149(  ، ژماره ڕه ی باسه نامه فته ی ھه)4(  ڕه الپه  له  دا که)ڕوانی چین؟ چاوه
 شاری موس  ت به باره ، سه وه ته بوکراوه  دا)10.5.2006( وتی ڕکه ،ممه چوارشه
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ر  و ھه  ش بکرن رم دابه ی ھه هو ره کانی ده ناوچه  وه جوگرافییه ڕووی  له: (ت ده
ب کار  ده  زیره و جه  نگال بۆ شه. ندیی خۆی کاری بۆ بکرت تمه تایبه پی به   یه ناوچه

انیش بتوانن و له  جگه ئزدی وبرایانی   که  بکرێ  و جۆره به  ره ڤه م ده بۆ گردانی ئه
و   عسی ی به هش ڕه ھه  و له  گرێ بدرن  وه دھۆکه و سمل  وخۆ به هڕاست

 ئاوایڕۆژله ک چۆن  ھا وه روه ھه. ئاوای موس بیانپارزنڕۆژرستانی  پهز گه ڕه
ب کوردیش  کرت، ده ی دهز گه ڕهپاکتاوی  کورد به شاری موس دژ 

لقوش  و ئه  تلکف ،زای شخان قه ر س ھه و  موس تی ڕۆژھهی یت کوردستانییه
   ).بپارزێ

زاکانی  قه و  موستی  خۆرھه  وه مه الی که ، بهڕزیتاریق کار  بۆچوونی نووسه  به  
کانی  شارۆچکه ر دوو ھهڵ  گه کوردستان، له  له  شکن لقوش به ئه تلکف وشخان، 

 کورد و خاکی    ر به سهنوو ی وه ر ئه به لهئاوای موس، ڕۆژری  به و سمل له  نگال شه
  .  زانت کوردستانیان ده

  
کاکا (رتووکی  ی په)251(  ڕه الپه  نووس، نزار ئاگری، له نامهۆژڕ ر و نووسه  

دا له  داو، له)والجدار الکورد بین منازلة الجدران وتفیئھا ی  کۆنگره(ژر ناوی  باسکی
ی )64، 63، 62(کانی  ماده پی به   ی سڤره یماننامه په: (دا نووسیوتی)سڤرو کورد

 کورد بدات  بردن به ڕوه ی بهیخۆ ربه سه  ه مافیکوردستان، بیاریدا ک  ست به یوه په
 ر ھاتوو له گه یان، ئهیخۆ ربه سهر بوونی بواری پدانی  سه له  وه ختی کرده جه و 
رجک دانیشتوانی  مه  ن، به وه نی ئه لمنن شایه کی دیاریکراودا توانیان بیسه یه ماوه 

نجامی  ن، دواتریش ئه تورکیا بکه  له  وه داوای جیابوونه کدا ڕاپرسییه  له  که ناوچه
دات  ده  که نجامه ر ئه سه بیار له  که  کان وه ته ی نه ه م کۆمه رده به  خرته ده  که یهڕاپرسی

کان رگر  یمانه دا ھاوپه وکاته یین، لهخۆ ربه سهی  کان شایسته ئایا کورده  ی که وه به
  ی که کوردستانیه  ته وه و ده ی بهی کورد- تی موس ستنی ویالیه م به رده به نابن له

ژر ناوی  باسکیدا له  دا له)253(  ڕه الپه  ر له ھا نووسه روه ھه ). پشنیار کراووه
وتی)ی موس کشه( شی زۆری کوردستانی ئراق  تی موس به ویالیه: (دا نووسی

موس،   بوون لهبریتی  ھات که پارزگا پکده چوار  لهدا )1918( سای  لهو،  وه گرته ده
  ).ولر ھه و رکوک  کهسلمانی، 
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نووس نزار ئاگری، شاری موس  نامهڕۆژ ر و نووسهکانی  بۆچوونه ی گوره به   
 ک الیه له ری ناوبراو  نووسه  باشووری کوردستان، چونکه کانی شاره  له  ککه یه

تی موس  ویالیه  کاتکیش که بات، له تکی کوردی ناوده ویالیه  تی موس به ویالیه
 شاری به تی موس  کانی ویالیه واوی شاره ته  واته تکی کوردی بت، که ویالیه
ر  نووسه  وه تریشه کی الیه لهن، کوردستان    ر به سه و  ییکوردشاری   وه یشه- موس

دا )1918( سای  له) باشووری کوردستان(کوردستانی ئراق   کات که ده  وه باسی ئه
ھات،  پکده) سلمانی و رکوک  کهولر،  ، ھه)دھۆک+وا ینه نه(موس) زگای چوار پار  له
شاری موس شارکی   دایه ڕه و باوه ر له نووسه  نن که یه گه ده  وه ش ئه مانه ئه

  .  کوردستانییه
  
شاری خورماتوو (رتووکی  ی په)14(  ڕه الپه  رمکی، له مید گه د حه حمه مافناس ئه  

وه بهرافیی، مژوویی، کی جوگ یه کورته تی به ڕیی وه ته نه ر(تیدا نووسیو) :وت  نه
وتی  بۆنی نه  رکه ھه. ڕن دوایدا بگه  نا به  وه پسپۆرانه  پای به  کی جیھانییه پویستییه

ستی  ده  م خاکه ر ئه ، شاویان بۆسه ئاواوهڕۆژلوتی وتانی   کوردستان چووه
دا )1899( سای  له. رکوک ر که پاشاندا بۆسه  هداو ل-موس  کی له پشه. پکرد

م سوتانی  میدی دووه بدولحه بۆ قایلکردنی سوتان عه  وی داوه ریکا ھه مه ئه
و  وت له ی نه وه پناوی دۆزینه کان له مریکییه ڕی کۆمپانیا ئه گه عوسمانی بۆ خستنه

  ).  وه کفی عوسمانییهڕژر   ته وتوونه ی که وتانه
له   ککه رمکی، شاری موس یه مید گه د حه حمه کانی مافناس ئه بۆچوونه ی گوره به   

ری  نووسه ی وه ر ئه به لهکانی باشووری کوردستان،  خه پ بایه  و گرنگ   ره ھه  شاره 
  کات که ده  وه کوردستان، باسی ئه  وتی ی نه وه تای دۆزینه ره سه باسی  لهناوبراو 
پاشان بۆ  و  موستا بۆ  ره ر کوردستان سه سه  ویان ھنایهئاوا شاڕۆژوتانی 

رکوک  که و  موسکانی  ر شاره نووسه  خات که رده مان بۆ ده وه ش ئه مه ئه. رکوک که
  رکوک له که و  موست  ده  زانت، بۆیه شاری باشووری کوردستان ده دوو به 

  .        کوردستان
  
 دا وه ره سه له رتووکی ناوبراو  ی په)39(  ڕه الپه  هرمکی، ل مید گه د حه حمه ئه  

ی زایینیدا سوتان سلمان قانونی )1514(چادران سای  ڕی شه  له: (نووسیوتی
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  کوردستان بووه  وه هڕۆژو  گرتی، له غدا و   ر به سه  ک ھرشی کرده سوپایه  به
رکوک، خورماتوو، کفری  کهکانی موس،  وبانهڕگا تی تایبه  بهشۆڕ  ڕو پانی شه گۆڕه

   ).18، 17، 16کانی  ده درژایی سه کاندا به و ئرانییه کان عوسمانییه نوان له 
 کانی شاره  له  ککه رمکی، شاری موس یه مید گه د حه حمه ر ئه بۆچوونی نووسه  به  

سای  دوای له   کات که ده  وه ری ناوبراو باسی ئه نووسه  کوردستان، چونکه
ن کاتی شه له  دا واته)1514( و  ڕ پانی شه گۆڕه  دا کوردستان بۆته- ڕی چادرا

موس، (کانی  وبانهڕگا تی تایبه  بهکان  وییه فه و سه  کان رمبازنی نوان عوسمانییه
بین   ی که نجامه و ئه ئه  نته یه مان گه ش ده مه ، ئه)و خورماتوو  رکوک، کفری که

  ، بهدا وه ره سه  له کانی تری ناوھاتوو شاره و  سموری ناوبراو شاری  نووسه
  .   نت داده کوردستان    ر به سهی یشاری کورد

  
دا  وه ره سه  رتووکی ناوبراو له ی په)41(  ڕه الپه  رمکی، له مید گه د حه حمه ئه  

کانی  م میری موکرییه ی زایینی، سوتان مورادی سیه)1555( سای  له: (نووسیوتی
پاشاندا   له. ولر زوور، ھه کانی موس، شاره رمه بردنی ھه ڕوه به  به اردڕاسپ

 ڕگایر  سه له  یه ستیاریان ھه کی ھه یهگرنگی  و شارانه ستیانکرد ئه کان ھه عوسمانییه
کو ر، تا به کانی گرته کوردییه  ته سه ی الدانی ده پرۆسه  مبۆڵ، بۆیه سته ئه –غدا  به

  ).19، 18، 17کانی  ده سه  گیرسا له کاندا ھه بابانییه و کان وسمانییهنوان ع ڕ له  شه
شاری موس   که   پی وایهرمکی، بۆ جارکی تریش  مید گه د حه حمه ر ئه نووسه  
میری   کات که ده  وه ناوبراو باسی ئه  کان، چونکه کوردستانییه  شاره له   ککه یه

م دوای  ، به بردووه ڕوه زووری به و شاره ولر کانی موس، ھه رمه موکریان ھه
-غدا به ڕگایر  سه  ونه که ده  یان زانی که و شارانه ئه گرنگییکان  ی عوسمانییه وه ئه
ستی  ژرده  یان گرته و شارانه ئه و کان  کورده  الدانی میره  ستان به مبۆڵ، ھه سته ئه

ی یکوردستان و  ییکوردشاری   ارانهو ش ئه  لمنن که یسه مووی ده ھه  مانه خۆیان، ئه
  .    بووینه

  
 دا وه ره سه له رتووکی ناوبراو  ی په)45(  ڕه الپه  رمکی، له مید گه د حه حمه ئه  

کردنی   ی پارچه رنامه کوردستان به  ی ئینگلیز ھاتنه وه هڕۆژ و له: (نووسیوتی
کانی موس،  قه نجه سه  له  دا کوردستان بریتیبووه کاته و ر له به یان گرته که خاکه
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بوون رکوک  که    ر به سهق  کۆیسنجه ڕواندز و ولر و ھهزاکانی  قه. رکوک، سلمانی که
ولریان لپکھنرا واتا پارزگای  و پارزگای ھه  دا  دابان)1918( سای  له و 

دا  م له چواره   ). کوردستان
شکی  رمکی، شاری موس به مید گه د حه حمه ر ئه کانی نووسه بۆچوونه ی گوره به   

ر زۆر  نووسه ی وه ر ئه به له،  شارکی کوردییه و کوردستان باوی خاکی  دانه
کانی موس،  و شاره  ربیوه ده  ته و بابه ت به باره کانی خۆی سه بۆچوونه   ڕاشکاوانه
  . زانت کوردستانی ده شاری به سلمانی  و رکوک  کهولر،  دھۆک، ھه

    
 سای  لهکاتک : (دا نووسیوتی ڕه مان الپه ھه  رمکی، له مید گه د حه حمه هئ  
پارزگای . پارزگا بوو  ئراق، ئراق چوارده  تی درایه تی پاشایه سه دا ده)1921(

ک  یه شوه موو ھه به ریتانیا  تی به بوو، حکومه  ناحییه  زاو پانزه رکوک چوار قه که
رکوک،  ی موس، که وه وردستانی داڕشتبوو بۆ ئهشکردنی ک زرنگکاری دابه

دا  خشه ک نه یه پای ئراق له  و بیخاته  دابێ کوردستان  لهقین  خورماتوو و خانه
ڵ  گه له  م ناوچانه دانیشتوانی ئه  کرد گوایه یان ده وه ی ئه شه ، بانگه وه لک بیانوه گه به
دا )1.11.1918( وتی ڕکه  له  کهمردا نین  حمودی نه و میری شخ مه  ت سه ده
   ). یاند ڕاگهسلمانیدا   تی له رتی پاشایه به ڕوه به
،  ی پکردووه رمکی ئاماژه مید گه د حه حمه ر ئه نووسه دا وه ره سه له ی  وه ئه  

ری  نووسه  ی وه ر ئه به لهنت،  یه گه ی بوونی شاری موس دهیکوردستان و کوردبوون 
له کان  داگیرکردنی کوردستاندا، ئینگلیزه دوای له   کات که ده  وه هناوبراو باسی ئ

  له) قین رکوک، خورماتوو و خانه موس، که(کانی  شاره  که  دابووینه  وه ئه وی ھه 
  که    وه کاته ڕوون دهمان بۆ  وه ش ئه مه ئه. ئراقی بلکنن  و به   داببن کوردستان

  ناوی بردوون به دا وه ره سه له   ی که و شارانه ئه و  موسری ناوبراو شاری  نووسه
حمود  می شخ مه که تی یه زراندنی حکومه دامه  ت به باره سه .زانت کوردستان ده

) 1.11.1918( وتی ڕکهرمکی نووسیوتی،  مید گه د حه حمه ئه  ی که وه کو ئه وه
کو  و تاوه  زراوه دا دامه)17.11.1918( وتی ڕکه  له  ته و حکومه کو ئه ، به نییه ڕاست
  .   وام بووه رده به) 18.6.1919( وتی ڕکه
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دا  وه ره سه  رتووکی ناوبراو له ی په)47(  ڕه الپه  رمکی، له مید گه د حه حمه ئه  
میری   وه هڕۆژو  ، لهنرا یه ڕاگهتی ئراقی  دا میری پاشایه23.8.1921  له: (نووسیوتی

  لهکرد  یان ئه-موس و رکوک  کهوی دابینی  ریتانیا ھه ڵ به گه نوی ئراقیش له
ردانی  پادشا خۆی سه   دا)20.12.1924(له . ر ئراقی نوێ بۆسه  هو  کوردستانه
رکوک خۆیان داوای لکاندنی  دانیشتوانی که  و داوایکرد له رکوکی کرد شاری که

  ئای ئراق له  هڕۆژو  هئ و  ئراقنوی  رتی به ڕوه بهر  سهن بۆ رکوک بکه که
  ). درا رکوکدا ھه که
کوردبوون   ت به باره رمکی، دیسان بۆچوونی خۆی سه مید گه د حه حمه ر ئه نووسه  

وی  باسی ھه  ، کاتک که وه کاته ی بوونی شاری موس دووپات دهیکوردستان و 
 و  موس( شاری باشووری کوردستان ر دوو ھهکات بۆ دابینی  کان ده ئینگلیزه

و  ئه  نته یه گه مان ی ناوبراو ده و بۆچوونه ، ئه وه ئراقه  و، لکاندنیان به)رکوک که
رکوک  که و  موسکانی  شاره ر دوو ھهر ب ھیچ گومانک  بین، نووسه  ی که ڕه باوه

  .   نت کوردستان داده  شک له به  به
  
له رتووکی ناوبراو  ی په)48(  هڕ الپه  رمکی، له مید گه د حه حمه ر ئه نووسه  

  دا)10.8.1920( هدا ل هی سڤر یماننامه په  له  نده رچه ھه: (نووسیوتی دا وه ره سه 
و  چی ئه که  زرایه تکی کوردی دابمه وه ده و نی رمه تکی ئه وه ده  بوایه هئ

تی  ی ویالیهر سه  خستنه به) 1923(ی لۆزان  یماننامه په  یان گۆڕییه یه یماننامه په
 کوردستانی باشوور(موس (راقداو ئه سه بهی  لهبوو  وه ر ئسا )به)1925دا ج  ج

   ).کرا
ه  نووسیوتی، دانپدانانه دا وه ره سه له رمکی  مید گه د حه حمه ر ئه ی نووسه وه ئه     ب

  تی موس به ری ناوبراو ویالیه نووسه  کوردستانی بوونی شاری موس، چونکه
ک خاکن،  ر یه ھه و کسانن ر دووکیان یه ھه  واته بات، که وری کوردستان ناودهباشو

تی  کانی ویالیه شاره و خاک واوی  ته  واته بن، که  ک خاک ر یه ھه و  کسان یهمادامیش 
 شاری به موس شاری باشووری  و خاک ،  وه شه که ته ختی ویالیه ی پایته- موس

   .کوردستانن
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 پارتی دیموکراتی کوردستان، له  ڕامیاریبی  کته ندامی مه  قادر، ئهال د مه مه محه   
دا له نامهڕۆژکی  یه دیمانه     پی وایهپارتی (ژر ناوی  دا له)میدیا( ی ڕۆژنامهڵ  گه وانی

  ی ژماره)3(  ڕه الپه  له  دا که)دوو پارزگا  و بکرته  ش بکرێ ب موس دابه ده
ه باره سه،  وه ته دا بوکراوه)16.5.2006( وتی هڕک،  ممه سشه ڕۆژی ،)240(   ت ب

.  کردنی موس کردووهب عاره به  ستیان به کانی عوسمانی ده سوتانه: (ت موس ده
ی  وه ر بۆ ئه ھه  ان کردووهبی عاره بهساون  ن، ھه تریکی بکه ته  کراوه پیان نه

مادام بۆ تورک   که  وه ردۆتهن، وایان بیرک کورد تکبده و کوردستان دیمۆگرافیای 
ئایینی ئیسالم   ی که وه کردنی ئهچاو ڕه  ب ب، به ره ب، بۆ عا ناب، با بۆ کوردی نه

  وه هی ڕوانگهو  ، له ب کردوویانه ره ر عا ی ھه که تیه رکردایه و سه بییه ره زۆرتر عا
ستی  نی موس دهکردب عاره به  وه و کاتیه ن، له بکه ب عاره بهموس   ویانداوه ھه

و  ب له ره ھیچ عا داڕاستی له  و  کوردستانهرنا موس شارکی  گه ، ئه پکردووه
 ال قادر، له دی مه مه محه ). زۆر کۆنه  که کردنه ب عاره  بهم  ، به بووه نه  یه ناوچه

 ندێ یادداشتی ھه  یلول، له گیرسانی شۆڕشی ئه پش ھه: (ت کانیدا ده قسه  ی  ڕژهد 
الی  وکات دۆزی موس  ی ئه وه ر ئه به م له کرا، به پارتی، باسی موسیش ده

  توندوتیژه  و شوه رکوکیان به وکات که گیرا، ئه رده توندوتیژ وه  کان زۆر به به ره عا
ب،  ی زۆر ئاۆزتر نه ی کشه وه و بۆ ئه  زانی باشی نه  پارتی به  گرت، بۆیه ده رنه وه

ده ). نا کوردستان داده  یشی به-وسکۆن پارتی م  رنا له گه مۆشی کرد، ئهک خا یه تاڕا
 شاری به  ر رانبه به  یه مشوه ال قادر، بیروبۆچوونی خۆی به دی مه مه ھا محه روه ھه

کوردستانی   به و  کوردستانهم موس  تروانینی خۆم ده  به: (بت رده موس ده
-موس  واته ، که مرین کوردستانه چیای حه ، تا هکوردستان خاکی  له  زانم، چونکه ده

  یه مشوه تۆزک خوارتر ناوبراو به ). کراوه ب عاره بهم  ، به یش کوردستانه
کو پارتی  وه  بۆچوونی ئمه  به: (بت رده بۆچوونی پارتی دیموکراتی کوردستان ده

  کیان له پارزگایه دوو پارزگا،  و بکرته  ش بکرێ ب دابه موس ده  وایه پمان
کان  به ره ک بۆ عا پارزگایه  ببته  وه ئاوای موس، ئهڕۆژ  کاته ده  ی که)ڕاستناری  که(

ب  دروست ده  ش که ، پارزگای دیکه زووی خۆیانه نن ئاره ئینجا چ ناوکی لده
و  ، ئه)پ چهناری  که(  وته که وا ده ینه نه  وا ب، چونکه ینه نه ناوی  بهبۆچوونی من  به

ی  مار بت بۆ ناوچه و زه  نگال ی شه ناوچه  کاته ده  وا ب، که ینه نه ناوی  به  پارزگایه
و  خۆو ئه  بگرته  زاو ناوچانه و قه موو ئه و ھه  و شخان  مدانیه ی حه و ناوچه  تلکف
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وازی تدا جیا  و ئاینزای وه ته ک نه کۆمه  کی کوردستانی ب که پارزگایه پارزگایه
ب  کرێ، ده نه  وه ر ئه گه ، ئه ره سه باشترین چاره  وه ئه  توانینی ئمه  به. ژی ده

کو  وه  و پارزگایه بکرێ، ئایا ئه ڕیفراندۆمککی گشتی بکرێ، ئینجا  رژمرییه سه
  ).رمی کوردستان ب، یان نا؟ ھه    ر به سهگشتی  خۆی به

پارتی دیموکراتی   ڕامیاریبی  کته ندامی مه ادر، ئهال ق د مه مه کانی محه بۆچوونه  
شاری موس  کوردبوونیی و بوون ر کوردستانی  سه خت له مووی جه کوردستان، ھه

و   کانی خۆی بۆچوونه   ڕاشکاوانهناوبراو زۆر   ن، چونکه که ده  وه ناره که ر دوو ھه  به
  کات که ده  وه ی ئهباس  ک کهبت، کات رده پارتی دیموکراتی کوردستان ده

 یان له- وی گۆڕینی باری دیمۆگرافی شاری موس کانی عوسمانی ھه تانهسو
کوردستانی  شارکی به ھا ناوبراو شاری موس  روه بدا، ھه ندی عاره وه رژه به 

تا پش  و، ھه دا که شاره له   بووه ب نه پشتر عاره  که  دایه ڕه و باوه و له  بات ناوده
 کوردستانتیییلول، پارتی دیموکراتی کوردستان باسی  نی شۆڕشی ئهرپابوو به

دی  مه بۆچوونی محه  ھا به روه ھه.  کوردستانی زانیوه  و به  ی کردووه- شاری موس
ناوبراو بۆچوونی . کوردستان خاکی  له  شکه به  ، چونکه ال قادر موس کوردستانه مه

ککیان  دوو پارزگا، یه  به و بکرت   شکرێ بت موس دابه ده  بت که رده پارتیش ده
ه ئه. ڕاستناری  که  ب له وی تریشیان بۆ عاره و، ئه  پ ناری چه که  بۆ کورد له   مان

 ن الیه له و کوردستان زانینی شاری موس   کورد زانین  ن بۆ به مووی ئاماژه ھه
، پارتی و کوردستان لیتبیرۆی پارتی دیموکراتی  ندامی په ال قادری ئه د مه مه محه

یان  وه م ئه به .تدار سه پارتکی کوردستانی ده کو یش وه-دیموکراتی کوردستان
  وه مه الی که به  ، چونکه نراوه نگاوکی بۆ نه ھیچ ھهپارتی   وه کرده و به  یه ر قسه ھه
  له  شکه شاری موس به  که  ی بکردایه وه رۆکی کوردستان باسی ئه سه  بوایه ده

  .کوردستان
   

رتووکی  ی په)105(  ڕه الپه  ولر، له میران، مامۆستای زانکۆی ھه شاد ڕهدکتۆر   
ی )107(  ڕه الپه  به ستنی پشت به به و )کوردستاندا  یی له وه ته و نه  ئایینی وشی ڕه(

ری  نووسه  که) تاح زیدی، نووسینی شاکر فه ئایینی یه کان و زیدیه یه(رتووکی  په
کان  دا، ئزیدییه ی شازده ده سه ی ماوه  لهر  ھه: (تاح نووسیوتی شاکر فه ناودار

: کانی موو ناوچه ھه  زراند که دامه) و باتمان  لب قه( ناوی  بهیان  وره میرنشینکی گه
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کی زۆری خی  یه و ژماره وه گرته ، زاخۆو موسی ده زیره کر، جه بۆتان، دیاربه
  ).ژیان دا دهی که ره ڕووبه  لهناکوردیی موسمان  و  کوردی

مان  که له ری ناوداری گه میران، نووسه شاد ڕهی دکتۆر  که کردنه ئاماژه ی گوره به   
و   نت، چونکه کوردستان داده  شک له به  تاح، شاری موس به شاکر فه شاری ناوبرا
  . کان بووه دهکور  ی ئزیدییه)و باتمان  لب قه(میرنشینی     ر به سهکیش  یه بۆ ماوه

   
 می رده سه له مژووی کسای کوردی (رتووکی  ی په)30(  ڕه الپه  ئارام داود، له 

  ناوچه  ان کردۆتهڕووی مارماری و ی حه ئه: (، نووسیوتی)کاندا یهساسان
ندک  ھه  له.  وه ڕی کریستانیان تیادا بوکردۆته بیروباوه و کوردستان کانی  شاخاوییه

بازیدی  و کانی قردی ناوچه  ان کردۆتهڕوویی  حه ئه و مارمای(  ھاتووهدا  رچاوه سه
  ).میزۆپۆتامیا و و کوھستان  موسوتی 

 کانی شاره  له  ککه ر ئارام داود، شاری موس یه کانی نووسه بۆچوونه ی گوره به   
ۆ رانی کریستانی ھنه ھاتنی مژده باسی  لهری ناوبراو  نووسه  کوردستان، چونکه دا ب

و   مارمای  کات که ده  وه یاندا، باسی ئه که ی ئایینه وه پناوی بوکردنه کوردستان له
  و کوھستان له  زید، میسۆپۆتامیا، قردێ کانی موس، بایه ناوچه  ته ی ھاتوونه حه ئه

 شارکی به ر شاری موس  نووسه  خات که رده مان بۆ ده وه ش ئه مه ئه.  کوردستان
  .     زانت دهکوردستانی 

  
: ، نووسیوتیدا وه ره سه له ی ناوبراو  رچاوه ی سه)99-98(  ڕه الپه  ئارام داود، له  
م  ی ئه ژماره) کان  کریستانه  کورده(کان  عقوبیه کان یان یه دۆکسیه رته ئه  سریانه(

) 12(موو ئراقدا  ھه  له) 1936الدلیل العراقي الرسمي لسنة ( ی گوره به   ئایینزایه
و   ناوبانگترین به  که  تییه کانیشیان دری مارمه ناوبانگترین دره و، به  سن زار که ھه

و   ن به هڕکی زۆری  یه ژماره.  و جوانترین دری کوردستانی ئراقه  کۆنترین
قلوب  ندی چیای مه ناوه  کی پۆیین له یه کو قه و وه  ژین رستی تیادا ده خواپه

وه   له  و ئایینزایه موس، شونی دانیشتنی ئه تی ڕۆژھه  وته که ده  که  دروستکرا
  ). ژین دا ده عشیقه و به قووش ره ، قه رتله نگال، به رکوک، شه موس، که  کوردستاندا له

کانی  گرنگه  شاره له   ککه ر ئارام داود، شاری موس یه بۆچوونی نووسه  به  
  ی کورده ژماره باسی  لهناوبراو ری  نووسه  باشووری کوردستان، چونکه
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  کات که ده  وه بۆ ئه  ، ئاماژه یانه کوردستاندا ھه  له  ی که و درانه و ئه  کان کریستانه
،  نگال رکوک، شه موس، که(کانی  کوردستاندا شاره  له  و ئایینزایه شونی دانیشتنی ئه

و  ئه و  موسناوبراو شاری ری  نووسه  واته ن، که)قووش ره و قه  عشیقه ، به رتله به
  .زانت کوردستان ده  شک له به  ناوی بردوون به دا وه ره سه له   ی که شارانه

      
بات بۆ  ناسیۆنالیزمی کوردیی خه(رتووکی  ی په)58(  ڕه الپه  مین، له ئه  دکتۆر کاوه  
دا به راوردک له یی، به وه ته تکی نه وه ده  ر ھه: (سیوتی، نوو)ینی س پارتی کوردی

کردنی کوردستان ب عاره به  دا بهی  ڕژهددوای تکشکاندنی شۆڕشی کورد، ئراق 
ه   وه ه)1940(سای  دوای له . موس و رکوک  کهکانی  ناوچه  ت له تایبه به   ئراق ب
،  بردووه  ڕوه ماتیک به ته کی سیسه یه شوه کردنی بهب عاره بهی  وامی پرۆسه رده به
 شونی له کان  رکردنی کورده و ده  ب ره خی عا و ھنانی خزان ڕگای  هلویش  ئه

  ).گۆڕینی دیمۆگرافی باشووری کوردستان ستی به مه  بهخۆیان 
 باشووری ر به  سه  مین، شاری موس شارکه ئه  بۆچوونی دکتۆر کاوه  به  

دا،  و شاره کردنی ناوچهب عاره به باسی  لهر  نووسه  کوردستان، چونکه کانی کوردستان
دا، )1975( سای  لهھنانی شۆڕشی کورد  شکست دوای له   کات که ده  وه باسی ئه

ی  پرۆسه  وام بوون له رده به ئراقدا له ب  تدارانی شۆڤینیستی عاره سه ده
ری  نووسه  واته که. رکوک که و  موسکانی  ت شاره تایبه کردنی کوردستاندا بهب عاره به

   .نت کی کوردستان داده یه پارچه  رکوک به که و  موسشاری  ر دوو هھناوبراو 
   

باتی کوردستان بۆ ئازادی  خه(رتووکی  ی په)9(  ڕه الپه  مین، له ئه  دکتۆر کاوه  
 و دھۆک ولر،  پارزگای ھه ر س ھهئراق : (دا، نووسیوتی)1975-1961شۆڕشی 

بات،  ئۆتۆنۆمی ناوی ده ی ناوچه به و   ژمرێ ی کوردنشین ده کو ناوچه سلمانی وه
کو  موس وه و رکوک  کهشاری کوردی  ر دوو ھه  نابت دان بنت به ڕازیم  به

موو باشووری کوردستانی جارانی  ھه  پارزگای موس که. دوو شاری کوردی
  ).ئراقیان پ دروستکرا  ی که ته و س ویالیه کک بوو له ھنا، یه پکده

شاری  دوو به رکوک  که و  موسمین، بۆ جارکی تریش شاری  ئه  کاوه ر نووسه  
و   ک الیه له بات، کاتک که  کوردستان ناوده باشووری    ر به سه و  ییکورد ناوبرا

  موسشاری کوردی  ر دوو ھهبی ئراق  تدارانی عاره سه ده  کات که ده  وه باسی ئه
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باسی   کاتک که  وه تریشه کی الیه لهو،   ستکو دوو شاری کوردی نانا رکوک وه که و
  .     وه گرته موو باشووری کوردستانی جارانی ده تی موس ھه ویالیه  کات که ده  وه ئه
  
، دا وه ره سه له رتووکی ناوبراو  ی په)15(  ڕه الپه  مین، له ئه  ر کاوه نووسه  

ڤره ی په)63، 62، 61(کانی  خاه ی گوره به : (نووسیوتی ی )10(  له  که  یمانی س
 خۆ ربه سهتکی  وه ده  یتوانی ببته ر درا، کوردستان ده سه دا بیاری له)1920(ئابی 

یتوانی  ده) باشووری کوردستان(موسی کوردیش . تی تورکیادا وه ی ده چوارچوه  له
ۆیان بیان ر خ گه ئه  کوردیه  ته وه و ده شک له به  ببته  بدات که  وه بیاری ئه

  ). ویستایه
ده و  ییکورد شارکی به مین، شاری موس  ئه  ر کاوه نووسه   نت،  کوردستانی دا

 ی ڕگهکوردستان   یمانه و په ئه ی گوره به ، و  کات ده  یمانی سڤره باسی په  کاتک که
ی - ستی مو ویالیه  ھا نووسیوتی که روه ، ھهخۆ ربه سهتکی  وه ده  پدرابوو ببته

  کهخۆ ربه سه  کوردییه  ته وه ڵ ده گه بوو له کوردی یان باشووری کوردستان بۆی ھه
  تی موس به ر ویالیه نووسه  دات که ست ده ده مان به وه ش ئه مه ئه.  وه ک بگرته یه
شاری موس   پشی وایه  واته نت، که باشووری کوردستان داده   ر به ھه و  کسان یه

ڤره ی پایماننامه ندانه و به ت به باره م سه به.  ری کوردستانهشارکی باشوو که  ی س  
ک  ، نه بووه )64، 63، 62(کانی  نده بووبت، به ھه  هو  کوردهدۆزی   به ندی پوه

ی  ئاماژه دا وه ره سه له ری ناوبراو  کو نووسه روه ، ھه)63، 62، 61(کانی  نده به
  .    پکردوون

  
: ، نووسیوتیدا وه ره سه له رتووکی ناوبراو  ی په)35(  ڕه الپه  ، لهمین ئه  کاوه  
ر  سه و چۆن له تی ئه بابه  له و  ئراقتی  وه ده  دا بینیمان که م نووسینه ک له روه ھه(

چ  شکراو له زراو چۆن کوردستان دابه م دامه که ڕی جیھانی یه کانی شه الوه که
 دروست  تازه  و وته لکنرا به) سی کوردمو(وشکدا باشووری کوردستان  هڕ

  ). وه کراوه
باشووری     ر به سه و  کوردی شارکی به مین، شاری موس  ئه  ر کاوه نووسه  

  له، و  کات دهشکردنی کوردستان  ناوبراو باسی دابه  نت، کاتک که کوردستان داده
ۆ  وه ش ئه مه ئه. بات ی کوردی ناوی ده- موس  باشووری کوردستاندا به باسی مان ب
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-شاری موس  تی موس به کانی ویالیه واوی شاره ر ته نووسه  که    وه کاته ڕوون ده
  .   بات باشووری کوردستان ناوده  شک له به  به  وه یشه

  
  ڕه الپه  ، له)باشووری بچووک(ئاوای کوردستان یان ڕۆژری  مۆ، نووسه ق حهتاری  
قایل : (دا، نووسیوتی)قضیة الکورد والدیمقراطیة آراء في(رتووکی  ی په)31(

) 63(ھنانی  پدان به   ڕگه  ت به باره مریکی سه ی ئه که ییهداواکار  هتورکی ب بوونی نه
 دژی  له باکوور  لهم  ی دووه ره ی به وه پناو کردنه مریکی له ربازی ئه زار سه ھه

وت،  که رده کانی ده پالنه و کان ھۆیه  دوای چرکه  اقی، چرکهکانی ئر ھزه
رمی کوردستان  بۆ ناو ھه  وه تکرده ڕهی تورکیایان  وه ژووره  کان ھاتنه مریکییه ئه
داماینی   بریتی بوون له  کانی خۆیاندا، که  تییه جکردنی پرۆگرامه تایبه پناو جبه له

  کوردی که رتی به ڕوه بهی  وه شاندنه وه ، ھهو کوردستان ی  رگه کی ھزی پشمه چه
وام بوو بۆ  رده کی به یه شه ر یه سه  زراندبوو که ساڵ دایانمه  )13(ر له  کان به کورده

 و رکوک  کهشاری  ر دوو ھه ۆیستی بوو کۆنت به ھا تورکیا مه روه تورکیا، ھه
ه ی ده- موسراقدا   وت له نه  ند به مه ویی باشووری کوردستانی ئباشووری (قوو
ندین  ی چه وه دۆزینه  ستیانکرد به رزوو ده کان ھه تورکه  ر بۆیه ھه(بکات، ) ستانکورد

یرانی سای  ی حوزه)5(  له) ی مژوویی وتننامه ریککه(کو  وه: تی جۆراوجۆر نجه ھه
وتی  نه  کیا لهشی تور به  ت به باره کاندا سه ریتانییه و به  خۆیان نوان له دا )1926(

ستی  ر ده سه کوژییان له ی کۆمه شیمانه  کانیان له هتورکمان  خزمه پاراستنیرکوک،  که
و   نه که ڕدا رووده کاتی شه ی له ندانه ناھه و په شاوی ئه  گرتن له   ڕگه و کان  کورده نا

  ).خاکی تورکیا
  شاره له   ککه مۆ، شاری موس یه ر تاریق حه کانی نووسه بۆچوونه ی گوره به   

ر باسی  نووسه  باشووری کوردستان، چونکه  له وت نه  بهکانی  نده مه وه ده  و گرنگ 
دا، )2003( سای  له دام سه ڕژمیناوبردنی  کاتی له ریکا له مه ئه  کات که ده  وه ئه

ر  ھهستی بوو  به تورکیا مه  رمی کوردستان، چونکه ناو ھه  دا تورکیا بته نه ی ڕگه
دا )باشووری کوردستان(کوردستانی ئراق   رکوک له که و  موسکانی  شاره دوو
  زانت، بۆیه کوردستانی ده شاری به   که شاره ر دوو ر ھه سهنوو  واته بکات، که داگیر

  .   باسی کردوون  یه مشوه به
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: ، نووسیوتیدا وه ره سه له رتووکی ناوبراو  ی په)33(  ڕه الپه  مۆ، له تاریق حه  
کو پشتر  روه ن، ھه بکه کورد له م  سته  مجاره وت ئه نایانه  تیان کهکان گو مریکییه ئه(

ورکی کوشنده  زائیر که ی جه  وتننامه ڕککه  دا لهڕوویدا )1975(سای   له ۆ  سن ی ب
نی  و الیه ئه  حوسن، که دام سه. ئراقی بوو ڕژمی دژی  له  شۆڕشی کورد دانا که
دا، کات گۆپی ڕووی) 1991( سای  لهی  وه کو ئه ھا وه روه ئراقی بوو تیایدا، ھه

پشتیان تکردن،  ڕگای  نیوه چی له ، کهڕین ڕاپهکان داگیرساند بۆ  وزیان بۆ کورده سه
  ته ڕوات، ویالیه وکی تردا ده ڕه کان به کاروباره  وجاره ئه  م وادیاره به
کانیان  ھرشه  کان کرد که کوردییه  ھزه  داوای له  نده رچه کان، ھه کگرتووه یه

مان  ھه  ی، لهیی کورد-موس و رکوک  کهپارزگاکانی  ر دوو ر ھه سهستنن بۆ  بوه
ر سنووری  سه ڕوانیدا بوون له چاوه  له  کان نارد که ی بۆ تورکهڕوونکی  یه کاتدا نامه

وه کانی ده ترسییه مه  تیدا، له وه ئراقی نوده وه ردانیان، به ستتکه  نه ک الیه ی یه ش  
 کورد و نوان له   وره وامی گه رده کی به هی وه ڕووبوونه ڕووبهناو   وته که ده  که ناوچه

ر ھاتوو پارتی کرکارانی  گه ئه تی تایبه  بهناو تورکیا   بگاته  ، دوور نییهتورکیا و
 دژی  لهڕ  ی شه وه ستپکردنه یی خۆی نیشاندا بۆ ده کوردستان بیاری ئاماده

  ).ر بتوو تورکیا باشووری کوردستان داگیر بکات گه تورکیا، ئه
 و  کوردیشارکی   له  مۆ، شاری موس بریتییه ر تاریق حه بۆچوونی نووسه  به  

 ڕووخانی و  ئراق ڕزگارکردنیی  پرۆسه باسی  لهر  نووسه  کوردستانی، چونکه
تی  رکردایه سه  ان داوایان لهک ریکییه مه ئه  کات که ده  وه ، باسی ئهدام سه ڕژمی

-رکوک که و  موسپارزگاکانی  ر دوو ر ھه سهن بۆ که ھرش نه  کوردستان کرد که
رکوک دوو شاری  که و  موسکانی  توانین بین مادام شاره دا ده لره. ی کوردی

  . یشن- کوردستان باشووری ر به  سهدوو شاری   واته کوردی بن، که
  
: ، نووسیوتیدا وه ره سه له رتووکی ناوبراو  ی په)37(  ڕه الپه  مۆ، له تاریق حه  
ست  ی ده کان شیمانه کو تورکه ، تاوه بت  یه مشوه به  که ، بارو دۆخه چییه  چاره(

ست  و، ده )باشووری کوردستان(رمی کوردستانی ئراق  ھه کاروباریناو   خستنه
چی ئراق وتکی  ، که نن یه موس رابگه و رکوک  کهوتی  کانی نه رداگرتنی چاگه سه به

  له   یه ترسی کورانه  واته ؟ که کانه کگرتووه یه  وه ته ندامی نه و ئه خۆ ربه سه
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ی  بۆ ناوچه  بوونهڕزگارو  دنی ئهن سه ڕه ، پهو کوردستان لی  بوونی گهڕزگار
  ).  ساڵ) 80(ی  تی تورکیا بۆ ماوه وه ده ن الیه له زنی داگیرکراو  کوردستانی مه

ی بوونی یکوردستان و کوردبوون مۆ نووسیوتی، مانای  ر تاریق حه ی نووسه وه ئه  
ست  کانی ده ترسییه مه باسی  لهری ناوبراو  نووسه  نت، چونکه یه گه شاری موس ده

دا، باسی ئه ھه  ردانی تورکیا له توه   تورکیا نیازتی له  کات که ده  وه رمی کوردستان
کانی  ر شاره سه ست بگرت به ده) باشووری کوردستان(رمی کوردستانی ئراق  ھه

ک له به  به  و دوو شاره ر ئه نووسه  واته رکوک، که که و  موسباشووری   ش
  . ناوی بردوون  یه مشوه به  زانت، بۆیه کوردستان ده

  
  له: (دا، نووسیوتی وه ره سه له رتووکی ناوبراو  ی په)71(  ڕه الپه  مۆ، له تاریق حه  

ی  وه وسانه و چه و ئازار  ئش  ھا ڕهجۆ ڕووی ڕووبهکان  ئزیدییه  وه ئایینییه ڕووی
ن  ھریمه و ئه  کان یزی کافرهڕ  ته وان خراونه ھا ئه روه یی ھاتوون، ھه وه ته زۆری نه

ژمارد،  ده ب عاره  بهی  وانه عس ئه به ڕژمی  وه ییشه وه ته نه ڕووی  لهرستان،  په
رخستنی  ندین فوف بۆ سه ر چه به  برده نای ده په  کردنیان ب عاره بهپناوی  له

 کورد ودۆزی   یان له وه و دوورخستنه  کان کردنی ئزیدییهب عاره  بهپناو  کانی له پالنه
کانی  ناوچه  له تی تایبه  بهجوگرافی کوردی  و دیمۆگرافی قورسایی   له  وه کردنه م که
   ).و موس  نگال شه  زیدی لهئ

، مانای کوردستانی  ی پکردووه مۆ ئاماژه ر تاریق حه نووسه دا وه ره سه له ی  وه ئه  
  مۆ ئاماژه ر تاریق حه نووسه  نت، چونکه یه گه شاری موس ده کوردبوونییو   بوون

ر  ھه   ی وایهپ، و  کات دهنگال  شه و  موسکانی  ئزیدی بوونی شاره و کوردبوون   به
  .  نو جوگرافیای سنووری کوردستان  ونه که ده  که شاره دوو

  
: دا نووسیوتی)زی ناو زب(رتووکی  ی په)10(  ڕه الپه  رھاد پیرباڵ، له دکتۆر فه  
ند ئامانجکی جۆراوجۆریان  ، چه کوردستان داوه  ریان له ی سه تناسانه ھهڕۆژو  ئه(

کوردستانیان   تناسانه ھهڕۆژ و ڕاڵ م گه ئه  ن که یی ھه بنچینهی ک ند ھۆیه چه.  بووه ھه
و ئایینزاکانی   ی ئایین کوردستان بشکه: ی خۆیان شتانه م گه ندی ئه به مه  کردۆته
دا،  کانی شاره  له  تناسانه ھهڕۆژو  ردانی ئه ندی سه به گرنگترین مه.  جیھانه کوردستان
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نزگای  و مه را کاروانسه  ته کردوویانه  که  ش موس بووهتی هتایب  به ولر و ھهد،  ئامه
  ). ستانی خۆیان وه
ر  سهئایینزای  و ئایین  فره  شاره له  کک یه به رھاد پیرباڵ، شاری موس  دکتۆر فه  
  کات که ده  تناسانه ھهڕۆژو  ڕیده و گه باسی ئه  نت، کاتک که داده کوردستان    به

  ته ی ھاتوونه وانه ئه  کات که ده  وه و باسی ئه ، ئه تانیان کردووهردانی کوردس سه
،  یان کردووه)د ئامه ولر و ھهموس، (کانی  ردانی شاره زۆری سه کوردستان به

  .    زانت شاری کوردستانی ده س   به  و س شاره ناوبراو ئه  واته که
  
   ڕه الپه  لهرخون،  جگه. ستانئاوای کوردڕۆژناوبانگی  ری به و نووسه  زانڤانھۆ  
ڕی  کاتی شه له: (دا نووسیوتی)1تأریخ کوردستان ج (رتووکی  ی په)134(
ی  وره قاس، ھزکی گه عد کوڕی باوکی وه ی کۆچی، سه)15( سای  لهدا ) قادسیه(

) بی ینه زه(  مرو که عقاع کوڕی عه تی قه رکردایه سه  به) لوان حه(ر شاری  نارده سه
  به رچوو و عاره لوان ده حه  و له سره و خه  ی کوشت و شاره وای ئه انهرم فه

گای  و باره ند به مه  ی کرده و شاره عقاع ئه قه. ناو شار  ڕ ھاتنه ب شه کان به موسمانه
و،   که شاره وای رمانه فه  بهزراند  دامه) قوباد( ناوی  بهسکی  و که  ی خۆی که ھزه

کانی  رکرده سه  کک بوو له یه  که) ھران مه(و دواتر   ی کوفهشار  کردهڕوویخۆی 
 و کوردستان ر چیاکانی  به  نای برده یروزان په فه. عقاع کوژرا ستی قه ده ئرانی به

  وتنه سامانکی زۆر که و ژن، منداڵ  کی زۆر له یه م ژماره خۆی ل توندکرد، به
  کوردستان له –دانیشتوانی ئران   له کی زۆریش یه و ژماره  کان ستی موسمانه ده

تکریت، : کو ندین شاری کوردستانی وه و، چه  م کوژران یله و ده  کورد، فارس، جیل
مانه  به ست عاره ده  وتنه وا که ینه نه و  موسڵ بانھزرا، ھبتون، داسن،  گه کان له موس

) لابعی ئه(ست  ده  وتنه ی کوردستان که کانی ناوچه و گشت قه  زید باقردی، بایه
ست عیاز  ده  وتنه که  یانه قه شار وو  ئه  دان که ڕه و باوه س له ندک که چی ھه که

   ).م نه کوڕی غه
رخون، شاری  ناوبانگی کوردستان جگه ری به و نووسه  ستوان به بۆچوونی ھه  به  

ری  نووسه  کهکانی کوردستان، چون خه پ بایه  و گرنگ   شاره له   ککه موس یه
تانکردنی  و  داگیرکردنی  پرۆسه باسی  لهرخون،  مان جگه که وه ته ناوداری نه
موس، (کانی  ، باسی داگیرکردنی شاره وه کانه موسمانه  به عاره ن الیه له کوردستاندا 
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ش  مه ئه. کات ده) ندین شاری تر و چه زید ، بایه وا، تکریت، باقردی، داسن ینه نه
رخون  ستوانی ناوداری کورد جگه به بین ھه  ی که نجامه و ئه ئه  نته یه همانگ ده

شکی کوردستانیان  به  ناوی بردوون به  ی تر که و شارانه موو ئه ھه و  موسشاری 
   .زانت ده
   

خ (رتووکی  ی په)290(   ڕه الپه  لهرخون،  ئاوای کوردستان، جگهڕۆژزانڤانی ھۆ   تأری
دا  لره: (، نووسیوتی)گ گی کوڕی قوباد به کلۆڵ به(ی  رباره دا ده)2کوردستان ج 

 سای  لهنی  رده تی ئه وایه رمانه ک فه  ی که وه ی ئه رباره ده  یه دووجۆر توانین ھه
وایی  رمانه دا فه و ساه له  ی که سه و که ت ئه م ده که ی کۆچیدا، توانینی یه)606(

چت  ده  وه م بۆ ئه م توانینی دووه ، به کوڕی پیر بوداق بووه گی کلۆڵ به  کردووه
ر  سه ستیگرت به دواتر ده  که  وا بووه رمانه فه) یروز فه(گی کوڕی قوباد  کلۆڵ به  که

لی شوکر،  و عه دئاباد سه ر، کرۆز، ئه مه نسور، زین که قز، سیامه کانی سه شاره
  ئاواوهڕۆژ له دان،  مه ھه  یشته گه ت ھهڕۆژ  لهی  که ته وه دواتریش سنووری ده

ھا  روه ھه. تا کرماشان  وه باشووره  لهو   مان زن که  وه باکووره  موس، له ولر و ھه
ژر  موویان له ر ھه ھه ڕواندزو   ق، ئامدی کانی سلمانی، شارباژ، کۆیسنجه شاره

) پنگان(و دواتریش )م زه(ی  قه  ی له گاکه و، باره گ دابووه تی کۆڵ به سه ده
وایی  رمانه فه  سای له) 23(ی  وه گ پاش ئه دواتر کۆڵ به.  ختیان بووه پایته

ر  سه به خۆ ربه سهو    ئازادی  ی زۆر به یه و ماوه ئه  ربرد، کۆچی دواییکرد که سه به
   ). بردووه

رخون، شاری  کورد جگهری و ناودا رز ستوانی به به کانی ھه بۆچوونه ی گوره به   
ری ناوداری کورد  نووسه  کوردستان، چونکه کانی شاره  له  هموس شارک

نی  رده میرنشینی ئه کانی شاره  لهکک  کو یه ی وه- رخون، ناوی شاری موس جگه
  .  می کۆچیدا وته ی حه ده سه تای ره سه له کوردی بردووه 

  
رتووکی  ی په)59(  ڕه الپه  ریتانی، له به  ڕامیاریرانی  فسه ئه و  پسپۆران   ک له کۆمه  
لی دوو  رگه دین زه یره و خه ر یده یوسف حه: ( دا نووسیویانه)کوردستان کورد و(

  چوو، له رده شق ده دیمه  له  هی ڕۆژنامهم  بوون، ئه - المفید– ی ڕۆژنامهری  رنووسه سه
ه باره درژیان سه وتارکی) رگان وه – 1918سای (ی مارتدا )19(   ت ب
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و  کی ئجگار زۆریان ل چاپکرد یه ، ژماره وه ی کوردستان بوکردهیخۆ ربه سه
و   ت بۆ دۆزی کورد شۆره  و وتاره کا ئه و کۆنی ل پکرا، بۆیه خۆڕایی بازاڕ به

: بوو  م مانشته ئه  که ربوی ل رسکا، ناونیشانی وتاره وازکی ئجگار کاراو به بانگه
 ی ڕۆژنامهی  که وتاره). باشووری کوردستان باکوور وکی وا بۆ کوردانی  یه نامه(
بی برای  لی عاره گه وای ڕهو  رنجی کوردانی بۆ شۆڕشی پیرۆز سه) المفید(

و   وه پاڕته کوردانیش ده  کرا، له واودا ده ی تهیخۆ ربه سهپناوی  له  کشا که راده
و  ب ئه ن، ده بکه خۆ ربه سهدستانکی ئازادی داوای کور  دا که یان ده دنه

کر،  رپووت، دیاربه تلیس، خه رزڕۆم، ڤان، به ئه: رۆنرت  م شونانه ش له کوردستانه
نا ئه و  موسا ژماره و ژین کوردیان تیا ده  ی تر که نهو شوک3.5(  گاته یان ده ت (

   ).رگان وه –و کاتیدا  له(میلیۆن 
دین  یره و خه ر یده ری کورد یوسف حه نووسه ر دوو ھهکانی  چوونهبۆ ی گوره به   
 ر دوو ھه  کانی کوردستان، چونکه شاره گرنگه  له  ککه لی، شاری موس یه رگه زه

  ن که که باشووری کوردستان، داوا ده باکوور ووازکدا بو کوردانی  بانگه  ر له نووسه
و  رجک ئه مه  ن به بکه خۆ ربه سهنکی نگ داوای کوردستا ده ک یه به کان  کورده
و  ئه). رپووت و خه  تلیس، وان ڕۆم، به رزه د، ئه موس، ئامه(  وه بگرته  شارانه
شاری موس به  یشوان ئه  خات که رده بۆمان ده  که ره ی دوو نووسه وازه بانگه

   . زانن کی کوردستان ده یه پارچه 
  
رتووکی  ی په)86(  ڕه الپه  ریتانی، له به  ڕامیاریرانی  فسه ئه و  پسپۆران   ک له کۆمه  

ب  ده  ریف پاشا بۆچوونی وابوو که راڵ شه نه ژه: ( ، نووسیویانهدا وه ره سه له ناوبراو 
  خشه مان نه ، بۆ کوردیش ھه یه کی ھه یه خشه ، چ نه)میسۆپۆتامیا(بی  ئینگلیز بۆ عاره

ختی  و پایته ند ناوه  بکرت به  شاری موس که  چاوی بیبووه  نجام بدات، دیاره ئه
   ).تی نوی کورد سه ده
راڵ  نه ژه  نت که یه گه ده  وه ، مانای ئه نووسیویانه  ره فسه ئه  ه و کۆمه ئه  ی که وه ئه  

زانت،  ی دهیکوردستانو    ییکورد شارکی به ندان، شاری موس  ریف پاشای خه شه
تی  وه ختی ده پایته  شاری موس بکرت به  که  باشی زانیوه  ریف پاشا به شه  بۆیه

  .    خۆ ربه سهکوردستانی 
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  له،  زانکۆی دھۆک  له رده روه کۆلیژی په  رعی، مامۆستا له ت مه دکتۆر فرسه  
دراسات في تأریخ الیھودیة والمسیحیة في (رتووکی  ی په)25-19(کانی  ڕه الپه

ند شونکی پیرۆزی  کان چه که له جوو: (نووسیوتیدا )19(  ڕه الپه  دا، له)کوردستان
ندین شونی پیرۆزیان  دا چهکوردستان  لهم  ، بهئراقدا له بوو  خۆیان ھه ت به تایبه
  به و  موس شاری  لهگۆڕی شمۆئیل ناثانیل بارزانی  - 7:  مانه یتش ئه تایبه به  یه ھه

  ی  ڕژهد ی )25-24(  ڕه الپه  لهت،  دکتۆر فرسه). برا ناوده) االسد المجنون(دین  شره
و   ردانی کوردستانیان کردووه ی جیھانی سه ڕیده ندین گه چه: (یدا نووسیوتی که باسه
مانی  ی ئه ڕیده گه  وانه کک له ، یه کردووه  وه کانه کورده  که جووله  یان بهندی پوه

له   و ورمی کردووه  لماس دانی سهر و سه  کریستان  بوو به  بوو که) جۆزیف ڤۆلن(
) 1834-1831( سانی له میدا  ردانی دووه سه  م له ، به)1826-1821( سانی 

م  ، دواتریش بۆ جاری دووه ولری کردووه ھه و  موسشتی ماردین، نسبین،  گه
ارۆن ی ئ ھنر(کریستان   بوو به  کی تر که یه که م جووله ، به ردانی ورمی کردووه سه

ردانی کوردستانی  دا سه)1848( سای  له  هغدا و به ڕگای  له  بوو کات که) سترن
رکوک،  که  ھاتۆته  وه وشه و له  ردانی خورماتووی کردووه ، دواتر سه کردووه

پاشانیش   ، له ناوی بردووه) ئاتۆک(  و به ئه  و دھۆک که  لقوش ولر، موس، ئه ھه
  ر له ھهت،  دکتۆر فرسه ).نشین  که ی جووله)ندور سه(ندی گو  چته ھنری ئارۆن ده

ی )جۆزیف ئیسرائیل بنیامین(  کات که کی ترمان بۆ ده یه ڕیده باسی گهدا )25(  ڕه الپه
،  ناوی ھاتووه) م بنیامینی دووه(  به  که ئینسکلۆپیدیای جووله  له  که  رۆمانییه ز گه ڕه به

 و دھۆک   و له  ردانی کوردستانی کردووه دا سه)ز1848( سای  لهجۆزیف ئیسرائیل 
 و  کات دهلقوش  ردانی ئه و، دواتر سه ستی پکردووه و بتنور ده ندور کانی سه گونده

  چته ده و ت  ھهڕۆژباکووری   کاته رووده  وه وشه له و  موس  چته پاشانیش ده
مووزی سای  انگی تهم  له و  چیاکان  کاته شدا روودهکۆتایی  لهشاری ئاکرێ، 

وێ  ک له یه و ماوه  کات بۆ گوندی بارزان و درژ ده شتکی دوور دا گه)1848(
  ). وه منته ده
  له  ککه رعی، شاری موس یه ت مه کانی دکتۆر فرسه بۆچوونه ی گوره به   

-شونکدا ناوی شاری موس ند چه  لهت  دکتۆر فرسه  کوردستان، چونکه کانی شاره
  کان له که ، بۆ نموونه نووسیوتی جووله ی بردووهیکو شارکی کوردستان ی وه

کو گۆڕی شمۆئیل ناثائیل  روه ، ھه یه ندین شونی پیرۆزیان ھه کوردستاندا چه



1000    شاری موس  ییکوردستانتمژووی 

کوردستان   ت شاری موس به دکتۆر فرسه  واته موس، که شاری  لهبارزانی 
ت باسی  ھا دکتۆر فرسه روه ھه. کات باسی ده  وه ره ی سه یه مشوه به  نت، بۆیه داده

ولر،  موس، ھه(کانی  ردانی شاره ی جیھانی سه ڕیده ندین گه چه  کات که ده  وه ئه
ی  م بۆچوونه دکتۆر دیسان به  واته کوردستان، که  له  یان کردووه)و نسبین  ماردین

 سیبا  لهت  دیسان دکتۆر فرسه. خات رده تی شاری موس ده خۆی کوردستانییه
  له  کات، که ده) ی ئارۆن سترن ھنر(کاندا بۆ کوردستان باسی  که ردانی جووله سه

لقوش،  موس، دھۆک، ئه(کانی  ردانی شاره سه و کوردستان   دا ھاتۆته)1848( سای
ۆ  ش بۆ جارکی تریش بۆچوونی نووسه مه ، به ی کردووه)رکوک و که ولر ھه رمان ب

  لهت،  دکتۆر فرسه. بات کوردستانی ناوده شارکی  بهموس   بت که را ده ئاشکه
کات که  مان بۆ ده وه کی تر بۆ کوردستان، باسی ئه یه ڕیده ردانی گه سه باسی

و،  ردانی کوردستانی کردووه دا سه)ز1848( سای  له  )جۆزیف ئیسرائیل بنیامین( 
ش دیسان  مه ئه). بارزان ئاکرێ و،  لقوش، موس دھۆک، ئه(کانی  شاره  ھاتۆته

شکی  به  شاری موس به  وه که کاته مان بۆ ساغ ده)ت دکتۆر فرسه(بۆچوونی 
  . نت باوی باشووری کوردستان داده دانه

    
ی )243(  ، ژماره)میدیا( ی ڕۆژنامهی )10(   ڕه الپه  لهیار عادل گۆران،  ته   

زانی کوردی موس خ 2400(ژر ناوی  وتارکیدا له  له  دا،)6.6.2006(ممه  سشه
کان شارکی  مژووییه  گه به پی به   شاری موس که: (دا، نووسیوتی)جدلن به

ی  قسه پی به ھا  روه ھه.  وتووه کردن کهب عاره بهی  ر پرۆسه م به ، به کوردستانه
ر  تاکو شاری بجی ھه  وه ه-موس  کاتی خۆی له  و شاره پیاوکی ئه  ند پیره چه
  ). کوردی ل ژیاوهمووی  ھه
  شاره له   ککه یار عادل گۆران، شاری موس یه ر ته بۆچوونی نووسه  به  

به ری ناوبراو  نووسه  ، چونکه کوردستانه باشووری    ر به سه کورد وکانی  گرنگه
ه  ندین پیره و چه  کان مژووییه  نامه گه به  به ستنی پشت به    پیاو، شاری موس ب

  . نت ی کوردستان دادهخاک  لهشک  به و کان  کوردییه  شاره له   کک یه
  
مژووی کۆچی (ژر ناوی  وتارکیدا له می  دووه شی به  لهد،  حمه د حاجی ئه مه محه  

 ڕۆژیی )2211(  بات، ژماره خه ی ڕۆژنامهی )11(  ڕه الپه  له  دا که)کورد بۆ لوبنان
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ت کوردی  باره سه: (، نووسیوتی وه ته هبوکراو دا)21.7.2006( وتی ڕکه ،ینی ھه
موس   له  یه ماه م دوو بنه ئه کان میه حهو   کان یوبییه باشووری کوردستان، ئه

م  کی که یه دواتر بۆ ماوه و ب له شاری حه  تاش چووینه ره سهو   بۆ شام  وه هڕۆیشتن
  ). ج بووینه رابلوس نیشته ته  باکووری لوبنان له  چووینه

 کوردستان    ر به سه شارکی به د، شاری موس  حمه د حاجی ئه مه ر محه سهنوو  
کات، شونی  کان ده میه حه و کان یوبییه ی ئه ماه باسی بنه  کاتک که  بات، چونکه ناوده

ری  نووسه  واته که. بات کوردستان ناوده باشووری  لهموس  شاری به دانیشتنیان 
  نت، بۆیه باشووری کوردستان داده کانی شاره  لهک شار  ناوبراو شاری موس به

  .  کات باسی ده  یه مشوه به
  
دا له  د، له حمه ئه  وزیه فه    مزی ڕه  ، که)نن سه ڕهک کوردی  به شه(ژر ناوی  وتارکی

 ی ڕۆژنامهی )12(  ڕه الپه  له و  کوردیبۆ   ریگاوه وه  وه بییه ره عا  کانی له میره
،  وه ته دا بوکراوه)21.7.2006( وتی ڕکه، ینی ھه ڕۆژیی )2211(  رهبات، ژما خه

زانت  ی کوردستانی ئراق بت ده ناوچه کاروباریی ئاگاداری  وه ئه: (نووسیوتی
و   قین خانه ،رکوک که  گاته و موس تا ده ر عفه له کانی ته ناوچه  ونه که ک ده به شه
وه تنیه ئه  ه ک کۆمه به شه  له  ری جگه وروبه ده لیه ،الن کو باجه کانی   ،یی کاکه ، سار
  ت که ریتی ئایینی تایبه و نه  داب  شن له و ھاوبه  ژین ده  م ناوچانه ئزیدیش له و قه حه

   ).نوانیاندا  له  یه جیاوازیش ھه
 کانی شاره  له  ککه د، شاری موس یه حمه ئه  وزیه کانی فه بۆچوونه ی گوره به   

کدا، ناوی  به شه باسی  لهناوبراو   ، چونکه)باشووری کوردستان(ستانی ئراق کورد
وان  جبوونی ئه کو شونی نیشته قین وه خانه و رکوک  کهر،  عفه له کانی موس، ته شاره

و  ئه  نته یه گه مان ش ده مه ئه. بات ناوده) باشووری کوردستان(کوردستانی ئراق   له
  قین به و خانه رکوک  کهکانی موس،  شاره ر س ھهری ناوبراو  نووسه  ی که ڕه باوه

  .  زانت باشووری کوردستان ده  له شک  به
  
 پیالن و نوان له رکوک  که(رتووکی  ی په)51- 50(کانی  ڕه الپه  ولود، له ھمن مه  

 ڕابردوودای  یه ده م سه ئه ی ماوه  لهیش - شاری موس: (نووسیوتی) دا مساردی خه
ژین،  زار خزانی کوردی تیادا ده ھه دان سه  بهش تا ئستا  که  رد چووه مان ده ھه به
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دهو  ، تا ئه ستنراوه ب ت په ی عاره و ھنده رکراوه ستمان ده ژر ده چی وا له که ی   یه ڕا
 کوردستانتییباسی   وه رمیشه شه  ر به کورد ھه  ڕامیاریتی  رکردایه تا سه  وه ئه  که

ن ناکه موس.(   
 کانی شاره  له  شارکه ولود، شاری موس  من مهھر  سهبۆچوونی نوو  به  

ک  ی یه ماوه  و شاره ئه  کات که ده  وه و باسی ئه ئه  باشووری کوردستان، چونکه
، تا کار  وه کورد بۆته ی وه ڕاگواستنه بکردن و عاره  بهی  تووشی پرۆسه  یه ده سه
وه ی عاره نده وه ئه  ی که  هی ڕادهو  ئه  یشتۆته گه به تی کورد  رکردایه ، سه ب بۆ ھنرا

ر  ی نووسه و بۆچوونانه ئه. ن شاری موس ناکه کوردستانتییک باسی  یه شوه ھیچ 
نو   وتۆته که و شاری موس شارکی کوردییه  ڕی وایه و باوه ئه  خات که ریده ده

  .   سنووری کوردستان 
  
گفتووگۆی  ڕی ماپه  لهبی  زمانی عاره  به  که وتارکیدا  لهلی،  د عه حمه ئازاد ئه  

 وتی ڕکهینی،  ھه ڕۆژیی )1646(  ، ژماره)حوار المتمدن(  شارستانییانه
  له و  کوردیبۆ   ریگاوه فا وه و، حوسن مسته وه دا بویکردۆته)18.8.2006(

  وتی ڕکه، ممه کشه یه یڕۆژی )2255(  بات، ژماره خه ی ڕۆژنامهی )11(  ڕه الپه
دا )ی کوردستانخۆ ربه سهی وای ڕه و  سڤرهیمانی  په(ژر ناوی  دا له)9.9.2006(

شی  ترین به وره گه  بوو که وه نسا بۆ ئه ڕه وی فه موو ھه ھه: ( ، ھاتووه وه ته بوکراوه
هیا، سور  و له ی ژر کۆلۆنیالی ئه که داگیرکراوه  ر خاکه سه  کوردستان بخرته   ب

اڕابوو، دواتر ڕو   ریتانیا دوودڵ به کاتکدا له و موس،   ی بۆتان زیره جه تی تایبه
  به) لیوای موس(کوردستانی باشوور   که  وه کالیی کرده یه  وه بۆچوونی خۆی به

ک نوئل  پیاوانی وه  ندێ له ھه  نده رچه تی ئراق، ھه که مله ر مه سه  بخرته  وه ه)وت نه(
ر  سه  کوردستان بخرته بوون وه ر دژی ئه ، تا دواسات ھه)ر نوئل تن مجهکاپ(

   ).بی ره ئراقی عه
شاری  ت سه ت له لی، سه د عه حمه زاد ئهر ئا کانی نووسه بۆچوونه ی گوره به   

  کات که ده  وه باسی ئه ک الیه له ناوبراو   ، چونکه موس شارکی کوردستانییه
 ی بۆتان زیره جه(شی کوردستان  ترین به وره دابوون گه وه ئه وی ھه ه لکان  نسییه ره فه

 رده له  ی که و خاکانه ر ئه سه  نه بخه) و موسوه تریشه کی الیه لهبوو،  واندا ستی ئه ژ  
ر  نووسه  واته ، که)لیوای موس(ری ناوبراو نووسیوتی کوردستانی باشوور  نووسه
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  یه مشوه به  زانت، بۆیه کوردستان ده  تی موس به هواوی ویالی ته و  موسشاری 
  . بات ناوی ده

   
حمانی  بدوه کوردستان، عه تی ڕۆژھهری ناوداری  و نووسه  ستوان به ھه  

ۆرینه  نبانه ھه(نگی  رھه ی فه)819(  ڕه الپه  ، له)ژار ھه(ندی  فکه ره شه  باسی  لهدا ) ب
تی- شاری موسدا نووسیو) :که :موسکوردستان  له  شار.(  

ناو   وته که ده  کوردییه و، موس شارکی ژار ھهکانی  بۆچوونه ی گوره به   
موس   کات که ده  وه ناوبراو باسی ئه  سنووری باشووری کوردستان، چونکه

 و  ییکوردبت شارکی  ر ده کوردستان بت، ھه  کوردستان، مادامیش له  له  شارکه
  . وتی کوردان بت و ک خا    ر به سه
  
  دا که)موس  له  عریبه ری ته واوکه تیرۆر ته(ژر ناوی  له وتارکیدا  لهخالید گاوی،   
  ممه کشه ی یه)4075(  کوردستانی نوێ، ژماره ی ڕۆژنامهی )5(  ڕه الپه  له
  له( ژر ناوی لهمان وتار بۆ جارکی تر  ر ھه ، ھه وه ته دا بوکراوه)17.9.2006(

 وتی ڕکه،  ممه دووشه ڕۆژی  له  دا، که) عریبه ری ته واوکه موس تیرۆر ته
 مژووی  له: (نووسیوتی ، وه دا بویکردۆته)کوردستان نت(  دا له)26.3.2007(

یش - موس، موس تی ویالیه  له  کی بووه ره شکی سه مۆ به کۆن کوردستانی ئه
تکی  دا ویالیه)1789( سای  له  م شاره ئه. انکوردست  له  باو بووه شکی دانه به

  زوور، وه شاره و سلمانی موس، :  وه گرته ی ده س ناوچه  که  عوسمانی بووه
ه زراندنی ده یش تا دامه- شاری موسراق له وکھاتبوو   م شارۆچکانه تی ئدھۆک، (پ

  که رمه کانی ھه هڕامیاریی و ئابووری   ندییه وه رژه م به ، به)نگال شه و ئامدی، ئاکرێ
  وه لکۆینه. تی ئراق وه ر ده سه  بخرته  یه م ناوچه ئه  کان کرد، که ئینگلیزه  وای له

  یه م ناوچه له  وه زووه می رده سه له کورد   ن که که ده  وه به  کان ئاماژه مژووییه
 می رده سه له ب  ره عا  که  ھاتووه) إبن الفقھي(ی )المختصر(  جبوون، له نیشته

   ). که ناوچه  ته تاب ھاتوونه ری کوڕی خه تی عومه الفه خه
   ر به سهر خالید گاوی، شاری موس شارکی  کانی نووسه بۆچوونه ی گوره به   

کاتی خۆی   کات که ده  وه ری ناوبراو باسی ئه نووسه  ، چونکه کوردستانه باشووری 
تی  ویالیه و  موس، شاری و  موس تی ویالیه  له  وهشک بو به  کوردستانی ئستاکه
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کی دانه یش به- موساو بووینه شر،  ی نووسه و بۆچوونانه ئه. کوردستان  له  ب
کی کوردستان  یه پارچه و  ییکوردشارکی   و موس به ئه  خات که رده مان بۆ ده وه ئه
   .زانت ده
  
ی )23(  ڕه الپه  و له لکترۆنییه کی ئهڕ ماپه  بۆکان، که–ت ھهڕۆژڕی  ماپه  

و  رنتی ئه نته ر تۆڕی ئه سه له  دا که)کرۆنۆلۆگی کوردستان(ژر ناوی  کدا له یه نامیلکه
وه یه ڕه ماپه دانانی  رنامه بۆ به 1910- 1908سای : (، نووسیوتی وه ته دا بوکرا

 ....و ندان رمه ، ھونه ن، مامۆستایا ڕۆشنبیران  ک له یه وی کوردستان کۆمیتهداھاتو
کانی کوردستان کلوپی  شاره  له. چ رده کی کولتوریش ده هی ڕۆژنامهو   پکدێ

ه   ڕکخراوهو  ندی ئه و ناوه  و الوانی شۆڕشگی کورد پکدێ  ڕۆشنبیران میان   نیزا
  ).و موس بوون  تلیس رزڕۆم، به د، موش، ئه کانی ئامه شاره

له   ککه بۆکان، شاری موس یه–ت ھهڕۆژڕی  ی ماپهکان بۆچوونه ی گوره به   
زراندنی کلوپی  دامه باسی  له  که ڕه ماپه  کانی کوردستان، چونکه ناسراوه  شاره 

  له، و کوردستان   له  و کلوپانه ئه  ن که که ده  وه و الوانی کورددا، باسی ئه  ڕۆشنبیران
و  ئه  واته که.  بووه یان ھه بنکه) تلیس به و  رزڕۆم د، موش، ئه موس، ئامه( کانی شاره
 به  ناویان ھاتووه دا وه ره سه له   کانی تریش که شاره و  موس، شاری  ڕه ماپه

     .زانت کوردستان ده 
  
دا چه ڕه الپه) 34(کی  یه نامیلکه  بۆکان، له–ت ھهڕۆژڕی  ماپه   ی  خشه ندین نه یی

کردنی  ئاماده  له  که  وه تانی بوکردۆتهکانی تری کوردس شاره و کوردستان 
  زن دانراوه کی کوردستانی مه یه خشه دا نه یه و نامیلکه ی ئه)3(  ڕه الپه  و، له یه) شوانه(

  ڕه الپه  له دیسان. نو سنووری باشووری کوردستان  وتۆته شاری موس که  که
کو  یش وه- موسشاری   که  ی کوردستانی نووسیوه م شارانه چواردا ناوی ئه

  نووسراوه  کانی کوردستان که ناوی شاره.  شارکی کوردستانی ناوی ھاتووه
کر، زاخۆ،  ، دیاربه زیره ، باتمان، بۆکان، تکاب، جه ئالیزگرد، ئورفا، ئیالم، بانه: (ن مانه ئه

تیا،  رکوک، مه ، قامیشلو، کرماشان، که قز، سیواس، سنه شت، سه رده سلمانی، سه
،ھه ده غه ریوان، نه ھاباد، مه مه موس ،ه کاری، ھه ، وان، ورم ر و ھه،  بجهول 

  ). دان مه ھه
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    ر به سهکو شارکی  بۆکان، شاری موس وه–ت ھهڕۆژڕی  کانی ماپه بۆچوونه  
و  ناو ئه  یان خستۆته- وان شاری موس ئه ک الیه له   ن، چونکه ده کوردستان نیشانده

کانی  شاره ناوی  له  وه تریشه کی الیه لهھا  روه ، ھه دایانناوه  ی که یه خشه نه
ناوه-کوردستاندا، ناوی شاری موسیه و شاره وان ئه ئه  واته که.  یان ھ  )ه) موس   ب

 کۆتایی  له  که خشه نه. ن به ناوی ده  یه مشوه به  زانن، بۆیه کوردستان ده  ک له یه پارچه
          . دا دانراوه شه و به ئه
  
 پی به   وره لی کوردستانی گه گه شاره(ژر ناوی  له وتارکیدا  لهسۆران، . س .ح  

شاری ) 261(، ناوی  وه دا بویکردۆته)ت ھهڕۆژ( ڕی ماپه  له  دا، که)لفوب پیتی ئه
کانی کوردستاندا  ناوی شاره لیستی  لهیش - و، شاری موس کوردستانی نووسیوه

  . ه)238(  ژماره
،  ، شاری موس شارکی کوردستانییه)سۆران. س .ح(ر  بۆچوونی نووسه  به  

کانی کوردستان، ناوی شاری  ناوی شاره لیستی  لهری ناوبراو  نووسه  چونکه
کی کوردستانی له  ی وه- موس238(  ژماره کو  دا وه که ندی لیسته یزبهڕکو شار (
   . داناوه

  
 به و زمان  کی فره یه پۆژه له   و، بریتییه یهخۆ ربه سهکی  نسکلۆپیدیایه ویکیپدیا، ئه  

بۆ دروستکردنی   که یه ، پۆژه وه کرته بوده دازمانی جیاجیا) 100(  زۆرتر له 
ن  بالیه،  ، جۆراوجۆر، کراوه)پرفکت(موکوڕی  کی توندوتۆڵ، ب که نسکلۆپیدیایه ئه

  شارکه و ک  پارزگایهموس، : (تیدا نووسیو- شاری موس باسی  لهخۆڕایی،  به و 
و  وری باکووری کوردستان ر سنو سه  وته که ده و کوردستان  باشووری  له

له کانی ئراق،  زنه مه  شاره له   کک موس، یه. ئاوای کوردستانڕۆژباشووری 
 زار ساڵ کورد پنج ھه  ر له به. ن که ده ی کرمانجی قسه زاراوه  دا به- موس پارزگای 

، ناوی  بووه ھه موس  لهمیتانییان، کورد  می رده سه له .  بووه موس ھه شاری  له
ۆ   یان گۆڕیوه)مویسیل(کان ناوی  به ره عا. ک موس بوو نه) مویسیل(  که شاره ب

)ستا .  بووینه دا ھه-مویسیل شاری  لهب، کورد  عاره ھاتنی  لهر  به). موسئ
دا  م شاره نی له رمه و ئه)سوریان(  له ب، فه عاره .کوردن  که کی شاره خه  ی%)50(

ھا  روه ھه). ژین دا ده)مویسیل(  ک، کریستیان له به ن، کوردی ئزیدی، سوننی، شه ھه
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وه شاری به ی  وه ی خواره م شارانه ناوی ئه  ئاگری، ئاکرێ، : ( کوردستانی نووسی
،  ولیک، درسیم مرگ، چه ، چۆله یرهز دلیس، بۆکان، جه زید، به ، بایه د، ئامدی، بانه ئامه

ولر، کامیاران،  رزڕۆم، ئیالم، ھه رزنجان، ئه الزیغ، ئه فرین، ئه دھۆک، دیلۆک، ئه
ریوان، مدیاد، موس،  ش، مردین، مه رعه ، مه التیه ھاباد، مه رکوک، کرماشان، مه که

قز، سرت،  ت، سهش رده مسوور، سه ھا، سه ، پیرانشار، قامیشلو، قارس، ڕه موش، پاوه
  ).زاخۆ و قین  خانه، سیرناخ، وان،  سواس، سلمانی، سنه

 ت له سه و گومانك ڕی ویکیپدیا، موس ب ھیچ  کانی ماپه بۆچوونه ی گوره به   
موس   ن که که ده  وه وان باسی ئه ئه ک الیه له   ، چونکه ت شارکی کوردستانییه سه 

  وه باسی ئه  وه تریشه کی الیه لهکوردستان،  باشووری  له  شارکه و ک  پارزگایه
موو  و ھه ، دوای ئهو ژیاون دا  و شاره زار ساڵ کورد له پنج ھه  ر له به  ن که که ده
 باسی  لهھا  روه کوردن، ھه تا ئستای  که ی دانیشتوانه%)50(ئینجا   کردنهب عاره به

ی یکو شارکی کوردستان کانی کوردستاندا ناوی شاری موس وه ناوی شاره
  . کوردتی شاری موس و  کوردستانتیین بۆ  مووی نیشانه ش ھه مانه ئه.  ھاتووه

  
کتیی نیشتمانیی  ری یه بانی، نونه الل تاه کوڕی جه  وره بانی، گه قوباد تاه  

ژر  دا وتارکی له)6.5.2006(  وتی ڕکه  ،ممه شه ڕۆژیله ، مریکا ئه  له کوردستان
 ناوی  بهئینگلیزی  کی هی ڕۆژنامه  لهدا ) حاڵ نییه ونکی مه یی چیتر خهخۆ ربه سه(وی نا
   ی داناوه وره کی کوردستانی گه یه خشه نه  دا که ڵ وتاره گه وه، له دا بوکردۆته)سۆما(

  .  نو سنووری کوردستان  وتۆته شاری موس که  که
بانی، سکرتری  الل تاه ی جه وره گه  کوڕهقوباد   ی که یه خشه و نه ئه ی گوره به   

  له  ککه ، شاری موس یه وه کتیی نیشتمانیی کوردستان بالویکردۆته گشتی یه
ه پارزگا  شار وکو  ناوبراو شاری موسی وه  کوردستان، چونکه کانی شاره ب

          . ا دانراوهد شه و به ئه کۆتایی  له  که خشه نه. ناو سنووری کوردستان   خستۆته واوی ته 
  
عریب  تی ته رکوک سیاسه عریبی که ته(رتووکی  ی په)12(  ڕه الپه  شۆڕش حاجی، له  
ی   وتننامه ڕککهمی  که ندی یه به پی به : (، نووسیوتی)دا نامه گه شتا به دووتوی ھه  له

  لهم  به). سک ناب خانوو و مای ل بستنرێ ھیچ که(جیھانیی مافی مرۆڤ، 
 و  موسنگار،  قین، شه رکوک، خانه که کانی شاره  لهزار کورد  دان ھه کوردستاندا سه
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 و ڕاست  ناوهبی  ره عا ن الیه له کانیان  و موکه  و ماڵ  رکران ریاندا ده وروبه ده
  ). وتکراوه زه  وه ئراقه خوارووی

 و  کوردتیی، ر شۆڕش حاجی نووسیوتی روه ری مافپه ی نووسه وه دا ئه لره  
  بهی  پرۆسه باسی  لهر  نووسه  خات، چونکه رده ده شاری موس به کوردستانتیی

دا، باسی ئه کردنی شارهب عاره زاران خزانی  ھه  به  که  ی کردووه وه کانی کوردستان
 و ماڵ کوردستاندا    له) قین خانه و رکوک  کهنگال،  موس، شه( کانی شاره  لهکورد 

وهخانوویان ل   خات که رده ش بۆمان ده مه ر، ئه داگیرکه بی عاره  بهو دراون   داگیرکرا
 کی به ناوبراو شاری موست، بۆیه ی دهیکوردستان و  ییکورد شاروه به  زانیه مش  

  .  باسیکردووه
  
 نوان له ک  به شه: (ژر ناوی لهکی مژووییدا  یه وه لکۆینه  یی، له ھاشم عاسی کاکه  

-117(کانی  ڕه الپه  له  دا، که)ویی له کی کوردانی عه مژوویه  دا کورته وه ته و نه نئایی
دا )2004(م، زستانی  ی سای پنجه)3(  ، ژماره)19(رکوک  ی که)142

کانی کوردستانی  یارسانه  ی ڕژه: (دا نووسیوتی)121(  ڕه الپه  ، له وه ته بوکراوه
  ).بت ده%) 20(موس  ولر و ھهرکوک،  ه، ک دیاله کانی شاره  لهباشوور 

  یی، شاری موس شارکه عاسی کاکه ر ھاشم  سهکانی نوو بۆچوونه پی به   
 و باسی ئایین  لهر  نووسه  ناو سنووری باشووری کوردستان، چونکه  وته که ده
ی کانی باشوور یارسانه  ی ڕژه  کات که ده  وه کاندا باسی ئه که به ی شه وه ته نه

  واته ، که ه%)20(ولر  ھه و دیاله رکوک،  موس، که کانی شاره  لهکوردستان 
شک  به  ناوی بردوون به  ی تریش که و شارانه ئه و  موسری ناوبراو شاری  نووسه

  . زانت کوردستان ده باشووری  له
  
 دا اوهرچ سه و ت  بابهمان  ی ھه)126(  ڕه الپه  یی، له عاسی کاکه ر ھاشم  سهنوو  

له شاری موس  تی ڕۆژھهباشوورو باشووری   له  کانیش که که به شه: (نووسیوتی
ژین،  کان ده ییه کاکه -   وه کانه یارسانه  نه نیشت باجه ته  کوردستاندا به ڕاستی ناوه 

  ). یه وی دیملییان ھه له ئایینکی عه  شنه چه
سان شاری موس شارکی یی، دی عاسی کاکه ر ھاشم  سهبۆچوونی نوو  به  

شونی دانیشتنی   کات که ده  وه ناوبراو باسی ئه  ، چونکه باشووری کوردستانه
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 ڕاستی ناوه له   ه-شاری موس تی ڕۆژھهکان باشوورو باشووری  که به شه
کوردستان  باشووری  لهشارک   ناوبراو شاری موس به  واته کوردستاندا، که

  .    نت داده
  
 و ت  بابهمان  ی ھه)136(  ڕه الپه  دیسان لهیی،  عاسی کاکه ھاشم  ر سهنوو  

،  ی دانیشتوانی باشووری کوردستانه ک ئایینکی دیکه به شه: (نووسیوتی دا رچاوه سه
ھی  و تورکی  و بی  عارهی  مک ووشه یان که که زمانه و  کوردن ز گه ڕه  بهک  به شه

  ناوچه  لهزۆری  ، به لی تونده ئیمامی عه  وایان زۆر بهکان ب که به ، شه وه ی تکه دیکه
،  په ته ره ، قه روشه ده تی تایبه  بهژین  وا ده ینه ی نه ناوچه    ر به سهکانی  هرتی به ڕوه به

... کارز  و ک  به شهش،  لیه ، عه ، تۆبزاوه یراوه ش، ته ڕه ، مناره په ته زنه ، خه ربوغه باجه
  ). زار پتره ھه) 16(  یان له ژماره

  له  موس شارکه   پی وایهیی، بۆ جارکی تریش  اسی کاکهع ر ھاشم  سهنوو  
وا  ینه نه ی ناوچه به کان  که به ناوبراو شونی ژیانی شه  کوردستان، چونکه باشووری

کوردی و  شارکی به و شاری موس  ئه  واته بات، که کوردستان ناوده باشووری  له
  .   کات باسی ده  یه مشوه به  ، بۆیه نی داناوهکوردستا

  
نووسانی  نامهڕۆژ یاندنی ڕاگهکتیی  ندامی یه ئه ر و نووسهیی،  ھمی کاکه فه  
ذا لو قال الکورد باي باي عرب(ژر ناوی  له وتارکدا له لکترۆنی کوردستانی،  ئه دا )ما
دا )19.10.2006( وتی ڕکه ، ممه پنجشه ڕۆژیم،  ی خوی سیه)205(  له ژماره،  که

: ، نووسیوتی وه ته دا بوکراوه)کان نگه ده(ڕی  لکترۆنی ماپه ی ئه بوکراوه  له 
رمی  ندی فیدڕای ھه سه کان په نه گشت الیه  یه وانه له:  یه مه ئه  که  یه خاکی گرنگ ھه(

ی ناکۆکییان  اوچانهو ن ئه  ی که وه ب ئه ی ئستای، به و سنووره ن به کوردستان بکه
ک  یه شوه ھیچ به م  رکوک، به که تی تایبه  بهر کوردستان  سه  وه ڕته بگه  ره سه له

م  به. وت بیدۆڕنن و نایانه  بۆیان  لکی مژووییه ھه  مه ئه. ن ند ناکه سه په  وه کورد ئه
رز  و به وه پشه  ر دنهری ت سه چاره  وکاته کانی تر سووربوون، ئه نه ر ھاتوو الیه گه ئه
  ناوی کورده  ، ھاتنهو  موستی  ی دۆزی ویالیه وه ویش زیندووکردنه ، ئه وه کرنه ده

ه و  کات دهن قایل  ش زۆر الیه مه ڵ کۆماری تورکیادا، ئه گه بۆ کۆنفیدڕای له   ن
 نیتورکماستکاری  رھه به  نه و رکوک  کهری  سه ستکارانی تورکی بۆ خستنه رھه به
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و   ھۆی پیرۆز باییکردنی ئیسرائیل  بته ھا ده روه دت، ھه  نگیان لوه ناوخۆ ده
تا   وه هباکوور  له زاخۆ  لهرمی کۆنفیدڕای کوردستان  ھه  وکاته ئه. ریکاش مه ئه
  لهکو موس  تاوه  وه ته خۆرھه  لهورامان  ھه  ، له وه باشووره  لهسان  و جه دره به

   ). وه گرته ده  خۆرئاواوه
  له  ککه یی، شاری موس یه ھمی کاکه ر فه کانی نووسه بۆچوونه ی گوره به   

کو  ویش وه م ئه ، به)باشووری کوردستان(رمی کوردستان  ھه    ر به سه کانی شاره
  ی موس به وه ، داواکردنهو  کات دهباسی موس   وه رمه شه  تی کورد به رکردایه سه
  وه و باسی ئه ، ئه وه ستته به کوردستان ده رمی ر ھه سهرکوک بۆ  ی که هو ڕانه گه نه
ر کوردستان،  بۆ سه  وه ڕته رکوک بگه بوون که بی ئراق قایل نه ر عاره گه کات ئه ده
  .    وه پشه  ھاوکاری تورکیا بننه  یش به- تی موس باسی کوردستانییه  وکاته ئه
  
، )میدیا( ی ڕۆژنامهی )15(  ڕه الپه  یی، له ھیشام ئاکرهنووس،  نامهڕۆژ ر و نووسه  

 ناوی  به وتارکدا له   دا،)17.10.2006( وتی ڕکه ،ممه سشه ڕۆژی، )262(  ژماره
کانی کوردستان  شه رمی کوردستان لکترازاندنی زیاتری به ستووری ھه ی ده پۆژه(

دا باسی  ه ی مادهم  له: م دووه  ی ماده(: دا، نووسیوتی) وه کگرتنه و یه  ری روه یان دادپه
 پارزگای له ئراق،  –کوردستان (ت  ده و  کات دهسنووری باشووری کوردستان 

ی 1968و سنووری کارگیی پش سای   سنووری کارگیی ئستای  دھۆک، به
نگاڵ،  زاکانی ئاکرێ، شخان، شه قه ولر و ھهرکوک، سلمانی،  پارزگاکانی که

له ک  له و ئاسکی که  کانی زومار، باشیقه و ناحیه  قوش ره تلکف، قه ر، عفه هل ته
له سسان  ی جه و ناحیه دره به و قین  خانهزای  قه ر دوو ھهواو  ینه نه پارزگای 
د  دا باسی چه لره). ، پکدت)1968(کارگیی سای  سنووری  بهواسیت  پارزگای  ن

م  بت ئه ھیچ نه ر ھه وال و له جه و عدیه  سهک  ، وه کراوه ک نه یه شارۆچکه شار و
  ). ی شاری موس ره به
پی شاری  ری چه به  وه مه الی که یی، به نووس ھیشام ئاکره نامهڕۆژبۆچوونی   به  

  کات که ده  وه ناوبراو باسی ئه  کوردستان، چونکه باشووری  له  شکه موس به
، بۆ  کردووه کی نه یه شارۆچکه شار وند  تی چه رم باسی کوردستانییه ستووری ھه ده

  سته ری ده به  واته  دیجله ڕووباریتی  ناری خۆرھه که وال و له جه،  عدیه سه  نموونه
  . کوردستان خاکی  له  شکه به  پی شاری موس که چه
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 ری کوردستانی، له ھۆنه ر و نووسهنووس،  نامهڕۆژ، ڕۆشنبیرک  کۆمه 
، )ین که ریسوا ده) 140(ی  کردنی ماده جنه جبه  نگی له بده( ژر ناوی لهدا وازک بانگه 

، خۆ ربه سهنگی  ده( ڕی ماپه  لهدا )23.11.2006( وتی ڕکهی   ممه پنجشه ڕۆژیله 
وه)ئاژانسی نووچن کوردستان پارتی  و کتیی  یه: ( ، نووسراوه وه ته دا بوکرا

 کانی ناو موو پرسه ھه  و له رکوک نییه کی شاری که ۆ خهب  ڕکوپکیانکی  یه رنامه به
و زۆریتر  وانه ئه. ن که ئاشک لده  ی له هک ر یه ھهپارتی  و کتیی  یهرکوک،  شاری که

ری  واو داگیرکه تی ناڕه وه نی ده مه درژایی ته به  لک که ساتن بۆ گه مووی کاره ھه
 و  موسرکوک،  لی، که نده قین، مه خانه ی وه باتی خوناوی بۆ گانه ئراق، خه

کو  وه: ( دا ھاتووه یه وازه م بانگه ر له ھه).  ر کوردستان کردووه نگال بۆ سه شه
بی، خاکی  ئراقی عاره و کوردستان ی سنووری نوان باشووری  کشه  ئاشکرایه

 ی وه ر ئه به لهش  مه ئه.  ب بووه عاره کورد وی نوان  کی کشه ره سه و یی  بنچینه
مژوویی باشووری  سنووری  بهدان   یانویستووه ی نه وه له  غدا جگه به کانی ڕژمه

کانیان  سنووریه  کردنی ناوچهب عاره  بهوی  دابنن، ھه) تی موس ویالیه(کوردستان 
ی  کو ناوچه کانیان وه ، ناوچه یان گۆڕیووه و ناوچانه ، دیمۆگرافیای ئه وام داوه رده به
  مجۆره و به وه پاککردۆته کورد له   ورده ، خاکی کوردستانیان ورده ب ناساندووه رهعا

   ). روو فراوانکردووه و سه ره بیان به خاکی عاره
، شاری موس  نووسه نامهڕۆژ ر و نووسه، ڕۆشنبیر  ه و کۆمه بۆچوونی ئه  به  
  وان نووسیویانه ئه  چونکه کانی باشووری کوردستان، کراوهب عاره  به  شاره له   ککه یه
بات  ، کورد خه وه تی ئراقه وه زراندنی ده دامه ڕۆژیله ساڵ ) 85(ی  درژایی نزیکه به
، )قین خانه و نگال  شهرکوک،  موس، که(کانی  ی شاره وه ڕانه پناوی گه کات له ده
خاکی   لهشک  هب  ، به ناویان ھاتووه  ی تریش که و شارانه ئه و  موسوان  ئه  واته که

، باشووری کوردستان  ره نووسه  ه و کۆمه ھا ئه روه ھه. زانن ده کوردستانباشووری 
 و کوردستان باشووری   که  وان پیان وایه ئه  واته ن، که به موس ناوده تی ویالیه به 

  واته کسان بن، که یه و ک بن ر یه کسانن، مادامیش ھه یه و کن هر ی تی موس ھه ویالیه
   ر به سه، شارکی  موس بووه تی ویالیه    ر به سهشارکی   شاری موس که

      .    کوردستانیشه باشووری 
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ی )2353(  ، ژماره)بات خه( ی ڕۆژنامهی )11(  ڕه الپه  قادر خدر، له ینی ر ھه سهنوو  
له شاری موس   ت به باره سهدا، )13.12.2006( وتی ڕکه ،  ممه چوارشه ڕۆژی

م  له: (دا، نووسیوتی)ی سایکس پیکۆو کورد یماننامه په(ژر ناوی  له وتارکدا 
ھنی نه و به رمی کی فه یه شوه دا به یمانه په وتوو و  شکردنی وتانی ژرکه ی دابه خشه ن

وتنی  ژرکه  تی عوسمانی که وه کاتی ده له ت مومته تایبه ڕدا کشرا، به شه دۆڕاو له
ژر کانی  ناوچه و کوردستان   بهبوو ست  یوه ی په وه ئه. ن کراوبووڕوا شتکی چاوه

ھنی  په  عوسمانی به تی سه ده  ڕوسیای  وه ره زیری ده وه نوان له یمانکی ن
 پی به .  وه کالکرایه مۆرکراو یه ڕوسیاله نسا  ره ی باوزی فه)پالیولۆک(و )سازانۆف(

تاکو   وه بادینانه رووی سه  ر له کی کوردستان ھهی خا وره شکی گه به  یمانه م په ئه
،  وتووه که ڕوسیار  ت به ھهڕۆژکوردستانی   شکیش له به تورکیا و له ڕۆم  رزه ئه
خواروو و   ونه که ی ده و ناوچانه ئه کر و دیاربه  له  نساش بریتی بووه ره شی فه به

  وتۆته که  ش که شه و به ڵ ئه هگ ئاوادا لهڕۆژ  کر تا شاری سیواس له دیاربه رووی سه
رکوک، سلمانی،  که  له  بریتی بووه  م باشووری کوردستان که به. وتی سوریا

موس  تی ویالیه به کان  وایی عوسمانیه رمانه فه می رده سه له   موس که ولر و ھه
   ).خۆی تی سه ژر ده  ریتانیا خستیه ناسرابوو، به

کانی  گرنگه  شاره له   ککه قادر خدر، شاری موس یه ینی ر ھه سهبۆچوونی نوو  به  
شکردنی  دابه  ت به باره ری ناوبراو سه نووسه  کوردستان، چونکه باشووری ر به  سه

باشووری   کات که ده  وه ، باسی ئه)سایکس پیکۆ(ی  یماننامه په ی گوره به کوردستان 
تی موس ناسرابوو بریتی  ویالیه  به  هکاندا ک عوسمانییه می رده سه له کوردستان 

ر  و به )سلمانی و رکوک  کهولر،  ، ھه)دھۆک+وا ینه نه(موس ( کانی شاره  له  بووه
، و بت ر باشووری کوردستان  تی موس ھه ویالیه  کاتک که. وتبوو ریتانیا که به

ی شار  واته ، که اتووهناویان ھ دا وه ره سه له   پکبت که  و شارانه ش له که ته ویالیه
  .  هباشووری کوردستان    ر به سهموس شارکی 

  
وه ئیسماعیل حه     یس، له قی شاوه کانی ئیسماعیل حه مه رھه به و ژیاون یس،  قی شا

 و تواناترین به و ھزترین به: (تییس نووسیو دا شاوه که رتووکه ی په)27(  ڕه الپه
و تعاون   کوردستان تعالی(رزی کوردستان  ی به کۆمه  نه م کۆمه چاالکترینی ئه

  بوو، وه زراوی ھه کانی کوردستاندا دامه شه به موو ھه له   ه م کۆمه ئه  جمعیتی بوو، وه
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م  ئه  ی که وه ت به باره بوو، سه ھه  ه م کۆمه لقی ئه) 34(ی تورکیادا کوردستان  لهنیا  ته
رکوک،  سلمانی، که(  بوو که تانی باشوور ھهر کوردس سه ی له وره کارکی گه  ه کۆمه

ی  وه ره ده  یاندبۆوه نگی خۆی گه ده  ه م کۆمه ئه  ی که وه له  جگه  وه) موس ولر و ھه
  ).یدا کردبوو په ندی پوها ئیتای  نسا و ره فهریکاو  مه ئه ئینگلیز وڵ  گه له  کوردستان وه

قی  ر ئیسماعیل حه کانی نووسه بۆچوونه یپ به   وت که که رده دا بۆمان ده لره  
باشووری   وکات که ی ئه و چوار شاره له  ککه یس، شاری موس یه شاوه

رزی  ی به ه کۆمه( باسی  لهری ناوبراو  نووسه  ھنا، چونکه کوردستانیان پکده
ر  سه له  بووه ری زۆری ھه کاریگه  که ه کۆمه  کات که ده  وه دا، باسی ئه)کوردستان
وێ  ئه کانی شاره  لهکک  کو یه یشی وه-ناوی شاری موس و کوردستان باشووری 
  .  ناوبردووه

  
وه ئیسماعیل حه     یس، له قی شاوه کانی ئیسماعیل حه مه رھه به و ژیاون یس،  قی شا

  ه م کۆمه ئه: (نووسیوتی دا وه ره سه له ی ناوبراو  رچاوه ی سه)28-27(کانی  ڕه الپه
کتی  یه و ییخۆ ربه سهبۆ   که ی وه ر ئه به له) تان تعالی وتعاون جمعیتیکوردس(
  بوو وه ان ل ھهڕقیکان زۆر  کۆشا، ئینگلیزه تئه) خاکی پیرۆزی کوردستان(

  له تی تایبه  به  چۆکردنیان داوه قه و ھشتن  نهوی  ھه  ستابوون وه ی وهنگار ره به
   ).سلمانی و رکوک  کهولر  ی موس، ھه چهناو  له  واته) کوردستانی ئراق(

کو شارکی باشووری  یس، شاری موس وه قی شاوه ر ئیسماعیل حه نووسه  
رزی کوردستان،  ی به ه کۆمه باسی  لهر  نووسه  کات، چونکه یر ده کوردستان سه

  له  یان کردووه ه و کۆمه تی ئه کان زۆر دژایه ئینگلیزه  کات که ده  وه به  ئاماژه
ش  مه ئه. کوردستان باشووری  له) سلمانی و رکوک  کهولر،  موس، ھه( کانی شاره

  کانی تریش به شاره و  موسری ناوبراو شاری  نووسه  خات که رده مان بۆ ده وه ئه
  . زانت کوردستان ده  شک له به
  
وه ئیسماعیل حه     یس، له اوهقی ش کانی ئیسماعیل حه مه رھه به و ژیاون یس،  قی شا

شاری   ت به باره ، سهدا وه ره سه له ی ناوبراو  رچاوه ی سه)45- 44(کانی  ڕه الپه
تی موسو ر ئامانج سه گ له لی شان به عه دا،)1920(ی نیسانی )29(  له: (نووسیو 

  قوچگیری وه  وه  ی سیواس رۆکی کوردانی ناوچه کانی سه داخوازییه و یمان په
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فکی دوورو درژی بۆ ئه یز تهز ئالعه  رسیم وه ده ھۆی  به  مبۆل نارد وه سته لگرا
میاریی  ۆ پیاوهنردرا ب  لگرافه و ته ی ئه ونه) رزی کوردستان ی به کۆمه(   هڕا

کانی  بۆ باوزو کۆنسوخانه  وه وروپا ئهکانی  کگرتووه یه  ته وه ده و کان وره گه
  دا نووسرابوو که لگرافه و ته له  ، وه)مبول سته ئه( شاری  له وروپا ئهکانی  ته وه ده

و  ا ئهڕ و پرس ب   هو کوردهی  نوماینده) 72( ناوی  به  وه خۆیه مال پاشا له فا که مسته
یان یخۆ ربه سهو  وه گوایا کوردستان جیابوونه  که  ناردووه وروپا ئهی بۆ  یه بروسکه

ب   لی کورد وه رگرتنی گه نگ وه بده  م کاره ئه  وه  ستراوه به ھه  مه ئه  ناوت، وه
رۆکی کوردان  دا سه لگرافه و ته له  وه.  کانی کوردستان کراوه رۆکه ئاگاداری سه

ی کوردستان یخۆ ربه سهنگیری  ک الیه چه و خون ی کوردان به ئمه  کهبوو یاند ڕایگه
کر،  زیز، دیاربه ئالعه(  تانه م ویالیه له  بریتییه  کانی کوردستان که ته ین بۆ ویالیه که ئه
قزیل ( ڕووباریله تورکیا   کوردستان له  وه) سیواس و  رزڕۆم ئهتلیس، وان،  به

بۆ   کانی کوردن، وه تی موس دانیشتوانه تا ویالیه ھه  وه سیواسه شاری  له  )ئیرماق
 پاراستنیبۆ   ن وه که ی کوردستان داوای مژوویان ئه وه ژیانه و ئامانجی ژین

،  هڕاپۆرتم  ر ئه سه له  ن، وه خت بکه موو گیانیان به ھه  ن که خون ئاماده کانیان به مافه
  رسام بوون، وه و سه کر پاشا زۆر شپزه به ره کازیم قه  مال پاشا وه فا که مسته

  قاو پ تکچوون وه جارک شه  به  ره نقه ئه  له) بیوک ملت مجلس(مانی  رله په
نجامدا  ئه  له  فریای خۆی وه  وته ی تورکان که وه ڕانه گه ھه  د لهلی کور گه  وجۆره به

بۆ (و  وه کۆبوونه  وتنه رسیم که ده  ی قوچگیری وه ناوچه  لهرۆکی کوردان  سه
  ).کرد خۆیان ئاماده) شۆڕش

رۆکی  ر داخوازی سه سه له) گ لی شان به عه(  ی که یه و بروسکه ئه ی گوره به   
و،  ی ناردووهوروپا ئهتانی  وه کانی کوردستاندا بۆ ده ناوچه  هلشک  کوردانی به

خون داوای   و به  ک چه  کان به کورده  رۆکه سه  که  ی کردووه وه باسی ئه
و  له  ککه یش یه- تی موس ن، ویالیه که کانی کوردستان ده ته ی بۆ ویالیهیخۆ ربه سه

  رکرده سه  واته که. ن که یی بۆ دهخۆ ربه سهو داوای  ناوی ھاتووه  ی که تانه ویالیه
خاکی   ، به وه کانی تریشه شاره و  موس شاری به یان -تی موس کان، ویالیه کورده

   . زانیووه کوردستان    ر به سهشاری  کورد و
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 ڕۆژی، )2358(  بات، ژماره خه ی ڕۆژنامهی )6(  ڕه الپه  فور، له لی غه ر عه عومه  
ھاووتیانی (ژر ناوی  له وتارکدا له  دا،)18.12.2006(  تیو ڕکهی  ممه دووشه

می وتارکی  وه  دا، له)نائاسایی ڕوشونی و کوردستان   لهب  ری عاره نابه په
ی  سانه و که ئه: (دا نووسیوتی)یدی ھمي ھوه فه(نووسی شۆڤینیستی میسری  نامهڕۆژ

و ب   کی ئاسایی یه شوه کی کوردستان به خه و  رتی به ڕوه بهب  ده  کات پیان وایه
  که  هو  ڕووهو  ن له ب بکه رانی عاره نابه لشاوی په  رجک پشوازی له و مه  ھیچ کۆت

  له  رجه وا مه ، ئهئراق له   شکه کوردستانیش به و ئراقین ھاووتی  ی وه ر ئه به له
  لهبچن   هو  کوردستانهتری  انیک شاره  لهکورد   مان کاتدا پشیان ئاسایی ب که ھه

وانیش ھاووتی ئراقی  ی ئه ج بن، ئه نیشته  عقوبه به و  موسرکوک،  که کانی شاره
  ). ش شاری ئراقی نیین؟ و شارانه ئه و نین 

 کانی شاره  له  ککه فور، شاری موس یه لی غه ر عه ر عومه بۆچوونی نووسه  به  
کاندا باسی  به عاره  می شۆڤینیسته وه  ر له وسهنو  باشووری کوردستان، چونکه

  نه ووبکهڕ  وه تری ئراقه کانی شاره  لهب  زانن عاره ده وای ڕه  بهبۆ   کات که ده  وه ئه
وای  ناڕه  چی به دھۆک، که و سلمانی ولر،  ، ھه عقوبه رکوک، به کانی موس، که شاره

 و رکوک  کهکانی موس،  بۆ شاره  هو  تانهکوردستری  کانی شاره  لهکورد   زانن که ده
ری ناوبراو شاری موس،  نووسه  خات که رده مان بۆ ده وه ش ئه مه ئه. بچن  عقوبه به
چی  که: (نووست ده  زانت، کاتک که کوردستانی ده شاری به   عقوبه به و رکوک  که
کانی  بۆ شاره  هو  دستانهکورتری  کانی شاره  لهکورد  زانن وای ده ناڕه  کان به به ارهع

 ،ر  سهبۆچوونی نوو  ش به و سی شاره ئه  واته ، که)بچن  عقوبه به و رکوک  کهموس
  . شاری کوردستانین ر ھه
  
ی ئاوگۆستی )21(  ، ژماره) کۆنگره(ی گۆڤاری )4(  ڕه الپه  اجی، لهڕ  ر کاوه پارزه  
  به و  ڕاگواستن و و ی ز گه ڕهتاوانی پاکتاوکردنی (ژر ناوی  دا وتارکی له)2001(

دا )ھۆلۆکۆستی کورد و نفال  ئهو  تاوانی جینۆساید  به  دانه  ڕژه، د کردنب عاره
و  عاره به) اوانوێ ئ –نی ئاڤا (شاری درینی کوردان : (ت و، ده نووسیوه بکرا

   ).واو موس ینه نه  گۆڕییان به
جی، شاری موس شارکی اڕ  ر کاوه کانی پارزه بۆچوونه ی گوره به   

) موس(  و شاره ئه  کات که ده  وه ری ناوبراو باسی ئه نووسه  ، چونکه کوردستانییه
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کردنی کوردستاندا ب عاره بهی  نجامی پرۆسه ئه  و، له شارکی درینی کوردان بووه
گۆڕی   وه)نوێ ئاوا –نی ئاڤا (  یان له که ت ناوی درینی شاره نانه و، ته کراوهب عاره به

  ).   وا دواتر بۆ موس ینه نه(بۆ 
  
، )مژوودا  لهکوردی  ڕۆژی(رتووکی  ی په)339(  ڕه الپه  ردی، له مید گه حه  

ھۆی  کان بوو به ندی کورده به مه  تی موس، که ویالیه 16.12.1925: (نووسیوتی
ر خاکی  سه  ی خسته یه م ناوچه کان ئه وه ته ی نه ه ریتانیا، کۆمه گوشاری زیادی به

  ).ئراق
 و کوردبوون ،  ی پکردووه ردی ئاماژه مید گه ر حه نووسه دا وه ره سه له   ی که وه ئه  

وبراو  نووسه  نت، چونکه یه گه ی بوونی شاری موس دهیکوردستان  ک الیه له ری نا
اسی ب  وه تریشه کی الیه لهبات،  ندو خاکی کوردستان ناوده به مه  تی موس به ویالیه

ر ئراق،  سه  کان خرایه وه ته ی نه ه بیارکی کۆمه  تی موس به ویالیه  کات که ده  وه ئه
کوردستانی بوونی شاری   واوی به ڕی ته ر باوه نووسه  نت که یه گه ده  وه ش ئه مه ئه

کو  ندکی کوردی ناو ببات، بگومان موس وه به مه  به  ته ، مادام ویالیه یه موس ھه
ژر گوشاری  له  که ته ھا مادام ویالیه روه ، ھه شارکی کوردییه  که ته ختی ویالیه ایتهپ

  واته ، که وه تی ئراقه وه ر ده سه  کان خرابته وه ته ی نه ه بیارکی کۆمه  به ئینگلیز و
شکیش  به  نه و  ئراق به   بووه یان نهندی پوهتی موس پشتر ھیچ  ویالیه شار و

   .  وته  و له  ینهبوو
  
ی باشووری  باره له(رتووکی  ی په)18(  ڕه الپه  ھاباد کوردی، له ر مه نووسه  

. گرت رکوکیان کهن شاری  کان ده کورده  رگه پشمه: (، نووسیوتی) هو  کوردستانه
رکی  که کانی ئراقدا، قسه شاره ی زۆربه  له،  وامه رده ش بهتا ئستاڕو پکدادان  شه
کانی شاری  کییه ره سه  شه ی به زۆربه  که یاند ڕایگهکتیی نیشتمانیی کوردستان  یه
رکوک  که.  وامه رده ر به ڕیش ھه و شه وه کانه رگه ستی پشمه ده  وتۆته رکوک که که
 ڕووخا وموس، کاول واتا   کاوله  دیاره. (کوردستان باشووری  له  زنترین باژه مه
  ).ردستان ناژمرنکو  بوو، به خراپ یا
باشووری    وته که ده  ھاباد کوردی، شاری موس شارکه ر مه بۆچوونی نووسه  به  

  رگه ڕو پکدادانی ھزی پشمه شه باسی  لهری ناوبراو  نووسه  کوردستان، چونکه



1016    شاری موس  ییکوردستانتمژووی 

بۆچی   کات که ده  وه یی ئه ر گله ، نووسهدام سهتی  کانی حکومه ڵ ھزه گه له
و، باسی  ن که رکوک ده نیا باسی کوردستانی بوونی شاری که کورد تهتی  رکردایه سه
کوردستان ناژمرن؟   به  و شاره ئه و ن ردستانی بوونی شاری موس ناکهکو
ت شاری موس  تا سه سه  ھاباد کوردی، له ر مه نووسه  خات که رده ش بۆمان ده مه ئه

    . زانت باشووری کوردستان ده و  ییکورد شارکی به 
  
له رتووکی ناوبراو  ی په)152- 151(کانی  ڕه الپه  ھاباد کوردی، له ر مه نووسه  

  که  ئمه: (کانی کوردستاندا نووسیوتی کوردستانی بوونی شاره باسی  له، دا وه ره سه 
و   راج کانی قه پیته به  کشتوکاییه  ناوچه  لهی چ  ، ئه وه دنینه  ک نموونه رکوک وه که
کانی  شونه و نگال  شه و  موس  و کاوله  چوغ ره ی قه ین؟ ئه مامک بکه و شه هندناو که

ب دوژمنان  بیرکردب، ده یان له م شونانه ر کورد خۆیان ئه گه ین؟ ئه چ ل بکه  دیکه
   ).ب؟  وه سته ده چ پیالنکیان به

 وریباشو  له  ھاباد کوردی، دیسان موس شارکه ر مه بۆچوونی نووسه  به  
کوردبوون بیرکردنی  ر له مبه ھه  کانی خۆی له ترسییه ر مه نووسه  کوردستان، چونکه

) مامک و شه   ندناوه راج، که نگال، قه موس، شه(کانی  ی بوونی شارهیکوردستان و 
ڵ باسکردنی کوردستانی بوونی شاری  گه بت له ده   پی وایهو،   دات ده نیشان

  ی که شارۆچکانه شار وو  واوی ئه ته و  موسانی بوونی کوردست  رکوک، باس له که
  . بکرت  ناویان ھاتووه دا وه ره سه له 
  
له رتووکی ناوبراو  ی په)699- 698(کانی  ڕه الپه  ھاباد کوردی، له ر مه نووسه  

وتیدا وه ره سه  . ن به ریکا ناوده مه ری ئه نۆکه کان کورد به شیعه  به عاره: (، نووسی
چۆکردنی  قه و کوشتن   له  وه مانه درزه  ر له کانیشن ھه سوننه  به ی عارهرچ ھه

 شارکی له   انهڕۆژدا ب  گه تا ئستاشی له وه و، ئه کردووه کیان نه کورددا چ درخییه
و  زاران خزانی کوردیان له ھه  ئستاش به ، تاو ن که کورد ده  ک موس راوه وه

   ). ر کردووه ده ربه ی تری کوردستاندا ده ناوچه و شون یان  ده و  شاره
  وته که ده  ھاباد کوردی، شاری موس شارکه ر مه واوی نووسه بۆچوونی ته  به  

کانی  به لوستی عاره ھه باسی  لهری ناوبراو  نووسه  باشووری کوردستان، چونکه
  ی ئراق کورد به سوننه و شیعه  کات که ده  وه سی ئهکورددا، با  به ر رانبه به  ئراق له
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دان خزانی  و سه   یان ده  دا به وه پای ئه له  انهڕۆژ، و  ن به ناودهریکا  مه کرگیراوی ئه به
دا ده شاره و  موس شاری  لهکورد  . ن که ریان ده کوژن یان ده کانی تری کوردستان

به وردی شاری موس ھاباد ک ر مه نووسه  که    وه کاته ڕوون دهمان بۆ  وه ش ئه مه ئه
کانی  شاره و  موس شاری  لهو نووسیوتی  ئه  زانت، چونکه کوردستانی ده شارکی 

کی کوردستان  یه پارچه  ر به یش ھه- ناوبراو شاری موس  واته تری کوردستان، که
  .  کات باسی ده  یه مشوه به  زانت، بۆیه ده
  
ندامی  ، ئهو کوردستان رمی  تی ھه کومهح ڕۆشنبیریزیری  یی، وه دین کاکه که له فه  

، )بات خه( ی ڕۆژنامهی )3(  ڕه الپه  تی پارتی دیموکراتیی کوردستان، له رکردایه سه
ژر  دا، وتارکی له)22.1.2007(  وتی ڕکه، ممه دووشه ڕۆژیی )2386(  ژماره

و تیایدا  وه دا بوکردۆته)تی بوونی خۆیه پارچه راقی پارچه تورکیا مه(ردری  سه
تی  کو ھی ویالیه ، وه وه کاته ندێ دۆسی عوسمانی ده ھه  تازه به  تورکیا تازه: ( ھاتووه

تی  ویالیه  مافی به  که  نکه الیه  لی کوردستان تاکه گه  وه ئه داڕاستی له   موس که
ت ھه  وه ه- موسکه الیه  کورد تاکه. بووبه نی ویالیه خاوه  که  ننین کهبی ده.  تی موس  

م  ئاشتی له  تی بدات تا به نیا کورد یارمه ته  هنگ ڕه  وه بته رووت ده  ریکه تورکیا خه
   ).رباز ببت ده  یه مه ه نگوچه ته
رمی کوردستان، شاری موس  تی ھه حکومه ڕۆشنبیریزیری  بۆچوونی وه  به  

تی موس  و ویالیهری ناوبرا نووسه  باشووری کوردستان، چونکه  وته که ده  شارکه
ه یهو ویال نی ئه خاوه  کورد به و  کوردیتکی  ویالیه  به) باشووری کوردستان(   ت

به مافی   که   یه که ی ناوچه وه ته نه  لی کوردستان تاکه گه   پی وایهھا  روه زانت، ھه ده
  یین لهتی موس بریت کانی ویالیه شاره  شزانین که ده. بت ھه  وه ه-موس تی ویالیه 
 و ک  یه شوهموو  ھه  به  واته ، که) دیاله و سلمانی رکوک،  ولر، که موس، دھۆک، ھه(

  .زانت کوردستان ده  یی شاری موس به دین کاکه که له ر فه نووسه  وه که الیه ند چه  له
  
ی پارتی دیموکراتی )14(کارگی لقی  و  نووس نامهڕۆژموزینی،  عید مه سه  

دا )ئازادی دوای له کورد  و  موس(رتووکی  ی په)8(  ڕه الپه  لهکوردستان 
  خۆوه رکی فراوان به ی موس رووبه کانی پارزگه کوردنشینه  ره ڤه ده: (نووسیوتی

د  هڕاپرسیر  گه کوردن ئه  رژمری س ملیۆنی موس، زۆرینه سه  گرت، له ده کی ئازا
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وه  وێ له که رده ده بکرت، وا  و که  شارهپی  کوردن، الی چه  که که ی خهزیاتر  نی
 ی ڕگهدرژایی   به  وه هباکوور  لهکوردن،   که ئاوای شارهڕۆژ و ت  ھهڕۆژ باکوور و

 و ئزیدی و الن باجه و و کیکی ک  به شهتی  شیره کانی کوردنشینی عه دھۆک گونده
ک  به شهنشینی کانی کورد یش گونده- زی موس ی ڕگهبینرت،  مزوری ده و زدک

نگال کوردی  و شه ر عفه له ته ی ڕگهدرژایی   به ئاواشڕۆژ  لهو،   و گۆران  سارلی و 
نیا  کن ته به کوردی شه%) 100(  که  ی بازیوه بینرت، ناحیه ئزیدی ده و  ری رگه گه

کوردن %) 100(  ش که ڕه رده زای به ھا قه روه ، ھه موس دووره  ترک له کیلۆمه
دازه ئه  ، به ندی شاری موس دووره به مه  له تر همیلۆک) 32(  ولر و ھهی دووری  ن

.  ولر دووره ھه و دھۆک  له  تر همیلۆک) 160(ش  ڕه رده سیف، بۆ زانیاری زیاتر به مه
 و ئابووری بواری  له  متر نیه رکوک که کوردی که ی ژماره له  موس  لهی کورد  ژماره

پی شاری موس  ، الی چه متر نیه رکوک که که  موس له کانیش سروشتیه  سامانه
وهو  خاکی بادینانه  ی  ڕژهد و  کوردستانه رینه کورد و ندی پزۆر د و  موس

و، کورد بۆ  یان کردووه-ردانی موس سه  وه دوورو نزیکه  کان له کورده  میشه ھه
رانی  و نووسه ڕیده گه ی ، زۆرینه ک خونی رشتووه یه له جۆگه  و شاره ئه پاراستنی

  ).ن که دا ده که شاره له زمانی کوردی  کورد وبوونی  ھه  بیانیش داکۆکی له
 کوردستانتیی و  کوردتیی،  ی پکردووه موزینی ئاماژه عید مه ر سه ی نووسه وه ئه  

 زۆرتر له  کات که ده  وه ک ناوبراو باسی ئه هالی له  ینت، چونکه گه شاری موس ده
ۆ  وه باسی ئه  وه کی تریشه هالی له، و  کوردنی دانیشتوانی پارزگای موس  هنیو  مان ب

.  ی خاکی بادینانه وه درژ بووه و  کوردستانهپی شاری موس  الی چه  کات که ده
کان  موسمانه  به کانی میلیشیا عاره الماره په و ھرش   زانین که ده  وه مووشمان ئه ھه
،  وه شمشره ی ڕگهله ی ئایینی ئیسالم  وه بوبوونه و وتن  هرک ده دوای له ر  ھه
،  وتی ئابووری بووه ستکه و ده  کان به ناعاره  وه ته کردنی وتی نهب عاره  بهپناوی  له

دانیشتوانی  و  ییکوردکو شارکی  شاری موسیش وه  که  دا نییه وه گومانیش له
  .   سووتاندوونی  وه ته نه و خاک کردنی ب عاره  بهش پریشکی ئاگری  که کوردی شاره

  
 دوای له کورد  و  موس(کانی  رتووکه په  و گۆران له سره خه و موزینی عید مه سه  

کان،  لیلییه جه: (کانی ماه بنه دا باسی)موس پارزگای له کورد (و  )ئازادی
وات،  ی، ئاغهسار، جادر ھوان، بن ھیالل، جۆلبۆ، جومرد، قه لشه ساوی، ئه لحه ئه
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لی، ئال  به مۆ جه لی، حه حه چی، سابونچی، مه ری، چلمران، دیوه لعومه ، ئه شموله که
یان )ڕس و مودهشاد ڕهئال  زوانی ڕهجم جادر،  دۆ، نه فخون، قه سۆ، شۆشی، شه که

کردندا ب عاره  بهکانی  نجامی شاوه ئه  و، له موویان کورد بووینه ر ھه ھه  که  کردووه
  .  )کراونب ارهع به
بت یان  و ئیسالمدا ھه ب  عارهمژووی   له زایی شارهی  وه ئه   پم وایه  

کانی  دیاره  ئامانجه  کک له یه  دا نامنت که وه وه، گومانی له یانی خوندبته که همژوو
  ه، بگر کان بووه به ناعاره  وه ته نه و خاک کردنی ئاشکرای ب عاره بهئیسالم  و ب  عاره

ی  دا بت زۆربه گه ئستاشی له  بۆ نموونه.  موسمانیش بووینه  ی که وانه ته و نه به
جیھانی  و بی  عارهوتانی  و  ئراقکانی  ئیسالمییه  پارته و ب  عارهزۆری   ره ھه
و  ئه. نن داده ب عاره  بهن ن سه ڕهکوردی   که) کان ییه کاکه و ک  به شهکان،  ئزیدییه(

 مووی له ر ھه کان ھه بییه عاره  ئیسالمیه  وته هڕ کان و به عاره  ی شۆڤینیسته نهبۆچوونا
موو  و ھه کردنی ئهب عاره  بهئاخر .  بیدایه تی عاره شۆڤینییه ندی  وه رژه تی به خزمه 

) 24(یان  ژماره  ری که وروبه ده و  موسی دانیشتووی ناو شاری  کورده  ماه بنه
یاندب؟  شاری موس گه کوردستانتیی کورد و به ند زیانی  چه ت تاب ، ده یه ماه بنه

 ی به خانه  چته ده  کردنی دانیشتوانی کوردی موس کهب عاره به  دنیام که
    ر به سهکردنی شاری موسی ب عاره به  تری له وره کجار گه جینۆسایدکردن، زیانی یه

کانی  کردنی تاکهب عاره  بهزیانی م  رده ھه  ، چونکه یاندووه کوردستان گه خاکی
  به  باشه!  یه وه ته و نه کردنی خاکی ئهب عاره  بهزیانی   له  ک زۆرتره یه وه ته نه

 دان سه  بهیان  ژماره  ی دانیشتووی موس که کورده  ماه بنه) 24(و  کردنی ئهب عاره
رزگای موس؟ ئایا پا شار وکردنی ب عاره    ر به سه  کردۆته بت، کاری نه زار ده ھه

 له  گۆڕیوه ی نه که ی شارهیدیمۆگرافیای کورد و که  شاره کوردبوونییسیمای 
   ر؟    بی داگیرکه ی عاره وه ته ندی نه وه رژه به 

  
 کورد و مژووی  لهرکورتک  به(رتووکی  ی په)84(  ڕه الپه  موزینی، له عید مه سه  

  شاره  وی زۆریان داوه ی کورد ھهل زانی گه ناحه: (دا نووسیوتی)کوردستان
ی  خشه نه له  وه ب ئه شیان نه و توانایه ر ئه گه ن، ئه کورد خای بکه  کان له کوردنشینه

  ره ی ھه ی کرماشان زۆربه وره ن، شاری گه که کوردستانی دیار نه  جوگرافی به
  لهرکوک  که و  موسکوردستان ناژمردرێ،   چی به ی کوردن، که که که زۆری خه
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ر  تورکیاش ھه  ، له ڵ کراوه گه یان له ه ی کرماشان مامه شوه کوردستان، به باشووری
  ). ژماردن  کان موکی کورد نایته ، ھیچ شارکی کورده پرسه نه
کانی  شاره و بت  رده دهبۆچوونی خۆیمان بۆ    ڕاشکاوانهموزینی، زۆر  عید مه سه  

ک که کوردستان داده باشووری    ر به سهری شا دوو به رکوک  که و  موست، کاتن  
 رکوکیان به که و  موسکانی  شاره   کات که خۆمان ده  له و دوژمنان   یی له گله

 کۆچ کورد ودوژمنان داگیرکردنی خاکی   ، له ردی شاری کرماشان بردووه ده 
 می رخه مته ۆشمان کهخ  ، لهکورد وی  ملیانه رکردنی زۆره ده و  نڕاگوزاو   پکردن

    .   هو شاران یادکردنی ئه و له 
  
 730لیستی   نگ به هک د به کوردی شه( ژر ناوی لهوتارکدا   موزینی، له عید مه سه  
 وتی ڕکه، ممه سشه ڕۆژیی )گون(ی  گۆڤاری )566(  ژماره  له  دا، که)ن هد هد
 شاری  لهک  به شه  وه مانه در زه هل: (، نووسیوتی وه ته بوکراوه  دا)13.12.2005(

و   یان دروستکردب-س بن شاری موس م که که یه  یه وانه جن له موس نیشته
کی  یه وشه  ن که ی پده کان ئاماژه رچاوه سه  زۆر له  که) وادشر نه(ی  ناویان لنا قه

کان  ی بازرگانه وه ئهکیان دروستکرد بۆ  یه قه  دیجله ڕووباری تی ڕۆژھه  له،  میدییه
  ).ن و کاری بازرگانی بکه  ن تیدا پشوو بده

 کانی شاره  له  ککه موزینی، موس یه عید مه نووس سه نامهڕۆژبۆچوونی   به  
کی کورد  به شه  کات که مان بۆ ده وه ر باسی ئه نووسه  باشووری کوردستان، چونکه

  و ناویان ناوه ستکردووهیان درو-شاری موس  که  س بووینه مین که که یه
کورد   کاتک که.  ج بووینه دا نیشته و شاره و له )شر رده نیو ئه/وادشر نه(

دا  و شاره س له مین که که کو یه وانیش بووبن وه ر ئه ھه و بت ی دروستکرد که شاره
نی  سی خاوه وانیش زیاتر که و، له وانه ر ھی ئه ھه  که شاره  واته دانیشتبن، که

  ! ی نییه قینه هستڕا
  
  کی شیعه به موس کوردی شه  بۆ له( ژر ناوی لهوتارکدا   موزینی، له عید مه سه  
 وتی ڕکه، ممه پنجشه ڕۆژیی )گون(گۆڤاری  ی)592(  ژماره  له  دا، که)وژرتک ده
ری  رنووسه فارس جویجانی، سه: (، نووسیوتی وه ته بوکراوه  دا)29.6.2006(
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ی  وه ڕانه ر گه سه چاره  بۆچوونی من تاکه  به: ت ده) موصل الجدیدة( ی ڕۆژنامه
می ر ھه سهبۆ   ه- موسکوردستان ر.(   

  ، چونکه کانی فارس جویجانی، شاری موس شارکی کوردستانییه قسه ی گوره به   
  که  یه وه ی شاری موس ئه ر بۆ کشه سه چاره  تاکه  کات که ده  وه ناوبراو باسی ئه

نت  یه گه ده  وه ی ناوبراو ئه و بۆچوونه کوردستان، ئه رمی ر ھه سهبۆ   وه ڕندرته بگه
ر  کات بۆسه ی ده وه ڕانه داوای گه  کوردستانییه، بۆیه و  ییکوردموس شارکی   که

   . خاکی باشووری کوردستان
  
پی موس  ری چه به :ھیام یونس(ژر ناوی  کدا له یه دیمانه  موزینی، له عید مه سه  
نی  نجومه ندامی ئه ر ھیام یونس، ئه روه ڵ مافپه گه له)  باوی کوردستانه شکی دانه به

زگای موسینی ھه ڕۆژی، )2253(  ، ژماره)بات خه( ی ڕۆژنامه  له  دا که- پار ،
وه)1.9.2006( وتی ڕکه ی زیاتر وامان  وه ئه: (ت ، ھیام یونس ده وه ته دا بوکرا
پی  ی الی چهیت پداگرین، کوردستانییه) 140(ی  جکردنی ماده ر جبه سه کات له هلد

ھاووتی   ودوا به مه نابت چیتر له و نین زا ی دهکوردستان  به  ئمه  ، که شاری موسه
 و  بکرتم  راھه کاریان بۆ فه و ژیاون موو مافکی  بت ھه کو ده دوو بزانرن، به  پله

   ).چژی لببینن
  پی شاری موس که ری چه ر ھیام یونس، به روه کانی مافپه بۆچوونه ی گوره به   
و   کوردستان، چونکه  خاکی  له  بریتییه  ه- ی شاری موس که وره گه  شه به ناوبرا

  ، بهو بت  رده ده) موس(  و شاره ت به باره کانی خۆی سه بیرو بۆچوونه   ڕاشکاوانه
  . بات ناودهشکی کوردستانی  به

           
  بات، ژماره خه ی ڕۆژنامهی )11(  ڕه الپه  موزینی، له عید مه نووس سه نامهڕۆژ  
ردری  ژر سه دا، وتارکی له)25.1.2007( وتی ڕکه،  ممه پنجشه ڕۆژیی )2389(
  و وتاره دا، ئه)می جیھان که نگی یه جه  ر له باشووری کوردستان به وشی ڕه(

رزنجی،  فید به حمود حه شخ مه(رتووکی  ی په)69-60(کانی  ڕه الپه  له  نووسینکه
 ی ڕۆژنامه  له و  کوردیبۆ   گاوهر کی وه یه دا پوخته)یاتی لبه ئهحمان ساح  بدوله عه

  مه رده و سه موو باشووری کوردستان له ھه: (، نووسیوتی وه ناوبراودا بویکردۆته
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و )ولر ھه و سلمانی رکوک، موس، دھۆک،  که(ای ئستا پنج پارزگ  بریتی بوون له
   ).بوو زای ھه ندین قه ک چه ر پارزگایه ھه
ر  موزینی، نووسه عید مه نووس سه نامهڕۆژی  که نووسینه ی گوره به   
باشووری کوردستان   شارکی  یاتی، شاری موس به لبه حمان ساح ئه بدوله عه
ی  پارزگاکه پنج   له کک یه به  واوی ته به و پارزگای موس ناوبرا  نکه زانت، چو ده

  .  نت داده)  سلمانی و رکوک  کهولر،  موس، دھۆک، ھه(باشووری کوردستان 
  
یڤینکدا  ڤپه ھه  ل، له ی گه کانی کۆنگره یهندی پوهرپرسی  حمان چادرچی، به بدوله عه  
  ڕه الپه  و، له داوه  نجامی لیدا ئه گه دا له)19.1.2007/18(وی  شه  له  ھاوڕێ کاوه  که
دا )23.1.2007(  وتی ڕکه، ممه سشه ڕۆژیی )274(  میدیا، ژماره ی ڕۆژنامهی )9(

دا )گۆڕستانی سوپای تورکیا  ینه که باشووری کوردستان ده(ردری  ژر سه له
ه یه ده تورکیا: (ت ل ده ی گه ی کۆنگره رپرسه و به ، ئه وه ته بوکراوه   وت بچت

تورکیا   که  زانیاری زۆرمان الیه  دروست بکات، ئمه ئراقدا له   و ئاژاوه وه رکوکه که
م،  ربازی که کی سه یه که ند یه ڵ چه گه کات له ھرش ده  و تۆپخانه فۆکه  تا به ره سه
موو  ناو ھه تورکیا بهوا  ئه  تاوه ره سه  گیرا له نه  مه که  و ھرشه له   ڕگهر  گه م ئه به

   ). وه بته یش بوده- موس و رکوک  کهتا  باشوورو ھه
دی پوهرپرسی  کانی به بۆچوونه ی گوره به    حمان  بدوله ل، عه ی گه کانی کۆنگره یهن

  لهر  نکه نووسه کوردستان، چو باشووری  له  چادرچی، شاری موس شارکی گرنگه
  ی کردووه وه باشووری کوردستان، باسی ئه  ت به باره کانی تورکیادا سه نیازه باسی

به   یه واوی باشووری کوردستانی ھه داگیرکردنی ته و ھرش تورکیا نیازی   که
کانی  حمان چادرچی، شاره بدوله عه  واته که.  وه یشه- رکوک که و  موسکانی  شاره 

ک له به  رکوک به که و  موست خاکی کوردستان ده  شزان .   
   

 ڕۆژیی )1371(  ، ژماره)بات خه( ی ڕۆژنامهی )3(  ڕه الپه  ، له نه نگه زه بدول عه  
خاصة ة سریة موسوع( به ستنی پشتبه به دا، )25.2.2004( وتی ڕکه، ممه چوارشه

، وتارکی  وه ته دا بوکراوه)1949( سای  له  که ،)بالحزب الشیوعي العراقي السري
و   یمانی میللی مین په که یه  ر داواکاری کورد، له و به مه لهساڵ  57( ژر ناوی له

ای ڕا فیدد)فای بارزانی ال مسته مه(ی  ژر سایه پرۆگرامی پارتی دیموکراتی کورد، له
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،  نه نگه زه. ڕوو خاته یمانی میللی پارتی دیموکراتی کوردی ئراق ده قی په ده! ؟) بووه
و پرۆگرامی پارتی   یمانی میللی می په که یه خای له : ( کات که ده  وه باسی ئه

  تکی دیموکراسی له وه ستھنانی ده ده بۆ به - 1: دیموکراتی کوردی ئراق ھاتووه
 و سلمانی ولر،  ، ھه رکوک ، که لیواکانی موس  بریتی ب له  کوردستانی ئراقدا که

ین  که ده  مومکین ب کۆششکی دی  یه سیله موو وه و ھه   ڕامیاری ڕگای  بهقین  خانه
ی  به شوه  هو  کوردهتی  میلله ن الیه له   ته وه و ده رۆکی ئه رجک یاساو سه مه  به
ن  ھا نه روه ھه). بژردراو دابنین ھه  وه نگی نھنییه وخۆو ده هڕاستبژاردنی  ھه وشیروا

  ویش له ان، ئهکتیی نیشتمانیی کوردست مین، جگری پشووی سکرتری یه فا ئه مسته
 1958-1938ی کوردی وانی نامهڕۆژمژووی   ک له یه ڕه ند الپه چه(رتووکی  په

دا )2004م، باشووری سلمانی  که شی یه به-م رگی سیه به-وانیی نھنی نامهڕۆژ
   . مان شت کردووه ھه ی به ئاماژه

، بۆمانی  ی پکردووه ئاماژه  نه نگه زه بدول عهر  نووسه دا وه ره سه له   ی که وه ئه  
ولر،  ، ھه رکوک ، که موس(کانی  پارتی دیموکراتی کوردستان شاره  خات که رده ده

پارتی   زانت، چونکه باشووری کوردستان ده  ک له یه پارچه  به) قین خانه و سلمانی 
دا )و پرۆگرامی پارتی دیموکراتی کورد  یمانی میللی په(  دیموکراتی کوردستان له

  .     کو شارکی باشووری کوردستان کردووه ی شاری موس وهباس
  
وه کته مه –بی سیاسی  کته مه   پارتی دیموکراتی ی  وه و تۆژینه  ندیی دیراسات بی نا

وتی کوردستانی ئراق  نه(رتووکی  پهمی  شی دووه بهی )79(  ڕه الپه  کوردستان، له
پارتی ی یاداشت  له: (نووسیوتی، )کوردستان کورد ونووسی سیاسی  و چاره  وت نه

تی  رکردایه سه ش دا پشکه)28.10.1972( وتی ڕکه  له  که دیموکراتی کوردستان
  تی به کردنی سیاسه پراکتیزه : کرا ھاتووهبی سۆسیالستی  عسی عاره پارتی به

ی ڕبوون کان، دوای تپه و حزبییه کان  زگا حکومییه ن ده الیه بکردنی کوردستان له  عاره
 و دیاله رکوک،  که پارزگاکانی له تی  تایبه  ئادار، به وتنی ڕککهر  سه ند مانگک به چه
  کورد له نی سه ڕهکی  خه ی وه بۆ ئهیان کان هوام رده به  وه ، ھه)موس(وا  ینه نه

وبراودا پارزگا  له ت سه ده کانی نده م نوه رجه و سه وه نه کانی دووربخه ناوچه کانی نا
ئادار بوو  وتنی ڕککه  موویان دژ به ھه  مانه بت ئهعس  پارتی به ستی ده مووی له هھ
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کانی  بۆ شونه  هو  کوردهو  ب  عاره  کان به دانیشتوانی گونده ی وه ڕانه گه:  ده  که
   ). کات یی و پکدادانیش دروست ده کی ب متمانه ره پشوویان و ھۆکاری سه

  ی که و شارانه له  ککه موکراتی کوردستان، شاری موس یهبۆچوونی پارتی دی  به  
کردنی ب عاره بهباسی   وان له ئه  ناو سنووری باشووری کوردستان، چونکه  وته که ده

 ک یه به کوردستاندا، شاری موسکانی باشووری  کراوهب عاره به  شاره له  ک
  زانن، بۆیه کوردستانی ده شارکی به شاری موس   واته ن، که به کوردستان ناوده

  .   ن به ناوی ده  یه مشوه به
  
وه کته مه –بی سیاسی  کته مه   پارتی دیموکراتی ی  وه تۆژینه دیراسات وندیی  بی نا

وتی کوردستانی ئراق  نه(رتووکی  پهمی  شی دووه بهی )92(  ڕه الپه  کوردستان، له
زانینی  ند نه ھه به: (نووسیوتی دا،)کوردستان کورد ونووسی سیاسی  چاره و وت  نه

نووسی  بیاری چاره  ت به باره سه م که یهجیھانی ی نگ جه دوای له یی  وه ته نهری  فاکته
ئابووری  ری فاکته.  بووه  وه هوت سامانی نهھۆی  ش به مه کوردستانی باشوور، ئه

  ر تاکه گه ئه نرت، رکی گرنگ داده فاکته  به )باشووری کوردستان  وت له ونی نهبو(
  ). بت نه  وه هئراقزراوی  دامه  تازهی  واره قه  تی موس به لکاندنی ویالیهری  فاکته

، کوردستانی  ی پکردووه ئاماژه دا وه ره سه له ی پارتی دیموکراتی کوردستان  وه ئه  
بوونی   ن که که ده  وه وان باسی ئه ئه  دات، چونکه ده  وه سته ده بوونی شاری موس به

 تی وه ده به تی موس  ی، که ویالیه وه ھۆی ئه  کوردستاندا بووه باشووری  لهوت  نه
ۆ  وه ش ئه مه ئه. بلکنرت  وه)سرا به غدا و بهکانی  ته ویالیه(بی  ئراقی عاره مان ب

ک خاک  باشووری کوردستان دوو ناون بۆ یه و  موستی  ویالیه  خات که رده ده
-موس شاری به تی موس  کانی ویالیه واوی شاره ته  واته وابت کهکاردت، مادام  به

     .  کوردستانن باشووری    ر به سه، شاری  وه یشه
  
رتووکی  ی په)120- 119(کانی  ڕه الپه  د سابیر، له سعه ئه  سروه  دکتۆره  
-1914کوردستان من بدایة الحرب العالمیة االولی الی نھایة مشکلة الموصل (

 به و کان وه ریف پاشاو ھه کانی شه هچاالکیی  ت به باره سه: (دا نووسیوتی)1926
مسیۆ (  وت به دا چاوی که)6.2.1919( ڕۆژیله کوردی،  کاروباری رۆشی بۆ  په 

ت  باره دا کرد سه)نسۆ کلیمه(ڵ  گه و، گفتوگۆی له رۆکی کۆنگره ی سه)نسۆ جۆرج کلیمه
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رپووت،  تلیس، خه د، به کانی ئامه ناوچه  لهک  مییهئۆتۆنۆ  کانی کورد له داخوازییه  به
  ). ق و کۆیسنجه) ھا ڕه(  موس، ئورفه

ندان شاری  ریف پاشای خه د سابیر، شه سعه ئه  سروه  کانی دکتۆره قسه ی گوره به   
 ک یه به موست، بۆیه باشووری کوردستان داده کانی شاره  له کریف پاشای  شه  ن

شک  و، به  بت باشووری کوردستان دانه  شاری موس له  دووهندان داوای کر خه
  .   و وته بت له

  
ة (رتووکی  ی په)232(ڕه  الپه  د سابیر، له سعه ئه  سروه  دکتۆره   کوردستان من بدای

: دا نووسیوتی)1926- 1914الحرب العالمیة االولی الی نھایة مشکلة الموصل 
بوونی ھیچ  و، نه  کی خۆجیی رتییه به ڕوه ندنی بهزرا زووی دامه کان ئاره کورده(

بژاردنی شا  کاتی ھه تکا له  ربی به غدایان ده به  بی له میری عاره  ک به یهندی پوه
ر  کانی کوردی ھانده ناوچه  لهکان  هڕاپرسینجامی  کو شای ئراق، ئه ڵ وه یسه فه
 وت له ریتانی که نی به ست الیه ده  ریانخست که کان ده نجامه ش ئه وه بوون، ئه نه

   ).کانی تری کوردی ناوچه و  موسرکوک،  پارزگاکانی که 
  ییکوردد، شاری موس شارکی  سعه ئه  سروه  کانی دکتۆره بۆچوونه ی گوره به   
ۆ  یهڕاپرسی باسی  له  سروه  دکتۆره  ، چونکه کوردستانه باشووری    ر به سه و کان ب

کان  یهڕاپرسینجامی  ئه  کات که ده  وه شای ئراق، باسی ئه ڵ به یسه فه بژاردنی شا ھه
و  موس، کورکوک پارزگاکانی له ت  تایبه به  بووینه ر نه کانی کوردی ھانده ناوچه  له

کوردستانی   ی پکردووه ئاماژه  سروه  ی دکتۆره وه ئه. کانی تری کوردی ناوچه
و  ئه ک الیه له ر  نووسه  نت، چونکه یه گه دهواوی  ته  بوونی پارزگای موس به

پارزگای  ر دوو ھه  وه تریشه کی الیه لهو،   بات کوردی ناوده ی ناوچه به   ناوچانه
زگای کوردی داده  رکوک به که و  موست که پارت ده  ن) : زگاکانی لهپار 

ه  پارزگاکه دوو ر ھهو  ئه  واته ، که)کانی تری کوردی ناوچه و  موسرکوک،  که   ب
  . زانت کوردی ده پارزگای

  
رتووکی  ی په)305- 304(کانی  ڕه الپه  د سابیر، له سعه ئه  سروه  دکتۆره  
-1914کوردستان من بدایة الحرب العالمیة االولی الی نھایة مشکلة الموصل (

وژینه(  که کۆمیسیۆنه  ی که و کارانه له: (دا نووسیوتی)1926   له  وه کۆمیسیۆنی ت
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و   ست و ھه ت ئه تایبه بوو به  که کشه  ڕامیارینی  پدا الیه گرنگیی) ی موس کشه
  ، له که دوو وته  ک له یه  ریان بی بۆ لکاندنیان به دانیشتوان ده  ی که زووه ئاره

  که ر پرسیاره گه بوو ئه نگکی تری ده سه  تر که یالیستانهڕدا پرسیاری زۆرتر ڕاستی
وت؟  ییان ده وه ته ی نهخۆ ربه سهتی  وه زراندنی ده ، ئایا کورد دامه بوایه  یه وشوه به

 و به  که ؟ پرسیاره و دوو وته کک له ر یه سه  وت بخرنه یانه ڕاستی ده وان به یان ئه
موو  ی ھه وه پشه  له  بوایه ده  بوو که تر ده خوازانه  قینه هڕاستترو ڕاست  یه شوه
ی کورددا  وه ته بوونی نه ڕاستیی  قینه هڕاستڵ  گه و، زۆرتریش له کان بووایه ارهپرسی

کوردستان  کورد وی  سته جه  ت به باره دڵ سه  له  تی موس جگه ویالیه  گونجا، که ده
  ). شرکی تر نییه

د سابیر، شاری موس شارکی  سعه ئه  سروه  بۆچوونی دکتۆره ی گوره به   
تی موس  ویالیه  سروه  دکتۆره  باشووری کوردستان، چونکه  وته که ده کوردییه و

تی موس دی  ویالیه  کاتک که. نت کوردستان داده کورد وی  سته دڵ بۆ جه  به
موس، ( کانی شاره  به)  که ده(  که ته واوی ویالیه واته ته کوردستان بت، که کورد و

 کورد وی  سته جه  له  شکن به  ) الهدی و سلمانی رکوک،  ولر، که دھۆک، ھه
  .کوردستان

   
اغد دیموقراطي وحرمان الشعب حتی من (رتووکی  ی په)33(ڕه  الل، له الپه مام جه  

مدا  که ڕی جیھانی یه کاتی شه له: (نووسیوتی موس  ت به باره ، سهدا)حق الحلم؟
ر  سه ری له یسه ی قهوسیاڕ  نسا و ره فهریتانیا،  کانی به وره ره گه ووته داگیرکه

 ڕووی  کوردستانی باشوور که له. کھاتنتی عوسمانی پ شکردنی ئیمپراتۆریه دابه
ریتانیا،  ک به وت نه نسا که ره ر فه تی موس ناسرابوو به وه به ویالیه یهرت به ڕوه به
  ). وت ریتانیا که ر به غدا به تی  به و ویالیه  کوت دایشی گه  و له سرا تی به م ویالیه به
تی موس  ختی ویالیه پایته  الل، شاری موس که کانی مام جه بۆچوونه ی گوره به   

 و کوردستان ناوبراو باشووری   کوردستان، چونکه باشووری  له  شکه بوو به
 ک خاک بن بات، مادامیش یه ناودهکسان  یه  به و خاک  ک یه به ر  تی موس ھه ویالیه

باشووری   له  شارکیشه  واته تی موس بت، که شارکی ویالیهشاری موس  و
  .  کوردستان
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دا، )عراقحول القضیة الکوردیة في ال(رتووکی  ی په)16(ڕه  الل، له الپه مام جه  
ئراقی  تی وه ده به رچی باشووری کوردستان  به له و م چۆن به: (نوسیوتی

 کان یمانه ی نوان ھاوپه)مۆدرۆس(ستی  نی ئاگربهکاتی واژۆکرد لکنرا؟ له  وه بییه عاره
 ڕووی له ورمی  فه ی  شوه به  و تورکیای عوسمانی، باشووری کوردستان که 

تی  سه ی سنووری ده وه ره ده  تی موس ناسرابوو له ویالیه  وه به کارگییه
ی ر سنووری باشوور سه ریتانی له کانی به ھزه. ریتانی دابوو ربازی به سه

م  به. شاری موس  یشتبوونه گه و، نه  ستابوون ی کفری وه ناوچه  لهکوردستان 
  کانی خۆیدا که ھزه  رمانی به ست فه ئاگربه دوای له ریتانی  تی سوپای به رکردایه سه
رکوک، یان  کانی که ر شاره سه کانیان به ی ھزه وه و موس بخشن، ب ئه ره به

  ).خشنولردا ب سلمانی یان ھه
ی بوونی شاری موس یکوردستان و کوردبوون الل نووسیوتی،  ی مام جه وه ئه  
 تی موس به ویالیه و کوردستان باشووری  ک الیه له ناوبراو   نت، چونکه یه گه ده

  کات که ده  وه باسی ئه  وه تریشه کی الیه لهنت،  خاک داده ک یه به ر  و ھه  کسان یه 
ی کفری  ناوچه  لهکوردستان  باشووری  لهتادا  ره سه  انیا لهریت کانی به ھزه

 ولر و ھهرکوک،  و موس، که ره کانیان به ست ھزه م دوای ئاگربه و، به  ستابوون وه
 و سلمانی ولر،  رکوک، ھه کانی موس، که الل، شاره مام جه  واته که. سلمانی چوون

   .    زانت کوردستان ده  هشک ل به  به و  ییکورد شاری به کفری 
  
ری  یامی سه په  کوردستان، له  کتیی نیشتمانیی الل، سکرتری گشتی یه مام جه  

ه  پویسته: الل مام جه(ژر ناوی  له  ری کوردستان که ماوه دا بۆ جه)2005(سای   ب
  له  دا، که)لمنین نی داھاتوودا بسه نجومه ئه  بوونی کورد له  شداری چاالکانه به 

  دا له)3.1.2005( وتی ڕکه، ممه دووشه ڕۆژیی )3562(  کوردستانی نوێ ژماره
: ت دا ده)3(  ڕه الپه  الل له ڤاڵ مام جه ، ھه وه ته دا بوکراوه)3- 2(کانی  ڕه الپه

،  ، موس شارکی گرنگه وه ینه بده موس  لهئاوڕکیش   رکی تردا پویسته سه له(
 تی ڕۆژھه تی تایبه  بهژین،  تیدا ده  وه پکه  مژه  ب زۆر له هر عا کورد و  شارکه

  ).ی کوردستاندابوو ناوچه  لهی  که دنهن سه ڕه و په  شکی زۆری کورده به  موس که
باشووری   وته که ده  الل، شاری موس شارکه کانی مام جه قسه ی گوره به   

 کورد و  وه کۆنه  لهزۆر   کات که ده  وه ئه ناوبراو باسی  ک الیه له کوردستان، چونکه 
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الل باسی  ی مام جه وه زانین ئه مووشمان ده کدا ژیاون، ھه ڵ یه گه له  وه هک یه به ب  عاره
. دا دانیشتوون-موس شاری  له  وه ھزه و  داگیرکردن ی ڕگهله کان  به کات عاره ده
  کاته ده  پی شاری موس که ری چه به  وه مه الی که الل به مام جه  وه تریشه کی الیه له
و   نت داده کورد به ی  که ی دانیشتوانه ، زۆربه دیجله ڕووباریتی  ناری خۆرھه که

  . خاکی کوردستان  وته که ده  وایهپشی
  
  بین که وه رۆشی ئه زۆر په  بت ئمه ده: (ت دا ده)3(  ڕه الپه  ر له الل، ھه مام جه  
 موو ھه به کان  ست تیرۆریسته ده  وته ک موس بکه یه شوه یچھ به ھلین  نه

-ی موس وه ین بۆ ئه تی ئراق بکه و حکومه  یمانان ک ھاوکاری ھزی ھاوپه یه شوه
و   ئارام  و پارچه ر ئه سه  وه بت بخرته کان ده تیرۆریسته  له  وه یش پاکبکرته

  ).ئراقدا له   یه ھه  ی که ئاسایشه
 ناو به و په  پچ  کات باسکردنکی پ له باسی ده دا وه ره سه له الل  ی مام جه هو ئه  

ی بوونی شاری موس یو کوردستان  ر مانای کورد بوون م ھه ، به یه وه ترسه 
باشی   ، بهو  کات ده  و شاره باسی دواڕۆژی ئه  وه رۆشه په و به ئه  نت، چونکه یه گه ده
و   ئارام  و پارچه ر ئه و دواتریش بخرته سه وه ریستان پاکبکرتهتیرۆ  له  زانت که ده

و  ستی له به الل مه مام جه  زانین که مووشمان ده ، ھه یه ھه  ئراقدا  له  ی که ئاسایشه
نیا  ته موس  لهش  ھا نزیکترین ناوچه روه ، ھه رمی کوردستانه ھه  ئارامه  پارچه

نا  و په  پچ  و به وخۆ الل ناڕاسته وانین بین مام جهت ده  ، بۆیه رمی کوردستانه ھه
 کی به شاری موست باشووری کوردستان داده شارن         .  

  
ژر  لهکوردستان، له وتارکیدا   کتیی نیشتمانیی الل، سکرتری گشتی یه مام جه  

-3(کانی  ڕه الپه  له  دا که)علی الوحدة الوطنیة العراقیة  التطھیر العرقي ومخاطره( ناوی
-4(کانی  ڕه الپه  الل له ، مام جه وه ته دا بوکراوه)نفال ئه(ی گۆڤاری )5(  ی ژماره)10
باشووری   وه رجه ک مه کۆمه  کان، به وه ته ی نه ه کاتی خۆی کۆمه: (ت ده  دا)5

ری یاسایی کان میراتگ کگرتووه یه  وه ته ھا نه روه ھه. لکاند  وه ئراقه  کوردستانی به
ش  مه و کراون، ئه ی ئهست ڕاده که  کانه و بیاره  کان ننامه و به کانه وه ته ی نه ه کۆمه

 و کان ناو کاروباره  ست بخاته ده توانت کان ده کگرتووه یه  وه ته نه  که  یه وه مانای ئه
کانی  رجه هجکردنی م جبه و کانی نه به  ات بۆ رزگرتن لهتی ئراق ناچار بک حکومه
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تی ئراقی  ر ھاتوو حکومه گه ئه  یه وه ش مانای ئه مه ئه. لکاندنی باشووری کوردستان
ج  کانی جبه رجه مه  تکی ئراقی بت که ر حکومه کرد، ھه ج نه ی جبه رجانه و مه ئه
  ییه وه ته نونه  و بیاره ئه پی به   ی که و ئراقه تی ئه کیه یه  وازی ھنا له  کرد، واته نه

تیی  کیه ر یه سه سوورین له  ئمه  که  مان پویستهموو ر ھه سه له  بۆیه.  دروست بووه
رنا  گه واو یاسایین، ئه رجی ره مه  ین که ج بکه جبه  رجانه و مه نیشتمانیی ئراق، ئه

  وه ته نه  وه ڕنه بگه  ھزی جیاخوازانی کورد که  ین به ده ده ڕگا  وه خۆشحالییه  به  ئمه
ر  سه له  تی خاکی ئراق که کیه ی یه وه شاندنه وه کان بۆ داواکردنی ھه کگرتووه یه

لی  نووس بۆ گه داواکردنی مافی چاره و  ئراق  لکاندنی باشووری کوردستان به
داوای کۆتایی  ھنانی لکاندنی   ی سانه و که ین به بده  نوێ، یان ماوه له ر کورد سه

  ). ن که ئراق ده  س بهتی مو ویالیه
وه تا سه ، سه ی پکردووه ئاماژه دا وه ره سه له الل  مام جه  ی که وه ئه   ڕی  ت با
م  ، به وه هروونی دهو   ناو دڵ له  یه واوی شاری موس ھه ته کوردستانتیی  واوی به ته

و  بوونی ئهی کوردستان  به ر رانبه بهی خۆی  سته نه و ست و ھه ئه  ستایانه زۆر وه
کات  باسی لکاندنی باشووری کوردستان ده ک الیه له و  ئه  خات، چونکه رده ده  شاره

ی  ه ر کۆمه ھه  بوایه ده  رج که ک مه کۆمه  ویش به ، ئه وه بییه ئراقی عاره  به
الل  مام جه  وه تریشه کی الیه له.  جکردنی بکردنایه رشتی جبه رپه کان خۆی سه وه ته نه
ندین  چه  کراون، بۆیه ج نه ھیچی جبه  رجانه و مه ئه  که  یه ھه  وه واوی به ڕی ته اوهب

گرن  گوێ نه  کانی له ریش ئامۆژگارییه گه و ئه   تی ئراق داکات ئامۆژگاری حکومه
وه شه ڕه ندین ھه چه   یه وه ئه  ی داخه ی جگه وه م ئه ، به کردووه ئراق له ی  ی شاردرا
میارییه  نهڕکخستو  ربازی سه  و ھزه ڕای ئه ره بانی سه هتا  که   توانا ئابوورییه و  ڕا
ی خۆیدا  که و پارته   ھزو تواناکانی خۆی ڕگای وخۆو له هڕاستتی  یه ی ھه حه به زه
 وان له ونی ئه ر خۆی خه ھه  ھزی جیاخواز که ی ڕگهله کو  کان ناکات، به شه ڕه ھه

کات،  کانی ده شه ڕه بات ھه کان ناوده که نی چۆهو خه  تی کوردیدا به وه هراندنی دز دامه 
  تی موس به ھنانی لکاندنی ویالیه کۆتاییداوای   ی که سانه و که دات به ده   ڕگهیان 

  .    ن که ئراق ده
  
ژر  لهکوردستان، له وتارکیدا   کتیی نیشتمانیی الل، سکرتری گشتی یه مام جه  

-3(کانی  ڕه الپه  له  دا که)علی الوحدة الوطنیة العراقیة  التطھیر العرقي ومخاطره( یناو
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دا )10(  ڕه الپه  الل له ، مام جه وه ته دا بوکراوه)نفال ئه(ی گۆڤاری )5(  ژماره  ی)10
ر  سه بین له سوورده  ی، ئمه که نه ی ماف بۆ خاوه وه ڕانه شانی گه شانبه: (ت ده
ین  و پایان بده وه ینه کان دوورخه ترسییه وت مه مانه ده و  ئراقنیشتمانیی کتیی  یه

 ست کو ده روه ھه –تی جینۆسایدکردن  کانی سیاسه ترسییه مه نویاندا له ،  بۆ دواوه
ی  شیعه کورد وی نوان  و کینه  قڕو   ڕووی دوژمنکاری خستنه -کرد  نیشانمان

دواتر   تر، که کی الیه لهکانیان  وییه ری زه و داگیرکه  تورکمان  وه ک الیه له ب  ره عا
کلدو  کورد و و ب  عارهڕکردنی نوان  تا شه و ھه  و دوژمنکاری ھۆی ئاژاوه  بته ده

زراو بۆ داواکردنی  ترسی داواکاری کۆمیسیۆنی دامه مه تی تایبه  به  ئاشور وه
  له  ندین ساه چه  یه و کۆمیسیۆنه و ئهک روه ئراق، ھه  تی موس له ی ویالیه وه ڕاندنه گه

  تی موس له ی ویالیه ڕووی کشه کات بۆ خستنه کارده وروپا ئهو  سویسره
  ).کان کگرتووه یه  وه ته نه  ت له تایبه به  کان وه ییه وه ته نونه  وه کۆبوونه

  به  وه وونی ئهڕب م باوه ھه  کات، دووباره باسی ده دا وه ره سه له الل  ی مام جه وه ئه  
 روونی دهو   ناو دڵ یی له و شاردراوه  نھنی  ی بوونی شاری موس بهیکوردستان
بانی  تاه. یکات کانی ئراق ده شۆڤینییه  به عاره  و له یه شه ڕه م ھه ھا ھه روه خۆیدا، ھه

  ی پکردووه و ئاماژه ئه  ی که و کۆمیسیۆنه ئه ڕگای  نی ترو له الیه به  بارهدوو
کانی  مافه  ر دان به گه کات، ئه رستی ئراقی ده پهز گه ڕهتداری  سه ده  له  شه ڕه ھه
داوای   که کۆمیسیۆنه  وکاته تی ئراقدا، ئه وه ی ده چوارچوه  نن له ی کورددا نه وه ته نه
)  دیاله و سلمانی رکوک،  ولر، که موس، دھۆک، ھه(تی موس  ی ویالیه وه ڕانه گه
شی کوردستان،  باوه کورد وبۆ    وه دنیاییه  بهی موس بۆ ک؟  وه ڕانه گه! اتک ده
 شاری به تی موس  واوی ویالیه تهت  ئاسانی پمان ده  الل به مام جه  واته که

کن له به و  کوردننیشتمانی  و خاک   وه یشه- موسکوردستان  ش .  
  
ی )13(  ڕه الپه  قیب یوسف، له هبدول مژوونووسی کورد، عه و وارناس  شونه  
حدود کوردستان الجنوبیة تأریخیا وجغرافیا خالل الخمسة االف عام وما (رتووکی  په

مانا   تا به ی ئراق ھه زاراوه: (دا، نووسیوتی)ترتب علی إلحاقھا بالعراق
  له  هبریتیی  که) کوردستان  ت به باره سه(کان  نزمه  خاکه  له  شی جگه که وانییه زمانه

وهکانی  شه به ه  باشووری خاکی وتی ئراقی تازه و ڕاست  نا  دروستکراو، ب
  زنجیره  شی وتی بابل له که واتا جوگرافییه  ھا به روه گوترا، ھه ده  شونکی تر نه 



1031 شاری موس  ییکوردستانتمژووی                                                 

شاری   که  وه ناگرته)  زیره جه(ی  ھا ناوچه روه ڕی، ھه په ده مرین تنه چیاکانی حه
ته که یش ده- موسژ ده  له  ، که ناوی  وته سنووری تکریت درکو شاری  تاوه  وه ب

ان ڕۆژ  ک لهڕۆژکیش باشووری کوردستان  یه شوه ھیچ به ، )کر دیاربه(د  ئامه
   ).وه و جوگرافییه مژوویی  ڕووی  هئراق ل  له  بووه شک نه به
قیب  بدوله د عهمژوونووسی کور و وارناس  شونهکانی  بۆچوونه ی گوره به   

کوردستان،  باشووری  له  شک بووه به و  ییکوردیوسف، شاری موس شارکی 
 نیا له ئراق ته  کات که ده  وه باسی ئه ک الیه له مژوونووسی ناوبراو   چونکه

شکی  رگیز باشووری کوردستانیش به و، ھه  ھات باشووری ئراق پکده و ڕاست  ناوه 
 الی لهسنووری ئراق   کات که ده  وه باسی ئه  وه تریشه کی الیه له.  بووه ئراق نه
و، شاری   و تکریت کۆتاییان پ دت سوور چیاکانی کوه  زنجیره  له  وه باکووره
ک بووه یش به- موسراق نه ویش به ئه  که  زیره جه  له  شکی ئمووشمان  ، ھه بووه ش

 و  تکریتباکووری شاری   وته که هد تر کیلۆمه )245(شاری موس   زانین که ده
ه  که ده  یه) تحه فه(  نزیکترین شون که  لهترک  کیلۆمه )110(ی  ھا نزیکه روه ھه   وت

  .        سوور چیاکانی کوه  باکووری زنجیره
  
 دا وه ره سه له رتووکی ناوبراو  ی په)57(  ڕه الپه  قیب یوسف، له بدوله مامۆستا عه  

گشت  و رکوک  کهی  ناوچه  وێ که که رده بۆمان ده  یه مشوه به: (نووسیوتی
 نویاندا له  و کوردستان کانی باشووری  واوی ناوچه تا ته مرین ھه کانی حه شته ده

ک  یه شوه ھیچ به بوو،  خۆ ربه سه و تی وتی حۆری سه ژر ده  لهی موس ناوچه
وکاتیداو  له  بووه نه ئراق له وا  رمانه رخی فه تی وتی کیشی ھاوچه سه ژر ده له
  ).ئراق له   بووه شکیش نه رگیز به ھه
قیب یوسف، شاری موس  بدوله وارناس عه کانی شونه بۆچوونه ی گوره به   
ری  نووسه  کوردستان، چونکه  نو سنووری باشووری م شارک بووه له رده ھه

کانیش س  بات، حۆرییه حۆری ناوده تیو  لهشک  به  ی موس به ناوبراو ناوچه
  و زۆر له مۆ کوردستانی ئه  له  بووه تیان ھه وه زار ساڵ پش زایین ده ھه

له تی کیشی  وه میشدا ده رده مان سه ھه  نن، له یان دادهکورد به مژوونووسان 
     .   ته وه و ده هل  بووه شک نه ک به یه شوه ھیچ به م شاری موس  ، به بووه ھه ئراقدا 
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 دا وه ره سه له رتووکی ناوبراو  ی په)60(  ڕه الپه  قیب یوسف، له بدوله مامۆستا عه  
  ی که و ناوچانه تی ئاشووری ئه وایه رمانه ناوبردنی فه له نجامی ئه  له: (نووسیوتی

له و  ی میدیار وت سه  مرین ھاتنه و باکووری چیای حه  تی دیجله خۆرھه  وتنه که ده
  له) خسار ی ئه که(  رکوک که کو که وا، به ینه نه ولر و ھهرکوک،  ی که ناوچه نویاندا 

دانی شاری  بۆ ئابلوقه  وه ڕییه په  بۆ خۆرئاوای دیجله  ووه له) ز.پ 650( سای
م  هب. تی میدی وایه رمانه تی فه سه ژر ده  دا ھاته و ساه ر له ھه) ڕگات شه(ئاشوور 

باکووری   وته که ده  ی دیجلهخۆرئاوا  لهسنووری نوان دوو وتی میدیاو بابلی 
) تر کیلۆمه 90(ری دوو به ڕا  و نوان سامه د له ی بهنوان له سر،  بوخوز نه نه). د له به(

ڵ  گه بۆ فورات دروستکرد له  هو دیجله  له کی درژی  یه غدا شووره به باکووری  له
ی  شووره(  به  که  وه ری باکووره به  دا له که پش شووره  رک له نگه ی سهندن که ھه
 ھیچ  لهدا کۆتایی  له.  و دوو وته سنووری نوان ئه  ی ببته وه ناسرا بۆ ئه) ماد
له ) ئراقی(تی بابلی  وه تی ده سه ده  بدات که  وه به  مبینی ئاماژه کدا نه یه رچاوه سه

رکوک،  قین، که کانی خانه ناوچه  یشتبته تی ئاشووری گه وه ی دهناوبردن له دوای 
تی  وایه رمانه ژر فه  وتبوونه که ی وه ر ئه به لهی بادینان  واو ناوچه ینه ولر، نه ھه

   ).میدی
  له  ککه قیب یوسف، شاری موس یه بدوله وارناس عه بۆچوونی شونه  ی گوره به   

 باسی  لهوارناسی ناوبراو  شونه ک الیه له   دستان، چونکهباشووری کور کانی شاره
) ولر ھه و رکوک  کهموس، (کانی  تی میدیادا ناوی شاره وه کانی ده وتی شاره

 باسی  لهر  نووسه  وه تریشه کی الیه لهبات،  ناوده  ته وه و ده کو س شاری ئه وه
دا باسی ئه وه ده   ته وه و ده رگیز سنووری ئه ھه  هکات ک ده  وه تی بابلی ئراقی
، )ی بادینان ناوچه و قین  خانهرکوک،  ولر، که وا، ھه ینه نه(کانی  شاره  یشتۆته گه نه

و، سنووری  کاندا بووینه تی میدییه سه ژر ده م له رده ھه  و شارانه م ناوچه ئه  چونکه
کان  ڕا ئاشوورییه و سامه د له به نوان له   که) ی ماد شووره(  یش له-وتی بابل

ن  مووی ئاماژه ش ھه مانه ئه.  ھات کۆتایی پده  وه باکووره الی لهدروستیان کردبوو، 
ه   و شاره کی ئه یهندی پوهبوونی ھیچ  ، نهو  موسکوردستانی بوونی شاری   به ب

  .    وه هب عاره  به و  ئراق 
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 دا وه ره سه له رتووکی ناوبراو  ی په)65(  ڕه الپه  قیب یوسف، له بدوله مامۆستا عه  
جوگرافی  ڕووی  هئراق ل له   بووه شک نه ی موس ھیچ کاتک به ناوچه: (نووسیوتی

تی  وه وی یان ده مه تی ئه وه اشدین یان دهڕکانی  لیفه خه می رده سه له   مژوویی نه و 
  ). زیره ی جهرم ھه  له  شک بووه ی موس به کو ناوچه بباسی، به عه
،  باسی کردووه دا وه ره سه له قیب یوسف  بدوله وارناس عه ی شونه وه ئه  

 و مژوونووس   نت، چونکه یه گه ی بوونی شاری موس دهیکوردستان و کوردبوون 
بات، وتی  ناوده  زیره وتی جه  شک له به  وارناسی ناوبراو شاری موس به شونه

ان بی عاره  بهکان  ئیسالمه  به م عاره ، به ه)بۆتان(ی  که کوردییه  ناوه  ش که زیره جه
مکدا خاکی  رده سه و  کات ھیچ  لهو  خاکی کورد بووه و وت م  رده ، ھه کردووه

  .    بووه ب نه عاره
  
 دا وه ره سه له رتووکی ناوبراو  ی په)66(  ڕه الپه  قیب یوسف، له بدوله مامۆستا عه  

 مژووی به تی ئاشووری  وه ست بوونی ده یوه په و  ندی پوه: (نووسیوتی
،  وه ئراقه مژووی به ست بوونی  یوه په و  ندی پوه  له  کوردستان زۆرتر بووه

  بریتین له  ناو کوردستان که  ونه که کانی ده خته چوار پایته  خت له ھا س پایته روه ھه
  ). کوردستانی کۆن بوونه تانی وه ده ر به  سه  د کهو خۆرسابا )كالح(مرود  وا، نه ینه نه
 و کوردبوون   له  کات، جگه قیب یوسف باسی ده بدوله مژوونووس عه  ی که وه ئه  

ری  نووسه  نت، چونکه یه ناگه  ی بوونی شاری موس ھیچ شتکی کهیکوردستان
  تی ئاشووری له وه نی دهکا خته پایته  خت له س پایته  کات که ده  وه ناوبراو باسی ئه

،  بووینه) و خۆرساباد مرود وا، نه ینه نه(کانی  وانیش شاره ئه  که  کوردستان بووینه
  له کک یه به ) وا ینه نه(قیب یوسف، شاری موس  بدوله مامۆستا عه  واته که

  .  نت باشووری کوردستان داده کانی شاره
  
 دا وه ره سه له رتووکی ناوبراو  ی په)162(  ڕه پهال  قیب یوسف، له بدوله مامۆستا عه  

پتر   وه ئابوورییه ڕووی وخۆ له هڕاستکاندا  مه رده سه  موو ھه له موس : (نووسیوتی
ھا  روه ھه. ئراق له بی  عاره خاکی  بهی  وه سترانه به  وه له سترابووه کوردستان به  به

باکووری  ونه  که ده  کوردی که کانی ناوچه    هر ب سهکانی  مه رھه و به سته ره بازاڕکی که
 و ئامدی ین سوفنا، ئاکرێ، دھۆک، زاخۆ،  کانی عه ناوچه  لهبریتین   که  و شاره ئه
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باکووری   له  کوردی که  کانی مه رھه ڕای به ره سه  وه نگال، ئه ی شه ھا ناوچه روه ھه
د  له ئامه  وه مه له به ھۆی به  هو دیجله  ڕووباری ڕگای  له  هو  کوردستانه

  کانی کوردی که مه رھه ھا به روه موس، ھه ڕووباریھات بۆ  ده  وه ه)کر دیاربه (
 ر له تی دیجله به بازرگانی ووشکانی خۆرھه ڕگای  لهموس   یشته گه ده

و   ھۆی دانان داخست به ڕگای ر دوو ھه  تی ئراقی نوێ که وه زراندنی ده دامه 
   ).تورکیا و  ئراقسنووری نوان  دیاریکردنی

قیب یوسف، شاری موس  بدوله کانی مژوونووس مامۆستا عه بۆچوونه پی به   
دا باسی - شاری موس باسی  لهناوبراو   ، چونکه شارکی باشووری کوردستانه

  وه سترابووه بهکوردستان   موس پتر به  وه ئابوورییه ڕووی  لهتا  کات ھه ده  وه ئه
  له  شک بووه شاری موس به  نت که یه گه ده  وه ش ئه مه ، ئهئراق به  ک نه

هپتر    وه دنیاییه  به  وکاته ئه ئراق له   شک بووایه ر به گه گینا ئه کوردستان، ئه   ب
  . کوردستان  ک به نه  وه سترایه به ده  وه ئراقه

  
ژر  له  ی خۆیدا که رنامه ی ماسته)16(  ڕه الپه  ریم، له د که مه د محه مه ر محه عومه  

به داو، )م1932- 1918العراقي  –القضیة الکوردیة في الصراع البریطاني (ناوی 
کوردستان والحرکة القومیة (رتووکی  ی په)39-38(کانی  ڕه الپه  به ستنی پشتبه 

و  الل، سکرتری گشتی یه ی مام جه)الکوردیة کتیی نیشتمانیی کوردستان، ناوبرا
ڕاست  تی ناوه ۆرھهی پشتی خ کوردستان ببه: (ت الل ده مام جه  نووسیوتی که

چیاکانی   تی زنجیره خۆرھه باکووری  له، ھی سنووری کوردستان و ھن پکده
کانی خۆرئاوای ئرانی   ناوچه  یه مشوه و پشتکو، به ره به  وه بته شوڕده  وه ئاراراته

) ستی ئراق کوردستانی ژرده(ھا باشووری کوردستان  روه ھه،  وه گرته ئستا ده
 ڕووباریکو  ڕوات تاوه مرین ده شانی چیای حه شانبه  وه لییه نده مه  له  که  وه گرته ده

ڕوات،  ده  رونه نده سکه و پارزگای ئه ره به ڕاستھکی   به  ووه و له  بت ده  دیجله
ی  و لووتکه ره دواتریش به و  رزڕۆم ئهو  ره ان بهھی سنووری کوردست  وه وشه له

  ).  وه بته چیای ئارارات درژ ده
الل  مام جه  ی که و سنووره ئه ی گوره به  ر و نووسهی  یه و ئاماژه ئه پی به   
ناو سنووری باشووری کوردستان،   وته که ، شاری موس ده ستنیشانی کردووه ده

ستی  کوردستانی ژرده(وری باشووری کوردستان دیاریکردنی سنو  له  چونکه
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مرین  ڵ چیای حه گه ھنت له لی ده نده مه  له  که الل سنووره ، مام جه)ئراق
 به  وه وشه له و بت  ده  دیجله ڕووباریدواییدا   له  وه کاته درژی ده) سوور کوه(
و سنوور  ئه ی گوره ه ب. ڕوات ده  رونه نده سکه و پارزگای ئه ره به ڕاستھکی  

  . ناو کوردستان  وته که الل بۆ کوردستان، شاری موس ده ی مام جه کشانه
  
ه داو )القضیة الکوردیة(رتووکی  ی په)159(  ڕه الپه  ریم، له د که مه ر محه عومه   ب

کوردستان في سنوات الحرب العالمیة (  رتووکی ی په)331(  ڕه به الپه ستنی پشتبه 
  ناوی ناوچه: (دا نووسیوتی)د حمه ر ئه زھه مال مه دکتۆر که( نووسینی  له )االولی

ه پشکه  وه تی ئرانییه حکومه ن الیه له   که  دا ھاتووه و یاداشته کان له کوردییه   ش ب
  ، که وه ئرانه  کرد به کی فراوانی کوردی ده یه داوای لکاندنی ناوچه  کرابوو، که  کۆنگره
  موستا داوای شاری  ، ھه وه گرته کانی عوسمانی ده کوردییه  اوی ناوچهو ی ته نزیکه

و   ڕاستی  لهکانی ئرانی زۆر دووربوون  ی دوورتریشی کردبوو، داواکارییه ناوچه و
  ).خشاند ت چاویشی پدا نه نانه ته  کۆنگره  مای زانستی، بۆیه بنه
و،  کردووه ریم باسی د که مه ر محه هر عوم نووسه  ی که پکردنه  و ئاماژه ئه پی به   

ر، شاری  زھه مال مه مژوونووسی ناوداری کورد دکتۆر که  به ستنی پشت به به 
  که  ی کردووه وه مژوونووسی ناوبراو باسی ئه  چونکه ، موس شارکی کوردستانه

ی )پاریس ئاشتییی  کۆنگره(  ش به پشکه  ی خۆیدا که که یاداشتنامه  تی ئران له وه ده
دا له کی زۆری کوردی کردبوو  یه کردبوو، داوای ناوچه شاری موس، مادام  نویان
شارکی   به  و شاره مال ئه دکتۆر که  واته ی بت، کهیکی کورد یه شاری موس ناوچه

   .  کات باسی ده  یه مشوه به  زانت، بۆیه شکی کوردستان ده به و  کوردی
  
ی  تیکی خی جیۆپۆله بایه(رتووکی  ی په)22(  ڕه الپه  یب، لهزا تۆفیق تال دکتۆر جه  

رتووکی  ی په)17(  ڕه الپه  ھا له روه داو، ھه)رمی کوردستانی ئراق دانیشتوانی ھه
به  ستنی پشت به به   دا، وه)المقومات الجیوپولیتکیة لالمن القومي في أقلیم کوردستان(

 ست ی ده رباره ده( ژر ناوی لهندی،  قشبه مین نه دئه مه وتارکی دکتۆر ئازاد محه
موزی  ی ته)2(  ی ژماره)22(  ڕه الپه  له  ، که)کردنی سنووری کوردستان نیشان

د  وه ته دا بوکراوه)ی ستراتیجی وه ری لکۆینه نته گۆڤاری سه(ی )1994( ، دکتۆر ئازا
  ووه کاو له پدهست  ده  وه دره به شاری  لهسنووری کوردستانی ئراق : (نووسیوتی
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  دیجله له ڕوا تا  مرین ده نیشت چیای حه ته  به و بان  شاره و   لی نده مهو  ره سنوور به
ڕوا تا  نگال ده شه و  ل کحو مهنیشت چیای  ته  به  هو دیجله  ئاوایڕۆژله و  وه ڕته په ده
   ).سوریا –ر سنووری ئراق  سه  گاته ده
د   زا تۆفیق تالیب به دکتۆر جه  هی ک یه و ئاماژه ئه پی به    بۆچوونی دکتۆر ئازا
 باشووری  لهشک  به  تی، دکتۆر ئازاد شاری موس به ندی کردوویه قشبه نه

ری ناوبراو بۆ  نووسه  ی که و سنووره ئه ی گوره به   نت، چونکه کوردستان داده
وری کوردستان، ناو سنو  وته که ده واوی ته به ، شاری موس  کوردستانی کشاوه

له و  وه ڕته په ده  دیجله ڕووباریله   که سنووره  کات ده  وه باسی ئه  کاتک که
ر  به لهوه،  بته نگال درژ ده شه و  ل کحو مهڵ چیای  گه له  هڕووبارو  ئه ئاوایڕۆژ

  .   وه و سنووره باشووری ئه  وته که شاری موس ده ی وه ئه
     
ی  تیکی خی جیۆپۆله بایه(رتووکی  ی په)76(  ڕه الپه  لیب، لهزا تۆفیق تا دکتۆر جه  

ن به ھهوتارکی   به ستنی پشتبه به داو، )رمی کوردستانی ئراق دانیشتوانی ھه   ستوا
 لکاندنی  لهبی  زھه ی مه کشه ڕۆی(ژر ناوی  سابیر، له فیق ڕهمژوونووس  و

ی )2(  ن، ژماره ی گۆڤاری نۆژه)49(ڕه  هالپ  له  که)  وه ئراقه  بهو وکوردستانی خوار
حزبی  یاندنی ڕاگهندی  زگای ناوه ده کانی بوکراوه له   دا که)1992(سای 

ی  قینه هڕاستوکی  ریتانیا ھه به : (ت ، ده وه ته بوکراوه  تکشانی کوردستانه حمه زه
یمانی  ی، پاش په که تیژهداو سترا  وه به ره ی عائراق به ر وبۆ لکاندنی کوردستانی باشو

بوو ) کوردستانی باشوور(تی موس  کش کردنی ویالیه ی لۆزان، تکھه)1924(
تی  وه ی ده چوارچوه  ونه وت بکه کانی نه رچاوه مو سه ی ھه وه ڵ ئراقدا بۆ ئه گه له

   ). وه کراوی ئراقه  ماندته
  دواتر به). 1924(ک سای  نه  دا بووه)24.7.1923(  یمانی لۆزان له تا په ره سه  

کوردستان،  باشووری  له  زا تۆفیق تالیب، شاری موس شارکه بۆچوونی دکتۆر جه
به  و  بات ناودهتی موس  ویالیه  ری ناوبراو باشووری کوردستان به نووسه  چونکه

 تی موس ڵ ویالیه گه زانت، مادام باشووری کوردستان له کسانیان ده یه و خاک  ک یه 
ی - موس شاری به تی موس  کانی ویالیه واوی شاره ته  واته بن، که  مان خاک ر ھه ھه

  . یشن-، شاری باشووری کوردستان وه خته پایته
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رتووکی  بۆ په  ی که کییه و پشه ی ئه)4- 3(کانی  ڕه الپه  الم ناوخۆش، له سه  
مال  میم که دکتۆر( نووسینی  له) 1926-1918ی موس  له سه کرنۆلۆژیای مه(

تی  ندکی ویالیه به ک مه موس وه) 1539(سای : (ت دا نووسیوتی، ده) ئۆڤه
ی بۆ  که مژووه  کی عوسمانیدا که یه نامه گه به  ش له مه ، ئه بووه خۆ ربه سهعوسمانی 

دا  یه نامه گه و به ھا له روه ھه. وت که رده ده  وه ڕته گه ده) 1540-1539(سای 
وه  یه مشوه تی موس به ویالیه سنووری ، باکوور  لهکر  تی دیاربه ویالیه:  دیاریکرا

  له  تی ریقه ویالیه باشوور و  لهغدا  تی به ، ویالیهت خۆرھه  لهزوور  تی شاره ویالیه
  ).خۆرئاوا

الم ناوخۆش، شاری موس شارکی  ر سه ی نووسه که بۆچوونه ی گوره به   
تکی عوسمانی  ندی ویالیه به مه  به  که ر شاره نووسه  چونکه،  باشووری کوردستانه

  وه داگیرکردنه ی ڕگهله کان  عوسمانییه  زانین که کیشمان ده الیه موو بات، ھه ناوده
کان خۆیان  عوسمانییه ڕابردووشداله ، و گرت دا -تی موس ر ویالیه سه ستیان به ده
 ستنیشان کردنی ده  لهکوردستان، پاشان   انهنووسیوی  که ته ی ویالیه خشه ر نه سه له

،  دایه که ته ی سنووری ویالیه چوارچوه  تی موسدا، شاری موس له سنووری ویالیه
      .  غدا تی به ویالیه سنووری  لهک  نه
  
ی موس  له سه کرنۆلۆژیای مه(رتووکی  ی په)4(  ڕه الپه  الم ناوخۆش، له سه  
مال  پرۆفیسۆر دکتۆر میم که(مژوونووسی تورک  ینینووس  لهدا، )1918-1926(

  ڕه الپه) ئای ئیسالم(گۆڤاری   ی)3(و ) 2(کانی  به ژماره ستنی پشت به به و،  )ئۆڤه
 نووسینی  لهدا )الفیدرالیة االسالمیة ووحدة العراق(، ووتاری 1995ری  ، نۆڤمبه)22(
ر  لیوا، ھه س له تی بوو تی موس بری ویالیه 1879سای : (ت دا، ده)ھیوا(

  -: م جۆره ک پکھاتبوو، به زایه قه ند چه  لهکیش  لیوایه
1- لیوای موس :دی-موسسنجار- ئاکرێ-دھۆک-زاخۆ-ئام.  
 .کفری-ولر ھه- ڕانیه- کۆیه-ڕواندز- رکوک که: رکوک لیوای که -2
 ).جاف- شارباژ-بازیان-مید عمور حه مه- ر نبه عه گوڵ: لیوای سلمانی -3

کانی باشووری کوردستان یاخود  شاره رتی به ڕوه بهی  یه و پکھاته ئه ی ورهگ به   
ی  الم ناوخۆش ئاماژه ر سه نووسه  دا، که)1879( سای  لهتی موس  ویالیه

شاری موس بکات،  رتی به ڕوه بهی  یری پکھاته سه سک ر که ھه،  پکردووه
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شکی کوردستان  به و  ییکوردشارکی   هو شار ئه  کات که ده  وه به ست ر ھه سهک یه
 .  بووه

  
کرنۆلۆژیای (رتووکی  بۆ په  کهدا )5(  ڕه الپه   له  ی که کیه و پشه الم ناوخۆش، له سه  
دا ) مال ئۆڤه دکتۆر میم که( نووسینی  له دا،)1926-1918ی موس  له سه مه

رچی  ، ھه  بووهتی موس کوردستانی خواروو ناوی ویالیه: (ت دهنووسیوتی، 
 می رده سه له ناسراون،   سراوه به غدا و به تی ویالیه به وا  ، ئه بانیش بووه ره وتی عا

. وتی نوان دوو زێ میسۆپۆتامیا و  وا ئراق ناسرابوو به تی ئینگلیزیشدا ئه سه ده
  ).روو وترا مسیۆپۆتامیای سه تی موسیش پی ده ویالیه

  له  الم ناوخۆش، شاری موس شارکه ر سه نی نووسهکا بۆچوونه پی به   
ر  تی موس ھه ویالیه و کوردستان ر باشووری  نووسه  کوردستان، چونکه باشووری

تی  کانی ویالیه واوی شاره ته   واته نت، که ی جوگرافی داده ک ناوچه یه و خاک ک  یه  به
کانی باشووری کوردستانن مان شاره ر ھه ھه  موس.  

  
کرنۆلۆژیای (رتووکی  بۆ په  ی که کییه و پشه ی ئه)8(  ڕه الپه  م ناوخۆش، له ال سه  
دا ) مال ئۆڤه دکتۆر میم که( نووسینی  له) 1926- 1918ی موس  له سه مه

 کاتکدا له بۆچی   وه ینه که ده  و پرسیاره ئه  دا دووباره لره: (ت نووسیوتی، ده
رمانداری  فه  حمودی کرده شای ئراق، شخ مه بکا به ڵ یسه ی فه وه ئینگلیز پش ئه

  لهتی کوردی  وه بریتی ده  ، له وگ بۆوه ره سه  که پاشانیش دۆزه  له و کوردستان 
ی ئراق له شک  به  ب پرسی کوردان کرا به  ته و ویالیه زرێ، ئه موس دابمه تی ویالیه
  ).بی عاره

 کوردبوونیی و بوون ی ینووسیوتی، کوردستانالم ناوخۆش  ر سه ی نووسه وه ئه  
  کات که ده  وه ر باسی ئه نووسه ک الیه له   نت، چونکه یه گه شاری موس ده

 کی الیه لهو،  زراندایه موس دامه تی ویالیه  لهتکی کوردییان  وه ده  بوایه کان ده ئینگلیزه
تی موس  ی کوردان ویالیهخواست و پرس ب  به  کات که ده  وه باسی ئه  وه تریشه
ی بوونی یکوردستان و کوردبوون ک مانای ر دوو ھهش  مانه ر ئراق، ئه سه  خرایه
موس  تی ویالیه  لهتی کوردی  وه ده  بوایه ت ده ده  که  نن، چونکه یه گه ده  که شاره
،  هستانکورد    ر به سه و  کوردهخاکی   که ته خاکی ویالیه  ، مانای وایه زرایه دامه
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تی  کان ویالیه خواستی کورده و پرس ب   به  کات که ده  وه باسی ئه  کاتکیش که
 و خاک   که ته ویالیه  نت که یه گه ده  وه ش ئه مه ر ئراق، ئه سه  ته موس خراوه

  .  پرسی پ بکرایه  بوایه ده  بۆیه  نیشتمانی کورده
  
کرنۆلۆژیای (رتووکی  بۆ په  ی که کییه پشه و ی ئه)10(  ڕه الپه  م ناوخۆش، له ال سه  
دا ) مال ئۆڤه دکتۆر میم که( نووسینی  له دا،)1926-1918ی موس  له سه مه

کاندا  عوسمانییه می رده سه له وترێ ئراق،  ی ئستا پی ده وه ئه: (ت نووسیوتی، ده
غدا  تی به ویالیه، )باشووری کوردستان(تی موس  ت پکھاتبوو، ویالیه ویالیه س له 

  ).بوو)  بی شیعه تی عاره ویالیه(سرا  تی به و ویالیه )بی سونی تی عاره ویالیه(
  له  ککه الم ناوخۆش، شاری موس یه ر سه کانی نووسه بۆچوونه ی گوره به   

کات که  ده  وه باسی ئه ک الیه له   ر باشووری کوردستان، چونکه نووسه کانی شاره
دی پوهو ھیچ  بووه خۆ ربه سهجیاو  تی موس ویالیه   وه به عاره  به و  ئراق  کی به یهن

ه  و  بات ناودهموس  تی ویالیه به باشووری کوردستان   وه تریشه کی الیه له،  بووه نه ب
  واته ک خاک بن، که ر یه کیان ھهر دوو ھهزانت، مادامیش  کسانیان ده یه و خاک  ک یه 

دا له تی موس  یهکانی ویال واوی شاره ته    ر به سهشاری موس، شاری   نویان
   . یشن-کورساتان باشووری 

  
کرنۆلۆژیای (رتووکی  بۆ په  ی که کییه و پشه ی ئه)12(  ڕه الپه  م ناوخۆش، له ال سه  
دا ) مال ئۆڤه دکتۆر میم که( نووسینی  له دا،)1926-1918ی موس  له سه مه

 ڕووی  له  که  وه خوندرته ده  وه دا ئه یه ڕه ند الپه هو چ له: (ت نووسیوتی، ده
تی موس وتی درینی  گوت ویالیه کان پیان ده ی عوسمانییه وه ئه  وه مژووییه
  ویانداوه  ی مژوویی ھه گه ب به ی به هک ر یه ھهب  عاره و  تورک، و کوردانه 

   ).بگۆڕن  و شونه دیمۆگرافیای ئه
ه  کردنه ، ئاماژه باسی کردووه دا وه ره سه له الم ناوخۆش  سهر  سهی نوو وه ئه     ب

ری  نووسه ک الیه له   شاری موس، چونکه کوردبوونیی و بوون ی یکوردستان
 کی الیه له،  یان داوه-تی موس ناوبراو باسی شواندنی باری دیمۆگرافیای ویالیه

  کاتک که. نت کوردان داده وتی به تی موس  واوی ویالیه ر ته نووسه  وه تریشه
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  که ته ختی ویه پاتیه  دا نامنت که وه وتی کوردان بت، گومانیش له  که ته ویالیه
)تی  ئه) شاری موسکه به و کوردان ویش وکوردستان خاکی  له  ش.  
       
تی  الیهکانی لکاندنی وی ھۆکاره(رتووکی  ی په)78(  ڕه الپه  الم ناوخۆش، له سه   

 راقی به موسوه بییه عاره ئ (ت به باره ، سهدا  تی شاری موسنووسیو) : له
  ش بووه کانیش کوردستانی باشوور دووبه رمانداری عوسمانییه فه می رده سه 

 ر دوو ھه) 1879( سای  لهپاشان  له  زوور بووه شاره تی ویالیه    ر به سهندکیش  ھه
   ).تی موس ویالیه  شک له به  ش کران به به
الم ناوخۆش، شاری موس شارکی باشووری  سهر  نووسه کانی بۆچوونه  به  

له   که باشووری کوردستان  ی کردووه وه ر باسی ئه نووسه  ، چونکه کوردستانه
داو  عوسمانییه می رده سه  شکی  ، به ش بووه دا کوردستان دووبه)1879( سای  لهکان

تی موس  ر ویالیه سه ی تریشی له که شه و به زوور بووه شاره تی ویالیه    ر به سه
 ر دوو ھهخات که  رده ، بۆمانی ده ی پکردووه ر ئاماژه نووسه  ی که وه ئه.  بووه

شاری   واته ر کوردستان بووینه، که ھه  زوورو موس کانی شاره ته که ویالیه شه به
       . کوردستان باشووری  له  موس شارکه

  
تی  کانی لکاندنی ویالیه ھۆکاره(رتووکی  ی په)81(  ڕه الپه  الم ناوخۆش، له سه  

 راقی به موسوه بییه عاره ئ (تیدا نووسیو) : ی  وه ته نه ر دوو ھهگیانی فراوانخوازی
بی  عارهرستی  په وه ته ی بیری نه وه ئه میکحو  ھا به روه ھه ک الیه له ب  ره عا و  تورک

لیستییانه گی کی دوو رهتورکی بیر و  وای لکردوون   و دوو ھۆکاره یه، ئه و ئیمپریا
  ).ملمالن  ونه ک بکه ڵ یه گه ده –تی موس  ویالیه –ر وتی کوردان  سه له
  الم ناوخۆش، دیسان شاری موس شارکه ر سه کانی نووسه بۆچوونه  ی گوره به   
 و فراوانخوازی او باسی گیانی ری ناوبر نووسه  کوردستان، چونکه باشووری  له

  وه ته و دوو نه وای له  کات که ب ده عاره و  تورککانی  وه ته ی نه بیری ئیمپریالیستییانه
کتر، مادام  ملمالنی یه  ونه بکه) تی موس ویالیه(ر وتی کوردان  سه له  کردووه
ش  که ته ختی ویالیه یتهپا  واته بات، که کوردان ناوده وتی به تی موس  ر ویالیه نووسه

  . خاکی کوردستان و کوردان  وتی  له  شکه به  ه-شاری موس  که
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دراسة سیاسیة حول (رتووکی  ی په)14- 13(  کانی ڕه الپه  الم ناوخۆش، له سه  
دۆزی   که وه لکۆینه مدا شه شه شی به  له: (دا، نووسیوتی))إحتالل وتقسیم کوردستان

وت،  کانی نه خۆو، ھۆکاره  گرته بی ده ی عارهئراق به تی موس  لکاندنی ویالیه
  لهکیان بینی  ره سه ڕۆی  و ھۆکارانه چۆن ئه  ئایینزایی و جیۆپۆلیتیکی ی  شونگه
  ). وه ئراقه  بهی کوردستان  شه و به ئه لکاندنی

  وه کانییه شاره واوی ته به تی موس  الم ناوخۆش، ویالیه ر سه بۆچوونی نووسه  به  
  کوردستان، چونکه  شکن له به)  دیاله و سلمانی رکوک،  ولر، که موس، دھۆک، ھه(

  وه تی موس، باسی ئه کانی لکاندنی ویالیه ھۆکاره باسی  لهری ناوبراو  نووسه
  واته ، که وه ئراقه  بهی کوردستان  شه و به ھۆکاری لکاندنی ئه  وت بۆته نه  کات که ده

  .     نت شکی کوردستان داده به  تی موس به واوی ویالیه ته ر نووسه
  
کان  ئینگلیزه: (ت ی پشوو، ده رچاوه مان سه ی ھه)71(  ڕه الپه  الم ناوخۆش، له سه  
سان (ی  کۆنگره  له  دیبلۆماسییانه کی هڕگای  بهستھنا  ده کانی خۆیان به ندییه وه رژه به

کوردستانی (تی موس  ر ویالیه سه واویان به زابوونی ته  ، به)1920( سای  له) ڕیمۆ
  ).نسا ره فه  بۆ خۆیان له  و وته رگرتنی ئه و وه)باشوور

تی  واوی ویالیه ته و  موسالم ناوخۆش، شاری  ر سه بۆچوونی نووسه ی گوره به   
ک  یه و ک خا ک یه به تی موس  ر ویالیه نووسه  کوردستان، چونکه  له  شکن موس به

  کاتکیش که. دستانڵ باشووری کور گه زانت له کسان ده یه  به و جوگرافی ی  ناوچه
 تی ویالیه    ر به سهکو شارکی  شاری موس وه  واته کسان بن، که یه و ک خاک بن یه

  .   یشه-کوردستان باشووری    ر به سهموس، شارکی 
  
: ، نووسیوتیدا وه ره سه له رتووکی ناوبراو  ی په)129(  ڕه الپه  الم ناوخۆش، له سه  
داتی ئینگلیزی، ئه  وتبوونه که  ی که بانه و عاره ی ئه رباره م ده به( سان  وان ھه ژر مان

کو پارتی نیشتمانیی ئراقی، پارتی  روه ھه  ڕامیاریندین پارتی  زراندنی چه دامه  به
 و نیشتمانیی تی  ل، پاری برایه تی گهوتووخواز، پار ، پارتی پشکهست ربه سهئراقی 

مارگیری  ی ده ر بنچینه سه له  و پارتانه زراندنی ئه ھۆی دامه به  وه. ھالی ی ئه ه کۆمه
تی  دۆزی لکاندنی ویالیه  یانوانییه ده  و چاوه موویان به ھه  وانه بی، ئه یی عاره وه ته نه
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ی  زۆره به  داباوه  شه و به وان ئه ئه ی وه ر ئه به لهکی ئاسایی،  یه ک کشه روه موس ھه
   ).زانی ری خاکی ئراق ده واوکه ته شکی به به کوردستانیان، 

 باشووری  له  الم ناوخۆش، شاری موس شارکه ر سه بۆچوونی نووسه  به  
بی  کانی عاره رسته پهز گه ڕه  پارته  کات که ده  وه ر باسی ئه نووسه  کوردستان، چونکه

یان - تی موس ی لکاندنی ویالیه یری کشه کی ئاسایی سه یه کو کشه راق وهئ  له
تی  ویالیه(ی کوردستان  شه و به کان ئه به عاره ی وه ر ئه به لهویش  کرد، ئه ده

ک  به  یان به)موسراق ده و ب  عاره خاکی  لهشه دانانی ویالیه. زانی ئ   تی موس ب
 و بوون ، کوردستانی  وه ه- الم ناوخۆش ر سه نووسه ن الیه له کوردستان   شک له به

  .   نت یه گه ده  که ته واوی ویالیه ته و  موسشاری  کوردبوونیی
  
 ڕۆژیی )207(  ی ژماره)3(ڕه  الپه  له  که وتارکیدا  لهالم ناوخۆش،  سه  

دا )ن؟ک  سوننه(ژر ناوی  دا له)میدیا( ی ڕۆژنامه  ی)6.9.2005( وتی ڕکه، ممه سشه
  لهعوسمانیدا، ئراقی ئستا بریتی بوو  می رده سه له : (، نووسیوتی وه ته بوکراوه

.  بی شیعه ره عه –سرا تی به ویالیه و  سوننه –غدا تی به ویالیه) کورد(موس  تی ویالیه
ر ئاستی  سه و له زیاتره کورد له ب  عاره  ی ڕژهتنیکی،  ر ئاستی ئه سه بگومان له

بیش  زراندنی ئراقی عاره زیاتر بوون، دامه  سوننه بی عاره  له  بی شیعه ره یش عا تایفه
  لهکو  نداو به که  ر له ک ھه چوو، نه رده ی ل ده تی موس ئراقکی شیعه ب ویالیه

دییه وه رژه به پاراستنیناوینیش، جا بۆ  تی ڕۆژھه ڕی  کانی شه وته سکه و ده  کانی ن
  نا که نه - )عصبة االمم(کان  وه ته ی نه ه کۆمه–بیاری   تا دانی به ھه جیھانی، ئینگلیز

  لهکو  به  وه ییهز گه ڕه ڕووی  ر له ک ھه تی موس نه الیهن وی ده  وه دان به ئاشکرا  به
ۆ .  ی تر جودایه که ته یالیه و ر دوو ھه  له  وه شهیشناسی که و جوگرافی  ڕووی جا ب

  تی موسی خسته ، ئینگلیز ویالیه وه م بکاته دا که که ناوچه  له  شیعه ی شه ڕه ی ھه وه ئه
زۆری   ره ی ھه زۆربه  ش کورد، که یه م شوه ، به ی دیکه که ته ویالیه ر دوو ر ھه سه

  ). شیعه  به ر رانبه بهنگک  پارسه  بن بوون به زھه مه  شافیعی سوننه
 دا وه ره سه له الم ناوخۆش  ر سه نووسه  ی که پکردنه  و ئاماژه ئه ی گوره به   

کوردستان،  باشووری  له  شکه به و  ییکوردنووسیوتی، شاری موس شارکی 
  که ته بات، مادام ویالیه کوردی ناوده تکی ویالیه به تی موس  ر ویالیه نووسه  چونکه
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-موس شاری به  ته و ویالیه کانی ئه واوی شاره ته  واته تکی کوردی بت، که ویالیه
  .   کوردستان خاکی  لهشکن  به و  کوردینشاری    وه یشه

  
رۆکی پارتی دیموکراتی  سه و کوردستان رمی  رۆکی ھه سعود بارزانی، سه مه  

البارزانی والحرکه (رتووکی  می په شی سیه ی به)85-84(  ڕه الپه  کوردستان، له
  کانی شۆڕشی کوردستان که داواکارییه  لهک  یه: (دا، نووسیوتی)التحرریه الکوردیه

ۆ  حکومه  ی که لییه و شانده گه ش به دا پشکه1963ی ئازاری )5(  له تی ئراق ب
 -ل  ی گه ره به(  شبیبی، له زا ڕهد  مه محه(  کوردستانی ناردبوو و پکھاتبوون له

، حوسن )ستقاللحزب اال -ی یخۆ ربه سهپارتی (  ڕائی، له ، فائق سامه)الجبھة الشعبیة
ڵ  یسه ، فه)الحزب الوطني الدیمقراطي -پارتی نیشتمانیی دیموکراتی (  میل، له جه
، دکتۆر )مکحزب البعث الحا –تدار  سه عسی ده پارتی به(  ران، له یزه بیب خه حه
د  حمه ید ئه و زه)القومیین العرب –کان  به عاره  ناسیۆنالیسته(  زیز دوری، له بدولعه عه

له   ، دیاریکردنی سنووری کوردستان بوو که)تی کوردی ناسراو سایه مان، کهعوس
  وه باکوره له : کوردستان سنووری -2(کات  باسی ده  یه م شوه دوودا به خای 

  ).مرین باشووریش چیای حه سوریا وئاوا ڕۆژت ئران،  ھهڕۆژتورکیا، 
  وکاتی کوردستان، کانی شۆڕشی ئه داواکارییه و بارزانی کانی  بۆچوونه ی گوره به   

ناو سنووری باشووری   وته که ده واوی ته به ک  کو پارزگایه شاری موس وه
سنووری کوردستان   کات تی کورد داوا ده رکردایه کاتک که سه  چونکه  کوردستان،

   شک له موس به به  که  وه ھیچ گومانک ناھلته  وه سوریا بت، ئه  ئاواوهڕۆژله 
وه   .  کوردستان دانرا

  
یان  خۆ ربه سهتکی کوردی  وه ده(رتووکی  ی په)32(  ڕه الپه  رمیانی، له ئاسۆ گه  

  له  وکاته ، ئه کی کوردن یه کان تیره یووبییه ئه: (نووست دا ده)سیستمکی فیدرالی؟
و  ارانی ئهناود  کک له مدا، یه یه دوانزه ی ده سه  له. کوردستاندا ژیاون تی ڕۆژھه

ی  ناوچه  لهنگیی  تی زه وه ، ده وه ه-حموود دین مه نووره– ناوی  بهیان،  مه رده سه
  ).زراند دا دامه)ب له حه و  موسرکوک،  که(

کوردتیی و ،  ی پکردووه ئاماژه دا وه ره سه له رمیانی  ر ئاسۆ گه نووسه  ی که وه ئه  
  وه ری ناوبراو باسی ئه نووسه  ونکهنت، چ یه گه ی شاری موس دهتیکوردستان
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 کانی شاره  لهکوردی ) نگی زه(تی  وه ییووبی ده ی ئه)حمود ددین مه نوره(  کات که ده
  له  شک بووه شاری موس به  واته ، که زراندووه دا دامه)ب له حه و  موسرکوک،  که(

  .  نگی کوردی تی زه وه ده
  
 دا وه ره سه له رتووکی ناوبراو  ی په)145- 144(نی کا ڕه الپه  رمیانی، له ئاسۆ گه  

و کۆمیسیۆنی  )کان وه ته ی نه ه کۆمه(ک  ی وه و کۆمیسیۆنانه ھاتنی ئه: (نووسیوتی
 ڕوونیان  وه رمی ئه فه ڕاپۆرتی  کان، به عوسمانییه  کۆمیسیۆنی تورکه ئینگلیز و

ڵ  گه له  وه ه-موس تی هویالی به خاکی کوردستان   که  الوه  و خستۆته وه کردۆته
  ).ی زۆریان کوردنشینن کاندا زۆربه رژمریی ناوچه سه
ی شاری تیکوردستان و کوردبوون کات،  رمیانی باسی ده ر ئاسۆ گه ی نووسه وه ئه  

ده واوی ویالیه ته و  موس ت، چونکه یه گه تی موسکات که ده  وه ر باسی ئه نووسه  ن  
زۆری دانیشتوانی   ره ی ھه زۆربه  که  وه کال کردۆته یان یه وه ندین کۆمیسیۆن ئه چه

: ر نووسیوتی مادام نووسه. کوردنشینن  وه ه-موس تی ویالیه به خاکی کوردستان 
تی  و ویالیه ئه  واته ، که)کوردنشینن  وه ه-موس تی ویالیه به خاکی کوردستان (

کی خاکی کوردستان ده به  ر به یش ھه- موست شزان.  
      

ی )9(ڕه  نسی، کریس کۆچرا، له الپه ره ناوبانگی فه کوردناسی به و مژوونووس  
د ریانی،  مه رگانی محه وه  دا، له)20-19 ی ده سه  لهمژووی کورد (رتووکی  په
درخانی میری  لی به مین عه دیدی ئه  ی له وره کی کوردستانی گه یه خشه رگ نه وه

ۆتان،  دیدو بۆچوونه ی گوره به ،  وه کردۆتهبو) 1847- 1821(بۆتان  کانی میری ب
  ). نتھ پکدهکوردستان   شک له به پارزگا  شار وکو  موس وه

بۆچوونی   پی به د ریانی،  مه رتووک محه گی په وه  ی که یه خشه و نه ئه ی گوره به   
ی تیکوردستان و کوردبوون درخان کشاوتی،  مین عالی به میری بۆتان میر ئه

ناو   وته که پارزگا ده شار وکو  موس وه  نت، چونکه یه گه شاری موس ده
وه شه و به ئه کۆتایی  له  که خشه نه.  هو  کوردستانهسنووری           .   دا دانرا

  
بۆ چاپی    ی که کییه پشه  و بی میسری، له ره شاب، مژوونووسی عا حیا خه یهدکتۆر   
ی  رچاوه ی سه)128(   ڕه الپه  له،  ی نووسیوه) فنامه ره شه(رتووکی  پهبی  ره عا
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م  له.  وه فخانی بوکردۆته ره می شه رده سه ی کوردستانی  خشه ناوبراودا نه
  ونه که ده)  دیاله و دھۆک ولر، سلمانی،  رکوک، موس، ھه که(کانی  دا شاره یه خشه نه

         . دا دانراوه شه و به ئه کۆتایی  له  که خشه نه. نو سنووری باشووری کوردستان
 شاب، به حیا خه ب یه مژوونووسی عاره ر و نووسهی که  یه و ئاماژه ئه ی گوره به   

کو  ، شاری موس وه دلیسی کردووه فخانی به ره می شه رده ی کوردستانی سه خشه نه 
  .  وره کوردستانی گه  له  شکه پارزگا به شار و

    
بی  دا چاپی عاره) فنامه ره شه(ی )82- 81(  ڕه الپه  دلیسی، له فخانی به ره شه  

  و چیای ئارارات که ره به  وه بته درژ ده  وه هباکوور  لهکوردستان : (نووسیوتی
 تورکیا ونوان ئران، روس،   ڕامیاری و جوگرافی رکی سنووری  مپه له  بته ده

چیاکانی   گاته ن، تا ده رمه ئه و فارس  کورد وتی  ایهز گه ڕه و  نیشتمانیسنووری 
ئراقی کوردی یان   له) سرا به غدا و بهکانی  ته ویالیه(بی  ئراقی عاره  مرین که حه

  وه ته خۆرھه  له  وه.  وه کاته ی پشوو جیاده)تی موس ویالیه(کوردستانی ئراق 
و خۆرئاوا دت تا  ره به و  کات ست پده دهم  جه عه وتی  له  وه ری لوڕستانه وسه له
  ).تورکیا  له  التیه تی مه ویالیه  گاته ده
فخانی  ره مان شه که وه ته رزی نه کانی مژوونووسی ناودارو به بۆچوونه  به  
  کوردستان، چونکه  له  باوه شکی دانه به واوی ته به دلیسی، شاری موس  به

له ئراقدا،  و کوردستان سنووری نوان  یشان کردنیستن ده  لهمژوونووسی ناوبراو 
  بی له ی ئراقی عاره وه ره جیاکه  به) مرین چیاکانی حه(  سوور، زنجیره کوه ک الیه 

 )245(ی  نزیکه  ش به مه ئه  ، که نت داده) تی موس ویالیه(باشووری کوردستان 
بی  و ئراقی عاره ئه  وه تریشه کی الیه لهباشووری شاری موس،   وته که ده تر کیلۆمه

، ئراقی کوردی یان باشووری و  بات ناودهسرا  به غدا و بهکانی  ته ویالیه  به
 و جیاوازن زۆر لک   و دوو خاکه ئه  وایه بات، که تی موس ناوده ویالیه  کوردستان به

ی قئرا به ) تی موس ویالیه(ی باشووری کوردستان  ملیانه پش لکاندنی زۆره
دا، ھیچ )16.12.1925( وتی ڕکه  کان له وه ته ی نه ه کۆمه ن الیه له   وه بییه عاره
  .  بووه نه  وه هک یه ه کیان ب یهندی پوه

  



1046    شاری موس  ییکوردستانتمژووی 

جگری  و کوردستان ی پارتی دیموکراتی )14(رپرسی لقی  و گۆران، به سره خه  
: ت دا ده)مووس گایپارز له کورد (رتووکی  ی په)6(  ڕه الپه  پارزگاری موس، له

 کر و دیاربهی  که خته پایته  زایینی که) 1096- 990(ڕوانی کوردی  تی مه وه ده(
تا   وه گرته مۆی ده ئراقی ئه تورکیا وی کوردستانی  که ته سه ده  ن بووهڕقیفا

مووس .(  
  لهر زۆر  و گۆران شاری موس ھه سره ر خه کانی نووسه بۆچوونه ی گوره به   

کو  روه کوردستان، ھه خاکی  له  شک بووه و، به تی کورددا بووه سه ژر ده له  وه کۆنه
 سای  له  ، که ڕوانی کوردی کردووه تی مه وه تی ده وایه رمانه فه  ی به ر ئاماژه نووسه

ساڵ ) 106(ی  کان بۆ ماوه ڕوانییه واته مه  وا بووینه رمانه دا فه)1096- 990(
و کوردستانتیی ش  مه ئه. یان کردووه- موس و کوردستان ی ییتوا رمانه فه

وتی  خاکی  له  شک بووه به  و شاره ئه  نت، چونکه یه گه شاری موس ده  کوردتیی
  . کان ڕوانییه مه
  
 دا وه ره سه له کی ناوبراو ورتو مان په ی ھه)33(  ڕه الپه  و گۆران، له سره خه  

: زاکانی موس قه: بوو  یه مشوه پارزگای موس به 1930 سای  له: (نووسیوتی
  ).نگار، شخان و ئاکرێ ر، شه عفه له موس، دھۆک، زاخۆ، ئامدی، زبار، ته

 رتی به ڕوه بهی  پکھاته  و گۆران به سره ی خه پکردنه  ژه و ئامه ئه ی گوره به   
واوی پارزگای  ته  وت که که رده ب ھیچ گومانک بۆمان ده  پارزگای موس، به

واوی  ته  ، چونکه کوردستانه باشووری ر به  سه و  ییکوردکی  موس پارزگایه
، ناشکرت  یان داوه که وری شاره ر چوارده ھه و  کوردینزای  قه  زاکانی پارزگاکه قه
ی  که وره ده بی بت، مادام چوار نیا شارکی عاره ته  دا شاری موس به ڕاسته و ناوه له
ۆیه و  ییکوردمووی شاری  ھه  شار وکو  شاری موس وه  خاکی کورد بت، ب

  .  باشووری کوردستان  شکن له پارزگا به
  
: رتووکی ناوبراودا نووسیوتی ی په)42-41(کانی  ڕه الپه  و گۆران، له سره خه  
یایدا ت و بدرت نجام  دا ئه-خودی شاری موس  رگرتنک له اوهڕ و بت ر  گه ئه(

وت  که رده وا ده رببن ئه بۆچوونی خۆیان ده  کی ئازادانه یه شوه  کی بتوانن به خه
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پی  ناری چه که  له  ، جگهو  کوردنی دانیشتوانی خودی موس  ی نیوه نزیکه  که
  ).ئاوای موس کوردنڕۆژ و ت  ھهڕۆژ باکوور وموس، دانیشتوانی 

شاری  ییتکورد و  یتیکات، کوردستان دهو گۆران باسی  سره خه  ی که وه ئه  
  له  جگه  که  کردووه  وه ی به ری ناوبراو ئاماژه نووسه  نت، چونکه یه گه موس ده

. ئاوای موس کوردنڕۆژ و ت  ھهڕۆژ باکوور وپی موس، دانیشتوانی  ناری چه که
 ڕاستیناری  که  وه کردنهب عاره  به ی ڕگهله   زانین که کیشمان باش ده موو الیه ھه

  بووینه ر نه ھه  وه کۆنه  لهب  گینا عاره بی زۆرتر بت، ئه شاری موس وای لھات عاره
کی  یه مینه م که رده م ھه ی بیسته ده تای سه ره تا سهب  عارهدواتریش  ،داو و شاره له

  .  که چاو کوردی شاره له  م بووینه زۆر که
  
رخی  مژووی ھاوچه( یرتووک می په که رگی یه ی به)365(ڕه  دیڤید ماکداول، له الپه  

 وتی ڕکهی )6(کوردستان ژماره  ڕۆژی  ی ڕۆژنامهبه  ستنی پشتبه به داو، )کورد
  له) کی کوردی هی ڕۆژنامه(ی )87(  ڕه الپه  له  دا، که)1922(می  ی تشرینی دووه)12(

 له لۆزان خرایه ی موسپرسکات : (سیوتیو، نو ریگرتووه دمۆندز وه ئه نووسینی
 وه ته کی نه یه شوه  د نوری، به مه ، محه نامهڕۆژری  رنووسه وه، سه و لکۆینه  رباس به

کی گشتی کورد بن، بۆچی  یه شوه  کات دانیشتوانی موس به: (رانه نووسی روه په 
ن؟  کهکه ب ته ویالیه پاراستنیوه یان  ڕانه ب داوای گه که ده ی ناوچه وه ره کی ده خه

ی  ر بنچینه سه کانیان له کردنه  ی بانگشه کان پگه یه کان، ئاشووری به ره کان، عا تورکه
ک که ئمه له کۆنفرانسی  داوایه... نن کانیان بنیات ده می دانیشتوانه کی که یه ژماره

 ت کی دانیشتوانی ویالیه تییه مایه که پاراستنیمای  ر بنه سه له ر یه ھه مان ھه)لۆزان(
تی خۆی  وه وێ ده ژیان که بیه  یه له وره تکی گه قی میلله مه ھه نراوه، ئه بنیات نه

   ).ب ھه
کرکوک وتوابعھا (رتووکی  ی په)179(ڕه  ر، له الپه زھه مال مه تا دکتۆر که ره سه  
 ڕۆژی: م نووسیوتی ی نووسیوه، به وه ره مان شتی سه دا ھه)میرضالتاریخ وال مکح

من پم ). 1922(می سای  که ی کانونی یه)27( وتی ڕکه، )6(ژماره  کوردستان،
  به  ی دیڤید ماکداول، بۆیه وه تره لهڕاستر  زھه مال مه ی دکتۆر که رواره و به وایه ئه

بۆچوونی   دواتر به. م یش بکه)ر زھه مال مه دکتۆر که(ی  وه به  پویستم زانی ئاماژه
 و  موستی  ، ویالیه)د نوری مه محه(وردستان ک ڕۆژی ی ڕۆژنامهری  رنووسه سه
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ری  نووسه  کوردستان، چونکه باشووری  لهشکن  به و  کوردنشاری موس خاکی 
و  داوای ئه  ی که وانه م ئه نت، به داده کورد به تی موس  ناوبراو دانیشتوانی ویالیه

ی  وه ره ده یشتووی موویان دان ھه) ئاشووری و ب  عارهتورک، (ن  که ده  ته ویالیه
کوردستان،  ڕۆژیری  رنووسه ی سه کردنه  و ئاماژه ئه. ن- تی موس ویالیه

 کورد وخاکی   وه یشه-موس شاری به تی موس  واوی ویالیه ته  خات که ریده ده
  .  کوردستان  شکن له به
  
ی  )139( ڕه د له الپه حمه ر ئه زھه مال مه ناوبانگی کورد، دکتۆر که مژوونووسی به  
دانیشتوانی : (دا، نووسیوتی)میرضالتاریخ وال حکمکرکوک وتوابعھا (رتووکی  په

یان  که ییه وه ته مافه نه  که رجک مه  بهڵ  یسه ندی شا فه وه رژه نگیاندا له به موس ده
وامبوونی ئینتیدابی  رده به رجی مه  بهنگیاندا  شکیان ده ھا به روه ر بکرت، ھه مسۆگه

   ).تانیری به
  وه ر، باسی ئه زھه مال مه کو دکتۆر که ناوبانگی وه مژوونووسکی به  کاتک که  
  مافی  دا که)ڵ یسه شا فه(نگیان بۆ  ده  وه ئه رجی مه  بهدانیشتوانی موس   کات که ده
ی دانیشتووی  وه ته نه  خات که رده ر بۆمان ده کسه یه  وه تیان دابین بکرت، ئه وایه ته نه

دامیش ). ب عاره(دانیشتوانی ئراق   له  جیا بووینه) کورد(تی موس  ویالیه ما
ش شاری  که ته کانی ویالیه گشت شاره  واته بن، که تی موس کورد دانیشتوانی ویالیه

  . کوردستان  شکن له به و  کوردین
  
ی )145(  ڕه الپه  ناسراو، له  ڕامیاریتی  سایه که ر و نووسهریف،  لی شه حیلمی عه  
ی کورد  وه ته و چۆن نه چیه  وه ته ی سیاسی نه وه دوو لکۆینه(رتووکی  په

 پی به کانا  مالییه که  ک تورکه ته نسا له ره فه ئینگلیز و: (دا نووسیوتی)؟ پکھاتووه
  تورکه و گرت  نک ھه بیارو به موو ھه له ستیان  ی لۆزان ده  وتننامه ڕککه

کوردستانی  و  تورکر خاکی  سه  ریان خستهوکوردستانی باکوکان  مالییه که
تی  ویالیه غدا و بهتی  ک ویالیه ته ناوبانگ بوو له تی موس به ویالیه  به  باشووریش که

  ). ھنرا پک سرادا ئراقی ئستای ل به
و کوردتیی ی تیکات، کوردستان ریف باسی ده لی شه ر حیلمی عه نووسه  ی که وه ئه  
ری ناوبراو باشووری  نووسه  نت، چونکه یه گه ده واوی ته به تی موس  ویالیه ار وش
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ده ڵ ویالیه گه خاک له ک یه به ر  ھه و  کسان یه به کوردستان  نت،  تی موس دا
تی  خاکی ویالیه و  کان شارهواوی  ته  واته بن، که  کسان یه و خاک ک  ر یه مادامیش ھه

 شاری به ری کوردستانن خاکی باشوو شار وموس وه یشه-موس   .  
  
رتووکی  ی په)20(  ڕه الپه  زانکۆ، له  د عوسمان، مامۆستای مژوو له حمه دکتۆر ئه  
تی موس، یان کوردستانی  ویالیه: (دا نووسیوتی)ئاشتیدا می رده سه له کوردستان (

 له  وه که ه)نفوذ(  وه ته سته ی ده کی زۆری ناوچه رییه ر کاریگه به  وته باشوور، که
ری  ژر کاریگه  وته وت که دۆزی نه..   وه شه وانه پچه  دواییدا کارکی زۆری تکرد، به 

  ). وه ه)نفوذ(  وه ته سته ی ده ناوچه
تی موس  ویالیه و کوردستان د عوسمان، باشووری  حمه بۆچوونی دکتۆر ئه  به  
  ی که نجامه و ئه ئه  نته یه مانگه ش ده مه ئه ، کیان نییه و ھیچ جیاوازییه کن ر یه ھه
، شاری  که ته ختی ویالیه ی پایته- موس شاری به تی موس  کانی ویالیه واوی شاره ته

  . یشن- باشووری کوردستان
   

 کورد و(رتووکی  ی په)33(  ڕه الپه  کر، له بوبه د عوسمان ئه حمه دکتۆر ئه  
داه وتارکی مژ کۆمه  کوردستان له کوردستانی باشوور : (نووسیوتی) وویی

نووسی با،  چاره  وه ڕاستی ئه به  بووایه ریتانیا ده شی به به  بووه  که) تی موس ویالیه(
 ).ر ئراق سه  خرایه  وه ژر ماندات دوای ئه  وته که
کر، شاری  بوبه د عوسمان ئه حمه کانی مژوونووس دکتۆر ئه بۆچوونه ی گوره به   

مژوونووسی   کوردستان، چونکه باشووری  له  شکه به و  ییکوردارکی موس ش
ک خاکیان  یه  به و  بات ناودهتی موس  ویالیه ناوبراو باشووری کوردستان به 

  واته ک خاک بن، که ر یه تی موس ھه ویالیه و کوردستان زانت، مادام باشووری  ده
  .  یشن-اشووری کوردستانتی موس، شاری ب کانی ویالیه واوی شاره ته
  
له رتووکی ناوبراو  ی په)37(  ڕه الپه  کر، له بوبه د عوسمان ئه حمه دکتۆر ئه  

تی  رکردایه سه  به  کان، که کگرتووه یه  وه ته شاندی نه(  که شانده: (ت ده دا وه ره سه 
کانیدا  هو لکۆینه  له) موس  یشته دا گه)1925(می  کانوونی دووه  کۆنت تیلکی له

  ی که و زرنگکارییانه ر ئه رانبه به  کی کورد له بۆچوونی خه  خکی زۆر زۆری به بایه
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رکی باشی  سه چاره  ت به باره ش سهتی تایبه  بهو بکرێ،  یه یان په که وته  بوا له ده
  ).تی موس ویالیه(ی کوردستانی باشوور پرس

مژوونووس دکتۆر  ن الیه له موس  یت ویالیه به ناوبردنی کوردستانی باشوور   
ک شونی  ر یه ھه و کسانن ر دووک یه ھه  کر، مانای وایه بوبه د عوسمان ئه حمه ئه

تی موس  کانی ویالیه شاره  واته کسان بن، که یه بن وک  یه ر جوگرافین، مادامیش ھه
  . نشکی باشووری کوردستان ش، به که ته ختی ویالیه ی پایته- موس شاری به 
     
 و ئراق  ستراتیجییمنی  ئه(رتووکی  ی په)71- 70(کانی   ڕه الپه  ، له مین قادر مینه ئه  

ی  وه عس پش ئه به: (ت دا، ده)بعیس عریب ته رحیل ته ته: عسیان ی به سکوچکه
کی  ر کویه ھه  کانی خۆی وا فرکردبوو له ندامه ست، ئه ده  ت بگرته سه ده

کانی  جکردنی بۆچوونه ست ھات بۆ جبه ده ست بوو، چی له ده بهکوردستاندا کار
کانی  ناوچه  لهکان  عسییه به  ره فسه و ئه  ست ده کاربه. کان بیکات مینه عس دژی که به

  لهکانی ئراق  عسییه به  ره فسه ئه و ست  ده کاربه سوریا وی کوردستانی  زیره جه
ش ئه... قین  خانه و رکوک  که ،بادینان ، موست بگرنه سه ی ده وه پ  ر ست، ھه ده 
و  کانی ئه ئازاردانی کورده و نین چ ھه نگ پ ست ھاتب بۆ ته ده کیان له چییه

   ). کردووه یان درخییان نه وه دوورخستنه و  رکردن دهو  شونانه
، شاری موس شارکی  مین قادر مینه ر ئه کانی نووسه بۆچوونه ی گوره به   

ری ناوبراو ناوی شاری  نووسه  ، چونکه کوردستانه باشووری    ر به سه دییه وکور
کانی خۆی وا  ندامه عس ئه به: (ت و ده ، ئه کو شارکی کوردستانی بردووه موسی وه

کان ئازار  ست بوون، کورده ده کی کوردستان کاربه ر کویه ھه  له  فرکردبوو که
  موس  لهکانی ئراق  عسییه به  ره فسه ئه و ست  ده ربهکا: (نووست دواتریش ده). ن بده
 ر ست، ھه ده  ت بگرنه سه ی ده وه پش ئه... قین  خانه و رکوک  کهو  بادینان و

 و  موسو شاری  ئه  واته ، که) کردووه مییان نه ر خه مته ست ھاتب، که ده کیان له چییه
   .زانت کوردستان ده  دوون بهناوی بر دا وه ره سه له   کانیتریش که شاره

  
 و ئراق منی ستراتیجیی  ئه(رتووکی  ی په)135(  ڕه الپه  ، له مین قادر مینه ئه  

تی ئراق  وه ده: (ت دا، ده)بعیس عریب ته رحیل ته ته: عسیان ی به سکوچکه
  و له نییه مژوویی کی ، ھیچ قوییه ریتانیایه ستنژی ئیمپریالیزمی به ده که  یه واره قه
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تی ئراق  وه ده.  وه تی ئراقه وه ده ناوی  به  بووه تک نه وه نودا ده و مژووی کۆن
 و بی  عارهسرای  به غدا و بهکانی  ته ملی ویالیه لکاندنی زۆره  وه نجامی پکه ئه  له

  ).  کوردستانی باشووردا پکھاتووه
 تی ئراق به وه ده  کات که ده  وه ئه باسی  مین قادر مینه ر ئه نووسه  کاتک که  

،  سراو باشووری کوردستان دروستبووه غدا، به کانی به ته ی ویالیه انهدارلکاندنی زۆر 
کیان دوو ر دوو ھهتی موس  ویالیه و کوردستان باشووری   زانین که مووشمان ده ھه
د.  کاردن نیشتمانی کورده به  ک خاک که ی جوگرافین بۆ یه ناو کیان ر دوو ھهامیش ما
موس، دھۆک، (تی موس  کانی ویالیه واوی شاره ته  واته خاک بن، که ک ر یه ھه
    .  کوردستانن باشووری    ر به سه، شاری ) دیاله و سلمانی رکوک،  ولر، که ھه
  
و  ئراق ستراتیجییمنی  ئه(رتووکی  ی په)148(  ڕه الپه  ، له مین قادر مینه ئه  

او رو  موو ئه ھه: (ت دا، ده)بعیس عریب ته رحیل ته ته: عسیان بهی  سکوچکه
کانی  دیاریکردنی ناوچه  ت به باره سه  و جوگرافی زانانه ڕیده و زاناو گه ی ئه بۆچونانه

  : وه بنه کانگیر ده خاکدا یه ند چه  له ئراقکوردستانی 
ی  ، ناوچهمرین باکوری چیای حه  وته که ی ده و ناوچانه موو ئه ھه -1

  . کوردستانه
چیای  که  وه و شونه له  تی دیجله ڕۆژھه  وته که ی ده و ناوچانه موو ئه ھه -2

 . ی کوردستانه شاری موس، ناوچه  گاته بێ تا ده ده  مرین دیجله حه
ئاوای شاری موس، ڕۆژرو باکوری وباکو  وته که ی ده و ناوچانه موو ئه ھه -3

 . ی کوردستانه رو زمار، ناوچه عفه له ته و  نگال شهکانی  ناوچه:  واته
ن  زایانه و قه   ر به سهی  و ناوچانه و ناحیه ئه و لی  نده مه،  قین زاکانی خانه قه -4

 ). کانی کوردستانه موو ناوچه ھه
پی شاری موس  ناری چه که  وه مه الی که ، به مین قادر مینه ر ئه بۆچوونی نووسه  به  
  کات که ده  وه ر باسی ئه نووسه ی وه ر ئه به لهکوردستان،  یباشوور  له  شکه به
  .  شکی کوردستانن ، به دیجله ڕووباری تی ڕۆژھه  ونه که ی ده و ناوچانه موو ئه ھه
   

  تی موس له ی ویالیه کشه(رتووکی  ی په)11(  ڕه الپه  د، له حمه لی ئه وزاد عه نه  
ی  دا کشه بنچینه  ی موس له کشه: (تی، نووسیو)سلمانیدا ی ڕۆژنامهدوو 
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زور  تی شاره ی موس ناوی ویالیه که ته پشتر ویالیه ر بوو، که وکوردستانی باشو
 ن الیه له ش  زووره تی شاره و ویالیه رکوک بوو، ئه شی شاری که که خته بوو، پایته

ده  به  وه تی عوسمانلیه وه ده کانی  و مژوونووسهمو دی ھه شایه  نرا به کوردستان دا
  ).ناونرابوو) قاموس االعالم(  به  ی عوسمانلی که نسکلۆپیدیاکه ئه و عوسمانلی 

کوردتی  و  کوردستانتیید نووسیوتی،  حمه لی ئه وزاد عه ر نه ی نووسه وه ئه  
ی  کشه  کات که ده  وه ری ناوبراو باسی ئه نووسه  نت، چونکه یه گه شاری موس ده

 مان کاتدا ھه  له،  ی باشووری کوردستان بووه ر کشه ھه دا بنچینه  لهموس  تی ویالیه
تی  و ویالیه ک بووینه ر یه زوور ھه شاره و  موستی  ویالیه  کات که ش ده وه باسی ئه

ش  مانه ئه. ابر ده کوردستان ناو  به  وه کانه عوسمانییه ن الیه له زووریش  شاره
،  ر باشووری کوردستان بووه تی موس ھه ویالیه  ست که ده  نه ده ده  وه مووی ئه ھه

 و خت شاری موس پایته  واته ن، کهک خاک بووب ر یه ھه  رمه و دوو ھه مادامیش ئه
  . شارکی باشووری کوردستان بووه

  
کورد : (، نووسیوتیناوبراودارتووکی  ی په)22(  ڕه الپه  د، له حمه لی ئه وزاد عه نه  

. ھنرێ کارده خراپ به ی به  که وسته یزانی ھه م نه رگرت به وستی وه ھه  کانه زیره
مان  وه می ئه کادیمی وه و ئه ر ئاستکی ژیربینی  سه ریتانیا بۆ تا ئستا له ئایا به
ر  تی کوردی ھه وه دا ده)1925- 1918(  له  گارهڕۆژو  دا ئه وی نه بۆ ھه  وه ناداته

کانی تر  پارچه  بارودۆخی له  ، کهنت یه ڕابگهووری کوردستان باش  بت له ھیچ نه
  گیراوه رنه ئاسانی وه ی به وه ، ئه تی موس بووه ی ویالیه شیاوتر بوو؟ کورد زۆرینه

کرا  ده ، ئایا نه بی تیابووه کی زۆر عاره  یه ڕژه  که  ندی شاری موس بووه به مه
ی  به زار عاره ند ھه و چه تی کوردستانی باشوورو ئه وه ده  بکرته  که ته موو ویالیه ھه

و  کانی ژیاون  و مافه کوردستان بژین   ک له یه وه ته نه  مه ک که ناو شاری موس وه
  لتوریان پارزراو بت؟ که
و  ، کوردستانتیی  ی پکردووه د ئاماژه حمه لی ئه وزاد عه ر نه نووسه  ی که وه ئه  

و  شارکی  ناوبراو شاری موس به   نت، چونکه یه گه کوردتیی شاری موس ده نا
یش شارک بت -شاری موس  کاتک که.  سنووری باشووری کوردستان داناوه

م نیشتمانی  ب ھیچ گومانک ھه  واته ناو سنووری باشووری کوردستاندا، که له
   . خاکی باشووری کوردستان  له  شکه م به و ھه کورده 
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پشت  به ،  ودا وه ره سه له رتووکی ناوبراو  ی په)86(  ڕه الپه  د، له حمه لی ئه وزاد عه نه  
  و شونی له وه ژیانه(ی رتووک په   له   ، که)54  ، ژماره وه ژیانه( ی ڕۆژنامهبه  ستنی به

 مزی ڕه: (، نووسیوتی ریگرتووه دا وه) نه نگه زه بدول عهنووسینی کوردیدا،  نامهڕۆژ
رچوونی  ده دوای له دا، )16.12.1925( ڕۆژیله   کی خۆیدا که یه ووته  ، لهندی فه ئه

م  رده به ، له وه ری ئراقه داگیرکه تی وه ده به تی موس  بیاری لکاندنی ویالیه
: ووتی  وه سلمانی خوندیه  رای کۆندا له رگای سه م ده رده به له  وه ککی زۆره خه

وایی تورکاندا ناوونیشانی مژووی  رمانه ژر فه له  شتا ساه ی ھه ی ماوه نزیکه
  وه خشینه ی پ به هوای ڕه  م مافه ڕی جیھان ئه شه. م کردبوو کۆنی خۆمان که

  رستان وه خازه  به  وه نداوی فارسه که  ن له ی جیھانی که خشه کی نه ماشایه ته
بۆن بۆ   وه رباینجانه هباشووری ئاز  و ساوجبغ وه ) سنه(ج  نده نه و سه  بورستان

 ڕاستیناری  که  به  وه نداوی فارسه که  دیسان له  ش، وه هڕریای  ناری ده و که زید بایه
یا   ، وه رۆنه نده سکه بۆ ئه  وه کره دیاربه  ، له وه کره بۆ دیاربه  بۆن  هو دیجله  ڕووباری

دا نیشتمانی مژوویی  دوو ھهم  ناو ئه له  فراوانه  م خاکه ریای سپی ئه کانی ده ناره که
  ). ی خاکی کوردکه ک خاکی نیشانه یه ڕه موو زه ھه  ، که ی کورده وه ته ئازیزی نه

واوی  ، ته ی پکردووه د ئاماژه حمه لی ئه وزاد عه نه  ندی که فه ئه مزی ڕهبۆچوونی   به  
اریکردنی دی  ندی له فه ئه مزی ڕه  کوردستان، چونکه  له  شکه شاری موس به

 ڕاستی  سته ناری ده که  ونه که ده  کات که ده  وییانه و زه سنووری کوردستاندا باسی ئه
شک  مووی به به ر ھه د، ھه کو ئامه تاوه  وه نداوی فارسه که  ر له ھه  دیجله ڕووباری

، ڕاست  سته ناری ده که  وته که یش ده- شکی شاری موس به. دانت کوردستان ده   له
و   ناگرێ ر گفتوگۆ ھه ھه  وه پتی ئه چه  سته ناری ده که  ی تری که که شه بهخۆ 

  ش به دیجله ڕاستی  سته ناری ده ندی که فه ئه مزی ڕه  ، کاتکیش که کوردستانه
  له  شکه واوی شاری موس به و ته بۆچوونی ئه  به  واته کوردستان بزانت، که

  .    کوردستانباشووری 
  
ڕاوزی  په  کوردستانی باشور، له(ژر ناوی  له وتارکدا له ن عارف،  سه دلر حه  

  ژماره ی )125-109(کانی  ڕه له الپه  دا، که)فیدڕایبۆ   وه کانه تیه وه نوده  هوتن ڕکه
ھۆی  به: (دا نووسیوتی)115(  ڕه الپه  ، له وه ته دا بوکراوه)رکوک که(ی گۆڤاری )7(
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قۆناغی   بچته  ی سڤره یماننامه توانرا په نه  هتورکیا وتی  کتاتۆرییهدی و کاری واشه چه
  و واته جیاتی ئه چاکراو له به  یی زینده کۆرپه  ر به کو ھه ، به وه جکردنه جبه

م  له. واژۆ کرا  دا)1923(ی شومی لۆزان له  یماننامه ، په ی سڤره یماننامه په
رچی ناکۆکی  گه ی کورد بوو، ئه وه ته ی نه کراب کشه ی باسی نه وه دا ئه یماننامه په

 و  ئراق نوان له   وه تریشه کی الیه لهیمانان خۆیان،  ھاوپه نوان له بوو  توندوتیژ ھه
وت بۆ  ر دوو ھه  بوایه ئه  که) کوردستانی باشور(تی موس  ر ویالیه سه تورکیا له

یی کورد،  وه ته پرسی نه  زیاتریان بدایه گرنگییالی خۆیاندا  به  که کشکردنی کشه
کرا،  نه  زیاتر باسی لوه  والوه کی جوگرافی به یه چوه چوار  نھا له ته  که م کشه به

ی  پوه و  ئراقر  سه  رمی خرایه فه  تی موس به ویالیه) 1926( سای  لهدواتر 
  ).لکنرا

، لکاندنی باشووری کوردستان  م پکردووه کو پشتریش ئاماژه روه تا ھه ره سه  
 وتی ڕکه  لهکان بوو  وه ته ی نه ه بیارکی کۆمه ی گوره به ) تی موس ویالیه(
 دا وه ره سه له ری ناوبراو  کو نووسه وه) 1926(ک سای  دا، نه)16.12.1925(

ن عارف، شاری  سه ر دلر حه کانی نووسه بۆچوونه ی گوره به ئینجا . نووسیوتی
که یه موسر باشووری  نووسه  باشووری کوردستان، چونکه کانی شاره  له  ک

پشتریش . نت خاکیان داده ک یه به ر  ھه و  بات ناودهموس  تی ویالیه به کوردستان 
ۆ  وه کردنهڕوونپویستی نازانم دیسان   به  بۆیه  م کردووه وه باسی ئه ی زۆرتری ب

  .    م بده
  
دووتوی  له(رتووکی  ی په)19(  ڕه الپه  ، له)مید لی خالید حه هع(م بۆتانی  مه  کاکه  

رت  کهو کوردستان دو: (نووسیوتیشاری موس   ت به باره سه، )یادداشتی شاردا
و کوردستانی خۆرئاوا ) کوردستانی ئران(ت  کوردستانی خۆرھه. کرابوو

دارانی  رمایه ندی سه وه رژه پناو به ڕ له م پاش شه ، به)عوسمانی –کوردستانی (
  ).تی موس یان ویالیه) ئراق- کوردستان: ( وروپا کوردستانی خۆرئاوا کرایه ئه
کوردستانی ئراق یان کوردستانی خۆرئاوا   تی موس به ناوبردنی ویالیه  
م بۆتانی،  مه  چیۆکنووسی کورد کاکه ر و نووسه ن الیه له ) کوردستانی عوسمانی(

ر  نووسه  نت، چونکه یه گه تی موس ده واوی ویالیه ی بوونی تهیتاننیا مانای کوردس ته
ڵ کوردستانی ئراق یان  گه زانت له سان دهک یه به  و خاک  ک یه به تی موس  ویالیه
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  ن که وه ی ئه مووی نیشانه ش ھه مانه ، ئه)کوردستانی عوسمانی(کوردستانی خۆرئاوا 
داگیرکردنی یاخود لکاندنی   ر له س بهشاری مو نه  و  موستی  ویالیه   نه

  کان له وه ته ی نه ه ی کۆمه مکارانه بیارکی سته ی گوره به   ته و ویالیه ی ئه انهدارزۆر
،  بووه نه  وه ئراقه  به و ب  عاره  کیان به یهندی پوهدا، ھیچ )16.12.1925(  وتی ڕکه

  .کوردستان  له  شک بووینه به  که ته الیهوی و که  شاره  لمن که یسه ش بۆمان ده مه ئه
  
، )دووتوی یادداشتی شاردا له(رتووکی  ی په)40(  ڕه الپه  له، م بۆتانی مه  کاکه  

حمود  شخ مه  داوای له)  وه ه- موس  له(ی سوپای تورک  رکرده سه: (نووسیوتی
دا، س  م کاته هل.. ی سلمانی بگێ کاری ناوچه  وه ناوی عوسمانییه  به  کرد، که

خ  و ده لکی باشه ھه  مه ئه  دا بوون که ڕه و باوه ندێ له ھه: بوو بۆچوون ھه ش ب
تورک   ڵ کوردی باکوور شتکیان له گه دواییدا له کو له  بگرێ، به  ستی پوه ده
یانویست  بوو، ده ان نهڕۆکیھیچ   وه کرده به  کان که ره روه م کوردپه وێ، به ستکه ده
ن، داوای  کخه باتیان یه ، خه وه ندی گشتی کورد بشکته وه رژه به  به  م دۆخه ئه

ی بوو،  گه  حمود له شخ مه  ی که وه ئه. ن کان بکه وتووه رکه سه  له  وره کوردستانی گه
ی  یه جامه م دیوه به  که: چوو ش بۆی دهڕوناکبیریندێ  و ھه رۆک خ  ی سه زۆربه

تی  بی ویالیه ک عاره کو وه ون، به رکه  ریتانیای براوه ڵ به گه تن، له ه خه نه تورک ھه
  ).کا تکی کوردی دروستده یشدا حکومه-تی موس ویالیه  سرا، له غدا و به به
حمود  کانی شخ مه م بۆیانی نووسیوتی، بۆچوونه مه  دا کاکه وه ره سه له   ی که وه ئه  

تکی کوردی  وه دان ده وه ڵ ئه گه وان له ئه  کهخات  رده کانیمان بۆ ده ھاوبیره
تی  ویالیه  زرنن، چونکه کان دامه ھاوکاری ئینگلیزه  تی موس به ویالیه  له خۆ ربه سه

باسی   ھا کاتک که روه زانن، ھه و نیشتمانی کورد ده خاک   واوی به ته  موس به
نیا  وان ته ئه  سرا، دیاره غدا و به بهتی  ر دوو ویالیه ھه  ن له که بی ده تکی عاره حکومه

کو  شار و پارزگای موس وه  زانن، بۆیه ب ده خاکی عاره  به  ته و دوو ویالیه ئه
خاکی     ر به سهکی کوردییه و  تی موس، شار و پارزگایه ویالیه    ر به سهکی  یه پارچه

     .   باشووری کوردستان
  
: ،  نووسیوتیدا وه ره سه له رتووکی ناوبراو  ی په)58(  ڕه الپه  م بۆتانی، له مه  کاکه  
کییان  ری گوریس کشه سه له) تورکیا ریتانیا و به(وان  ی ئه ه- تی موس و ویالیه ئه(
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بوو  کی نه ھیچ جیاوازییه..   وه تیه یه کۆمه و جوگرافی و    ڕامیاریی  باره  بوو، له
تی موس، باشووری  ی ویالیه زاراوه ر دوو ھه. ڵ کوردستانی باشووردا گه له

  ).کاردێ به  کار ھاتبوو، وه رم به ک ھه یه بۆ.. کوردستان 
م بۆتانی، شاری موس شارکی  مه  کانی چیۆکنووس کاکه بۆچوونه  ی گوره به   

ھیچ   که   پی وایهک  الیه له ری ناوبراو  نووسه  ، چونکه باشووری کوردستانه
کوردستان ی باشووری نوان له تی  یه یاخود کۆمه  ڕامیاریفی، کی جوگرا جیاوازییه

 ر دوو ھه  کات که ده  وه باسی ئه  وه تریشه کی الیه لهو،  تی موس نییه ویالیه و 
وه . کار ھاتوون رم به ک ھه تی موس بۆ یه ویالیه و کوردستان کانی باشووری  زارا

تی موس،  ویالیه و کوردستان باشووری  نوان له بت  ک نه مادامیش ھیچ جیاوازییه
  .ناو سنووری باشووری کوردستان له  شاری موس شارکه  واته که

      
حقوق الشعب الکوردي في (رتووکی  ی په)13(  ڕه الپه  ر، له ن عومه سه شۆڕش حه  

  له ریتانی، تدارانی به سه ده: (دا نووسیوتی)الدساتیر العراقیة دراسة تحلیلیة مقارنة
سرا  به غدا و بهتی  ویالیه ر دوو ھه  یان لهبی دا وتی ئراقی عاره)1921(سای 

  وهبوو،   یه تازه  و وته ی ئه ی پکھاته وه ره ده  تی موس له م ویالیه به. زراند دامه
کانی  ته ویالیه  و جیا لهخۆ ربه سهکی  یه شوه  تی موس به ڵ ویالیه گه کردن له ه مامه

  ).کرا تی ئراقیان پکھنابوو، ده وه ده سرا که  به غدا و به
،  ی پکردووه ر ئاماژه ن عومه سه ر شۆڕش حه نووسه دا وه ره سه له ی  وه ئه  

ی  وه ر باسی ئه نووسه  نت، چونکه یه گه شاری موس ده ییتکورد و ی تیکوردستان
  لهنیا بریتی بوو  زرا، ته دامه) 1921( سای  له  تی ئراق که وه ده  که  کردووه
وه کان به ریتانییه به  وهسرا،  به غدا و به کانی ته ویالیه تی  ویالیه خۆ ربه سهکی  یه ش
وه یان به- موسنن که یسه مووی ده ش ھه مانه ئه. برد ده ڕویالیه  لم  تی موس
  که ته ویالیه  کهکاتکیش  . ی خاکی کورده که و خاکه  ییتکی کوردستان ویالیه
  وه دا نامنته وه ش خاکی کورد بت، گومانیش له که و خاکه  ییتکی کوردستان ویالیه

  .  شاری موس شارکی کوردستانییه  که
  
: ت ی پشوو، ده رچاوه مان سه ی ھه)27(  ڕه الپه  ر، له ن عومه سه شۆڕش حه  
 و ، له)ئراق(تی نوی  وه ده  به) باشووری کوردستان(تی موس  لکاندنی ویالیه(
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و  خشه جکردنی نه جبه ی گوره به   نرت، که داگیرکردن داده  به  دواوه به  هڕۆژ
کیان  بیدا یه کانی عاره ندییه وه رژه به  ندک له ڵ ھه گه له  ریتانیا که کانی به ندییه وه رژه به
و  ته م ویالیه کانی ئه ۆهڕزووی  و ئاره  ویست دان به گرنگییب  ، به وه گرته ده
چی  ھنا، که زۆری دانیشتوانیان پکده  ره شی ھه کورد به  کانیان که نییه وه رژه به
  ).لکندران  وه بییه ئراقی عاره تی وه ده به زۆر  به
ر، شاری موس  ن عومه سه ر شۆڕش حه کانی نووسه بۆچوونه ی گوره به   

 ک الیه له ر  نووسه  کوردستان، چونکه ریباشوو  له  شکه به و  کوردیشارکی 
لکاندنی   وه تریشه کی الیه له، و  بات ناودهموس  تی ویالیه به باشووری کوردستان 

و باشووری کوردستان  مادام ئه. زانت داگیرکردن ده به  وه ئراقه  بهتی موس  ویالیه
ش  که ، لکاندنهو  موستی  ڵ ویالیه گه سان بزانت لهک یه به  و خاک  ک یه به 

 ی وه ر ئه به له،  کوردستانییه و  کوردیشاری موس شارکی   واته داگیرکردن، که به
)  دیاله و سلمانی رکوک،  ولر، که موس، دھۆک، ھه( کانی شاره  لهتی موس  ویالیه
  .  لکنرا  وه ئراقه  بهزۆر  به  ی که وکاته ھات ئه پکده

  
ی پشوو،  رچاوه مان سه ی ھه)28- 27(کانی  ڕه الپه  له ر، ن عومه سه شۆڕش حه  

 تی وه ده ر به  سه کانی ته ویالیه  لهکک بوو  تی موس یه ویالیه: (نووسیوتی
  ته کو ویالیه روه ھه)  ستانه ئه(  بوو له) بابی عالی(    ر به سه  وخۆ هڕاستعوسمانی، 

رکوک،  موس، که: کانی ی موس شارهت ویالیه.  ته و ئیمپراتۆریه ناوخۆکانی تری ئه
سای  بوو تا  ته و ویالیه ندی ئه به رکوک مه ، کهو خۆی   گرته سلمانی ده ولر و ھه
  ).زوور ناسرابوو شاره تی ویالیه به وکاتی  ئه  ، که)1878(

 کوردییه ور، شاری موس شارکی  ن عومه سه ر شۆڕش حه بۆچوونی نووسه  به  
له شک  به  تی موس به ویالیه ک الیه له و  ئه  شووری کوردستان، چونکهبا  وته که ده

ده تی وه ده  دی پوهھیچ    ته و ویالیه که ئه  یه وه ش مانای ئه مه نت، ئه عوسمانی دا کی  یهن
زانت باشووری  کیش باش ده موو الیه ، ھه بووه نه  وه ئراقه  به و ب  عاره  به

له شک  به  ، بوو به وه داگیرکردنه ڕگای  لهچۆن ) وستی م ویالیه(کوردستان 
 ولر و ھهرکوک،  کانی موس، که شاره  وه تریشه کی الیه له! عوسمانی تی وه ده 

باشووری   زانین که مووشمان ده نت، ھه تی موس داده ویالیه کانی شاره  بهسلمانی 
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ھاتن، مادام  ده کار رم به ک ھه بۆ یه و ن  زاراوهتی موس دوو  ویالیه و کوردستان 
  .     کوردستان باشووری  له  شاری موس شارکه  واته وابت که

  
و 120، 79، 74، 64، 36، 27، 16، 13(کانی  ڕه الپه  ر، له ن عومه سه شۆڕش حه  

تی  ی بۆ ویالیه)باشووری کوردستان(، دا وه ره سه له ی ناوبراو  رچاوه ی سه)150
  ). اوهکارھن موس به

له باشووری کوردستان   تی موس به و ناوھنانی ویالیه وه کردنه  دووباره  نده وه ئه  
و ی تیکوردستان و کوردبوون ر، مانای  ن عومه سه ر شۆڕش حه نووسه ن الیه 

  م پکردووه کو پشتریش ئاماژه روه ھه  نت، چونکه یه گه شاری موس دهکوردتیی 
ک  یه و خاک ک  تی موس بۆ یه ویالیه و کوردستان شووری ی با زاراوه ر دوو ھه
  . کارھاتوون رم به ھه
  
ی پشوو،  رچاوه مان سه ی ھه)417(  ڕه الپه  ر، له ن عومه سه شۆڕش حه  

تی موس  لکاندنی ویالیه و ئراقی تی  وه ی پکھاتنی ده وه لکۆینه  له: (نووسیوتی
 تادا ره سه له تی ئراق  وه ده  ی که نجامه و ئه ئه  یشته گه  که هو ، لکۆینه وه ته وه و ده به
عوسمانی  تی وه ده    ر به سهی )سرا به غدا و به(بی  تی عاره ویالیه ر دوو ھه  له

ی  که زۆری دانیشتوانه  ره ی ھه زۆربه  تی موس که دواتریش ویالیه. ھات پکده
 یخۆ ربه سهتکی عوسمانی  تی موس، ویالیه ، ویالیه و وته ر ئه سه  کوردن خرایه

و  ر ئه سه ر له و، ھه بووه دا وه ره سه له کانی ناوبراو  ته ویالیه ر دوو ھه له جیا 
و  یماننامه و په واوی ئه ته ن الیه له   ڵ کراوه گه ی له ه شدا مامه یه بنچینه
ستران،  ڕیش به ی شهو دوا جیھانمی  که یهڕی  کاتی شه له  ی که نامانهوتن ڕککه

ی  کانی بوو بۆ ماوه سنووره نزیک  له  ریتانیا که کانی به ھزه ن الیه له ھا  روه ھه
  ).ی ساک نزیکه

ر، شاری موس  ن عومه سه ر شۆڕش حه کانی نووسه بۆچوونه ی گوره به   
ر  نووسه ک الیه له   ، چونکه شکی باشووری کوردستانه به و  کوردیشارکی 

بی  کانی عاره ته ویالیه ر دوو ھه له و جیا خۆ ربه سه تکی ویالیه به تی موس  یهویال
  وه تریشه کی الیه لهبات،  کورد ناوده  شی به که ی زۆری دانیشتوانه ، زۆربهو  بات ناوده

  یماننامه گشت په ی گوره به   کات که ده  وه و باسی ئه ئه ی وه ر ئه به له
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 یخۆ ربه سهتکی  ی ویالیه ه مامه  وه ریتانیشه به تی وه ن ده الیه له  و کان  تییه وه نوده
  .            بۆ کراوه

  
رۆکی  سه( ژر ناوی له وتارکیدا  لهنووس،  نامهڕۆژ ر و نووسهزا چنگیانی،  جه  

 وتی ڕکه ،  ممه شه ڕۆژی له  دا، که)پرسی ناسیۆنالیستی کوردی و  ئراق
وتنی  رکه سه: (ت وه، ده دا بویکردۆته) کوڕۆژنه(ڕی  ماپه  دا له)14.5.2005(

 تی موس ی ویالیه وه ڕانه گه  به  هست ی پابه که یخوازهڕزگار  وه بزوتنه کورد ومرۆڤی 
ک  نه ئابووری باشووری کوردستان و تی یه کۆمه و   ڕامیاریی  خشه شی نه بۆ باوه

   ).رۆک سه  بانی به بوونی تاه
  ڕبوونتی به زا چنگیانی نووسیوتی، باوه نووس جه نامهڕۆژ ر و نووسهی  وه ئه  

به تی موس  و ویالیه تی موس، چونکه ئه ویالیه شار وی تیکوردستان و  تییکورد
  که  گرنگه  وه الیه   ر به سهزانت، بۆیه نوو باشووری کوردستان ده  به واوی ته 

ۆ  ک پۆستی سه وه، نه ڕته تان بگهکوردس کورد وتی موس بۆ  ویالیه رۆک کۆماری ب
       . کوردک

  
دا  لهزا چنگیانی،  جه   م  الل ئه ی مامه، جه  که قه قشه شه(ژر ناوی  له وتارکی

دا )22.9.2005( وتی ڕکه،  ممه پنجشه ڕۆژی  له  که ،دا)ت بۆنی خونی لدێ ردانه سه
الل بۆ  ی مام جه ردانه و سه ر ئه سه ، له وه ته هدا بوکراو)کوردستان نت( ڕی ماپه  له
 ڕۆژی  کاندا له کگرتووه یه  وه ته نه ڕکخراویھۆی   ی له که وه ریکاو وتار خوندنه مه ئه

زراندنی  ی دامه ساه) 60(ی یادی  بۆنه  دا به)15.9.2005( وتی ڕکه،  ممه پنجشه
  ڕۆژیله کان  کگرتووه یه  وه ته نی نه مهنجو ئه  نده رچه ھه(کان  کگرتووه یه  وه ته نه
ریکا  مه ئه  تی کالیفۆرنیا له ی ویالیه)سانفرانسیسکۆ( شاری  لهدا )24.10.1945(

: ت زا چنگیانی ده ، جه وه ی خوندهکورد به ی  ووشه) 67(  ، که) زراوه دامه
 سنووری کردنیست نیشان  ده  بوایه دا ده ردانه و سه تی کورد له وتی میلله ستکه ده(

و  ئاماژه  وان که ئه.  تی موس بوایه ڕۆژی ویالیه پاشه و کوردستان باشوری 
و  ری کوردستان بوونی ئه ختکه کانی جه و جوگرافیه  مژووی  گه به  دخۆشن به

میارییهزادی  مه  نه خه ده  ناوچه   ردانه سه م کاتک ئه)  مه مساوه=سازش(  هو  ڕا
ختی  جه) UN(  تی ئراق له وه ده کورد وکانی   وتننامه ڕککه  هکبوو  وتوو ده رکه سه
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ی  مژووییانه  گه موو به و ھه تی موس به کوردستان بوونی ویالیه  که  بکرایه ر سه له
  ). یه کانی جیھاندا ھه خانه رشیفی مۆزه ئه  له  که
تی  واوی ویالیه ته و  موسزا چنگیانی، شاری  ر جه بۆچوونی نووسه ی گوره به   

واوی  ی ته وه ڕانه ناوبراو داوای گه  کوردستان، چونکه باشووری  لهشکن  موس به
وه  وه کاته تی موس ده ویالیه ندین  چه  که  وایهو، پشی کوردستان شی  بۆ با

تی  ی بوونی ویالیهیکوردستان  کان که کگرتووه یه  وه ته نه  ن له ی مژوویی ھه نامه گه به
نن سه ده موسلم .  

  
دا  لهیتو  ،ح به سه   ردا  یمانی سیڤه ی په ساه 85ری  وه بیره  له( ناوی  به وتارکی

ی )11(  ڕه الپه  له  دا، که) وه پشه  ته یه ر سیڤرک لۆزانک نه ی دوای ھه وه بۆ ئه
دا )10.8.2005( وتی ڕکه ، ممه چوارشه ڕۆژیی )1881(  ، ژماره)بات خه( ی ڕۆژنامه

:  ش زۆر گرنگه که یماننامه ی په)64(ندی  به پی به : (، نووسیوتی وه ته بوکراوه
به   یه یان ھه وه مافی ئه) تی موس ویالیه(کانی باشووری کوردستان  ت کورده ده

  یه م شوه و به وه سترته ببه  کوردییه  ته وه و ده زووی خۆیان به ئاره و ویست  پی 
   ).زرت کگرتووی کوردی دابمه ی یهتک وه ده
ح  ر سه نووسه ن الیه له تی موس  ویالیه  ناوبردنی باشووری کوردستان به  
شاری موس  و  موستی  ویالیه کوردبوونیی و بوون یتو، کوردستانی  به
تی  ویالیه و کوردستان ری ناوبراو باشووری  نووسه  ی وه ر ئه به لهنت،  یه گه ده

ت، مادامیش ھه ده  کسان یه به  و خاک  ک یه به  موسباشووری  ر دوو زان
کو  یش وه-شاری موس  واته کهکبن،  ر یه ھه تی موس کوردستان و ویالیه

   . کوردستانه باشووری    ر به سه، شارکی  که ته ویالیه    ر به سهکانی تری  شاره
  
 وتی ڕکه، ینی ھه ڕۆژیله   دا کهرڕۆشنبی ر و نووسهک  وازکی کۆمه بانگه  له  
کورد رانی  رچاوی سه بۆ به(ژر ناوی  دا له) کوڕۆژنه(ڕی  ماپه  له  دا،)2.9.2005(
: دا، نووسیوتی)ستورمان ناوێ، ئراقمان ناوێ ده –کوردستان   رای گشتی له و
 نگی جه  تی عوسمانی له دوای تکشکانی ئیمپراتۆریه) 1918(سای   ئاشکرایه(

تی موسی  وتی ویالیه نه  ند به مه وه ی ده ریتانیا ناوچه م سوپای به که جیھانی یه
ژر  له  که) ئراق(ر  سه  دا موس خرایه)1919( سای  لهکوردی داگیر کردو 
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ی  بگه  له  یمانی سڤره په ی گوره به یش )1920( سای  لهریتانیادا بوو،  ئینتیدابی به
  ). یه ی خۆنوسینیان ھه کان مافی چاره کورده  که  دا ھاتوه یمانه و په ی ئه)64(

به دا )16.12.1925( وتی ڕکه  له) تی موس ویالیه(تا باشووری کوردستان  ره سه  
لکنراو، ئراقیش   وه ئراقه  بهکان  کگرتووه یه  وه ته وای نه بیارکی ناڕه ی گوره 

چی  ریتانیا، که ژر ماندتی به  دا خرایه)25.4.1920(  لهپشتر رمی  کی فه یه شوه به
ری  نونه ن الیه له وخۆ  هڕاستتی موس  بردنی ویالیه ڕوه و به  رشتنی کردن رپه سه

، شاری  ڕۆشنبیره ر و نووسه  ه و کۆمه دواتر ئه. غدا به  له  بووه  هریتانیا و بهبای 
 به کانی ویالیه واوی شاره تهو موس وان  ئه  زانن، چونکه ستان دهکورد  تی موس
تکی  ویالیه  که ته ن، مادام ویالیه به تکی کوردی ناوده ویالیه تی موس به  ویالیه

  لهشکن  به و  ییکوردشاری   ته و ویالیه کانی ئه واوی شاره ته  واته کوردی بت، که
  . کوردستان باشووری

      
ی  شه ڕه ن، ھهکردب عاره  به(ژر ناوی  له وتارکیدا  لهریم،  د سابیر که مه محه  

ی )15-9(کانی  ڕه الپه  له  ، که)گوتاری سیاسی کورداندا  بزربوونی له و سامناک
دا، )10(  ڕه الپه  ر له ، نووسه وه ته دا بوکراوه)1(  ی ژماره)مرین حه(گۆڤاری 

، تا ئستا  کهکردن، ب عاره  بهی  سامناکانه  پرۆسسه و  و زرنگکاری ئه: (نووسیوتی
ی مۆرکی  وه ر ئاستی سینه سه ، چ له شاندووه ر شکنی وه مه گورزی توندو که

تیایدا   ی که و ناوچانه کانی، ئه و دیمۆگرافیه  و گۆڕینی سیما تۆبۆگرافی  تیمان وایه ته نه
 ند و چه  ری وروبه کانی ده و ناوچه )موس(شاری  تی تایبه  به. کراون و پیاده  پراکتیک
و  زڕباتیه و لی  نده مه و قین  خانه  ری وه وروبه ده و رکوک  کهشاری  گرنگییی  ناوچه

  ).ریان وروبه ده
له   ککه ریم، شاری موس یه د سابیر که مه ر محه کانی نووسه بۆچوونه ی گوره به   

  وه ری ناوبراو باسی ئه نووسه  کانی باشووری کوردستان، چونکه گرنگه  شاره 
قین،  رکوک، خانه کانی موس، که کردندا، شارهب عاره  بهی  پرۆسه نجامی ئه  لهت کا ده
تی کوردییان  وایه ته مۆرکی نه و دیمۆگرافی بوو سیمای  ریک ، خه زڕباتیه و لی  نده مه

 و  ییکوردشاری   و شارانه ئه  نت که یه گه ده  وه ش ئه مه ئه.  وه بسته واوی ته به 
  .  ردستانکو  شکن له به
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 دا وه ره سه له ی ناوبراو  رچاوه ی سه)11(  ڕه الپه  ریم، له د سابیر که مه محه  
  یه مشوه ، به مه که کردنی کوردان، دوای قۆناغی یه ئاواره و  رکردن ده: ( نووسیوتی

،  لی نده مه(  ری، پاشانیش به وروبه و ده )موس(  تا به ره ، سه ستی پکردووه ده
ری،  وروبه کانی ده ناوچه و رکوک  کهر  سه  ، تا ھاته)ھتد و قین  خانه،  بان ، شاره زڕبات

  . )یه ده م سه کانی ئه سته شه تای ره سه له ر  ھه
، کوردستانی بوونی  ی پکردووه ریم ئاماژه د سابیر که مه ر محه نووسه  ی که وه ئه  

  بهی  پرۆسه  کات که ده  وه ر باسی ئه نووسه  نت، چونکه یه گه شاری موس ده
رکوک،  که(کانی  ستیپکردو، دواتریش شاره ده  وه ه- موس شاری  لهکردن ب عاره
  که  نییه  سیش شاردراوه الی که.  وه ی گرته)زڕبات  و بان  شارهلی،  نده قین، مه خانه

کتیسه و شونک ر  ھه کردن لهب عاره  بهی  پرۆسه کرابت، ب ھیچ   شارک پرا
  .خاکی کوردستان کورد و  نیشتمانی  لهشک بووینه  به  ناوچانه شار وو  گومانک ئه

   
وه دا سه)12(  ڕه الپه  ریم، له د سابیر که مه محه    دا وه ره سه له ی ناوبراو  رچا
کبوونی  تره و زاره  تکی زیندووی بھزی الله و ده گه به: (دات پده  ی  ڕژهد  یه مشوه به

و   ھا سامناک کی وه یه ر پرۆسه رانبه به  له  کانتی، که ھزی پارته و ۆی خکورد 
و   و قوویی داو، به  ڕژهدوورو د  نیه مه زه  و ماوه یدا، له که رگبازی دوژمنه مه
ئاستی   م له ، النی کهو ویست و ئاکڤکی پ وه ی، کاردانه وه تیه و دڕندایه  رفراوانی به
 کو به به.   ئاراو، واری دیفاکتۆوه  ته ھناوه کاندا، نه ترسییه و مه هش ڕه ی ھه باره قه

ک  و گفتوگۆکاندا، وه  دۆخی سازش  ، له ناڕاسته و گریس نه  م دۆخه ، ئه وه وانه هپچ 
) موس(کردنی ب عاره بهک  ندکیان وه و، ھه ڵ کراوه گه وتی ده و که  س ک، ھه دیفاکتۆیه

وهپشتگوێ خ واوی ته به    وه کورد خۆیه الی لهیاندراو  کی ناڕاگه یه شوه ش به وه ، به را
   ).ت ییان دراوه کرده تی وایه ڕهو   دانپیانان

 شاوی ت به باره سهیکات  ده  کهی  و گازاندانه  یی و گله ریم، به د سابیر که مه محه  
 تییکوردموس،  ت شاری تایبه ، بهو کوردستان کانی باشووری  کردنی شارهب عاره به

و باسی  ئه  ، چونکه وه کاته ده  ند باوه و چه ی شاری موس دووبارهتیکوردستان و 
نیا پشتگوێ  ک ته ی نه-کردنی شاری موسب عاره بهکورد دۆزی   کات که ده  وه ئه

و  به تی وایه ڕهجۆرک    شاوهو  ئه تی وایه ڕه  بهکو دانپدانانک  کو وه ، به خستووه
   . هو هکورد ن الیه له   دراوه  وهشا
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و( ژر ناوی له وتارکدا له ندی،  قشبه د نه مه د محه حمه ئه    حقوق الشعب الکوردي 

لتاخي( ی ڕۆژنامهی )8(  ڕه الپه  له  دا، که)الدستور القادم لدولة العراق   ، ژماره)ا
: ت ده،  وه ته دا بوکراوه)30.5.2005(  وتی ڕکه، ممه دووشه ڕۆژیی )4485(
ندییه  وه رژه به. زرت مه ک داده نیشت یه ی ته)نیشتمان(رم  دوو ھه نوان له  فیدڕای(

  بته ھۆی ش ده مه ، ئه که له گه ر دوو ھهبن بۆ  ش ده و ھاوبه  ڵ کان تکه ئابوورییه
بوو   وه ووریهئاب ی ڕوانگهله ر  ھه. نوانیاندا  کگرتوو له زراندنی وتکی یه باشتر دامه

می  کی دووه چاره  که له ی ڕاپۆرتهو  له  )یی وه ته ی نونه وه کۆمیسیۆنی تۆژینه(که 
پشت   بهی کردو )کان وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه ئه(  ش به پشکه  دا)1925(سای 

دا )16.12.1925(  ڕۆژیله کان  وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه ، ئه هڕاپۆرتو  به ستن به
ناسرابوو  ویالیه  وکاتی به ئه  رکرد که کگرتنی کوردستانی ده یاری یهب له تی موس

   ).ڵ ئراقدا گه له داگیرکردنی عوسمانیدا،   می رده سه 
ندی، شاری موس  قشبه د نه مه د محه حمه ر ئه کانی نووسه بۆچوونه ی گوره به   
ر باشووری  نووسه  ی وه ئهر  به لهباشووری کوردستان،  کانی شاره  له  ککه یه

م  به. تی موس ڵ ویالیه گه زانت له خاک ده ک یه به  و  کسان یه به کوردستان 
دا )16.12.1925( وتی ڕکه  لهکان  وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه ئه  ی که وه ت به باره سه

: م که هی  ، چونکه ئراقی دابت وانییه و کوردستان کگرتنی دوو وتی  بیاری یه
  یه ھه  وه که دوو وتهزووی  خواست و ئاره  به ندی پوهکگرتنی دوو وت  بیاری یه

ی  ه نی کۆمه نجومه ئه  ی که وه میش ئه کان، دووه وه ته ی نه ه کۆمهبیارکی ک  نه
) تی موس ویالیه(ی باشووری کوردستان  ملیانه کان کردی، لکاندنی زۆره وه ته نه

دواتر . ی کورد وه ته زووی نه ئاره و خواست   و دوور له مکارانه یارکی ستهب  بوو به
وه ، باشووری کوردستان به کگرتن بوایه ر یه گه ئه کرا ده نه ب عاره به  یه مش      .  
  
 وتی ڕکه، ممه کشه یه ڕۆژیی )4568(ی ژماره )3(  ڕه الپه  له) التاخي( ی ڕۆژنامه  
دا )الحدیثة کرکوک في الوثائق القدیمة و(ژر ناوی  له  که کداوتار له   دا)4.9.2005(

تی  ئیمپراتۆریه ن الیه له ئراق   ی که هڕۆژو  ر له ھه: ( ، نووسراوه وه ته بوکراوه
سراو موس  غدا، به تی به ر س ویالیه شی سه داگیرکرا، ئراق دابه  وه کانه عوسمانیه
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ی - شاری موس و رکوک  کهولر، سلمانی،  ھهتی موس پارزگاکانی  ویالیه. کرا
  ). نگال شه شخان وکانی دھۆک، زاخۆ، ئامدی، ئاکرێ،  ڵ شاره گه خۆی له  گرته ده
م بوو  کی زۆر که یه ڕژه ب به ره ی عا وه بوبوونه: ( تدا ھاتووه بابه مان ھه  لهر  ھه  
ی  ده جوگرافیناسانی سه  شه بۆیه ر ، ھه تی دیجله خۆرھه  ونه که ی ده ناوچانه و  له

کو  تاوه  وه بادانه عه  له  دیجله ڕووباری، )می زایینی یه ی ده ده سه(می کۆچی  چواره
ر  سه شیان له وه ئه و نن ب داده ره تی عا ری خۆرھهوسنو غدا به باکووری به

ونه خشه نه وه  کانیاندا  ل،  وقه ئیبن حه خری، لئیسته ئه خی،ل هلب ئه نویاندا له   کشا
سان،  ، جه دره ، به قین، زڕباتیه لی، خانه نده کانی مه شاره  وه. سی ده و موقه جیھانی

 ی قسهکورد به   دیاله ڕووباری  گاته ده تا  عقوبه لدروزو گوندی به ھربان، به شه
ڵ  گه ند له سه یان ره کان په به ره عا  م خه نیشن، به و کوردی تیا داده  ن که ده 

  موسوی  ڕه به غدا و بهکانی باکوری  ناوچه  ھاتنه  و ئیسالم ی ئایینی  وه بوبوونه
   ).یان داگیرکرد و ناوچانه نگاویان ناو ئه رکوک ھه که و
 کوردبوونیی و بوون نووسیوتی، مانای کوردستانی ) التاخي( ی ڕۆژنامهی  وه ئه  

  تی موس به ویالیه ک الیه له   هی امهڕۆژنو  ئه  نت، چونکه یه گه شاری موس ده
رکوک،  ولر، که ھه موس،( کانی شاره  له  بات که ناوده خۆ ربه سهتکی  ویالیه

 کی الیه لهپکدت، ) نگال شه شخان وسلمانی، دھۆک، زاخۆ، ئامدی، ئاکرێ، 
 و  موسشاری  ر دوو ھهکان  به عاره  خه  کات که ده  وه باسی ئه  وه تریشه

موس شارکی   لمنن که یسه ش ده مانه ئه. ان کردبی عاره بهیان داگیرکردو -رکوک که
گیرو   وه به عاره ن الیه له چی  ، که کوردستانی بووه و  ییکورد   .   کراوه ب عاره بهدا

  
  رچاوه سه  کورد له(رتووکی  پهی )144(  ڕه الپه  دکتۆر ئارشاک پۆدیان، له  
یشدا -ی موس ناوچه  لهکان  نده وه ره  کورده: (نووسیوتی، دا)کاندا بییه ره عه

و  ر ئه سه کدا له یه وه کردنهڕوون له). ل بوو) بازاڕکی کوردانی(  جبوون که نیشته
  یه مشوه به ، که رتووکه رگی په دا، ئازاد عوبد ساح، وه وه ره ی سه بۆچوونه

  ).  اریییهو  کوردهکی  یه موس ناوچه: ( بت رده بۆچوونی خۆی ده
، شاری موس دا وه ره سه له رتووکی ناوبراو  رگی په بۆچوونی ئازاد عوبد وه  به  

  وه ناوبراو باسی ئه  ی وه ر ئه به له،  کوردستانه باشووری    ر به سه و  ییکوردشارکی  
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  واته دی بت، کهکی کور یه ، مادام موس ناوچه کی کوردییه یه موس ناوچه  کات که ده
  .  یشه- و شارکی کوردستان  ک یه ناوچه

  
، )رکوک نابت رداری که ستبه کورد ده( ژر ناوی له وتارکیدا  لهریم خدر،  زیاد که  
دا )20.9.2005( وتی ڕکهی )1922(  بات، ژماره خه ی ڕۆژنامهی )11(  ڕه الپه  له  که

  لهکان ھاتن  لمن کات عوسمانییه سه ده  وه مژوو ئه: (، نووسیوتی وه بویکردۆته
قیان داگیرکردو به سه) ز1546(کو سای  تاوه) 1514( سای ر س  سه رتاپای ئرا
زوور که  ڵ شاره گه ، له سره غدا، به تی به مانیش ویالیه شیان کرد، ئه تدا دابه ویالیه

یدا ناوی دوای له ،  بووه رکوک ی شاری که که نده به واو کوردی بوو، مه تکی ته ویالیه 
ش زۆر  ته م ویالیه تی موس، ئه ندی ویالیه به مه  کردیان به و گۆڕی یان  نده به م مه ئه
ن کوردستانی باشوور  پی ده  که  مۆکه ی ئه و کوردستانه وی ئه زه تر بوو له وره گه

   ).یان باشووری کوردستان
، کوردستانی  ی پکردووه ئاماژه دا وه ره سه له ریم خدر  ر زیاد که نووسه  ی که وه ئه  

تی  ر باسی ویالیه نووسه  نت، چونکه یه گه شاری موس ده و  موسبوونی ویالتی 
به ، و  موستی  بۆ ویالیه  ی گۆڕدراوه که دواتر ناوه  کات که زوور ده شاره

تکی کوردی بت،  تی موس ویالیه ویالیه  کاتک که. بات کوردی ناوی ده تکی ویالیه 
شاری   وه ختیشه ی پایته- موس شاری به   ته و ویالیه کانی ئه واوی شاره ته  واته که

  .کوردستانین و  کوردی
  
له ، که ) وه چیمان کردو چیمان دورییه(ژر ناوی  له وتارکیدا  لهقادر نادر قادر،   

دا ) کوڕۆژنه(لکترۆنی  ئه ڕی ماپه  لهدا )18.10.2005(  وتی ڕکه  ،ممه سشه ڕۆژی
تی  ، دوای تکشکانی ئیمپراتۆریه1918ی سا: (، نووسیوتی وه ته بوکراوه

 مر حمودی نه تی، شخ مه سه ژر ده  وتبووه ی کوردستانی که زۆرینه  عوسمانی، که
شکی بچووکی  به  تکی کوردستانی له ، بریاری حکومه وه ی قۆزته له و ھه ئه

 مژوودا  لهت  هو کو ده راق وهئتی  هو وکات ھشتا ده ئه. تان داباشووری کوردس
تک بوو ناویان لنا  هو کان، دروستکردنی ده ریتانییه می به که ی یه هۆژپ بوو، ناوی نه

 غدا دروستکرا، سراو به تی به تا ویالیه ره سه نتۆو بلۆک، بری ھنانی چیمه له راق،ئ
ھزکردنی  تورکیا، بۆ به ریتانیا و به و کورد نوان له کی زۆر  دوای ملمالنیه
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و  بهیان )باشووری کوردستان( تی موس الیهیبیان کردو و سه ، که ته هو ده(  که خانووه
   .)لکاند  وه راقهئ

ی شاری تیکوردستان و تیی کورد،  ی پداوه ر قادر نادر ئاماژه نووسه  ی که وه ئه  
موس  تی ویالیه به ر باشووری کوردستان  نووسه  نت، چونکه یه گه موس ده

  کاتک که. کات ده  وه ئراقه  بهتی موس  ھا باسی لکاندنی ویالیه روه بات، ھه ناوده
 ر دوو ھه، و بت   تی موس ویالیه  و خاک مان  ر ھه باشووری کوردستان ھه

وه   نت که یه بگه  وه یش مانای ئه، لکاندن کارھاتب رمی دیاریکراو به ک ھه بۆ یه   که زارا
تی موس  ویالیه   وه دنیاییه  به  واته ، که بووه نه) ئراق(ھی خۆیان   )موس(که  ته ویالیه

  .شکی باشووری کوردستانن شاری موس به  نویاندا له و  وه کانیه شاره واوی ته به 
    

شی  ی به)26(  ڕه الپه  له دی خاڵ، مه ناوبانگی کورد، شخ محه و به وره زانای گه  
دیاریکردنی سنووری کوردستاندا   داو، له)نگی خاڵ رھه فه(رتووکی  می په که یه

ی )نداوی که(ۆ ڕژوور   ختک له نه  وره سنووری کوردستانی گه: (نووسیوتی
و ) شیراز(راخ شاری  قه  به  کا، وه ست پ ئه دیوی ئرانا ده  به  وه یه فارسی

ڕوا، وه  دا ئه)رییوان ئه(و ) خۆی(و ) ورز ته(و ) دان مه ھه(و ) کاشان(و ) ھان سفه ئه(
شۆڕ   وه شه هڕریای  خوار ده  له  ، وه وه داته دا بائه)رزڕۆم ئه(و ) قارس(الی  به 

)    روونه نده سکه ئه(ۆی ڕ  گاته ئه ڕوا تا ئه  وه ه)رزنجان ئه(ژوور شاری   له  ، وه وه بته ئه
ه  وه) نگال شه(ئاوای ڕۆژ  گاته ئه دا تا)ب ه حه(ژوور   به  وه وارهخ  ئنجا دته  ب

  ).  ۆی فارسیڕتا   ووه له  وه) لی نده مه(ڕێ تا  په دا ت ئه)غدا به( تی ڕۆژھه
دی خاڵ بۆ  مه ی کورد شخ محه  وره زانای گه  ی که و سنووره له  دا نییه وه گومان له  

) تی موس ویالیه(کانی باشووری کوردستان  شاره واوی ، ته کوردستانی کشاوه
  له  که و سنوورهناوبرا  ، چونکه وه یشه- موس شاری به   وه و سنووره نو ئه  ونه که ده
  زنی له به دا دایده)ب ه حه(ژوور شاری  و به زن به داده  وه   روونه نده سکه ئه

 ی گوره به ڕوات،  غدادا ده به تی ڕۆژھه  و به وه بته دا شۆڕ ده-نگال ئاوای شهڕۆژ
تر  کیلۆمه دان سه  بهی سنووری کوردستان، شاری موس  کردنه  و پناسه ئه
  .   ناو سنووری کوردستان  وته که ده  ، واته و ھه باکووری ئه  وته که ده
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زانکۆی  لی بۆتانی، مامۆستای مژووی نوێ له تاح عه بدولفه پرۆفیسۆر دکتۆر عه  
) الموصل مدینة العرب والکورد جغرافیا وتاریخیا( ژر ناوی له وتارکیدا  لهھۆک، د

،  وه ته دا بوکراوه)دھۆک(ی گۆڤاری )21(  ی ژماره)84- 72(کانی  ڕه الپه  له  که
  بهجارجار   پی شاری موس، که ناری چه که: (ی شاری موس نووسیوتی رباره ده

س  مو شاری ر به  سه داڕاستی له بردرت،  اودهیش ن)بی یونس نه(ی  ناوچه ناوی
رژمری  سه ی گوره به و )1933(ری  کو ئۆکتۆبه تاوه  یه م ناوچه ، ئه بووه نه

ه  ره ی ھه و زۆربه خانووی تیابووه) 64(نیا  موس ته وانی شاره   زۆرییان کورد بووین
دهب زاری نه ری مه به وره ده  له  که تورکمانندک  ڵ ھه گه له توانین  ده. نیشتن ی یونس دا

بی  گوندکی عاره  تاکه) پی ناری چه که(  دیجله ڕووباری تی ڕۆژھهری  به  بین که
کی  گایه کۆمه ھیچ  لهبی جنشن  ره کی عا یه ه ھیچ کۆمه  مان شوه ھه و به بووه تیا نه
شاری   که  دایه وه له یگرنگی.  بووه کاندا نه له فه مان و کتور کورد ونو  دان له ئاوه

ویان بردووه ڕیده ندین گه چه  موس که   و باسیان کردووه و جوگرافیناسی وتان نا
ئاوای ڕۆژناری  که  وته که ی پش زایین، ده)612( سای  لهوا  ینه نه ڕووخانی دوای له 

  . )موس  له  بووه شک نه چۆل بوو به  که تی ڕۆژھهناری  ، کهو دیجله  ڕووباری
ناری  لی بۆتانی، که تاح عه بدولفه کانی مژوونووس پرۆفیسۆر دکتۆر عه بۆچوونه  به  

و   کوردستان، چونکه باشووری  له  شکه پی شاری موس به چه مژوونووسی ناوبرا
یاخود   دیجله ڕووباریپی  چه  سته ناری ده را باسی کوردستانی بوونی که ئاشکه  به
  .  کات وس دهشاری م تی ڕۆژھهشی  به
  
الحیاة الحزبیة في (رتووکی  ی په)9(  ڕه الپه  لی بۆتانی، له تاح عه بدولفه دکتۆر عه  

کی  یه دانیشتوانی شاری موس پکھاته: (دا، نووسیوتی)1958-1926الموصل 
رزی  کی به  یه ڕژهکان  به ، عاره وه گیانه ژادو ره نه ڕووی  له  تنۆگرافی جیاجیایه ئه

ی )تح فه(کانی  ڵ داگیرکارییه گه ی له وانه یان بریتین له زۆربه  ھنن، که وان پکدهدانیشت
. کان به عاره دوای له م دن  ی دووه پله کانیش به و شاره، کورده ئه  ته ئیسالمی ھاتوونه

کی زۆر  یه ی بۆ ماوه کوردییانه  ه و کۆمه ماه و بنه زۆر له  که  ی شایانی باسه وه ئه
  ژنخوازی، که و ھۆی ژن و به ب بووینه وانی عارهدانیشت ڵ به دا ژیاون، تکه ارهو ش له
کرت پیان  ده  م که رھه به  تی بته یه کی کۆمه یه سته ی ده وه ھۆی ئه  ش بۆته مه ئه

و  کانی موس بۆ ئه ماه بنه  زۆر له  ، وه)کان بووه ب عاره  به  کورده(بگوترت 
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، ئال کسۆ، ئال  ماله ئال جادر، ئال چلمران، ئال که: کو وه  وه نهڕ گه ده  یه سته ده
بخون، ئال  دۆ، ئال جومرد، ئال شه شان، ئال قه هڕ، ئال زوانی ڕهڕیس، ئال  موده

دهکو  تاوه  مانه و بنه زرری، ئه   ماه ندترین بنه مه وه ده و دیارترین  ک له یه ئستا تاڕا
  ی که مانه و بنه موو ئه ھا ھه روه کوردن، ھه ز گه ڕه به  ن، که- کانی موس چاوتره

و خی  )لخالدی ئه(لید  ر خالدی کوڕی وه بۆ سه  وه ڕیننه گه ی خۆیان ده که چه بنه
   ).وانیش کوردن ، ئه)باسی عه(

رتی  به وهڕ ری به پشکنه و   ڕامیاریری  فسه ، ئهگسلی لۆنگرییمر ستیڤن ھ مسته  
اربعة قرون من (رتووکی  ی په)193- 192(کانی  ڕه الپه  دا، لهی ئراقیت حکومه  له

 کان، له لیلیه ی جه ماه بنه  که   ی کردووه وه دا، باسی ئه)تاریخ العراق الحدیث
کی  یه واده خانه  ھاتوون که  وه کره دیاربه  له) ک1009/ز600(ری سای  وروبه ده 

دا  ڤده ی حه ده سه کۆتایی  له  لیل ناوک که بدولجه عه.  بووینه  و شاره تی ئه سه ده به
و   ک ، زۆر زیره کانی شاری موس بووه پاشا کریستانه  کک له تکاری مای یه خزمه

  ئیسماعیل که ناوی  بهلیل  بدولجه کانی عه کوڕه  کک له ، یه و لھاتوو بووه  چاپووک
  .والی موس  به  ا بووهد)1726( سای  لهپیری  و به ی بووه وره گه  کوڕه

 و تیی کوردلی بۆتانی نووسیوتی،  تاح عه بدولفه مژوونووس دکتۆر عه  ی که وه ئه  
  وه ی به مژوونووسی ناوبراو ئاماژه  نت، چونکه یه گه ی شاری موس دهتیکوردستان
ڵ  گه هل  ی که بانه و عاره یان بریتین له کانی شاری موس زۆربه به عاره  که  کردووه

  کات که ش ده وه ھا باسی ئه روه بی ئیسالمی ھاتوون، ھه کانی عاره داگیرکارییه
  بهو،  کورد بووینه دا بنچینه  لهکانی ناو شار  به عاره  ناوداره  ماه ی بنه زۆربه
 و  کوردیشاری موس شارکی   نن که یه گه ده  وه ش ئه و ئاماژانه ئه. کراونب عاره

دان  ھنانی سه و که  شارهکوردی  ی وه ڕاگواستنهڕای  ره م سه ، به کوردستانی بووه
 و کوردستان خاکی   واته  کراوه ب عاره بهب، مرۆڤی کوردیش  زار خزانی عاره ھه

دار  میان مه که ی یه وه میان له ی دووه وه ئه  ، که کراوهب عاره  بهمرۆڤی کوردمان  ترسی
  .  تره
 

له رتووکی ناوبراو  ی په)23(  ڕه الپه  لی بۆتانی، له هتاح ع بدولفه دکتۆر عه   
ک،  خه  بوو به دان نه ئاوه  دیجله تی ڕۆژھهناری  پشتر که: (نووسیوتی دا وه ره سه 

م  کی دروستکرابوو، ئه ره کی سه رزاییه   ر به سه له  که) بی یونس نه(گوندی   له  جگه
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  م، کات که ی بیسته ده کانی سه تای چله ره تا سه  وه چۆلی مایه  به  یه ناوچه
م  جی ئه س بوون نیشته م که که کان یه و، کورده  وێ ئه  یشته گه  وه دانکردنه ئاوه

وهڕۆژناری  که  له  بی ھاورده ره وانیش عا ئه دوای له ، و بوون   یه ناوچه   وه ڕینه په  ئاوا
   ).وێ بۆ ئه

الی  ، به ی پکردووه لی بۆتانی ئاماژه تاح عه بدولفه ی مژوونووس دکتۆر عه وه ئه  
شکی  پی شار به چه  سته یان ده  دیجله تی ڕۆژھهناری  و که بۆچوونی ئه  به  وه مه که

م  که کان یه کورده  کو مژوونووسی ناوبراو باسی کردووه روه ھه  ، چونکه کوردستانه
ر  و ھه ج بووینه نیشته) بی یونس نه(ری  به  ت واته ھهڕۆژناری  که  له  س بووینه که
  .  ر خاکی کوردستانه ش ھه ناره و که و، ئه وه دانیان کردۆته وان ئاوه ئه
     

له رتووکی ناوبراو  ی په)25(  ڕه الپه  لی بۆتانی، له تاح عه بدولفه دکتۆر عه  
وتی دا وه ره سه  ی   یه هو ناوچ ئه  ، که زیره جه    ر به سه  موسل، شارکه: (نووسی

بۆ   هو دیجله ر  سه تکریت له  فورات له و دیجله  ڕووباری ر دوو ھهنوان   وته که ده
  فورات که و دیجله کانی  رچاوه سه و  ڕووهو باکوور  ره ، بهو فورات ر  سه له  دیسه حه

تی  کی مرۆڤایه ره ، کورد توخمی سهو  کوردستانهکانی  شه زۆری به  ره ی ھه زۆربه
  می به رده بۆ سه  وه ڕته گه ده  ووه مان بۆ مژوو و بوونی کورد له وه ڕانه گه به  گرنگه

، میافارقین:  زیره بریتین له کانی جه ھا گرنگترین شاره روه ھه.  وه کۆنه  لهغۆلکردن  مه
ختی میرنشینی  ، پایته زیره نکف، شاری جه سه ، ئارزن، سیرت، حه)کر دیاربه(د  ئامه

ی باشووری  گۆشه  وته که موس ده  ی که وه ڕای ئه ره سه .یبۆتانی کورد
تی وای  یه ھه  ی که جوگرافییه  یهگرنگییو  چی ئه ، که)فوراتی(ی  زیره تی جه خۆرھه

ین قۆناغی ند چه  لهبت  دا ھه زیره ی خاکی جه ر زۆربه سه تی به سه ده  لکردبوو که
  ). زیره ختی سروشتی جه پایته  ببوو به  وه ر ئه به ر له مژوویی، ھه

،  ی پکردووه لی بۆتانی ئاماژه تاح عه بدولفه مژوونووس دکتۆر عه  ی که وه ئه  
له ناوبراو   نت، چونکه یه گه ده واوی ته به شاری موس  ییتکورد و ی تیکوردستان

موس  ، شاری خاکی کوردانه و وت   که  زیره دیاریکردنی سنووری جه  له ک الیه 
شاری تکریت   وه کی تریشه الیه له،  زیره ناو وتی جه  وته که ده ک یهکو پارزگا وه
 تر کیلۆمه) 390(ش -  دیسه شاری حه و  موسباشووری   وته که ده تر کیلۆمه) 245(

کات که  ده  وه باسی ئه ر نووسهھا  روه ، ھه وه ه-باشووری خۆرئاوای موس  وته که ده
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ختی  ، مادام شاری موس پایته بووه  زیره ختی سروشتی جه ایتهشاری موس پ
ناکرت   کوردستان، چونکه  له  شارکیشه   وه دنیاییه  به  وکاته بووبت، ئه  زیره جه

ر  وتکه و زه ر کی داگیرکه هی وه ته نه ر به  سهشکی وتی کوردان شارکی  ختی به پایته
   .بت

     
له رتووکی ناوبراو  ی په)26- 25(  ڕه الپه  لی بۆتانی، له عهتاح  بدولفه دکتۆر عه 
  لهر شاری موس  سه ستیانگرت به کان  ده کات عوسمانیه: (نووسیوتی دا وه ره سه 

ھاتن  کانی موس پکده ماه دا، دیارترین بنه)1516( سای  له) رج دایق مه( ڕی شه
 ی وه ر ئه به له،  یه تی خۆی ھه نای تایبهش ما مه ئه  کورد، که و ب  عارهی  ماه بنه له

در  به(کان،  عوسمانیه. بوو) بۆتان(  زیره جه و  ڕووهموس   ڕامیاریی   ئاراسته
) 1518(سای  تا  وای موس، که رمانه فه  ی میری میرنشینی بۆتانیان کرد به)گ به

 ناوی  بهی کوردیان  یکهکی د وایه رمانه کان فه و الدرا عوسمانیه ئه  ، کات که وه مایه
دا سوتانی )1534( سای  لهموس،  وای رمانه فه  بهزراند  دامه) گ حاجی به(

 ناوی  بهمیرکی کوردی ئزیدی ) 1566- 1420(عوسمانی، سلمانی قانونی 
ویش  ئه دوای له . شاری موس وای رمانه فه  بهزراند  دامه) گی داسنی حوسن به(

گ  د به حمه ئه( ناوی  به)  ی بۆتانه زیره کی جه یه ناوچه  که –ل کۆرگ(وای  رمانه فه
دا سوتانی عوسمانی مورادی )1639( سای  له. زراند دامه) دین مسه شهکوڕی میر 

 وای رمانه فه  به) گ داسنی میرزا به(، میری کوردی ئزیدی )1640- 1623(م  چواره
کانی میرنشینی بادینان  ھا میره هرو ھه. خشی ی پبه)پاشا(موس داناو نازناوی 

کاتی  سجار له  مدا، که رده ندێ سه ھه  له  یان کردووه-تی موس وایه رمانه فه
یدی خان  ی سه که وه و نه )1581-1537(لی  گ وه می سوتان حوسن به رده سه
 و  ساڵی س  م بۆ ماوه ھه ڤده ی حه ده سه تای ره سه له ی دواییان  وه ئه و گ به
   ). ی کردووه- وایی موس رمانه وت مانگ فه هح
دا سوتانی عوسمانی، )1534(سای   گی داسنی، له حوسن به  ت به باره سه  

،  وه ڕته گه دا ده- موس ولر و ھه غدا و به  به  وه ورزه ته  سوتان سلمانی قانونی، له
 له ڕزکینی، گی داس کاندا، میری ئزدی میر حوسن به موو میره نو ھه له
کی  و پشوازییه  میوانداری و  گرت دهسوتان سلمانی قانونی   ر له ده به ادهر

و   سوتان  ددین شر، روو ناداته ولر، میر عزه چی میری ھه که. ت کا ی لده شایانه
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پاداشتی میر حوسن  یکوژت، له بت، دواتریش ده ران ده و نیگه  نگ ویش زۆر دته ئه
ی میری  پله  بادینان و  موسولر، سۆران،  میری ھه  کات به و ده ش، ئه- اسنیگی د به

   .دات میرانی ده
ی  ده سه  له  ی که وه لی بۆتانی، به تاح عه بدولفه ی دکتۆر عه پکردنانه  و ئاماژه ئه  

کوردتیی و ،  یان کردووه- تی موس وایه رمانه ندین میری کورد فه مدا چه ھه شازده
ر ناوی کورد  ھا نووسه روه ھه. نت یه گه ده  که ته ویالیه و که  شارهی تیدستانکور

ش  مه ، ئه که کی شاره ره کی سه یه کو پکھاته دا وه مه رده و سه ر له دنت ھه
  . ناو شاری موسدا له  ست بووه ر کورد باده وکاتیش ھه تا ئه  خات که ریده ده
            
کیف (رتووکی  ی په)37-36(  کانی ڕه الپه  ر خالید دلر، له نووسه و  ستوان به ھه  

  لهتی موس  ی ویالیه کشه: (ت دا ده)الحقت کوردستان الجنوبیة بالدولة العراقیة؟
وایکرد   زۆره به  و لکاندنه ، ئهو  ئراق  به  لکاندنی باشووری کوردستانه دا بنچینه

ر  ی کوردستان بۆ سه ک پارچه شکردنی یه ر دابه سه  رچاو کار بکاته کی به یه شوه به
کانی  ترسیداره مه  نجامه ئه  له. جیھان دانی پداناون  ی دیاریکراو که چوار پارچه

  بریتی بوو) تی موس دۆزی ویالیه(و دروست بۆ   تی ناڕاست وه ری نوده سه چاره
 و ت  وه دهچوار  نوان له رتوو کگ لکی یه کگرتوو و گه دنی کوردستانی یه شکر دابه  له

زۆرو  تی به وه شکردنی نوده ترین دابه وره گه  له  کو ئستا بریتییه تاوه  لدا، که س گه
  ).شکردنکی قووڵ و دابه مکارانه سته

ر خالید دلر،  نووسه و  ستوان به ھهکانی  بۆچوونه ی گوره به و دا وه ره سه له   
و  ئه  باشووری کوردستان، چونکه  وته که و ده  یهشاری موس شارکی کوردی

 و  بات ناوده ئراق به باشووری کوردستان  لکاندنی  بهتی موس  ی ویالیه کشه
ستوان  به ی ھه مانه ئه. نت شکردنی کوردستان داده دابه  تی موس به دۆزی ویالیه

تی موس  یالیهواوی و تهو کوردتیی ی تیخالید دلر باسی کردوون کوردستان
 ک یه به تی موس  ویالیه و کوردستان ر باشووری  نووسه ی وه ر ئه به لهنت،  یه گه ده

   .زانت کسان ده یه  به و خاک 
      
  ڕه په  له  که وتارکیدا  لهکوردستان، رمی  ھهمانی  رله رۆکی په دنان موفتی، سه عه  
 وتی ڕکه، ممه دووشه ڕۆژیی )1147(  ژماره ،)االتحاد( ی ڕۆژنامهی )5(
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،  وه ته دا بوکراوه)رؤیة کوردیة.. بناء الدولة العراقیة (ژر ناوی  له  دا)31.10.2005(
له دا )1920( سای  له  که)  سڤره(ی  یماننامه په  ی که وه ڕای ئه ره سه: (نووسیوتی

زراندنی  دامه  کورد له مافی  دانی نابوو به ئاشکرا  بهتورکیا واژۆ کراو  کورد و نوان 
ی )64(ندی  گرافی به ره دوا په ی گوره به  خۆ ربه سهیی  وه ته نه کی  یه واره قه
تی  وه یدا دژی ده که شۆڕشه  تاتورک له مال ئه وتنی که رکه م سه ، به که یماننامه په

و   وه یانهئامانجی ژ  که ڕۆشنبیریکی  یه وه تی کردنی جوالنه رکردایه و سه  ت الفه خه
و  ی به وه نجامی نزیک بوونه ئه  تی تورکیای نوێ بوو، له وه زراندنی ده دامه رچا

کی  یه یماننامه ڕدا، په شه  کان له وتووه رکه سه  ته وه ده تی تایبه  بهو  وروپا ئهڵ  گه له
  زۆر له  ناسرا که) لۆزان(ی  یماننامه په  به  دا که)1923( سای  لهنوێ واژۆکرا 

مافی   ی که ندانه و به تیایاندا ئه  که  وه تکرده ڕهی ) سڤره(ی  یماننامه کانی په نده به
بریتی بوو   ی که و نیشتمانه ئه. کورد دابوو  به یخۆ ربه سهزراندنی نیشتمانکی  دامه

 .تورکیا تی ڕۆژھهو   ئراقباکووری  گوترا  پی ده  ی که وه ی ئه وه کگرتنه له یه
و  کانی له ییه وه ته نه  ئامانجه و کان  کوردهی لۆزان ئاواتی  یماننامه په  یه مشوه به پنا

باشووری کوردستان دوای . نوبرد له خۆ ربه سهیی  وه ته کی نه یه واره زراندنی قه دامه
  تازه  ئراقی نوێ که  شک له به  ی بوو به که زووی دانیشتوانه ب ئاره دوو ساڵ، به

ی کورد  که ی دانیشتوانه زۆربه  تی موس که ویالیه  ی که وه دوای ئهدروست ببوو، 
تی  لکاندنی ویالیه  ت به کانی تایبه یماننامه موو په ھه. تی ئراق وه ر ده سه  بوون خرایه

 ه ده به موسراق، مه تی ولی کوردی  گه  واکانی ڕه  رکردنی مافه رجی مسۆگه ئ
  ).دانو تی وه ده له پاندبوو  سه
 کانی شاره  له  ککه دنان موفتی، شاری موس یه کانی عه بۆچوونه ی گوره به   

ر  سه دوای دوو ساڵ به  کات که ده  وه باشووری کوردستان، چونکه ناوبراو باسی ئه
زووی  ئاره  گودانهب  دا، باشووری کوردستان به)ی لۆزان کۆنگره(ڕبوونی  تپه

مان  رله رۆکی په سه  ی که وه دا ئه لره. لکنرا  وه ئراقه تی وه ده به ی  که دانیشتوانه
ک خاکن،  ر یه تی موس ھه ویالیه و کوردستان باشووری   که  یه وه کات، ئه باسی ده

کاتک . تی موس بوو ر ئراق ویالیه سه  دا خرایه)1925( سای  له  ی که وه ئه  چونکه
واوی  ته  واته تی موس بت، که کی ویالیهمان خا خاکی باشووری کوردستان ھه  که

     .   تی موس، شاری باشووری کوردستانن کانی ویالیه شاره
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 –رمی کوردستان  ھه تی حکومه  لهزیری مافی مرۆڤ  د ئیحسان، وه مه دکتۆر محه  
دا )کوردستان ودوامة الحرب(رتووکی  ی په)28(  ڕه الپه  ولر، له ھه رتی به ڕوه به

  دا، وه)1923(یۆلیۆی   ی لۆزان له یماننامه ر په سه دوای واژۆکردن له: (یوتینووس
کان  وه ته نه ی ه کۆمه    ر به سهی  نه نجومه و ئه کانی، ئه نده به  کک له یه ی گوره به 

ۆ   که ، کۆمیسیۆنهو  موستی  یی نارد بۆ ویالیه وه ته ی نونه وه کۆمیسیۆنکی تۆژینه ب
  نجامی ، ئه وه مایهوێ  دا له)1925(ر تا مارسی سای  دیسمبه  مانگ له ی س ماوه

ی کوردی  ناسنامه و  کوردیری زمانی  روه سه  لهکان پاپشتی  وه لکۆینه
   ).ناگرت رگیز گومان ھه ھه  ی کرد که که دانیشتوانه

  له  هکک د ئیحسان، شاری موس یه مه کانی دکتۆر محه بۆچوونه ی گوره به   
کۆمیسیۆنی   کات که ده  وه ناوبراو باسی ئه  باشووری کوردستان، چونکه کانی شاره

ی یی کوردت ر ناسنامه سه له  وه ختی کردۆته تی موس، جه ی ویالیه کشه  له  وه تۆژینه
واوی  ته  واته دا، که که ناوچه  لهری زمانی کوردی  روه سه و  موسدانیشتوانی 

ر  سه و  ییکوردشاری   وه یشه-موس شاری به تی موس  ی ویالیهخاک و  کان شاره
  .   خاکی کوردستانن    به
  
 –رمی کوردستان  ھه تی حکومه  لهزیری مافی مرۆڤ  د ئیحسان، وه مه دکتۆر محه  
دا، )کوردستان ودوامة الحرب(رتووکی  په  ی)224(ڕه  الپه  ولر، له ھه رتی به ڕوه به

کان  وه ته ی نه ه کۆمه  دا له)3.10.1933( وتی ڕکه  لهئراق   تک کهکا: (نووسیوتی
وزیم  و ته ندبوونی ئراق به پابه رجی مه  بهسردرا  په ھه  رگیرانه و وه ئه  ،رگیرا وه

ش  وزیم کردنانه و ته ، ئه کان بۆی داناوه وه ته ی نه ه کۆمه  که) التزامات(ی  کردنانه
تی ئراق  ی حکومه که راوه یاند ڕاگه  نده به) 16(  له  وه  یه یی ھه وه ته خی نونه بایه

  که  یه وه ئه  رجانه و مه کک له ، یه رچووه ده  دا)30.5.1932( وتی ڕکه  له  که  ھاتووه
 کورد وکانی  یهرتی به ڕوه بهو   ڕۆشنبیریو   مرۆیی  مافه  بت ئراق رز بگرت له ده
 و رکوک  کهولر،  موس، ھه: (دانیشتوون  و پارزگایانه له  ی که وانه ته نه  مه و که ئه

  ). سلمانی
کان  وه ته ی نه ه کۆمه  رمی له فه  دا به)3.10.1932( تی ئراق له وه تا ده ره سه  
  ی که وه دوای ئه ش  وه ، ئه یه ه و کۆمه ی ئه)57(  ندامی ژماره ئه  رگیراو بوو به وه

کی  دا داواکارییه)12.7.1932(  وکاتی ئراق، له زیرانی ئه رۆک وه سه عیدی نوری سه
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د ئیحسان  مه دکتۆر محه  ی که وه کو ئه ک وه ، نه کان وه ته ی نه ه نارد بۆ کۆمه
د ئیحسان،  مه کانی دکتۆر محه بۆچوونه ی گوره به ئینجا ). 3.10.1933(نووسیوتی 

ۆ  وه ر باسی ئه نووسه  تان، چونکهباشووری کوردس  له  شاری موس شارکه مان ب
  رگرتنی له پناوی وه تی ئراقی له حکومه  ی که نده به  و شانزه ئه ی گوره به   کات که ده

رز   ی دابوو که وه نی ئه بوو، بهیاند ڕایگهدا )12.7.1932(  کان له وه ته ی نه ه کۆمه
له کانی تر بگرت  وه ته نه  مه که ورد وککانی  هڕۆشنبیرییو   مرۆیی  مافه واوی  ته له

  ناویان له  ی که و پارزگایانه ئه). سلمانی و رکوک  کهولر،  موس، ھه( پارزگاکانی 
  له  شک بووینه به و  کوردیموویان شاری  ، ھه ی ئراقدا ھاتووه که نده به  شانزه

دوا  ک له رسته یه پهز گه ڕه  ته م حکومه ، به)تی موس ویالیه(کوردستان  باشووری
ت  تایبه ، به یان داوه و شارانه کردنی ئهب عاره بهوی  بی ئراقی ھه عاره  کانی که یه

  .    رکوک که و  موسکانی  شاره
  
ند  چه(رتووکی  ی په)56(  ڕه الپه  بار قادر، له ر، دکتۆر جه نووسه و مژوونووس   

ی بیاری  وه پش ئه  واته  و ساه ش ئهپ: (نووس دا ده)تکی مژووی کورد بابه
ه تر دۆزڕاست(ی موس بدرێ  ر کشه سه دوایی له   ی لکاندنی کوردستانی باشوور ب

کوردستانی   له  وه ه)1925(زنی سای  دانی مه رھه ھۆی سه و به) وه تی ئراقه وه ده
ریان  و به و ئه ر بهم پانی دۆزی کورددا ئه گۆڕه  کان له مالییه و که باکوور، ئینگلیز

 باکوور و  لی کوردیان له گه  واکانی ڕه  کارھنانی داخوازییه وی به و ھه کرد ده
  ). دا کانی خۆیان ده ندییه وه رژه دیھنانی به باشووردا بۆ وه

 و  تییکورد،  بار قادر باسی کردووه مژوونووس دکتۆر جه دا وه ره سه له ی  وه ئه  
مژوونووسی   نت، چونکه یه گه تی موس ده ویالیه و  موسی شاری تیکوردستان

خاک  ک یه به و   کارھناوه تی موس به ناوبراو باشووری کوردستانی بۆ ویالیه
کانی  واوی شاره ته  واته کسان بن، که و یه  ک خاک بن یه  کاتکیش که. بات ناویان ده

  . شارکی باشووری کوردستان  تهب ش شاری موس ده مه به. کن یه ر ال ھه ر دوو ھه
  
: نووسیوتی  دا وه ره سه له رتووکی ناوبراو  ی په)64(  ڕه الپه  بار قادر، له دکتۆر جه  
براو لکاندنی  ی موس نو ده کشه  به  ی باشووری کوردستان که ی کشه وه باندنه(
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ست  ، تورکیاش ناچارکرا دهتی ئینگلیزدا بوو سه ژر ده له  که  وه ئراقه  شی به و به ئه
  ).گرێ دا ھه شه و به کانی له داواکارییه  له
  نت که یه گه ده  وه کات، دیسان ئه بار قادر باسی ده ی مژوونووس دکتۆر جه وه ئه  

 و  ک  یهر  تی موس ھه ویالیه و کوردستان باشووری   ڕی وایه مژوونووس باوه
 و کوردستان کانی باشووری  واوی شاره ته  که  ش مانای وایه مه کسانن، ئه یه

  بت له کک ده ش شاری موس یه مه ، بهو  شارن مان  ر ھه تی موس ھه ویالیه
  ! کانی باشووری کوردستان شاره

  
سمکۆ (رتووکی  ی په)621- 620(کانی    ڕه الپه  سول ھاوار، له د ره مه محه  
و  ئه: (دا، نووسیوتی)تیی کورد وایه ته ی نه وه و بزووتنه)ئیسماعیل ئاغای شوکاک(

  دۆکیومنتی ژماره  تورکیادا مۆرکرابوو له و ت  سۆڤیه نوان له   ی که یمانه په
(F.O.371-6349) ی  ڕاپۆرتی  لهداو  ی ئه)154(  ڕه الپه  دا له)1920(سا

و  قی ئه ده  وه ی خواره مه ئه  که  کراوه  یمانه و په رو درژ باسی ئهدوو به دا  هی ڕاپۆرته
دییان  پوه  که  یه مادانه ، میری ردوو ال ھه: ( ئه  که یمانه ، په بوه ھه  هو  کورده به ن
ڵ ھیچ  گه یمان له کیان په ھیچ الیه  که وتن ڕککه  وه ر ئه سه میری تورکیا له و تی سۆڤیه

ر  سه له  ت وهت یا تورکیا ب دژی میری سۆڤیه  و الیه ئه  ستت که به کی تردا نه الیه
 ن الیه له   ی که و سنووره ب له سنووری تورکیا بریتی ده  که وتوون ڕککه  وه ئه

 نیشان ست و ده ئه پی به   که(  ستنیشان کراوه ده  وه ی تورکهیی نیشتمان ه کۆمه
  به  کوردستان بوه خوارووی  تی موس که ی تورک ویالیهیی نیشتمان ه ی کۆمه کردنه

وه خاکی  هلشک  به  ر به گه ئه  دا وتراوه کردنه نیشان ست و ده و له تورکیا ژمررا
  ). وه کرته ڕ داگیر ده و شه  ک بری چه زه  وا به ئه  وه سنرته ئاشتی نه  و به  خۆشی 

 و کوردبوون   سول ھاوار، ئاماژه د ره مه ر محه نووسه و مژوونووس  دا وه ره سه له   
ه ناوبراو ویالیه  کات، چونکه ری موس دهکوردستانی بوونی شا   تی موس ب

باشووری کوردستان  و  موستی  ویالیه  واته که. بات باشووری کوردستان ناوده
تی  کانی ویالیه واوی شاره ته  نت که یه گه ده  وه ش ئه مه ک وتن، ئه یه و خاک ک  یه

 ویالیه شاری به موس ری باشووری کوردستانن، شا وه ختیشه ی پایته-تی موس.  
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حمودی  شخ مه(رتووکی  ی په)125- 124(  ڕه الپه  سول ھاوار، له د ره مه محه  
پارزگاری   نده رچه ھه: (دا نووسیوتی)کوردستان خواروویی  که ته وه ده و مان  قاره

رباز  سه  کرن به ی نه وه ترسی ئه  ک له گوایا خه  بیانوو که  ی کردبوو به وه موس ئه
کی تریش  ره ندێ ھۆی سه دا ھهڕاستی م له  کردبوو، به نگدانیان نه شداری ده به
خ  انهڕۆژو  له  که  یی کوردستان بووهخۆ ربه سهباسی   وانه کک له یه  که  بووه ھه دا ش
  وه رئه به ، له وا پادشای کوردستانه که  وه تیی خۆی بوکردبووه حمود بانگی شایه مه

باسکرا،   ی که و دوو ھۆیه له  بجگه. نگدان ده  له  وه خۆیان کشایهس  زۆر که
 خواروویزۆر شونی   له  ری که روه و بانگی نیشتمانپه توای ئایینی  رچوونی فه ده

ی  وسته و ھه ری ئه سه پارزگاری موس چاره  وه رئه به ، له وه کوردستاندا بوبووه
   ).وت کی که ستاو په دان وهنگ زۆر شوندا ده  کراو له بۆ نه

و کوردتیی  ، کوردستانتیی  ی پکردووه ھاوار ئاماژه سوڵ ڕهد  مه محه  ی که وه ئه  
مژوونووسی ناوبراو باسی پارزگای موسی   نت، چونکه یه گه شاری موس ده

پارزگای   کاتکیش که.  باشووری کوردستان کردووه    ر به سهکی  کو پارزگایه وه
ب  ده  و پارزگایه ئه  واته باشووری کوردستان بت، که    ر به سهکی  وس پارزگایهم

      . بت خۆی ھه ت به و کوردستانتیی تایبه  سیمای کوردتیی
  
 و مان  قارهحمودی  شخ مه(رتووکی  ی په)333(  ڕه الپه  سول ھاوار، له د ره مه محه  
دا )17.5.1916تا  15(ی نوان له : (نووسیوتی دا)کوردستان خواروویی  که ته وه ده

 ئینگلیز ودوو دیبلۆماسی   ی دابوو که رمه گه  م له که نگی جیھانی یه ھشتا جه
) نسا ره ری فه نونه –جۆرج پیکۆ (و )ری ئینگلیز نونه –ماکس سایکس (نسی  ره فه

یمانک  ر په سه ی له وه ئه  یشتنه پاش گفتوگۆو ڕاوژکی دوورو درژی پشووتر گه
). پیکۆ–سایکس(یمانی  ناونرا په  وه ردوکیانه ھه ناوی  بهیدا دوای له   ون که رک بکه

وهدا  یمانه و په ی له وه ئه بوو  ھه  وه انهڕۆژو  عوسمانلی ئه   ر به سهکوردستانی  به  ندی پ
  : وه وتنی خواره ڕککه بریتی بوو له

 و  شامتی  ڵ ویالیه گه له) دستانکور خواروویشی  به(تی موس  ویالیه .1
 ).وت کان که نسییه ره ر فه ب به ه حه

 و  موسسول ھاوار، شاری  د ره مه کانی مژوونووس محه بۆچوونه ی گوره به   
 و ب  عاره  بهکیان  یهندی پوهھیچ  و کوردستانن شکی باشووری  تی موس به ویالیه
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شکردنی کوردستانی  باسی دابه ک الیه له راو ناوب  ، چونکه بووه نه  وه ئراقه  به
باشووری کوردستان   تی موس به ویالیه  وه تریشه کی الیه له، و  کات دهعوسمانی 

  یه وه تر، مانای ئهک یه به کسان  یه و خاک  ک یه به ش  م دووانه بات، ناوبردنی ئه ناوده
شاری باشووری   وه شهی- موس شاری به تی موس  کانی ویالیه واوی شاره ته  که

 .  کوردستانن
  
باکوری کوردستان  کورد و(رتووکی  ی په)530(  ڕه الپه  سول ھاوار، له د ره مه محه  

 پی به : (دا نووسیوتی)می جیھان ڕی دووھه تا شه ھه  وه مژوه تای ره سه له 
تی  ڵ ویالیه گه له) کوردستان خوارووی(تی موس  ی سایکس پیکۆ ویالیه خشه نه

کان  ڕ ئینگلیزه واوبوونی شه ته دوای له (وتبوو  کان که نسییه ره ر فه ب به له حه و  شام
ندێ شونی تر  ھه  به ر رانبه بهرھنا  کان ده نسییه ره ست فه ده  یان له- تی موس ویالیه

   ).کان نسییه ره فه  درا به  که
  له  ککه موس یهسول ھاوار، شاری  د ره مه بۆچوونی مژوونووس محه  به  

باشووری   ی به-  تی موس ناوبراو ویالیه  باشووری کوردستان، چونکه کانی شاره
 و  کسان یهنت، مادامیش  کسانیان داده یه و خاک ک  یه  و به کوردستان ناوبردووه

  . نک ر یه ھهکیان ر دوو ھهکانی  شاره  واته ک خاک بن، که ر یه ھه
   

ی  و ریشه گ ره(رتووکی  ی په)19-18(کانی  ڕه الپه  لهت،  ال عزه حمود مه مه  
: دا نووسیوتی)ی کوردستان له سه مه کورد وکردنی  ئراقی به الی  قه مژووی ته

م  رده به  گیرسان، له نگ ھه پش جه) ریتانیا ی به وه ره زیری ده لۆرد کیرزن، وه(
ر  مان ھه ڕامیاریندی  وه رژه ر بن به گه نا، ئه و په ب پچ: کاندا وتی نی لۆرده نجومه ئه
کانی  ناوچه  لهر  ، زیاتریش ھه و وانییه یه ه ھه  وه ئه.. س  و به دایه نداو ی که ناوچه  له

). غدا روی به بۆ سه  وه بته کو درژ ده س، به و به سراشدا نییه به غدا و بهنوان 
  ). بووه -ردستانی خوارووکو–تی موس  ر ویالیه ستی کیرزن ھه به بگومان مه

 باشووری  له  ت، شاری موس شارکه ال عزه حمود مه ر مه بۆچوونی نووسه  به  
به ر  باشووری کوردستان ھه و  موستی  ر ناوبراو ویالیه کوردستان، چونکه نووسه

خاک ک  بۆ یه  یه و دوو زاراوه ئه  کاتکیش که. بات وت ناوده ک یه به  و خاک و  ک یه 
       .نک ر یه ھهکیان ر دوو ھهکانی  شاره  واته کاربھنرت، که رمی دیاریکراو به ک ھه یه و 
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کردنی  ب عاره  بهتی  سیاسه(رتووکی  ی په)32(  ڕه الپه  بانی، له دکتۆر نوری تاه  
  تی موسی عوسمانی که دا ویالیه)1925(سای  کۆتایی  له: (دا نووسیوتی)رکوک که

تی  ر حکومه سه  ی پکھنابوو خرایه ته م ویالیه کی ئه ره شکی سه رکوک به هی ک ناوچه
  ).تی ئراق پاشایه

،  ی پکردووه مانی کوردستان ئاماژه رله ندامی په بانی، ئه ی دکتۆر نوری تاه وه ئه  
تی موس  ناوبراو باسی ویالیه  ، چونکه ه-ی شاری موستیکوردستان و  تییکورد

تکی عوسمانی بت،  ویالیه  که ته کات، مادامیش ویالیه تکی عوسمانی ده یهکو ویال وه
شمان  موو ی الی ھه وه ، ئه نییه  وه ئراقه  به و ب  عاره  بهکی  یهندی پوهھیچ   واته که

دا )1516( سای  له) تی موس ویالیه(باشووری کوردستان   که  یه وه را بت ئه ئاشکه
 . کان ستی عوسمانییه ژرده  وتۆته که  وه نهداگیرکرد ی ڕگهله 
  
ی  نامه فته ھه(  شدا له دوو به له  خۆیدا که وتارکی  لهبانی،  دکتۆر نوری تاه  

 تی وه ده به م  که نگی جیھانی یه باشووری کوردستان پاش جه( ژر ناوی لهدا، ) ئاونه
وه) ئراق لکندراوه   ی ژماره)14(  ڕه الپه  له  مدا که که یه شی به  له،  وه ته دا بوکرا

: ، نووسیوتی وه ته دا بوکراوه)13.2.2007( وتی ڕکه  ،ممه سشه ڕۆژیی )56(
) لی نده مه(ی  شارۆچکه تی موس له ویالیه خواروویکی گشتی، سنووری  یه شوه به(

  زنجیره  ، واته بووه  دیجله ڕووباریر  ی سه) تحه فه(خای  ر سنووری ئران، تا سه
  ته م ویالیه ئه رتی به ڕوه بهتوانین بین سنووری  ده  بۆیه. مرین چیاکانی حه

ند  ڵ چه گه سلمانی له و رکوک  کهولر،  پارزگاکانی ئستای  موس، دھۆک، ھه
   . )دیاله پارزگای    ر به سهکی  زایه قه
 کوردستانتیی و  کوردتیی،  ی پکردووه بانی ئاماژه دکتۆر نوری تاه  ی که وه ئه  

موس، (کانی  شاره ک الیه له ری ناوبراو  نووسه  نت، چونکه یه گه شاری موس ده
ر  سهشاری کوردی   به)  کی دیاله زایه ند قه چه و سلمانی ،  رکوک ولر، که دھۆک، ھه

 الی لهسنووری ئراق   وه تریشه کی الیه لهنت،  کوردستان داده باشووری به 
ترو  کیلۆمه) 150(ی  نزیکه  که) مرین حه(سوور  چیای کوه  له  وه باکووره

 و ت  ھهڕۆژباشووری   ونه که تر ده کیلۆمه) 110(ی  نزیکه  که  تحه ی فه شارۆچکه
گه ش به مانه ئه. باشووری شاری موس تییلماندنی  ن بۆ سهکوردستان موس  .       
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ی )19(  ڕه الپه  ونی، له عه  ری کوردی میسری، دوڕیه نووسه و  نووس نامهڕۆژ  ژنه  
  لهی زۆر دووربین  وه ب ئه بین، به  توانین ده: (دا نووسیوتی)الکرادا(رتووکی  په

  که  وه بته چیاکانی ئارارات درژ ده  زنجیره  له  وه هباکوور  له، کوردستان ڕاستی
سنووری  تورکیا و رمینیا و ئهنوان ئران،   ڕامیاریی سنووری  وه ره جیاکه

  مرین که چیاکانی حه  گاته تا ده  وه باشووره  لهنن،  رمه ئه و فارس ی کورد، ینیشتمان
و نوان )سرا غدا و به بهکانی  ته ویالیه(  بی ره ی نوان ئراقی عا وه ره جیاکه

 تی موسی ویالیه(  کاته ده  کهباشووری کوردستان   واته کوردستانی عیراق
ئران،   ستان لهڕڕی لو وپه ئه  گاته ده  وه شهتی ڕۆژھه  باشووردا، له  له )عوسمانی

تر  کیلۆمه) 20(ری دوو به و، ئاواڕۆژ  رکیا له ی تو تیه تی مه الیهوی  گاته ھا ده روه ھه
زار  ھه) 500(  زۆرتر له  ی خاکی کوردستان به پوانه. ڕاست ریای سپی ناوه ده  له

  ).کرت ده  نده زه مه  ی چوارگۆشهتر کیلۆمه
  ی میسری، دوڕیهیری کورد نووسه و  نووس نامهڕۆژ  کانی ژنه بۆچوونه ی گوره به   
ه ئه  باشووری کوردستان، چونکه کانی شاره  له  ککه ونی، شاری موس یه عه   و ژن

و   خاته دیاریکردنی سنووری باشووری کوردستاندا، شاری موس ده  له  ره نووسه ن
 سنووری  به  وه باشووره  لهسوور  چیاکانی کوه  ک الیه له ، کاتک که  و سنووره ئه

 کی الیه لهنت،  نوان باشووری کوردستان داده  و بی  عارهی نوان ئراقی  وه ره جیاکه
کوردستانی ئراق  و  موستی  باشووری کوردستان، ویالیه  ره و نووسه ئه  وه تریشه

  .     نت رم داده ھه ک یه به ر  هک ھر س ھه
  
 باسی  له دا وه ره سه له رتووکی ناوبراو  ی په)21-20( کانی  ڕه الپه  ونی، له عه  دوڕیه  

وتی سامانه کانی  کییه ره سه  و لقه رچاوه سه  م که که ده  وه به  ئاماژه: (کانی ئاودا نووسی
یریش  ھیچ سه  قون، وه ده ھه) رکیاتو(کوردستان   فورات له و دیجله کانی  هڕووبار

 تی ڕۆژھهی باشووری  کو پۆژه کانی وه  نداوه ترین به وره گه و گرنگترین   که  نیه
و )دوکان(نداوی  و به)تورکیا(فورات  ڕووباریر  سه له) کیبان(نداوی  به و  نادۆڵ ئه
 ڕووباریر  سه س لهمو  له دام سهنداوی  به و زاب ڕووباریر  سه له) ندیخان بهر ده(

   ). هو  کوردهناو خاکی   ونه که موویان ده ھه  که  دیجله



1080    شاری موس  ییکوردستانتمژووی 

شک  به و  ییکوردشارکی   شاری موس به دا وه ره سه له ونی،  عه  ر دوڕیه نووسه  
کانی  سامانه باسی  لهری ناوبراو  نووسه  نت، چونکه کوردستان داده باشووری  له

) ندیخان ربه و ده  دوکان(کانی  نداوه به  کات که ده  وه هکاندا، باسی ئ نداوه ئاوو به
  دیجله ڕووباریر  سه موس له  له) دام سه(نداوی  و به  زاب ڕووباریر  سه له
ناو خاکی   وته مادامیش شاری موس بکه.  هو  کوردهناو خاکی   ونه که موویان ده ھه

      . باشووری کوردستان  وته که ده کوردییه وشارکی   که واته شاره ، که هو  کورده
  
: نووسیوتی دا وه ره سه له رتووکی ناوبراو  ی په)120(  ڕه الپه  ونی، له عه  دوڕیه  
  که(تی موس  ویالیهت   تایبه به  و، کی گشتی  یه شوه به  کوردستانواوی  ته(

ریتانیا  به بۆکجار زۆری  خی یه و بایه گرنگیی ، ) وه گرته باشووری کوردستان ده
ر  سه ختی له ک، جه ند ھۆیه ر چه به له و م  ھه نۆزدهی  ده سه ڕاستی ناوه له ر  ھه.  یه ھه
 و ئابووری ، )ربازی سه( ستراتیجی  ریتانیا ناتوانت ئامانجه به  که  وه کرده  وه ئه

- اد یه و ناوچه ر داگرتنی ئه سه ست به ب ده دی به  کانی خۆی بھنته ئیمپریالییه
  ).- تی موس ویالیه

ونی، شاری موس شارکی  عه  ر دوڕیه کانی نووسه بۆچوونه  ی گوره به   
باشووری کوردستان  و  موستی  ر ویالیه نووسه  ژنه  ، چونکه باشووری کوردستانه

  .   نت ک وت داده یه و خاک  ک یه به 
  
: نووسیوتی دا وه ره سه له او رتووکی ناوبر ی په)124(  ڕه الپه  ونی، له عه  دوڕیه  
تی  الیهی وی وه دات بۆ ئه وده ن ھه نده له  وت که رکه ئراق، ده ۆیت ی په رباره ده(

 ه دهی )باشووری کوردستان(موسه  به  ند مه وت به په  چاک له به  ترۆڵ، ببش  
  ).تی ئراق وه ده
، کوردستانی بوونی شاری  پکردووهی  ونی ئاماژه عه  ر دوڕیه نووسه  ی ژنه وه ئه  

باشووری  و  موستی  ر ویالیه نووسه ک الیه له   خشت، چونکه به موس ده
  وه باسی ئه  وه تریشه کی الیه لهزانت،  ده ک یه به   کسان یه و خاک  ک یه به کوردستان 

ری باشوو(تی موس  دابوون ویالیه وه ئه وی ھه له کان  ئینگلیزه  کات که ده
پشتر   لمنت که سه ده  وه ش ئه مه ئراق، ئه تی وه ده له شک  به  ن به بکه) کوردستان
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  وه شهبی عاره  به ندی پوه  ھا نه روه ئراق، ھه  له  شک بووه به  تی موس نه ویالیه
  .       بووه ھه
  
 له: (نووسیوتی دا هو ره سه له رتووکی ناوبراو  ی په)140(  ڕه الپه  ونی، له عه  دوڕیه  

ه دا ده)ز1914( سای  لهر  کان ھه چۆن ئینگلیزه  شی پشوو بینیمان که به    ستیانکرد ب
و،  )بی ره ئراقی عا(میسۆپۆتامیای خواروو  ناوی  به  ی که یه و ناوچه داگیرکردنی ئه

ی - تی موس ویالیه) باشووری کوردستان(روو  داگیرکردنی میسۆپۆتامیای سه
  ).دا)1919( سای  لهی عوسمان

دا بوو، )1918(ری سای  مانگی نۆڤمبه  تی موس له تا داگیرکردنی ویالیه ره سه   
 ی گوره به ئینجا . ونی نووسیوتی عه  ر دوڕیه کو نووسه روه ھه) 1919(ک سای  نه

  به و ب  عاره  بهکی  یهندی پوهھیچ   ر شاری موس شارکه نووسه  کانی ژنه بۆچوونه
 باسی  لهناوبراو   ، چونکه کو شارکی کوردستانی بووه ، به بووه نه  وه ئراقه

 سای  لهوان  ئه  کات که ده  وه دا، باسی ئه که ناوچه  لهکانی ئینگلیز  داگیرکردنه
-1919( سای  لهیان داگیرکردو، )بی ئراقی عاره(دا میسۆپۆتامیای خواروو )1914(

یان ) باشووری کوردستان(روو  دا میسۆپۆتامیای سه)1918 سای  له ی که یهڕاستی
کان خۆیان  جیاوازییه دا وه ره سه له . یان داگیرکرد- ی عوسمانی-تی موس ویالیه

  . ی زۆرتر ناکات وه کردنهڕوون  پویست به  بۆیه  دون ده
  
کرکوک بحث (رتووکی  په ی )202- 182(کانی  ڕه الپه  شوانی، له فیق ڕهدکتۆر   
ژر ناوی  کی له یه وه دا، لکۆینه)اربيل 2001نيسان  5-3دوة العلمية حول کرکوک الن
ی )186(ڕه  الپه  و، له دا نووسیوه)مشکلة تعریب کرکوک قدیما والی الیوم(
رکوک  جوگرافی شاری که ڕاستیی بۆ گۆڕینی  هڕگایو  ئه: ( یدا ھاتووه که وه لکۆینه 

کان بۆ  وه ته ی نه ه بۆ پشتگوێ خستنی کۆمه  وه ڕته گه ده اد بنچینه  لهر،  به  ته گیراوه
ی دانیشتوانی  یهڕاپرسیو  نجامی ئه رئه ده ، له)1921(یرانی سای  حوزه  له  م دۆزه ئه

ولری ئستا  واوی پارزگای ھه دا ته م ساه له(رکوک  کو که کانی کوردستان وه شاره
واوی  دا ته م ساه له(موس  و سلمانی ، )رسیم ده -   بووه کورکوک    ر به سهکی  زایه قه

 موس ر به  سهئاکرێ  و ئامدی زاکانی دھۆک، زاخۆ،  پارزگای دھۆکی ئستا قه
ر  سه ربین له ندی ده مهزا ڕهبۆ ) رسیم ده -   پارزگا  دا کرا به)27.5.1969(  و له بووه
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  لهدا  و شارانه لی کورد له گه  کهئراقی نوێ،  تی وه ده به تی موس  لکاندنی ویالیه
یان  یهڕاپرسیم  کانی ئه ستکاری کراوه ده  نجامه توندی ئه  دا به)1921( سای

  ).ی کوردستانیان کرد شه و به ی ئهیخۆ ربه سهداوای   و شارانه کی ئه و، خه وه تکرده ڕه
 باشووری  له  شوانی، شاری موس شارکه فیق ڕهکانی دکتۆر  بۆچوونه پی به   

ک باسی کوردستانی بوونی  نایه په و و ب ھیچ پچخۆ هڕاستو  ئه  کوردستان، چونکه
ک که ی کردووه- شاری موسو  کات دهکانی کوردستانی  باسی شاره  ، کات 

 شاری به ) سلمانی ولر و ھهرکوک،  ، که)دھۆک+وا ینه نه(موس (کانی  شاره
  .   بات کوردستانی ناوده

  
کرکوک بحث (رتووکی  په ی )202- 182(کانی  ڕه الپه  شوانی، له فیق ڕهدکتۆر   

ژر ناوی  کی له یه وه دا لکۆینه)اربيل 2001نيسان  5-3الندوة العلمية حول کرکوک 
ی )200- 199(کانی  ڕه الپه  و له دا نووسیوه)مشکلة تعریب کرکوک قدیما والی الیوم(

کانی  زگا حکومییه داموده  ر گشت جۆره سه له  پویسته: ( یدا ھاتووه که وه لکۆینه
میاریی  ، پارته رمی کوردستان ھه وهکان،  هڕا کوردستاندا   کانی مافی مرۆڤ له  ڕکخرا

  ش واتای سووربوونه مه ن، ئه رکوک بده ی شاری که کشه  وام به رده به گرنگیی
پش  و ره ھۆی زۆرتر به  بته ش ده مه ، ئه و شاره ھنان له نه و واز وه ر داواکردنه سه له

کو پشتگوێ  روه ھه  نه و الیه می کردنی ئه رخه مته رنا که گه ، ئه یه و کشه بردنی ئه
پناوی  کاتی کارکردن له له. بیرکردن بته ھۆی له ی شاری موس ده خستنی کشه

 ی موس کشه  و سوودمان له ند په  ئمه  رمان که سه  له  رکوکدا، پویسته که
  ).رگرتبت وه
و کوردستانتیی ،  شوانی باسی کردووه فیق ڕهدکتۆر  دا وه ره سه له ی  وه ئه  

  می کردن له رخه مته یی که شوانی گله  نت، چونکه یه گه شاری موس ده  کوردتیی
ی  ییانه و گله ئه. کات ده  یه و شاره ئه کوردستانتیییادکردنی  له و  موسی  کشه

شکی باشووری  به  دکتۆر شوانی شاری موس به  ت که مان پ ده هو ناوبراو ئه
  . زانت کوردستان ده

  
تی  چۆنیه و رکوک  کهی  کشه(رتووکی  ی په)24(  ڕه الپه  لهشوانی،  فیق ڕهدکتۆر   

فیای شاری   ی، که و شوازانه ئه: (دا نووسیوتی)رکردنی سه چاره بۆ گۆڕینی دیمۆگرا
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ی  ه کۆمه ڕکخراویدانی  ، بۆ گونه وه ڕته گه ده  تاوه ره سه له کار،  ته رکوک خراوه که
کی  خه رگرتنی ڕاوهنجامی  ئه  دا، به)1921(یرانی  حوزه  له) عصبة االمم(کان  وه ته نه

بوونی ڕازیموس بۆ  و سلمانی رکوک،  کو شاری که کانی کوردستان، وه شاره
  له و شارانه  کوردی ئه ، که  وه ی ئراقه تازه تی وه هد به تی موس  لکاندنی ویالیه پوه

کو  توندی وه  یان به که که خه رگرتنی ڕاوهکردنی  واشه نجامی چه دا ئه)1921( سای
ی  شه م به ی ئهیخۆ ربه سهداوای  م شارانه  کی ئه و، خه وه تکرده ڕهتک  سیاسه

 واوی ته به ، )1921(انی سای یر حوزه رگرتنی ڕاوهنجامی  یان کرد، ئه-کوردستان
کراو،  ، کاری پنه وه وانه پچه  بهزووی کورد بوو،  و ئاره  ی خواست وانه پچه

دا،  هڕیفراندۆمم  رکوک له کی شاری که م ئراق، خه ده زۆر درایه  تی موس به ویالیه
کی سلمانیش دژی  کوردیان کرد، خه یخۆ ربه سهکی  داوای کارگرییه

موو  ھه وه  هڕۆژو  له. کرد شدارییان تدا نه به و بوون  ه ڕیفراندۆمو  یکردنی ئهشدار به
 و ھاوکاری  ، به وه تی ئراقه وه ده ن الیه له رکوک  ی شاری که کانی کوردانه یهڕاستی

نو  ، له وه نانه وی ئاژاوه و، ھه  کرت رو بن ده وتی ئراق، سه پالنی کۆمپانیای نه  به
 نجامی ئه  لهو، کوردیش  وه ستیان ببته جگای ده ی وه بۆ ئه،  دراوه که رهکی شا خه

وه  نجاکانه په  ش له م پیالنه ، ئهو بت ماورانی  و  رکردن دهکانیان تووشی  پیالنه
 له تی تایبه  به  وه یه ده م سه ئه تای ره سه له و، ھی موسیش   ت ستیان داوه ده 
   ). وه کانه بیسته 

کو  یش وه-رکوک که و  موسکانی  کانی دکتۆر شوانی، شاره بۆچوونه  ی گوره ه ب  
،  کوردستانی بووینه کورد وشاری   دیاله و دھۆک ولر، سلمانی،  کانی ھه شاره

کانی  کو شاره سلمانی وه و رکوک  که،  کانی موس ناوبراو ناوی شاره  چونکه
  . بات کوردستان ناوده

   
تی  چۆنیه و رکوک  کهی  کشه(رتووکی  ی په)66(  ڕه الپه  شوانی، له فیق ڕهدکتۆر   

ه  ره مرین سه شاخی حه: (دا نووسیوتی)رکردنی سه چاره تای سنووری کوردستان
 نجامی ئه  لهو   می جیھانی که نگی یه جه نجامی ئه  له، کاتی خۆی  وه باشووره الی له 

شکی  به موس که  و رکوک  کهدا، )1921( سای  لهتی ئراق  وه زراندنی ده دامه
وه    ). لکنران وه  ته وه و ده ، به وه کانه وه ته ی نه ه کۆمه ن الیه له  کوردستانیان پکھنا
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ر  سه خت له جه و بت  رده دهبۆچوونی خۆی    ڕاشکاوانهشوانی، زۆر  فیق ڕهدکتۆر   
کات  ده  وه ، کاتک باسی ئه وه تهکا موس ده و رکوک  کهکانی  کوردستانی بوونی شاره

زراندنی  دامه دوای له و  موس دوو شاری کوردستانی بووینه و رکوک  که  که
   . لکنراون  وه و وته به  وه کانه وه ته ی نه ه کۆمه ن الیه له   وه تی ئراقییه وه ده
  
  له ئراق(رتووکی  ی په)42(  ڕه الپه  ، لهبدول عهلیل  نووس خه نامهڕۆژ  

و  مانیا ئه) 1911(سای : (دا نووسیوتی)وتار  ه بۆ دیموکراسی کۆمه  وه دیکتاتۆرییه
) کوردستانی باشوور(تی موس  وتی ویالیه نه  ت به باره کانیان سه ریتانیا ناکۆکیه به
 ناوی  بهزراند  شیان دامه به کی ھاو ال کۆمپانیایه ر دوو ھهو  وه کالیی کرده یه
دا پشکی  م کۆمپانیایه له) تی ڕۆژھهو   فریقی ی ئه)ئیمتیاز(نیای جیاوک کۆمپا(

  ).بوو%) 25(مانیا  و پشکی ئه%)75(ریتانی  به
لیل  نووس خه نامهڕۆژ ن الیه له باشووری کوردستان   تی موس به ناوبردنی ویالیه  
   کسان یه  به و خاک  ک یه به تی موس  ر ویالیه نووسه  که  ، مانای وایهبدول عه
  کسان یه و خاک ک  یه  و دووانه ئه  ڵ باشووری کوردستان، کاتکیش که گه زانت له ده

م  و ھه  خت م پایته تی موس، ھه ختی ویالیه ی پایته- شاری موس  واته بن، که
  . باشووری کوردستان له   شارکه

  
عد  ڵ دکتۆر سه گه وانی له نامهژڕۆوتنکی  ن، چاوپکه نده له  له) االتحاد(یامنری  په  
دراسة (ژر ناونیشانی  شدا له دوو به  له  که وتنه ، چاوپکه ردا کردووه نده سکه شیر ئه به

،  وه دا بویکردۆته)االتحاد(ی  دوو ژماره  دا له)تحلیلیة لمستقبل کوردستان السیاسي
دا )27.7.2001( وتی ڕکه، نیی ی ھه)االتحاد(ی )431(  ژماره  له  مدا که که شی یه به  له

مژوویی   وه و لکۆینه زۆری ئه  ره ی ھه زۆربه: (ت عد ده ، دکتۆر سه وه ته بوکراوه
ی موس ناسراوه  کشه  به   ی که وه ر ئه سه ن له که خت ده ن، جه ھه  ی که انهڕامیاریی و 

ی نوانی  ماوه  له  وه پشه  ھاته و وت رکه دا ده)1926- 1923(سانی نوان  له   که
و  ئه ی گوره به   تورکی، که-ی سنووری ئراقی یماننامه و په  ی لۆزان یماننامه په
دا ویالیه سته ئه  یه یماننامه په   وه ئراقه  به) باشووری کوردستان(تی موس  نبول بیاری

  وه ته نه(رانی  نونه ن الیه له  ڕیفراندۆمکنجامدانی  ش دوای ئه که لکاندنه. بلکنرت
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 و خواست ک  یه شوه ھیچ به   که  هڕیفراندۆمم  ج بکرت، به جبه) کان کگرتووه یه
  ).  کرد نه چاو ڕهی  که ی دانیشتوانه قینه هڕاستبۆچوونی 

  له  که یه تی موس پارچه ر، ویالیه نده سکه شیر ئه عد به بۆچوونی دکتۆر سه  به  
ر باشووری  تی موس ھه ویالیه  ، کاتک که کوردستانهر باشووری  ھه و کوردستان 

موس،  تی ویالیه    ر به سهکو شارکی  یش وه-شاری موس  واته کوردستان بت، که
  .   شارکی باشووری کوردستانه

  
جوگرافی (رتووکی  ی په)20(  ڕه په له  و جوگرافیناسی کورد، له ڕیده ند، گه ریم زه که  

نی   ڕژهبۆ   وه دره به  له  وه باشووره  لهیی  وه ته ھی نه: (وتیدا نووسی)کوردستان
  ). ی کورده کانی زۆربه گونده و که  شارهری موس ناو  ڤه ، ده یه زی گچکه

کوردتیی و ،  ی پکردووه ند ئاماژه ریم زه و جوگرافیناسی کورد، که ڕیده ی گه وه ئه  
ری  ڤه مژوونووسی ناوبراو ده  چونکه نت، یه گه شاری موس دهستانتیی کورد

 ناو شاری  و واوی  ته به موسکورد   یان به ری زۆربه وروبه کانی ده گونده و  موس
واوی  کرت بین ته ده  واته کانی کورد بن، که ی دانیشتوانه زانت، مادام زۆربه ده
  . وردستانینک و  کوردیرکی  ڤه ده شار و،  وه ه- موس شاری به   که ره ڤه ده
    
و  په  ی)306(ڕه  په له  و جوگرافیناسی کورد، له ڕیده ند، گه ریم زه که   رتووکی ناوبرا
باسی  ئه یمانی شا په پی به ) 17- 16( ی ده سه  له: (دا نووسیوتی وه ره سه  له

نگی  ، تا جه وه الن بۆ ئران مایه رده ئه –م ئوسمانی  وی، سوتان مرادی چواره فه سه
باشوورا کوردستان  –و بابان   و سۆران  ھدینان به) 1918-1914(می جیھانی  که هی

  له) 77(  ژماره –) کان وه ته ی نه ه کۆمه(بیاری  ی گوره به تی موس  ویالیه –
  ).رج بوو ند مه چه پی به   و لکاندنه ، ئه وه ئراقه  بهسترا  به) 16.12.1925(

ند، شاری موس  ریم زه و جوگرافیناسی کورد که ڕیده کانی گه بۆچوونه پی به   
  ی ناوبراو باشووری کوردستان به ڕیده گه  ، چونکه شارکی باشووری کوردستانه

ک خاک  باشووری کوردستان یه و  موستی  ویالیه  ، که بات تی موس ناوده ویالیه
تی موس  نی ویالیهھا باسی لکاند روه کن، ھه ر یه کانیشیان ھه شاره  واته بن، که

ویش  ئه  یه ک مانای ھه نیا یه دا، لکاندنیش ته)16.12.1925(  له  وه ئراقه  بهکات  ده
  . ن که داگیری ده  بۆیه  خاک خاکی خۆیان نییه  ، داگیرکردنیش واته داگیرکردنه
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رتووکی  ی په)115(ڕه  الپه  ر گوڵ، له ر، دکتۆر مارف عومه نووسه و مافناس  
ی  یماننامه په: (دا، نووسیوتی)لی کورد یی گه وه ته تی یاسایی نونه سایه که ی کشه(

  لهری بۆ دۆزی کورد دانابوو  سه ی ئۆتۆنۆمی چاره شوه به  )1920(سای    سڤره
وت، پاش ساک  ر کورد خۆی بیه گه ش ئه رجه و مه کوردستان، به باکووری

تی موس  کانی ویالیه کورده و  تکاتکی کوردی دروست ب وه توانت ده ده
  ). ته وه و ده پاڵ ئه  بچنه) باشووری کوردستان(

ر گوڵ، شاری  ر، دکتۆر مارف عومه نووسه مافناس وکانی  بۆچوونه ی گوره به   
تی  تا ویالیه ره ر سه نووسه  باشووری کوردستان، چونکه کانی شاره  له  ککه موس یه
به کات  ده  وه ، دواتریش باسی ئهو  بات ناوده باشووری کوردستان  موس به

ڤره(یمانی  په ی گوره  ویالیه(کانی باشووری کوردستان  ، کورده) س تی موس (
،  زرایه کوردستان دامه باکووری  له  بوایه ده  ی که کوردییه  ته وه و ده ڵ ئه گه له
واوی  ته کوردستانتیی    ر به سهڕبوونی نوو کن بۆ باوه یه ش ئاماژه مانه ئه.  وه کبگرنه یه

  ). باشووری کوردستان(تی موس  ویالیه
   

 موس  له(ژر ناوی  موس، ریپۆرتاژکی له شاری  لهمیدیا  ی ڕۆژنامهیامنری  په  
ممه  ی سشه)میدیا(ی )235(  ی ژماره)10(  ڕه الپه  له  ، که)کورد ھاووتی نین

و   نووسین پی به : ( دا ھاتووه که یپۆرتاژهر  هو، ل وه بوکردۆته  دا)11.4.2006(
ش  وه پش زایینه و له  کان موس شارکی کوردستانییه مژووییه  نامه گه به
کرێ،  وای موس ده رمانه ی فه ته سه و ده ست به یوه تدارتی کوردستان په سه ده
شکی کوردستان  بوو به  وه کانه ست ئاشوورییه ده به) وا ینه نه(ی موس  و کاته ئه
 ن الیه له م کاتک موس  ، به کاندا بووه تدارتی ئاشوورییه سه ژر ده له

ناو سنووری   وته گیرا کوردستان که  وه کانه و کلدانه  یمانتی میدی ھاوپه
ی  کانیشدا ناوی کشه وه ته ی نه ه کۆمه  له. کان تدارتی کوردیی میدییه سه ده

تی  ی ویالیه کشه  دا به و ملمالنی دیکه نامه گه به زۆر  لهدستان باشووری کور
ب  مکدا موس به رده سه ھیچ  لهکانیش  مژووییه  نامه گه به پی به ،  موس ناسراوه

به و   دا زۆرن و شاره له  ب ره ئستا عا  ، که ب بووه ره م ب عا ، به بووه کورد نه
  ).  وه ر ئه سه و سورن له  نند بی ناوی ره عا شارکی 
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موس، موس  شاری  لهمیدیا  ی ڕۆژنامهیامنری  کانی په بۆچوونه ی گوره به   
  نامه گه به  به ستن پشت به  به  که یامنره په  ، چونکه کوردستانییه و  ییکوردشارکی 
ر  نووسه ھا روه بات، ھه شکی کوردستان ناوده کو به وه  و شاره کان، ئه مژووییه
کان  ستی ئاشوورییه رده به شاری موس له  ی که وکاتانه ئه  کات که ده  وه باسی ئه

یان - کان موس م کاتک میدییه ، به ستیان بووه ده ژر شکی کوردستان له ، به بووه
ر  ھا نووسه روه ھه.  وه کانه ست میدییه ده  وته که واوی ته به کرد، کوردستان ڕزگار

م ب  ، به بووه مکدا موس ب کورد نه رده سه ھیچ  له  کات که ش ده هو باسی ئه
 و  کوردستانتییمووی  یان پکرا، ھه ئاماژه دا وه ره سه له   ی که وانه ئه.  ب بووه عاره

  .    نن یه گه کوردتی شاری موس ده
  
ژر ناوی  له کداوتار له کفری،  ڕوناکبیری ی بنکهرپرسی  ر، به یه ی ھه مه شکور حه  
گۆڤاری (ی )1(  ی ژماره)100- 94(کانی  ڕه الپه  له  دا، که)کانی کفری کن؟ انهمکتور(

ستی  به ی مه وه ئه: (دا نووسیوتی)97(  ڕه الپه  ر له ، نووسه وه ته دا بوکراوه)گیرفان
  دا که وه به مان پشدا ئاماژه  کانی ئستای شاری کفرین، له انهمکدا تور ته م بابه له  منه

می  رده کانی سه ته سه ملمالنی ده گرنگیی  ره جگای شاری کفری خای ھه گرنگیی
کان  وییه فه سه. ویدا فه و سه  تی عوسمانی وه ده می رده سه له  تی تایبه  به  کۆن بووه

 ڕگایی  وه موس، بۆ ئه و رکوک  کهر شاری  بۆ سه  ندین جار ھرشیان ھناوه چه
  ، بۆیه وه تی خۆیانه سه ژر ده  نه ئاسانی بتوانن ئراق بخه  و به  مبۆڵ ببن هست ئه
ولر، پردێ،  موس، ھه(کو  وه کانی شاره  به  زۆری داوه گرنگییتی عوسمانی  وه ده
  م زنجیره ئه). لی نده مه و قین  خانهوال،  له رکوک، داقوق، خورماتو، کفری، جه که

و  کاندا بونه کی زۆری عوسمانییه رییه ژر کاریگه باشور لهی کوردستانی  شارانه
ی  که  نه سه ڕه  لتوری تورکی، دانیشتوانه بۆ که  گۆڕاوه  که لتوری ناوچه و که زمان

ی  که رسته پهز گه ڕه  چی زرنگکارییه ملکه  ناچار بونه  کورد بونه  ، که که ناوچه
   ).تورک  ن به لیان تا خۆیان بکه  راوهختی زۆر ک ش جه وه له  ، جگه کان بونه تورکه

شکی  به و  ییکوردکو شارکی  ر، شاری موس وه یه ی ھه مه ر شکور حه نووسه  
ولر،  موس، ھه(کانی  شاره   ڕاشکاوانهر زۆر  نووسه  بینت، چونکه کوردستان ده

 کانی شاره  به) یل نده مه و قین  خانهوال،  له رکوک، داقوق، خورماتو، کفری، جه پردێ، که
  .   بات باشووری کوردستان ناوده
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ی گۆڤاری )5(   ژماره  له  می وتارکیدا که دووه شی به  لهدکتۆر خالد یونس خالد،   
القضية الكردية في المعادلة الدولية ودورھا في (ژر ناوی  دا له)سردم العربي(

ه  ئه داڕاستی له : (، نووسیوتی وه ته دا بوکراوه)االوسط مستقبل الشرق و ملمالنی
ر  سه ک بوو له کو ملمالنیه ر سنوور، به سه له  بووه کی دیاریکراو نه نیا ملمالنیه ته

  مۆ به ئه  ر باشووری کوردستان که سه له  ، واتهواوی ته به تی موس  ویالیه
  هل  وت بووه بوونی نه ھه  ھنرت، ھۆکاری ملمالنکه کوردستانی ئراق ناوده

   ). وه سترته ببه   ملمالنیه  و نووسی کوردی ئراق به داو، چاره که ناوچه
 ن الیه له باشووری کوردستان  و  ئراقکوردستانی   تی موس به ناوبردنی ویالیه به  

کوردبوون   خات به رده مان بۆ ده ره و نووسه ڕبوونی ئه خالد یونس خالد، باوهدکتۆر 
ن  نووسه  ری موس، چونکهکوردستانی بوونی شا و  ری ناوبراو ملمالنی نوا

ر  سه له  ملمالنکه   پی وایهکو  ی سنوور نازانت، به شهک  نیا به تورکیا ته ریتانیا و به
  .  بووه) تی موس ویالیه(خاکی کوردان باشووری کوردستان 

  
ولر،  زانکۆی ھهشی جوگرافیای  به  ئیسماعیل، مامۆستا له بدول عهدکتۆر سلمان   
ی )6(   ژماره  لهدا که )مفھوم أقلیم کوردستان العراق(ژر ناوی  کدا له یه وه لکۆینه   له

-15(  کانی ڕه به الپه ستنی پشت به به ،  و وه ته دا بالوکراوه)سردم العربي(گۆڤاری 
: ، نووسیوتی1941م،  الوژ، سای دووه ی گۆڤاری گه)12-9(  ی ژماره)17

جوگرافیای کوردستانی (ژر ناوی  له  که وتارکیدا  لهتو،  فا شخ نعمه مسته(
له ) کوردستانی ئراق(کوردستانی باشوور : ، نووسیوتی وه دا بویکردۆته)ئراق

قین،  زاکانی خانه ، قه)دھۆک+وا ینه نه(ولر، موس  رکوک، ھه سلمانی، که پارزگاکانی 
ڵ تورکیادا  گه درژی سنووری کوردستانی ئراق له و  پکدت  دره به و لی  نده مه
 تر کیلۆمه )630(ی  نزیکه  گاته ڵ ئراندا ده گه له تر کیلۆمه )294(ی  نزیکه  گاته ده
  ).تر کیلۆمه )504(ی   نزیکه  گاته کانی ئراقدا ده بنشینه عاره  ڵ ناوچه گه له
ی )12-9(کانی  ژماره  به نیست پشت به به ئیسماعیل،  بدول عهدکتۆر سلمان   

خ  جوگرافیناسی کورد مسته  خات که رده مان بۆ ده وه الوژ، ئه گۆڤاری گه فا ش
و  ئه  ، چونکه یه کوردستانی بوونی شاری موس ھه  واوی به ڕی ته تو، باوه نعمه
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رکوک،  پارزگاکانی سلمانی، که  کانی باشووری کوردستان به شاره  جوگرافیناسه
   .نت داده)  دره به و لی  نده مهقین،  زاکانی خانه و قه)دھۆک+وا ینه نه(لر، موس و ھه
  
سلمانی   تی کوردستان له حکومه(رتووکی  ی په)29(  ڕه الپه  دیق ساح، له سه  
کانی ئینگلیز  ھزه: (دا نووسیوتی)و مژوو ی پشینه پوخته) 1924 – 1918(
ستی  یش ئاگربه و مانگه ی ئه)31( ڕۆژی.  وه رتهشاری کورکوکیان گ) 25.10.1918(

  لی ئیحسان پاشا به عه.  وه نگی جیھانی بایه مین جه که مۆدرۆس مۆرکراو، یه
شار  رتی به ڕوه بهگی پارزگاری سلمانی دا  به زا ڕهلی  عه  رمانی به لگراف فه ته

  وجه ر فه ھه. ترگر یشی بۆ وه)قیب نه(و، ناسناوی  حمود ست شخ مه ده  بداته
ه.  وه گی تابوور ئاغاسی مایه یی ساح به رمانده فه  ی تورک به که ربازییه سه  ب

  ری کوردستانی باشوور به رتاسه دا، سه)10.11.1918(  یش له)موس(داگیرکردنی  
   ).کانی ئینگلیز کفی ھزهرژر   وته که  وه کرده

 ساح، شاری موس شارکی کوردییهدیق  ر سه کانی نووسه بۆچوونه ی گوره به   
  یش له)موس(داگیرکردنی   به: (ت ده  کوردستان، کاتک که باشووری  له  شکه و به 
کارھنانی  به  ، چونکه)ری کوردستانی باشوور داگیرکرا رتاسه دا، سه)10.11.1918(

موس   وه وه ی ئهال به  لمنی که یسه ده  وه ناوبراوه ن الیه له کی ئاوا  یه واژه سته ده
وه به  ، بۆیه کوردستانه داگیرکردنی شاری  ڕۆژی  ت به باره سه. کات باسی ده  یه مش
 ،7.11.1918، 5.11.1918(  بۆ نموونه  جیاجیا نووسراوه وتی ڕکهندین  موس چه

  ترهڕاستیان موو ھه له ) 7.11.1918(   پم وایهم  ، به)10.11.1918و  8.11.1918
کانی  ربازییه سه  رمانده ی فه که وانییه نامهڕۆژ  ستنی کۆنگره به ڕۆژی ی وه ئهر  به له
  .  بووه) 7.11.1918( وتی ڕکهموس   ریتانی له به
  
سلمانی   تی کوردستان له حکومه(رتووکی  ی په)46(  ڕه الپه  ، له  دیق ساح سه  
الدکتور احمد (ی  رچاوه هی س)54-45(  ڕه الپه  به ستنی پشتبه به داو، )1918-1924(

م له  شته شی ھه به  دا، که)عثمان ابوبکر، کوردستان في عھد السالم، القسم الثامن
ر  ، نووسه دایه که رتووکه ی په)100- 90(کانی  ڕه الپه  دا له که کوردییه  رگدراوه وه 

تانی  هو ده  وره گه ن الیه له دا )1920(ن، شوباتی  نده ی له کۆنگره: (نووسیوتی
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کوردستانی (تی موس  کانی دۆزی ویالیه ته بابه  ک له سترا، یه به  وه یمانه ھاوپه
  ). وه ھرایه  کی کراوه یه ک کشه بوو، وه) باشوور

ی دکتۆر  که رتووکه به په   دیق ساح ر سه ی نووسه که ستنه پشتبه ی گوره به   
تی  ویالیه و  موسۆری ناوبراو شاری دکت  وت که که رده د عوسمان، بۆمان ده حمه ئه

ه ناوبراو ویالیه  زانت، چونکه شکی کوردستان ده به  موس به   تی موس ب
ن، ک یه به کسان  یه و خاک ک  کیان یهر دوو ھه  واته بات، که باشووری کوردستان ناوده

موس، تی  ویالیه    ر به سهکانی تری  شاره و  موسکرت بگوترت شاری  ده  بۆیه
    . شاری باشووری کوردستان

  
ۆرا له گری بوانامه فتان، ھه دکتۆر کاوس قه     ڕه الپه  مژووی نوی کورد، له  ی دکت
دا، )بۆتان.. سۆران.. مژووی بابان  ک له یه وه ند لکۆینه چه(رتووکی  ی په)70(

یکی  ند، ناوچه سه ده ی ره ھات په تا ده درخان پاشا ھه تی به سه ده: (نووسیوتی
  وه ئرانه تی ڕۆژھهو   گۆمی وان خوارووی  ر له ، ھه وه فراوانی کوردستانی گرته

ی  وزه ھیچ شتک له  بوو، جا که  وه درخانه ست به ده و موس به کر تا دیاربه ھه
ه ئاسوورییه کورد وکی ئایینی نوان  ره ی دووبه وه ھات نانه درخان نه به   کان بوو ب

  ).یخوازی کوردڕزگاری  وه و بزووتنه  درخان بۆ لدانی به   ڕگهرین باشت
موس   که    وه کاته ڕوون دهمان بۆ  وه کات، ئه فتان باسی ده ی دکتۆر کاوس قه وه ئه  
  نت که یه گه ده  وه ش ئه مه ئه.  درخانی میری بۆتان بووه وایی میر به رمانه ژر فه له

شکیش  به  واته ی، کهیمیرنشینی بۆتانی کورد  له  شک بووه به  و شاره مک ئه رده سه
  . خاکی کورد و کوردستان   له  بووه

  
کرکوک قلب (رتووکی  ی په)17(  ڕه الپه  خورشید، له  مه دکتۆر فوئاد حه  

ه) کوردستانی باشوور(تی موس  لکاندنی ویالیه: (دا، نووسیوتی)کوردستـــــــان   ب
ی لۆزان  کو دوای شکست ھنانی گفتوگۆکانی کۆنگره تاوه  وه بووه ال نهک یه  وه ئراقه

 ریتانیا و بهکانی  ندییه وه رژه تی به رایه نونه  که(ریتانیا  به نوان له دا )1922-1923(
،  و  موستی  ندارتی ویالیه ی خاوه رباره و تورکیا ده)کرد ده  وه هک یه به ئراقی 

کان کرا  وه ته نه ی ه کۆمه    ر به سهتی  بۆ کۆمیسیۆنکی تایبه  ته هو باب کردنی ئهست ڕاده
ھی   تا دانبن به ڕاسپاردکانی  وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه ئه  دا که)1924( سای  له
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و  کان بیاری دیاریکردنی ئه وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه ئه. دا و ساه ر له برۆکسل ھه
  دا)5.6.1926(ھا له  روه ھه. رکرد هد دا)1925(می سای  که ی یهکانوون  ی له سنووره

  بهیان  و ھه یان کردو ئه و بیاره ندی ئه سه ئراق په تورکیا وریتانیا،  به  له ک ر یه ھه
کوردستانی باشوور   یه مشوه به. تورکیا دانا و  ئراقنوان   ڕامیاری سنووری

له شک  به  به بوو) 1926( سای  له  کجاری یهکی  یه شوه به) تی موس ویالیه(
  ).ئراق 

   له) 1925(م تا مارسی سای  کانوونی دووه مانگی  له  که تا کۆمیسیۆنه ره سه  
  وتی ڕکه  کان له وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه و، ئه  تی موس بووینه ویالیه

.   وه داوه بییه راقی عارهئ ی به - تی موس دا بیاری لکاندنی ویالیه)16.12.1925(
 و  موسخورشید، شاری   مه کانی دکتۆر فوئاد حه بۆچوونه ی گوره به ئینجا 
وبراو ویالیه  شکی کوردستانن، چونکه تی موس به ویالیه   تی موس به دکتۆری نا

ھا  روه بن، ھه کسان ده کیان یهر دوو ھهش  مه بات، به باشووری کوردستان ناوده
دا باشووری )1925 سای  لهی  که یهڕاستی، 1926( سای  له  کات که ده  هو باسی ئه

 و  موستی  مادام ویالیه. ئراق له شک  به  بوو به) تی موس ویالیه(کوردستان 
  و، باشووری کوردستانیش خرابته  کسان بن یه و خاک ک  باشووری کوردستان یه

  .   کوردستان باشووری  له  هشاری موس شارک بوو  واته ر ئراق، که سه
  
و   تی کوردایه(رتووکی  ی په)43(  ڕه الپه  دین، له ر کامیل ژیر نیزامه پارزه  

ش  ئه: (کات موس دهشاری ی تیکوردستان  باس له  یه مشوه دا به)ییخۆ ربه سه
ر ئراقی  سه  تی موس خرایه بپرسین بۆچی کوردستانی خواروو، واتا ویالیه

و  بوون به دانیشتوانی کوردستان قایل نه و نه  حمود شخ مه نه  کاتکدا له ؟ بی عاره
  ). کاره

 له  ، جگه وه ره ی سه یه مشوه ر کامیل ژیر به کانی پارزه ربینی بیرو بۆچوونه ده  
شاری  و  موستی  ی ویالیهتیکوردستان و کوردبوون   ڕبوونی ناوبراو به باوه 

ر سوڕماوی باسی لکاندنی  سه   ر به سهنوو  چونکه! نت یه ناگهموس، ھیچ شتکی تر 
  ! کات ده  وه بییه ی عارهئراق به ) تی موس ویالیه(زۆری باشووری کوردستان  به
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 دا وه ره سه له ی ناوبراو  رچاوه ی سه)82- 81(  کانی ڕه الپه  ر کامیل ژیر، له پارزه  
ه  تی موس له ی ویالیه وباسی پۆژهنگ چ ده وا بۆ س ساڵ ئه: (نووسیوتی   ئارادای

ۆ   وروپی ئهی  سته ی کۆششی دروستی ده ه کۆمه ناوی  به  وه که یه ه کۆمه ن الیه له  ب
  بریتین له  وانه ئه.  ریکی پکھاتووه مه و ئه   وروپی ئهست  شه  له  داڕشتنی یاسا، که

یلولی  ئه  له  زۆر توانای تر که و ر و پارزه پسپۆر و مژوونووس مانتارو  رله په
کردنی  یمانان بۆ ئاماده کانی ھاوپه ته ر داوای حکومه سه و له  کارن ستبه ده   وه ه)1990(

  تانه و حکومه ش به و دۆزی کورد، زانیاری پشکه نداو ڕی که ر شه سه له ڕاپۆرتدوو 
ی  و بۆ ماوه  وه جیاکرته قئرا له تی موس  ی ویالیه وه له  ش بریتیه که پۆژه. ن که ئه

پرسی   وه و دوای ئه وه کانه کگرتووه یه  وه ته تی نه سه ژر ده  ند ساک بخرته چه
پاڵ   بچنه - پاڵ ئراق؟ ب  وه بچنه -ا: ی وه رپشک بن له کی سه خه و  بکرتگشتی 

  ).بن؟ خۆ ربه سهپاڵ ئران؟   تورکیا؟ بچنه
  موستی  ، کوردستانی بوونی ویالیه ی پکردووه ئاماژه ر کامیل ژیر ی پارزه وه ئه  
ۆ  یه هۆژو پ ر کامیل ژیر باسی ئه نووسه  نت، چونکه یه گه شاری موس ده و مان ب
ستی ئراق  ده ژر له) تی موس ویالیه(وت باشووری کوردستان  یه ده  کات که ده

ڕیان  ش باوه وروپی ئهششی ی کۆ ه م کۆمه م کامل ژیرو ھه ھه  بکات، دیاره ڕزگار
وه ئراق جیایه  تی موس له ویالیه  که  وایه   ان بهواوی ته ڕی باوه  ، بۆیه و داگیرکرا

  .  یه ھه  ڕیفراندۆمکنجامدانی  و ئه  ته و ویالیه ی ئه وه جیاکردنه
  
له ی ناوبراو  رچاوه ی سه)190- 189(کانی  ڕه الپه  ر کامیل ژیر، له پارزه  

کی  یه ناوچه و  موس  وه مانه در زه له: تی موس ویالیه: (نووسیوتی دا هو ره سه 
ری،  وروبه کانی ده ناوچه ناوی  لهجیاواز   بووه ی خۆی ھه و ناوه وریدا، ئه ده فراوان به

ی خۆی  واره قه  نیمچه  یه و ناوچه تی عوسمانیشدا ئه وه تیی ده وایه رمانه ژر فه له
 پی به ،  ته و ویالیه دا ئه)1925( سای  له.  موس ناوبراوه تی الیهوی به و  بووه ھه
 پی به ئراقیش . ر ئراق سه  ته خراوه  وه کانه وه ته ی نه ه کۆمه ن الیه له رج  ندێ مه ھه
دوای   دا)3.10.1932(له   رگیراوه ندام وه ئه  کاندا به وه ته ی نه کۆمه  رج له ندێ مه ھه
تی  وه ی ده وه ر ئه به ئینجا له. ر البرا سه کانی له وه ته ی نه تی کۆمه هس ی ده وه ئه

لی  مافی گه ڕزیتا ئستاش    وه ه)1932( سای  له  وه کانیه ته حکومه موو ھه به ئراق 
تی  کی ویالیه ک بۆ خه کانی نه وته نه  و داھاتی بیره گرتووه کانی نه تیه مایه که کورد و



1093 شاری موس  ییکوردستانتمژووی                                                 

 ڵ کوژو کشاوتی به کی کۆمه چه  کو داوتی به ، به وه کردۆته نه رج موس خه
ن  و نفال  ئهی  ته و ویالیه کی ئه داو خه ته و ویالیه ری دانیشتوانی ئه سه  کیمیابارا

له   وه خۆی جیاکاته  یه ھه  ته و ویالیه کی ئه ، بۆ خه و مایانی کاولکردووه کردووه
  تی ناتوان له وه کی نوده کی ناوخۆ، یا ھیچ یاسایه یاسایه ھیچ  ش مافکه مه ئه. ئراق 

  وه ئراقه تی وه ده له   ر بیارک که ھه  وه رئه به له. ن تی موسی بسه کی ویالیه خه
  هو  کوردستانهکانی  ره داگیرکه  ته وه کانی ده وه نجامی کۆبوونه ئه  رچ یا له ده
نی  نجومه ئه  یا له  وه کانه کگرتووه یه  وه ته ی نه کۆمه  ت له نانه چت یا ته رده ده

تی موس  کی ویالیه خه  له  و مافه ی ئه وه و بریتی ب له  چت رده ده  وه ئاسایشه
  یه ی ئستا ھه وه ک ئه کتی خاکی ئراق وه ب یه ی ئه وه وت کات یا بریتی ب له زه

تی  کی ویالیه و خه کی نیه یهتی وایه ڕهو ھیچ   بیارکی نایاساییه  وه ئه.. بپارزت
  ).ن و پشتگوی بخه ستن به نه  خۆیانی پوه  یه موس بۆیان ھه

  تی موس به ویالیه و  موسر کامیل ژیر، شاری  کانی پارزه بۆچوونه ی گوره به  
له ری ناوبراو  نووسه  نت، چونکه کوردستان داده کورد و خاکی  به و  نیشتمان

ھیچ   کات که ده  وه ، باسی ئهنت و داده ئراق له جیا  موس به دا وه ره سه 
تکی کوردستانی  تی موس ویالیه و، ویالیه بووه نه  وه هک یه به کیان  یهندی پوه
 نوان له ک  یهندی پوهپاشان مادام ھیچ .  عوسمانی بووه تی وه ده ر به  سهو  خۆ ربه سه

ه   ته و ویالیه کانی ئه واوی شاره ته  واته بووبت، که راقدا نهئ و  موستی  ویالیه ب
  .          شکی باشووری کوردستانن به و  کوردی، شاری  وه ه- موس شاری 

  
  ولر، له ھه - رمی کوردستان میری ھه  له ڕۆشنبیریزیری  سامی شۆڕش، وه  

: ، نووسیوتی)دا نده و ناوه لهری کورد  وروبه ده و ئراق (رتووکی  ی په)68(  ڕه الپه
 تای ره سه له . ڕاستن ناوه تی ڕۆژھه گرنگییتی  وه تورکیا دوو ده و  ئراق(

  وته ق که کی ئاشکراو زه ناکۆکییه) 1925- 1920(  تی ئراق له وه زراندنی ده دامه
 تی تایبه  به، دواتر )کوردستانی باشوور(تی موس  ی ویالیه ھۆی کشه به  وه نوانیانه

 غدا و بهتی  وه یمانتی ده خۆو ھاوپه ناوه  ڕامیاریی  رووگه) 1958(پاش سای 
  ).  وه کدی جیاکرده یه ک له  یه ڕادهی تا  ره نقه ئه
باشووری کوردستان  تی موس به  ر سامی شۆڕش، ویالیه نووسه  کاتک که  

  زانت، کاتکیش که افییان دهرمی جوگر ھه ک یه به  و خاک  ک یه به   بات، واته ناوده
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رم  ک ھه تی موس بۆ یه ویالیه و کوردستان ی باشووری  جوگرافیه  و دوو ناوه ئه
اندا شاری موس، ناوی  له و  موستی  کانی ویالیه واوی شاره ته  واته کاربت، که به

  .  کوردستان باشووری  لهکن  یه پارچه و  ییکوردشاری 
   

  له : (نووسیوتی دا وه ره سه له رتووکی ناوبراو  ی په)69(  ڕه پهال  سامی شۆڕش، له  
تی  وه ده ر دوو ھهسندکردنی  په به) کان وه ته ی نه ه کۆمه(دا )1926- 1925( سای
کوردستانی   رکرد که سه چاره  وه ی به- تی موس ی ویالیه تورکیا کشه و  ئراق

  ).تی ئراق وه پاڵ ده  باشوور بدرته
وت،  که رده مان بۆ ده-ر سامی شۆڕش کانی نووسه بیرو بۆچوونه دا وه ره سه له   

  رکرا که سه چاره  وه تی موس به ی ویالیه کات کشه ده  وه ناوبراو باسی ئه  کاتک که
ر  نووسه  خات که رده مان بۆ ده وه ر ئراق، ئه سه  باشووری کوردستان بخرته

ک خاکن،  یه و کن ر یه و باشووری کوردستان ھه  سموتی  ویالیه  ڕی وایه باوه
 کورد وخاکی  و  نیشتمانتی موس  واوی ویالیه ته  واته بت، که  یه مشوه مادامیش به
   . وه ه-موس شاری به   کوردستانه

     
چاوی چسی  و رکوک  که(ژر ناوونیشانی  له تکیدا بابه له نسور،  وان مه شاخه  

ی )3971(  ، ژماره)کوردستانی نوێ( ی ڕۆژنامهی )8(  ڕه الپه  له  دا که)دوژمنان
  ی  ڕژهد: (، نووسیوتی وه ته دا بوکراوه)18.5.2006(  وتی ڕکه، ممه پنجشه ڕۆژی

ی پنج  ده سه   بۆ نموونهکوردستان،   ته چاویان بیوه  میشه ین دوژمنان ھه ده نه
ناوی   ب به ره وت عا ی حه ده ، سه که ر ناوچه سه به  پاندووه تی خۆی سه سه کیسرا ده
ی  ده غۆل، سه مه  ی سیانزه ده کان، سه لجوقیه سه  ی یانزه ده ھاتوون، سه  وه ئیسالمه

  و ئاکامه  نگی جیھانی ی بیست جه ده کان، سه عوسمانیه  ر، شانزه ته ته  پانزه
  وه بته زووردا کۆده شاره تی ویالیه  له  خه و بایه ی بۆ کورد، دواجار ئه که شوومه

 ی ڕگهله کو  رکوک، دوژمنان تاوه پارزگای که نجام ره سه و  موسئینجا پارزگای 
یان - تی کوردستان وایه رمانه فه  وه راجه و خه  و باج نووکی شمشر  وه نزه ره سه

   !). که ناوچه  له  بووه ھاوزمانی خۆیان نه  ، پویستیان به کردووه
  له  ککه نسور، شاری موس یه وان مه ر شاخه کانی نووسه بۆچوونه ی گوره  به  

مان  که وه ته تبینی دوژمنانی نه چاو باسی  لهر  نووسه  کوردستان، چونکه کانی شاره
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تا چاویان  ره مدا دوژمنان سه ی بیسته ده سه  له  کات که ده  وه کوردستان، باسی ئه  له
ش  مانه ئه. کوردستان  رکوک له دواتریش پارزگای که و  موسپارزگای   بییه

 و  موس، پارزگاکانی دا وه ره سه له ری ناوبراو  نووسه  خات که رده بۆمان ده
  .     زانت کوردستان ده  شک له به  رکوک به که
  
بانی  تاه و کتیی  یهوستی  ھه(رتووکی  ی په)38- 37(  کانی ڕه الپه  ، لهڕبوار  
 ر له عس ھه پارتی به: (دا نووسیوتی)ی شۆڕشی کوردستانی باشوور رباره ده

ن  که ده  وانه ته نه مه و که ترسی ئه کانیاندا باسی مه نووسینه  ، له وه کانه ڕاستی چله نوه 
دامانی خۆی ل وریا  ئه  میشه ھه  بۆیه. ب خاکی عاره و ب  عارهی  وه ته ر نه بۆ سه ن
م  ناوبردنی ئه رکردن، یا له یاخود ده  وه وی تواندنه ب ھه ئه  ی که وه له  وه کردۆته

موس، بادینان،   کانی ئراق له عسیه به  ره فسه ئه و ست  ده کاربه  بۆیه..... ن بده  مینانه که
ست  ده کیان له رچییه ست ھه ده  ت بگرنه سه ی ده وه قینیشی پش ئه خانه و رکوک  که

و  و شونانه کانی ئه ئازاردانی کورده و نین چ نگ پ ھه و ته کردن ب رهعا  بهھاتب بۆ 
  ). کردووه یان درغیان نه وه دوورخستنه و  رکردن ده
ه ئه یتیکورد و ی تی، کوردستان ی پکردووه ئاماژه ڕبواری  وه ئه     و شاران
  کردن لهب عاره به ویشا  ی پکردون، چونکه ری ناوبراو ئاماژه نووسه  نت که یه گه ده
یان   و شاره ب ھیچ گومانک ئه  وه و کرابت، ئه یه کدا په یه ناوچه شار ور  ھه

باس  ڕبوار  کاتک که. خاکی کوردستان کورد ونیشتمانی   له  ، بریتی بووه یه ناوچه
ت، کا ی بادینان ده ناوچه و قین  خانهرکوک،  کانی موس، که کردنی شارهب عاره به  له
 باشووری  لهشک  به  به  ناوچانه شار وو  ر ئه نووسه  ی که ڕه و باوه ئه  ینه گه ده  وه ئه

  . زانت کوردستان ده
  
ی )42(  ڕه الپه  ولر، له میران، مامۆستای زانکۆی ھه شاد ڕهمژوونووس دکتۆر   
ت  باره سه(: ، نووسیوتی)کوردستاندا  یی له وه ته نه و ئایینی  وشی ڕه(رتووکی  په
ی  ده ، مژوونووسی سه وه موسمانانه ن الیه له کان  کوردییه  داگیرکردنی ناوچه به

ی 20سای : (تی نووسیویه) 331ص –کتاب  –باس  لعه بو ئه ئه-الزری به-ل ئه(نۆی 
مان  ھه  ر له ی درینی گرت، ھه یه)ئورم(د شاری  رقه کوڕی فه  عوتبه) ز639/ک

  ).کانی کوردانی گرت موو قه ھه و  موسسایشدا 
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 کانی شاره  له  ککه میران، شاری موس یه شاد ڕهکانی دکتۆر  بۆچوونه ی گوره به   
 باسی  لهمژوونووسی ناوبراو   کوردستان، چونکه  له  شکه به و  ییکورد

  ات کهک ده  وه ، باسی ئه وه موسمانانه ن الیه له کان  کوردییه  کانی ناوچه داگیرکارییه
کانی کوردیان داگیرکرد،  موو قه ھه و  موسدا ورم، )ک20( سای  لهوان  ئه
  نت، کاتکیش که کوردی داده ی ناوچه به ش - ورم و  موسناوبراو   واته که

  .  کوردستان  شکن له به و  کوردینشاری   ی کوردی بن، ب ھیچ گومانک ناوچه
  
ژر ناوی  له وتارکیدا  لهمژوو، زانکۆی سلمانی،  شی هب  لهد،  مه لیل محه ئازاد جه  
  دا، که)1958- 1921(تیی  تی پاشایه سه ده می رده سه له رکوک  بکردنی که ره عه به(

دا )30.12.2003( وتی ڕکه،  ممه ی سشه) وه ڕانه گه(ی )7(  ژماره ی )4(   ڕه الپه  له
) باشووری کوردستان(تی موس  ی ویالیه وه دوای ئه: (، نووسیوتی وه ته بوکراوه

ه پهز گه ڕهکرداری   وه و ساته  م ئان ، ئیتر له)1925( سای  له  وه ئراقه  بهلکنرا    رست
   ).کان کوردییه  ناوچه کورد وی  وه ته دژی نه  وه کاره  وته کان که به عاره

و کوردتیی ی تیکوردستاننووسیوتی،  دا وه ره سه له الل  ر ئازاد جه ی نووسه وه ئه  
باشووری کوردستان   تی موس به ر ویالیه نووسه  نت، چونکه یه گه شاری موس ده

واب شاری  ک خاکن، که یه و  رم  ھهک  ر یه کیان ھهر دوو ھهبات، مادام وابت  ناوده
شاری  کانی تری ویالیه واوی شاره ته و  موس ،باشووری    ر به سهتی موس 

  . اننکوردست
  
کوردستانی باشوورو  تورکمانی(رتووکی  ی په)121(  ڕه الپه  خری، له سامی فه  

دا )1999(می سای  که تشرینی یه مانگی  له: (دا نووسیوتی)تی و کوردایه  تۆرانچتی
تی  ی ستراتیجیه وه ندی لکۆینه ناوه( ناوی  بهی ئراقکی نوێ کشراو  خشه نه

نیشتمانی (و )ئیلی تورکمان(پارتی  ر دوو ھه  که.  وه کرده بویان) کان هتورکمانی
ریاز :  اژۆیان کردووهو  وه ژره ش له همان ئه. شدارییان تدا کردبوو به) تورکمانی

باح  مال شان، سه الن ئیحسان، جه رسه مال بالجلی، ئه فا که ساری کیھیه، مسته
  که خشه نه  کو له وه. ددین موسو نوره و تیب لخه الل ئه چی، جه زاد کورهچی، ئا کوره

 و دھۆک  و سلمانی  پارزگای له وێ سنووری کوردستانی باشووریان  که رده ده
ه.  یان لناوه)تی سلمانی ویالیه(و ناوی  ولر ترنجاندووه ھه پارزگای له ندێ  ھه   ب
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پارزگای  سنوورکیان بۆ. کانی کوردستان وته نه  کانه ڕاگرتنی سه ست به ھیوای ده
تی  ویالیه(و ناوی  خشاندووه نه  ی پارزگای دیاله زۆربه و  موس و رکوک  که
ی  که یهڕاستیم  به. ن ی ببه ڕوه کورد به و تورکمان و ب  عاره.  لناوه) رکوکیان که
کانی  ڵ پۆژه گه ش له مه ئه. تورکمانتی  ویالیه  ن ببته که ڕوان ده وا چاوه:  یه وه ئه

   ).گونج دا دهتریان
ی یخری، شاری موس شارکی کورد ر سامی فه کانی نووسه بۆچوونه ی گوره به   

  ی که یه خشه و نه ئه باسی  لهری ناوبراو  نووسه  ، چونکه باشووری کوردستانه
ویانه) تورکمانینیشتمانی  ئیلی و تورکمان(   لهوان  ئه  کات که ده  وه ، باسی ئه کشا

 و رکوک  کهکوردستاندا، سنوورکیان بۆ پارزگاکانی موس،  باشووری سنووری
، بۆ  یان لناوه)رکوک تی که ویالیه(و ناوی  کشاوه  شکی زۆری پارزگای دیاله به
ر  نووسه  خات که رده مان بۆ ده وه ش ئه مه ئه. تورکمانی تکی ویالیه به ن  ی بیکه وه ئه

  .زانت کوردستانی ده  شاری به   دیاله و رکوک  کهکانی موس،  شاره
                       
ر  و تا سه یسرییهبی م ره رکی عا نووسه  مراوی، که لغه مین سامی ئه قید ئه عه  

رتووکی  ی په)274-273(  ڕه الپه  ، له کوردستانه کورد و  دژ به و ئسقان شۆڤینی
ی ناسراوی  رکرده کانی سه داواکارییه  ی به دا ئاماژه"قصة الکورد في شمال العراق"

وکاتی  بۆ میری ئراقی ئه  دا که1963  سای  له   فا بارزانی کردووه کورد، مسته
ی سنووری جوگرافیای  رباره ده  میان که خای دووه و خاڵ) 8(  و بریتین له ناردووه

  :  ت ده  که  کوردستانه
  : بت ده  یه مشوه سنووری کوردستان به -2
  .تورکیا:  وه هباکوور  له
  .ئران:  وه الته ھهڕۆژ  له

  .سوریا:  ئاواوهڕۆژله 
  .مرین چیاکانی حه  زنجیره:  وه باشووره  له
پارتی  و بارزانی مراوی،  لغه مین سامی ئه قید ئه ی عه و نووسینه ئه ی گوره به   

 کی به دیموکراتی کوردستان، شاری موسزانن،  باشووری کوردستان ده شار
سوور  پارتی دیموکراتی کوردستان کوه و بارزانی   فا ی کورد مسته رکرده سهچونکه 

ئاوای کوردستان ڕۆژسنووری   باشوورو وتی سوریاش به سنووری  به) مرین حه(
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  کوردستانی بوونی شاری موس، چونکه  ھیچ گومانکیش نامنت له  ن، که داده
       .      ناو سنووری باشووری کوردستان  ونه که پارزگا ده شار وکو  شاری موس وه

  
م  که ، یهو کوردستان لیتبیرۆی پارتی دیموکراتی  ندامی په ر نامیق سالم، ئه وھه جه  

وتارکدا   زنجیره ، له)باشووری کوردستان(رمی کوردستان  مانی ھه رله رۆک په سه
 ستووری ده به   وه ی پیاچوونه لیژنه( ژر ناوی لهو،  ش پکھاتووه نۆ به  له  که
دا )بات خه( ی ڕۆژنامه  دا له)کی کوردستان کانی خه و مافه  یی کۆماری العراق میشه ھه

، )2319(  ژماره ی )6(  ڕه له الپه  دا که که می وتاره شی چواره به  ، له وه بوکرایه
  له  گهج: (نووسیوتی  وه، ته بوکراوه  دا)9.11.2006( وتی ڕکه، ممه پنجشه ڕۆژی

 تای ره سه له   که) کان و شیعه عریبچیه سوونه ته(  مانه کانی پش ئه عریبچییه ته
و شۆڤنی   رستی پهز گه ڕهکی  و زرنگکارییه  پالن پی به ،  وه ه)العراق(زراندنی  دامه

کانی  سیه تای ره سه له   که) یاسین الھاشمي(ی  که ته حکومه تی تایبه  بهو  مه رده و سه ئه
 و رکوک  که  له و  موس  له تی تایبه  بهی کوردستان  ناوچه ند چه  له، ڕابردووی  ده سه
رانی کورد  ج کردو، ئستا خودی سه بیان نیشته عاره) مرین چیای حه(ری  وروبه ده

ی  بانه و عاره ڵ رزماندا بۆ ئه گه ، له........!یان ل ناون )کان  نه سه ڕه  به عاره(نازناوی 
خۆی ) ن سه ڕهبی  عاره(ی  جی کوردستانن، خودی زاراوه نیشته   شاوهو  ر له هد به
   ). رنجه و سه وه و لکۆینه  خۆیدا، جگای باس له
،  کانی موس ر نامیق سالم، شاره وھه ر جه کانی نووسه بۆچوونه ی گوره به   
  ان، چونکهکوردست باشووری  لهشکن  سوور به ری کوه وروبه ده و رکوک  که

 تای ره سه له : (کردندا، نووسیوتیب عاره  بهی  پرۆسه باسی  لهری ناوبراو  نووسه
ی  ندین ناوچه زیران، چه رۆک وه مدا، یاسین ھاشمی سه ی بیسته ده کانی سه سیه

، )کردب عاره  بهسووری  ری کوه وروبه ده و رکوک  کهکو موس،  کوردستانی وه
ری  وروبه ده و رکوک  کهکانی موس،  ر شاره نووسه  نت که هی گه ده  وه ش ئه مه ئه

  .     زانت شکی کوردستان ده به  سوور به کوه
   

  ژماره ی )6(  ڕه الپه   له  یدا که که می وتاره شی پنجه به ر نامیق سالم، له وھه جه  
: سیوتینوو  وه، ته دا بوکراوه)10.11.2006( وتی ڕکه، ینی ھه ڕۆژی، )2320(
  بوو که وه ، ئه)  )15.12.2005بژاردنه و ھه رنجاکش بوو تاکو پش ئه ی سه وه ئه(
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کرد،  تی موس ده ر کوردستانیه سه ختیان له لپرسراوانی کوردستان جه  ندێ له ھه
  موس له  واته. رکوک کو که کرت وه باس نه  نده وه و ئه وه کالبۆته بۆ کورد یه  گوایه

 چی له که: (، نووسیوتیسالم ر نامیق وھه دا جه که باسه  ی  ڕژهد  له).!  گیرفانه(
دهکانی کوردستاندا  نه یاند ڕاگه ی  نیوه  زیاتر له  ست له ن ده ئاماده  که نن یه گه ڕا

)گرن ھه) موس  شکهلهن  که ن دهڕاپرسیو، یان داوای   ن کانی بکه عریبچیه ش ته و، پ  
کدا له ، موسبژاردنی ئه دوا ھه له کات نه نجومهیمانی  رانی العراق، لیستی ھاوپه نی نو

کورسیان ) 4(نھا  کورسی ته) 19( کۆی  لهو )موس( پارزگای له کوردستانی 
  که  وه خموریشه زای مه قه  ، به..!!)  یه لوتکه  کورد له(  دا که م قۆناغه ست ھنا، له ده وه
و، تاکو )موس(ر  سه  خرابووه) 1997(و سای  ولره کی پارزگای ھه زایه قه

   ). ه)موس(    ر به سهر  ئستایش ھه
  وه ، ئه ر نامیق سالم باسی کردووه وھه ر جه نووسه دا وه ره سه له ی  وه ئه  
کانی لپرسراوانی  بۆچوونه  کو به بۆچوونی خۆی به  نیا به ک ته نه  نت که یه گه ده

رمی کوردستان  ھه  له  شک بووه به و  ییکوردکی کوردیش، شاری موس شار
  ندک له ھه  کات که ده  وه ری ناوبراو باسی ئه نووسه  ، چونکه)باشووری کوردستان(

ختیان  ، جه)15.12.2005(ی  که بژاردنه ھه کو پش رپرسانی کوردستان تاوه به
  .   وه کرده تی موس ده ر کوردستانیه سه له
  
  ژماره ی )6(  ڕه الپه   له  یدا که که می وتاره شه شی شه به  یق سالم، لهر نام وھه جه  
: نووسیوتی  وه، ته دا بوکراوه)12.11.2006( وتی ڕکه  ،ممه کشه یه ڕۆژی، )2322(
ه ، )تی موس ویالیه(پاش لکاندنی کوردستانی باشوور  و  ئراقپش دروستکردنی ( ب
پاشتر  و ریتانی ری به ڵ داگیرکه گه ، لهیخوازی کوردڕزگاری دروستکراو، بزاڤی ئراق 

  ).ی کورد بوو پی ئژن کشه کی ھه یه کانی ئراق، کشه که دوا یه ک له یه  میرییه
باشووری کوردستان   تی موس به ر نامیق، ویالیه وھه جه  ی که وه ئه ی گوره به   

کتر،  ڵ یه گه کسانن له یه و خاک  ک ر یه ھهکیان ر دوو ھه  که  بات، مانای وایه ناوده
گشت  و  موسشاری   واته کسان بن، که یه و خاک ک  ر یه وان ھه مادامیش ئه

  .  یشن-تی موس، شاری باشووری کوردستان کانی تری ویالیه شاره
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  ژماره ی )6(  ڕه الپه   له  یدا که که می وتاره وته شی حه به  ر نامیق سالم، له وھه جه  
خۆ : (نووسیوتی  وه، ته بوکراوه  دا)13.11.2006( وتی ڕکه، ممه ، دووشه)2323(

د .. سان  و جه دره لی، به نده قین، مه خمور، خانه رکوک، موس، مه ر ھشتا که گه ئه ھت
 ی ناوچه به و  ه)رمی کوردستان ھه(ی  وه ره ده  له  م کوردستانه ک له یه کو پارچه وه
،  وه وانیشه کانی ترمان به ژمار کراون، خۆ ناوچه ئه) ھاالمناطق المختلفة علی(

و   و کاولکردن  ڕو تکدان پانی شه گۆڕه  داتاشراوه  ه)العراق(م  درژایی مژووی ئه به
مان بۆکرد،  کو ئاماژه بت وه ر چ نه و، ھه کوژی بووه کۆمه و نفال  ئهو   ری ده ربه ده
  وه دانکردنه دیاری بکرت بۆ ئاوه  و ناوچانه وت بۆ ئه می نه رھه به  ک له  یه ڕژهبت  ده

  ). رانه ڤه و ده کی ئه ی خه وه بوو و بووژاندنه ره و قه
  له  ککه ر نامیق سالم، شاری موس یه وھه ر جه کانی نووسه بۆچوونه ی گوره به   

کان،  ره هس له  کشه  ناوچه باسی  لهر  نووسه  باشووری کوردستان، چونکه کانی شاره
کو  وه) سان و جه  دره لی، به نده قین، مه رکوک، خانه موس، که(کانی  ناوی شاره

رمی  ی ھه وه ره ده  ونه که ده  کانی سنووری باشووری کوردستان، که شاره
  . بات کوردستان ناوده

   
ی رۆک سه و کوردستان لیتبیرۆی پارتی دیموکراتی  ندامی په ر نامیق سالم، ئه وھه جه  

ی )6(  ڕه له الپه  وتارکیدا که می  که شی یه به  مانی کوردستان، له رله می په که خوی یه
دا، )28.5.2007( وتی ڕکه،  ممه دووشه ڕۆژیی )2508(  بات، ژماره خه ی ڕۆژنامه

دا )غازی کۆماری ئراق و وت  نهی یاسای  پۆژه کورد و( ژر ناوی له
 مان له- ی خاکی کوردستان%)51( سنووری  له(  :، نووسیوتی وه ته بوکراوه

ش  و ناوچانه موو ئه ر ھه ، ھهو  کوردستانهرمی  تی ھه تی حکومه سه ی ده وه ره ده 
  م جار له که بۆ یه  جگای داخه. ن ی کانزای دیکه رچاوه و سه)غاز و وت  نه(ی  ناوچه

ی %)51(ی  و نزیکه ئه  که  ا ناوهد وه رمی، دانیان به رانی فه مان سه که وه ته مژووی نه
، )المناطق المتنازع علیھا(ن، )نیزاع-ملمالنی(ی  خاکی کوردستانی باشوورمان ناوچه

 کورد و نوان له  داڕاستی له   ، کهغدا و بهندی  تی ناوه سه ده کورد و نوان له 
ی ئراق جگیر ی میشه ستووری ھه ده  ش له مه ، ئه یه بی ئراقی زۆرینه ری عاره نونه
  که  هی یه ڕژهو  ستم ئه به مه(سندی بکات  کی کوردستانیش ناچارکرا په و خه کراوه

مافی   ی که وانه گشتی ئه کۆی  لهیی  میشه ستووری ھه بۆ ده)  به(  نگیدا به ده
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قین، گشت  لی، خانه نده سان، مه ، جه دره به(  واته). کوردستان  بوو له نگدانیان ھه ده
 تی تایبه  به و  موسزۆری پارزگای   ره ی ھه خمور، زۆربه رکوک، مه کانی که وچهنا

رمی  ھه  ھۆکاری دابانیان له  که) ھتد... نگال  ر، شه عفه له و ته شخان، زومار
. کی ره ری سه کو فاکته وت وه بۆ نه  وه ڕته گه کردنیان دهب عاره  به و کوردستان 

ین  مۆ بکه ماشای ئه ته. ن و ناوچانه قووتدانی ئه وی ھه له   میشه ند ھه تی ناوه سه ده
ی  وه مردارکردنه و یان وه ڕانه ی گه م پرۆسه رده به ن له که چۆن کۆسپ دروست ده  که
کو ئستا، یان  یان وه وه روا مانه کان، یان ھه رکردنه سه چاره ڕگایی  خشه نه

ک پاکت، بۆ  ک یه ک وه کردنیان نه)  ارچهپ  پارچه(ی  شوه رکردنیان به سه چاره
. ن دا قووتی ده تکی دیکه رفه ده مۆ قووت نادرت له ئه  که)  یه پارچه(م  ی ئه وه ئه

کردن ب عاره بهواوبوو، ئستا  کراو ته ب عاره بهئاوای ڕۆژپارزگای موس،   بوانه
   ).تی ڕۆژھه  کردهڕووی

 ری ده دا وه ره سه له   ر نامیق سالم که وھه ر جه نووسهی  و بۆچوونانه ئه ی گوره به   
  کوردستان، چونکه باشووری  له  شکه به و  ییکوردبیوون، شاری موس شارکی 

  کات که ده  وه کات، باسی ئه کوردستاندا ده  کردن لهب عاره بهباسی   ر کات که نووسه
واوبوو، ئستاش  کردو تهستیپ موس ده ئاوایڕۆژله کردن ب عاره بهتا  ره سه
خات  رده مان بۆ ده وه ش ئه مه ئه. موس تی ڕۆژھهشی  به  کردۆتهڕوویکردن ب عاره به
ی  که ناره که ر دوو ھه کوردستانتییکوردتیی و   واوی به ڕی ته ر باوه نووسه  که

 یه ھهپ  چه  سته و ده ڕاست  سته ناری ده کهشاری موس       .  
  
ی  هۆژی پ له په  کی به یه وه خوندنه( ژر ناوی له وتارکدا له امیق سالم، ر ن وھه جه  

، )320(  ، ژماره)کان نگه ده(ڕی  ماپه  دا، که له)گازی کۆماری العراق و وت  نهیاسای 
،  وه ته کراوهبودا )15.5.2007(  وتی ڕکه، ممه سشه ڕۆژیم،  خوی سیه

باشووری (تی موس  وتی ویالیه نی نهر بوو مسۆگه و زۆری: (نووسیوتی
 غدا و بهسراو  کانی به ته کی بوو بۆ داگیرکردنی ویالیه ره رکی سه ، فاکته)کوردستان

 مان له وره شکردنی کوردستانی گه ، دابهریتانیا و به ن الیه له تی موس  پاشتر ویالیه
کی  یه واره قه  به  وه ، کوردستانی باشوورمان بلکنتهو ش بۆ چوار به  وه شه دوو به 

   ).ئراق(ناوی ل نا   داتاشراویی خۆی که
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تی موس  ویالیه و  موسشاری   خات که ریده کانیدا ده قسه ر نامیق سالم، له وھه جه  
 ک الیه له ر  نووسه  نت، چونکه باشووری کوردستان داده گرنگییشکی  به  به

ر  ھه  نت که یه گه ده  وه ش ئه مه بات، ئه هباشووری کوردستان ناود  تی موس به ویالیه
تی  کانی ویالیه واوی شاره ته  واته ، مادامیش وابت که ک خاکن ر یه کیان ھهدوو

وت  ی نه وه ر دۆزینه نووسه  وه تریشه کی الیه لهموس، شاری باشووری کوردستانن، 
  به) تی موس ویالیه(ھۆکارکی لکاندنی باشووری کوردستان   کوردستان به  له

تی موس ھیچ  پشتر ویالیه  نت که یه گه ده  وه ش ئه مه نت، ئه وه داده بییه ئراقی عاره
   .  بووه نه  وه به عاره  به و  ئراق  کی به یهندی پوه

  
سای : (دا نووسیوتی)ی نوێئراق(رتووکی  ی په)6(  ڕه الپه  ، لهبدول عهماڵ  شه  
سراو دوای  تی به ریتانیا ویالیه گیرسا، به م ھه که ھانی یهڕی جی کات شه) 1914(

مای  ته وکات به رھنا، ئه کانی ده ستی عوسمانیه ده له و گرت غدای  تی به ش ویالیه وه ئه
تی  و ویالیه ره یدا بهدوای له م  ، به ته و دوو ویالیه بی بوو له زراندنی وتکی عاره دامه

  ).داگیریکرد  وه گرته ده) سلمانی ولر و ھهک، رکو موس، که(موس کشا 
ژمار  باشووری کوردستان ھه شارکی به ، شاری موس بدول عهماڵ  ر شه نووسه  
کو  وه) سلمانی ولر و ھهرکوک،  موس، که(کانی  و شاره ئه  کات، چونکه ده

تی  ویالیه  زانین که کیش ده موو الیه ، ھه تی موس دیارکردووه کانی ویالیه شاره
  .   موس شارکی باشووری کوردستانه  واته ، که ر باشووری کوردستانه موس ھه

  
: نووسیوتی دا وه ره سه له رتووکی ناوبراو  ی په)77(  ڕه الپه  ، لهبدول عهماڵ  شه  
 ڕوخانیڵ  گه رکوک له ، دۆزی که دابوایه نه ڕوویناوخۆ  ڕی شهر  گه من دنیام ئه(

ر  سه مان له ئستا کشه  هنگ ڕه،  وه ڕانده گه عس، کوردستانی بوونی خۆی ده به ڕژمی
  ).موس تی ڕۆژھه تی تایبه  به  موس بوایه

و ی تیر کوردستان سه له  یه مشوه به بدول عهماڵ  ر شه ی نووسه وه خت کردنه جه  
ڕی  ر باوه نووسه  ی که و بۆچوونه ئه  نته یه مان گه دا، ده- شاری موسکوردتیی 

ی واو تهتوانرا  ر نه گه م ئه ، به یه کوردستانی بوونی شاری موس ھه  واوی به ته
 ته بگهشاری موسمی ر ھه سه  وه ڕت به ھهکوردستان،  روه مه الی که وڵ بدر  

  . ر کوردستان سه  وه ڕته ی بگه که هت ھهڕۆژ  هش به
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  لهکورد (یدا  که رگاوه وه  رتووکه په ی )15(  ره پهورامی، له ال فراسیاو ھه دکتۆر ئه  
 و  ڕوسیرشیفی  ئه  له  کات که ده  وه ، باسی ئه)تدا سۆڤییه ا وڕوسی رشیفی ئه

) شاردی لی(دا بۆ )کنیاز شاخۆڤشکی و درخان کامیل به(کی  یه نامه له و، سۆڤتیدا
: ش س به  ین به ستان بکهکانی باشووری کورد کرێ کورده ده: ( ھاتووه  نووسیویانه

رکوک  کهکانی موس، سلمانی،  کورده  ئاوا واتهڕۆژی  سته ئاوا یا دهڕۆژکانی  کورده
بدولقادر  نگری شخ عه الیه و  ڕوسیان دژی  زۆربه  رکی که ھه ڕواندز و و 
ی  سته ده. ناوبانگن مزینی به یدوی شه کوڕی شخ عوبه) سیناتۆری تورکیا(

تداری  سه و ده  تی شونی پاشایه  کوردی بۆتان که): ندی ناوه(ڕاست  ناوه
کر  کانی دیاربه کورده: ئاواڕۆژی  سته ده.  بووه) درخان به(زیزی  عه  ی ئمه که ماه بنه

کانی  کورده  ن که کی جیاواز ھه یه سته و دواتر ده  ، ماالتیا، ئۆرفه)رن ڕکه زۆر شه  که(
  ).ن- رسیم ده
کانی  بۆچوونه ی گوره به ،  ی پکردووه ورامی ئاماژه فراسیاو ھه ر ئهی دکتۆ وه ئه  

  ، چونکهنت یه گه شاری موس ده کوردتیی ی وتیدرخان کوردستان کامیل به
رکوک،  کانی موس، که شاره  کات که ده  وه ی خۆیدا باسی ئه که نامه  ردخان له به

  . ووری کوردستانکانی باش شاره  بریتین له ڕواندز و سلمانی 
  
ا ڕوسی رشیفی ئه  لهکورد (رتووکی  په ی )72(  ره ورامی، له الپه فراسیاو ھه دکتۆر ئه  
:  سۆڤتیدا ھاتووه و  ڕوسی رشیفی ئه  له  کات که ده  وه دا باسی ئه)تدا سۆڤییه و
 تی موس ویالیه و  کوردستانهشکردنی  ی کوردی دژی دابه کۆمیته  وه تره کی الیه له(

دهکراوی کوردستان  شکی جیانه به  به شکی  به ڕاگرتنی سه ست به دژی ده نت و دا
شکی کوردستان  به  له  کان که ئینگلیزه:   و ده وه کانه ئینگلیزه ن الیه له   کوردستانه

کانی تری  شه دژی به  کی بۆ ئاژاوه ره تۆوی دووبه  ووه له  یه تیان ھه سه ده
  ).نن یه گه ی کوردستان دهیخۆ ربه سه  و زیان به وه نته کوردستان ده

ی  کۆمیته  که    وه کاته ڕوون دهمان بۆ  وه ورامی، ئه فراسیاو ھه ر دکتۆر ئه نووسه  
  که ته ویالیه  نت، کاتکیش که شکی کوردستان داده به  تی موس به کوردی ویالیه

ی - شاری موس   وه نیاییهد  به  وه شکی کوردستان بت، ئه به کورد وخاکی 
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باشووری   شکن له به و  ییکورد، شاری  که ته کانی تری ویالیه شاره و خت پایته
  . کوردستان

  
  لهکورد (  یرتووک په ی )228- 227(  کانی ره هورامی، له الپ فراسیاو ھه دکتۆر ئه  
  که) کان و تورکهحمود ی شخ مه یماننامه په( باسی  له، )تدا سۆڤییه ا وڕوسی رشیفی ئه

رکادی  دوبسون ئه(ئران   ت له تی سۆڤیه کیه کۆنسوی یه ڕاپۆرتکی  له  بریتییه
ی نھنی پاش )73(  ژماره  به  دا)28.10.1923(له   که) 1928- 1921باریسۆڤیچ 

ی )یمانک په(قی،  د ته حمه ی ئه قسه پی به   دا، وه)قی د ته حمه ئه(ڵ  گه وتن له چاوپکه
له مدا  سیه خای له   که  کان مۆرکراوه حمودو تورکه شخ مه نوان له خای ) 10(
 باکوور  لهسنووری باشووری کوردستان : ( سنووری کوردستاندا ھاتووه باسی  

سنووری  تا ت ھهڕۆژ  له و  مرین حهباشوور چیای   له و مدینان  شهزای  ڵ قه گه له
  ). دیجله ڕووباریئاوا ڕۆژ  له و  ئران

دیاریکردنی سنووری باشووری کوردستان  ت به باره ی سه یمانه و په ئه ی گوره به   
شاری  تی ڕۆژھهشی  ، به کاندا مۆرکراوه مرو تورکه حمودی نه شخ مه  نوان له که 

سنووری  ی وه ر ئه به لهناو سنووری باشووری کوردستان،   وته که موس ده
  .   دیاریکردووه  دیجله ڕووباری  ان بهئاوای باشووری کوردستانیڕۆژ

  
دا )ن رده مژووی ئه(رتووکی  ی په)19(  ڕه الپه  ی کوردستانی، له ستووره مه  

قزو سیاکو و  سه وای رمانه فه  بهگ بوو  کۆڵ به) 606(سای : (نووسیوتی
یرکرد، داگ –گووت  لی شوکریان پ ئه وسا عه ئه  که –ند ئابادی  و ئیسفه  ڕووس گه
و باکوور تا  ره موس، به ولر و ھهتا  خۆرئاوا  لهو   دان مه ت تا ھه ھهڕۆژو  ره به
،  کانی کۆیه شاره. ست ده  وته و سونقوری که  و باشوور تا کرماشان ره و به  نجان زه

    ر به سهموویان  ن، ھه ئستا سلمانی پ ده  و شارباژ که ڕواندزریر،  ئامدی، حه
   ).بوون  گه و کۆڵ به تی ئه هوای رمانه فه
-1814(د ئاغا  مه گ کوڕی محه ن به سه بی حه فخانم کچی ئه ره ماھشه  ره ستو مه  

ی کوردستانی  ستووره ی مه وه ئهنو کوردداو  له  م مژوونووسی ژنه که ، یه)1848
ر  نووسه  هنت، چونک یه گه ی شاری موس دهتیکوردستانتیی و کوردنووسیوتی، 
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شک  مدا، شاری موس به وته ی حه ده سه تای ره سه له   خات که رده مان بۆ ده وه ئه
  .    ن رده کوردستانی ئه  له  بووه

   
له رتووکی ناوبراو  ی په)70-69(  کانی ڕه الپه  ی کوردستانی، له ستووره مه  

  ته ی کۆچیدا بووه)1022( سای  له  د خان که حمه خان ئه: (نووسیوتی دا وه ره سه 
وت ساڵ  ی حه ختی خۆی، بۆ ماوه پایته  ی کردۆته شاری سنه و ن  رده ئهمیری 

  ). رکوکی کردووه که و  موسزوور،  وایی شاره رمانه فه
کوردستانی   ی کوردستانی نووسیوتی، دووباره ستووره ر مه ی نووسه وه ئه  

ی  ده سه تای ره سه له شاری موس   نت، چونکه یه گه بوونی شاری موس ده
  .  ن رده کوردستانی ئه  له  شک بووه وت ساڵ به ی حه می کوچیدا، بۆ ماوه ھه یانزه

  
و   ندیی دیراسات بی ناوه کته بی سیاسی، مه کته پارتی دیموکراتی کوردستان، مه  

وردستانی ئراق وتی ک نه(رتووکی  په یم شی دووه بهی )10(   ڕه الپه  له،  وه تۆژینه
مان  ھهی )8(  ڕه الپه  لهداو )کوردستان کورد ونووسی سیاسی  چاره و وت  نه
مکتب الدراسات والبحوث المرکزي،  –المکتب السیاسي ( بی زمانی عاره  به رتووک په

: نووسیوتی ،دا)نفط کوردستان العراق النفط ومصیر الکورد وکوردستان السیاسي
ستی  ژرده  وته موس که ی زایینی)1516(مایسی سای انگی می چوار  وتی ڕکه  له(

کرا   وه کانه ن عوسمانییه هالی لهدوای داگیرکردنی موس وخۆ  هڕاست و  کان انییهعوسم
دواتر  و،)کر دیاربه(د  تی ئامه ویالیه    ر به سهعوسمانی  )یقک نجه سه( ک پارزگایه  به
 تکی ی ویالیهخۆ ربه سهی کند به مه  هبوو موسی زایینی )1539( سای  له

  ).عوسمانی
ۆ  ی پکردووه پارتی دیموکراتی کوردستان ئاماژه  ی که وه ئه   ، که شاری موس ب

،  دیش کوردستانه و، ئامه د بووه ئامه تی ویالیه    ر به سهکی  ک پارزگایه یه ماوه
  ده ی چوار سه ماوهوه بۆ  کانیه شاره واوی ته به تی موس  ویالیه  ھا روه ھه

  ته و ویالیه ئه  خات که رده مان بۆ ده وه ، ئه عوسمانی بووه یخۆ ربه سهتکی  ویالیه
 و  کوردیتکی  کو ویالیه بووه، به ھه  وه ئراقه  به  نه و ب  عاره  به  کی نه یهندی پوهھیچ 

   .  کوردستان خاکی  له  شک بووه به
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وندیی  بی ناوه کته بی سیاسی، مه کته مه پارتی دیموکراتی کوردستان،    دیراسات 
وتی کوردستانی ئراق  نه(رتووکی  په یم شی دووه بهی )28(   ڕه الپه  له،  وه تۆژینه

مان  ھهی )23(  ڕه الپه  لهداو )کوردستان کورد ونووسی سیاسی  چاره و وت  نه
ات والبحوث المرکزي، مکتب الدراس –المکتب السیاسي ( بی زمانی عاره  به رتووک په

: نووسیوتی ،دا)نفط کوردستان العراق النفط ومصیر الکورد وکوردستان السیاسي
  لکاندنی باشووری کوردستان به ر رانبه به لهدا )14.3.1925(  له میری ئراق(

  ).خشی به وتی تورکی کۆمپانیای نه  به رھنانی وت ده ی نه)ئیمتیاز(چیاوگ  ، وه هئراق
 و  موستی  ی ویالیهتیپارتی دیموکراتی کوردستان نووسیوتی، کوردستان ی وه ئه  

لکنرا   وه ئراقه  بهدا )1925( سای  لهی  وه نت، چونکه ئه یه گه شاری موس ده
ھا پارتی دیموکراتی کوردستان  روه ھه  بوو،) تی موس ویالیه(باشووری کوردستان 

وتی  کۆمپانیای نه  وت به رھنانی نه چیاوگی ده بری ئراق له  کات که ده  وه باسی ئه
وه)14.3.1925(  تورکی له نرا  دا، باشووری کوردستانی پوه ش ئه مانه ئه. لک  

کی  یهندی پوه، ھیچ و  ئراق له   پشتر باشووری کوردستان جیابووه  نن که یه گه ده
       . بووه نه  وه و وته وخۆی به وخۆ یان ناڕاسته هڕاست

  
الکورد االیزیدیون في أقلیم (رتووکی  ی په)30(  ڕه الپه  رحان، له دنان زیان فه عه  

 زۆر له به  کشه پاشه کان توانیویانه  ئزیدییه  کورده: (دا، نووسیوتی)کوردستان
کان شۆڕ  ئزیدییه    ر به سهیانتوانی  کان نه وییه فه ، سهو  ن بکهکان  وییه فه سه  رکرده سه 

  وکاته ستۆ، ئه ئه  ی گرته رکه و ئه وی خۆی ئه فه کو شا ئیسماعیلی سه تاوه ن بکه
  موس  کان له ئزیدییه  کانی کورده ر ناوچه سه ست بگرن به کان توانیان ده وییه فه سه
تی  مه نگال تووشی ھه شه  کان له ھا ئزیدییه روه ، ھه)1507( سای  لهنگال  شه و
کاتی  کان ھاتوون له وییه فه ستی سه ر ده سه ڵ له کۆمه  هو کوشتنی ب  ناوبردن له

  ). 1509(کو سای  تاوه) 1504( سای  لهکان  ئزیدییه دژی  لهکان  ڕه شه
 و ی تی، کوردستان ی پکردووه رحان ئاماژه دنان زیان فه ر عه نووسه  ی که وه ئه  

شا   کات که ده  وه و باسی ئه ئه  نت، چونکه یه گه شاری موس ده ییتکورد
  موس  کانی کوردی ئزیدی له دا ناوچه)1507( سای  لهوی توانی  فه ئیسماعیلی سه

و به نگال  شه و  موسکانی  ر شاره نووسه  واته که. نگال داگیر بکات شه و  شار 
  . کات باسیان ده  یه مشوه به  زانت، بۆیه ی دهیی کورد ناوچه
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، دا وه ره سه له رتووکی ناوبراو  ی په)33(  ڕه الپه  هرحان، ل دنان زیان فه عه  

گی داسنیدا ژیانی  حوسن به می رده سه له کان  ژیانی ئزیدییه: (نووسیوتی
،  ی خۆشی لووتکه  یشته دا گه وکاته یان له که ھا میرنشینه روه می زینی بوو، ھه رده سه
  ک کاتدا که یه چوار میرنشین لهمیری   میر حوسنی داسنی بوو به  که تی تایبه  به

میرنشینی  ولر و ھهمیرنشینی داسنی، میرنشینی موس، میرنشینی   بریتیبوون له
  ).سۆران

  ، دووباره ی پکردووه ئاماژه دا وه ره سه له ری ناوبراو  نووسه  ی که وه ئه  
کی تا میر ره سه  نت، چونکه یه گه شاری موس ده ییتکورد و ی تیکوردستان

تی موسو ناوی بردوون  ئه  ی که و میرنشینانه ھا ئه روه ، ھه ی کردووه-کوردی میر
  . ر چواریان میرنشینی کوردین ھه
  
، دا وه ره سه له رتووکی ناوبراو  ی په)37(  ڕه الپه  رحان، له دنان زیان فه عه  

 دژی  لهکان  انیهتیدانی عوسم کان بۆ یارمه وی ئزیدییه پاداشتی ھه  له: (نووسیوتی
دا، )1650-1649(سانی  نوان له موراد پاشادا  می رده سه له کاندا،  وییه فه سه

   ). خشراوه تی موسی پبه ی پاشا ویالیه پله  گی داسنی به میرزا به
رحان، شاری موس شارکی  دنان زیان فه ر عه کانی نووسه بۆچوونه ی گوره به   

ی  بۆ ماوه  تی موس بووه گی داسنی پادشای ویالیه رزا بهمی  ، چونکه ی بووهیکورد
کان  کاندا میرو پادشا کورده مه رده سه ی زۆربه  لهھا  روه ی دوو ساک، ھه نزیکه

  .  یان کردووه و شاره وایی ئه رمانه فه
   

، دا وه ره سه له رتووکی ناوبراو  ی په)230(  ڕه الپه  رحان، له دنان زیان فه عه  
کان  کانی ئزیدییه کرت گونده کان ده نده یمه تایبه  رچاوه سه ی گوره به : (یوتینووس

  :شکرن دابه  یه مشوه کوردستاندا به باشووری  له
  .واوی موس ته شخان وکانی دھۆک،  کانی ناوچه گونده  -  أ

 . نگال کانی چیای شه کانی ناوچه نده گو  - ب
،  ی پکردووه ئاماژه دا وه ره سه له ان رح دنان زیان فه ر عه نووسه  ی که وه ئه  

ی تیو کورد  ستانتییکورد  خات که رده ومان بۆ ده ری ناوبرا واوی نووسه ڕی ته باوه
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زیدییه گونده باسی  لهری ناوبراو  نووسه  ، چونکه ه-شاری موسلهکاندا  کانی ئ  
  واوی موس به و ته  کانی دھۆک، شخان کانی ناوچه کوردستاندا، گونده باشووری

باشووری کوردستاندا، ناوی شاری  باسی  لهمادامیش . نت کان داده گوندی ئزیدییه
کوردستان،  باشووری  له  شکه شاری موس به   پی وایهو  ئه  واته موس بھنت، که

  .               کات باسی ده  یه مشوه به  بۆیه
  
القضیة الکوردیة في (رتووکی  ی په)25(  ڕه الپه  ریم، له د که مه د محه مه ر محه عومه  

ی  چی ژماره که: (دا، نووسیوتی)م1932-1918العراقي  –الصراع البریطاني 
 و سلمانی ولر،  موس، دھۆک، ھه(پارزگاکانی   تی موس که کانی ویالیه که جووله

  که ی ۆرتهڕاپو  ئه ی گوره به س  که) 16.865(  یشته گه  وه گرته ده) رکوک که
ریتانی  شاندی به   یان کردبوو که دا ئاماده)1921( سای  لهریتانی  رانی به فسه ئه

  ).دا)1923( سای  لهی لۆزان  کۆنگره  ستبوو له به  هڕاپۆرتو  پشتیان به
ی تیکات، کوردستان ریم باسی ده د که مه د محه مه ر محه عومه دا وه ره سه له ی  وه ئه  

زگاکانی  ناوبراو ته  چونکه ، ه-شاری موسدھۆک، ھه(واوی پار ،ر،  موسول
ر  سهنوو  ت که تایبه زانت، به موس ده تی ویالیه  لهشک  به  به) رکوک که و سلمانی 

بات،  باشووری کوردستان ناوده  تی موس به دا ویالیه)68(  ڕه الپه  ر خۆیشی له هھ
موس، دھۆک، ( کانی شاره  لهی کوردستان کانی باشوور که ی جووله ژماره  واته که
  .   س که) 16.865(  یشته گه دا ده)رکوک که و سلمانی ولر،  ھه
  
، دا وه ره سه له رتووکی ناوبراو  ی په)68(  ڕه الپه  ریم، له د که مه د محه مه ر محه عومه  

له ) ی ئراقرمی کوردستان ھه: (ڕوو ینه خه ده  م تبینییه دا ئه لره: (نووسیوتی
وه ناو نه  م ناوه دا به)1932- 1918(سانی   دا واته ی ئمه که باسه می رده سه  ،  بردرا

وکات  کانی ئه ره فسه و ئه  کان ر زاری دیبلۆماسییه سه ندین ناوی تر له کو چه به
) رمی کوردستانی ئراق ھه(  به  بوو که ئستا  یه و ناوچه ستیان ئه به مه  ھات که ده

 ،کوردستانی باشوور(ھات  کارده بهکاتی خۆی   ی که و ناوانه له  برت، وه ناوده
ۆتامیای باکوور ،تی موس ویالیه ،باشووری کوردستان باکووری  ،میسۆپ

  ).ندین ناوی تریش و چه)می جه ئراقی عه ،میسۆپۆتامیا
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کاری  هد بۆ باشووری کوردستان ب مه ر محه ر عومه نووسه  ی که و زاراوانه ئه  
 ناون، کوردستانی بوونی شاری موسی وایهر  نووسه  نن، چونکه یه گه دهھپ   

 ،کوردستانی باشوور(ڵ  گه له  که ر یه ھه و خاک مان  ر ھه تی موس ھه ویالیه
باکووری میسۆپۆتامیا یان ئراقی  ،میسۆپۆتامیای باکوور  ،باشووری کوردستان

  ).  می جه عه
  
، دا وه ره سه له رتووکی ناوبراو  ی په)72(  ڕه الپه  ریم، له د که مه محهد  مه ر محه عومه  

تی  ویالیه(یان ) باشووری کوردستان(کوردستانی ئراق   ت به باره سه: (نووسیوتی
موس(ت ھه وکات، ده ی ئهستی  کروککهی   وتننامه ڕ)ستنیشان  ده) سایکس پیکۆ

دوو  نوان له ) تی موس ویالیه(شووری کوردستان با - ا: بوو  یه مشوه به  ین که بکه
ریتانیا  تی به وه ده  نسا و ره فهتی  وه ده  له ک ر یه ھه تی سه ژر دهی  ناوچه

شکی زۆری  به و  موسشاری   وت که رکه ی به وره شی گه نسا به ره شکرا، فه دابه
شاری (رکوک  رمی که ھهشی  ندک به ھا ھه روه ، ھه وه گرته تی موسی ده ویالیه

  ).زن ریتانیای مه به  ی درا به)وت نه
  شکه ریم، شاری موس به د که مه ر محه ر عومه کانی نووسه بۆچوونه ی گوره به   
شکردنی باشووری  دابه باسی  لهر  نووسه  کوردستان، چونکه باشووری  له

کات که  ده  وه ، باسی ئهدا)سایکس پیکۆ(ی   وتننامه ڕککه ی گوره به کوردستاندا 
  نسا و ره فهر دوو وتی  سه تی موس به باشووری کوردستان یاخود ویالیه

دا دابه به نسا  ره ر فه تی موس به شکی زۆری ویالیه به و  موسشکرا، شاری  ریتانیا
  وه ش ئه مه ئه. ریتانیا به  یش درا به- رکوک رمی که شی ھه ندک به و، ھه وت که
شکی باشووری کوردستان  به  ری ناوبراو شاری موس به نووسه  نت که یه گه ده

کی باشووری  یه کو پارچه نسادا شاری موس وه ره فه شی به  لهو  ئه  نت، چونکه داده
     .   بات کوردستان ناوده

  
، دا وه ره سه له رتووکی ناوبراو  ی په)81(  ڕه الپه  ریم، له د که مه د محه مه ر محه عومه  

ند  مه وه ی ده ناوچه) باشووری کوردستان(تی موس  ویالیه  یه مشوه به: (نووسیوتی
ملمالنی  ی وه ڕووبوونه ڕووبهشونی پشبکی   و ستراتیژی، بووه  ترۆل په  به

م  دووه  تورکیا له ریتانیا و به نوان له م جارداو،  که یه  نسا له ره فه ریتانیا و بهنوان 
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تی موس یان  ویالیه(  و خاکه نی ئه ی خاوه وه ته کردنی مافی نهچاو ڕهب  ا بهجارد
و  وت ستکه ده  یان بوون به که و خاکه  کو خۆیان ، به)باشووری کوردستان  و جی چا

  ).کردن ر ده سه ملمالنیان له  کان که ھزه به  نه تبینی الیه
    ر به سه  و  ییکورد  شارکی   بهریم شاری موس د که مه ر محه ر عومه نووسه  

  تی موس به ویالیه ک الیه له ر  نووسه  نت، چونکه باشووری کوردستان داده
ش  مه خاکن، به ک ر یه ھهکیان ر دوو ھه  واته بات، که باشووری کوردستان ناوده

مان شارن،  ر ھه باشووری کوردستان ھه و  موستی  کانی ویالیه واوی شاره ته
تی موس یان  ر ویالیه سه له  کات که کشه ده  وه باسی ئه  وه تریشه کی الیه له

تورکیا  ریتانیا و بهھا  روه نسا ھه ره فه ریتانیا و به نوان له باشووری کوردستان 
) تی موس یان باشووری کوردستان ویالیه(  ی و خاکه نی ئه ی خاوه وه ، ب ئه بووه ھه

ر  نووسه  نت که یه گه ده  وه ش ئه مه بکرت، ئهچاو ڕهیی  وه ته بچووکترین مافی نه
  .  زانت کوردستان ده خاکی  به  وه یشه-موس شاری به تی موس  واوی ویالیه ته
  
، دا وه ره سه له رتووکی ناوبراو  ی په)96(  ڕه الپه  ریم، له د که مه د محه مه ر محه عومه  

تی موس پارزگاکانی ئستای کوردی  ویالیه دا)1879(سای  دوای له : (نووسیوتی
  ).ولر ، ھه)التأمیم(رکوک  ، که)موس(وا  ینه دھۆک، سلمانی، نه(  بریتین له  خۆ که گرته

ریم، شاری  د که مه ر محه ر عومه کانی نووسه بۆچوونه ی گوره به و دا وه ره سه له   
دھۆک، سلمانی، (کانی  ارهو ش ئه  کوردستان، چونکه باشووری  له  موس شارکه

نت، مادامیش  ی دادهیکورد شاری به ، )ولر ، ھه)التأمیم(رکوک  ، که)موس(وا  ینه نه
 باشووری  له خاکی کورد و  لهشکن  به  واته ی بن، کهیشاری کورد  و شارانه ئه

  .   کوردستان
  
له کی ناوبراو رتوو ی په)301(  ڕه الپه  ریم، له د که مه د محه مه ر محه عومه  

ه) باشووری کوردستان(تی موس  ویالیه  یه مشوه به: (، نووسیوتیدا وه ره سه    ب
به وکات  ی ئه)کان وه ته ی نه ه کۆمه(تی  وه ی نوده زگا رزترین ده بیارکی به

  قی خۆی ھاته ڕه لله ر که سه ھا تورکیاش له روه لکنرا، ھه  وه ئراقه تی وه ده 
ی س وتنک ڕککهیشتنه  جیاکان گه  ڕه دا ناو بیروباوه بیاره  و و، دانی به وه خواره

  له  کی کوردی که یه وه جوالنه ر ر ھه سه وتن به رکه ن بۆ سه ی درژخایه نه الیه



1111 شاری موس  ییکوردستانتمژووی                                                 

ستگرتنی  ر ده سه ریتانی له تی به ھا سووربوونی حکومه روه ھه. زرت داھاتوودا دامه
باشووری (  کوردستانی ناسراو به خاکی  لهشک  به کورد وی ل گه  شک له   ر به سه به

ۆ   وه ڕته گه وخۆی خۆی ده هڕاستتی  سه ژر ده تی موس له یان ویالیه) کوردستان ب
و  ستکردنی ئه یبینی ژرده ده  ت که تایبه به  ربازی، وه سه و ئابووری ،  ڕامیاریھۆی 

کانیدا  هڕامیارییجکردنی  جبه  تیدانی له ارمهبۆ ی  که هڕگایکوردستان  کورد وی  شه به
ۆ په ک بۆ پاه ھا ھۆیه روه ڕاستدا، ھه تی ناوه خۆرھه  ن له کی درژخایه یه بۆ ماوه  ست

تا  ھه  و کارتی کوردییه کارھنانی ئه رو، به وروبه ر وتانی ده سه وام له رده کردنی به
  .)ندی کوردی خۆیشی بت وه رژه   ر به سه له
باشووری کوردستان   تی موس به ندین جار ناوی ویالیه ر چه نووسه دا وه ره سه له   
کورد و خاکی نیشتمانی   تی موس به و ویالیهناوبرا  که  یه وه ش مانای ئه مه بات، ئه ده

 کورد و خاکی  لهشک بت  تی موس به ویالیه  که یشکاتک .زانت کوردستان ده
 و شارک ،  ته و ویالیه کانی تری ئه کو شاره یش وه-شاری موس  واته کوردستان، که

     .   باشووری کوردستان له   شکه به
  
له رتووکی ناوبراو  ی په)313(  ڕه الپه  ریم، له د که مه د محه مه ر محه عومه  

 الدور السیاسي والثقافي(رتووکی  ی په)61(  ڕه الپه  به ستنی پشتبه به و، دا وه ره سه 
دا، )1945-1921للضباط الکورد في الحرکة الکوردیة في کوردستان الجنوبیة 

 وتی ڕکه  له  یه ه و کۆمه ی کوردی، ئه)االنصار(ی پشتیوان  ه کۆمه: (نووسیوتی
فا  مسته( ری ناسراوی کورد فسه تی ئه رکردایه سه به غدا و به  دا له)10.7.1927(

،  یه ه و کۆمه ناو ئه  رانی کورد ھاتنه فسه ئه  ک له یه ھا ژماره روه زرا، ھه دامه) وقی شه
اللی  گ جه به ئوف ڕهو   مین ق کاکه ی، فایهڕواندزمین  ، ئه ت وده مید جه حه نویاندا له 
  لهندین لقی خۆی  چه  یه ه م کۆمه ئه. دا یه ه و کۆمه بوو له رزیان ھه به ڕۆی  که

موو  ھه  ی پشتیوان له ه ، لقی موسی کۆمه وه هباشووری کوردستاندا کرد کانی شاره
   ).چاالکتر بوو  یه ه و کۆمه کانی تری ئه لقه
به ریم، شاری موس  د که مه ر محه ر عومه کانی نووسه بۆچوونه ی گوره به   

، )ی پشتیوان ه کۆمه( باسی  لهر  نووسه  ژمرت، چونکه کوردستانی ده شارکی 
 کانی شاره ی تریکان لقه موو ھه   له  ه ی کۆمه-لقی موس  کهکات  ده  وه باسی ئه
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 شارکی به ر شاری موس  نووسه  واته که . ر بووهباشووری کوردستاندا بزونت
    .کات ده  یباس  یه مشوه به  زانت، بۆیه هباشووری کوردستان د    ر به سه
  
رتووکی  ی په)131-130(  کانی ڕه پهال  ع، له رفه ن ئه سه رزی ئرانی، حه ری به فسه ئه  
وای  ی پشه رباره ، ده هڕامیاریی و مژوویی کی  یه وه لکۆینه  که) کان کورده(

ی کاری خۆشیدا  نووسینگه  د، له مه قازی محه: (مر، نووسیوتی کوردستان، قازی نه
تیایدا   که واسرابوو ن ھه نده ڕاستی چاپی له ناوه تی ڕۆژھهی  وره کی گه یه خشه نه

ست  تی ده خه ، به زرایه بوو دابمه ده  ی که یه وره گه  تی کوردستانه وه و ده سنووری ئه
ت  نانه کانی ئران، ئراق، تورکیا، سوریا، ته کوردنشینه  ناوچه  دیاریکرابوو که

درژ   وه رونه نده سکه ری ئه نده به و ڕاست  ناوهریای  ده  له  که.  وه گرته تیشی ده سۆڤیه
د  ده  به  وه ه)ھرو ھندیجان بوشه( نوان له  و فارس نداوی  تا که  بۆوه ده ریای ئازا
رزنجان، قارس،  رزڕۆم، ئه ک ئه کانی وه ناکوردییه  و گرنگ   ی شاره زۆربه. یشت گه ده

د  مه قازی محه  یه مشوه به.  وه گرته ورمی ده و  موس، )شاھپور(ماس  ماکۆ، سه
  ).ڕاست ناوه تی ڕۆژھهکانی  م کورده رجه وای سه پشه  ببته نیازبوو به
مان بۆ  وه ع نووسیوتی، ئه رفه ن ئه سه ری ئرانی حه فسه ئه دا وه ره سه له ی  وه ئه  
 شارکی به ی -مر شاری موس ی نه)د مه قازی محه(وای کورد  پشه  خات که رده ده

و   ی خستۆته)موس(  و شاره ئه  بۆیه ، کوردستان داناوه  شک له به و  کوردی ن
  . ی کوردستان خشه نه

      
، دا وه ره سه له رتووکی ناوبراو  ی په)164-163(  کانی ڕه الپه  ع، له رفه ن ئه سه حه  

ریف  شه(دا، دیبلۆماتی پشووی عوسمانی )1918(سای  کۆتایی  له: (نووسیوتی
می  که نگی یه سلمانی بوو، سانی جه ھۆزی بابانی  ژادو له کورد نه  که) پاشا

) قی ره ئیتحادو ته(وتن  و پشکه  ییکت ڵ پارتی یه گه بایی له ھۆی ناته جیھانی، به
وهو   نووسین  نامه  ستیکرد به ر بردبوو، ده سه نسادا به ره فه  تورکیادا، له کردن ندی پ

 کو له تا به.  هھاو سمکۆو ید ته حمودو سه ک شخ مه رانی کوردی وه سه  به
  له. ست بنن ده وتن به رکه ، سهخۆ ربه سهزراندنی کوردستانی  تکۆشانیاندا بۆ دامه 

  ته وه رانی شاندی ده سه ند پشنیارکی دا به چه  سته به م مه کاتدا، بۆ ئه مان ھه
کان،  کگرتووه یه  وته تی تایبه  به( ئاشتیی پاریسی  کۆنگره  شدار له کانی به وره گه
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وی پشووی عوسمانیدا دوو  مه ه قه بوو له وه داخوازی ئه  ، که)ریتانیا نسا، به ره فه
رمکی  زرت، ھه کاندا دابمه وره گه  ته وه ژر چاودری ده له خۆ ربه سهرمی  ھه
دا،  ئه و  رزڕۆم ئه  شک له و به  تلیس کانی وان، موش، به ناوچه  لهننشین،  رمه ئه رزنجان
و   کاری، ماردین، ئورفه کانی ھه ناوچه  لهرمکی کوردنشین،  ھه. شی باکوردا به  له

شی باشووردا به  دا، له- موس.(  
کوردبوون ڕبوونی  کات، باوه ع باسی ده رفه ن ئه سه ری ئرانی حه نووسه  ی که وه ئه  

ر  به له،  وه ندانه ریف پاشای خه شه ن الیه له   ه-کوردستانی بوونی شاری موس و 
زراندنی  کات بۆ دامه ریف پاشا ده کانی شه وه ر باسی ھه نووسه ی وه ئه

  .    وه گرته یشی ده- شاری موس  که خۆ ربه سهکوردستانکی 
  
 ر سه له: (دا، نووسیوتی)کوردناسی(رتووکی  ی په)24(  ڕه الپه  ئاورینگ، له. م  
شر دروستی  ئارده  که  بووه ک ھهکانا شار ساسانیه می رده سه له مینی موس  زه

 ج پادشای ساسانی بۆ نیشته  ، که بووه) شر رده بوزئه/بوزاردشر(ناوی   کردووه
ه و قسه ندک له وترا ھه  ی که وانه ئه. کان دروستی کردبوو کردنی کورده   و باسان

 و  کان ساسانییهژادی  ی نه باره  له) یاسمی شید ڕه(مامۆستا یاسمی   بوون که
   ).کانا نووسیوتی ڵ کورده گه ژادییان له نه ندی پوه

ی شاری تیکوردستان و  تییکورد،  باسی کردووه )ئاورینگ. م(ر  نووسه  ی که وه ئه  
 ناوی  بهکات  دروستکردنی شارک ده  به  ر ئاماژه نووسه  نت، چونکه یه گه موس ده

  واته) شر رده نیو ئه(ی  که کوردییه  ناوه  کهشر  رده زئه یاخود بو) بوزاردشر(
  وه ر باسی ئه ھا نووسه روه ، ھه و بۆ کورد دروست کراوه  شری نوێ بووه ده ئه
  که  یه وه ی ئه که یهڕاستیم  ، به یان دروستکردووه و شاره کان ئه ساسانییه  کات که ده

و   یاسمی شید ڕه  نده رچه ، ھه یان دروستکردووه)موس(  و شاره کان ئه میدییه  کورده
  .  نن داده کورد به کان  ن ساسانییه مژوونووسانی تریش ھه  زۆر له

  
 و ناسیۆنالیزم (رتووکی  ی په)228- 225(  کانی ڕه الپه  لی، له ر عه عفه ر جه نووسه  

ی )10(  ی ژماره)2-1(کانی  ڕه الپه  به ستنی پشت به به داو، )ناسیۆنالیزمی کوردی
ی  قسه(ردری  ژر سه له) نوری. م(وتارکی   دا که)کوردستان ڕۆژی( ی ڕۆژنامه

نوری . ناوبراو، م ی ڕۆژنامهی )2(  ڕه الپه  ، له وه بوکردۆته)  وه کرته د ئه ق ره ناھه
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وه تا ئاراس به ھه  تی دیجله توانم بم خۆرھه ئه: (نووسیوتی یی  کی بنچینه یه ش
لیه  ئمه...  کوردستانه کورد و   وه ر ئه به له  یاندووه و تگه یاندووه تمان پگه می

تی  ر ببینین ره گه یانات ئه به ڕاستی  لهجیا  و ین که ر ئه ھه  هوای ڕه  م مافه پارزگاری ئه
   ).ین که ریتانیا داوا ئه رزی به به  تی پایه حکومه  له  م مافه ئه  وه.  وه ینه که ئه
. ، مدا وه ره سه له تی  لی کردوویه ر عه عفه ر جه نووسه  ی که یه و ئاماژه ئه ی گوره به   

  بهھنت  ی موس پکده که وره گه  شه به  تی شاری موس که شی خۆرھه نوری به
  .   دیجله ڕووباریتی  خۆرھه  وته که ی شار ده شه و به ئه  ، چونکه نت داده کوردستان

  
، )یلی حیم فه بدوله لوقمان عه((ڵ  گه کدا له یه دیمانه  ، لهریم لوقمان حاجی که  
ژر  له دا)12.1.2007( وتی ڕکهینی،  ھه ڕۆژی  له  دا که)دار االسالم(رپرسی  به

ارانیان د تمه کانی سیاسه ه لی کورد باجی ھه گه) دار االسالم(رپرسی  به(ردری  سه
دا )کوردستان پۆست( ڕی ماپه  له  دا،)ن بت بده کوردی ده تی وه ده به ت  باره سه

  له: پرست ده  سی ناوبراوی کردووه ی که  ئاراسته  پرسیارکدا که  ، له وه ته بوکراوه
 ڕگای  بهربو و  کی به یه شوه ب به عاره) 2003(تا سای  ھه  وه ه)1921(سای 

زۆری   ره ی ھه تاکو ئستاش زۆربه و کوردستان داگیرکردنی   وتنه کهجیاواز 
نی  بۆ خاوه  وه ته گدراونه ھتد نه و قین  خانهرکوک، موس،  ک که کانی وه ناوچه
  ). ؟ وستتان چییه ھه  ی، ئوه قینه هڕاست

ی کورد،  کشه ر سه له  وانه له  هڕوونش زۆر  دیدگای ئمه: (ت یلی ده مدا فه وه  له  
  له ی که کانه یه دوای له ک  یه  ته و حکومه موو ئه ن ھه هالی له  وه ته وساوه لی کورد چه گه

وی پاکتاوکردنی  ھه و  ئراقدرژایی مژووی   به  رگرتووه تیان وه سه ئراقدا ده
بوونیاندا  ی ھاوکشه  لی کورد له ی گه وه ڕانه بۆ گه  ، جا سروشتییه ییان داوهز گه ڕه
  ی که ختانه سه  و کشه ، ئه وه بکرته ڕاست  که وت تاکو ھاوکشه ئراق کاتی ده  له

دیمۆگرافیایان   که کانی تر موس و جگهک  وه  وه ته واسراوی ماوه ھه تاکو ئستا به
  ).ر ناکرت سه ک چارهڕۆژوو  شه  رگیز به ھه  تکچووه

،  یلی کردووه ی لوقمان فه  ئاراستهریم،  نی حاجی کهلوقما  پرسیارکی تردا که  له  
و  کانیش ئه داگیرکراوه  ، ناوچه ستمان نیشتمانی کوردستانه به تی موس مه ویالیه

  ین؟ له که ی کورد داوای نیشتمانی خۆمان ده م پدان، ئمه ئاماژه  ن که ناوچانه
ی  ای شوهدوو به و  که تای کشه ره بۆ سه  وه ڕینه بگه با: بژت یلی ده مدا فه وه
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النی جیاوازی  ر گه سه ی به و زۆره  و زوم و سروشتی ئه  ڕین ردا بگه سه چاره
و، چ   تورکمانو  بی شیعه ره عا کورد و  ش بریتین له مه ئه  پنراوه ئراقدا سه

ری ی نوو که ته م حکومه ، من ده م کشانه بۆ ئه  ره سه مک باشترین چاره سیسته
ی  رکردنی کشه سه بۆ چاره  گۆچانکی سیحری نییه  و ھزی ئیئتیالفی شیعه  مالکی
شه و  موسراق، له جیاوازه  کویسته  غدادو له به  کانی تری ئتمان  ئالیه  باشووردا، پ

رو زیانیان  ره ئایا زه  وه ڕنه وت بگه یانه ده  کانی موس که به ره عا  بت، بۆ نموونه ھه
ک  و ھاوتییه  ک مرۆڤک وه  وه موس مانه  ر له گه یان نا؟ یان ئه  وه گنه دهبۆ 
ر  دوو و داگیرکه  یان دانیشتووانی ژماره  یه مافیان ھه  ن که که دا ده گه ان لهفتاری ڕه

خرایی   و به  ئاسانی   ر به سه کرد، چاره  و کورددا ئه ڵ شیعه گه له فتاری ڕه دام سهچۆن 
ویستیی به  مه ت، ئهناکرکی کارای ئه شداری به  پپسپۆڕن   که  یه ھه  سانه و که کردن

  ).دا و بواره له
ریم، شاری موس  نووس لوقمان حاجی که مه ناڕۆژکانی  بۆچوونه ی گوره به   

  لهری ناوبراو  نووسه  کوردستان، چونکه باشووری  له  شکه به و  کوردیشارکی 
دا ناوی شارهداگیرکردنی  باسی بات،  ده) قین خانه و  موسرکوک،  که(کانی  کوردستان

ھا لوقمانی حاجی  روه ھه .زانت کوردستان ده شاری به   و شارانه ر ئه نووسه  واته که
، ) ستمان نیشتمانی کوردستانه به تی موس مه ویالیه: (ت پرسیارکدا ده  ریم، له که
له . بات کو شارکی باشووری کوردستان ده ناوی شاری موس وه  دووباره و ئه

واوی  ته  واته کوردستان بت، که کورد وتی موس نیشتمانی  ویالیه  که کاتکدا 
  . و کوردستانه شکن له یش به-و شاری موس که ته ویالیه

       
لوقمان   نووسیدا که نامهڕۆژوتنکی  چاوپکه  د، له حمه ر ئه زھه مال مه دکتۆر که  

 وتی ڕکه،  ممه سشه ڕۆژیو، له  نجامی داوه یدا ئه گه ریم له که حاجی
ر  واوبوونی ھه پاش ته: ر زھه مال مه دکتۆر که(ردری  ژر سه دا، له)23.1.2007(

 ر رانبه به  رشانمه سه ی له رزه و قه م ئه که ست ده وسا ھه م، ئه که رتووکه رگی په چوار به
دا )کوردستان پۆست(لکترۆنی  ئه ڕی ماپه  له ،) هو ته م داومه که وه ته نه  به

ه باره می پرسیارکدا سه وه  لهر  زھه مهمال  ، دکتۆر که وه ته بوکراوه   ت ب
 ن  که ده  وه موو باس له ھه: (ت کوردستان، ده و رکوک  کهکانی  کردنی ناوچهب عاره به

ش  وه ر له ، به بووه رکوکدا نه ی که ناوچه  بی له ھیچ ھۆزکی عاره  لمنن، که یسه و ده 
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ری  به ژیاون، له  هو دیجله  ڕووباریم دیووی  باپیرانی کورد له  وه مانه در زه له
ری  وبه کانن له رچی سامییه مووی کورد بوون، ھه دا ھه هڕووبارو  ئه تی ڕۆژھه
وه ھی جیاک هڕووبارو  ت ئه نانه بوون، ته  وه که هڕووبار یان   ی ئمه وه ردنهیان ناو نا
 ھیچ به ب  ره عا  وه ر ئه به له  وێ بووه ، واتا سنووریان ئه  ئمه پاراستنیھی 
وش وتی کوردان  و ئه  ژیاون نه و بوون  نه  هو دیجله  ڕووباریری  م به ک له یه شوه
ڕی ی بازا و تکه  ڕوات و پش ده ره به  که وته  ی که وه پاش ئه ، ئیتر  بووه
و کوردستان ھاتوون،  ره کان به به عاره  ھۆزه  ندێ له بت، ھه داریی ده رمایه سه
و  ب له و ھیچ ھۆزکی عاره بووه ھه  ڕگاوه وه له  نھا به ته ندی پوهش ھاتنیان  وانه ئه

  باس له  که  ستدا نییه، رده به بوون، ھیچ دۆکۆمۆنتک له ج نه دا نیشته جگایانه
ڕگا  وه موویان بۆ له دا، ھه م خاکه بکات له  وانه ختی ئه ی پش وهج بوون نیشته

  ویجه ی حه هۆژپ  کاندا که ندی سییه ناوه  نھا له ، ته وه ته ڕاونه و پاشان گه  ھاتوون
  ۆزهر ھ سه ش بکرت به تکرا دابهڕوسد  که  یه هۆژو پ بوو ئه ویش ده دروستکرا، ئه

  بوو، تا به ھه  نه و زارا  وی و زه زیاتر پویستییان به وان ئه  کاندا، چونکه کوردییه
واو،  ریی ته ک کۆچه ر بوون نه کۆچه  ندکیان نیمچه ھه. جببن تیش نیشته واوه ته

   ).واو بوون ری ته کان کۆچه به ره عا  چونکه
ر  زھه مال مه کانی مژوونووسی ناسراوی کورد دکتۆر که بۆچوونه ی گوره به   
،  شکی کوردستانه به کورد وپی شاری موس خاکی  چه  سته ری ده د، به حمه ئه

 تی ڕۆژھهناری  دانیشتوانی که  کات که ده  وه چونکه مژوونووسی ناوبراو باسی ئه
و  و ئه مووی کورد بووینه پ ھه چه  سته ناری ده که  کاته ده  که  دیجله ڕووباری

 و بت مووی کورد  پ ھه ناری چه کهمادام .  ش وتی کوردان بووه یه ناوچه
 کورد وی شاری موس خاکی  شه و به ئه  واته شی وتی کورد بت، که که خاکه

  . کوردستانه  که  نیشتمانی کورده
        
  ری مژووی نوێ، له ده لی، پرۆفیسۆری یاریده رته عدی عوسمان ھه دکتۆر سه  

ی )25(  له: (دا نووسیوتی)زی کوردییخواڕزگاربزاڤی (رتووکی  ی په)88(  ڕه الپه
 ست ده  وه رکوکیان گرته که  ریتانیا دووباره کانی به دا ھزه)1918(می  که تشرینی یه

و  ئه کۆتایی  لهکاتک   وه). ئالتون کۆپری –پردێ (  یشتبوونه وییاندا گه پشه  و له 
  ڕ له ش ب شه مه ئه دوای  نگ ھنا، وه جه  کۆتایی به) مۆدرۆس(ستی  ئاگربه  مانگه
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کانی  موو ناوچه ھه  مه ناو شاری موس، به  م چوونه ی تشرینی دووه)10(
تی  سه می ده رده ریتانیا سه کانی به ست ھزه ده  وته کوردستانی باشوور که

  ).کۆتایی ھات واوی ته به وێ  عوسمانی له
لی،  رته عدی عوسمان ھه سهر دکتۆر  نووسه  وت که که رده بۆمان ده دا وه ره سه له   

 کی به شاری موست،  باشووری کوردستان داده شارلهر  نووسه ی وه ر ئه به لهن  
سای  کۆتایی  له  وه کانه ئینگلیزه ن الیه له داگیرکردنی باشووری کوردستاندا  باسی

ا د)10.11.1918(  داگیرکردنی شاری موس له  به  کات که ده  وه دا، باسی ئه)1918(
  وه ش ئه مه ئه. کان ریتانییه ستی به ژرده  وته واوی باشووری کوردستان که ته
وردستان باشووری ک شارکی به ری ناوبراو شاری موس  نووسه  نت که یه گه ده
کو  روه ، ھه ه- داگیرکردنی شاری موس ڕۆژی  ت به باره سهرچی  ھه. زانت ده

ک  ، نه دا بووه)7.11.1918( ڕۆژیله   رکردنهو داگی ، ئه وهی پکرا پشتریش ئاماژه
  ). 10.11.1918( ڕۆژی

  
  له خۆنیشانکدا  لهک  به کوردانی شه(ژر ناوی  له وتارکدا له زان،  وه  ساھیره  

ینه وێ بگه مانه ده: موسی )14(  ڕه الپه  له  دا، که)ر سنووری کوردستان سه  وه ڕ
دا )6.3.2007( وتی ڕکه، ممه سشه ۆژیڕ، )280(  ، ژماره)میدیا ی ڕۆژنامه(

کانی موس  که به دا شه و مانگه ئه تای ره سه له : (نووسیوتی  ، وه ته بوکراوه
 و ڕکخستولریش  ھه  کوردستان له مانی رله م په رده خۆپیشاندانکیشیان بۆ به

رافی ر سنووری جوگ سه  وه بخرنه  مانی کوردستان کرد، که رله په  داوایان له
کوردستانی   تی کورد ھیچ باسک له رکردایه سه  که  یهکاتکدا له ش  وه ئه. کوردستان
شک  کان موس به مژووییه  نامه گه به پی به  کاتکدا له ناکات،   و شاره بوونی ئه

 پرسییشدا )کان وه ته ی نه ه کۆمه( می رده سه له ت  نانه ته و کوردستان   له  بووه
ھا  روه ھه).  تی موس ناسراوه ویالیه پرسی  رمی به فه  وردستان بهباشووری ک

نی بای شۆڕشی ئیسالمی  نجومه ندامانی ئه ئه  کک له یه: (ت زان ده وه  ساھیره
شی  ک بۆ باوه به ی کوردانی شه وه ڕانه ی داواکاری گه باره ، لهموس  لهئراق 

  وه ڕندرنه ک بگه به ین کوردی شه وه ئه ڵ گه موومان له ھه  ئمه: "کوردستان گوتی
رپرسانی  به  مان به و داواکارییه ند مانگکیش ئه پش چه و کوردستان ی  چوارچوه

ک  به خونی کوردانی شه پاراستنیش بۆ  مه ، ئه یاند ڕاگهو میری کوردستان   کان پارته
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دار ده  کوژن یانمان لده ده  انهڕۆژ  بوو، که   ی ڕژهک  به کوردی شهن،  که و برین
ریان ھرشی  سه  کرته ی ده و ھرشانه و ئه  ھنن ی دانیشتوانی موس پکده%)30(

 و  موس  ک له به کوردانی شه: (ت شونکی تردا ده  زان، له وه  ساھیره").  تن تایبه
ی %)30( بن و س ده ی نیو ملیۆن که ن، نزیکه ئایینزا شیعه  به  ری که وروبه ده
ن، قودس،  ده عه(کانی  که ڕه گه  یان له ھنن، زۆربه انیشتوانی شاری موس پکدهد

). جن ری شاری موس نیشته وروبه ند گوندکی ده و چه زائیر ھرا، جه ر، زه سوکه
عس تاپۆکردنی  تی به بیاری حکومه پی به   ک کوردانی دیکه کیش وه به کوردانی شه

  ).کرابوو  غه ده  قهل موس  لهو خانوویان   وی زه
 و  ییکورددا، شاری موس شارکی )زان وه  ساھیره(کانی  بۆچوونه ی گوره به   
تی  رکردایه سه  یی له ناوبراو گله  کوردستان، چونکه باشووری  له  شک بووه به

کوردستانی بوونی   تییه رکردایه و سه ئه  کات که ده  وه به  ئاماژه و  کات دهکوردسانی 
 ی گوره به   کات که ش ده وه ھا باسی ئه روه ، ھه یان پشتگوێ خستووه- ی موسشار

و،  شکی باشووری کوردستان بووه به) موس(  و شاره کان ئه مژووییه  نامه گه به
بۆ   که یه گه ش به مه ئه. پکدنن  و شاره ی دانیشتوانی ئه%)30(کانیش  که به شه

ندین  ری ناوبراو ناوی چه ھا نووسه روه ی موس، ھهشار ییتکورد و ی تیکوردستان
و ناوی بردوون،  ئه  ی که کانه ڕه و گه له  ، جگه کی کوردنشینی بردووه ڕه گه
بی  ، نه زی رگه ده(کانی  که ڕه گه ی زۆری دانیشتوانی  و کورد زۆربه  کان که به شه

زائیر،  تشانه، جه ، عه ییه یسه ر، فهووای باکو ینه ت، نه وای خۆرھه ینه یونس، نه
و   کی زھور ڕه ، گه ییهشید ڕهکر،  کی به ڕه ، گه کی قاھره ڕه کی قودس، گه ڕه ، گه رامه که
  . ھنن پکده  )عمانییه نه
      
  ی له و شاره موس، ئه(ژر ناوی  شدا له یپۆرتاژکی ھاوبهر  الم، له سه وئاکۆ   
میدیا،  ی ڕۆژنامه) 9(  ڕه الپه  له  که دا،) وه بووه هی ن کورددا جگه  ڕامیاریجندای  ئه

  ، وه ته اوه کردا بو)21.3.2004( وتی ڕکه، ممه کشه یه ڕۆژی، )158(  ژماره
 و مژوویی   رچاوه و سه ئه و  موس  لهی بوونی کورد  رباره ده: ( یانهنووسیو

ی   ئاراسته ان مکپرسیارن  که تی موس ده کوردستانییه  ی باس له جوگرافیانه
ک  یه شوه ھیچ به (  بوو که وه و ئه می ئه وه. رۆکی زانکۆ کرد ری سه ده یاریده

:  وان دیسان نووسیویانه ھا ئه روه ھه !).م بکه  تکی وا قسه ی بابه رباره وت ده نامه
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،  وه هنزیک  له  و شاره ئه) ڕاستی(واقیعی   ئاشنا بوون به و  موسردانکی  سه(
دنکی سه روه هھ دا  مژووییانه  وه و لکۆینه  و دیکۆمنت نو ئه رپیی به ھا چاوخشان

ال  ت له و پرسیاره ستدان، ئه ر ده به موس له پارزگای له ی بوونی کورد  رباره ده  که
کورددا   ڕامیاریژندای  ئه رگیز له ئاخۆ بۆچی دۆزی موس ھه  کات که دروست ده

خای   بۆته دا نه یخوازیی ئمهڕزگارباتی  قۆناغکی خه ھیچ  لهو  وه بۆته ی نه جگه
  ).دانوستان

  لهشک  به  به و  ییکورد شارکی به الم، شاری موس  و سه نووسان ئاکۆ نامهڕۆژ  
  ن که که ده  وه ر باسی ئه نووسه ر دوو ھه  زانن، چونکه کوردستان ده باشووری

تی شاری موس  کوردستانییه  جوگرافی باس له و مژوویی ی  رچاوه ندین سه چه
تی  رکردایه نگی سه بده  بن له رده رسوڕمانی خۆیان ده ھا سه روه ن، ھه که ده

  ). موس(  و شاره تی ئه ر کوردستانییه مبه ھه  کوردستان له
  
ری و گۆران، جگری پارزگا سره ڵ خه گه کدا له یه دیمانه  ر، له ماوه ی جه نامه فته ھه  

موو  ھه: سو گۆران، جگری پارزگاری مو سره خه(ژر ناونیشانی  له  موس که
ی )214(   ژماره  لهدا، )کۆنتۆڵ بکات  م شاره موس ناتوانت ئه  سوپای ئراق بته

: ت و گۆران ده سره ، خه وه ته دا بوکراوه)5.3.2007(  وتی ڕکه، ممه دووشه ڕۆژی
و تلکف،   ر ھات گه کات، ئه بۆ موس دروست ده  پ کشه چهناری  تیکی که جیۆپۆله(

  لهپ  ناری چه که  خته و وه ئهکوردستان،   شک له به  بوون به  مدانییه و حه  باشیقه
ت که ده موست)رلین به(کو  و وه  ودی ل.(   

الی  ، به ی پکردووه و گۆران، جگری پارزگای موس ئاماژه سره ی خه وه ئه  
شاری   له  دیجله ڕووباریپی  چه  سته ناری ده ی کهتیکوردستان و  تییکورد  وه مه که

تیکی  جیۆپۆله  کات که ده  وه ناوبراو باسی ئه  کاتک که  نت، چونکه یه گه موس ده
یان  شه و به ئه  که  مانای وایه  وه کات، ئه بۆ موس دروست ده  پ کشه ناری چه که

   .   انهکی کوردست یه پارچه
    

الحیاة (رتووکی  ی په)42- 41(  کانی ڕه الپه  یی، له نروهتۆفیق ر  ته لی ته عه    
ی  یماننامه په ی گوره به : (دا نووسیوتی)1927-1908 السیاسیة في کوردستان

ی  وره شکی گه تی عوسمانی به وه دا، ده)1878(وتی سای  مانگی حه  رلین له به
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ردانی  ستتوه مافی ده  یه یماننامه و په کانی ئه نده به  ندک له ھه ی دۆڕاندو، که خاکه
 پاراستنیبۆ   وروپی ئهتانی  وه ده و ڕوسیا  له ک ر یه ھه  کوردستانی دا به

کان کرد  کورده  مجار بوو وای له که ش بۆ یه مه ئه. ک ستدرژیه ر ده ھه کان له نه رمه ئه
سای   له  کدا که یه کۆنگره  له. کی ره بیارکی ده دژی  له  وه ستنه نگ بوه دهک یه به   که
رۆک ھۆزو زانا  سه  س له که) 200(  بوونی زۆرتر له ئاماده  دا به)1880(

مان، بۆتان، ساسۆن،  وره سلمانی، ئامدی، ھه: کانی ناوچه  کانی ئایین له ته سه ده به
  کی زۆر له یه بوونی ژماره ئاماده  ھا به روه ، ھه وان و  موسد، موش،  سیرت، ئامه

   ).کانی کوردستانی ئران رۆک ھۆزه سه
 و بوون کات، کوردستانی  یی باسیده ر تۆفیق نروه ته لی ته ر عه نووسه  ی که وه ئه 

و  نووسه ی وه ر ئه به لهنت،  یه گه واوی پارزگای موس ده ته کوردبوونیی ری ناوبرا
    .  بردووه کوردستان    ر به سهکی  پارزگایهکو  ناوی پارزگای موسی وه

  
الحیاة السیاسیة في (رتووکی  ی په)175(  ڕه الپه  یی، له نروهتۆفیق ر  ته لی ته عه  

  لهی کوردستان، یخۆ ربه سهی  ه کۆمه: (دا نووسیوتی)1927- 1908 کوردستان
یاند،  چاپ گه به) نستان رمه ئه و کوردستان ( ژر ناوی لهرتووککی  دا په)1919( سای

  و شانده  کان هڕۆشنبیریی  تی، بنکه سایه ر که سه  شکرده ی ل دابه زاران دانه ھه  که
کانی  مافه پاراستنیی کوردستان، داوای یخۆ ربه سهی  ه کۆمه. کان تییه وه نوده

 رزڕۆم، ئه:  بریتیبوون له  وت ویالتی کوردستان، که ر حه ھه  کرد له کوردی ده
ی   ه ھا کۆمه روه ھه  و موس،  رپوت ، خه)کر دیاربه(د  دلیس، ئامه سیواس، وان، به

وه ی کوردستانی به یخۆ ربه سه که  ستانی لهشکردنی کورد رمی دابه کی فه یه شوتی ڕ 
  ).کتیی خاکی کوردستانی کرد و، داوای یه  وه رچ دایه رپه دا به)8.12.1918(

کانی  واوی شاره یی، ته ر تۆفیق نروه ته لی ته ر عه نی نووسهکا ی بۆچوونه گوره به   
خاکی     ر به سهو   شاری کوردیی  وه، یشه-شاری موس تی موسی کۆن به  ویالیه

  کک له کو یه تی موسی، وه ناوبراو ناوی ویالیه  باشووری کوردستانن، چونکه
   .  ردووهخاکی کوردستان ناوب    ر به سهی  که ته وت ویالیه حه
  
الحیاة السیاسیة في (رتووکی  ی په)201(  ڕه الپه  یی، له نروهتۆفیق ر  ته لی ته عه  

 ،)کوردستان یباشوور(موس  یت ویالیه: (دا نووسیوتی)1927-1908 کوردستان



1121 شاری موس  ییکوردستانتمژووی                                                 

گرت،  خۆده ی لهھدینان و به  بابان، سۆران کوردی، گرنگیی یر س میرنشین ھه  هک
  ). تیی کوردیدا گرتووه وایه ته و نه   ڕامیاریی  وه بزووتنه  کی گرنگیی له شونه

ر  نووسه ن الیه له باشووری کوردستان   تی موس به ناوبردنی ویالیه ک الیه له   
 و  موسکوردستانی بوونی شاری  و کوردبوون یی،  نروهتۆفیق ر  ته لی ته عه
و  نووسه  وه تریشه کی الیه هلنت،  یه گه ده  ته و ویالیه کانی ئه واوی شاره ته ری ناوبرا
تی موس  ی ویالیه پکھاته  و بادینان به  کانی بابان، سۆران س میرنشینه ر ھه

ی  وه بزووتنه  له گرنگییتی موس شونکی  ویالیه  که   پی وایهھا  روه نت، ھه داده
ی  ر ئاماژه نووسه  هی ک مانه ئه  بۆیه.  بووه دا ھهیی کوردیت وایه ته نه و   ڕامیاری

 و  موسشاری  کوردستانتیی و  کوردتیین بۆ  موویان نیشانه پکردوون، ھه
   . که ته ر به ویالیه کانی تری سه شاره

  
الحیاة السیاسیة في (رتووکی  ی په)243(  ڕه الپه  یی، له نروهتۆفیق ر  ته لی ته عه  

ستیکرد   ی کورد، دهیخۆ ربه هسی  ه کۆمه: (دا نووسیوتی)1927- 1908 کوردستان
کی  یه ماوه  ، لهو کوردستان کانی  واوی شاره ته  ندین لقی خۆی له ی چه وه کردنه  به
موالزم ئیسماعیل   ، که وه کانی کوردستان کرده گرنگه  ناوچه  مدا لقی خۆی له که
لقی   ی که و ناوچانه ئه.  و لقانه ی ئه وه یس راسپردرابوو بۆ کردنه قی شاوه حه

د، موس،  رپوت، ئورفا، سیرت، ئامه نج، خه دلیس، گه به: ن مانه ئه  وه ی تیا کرایه ه کۆمه
  زیره الزگرد، خنس، موش، وان، شرناخ، جه زید، ئاشگرد، مه رزڕۆم، قارس، بایه ئه

  ).رسیم و ده  ماردین
 و تیی دستان، کور ی پکردووه ر تۆفیق ئاماژه ته لی ته ر عه نووسه  ی که وه ئه  

ر ناوی پارزگای  نووسه  نت، چونکه یه گه واوی پارزگای موس ده ته کوردتیی
   . کی کوردی بردووه کو پارزگایه موسی وه

     
  بهکدا  یه نامیلکه  ی کوردستان، لهڕزگارد، سکرتری گشتی حزبی  حمه رکار ئه  

کانی  ڕه الپه  دا، له)وست ان، ھهی ئارمانج، رامڕزگاری  ساه 10ی  وه خوندنه( ناوی
هنیا  ته ی ئراق به کشه  کرێ که بیر نه له  هڕاستیو  ب ئه ده: (دا نووسیوتی)58-59(   ب

.  وه ڕنه گه کانی نه و ھۆکاره رچاوه ر بۆ سه گه ر ناب ئه سه چاره دام سه ڕوخانی
غدا  به و  موسکانی  ته ویالیه ی ندانه مه زوو لکاندنی نائاره  وه پکه  له  که کرۆکی کشه
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راوژ  و پرس ی  وه ب ئه نگی جیھان به مین جه که دوای یه. وه بینته سرا خۆی ده به و
ر ئراقی  سه  خرایه) تی موس ویالیه(کورد بکرێ، باشووری کوردستان  ی وه ته نه به 

  ). وتکرا ی لزهیخۆ ربه سهخواستی  و بی  عاره
ی کوردستان ڕزگارد، سکرتری گشتی حزبی  حمه ر رکار ئه نووسه  ی که وه ئه  

  خات، چونکه رده ی شاری موس دهتیکوردستان و تیی کورد،  ی پکردووه ئاماژه
و   نتزا کوردستان ده کورد و خاکی  بهتی موس  واوی ویالیه ری ناوبراو ته نووسه

وه  ورد بهھا ناوبراو ک روه ھه .بات باشووری کوردستان ناوی ده  هب نی  خا
ده ی ویالیه و خاکه  رم و ھه ی ئه قینه هڕاست   وه باسی ئه  نت، کاتک که تی موس دا

نیا  ته  بهناوبراو   واته ی کورد بکرت، که وه ته نه به راوژ  و پرس ی  وه ب ئه کات به ده
 کورد و خاکی  بهش  ته و ویالیه و ئه و ویالیه ی ئه قینه هڕاستنی  خاوه  تاکه  کورد به

  . زانت کوردستان ده
  
ل(رتووکی  ی په)6(  ڕه الپه  سلمان، له بدول عهتاھیر    ي  واندزمحمد پاشا ا

می میرنشینی  میری دووه: (دا نووسیوتی) واالسباب المؤدیة الی سقوط إمارته
ولر،  ھه  نته یه بیگه و  کاتوایی خۆی فراوان ب رمانه تی فه سه سۆران توانی ده

  ).موس و رکوک  که
،  ی پکردووه ئاماژه دا وه ره سه له سلمان  بدول عهر تاھیر  نووسه  ی که وه ئه  

  وه ر باسی ئه نووسه  نت، چونکه یه گه شاری موس ده ییتکورد و ی تیکوردستان
ھا  روه ھه. میرنشینی سۆرانی کوردی  له  شک بووه شاری موس به  کات که ده
 ن الیه له ی جیاجیادا م رده ندین سه چه  لهتی کردنی شاری موس  وایه مانهر فه
  .نت یه گه ده  و شاره ئه کوردستانتیی و  کوردتییندین میرو پادشای کورددا،  چه
    
  ژماره  له  دا که)وقفة عند أبواب التاریخ(ژر ناوی  له وتارکیدا  لهغانم گۆران،   
له : (، نووسیوتی وه ته بوکراوه تورکمانیی )ڕاست - دوغرو (ی گۆڤاری )14(
ده  بان رده کوژران، سه کورد ده  که کاتکدا  فید  حمودی حه شخ مه  وه گوزرانه و را

 ڕی شه  لهگیانی خۆیدا  ھا قوربانی به روه کرد، ھه یدا کاری ده که له پناوی گه له
 ن رکه دانی بۆ ده سداره له رمانی  کاتی فهو کان کرد ئه ریتانییه به  وای له  که) بازیان(
تا  گۆڕییان بۆ زیندانیکردنی ھه و یان رمانه و فه له  وه زبوونه ه، دواتریش پاشگو



1123 شاری موس  ییکوردستانتمژووی                                                 

 و کوردستان بۆ   وه ڕاندیانه م دواتر گه به. ی بۆ ھیندستان وه و دوورخستنه تایه ھه
دوای دیاریکردنی ھی   وه رگرته تییان ل وه ی شایه پاشان پله). شا(  کردیان به

 سای  لهدابی  کوردستان  لهی - شکردو موس کوردستانی دابه  که) برۆکسل(
  ).دا)1926(

  لهک  لکنرا، نه  وه بییه ی عارهئراق به دا )16.12.1925(  تی موس له تا ویالیه ره سه  
 ی گوره به ئینجا .  ی پکردووه ر ئاماژه کو نووسه روه ھه) 1926( سای

شکی  تی موس به ویالیه و  موسنووس غانم گۆران، شاری  نامهڕۆژکانی  بۆچوونه
و  کوردستان دابه  کات که ده  وه ری ناوبراو باسی ئه نووسه  کوردستانن، چونکه شکرا

جیاکرایه- موس وبراو  خات که رده مان بۆ ده وه ش ئه مه ، ئه وه ی ل واوی  ته نا
   .زانت کوردستان ده  شک له به  به  وه ه-سمو شاری به تی موس  ویالیه

  
وی  زه ڕوویو نزمی   رزی به(ژر ناوی  له وتارکیدا  لهر،  عامر عومه بدول عه  
جیۆگرافیای (رتووکی  ی په)64- 49(کانی  ڕه الپه  له  که ،دا)رمی کوردستان ھه
کی  یه خشه دا نه)64(  ڕه هالپ  لهر  نووسه،  وه ته دا بوکراوه)ئراقرمی کوردستانی  ھه

وهکوردستانی    که، )کانیان و زنجیره  ئاراسته کانی کوردستان شاخه( ژر ناوی له   دانا
  . نو سنووری باشووری کوردستان  وتۆته تی شاری موس که شی خۆرھه به
ی باشووری کوردستان،  خشه نو نه تی شاری موس له شی خۆرھه دانانی به  
و  نووسه  ، دیاره یه و شاره ئه کوردستانتیی و  کوردتییی تری ک یه گه به ری ناوبرا

،  کوردستانییه و  ییکوردی شاری موس شارکی  که وره گه  شه به  که  ڕی وایه باوه
ندین  چه  که کاتکدا له . نو سنووری باشووری کوردستان  تیه خستویه  ر بۆیه ھه

 شارکی به واوی شاری موس  ب ته ی عارهر و نووسه  مژوونووس، جوگرافیناس
د ھادی  مه سباک، محه دکتۆر شاکر خه:  زانن، بۆ نموونه کوردستانی ده و  ییکورد

ھمی  لسۆفی، دکتۆر فه لی ئه د عه حمه ری، ئینسکلۆپیدیای ئیسالم، ئه فته لده ئه
ی، و مه تووته، یاقووتی حه دنان حوسن، ئیبن به لک، عه لشناوی، یوسف ما ئه
لھاشمي،  ھا ئه ف، ته له لخه د ئه مه سعودی، جاسم محه نی، مه سه لحه زاق ئه بدوله عه

و   لخزری د ئه مه الزری، محه لبه شاب، ئه حیا خه لزوبدی، یه د حوسن ئه مه محه
   . دا دانراوه شه و به ئه کۆتایی  له  که خشه نه. ندینی دیکه چه
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ژر ناوی  له وتارکیدا  له، )ئازادی ڕبازی(ری  سهرنوو ر حوسن بازگر، سه نوه ئه  
دی پوه(  خۆدا به کورد وی  ی لۆژیکانه ه مامه نوان له   ره نقه ئه ولر کانی ھه یهن

ی )2466(  ژماره ، )بات خه( ی ڕۆژنامهی )6(  ڕه الپه  له  ، که)ی تورکیادا وه چوونه
ڕی  چاوه: (، نووسیوتی وه ته راوهدا بوک)16.4.2007( وتی ڕکه،  ممه دووشه ڕۆژی

کانی  و ھزه وه کوردستان بکاته  ربازی له ی سه ریکا بنکه مه کرت ئه ش ده وه ئه
چاڵ بت  به جاری زیندهک یه به ی تورکیا  ونه و خه ئه و کوردستان   یمانی ناتۆ بنه په
. پ( و  کاتگیربموس دا و رکوک  کهو   الماری کوردستان بدات په  جارکی دیکه  که
  ). رت ناوبه ش له)ک. ک
ر حوسن بازگر نووسیوتی،  نوه ، ئه)ئازادی ڕبازی(ری  رنووسه ی که سه وه ئه  

  نت، چونکه یه گه رکوک ده که و  موسکانی  شاره یتیکورد و ی تیکوردستان
دا، ئاوا ونه چاڵ کردنی خه به زینده باسی  لهری ناوبراو  نووسه   وه تی ئهکانی تورکیا

  و موس  الماری کوردستان بدات توانت جارکی تر په تورکیا نه  خوازت که ده
مان بۆ )ئازادی ڕبازی(ری  رنووسه ش بۆچوونی سه مه ئه. رکوک داگیربکات که
   .زانت کوردستان ده  رکوک به که و  موسشاری  ر دوو ھه  خات که  رده ده
   

ر  سه ری ئاو له کاریگه(رتووکی  ی په)26(  ڕه الپه  له ساح،  مه د حه حمه کاروان ئه  
دا )ئراقرمی کوردستانی  کانی ھه ئاوییه  پۆژه( باسی  له، )دائراق دۆزی کورد له

و   ن رمدا ھه ھه  مۆ له ئه  ی که ئاویانه  و پۆژه می ئه رجه توانین سه ده: (نووسیوتی
  وه ی خواره مشوه دا دروست بکرن، به هئایند  له  ی پشنیار کراون، که وانه ئه

).  دیاله(ر سیروان  سه له ندیخان ربه ده - 2. ر زی بچووک سه له دوکان - 1: بژمرن
ر  سه له مرین حه - 5. ر زی دھۆک سه دھۆک له -4. ر زی بچووک سه دوبز له -3

  ).  کراوه  ر دیجله سه له موس -6).  دیاله(سیروان 
ساح، شاری موس   مه د حه حمه ر کاروان ئه کانی نووسه چوونهبۆ ی گوره به   
  لهو  ئه  ، چونکه)باشووری کوردستان(رمی کوردستان  ناو سنووری ھه  وته که ده

دا، باسی )باشووری کوردستان( ئراقرمی کوردستانی  کانی ھه ئاوییه  پۆژه باسی
   .کات دستان دهرمی کور کی ھه یه کو پۆژه ی ئاوی موس وه پۆژه
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  ممه سشه ڕۆژی، )4250(  ی ژماره)14(  ڕه الپه  کوردستانی نوێ له ی ڕۆژنامه  
 و کوردستان کانی  شارۆچکه شار وکۆدی (تی  بابه  دا، له)24.4.2007( وتی ڕکه

ڵ ناوی  گه ی له دیاله و  موسکانی  دا، ناوی شاره)وتانی جیھان  ندک له ھه
 .  ستاندا نووسیوهکانی تری کورد شاره

  دیاله و  موسکانی  کو کوردستانی نوێ، ناوی شاره کی وه هی ڕۆژنامه  کاتک که  
دا  وه کانی کوردستان، گومان له شارۆچکه شار وفۆنی  له لیستی کۆدی ته  خاته ده

 و  موسکانی  کتیی نیشتمانیی کوردستان، شاره یاخود یه  هی ڕۆژنامهو  ئه  نامنت که
    . وه م لیسته ناو ئه  خستنه یانده گینا نه زانن، ئه شاری کوردستانی ده دوو به   هدیال
  
دا  یاند ڕاگه  ئاژانسی نووچن کوردستان، له   مریکا میلیشیاکانی  ئه( ژر ناوی لهنکی

دا )12.6.2007(  وتی ڕکه، ممه سشه ڕۆژیله   ، که)کات کدار ده چه  بی سوننه عاره
وه)خۆ ربه سهنگی  ده( ڕی ماپه  له ل ھنگاوکدا ک : ( ، تیایدا ھاتووه وه ته دا بوکرا

یوانکانی  لمرڕۆژی ھر پاشسورە دروست بکات لکی گترسیرکوک مک
 نگی و  و موسھاوس وان عارەبی سوننن ز لیاری  ھمریکا بکاندا، ئو شیع

  پ بدات  ھاوکاری داراییان و  تکاسونن چکدار ب میلیشیاکانی عارەبی  داوە
سبارەت بو . لگڵ ترۆریستانی ئلقاعیدە بکن بتایبت ئوانی ئامادەن شڕ

دەوروبری شاری  و  تکریتکانی  رایانگیاند ک ھۆزه ھنگاوە ئاژانسکانی ھواڵ
دەربیوە بۆ بشداری کردن لو ھزە  موس ئامادەیی خۆیان و کرکوک 
ھنگاوە لوانی ھاوسنگی  چاودران باسی ئوە دەکن ک ئم. چکداریدا

وان عارەبی شیعن زدا لھ دروست بکات ل ۆ  .و سونن ھندێ سرچاوەی تر ب
ندی  وه رژه به ئوە دەچن ک ب ھزبوونی چکدارانی عارەبی سونن لدژی

  ).وردستانموس دەبت بۆ سر ھرمی ک و کرکوک گڕانوەی ھرمکانی 
،  ی پکردووه ئاژانسی نووچن کوردستان ئاماژه دا وه ره سه له   ی که وه ئه  

وان  ئه  نت، چونکه یه گه رکوک ده که و  موسکانی  ی شارهتیکوردستانکوردتیی و 
بی  کدارکردنی عاره و چه  ھزکردن به  پیانوایه  ن که که ده  رچاوه ندێ سه باسی ھه

رکوک  که و  موسکانی  ی شاره وه ڕانه گه  ندی کوردن له وه رژه به دژی  له  سوننه
  رکوک به که و  موسشاری  ر دوو ھهوان  ئه  واته رمی کوردستان، که هر ھ سهبۆ

   .زانن کوردستان ده گرنگییشکی  به و  ییکورددوو شاری 
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 له  که کدا ڕاپرسییه  کان، له هستراتیژیی  وه و لکۆینه  ڕاپرسیپۆینت بۆ  ڕکخراوی  

و   ون خه نوان له تی کوردی  وه ده( ژر ناوی لهدا، )2007(پریلی سای  مانگی ئه 
 ڕی ماپه  لهدا )8.6.2007( وتی ڕکه، ینی ھه ڕۆژیله و،  نجامی داوه ئه  )دا ڕاستی

م  له: (، نووسیوتی وه ته دا بوکراوه)، ئاژانسی نووچن کوردستانخۆ ربه سهنگی  ده(
ین،  نجامی بده کی زانستی ئه یه شوه و به  نى ب اليه به  ولمان داوه ھه  هدا ك راپرسييه

ک  یه وه ته نه ،ب زھه مه ،ئایین ،چین ،نک مه ته موو ھه له س  زار که ھه) 1000(  که
ر  ھه له ز گه ڕه ر دوو ھهو ) وانی دیکه ئه و ب  عاره، کلدوئاشووری، تورکمانکورد، (
شدارییان تیادا  به) موس و دھۆک رکوک،  ولر، سلمانی، که ھه(رزگای پا) 5(

وکی  کو ھه ، وه وه قامی کوردستانی بخونینه بۆچوونی شه  ومان داوه ، ھه کردووه
ی  رانه گه و ئه و ئه م بۆچوونه یشتنی سروشتی ئه بۆ تگه  وه ئمه ن الیه له رژد 

کردنی  ه وه بۆ گه ئمه ن الیه له ک  شدارییه کو به ستاون، وه ی وه وه پشته له
  ). مژووییه  م گرفته را بۆ ئه یشتنکی ئاشکه تگه

  وه و لکۆینه  ڕاپرسیپۆینت بۆ  ڕکخراوی  وت که که رده بۆمان ده دا وه ره سه له   
باشووری   شک له به  ی تریش به که ر چوار شاره ھه و  موسکان، شاری  ستراتیژییه

موس، (ر پنج پارزگای  ناوی ھه  یه  ڕکخراوهم  ئه ی وه ر ئه به لهنت،  وردستان دادهک
نجام  یان تیادا ئه که یهڕاپرسی  که  ی ھناوه)دھۆک و سلمانی ولر،  رکوک، ھه که

بۆچوونی   ویان داوه ھه) پۆینت ڕکخراوی(وان  ئه  ن که که ش ده وه و، باسی ئه داوه
ر پنج  وان ھه ئه  نت که یه گه ده  وه ش ئه مه ، ئه وه انی بخوننهقامی کوردست شه

وه به  زانن، بۆیه خاکی کوردستان ده و  ییکورد پارزگای  به  پارزگاکه باسیان   یه مش
   .   کردوون

  
ستووری کوردستانکی  کی پشنیارکراو بۆ ده یه پۆژه(ی  نامیلکه  د، له حمه دارا ئه  

ستووری  ی ده پۆژه  له  گرانه  خنه ڕهکی  ند تبینییه ڵ چه گه ۆالریست لهو سکخۆ ربه سه
مدا،  هی دوو م، ماده که ی یه روازه ده  دا له)5(ی  ڕه الپه  دا، له)رمی کوردستان ھه

شکی نو  رکوک، دھۆک، به ولر، سلمانی، که کانی ھه موو شاره ھه: (نووسیوتی
و   قوش ره لکف، قه ر، ته عفه له نگال، ته ، شخان، شهکانی ئاکرێ چکهۆشارواو  ینه نه
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ی  گه و کۆمه دره ی به ک، شارۆچکه ه ، ئاسکی که کانی زوممار، باشیقه گه کۆمه
  ).نو سنووری نیشتمان  ونه که لی ده نده مه و قین  خانهی  شارۆچکه ر دوو ھهسان،  جه
شکی شاری  و به ئه  وت که که رده ن دهد، بۆما حمه کانی دارا ئه بۆچوونه ی گوره به   

ری  به  واته  دیجله ڕووباریتی  ناری خۆرھه که  کاته ده  وا که ینه ت نه تایبه موس به
خاکی کورد   به و کوردستان  باشووری  له  شک به  پی شاری موس، به چه  سته ده
ھا  روه وا ھه ینه و شاری نهشکی ن به  کات که ده  وه ناوبراو باسی ئه  ، چونکه زانت ده
 و قوش ره لکف، قه ر، ته عفه له هنگال، ت ئاکرێ، شخان، شه کانی شارۆچکه  ک له ریه ھه

نیشتمانی  کورد و خاکی  لهک بریتین  ه ، ئاسکی که کانی زوممار، باشیقه گه کۆمه
  . کوردستان

  
ه ئه تناسی ڕۆژھه ندی پوه( ژر ناوی له وتارکدا له ، یانی ڕۆژبهت  فرسه     مانی ب

ی )2(  ، ژماره)کوردناسی(ی گۆڤاری )30-13(کانی  ڕه الپه  له  دا، که) وه کوردۆلۆژیه
 تای ره سه له : (دا نووسیوتی)23(  ڕه الپه  ، له وه ته دا بوکراوه)2007(ھاری سای  به

  تناسه ھهڕۆژ  زۆر له  وه مه ژده ی ھه ده سه کۆتایی  لهو  وه مه ی نۆزده ده سه
 و  ئرانرمنیاو  ئه و کوردستان بۆ  تی تایبه  بهت  ھهڕۆژ  انکردهڕوویکان  مانه ئه

ال پیدا  البه  شبووه ، ھه ستی کوردستان بووه به مه  که  بووه میزۆپۆتامیا، تیایاندا ھه
خۆی  یای خه و خۆی شتی له نھا باسی کوردستانی بۆ کراوه ته  شبووه ، ھه ڕیوه تپه

کوردستان   ری له ناوک سه (Zandarski)زاندارسکی   بۆ نموونه.  بۆی زیادکردووه
  رتووککی نووسیوه یدا په وه ڕانه گه و له ڕاوه شونی تر گه و ورم  و  موسو  داوه

  ).1857 سای  لهکات  ی ده شته م گه باس له
ر به  سهارکی ، شاری موس شیانی ڕۆژبهت  کانی فرسه بۆچوونه  پی به   

ردانی  سه  کات که و باسی زاندارسکی ناوک ده ئه  ، چونکه کوردستانه باشووری 
ش  مه ئه.  ڕاوه ند شونکی تر گه چه و ورم کانی موس،  و شاره کوردستانی کردووه

  زانت، بۆیه کوردستانی ده شارکی به ناوبراو شاری موس   که  مانای وایه
  .  بات هناوی د  یه مشوه به
  
کانی  نامه گه به  کوردستان له( ژر ناوی له وتارکدا له گۆڤاری کوردناسی،   
   و له  ریگاوه بۆ کوردی وه  وه له فرانسییه  ، که)ی فرانسادا وه ره تی ده زاره وه
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دا )2007(ھاری سای  ی به)2(  ، ژماره)کوردناسی(ی گۆڤاری )98-83(کانی  ڕه الپه
ریف پاشای  راڵ شه نه ی ژه م یاداشتنامه دا دووه)83(  ڕه الپه  ، له هو ته بوکراوه

رۆکی  دا بۆ سه)1920(کی ئاداری سای  یه  له  رۆکی شاندی کوردی که سه
کان  وتی کورده: (، نووسیوتی نسی ئاشتی ناردووه کۆمیسیۆنی بای کۆنفره

تلیس، وان، موس،  پووت، بهکر، خار کانی دیاربه عوسمانییه  ته ویالیه  بریتیین له
ناو   خاته یش ده- ڕۆم رزه تی ئه کوو ویالیه تاوه ، ئلیزێ ریکلیوس ھه سنجاقی ئورفه

  ). هو  کوردستانهسنووری 
  ی به-ندان شاری موس ریف پاشای خه گۆڤاری کوردناسی، شه ی گوره به   
تی  واوی ویالیه ا تهریف پاش شه ی وه ر ئه به لهو،  کوردان داناوه خاکی  لهشک  به

 شاری به موس ت  کی کوردستان داده یه پارچه  به  وه یشه- موسن   .  
  
  یدا له که نامه  ی  ڕژهد  ر له رۆکی شاندی کوردی ھه ریف پاشای سه راڵ شه نه ژه  

ندی خۆی  مه وه ی ده که وتی کوردان خاکه: (دا، نووسیوتی)85- 84(کانی  ڕه الپه
ی  خشه نه.  یه یی خۆی ھه وه ته زمانی نه و وبان  ڕگهکانی،  کانی، دارستانه ، کانه یه ھه

 کات ست پده دهباشووری چیای ئارارات  شی به  له باکوور  لهکوردستانیی عوسمانی 
و  ره پاشان به و ن گه و ئرانی پکده  ڕوسیکانی تورکی،  سنووره  ی که و شونه له

تا  ک الیه له پاشان .  وه بته ئرانی شۆڕده-ڵ سنووری تورکی گه باشوور له
 الی له و  ھانکنرکوک،  ، موس، کهڕواندزکاری،  زید، وان، ھه کانی بایه رمه ھه

کر، ماردین،  تلیس، مووش، خارپووت، دیاربه نجان، به رزه ڕۆم، ئه رزه تا ئه  وه شه دیکه
  ). وه بته گال درژ دهو شن  ین لعه ئسوئه ، ره ، سیڤیریک، ئورفه زیره لجه ئه
رۆکی کۆمیسیۆنی بای کۆنفرانسی ئاشتی  بۆ سه  ی که یه و نامه ریف پاشا له شه  

زندا، ناوی شاری  سنووری کوردستانی مه ست نیشان کردنی ده  و، له  ناردووه
کی کوردستانی ناوبردووه ی وه- موسواته که.  کو شار   ه ناوبراو شاری موس ب

   .زانت شکی کوردستان ده به و  ییکورد شارکی 
  
 می رده سه له رکوک  که(رتووکی  ی په)186(   ڕه الپه  لهگۆران ئیبراھیم ساح،   
دا کۆتایی  له: (دا، نووسیوتی)ی ز1909- 1876سانی  نوان له تی عوسمانیدا  وه ده
تی موس  ویالیه  ین، له کان بکه زلھزه  م ملمالنکانی وته رجه یرکی سه ر سه گه ئه
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ر  سه ر ملمالنکان له گه ئه  وت که که رده وا بۆمان ده دا، ئه)باشووری کوردستان(
قی  دا چه وکاته رکوک له توانین بین شاری که وا ده بووبت، ئه  رمه م ھه م ئه رجه سه
  ). بووه  و ملمالنیه ئه
باشووری   موس به تی ر گۆران ئیبراھیم ساح ناوی ویالیه نووسه  کاتک که  

باشووری  و  موستی  ناوبراو ویالیه  که  وت که رده بات، بۆمان ده کوردستان ده
باشووری  و  موستی  ویالیه  زانت، کاتکیش که خاک ده ک یه به کوردستان 

 شاری به تی موس  کانی ویالیه واوی شاره ته  واته ک خاک بن، که ر یه کوردستان ھه
به ی مه- موس کی  به و کوردستانن باشووری     ر به سهش، شاری  که ته ندی ویالیهش

  .  ن و خاکه باوی ئه دانه
  
له رکوک  که(رتووکی  ی په)187- 186(  کانی  ڕه الپه  لهگۆران ئیبراھیم ساح،   

پشت  به داو، )ی ز1909- 1876سانی  نوان له تی عوسمانیدا  وه ده می رده سه 
ئاکۆ ( نووسینی  له، )شاری سلمانی(رتووکی  ی په)80(  ڕه به الپه ستنی به
م  رده به  دا له)1911( سای  لهلۆرد کیرزن : (نووسیوتی  دا،)ریم شوانی بدولکه عه
ر  گه  یه وره کی گه یه ه ھه: و وتی  ری بی ریتانیادا ده نی لۆرداتی به نجومه ئه

خوات،  تیس ده نداودا قه ی که ناوچه  لهنیا  هریتانیا ت کانی به ندییه وه رژه وابزانرت به
دورتر   وه کو زۆر له سرا کۆتایی دت، به به غدا و بهکانی نوان  ناوچه  لهیان 
.  ه)باشووری کوردستان(تی موس  ستی ویالیه به مه  وه بگومان لره  ڕت، که په تده

رچاوی  شونکی دیارو بهریتانیادا  ی زرنگکاری به خشه نه  کوردستان له  ئاشکرایه
پدان بوو الی  گرنگییی  باشووری کوردستان زیاتر مایه  نده رچه ، ھه بووه ھه
  ).ی کوردستاندا کانی دیکه چاو پارچه ریتانیا له به
باشووری   تی موس به ریم شوانی ناوی ویالیه بدولکه ر ئاکۆ عه نووسه  کاتک که  

ک وت یان خاک  یه گوزارشت له  یه زاراوه و دوو ئه  واته بات، که کوردستان ده
 کانی شاره  لهکک  یه  شاری موس به  ر ، مادام وابت نووسه کوردستانه  ن که که ده

تی موس  ندی ویالیه به شاری موس مه  زانت، چونکه باشووری کوردستان ده
  .    بووه
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لکی زیندوو،  کورد گه( ناویژر  له وتارکیدا  لهریم،  که  مه حمود حه ن مه سه حه  
دا )رامان(ی گۆڤاری )118(  ژماره  ی)167-164(کانی  ڕه له الپه  ، که)کی ون مژوویه

ردانی  مۆ سه ئه  ر ئمه گه ئه: (موس نووسیوتی شاری به ت  باره ، سه وه ته بوکراوه
ن،  نده پاریس، له شق، مۆسکۆ، ، دیمه نبول، قاھیره سته ھران، ئه غدا، ته ی به خانه مۆزه

کانی کوردستان  پاشماوه بینین زۆر به  ین، ده یان شونی تر بکه و ده  نیویۆرک
ن،  ده ده  یانهڕاستیو  تی ئه ، شایه وه ره ده  ته چوونه  سمان که ، زۆر که ندن مه وه ده

 شید ڕهل ما ز، دکتۆر جه به مال نه ، دکتۆر جه رھاد پیرباڵ دکتۆر فه  و بزانه وه ره بخونه
ڕ درینی  مه ، له وه ره ی ده خانانه و مۆزه و خواسک له  ندانی ترمان، چ باس و چه

ر خاکی  سه  وه ڕره و بگه بھنه  وه ره ی ده خانانه و مۆزه واز له . وه گنه کورد ده
هباغی ش ره ی قه نده وه زن، ئه و مه وره کی گه یه خانه مۆزه  له  که یه پارچه  خۆمان، که   ون

  ھشتا له  نابینین، که  شارۆچکه شار وگوندو   نده وه بینین، ئه کانی ده کۆنه  واره ئاسه
وه دا پنجی کاری پشکنینی تدا نه سه وه وه ئه.  وه ته ستکاری ماوه و ب ده کرا   له  ی کرا

و ) شارستانی زارزێ(و ) می زیوی چه(و ) زارمرد ھه(و ) ر ده وتی شانه شکه ئه(
) ساران  په ته(و ) گوران  په ته(و )  گنج داره(سلمانی،  ولر و ھه پارزگای له ) رمۆ چه(

  له) رکوک ی که قه(و ) نوزی(و ) چوار ره قه(کرمانشاه،  پارزگای له ) نستون(و 
  له) تلحلف(موس   له)  وره گه  په ته( و کوردستان   له)  سوسه(رکوک،  پارزگای که

  ی پن له خانه مۆزه بن وندو نایا مه وه رشیڤی ده موو ئه ھه  تر، کهو زۆری  بۆتان
مژووی   ن له ده ده)  شۆڕشی نیولیتیه(م شۆڕشی کشتوکای  که تی یه وارو شایه ئاسه

  ).  کوردستاندا بووه  له  مرۆڤدا که
  له  ریم، شاری موس شارکه که  مه حمود حه ن مه سه ر حه بۆچوونی نووسه  به  
ه ته(کانی کوردستاندا باسی  خانه مۆزه باسی  لهناوبراو   وردستان، چونکهک   پ

کوردستانی  شارکی به و شاری موس  ئه  واته که. موس  له  ی کردووه) وره گه
  .   باسی کردووه  یه مشوه به  زانت، بۆیه ده
  
ک  .ک .پ( یژر ناو لهکدا  یه دیمانه  لی، له حمان عه بدوله نووس عه نامهڕۆژ  
کانی  رمی کوردستان شاره هر ھ سه  ر تورکیا ھرشبکاته گه ئه.. کات ده  شه ڕه ھه

ناوی   رپرسکی پارتی کرکارانی کوردستان به ڵ به گه له  ، که)خ دۆزه  ینه که تورکیا ده
ی )میدیا( ی ڕۆژنامهی )296(  ی ژماره)6(  ڕه الپه  و، له نجامی داوه ئه  ) کاوه(ھاوڕێ 



1131 شاری موس  ییکوردستانتمژووی                                                 

  زان که س باش ده موو که ھه: (ت ده  ، ھاوڕێ کاوه وه ته دا بوکراوه)3.7.2007(
و  ناوبردنی ئه کو له به  نییه) ک .ک .پ(ی سنوور  وه ره راسیۆنی ده ئۆپه  ست له به مه
ست داگیرکردنی  به باشووری کوردستان، مه  له  یه ی ئمه وه ته ی نه وتانه ستکه ده
  رمی کوردستان ئمه ھه  وته ر سوپای تورکیا بکه گه ئه.  ه- موس و رکوک  که

  ین که که ھا ده ین وه که ست پده ده  هتورکیا وکانی  ترۆپۆله مه  ناوخۆو له کانمان له کاره
نین زا رپرسیار ده به  لی باشووردا خۆمان به گه ر رانبه به له  خ، ئمه دۆزه  تورکیا ببته

   ).ین که رگرییان ل ده نمان بهتا دوایین دۆپی خو و 
کانی باشووری  شاره  له  ککه ، شاری موس یه بۆچوونی ھاوڕێ کاوه  به  

سوپای   کات که ده  وه باسی ئه) ک .ک .پ(ی  رپرسه و به ئه  ی وه ر ئه به لهکوردستان، 
 باشووری  له  ی کورده وه ته کانی نه وته ستکه ناوبردنی ده ستی له به تورکیا مه
ھاوڕێ   واته که. رکوک داگیر بکات که و  موسکانی  وت شاره یه و، ده  کورردستان

باوی باشووری  شکی دانه به  رکوک به که و  موسشاری  ر دوو ھه  کاوه
  . کات باسیان ده  ئاوا  زانت، بۆیه کوردستان ده

  
 کورد و  یڕامیارمژووی ( ژر ناوی له وتارکیدا  لهباس سلمان سمایل،  عه  

ی گۆڤاری )122(  ژماره  ی)136- 132(کانی  ڕه له الپه  ، که)کانی قوم کورده
کوردی ( ژر ناوی لهتکدا  بابه  له و  موس  ت به باره ، سه وه ته دا بوکراوه)رامان(

له   مۆ، که کوردستانی باشووری ئه  کوردی ئراق، واته: (دا نووسیوتی)ئراق
وان، (تی  ویالیه ر س ھهناسراو  موس ده تی ویالیه به کاندا  هعوسمانیی می رده سه 

 ھنا له تی کوردستانیان پکده ش قیسمه مانه خۆ، ئه گرته ی ده)موس کر و دیاربه
تی کوردستان  قیسمه  بوایه ده  یمانی سڤره په پی به عوسمانیدا، جا  رتی به ڕوه به 

به و  وه شنته بوه ھه  یمانه م په رکیا توانی ئهتی تو ت دواتر حکومه وه ده  بکرت به
ستی  ، کوردستانی ژرده)لۆزان(و ) سایکس پیکۆ( ناوی  بهیمانک  په پی 

 سوریا ودروستبووی ئراق،   تی تازه وه ر س ده سه به واوی ته به کانی  عوسمانییه
  ). شکرد تورکیا دابه

 و  ییکوردل، شاری موس شارکی باس سلمان سمای ر عه بۆچوونی نووسه  به  
کوردی ئراق،  ک الیه له ری ناوبراو  نووسه  ، چونکه کوردستانه باشووری ر به  سه

 ی جوگرافی ھاو س زاراوه و  کسان یه به تی موس  ویالیه و کوردستان باشووری 
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ن،  که باشووری کوردستان ده و کوردان  خاکی  لهگوزارشت   نت که واتا داده
تی  تی موس قیسمه ویالیه  کات که ده  وه باسی ئه  وه تریشه کی الیه لهھا  وهر ھه

وه-کوردستان ) کر دیاربه و  موسوان، (کانی  ته س ویالیه ر ھه  و له یان پکھنا
 و کوردستان تی  ندی قیسمه به کو مه یش وه-شاری موس  واته ھات، که پکده

 و  ییکوردت شارکی  ر سه ت ده بت سه کوردستانی، ده و  کوردیتکی  ویالیه
  . کوردستانی بت

    
  موس، له  له) یامنر په(ڕی  یامنری ماپه تروشی، په یوان ئه نووس سه نامهڕۆژ  
دا )22.6.2007( وتی ڕکه، ینی ھه ڕۆژیله دا )یامنر په(ڕی  ماپه  واکدا که له ھه

ژر  له  یه مشوه و به لکی کوردستانی ناوبردووهوا ھه  به  ی که واه ، ھه وه ته بوکراوه
، ) وه رمیش دۆزرایه و چوار ته  رفندراو ئازاد کران  ده... موس - کوردستانی ( ناوی

، یاند ڕایگهیی پۆلیسی پارزگای موس  رمانده فه  ک له یه رچاوه سه: (نووسیوتی
ر  وبه مه له ڕۆژدوو   ڵ دوو مامۆستا که گه شت قوتابی زانکۆی موس له ھه

و  کی جیاوازی ئه یه ناوچه ند چه  لهھا  روه ئازادکران، ھه) ینی ھه(مۆ  رفندرابوون ئه
  ). وه رم دۆزرانه چوار ته  شاره

 ن الیه له واکی کوردستانی  کو ھه موس، وه شاری  لهواک  ناوبردنی ھه  
ی شاری موس تیستانکورد و کوردبوون تروشی، مانای  یوان ئه نووس سه نامهڕۆژ
 و  ییکورد شارکی به ناوبراو شاری موس  وت که رده دهبۆمان   نت، چونکه یه گه ده

  .  زانت کوردستانی ده
  
ی  ریاچه ده  بته کاتک موسی کوردان ده( ژر ناوی له وتارکدا له مزگین بینگۆڵ،   

،  وه ته دا بوکراوه)ونگ(ی گۆڤاری )646(  ی ژماره)32(  ڕه الپه  له  ، که)خون
پداگیری   نده وه ی کورد ئه وه ئه شونی له پشتریش گووتبوومان   ئمه: (نووسیوتی

ی  نیوه ی وه ر ئه به لهن،  موس بده  خ به بایه  ن پویسته که رکوک ده ی که ر دۆز سه له
ر ستاتیۆی  سه گفتوگۆ له  ش پویسته مایه م بنه ر ئه سه دانیشتوانی موس کوردن، له

  ).شاری موس بکرت
ه  ه-ناوبردنی شاری موس  که  که ناوونیشانی وتاره ی گوره به  ک الیه له      ب

ک که  وه تریشه کی الیه لهی کوردان، - موسخ به بایه  داوای کردووه  کات   موس
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رودۆخی ر با سه گفتوگۆش له و  کوردنی  که ی دانیشتوانه نیوه ی وه ر ئه به لهبدرت 
شاری   وت که که رده ری ناوبراومان بۆ ده کانی نووسه بکرت، بۆچوونه  و شاره ئه

  . نت باشووری کوردستان داده و  ییکوردکانی  گرنگه  شاره له ک  یه  موس به
  
 ڕۆژی  له  ، که)نفال تا ئه  وه عریبه ته  له( ژر ناوی له وتارکدا له لی،  بریڤان عه  

: ، نووسیوتی وه ته دا بوکراوه)ی سبه(ڕی  ماپه  دا له)24.6.2007( وتی کهڕ،  ممه شه
تری  زار کیلۆمه ھه) 85(  زۆرتر له  ی خاکی کوردستانی باشوور بهڕووپو(

رکوک،  سلمانی، که: ندی پنج پارزگا به دا مه ره و رووبه نرت، له داده  چوارگۆشه
. وت که ی تیده و سی ناحییه د زاو سه وت قه و حه  سی و دھۆک  و  موسولر،  ھه
کانی  ی ب شوماره رچاوه و سه  ی چی دانیشتوان وره گه  ره شی ھه به  ره و رووبه ئه
ی  و سنووره ئه پی به . وت که موو ئراقی ئستای تده ئاو و کانزاکانی ھه و وت  نه
نیا  کوردستانی دانا، ته  س بهع ی ئۆتۆنۆمی دانراو به دا بۆ ناوچه)1974( سای  له  که
 ر س ھهکانی  نده به مه  که  وه ھشته  هڕووپوو  ی له تر چوارگۆشه کیلۆمه) 36.374(

  ی له فتا ناحییه زار، حه ک قه و یه  بیست و دھۆک  ولر و ھهپارزگای سلمانی، 
 خاکی  لهی  تر چوارگۆشه کیلۆمه) 48.653(  ش زۆرتر له مه به.  خۆگرتووه

رکوک، موس،  کانی که ستراتیژییه  موو ناوچه و ھه  کوردستانی باشوور دابی
 خاکی  بهو  رھنا ی ئۆتۆنۆمی ده ناوچه سنووری  لهریانی  وروبه ده و قین  خانه
وزه عاره   ).کردنیانب عاره  به  وته خۆ که کاوه و به د کرد بی نا

ھیچ گومانک شارکی لی، شاری موس ب  ر بریڤان عه بۆچوونی نووسه به  
  ک له ر یه ھه ک الیه له ناوبراو   ، چونکه کوردستانه باشووری ر به  سه و  ییکورد
کو پنج پارزگای  وه) دھۆک و سلمانی رکوک،  ولر، که موس، ھه(کانی  شاره

حزبی (  کات که ده  وه باسی ئه  وه تریشه کی الیه له، و  بات ناودهباشووری کوردستان 
بی بوو،  رستی عاره پهز گه ڕهی دام سهی  که پارته  که) بی سۆسیالیستی ی عارهعس به

  . کوردستان دابیبوو باشووری  لهقینی  خانه و رکوک  کهکانی موس،  شاره
  
ئیسالم ئایینی ( ژر ناوی له  یدا که که می وتاره شی دووه به  رکوکی، له وا که پشه  

بو  ی ئه وه ی نه- لیم کانی سوار سه ک بۆ وڕنهم تیرۆر؟ وه ڕنماییئاشتی یان 
، ی ممه سشه ڕۆژیله دا )کوردستان نت(ڕی  ماپه  له  دا، که!) بو ھوڕه ئه و ھل  جه
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ر  گه تا ئه بۆچوونی من، ھه  به: (، نووسیوتی وه ته دا بوکراوه)18.7.2006( وتی ڕکه
ئیسرائیل خاکی   ی که وه ی ئهلماندن بت بۆ سه ش نه گه به  ک تاکه نیا یه ته

.  سته به و مه ن بۆ ئه گه ترین به وره ب گه وشتی عاره و رهفتار ڕه،  کانه که جووله
،  زانن کوردستان خاکی کورده ئیسالم باش ده و ب  عارهی  وه ڕای ئه ره ن سه یرکه سه
ئیسالم،  و ب  عاره! زانن پیرۆزی خۆیانی ده خاکی  لهشک  به  چی کوردستان به که

  بهنگالی  و شه خمور قین، مه رکوک، موس، خانه عس که به و  دام سه  زانن که باش ده
کوردستان کردنی ب عاره  به ڕاستی ن که ھه ڕژمی  گه به  ھا ڕهزا و ھه  کردووهب عاره

ر  سه ر سوورن له یش ھه- دام سهی دوای  وانه چی ئه ، که لمنن سه ده  و شارانه ئه و 
   !). و شارانه ئه و کوردستان ی ئراقت

  ییکوردرکوکی، شاری موس شارکی  وا که ر پشه بۆچوونی نووسه ی گوره به   
  وه ری ناوبراو باسی ئه نووسه ی وه ر ئه به له،  کوردستانه باشووری    ر به سه و
 زانن خۆیان کان باش ده و موسمانه  کان به ی عاره وه ڕای ئه ره سه  کات که ده

 داگیرکردووه کورد له خموریان  مه و   نگال شهقین،  رکوک، خانه کانی موس، که شاره
  .   زانن بی ده خاکی عاره شار و به ر  چی ھه ، که ان کردووهبی عاره  بهو  

  
ئیسالم ئایینی ( ژر ناوی له  یدا که که می وتاره یه ده شی به  لهرکوکی،  وا که پشه  

بو  ی ئه وه ی نه- لیم کانی سوار سه مک بۆ وڕنه رۆر؟ وهتی ڕنماییئاشتی یان 
 ، ممه سشه ڕۆژیله دا )کوردستان نت(ڕی  ماپه  له  دا، که!) بو ھوڕه ئه و ھل  جه

براو شاتیال  باسی سه: (، نووسیوتی وه ته دا بوکراوه)15.8.2006( وتی ڕکه
  ماس، حیزب کانی حه تیرۆریستییه   راوهڕکخکانی  ونه قزه  ی بۆ باسی کاره ئه! ی که ده
ئیسرائیل؟   ی له ناکه  ئیسالم سوپای ، دین حه ناسر سه ، سام ددین قه تائب عزه ، که الله

ناو  له  وه کانه به ره عا ن الیه له   ی، که ناکه  خۆکوژییانه  تیرۆریستییه  و کاره بۆ باسی ئه
سی بتاوانی  زاران که و ھه  دان سه  بهو  وه نهقن ته و مندانی ئیسرائیلی خۆیان ده ژن

 به  ی که ناکه  تیرۆریستییانه  و کاره ی بۆ باسی ئه ؟ ئه نو بردووه ئیسرائیلییان له
برا  ن الیه له و کوڕی الدنی تیرۆریست،   رقاوی کانی زه ھۆڤییه  ستی ئیسالمییه ده 

 و دھۆک  و سلمانی  ولر و هھ  ، له ت لوجه کانی فه تیرۆریسته  ناو موجاھیده به
 و عدیه  سه،  عقوبه قین، به رکوک، موس، خانه که: کو کانی تری کوردستانی وه شاره
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ھید  زار کوردکی بتاوانیان شه ند ھه چه تا ئستاو   درن نجام ده وال ئه جله
  ). ؟ کردووه

و  ئه  وت که که هرد مان بۆ ده- رکوکی وا که ر پشه بۆچوونی نووسه دا وه ره سه له   
 ک  به  به و کوردان  خاکی  بهشاری موسده باشووری  لهش نت،  کوردستان دا

کانی موس،  شاره کوردستانتیی و  کوردتییباسی  ئاشکرا  بهناوبراو  ی وه ر ئه به له
، و  کات دهوال  جله و عدیه  سه،  عقوبه قین، به ، خانه ، دھۆک رکوک، سلمانی ولر، که ھه

  . بات باشووری کوردستان ناوده شاری به گشتیان 
    
پاش   ب له ره ی کورد الی عه ونه(رتووکی  ی په)5(  ڕه الپه  حمود، له ئیبراھیم مه  

و کوردستانی  که ناوچه  قدۆنی ھاته ری مه نده سکه ئه: (دا نووسیوتی)نداو نگی که جه
نووسی  بکات چاره  وه سیاری ئهتوان پر پیاو ده.. بوارکی ژیاندار بۆ خۆی  کرده

ر  المارده په  ، چونکه قدۆنی چۆن چۆنی بووه ری مه نده سکه ی ئه الماردانه م په کورد له
تن  شایه) ولر ھه و  موسو  زاخۆ. (پن سه دراودا ده المار ر په سه  یاسای خۆی به

  ). داڕووی) ز.پ 331( سای  له) غاوغامیال( ڕی شه  لهی  وه ر ئه سه له
 ولر و ھهکانی موس،  حمود، شاره ر ئیبراھیم مه کانی نووسه بۆچوونه ی گوره به   

باسی   ری ناوبراو کاتک که نووسه  کوردستانن، چونکه    ر به سهزاخۆ س شاری 
 نگار ره بهر کوردستان، باسی  کات بۆ سه قدۆنی ده ری مه نده سکه کانی ئه ھرشه
کانی  دانیشتوانی شاره ن الیه له قدۆنی  ری مه نده سکه هی میلیشیاکانی ئ وه بوونه

) ،ر و ھهموسکی   واته کات، که ده) زاخۆ ولشار ر به سه و  ییکوردشاری موس    
  و شاره دانیشتوانی ئه ی وه ڕووبوونه ڕووبهر باسی  نووسه  ، بۆیه بووه کوردستان

  .   کوردستان ر کان بۆ سه قدۆنییه الماری مه په دژی  لهکات  ده
  
دا، )ی من کوردستان ناسنامه(رتووکی  ی په وه رگی پشه   ر به سه  ندیل، له ھاوڕێ قه  
شاری موس   یه خشه و نه ئه ی گوره به و،  ی داناوه وره کی کوردستانی گه یه خشه نه
    . هو  کوردستانهناو سنووری   وته که ده و کوردستان  کانی شاره  له  ککه یه
و  کو شارکی کوردستانی له یش وه- شاری موس و کوردستان ی  خشه انانی نهد   ن
ری  نووسه  نت که یه گه ده  وه ندیل، ئه اوڕێ قهر ھ سهنوو ن الیه له دا  یه خشه و نه ئه
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یر  کوردستان سه خاکی  لهشک  به و  ییکوردکو شارکی  ناوبراو شاری موس وه
    .کات ده
   

دا، )ی من کوردستان ناسنامه(رتووکی  ی په)51-50(کانی  ڕه الپه  لهندیل،  ھاوڕێ قه  
 کانی جزیر دانکدا میرنشینه رھه سه  له) 1812( سای  لهدرخان پاشا  به: (نووسیوتی
درخان پاشا  به. تی خۆی وایی حکومه رمانه ژر فه  کردو خستنیهڕزگارو بۆتانی 

کگرتوو  کوردستانکی یه و  کاتان ئازادبک کوردیه  موو میرنشینه ویست ھه ی ھه ده
رۆک  و سه  گ و به  ی شخ زۆربه  به ندی پوهدرخان پاشا  به  م کاره بۆ ئه. پکبنت

. ی خۆی بوو ت یان ناوچه یاله ی میری ئه هک ر یه ھه  کرد، که  هو  کوردهکانی  خه
و بۆ   کبگرن ران یه داگیرکه دژی  لهکانی داواکرد  کورده  میره  درخان پاشا له به

درخانیان  کانی به داخوازییه  ی که و میرانه ئه. ن کوردستان شۆڕش بکه ڕزگارکردنی
ی وان،  کانی ناوچه میره  گ له روش به و ده  گ فا به مسته:  ندکرد بریتی بوون لهس په

و   حیمی گی زه کاری، خالید به گی ھه تاح به کاری، فه ی ھه گ میری ناوچه  به ئوره
 کانی قارس رۆک خی ناوچه گی سه ی موش، حوسن به گی میری ناوچه ریف به شه

. ی موس د میری ناوچه مه ی زاخۆ، شخ محه و ئاجار، شخ یوسف میری ناوچه 
، ڕواندزکانی وان، ورم، موکریان، پیران،  یدا ناوچه که کاتی شۆڕشه درخان له به

 ،رانشاری ئازادکرد و نگال  شهموسو.( 
 و  ییکوردندیل، شاری موس شارکی  اوڕێ قهر ھ سهی نوو که نووسینه پی به   

  لهدرخان پاشا  به  کات که ده  وه ر باسی ئه نووسه  ، چونکه بووه کوردستان    ر به سه
ران  داگیرکه دژی  له  کانی کوردستان کرد، که کورده  میره  دا داوای له)1812( سای
 پشوازی له  ی که و میرانه کک له کوردستان، یه ڕزگارکردنین بۆ کبگر و یه  ڕن ڕاپه

  وه ش ئه مه ، ئه ی موس بووه د میری ناوچه مه درخان پاشا کرد شخ محه ی به داواکه 
کوردستان  باشووری    ر به سهکی  یه ناوچه و  ییکوردموس شارکی   نت که یه گه ده

    . بووه
  
دا، )ی من کوردستان ناسنامه(رتووکی  ی په)67-66(کانی   ڕه هالپ  ندیل، له ھاوڕێ قه  

کانی  وه ته دا داخوازی نه)10.8.1920( وتی ڕکه  دا له یمانی سڤره په  له: (نووسیوتی
. ندکرا سه په) کان وه ته ی نه ه کۆمه(کانی  ته وه ده ن الیه له   وه هک یه به و کورد   نی رمه ئه
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ی وتی  چوارچوه  له  دا بیاردرا که)64، 63، 62(کانی  خاه هی کورد ل وه ته بۆ نه
نگدان بۆ  و پاش ساک ده  رمی ئۆتۆنۆمی کوردستان دروست بکرێ عوسمانیدا ھه

تی  ی کورد حکومه وه ته ر ویستی نه سه پاشان له. بژاردنی گشتی پکبت ھه
کانی  رمه کوردستان ھه  ڕامیاریو جوگرافیای   زرت کوردستان دابمه یخۆ ربه سه

ته) باشووری کوردستان(وسا  رکوکی ئه که و  موسوه بگر .(  
 باشووری ر به  سهرمی  ھه دوو به رکوک  که و  موسکانی  رمه ناوبردنی ھه  

کوردستانتیی و مانای  نیا  ، ته وه ه- ندیل اوڕێ قهر ھ سهنوو ن الیه له کوردستان 
   .نت یه گه رکوک ده که و  موسشاری  ر دوو ھه  کوردتیی

  
ی  کوردستان ناسنامه(رتووکی  ی په)142- 141(کانی   ڕه الپه  ندیل، له ھاوڕێ قه  

کان  ی خۆیان کورده قسه  به  ی که وه کان بۆ ئه کگرتووه یه  وه ته نه: (دا، نووسیوتی)من
گیرکه ھرشی حکومه  له چاودری ژر  له  پله) 36(ری ئراق بپارزن ھی  تی دا
تی ئراق مافی ھرش  و حکومه وه ریتانیادا مایه مریکاو به و ئه  کان کگرتووه یه  وه ته نه

 موسی له و رکوک  کهکانی شاری  ناوچه  پله) 36(ھی . ما کانی نه ر کورده سه  کردنه
تی  تی حکومه سه ژر ده کی خاکی باشووری کوردستان له سیه  واته. گرت خۆیدا نه 

  ).  وه اقدا مایهئر
 و  موسکانی  ندیل، شاره اوڕێ قهر ھ سهکانی نوو پکردنه  ئاماژه ی گوره به   
ری  نووسه  کوردستانن، چونکه باشووری    ر به سه و  ییکوردرکوک دوو شاری  که

ر  سهی رکوک و که  موسدوو شاری   پله) 36(ھی   کات که ده  وه ناوبراو باسی ئه
و   ھنن کی خاکی کوردستان پکده سیه  که  وه گرتۆته وردستانی نهک باشووری به 
ر  ی نووسه م بۆچوونه ، ئه وه رستی عروبی مابوونه پهز گه ڕهی دام سهستی  ژرده له

باوی  شاری دانه دوو به رکوک  که و  موسشاری  ر دوو ھه  خات که رده بۆمان ده
ده   . نت باشووری کوردستان دا

  
  لهدا، )ی من کوردستان ناسنامه(رتووکی  ی په)161(ڕه  الپه  ندیل، له ھاوڕێ قه  

 باکووری  له  ینزاله چای عه: (کانی کوردستاندا نووسیوتی وته نه  چاه باسی
  ). شاری موسه نزیک  له  چای بتمه.  وتووه که ھه  وه ه-ئاوای شاری موسڕۆژ
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ه ینزاله و عه کانی بتمه وتییه نه  ندیل، چاه اوڕێ قهر ھ سهنوو  کاتک که     ی موس ب
  وته که یش ده- شاری موس  که  دا نییه وه وتی کوردستانی دابنت، گومان له نه  چاه

 و  ییکوردشارکی   کاتیشدا به مان ھه  له، و کوردستان ناو سنووری باشووری 
  .  وه منته کوردستانی ده

  
ژر  داو، له)ی من کوردستان ناسنامه(رتووکی  ی په)180(ڕه  الپه  ندیل، له ھاوڕێ قه  

 نزیک  له  کان که ی ئزیدییه قیبله: (کاندا نووسیوتی کی ئزیدییه رستگایه ی په ونه
 ڕۆژیم  که یه  له  کان که ئزیدییه.  وتووه که شاری موسی باشووری کوردستان ھه

  ). ن ردان بکه ر عادی سهوێ گۆڕی پی له  چن بۆ اللش که ردا ده مانگی ئۆکتۆبه
ه ندیل، شاری موس شارکی  اوڕێ قهر ھ سهکانی نوو بۆچوونه ی گوره به    کوردیی
و   وته بکه  که ی سنووری باشووری کوردستان، مادام شاره چوارچوه  وته که ده  و نا

  وه عروبه  به و  ئراق به کی  یهندی پوهھیچ   شارکه  واته سنووری کوردستان، که
  وه و باسی ئه ئه  ، چونکه و کوردیشه  ییکو شارکی کوردستان ، به و نییه بووه نه
  . نزیک شاری موسی باشووری کوردستان  وته که کان ده ی ئزیدییه قیبله  کات که ده
  
ی  و شارانه دا، ناوی ئه)و بای کوردستان  ش که(تی  بابه  ڕی ناوخۆ، له ماپه  

 و رکوک  که، زاخۆ،  کر، کرمانشا، سنه موس، قامیشلی، دیاربهسلمانی، : ( نووسیوه
و  دا ناوی ئه)کانی کوردستان شارۆچکه شار وکۆدی ( باسی  لهھا  روه ھه). ولر ھه

وه شارانه ولر،  ھه: (ی کوردستانی ناوبردوون شارۆچکه شار و به و  ی نووسی
، خورماڵ،  اڵ، چوارتا، چوارقوڕنهم مچه ، چه وه ق، ته قته سلمانی، دھۆک، پنجوین، ته

دزێ، کفری،  ت، قه ربه زوور، عه ید سادق، شاره ، زاخۆ، سه  ڕانیهندیخان،  ربه ده
کانی  گشتییه  فۆنه له ته( تی بابه  لهدیسان ).  بجه ه ھه و  موس،  الر، کۆیه رکوک، که که

ولر،  ھه: ( ردووهکو شاری کوردستانی ناوب ی وه و شارانه دا، ناوی ئه)کوردستان
  ).موس و رکوک  کهسلمانی، دھۆک، 

ڕی  ماپه ن الیه له کو شارکی باشووری کوردستان  ناوھنانی شاری موس وه  
ی  کو نیشانه ، به خۆڕا نییه تی جیاجیادا ب ھیچ گومانک له بابه س له و،  ناوخۆوه

  له  تداره سه ناوخۆو پارتی ده تی زاره ، وه که ڕه ماپه رتی به ڕوه بهڕبوونی  باوه
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شاری  کوردستانتیی و  کوردتیی  به  یه)یکتیی نیشتمانیی کوردستان یه(دا  که ناوچه
موس.   

  
، )4382(  ، ژماره)کوردستانی نوێ( ی ڕۆژنامهی )9(   ڕه الپه  لهڕنی،  ح بامه سه  

 ژر ناوی لها ریپۆرتاژکد  دا، له)25.9.2007( وتی ڕکه،  ممه سشه ڕۆژی
موحدین : (دا، نووسیوتی!)وت؟ کانی موس ده کورده  تیرۆریستان چیان له(

زۆرمان پ : (ندی موس، وتی به مه  کان له یهندی پوهشی  رپرسی به مزوری، به
ش  م شاره ئه و  موس  کانی تر بنه ناوچه و  ئراقبی باشووری  عاره  که  یره سه

تا کوردیش . ر بکرن ده ربه موس ده  ووتیانی کوردیش لهھا و بت  بۆیان کراوه
وه ی نه- ی شاری موس ناسنامه ئستا ر  به کانیش له تیرۆریسته  و گروپه زانی

یی ئراق کاری تیرۆری  میشه ستووری ھه ی ده)140(ی  سپاندنی ماده نزیکبوونی چه
  ).ن که کی شاری موس نهتر ڕۆژ کورد داوای مه ن تاکو پاشه که کان ده هکورد به دژ 
ندی موس  به مه کان له  یهندی پوهشی  رپرسی به محدین مزوری، به  ی که وه ئه  

و   نت، چونکه یه گه شاری موس ده کوردستانتیی و  کوردتیی  باسی کردووه، ناوبرا
ات ب کان ناوده شۆڤینییه  به و پالنی عاره خشه نه  کان به تیرۆریستییه  ھۆکاری کاره

 شاری  لهکورد   ی ڕژهی  وه م کردنه ، کهو  شارهو  کان له رکردنی کورده پناو ده له
  که ی شاره وه ڕانه بت، داوای گه یان نه وه توانای ئه  ی که و ئاسته ئه  موسدا تا بگاته

مووی  ش ھه مانه ئه). باشووری کوردستان(رمی کوردستان  هر ھ سهن بۆ  بکه
  .  ی شاری موستیکوردستان و بوون کوردن بۆ  ئاماژه

   
: واکدا نووسیبووی ھه  دا له)2007( سای  لهڕی کوردستان پۆست،  ماپه  
، پی  رزه به رپرسکی پایه به  تی ئراق که نو حکومه  ڕپکراو له باوه کی یه رچاوه سه(

کان له  ره گه و ئه  کرت ی ل ده وه شانه وه ریی ھه گه تی ئراق ئه وه ده  یاندین که ڕاگه
قییه  رپرسه به.  ڕاندووه ی تپه%)65 (   بۆیه: ام بووو رده کانی به ر قسه سه  له  که ئرا

تی  یه ھه  ی که تییه وه نوده  و سنووره تی ئراقی له وه ده دام ڕه و باوه له
و ئراقیش بۆ دوو   وت که رده ده  وه ی ئه که ش دیارده م نزیکانه و به وه شته وه ده ھه

  که  یه رچاوه و سه ئه پی به .  ئراقه و کوردستان   بت که ش ده کی دابه ره ی سه پارچه
کتیک له  تی موس به کرد ئستا والیه  باسی لوه ر  ، ھه تی کوردیدایه سه ژر ده پرا
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  بۆ ئاماده واو خۆی تی کوردیی ته رکردایه وا سه دا ئهڕووی  که وه شانه وه کاتکیش ھه
هتانی دراوس،  وه الماری ده په و ھرش ر  ھه  له  ، ھیچ ترسکیان نییه کردووه   ب

یمانی کوردستان ھیچ  ھاوپه  ین که یاند ڕاگهی پ  که رپرسه ھا به روه ھه. کیاتور تی تایبه
ی  ه مهتی کۆ سه مریکاو ده ئه ن الیه له   ، چونکهڕگا  ته دا نایه مه گیروگرفتکیان له

دا بۆ خۆیان  وه رنجی جیھان له و سه  بن پارزراو ده  وه کانی جیھانه کگرتووه یه  وه ته نه
دا بووین، به وه ڵ ده گه ر له تاسه  ئمه(  کشن که راده وان  م کاتک ئه تی ئراقی

 و  کاتو  له  رهو بیا ئه  بۆیه.  )وه وا ناچارین جیا ببینه بژین ئه  دا ڵ ئمه گه وت له یانه نه
  تی موسه ویالیه  ش کوردستان که م زووانه به.  کشراوه بۆ خشه  دا بیارکی نه ساته

   ).وت که رده ی تایواندا ده شوه  له
ه تکی  تی موس ویالیه ، ویالیه که ئراقییه  رپرسه ی به که لدوانه ی گوره به    کوردیی
موس، ( کانی شاره  بهی کۆن - تی موس ویالیه  کرت که ڕوان ده واش چاوه و

جیا  ئراق له   باشووری کوردستانه  که)  دیاله و دھۆک رکوک، سلمانی،  ولر، که ھه
باشووری   به تی موس یش ناوی ویالیه)کوردستان پۆست(ھا  روه ھه.  وه بته 

تی  هندی ویالی به کو مه وانیش شاری موس وه ئه  واته ، کهاتب کوردستان ناوده
 کی به موسزانن کوردستانی ده شار  .  

  
دانی  رھه و سه ژئۆپۆلیتیک(می وتاری  شه شی شه به  ئیبراھیم مھماندوست، له  

 ڕۆژی، )بات خه( ی ڕۆژنامهی )2608(  ی ژماره)13(  ڕه الپه  له  دا که)دۆزی کورد
 کوردستان له( :، نووسیوتی وه ته دا بوکراوه)5.9.2007(  وتی ڕکه، ممه چوارشه

رکوک  که و  موسکانی  ناوچه  وت له ی نه وه ندو دۆزینه مه وه زۆر ده  وه وته ی نه باره 
ستراتیژی گرینگی  و  وتکی ژئۆپۆلیتیکی که ، ھهتی تایبه  بهکوردستان  باشووری  له

کانی  کۆتاییه  له: (دا ئیبراھیم مھماندوست، نووسیوتی  شه و به ر له ھه).  خشیوه پبه
ی خاو  سته ره و که  کان ر بازاڕه سه کان له کۆلۆنییه  شدا ملمالنی ھزه ی نۆزده ده سه

کۆنترۆکردنی  و وت  نهی  وه ت بۆ دۆزینه تایبه به  و ملمالنیانه و ئه چتر بۆوه
و  ه نجامدا مامه ئه  و له  می جیھانی که ڕی یه گیرسانی شه ھۆی ھه بوو به  که ناوچه
 و  موس تی تایبه  به و کوردستان کانی باشووری  وتی ناوچه ر نه سه اندن لهدانوست

ی  وه ھۆی قوتر بوونه و بوو به وه ی گرته ی سڤره  وتننامه ڕککهلۆزان شونی 
  ). وه دایه ری ھه ی کورد سه شکراو کشه و بۆ جارکی تر کوردستان دابه که کشه
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  له  ککه ر ئیبراھیم مھماندوست، شاری موس یه کانی نووسه بۆچوونه ی گوره به   
ری  نووسه  خاکی کوردان، چونکه  له  شکه به و کوردستان باشووری  کانی شاره

 و  موسشاری  ر دوو ھهکوردستاندا ناوی   وت له بوونی نه باسی  لهناوبراو 
  .  اتب وتی باشووری کوردستان ده نه  ند به مه وه کو دوو شاری ده رکوک وه که
  
دا  می  چواره شی به  لهریم،  عارف که   و   ی کورد، دون کشه( ژر ناوی لهوتارکی
شی  باوه وه  ڕته گه رکوک ده ستوور چی لدت ؟ ئایا که ی ده140ی  مۆ ماده ئه

 ڕۆژی ،)ل گه ڕۆژی(ی  نامه فته ی ھه)197(  ی ژماره)5(  ڕه الپه  له  دا، که)کوردستان؟
ی کوردستان  ته وه له: (ت ده،  وه ته دا بوکراوه)4.11.2007(  وتی ڕکه ،ممه کشه یه

وه  دابه زۆر لکنراوه  به) کوردستانی باشوور(تی موس  و ویالیه بۆ چوار پارچه شکرا
وه  وکاته ، له تی ئراقیان لپکھاتووه وه و دهسرا غدا و به بهی تری  که ته ویالیه دوو به  
مکی مژوویی  و سته بووه وره  گه  ڕامیاریتووشی شکستکی  تی کورد سایه که 

وه وره گه کی توندوتیژ  و ملمالنیه  وڕووی ناکۆکی ره لی کورد به و گه یشی لکرا
ی کوردستان  الداخستنی کشه به ت به  باره کانیدا سه یارو دوژمنه ڵ نه گه له وه  کردۆته

  . )وه ی جیانابتهو ل  شکی گرنگتی رکوک به ی که کشه  که
،  وه ه- ریم عارف که ن الیه له باشووری کوردستان   تی موس به ناوبردنی ویالیه   

  لهنت،  یه گه کیان دهر دوو ھهکبوونی  یه و بوون کسان  و یه  ک خاکی مانای یه
ڵ  گه مان خاک بت له ر ھه ھه و بت کسان  تی موس یه ویالیه  که کاتکیشدا

ولر،   موس، ھه(تی موس  کانی ویالیه واوی شاره ته  واته که ،ستانباشووری کورد
 .خاکی کوردانن و کوردستان شاری باشووری )  دیاله و دھۆک رکوک، سلمانی،  که
  
و  ی کورد، دون کشه( ژر ناوی لهوتارکیدا  می  چواره شی به  لهریم،  عارف که  
شی  باوه وه  ڕته گه رکوک ده ئایا که ستوور چی لدت ؟ ی ده140ی  مۆ ماده ئه

 ڕۆژی ،)ل گه ڕۆژی(ی  نامه فته ی ھه)197(  ژماره ی )5(  ڕه له الپه  دا، که)کوردستان؟
ش ناوی  بهناو : (، نووسیوتی وه ته دا بوکراوه)4.11.2007(  وتی ڕکه ،ممه کشه یه
  هو تی جۆراو جۆره یه ی کۆمه ھۆی پکھاته رکوک به که  ن که ده ده  وه وه م له ده

  ڕامیاریتی  سه و ده  ربگرێ سه  الیانه قه م ته ر ئه گه ئه !خۆ ربه سهرمکی  ھه  بکرته
-رکوک که  وه دنیاییه  بهوا  ، ئه! نگ بووه کو لی بده نگ بت وه کوردستان لی بده
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به  و دستان کور رمی ر ھه سه  وه ڕته ناھن بگه و ن  که لدهکو موس  یش وه
: موو جارک بن ھه  کانی دوای ئمه وه ب نه و ده چ رده ستمان ده ده له واوی ته 

  !!!). رکوک شارکی کوردستان بوو لیان دزین که
 و ن  که لدهکو موس  یش وه-رکوک که: (نووست ری ناوبراو ده نووسه  کاتک که  

، )چ رده ستمان ده ده له واوی ته به  و کوردستان  رمی ر ھه سه  وه ڕته ناھن بگه
، شاری موس دا وه ره سه له ری ناوبراو  نووسه  نت که یه گه ده  وه مانای ئه  وه ئه
کانی باشووری کوردستان  گرنگه و خ  بایه  لهپ   شاره له  ک یه به رکوک  ی که شوه به
  .زانت ده
  
الکورد وکوردستان ببلوگرافیا : (وکیرتو ی په)29(   ڕه الپه  لهمحۆ، . لوقمان ا  

ریتانیا بیاریدا  می جیھانیدا، به که ری یه کاتی شه له: (دا نووسیوتی)مختارة ومعروفة
دا ره سه له   که پالنه. تی ئراق وه زراندنی ده دامه  به کانی  ته ویالیه ر دوو ھه  وابوو که تا
) 1916(ی سای )سایکس پیکۆ( وتنی ڕککه ی گوره به و،   کبگرن سرا یه به غدا و به

 تی ویالیه  لهوت  ی نه وه ک، دۆزینه یه شوه ر ھه  به. تی ماندت سه ژر ده  ونه بکه
ه  به وکاته  ئه. ریتانیای گۆڕی موسی کوردی پالنی به ریتانیا بیاریدا موس بخات

یاری داگیرکردنی ش بوو ب وه ر ئه به ر له ھه. تی ئراقی پشنیازکراو وه ر ده سه 
)موس(ی  تشرینی دووه  یدا لهمی سا)شتا ویالیه وکاته  ئه  که(دا )1918ھ  تی موس

  ستی مۆدروس له ستنی ئاگربه ڕای به ره ، سه)کان بوو تی عوسمانییه سه ژر ده له
تی موس  دانیشتوانی ویالیه  یزانی که ریتانیا باش ده م به به. دا)31.10.1918(

ند  تک یان چه ویالیه  ی دانا که وه پالنی ئه کی کوردن، بۆیه  ره کی سه یه هشو به
 تی وه ده به و   زرن موس دابمه تی ویالیه  له خۆ ربه سه  تکی کوردی نیمچه ویالیه

کانی  بارکدا، کورده موو ھه له م  به. ی ناجگیر بلکن شوه زراو به دامه  ئراقی تازه
  ).ئراق به دژی لکاندنیان بوون   ته و ویالیه ئه
و ، مانای  ی پکردووه ر لوقمان محۆ ئاماژه نووسه  ی که وه ئه   کوردستانتیی 

تی موس  ناوبراو باسی ویالیه  نت، چونکه یه گه واوی شاری موس ده ته  کوردتیی
ردی بت، تکی کو ویالیه  که ته ویالیه  تکی کوردی، کاتک که کو ویالیه کات وه ده
رکوک، سلمانی،  ولر، که موس، ھه(  ته و ویالیه    ر به سهکانی  واوی شاره ته  واته که

  . کوردستانن باشووری    ر به سه و  کوردینشاری )  دیاله و دھۆک 
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ردی موس  ده  رکوکیش به که تکایه ( ژر ناوی له وتارکدا له د چاوشین،  مه سه  
 ڕۆژی، )4333(  ، ژماره)کوردستانی نوێ( ی ڕۆژنامهی )10(   ڕه الپه  له  ، که)ن به مه

وت  مه دا ده لره: (، نووسیوتی وه ته دا بوکراوه)30.7.2007(  وتی ڕکه، ممه دووشه
کان  و دۆکۆمنته نامه گه موو به ھه ی گوره به  م که  تر بکه گرنگیباسی شارکی 

له   وه داخه  ، به شاری موسه  که کوردستان  له  شک بووه ویش به ئه  لمنن که یسه ده
ی مژوونووسان  زۆربه. ر باسیش ناکرت ھه  هو  کوردهتی  رکردایه سه ن الیه 

 می رده سه له ،  وه ڕننه گه ی پش زایین ده)401(دروستبوونی موس بۆ سای 
، )شری نوێ رده ئه( ، واته  ھاتووه) شر رده نو ئه(  به) موس(کاندا ناوی  ساسانییه

 ه و  کوردستانه  بهوخۆ زیاتر  هڕاستکاندا  مه رده سه موو ھه له شاری موس
  ). وه بییه عاره خاکی  بهک  نه  وه ی ئابوورییه باره سترابوو له به 

   ڕاشکاوانهزۆر  و ، بۆچوونی ئه د چاوشین باسی کردووه مه ر سه نووسه  ی که وه ئه  
. زانت کانی باشووری کوردستان ده شاره   کک له س به یهشاری مو  برت که رده ده
  کوردی شارکی به ناوبراو موس   وت که که رده یدا ده که ناوونیشانی وتاره  ر له ھه
ردی موس  ده  رکوکیش به که تکایه (  که ناوونیشانه  زانت، کاتک که کوردستانی ده و

گشت  ی گوره به   درژایی مژوو و ات که بهک ش ده وه ھا باس له روه ھه.  ه)ن به مه
  .  کانیش شاری موس شارکی کوردستانی بووه نامه گه به
  
 ڕۆژیی )4383( ی ژماره)2-1( کانی ڕه الپه  ردستانی نوێ، لهکو ی ڕۆژنامه  

ی  وه ی سینه شه ڕه ھه( ژر ناوی لهدا وتارکی )25.9.2007(  وتی ڕکه، ممه سشه
 موو دۆکۆمنت ھه پی به موس : ( تیایدا ھاتووه  که  وه دا، بوکردۆته)موس  لهکورد 

تی  شایه پی به و   رچاوی کوردی تدابووه کی به یه کان ژماره مژووییه  رچاوه و سه 
تی  ی دانیشتووانی ویالیه%)63(کانیش بت،  وه ته ی نه ه ی کۆمه)1925(سای 

رکوک  کهک  وا ئستا وه ، ئه بوایه کردن نهب عاره به ی ر پرۆسه گه ھنت، ئه موس پکده
مۆرکی شارکی کوردستانیی   زۆر شاری دیکه و نگال  شهو خورماتوو و   قی خانه و 

یشی شواند، -شوناسی موس  کو زۆر شاری دیکه عس وه به  ئاشکرایه. گرت ده ھه
کانیش  شۆڤینییه  کداره هچ  و گرۆپه  بینین تیرۆریستان یش ده-دام ی دوای سهئراق له 

ر زدو حای  سه ، له وه ته دا ماونه که شاره له   ش، که کورده  شه و به وت ئه نایانه



1144    شاری موس  ییکوردستانتمژووی 

) تی سیاسه(زرنگکاری   رانه شونکی تۆقنه رو موو ھه به   ، بۆیه وه خۆیان بمننه
   ).پنن سه کانی موسدا ده ر کورده سه ژادی به پاکتاوکردنی نه

کتیی نیشتمانیی کوردستان  تی بۆچوونی یه کوردستانی نوێ نووسیویهی  وه ئه 
نیا،  ته به   که ڕۆژنامهری  رنووسه رک یان سه ک بۆچوونی نووسه بت، نه رده ده

ه ناونیشانی بابه  ر له پاشان ھه.  نییه  وه ره سه سکی به ناوی ھیچ که  چونکه   ت
 ڕووی ڕووبهدا -ناو شاری موس له درژایی مژوو کورد به  وت که که رده ده

ھا کوردستانی نوێ  روه ، ھه وه کردن بۆتهب عاره به و  رکردن دهن، ڕاگوزای  پرۆسه
 ن الیه له کردنی شاری موس ب عاره بهی  ر بتوو پرۆسه گه کات، ئه ش ده وه باسی ئه

،  رکوک کانی که شارهکو  ئستاش وه) موس(  و شاره ، ئه درایه نجام نه ئه  وه کانه به عاره
مۆرکی شارکی کوردستانیی   زۆر شاری دیکه و نگال  شه، خورماتوو،  قی خانه

کی  ره کو پارتکی سه کتیی نیشتمانیی کوردستان، وه یه  واته گرت، که ده ھه
باشووری کوردستان،  کانی شاره  له  ککه شاری موس یه  ڕی وایه کوردستان باوه

خۆی و کوردستانتیی ی تیکردن سیمای کوردب عاره بهی  پرۆسه نجامی ئه  م له به
   . ست داوه ده ک له  یه ڕاده تا
  
 ،دا)رکوک کانی که به عاره و  موسکوردی ( ژر ناوی له وتارکدا له سابیر سمایل،   
 وتی ڕکه،  ممه پنجشه ڕۆژیبات،  خه ی ڕۆژنامهی )1623(  ژماره  له  که
یش - کوردی موس  ت به باره سه: (وه، نووسیوتی ته کراوهدا بو)18.11.2004(

  لهشک بوو  شاری موس به. دا ژیاون یه و ناوچه له  وه کانه به پش عاره  وا کورد له ئه
ھا  روه دروست ببوو، ھه) ز .پ 1500( سای  له  تی میتانی کورد، که وه ده خاکی

وتی   که  کات ده  وه به  مژوونووسی ناودار ھیرۆ دۆتسی یۆنانی ئاماژه
 ). تی میتانی وه ده  شک بوون له باکووری سوریا به میسۆپۆتامیا و

  مه رده سه  ر له ر سابیر سمایل بت، شاری موس ھه بۆچوونی نووسه ی گوره به   
  ، چونکه ی بووهیو کورد  ڵ دروست بوونیدا شارکی کوردنشین گه و له  کان کۆنه

ر  به  ده سه  ، پازده)موس(  و شاره ئه  کات که مان بۆ ده وه و باسی ئهری ناوبرا نووسه
 ناوی  بهتکی کوردی  وه ده کانی شاره  له  کک بووه و، یه زایین دروست کراوه  له
تی میتانی  وه ده کانی شاره  لهشاری موس شارک بت  کاتکدا له . تی میتانی وه ده
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به ر  و ھه کوردستانی بووه و  کوردیشارکی   وه هدنیاییش به  واته کوردی، که
  . وه منته تیش دهکورد 

  
حمود، سکرتری حیزبی سۆسیالیست دیموکراتی کوردستان،  دی حاجی مه مه محه  
ه باره دا، سه)کانی ئراق نگه ده(ی خۆ ربه سهوای  لدوانکیدا بۆ ئاژانسی ھه  له   ت ب
و  بری ئه له  بوو ئمه ده: (ووری ئراقی گوتیست ی ده)140(ی  ماده و رکوک  که

رکوک س ملیۆن  ر که گه ، ئه داوای سنووری کوردستانمان بکردایه  ه ی ماده
میوانیش  و بوون  ناو خاکی کوردستاندا ده وان له وکات ئه ئه  بیشی تدا بوایه عاره

ت، مای خۆی بزان) ت سیاسه(زرنگکاری   دار شتک له تمه ر سیاسه گه ئه. بوون ده
  له  که  یا کوردستانه  بستانه بین موس عاره ب عاره  به، با  وه ده مزایه  ناخاته
 ر ر ھه سه ، له وه داته مت ده ب وه عاره  ، بزانه شکی کوردستانه موس به دا بنچینه
؟  وه تهدری م ده وه  بزانه  بستانه یا عاره  ب کوردستانه  وی وتکی دیکه زه  بسته
م تۆ  ، به کردایه مان نه ر قسه بوو، پویست بوو ھه تمان نه سه کو ده وه  ئمه
  له  وا ئمه ، ئه بستانه یا عاره  بزانیت کوردستانه  که  وه و دووڕیانه ئه  یته خه رکوک ده که
 ر ھه  به و  کوردستانه  لمنین که بسه  وه دا ئهڕیفراندۆم  رکوک توانیمان له که

،  په ته ره ، دووزخورماتوو، قه ویجه حه  م ئایا له ، به وه ک بت بردمانه یه شوه
  ت له نانه و ته به وری عاره چوارده  نگال که شه و سان  جه،  دره لی، به نده ، مه عدیه سه
  ).؟ وه ینه یبه خموریش ده مه
دیموکراتی حمود، سکرتری حیزبی سۆسیالیست  دی حاجی مه مه محه  کاتک که  

کی  یه پارچه و  کوردی شارکی به شاری موس  کات که  ده  وه کوردستان، باسی ئه
کردنی ب عاره بهی  پرۆسه   پی وایهو  م ئه نت، به باشووری کوردستان داده گرنگیی

دارانی شۆڤینیزمی عاره سه ده ن الیه له   و شاره ئه تی  ک سیمای کوردایه یه ڕاده بی به ت
دا  وکاته بت له ی تیا نه وه تی کورد بوری ئه رکردایه سه  که  ی گۆڕیوه که شاره

 ! ی باشووری کوردستان بکات درینه  و شاره ئه کوردستانتییت باسی  نانه ته
  
دا، )کۆستی شارک(رتووکی  ی په)6- 5(  کانی ڕه الپه  ھا بابان، له ر ته دادوه  

نیا باسی  ته  وه بته و بو نه رش مان په که ی باسه وه دا بۆ ئه لره: (نووسیوتی
ویش  ئه  دوو میرنشین که  بریتیبوو له  وکاته ئه  ین، که که کوردستانی باشوور ده
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 سای  لهمیان  و دووه)1836( سای  لهمیان  که یه  و بابان بووه  میرنشینی سۆران
و دوو  واری ئه هشون  و ئیتر له  بردن ناوی  لهتی عوسمانی  وه دا ده)1852(

  والیه ن الیه له و )موس(تی  وترا ویالیه پی ئه  که  وه کایه  تک ھاته ویالیه  میرنشینه
وه برا به ئه  وه کانه تورکه شاخه سنووری باشووری ویالیه.  ڕ کانی  تی موس

  وت که رکه ده .کرد ستی پ ئه بستان ده ی عاره ناوچه  ووه بوو ئیتر له) مرین حه(
تی  ویالیه  داگیرکردنی کوردستانی باشوور واته  نگه ی جه ره و به ی ئه وه ۆی کردنهھ
)تی  ریتانیا داگیرکردنی ویالیه رودوای سوپای به ستی به به وتمان مه. بوو) موس
)کوردستان خواروویی  که وته کی تر نه واتایه  بوو به) موس.(  

    کوردستانی  و کوردبوون ، مانای  پکردووه ی ھا بابان ئاماژه ر ته دادوه  ی که وه ئه  
رکوک، دھۆک،  ولر، که موس، ھه( کانی شاره  بهتی موس  واوی ویالیه بوونی ته
  کات که ده  وه ری ناوبراو باسی ئه نووسه  نت، چونکه یه گه ده)  دیاله و سلمانی 

  واته ، که روستبووهو بابان د  میرنشینی سۆران ر دوو ھه خاکی  لهتی موس  ویالیه
 باشووری    ر به سه و  ییکوردویش شاری موس شارکی  ڕو بۆچوونی ئه باوه  به

   . وه ر واش بمنته بت ھه و، ده کوردستان بووه
  
ی پارتی دیموکراتی )14(حیا، کارگری لقی  لی یه نی عه بدولغه نووس عه نامهڕۆژ  

  مه رخه مته تی کورد که رکردایه سه( ژر ناوی لهکدا  یه دیمانه  موس، له  کوردستان له
 وتی ڕکهی )271(  ی ژماره)7(   ڕه الپه  له  دا، که)موس شاری به خدانی  بایه  له
وه)واڵ ھه( ی ڕۆژنامهی )15.3.2008( می پرسیارکدا  وه  ، له وه ته دا بوکرا

  مژوو ده: (ت ده  ی بوونی شاری موس، زۆر بورانهکوردستان  بهت  باره سه
وا  کوردستان، ئاو و ھه  له  شکه  به موس، جوگرافیا ده  له  ب کۆنتره عاره  کورد له

کان ھی  کگرتووه یه  وه ته ھی نه  یه ھه  گه زاران به ، ھه موو کوردستانه ی ھه ژینگه
و  د بووهی کور ی زۆرینه وه ر ئه سه مووی کۆکن له ر ھه کان ھه ڕۆکه و گه  تان وه ده
  له  نه  وه ته دراوه مژووی  له  ک نه ئاوڕه  وه داخه م به ، به ری کورد بووه وروبه ده

بۆچوونی خۆم   به.  وه ته دراوه  که م خه تی ئه ایهن سه ڕه له  نه  وه ته ئابووریی دراوه
  ). و ئاینکه وه ته موو نه ، شاری ھه م شاری موس شارکی کوردستانیه ده
،  ی پکردووه حیا ئاماژه لی یه نی عه بدولغه نووس عه نامهڕۆژ ر و نووسه  ی که وه هئ  

پشتی  ناوبراو   نت، چونکه یه گه شاری موس ده کوردبوونیی و  کوردستانتیی
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و   کان وه ته ی نه ه کانی کۆمه نامه گه کان، به ، جوگرافییه کان مژووییه  رچاوه سه به
موس  شاری  لهبوونی کورد   له باس  که  ستووه کان به ڕوپاییه هئ و  جیھانی  ڕۆکه گه
نووس  نامهڕۆژ ر و نووسهھا  روه ھه. دا و شاره ب له عاره بوونی ر له ن به که ده
   ڕاشکاوانهکی کورد بۆچوونی خۆی  هڕامیارییو   رک کو نووسه لی وه نی عه بدولغه عه
  .نت کوردستانی داده ی وکوردی شارکی به شاری موس   بت که رده ده
  

وک بۆ  نفال ھه ئه(ژر ناونیشانی  له وتارکیدا  لهالل ساح،  ئاری جه  
ی گۆڤاری )3(  ی ژماره)110- 47(کانی  ڕه الپه  له  ، که)جینۆسایدکردنی کورد

 نی نجومه بیاری ئه: (دا نووسیوتی)72(  ڕه الپه  ، له وه ته دا بوکراوه)19رکوک  که(
رمی  فه  دا به)1925(می سای  که ی کانوونی یه)16(  کان له وه ته ی نه ه کۆمه

  ).گردا  وه بییه ی عارهئراق به تی موسی کوردی  ویالیه
 کوردستانتیی و کوردبوون ،  ی پکردووه الل ئاماژه ر ئاری جه نووسه  ی که وه ئه  
رکوک،  ولر، که موس، دھۆک، ھه( انیک شاره  بهنت  یه گه تی موس ده واوی ویالیه ته

تی موسی کوردی،  ری ناوبراو نووسیوتی ویالیه نووسه  ، چونکه) دیاله و سلمانی 
کانی  واوی شاره بت ته ت ده به تکی کوردی بت، ھه ویالیه  که ته ویالیه  کاتک که

 و  ییکوردش، شاری  که ته ندی ویالیه به ی مه- موس شاری به   ته و ویالیه   ر به سه
   .کوردستان بن باشووری    ر به سه
  
دووی   یی کوردستان، له وه ته ی نه رۆکی کۆنگره ریف وانلی، سه ت شه عسمه  

  دژ به  بجه ه ھه ندی ناوه(نفال  مپینی ئه یامکی بۆ که دا، په)2002(ری سای  فبریوه
رۆکی  یامی سه په( ژر ناوی لهدا )چاک –لی کورد  ی گهجینۆسایدکردن و  نفالکردن ئه

  دا له)2.2.2002( ڕۆژیله و،   دا ناردووه)نفال مپینی ئه یی بۆ که وه ته ی نه کۆنگره
دا ھاتووه  ، که وه ته دا بوکراوه)کوردستاننت( عس  به ڕژمی  نده رچه ھه: ( تیای

  ین که یاد بکه له  وه م ناب ئه دا زۆر سامناکتر کرد، به)1988(نفالی  ئه  کانی له تاوانه
،  وه ته میه سه کورد نه دژی  لهتاوانکاری   ش له و مژووه و دوای ئه وه ر له به

  تانه م سیاسه ئه. ن یهڕاستیم  قی ئه کی تری زه یه گه به) 1991(کانی سای  هڕووداو
  لهعس  وڕۆ به هکو ئ تاوه  ی که ژادییه نه  و پاکتاوه ڵ ئه گه له  وتۆیان نیه کی ئه جیاوازییه

  له تی تایبه  بهکا،  ویان ده یه کانی باشووری کوردستان په جۆره  به جۆر  ناوچه
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قین،  نگال، خانه ، شه ینزاله موس، عه و رکوک  کهکانی پارزگاکانی  وتییه نه  ناوچه
  ...). و تاد دره ، به رباتیه لی، زه نده مه
ی  رۆکی کۆنگره ریف وانلی، سه ت شه توانی کورد عسمه سیاسه  وره ی گه وه ئه  
شاری موس  کوردستانتیی و  کوردتیی،  ی پکردووه یی کوردستان ئاماژه وه ته نه
نگال،  ، شه ینزاله رکوک، عه ، که کانی موس ناوبراو ناوی شاره  نت، چونکه یه گه ده

 . وردستان ناوبردووهکانی باشووری ک شاره   دره به و به  رباتیه لی، زه نده قین، مه خانه
  
پیکۆو  –سایکس (رتووکی  ی په)18(   ڕه الپه  رزنجی، له لی به ید عه د سه حمه ئه  

سانی  نوان له : (دا نووسیوتی)ی کوردی باشوور ری کشه مسه ترازاندنی جه
  لهکوردستانی باکووردا کردو   شتکی به سایکس گه. سر م) 1899-1906(

: رتووکی دانا نجام دوو په ڕان، ئه گه  وته روودا که فوراتی سه و  موسکانی  ناوچه
 –کان  لیفه دوا میراتی خه(و )1900ن  نده له –تی تورکیدا  پنج ویالیه  شتک به گه(

  موس و  زیره جه رووی سهکانی  ناوچه  له  شتکه ی دوایی گه مه ئه  که) 1915ن  نده له
 ). کوردستان و
رزنجی، شاری موس  لی به ید عه د سه حمه ر ئه کانی نووسه نهبۆچوو ی گوره به   
  وه ئراقه و ب  عاره  بهکی  یهندی پوهھیچ  و کوردستان  باکووری  له  شک بووه به
ی  ده سه کۆتایی  له  کات که ده  وه ری ناوبراو باسی ئه نووسه  ، چونکه بووه نه

باکووری   شتکی به ر مارک سایکس گهمدا س ی بیسته ده تای سه ره سه و م  ھه نۆزده
کوردستان  و  موس،  زیره جه رووی سهکانی  ناوچه  لهو،  کوردستاندا کردووه

کوردستانی  باکووری  لهشک  به  موس به و  زیره جهناوبراو   واته ، که ڕاوه گه
ب   واته که کوردستان  لهشک بت  موس به  که. زانت کان ده ستی عوسمانییه ژرده

 . باوی کوردستانه کی دانه یه پارچه و  کوردهھیچ گومانک خاکی 
  
یھود کوردستان تأریخھم، (رتووکی  ی په)24(  ڕه الپه  ر قادر، له وست عومه ھه  

ندبوونی  ھزی پابه کی تری به یه گه به: (دا، نووسیوتی)مواقعھم، أعمالھم، صورھم
  بوو که  و شونانه ئیسرائیل، ناونانی ئه  ۆز لهکانی کوردستان بۆ خاکی پیر که جووله

دا ده  له ندک  ھه  کانی ئیسرائیلی، بۆ نموونه عیبری ناوچه ناوی  بهژین  کوردستاندا تی
 -  کیاله(، )موس –، ئاشور )یکرون ئه –، ئاکرێ )خوش لیه ئه–ولر  ھه: ( و ناوچانه له
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 ناوی  بهکاندا  عیبرییه  رچاوه سه له ) ۆزاخ(  که  رنجه نی سه ی شایه وه ، ئه)رکوک که
) زاخۆ(دا  و شاره له  خات که رده ده  وه ش ئه مه ، ئه ناوبردراوه) لیمی کوردستان ئۆرشه(

  ). وان بووه ھی ئه  که ی شاره ی نیوه نزیکه  ک که یه شوه به  ژیانیان زۆر خۆشبووه
خات  رده ومان بۆ ده نی ئهر قادر نووسیوتی، بۆچوو وست عومه ھه  ی که وه ئه  
ده یه پارچه و  کوردی شارکی به شاری موس   ی که وه به نت،  کی کوردستان دا

  که  بردووه کوردستان    ر به سهکو شارکی  ناوبراو ناوی شاری موسی وه  چونکه
  . ی تدا ژیاوه که جووله

   
ھود کوردستان تأریخھم، ی(رتووکی  ی په)28(  ڕه الپه  ر قادر، له وست عومه ھه   

وای  ینه نه(یان ) موس(ناو شاری  له: (دا، نووسیوتی)مواقعھم، أعمالھم، صورھم
و گیانی   سازی ندی پیشه به ، مهسوریا ونزیک سنووری   وته که ده  شارکه  ، که)نوێ

کی زۆرو چ تیایدا  یه شوه کان به که جووله  کانی کوردستان بوو، که که جووله
  ).ج ببوون هنیشت

 شارکی به ر دیسان شاری موس  عومه وست ر ھه سهنوو دا وه ره سه له   
و   سازی ندی پیشه به مه  ناوبراو  شاری موس به   بات، چونکه کوردستانی ناوده

  خات که ریده ر ده ی نووسه یه و قسه ئه. بات کانی کوردستان ناوده که گیانی جووله
و باسی شاری موسی  ئه  ، چونکه یه شاری موس ھه تییکوردستان  ڕی به باوه

  .  ی سنووری کوردستان چوارچوه  له  کردووه
  
یھود کوردستان تأریخھم، (رتووکی  ی په)40(  ڕه الپه  ر قادر، له وست عومه ھه  

وی  باشی تکه  کان به که جووله: (دا، نووسیوتی)مواقعھم، أعمالھم، صورھم
کان  کوردییه  گونده شار و موو ھه له   ک که یه ڕاده اری ببوون، بهو  دهکورگای  کۆمه

دا نیشته گانشینه ناو کۆمه له و    کردن یان گودان بهچاو ڕهب  ج ببوون به کان
ت  کی تایبه ڕه شدا گه وه ڵ ئه گه کان، له که ڕه گه و ۆ دراوسکانندبوونی ئایینی ب پابه
  ولر، موس، دھۆک، زاخۆ، کۆیه سلمانی، ھه(کو  وه کانی شاره  له  بووه خۆیان ھه به
جکردنی  کی فراوانتر بوو بۆ جبه  ستییه ربه سهپناوی  ش له مه ، ئه)ئامدی و

   ).کانیان ئایینییه  راسیمه مه
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خات، کاتک  رده بۆچوونی خۆیمان بۆ ده دا وه ره سه له ر  وست عومه هر ھ سهنوو  
کاتی ناوھنانی  له  ، چونکه کات کانی کوردستان ده که یانی جوولهناوبراو باسی ژ  که

  کو شارکی کوردستانی بردووه، که کانی کوردستاندا ناوی شاری موسی وه شاره
ندین شاری تری  چه و  شارهو  له  بووه خۆیان ھه ت به کی تایبه ڕه کان گه که جووله

  .    کوردستاندا
  
یھود کوردستان تأریخھم، (رتووکی  ی په)40(  ڕه الپه  ر قادر، له وست عومه ھه  

کانی  ناوچه ی زۆربه  لهکان  که جووله: (دا، نووسیوتی)مواقعھم، أعمالھم، صورھم
  که ی جووله که ی دانیشتوانه زۆربه  بووه بوو، گووندی وا ھه کوردستاندا بوونیان ھه

ڵ  کانی تکه ی تردا دانیشتوانه هناوچ و شون  ندک ھه  له مان کاتدا ھه  له،  بووینه
  ).موس ولر و ھهرکوک، دھۆک،  سلمانی، که( کانی شاره  له  نموونه بۆ  بووینه

 کوردبوونیی و  کوردستانتییر باسی  عومه وست ر ھه سهبۆ جارکیتریش نوو  
ک که مان بۆ ده- شاری موسکان  کورده  که ناوبراو باسی بوونی جووله  کات، کات

کو شارکی کوردستان  یش وه- کوردستان، ناوی شاری موس کانی شاره  لهکات  ده
  . ی تیا ژیاوه که جووله  بات که ده
  
رتووکی  ی په رگی دواوه به یی، له د ساح ئاکره مه لیوای پۆلیسی یاساناس محه  
کی  یه خشه دا نه)الکورد والدولة المستقلة وفق المعاھدات والمواثیق الدولیة(

نو سنووری   وته که ده واوی ته به و، شاری موس  زنی داناوه ستانی مهکورد
  . کوردستان

د ساح  مه ن لیوای پۆلیسی یاساناس محه هالی لهی کوردستان  خشه دانانی نه  
ناو   وته بکه واوی ته به پارزگا  شار وکو  شاری موس وه  که کاتکدا له یی،  ئاکره

شاری موس  کوردستانتیی و  کوردتیی، مانای سنووری باشووری کوردستان
وه شه و به ئه کۆتایی  له  که خشه نه .نت یه گه ده              . دا دانرا
  
دا )ئراق  کورد له(رتووکی  ی په)273-272(کانی   ڕه الپه  دز، له ریم یه که  

ووسکی رن کان به کوردییه  دا پارتیه)2003(ری سای  دیسمبه  له: (نووسیوتی
کانی تری ئراق  ڵ پارچه گه یان له-ی کوردستانی ئراق خشانه فیدراسیۆنکی خۆبه
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کات  ده  وه وردی باس له به  که رنووسه ری کرد، به به ڕوه نی به نجومه ش ئه پشکه
ڕی جیھانی  پاش شه  وه ئراقه  مل لکاندنی به زۆره کاتی به ی له و خاکه موو ئه ھه
  شک له به  رمی ببت به کی فه ئاوایه  ب به دستانی ئراق بوو ئهم خاکی کور که یه

  ).کوردستانی ئراق
ه به  له  کات که مان بۆ ئاشکرا ده وه دز، ئه ریم یه ر که نووسه     رنووسی فیدراسیۆن

ولر،  موس، دھۆک، ھه( کانی شاره  بهتی موس  واوی ویالیه دا داوای ته که کوردییه
ی  و خاکه موومان ئه الی ھه  ئاشکرایه  ، چونکه وه کاته ده)  دیاله و رکوک  که،  سلمانی

دا )16.12.1925(  ریتانیا له و به کان وه ته ی نه ه ی کۆمه ملیانه بیارکی زۆره  به  که
  بات، بریتیبوو له کوردستانی ئراق ناوی ده  ناوبراو به  سترا، که به  وه ئراقه  به

کوردستانی ئراق   که  وه کرایهڕوونمیشدا  که یه شی به  لهکو  روه ھه .تی موس ویالیه
ی  دوو زاراوه  له  کو بریتین ، به ناوی جوگرافی نین  و ناوانه یان باکووری ئراق، ئه

و    کورد دایان ھناون دژی  لهرانی تر   و داگیرکه  کان شۆڤینیسته  به عاره  که  ڕامیاری
        . ھنن کاریان ده به) تی موس ویالیه(تان بری باشووری کوردس له
  
کانی  تییه یه کۆمه  ئاکامه(رتووکی  ی په)86(  ڕه الپه  د، له مه کیم محه مراد حه  

: ( ، نووسیوتی)عسدا به می رده سه له  ئراق له کورد  ی وه ڕاگواستنهتی  سیاسه
، بچووکی ڕابردووی  ده کانی سه سته نجاو شه په  تی شاری کوردی له سه مین خه که یه

سلمانی ل  ولر و ھهرکوک،  کانی موس، که ر شاره گه ئه. کان بوو شاره
زار  ش ھه شه  ی دانیشتوانیان له کان ژماره ی شاره ھا ڕهی  وا زۆرینه ، ئه وه ینه جیابکه

  ).متر بوون که
مان بۆ )د مه حهکیم م موراد حه(ر  بۆچوونی نووسه ئاشکرا  به دا وه ره سه له   
ده وره گه  کوردییه  شاره له  کک یه به شاری موس   وت، که که رده ده نت،  کان دا

    ر به سهکانی  شاره  له  شارکه  واته مادامیش شاری موس شارکی کوردی بت، که
  . باشووری کوردستان خاکی

   
دا، )کوردستان  کیۆلۆجیا لهئار(رتووکی  ی په)40(  ڕه الپه  ساب، له باح پیرباڵ قه سه  

ی  ندین ناوچه کانی کوردستاندا چه ناوچه  لهدا )1951(دوای  سانی له : (نووسیوتی
 نزیک  لهو قسقاپان   ستوون و به رمۆ و چه زارمرد وتی ھه شکه ک ئه واری وه شونه
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پردی  ،ر هعف له ته ،نگال شهی  کانی ناوچه واره و شونه وره گه  په و ته  رزی گوندی زه
 ،ولر ھه ، موسری  وروبه ده ،ئامدیکانی  واره شونه ،دھۆکوتی  شکه ئه ،باسی عه

سلمانی   زۆری تر له و دوکان ،بلکه رده به ،ت ربه عه ،بجه ه ھه ،زوور شاره
  ).  وه دۆزرانه

 کوردییه وساب، شاری موس شارکی  باح پیرباڵ قه ر سه بۆچوونی نووسه  به  
  ری ناوبراو کاتک که نووسه  نو سنووری باشووری کوردستان، چونکه  هوت که ده

  ئارکیۆلۆجیا له(رتووکی  په  کات له کانی کوردستان ده وته شکه وارو ئه باسی شونه
  واته که.  کو شارکی کوردستانی ھناوه دا، ناوی شاری موسی وه)کوردستان

کانی تری  ڵ شاره گه له  زانت، بۆیه دهی یکوردستان شارکی به   و شاره ر ئه نووسه
  .  کوردستانی ناوی بردووه

  
کورد نیڤ مووسل ( ژر ناوی له وتارکیدا  لهڤان،  نووس عارف زره نامهڕۆژ  
 وتی ڕکه،  ممه سشه ڕۆژی،  له دا)ست خن قین ب ده و خانه خوازن نکارن شنگال نه
،  وه ته دا بوکراوه)میدیا ی ڕۆژنامه(ی )343(  ی ژماره)5(  ڕه الپه  له دا)17.6.2008(

ژ  ست و دڤت کورد ده کی کوردستانیه مووس ژی باژاره: (نووسیوتی
ی  ھالت دجلهڕۆژنیڤ وی باژاری یانی ئالی  و دن رنه کوردستانیبوونا وێ به

وه   ر به سهرینن  گه ڤه ما کوردستانی ریا ھه به ڕڤه. ر دیرۆک یا باژارێ مام ته  ژ ئالی
ب  عاره  ک ژ باژاری بوویه  کۆ نیڤهحکمل ب  ل به  کا کوردستانیه شه مووسل به

: ش دو به  کۆ باژار ببه  وه ری باش ئه بانن یا ھه زاین وێ ژی عاره ک قه له گه و 
زاین مووسل ین کوردستانی بال  قه. اڤا بۆ ئراقڕۆژو   ھت بۆ کوردستانڕۆژ

زاین ئیراقی ژی ب مووسال ئیراقی ڤه  و قه بن گردان  ستانی ڤهب مووسال کورد
   ).بن گردان 

  وت که که رده مان بۆ ده)ڤان عارف زره(نووس  نامهڕۆژبۆچوونی  دا وه ره سه له   
کات  مان بۆ ده وه و، باسی ئه  زانت کوردستانی ده شارکی به ویش شاری موس  ئه
 ڕاستی  سته و ده  پ چه  سته ری ده به ر دوو ھه  بهی موس واوی شار کۆندا ته  له  که

 و  داگیرکردنی  ھۆی پرۆسه م به ، به بووینه کوردستان    ر به سهو  ھی کورد بووه
   کاته ده  که) ڕاستی  سته ری ده به(  ی شاری موس واته نیوه  ئستاکه  وه کردنهب عاره به
  کات که ده  وه ناوبراو پشنیاری ئه. بن ی عاره که دانیشتوانه  ئاوای دیجلهڕۆژناری  که
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ڵ  گه له  کی کوردستانه یه پارچه و  کوردهخاکی   ی شاری موس که که کوردییه  شه به
  ی تره که شه رچی به ، ھهو کوردستان ر  سه  با بخرنه  و شاره کانی ئه زا کوردییه قه
  ب با بخرته عاره  ی بۆته که ی دانیشتوانه کردن زۆربهب عاره به نجامی ئه  له  ئستاکه  که
   .ر ئراق سه
  
رتووکی  ی په)141- 140(انی ک ڕه الپه نوان فا، له  شوان عوسمان مسته  
ژر  لهکی کوردستانی  یه خشه دا، نه)ئیسالم کردنی کورد  ی به کوردستان و پرۆسه(

،  وه دا، بوکردۆته)ردئیسالم کردنی کو  ی به پرۆسه می رده سه له کوردستان ( ناوی
 و دیاله رکوک، سلمانی،  ولر، که موس، دھۆک، ھه(واوی پارزگاکانی  ته  که

ش سنووری کوردستان  وه له  ناو سنووری کوردستان، جگه  ته وتوونه و که)تکریت
  گرته سرا ده به کوت و،  کانی عماره شکی شاره و باشوورو به ره به   وه بته درژ ده
  . نداوی فارس ر که سه  گاته کو ده اوهخۆی ت

  ی بۆیه یه خشه و نه فا، ئه ر شوان عوسمان مسته نووسه  که  دا نییه وه گومان له  
کانی ئیسالم  داگیرکارییه  ر له کوردستان به  ریخات که ده ی وه بۆ ئه  داناوه
  کان که کارییهی دوای داگیر و کوردستانه ، له تر بووه وره و گه  کی فراوان یه ناوچه
سکتر  ته ر کانی به دا سنووره عروبه  و ئیسالم ی  ژر سایه ساڵ له دوای له ساڵ 
 و  ییکوردشاری موس، شارکی   لمنت که یسه ش ده مه ئه.  وه بنه و ده  وه بووینه

  وه کردنهب عاره  بهکانی  ھۆی شاوه م به ، به کوردستان بووه باشووری ر به  سه
 کۆتایی  له  که خشه نه. دات ست ده ده له  ریکه خه کوردستانتیی و  وردتییکسیمای 

  .  دا دانراوه شه و به ئه
  
رگی  ی به)329(  ڕه الپه  مژوونووسی ناوداری کورد حوسن حوزنی موکریانی، له  
دریکی : (دا، نووسویتی)می حوسن حوزنی رھه می به رجه سه(رتووکی  می په که یه

  له  که  یه)زبانی ھه –دوشتکباز (زنی  تی مه وه ن مژووی دوو دهوت پشکه
 دا به–موس  –)  زیره جه(بۆتان  –رگیش  ئه –) کر دیاربه(د  ئامه –گان  ئاوربایه

  ).  واییان کردووه رمانه یتی فهست ربه سهو   ئازادی 
ی  ماژهمژوونووسی ناوداری کورد حوسن حوزنی موکریانی ئا  ی که وه ئه  

ر  نووسه ی وه ر ئه به لهنت،  یه گه شاری موس ده کوردستانتیی و  کوردتیی،  پداوه
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ۆ زبانی ب تی کوردی دوشتکبازو ھه وه ده ر دوو ھه  که  ی کردووه وه باسی ئه
   . یان کردووه-تی شاری موس وایه رمانه کی دوورودرژ فه یه ماوه

  
 له  وه زبوونه پاشگه( ژر ناوی لهوتارکدا  می  که هی شی به  لهر،  وھه الل جه جه  

ی )6(  ڕه له الپه  دا، که) ندک کشه دروستبوونی ھه  رانی له کان یان نیگه هوتن ڕککه 
 وتی ڕکه،  ممه پنجشه ڕۆژیکوردستانی نوێ،  ی ڕۆژنامهی )4632(  ژماره 
  کی کوردستانیش، که کانی خه ئاۆزه  کشه: (ت ده،  وه ته دا بوکراوه)24.7.2008(

موس  و دیاله رکوک،  کانی که ناوچه  لهو ئیداری   ی گۆڕینی باری دیموگرافی کشه
ری بۆ دانرا  سه یی ئراقدا چاره میشه ستووری ھه ی ده)140(  ی ماده  ویش له بوو، ئه

و  ی ئه)58(  ی ماده  تی ئراقدا، له وه رتی ده به ڕوه یاسای کاتی به پشتریش له  که(
  ).دانرابوو  و ناوچانه ری ئه سه ی چاره خشه دا نه یاسایه

 ر ھه کوردستانتیی و  کوردتیی،  ی پکردووه ر ئاماژه وھه الل جه جه  ی که وه ئه  
ی  ناوبراو باسی کشه  نت، چونکه یه گه ده  دیاله و رکوک  کهکانی موس،  شاره س

، و  کات ده  دیاله و رکوک  کهکانی موس  ،ی ناوچهگۆڕینی باری دیمۆگرافیاو کارگ
و س  ی ئه زانت، مادام کشه کی کوردستانیان ده کانی خه ئاۆزه  کشه  له کک یه به 

شاری کوردستانن   که شاره ر س ھه  واته کی کوردستان بن، که ی خه کشه  شاره
  . تی یه که ی دانیشتوانه کشه  بۆیه

  
ی )9(   ڕه الپه  لهکردنی کوردستان، ب عاره به ی وه نگاربوونه ره بهی ی با لیژنه  
تی  وه ده  رکوک له که( ژر ناوی لهکی  یه خشه دا نه)رکوک سی که ته ئه(رتووکی  په

ی سانی  ماوه  تی حوری له وه سنووری ده  ، که وه دا بوکردۆته)و سۆپارتی  حوری
رکوک، موس، ئاشوور،  ولر، که ھه(کانی  دا شاره)ز.پ 1590-2300(نوان 

  که خشه نه.  وه گرته ی ده)و ئاوغاریت خ ب، ئا له حهمیش، کڕان، کر واششوکانی، حه
   . دا دانراوه شه و به ئه کۆتایی  له
وایی کردنی  رمانه ی کوردن، فه وره گه  کان باپیره حورییه  کو ئاشکرایه روه ھه  
ویان ھاتووه دا وه ره سه له   ی که و شارانه له  ده وت سه ی حه ی نزیکه وان بۆماوه ئه ،  نا

 مان ھه  لهکو  روه ھه ت تایبه به. لمن سه شاری موس ده کوردستانتیی و  کوردتیی
 سای  لهکان دوای الواز بوونیشیان  حورییه  که  کراوه  وه به  ئاماژه  ڕه الپه
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  لهشک  به ر سه تی میتانی له وه ده ناوی  بهتکی کوردییان  وه دا ده)ز.پ1500(
دواتریش .  وه مایه  ته وه و ده ئه  ده ی دوو سه و، بۆماوه زراند خۆیاندا دامه خاکی

کانی  شاره  زرا که تی میتانی دامه وه ی ده ر پاشماوه سه تی سۆپارتی کوردی له وه ده
) ،ر ھه و رکوک  کهموسڕوون مان بۆ  وه مووی ئه ھه ش مانه ئه.  وه گرته ی ده)ول

کانی  سۆپارتی شاره و تی حوری، میتانی وه ر س ده ھه می رده سه له   که    وه نه که ده
 زار ساک له ی ھه ندین شاری تریش بۆماوه چه ولر و ھهرکوک،  موس، که

    .  وان بووینه و خاکی ئه ستی کورد بووینه رده به 
  
ژر  له  میدیادا که  ت به لدوانکی تایبه   ل، له ی گه نگرهرۆکی کۆ زوبر ئایداری سه  

موو  ب ھه کو ده رکوک به ک که نه: ل ی گه رۆکی کۆنگره زوبر ئایدار سه( ناوی
 ی ڕۆژنامه  ی )9+1(کانی  ڕه له الپه  ، که)ر کوردستان سه  وه ڕته تی موس بگه ویالیه

،  وه ته دا بوکراوه)29.7.2008( وتی کهڕ  ،ممه سشه ڕۆژیی )349(  میدیا، ژماره
ک  ر کوردستان نه سه  وه ڕته تی موس بگه موو ویالیه داوا بکرێ ھه  پویسته: (ت ده
شتکی   وه ر کوردستان ئه سه  وه ڕته موسیش بگه  کو پویسته رکوک، به نیا که ته  به

وه)1881( سای  له  که  مژووییه   ). ختی کوردستان پایته  کرتهموس ب  دا پشنیارکرا
 کوردستانتیی و  کوردتییل زوبر ئایدار،  ی گه رۆکی کۆنگره ی سه یه و ئاماژه ئه  

ی  وه ڕانه ل داوای گه ی گه رۆکی کۆنگره سه ی وه ر ئه به لهنت،  یه گه شاری موس ده
  چونکهر کوردستان،  کات بۆ سه وه ده موسه شاری به تی موس  واوی ویالیه ته
  وه ھا زوبر ئایدار باسی ئه روه ھه. زانت کوردستان ده  تی موس به واوی ویالیه ته
ه  که  کراوه  وه دا پشنیاری ئه)1881( سای  له  کات که ده   شاری موس بکرت

وه وه. ختی کوردستان پایته مزینی  یدوی شه دا شخ عوبه)1881( سای  له  کو زانرا
کوردستاندا  ری رانسه سه له کان  و زۆرداری تورکه  م سته دژی  لهشۆڕشکی 

و  ئه  ی که و کوردستانه ختی ئه پایته  رپاکرد، بیاری دابوو شاری موس بکاته به
  .زرنت یویست دایمه ده
  
دوای : (دا نووسیوتی)ئیسالم و ب  عاره(رتووکی  ی په)73(  ڕه الپه  کی، له زده مه  

والدا شاری  له ڕی جه شه  دا له)ز637( سای  له) م دی سیهزدان گور یه(کوژرانی 
ی کورد بوون، دوای  خه و یه سته کان ده به عاره  وه وسا دوای ئه لوانیش گیرا، ئه حه
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 –) کر دیاربه(د  ئامه –ر  موزه( کورد ور  سه  داگیرکردنی تکریت ھرش کرایه
 –خاپور  –نگال  شه –نسبین  –ن ی لعه ئس ئه و ره و رقه) ئورفه –  ھا ڕه(و )ڕان حه

کانی تری کوردستان گیرا،  م شاره رجه سه و  موس – میافارقین –ئامد  –ماردین 
کو  ند شارکی تری وه و چه) التیه مه(ر  سه  ش ھرش کرایه و شارانه ئه دوای له 

  ). سیرت
 و  ردیکوشارکی  کی، شاری موس  زده کانی مه بۆچوونه  به دا وه ره سه له   

یان شاری  ده و  موسناوبراو ناوی شاری  ی وه ر ئه به له،  کی کوردستانه یه پارچه
  وه کانه موسمانه  به میلیشیا عاره ن الیه له   ، که کو شاری کوردستانی بردووه تری وه

  . مدا داگیرکراون وته ی حه ده ڕاستی سه ھاتنی ناوه  ر له به
  
: دا نووسیوتی)ئیسالم و ب  عاره(رتووکی  ی په)79- 78(  یکان ڕه الپه  کی، له زده مه  
کان پیان  به تی ئیسالمی ھیچ کاتک عاره الفه تی خه سه می ده رده درژایی سه به(

و دیدو  ر له بت، ھه  وه به عاره  له  ست جگه ده  ت به سه ده  ، که بووه خۆش نه
  ن، که وه مۆش دژی ئه گاری ئهڕۆژ  که،  وه و عروبیه  ئیسالمی  شۆڤینستیه  بۆچوونه

کورد  کاتکدا له بت،   وه سته ده ان به ڕامیاریتی  سه ئراقدا ده و  شام  لی کورد له گه
  وه کو ئه ، به نیه) مستوطن(و  ه)مواطن(و   تی و باپیرانی خۆیه  ر زدی باب سه له

،  ب له حه  کورد له نی سه ڕهزدی  ر سه یان له)المستوطنات التعریبیة(  کانن، که به عاره
کو  وه) کوت(کانی  ناوچه  لهندک  ھه و دیاله رکوک، موس،  ، قامیشلی، که که سه حه
ممک بنیات  و نجیره عد، ھه یف سه دروز، سه له ، به لی، قازانیه نده سان، مه ، جه دره به

زین : ل کۆز ینه زه(کو  ن وه که کان ده و گونده باندنی ناوی شارۆچکه و عاره ناوه
ه ناوزه  که: تۆغان ره قه(و )دبس: دووبز(و )المقدادیة: بان شاره(و )القوس   دکی تورکیی
  ). ھتد....و )والء بۆ جله

 شاری به ت  باره کانی خۆی سه و ئاشکرایی بۆچوونه  ڕوون کی زۆر به زده مه  
ت، که رده کوردستانی ده و  کوردیی تری  شارۆچکه شار ویان  ده و  موسب  

بی  عاره ن الیه له   زانت که خاکی کورد ده  ی تریش به وانه ئه و  موسشاری 
 و  موسمادام شاری .  کردنیان دراوهب عاره بهوی  وامی ھه رده به  ، به وه ره داگیرکه

  واته ، که وه کردن ھاتبنهب عاره  به ڕووی ڕووبهو   کانی تریش خاکی کورد بن شاره
  . کوردستان خاکی  لهشکن  به و  کوردیموویان شاری  ر ھه ھه
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نفال،  ھرو ئه ژه بای شه ڕه(رتووکی  ی په)146(  ڕه الپه  حمود، له ریم مه که بدول عه  
  له  دا که)اریو  کوردهکانی  ھا جوانه به( ژر ناوی له وتارکیدا  لهدا، )م رگی دووه به

  کان کوردن، له ئزیدییه: (، نووسیوتی وه ته دا بوکراوه)152-146(کانی  ڕه الپه
تورکیا، سوریا،   کوردستانی باشوور، له  موس له و دھۆک پارزگای   له  وه کۆنه
 وروپا ئه  زار کوردی ئزیدی له ھه) 45(ژین، ئستا  و ده دا ژیاونڕوسیا و  ئران

  ، به سروشتی کوردستانه ی هو نگدانه ڕهریتیان  و نه  کلتورو داب  ر بوانینه ژین، گه ده
شتی درینی  رده بۆ ئایینی زه  یه وه ڕانه یان گه که ، مژووه دون کرمانجی ژوورو ده

  ). کورد
  خات که رده مان بۆ ده وه حمود، ئه ریم مه که بدول عهر  کانی نووسه بۆچوونه  

  ت، کهن کوردستانی داده و  کوردی شارکی به ری ناوبراو شاری موس  نووسه
دھۆک  و  موس کانی شاره  له و  کوردنکان  ئزیدییه  کات که ده  وه ناوبراو باسی ئه

 شارکی به ر شاری موس  نووسه  واته ژین، که باشووری کوردستان ده  له
  .زانت کوردستانی ده

  
  وته که ده  دا که)420(  راوزی ژماره په  الن، له رسه مین بۆزئه د ئه مه مامۆستا محه  

  نسیکلۆپیدیای تورکی له م ئه که یه  کورد و کوردستان له(رتووکی  ی په)393(  ڕه الپه
ناوبانگی تورک  ی به ڕیده زاناو گه و بیبلیۆگرافیست نووسینی   له  ، که)مژوودا

 –عالمی عوسمانی  قاموسی ئه(ری  نووسه  ، که یه)سامی دین مسه شه(
ختی کۆنی ئاشوورییان، سای  پایته: وا ینه نه: (یوتی، نووس یه)نسیکلۆپیدیای تورکی ئه
، ئستا  هڕووخا وی میدیاو بابلدا  وه نجامی ھرشی پکه ئه  ، له)ز.ی پ612(

  ). ر ماوه کوردستانی باشووردا ھه  کانی له الوه که
، مانای  ی پکردووه الن ئاماژه رسه مین بۆزئه د ئه مه مامۆستا محه  ی که وه ئه  

پی موس  چه  سته ناری ده که  وا واته ینه و کوردستانی بوونی شاری نه ون کوردبو
ی موس  که وره گه  شه به  نت، که یه گه تی شاری موس ده شی خۆرھه یاخود به
وای  ینه ری ناوبراو نه نووسه  کی کوردی پکدت، چونکه ڕه گه) 120(  و له پکدنت 
  . ستاننو سنووری باشووری کورد  خستۆته
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زای  قه  ب کردن له ره عه به( ژر ناوی له وتارکدا له رزانی،  ولود مه دشاد مه  
ڕۆژی ی بارزان، نامه فته ی ھه)83(  رهی ژما)18(  ڕه الپه  شدا له چوار به  دا، له)موس 

ی )84(  ی ژماره)19- 18( کانی ڕه الپه  داو، له)7.9.2008( وتی ڕکه،  ممه کشه یه
ی )18(  ڕه ، الپه)14.8.2008(  وتی ڕکه، ممه کشه یه ڕۆژیی بارزان،  مهنا فته ھه

  ی ژماره)18(  ڕه و الپه)21.9.2008(  وتی ڕکه، ممه کشه یه ڕۆژیی )85(  ژماره
 شی به  له،  وه ته دا بوکراونه)28.9.2008(  وتی ڕکه، ممه کشه یه ڕۆژیی )86(

  زنجیره نوان له باکووری میسۆپۆتامیا،   کان له خورییه: (مدا نووسیوتی که یه
ه. جبوون ڕاست نیشته ریای سپی ناوه کانی ده ناره ر که سه مانۆس له چیاکانی ئه   وات

ۆتان زیره وک، موس، وان، جهرک ولر، که ھه  له    ). ب له ری حه وروبه ده و ی ب
ست نیشان  ده و  )رزانی ولود مه دشاد مه(ر  کانی نووسه بۆچوونه ی گوره به   

وه هالی لهکان  رانی خورییه گوزه و ژیاون شونی  کردنی ، بۆمان  وه ن ناوبرا
ناوی بردوون،   ی تریش که وانه ئه و رکوک  کهکانی موس،  شاره  که  وت که که رده ده

کو  روه ھه  کوردستان، چونکه خاکی  له  شکن و به شک بووینه به و  کوردیشاری 
  .  کورد بووینه ن سه ڕه  به کورد وی  وره گه  کان باپیره زانین خورییه ده
   

زای  قه  ب کردن له ره عه به( ژر ناوی له وتارکدا له رزانی،  ولود مه دشاد مه  
ڕۆژیی بارزان،  نامه فته ی ھه)83(  ی ژماره)18(  ڕه الپه  شدا له به چوار  لهدا، )موس 

ندی پارزگای  به زای موس مه قه(: نووسیوتی دا،)7.9.2008(  وتی ڕکه، ممه کشه یه
. رمی کوردستانی باشوور ئاوای ھهڕۆژباکووری  باکوور و  وته که ، ده وایه ینه نه

و  بییه ئاوای ئراقی عارهڕۆژشی  به. ش به دوو  کاته زای موس ده قه  دیجله ڕووباری
  ر له ی موس ھهرزگاپا.  رمی کوردستانی باشووره ھه شتی ڕۆژھهشی  به

ئراقی  کوردستانی وو دوو نیشتمانی  وه ته نه فره  به  وه هڕابردووی  ده کانی سه بیسته
وه   ).  ناسرا

-زای موس رزانی بۆ قه ولود مه ر دشاد مه نووسه  ی که یه و پناسه ئه ی گوره به   
شووری ناو سنووری با  وته که ده و  کوردهخاکی   زایه و قه ، ئه ی کردووه

تی شاری موس  شی خۆرھه یاخود به ڕاست  سته ناری ده ھا که روه کوردستان، ھه
  . زانت کوردستان ده باشووری  لهشک  به کورد وخاکی   به
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زای موس  قه  ب کردن له ره عه به( ژر ناوی له وتارکدا له رزانی،  ولود مه دشاد مه  
ی  نامه فته ی ھه)84(  ی ژماره)19-18(کانی  هڕ الپه  له  دا، که)می شی دووه به -

: ، نووسیوتی وه ته دا بوکراونه)14.8.2008(  وتی ڕکه، ممه کشه یه ڕۆژیبارزان، 
سنووری جوگرافیای  ست نیشان کردنی دهر  سه ی له و راوبۆچوونانه ی ئه زۆربه(

ھی سنووری   هنگن ک کده ھاوڕاو یه  وه ر ئه سه وتوون، له ستمان که کوردستان ده
دا  لره. ڕوات موس ده شاری به رمی کوردستانی باشوور  ئاوای ھهڕۆژباشووری 

روو، تاکو کوردستانی   ینه خه ک راوبۆچوون ده کۆمه  انهڕاستیو  لماندنی ئه بۆ سه
 ین دیار بخه  وه مرۆڤه و خاک  ڕووی  لهبوونی شاری موس.(  

رزانی، شاری موس شارکی  ولود مه ر دشاد مه کانی نووسه ی بۆچوونه گوره به   
ی  و مرۆڤانه ری ناوبراو ئه نووسه  ، چونکه باشووری کوردستانه ر به  و سه  کوردی

خاکی   شک له به  یش به-کورد و، خاکی موس  به  ژین دا ده- ناو شاری موس له  که
  .زانت کوردستان ده

    
زای موس  قه  ب کردن له ره عه به( ژر ناوی له اوتارکد له رزانی،  ولود مه دشاد مه  
ی  نامه فته ی ھه)84(  ی ژماره)19-18(کانی  ڕه الپه  له  دا، که)می شی دووه به -

: ، نووسیوتی وه ته دا بوکراونه)14.8.2008(  وتی ڕکه، ممه کشه یه ڕۆژیبارزان، 
 دوای له ک  الماری یه ر په هب  وته تی میدیا، کوردستان که وه ده ڕووخانی دوای له (

 –کدۆنی، ساسان، رۆم  ر مه نده سکه خمینی، ئه رانی ئه شکرکشی داگیرکه کی له یه
قاجاری،  –فشاری  ئه –وی  فه مالیک، سه غۆل، مه بی ئیسالمی، مه نتی، عاره بزه

تی  سه دهجیاجیاکاندا   مه رده سه  م له به. ی ئراق هتی تاز وه و ده عوسمانی، ئینگلیز
وا  ئه. کی کورتیش بوو بت یه رچی بۆ ماوه گه کوردستان ئه  کوردی له

   ). یان کردووه-تی شاری موس وایه رمانه فه
و  ، کوردبوون  ی پکردووه رزانی ئاماژه ولود مه ر دشاد مه نووسه  ی که وه ئه  

ی ناوبراو شاری ر نووسه ی وه ر ئه به لهنت،  گه کوردستانی بوونی شاری موس ده
باسی   ناو سنووری کوردستان، کاتک که  وته که ده  زانت که شارک ده موس به 

رچی  گه کوردستان ئه  تی کوردی له سه جیاجیاکاندا ده  مه رده سه  له(  کات که ده  وه ئه
 ). یان کردووه-تی شاری موس وایه رمانه وا فه ئه. کی کورتیش بوو بت یه بۆ ماوه
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شه  ر بۆیه نت، ھه شکی کوردستان داده به  ناوبراو شاری موس به  واته هک
    .  باسیکردووه  یه مشوه به
  
زای موس  قه  ب کردن له ره عه به( ژر ناوی له وتارکدا له رزانی،  ولود مه دشاد مه  
ی  مهنا فته ی ھه)86(  ی ژماره)19- 18(کانی  ڕه الپه  له  دا، که)م شی چواره به -

: ، نووسیوتی وه ته دا بوکراونه)28.9.2008(  وتی ڕکه، ممه کشه یه ڕۆژیبارزان، 
شاری موس  و گشتی  کوردستان به  کان له به عاره  جکردنی خه تی نیشته سیاسه(

  ).ستیپکرد ده  وه ه)تاب ری کوڕی خه عومه(ن  هالی لهت  تایبه به
و کوردستانی  ، کوردبوون  رزانی باسیکردووه د مهولو ر دشاد مه نووسه  ی که وه ئه  

بکردنی  عاره  کاتی باسکردنی به ر له نووسه  خات، چونکه رده بوونی شاری موس ده
وه،  کانه موسمانه  رکرده و سه لیفه ن خه الیه کانی کوردستان له خاکی کورد و شاره

کی  ی وه- ناوی شاری موسهکوردستان بردوو    ر به سهکو شار  .  
   

زای موس  قه  ب کردن له ره عه به( ژر ناوی له وتارکدا له رزانی،  ولود مه دشاد مه  
ی  نامه فته ی ھه)86(  ی ژماره)19- 18(کانی  ڕه الپه  له  دا، که)م شی چواره به -

: ، نووسیوتی وه ته دا بوکراونه)28.9.2008(  وتی ڕکه، ممه کشه یه ڕۆژیبارزان، 
 و وکردن پناو پته له  که ناوچه  له  وره ک ھزکی گه تی عوسمانی وه وه ده(

 و کان  کوردییه  نی میرنشینهڕوخاندو   مبۆڵ سته ئه  ند له به تی مه سه ھزکردنی ده به
تدا  وه نو کارگی ده کوردستان، ریفۆرمکی له  کان له به عاره  جکردنی خه نیشته
شاری موس  و گشتی  کوردستان به  تی کوردی له سه ا دهئاکامد  له. جکرد جبه

ی  دورگه و  زیره جهبی شام،  کانی بیابانی عاره ره کۆچه  و خهڕوخاندت  تایبه به
تی  سه شاری موس ده  بینرێ که ده  یه مشوه به. جکرد دا نیشته- موس  بی له عاره

خی جارانی خۆی دن  بایه  او واز لهک هد نوی و که و کارگی کوردستانییه   ڕامیاری
م  ی بیسته ده سه  تی ئراقی له وه ھا ده روه ھه. بی بیابان کانی عاره کییه خه  بۆ ھزه

کوردستانی باشوور   کانی له به عاره  جکردنی خه ی نیشته ترین پرۆسه وره گه
  ). ت پراکتیک کرد تایبه شاری موس به و گشتی  به
،  ی پکردووه رزانی ئاماژه ولود مه ر دشاد مه دا نووسه وه ره سه له   ی که وه ئه  

ک  الیه ناوبراو له   خشت، چونکه به و کوردستانی بوونی شاری موس ده کوردبوون 
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و  کان  کوردییه  ناوبردنی میرنشینه پناو له کان له عوسمانییه  کات که ده  وه باسی ئه
ت،  تایبه و شاری موس به گشتی  کوردستان به  هتی کوردی ل سه الوازکردنی ده

  وه کی تریشه الیه ژر ناوی ریفۆرمدا، له فت و فک له  ر شوه به  نایان بردۆته په
ناو شاری  کات له و کارگی کوردستانی ده   ڕامیاریتی  سه ستدانی ده ده باسی له 

ی به - ر شاری موس نووسهوت  که رده ر دوو باردا بۆمان ده ھه له   موس، که
ر له  ھه  کات که ده  وه ش باسی ئه مانه ڕای ئه ره سه.  شارکی کوردستانی داناوه 
دارانی  سه ن ده الیه شاری موس له   وه مه ی بیسته ده تای سه ره سه  رستی  پهز گه ڕهت

و گۆڕینی  بکردن  عاره  ی به و شاوی شۆڤینیستانه ، تووشی پرۆسه وه بی ئراقه عاره
دا به  وه، که یی بۆته وه ته باری دیمۆگرافیای نه و  نڕاگوزراوکورد   ملیانه زۆره تیای

ڵ  ر خاکی کورد و سامانی کوردستانیان بۆ ھه سه  ته ریان ھناوه بی داگیرکه عاره
  . رشتوون

  
کورد ی ز گه ڕهپاکتاوکردنی (رتووکی  ی په)36(  ڕه الپه  حمان، له بدوله رمان عه فه  
کوردستانی  ی ڕۆژنامهی )2689(  ژماره  ستنی به پشتبه  و،  به)کوردستانی ئراقدا  له

ی چل  ماوه  له: (دا، نووسیوتی)20.2.2002( وتی ڕکه،  ممه چوارشه ڕۆژینوێ، 
   ڕکخراوهو   رم تی ھه زگاکانی حکومه ی ده نده زه پی مه و به ڕابردووداسای 
کانی موس،  ناوچه  زار مرۆڤی کورد له ت ھه وت سه حه) 700(  کان، زیاتر له مرۆییه

  ).رکراون ی باب و باپیرانیان ده جگه له   و دیاله رکوک  که
و کوردستانی  حمان نووسیوتی، کوردبوون  بدوله رمان عه ر فه نووسه  ی که وه ئه  

و  ر شون  ھه له  نت، چونکه یه گه ده  و دیاله رکوک  ر س شاری موس، که بوونی ھه
  بی ھاورده جکردنی عاره کاتدا نیشته مان ھه  لهکورد و  ی وه ڕاگواستنهکدا  یه ناوچه

و  و کوردستانتیی ئه  ن بۆ کوردتیی گه ترین به وره ب ھیچ گومانک گه  وه بت، ئه ھه
یان شارک ک  یه ناوچه  ب کورد له شۆڤینیستانی عاره ی وه ر ئه به لهرو شونانه،  ڤه ده

ر خاکی  سه م کوردیان له رده کو ھه بی بن، به ی عاره شار و ناوچه  راناگوزن که
کانی کوردستانیان  سنوورییه  بکردنی ناوچه عاره وی به و، ھه رکردووه کوردستان ده

  . بی ئراق نزیک سنووری خاکی عاره  ونه که ده  که  داوه
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دا )14-3(کانی  ڕه الپه  له  ی که کیه و پشه ی ئه)7(  ڕه الپه  رکوکی، له که ست ربه سه  
م تا  ی کانوونی دووه1ی  رکوک ماوه ری که ڤه کارگیی ده ڕاپۆرتی(رتووکی  بۆ په

دا، 7.11.1918 وتی ڕکه  له: (ت دا نووسیوتی، ده)1919می  که ی کانوونی یه31
ی ""لی ئیحسان پاشا عه"ریق  هف ئینگلیز وی "مارشاڵ"ڕاڵ  نه نوان ژه له  وتنک ڕککه

لی ئیحسان پاشا خۆی  ، عهڕۆژ) 10(پاش  له  که هوتن ڕککهپی  به . عوسمانیدا مۆرکرا
رمی باشووری کوردستان  فه جھشت و به یان به)موس(ی شاری  و سوپاکه 

کانی  جکردنی مادده ک جبه وه  هوتن ڕککهم  ئه. شکری عوسمانی له  له  وه پاککرایه
  ). سی مۆدرۆس بوو گربهئا
رکوکی، شاری موس شارکی  که ست ربه سهر  کانی نووسه ی بۆچوونه گوره به   

رچوونی  ده کات به ده  وه ناوبراو باسی ئه  ، چونکه باشووری کوردستانه ر به  سه
شکری  له  واوی باشووری کوردستان له ناو شاری موس، ته سوپای عوسمانی له

و  شکی خاکی کوردستان  به  و شاری موس به ئه  واته ، که وه عوسمانی پاککرایه
  . باسیکردووه  یه مشوه به  نت، بۆیه شارکی کوردی داده

  
مباحث (رتووکی  ی په)31(  ڕه الپه  ر لھۆنی ، له عومه بدول عهد  مه دکتۆر محه  

گری ناوی  ھه  یه ک ھه زایه شاری موس قه  له: (دا، نووسیوتی)کوردیة فیلیة
.  یه کی درژی ھه مژوویه  که  وه ڕته گه ی کورد ده میدییه و بۆ خی حه یه مدانییه حه

و  سعودی ن مه الیه تا له  ره سه  م ناوه ، ئه رگیراوه وه)  دییه ئامه(  له  میدییه ناوی حه
  مدانییه ی حهزا قه. بۆ ماد  وه ڕته گه ده  و ناوه ، ئه ری ھاتووه عومه زلول فهدواتریش 

  ). بووه) باخدیدا(  مدانییه ی حه که کۆنه  ناوه  ، که ی کوردییه- پارزگای موس    ر به سه
بۆچوونی   دا نووسیوتی، به وه ره سه لھۆنی له  بدول عهد  مه دکتۆر محه  ی که وه ئه  
 ناوبراو  نت، چونکه یه گه و کوردستانی بوونی شاری موس ده و کوردبوون  ئه
بات، مادام موس  کی کوردی ناوده خاک و پارزگایه  واوی پارزگای موس به ته

  .  باشووری کوردستانیشه    ر به سهکی  پارزگایه  واته کی کوردی بت، که پارزگایه
  
-1922فید  حمودی حه شخ مه( رتووکی ی په)32(  ڕه الپه  مین، له دئه مه ئومد حه  

کانی  ناوچه  تی کردنی ئینگلیز له دژایه ڕۆژدوای  له  ژڕۆ: (دا، نووسیوتی)1925
-1919(کانی  ساه له  تی که تایبه  کانی سلمانی به ناوچه  و له گشتی  کوردستان به
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کان بۆ  حمود، کورده ی شخ مه وه پاش دوورخستنه ر له دا، ھه)1921-1922
م  ر له ی ئینگلیز، ھه وه هگژاچوون کارابوون، بۆ به  و بووچان له ستان  وه ساتکیش نه

الماری  و په شکری تورک دت  له  گوایه  وه نگوباسک بوبوویه شدا ده کاته
  ).گرت دا ده-ر پارزگای موس سه ست به و ده دات  کوردستان ده

ۆ   کات شکری تورک ده مین باسی ھاتنی له دئه مه ر ئومد حه نووسه  کاتک که   ب
  وت پارزگای موس داگیربکات، ھیچ گومانک نامنت که هی ده  و گوایه کوردستان 

شکی باشووری کوردستانی  خاکی کورد و به به  ناوبراو پارزگای موس به
  .کات باسی ده  یه مشوه به  زانت، بۆیه ده
  
کوردستان (رتووکی  ی په)13(  ڕه الپه  روتی، له عدی عوسمان ھه دکتۆر سه  

دا )م1851- 1514یة في تطور سیاسة الھیمنة في کوردستان واالمپراتوریة العثمان
  غدا بووه کی دانیشتووی به ریتانییه به  ، کهڕیچکلۆدیس جمس   ڕیده گه: (نووسیوتی

شتکی بۆ کوردستان  دا گه)1820( سای  لهدا، )1821-1808(سانی  نوان له 
ندین شاری  چه و  موس رکوک، قز، که ، سه کانی سلمانی، سنه ردانی شاره کردو سه

حدیث االقامة في ( ژر ناوی لهرتووککی  یدا په شته م گه ر ئه سه ، دواتر له تری کردوه
  ).دا نووسی)کوردستان ونینوی القدیمة

وت  که رده رووتی بۆمان ده ی عوسمان ھهعد کانی دکتۆر سه ی بۆچوونه گوره به   
شکن  ناوی بردوون، به دا وه ره سه له   کانی تر که شاره و  موسناوبراو شاری   که
  . کوردستان کورد ونیشتمانی  و خاک  له 
   

له رتووکی ناوبراو  ی په)58(  ڕه الپه  روتی، له عدی عوسمان ھه دکتۆر سه  
ستی  ژرده ی کوردستان له وره گه  ره شی ھه به(: دا نووسیوتی وه ره سه 

  یشته گه دا ده)1516سای (دا  مه رده و سه یان له هک ته سه ده  کاندا بوو، که عوسمانییه
د،  عره دلیس، سه ، ماردین، به)کر دیاربه(د  ئامه:  وه ی خواره  کوردییانه قه شار وو  ئه
تاخ، ئامدی،  ، ھه چک، نسبین، ئورفه نگال، بیره نی، شه رغه ولر، ئه رکوک، ھه که

،  تیه ، مهمیافارقیننکف،  سه لو، حهگیل، خزان، پا ی بۆتان، ئه زیره ورم، جه
   ).و موس  رپوت رموک، خه ریک، چه نی، خۆشاب، سیڤه ھسه به
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ر به  و سه  شارکی کوردی روتی، شاری موس به  عدی عوسمان ھه دکتۆر سه  
  و شاره ناوی ئه  دکتۆری ناوبراو له  زانت، چونکه باشووری کوردستان ده 

،  کاندا بووه ستی عوسمانییه رده به دا له ی شازده ده تای سه ره سه له   ی که کوردییانه
یشی بردووه- ناوی شاری موس  .  

  
له رتووکی ناوبراو  ی په)90(  ڕه الپه  روتی، له عدی عوسمان ھه دکتۆر سه  

تی  وه ر ده سه  کوردستان خرایه  کاتک که  یه مشوه به: (نووسیوتی دا وه ره سه 
کر،  رزڕۆم، وان، دیاربه ئه:  بریتیبوون له  ھات که ت پکده نج ویالیهپ  عوسمانی، له

زوور شاره و  موس .(  
و  کات، کوردستانتیی  روتی باسی ده عدی عوسمان ھه دکتۆر سه  ی که وه ئه  

تیی شاری موسویالیه ر به  کانی تری سه واوی شاره و ته  کورد  تی موس
شک  کو به وه  ی کردووه- تی موس اوبراو باسی ویالیهدکتۆری ن  نت، چونکه یه گه ده
ی  ده تای سه ره سه له   کوردستان بووه    ر به سه  و نیشتمانی کورد که خاک   له

  . مدا ھه شانده
   

کان  ریتانییه ب به کورد عاره(رتووکی  رگی په شتی وه رده دکتۆر یاسین سه  
-1919کانی باشووری کوردستان  هوداوڕوڕ  مه کانی کاپتن الین له رییه وه بیره

نیا  ست ته رده ی به رتووکه م په ئه: (دا نووسیوتی)16-15(  کانی ڕه الپه  دا، له)1929
کانی  هڕووداوسای   ده  ت به باره سه  که  یه که رتووکه شی په وت به رگدراوی حه وه

ری  و پشکنه   ریڕامیاری  فسه ک ئه و تیدا کاپتن الین وه  باشووری کوردستانه
  . سوڕاوه ولر و سلمانی ھه پارزگاکانی موس، ھه  له رتی به ڕوه به
  وت که که رده شتی بۆمان ده رده کانی دکتۆر یاسین سه بۆچوونه ی گوره به   

 کانی شاره  لهند شارک  چه سلمانی به ولر و ھهکانی موس،  دکتۆری ناوبراو، شاره
باشووری کوردستاندا ناوی  باسی  لهناوبراو   نت، چونکه دادهباشووری کوردستان 

  .ناوبردوون  و وته   ر به سهشکی  کو به ی وه و شارانه ئه
  
العراق والمسألة الکوردیة (رتووکی  ی په)37(  ڕه الپه  واد، له عد ناجی جه دکتۆر سه  

یی خۆ ربه سهاواتی ر بوو بۆ ئ ھانده  ھۆکارکی تر که: (دا نووسیوتی)1958-1970
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  ی که یمانه و په ، ئه)می جیھان که نگی یه جه(نگ  کۆتایی جه دوای له کان  کورده
 تی ویالیه  لهکان  کورده  ت به ندکی تایبه به بۆ دابینکردنی مه  ریتانیا دابووی به

  گرته ی زۆری کوردستانی ئراقی ده زۆربه  رمی پشووی عوسمانی، که موسی ھه
  ).خۆی

واد، شاری موس شارکی  عد ناجی جه ر دکتۆر سه کانی نووسه قسه ی گوره به  
کو  کان وه ریتانییه به  ی که نده به و مه ئه ک الیه له   ، چونکه کوردستانییه و  کوردی

 کی الیه لهکراو،  تی موس دروست ده ویالیه واوی  ته یان دابوو، لهکورد به نک  به
له   که(بات  کان ناو ده رمکی عوسمانییه ھه  ش به  که ته ویالیهر  نووسه  وه تریشه

، ) کان داگیریان کردووه دا عوسمانییه)1516( سای  له کوردییه ورمکی  ھه داڕاستی 
.  بووه نه  وه ئراقه و ب  عاره  بهکی  یهندی پوهھیچ   رمه و ھه ی خۆی ئه ر قسه سه ر له ھه
  ی تی موس زۆربه نت که ویالیه دا ده وه اجی دان بهعد ن ھا دکتۆر سه روه ھه

کوردستانی ئراق   وه، واته گرته کوردستانی ئراق یان باشووری کوردستان ده
 ی گوره به شاری موس   واته که.  تره وره ش گه وه له  )باشووری کوردستان(

  . کوردستان  وته که ده کوردییه وعد شارکی  دکتۆر سه ی که ستنیشان کردنه ده
  
  رانی کوردستان، له دهنج ڕهی  ه تی کۆمه رکردایه ندامی سه الل، ئه ئیبراھیم جه  

یلول بنیاتنان  و شۆڕشی ئه کوردستان  خوارووی(رتووکی  ی په)10- 9(  کانی ڕه الپه
کان به  کوردییه  و میرنشینه ت  حکومه: (دا نووسیوتی)1975- 1961کاندن  ته و ھه

وایی  رمانه فه) د: (بوون  مجۆره ناوچوونیان به و سای له زراندنیان  امهپی سای د 
وا بوون تاکو سای  رمانه فه  وه ی زایینیه)1155(سای   له  لوڕی بچووک که

ڵ  گه و له وا بوون  رمانه ساڵ فه) 685(ی  نزیکه  ی زایینی واته)1840(
تدارترین  سه و ده رخ بوون  ھاوچه کی زوتر یه یوبیدا بۆ ماوه وایانی ئه رمانه فه
ی )1802(سای   له  بووه) ۆ خان ھه(ی کوڕی )د خان حمه خان ئه(وایان  رمانه فه

  له  بریتی بووه  ودا بووه وایی ئه رمانه ژر فه له  ی که که نی وته وشه زایینیداو که
زوور  ولر، شاره هرکوک، ھ ، که غدا، موس به:  واته(تاکو زاخۆ   غدا وه شاری به

سنووری ئستای ئرانیشدا،   تاکو زاخۆ، له  موو ئامدی و ھه)سلمانی ئستا(
تاکو   وه و سابغیشه ورم   له  دان مه و ھه تاکو کرماشان   وه و سنه ریوان  مه

  ). ڕوس ند و گه ھاوه رد و نه بووجه
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کانی تر  موو شاره و ھه  الل، شاری موس ی ئیبراھیم جه و نووسینه ی ئه گوره به   
  له  شک بوینه مدا به ھه ی نۆزده ده تای سه ره سه ، له  دا ناویان ھاتووه وه ره سه له   که

تکی کوردی  سه لوڕی بچووک ده  که  ئاشکراشه. وی لوڕی بچووک مه ه خاکی قه
  واته که ، شکی گرنگیی خاکی کوردستانه و لوڕستانیش به  کانیش کوردن و لوڕه بووه

کی دانه کانی تریش به و شاره  موساوی خاکی کوردستان بووینه شر واش  و ھه ب
      .  منن ده
    
یاداشت (رتووکی  می په که شی یه می به رگی دووه ی به)98(  ڕه الپه  حلمی، له فیق ڕه  

کانی داوا  کک له یه: (دا نووسیوتی)حمود کانی شخ مه شۆڕشه و  ئراقکوردستانی 
 ڕواندزیش بۆ -میر ھاتنی ئۆزده. ب تی موس ئه ی ویالیه وه ندنه مال سه فا که مسته

  واته(و  نادۆڵ، ئه ئه  یۆنان له و  تورکڕی  درژایی شه و به سته به م مه ر ئه به له
  ).بوو  م بیره ی ئه وه ریکی بوکردنه دا خه)موس(کوردستانی   له) میر ئۆزده

وه حمودی نه ری شخ مه ر و یاوه وسهنو  ی که وه ئه   ڕی  مر نووسیوتی، بیروبا
شکی کوردستان  به  ویش موس به ئه  خات که رده ری ناوبراومان بۆ ده نووسه

  . دا-کوردستانی موس  له: ت ده  نت، کاتک که داده
  
دا، )ت هس ر ده رانبه دۆڕاندنی خاک به(می وتاری  که شی یه به  لی، له د شاکه مجه ئه  
ی  ممه کشه یه ڕۆژی، )بارزان( ی ڕۆژنامهی )115(  ی ژماره)17(  ڕه الپه  له  که

کوردستانتیی شاری موس   ت به باره ، سه وه ته دا بوکراوه)17.5.2009( وتی ڕکه
و تا  تی  شایه ڕژمیمی  رده سه و چ له  مه و ده ئوستانی موس، چ ئه: (نووسیوتی

کانی  ن خه الیه چ له   وه ن کورد خۆیه الیه می ئراقیش، چ له  که یه می کۆماری رده سه
خ . زانی خاکی خۆی ده  نراو کورد به کوردستان داده  شک له به  ، به وه شه دیکه ش
کاتک کوردستان   ، که کردووه وه ی به ھری، زۆر جاران ئاماژه یدوی نه عوبه

 ده ئازادبوو، ورم ،تهدوو   بنه و موسخی نه وه به. ختی کوردستان پھری،  دا ش
ھی  و به  رداری بووه ستبه و ده ستی ل شۆردووه مۆ کورد ده ئه  ی، که و موسه ئه

شکی  به  و به ، ئه ی کورستانه کراوه شکی جیانه شدا بهڕاستی  و له خۆی نازانت 
  ). گرنگیی کوردستانی زانیوه
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و کوردستانتیی  ، کوردبوون  ی پکردووه لی ئاماژه د شاکه مجه ر ئه ی نووسه وه ئه  
و پارزگای موس   موس   پی وایهناوبراو  ی وه ر ئه به لهنت،  یه گه شاری موس ده

له   وه ه)1920(ری سای  ئۆکتۆبه  تی ئراق له وه زراندنی ده می دامه رده سه ر له  ھه
لیانه ش لکاندنی زۆرهسراو، دواتری غدا و به تی به ر دوو ویالیه ھه  تی  ی ویالیه م

می  رده سه ھا له  روه دا، ھه)16.12.1925( وتی ڕکه  له  وه ته وه و ده موس به
ن  الیه دا، له )1958(سای   کۆماریش له ڕژمیزراندنی  تای دامه ره و سه تی  پاشایه

کی باشووری  یه شک یان پارچه به  شاری موس به وه  کانی تریشه وه ته کورد و نه
  .بردرا کوردستان ناو ده

  
دا، )ت سه ر ده رانبه دۆڕاندنی خاک به(می وتاری  شی دووه به  لی، له د شاکه مجه ئه  
ی  ممه کشه یه ڕۆژی، )بارزان( ی ڕۆژنامهی )116(  ی ژماره)17(  ڕه الپه  له  که

ی )797(  ڕه الپه  ستنی به پشت به ، به  و وه ته دا بوکراوه)24.5.2009( وتی ڕکه
ری کورد  ی نووسه)1988- 1958العراق في عھد قاسم، اراء و خواطر (رتووکی  په

: کوردستانتیی شاری موس نووسیوتی  ت به باره سه  تحو، که رجیس فه جه
ی زا ڕهو شا و یاسایی  وان  نامهڕۆژو  ر و مژوونووس  تحو، نووسه رجیس فه جه(

کانیشی  دوه به  به ر عاره گه ت ئه نانه ئوستانی موسدا، ته  ب له عاره ،  پی وایه،  ڕامیاری
ک  ری فورات وه وروبه و ده که  ئوستانه خوارووی  له  ی که وانه ر، ئه سه  بخرته
ھیچ  ش پویستی به  وه و ئه ن  مینه بوون، که نو گونداندا جگیر نه و له  ر ژیاون کۆچه

کانی  تیی ھۆزو خه کیه ر یه گه ، ئه دایه و بوایه و له ئهھا  روه ھه.  مشتومک نییه
شتایی  ده  موویان له ھه  مانه ئه  لبومیوت، که و جبور و ئه ربا و جحش  ڕی جه ممه شه

  مکدا، که رده سه  ھاتوون، له  وه جده و نه بی  ی عاره و باکووری دورگه  شام
و  م  شه ی شه یه ده  ت له تایبه ، به وه ن دتهم بیریا ی بیسته ده ی سه وه باوباپیرانی نه

موسدا   له ن سه ڕهبی  گیرت، عاره رچاو نه به مدا، له ی نۆزده ده می سه وته حه
ڵ  گه جبوون، ل له شاری موسیشدا نیشته خوارووی  له  نده رچه ، ھه وه ناناسرنه

  ). بووه ن نهو بوونیا بوون  ج نه دا نیشته که نو شاره شدا، له وه ئه
ی  تحو ئاماژه رجیس فه رو مژوونووسی ناوداری کورد جه ی نووسه وه ئه  

 ی وه ر ئه به لهنت،  یه گه ، کوردبون و کوردستانتیی شاری موس ده پکردووه
ی کوردی  ژماره له   متره ب زۆر که ی عاره وت ژماره که رده و بۆمان ده کنی ئه قسه به
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شام،   موویان له ن، ھه موسدا ھه  له  ی که به و عاره ھا ئه روه ھه ، شار و پارزگاکه
و خاکی کوردیان  ر ھاتوون  کو داگیرکه وه  وه به ی عاره دوورگه  جد و نیمچه نه

  !بن  که و ناوچه که  شاره نی سه ڕهک دانیشتوانی  ، نه داگیرکردووه
  
دا، )ت سه ر ده رانبه دنی خاک بهدۆڕان(می وتاری  شی سیه به  لی، له د شاکه مجه ئه  
ی  ممه کشه یه ڕۆژی، )بارزان( ی ڕۆژنامهی )117(  ی ژماره)17(  ڕه الپه  له  که

کوردستانتیی شاری موس   ت به باره ، سه وه ته دا بوکراوه)31.5.2009( وتی ڕکه
تی  نیهب کوردستا فت، ئیدی ده رانی کورد بژنه کانی سه ی قسه وه ئه: (نووسیوتی
ی  کانی دیکه داباوه  و شونه ماره شکی ئوستانی عه ، کوت، به رکوک، دیاله موس، که

سانی . زانت کوردستانیان نه  رگیز به و ھه وه  بیرخۆی بباته کوردستان له
کۆماری (ریم قاسم  بدولکه ی عه که و کۆمارییه تی  پاشایه کانی ڕژمهمانی  رده سه
کان،  کانی ئوستانه جیۆگرافییه  و سنووره واوی خاک  بوونی ته، کوردستانی)م که یه

قین،  کانی خانه باژه(  ئوستانی دیاله  شک له و به  رکوک، موس ولر، که سلمانی، ھه
سسان،  ، جه دره به(کوت (ئوستانی   شک له و به..)و  بات  بان، قزله لی، شاره نده مه
ت نا کوردیش، چ  نانه س ته بوو و که ر نه سه کی له یه کشه  ، ھیچ جۆره..)و  زیزییه  عه

کوردستان   وانه گوت ئه یانده بوو و نه نه  رانه ڤه و ده کوردستانیبوونی ئه  گومانک له
و  له. مشکیدا بت  ھا بیرکیش به ت وه نانه رموو، ته په یده خۆیشیدا نه س به و که نین 
ڵ  وه جه(مرین  کانی حه چیا یا گردۆکه  کی کورد، زنجیره دا خه مانه رده سه
پاش . نا بی داده و ئراقی عاره سنووری  نوان باشووری کوردستان   یان به)مرین حه

و  ب  ی عاره رژینی ترسه و په ، ئیدی ئه)م کۆماری دووه(عس  ی به)1963(کودتای 
کانی  ای ئوستنهگۆڕینی سیم  ستیان کرد به بۆیان لوا، ده  ر، که شکاو ھه  ئراقییانه

دیانن و عاره و کوت کوردستانن  رکوک، موس، دیاله  که رانی  م سه بوا ناکه. بان
شدا  وه ڵ ئه گه زانن، ل له نه  وه ه-و موس رکوک  ڕ که مه له  یانهڕاستیو  کورد، ئه

تی  سه و ده رانی  و خۆشگوزه وپایه پناوی پله ن له ته  چاوی خۆیان ل نووقاندووه
ک  بوات، وه  و جۆره ر کار به گه ئه. ت سه ده  به  ی خاکه وه ش گۆڕینه وه یاندا و ئهخۆ

رکوک،  کوردستانیبوونی که  وا باسک له و موسی دۆڕاند، ئه چۆن کورد کوت، دیاله 
خمور و  نگال، خورماتوو، مه بان، شه سسان، شاره ، جه دره لی، به نده قین، مه خانه

  ).شونی تریش نامنتلک  ت گه نانه ته
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واوی پارزگاکانی موس،  لی، ته د شاکه مجه ر ئه کانی نووسه ی بۆچوونه گوره به   
خاکی باشووری     ر به سهو   شاری کوردی  ماره شکی عه و به ، کوت  رکوک، دیاله که

و کوردستانتیی شار و پارزگای موس زۆرتر   کوردتیی  دا که لره. کوردستانن
ر  سه خت له ری ناوبراویش جه ب ھیچ گومانک نووسه  ، که یه تی ئمه و بابه ست  به مه

  .   وه کاته ده) شاری موس(  کوردستانییه  و شاره و کوردستانتیی ئه کوردتیی 
  
  تیکردنی کورد له دژایه(ژر ناوی  وتارکدا له موزینی، له  عید مه و سه  ژار گۆران ھه  

دیا، ژماره ی ڕۆژنامه له  دا، که)موس  وتی ڕکه،  ممه سشه ڕۆژیی )389(  می
موس   له: (ت موزینی ده عید مه ، سه وه ته دا بوکراوه)15(  ڕه ، الپه)26.5.2009(

و  یه  که ی شاره وره کی گه یه کورد پکھاته  کرت چونکه تی کورد ده دژایه  مژه له
و  زاران کورد له ھه  ن، به که تی کورد ده ن دژایهکا شۆڤینییه  به ، عاره موس کوردستانه

دوای ھاتنی لیستی  تی له  تایبه  به ر رانبه به  کورده  دژ به  م پرۆسه و ئه دابوون   شاره
  و لیسته رشتیاری ئه رپه تی کورد کرا سه ت زیاتر دژایه سه ر ده دبا بۆ سه حه

و  موس بوات   کورد له ی وه ئهبۆ ن  که ی کورد ده وره تی گه و دژایه شۆڤینین 
  ).کات سندی نه ب کورد په ده  بی که شارکی عاره  ببته  که شاره

مان بۆ )موزین عید مه سه(ر  و نووسه  نووس نامهڕۆژکانی  پشتریش بۆچوونه  
کی گرنگیی  یه و پارچه  شارکی کوردی ناوبراو شاری موس به   که  وه بۆته ڕوون

ری بدوین  سه پویست ناکات زۆرتر له  نت، بۆیه داده باشووری کوردستان
موس کوردستان   کاتک که.  موس کوردستانه: ت دا ده وه ره سه له   ت که تایبه به

  .باشووری کوردستان  له  شکیشه دنیاییش شارکی کوردییه و، به  بت، به
  
رستی  ژادپه نه  تی موس نه ییهکوردستان(ژر ناوی  وتارکیدا له  نادر قادر، له  کاوه  

 ڕۆژیی )364(  میدیا، ژماره ی ڕۆژنامهی )5(  ڕه الپه  له  دا، که) وه شنابته بی ره عاره
  دا بهڕاستی له : (، نووسیوتی وه ته دا بوکراوه)18.11.2008( وتی ڕکه،  ممه سشه
ڵ ھاتنی  گه هی کۆچی ل)18(سای   )موس(کوردستانییه   و شاره بکردنی ئه عاره

) دانیشتوانی موس(ی  وکات زۆرینه ئه  ستی پکرد، که بی ئیسالمی ده شکری عاره له
تا  ره سه. تیایدا ژیاون  که و جووله ئاشووری، کلدانی   ندک له وجا ھه و ئه کورد بووه

وجا  بۆ موس، ئه) میسلیا(  و له کردووه  که بکردنی ناوی شاره عاره  به  ستیان به ده
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  له  و شاره ی ئه زۆرینه. ئاوای موسڕۆژری  ب بۆ به عاره  وه م ره که ھنانی یه به
    ر به سهر  کاتی خۆشی موس ھه. ر وبه مه د ساڵ له کو سسه تاوه  وه ته کورد ماوه

دارانی عوسمانی زۆربه سه می ده رده سه و له  کانی کوردستان بووه ناوچه خت  ی وه ت
شی  به  تی موس که ختی ویالیه پایته  و پاشان کرایه کر بووه ی دیاربهت ویالیه    ر به سه
پی  و به  کوردستانیه  و شاره  ئه به.  وه گرته زۆری باشووری کوردستان ده  ره ھه
  و، ئستاش له  ری جوگرافیای کوردستانه ده  ڕژهکان د مژووییه  نامه گه موو به ھه

  ). کوردهزای  زا نۆ قه قه  کۆی یازده
ی  که ناونیشانی وتاره ر به ھه  نادر قادر، که  ی بۆچوونی کاوه گوره به   
  وه بوه شکی جیانه و به  شارکی کوردی ناوبراو شاری موس به   وت، که که رده ده
  ر له شاری موس ھه   پی وایهو  نت و، دواتر ئه خاکی باشوری کوردستان داده  له

ڵ  گه ر له م ھه خاکی کوردستان، به  له  شک بووه و به ردنشین شارکی کو  وه کۆنه
ری  ڤه بکردنی ده عاره  وی به ، ھه وه ی کۆچییه)18(سای   ھاتنی میلیشای ئیسالم له

  . کو مرۆڤیش دراوه وه  که و دانیشتوانی کوردی شاره کو خاک  موس وه
  
دا له  ھاباد کوردی، له مه     له  دا، که)و باسک  د و موسکور(ژر ناوی  وتارکی

 وتی ڕکه،  ممه سشه ڕۆژی ،)386(  میدیا، ژماره ی ڕۆژنامهی )8(  ڕه الپه
رانی کورد  ی سه وانه پچه  من به  دیاره: (، نووسیوتی وه ته دا بوکراوه)5.5.2008(

  نده وه تداری باشووری کوردستان، بایی ئه سه ر دوو پارتی ده کانی ھه رپرسه و به
  ). م شارکی کوردستانی ناو ببه  موس به  که  یه تیم تدا ھه ئازایه

کانی  شاره  له  ککه ھاباد کوردی، شاری موس یه ر مه ی بۆچوونی نووسه گوره به   
و  له  ھاباد کوردی، جگه مه. خاکی کورد و باشووری کوردستان  له  شکه کورد و به

نیشتمانی   شک له به  ، شاری موسی به  ڕاشکاوانها زۆر نووسینی تریشد  له  نووسینه
وه  شک له یی کورد و به وه ته نه   . خاکی باشووری کوردستان دانا
  

دۆزی کورد (رتووکی  ی په)107- 104(  کانی ڕه الپه  جویس بلۆ، له. پرۆفیسۆر د  
  له  ان کهک یاداشتی کورده: (نووسیوتی دا،)و سۆسیۆلۆجی کی مژوویی  یه وه لکۆینه

  ش به ی کوردستان پشکه رباره ی گفتوگۆ ده ک بناغه دا وه)24.4.1963(مژووی 
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و   ولر، قارس رکوک، ھه سلمانی، که  له  کوردستان بریتییه.  تی ئراق کراوه وه ده
  ).ی دانیشتوانیان کوردن زۆربه  که  دیاله و  موسکانی  ناوچه

تی  رکردایه ، یاداشتی سه ی پکردووه ئاماژه جویس بلۆ. پرۆفیسۆر د  ی که هو ئه
وکاتی شار  ئه  وه دنیاییه  به  ، که و پارتی دیموکراتی کوردستانه شۆڕشی کوردستان 
زگای موسکی کوردی  یان به-و پارک له به  و به  شارباشووری کوردستان   ش

کات پارزگای موس  دهوکاتی کوردستان داوا  تی ئه رکردایه سه   شه ر بۆیه ، ھه زانیوه
  .ر باشووری کوردستان سه  وه ڕته کی کوردستان بگه یه کو پارچه واوی وه ته به 
  

رتووکی  کی په ی پشه)5- 4(کانی   ڕه الپه  مانتار، له رله په یبدول عهت  نعمه
موو  ھه  پویسته: (، نووسیوتی)کی تر یه وه خوندنه و  سڤرهی  کانی کۆنگره قه ده(

ک ئه ندهخوته  رتووکه م په وارنو  و سیاسی  ندین گرنگیی یاسایی  ر چه به له  وه بخو
تی  ویالیه(خات باشووری کوردستان  رده ده  وه ئه  که - : تی یه و کۆمه مژوویی 

راق یه گه له) موستی عوسمانی  سه ده  له  ی که وکاته ئه  بووه نه  ک پارچه ڵ ئ
  ). وه ته جیاکراوه

واوی خاکی  و کوردستانتیی ته نووسیوتی کوردتیی  بدول عهت  ی نعمه وه هئ
و  ر باشووری کوردستان  ک نووسه الیه له  ی وه ر ئه به لهنت،  یه گه تی موس ده ویالیه
  واته کیش بن که یه  نت، که ک نیشتمان داده و یه ک خاک  یه تی موس به  ویالیه

و باسی  ئه  وه کی تریشه الیه و کوردستانین، له  ی کوردیکانیان شار واوی شاره ته
شکی  ئراق، مادامیش به  له  بووه شک نه رگیز به تی موس ھه ویالیه  کات که ده  وه ئه
ختی  ت پایته تایبه و به کانی  شاره  رگیزیش ناکرت شارک له بووبت ھه و نه ئه

  . ئراق  شک بت له به  که ته ویالیه
  
، )کی تر یه وه خوندنه و  سڤرهی  کانی کۆنگره قه ده(رتووکی  ی په)40(   ڕه الپه  له

  له  بریتی بووه  ، که ت بووه ئاستی ئیاله کو له ت به ک ویالیه کوردستان نه: ( ھاتووه
رۆکی  مزینی بۆ سه بدولقادری شه ی شخ عه پی دوانامه ت، به  پنج ویالیه

رپوت، وان  تلیس، خه د، به کانی ئامه ناوچه: (له  ریتی بووهکۆمیسیۆنی بای ئاشتی، ب
 وان ھه زیره کانی جه رچی ناوچه ھه). و موسی دیجله  ، بۆتان، نو فوڕات  ر دوو ز

  ).  ژمار بووه ر کورد ھه سه ر له و ھه ژمار کراوه میزۆپۆتامیا ھه  غدا به تا به
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دا  وه ره سه رتووکی ناوبراو له  هپ  مزینی له بدولقادری شه شخ عه  ی که وه ئه
واوی  ته تی موس به  و کوردستانتیی بوونی شار و ویالیه نووسیوتی، کوردتیی 

کی  یه پارچه  تی موس به واوی ویالیه ته  مزینی شخی شه  خات، چونکه رده ده
  .نت کوردستان داده

  
  ونی، له لی عه عه د مه ناوبانگی کورد محه ونی، کچی مژوونووسی به عه  دوریه

شی  به: (دا نووسیوتی)عرب وأکراد خصام أم وئام(رتووکی  ی په)12(  ڕه الپه
کو  تاوه 1920می جیھانی  که نگی یه ، قۆناغی نوان دوای جه رتووکه م په می ئه سیه
 ر س ھه له  وه تی ئراقه وه زراندنی ده دامه  له  واته.  وه گرته ده 1991نداو  نگی که جه

) غدا سراو به کانی به ته ویالیه(دوانیان   تی عوسمانی، که سه کانی ژر ده ته ویالیه
کوردستانی   کاته ده  کوردی بوو که) تی موس ویالیه(میشیان  سیه و بوون بی  عاره

  ).ئراق یان باشووری کوردستان
تکی  ویالیه  هتی موس ب ونی، ویالیه عه  نووس دوریه نامهڕۆژ ر و نووسه  کاتک که

 شاری به موس  تی ویالیه    ر به سهکانی  واوی شاره ته  واته بات، که کوردی ناوده
  . کوردستانن باشووری ر به  سه و  کوردیش، شاری  که ته ندی ویالیه به موسی مه

  
عرب وأکراد خصام أم (رتووکی  ی په)25- 24(  کانی ڕه الپه  ونی، له عه  دوریه

  که  وه یهڕاستی  لهی دووربین  وه ب ئه توانین بین به ده: (وتیدا نووسی)وئام
ی سنووری  وه ره جیاکه  چیاکانی ئارارات که  زنجیره له  وه باکووره  کوردستان له

ن  رمه ئه و فارس  کورد وتورکیا، سنووری نیشتمانی  رمینیا و ئهسیاسی ئران، 
ی نوان ئراقی  وه ره ی جیاکه)سوور کوه(مرین  و چیاکانی حه ره به  وه بته ده درژ
و نوان کوردستانی ئراق یان باشووری )سرا به غدا و بهکانی  ته ویالیه(بی  عاره

  ).  وه باشووره الی له) تی موسی عوسمانی ویالیه(کوردستان 
ونی بۆ  عه  نووس دوریه نامهڕۆژر و  نووسه  ی که یه و پناسه ی ئه گوره به 

ب ھیچ گومانک شاری موس شارکی  تی، به ی کوردستان کردوویهسنووری خاک
کانی  ته ویالیه  ناوبراو ئراقی به  ، چونکه باشووری کوردستانه ر به  و سه  کوردی

و، خاکی ئراق  تی موس داناوه ویالیه  باشووری کوردستانی به  سرا وه غدا و به به
) تی موس ویالیه(ی باشووری کوردستان خاک  ی له)سرا غدا و به کانی به ته ویالیه(
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ناو   وتبته یش که- و شاری موس جیابن   و دوو خاکه ئه  کاتک که.  وه ته جیاکردۆ
شاری موس خاکی   وه دنیاییه  به  واته تی موس، که باشووری کوردستان یان ویالیه

  .  ی سنووری باشووری کوردستان ناو چوارچوه  وته که و ده کورده 
  
دا )عرب وأکراد خصام أم وئام(رتووکی  ی په)33(   ڕه الپه  ونی، له عه  دوریه  
ولر  ھهرکوک، دھۆک،  موس، که(پنج شاری   که خشه ، نه وه کی بوکردۆته یه خشه نه
  ).  خۆ گرتووه باشووری کوردستاندا له  له) سلمانی و

 ونی لی عه د عه مه محه  ی کورد دوریهمژوونووس و  نووس نامهڕۆژ  ژنهی  وه ئه
ه یه گه ونی ده عه  ری کورد دوڕیه نووسه  ڕبوونی ژنه ، باوه  ی پکردووه ئاماژه   نت ب

ی خۆیدا  که خشه نه  له  ره نووسه  و ژنه ئه  کوردستانی بوونی شاری موس، چونکه
و سنووری باشووری کوردستان داناوه ی له-شاری موسکۆتایی  له  که خشه نه.  ن 

        . دا دانراوه شه و به ئه
  

دا )عرب وأکراد خصام أم وئام(رتووکی  ی په)58(   ڕه الپه  ونی، له عه  دوریه
  نسا بریتیبوو له ره شی فه به) سایکس پیکۆ(ی  یماننامه په ی گوره به : (نووسیوتی

  بهند  مه وه ی ده)باشووری کوردستان(  رمی موس واته ھه  ، که)ی شین ناوچه(
  کری له تا دیاربه ھه  نه ده تی ئه ویالیه  رمی کیلیکیا که ڵ ھه گه ، له وه گرته وتی ده نه

 و  موس  یه رمه یان ھه  یه م دوو ناوچه ئه.  وه گرته ده) کوردستانی تورکیا(تورکیا 
   ).کانیان کوردن زۆری دانیشتوانه  ره ی ھه کر زۆربه دیاربه
ونی، شاری موس  عه  نووس دوریه نامهڕۆژر و  هی بۆچوونی نووس گوره به 

  رمی موس که ری ناوبراو ھه نووسه  کانی کوردی، چونکه گرنگه  شاره  له  ککه یه
شکی کوردستان  به  خاکی کورد و به  واوی به ته تی موس به  ویالیه  کاته ده

کو  و وه  وستی م ندی ویالیه به کو مه یش وه- شاری موس  واته بات، که ناوده
   ر به سهو   ، شارکی کوردی ته و ویالیه   ر به سهشکی خاکی کورد و شارکی  به

  .   باشووری کوردستانه 
  

دا )عرب وأکراد خصام أم وئام(رتووکی  ی په)77(   ڕه الپه  ونی، له عه  دوریه
ای س  ر له کان ھه ئینگلیزه  رمان خست که م ده که شی یه به  له: (نووسیوتی
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گووترا میسۆپۆتامیای  پی ده  ی که وه داگیرکردنی ئه  ستیانکرد به ده  وه ه)1914(
باشووری (روو  میسۆپۆتامیای سه کو ھاتن و ، تاوه)بی ئراقی عاره(خواروو 
. دا داگیرکرد)1919(سای   تی موسی عوسمانییان له ویالیه  واته) کوردستان

و  کانی به ته ویالیه  یان به)تی موس ویالیه(  ییهکورد  ته و ویالیه ھا چۆن ئه روه ھه سرا
 کورد وی  وه ته نه ر دوو ھهتی ئراقی  وه ی ده چوهچوار  له  وه بییه غدای عاره به

  ).ب لکاند عاره
باشووری (  تی موس واته دا بوو ویالیه)5.11.1918( وتی ڕکه  لهکان  ئینگلیزه

 سای  لهر نووسیوتی  ی نووسه وه ئهکو  ک وه یان داگیرکرد، نه)کوردستان
ونی، شاری  عه  ر دوریه نووسه  ی بۆچوونی ژنه گوره به ھا  روه ھه. دا)1919(

شاری کوردی ویالیه ر به  کانی تری سه واوی شاره و ته  موس ر به  و سه  تی موس
  به یخوارووری ناوبراو میسۆپۆتامیای  نووسه ی وه ر ئه به لهباشووری کوردستانن،  

،  باشووری کوردستان ناوبردووه  به رووی سهو میسۆپۆتامیای  بی  ئراقی عاره
سرا،  غدا و به کانی به ته روو ویالیه میسۆپۆتامیای سه  زانن که کیش ده موو الیه ھه
     .  وه گرته تی موس ده رووش ویالیه ھا میسۆپۆتامیای سه روه ھه
  
فید  ی حه)تیف له(کانی  یاداشته(رتووکی  ی په)50(  ڕه الپه  عروف، له مال نوری مه که

خ  وه دوای ئه: (دا نووسیوتی)فید حمودی حه کانی شخ مه ر شۆڕشه سه له ی ش
کانی  هڕامیاریی  ک پیاوه ته یمانی له تورک سازداو، په  ی دژ به تاکه حمود کوده مه

 ناوی  به، و سلمانی   ن ھاتنهکا ست ئینگلیزه ویلسۆن به  وه انهرووی سه  کاندا له ئینگلیزه
کاتیشدا،  مان ھه  لهو،  که ته ڕکخستنی حکومه ستیانکرد به ، ده هو  کوردستانهتی  حکومه

ئیشوکاری   یان له نجه و، په ڕشت ھری خۆیان ده ژه پیالن وئینگلیز،   ڕامیاریپیاوانی 
  ی کوردستان، له که ته حکومه  ی، که وه ھۆی ئه  بووه  مه ئه. دا رده تیش وه وه ده
ه کانی کفری، خانه ارییهو  کورده  شونه و  موسولر،  ، ھهو رکوک  که  قین، ئیشی ب

  ستیکرد به ربازی ئراق ھات ده گشتی سه حاکمیویلسۆنی . ڕوات باشی نه 
ی  وه حمود، به ی شخ مه که ته پاپشتبوون بۆ حکومه  تاندنی کوردی ئران، که ه خه ھه
  ).ک یه به یانکات  کوردستانی خواروودا دهڵ  گه له

و کوردستانی  ، کوردبوون  ی پکردووه فید ئاماژه تیفی شخ حه شخ له  ی که وه ئه
کانی موس،  ناوبراو ناوی شاره ی وه ر ئه به لهنت،  یه گه بوونی شاری موس ده
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ی  ته و حکومه    ر به سهکو شاری  و کفری وه قین  رکوک، سلمانی، خانه ولر، که ھه
  .  زرابوو بردووه مر دامه حمودی نه ن شخ مه الیه له   کوردستان، که

  
ی )3(  ی ژماره)5- 4(کانی  ڕه الپه  ، له)کوردستان المجاھدة(ری گۆڤاری  رنووسه سه

دا )حکومة جنوب کوردستان الفدرالیة(ژر ناونیشانی  دا، وتارکی له م گۆڤاره ئه
و   کان ئیسالمییه  پارته  پویسته: ( ت دهموس   ت به باره سهایدا تی  ، که وه بوکردۆته
، ئامانجی و نین لی کورد ئراقی  گه  باش بزانن که  وه کانی ئراقی ئه نائیسالمییه

گیرکراوه  مافه  که  یه وه ان ئهوای ڕهباتی  خه ری  داگیرکه  ، که وه ست بھننه ده کانیان به دا
ی نیشتمان  شی باشووری به  وه تییه و دوژمنایه  م سته  ڕگای  و له  ئاوا وایلکردنڕۆژ

. لکاند  وه ئراقه  به )1916(سای  یی سایکس پیکۆ یماننامه په  پی ی به کوردستان
تی  وه ده  ڕامیاریو   شبوونی کارگی دابه ی گوره به باشووری کوردستان 

و  ش ئه مۆکه ئه و  کاتو تی موس ئه الیهوی. برا ناوده) تی موس ویالیه(  عوسمانی به
  ولر و دھۆک، که ھهرکوک، سلمانی،  موس، که:  وه گرته ده  و پارزگایانه ناوچه

  ).ھنن شی باشووری کوردستان پکده به  وه جوگرافییه ڕووی  تکایان له
و  ، کوردبوون  ی پداوه ئاماژه) کوردستان المجاھدة(گۆڤاری   ی که وه ئه

تی  ویالیه    ر به سهکانی تری  واوی شاره و ته  کوردستانیی بوونی شاری موس
کوردستان (  دا ناوی بردوون، چونکه وه ره سه له   گۆڤاره  نت، که یه گه موس ده
کی  الیه ، له باشووری کوردستان ناوبردووه  تی موسی به ک ویالیه الیه له ) المجاھدة

  وه هک ته ندی ویالیه به ی مه-شاری موس به   که ته نی ویالیهکا واوی شاره ته  وه تریشه
  .  باشووری کوردستان ناوبردووه    ر به سهشکی  به  به  وه جوگرافییه ڕووی  له

  
، )کوردستان المجاھدة(ی گۆڤاری )17- 15(کانی  ڕه الپه  یی، له باوکی مازیار ئاکره

  مکه وه  ، که وه دا بوکردۆته)د وتوضیحر(ژر ناونیشانی  دا، وتارکی له)3(  ژماره
پناوی گرنگتی و  له: (نووسیوتی ،)فازڵ دمیرجی( ناوی  به تورکمانبۆ دکتۆرکی 

سای   بوو له وه لی کورد، ئه رکوک بۆ گه زیندوتی شاری که شونی ستراتژی و
واوی  ته و کوک ر کهشاری   رپابوو که ری به ماوه ی جه وره کی گهڕین ڕاپهدا )1991(

کرد، ڕزگارموس  شاری  له  کوردستانی جگه باشووری    ر به سهکانی  و شاره ناوچه
مابوو  ی نه نده ھه  بکات، که ڕزگار) شاری موس(  که یویست شاره ده  که هڕین ڕاپه
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وکی کی بچو یه وه ته نه مه که  ئایه.  بوایه کان نه مریکییه می ئه ر سته گه وت، ئه ویش بکه ئه
موو  ھه  له  رکوک که که ولر و ھهکو موس،  کانی وه توانت شاره ده تورکمانکو  وه

، نگی قایم کراوه کی کۆکوژو تفاقی جه و نوترین چه  قک یله ند فه چه  به  وه که الیه
   .  )بکات ڕزگار
و   یی، شاری موس شارکی کوردی ی توانینی باوکی مازیار ئاکره گوره به 
کو  باوکی مازیار ناوی شاری موسی وه  ، چونکه باشووری کوردستانه    به ر سه

ه ڕاپه له  توانراوه نه  ، که باشووری کوردستان بردووه    ر به سهو   شارکی کوردی   ڕین
  . بکرت ڕزگاردا )1991(ی سای  که زنه مه
  
دا )ي في العراقالملف النفط(رتووکی  ی په)23(  ڕه الپه  خنسی، له ڕبواردکتۆر   

 تر کیلۆمه)20(  ی به کوردستان نزیکه  کان له نیشتووه  رده ی به باره قه: (نووسیوتی
باکووری  الی له  وه بته متر ده م که رکوک، به که و قین  خانهی  ناوچه  لهنرت  داده

  لهھا  وهر ولر، موس ھه پارزگاکانی ھه  له تر کیلۆمه )8(ی  نزیکه  گاته خۆرئاوا تا ده
-6(ی  بۆ نزیکه  وه. کوردستانی سوریا تورکیا وکانی کوردستانی  وتاوییه نه  ناوچه

  ). نگال شه  له تر کیلۆمه)7
  له  شکه واوی به ته خنسی، پارزگای موس به  ڕبواری بۆچوونی دکتۆر  گوره به   

باسی   له ڕبواردکتۆر   ، چونکه باشووری کوردستانه    ر به سهخاکی کورد و 
شانی  کوردستاندا، ناوی پارزگای موسی شانبه  کان له نیشتووه  رده ی به باره قه

  .  کوردستان ناوبردووه    ر به سهکی  کو پارزگایه ولر وه پارزگای ھه
  
دا )الملف النفطي في العراق(رتووکی  ی په)26(  ڕه الپه  خنسی، له ڕبواردکتۆر   

درژایی  وت به رکه زۆر شون ده  وی له زه ڕوویر  سه وت له ڕایی نه ته: (نووسیوتی
، یان نزیک ) یاره گوڕگوڕ و گه لی، خورماتو، بابه نده مه(کوردستان   وتی له ی نه پشتنه

  ). پارزگای موس    ر به سهندک شونی  ھه  وی له زه ڕووی  له
و کوردستانتیی  کوردبوون ،  خنسی باسیکردووه ڕبواردکتۆر   ی که وه ئه  دووباره  

به   شاری موس زگای موست، چونکه یه گه واوی ده ته و پاروبراو له  ن باسی   نا
    ر به سهکی  کو پارزگایه کوردستاندا، ناوی پارزگای وه  وت له وتنی نه رکه ده

  .  کوردستان ناوبردووه
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الملف النفطي في (ووکی رت ی په)29-28(  کانی ڕه الپه  خنسی، له ڕبواردکتۆر   

وتی موس  ت به باره ، سهدا)العراق کالۆست (نگیان  دا گوبه)1890(سای   له: (نووسی
دا  که ڕاپۆرته و، له وه رزکرده رمی بۆ سوتان به فه ڕاپۆرتکی) نگیان رکیس گوبه سه

تی  مپراتۆریهواوی ئی ته وت له  ی نه کگه  که ڕاکشا  وه رنجی بۆ ئه و سه  وه ڕوونیکرده
. نووسرا  وه ندین جیۆلۆجییه ن چه الیه ند وتارک له  چه  وه دوای ئه.  یه عوسمانیدا ھه

، کۆلۆن موستیل )1893(سای   و ستال له)1892(سای   دومۆرکان له(   بۆ نموونه
  هڕاپۆرتله   ، که)دا)1899سای   و بارۆن فۆن ئاوینھایم له )1897(سای   له

  نده وه کوردستان ئه  وت له نه(  یان کردبوو که وه انیاندا باسی ئهک جیۆلۆجیه
 ی وه بۆ ئهمیدی ھاندا  بدولحه سوتان عه  وه ئه). ناکرت  نده زه و مه ره رسوڕھنه سه
تی  حکومه  ی له که ندارتییه ھنرت، خاوه رده وتی ل ده نه  ی که وییانه و زه ئه

وه  وه عوسمانییه داو، دواتریش )1890(سای   تی خۆی له ندارتی تایبه بگۆڕت بۆ خا
  ش ناوچه مه به. ناوی خۆیکرد  شکی تریشی به ند به دا چه)1899(سای   له
ناوی سوتان   کوردستان به  وتی له ی نه درژایی پشتنه کان به وتاوییه نه
سوتان گرنگییدا  پاشان.  وییانه و زه تی ئه نی تایبه خاوه  مید کراو بوو به بدولحه عه
ھۆی  به) گوڕگوڕ و موس لی، خورماتو، بابه نده مه(  وتاوییانه نه  و ناوچه به

ی  ه مه وتچی، بنه ی نه ماه بنه(   بۆ نموونهندک تیایدا،  تی ھه سه فراوانکردنی ده
  ). ی ئاوچی ماه و بنه  نه نگه خی زه  عقوبی له یه
ر  سهو   خنسی، شاری موس شارکی کوردی ارڕبوبۆچوونی دکتۆر   دیسان به  
کوردستاندا   وت له ی نه وه باسی دۆزینه  ناوبراو له  ، چونکه باشووری کوردستانه    به

  . بات کو شارکی کوردستانی ده ناوی شاری موس وه
  
الملف النفطي في (رتووکی  ی په)187- 186(  کانی ڕه الپه  خنسی، له ڕبواردکتۆر   

ی  دنی پگه وکه پناوی پته کان له الوازه  نه رکردنی الیه سه باسی چاره  ، لهاد)العراق
کانی  رمانگه واوی فه ستنی ته به  وه که یه به : (نووسیوتی کوردستانی ئراقدا،

کانی  رمانگه فه(رمی کوردستان  تی ھه حکومه    ر به سهو گازی  وت  نه  ست به یوه په
و  )و کانزاکان وت  گشتی نه رتی به ڕوه بهزگاکان، پار  روپوی جیۆلۆجی له

ژر ناونیشانی  ر له گه بت ئه و گاز، باشتر ده وت  زگای نه ده  یان به وه گردانه



1178    شاری موس  ییکوردستانتمژووی 

کی کورتی داھاتوودا  یه ماوه  توانت له ده  دا بت، که)و گاز وت  زگای گشتی نه ده(
رکوک،  ولر، که دھۆک، ھه(کانی کانی پارزگا ی لقه وه کردنه  بت له خۆی ھه ڕۆی

  ). و گاز وت  گشتی نه رتی به ڕوه به(ژر ناونیشانی  له) و موس قین  سلمانی، خانه
شانی پارزگاکانی تری کوردستان، بۆچوونی  ناوھنانی پارزگای موس شانبه  

وری باشو    ر به سهو   شارکی کوردی  موس به  خات که رده خنسی ده ڕبواردکتۆر 
  . نت کوردستان داده

  
کوردستان في القرن (رتووکی  ی په)334(  ڕه الپه  دکتۆر زرار سدیق تۆفیق، له  

  رچاوه باسی سه  دا، له)الثامن الھجري دراسة في تأریخھا السیاسي واألقتصادي
دا )ی زایینی1349 –ی کۆچی 750(سای   کان له کوردییه  رمه کانی ھه داراییه

نگال،  ، شهمیافارقین،  زیره ولر، جه ماردین، ھه: کر رمی دیاربه ھه: (نووسیوتی
 ،ته ڕان ده و حه  ین ئسولعه ڕهموس1.100.000(دینار   ، داھاتی داراییان به وه گر (

  ).  بووه
ی تریش  و شارانه و ئه  کانی دکتۆر زرار سدیق، شاری موس ی بۆچوونه گوره به   
 ی وه ر ئه به لهکوردستانن،     ر به سهو   ، شاری کوردی بردوون دا ناوی وه ره سه له   که

ھا  روه ، ھه رمکی کوردیه کر ھه رمی دیاربه ھه  که  داوه وه ی به ر خۆی ئاماژه نووسه
کو  کان ناوی شاری موسی وه کوردییه  رمه کانی ھه داراییه  رچاوه تی سه بابه  و له ئه

  .  کوردی ناوبردووه رمکی ھه    ر به سهشارکی 
  
وثائق (رتووکی  ی په)154-152(کانی  ڕه الپه  لی بۆتانی، له تاح عه بدولفه دکتۆر عه  

 ڕاپۆرتکی ی به دا، ئاماژه)1927-1924بریطانیة عن تشکیل دولة کوردیة مستقلة 
فۆکه زاره وه رکانی  ی ئه سته دا بۆ ده)23.12.1927( وتی ڕکه  له  که  وانی داوه تی 

ه نکی کورده یاند ڕاگه  ت به باره سه   که ڕاپۆرته. تی ئیستیخباراتی ئاسمانی ناردوویه  کان
خای   یازده  ، که)باکووری کوردستان و کان  کوردهنک بۆ  یاند ڕاگه( ژر ناوی لهو  

-تی موس ویالیه  باکووری کوردستان، که: ( مدا ھاتووه که یه خای له و،  خۆگرتووه له
 ھیچ  له و ک  یه شوهھیچ   گرێ، به خۆده س له ک ملیۆن که ی یه و نزیکه وه رتهگ یش ده

  ).یدا)تی ئراق حکومه( ژر ناوی لهن  ند ناکه سه بی په تی عاره سه کاتکدا ده
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نیا  ک ته کان، نه ی کورده که نه یاند ڕاگهو  وانی  تی فۆکه زاره وه ی که ڕاپۆرتهپی  به   
تی موس خاکی کورد  کانی ویالیه و شاره واوی خاک  کو ته نیا به ته  شاری موس به

تی  یاندا ویالیه که نه یاند ڕاگه  کان له کورده  کوردستانن، چونکه    ر به سهو شاری 
  .زانن باکووری کوردستان ده  شک له به  واوی به ته موس به 

  
معاناة الکورد اإلیزدیین في (ی رتووک ی په)22(  ڕه الپه  رحان، له دشاد نوعمان فه  

بوونی  ڕای نه ره سه: (دا نووسیوتی)2003- 1921ظل الحکومات العراقیة 
ترین  وره گه  کک له تی یه رایه کان نونه چی ئزیدییه ئراق، که  رژمرکی وورد له سه
تانی کوردس  کی له ره کی سه یه شوه کان به ئزیدییه. وێ ن له که ی ئایینی ده مینه که

نگال،  شه(زاکانی  قه  ت له تایبه ج بوونیان به کانی نیشته و، ناوچه یه ئراقدا بوونیان ھه
)  بیعه ڕهدکانی زومارو  ر، شاره عفه له ، ته عشیقه دی به لکف موس، شاره شخان، ته

  ).پارزگای دھۆک  زاخۆ له زاکانی سمل و قه  ھا له روه ، ھهوا ینه پارزگای نه  له
  له  رحان، شاری موس بریتییه ر دشاد نوعمان فه بۆچوونی نووسه ی گوره به   

 باسی  لهری ناوبراو  نووسه  کوردستان، چونکه خاکی    ر به سه و  کوردیشارکی 
کو شارکی  کاندا، ناوی شاری موسی وه ئزیدییه  جبوونی کورده شونی نیشته

وه) ی کوردستانباشوور(ی ئواق کوردستان    ر به سه    . ھنا
    

معاناة الکورد اإلیزدیین في (رتووکی  ی په)25(  ڕه الپه  رحان، له دشاد نوعمان فه  
ری  به  به  توانین ئاماژه ده: (دا نووسیوتی)2003-1921ظل الحکومات العراقیة 

  هین، ک وا بکه ینه ی پارزگای نه)پ چه  سته ری ده به(  دیجله ڕووباریتی  خۆرھه
ی  که که جبوونی خه ھا نیشته روه ، ھه بووه بی تیا نه گوندکی عاره  رگیز تاکه ھه
و )1921(ئابی سای  مانگی  لهزراندنی شانشینی ئراقی  دامه  ر له بۆ به  وه ڕته گه ده

، بۆ  بووه جی ل نه بی نیشته کی عاره یه ه نیا ھیچ کۆمه ته  یه و ناوچه ئه. دواتریش
بی تدا  ی عاره و گوندانه زۆرک له  بینین که شمان ده هڕاست  و بۆچوونه دنی ئهلمان سه
کانیان ناوی  ولر ناوه واو ھه ینه پارزگاکانی نه  له  تی دیجله خۆرھه  ژیت له ده

کاڤا، شیڤ شیرین، باسڤن، گ ئیسحاق، ڕنرگزلیا، : کانی کو گونده روه کوردین، ھه
  ...).و ھتد  کانی شیرین
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و  ، کوردستانتیی  ی پکردووه رحان ئاماژه ر دشاد نوعمان فه نووسه  ی که وه ئه  
ه) تی موس ناری خۆرھه که(پ یان  چه  سته ری ده به  وه مه الی که کوردتیی به   وات

  ر له ھه  که  یکردووه وه ری ناوبراو باسی ئه نووسه ی وه ر ئه به لهنت،  یه گه وا ده ینه نه
تی  ی ویالیه ملیانه و، لکاندنی زۆره  تی ئراق وه زراندنی ده دامه ر له  و به وه  کۆنه

 ه و ده به) باشووری کوردستان(موسنای  که  له  بووه ب بوونی نه ، عاره وه ته و
  . کان ناوی کوردی بووه واوی گوند و ناوچه و، ناوی ته  پی شاری موس چه  سته ده
  
له کورد  و کوردستان (رتووکی  ی په)31-29(کانی  ڕه الپه  ، لهحمانی ڕهوریا   

کاندا  غۆله مه می رده سه له کوردستان : (، نووسیوتی) وه وانییه خشه نه ی ڕوانگه
  له  ته م ویالیه ئه: تی کوردستان ویالیه -:  پکھاتووه  کارگییانه  شه م به ، له)ز1340(

ئانی، : کو وه. پکھاتبوو)  نوچه(  وه ته ئیاله ناوی  بهی کارگی  که یه  شانزه
زبیل،  نگی، ده ندی زه ربه ندی تاج خاتوون، ده ربه فتیان، ده ھار، خه ر، به لیشته ئه

شت  ر، ماھیده نگاوه زوور، کرماشان، کرندو خۆشان، که ر، سوتان ئاباد، شاره وه دینه
  له  ته م ویالیه ئه:  بیعه ڕه و کر دیاربهتی  ویالیه –. نر س ھهو  )بستوون –واستام (
رزن،  ڕبیل، ئه کو موس، ئه وه. پکھاتبوو  وه ته ئیاله ناوی  بهی کارگی،  که یه) 29(

ڕان،  و سیوان، حه ، حانی زیره سار، جه رتللی، بوازیج، جه رنوح، به ، بازه یده د، باسه ئامه
نگال، سوق سمانین،  رد، شه، روھا، ساع  قه ڕه، ین ئسولعه ڕهنکف، خاپور،  سه حه

 –. سیبین و نه میافارقینلس، ماردین، موش،  رمه ، کهرقیسیا قهئاکرێ، ئامدی، 
ندنیچین،  ، به)دروز له به(رزای روز  به: خۆزستان و بی  عارهکانی ئراقی  ته ویالیه

بان،  ارهنگ ئاباد، باجسرێ، ش قین، داقوق، زه ، خانه)ھاو پلی زه سه(لوان  لی، حه نده مه
ختیاری، لوڕی پچووک،  ی به فۆل، سوس، لوڕی بزرگ نوچه سری شیرین، دزه قه

  ). ره و سمه مسا م ئاباد، سه رد، خوڕه لۆردگان، بروجه
 کوردتیی و ی تی، کوردستان ی پکردووه ئاماژه حمانی ڕهر وریا  نووسه  ی که وه ئه  
ه ناوبراو ته  نت، چونکه یه گه واوی پارزگای موس ده ته   واوی شاری موس ب
  . زانت کوردستان ده  شک له به
  

 کورد له و کوردستان (رتووکی  ی په)72-70(کانی  ڕه الپه  ، لهحمانی ڕهوریا     
واوی  ته:  کوردستانی ئراق پکدت له: (، نووسیوتی) وه وانییه خشه نه ی ڕوانگه
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ولر،  ھۆک، پارزگای سلمانی، پارزگای ھهکانی پارزگاکانی د زاو ناحیه ی قه پکھاته
تو،  یدان، قۆره ، مه عدیه وال، سه له قین، جه وا، خانه ینه رکوک، پارزگای نه پارزگای که

،  ، میقدادیه باره ، جه رقه ، کۆکس، سه په ته ره ، کفری، قه زانیه دروز، قه له لی، به نده مه
،  دره م، به ره وجۆل، قادرکه گ، نه مان به، توزخورماتوو، ئامیرلی، سل نسوریه مه
  ). زڕباتیی و سان  جه
 و ی تی، کوردستان باسیکردووه حمانی ڕهوریا   ی که وه ب ھیچ گومانک ئه  

واوی پارزگای  ری ناوبراو ته نووسه  ، چونکه واوی پارزگای موسه ته کوردتیی
باشووری (ی ئراق کوردستان    ر به سهکی  شک یاخود پارزگایه به  موسی به
  .  داناوه) کوردستان

  
و کورد له  کوردستان (رتووکی  ی په)154-152(کانی  ڕه الپه  ، لهحمانی ڕهوریا   

 وتی ڕکه  له  ی سایکس پیکۆ، که یماننامه په: (، نووسیوتی) وه وانییه خشه نه ی ڕوانگه
 -: شکردبوو دابه  یه مشوه کانی به کوردنشینه  سترا، ناوچه دا به)9-16.5.1916(

تی  سه ژر ده له) تورکیای ئستا تی ڕۆژھهباشووری (باکووری کوردستان 
 و  موسرمی کوردستان،  تی ئستای ھه حکومه(باشووری کوردستان  –. ڕوسیا

ژر  له) ی ئستا سوریه(ئاوای کوردستان ڕۆژ –. ریتانیا تی به سه ژر ده له) رکوک که
  ).نسا ره تی فه سه ده
 واوی ته به پارزگای موس  حمانی ڕهر وریا  کانی نووسه بۆچوونه ی گوره به   

باشووری   کات که ده  وه ناوبراو باسی ئه  نیشتمانیی کورد، چونکه و خاک   له  بریتییه
 و کوردستان رمی  تی ھه ئستای حکومه تی سه ژر دهکانی  ناوچه  کوردستان له

  . رکوک پکدت که و  موسنی پارزگاکا
  
 ی ڕوانگهله کورد  و کوردستان (رتووکی  ی په)159(  ڕه الپه  ، لهحمانی ڕهوریا   
دارتی  یتوانی خاوه کان نه کگرتووه یه  وته  که: (، نووسیوتی) وه وانییه خشه نه ن

ی تری  نده وه ، ئه هو پان مایه گۆڕه  سواری له  تاکه  به  ریتانیا که کوردستان بکا، ئیتر به
بوو  وه ئه. وی خۆی مه ه ر قه سه  زانی خسته وری ده چه  به  خاکی کوردستان که  له
 خاکی عوسمانیی بوو، به  کۆنه  ی که)ندی کوردستان ناوه(تی موس  موو ویالیه ھه

مای   دا کرده وتدا بقی ده نه  کی له یه ر گۆشه ھه  که  وه رکوکه ی کوردنشینیی که ناوچه 
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 داڕاستی له  و بی  عارهناو  به  ر وتی ئراق که سه  موو خرایه ھه  که مینه رزه خۆی، سه
  ).ریتانیادا بوو ندارتی به ژر خاوه له
،  باسیکردووه حمانی ڕهوریا   ی که یه و شوه تی موس به باسکردنی ویالیه  

شاری   ، به ته و ویالیه   ر به سهکانی  واوی شاره کوردستانی بوونی ته و کوردبوون 
  .  وه گرته ش ده که ته ختی ویالیه موسی پایته

  
 ی ڕوانگهله کورد  و کوردستان (رتووکی  ی په)348(  ڕه الپه  ، لهحمانی ڕهوریا   
ونارای  گۆڕی که: (نووسیوتیشاری موس   ت به باره سه، ) وه وانییه خشه نه
بی یونس  نه  له) یونس(لقۆش، یونا  احۆم ئهکو ن کانی ناو ئینجیل وه ره یامبه په
رو  شاژن ئیسته تویسرکان و  قوون له به رکوک، حه که  ، دانیال له)وای درین ینه نه(

ردانی کردوون،  لیا سه ن ئه ده  وت که شکه ندین ئه و، چه دان مه ھه  خای له مورده
  مۆکه ئه و کوردستان   کان له هک کانی جووله گرنگه  ره ھه  زاره ئارامگاو مه  شکن له به
  ).زانن پیرۆزیان ده  به گرن و ان لدهڕزیکان  که و جوولهمو ھه
ر وریا  باشووری کوردستاندا، نووسه  کاندا له که باسکردنی گۆڕستانی جوله  له  
بردووه،  کوردستان    ر به سهکو شارکی  ی وه)موس(وا  ینه ناوی شاری نه حمانی ڕه
    . زانت شکی کوردستان ده به  به  و شاره ر ئه نووسه  نت که یه گه ده  وه ش ئه مه ئه
  
 ی ڕوانگهله کورد  و کوردستان (رتووکی  ی په)392(  ڕه الپه  ، لهحمانی ڕهوریا   
وتیشاری موس   ست به یوه په، ) وه وانییه خشه نه ناوکی   که(کان  ئاشووریه: (نووسی

  که کانی ناوچه ستۆریه نه  کان بۆ کریستانه ئاواییهڕۆژ  ۆنرهمیسی  دروسته و نا تازه
) کی ئارامی زمانن ره ی سه شوه به درین وکی  یه وه ته وان نه و، ئه دایان تاشیوه

  وه ه-ری موس وروبه ده  ر له کوردستاندا، ھه  پتر له کی چو یه شوه مک به رده سه
دوایی، پاش  و بوون ج و ورم نیشته  ی وانکانی گۆ ناره که  یشته تا گه  بیگره
م ناچار  ی بیسته ده تای سه ره و سه  م یه ی نۆزده ده دوای سه کانی دوا کوژییه کۆمه

کانی کوردستان، نزیکی  لواره  وان ئستا له ئه. گرت ری خۆیان ھه و سه  تن ھه
و قامیشلو،   ئراق  هموس ل ولر و ھهنزیکی دھۆک،  و  ئران  و ورم له  لماس سه

   ).ژین تورکیا ده سوریا و  سرت له ماردین و
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کانی کوردستاندا، ناوی شاری موسی  ئاشوورییه باسی  له حمانی ڕهر وریا  نووسه  
  ، که ناوبردووه) باشووری کوردستان(ی ئراق کوردستان    ر به سهکو شارکی  وه
  . ی ئاشوورین که دانیشتوانه  شک له به
  
 ی ڕوانگهله کورد  و کوردستان (رتووکی  ی په)446(  ڕه الپه  ، لهحمانی ڕهوریا   
  رچاوه ی گولچوک سه ریاچه زه  له  دیجله ڕووباری: (، نووسیوتی) وه وانییه خشه نه
دانی  ئاوه  تاکوو له ڕوات، ھه و باشوور ده ره به  ئاواوهڕۆژباکووری   له و  گرت ده ھه
  ). وه ره ده  چته رده خاکی کوردستان ده  مکحل، له و  مرین حهچیای ی نوان ) تحه فه(

خاکی   له  واوی پارزگای موس بریتییه ته حمانی ڕهکانی وریا  بۆچوونه ی گوره به   
  کات که ده  وه ناوبراو باسی ئه  باشووری کوردستان، چونکه  له  شکه به کورد و
کوردستان   له  تحه فه نزیک  لهمکحل  و  مرین حهچیاکانی  نوان له   دیجله ڕووباری

  . باشووری شاری موس  وته که ده تر همۆلیک )110(ری دوو به ش  تحه چت، فه رده ده
  
له کورد  و کوردستان (رتووکی  ی په)487-484(کانی  ڕه الپه  ، لهحمانی ڕهوریا   

ڕ موس  مه  لهزاکانی کوردستاندا کان و وت  نهتی  بابه  ، له) وه وانییه خشه نه ی ڕوانگه
وتی کوردستان  ی نه ترین نوچه گچکه  وتی باکوور به ی نه نوچه: (نووسیوتی

زای  قه و  موسد،  پارزگاکانی سیرت، باتمان، ئامه  له  یه م نوچه ئه. نرێ داده
  ). وتووه که دا ھه مالکییه

خاکی   شک له به کورد وانی نیشتم  واوی پارزگای موس به ته حمانی ڕهوریا   
 و وت  نهتی  بابه باسی  لهناوبراو  ی وه ر ئه به لهنت،  باشووری کوردستان داده

کی  کو پارزگایه وی کوردستاندا، ناوی پارزگای موسی وه کاناکانی تری ژر زه
  .  بردووه کوردستان    ر به سه
  
دا ) وه ستوورم واھی خونده ده(ی  ی نامیلکه)16(  ڕه الپه  وان، له ھاوڕێ باخه  

زانت کوێ  تی کوردی نه سه ئستاش ده  یه م ھه وه من ترسی ئه: (نووسیوتی
ی تری کورد  و شونانه ی باسی ئه وه له جگه  مه ئه. کوش ئراق و  کوردستانه

م  ئه پی به  و سان  جهو  دره ک به پارزگای کوتن وه    ر به سه  که  کراوه نه
ئیتر . وا دنین ینه کوردستانیی شاری نه  ک واز له یه شوه موو ھه به ش  وورهست ده
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  کان بکات له به دبای عاره لیستی حه  یی له تی گله ش ناکات لیستی برایه وه پویست به
رمی  ستووری ھه ده پی به بی بت  ر موس شارکی عاره گه ئه. وادا ینه شاری نه

  ). موس  ن له که کتیی چی ده و یه  تیی پارتی یهکوردستان، ئیدی لیستی برا
و   خات که رده وان نووسیوتی، بۆمان ده ر ھاوڕێ باخه نووسه  ی که وه ئه  ناوبرا

ه   زانت، بۆیه باشووری کوردستان ده    ر به سهو   شارکی کوردی  شاری موس به ب
  شووردا وازیان لهبا  تی کوردی له سه ده  کات که باسده  وه ر سوڕمانه سه 

  ک باسیان له یه ھیچ شوه دا به  ستووره و ده و، له کوردستانتیی شاری موس ھناوه
  .  کردووه وا نه ینه و کوردستانتیی شاری نه  کوردتیی

  
تحدید حدود إقلیم (رتووکی  ی په)30(  ڕه الپه  زا تۆفیق تایب، له دکتۆر جه  

ی گۆڤاری )10(  ی ژماره)22(  ڕه الپه  به ستنی پشتبه به دا، )کوردستان العراق
مین  دئه مه وتارکی دکتۆر ئازاد محه  ، که)ی ستراتیجی وه ری لکۆینه نته سه(

دا )سنووری کوردستان ست نیشان کردنی دهی  رباره ده( ژر ناوی لهندی،  قشبه نه
ندی  قشبه مین نه دئه مه دکتۆر ئازاد محه: (نووسیوتیی موس  رباره ده،  وه بوکردۆته

 و  کات ست پده ده  وه دره شاری به  له  بین که سنووری کوردستانی ئراق واده
) مرین حه(کو  شانی چیای سوره و شانبه  بان ھره شه و لی  نده مهو  ره به  که سنووره

ی شان وه شانبه شه خۆرئاوای دیجله  ، له وه ڕته په ده  دیجله ڕووباری  ڕوات تا له ده
  ).   تی سوریا وه سنووری نوده  گاته نگال تا ده شه و  ل کحو مهچیای 

ندی بۆ سنووری  قشبه ی دکتۆر ئازاد نه ستنیشانکردنه و ده ئه ی گوره به   
کو شارکی  دکتۆری ناوبراو شاری موسی وه  وت که که رده کوردستان، بۆمان ده

سنووری باشووری   ، بۆیه ارکردووهژم باشووری کوردستان ھه    ر به سه و  کوردی
باشووری شاری موسدا   تر به کیلۆمه) 100(  دووری زۆرتر له  کوردستانی به

   . بردووه
  
مژووی   ک له یه رده چه(رتووکی  ی په)98(  ڕه الپه  ر، له نوه یوان ئازاد ئه دکتۆر که  

  باشووری کرده کوردستانی) ڕی چادران شه(  ڕه و شه ئه: (دا نووسیوتی)کورد
. بوون) زوورو موس شاره(کانی  ته ویالیه  تی عوسمانی که وه تی ده دوو ویالیه

رھاد پاشای  ، فه)ز1515(سای   م له که لیمی یه ی سوتان سه وه ش دوای ئه وه ئه
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  کانی به رکرده سه  کک له رھاد پاشاش یه فه.  م ناوچانه بۆ داگیرکردنی ئه ڕاسپارد
بۆ   که ر ناوچه سه  نارده  وه ھزه کی به سوپایه  به) دی د بیقلو پاشای ئامه مه محه(ناوی 

موس، (کانی  نجام شاره ر ئه سه. تی عوسمانی پیان وه تدارتی ده سه یاندنی ده گه
  ).داگیرکران) زوور و شاره رکوک  ولر، که ، ھه زیره نکف، جه سه نگال، ئامدی، حه شه

شکرد بۆ دوو  باشووری کوردستانی دابه  ی که وه چادران بهڕی  ناوبردنی شه 
ر  نوه یوان ئازاد ئه دکتۆر که  خات که رده ده وه زوورو موس، ئه تی شاره ویالیه

    ر به سهو   شارکی کوردی  به  وه یشه-شاری موس  تی موس به واوی ویالیه ته
  . زانت باشووری کوردستان ده

  
مژووی   ک له یه رده چه(رتووکی  ی په)165(  ڕه الپه  ر، له نوه زاد ئهیوان ئا دکتۆر که  

  تی موس که ویالیه: (نووسیوتی ی سایکس پیکۆدا باسی کۆنگره  ، لهدا)کورد
تی  وه ده  ڵ خۆرئاوای کوردستان درا به گه کوردستانی باشوور له  شک بوو له به
  ).نسا ره فه
واوی  ته  واته باشووری کوردستان، که  شک بت له تی موس به ویالیه  کاتک که  

  . و نیشتمانی کوردن ، شار و خاک  وه ه-شاری موس  به  ته و ویالیه کانی ئه شاره
  
مژووی   ک له یه رده چه(رتووکی  ی په)186(  ڕه الپه  ر، له نوه یوان ئازاد ئه دکتۆر که  

دوای  دوا به  بوو که  عوسمانییه  وهو زارا تی موس ئه ویالیه: (دا نووسیوتی)کورد
ه) ز1515(سای   له  وه کانه ن عوسمانییه الیه داگیرکردنی کوردستانی باشوور له    ب

ی  نیوه له. ی شاری موس بوو که شی خۆرئاوای کوردستانی باشوور وتراو بنکه به
  ).ی کوردستانی باشوور وترا زۆربه  میش به یه ی نۆزده ده می سه دووه

و شاری  ت  ر، ویالیه نوه یوان ئازاد ئه ی دکتۆر که کردنه و شرۆڤه ی ئه گوره  به  
سای   تی موس له ویالیه ی وه ر ئه به لهو نیشتمانی کوردن،  واوی خاک  ته موس به 

خاکی باشووری کوردستان   شک له ر به سه ڕی چادران له دوای شه دا له )ز1515(
شی  به  شکی باشووری کوردستان که تی موس بۆ به الیهی وی و، زاراوه زراوه دامه

  .  کارھاتووه ، به خۆرئاوای بووه
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  له ک یه ڕه ند الپه چه(رتووکی  ی په)44(  ڕه الپه  لهر،  نوه یوان ئازاد ئه دکتۆر که  
وتیی شاری موس  رباره دهدا، )کوردلی  رخی گه نوێ و ھاوچهمژووی    له: (نووسی

سترا  به  وه یهرتی به ڕوه به ڕوویکانی کوردستان له  ناوچه  دواوه به )ز1515(سای 
، )ت ویالیه(وترا  رفراوان پی ده کی به یه ر ناوچه ھه  که  وه خته ی پایته)نبۆڵ سته ئه(  به
دا گرنگترین  یه و ماوه له. ووترا والی ت ده و ویالیه تداری سه ستی ده ده کاربه  به

ب،  له زوور، موس، حه شاره: (بوون  مانه تی عوسمانی ئه وه کانی ده کورده  ته ویالیه
دارانی له سه و ده )ش رعه و مه رزڕۆم، سیواس، قارس  کر، ئه دیاربه   تاوه ره سه  ت

لیلی  شا خه(و   و موس ئامدی   له) حوسن پاشا(زوور،  شاره  له) گ به بگه(ک  وه
ه  تدارانه سه و ده برد ئه کورد بوون، زۆری نه )ب له حه ت و عرهس(  له) یوبی ئه   ب

  ). ستی تورک ئاوگۆڕ کران ده کاربه
  ته ویالیه  کک له یه  تی موس به ر ویالیه نوه یوان ئازاد ئه دکتۆر که  کاتک که  

ر  سهکانی  واوی شاره ته  واته نت، که تی عوسمانی داده وه ده    ر به سهکانی  کوردییه
  موویان شاری کوردی ر ھه ش ھه ته ندی ویالیه به شاری موسی مه  به  که ته ویالیه    به
  . خاکی کوردستانن    ر به سهو 
  
  له ک یه ڕه ند الپه چه(رتووکی  ی په)48(  ڕه الپه  لهر،  نوه یوان ئازاد ئه دکتۆر که  

: ا نووسیوتیکاند باسی ئاسوورییه  دا، له)کوردلی  رخی گه نوێ و ھاوچهمژووی 
  کان بوون له کریستان بوون کۆنترین ھاوسی کورده  مان که ئاسووری ئه(

  ). رکوک جگیربوون ولر و که کانی موس، زاخۆ، ھه ناوچه  له  کوردستاندا که
ر  سهند شارکی  کو چه رکوک وه ولر و که کانی موس، زاخۆ، ھه ناوبردنی شاره به  
ر  سه ی گفتوگۆکردن له ، ماوه وه یوان ئازاده دکتۆر که ن الیه کوردستان له     به

زۆرتر   وه، بۆیه کانی تریش نامنته و شاره  و کوردستانتیی شاری موس  کوردتیی
  . ری ناڕۆین سه له 
  
  رکوک له که(رتووکی  ی په)112(  ڕه الپه  خورشید، له  مه دکتۆر فوئاد حه    
ن  الیه تاکانی داگیرکردنی کوردستان له  ره سه  له(: ، نووسیوتی)کاندا نامه گه به
  وت له نه  کردبوو، که  وه یان بۆ ئه کان ئاماژه کۆکراوه  ، زانیارییه ریتانیا وه به
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ئاوا درژ ڕۆژباکووری   له  رفراوان، که شونکی به  و له یه کوردستانی باشوور ھه
  : وه ی خواره چانهم ناو ئه تی ڕۆژھهکو باشووری  تاوه  وه بته ده

 .مرین کو چیاکانی حه تاوه  وه بته درژ ده  وه لییه نده مه  له: ی باشوور ناوچه  - أ
 .کو خورماتوو تاوه  وه بته درژ ده  وه کفرییه  له: ڕاست ی ناوه ناوچه  -  ب
 ).و زاخۆ  کو موس تاوه  وه بته درژ ده  وه رکوکه که  له: ی باکوور ناوچه  -  ت

واوی  و ته  خورشید، شاری موس  مه ونی دکتۆر فوئاد حهی بۆچو گوره به   
باشووری     ر به سهو   دا ناوی بردوون، شاری کوردی وه ره سه له   کانیتر که شاره

کو  ی تریشی وه وانه و ئه  دکتۆری ناوبراو ناوی شاری موس  کوردستانن، چونکه
   .  باشووری کوردستان ھناوه    ر به سهشاری 

  
  رکوک له که(رتووکی  ی په)120(  ڕه الپه  خورشید، له  مه فوئاد حهدکتۆر   
ئاداری   له  که  ی قاھیره کۆنگره: (نووسیوتیی شاری موس  رباره ده، )کاندا نامه گه به
  ریتانی، که تی به ر شوازی گشتی سیاسه سه بوو له ری ھه سترا، کاریگه به) 1921(

ھۆکاری ئابووری،   ، چونکه بۆوه ڕوونتی  واوه ته لۆزان بهی  یماننامه په  له  وه ھۆیه به
ری موسی  وروبه و ده رکوک  قین، که خانه(ندی کوردستانی باشوور  مه وه یاخود ده
تی  کردنی سیاسه  ئاراسته  له  کی بینیوه ره سه ڕۆکیوت  سامانی نه  له) باشوور

  ).ریتانیا به
دا  وه ره سه  له  کانی تریش که و شاره  موسخورشید، شاری   مه دکتۆر فوئاد حه  

به   واته ناو سنووری باشووری کوردستان، که  موویانی خستۆته ناوی بردوون، ھه
 ی بۆچوونی ناوبراو شاری موسنیشتمانی کورد و   کانی تریش بریتین له و شاره  پ

  . خاکی باشووری کوردستانن    ر به سه
  
جیۆگرافیای باشووری (رتووکی  ی په)11(  ڕه الپه  هفور، ل غه بدول عهدکتۆر   

ولر،  کانی ھه باشووری کوردستان، ئوستانه  ست له به مه: (دا، نووسیوتی)کوردستان
ر،  زه لحه لبعاج، ئه کانی ئه زایه قه  له  جگه(وا  ینه و نه رکوک  دھۆک، سلمانی، که

قین،  کانی خانه زایه و قه )لعلیل مام ئه حه لمحلبین و کانی ئه رقات و ناحیه هلش ئه
لی  ی ده و ناحیه )ز رکه ی مه نیا ناحیه ته -  لمقدادیه ئه(بان  و شاره  دره لی، به نده مه
  ). یه و ھیدیکه) نسوریه لمه ئه(
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و  س قه  له  جگه(فور، پارزگای موس  غه بدول عهی بۆچوونی دکتۆر  گوره به    زا
ویان ھاتووه وه هر سه له   که) ی  دوو ناحیه و شاری موس  زاو ناحیه م قه رجه ، سه دا نا

زاو دوو  و س قه ئه: ک م یه به. باشووری کوردستانن    ر به سهو   ی کوردی ناوچه
تی  یان نازانت، خۆ حکومه- باشووری کوردستان  به بدول عهدکتۆر   ی که ناحیه

ه به مه  وردستان بهباشووری ک  ر خاکی کورد له سه شۆڤینی ئراقی له   ستی ب
زۆر شونیتر   له: ی دروستکردووه، دوو بی ھاورده بکردنی خاکی کورد بۆ عاره عاره

خاکی     ر به سهو   کی کوردی پارزگایه  وا به ینه پارزگای نه بدول عهدکتۆر 
دوو زاو  و س قه ئه  نت که یه گه ده  وه ش ئه مه بات، ئه باشووری کوردستان ناوی ده

ب  ر خاکی باشووری کوردستان بۆ عاره سه له  ر کوردستانن، چونکه ش ھه ناحیه
      . دروستکراون

  
جیۆگرافیای باشووری (رتووکی  ی په)26(  ڕه الپه  فور، له غه بدول عهدکتۆر   

باشووری   رفراوان له کی به یه ناوچه: (نووسیوتیی موس  رباره دهدا، )کوردستان
 کونگلومراتردو  ی به پکھاته  کانی، به یاییه شته تی ده تایبه  بهکوردستاندا، 
ن ڵ خۆیانیان بۆ شونی ئستایا گه می کۆن له رده کانی سه هڕووبار  داپۆشراون، که

کان  تازه  هڕووبار ی ڕگهله   غرنی ورد که رد و زیخ و ھا به روه ھه. ھناون
ئوستانی : ن مانه ئه  و پکھاتانه کانی ئه هناوچ. یان مۆکه ی ئه ناوچه  ته یشتوونه گه

 –رکوک  ، ئوستانی که)رو بتون پشده(   ڕانیهزوور،  شاره: کانی شته ده –سلمانی 
: کانی شته ده –ولر  ئوستانی ھه. رکوک و گردی که ویجه مرین، حه حه: کانی شته ده
 ، تلکف، سندی و عشیقه بهی موس، کان شته ده –وا  ینه ، ئوستانی نه ندناوه ولر، که ھه

  ).ھتد
واوی ئوستانی  فور، ته غه بدول عهی دکتۆر  پکردنه  و ئاماژه ی ئه گوره به   
زاو  واوی قه ته  واته که. باشووری کوردستان  له  شکه به) موس(وا  ینه نه) پارزگای(

لبعاج،  ئه(کانی  زاو ناحیه قه  ، به)موس(وا  ینه پارزگای نه    ر به سهکانی  ناحیه
خاکی باشووری   شکن له به) لعلیل مام ئه و حه لمحلبین  ، ئه رقات لشه ر، ئه زه لحه ئه

  .  کوردستان
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جیۆگرافیای باشووری (رتووکی  ی په)69(  ڕه الپه  فور، له غه بدول عهدکتۆر   
گرێ  ده ھه  رچاوه ی گولچوک، سه ریاچه ده  له  زی دیجله: (دا، نووسیوتی)کوردستان

ن ) تحه فه(دانی  ئاوه  ڕوات، تاکو له و باشوور ده ره به  ئاواوهڕۆژباکووری   و، له ی نوا
  ).چت رده دا ده-خاکی باشووری کوردستان  و مکحل، له  مرین چیای حه

رچوونی  بۆ ده  فور باسیکردووه، غه بدول عهدکتۆر   ی که و شونه ی ئه گوره به   
تر  کیلۆمه) 110(  که  یه) تحه فه(دانی  ئاوه  باشووری کوردستان  له  زی دیجله

و   مرین نوان چیاکانی حه  وته که و رک ده  باشووری شاری موس  وته که ده
  وه دنیاییه  به  واته باشووری شاری موس، که  ونه که ر سکیان ده ھه  مکحل که

تر  کیلۆمه) 110(کوردستان، مادام ناو سنووری باشووری   وته که شاری موس ده
   . وه الی باکووریه دووربت به  وه ه) تحه فه(  وه و شونه له
  
جیۆگرافیای باشووری (رتووکی  ی په)149(  ڕه الپه  فور، له غه بدول عهدکتۆر   

کانی باشووری  ئوستانه  ، له وه جیابوونه  ی ڕژه: (دا، نووسیوتی)کوردستان
تی و ئابووری، لک  یه می کۆمه ک سیسته کردنی یه ونه یه ر په به کوردستان، له

%) 5(  یشته ولر گه شاری ھه  له) 2007(سای   له  که  ڕژه،  بۆ نموونه: جودان
می  رجه سه  له)  وه جیابوونه 1270%) (9(سلمانی   و له) وه جیابوونه 3999(

  هنگ ڕه،  و شونی دیکه کوک، دھۆک ر کانی موس، که شاره  له  که  ڕژه. رتی ھارسه
  ).مان شت بت ھه
  له  شکه م خاکی پارزگای خاکی موس به رجه ، سهبدول عهبۆچوونی دکتۆر   به  

    ر به سهکو شارکی  ناوبراو ناوی شاری موسی وه  باشووری کوردستان، چونکه
  .   باشووری کوردستان بردووه

  
جیۆگرافیای باشووری (رتووکی  ی په)198(  ڕه الپه  هفور، ل غه بدول عهدکتۆر   

چاو  ولر، سلمانی، له کانی دھۆک، ھه ئوستانه: (دا، نووسیوتی)کوردستان
و دیاال، به  رکوک  وا، که ینه کو نه ی باشووری کوردستان وه کانی دیکه ئوستانه

،  یانی، بۆ نموونهک خاکی ب یه بۆ ھاتنی، ژماره  ش مۆتڤکه وه ئه. واوی ئارامن ته 
  ).و کارکردن وه وانه ستی په به مه  ئراقی، به
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شکی باشووری کوردستان  به  وا به ینه فور ئوستانی نه غه بدول عهدکتۆر   
کن  یه پارزگای موس پارچه    ر به سهکانی  زاو ناحیه م قه رجه واتی سه بات، که ناوده

  .خاکی کورد و باشووری کوردستان  له
  
جیۆگرافیای باشووری (رتووکی  ی په)231(  ڕه الپه  فور، له غه بدول عهکتۆر د  

و  ره و به  کات ست پده سان ده باشووری جه  ھلک له: (دا، نووسیوتی)کوردستان
باس  لی عه ئاوای دهڕۆژو  )المقدادیة(بان  ئاوای شارهڕۆژدروز و  له ئاوای بهڕۆژ

و چیاو  ی ئه ببه  به  وه شه لره. مرین چیای حه  گاته کش تاکو ده ده) المنصوریة(
.  تحه ناوی فه  شونک به  له  زی دیجله  گاته ڕێ تاکو ده گه ده کحول ھه چیای مه
ئاوا ڕۆژو  ره ئینجا به. کش و باشووری شاری موس ده ره به  و زیه ڵ ئه گه پاشان له

ر سنووری  سه  گاته ڕێ تاکو ده په دهنگالدا ت رو شه عفه له باشووری ته  کش و به ده
  ). دا)الیعربیة(ل کۆچک  ری ته وروبه ده  و تورکیا له  نوان ئراق

فور بۆ باشووری کوردستانی  غه بدول عهدکتۆر   ی که و سنووره ی ئه گوره به   
ناو سنووری باشووری کوردستان،   وته که واوی ده ته  ، شاری موس به کشاوه
و دواتریش  تحه مرین دت بۆ فه درژایی چیای حه  که به لی سنوورهھ  چونکه
کانی ته و باشووری قه ره به  وه بته کحول درژده شانی چیای مه شانبه رو  عفه له زا

مرین،  چیای حه  که  ش نییه ر سنووری سوریا، شاراوه سه  گاته نگال تا ده شه
باشووری   ونه که تر ده ن کیلۆمهندی چه  کحول به تحه و چیای مه دانی فه ئاوه

  . ت، باشوورو باشووری خۆرئاوای شاری موس خۆرھه
  
ی ناسیۆنالی  و کشه ناسنامه(رتووکی  ی په)26(  ڕه الپه  ز، له به مال نه دکتۆر جه  

  ن که رده ی ئه نوچه ن به ته: رمی فه  ئراندا به  له: (دا، نووسیوتی)کورد
کوردستان  تی ڕۆژھهی  کانی دیکه شه گوترێ کوردستان، به ده  یه ی سنه که خته پته
  کو به کوردستان نو نابرن، به  ئاوا، کرماشان و ئیالم، بهڕۆژک ئازربایجانی  وه

رمی  شکی زۆری ھه قین، موس، به رکوک، خانه که: ئراق  له. ی کوردنشین نوچه
کوردستان   ربی به لی غه دره و عه سسان، به ، جه رباتییه لی، کوت، زه نده بادینان، مه
  ). ناو نابرن
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رکوک،  کانی موس، که ز، شاره به مال نه کانی دکتۆر جه ی بۆچوونه گوره به   
ر  به لهخاکی باشووری کوردستانن،     ر به سهو   و ھتد، شاری کوردی دره قین، به خانه

  بی ئراقی به ری عاره ی داگیرکهت حکومه  کات که ده  وه ناوبراو باسی ئه ی وه ئه
  . کوردستانیان نازانت

  
کانی  دیپلۆماتییه  نامه(رتووکی  ی په)77-75(کانی  ڕه پهال  ، لهبدول عهجاتی  دکتۆر نه 

دا، )1920-1918نسا  ره فه ریتانیا و بهکانی  رشیفخانه ئه  ندان له ریف پاشای خه شه
دا )26.3.1919( وتی ڕکه  لهو  یه)د عارف پاشا هم و محه  ماردین زاده(کی  یه نامه  که

واو  ته  وه ئه: ( دا ھاتووه که کی نامه یه کۆپله  ، له ندانیان ناردووه ریف پاشای خه بۆ شه
کر، وان،  رزڕۆم، سیواس، دیاربه تی ئه وت ویالیه ر حه بستک خاکی ھه  که  حاه مه
  ).جبھین کان به نه رمه نن بۆ ئهھ کوردستان پکده  موس که و دلیس، خارپووت به
وان  ، بۆچوونی ئه ریف پاشایان نووسیوه بۆ شه  که رانی نامه نووسه  ی که وه ئه  
خاکی   به  وه یشه- تی موس ویالیه  که به ته وت ویالیه ر حه ھه  خات که رده ده

وان  ئهبۆچوونی  ی گوره به تی موس  واوی ویالیه زانن، مادامیش ته کوردستان ده
شاری   تی موس به ویالیه    ر به سهکانی  واوی شاره ته  واته خاکی کوردستان بت، که

به ی مه- موس باشووری کوردستانن    ر به سه و  کوردیش، خاکی  که ته ندی ویالیه.  
  
  نامه(رتووکی  ی په)121-114(کانی  ڕه پهال  ، لهبدول عهجاتی  دکتۆر نه  

نسا  ره فه ریتانیا و بهکانی  رشیفخانه ئه  ندان له ریف پاشای خه شهکانی  دیپلۆماتییه
  لهو  یهی تدا)ندان ریف پاشای خه شه(کی  یه نامهیاداشت  دا، که)1918-1920

نی بای کۆنفرانسی ئاشتی  نجومه رۆکی ئه سهدا بۆ )1.5.1919( وتی ڕکه
  له  کان بریتییه وتی کورده: (ینووسیوت ریف پاشا دا شه)114(  ڕه الپه  و، له ناردووه

و سنجاقی   موس وان،دلیس،  به ،کر، خارپووت ی دیاربهکان عوسمانییه  هت ویالیه
یش - رزڕۆم تی ئه کو ویالیه تاوه ھه) Elisee Reclus(یکلیوس ڕئلیزێ .  ئورفه

   ).کوردستان  ناو سنووری  خاته ده
تکی  ند ویالیه و چه  تی موس ویالیه ندان، ریف پاشای خه ڕاڵ شه نه ژه  کاتک که  

و  کو شارک  یش وه- شاری موس  واته بات، که وتی کوردان ناوده  به  دیکه
   . خاکی کورد و وتی کوردان  له  شکه تی موس، به ندی ویالیه به مه
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  نامه(رتووکی  ی په)121-114(کانی  ڕه پهال  ، لهبدول عهجاتی  دکتۆر نه  

نسا  ره فه ریتانیا و بهکانی  رشیفخانه ئه  ندان له ریف پاشای خه کانی شه تییهدیپلۆما
  له ی تدایه و)ندان ریف پاشای خه شه(کی  یه نامهیاداشت  دا، که)1918-1920

نی بای کۆنفرانسی ئاشتی  نجومه رۆکی ئه سهدا بۆ )1.5.1919( وتی ڕکه
وتی اریف پاش دا شه)116(  ڕه الپه  و، له ناردووه ی  که وتی کوردان خاکه: (نووسی

یی  وه ته وبان و زمانی نه  ڕگهکانی،  کانی، دارستانه ، کانه یه ندیی خۆی ھه مه وه ده
  وه شی چیای ئاراراته به  باکوور له  ی کوردستانی عوسمانی له خشه نه.  یه خۆی ھه

ن و  گه و ئرانی پکده  ڕوسیکانی تورکی،  ی وا سنووره و شونه کات، له ست پده ده
پاشان له .  وه بته ئرانیدا شۆڕ ده-ڵ سنووری تورکی گه و باشوور له ره پاشان به

قین و  رکوک، خانه ، موس، کهڕواندزکاری،  زید، وان، ھه کانی بایه رمه ک تا ھه الیه 
کر،  دلیس، موش، خارپووت، دیاربه رزنجان، به رزڕۆم، ئه تا ئه  وه شه و الی دیکه له

  ).  وه بته نگال درژ ده و شه ین ئسولعه ڕه،  ک، ئورفه ره ، سیوه زیره ماردین، جه
ست  کو کوردستانی عوسمانی ده ریف پاشا وه شه  ی که یه خشه و نه ی ئه گوره به   

،  وه و سنووره ناو ئه  یان شاری تری خستۆته و ده  و، شاری موس نیشانی کردووه
    ر به سه و  کوردهم شار و پارزگای موس خاکی  هرج ب ھیچ گومانک سه
  . باشووری کوردستانن

  
  نامه(رتووکی  ی په)121-114(کانی  ڕه پهال  ، لهبدول عهجاتی  دکتۆر نه  

نسا  ره فه ریتانیا و بهکانی  رشیفخانه ئه  ندان له ریف پاشای خه کانی شه دیپلۆماتییه
  لهو  یهی تدا)ندان ریف پاشای خه شه(کی  یه نامهیاداشت  دا، که)1918-1920

نی بای کۆنفرانسی ئاشتی  نجومه رۆکی ئه سهدا بۆ )1.5.1919( وتی ڕکه
ک  کان وه کاتکدا کورده له : (نووسیوتی ریف پاشا دا شه)117(  ڕه الپه  و، له ناردووه

ت  عموره مه(زیغ کر، ئا دلیس، موش، وان، دیاربه رزڕۆم، به ئه  ز له گه گروپکی ھاوڕه
کان  نه رمه ئه. ژین غدادا ده شکی به و به ، موس، سلمانی  ، ئورفه تییه ، مه)زیز لعه ئه

کان  شاره  و له رقای بازرگانین  نیا سه ر ته و ھه نین   ھیچ شونکدا زۆرینه  خۆیان له
  ). جن کاندا نیشته کانی کورده نزیکه  ھاوسیه  ناوچه  یان له
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، ناوی شاری  و ی پداوه ندان ئاماژه ریف پاشای خه شه  ی که وه ی ئه گوره به   
ناوه ڵ چه گه یشی له- موست که که رده ، بۆمان ده ندین شاری تری کوردی ھو  

خاکی کوردستان     ر به سهو   شارکی کوردی  ریف پاشا شاری موس به شه
  . نت داده

  
 کورد وی  له سه مه(رتووکی  ی په)166(  ڕه پهال  دکتۆر جاسم تۆفیق خۆشناو، له  

  زۆری له به) تی موس ویالیه(  که بی ناوچه عاره: (دا نووسیوتی)تان وه یاسای نو ده
. ی کورد بوون که ی دانیشتوانه شدا زۆربه م لره ژیان به پارزگای موس ده

ه یه پارچه  دا که ده ی نه وه ئه ی ڕگهک  رچۆن ب ھیچ ھۆیه ھه   کی کوردستان ب
  ).بلکندرێ  وه بی ئراقه تی عاره وه ده
بن،  ب نه عاره کورد بن وپارزگای موس  شار وی دانیشتوانی  زۆربه  کاتک که  
وه  وته شاری موس بکه مان کاتدا ھه  له ی سنووری کوردستان، بۆ  ناو چوارچ
  بت؟ بۆیه ی کوردستان نهباشوور    ر به سه و  کوردیشارکی   که بت شاره ده
ی  زۆرینه ی وه ر ئه به له،  ریبوه کو دکتۆر جاسم تۆفیق خۆشناو ده روه ھه

کی  یه شکی پارچه به  که و ناوچه کاتیدا کورد بووینه و دانیشتوانی پارزگای موس له
  .    رابایهدبلکن  وه ئراقه  زۆر به به  بوایه ده ، نه کوردستان بووه

  
 کورد وی  له سه مه(رتووکی  ی په)213(  ڕه الپه  جاسم تۆفیق خۆشناو، لهدکتۆر   

تی موس  ویالیه  ئاشکرابوو که  وکاته ئه: (دا نووسیوتی)تان وه یاسای نو ده
کان  بنشینه عاره  ناوچه  لهر  ک ھه نه  مینکه رزه ، سه ری کوردستانه واوکه شکی ته به
کانی  مژووییه  نامه گه به پی به . انیش جیاوازبووک تورکنشینه  ناوچه  لهکو  به

  شک بووه ناو به رچی ناو به گه فارس خاکی کورد، ئه و  تورکب،  مژووناسانی عاره
نیشتمانکی   میشه م ھه فارس، به و  تورکئیسالمی، -بی ره تی عه ئیمپراتۆریه  له

  ). ئۆتۆنۆم بووه
کانی  واوی شاره و ته  خۆشناو، شاری موسی بۆچوونی دکتۆر جاسم  گوره به   

باشووری کوردستانن،     ر به سهو   کوردی تی موس، شاری ویالیه    ر به سهتری 
ری  واوکه شکی ته به  تی موس به م ویالیه رجه دکتۆری ناوبراو سه  چونکه

  . نت کوردستان داده
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 کورد وی  له سه مه(تووکی ر ی په)225(  ڕه الپه  دکتۆر جاسم تۆفیق خۆشناو، له  

و  )1921(تی ئراق  وه کاتی دروستبوونی ده له: (دا نووسیوتی)تان وه یاسای نو ده
له رکوک  که و  موسکانی  ، شاره)1922(کان  وه ته ی نه ه کۆمه  ندام له ئه  بوونی به

 و  بوونم شاری وت  سیه م و ، دووه وه گرنگیی ئابوورییه یی و وره گه ڕووی
  ).ی دانیشتوانیشیان کورد بوون زۆربه

و   کانی موس ی دکتۆر جاسم خۆشناو، شارهکان وه ڕوونکردنهی  گوره به   
دکتۆر  ی وه ر ئه به لهباشووری کوردستانن،     ر به سهو   رکوک شاری کوردی که

  قدا لهتی ئرا وه زراندنی ده کاتی دامه له  که  وه کردۆتهڕوونی  وه جاسم خۆشناو ئه
ی  ه ندامی کۆمه کو ئه تی ئراق وه وه رگرتنی ده کاتی وه ھا له روه و ھه)1921(سای 

ی دکتۆر جاسم خۆشناو نووسیوتی  وه کو ئه ک وه دا نه)1932(سای  کان له  وه ته نه
رکوک زۆرتر  و که  کانی موس ر دوو شاره ھه ی کورد له  ، ژماره)1922(سای 
و دوو  بووبن له  کورد زۆرینه  کانی تر، کاتکیش که وه ته ی نه ژماره  له  بووینه
   .کوردستان بن    ر به سهو   شاری کوردی  و دوو شاره بت ئه ر ده دا، ھه شاره

  
ی  ده سه  کوردستان له(رتووکی  ی په)390(  ڕه الپه  د، له مه تاح شخ محه فه   ڕابیعه  

 تی تایبه  بهکوردستاندا   له: (ماوی گشتیدا نووسیوتیر تی گه بابه  ، له)ی زاینییدا پازده
کو  کانی وه شاره  واریان له و شونه رماو داوه گه  زۆریان به گرنگییکاندا  شاره  له
وت  دا حه تیه مهشاری   ھا له روه وێ، ھه که رچاو ده ئامدیدا به و  موسولر،  ھه
  ).بوو ھه ی ل رازاوه رماوی خۆش و گه
ولر و  کانی موس، ھه د، شاره مه تاح شخ محه فه   ڕابیعهکانی  ی بۆچوونه گوره به   

و  نووسه  باشووری کوردستانن، چونکه    ر به سهو   ئامدی شاری کوردی ری ناوبرا
شاری   کانی کوردستاندا، به رماوه تی گه بابه  ندین شاری تری له و چه و شارانه ئه

  .  وهو کوردستانی ناوبردو  کوردی
  
  کک له و یه) ک.ن.ی(بی سیاسی  کته ندامی پشووی مه ئهزیز،  ر عه وھه الل جه جه  

پاکتاوی   رکوک له که(رتووکی  ی په)5(  ڕه الپه  لهی گۆڕان،  وه بزووتنه کانی رکرده سه
  رکوک بووه ی که کشه: (دا، نووسیوتی)ستووری ری ده سه بۆ چاره  وه ییهز گه ڕه
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دوای  م و به بکه  یه م ناوچه ئه  ڕامیاریر مژووی  سه دوا داچوون له  به ی وه ھۆی ئه
کانی  رھاته سه به ڕاستی  یشتن له و تگه ستی زانین  به ڕم، بۆ مه کاندا بگه رچاوه سه
  ). ، دیاله)خمور کانی مه ناوچه(ولر  کانی موس، ھه ناوچه  کی کوردستان، له خه
    ر به سهو   ر، شاری موس شارکی کوردی وھه الل جه ی بۆچوونی جه گوره به   

ک یان  یه کو پارچه ناوبراو ناوی شاری موسی وه ی وه ر ئه به له،  خاکی کوردستانه
  .  شارکی کوردستانی ھناوه

  
پاکتاوی   رکوک له که(رتووکی  ی په)6-5(  کانی ڕه الپه  زیز، له ر عه وھه الل جه جه  
پرسی کورد و پاکتاوی : (دا، نووسیوتی)ستووری ری ده سه چاره بۆ  وه ییهز گه ڕه
:  کرت، بۆ نموونه ی باسده وه له  ترو قورستره وره کوردستان زۆر گه  ی لهز گه ڕه
..... نگال، شخان،  کانی موس، شه ناوچه  له  ر کوردی ئزیدیدا ھاتووه سه ی به وه ئه
  ).کانی تری کوردستان ھی ناوچه له   اترهمژووی کۆن و نودا، زۆر قورسترو زی  له
  و کوردستانتیی شاری موس ، کوردبوون  ر باسیکردووه وھه الل جه جه  ی که وه ئه  

باسی   ری ناوبراو له نووسه  نت، چونکه یه گه و شخان ده نگال  زاکانی شه و قه
  و شخان به ل نگا کان، موس، شه ئزیدییه  و خاکی کورده ژادی ناوچه پاکتاوی نه

  . زانت شکی کوردستان ده خاکی کورد و به
  
پاکتاوی   رکوک له که(رتووکی  ی په)80(  ڕه الپه  زیز، له ر عه وھه الل جه جه  
ی دانیشتوانی  وه مبوونه که: (دا، نووسیوتی)ستووری ری ده سه بۆ چاره  وه ییهز گه ڕه

رچاو و  کی به  یه ڕژه، به ) و دیاال رکوک  موس، که(کانی کوردستان  شاره  کورد له
دا )1921(ئاماری سای   له  وه مبۆته ی موس زۆر که ناوچه  کورد له:  یه مشوه به

ئاماری سای   چی له ، که بووه%) 36.53(پارزگای موس   کورد له  ی ڕژه
  ).  وه مبۆته که%) 24.9(دا بۆ )1977(

و  ، کوردبوون  ر باسیکردووه وھه الل جه ر جه دا نووسه وه ره سه ی له  وه ئه  
  خشت، چونکه به ده) دی با(و دیاال  رکوک  کانی موس، که کوردستانتیی شاره

ر س  دا، ھه و س شاره کورد له  ی ڕژهی  وه م بوونه تی که بابه  ر له نووسه
  .  ند کردووه شکی کوردستان ناوزه خاکی کورد و به  ی به که شاره
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ریف پاشا  شه(رتووکی  ی په)66(  ڕه الپه  لهت بادی،  ن عزه سه د حه مه ح محهسا  
ش  مانه ڕای ئه ره سه: (دا نووسیوتی)1951- 1865السیاسي   ودوره  حیاته
  کانی کوردستاندا به ی شاره زۆربه  له) ری کورد کلوپله(ی کوردی  زراندنی یانه دامه

  ی تر له یانه  کوردییه  و یانه ی ئه شوه له. نرت گرنگ داده  ره کی ھهڕووداو
  له  ی که وه ئه. زران و موس دامه رزڕۆم، موش کر ئه دلیس، دیاربه کانی به شاره

دا حه ره سه له   بۆ نموونه  وه دلیس کرایه به بوو، دواتریش  ندامی ھه د ئه وت سه تا
  ). زۆرتر بوو  وه یان زۆر له ژماره

  دات که ، نیشانی ده ن باسیکردووه سه د حه مه اح محهر س نووسه  ی که وه ئه  
    ر به سهو   شارکی کوردی  واوی به ته ری ناوبراو شاری موس به  نووسه

  ی کوردی له یانه  که  یکردووه وه ناوبراو باسی ئه  نت، چونکه کوردستان داده
کک  کو یه وه یشی-و، ناوی شاری موس زراوه کانی کوردستان دامه ی شاره زۆربه

  .  زراوه ی ل دامه یه و شوه کی کوردی له یه یانه  که  ی کوردستان ھناوه و شارانه له
  
رتووکی  ی په)141-138(  کانی ڕه الپه  لهت بادی،  ن عزه سه د حه مه ساح محه  
ی  و یاداشته له: (دا نووسیوتی)1951- 1865السیاسي   دوره و  ریف پاشا حیاته شه(

ی  کۆنگره  ش به دا پشکه)6.2.1919( وتی ڕکه  ندان له ریف پاشای خه شه  که
بت  وامی ھه رده و به ی کوردستان توانای ژیاون  وه پناوی ئه له: ت پاریسی کرد، ده

شارستانتی  ی وه بۆ ئهھا  روه ی، ھه که ی ئابوورییه وه بۆ بوژاندنه  وه و خۆی کۆکاته 
ویسته له ژیانی خه زرن و وازبن نوی دامه کانی  ته ویالیه  کوردستان له  کییانه، پ

  ). زرت دامه  قی ئورفه نجه و سه  دلیس، موس رپوت، به کر، خه دیاربه
ریف پاشا  ڕاڵ شه نه ن بت، ژه سه د حه مه ی ساح محه که ی نووسینه گوره به   

ده  شارکی کوردیی  شاری موس به و داوای  ئه  ونکهنت، چ و کوردستانیی دا
  ی که و کوردستانه کی ئه یه پارچه  ببته  که  تی موسی کردووه م ویالیه رجه سه
  . زرنت وت دایمه یه ده
  
ریف پاشا  شه(رتووکی  ی په)153(  ڕه الپه  لهت بادی،  ن عزه سه د حه مه ساح محه  

گی  کی عارف به هی نامه  له: (دا نووسیوتی)1951- 1865السیاسي   ودوره  حیاته
) جمعیة إستقالل کوردستان –یی کوردستان خۆ ربه سهی  ه کۆمه(رۆکی  ماردینی سه
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پناوی  له: ت ، ده ریف پاشای ناردووه دا بۆ شه)3.4.1919( وتی ڕکه  له  که
  ی که قوربانییه  و پ له وره گه  وه و ھه نیشتمانی پیرۆزماندا، ئه  پارزگاری کردن له

پناوی  له. لی ئاگادارین  وه گه ساح به ڕگای، له  شتان کردووه شکهپ  ئوه
  کانی بانگشه پوچه  س پھنانی داواکارییه ره کانمان و ھه پرۆزه  دیھنانی ئامانجه به

ش  و شه بستکی خاکی ئه  تاکه  ک له یه ھیچ شوه به   کان، ئمه نه رمه ی ئه که نیناوه پکه
ۆ  رپوت و موس سازش ناکه تلیس، خه کر، وان، به زڕۆم، دیاربهر ئه  ته ویالیه ین ب

  ).کان نه رمه ئه
  خات که رده مان بۆ ده وه ن نووسیوتی، ئه سه د حه مه ر ساح محه نووسه  ی که وه ئه  

م شار و  رجه گی ماردینی، سه یی کوردستان عارف بهخۆ ربه سهی  ه رۆکی کۆمه سه
و  کانی ئه گرنگه  ره ھه  شاره  له  ککه یش یه- شاری موس  هتی موس ک خاکی ویالیه

زانت،  کوردستان ده    ر به سهخاکی   شک له و به  شارکی کوردی  ، به ته ویالیه
ک  یه پارچه  دا به وه ره سه ی ناوبراو له  تانه ویالیه  ش و شه ک له ر یه ناوبراو ھه  چونکه

  . نت خاکی کوردستان داده  له
  
المسألة الکوردیة في العراق (رتووکی  ی په)38(  ڕه الپه  شاکرۆ خدۆ محۆی، له  

مدا،  رده و سه ھنا له یان پکده کان زۆرینه موس کورده  له: (دا، نووسیوتی)المعاصر
) پادشای ئراق  ڵ به یسه بیاری دانانی فه(  که کی گشتی بیاره یه شوه وێ به له
  له. کانی تر بگیرت وه ته نه مه کانی کورد و که مافه  ز لهڕی  رجه و مه سندکرا به په
بۆ   که نگدانه و، داوایانکرد ده ڵ بوون  یسه بژاردنی فه رکوک دانیشتوان دژی ھه که

سلمانی   ھا له روه زرت، ھه تکی کوردی دابمه ی ساک دوابخرت و حکومه ماوه
موو  ھه) دانیشتوانی کوردستان(دانیشتوان   هوات کرد، که یان نه که یهڕاپرسیشداری  به

   ). وه رچ دایه رپه ڵ ئراق به گه کگرتنیان له ی یه شوه کان له شوه
ر س شاری موس،  ی بۆچوونی شاکرۆ خدۆ محۆی مژوونووس، ھه گوره به   
 ی وه ر ئه به لهباشووری کوردستانن،     ر به سهو   و سلمانی شاری کوردی رکوک  که
شاری   نت له داده  زۆرینه  ی دانیشتوانی کورد به ک ژماره الیه ری ناوبراو له  ووسهن

ستی دانیشتوانی  و ھه نگدان باسی ده  ی که وه کی تریش دوای ئه الیه و، له  موسو
دانیشتوانی   کات که ده  وه ، باسی ئه و سلمانی کردووه رکوک  کانی موس، که شاره

شاکرۆ خدۆ   واته ڵ ئراق، که گه کگرتنک له یه  ھیچ شوه به  کوردستان قایل نابن
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ده  و سلمانی به رکوک  موس، که ر س شاری ھه ه  نت، بۆیه کوردستان دا   ب
  .ت دانیشتوانی کوردستان ده  و شارانه دانیشتوانی ئه

  
ی )5074(  کوردستانی نوێ، ژماره ی ڕۆژنامهی )12(  ڕه الپه  ن گۆران، له سه حه  

تی  رۆکی حکومه دا بۆ سه کی کراوه یه نامه  دا له)15.1.2010( وتی ڕکهینی،  ھه ڕۆژی
  هکوردییه وکلتوری  ب و ده تگوزارکی ئه خزمه  له(ژر ناوی  لهرمی کوردستان،  ھه

تی  رۆکی حکومه بۆ سه  کی کراوه یه تی کوردی، نامه تگوزارکی حکومه بۆ خزمه
پنج پارزگای   له  تییهبری  کوردستانی باشوور که: (تیدا نووسیو)4- 1رم  ھه

  وه باری سروشتییه ریان له وروبه ده و سلمانی رکوک،  ولر، که ۆک، ھهموس، دھ
  وه وییه کانگای ژر زه باری کشتوکاڵ، ئاوی شیرین و ش و له خۆشترین به

  ).  نی ئراقهگرنگترین شو  وه باری ستراتیژییه له ش و ندترین به مه وه ده
پارزگای    ت به باره ست و بۆچوونی خۆی سه ھه   ڕاشکاوانهن گۆران زۆر  سه حه  

وه    ر به سهپارزگاکانی   کک له یه  و، به ربیوه موس ده ،  باشووری کوردستانی دانا
شکی باشووری کوردستان بت،  م خاکی پارزگای موس به رجه سه  کاتک که

وبراو به  خاکی  ته به ھه   .   واوی خاکی کورده ته پارزگای نا
  
تی  چۆنیه و رکوک  کهی  کشه(رتووکی  ی په)14(  ڕه الپه  شوانی، له فیق ڕهدکتۆر   

  کو شاری موس، که رکوک، وه بۆچی شاری که: (دا نووسیوتی)رکردنی سه چاره
  ).ست بچت؟ ده له کی بانان، رزه کو به و وه وه بیربچته ، له ی کورده ئستاش نیوه

و  نووسه  ت کهکا ئاشکرا دهشوانی، بۆمانی  فیق ڕهی دکتۆر  ربینه و ده ئه   ری ناوبرا
     .زانت خاکی کوردستانی ده    ر به سه و  کوردیشارکی   شاری موس به

  
تی  چۆنیه و رکوک  کهی  کشه(رتووکی  ی په)24(  ڕه الپه  شوانی، له فیق ڕهدکتۆر   

فیای شاری   ی، که و شوازانه ئه: (دا نووسیوتی)رکردنی سه چاره بۆ گۆڕینی دیمۆگرا
ی  ه کۆمه ڕکخراویدانی  ، بۆ گونه وه ڕته گه ده  تاوه ره سه  کار، له  ته رکوک خراوه که
نجامی  ئه  دا، به)1921(یرانی سای  مانگی حوزه  له) عصبة االمم(کان  وه ته نه
موس،  و سلمانی رکوک،  کو شاری که کانی کوردستان، وه کی شاره رگرتنی خه اوهڕ

  ، که وه ی ئراقه تی تازه وه ده  تی موس به لکاندنی ویالیه سندکردنی پوه بۆ په
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 رگرتنی ڕاوهکردنی  واشه نجامی چه دا ئه)1921(سای   له  و شارانه کوردی ئه
داوای   م شارانه کی ئه ، خه واوهد  ڕانده تک گه کو سیاسه توندی وه  یان به که که خه
وهنجامی  ی کوردستانیان کرد، ئه شه م به ی ئهیخۆ ربه سه یرانی سای  حوزه رگرتنی ڕا

،  وه وانه پچه  زووی کورد بوو، به ئاره و خواست ی  وانه پچه واوی ته به ، )1921(
  ). م ئراق ده  زۆر درایه تی موس به کراو، ویالیه کاری پنه

ناوبراو شاری   وت که که رده شوانی، بۆمان ده فیق ڕهکانی دکتۆر  پی قسه به   
ر دکتۆر  نووسه  خاکی کوردستان، چونکه    ر به سهو   شارکی کوردی  موس به

دا، )1921(یرانی  نجامدانی گشتپرسی مانگی حوزه باسکردنی ئه  شوانی له فیق ڕه
س شاری کوردستانی   و سلمانی به رکوک  ر س شاری موس، که ھه   ڕاشکاوانه

  . بات ناوده
  
تی  چۆنیه و رکوک  کهی  کشه(رتووکی  ی په)66(  ڕه الپه  شوانی، له فیق ڕهدکتۆر   

وه: (دا نووسیوتی)رکردنی سه چاره تای سنووری  ره سه) مرین حه(سوور  شاخی ک
  له می جیھانی و که یهنگی  نجامی جه هئ  ، کاتی خۆی له وه باشووره الی له  کوردستانه

  موس که و رکوک  کهدا، )1921(سای   تی ئراق له وه زراندنی ده نجامی دامه ئه
ی  رباره ده  وه کانه وه ته ی نه ه کۆمه ن الیه له   شکی کوردستانیان پکھناوه به

ی  شه م به لکانی ئه دژی پوه  م پارزگایانه کی ئه نجامدرا، خه ئه  که نووسی ناوچه چاره
 یخۆ ربه سهدا داوای کارگی  وه جیاتی ئه ، له بووینه  وه ئراقه  کوردستان به

شکی  به کورد وکی  زۆرداره به ت و دراوه م گویان نه ، به وهکوردستانیان کردو
   ).لکنرا  وه ئراقه  ی به که وته

رکوک دوو  و که  کانی موس شوانی، شاره فیق ڕهی بۆچوونی دکتۆر  گوره به   
ه نووسه ی وه ر ئه به لهخاکی کوردستانن،     ر به سهشاری    ری ناوبراو زۆر ئازادان

  .  ی کردووه و دوو شاره باسی کوردستانتیی ئه
  
 ی ڕۆژنامهی )196(  ی ژماره)3- 2(  کانی ڕه الپه  ن جاف، له سه ر حه نووسه  

 ژر ناوی لهتکی  دا، بابه)10.12.2009( وتی ڕکه،  ممه پنجشه ڕۆژیی، ڕزگار
: ، نووسیوتی وه دا بوکردۆته)رنجک ند سه چه و  رم ھهی  که یاته حه  ستووره ده(
ش  مه ، ئه دراوه نه) موس(  ک به یه ھیچ ئاماژه) 140ی  ماده(  وه ره ی سه یه و ماده له(
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ب  شاری عاره  به و ب  عاره خاکی  به و  کوردستانهرمی  ی ھه وه ره ده  له  مانای وایه
  زان که ده خوندبتی  بی مژووی سیاسه لف و ی ئه وه کاتکدا ئه له   مه ئه.  دانراوه

یان  یه م ناوچه ئه  ھاتن  وه ھۆی ئایینه به  د ساڵ ناب که شت سه مووی ھه ب ھه عاره
یشتمانی و ناوی ن عریبیان کرد ته  وه ھۆی ئایینه ر به یشدا ھهدوای له داگیرکردو 

و   به م نیشتمانی عاره موو بستکی ئه کو ھه ک موس به نه کاتکدا له بیان لنا،  عاره
موو  ھه کاتکدا له .  بووه ب نه نیشتمانی عاره و ب  عارهترکی وتی  ت سانتیمه نانه ته
تی ئیمپراتۆریرتی فارسدا بوو،  سه ژر ده له) ڕووبارخاکی نوان دوو (

ژر  بوو یان له خۆ ربه سه  و نیمچهخۆ ربه سهیان   وه ه-شاری موس  بهکوردستانیش 
  زار ساه وار ھهچ  زۆرتر لهموس .  کاندا بووه کۆنه  ته ئیمپراتۆریه  ک له تی یه سه ده
  ئیتر بۆ له  که ته ناوچه د ناب ھاتونه شت سه بیش ھه و عاره یه و ھه بووه ھه
وه رمدا باس نه ستووری ھه ده ی باشووری کوردستان  کشه کاتکدا له   مه ، ئه کرا
دوای   ر لهئیت) تی موس ویالیه(  و پی گوتراوه ناونراوه  وه ه- موس ناوی  بهر  ھه

  وه تی دروستکراوی ئراقه وه ده  ریتانیا به فی به و فرت  به مل و زۆره  لکاندنی به
ستیان  کانی ئراق ده که دوا یه ک له یه  ته هحکوم  وه می جیھانه که نگی یه جه دوای له 

  بهرکوک  که و  موس و گشتی   کردنی کوردستانی باشوور بهعریب ته  کرد به
    ). تی تایبه

، کورد  وه ر کردۆته سه ختی له ند جارک جه ن جاف چه سه ر حه نووسه  ی که وه ئه  
  ری ناوبراو له نووسه ی وه ر ئه به لهنت،  یه گه و کوردستانتیی شاری موس ده بوون 

شاری   ی به که ر دوو شاره دا، ھه- رکوک و که  ر دوو شاری موس باسکردنی ھه
  . باشووری کوردستان ناوبردوون  ک له یه پارچه  و به  کوردی

  
  کورد له(رتووکی  ی په)13(  ڕه الپه  رھاد پیرباڵ، له مامۆستای زانکۆ دکتۆر فه  

ئاوا ڕۆژکانی  کریستانه  اھیبهڕ ناسک و: (دا نووسیوتی) وه کانه هتناس ھهڕۆژدیدی 
ندی  به مه  ته ھاتوونه) 378-364(  وه می زایینه ی چواره ده ڕاستی سه ناوه  له

کانی باشووری  ناوچه  له:  وه ته کوردستاندا بوبوونه  ش لهتی تایبه  بهمیسۆپۆتامیا، 
  ).یبین و نووسه د کاری، ئامه ولر، ھه موس، دھۆک، ھه
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کاری،  ولر، ھه کانی موس، دھۆک، ھه رھاد پیرباڵ ناوچه دکتۆر فه  کاتک که  
  له  وه بات، ھیچ گومانک نامنته ی کوردستانی ناوده ناوچه  یبین به دو نوسه ئامه

  .   شاری موس کوردستانتیی و کوردبوون 
  
دیدی   کورد له(رتووکی  ی په)48(  ڕه الپه  رھاد پیرباڵ، له ر دکتۆر فه نووسه  

می  رده سه  کانیش، له موسمانه  به ت عاره نانه ته: (دا نووسیوتی) وه کانه تناسه ھهڕۆژ
  کوردستانیان کرد به: ھاتن کوردستانیان داگیرکرد تادا ره سه له ردا،  تی عومه الفه خه

 ۆڵ ومب سته ر ئه ان بۆسهکانی خۆی ھرشه ت و سه ی ده وه ک بۆ بوکردنه یه بنکه
دا،  شاره  له  تناسانه ھهڕۆژو  ردانی ئه ندی سه به گرنگترین مه. ڕوسیا کانی کوردستان

و  کاروانسه  ته کردوویانه  که  ش موس بووهتی تایبه  به ولر و ھه، )کر دیاربه(د  ئامه را
  ). ستانی خۆیان نزلگای وه مه
کو شارکی کوردستانی و  رباڵ شاری موس وهرھاد پی دکتۆر فه  کاتکدا که له   

ری  نووسه  وت که که رده بات، بۆمان ده کان ناوده را بۆ میلیشیا ئیسالمییه کاروانسه
  . زانت خاکی کوردستان ده    ر به سهو   شارکی کوردی  ناوبراو شاری موس به

  
، )دوای خۆدا ڕان به گه کورد و(رتووکی  ی په)15(  ڕه الپه  می میھرداد، له کره ئه  
 کانی کوردی گابانی و ھۆزه) ز616- 607(سانی   له: (نووسیوتیی موس  رباره ده
 ڕووی ڕووبهم جار  که بۆ یه) لوان حه(وان  واو ھه ینه کانی تکریت، نه ناوچه  یمون له مه

تا کانی زاگرۆس توانییان  و پاشان کورده وه بی ئیسالمی بوونه ویی عاره ده سوپای به
، ھرشی )ھران مه( ناوی  بهکی کورد  یه رکرده تیی سه رکردایه سه  به) ز637(سای 

  ).ابگرنڕشونی خۆیان   کان له به عاره
و کوردستانتیی  ، کوردبوون  می میھرداد باسی کردووه کره ر ئه نووسه  ی که وه ئه  
کاتی ھاتنی  له  نت، چونکه یه گه لوان ده و حه  کانی موس، تکریت واوی شاره ته

تا   که(  وه بۆته  و میلیشیایه ئه ڕووی ڕووبهنیا کورد  بی ئیسالمی ته میلیشیای عاره
د  سه  ، بۆیه)ژیاون دا نه و ناوچانه کی تر له یه وه ته کورد زیاتر ھیچ نه  له  مه رده و سه ئه
خاکی     ر به سهو   لوان س شاری کوردی و حه  کانی موس، تکریت د شاره سه  له

گیرکه م دوای ھاتنی میلیشیای عاره ، به کوردستان بووینه وی  ر ھه بی ئیسالمی دا
    .    بکردنیان دراوه عاره  به
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م کۆشش دوای  که یه: حمود شخ مه(رتووکی  ی په)58(  ڕه الپه  فید، له ناسر حه  

ی  وه کرده: (دا نووسیوتی)داخۆ ربه سهکی کوردی  یه پناو ئیداره کان له بابانه
سای بیستدا   ت له تایبه زۆر شونی کوردستانیشدا به  کان له ریتانییه ی به رانه داگیرکه
مادیی، موس،  کانی زاخۆ، عه تیی ناوچه یه رگا چاالکی پشمه. ادانک یه به ھۆی   بوو به

  ).  وه کفری گرته و قین  خانه
و کوردستانتیی شاری  وردبوون فید نووسیوتی، ک ر ناسر حه نووسه  ی که وه ئه  

ت،  یه گه کانی تریش ده و شاره  موسباسی   فید له ر ناسر حه نووسه ی وه ر ئه به لهن
قین،  کانی موس، ئامدی، خانه دا، ناوی شاره رگه کانی پشمه کانی ھزه چاالکییه

وه کو چه کفری و زاخۆی وه   .  ند شارکی کوردستانی ھنا
  
 ڕاگواستن و(رتووکی  ی په)23- 22(  ڕه الپه  ساح، له  مزه ر ھه عومه  

کانی  ملی گوندنشینه زۆره ی وه ڕاگواستنهمژوویی  کی جوگرافیی و یه وه لکۆینه
  یه ک بۆچوونی جیاواز ھه کۆمه: (دا، نووسیوتی) ک نموونه ر وه ، پشده کوردستانه

کان  جیۆگرافیزانه ڕیده و ناو گهت زا تایبه دستان بهر دیاریکردنی سنووری کور سه له
ند  چه  توانین بین له م ده به  یه، تی خۆی ھه یان بیرو بۆچوونکی تایبه هک ر یه ھه

باکووری   وته که ی ده و ناوچانه موو ئه ھه -1:  وانه له  وه گرنه کده خاکدا یه
. ھنن ان پکدهی باشووری کوردست قینه هڕاستمرین سنووری  کانی چیای حه رزاییه به
  که  وه و شونه له  دیجله ڕووباری تی ڕۆژھه  وته که ی ده و ناوچانه موو ئه ھه -2

کانی  ناوچه و  موسشاری   شک له به  گاته بێ تا ده ده  مرین دیجله چیای حه
کانی  زاو ناحیه م قه رجه سه -3. ی کوردستانین ناوچه) زومار و نگال  شهر،  عفه له ته(

  دیجله ڕووباریندکیشیان  ھه -4. کانی کوردستانن قین ناوچه خانه و لی  نده مه
  ).رمی کوردستان ئاوای ھهڕۆژسنووری   نه که ده
،  ساح بۆ کوردستانی دیارکردووه  مزه ر ھه عومه  ی که و سنووره ی ئه گوره به   
  کاته ده  وس کهشاری م تی ڕۆژھهشی  پی موس یان به ری چه به  وه مه الی که به

خاکی   له  شکه و به ناو سنووری باشووری کوردستان   وته که وا ده ینه شاری نه
  . کورد
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 نوان له فا بارزانی  مسته(رتووکی  ی په)25-24(  ڕه الپه  خالید خالید کۆچی، له  
ت  باره هدا، س)ڕاک لبه رتووکی فازی ئه ر په سه مک له وه  دا کورتهڕاستیو   فسانه ئه
و فوراتی  باشوور(تک  وه ک ده ئراق وه: (کوردستانی باشوور، نووسیوتی  به

  زۆری کۆۆنیالیسته ، پاشان به وه کایه  دا ھاته)1920(سای   له) ڕاست نوه
و  یان به)تی موس ویالیه(دا کوردستانی باشوور )1925(سای   کان له ریتانیه به
  ).لکاند  وه ته وه ده
و   ی بۆچوونی دکتۆر خالید کۆچی، شاری موس شارکی کوردی گوره  به  
ک  الیه له  ی وه ر ئه به لهی سنووری باشووری کوردستان،  ناو چوارچوه  وته که ده

  دا، نه)1920(سای   زراندنی له تی ئراق دوای دامه وه ده  کات که ده  وه باسی ئه
تی  کو ویالیه ، به بووه نه  ته وه و ده شکی ئه تی موس به ویالیه  نه  شاری موس وه

کۆتایی سای   کان له وه ته ی نه ی کۆمه رانه روه پی بیارکی نا دادپه  موس به
ناوبردنی باشووری کوردستان   وه کی تریشه الیه ، له لکنراوه  وه ئراقه  دا به)1925(

ۆ   ر دوو زاراوه ھه  که  یه وه مانای ئه ری ناوبراو، ن نووسه الیه تی موس له ویالیه  به ب
  .  نیشتمانی کورد و خاکی کوردستانه  کارھاتوون که ک ناوی جوگرافی به یه
  
کوردستان (رتووکی  ی په)58(  ڕه الپه  ساف، له د حه مه دکتۆر ئیسماعیل محه  

: وتیموس، نووسی کوردستانتیی و  کوردتیی  ت به باره دا، سه)والمسألة الکوردیة
تلیس،  رزڕۆم، به ئه: کوردستانی تورکیا  له: ن مانه کانی کوردستان ئه گرنگه  شاره(

نتاب، موش،  ، غازی ئه ، وان، ماتیا، ماردین، سیرت، سیواس، ئورفه)کر دیاربه(د  ئامه
کاری، ماراش، ئادی یامان،  رزنجان، ھه ، بنگۆل، کاراکوس، ئه)لی تونجه(درسیم 

، )ال خوێ که(مھاباد، خوی : کوردستانی ئران  له. رپووت سبین و خهھاتای، قارس، ن
: کوردستانی ئراق  له. و شنۆ ) یهئزا ڕه(، کرمانشاه، ورم  قز، سنه ماکۆ، سه

بجه  ه ، زاخۆ، دھۆک، ئامدی، ھهڕواندزولر، موس، ئاکرێ،  رکوک، ھه سلمانی، که
ری  ، سه ، دریک، ئاموده)قامیشلو(ی قامیشل: کوردستانی سوریا  له. ق و کۆیسنجه

اجو، میدانک، ڕ، عفرین، )ئارب پینار(سپی، جاالغا، کوبانی  ، ترپه رباسیه ، ده کانیه
   ).بولبل و ھتد

نووسیوتی، کوردستانتیی و  ساف د حه مه دکتۆر ئیسماعیل محه  ی که وه ئه  
ری ناوبراو له  وسهنو  نت که یه گه کانی تر ده و شاره  شاری موس  کوردتی
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ناوی ) باشووری کوردستان(کوردستانی ئراق     ر به سهکو شاری  دا وه وه ره سه 
ی - ناوی شاری موس   ڕاشکاوانهساف زۆر  دکتۆر ئیسماعیل حه  بردوون، چونکه

  .  کو شارکی کوردستانیی ھناوه وه
  
لی  نگی گه ده دیۆیڕاری ناسراوی  ی درین و بژه رگه نگاوی، پشمه رھاد سه فه  

  له  بریتییه  که) وا نه ڕادیۆیکی بۆ  پشه( ناوی   وتارکدا به  کوردستان، له
کی  خه(خۆی   گرته ده  م وتارانه ئه  نگاوی که کی سه ک بۆ سیدییه کییه پشه

  ھیدان له موو شت پیرۆزترن شه ھه  و نیشتمان له  وه ته ویستی کوردستان، نه خۆشه
، )رکوک که  شاقاز و کار ئاسکه  شاباز، ک قازه  رزترن، ک بازه هموومان ب ھه
: کوردتی و کوردستانتی شاری موس نووسیوتی  ک له ریه ھه  ت به باره سه

  کان ئوه نه موو الیه کانی ھه مانه قاره  رگه ھید و پشمه کی کوردستانی پیرۆز، شه خه(
ت  وه شار، بایی دروستکردنی دوو ده  له  هری دلر ئو ماوه ن و جهڕکخستشاخ،   له

م  به).  و دروسته ڕاستزاران جار  ھه  هڕاستک  نه  مه ئه(باتتان رشت  خون و خه
  جیھاندا، ئمه  کانی له م و کورتییه ریکا و که مه ڕای ناسینی ئه ره سه  ئمه  پویسته

وان  ئه  ین، چونکه هریتانیا بک ریکا و به مه س جار سوپاس و ستایشی ئه ڕۆژێ
-وان تا ئستا کوردستان ی ئازاد بۆ کورد، ئه وان ووتیان ناوچه ، ئهڕن ڕاپهووتیان 

بژاردنیش چوار ساڵ جارک  ، ھهڕوخاندعسیان  دام و به وان سه ، ئه ووهڕاستیان پا
 ڕگای.  یه مریکاوه تی و پشتیوانی و پارزگاری ئه ئازایه  ر له کرێ و ھه س جار ئه

  خاکه ڕزگارکردنیو  ره ، بۆن به بژاردن ماوه ن و ھهڕکخستنیا خۆ  ی تهزگارڕ
رکوک، موس و  که(ی کوردستان  که گرنگه  جوانه  ر س شاره کانی ھه داگیرکراوه

ردی  ک به تا ئستا یه) 1921(سای   کوردستان له  یه م س ناوچه ب ئه  به)  دیاله
وت و  رمیان خاکی نه گه  ک زیاد، چونکه نه  کردووهمی  رد، که ر به سه  خستۆته نه
. نگدان و ده ره و کۆنفدڕای بۆ کوردستان به ره بۆن به.  ییهخۆ ربه سه، خاکی  نمه گه

دیۆی  به  ته رکوک تایبه که  س دی کار ئاسکه   به  شه پشکه. ر وای تکۆشه نه ڕا
یوتوپ   کدا له ک خوله یه  ب جیاوازی له  کی کوردستانی پیرۆز به موو خه ھه

م  به. کانی جیھان ره موو سایت و کۆمپیوته ھه  یشتۆته ک سات گه یه  و به  زیوه دابه
رمی کوردستانی  موو دانیشتوانی ھه کی کوردستان، ھه موو خه ھه  داوا له  وه یه بۆنه

  یالهرکوک و د کانی موس، که داگیرکراوه  ر س شاره گشتی ھه  ئازیز و ئارام، به
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،  کانی کوت، سوره شاره  له  وه توانه  موو کوردانی نزیکه ھه). تی رمیانی کوردایه گه(
مووتان  ھه  داوا له. غدای جاران کوردستان ربی، تکریت و به لی غه ، عهرقی شهلی  عه
  له%) 99(  ک له زاران تکا نه و ھه  کوڕی بچووکی خۆتان بگرن تکایه  م گوێ له که ئه

ر  تی سه تی مرۆڤایه وایه ته رکی نیشتمانی نه نگدان ئه نگدان، ده د بۆن بۆ ده دا سه سه
ن  نگ بده ، ده م مافه و ھه  رکه م ئه نگدان ھه لیستی کوردی، ده  ن به نگ بده ، ده شانتانه

  ).ھزری نوێ  ی نوێ و به رنامه به  سی نوێ، به که  بیری نوێ، به  به
کانی باشووری  داگیرکراوه  خاکه  ت به باره گاوی سهن رھاد سه کانی فه بۆچوونه   

نیا پارزگای  ک ته ، کوردتی و کوردستانتی نه وه بی ئراقه ن عاره الیه کوردستان له
و   نت، چونکه یه گه ش ده- رکوک و دیاله کو پارزگاکانی که موس، به ناوبرا

 ڕزگارکردنیو  ره بۆن به: ت ده  م ناوچانه کوردتی و کوردستانتی ئه  ت به باره سه
وه  خاکه رکوک، موس  که(ی کوردستان  که گرنگه  جوانه  ر س شاره کانی ھه داگیرکرا

کی  موو خه ھه  داوا له  وه یه م بۆنه به: ت شونکی تردا ده  ھا له روه ، ھه) و دیاله
ر  گشتی ھه  هرمی کوردستانی ئازیز و ئارام، ب موو دانیشتوانی ھه کوردستان، ھه

گیرکراوه  س شاره و  ئه). تی رمیانی کوردایه گه(  رکوک و دیاله کانی موس، که دا
  ک له ر یه ھه  واوی به ڕی ته و باوه ئه  نت که یه گه ده  وه نگاوی ئه رھاد سه ی فه قسانه

) دی با(  رکوک و دیاله ر س پارزگای موس، که کوردتی و کوردستانتی ھه
  .  یه ھه
  
ر  سه ک له یه ند وانه چه(رتووکی  ی په)8(  ڕه الپه  فا، له ر مسته ر عومه روه قیب سه نه  

م  که نگی جیھانی یه ئراق تا جه: (دا، نووسیوتی)مژووی کوردستانی باشوور
ۆریه  شک بوو له به تی  سه ھشتنی ده دوای الوازکردن و نه. تی عوسمانی ئیمپرات
تا  ره ، سه هریتانیا و بهن  الیه ماندات بوونی ئراق له  ته و به و ئیمپراتۆریه ئه

شکی کوردستانی  به  تی موس که دواتریش ویالیه(غدا،  سرا و به کانی به ته ویالیه
  ی عوسمانی قرتندراو له وته ککه تی په وه ی ده الشه  له)  وه گرته باشووری ئستا ده

  ).زرا تی ئراق دامه وه ده  هانیا وریت بهن  الیه دا له)21.7.1921(
    ر به سهکانی  واوی شاره فا، ته ر مسته ر عومه روه قیب سه ی بۆچوونی نه گوره به  

شاری کوردی )  رکوک، سلمانی و دیاله ولر، که موس، دھۆک، ھه(تی موس  ویالیه
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  تی موس به ری ناوبراو ویالیه نووسه  باشووری کوردستانن، چونکه    ر به سهو 
  .زانت کی باشووری کوردستان ده یه پارچه

  
ر  سه ک له یه ند وانه چه(رتووکی  ی په)42(  ڕه الپه  فا، له ر مسته ر عومه روه قیب سه نه  

گیرکارییه(فتوحاتی : (دا، نووسیوتی)مژووی کوردستانی باشوور   ئیسالم له) کانی دا
و  موو ئه دوای خۆیدا ھنا، ھه  کانی به هب عاره  کوردستانی باشووردا لشاوی خه

شداربوون، پاشان جیان  نگالدا به گرتنی شاری موس و شه  له  ی که بانه عاره  خه
ی  زۆربه  ی که که ره وروبه ج بوون، موس و ده ھشت و تیدا نیشته نه

باسی  می عه رده سه  می راشدینداو پاشانیش له رده سه  ی کورد بوون، له که دانیشتوانه
ری و تا وای  سه  رژانه  وه سراو کوته به  ب له ندین خی عاره کاندا، چه وییه مه و ئه

  ). کانی موسمان ترین شاره وره گه  کک له یه  بووه) الزوری به(ی  قسه  لھات به
نگال دوو شاری کوردی  کانی موس و شه شاره   پی وایهر  ر عومه روه قیب سه نه  

  کات که ده  وه ری ناوبراو باسی ئه نووسه  باشووری کوردستانن، چونکه    ر به سه
ھاتن بۆ داگیرکردنی کوردستان،   وه ناوی ئیسالمه به  کان که به عاره  ره ھرش به  خه

ندین خ و ھۆزی  جبوون و، دواتریش چه نگالدا نیشته کانی موس و شه شاره  له
  ج بووینه، که موس نیشته  ھاتوون و له  وه کوتهسراو  کانی به شاره  بی له عاره

  .  که ھۆکاری گۆڕینی باری دیمۆگرافیای شاره  بوون به
  
ک  یه ند وانه چه(رتووکی  ی په)44- 43(  ڕه الپه  فا، له ر مسته ر عومه روه قیب سه نه  
ب  هکاتکدا زیادبوونی عار  له: (دا، نووسیوتی)ر مژووی کوردستانی باشوور سه له
ڕاست و باشووری ئراقدا  پارزگاکانی ناوه  دا له)1977- 1957(ی نوان  ماوه  له

.  ندووه ی سه ره نوان پارزگاکانی کوردستاندا په  له   ڕژهمان  خوار، ھه  ته زیوه دابه
پارزگای سلمانیدا   له%) 40(  ی ڕژه  به) ب ی عاره زیادبوونی ژماره(  یه م زیاده ئه
پارزگای   له%) 64(ی  رکوک و نزیکه پارزگای که  له%) 90(  ندو له سهی  ره په
  ).ت بوو ره%) 30(  که زیاده  ی ڕژه  وه دھۆکه  یش به-پارزگای موس  له. ولر ھه
  شک له به کورد وھی   واوی پارزگای موس به فا ته ر مسته ر عومه روه قیب سه نه  

وبراو ھه نووسه ی وه ر ئه به لهزانت،  خاکی کوردستان ده پارزگاکانی   ک له ر یه ری نا
  .  کوردستان داناوه  رکوک و سلمانی به ولر، که موس، دھۆک، ھه
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ر  سه ک له یه ند وانه چه(رتووکی  ی په)45(  ڕه الپه  فا، له ر مسته ر عومه روه قیب سه نه  

کوردستانی باشوور روپوی خاکی : (دا، نووسیوتی)مژووی کوردستانی باشوور
ندی  به دا مه ره و رووبه نرت، له داده  تری چوارگۆشه زار کیلۆمه ھه) 85(  زۆرتر له  به

زاو  وت قه و سی و حه )ولر، موس و دھۆک رکوک، ھه سلمانی، که(پنج پارزگا 
  ). وت که ی تده دو سی ناحیه سه
کانی  انتیی و کوردتیی شارهر نووسیوتی، کوردست روه قیب سه نه  ی که وه ئه  

ج  ناوبراو وه  نت، چونکه یه گه ولر، سلمانی و دھۆک ده رکوک، ھه موس، که کو پن
  . باشووری کوردستان ناوی بردوون    ر به سهپارزگای 

  
ک  یه ند وانه چه(رتووکی  ی په)46- 45(  ڕه الپه  فا، له ر مسته ر عومه روه قیب سه نه  

  له  ی که و سنووره پی ئه به: (دا، نووسیوتی)کوردستانی باشوور ر مژووی سه له
مدا  ه قه  کوردستانی له  عس به ی ئۆتۆنۆمی دانراو به دا بۆ ناوچه)1974(سای 

کانی  نده به مه  که  وه ھشته  و روپوه ی له تری چوارگۆشه زار کیلۆمه ھه) 36.347(
ی  فتا ناحیه زار حه ک قه ھۆک و بیست و یهد ولر و ھهر س پارزگای سلمانی،  ھه
خاکی   ی له تری چوارگۆشه زار کیلۆمه ھه) 48.653(  ش زۆرتر له مه به.  خۆ گرتووه له

رکوک، موس،  کانی که ستراتیجییه  موو ناوچه کوردستانی باشوور دابی و ھه
  بی له ارهخاکی ع  رھناو به سنووری ئۆتۆنۆمی ده  ریانی له وروبه قین و ده خانه

  ). ب کردنیان عاره به  وته خۆ که کاوه  م دان و به ه قه
، کوردستانتیی و کوردتیی  ی پکردووه ر ئاماژه ر عومه روه قیب سه نه  ی که وه ئه  

ولر، سلمانی و دھۆک  ، ھه رکوک، دیاله پارزگاکانی که  ک له ریه شاری موس و ھه
  . نت یه گه ده
  
دا، )ئینسایکۆپیدیای گشتی(رتووکی  ی په)1040(  ڕه الپه  اح، لهیاسین سابیر س  

  وتۆته ترین و گرنگترین شاری کوردستانی باشووره که وره گه: موس: (نووسیوتی
  غداوه باکووری به  تر له کیلۆمه 410.  یه دیجله ڕووباریلقکی   که  وره ر زی گه سه

ی  که ره وروبه م ده بن، به عاره کورد و  ه، ک ملیۆنک پتره  دانیشتوانی له  دووره
  ).مووی کوردن ھه
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واوی  یاسین سابیر ساح نووسیوتی، کوردتیی و کوردستانتیی ته  ی که وه ئه  
ئینسکلۆپیدیای گشتیدا   ری ناوبراو له نووسه  نت، چونکه یه گه پارزگای موس ده

  .  بات وری کوردستان ناودهترین و گرنگترین شاری باشو وره گه  شاری موس به
  
دا، )ئینسایکۆپیدیای گشتی(رتووکی  ی په)1087(  ڕه الپه  یاسین سابیر ساح، له  

  وتۆته کوردستانا، که  له  وارکی مژوویی کۆنه شونه: وا ینه نه: (نووسیوتی
  یه م پاشماوه ئه. تی شاری موس ری خۆرھه به و  دیجله ڕووباریتی  خۆرھه

  دۆنه رحه سه واری کۆشکی ئه گرنگترین شونه.  وه ناو شاری موسه  وتۆته ا کهئست
.  ی شاری موسه که نده به مه.  یه ی ئستاوه)النبي یونس(زاری  نزیک مه  له  که

س  دوو ملیۆن که  دانیشتوانی له.  یه تری چوار گۆشه کیلۆمه) 15.192( ی که ره ڕووبه
ن و  رمه ب و ئاشووری و کلدانی و ئه وانی تر عاره ن، ئهی کورد%)75(  له  ، که پتره

  ).ی کورد بوون%)90(  مدا له ی بیسته ده تای سه ره سه  له. تورکمانن
، کوردتیی و کوردستانتیی شاری  ئینسکلۆپیدیای گشتیدا ھاتووه  ی له وه ئه  
یاسین سابیر   کهنت، چون یه گه پی شاری موس ده چه  سته ناری ده که  وا واته ینه نه

کانی باشووری  درینه  مژووییه  واره گرنگترین شونه  کک له یه  وا به ینه شاری نه
  . شی کورد بووینه که زۆری دانیشتوانه  ره ی ھه نت و زۆربه کوردستان داده

  
ۆ  شتنامه گه(رتووکی  ی په)18(  ڕه الپه  ، لهبدول عهجاتی  دکتۆر نه   ی پوژوال ب

: بۆ کوردی، نووسیوتی  ریگاوه وه  وه نسییه ره فه  له  دا، که)1837سای  کوردستان
ی  ده کانی سه و سانی شسته  نسییه ره کی کاتۆلیکی فه یه شه ریتۆری ژاک قه(

ی ژیانی  باره  له  وه کان بۆ لکۆینه کریستانه  ی مسیۆنره سته ن ده الیه م له ھه نۆزده
ی کوردستان  هوان ڕهکان  کریستانه  و باربۆکردنی کلسهکانی کوردستان  کریستانه

و  کاری ده و ھه  عشیقه ی زاخۆ، به فیه سقه رکی ئه فه سه 1876سای . کرێ ده کات 
ولر و  ھه  چته ده  وه ه- موس  کات و له رکی باشوور ده فه سه 1878دواتر سای 

  ).رکوک و سلمانی دواتر که
کانی  شاره  ک له ریه کانی کوردستاندا، ھه باسی کریستانه  له بدول عهجاتی  دکتۆر نه  

باشووری   شک له به  خاکی کورد و به  ولر و سلمانی به رکوک، ھه موس، که
) 1878(سای : (ت کات و ده یتۆری ژاک دهڕباسی   زانت، کاتک که کوردستان ده
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ولر و دواتر  ھه  چته ده   وه ه-موس  کات و له شتکی بۆ باشووری کوردستان ده گه
  ). رکوک و سلمانی که
    
 ی ڕۆژنامه(ی )1179(  ی ژماره)11(  ڕه الپه  ، لهسوڵ ڕهفا  دین مسته دکتۆر عیزه  

دا )بۆ موس(ناو نیشانی  دا به)16.3.2010( وتی ڕکه،  ممه سشه ڕۆژیی )ئاسۆ
کانی  بوو، سرووده ھهھاباد کورد کۆماری کوردستانی  مه  کات له: (نووسیوتی

ه وه ره ده  کرد و له رمانده به ی قوتابی له و ئمه  ئره  یشتنه گه وێ ده ئه   ی قوتابخان
  : وترا ژار بوو ده ی ھه ھۆنراوه  سروودکدا که  له.  وه مانووتنه ده

  زان گوڕ گوڕ ده  بابه
   مانه مووسیشدا ھه  له
: یانووت ؟ ده ستی چییه به پرسی مه ترمان دهزا ڕهتر و شا وره خۆمان گه  سانی له که  له
ر  ی موسیش ھه) ین زاله عه(وتی  و نه  وتی تدایه و نه  رکوکه گوڕ گوڕ که  بابه  وه ئه
واندا  قورئانی ئه  له  ر کار دیاره سه  عسی فاشست ھاته به  که.  خاکی کوردستاندایه  له
خاکی کوردستاندا   وت له نه  که  نووسراوه  یۆنانییه  قی کۆنه فله کانی عه رتووکه په  که

بوو  وه ، ئه وه کوردستان جیابکرته  ب له ده  وتی تدایه نه  ش که و شونه ناب، ئه
الر بۆ  یووت که ده دام سهک  الر یا وه ماڵ و که مچه چه –برد  رده و ده رکوکیان به که

رکوک  ر شاری که فری، ئیتر ھهبۆ تکریت پاشان ک  وه مه ره قادر که  سلمانی تووز به
زا  قه) 9(  له  که  رچی موسه ھه. ئمیم کرا ته  ئمیم، واته کان ناونرا ته وته نه  و بیره

  ئستا له  که  وه ندێ دھاته ھه  شاریش به تی ڕۆژھهری  شتی کورد بوو به ھه
پارزگای دھۆکی دروستکرد، زۆر  عس ھات و ر کوردن، به سنووری شاردان ھه

و  ر ئه سه  ونه پارزگا بن و بکه) دھۆک و ئامدی و زاخۆ(  س پیان خۆش بوو که که
ڕاج  ستی ھه به ر مه شدا ھه م لره کرد، به ی دروستی ده یا حوکمی زاتییه)  رمه ھه(

و   کان نه الی فاشیسته  ندی کورد، چونکه وه رژه ر به سه کردنی موس بوو له ئزیدی 
ولریش  سلمانی و ھه  دی خۆیاندا به  یش کورد نین و له)ک به شه(  یی و نه کاکه  نه

ی  که ه)موس(ر  ، ھه یه م ھه قسه) خموریش ئاکرێ و مه(ستن بۆمان، بۆ  اوهڕ  وتراوه
  له  شکه بیش به پی مژوو و مژوونووسانی عاره و به  وه زاکانییه شار و قه  ئستا به

  وه رکوکه که  ستی ئستاش وا به ده ندێ کاربه ھه کان و م فاشسته کوردستان، به
سمان داگیر  خاکی که  ، ئمه وه بیر بچته  مان له)موس(  ریکیان کردووین که خه
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  بت له ر خاکی کوردستان نه سه موو مژوودا له ھه  ، خونی کورد له کردووه نه
  ).  ڕژاوه شونکی تر نه

ت کوردتیی  سه  ت له نووسیوتی، سه سوڵ ڕهفا  دین مسته دکتۆر عیزه  ی که وه ئه  
دکتۆری   نت، چونکه یه گه واوی ده ته  و کوردستانتیی شارو پارزگای موس به

. نت کی خاکی کوردستان داده پارچه  کو شارو پارزگا به ناوبراو موسی ئستا وه
م  ئاماژه  وه ره سه  له  ندی که فکه ره ژاری شه ی ھه که ھۆنراوه  ت به باره ھا سه روه ھه

  : یه یه مشوه پیدابوو، به
   سیرت و کرماشانه  له -  وتم ئاوی ژیانه نه

   مانه موسیشدا ھه  له –زان  گوڕ گوڕ ده  بابه
  ی شنۆ که وته ک نه ر وه ھه –زاخۆ   له  یه کانگام ھه

ه و زه ر خۆشب ئه ھه –سۆ   بۆ دوژمنان بۆته   مان
  
می  رده سه  کورد و کوردستان له(رتووکی  ی په)21(  ڕه الپه  همال بورکای، ل که  

 ی ڕوانگه  ر له گه ئه: (دا نووسیوتی)م که نگی جیھانی یه تا کۆتایی جه  وه باستانه
کانی ئانتپ،  کوی کوردی، شاره  ین، باکووری کوردستان له یر بکه سه  وه دانیشتوانه

چۆمی   له  جگه. پکدت  چۆمی دیجله ی کیلیس، کۆبانی، ئۆرفا، جیزرێ و ناوچه
نگال، موس،  کانی زاخۆ، شه ناوچه  بنه ئاوا دهڕۆژکانی باکووری  ، سنووره دیجله

لی تا  نده قین و مه کانی خانه شاره  غداوه الی باکووری به رکوک و له سلمانی و که
  ).ئران    ر به سهلوڕستانی   گاته ده
ی  وه ته واوی پارزگای موس خاکی نه مال بورکای، ته کانی که ی بۆچوونه گوره به  

ی  پکھاته ی ڕوانگه  ری ناوبراو له نووسه  کوردستان، چونکه  له  که یه پارچه و  کورده
  . نت کوردستان داده    ر به سهشکی  به  به  ره ڤه و ده کوردن ئه  که  وه دانیشتوانه

  
می  رده سه  کورد و کوردستان له(رتووکی  ی په)63(  ڕه الپه  مال بورکای، له که  

سان   کوردستان به: (دا نووسیوتی)م که نگی جیھانی یه تا کۆتایی جه  وه باستانه
ی پش )3000-2000تی خۆیان  سه ژر رکفی ده  نه ی مدیاکان بیخه وه رله به

ک  ی تر وه هو ته نه  فره.  تی تر بووه و شارستانیه  وه ته لک نه شونی گه) زایین
  له.  چیاکانی زاگرۆس جگیربوونه  داونی زنجیره  لوولوو، گووتی و کاسی له
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کانی سوباری، حووری و  ی موس و بۆتان، ھۆزه ناوچه  باکووری میسۆپۆتامیا، له
  ).میتانی ژیاون

    ر به سهمال بورکای، شاری موس شارکی کوردی و  پی بۆچوونی که به  
دانیشتوانی   ئستاکه  ر له زار ساڵ به ی پنج ھه پش نزیکه  ه، چونک کوردستانه

ی کورد  چه بنه  سوباری، حووری و میتانی که  له  ی موس بریتی بووینه ناوچه
  .  بووینه

  
می  رده سه  کورد و کوردستان له(رتووکی  ی په)71(  ڕه الپه  مال بورکای، له که  

ی )3000(ندی  روبه سه: (دا نووسیوتی)م که یهنگی جیھانی  تا کۆتایی جه  وه باستانه
ۆتامیا، وتی  وروبه پش زایین، شاری موس و ده ری باکووری میسۆپ

  ). کان ختی ئاشوورییه پته  ته بووه  و شاره ر ئه و دواتر ھه  کان بووه سوبارییه
ی نت، مانا کان داده وتی سوبارییه  مال بورکای شاری موس به که  کاتک که  

  .خاکی کوردستان  له  شکه و به  شاری موس خاکی کورده  که  وایه
  
ئامزی   رکوک له که(رتووکی  ی په)89(  ڕه الپه  فا خۆشناو، له عوسمان مسته  

باشووری   کان له ییه کاکه  و جگیربوونی کورده  وه بوبوونه  ت به باره ، سه)مژوودا
ندیی  گه ره ری په وروبه ده  به  کان که ییه کاکه  وه زۆر کۆنه  له: (کوردستان نووسیوتی

  بجه ه ی ھاوار ھه ناوچه:  جگیربوونه  م ناوچانه ھاتوون بۆ کوردستانی باشوور له
ک، بادینان، موس  ،ه ی ئاسکی که ی داقوق، ناوچه ، ناوچه ککانه ره شونی سه

   ).قین ترلینی و خانه –، کۆپرلو  زالییه غه
کانی  شاره  کک له یه  فا خۆشناو، شاری موس به عوسمان مستهر  نووسه  

باشووری     ر به سهکو شارکی  ناوبراو وه  نت، چونکه باشووری کوردستان داده
  .یی جبوونی کوردی کاکه ر شونی نیشته سه  ، کاتک دته کوردستان ناوی بردووه

  
حموود و س  شخ مه(وکی رتو ی په)55(  ڕه الپه  الم ناوخۆش، له دکتۆر سه  
سی  ئاگربه(  سه و ئاگربه پی ئه ر به ھه: (دا، نووسیوتی)ران ی داگیرکه که ره فسه ئه

ک  کانی دی باشووری کوردستان وه وا شاره سلمانی، ئه  له  ، بجگه)مۆدۆرۆس
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دوای  ولر و موس له جۆرێ ھه ولر و موس داگیرکران، به رکوک، ھه که
گیرکران  وه سه ئاگربه   ).دا

الم ناوخۆش نووسیوتی، کوردتیی و کوردستانتیی  دکتۆر سه  ی که وه ئه  
  ناوبراو له  نت، که یه گه رکوکی کوردان ده کانی موس و که  ردوو شاره داگیرکراوه ھه

کو دوو شاری  باشووری کوردستان وه  ریتانیادا له کانی به باسی داگیرکردنه
  . بات ی کوردستان ناویان ده یه چهو پار ر به کی سه ره سه
  
غدای  ندیل به قه(ووکی رت پهمی  م و دووه که رگی یه بهی )15(  ڕه الپه  باز، لهڕ  
  ربازی، به مۆگای سه  ببوو به یلول نه کوردستان پش شۆڕشی ئه( :ت ده، )ژاند ھه
نیا  ته) ولر رکوک، موس، سلمانی و ھه که(پارزگاکانی   موو کوردستان واته ھه
   ).رکوک بوو که  شی له گاکه باره) 2تیپی (ی لبوو )فرقة عسکر(ربازی  ک تیپی سه یه
پیرداود  بدول عه ت فعه ڕه( ڕبازھید  شه  رگه ر و پشمه بۆچوونی نووسه  به  

خاکی   شکن له به) دھۆک+ وا  ینه نه(واوی پارزگای موس  ، ته)1952-7.5.1994
    ر به سهکی  کو پارزگایه مر پارزگای موسی وه ھیدی نه شه  هکوردستان، چونک

  . خاکی باشووری کوردستان ناوبردووه
  
غدای  ندیل به قه(ووکی رت پهمی  م و دووه که رگی یه بهی )422(  ڕه الپه  ، لهڕباز  
شونکی وا   لی کورد له مژووی شۆڕشی گه  م جار له که بۆ یه:  (ت ده ،)ژاند ھه

دی   رگه ھزی پشمه) ڕگات و شه  یاره مشراقی نزیک گه  له(م  سته دوور وا ئه
  کوردستان یازده ی ڕۆه  خونی یازده  به  هنگین ڕه  شته و ده ژن ئه ھه دوژمن ده

کانی دواڕۆژ، کوڕ و کچانی کورد  وه تا نه  وه رگ ئاودرا بۆ مژوو مایه جه  الوی به
ی  وه ش بریندار بوون پاش ئه رگه پشمه  پازده  ن وهسنووری وتی خۆیان بزان

و ) عبی یشی شه جه(بیست و پنج   وت زیاتر له دوژمن زیانی زۆری لکه کوژران 
شتی  ده کانی ڕۆهولر،  کانی ھه وت بوو، کوڕه سکه نی زۆریش ده مه قه ک و ته چه
دیناوه ترسانی که رد چاونهلی کو فادارانی گه وه  مامک و مرکییه تی، شه ڕانه یی، به دزه   ن

لوو، دوژمنیان سووتاند و سنووری  شاخ و ساره   بهر سهوتی  کو ئاگری نه راج وه و قه
  وا و به ناڕه  به  ی که و شاره بۆ پارزگای موس ئه  وه ڕینه زاند و په چاالکی خۆیان به

تی  ۆرکی کوردایهم  خشکه به  ی که و وته ، ئه وه ته کوردستان جیاکراوه  م له سته
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  ر بۆیه ھه  تی ئمه میلله  زانن له ھزتر ده ب خۆیان به ستانی عاره باده. ر الچوو سه له
ن و  که وتی ده وت و ز، بۆخۆیان زه نه  له  په  ته که ره پیت و به  ی به و خاکه ئه

و  چنن ئه ی دهئازاد  شانه گه  و خونه روا ناب ئه مان ھه م زه کوردی تدا ناھن به
ان ڕۆژ  ک لهڕۆژ  چاوچنۆکانه  سته ده و کاربه ب ئه ر ده به  ر دته ش ھه داری ئازادیه

فیۆ  رگیز به جا کوڕی کوردیش خونی ھه  وه نه بوو بکه ره قه  و تاوانانه موو ئه ھه
  ).ناڕوات

شار و   هواوی ب ته  ، شاری موس به)ڕبازھید  شه(پیرداود  بدول عه ت فعه ڕه  
عس  رپرسانی به ن به الیه له  زانت، که باشووری کوردستان ده    ر به سهکی  پارزگایه
وه و به بی چاوچنۆکی ئراقی ب ویژدانانه ستانی عاره ده و کاربه وا  کی ناڕه یه ش

وه  وی دابینیان له ھه شونی   ریان له بی داگیرکه و عاره  کورد و کوردستان دا
کوردتیی و ی سیمای  وه پناوی سینه ، له جکردووه نیشته ڕاگوزراور زۆ کوردی به

  .  کوردستانییه  و شاره کوردستانتیی ئه
  
، )ژاند غدای ھه ندیل به قه(رتووکی  می په رگی سیه ی به)126(  ڕه الپه  ڕباز، له  
مژوو کورد   به  مرینه بی عراق چیای حه ره ڵ عه گه سنووری کوردستان له:  (ت ده
ڕژمی عراق . رکو، دھۆک، موس ولر، سلمانی، که ژین ھه ده  وره پنج شاری گه  له
  نی و بیکاته که واوی ھه ته رکوک و موس به که  کورد له  وی بوچانی داوه ھه

ری گرت شاری موس  ی عراق سه ته و سیاسه ک ئه یه بی تا ڕاده ره شارکی عه
رکوک  رشانی که سه  وی زۆریشی خسته و ھه  وه شتهواوی بۆ خۆی ھ ته به
ژار  رکوک وتکی ھه ب که عراق به  زانی که ی باش ده و ڕاستیه ی ئه وه رئه به له
تی ڕژم  ڕووی ئابووری سیاسه  تی له تایبه به  وه بته م ده کرێ گرنگی که ژمار ده ھه
  .)کردستی پ ده  له په رکوک زۆر به قۆی موس و که  له
و  واوی ئه ڕبوونی ته ، باوه دا باسی کردووه وه ره سه  ھید ڕباز له ی شه وه ئه  
  به  ، کهرکوک کوردستانتیی و کوردبوونی دوو پارزگای موس و که  نت به یه گه ده

  . زانت یان ده- باشووری کوردستان  شک له خاکی کورد و به
 
  له  دا که)نفال تا ئه  وه عریبه ته  له( ژر ناوی لهوتارکدا   ، لهبدول عهبات  خه  

وه ی ئه ی سانامه)7(  ی ژماره)48- 45(کانی  ڕه الپه ی  رباره ده،  وه ته نفالستان بوکرا
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 تیموسو: (نووسیو85.000(  زۆرتر له  ی خاکی کوردستانی باشوور بهڕووپ 
رکوک،  سلمانی، که: رزگاندی پنج پا به دا مه ره و رووبه نرت، له دا داده)کچگ

. وت که ی تده د و سی ناحیه زا و سه وت قه ولر، موس و دھۆک و سی و حه ھه
وه ی چی دانیشتوان و سه وره گه  ره شی ھه به  ره ووبهڕو  ئه کانی  بشوماره  رچا
  ی که و سنووره پی ئه به. وت که موو ئراقی ئستای تده وت، ئاو و کانزاکانی ھه نه
مدا،  ه قه  کوردستانی له  عس به ی ئۆتۆنۆمی دانرا و به دا بۆ ناوچه)1974(سای   له
رس پارزگای  کانی ھه نده به مه  که  وه ھشته  وپوهڕو  ی له)کچگ 36.347(نیا  ته

  ش زۆرتر له مه به.  خۆگرتووه ی له ک ناحیه ولر و دھۆک و بیست و یه سلمانی، ھه
  موو ناوچه خاکی کوردستانی باشوور دابی و ھه  ی له)کچگ 48.653(

ی  سنووری ناوچه  ریانی له وروبه قین و ده رکوک، موس، خانه کانی که ستراتیجییه
ب  عاره به  وته خۆ که کاوه م دان و به ه قه  بی له خاکی عاره  رھنا و به ئۆتۆنۆمی ده

  ).کردنیان
کات کوردستانیی بوون ق کورد  اسی دهب بدول عهبات  ر خه نووسه  ی که وه ئه  

  کات که ده  وه ر باسی ئه نووسه  نت، چونکه یه گه بوونی شار و پارزگای موس ده
ککیان پارزگای  یه  که  وه گرته ندی پنج پارزگا ده به باشووری کوردستان مه

بی  ارهعسی ع تی به حکومه  کات که ش ده وه ر باس له ھا نووسه روه ، ھه ه- موس
ند  قین و چه رکوک، خانه کو موس، که ی گرنگ و ستراتیجی وه ندین ناوچه چه

ش  مانه ئه  بی کردوون، که عاره و به باشووری کوردستان دابیوه  کی تری له یه ناوچه
  . ن بۆ کوردستانتیی و کوردتیی شاری موس مووی ئاماژه ھه
  
کی  یه رنامه به  شو، له په بدول عهستوانی ناسراو و بندی کورد دکتۆر  به ھه  

،  یه بجه ه یادی کیمیاباران کردنی ھه  ت به باره سه  دا که)د تی ڤی مه(وخۆی  هڕاست
وه ئه: (ت پرسی کورد ده  ت به باره سه باشووری کوردستان   ندی له مۆ پرسی نا

کو  کانی وه وتییه نه  تیش ناوچه تایبه ، به پرسی دیاریکردنی سنووری کوردستانه
وت  ی نه رچاوه م سه رکوک دووه که  نیا له ته. قین و پارزگای موس رکوک، خانه که
کوردستانی   له  که  ر کیانکی ئابوورییه ی پشتی ھه رکوک ببه که. جیھاندا  له  یه ھه
  ی که کوردستانه  شه و به میش ئه ی نۆزده ده ڕاستی سه تا ناوه.  وه کایه  دا دتهڕۆژدوا
کاری،  زوور، ھه کانی شاره ته ویالیه  ستی عوسمانییان بوو پکھاتبوو له بن ده له
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، سلمانی،  ولر، کۆیه رکوک، ھه که  زووریش پکھاتبوو له شاره. کر موس و دیاربه
  ). رکوک بووه شاری که) زوور شاره(ش  ته و ویالیه ندی ئه به مه. ریر و ھه ڕواندز

کات کورد  شو باسی ده په بدول عهستوانی ناوداری کورد دکتۆر  به ھه  ی که وه ئه   
دکتۆر   نت، چونکه یه گه واوی پارزگای موس ده بوون و کوردستانی بوونی ته

خاکی   شک له به  واوی به ته قین به رکوک و خانه ک پارزگای موس، که الیه شو له په
  تی موس به ویالیه  وه کی تریشه الیه زانت، له باشووری کوردستان ده    ر به سه

رده به  به  وه ه- شاری موسکی کوردستانی ژه ی ده سته شت تی عوسمانی داده ون.  
  
  ڕه الپه  له  ، که)ستن ھشتا ماومانه ڕاوه(ناوی  به ستکدا به ھه  ریب له غه مه باست حه  
وتی  ، ڕکه ممه کشه هی ڕۆژی ی)5497(  ی کوردستانی نوێ، ژماره ی ڕۆژنامه)9(
  :موس نووسیوتی  ت به باره ، سه وه ته بوکراوه دا)5.6.2011(

   ستن ھشتا ماومانه ڕاوه
   ردوو چاومانه کوردستان ھه

   وه مناره  دباو به حه  تا موس به ھه
   وه ی دی شاره دیجله به
  بن مالنی شادی نه س له ڵ دھۆک ده گه له
  لسن خه تا ئزیدییان نه ھه
  قسن ڕه شادی نه ک له به شه
   تایه ره بات ھشتا سه خه

  قوربانیمان دوایی نایه
کوردبوون   به  وه ڕبوونی ئه ریب نووسیوتی، باوه غه مه ی باست حه وه کورتی ئه به  

      .واوی شار و پارزگای موس و کوردستانتیی ته
   

  لهدا، )ر سمه ئه  ره وه( ناوی  بها کانید گۆرانییه  ک له یه  ریای گۆرانیبژ، له که زه  
ش  مه ئه. کات شاری موس ده کوردستانتیی  ، باس له)کی دیب چه ئه( نووسینی

   :  یه که کی گۆرانییه یه ند کۆپله چه
  
  ر سمه ئه  ره وه
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  رخودان به و شۆڕش
  دان رھه سه و بات خه

  تی  ل باشورێ وه
  مانی نه و ڕێ مان شه

  ت مزگنی ھاتن خه
  ت کوردان ھه  ا مهڕۆژ

  ھ نیسان ل دوازده
  ت ک وه بو پارچه ڕزگار

  زمار و  موسرکوک،  که
  نگار خمورو شه ، مه شخان

  لی نده مه و قین  خانه
  ل وان پیرۆز بیت بوھار

  مان بۆ کوردان ھه  مژده
  مان ستی نه بنده و زۆری

  ریفت ئاش دژمنان ھه
  مان زه و رخ ڕن چه رگه وه
  
  ند کن ئا کوردان بل

  نیشتمان  ئازاد بویه
  موس و رکوک  کهیۆ  ئه

  بۆکان د و ئامه  سبه
ند  رمه نگی ھونه ده  به  که) کی دیب چه ئه(ستوان  به ی ھه یه و ھۆنراوه ئه ی گوره به   

  موسشاری  ییتکورد و ی تیکان، کوردستان نیشتمانییه  سرووده   کک له ته یه کراوه
  ستوانی ناوبراو له به ھه  خات، چونکه رده ی کوردستانی ده ندین شاری دیکه چه و

ه نگال  شه و لی  نده مهخمور،  قین، مه رکوک، موس، خانه کانی که یدا، شاره که ھۆنراوه ب
   .بات کانی باشووری کوردستان ناوده کراوهب عاره به  هشار 
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  م شه شی شه به کانی  رچـاوه سه
  ):کان کوردییه  نامه گه به(
   
ی  راق، چاپخانهئکۆماری  کورد و کورد وکانی  جادی، شۆڕشه ین سهد الئه عه -1

  . 1959غدا  به -عاریف، ئراق  مه
 –عاریف  ی مه بی کورد، چاپخانه ده جادی، مژووی ئه دین سه الئه عه - 2 

ی 1361 –ز 1982ئاوای کوردستان ڕۆژ –شت  رده ی زانیاری، سه رتوکخانه په
  .تاوی ھه
ن م، چاپخانه کورد، چاپی دووه ڕینی ڕاپهجادی، مژووی  دین سه الئه عه - 3   -ی ئرا

  . 1996 -شاری کورد 
،  وه و کۆینه   خنه ڕه) رکووک که(ی  زیز، کورد و کشه د عه مه دکتۆر حوسن محه -4

  . 2005 باشووری کوردستان - ی سیما، سلمانی م، چاپخانه که چاپی یه
 –لی مژوویی  د و شۆڕش و ھهزیز، کور د عه مه دکتۆر حوسن محه -5

م، باشووری  ، چاپی دووه یه گرانه  خنه ڕه  ڕامیاریکی مژوویی  یه وه لکۆینه
   .     2000 سلمانی –کوردستان 

دا، یز گه ڕهناو پاکتاوکردنی  رکوک له عید سۆفی، پارزگای که د سه مه محه -6 ی
  .      2003سلمانی  –م، باشووری کوردستان  رھه ی به چاپخانه

ی  لی، بنکه رگانی کوردۆ عه ی، وه که ز، کوردستان و شۆڕشه به مال نه دکتۆر جه -7
  .1985 نی ئازاد، سوید، مه چاپه

،  ی کوردنامه ی بنکه یی کوردی، بوکراوه وه ته ز، بیری نه به مال نه دکتۆر جه -8
  . 2002ن  نده له –ریتانیا  م، به چاپی دووه

میری (لملقب ب ا - واندزي الرهمیر محمد -يالمیر الکوردز، ا به نهمال  دکتۆر جه -9
بعة الثانیة، جنوب طور، دار ئاراس للطباعة والنشر، الشسالح ي، ترجمة فخر) کۆره

   .2003 ولر ھه - کوردستان 
المستضعفون الکورد واخوانھم المسلمون، الطبعة االولی،  ز، به مال نه دکتۆر جه - 10

  . 1997 لندن -   امهمن منشورات کوردن
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سلمانی  –، باشووری کوردستان )6(  م ژماره رھه ز، کۆبه به مال نه دکتۆر جه - 11
2006 .  

 ی ڕۆژنامه،  سکی بونه ره ھه و سات کاره  یری لهز، پشتگ به مال نه دکتۆر جه - 12
، )9.1.2006( وتی ڕکه  ممه م، سشه  ھه ، سای یازده)272(،   ، ژماره)میدیا(
 YNDKیی دیموکراتی کوردستان  وه ته کتی نه ، یه یه فتانه کی سیاسی ھه نامهۆژڕ

  . کات ری ده ده
، ئۆرگانی  کۆنگره). 2001(، مارسی )19(  ، ژماره ز، کۆنگره به مال نه دکتۆر جه - 13

  .یی کوردیی وه ته ی بیری نه وه ره ی نیشتمانیی کوردستان بوکه کۆنگره
م،  که ، چاپی یه ی مناره ، چاپخانه7-  م ژماره رھه ز، کۆبه به مال نه دکتۆر جه - 14
  .  2007باشووری کوردستان  –ولر  ھه
 ی ڕۆژنامه؟، " دوژمنی دوژمنت دۆستته"  ، که هڕاستز، ئایا  به مال نه دکتۆر جه - 15

کی  هی ڕۆژنامه ،)20.11.2007(  ممه م، سشه ھه ، سای دوازده)315(  ژمارهمیدیا، 
       .کات ری ده دهیی دیموکراتی کوردستان  وه ته کتی نه ، یه یه فتانه ھه  ریڕامیا
ی ئاپک،  م، چاپخانه که فور، جوگرافیای کوردستان، چاپی یه غه بدول عهدکتۆر  - 16

  . 1996سوید  -ستۆکھۆم 
 باشووری  لهیی دانیشتوان  وه ته ی نه فور، پکھاته غه بدول عهدکتۆر  - 17

ی شڤان،  ، چاپخانه1977 – ئراقرژمری دانیشتوانی  سه پی به اندا کوردست
  . 2005سلمانی  –باشووری کوردستان 

ی میدیا، ستۆکھۆم،  کوردستان، چاپخانه سنووریفور،  بدول غه دکتۆر عه - 18
  .1997 -  سوید

ک، ی ئاپ ستان، چاپخانهفور، جوگرافیای دانیشتوانی کورد غه بدول عهدکتۆر  - 19
  . 1994 ستۆکھۆم

له دیمۆگرافیای باشووری کوردستان،  –تنۆ  فور، ئه غه بدول عهدکتۆر  - 20
م،  ی ستراتیجیی کوردستان، چاپی دووه وه ری لکۆینه نته سه کانی بوکراوه 

  . 2000سلمانی  –باشووری کوردستان 
ی  ستاندا، چاپخانهکورد  فت له فور، جوگرافیای ئابووری نه غه بدول عهدکتۆر  - 21
  . 2002سلمانی  –م، باشووری کوردستان  ، چاپی دووهڕۆشنبیریتی  زاره وه
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رگانی  کوردستان، وه کورد وردۆخی کوردستانی، مژووی  د مه ممه محه - 22
  .  1991غدا  به -د  سعه ی ئه عید، چاپخانه د سه ممه ریم محه بدولکه عه
،  فنامه ره دلیسی، شه فخانی به ره ر موکریانی، شهژا ھه و ونی لی عه د عه مه محه - 23
عمان، وی ن ، چاپخانه چاپی داوه  کوردی، کۆڕی زانیاری کورد له  به  ژار کردویه ھه

  . 1973ف  جه نه - ئراق 
رؤوف عقراوي، الحملة علی بادینان واوضاع الالجئین، من منشورات ئاراس،  - 24

    .2002جنوب کوردستان  - ولر  ة الثانیة، ھهولر، الطبع ھه –مطبعة وزارة التربیة 
 –، صفحات من تأریخ الکورد وکوردستان، الجذور التأریخیة يحازم ھاجان - 25

المعتقدات، الطبعة االولی، مؤسسة موکریاني للطباعة  –اللغة  –االثار  –الجغرافیة 
  . 2002 جنوب کوردستان –ولر  والنشر، ھه

لی  ی گه یخوازانهڕزگارتی  وایه ته ی نه وه بزوتنهمزینی،  زیز شه دکتۆر عه - 26
ھید ئیبراھیم  ی شه رد، چاپخانه سه سه رید ئه فه  وه بییه ره عه  رگانی له کوردستان، وه

  . 1985زۆ  عه
ی  مانگانه ڕۆشنبیری بی و ده ئهالوژ، گۆڤارکی  تو، گه فا شخ نعمه مسته - 27

م، کانوونی  ی سای چواره)1(  کرد، ژماره ریده جادی ده سه دین الئه عه،  کوردییه
  . 1943می سای  دووه

ی  مانگانه ڕۆشنبیری و بی ده الوژ، گۆڤارکی ئه ، گهتو فا شخ نعمه مسته - 28
م، شوباتی سای  ی سای چواره)2(  کرد، ژماره ریده جادی ده سه دین الئه عه،  کوردییه
1943 .  

ی  مانگانه ڕۆشنبیری بی و ده ئهالوژ، گۆڤارکی  ، گهتو فا شخ نعمه مسته - 29
م، مارتی سای  ی سای چواره)3(  کرد، ژماره ریده جادی ده سه دین الئه عه،  کوردییه
1943 .  

ی  مانگانه ڕۆشنبیری بی و ده ئهالوژ، گۆڤارکی  تو، گه فا شخ نعمه مسته - 30
یلولی سای  م، ئه ی سای چواره)9(  ، ژمارهکرد ریده جادی ده سه دین الئه عه،  کوردییه
1943  .  

تی  زاره ی وه حمان، مژووی زاگرۆس، چاپخانه بدوله شخ عه شید ڕه - 31
  .  2001باشووری کوردستان   –ولر  ، ھهڕۆشنبیری
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کوردستانی   شتک به گه" ئامدی"بۆ   وه ه"ممان عه"  له رانی،و هیدۆ گ لی سه عه - 32
خشی  په چاپ وزگای  م، ده که رزنجی، چاپی یه رگانی تالیب به باشووردا، وه

  . 2000سلمانی   –م، باشووری کوردستان  رده سه
-1220یی، کوردستان في العھد المغول  لیاوه لی عه د عه مه محه بدول عهدکتۆر  - 33

  . 2005سلیمانیة  –میالدي دراسة في التأریخ السیاسي، جنوب کوردستان  1335
العدد التاسع لسردم العربي ،  م، رده یی، گۆڤاری سه لیاوه عه بدول عهدکتۆر  - 34

     .جنوب کوردستان  –، سلیمانیة مؤسسة سردم للطباعة والنشر
وانی، جوگرافیای کوردستان  ھد گرده فه زی وزا ڕهناسری  و د تیگریس حمه هئ - 35

  . 1994ندی و با، سوید  کانی ناوه بۆ پۆله
کوردستان، چاپی  کورد ومژووی   د تیگریس، کورته ئامه و  رمیانی گهئاسۆ  - 36
  . 1992م، ستۆکھۆم،  که یه

سیستمکی فیدرالی؟  یان خۆ ربه سهتکی کوردی  وه رمیانی، ده ئاسۆ گه - 37
  .    2004سلمانی  –م، باشووری کوردستان  رده خشی سه په و زگای چاپ ده

-تی یه کۆمه-کی مژوویی یه وه لکۆینه  کورته-ردوان، ئای کو ھاوڕێ باخه - 38
  . 2001سلمانی  -م، باشووری کوردستان  رده زگای سه ، ده ڕامیاری

، ممه م، پنج شه سای نۆیه) 177(  ی میدیا، ژماره نامه فته وان، ھه ھاوڕێ باخه - 39
یی  وه ته نه کتی ، یه یه فتانه کی سیاسی ھه هی ڕۆژنامه  ،)20.12.2004( وتی ڕکه

  .کات ری ده دهدیموکراتی کوردستان 
ینی  ھه ڕۆژیوان،  تی باخه ڕی تایبه نگی ناوخۆ، ماپه وان، جه ھاوڕێ باخه - 40

)14.7.2006.( 
 ڕی ماپه  له. 2003م،  که بیاتی کاژیک، چاپی یه ده وان، ئه ھاوڕێ باخه - 41 

دا وه   .  رگیراوه کوردستان نت
 و کردن التاریخ، ئاماده ةاکرذسین غوم، کرکوک رحلة في حو و ونی داودی عه - 42
  . 2002سوید،  - ئۆپسا – ی نینا م، چاپخانه که ونی داودی، چاپی یه رگانی، عه وه
بیانیة ۆژبیاني، نبذة عن العشیرة الۆژالالمال أحمد میل  محمد جه ةالعالم - 43

مطبعة طبعة الثانیة، التب التاریخیة، والمعروفین من الروژبیانیین في الک) بھانیةزالرو(
   .2001جنوب کوردستان  –ولر  ھه –الثقافة 
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 یانی ڕۆژبهمیلی  ال جه ، مه)فتوح سواد العراق(عیراق  خاکی شه ڕهوتگیری  - 44
، ڕۆشنبیریی  ی چاپخانهرتی به ڕوه به،  راوزی لکردووه په و  کوردی  به  کردوویه

    .     2005اشووری کوردستان ب –ولر  م، ھه چاپی دووه
 و ڕۆشنبیریزگای  وایی موکریان، ده رمانه ه، فیانی ڕۆژبهمیل  د جه مه محه - 45

  . 1992غدا  ی کوردی، به وه بوکردنه
، )2003(  سنة) 2(میل الروژبیاني، مجلة سردم العربي،  العدد  محمد جه ةالعالم - 46

  .مؤسسة سردم للطباعة والنشر
ڕی  د، الخیار الفیدرالیة في کوردستان العراق، ماپه مه وری محهشیرین ن - 47
  .  بجه ه ھه
 ، االحد)11777(، العدد ةالحیا ی ڕۆژنامهداغی،  ره ران قه دکتۆر کامه - 48

)21.5.1995 .(  
و  نییه  وه ره سه ی به که ره ناوی نووسه  که) کوردستان کورد ودۆزی (ووتاری  - 49
  .  ی ئیسالمی کوردستان کۆپیم کردووه وه ڕی بزووتنه نتی ماپهر نته ر تۆڕی ئه سه له

  . 1996 کانی کورد، سوید، یهتی وایه ته نه  وه ندی، بزوتنه هفک ره دکتۆر سادقی شه - 50
یووبی، چاپ أول، مؤسسة  دینی ئه حه یی، سه که بۆره  فی زاده دیق سه سه - 51

  . 1361ایران، تابستان  –تھران  –مطبوعاتی 
، گۆڤارکی 2003ھاری  ، به)16(رکوک  ، گۆڤاری کهبدول عهالم  سه - 52

 و ڕوناکبیریی  ه کۆمه کان و ئاوارهی بای  کۆمیته  ، رزییه وهگشتی  ڕوناکبیری
  .ن که ری ده دهشی  ھاوبه  رکوک به تی پارزگای که یه کۆمه
ما بعد عام ) ةيکوردستان الجنوب(نجم عمر السورچي، مصیر والیة الموصل  - 53

  . 1998سلیمانیة  - ، جنوب کوردستان 2000
وانیی کوردی  نامهڕۆژمژووی   ک له یه ڕه ند الپه مین، چه فا ئه وشیروان مسته نه - 54

م، باشووری  که شی یه م، به رگی سیه وانیی نھنی، به نامهڕۆژ 1938-1958
  . 2004سلمانی  - کوردستان 

وانیی کوردی،  نامهڕۆژ مژووی  لهک  یه ڕه ند الپه ین، چهم فا ئه وشیروان مسته نه - 55
ی شڤان،  م، چاپخانه رگی دووه به 1938-1918نگی جیھانی  سانی نوان دو جه
  .   2002 سلمانی –باشووری کوردستان 
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طالباني، اغد دیموقراطي وحرمان الشعب حتی من حق الحلم؟، من الجالل  - 56
  .    1989رکی نوێ الثقافي  وردستاني، مرکز ئهمنشورات االتحاد الوطني الک

الطبعة . الم ناوخۆش، دراسة سیاسیة حول إحتالل وتقسیم کوردستان سه - 57
   .    2002 جنوب کوردستان –ولر  ، ھه االولی، المطبعة نازه

 -کانی  ترسییه مه -بکردن  ره عه بکردنی کوردستان به ره عه خموری، به فور مه غه - 58
ی بای  کانی لژنه بوکراوه له ،  منارهی  چاپخانهم،  چاپی دووه، ی وه گاربوونهن ره به
 باشووری کوردستان -ولر  بکردنی کوردستان، ھه عاره  به ی وه نگاربوونه ره به

  .  ی کوردی2006/2706
کان  مژووییه  رچاوه سه پی به : خموری فور مه ڤاڵ غه خموری، ھه فور مه غه - 59

 خاکی  لهشکن  میسانیش به و شکی زۆری کوت و به  تکریت، دیاال،  ی موسپارزگا
  ،)1.11.2002(ینی  م، ھه وته ، سای حه)135(  میدیا، ژماره ی ڕۆژنامهکوردستان، 

 YNDKیی دیموکراتی کوردستان  وه ته کتی نه ، یه یه فتانه ھه  ڕامیاریکی  نامهڕۆژ
  .     کات ری ده ده

ی  م، چاپخانه که مژوودا، چاپی یه  ی کورد لهز گه ڕهپاکتاوکردنی  شخ سدیق، - 60
  .  2005ولر  ھه - تی کشتوکاڵ، باشووری کوردستان  زاره وه
ی کارۆ،  تۆمارکی مژووییدا، چاپخانه ند چه  لهر، کورد  نوه یوان ئازاد ئه که - 61

  .    2005 باشووری کوردستان -سلمانی
کاندا،  نامه گه به رمی کوردستانی ئراق له ر، فایلی ھه وهن یوان ئازاد ئه که - 62

، )19.9.2005(  ممه ، دووشه)3779(  م، ژماره ھه کوردستانی نوێ، سای چوارده
  .  کات ری ده دهکتیی نیشتمانیی کوردستان  یه  یه انهڕۆژ ڕامیارییکی  هی ڕۆژنامه

ی مژووی کۆندا، کان ڕوداوهی ڕاوز په  رکوک له ر، که نوه یوان ئازاد ئه که - 63
، گۆڤارکی 2000م، پاییزی  ، سای دووه)2(  ، ژماره)6(رکوک  گۆڤاری که
 و ڕوناکبیریی  ه کۆمه و کان ی بای ئاواره کۆمیته   رزییه وهگشتی  ڕوناکبیری

  .    ن که ری ده دهشی  ھاوبه  رکوک به تی پارزگای که یه کۆمه
رکوک  وستی سیاسی کوردا، گۆڤاری که ھه  رکوک له ر، که هنو یوان ئازاد ئه که - 64

گشتی  ڕوناکبیری، گۆڤارکی 2002ھاری  م، به ، سای سیه)4(  ، ژماره)12(
تی پارزگای  یه کۆمه و ڕوناکبیریی  ه کۆمه و کان ی بای ئاواره کۆمیته   رزییه وه
  . ن که ری ده دهشی  ھاوبه  رکوک به که
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غدادا، کوردستانی نوێ،  و به چادران نوان له ر، کوردستان  نوه ئازاد ئهیوان  که - 65
، )23.8.2007(  وتی ڕکه، ممه پنجشه ڕۆژیی )4354(  م، ژماره ھه سای شازده

      .کات ری ده دهکتیی نیشتمانیی کوردستان  یه  یه انهڕۆژ ڕامیارییکی  هی ڕۆژنامه
د  مجه رگانی ئه کی ب وت، وه بۆرن، کورد گهلۆم   ڕۆینهلی،  د شاکه مجه ئه - 66

  . 1994م،  ستۆکھۆم، سوید  که لی، چاپی یه شاکه
کیم  حه(  ب بگوترێ، دیدارکه ی ناب بگوترێ ده وه لی، ئه د شاکه مجه ئه - 67

، چاپی ڕۆشنبیریی  ، چاپخانه نجامی داوه دا ئه)لی د شاکه مجه ئه(ڵ  گه له) یس وه کاکه
  .   2004 ولر ھه –م، باشووری کوردستان  که یه

کی  هی ڕۆژنامه ، کوردستان نت،لی، سنووری کوردستان د شاکه مجه ئه - 68
   ).24.9.2003(ممه  ، چوارشه کوردییه یخۆ ربه سهی گشتی  انهڕۆژکترۆنی  له ئه

  ژمارهکان،  نگه ، ده ت نییه سه شکردنی ده ن دابه لی، فیدڕای ته د شاکه مجه ئه - 69
  ). 31.8.2005(  ممه چوارشه ڕۆژی، )221(

، ممه چوارشه ڕۆژیکان،  نگه ڕی ده کورد، ماپه و  موسسیروان کاروانی،  - 70
 ).  1.6.2005(  وتی ڕکه
،  ئاینده  مۆ بیرک له ئه  ابردو، توانینک لهڕ  باری، ئاوڕک له ردار جه سه - 71

، گۆڤارکی 2002ھاری  م، به ای سیه، س)4(  ، ژماره)12(رکوک  گۆڤاری که
 و ڕوناکبیریی  ه کۆمه و کان ی بای ئاواره کۆمیته   رزییه وهگشتی  ڕوناکبیری

  .ن که ری ده ده شی ھاوبه به رکوک  تی پارزگای که یه کۆمه
لیة الکوردستانیة والتوقعات المستقبلیة دراسة قانونیست ربه سهدکتۆر  - 72 ، ة، الفیدرا

  . 1995دانیمارک  -طباعة، کوپنھاون قوس لل
ی  وه پیتی التینی، بوکردنه  ی نووسینی کوردی به ت، شوه وه ریوان ده مه - 73

   . 1993 دانیمارک، کۆپنھاون  ی الوانی کورد له ه کۆمه
تی  زاره ی وه م، چاپخانه که موس، چاپی یه پارزگای له و گۆران، کورد  سره خه - 74
ولر  ھه -ی ئاراس، باشووری کوردستان  وه زگای چاپ و بوکردنه ه، د رده روه په

2002 .  
انی ئاسۆ رگ م، وه که شی یه مژوودا، به  و گۆران، کوردستان له سره خه - 75
ی موکریانی کوردستان، باشووری کوردستان  وه بوکردنه و زگای چاپ ریم، ده که
   .     2001 ولر ھه –
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تکدانی ئارامی   ستی له ده تورکمانیی  ره به ی ڕگهله تورکیا  و گۆران، سره خه - 76
گه به  وه و باره و له یه دا ھه-شاری موس میدیا،  ی ڕۆژنامهستدان،  ر ده به مان له

  ڕامیاریکی  هی ڕۆژنامه ، )3.10.2006( وتی ڕکه، ممه سشه ڕۆژی، )260(  ژماره
   .کات ری ده دهراتی کوردستان یی دیموک وه ته کتی نه ، یه یه فتانه ھه
: و گۆران، جگری پارزگاری موس سره و گۆران، خه سره ڵ خه گه له  دیمانه - 77
 ی ڕۆژنامهکۆنتۆڵ بکات،   م شاره موس ناتوانت ئه  موو سوپای ئراق بته ھه
). 5.3.2007( وتی ڕکه، ممه دووشه ڕۆژی، )214(  ژماره -م  ر، خوی دووه ماوه جه
      . گشتی ئازاده  ڕامیاریکی  هی ڕۆژنامه  ر، ماوه جه
ی ب  شه ڕه چی ھه ، که نداوی ئاودایه   ر به سه ر، کوردستان له وھه الل جه جه - 78

، 2001ھاری  م، به ، سای دووه)4(  ، ژماره)8(رکوک  ره، گۆڤاری که سه ئاوی له
ی  ه کۆمه کان و ارهئاوی بای  کۆمیته   رزییه وهگشتی  ڕوناکبیریگۆڤارکی 
  .  ن که ری ده ده شی ھاوبه به رکوک  تی پارزگای که یه کۆمه و ڕوناکبیری

  لهژادی  پاکتاوکردنی نه  ت به ند پرسیارکی تایبه می چه ر، وه وھه الل جه جه - 79
گشتی  ڕوناکبیری، گۆڤارکی 2002، زستانی )11(رکوک  ، گۆڤاری کهکوردستان

تی پارزگای  یه کۆمه و ڕوناکبیریی  ه کۆمه کان و ئاوارهی بای  تهکۆمی  یه،رزی وه
  .  ن که ری ده ده شی ھاوبه به رکوک  که
، )5(رکوک  عریبکردنی کوردستان، گۆڤاری که ساڵ ته 80ر،  وھه الل جه جه - 80

،   رزییه وهگشتی  ڕوناکبیری، گۆڤارکی 2000م، ھاوینی  ، سای دووه)1(  ژماره
رکوک  تی پارزگای که یه کۆمه و ڕوناکبیریی  ه کۆمه کان و ئاوارهی بای  هکۆمیت

  . ن که ری ده ده شی ھاوبه به 
شی  لی کورد، به ھه مژووی  لهک  یه ڕه ند الپه مظھر احمد، چه مال  کهدکتور  - 81
   . 1985 بغداد –، العراق )االدیب البغدادیة(ی  م، چاپخانه که یه

التاریخ والضمیر دراسة  حکممظھر احمد، کرکوک وتوابعھا  مال  کهدکتور  - 82
  .ینوینڕوثائقیة عن القضیة الکوردیة في العراق، الجزء االول مطبعة 

می  که ڕی یه کانی شه ساه  د، کوردستان له حمه ر ئه زھه مال مه دکتۆر که - 83
-زانیاری کوردی کۆڕی  کانی کۆڕی زانیاری کورد، چاپخانه چاپکراوه  جیھاندا، له

  . 1975غداد  به
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د، کوردستان في سنوات الحرب العالمیة االولی،  حمه ر ئه زھه مال مه دکتۆر که - 84
  .    1984بغداد  –ترجمة محمد المال عبدالکریم، الطبعة الثانیة، العراق 

مما یتناول النزاع و 1925-1900الکورد تاریخ سیاسي  الله، یقظة جرجیس فتح - 85
، دار اراس،  المذکرات المتعلقة بهان امام عصبة االمم مع الوثائق وکوردستعلی جنوب 

تحو،  رجیس فه جه+  2000ولر  ھه - مطبعة وزارة التربیة، جنوب کوردستان 
 ن جاف، سه رگانی حه ، وه 1925-1900کورد مژوویکی سیاسی ی  وه وریابوونه

ی موکریانی،  وه و بوکردنه وه گای توژینهز م، ده که م، چاپی یه م و دووه که رگی یه به
  . 2009باشووری کوردستان  –ی خانی دھۆک  چاپخانه

تورکی  زیز یامولکی، له بدولعه کانی عه رییه وه زیز یامولکی، بیره بدولعه عه - 86
و )27(  ، ژماره"مامۆستای کورد"ریم، گۆڤاری  رگانی شرزاد که وه  وه عوسمانییه

)28    .(  
ه  رگانی له کانی کورد، وه هڕین ڕاپهو  زیز یامولکی، کوردستان  بدولعه عه - 87   تورکی
 چاپ وزگای  ده کانی بوکراوه له دیق ساح،  کردنی سه ئامادهریم،  شرزاد که  هو
  . 1999 سلمانی –م، باشووری کوردستان  که چاپی یهم،  رده خشی سه په

 –کورد وکوردستان، الجذور التأریخیة ، صفحات من تأریخ اليحازم ھاجان - 88
المعتقدات، الطبعة االولی، مؤسسة موکریاني للطباعة  –اللغة  –االثار  –الجغرافیة 
  .2002جنوب کوردستان  –ولر  والنشر، ھه

م  که رگی یه کوردستان، به کورد وکی تاریخی  یه کی، خوسه مین زه د ئه مه محه - 89
م، باشووری  رده خشی سه په و زگای چاپ ده، 1937م  رگی دووه ه، ب1931

  . 2000 -چاپی نوێ  - سلمانی  - کوردستان 
کی، تأریخ الدول واالمارات الکوردیة في العھد االسالمي،  مین زه د ئه مه محه - 90

  .  1945ترجمة محمد علي عوني، مطبعة السعادة، مصر 
م،  که رگی یه ان، بهت وه ئیستراتژی ده و نی، کوردستان  ده سنی مه حو - 91

  .  2000ری  نۆڤمبه
العشرینات، المؤسسة العربیة للدراسات  ير عزیز الحاج، القضية الکوردیة فدکتو - 92

   .  1984لبنان  -  بیروت، والنشر، الطبعة االولی
المحامي الشیخ ساالر الحفید، جنوب کوردستان في موازین السیاسة الدولیة،  - 93

  .    2006جنوب کوردستان  –عة والنشر، سلیمانیة المدیریة العامة للطبا
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و  ئه سنووری  لهرکوک  که(جیب،  فازڵ نه  فید، دیمانه ر ساالر حه پارزه - 94
خ ...  کشاوه یان بۆ خشه نه  وروپی ئهرانی  یاسادانه  که  دایه  کوردییه  ته حکومه ش

  ).20.3.2005(یامنر،  ڕی په ماپه  ،)دوت فید ده ساالری حه
ری  گه ئه و رکوک  کهی  ناوچه  لهی ز گه ڕهوان شۆڕش، پاکتاوی  شاخه - 95
 -ی دیالن، باشووری کوردستان  م، چاپخانه که ردانی مرۆڤانه، چاپی یه ستوه ده

  . 2003   سلمانی
  .  ی دیار نییه که رچاوه کیم، االکراد واشکال الموصل، سه وت حه که ھه - 96
رکیا في االستراتیجیة االمیرکیة بعد سقوط الشاه، دکتۆر جرجیس حسن، ت - 97

  .  1990الطبعة االولی، دمشق، مطبعة الجاحظ، 
 –بات، جنوب کوردستان  هلیلی نامق الجاف، کرکوک لمحات تاریخیة، مطبعة خ - 98
  .   1992ولر  ھه
انی رگ ئاشتیدا، وه می رده سه له کر، کوردستان  بوبه د عوسمان ئه حمه دکتۆر ئه - 99

  .           2001سلمانی  - باشووری کوردستان  - م رده زگای سه د نوری تۆفیق، ده مه محه
ه وتارکی  کۆمه  کوردستان له کورد وکر،  بوبه د عوسمان ئه حمه دکتۆر ئه -100

، چاپی  رده روه تی په زاره ی وه رگانی ئازاد عوبد سالح، چاپخانه مژووییدا، وه
   . 2005ولر  ھه- ی کوردستانم، باشوور که یه

رمی  مکی ھه ندی، چه قشبه نهمین  دئه مه محهپرۆفیسۆر دکتۆر ئازاد  -101
تی  زاره ی وه ، چاپخانهئراقرمی کوردستانی  ، جیۆگرافیای ھهئراقکوردستانی 

 –م، باشووری کوردستان  که ، چاپی یهئراقرمی کوردستانی  ی ھه رده روه په
    .  1998ولر  ھه

فیی ھه مه لیل ئیسماعیل محه دکتۆر خه -102 رمی  د، دیاریکردنی سنووری جیۆگرا
تی  زاره ی وه ، چاپخانهئراقرمی کوردستانی  ، جیۆگرافیای ھهئراقکوردستانی 

 –م، باشووری کوردستان  که ، چاپی یهئراقرمی کوردستانی  ی ھه رده روه په
  .   1998ولر  ھه

التعریب والتھجیر في اقلیم  ةشرات سیاسؤاسماعیل محمد، مالدکتور خلیل  -103
  .   2001 ولر ھه -الدین، جنوب کوردستان  کوردستان العراق، مطبعة جامعة صالح
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الدکتور خلیل اسماعیل محمد، البعد القومي للتغیرات في الحدود االداریة  -104
 –جنوب کوردستان  لمحافظة کرکوک، مطبعة وزارة الثقافة، منشورات مجلة کاروان،

  . 1997ولر  ھه
نینوی دراسات في الخصائص  –الدکتور خلیل اسماعیل محمد، دھۆک  -105

 –الدیموغرافیة للسکان، مرکز کوردستان للدراسات االستراتیجیة، جنوب کوردستان 
  . 2005سلیمانیة 

 کی رپرسیارتییه رم به لیل ئیسماعیل، دیاریکردنی سنووری ھه دکتۆر خه -106
  ، گۆڤارکه)11.8.2005(  ممه پنجشه  ،)549(، گۆڤاری گون، ژماره  ییه وه ته نه
ولر  ھه  پارتی دیموکراتی کوردستان له    ر به سهزگای گونی  ی جارک، ده فته ھه
  .   کات ری ده ده

التکوین  يأقلیم کوردستان العراق دراسات ف د، مه لیل ئیسماعیل محه دکتۆر خه -107
   .    1999 ولر ھه –مي للسکان، الطبعة الثالثة، جنوب کوردستان القو

ان العربي في محافظة کرکوک، طلیل ئیسماعیل، البعد القومي لالستی دکتۆر خه -108
اربيل، مجموعة من  2001نيسان  5-3کرکوک بحث الندوة العلمية حول کرکوک 

ارة التربیة، جنوب مطبعة وز من منشورات ئاراس، الطبعة االولی، - الباحثین
   . 2002 ولر ھه - کوردستان 

زگای  ده و کوشی تیرۆریستان نوان چه س له لیل ئیسماعیل، مو دکتۆر خه -109
  وتی ڕکه، ینی ھه ڕۆژی، )2183(  بات، ژماره خه ی ڕۆژنامهکردندا، ب عاره به
میارییکی  هی ڕۆژنامه، )23.6.2006( وکراتی ئۆرگانی پارتی دیم - یه  انهڕۆژ ڕا

  .  ه-کوردستان
ی  کۆڕکی بنکه لیل ئیسماعیل له لیل ئیسماعیل، پرۆفیسۆر دکتۆر خه دکتۆر خه -110
 ڕووخانی تا  وه تی ئراقه وه ستبوونی دهدرو تای ره سه له : داڕۆشنبیریی  کاوه
بات،  خه ی ڕۆژنامهبوو،  وام رده یش پالنی گۆڕینی دیمۆگرافیای کوردستان بهدام سه

 ڕامیارییکی  هی ڕۆژنامه، )11.12.2007(   وتی ڕکه، ممه سشه ڕۆژی، )2702(  ژماره
  .  ه-ئۆرگانی پارتی دیموکراتی کوردستان - یه  انهڕۆژ

د، کرکوک في العصور القدیمة، کرکوک بحث  حمه ئه شید ڕهمال  دکتۆر جه -111
من -یناربيل، مجموعة من الباحث 2001نيسان  5- 3الندوة العلمية حول کرکوک 
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ولر  ھه - منشورات ئاراس، الطبعة االولی،مطبعة وزارة التربیة، جنوب کوردستان 
2002  .  

نگاوک  ھه  بی سوننه رمکی فیدراڵ بۆ عاره حیا، ھه لی یه نی عه بدولغه عه -112
، )29.3.2005(ممه  ، سشه)1747(  بات، ژماره خه ی ڕۆژنامه، ڕاست ڕگایر  سه له

  .  ه-ئۆرگانی پارتی دیموکراتی کوردستان - یه  انهڕۆژ میارییڕاکی  هی ڕۆژنامه
و   یمانه ی په چوارچوه  د حوسن پیرۆت، کوردستان له مه محه -113 ن

دا،  تیه وه ده  وتی ڕکه،  ممه سشه ڕۆژی ، )2029(  بات، ژماره خه ی ڕۆژنامهکان
میارییکی  هی ڕۆژنامه، )17.1.2006( پارتی دیموکراتی  ئۆرگانی - یه  انهڕۆژ ڕا

  .    ه-کوردستان
مووی  ی ئراق ھه و کاتانه ورۆز ئه رسام، ئاڤستای نه بدولخالق سه عه -114

م،  که ژدیھاک بابلی بوو، چاپی یه و ئه )جاف(ی گووتی  کوردستان بوو کاوه
  . 2005 ولر ھه –، باشووری کوردستان  ی مناره چاپخانه

 ر رانبه بهکانی کورد  شیعه و یی کاکه و یرسام، ئزید بدولخالق سه عه -115
ی  نامه فته ھه کی پۆیینی کوردستانن،  یه قین شوره شنگال تا خانه ب له ره ی عا سوننه

ر  ماوه جه). 20.8.2007(  وتی ڕکه، ممه دووشه ڕۆژی، )237(  ، ژماره)ر ماوه جه(
  .  گشتی ئازاده  ڕامیاریکی  هی ڕۆژنامه

  و ڕکخراوه کۆنگره  لی کورد له نووسی گه ڕ، چاره د باوه حمه ئه -116
  –م، سلمانی  رده خشی سه په چاپ وزگای  م، ده کاندا، چاپی دووه تیه وه نوده

   . 2002 باشووری کوردستان
 ڕۆژیم،  یه ، سای ده)194(  ی میدیا، ژماره نامه فته ، ھه د پیره حمه عدی ئه سه -117

کتی  ، یه یه فتانه ھه ڕامیارییکی  هی ڕۆژنامه  ،)7.6.2005( وتی ڕکه، ممه سشه
   .کات ری ده دهیی دیموکراتی کوردستان  وه ته نه

کانی  ژماره بات  خه ی ڕۆژنامه، ئراقرمی کوردستانی  ال، ھه باحی مه سه -118
، )13.7.2005(ی )1853(و  )12.7.2005(ی )1852(و  )11.7.05(ی )1851(

  .  ه-ئۆرگانی پارتی دیموکراتی کوردستان - یه  انهڕۆژ یڕامیاریکی  هی ڕۆژنامه
ی )1893(  ژماره بات،  خه ی ڕۆژنامهال، جوگرافیای کوردستان،  باحی مه سه -119

ئۆرگانی پارتی  - یه  انهڕۆژ ڕامیارییکی  هی ڕۆژنامه، )22.8.2005(ممه  دووشه
  .  ه-دیموکراتی کوردستان
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بات،  خه ی ڕۆژنامهی نزیک،  مۆ و ئاینده ئه.. .ندی، کوردی موس میری فه ئه -120
میارییکی  هی ڕۆژنامه، )19.8.2005( وتی ڕکه، ینی ھه ڕۆژی، )1890(ژماره    ڕا

  .  ه-ئۆرگانی پارتی دیموکراتی کوردستان - یه  انهڕۆژ
کوردستان ری خۆڕاگری  ماوه لی کوردستان، بۆ جه یی گهخۆ ربه سهکۆی  سه -121

، )30.10.2004(موس،  و قین  خانه و رکوک  کهکانی  شارۆچکه ر وشات  تایبه به و 
  . ی کوردییهخۆ ربه سهی گشتی  انهڕۆژکترۆنی  له کی ئه هی ڕۆژنامهکوردستان نت، 

باالسوار، جریدة التاخي،   ونحطه  فلنبنه... فرھاد عمر سلیڤاني، االغراب فانھار  -122
رسمیة للحزب الدیموقراطي  ، جریدة)20.8.2005(، السبت )4555(العدد 

  . الکوردستاني
، متی یتخلص البعض من عقدتي الحقد والتکابر، جریدة یڤانر سل همورھاد ع هف -123

، جریدة رسمیة للحزب الدیموقراطي )8.6.2005(، االحد )4493(التاخي، العدد 
  . الکوردستاني

ک شارکی  وس وهم  یه وه ی کورد ئه وره کی گه یه ه ھه: داود باغستانی -124
 ،م یه ، سای ده)186(  میدیا، ژماره ی ڕۆژنامهک کوردستانی،  کات نه یر ده بی سه ره عا

میارییکی  نامهڕۆژ، )12.4.2005( وتی ڕکه،  ممه سشه ڕۆژی کتی  ، یه یه فتانه ھه ڕا
  . کات ری ده ده YNDKیی دیموکراتی کوردستان  وه ته نه

ک، ر دوو ھه له ردانمان  ستبه موس یان ده و ک رکو کهماکۆ دیار، یا  -125
کوردستان نت، ). 13.11.2004(  وتی ڕکه، ممه شه ڕۆژیکوردستان نت، 

   .       ی کوردییهخۆ ربه سهی گشتی  انهڕۆژکترۆنی  له کی ئه هی ڕۆژنامه
وه یه ری، نامه ردار پشده سه -126 ی نیشتمانی کوردستان،  وه بزووتنه ی کی کرا
کوردستان نت، .  وه ته کوردستان نتدا بوکراوه  دا له)27.8.2005(  مهم شه

   .       ی کوردییهخۆ ربه سهی گشتی  انهڕۆژکترۆنی  له کی ئه هی ڕۆژنامه
 و مژووی فاشیزم  لهموس  و رکوک  کهشید،  ڕه مه یدون حه ره فه -127

کوردستان   دا له)25.2.2005( وتی ڕکه، ینی ھه ڕۆژیله وڕووی دیموکراسیدا،  ره به
ی گشتی  انهڕۆژکترۆنی  له کی ئه هی ڕۆژنامهکوردستان نت، .  وه ته نتدا بوکراوه

  .        ی کوردییهخۆ ربه سه
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رگانی  ؟، وه!ئراقریب، باشووری کوردستان یان باکووری  ر غه شخ عومه -128
، )24(  میدیا ژماره ی ڕۆژنامه انیک بوکراوه له سۆری،  مال گرده جه  وه یهبی عاره  له

  . 2002ولر  ھه - م، باشووری کوردستان  که چاپی یه
،  ڕی کوڕۆژنه ، ماپه به ر نیت، کلکیش مه ر سه گه ن، ئه سه عید حه سه مه حه -129

لکترۆنی  کی ئه هی ڕۆژنامه،  ، کوڕۆژنه)31.8.2005( وتی ڕکه،  ممه ڕۆژی چوارشه 
  .  هیخۆ ربه سهانی ڕۆژ

رگانی  تی عوسمانی، وه کانی ئیمپراتۆریه لیلی، کورده لیلی جه دکتۆر جه -130
ی کوردی،  وه بوکردنه  و  ڕۆشنبیریی  م، خانه که چاپی یهفتان،  دکتۆر کاوس قه

  .   1987غداد  به- ئراق
  رگانی له ، وه1880کان سای  کورده ڕینی ڕاپهلیلی،  لیلی جه دکتۆر جه -131

  . 1987 غدا ، به)الزمان(ی  فتان، چاپخانه دکتۆر کاوس قه   وه ییهڕووس
، )473(ندی موس، االتحاد، طبعة لندن، العدد  به ری مه زرنه ی دامه سته ده -132

، السنة العاشرة، جریدة اسبوعیة سیاسیة، الصحیفة المرکزیة )17.5.2002(الجمعة 
  .لالتحاد الوطني الکوردستاني

  رگانی له کوردستاندا، وه  کان له ئاینییه  تایفه و دی، ئاین ئیزهمیھرداد  -133
ی بیرو ھۆشیاری  نووسینگه کانی بوکراوه له ھمی،  ران فه کامه  وه ئینگلیزییه

  .        2002سلمانی   –م، باشووری کوردستان  که ، چاپی یه)ک.ن.ی(
العدد  م، رده ل، گۆڤاری سهمیھرداد ئیزدي، الکورد نبذة وجیزة، الجزء االو -134 

  . جنوب کوردستان –، سلیمانیة مؤسسة سردم للطباعة والنشر، الثاني لسردم العربي
العدد  م، رده میھرداد ئیزدي، الکورد نبذة وجیزة، الجزء الثالث، گۆڤاری سه -135

جنوب  –، سلیمانیة مؤسسة سردم للطباعة والنشر، السادس لسردم العربي
  . کوردستان

  نه که کار ده  ی جوگرافیا که رانه و فاکته ئیسماعیل، ئه بدول عهدکتۆر سلمان  -136
دییه تمه ر تایبه سه ی ستراتیجی  وه ری لکۆینه نته رمدا، گۆڤاری سه ھه  کانی باران له ن
کا،  ریده ی ستراتیجیی کوردستان ده وه ری لکۆینه نته سه  رزییه ، گۆڤارکی وه48

  ).2006(م، مایسی سای  ھه ای چوارده، س)1(  ژماره
رمی کوردستانی  سنووری ھه مک و چهئیسماعیل،  بدول عهدکتۆر سلمان  -137

ری  نته سه  رزییه ، گۆڤارکی وه44ی ستراتیجی  وه ری لکۆینه نته ئراق، گۆڤاری سه
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م،  ھه  ، سای دوانزه)3(  کا، ژماره ریده ی ستراتیجیی کوردستان ده وه لکۆینه
  ).     2004(ری سای  نۆڤمبه

رمی  ھه کانی باران له ندییه تمه ئیسماعیل، تایبه بدول عهدکتۆر سلمان  -138
، گۆڤارکی 46ی ستراتیجی  وه ری لکۆینه نته کوردستانی ئراقدا، گۆڤاری سه

، سای )2(  کا، ژماره ریده ی ستراتیجیی کوردستان ده وه ری لکۆینه نته سه  رزییه وه
  ).2005(م، مایسی  ھه سیانزه
ئیسماعیل، مفھوم أقلیم کوردستان العراق، گۆڤاری  بدول عهدکتۆر سلمان  -139
، مؤسسة سردم للطباعة والنشرلسردم العربي ، ) 6(العدد السادس  م، رده سه

  .جنوب کوردستان  –سلیمانیة 
کوردیش خوالم،  و بوون ئاغا   میشه ب ھه موس عاره  یی، له قگه بدول عه -140

 ڕامیارییکی  نامهڕۆژ ، )22.11.2005(ممه  م، سشه یه ، سای ده)217(  میدیا، ژماره
  . کات ری ده ده YNDKیی دیموکراتی کوردستان  وه ته کتی نه ، یه یه فتانه ھه

کوردیش خوالم،  و بوون ئاغا   میشه ب ھه موس عاره  یی، له قگه بدول عه -141
کی  نامهڕۆژ، )29.11.2005( وتی ڕکه، ممه م، سشه یه ، سای ده)218(  یدیا، ژمارهم

  . کات ری ده ده YNDKیی دیموکراتی کوردستان  وه ته کتی نه ، یه یه فتانه ھه ڕامیاریی
ال، کوردستان والکورد وطن مقسم وأمة بال دولة،  واد ئیبراھیم مه دکتۆر جه -142

   . 2000 لندن –ة، من منشورات المؤتمر الوطني الکوردستاني کمحطبعة الثانیة، دار ال
پارتی نیشتمانیی  ئیلی و تورکمان،  ال، کۆنگره واد ئیبراھیم مه دکتۆر جه -143

ی نیشتمانیی  ، ئۆرگانی کۆنگره2000ری سای  نیوه ی یه)14(  ، ژمارهتورکمانی
   .یی کوردیی وه ته ی بیری نه وه ره کوردستان، بوکه

، سای )209(  میدیا، ژماره ی ڕۆژنامهش،  هڕستووری  تامان شاکر، نا بۆ ده -144
یی  وه ته کتی نه ، یه یه فتانه ھه  ڕامیاریکی  هی ڕۆژنامه، )6.9.2005(  ممه م، سشه یه ده

  . کات ری ده دهدیموکراتی کوردستان 
لیژنه ، ئهدین ، دارا نورهحمان ڕه بدول عه  دین، دیمانه دارا نوره -145 ی  ندامی 

  وه گرته ده  و ناوچانه موو ئه رمی کوردستان ھه سنووری ھه: ستور ی ده وه نووسینه
بات  خه ی ڕۆژنامهھی کوردبوون،   وه تی ئراقه وه دروستبوونی ده تای ره سه له   که

 ڕامیارییکی  هی ڕۆژنامه، )26.7.2005( وتی ڕکه، ممه سشه ڕۆژی ، )1866(ژماره 
  .  ه-ئۆرگانی پارتی دیموکراتی کوردستان - یه  انهژڕۆ
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بات  خه ی ڕۆژنامهکا،  ر ده سه ش چاره مه ئه  دکتۆر نیاز الجانی، دنیام که -146
کی  هی ڕۆژنامه، )30.5.2005( وتی ڕکه، ممه دووشه ڕۆژیی  )1809(ژماره 
  .  ه-ئۆرگانی پارتی دیموکراتی کوردستان - یه  انهڕۆژ ڕامیاریی

خال محمد ویس، مفھوم اقلیم کوردستان العراق، جریدة التاخي، العدد  -147
   .، جریدة رسمیة للحزب الدیموکراتي الکوردستاني)22.6.2005(، السبت )4505(

ریی کوردستانی  سکه کانی جوگرافیای عه ما تیۆرییه ، بنهبدول عهبات  خه -148
  .2001 سلمانی  -وردستان ی تیشک، باشووری ک چاپخانهم،  که چاپی یهباشور، 

149- Mehmet Yuksekkaya, Kontakt, Nr. 1 – 1991/92- 44. 
aargang, Mellemfolkeligt Samvirke.  

  بات، ژماره خه ی ڕۆژنامهرمی کوردستاندا،  ھه  جوان قاسم، سامانی کانزا له -150
 - یه  انهڕۆژ ییڕامیارکی  هی ڕۆژنامه، )9.9.2005(  وتی ڕکه، ینی ھه ڕۆژیی )1911(

  .  ه-ئۆرگانی پارتی دیموکراتی کوردستان
، )م که رگی یه به(ومی کورد و ماد  یی قه وه ته بیبوی تابانی، ھاونه حه -151

  .   2004سلمانی   –م، باشووری کوردستان  که لیل گادانی، چاپی یه رگانی جه وه
 ڕۆژی ،راتی کوردستانپارتی دیموک  ک پرسیار له  ، یهقادر قادر نادر -152

    . )ئاژانسی نووچن کوردستان – خۆ ربه سه(نگی  ده  ،)9.1.2006(  ممه دووشه
  میدیا، ژماره ی ڕۆژنامهکورد بکوژێ،   چ مالکیش کات به قادر نادر، پده -153

  ڕامیاریکی  هی ڕۆژنامهمیدیا،  .)21.11.2006(ممه  م، سشه ھه زده، سای یا)266(
   . کات ری ده دهیی دیموکراتی کوردستان  وه ته کتی نه ، یه یه فتانه ھه

 ڕۆژیله بی،  یان عاره  د، ئایا موس شارکی کوردیه مه ھاب شاه محه وه -154
کوردستان نت، .  وه ته کوردستان نتدا بوکراوه  دا له)23.10.2005(  ممه کشه یه

   .       ی کوردییهخۆ ربه سهی گشتی  انهڕۆژکترۆنی  له کی ئه هی ڕۆژنامه
دا )17.12.2005( وتی ڕکه  ممه شه ڕۆژیله واز،  د، بانگه مه ھاب شاه محه وه -155

  .  وه ته دا بوکراوه کوڕۆژنه ڕی ماپه  له
کانی كورد،  باوه دانه  و گرنگ   ھۆزه کک له ک، یه به شه د، مه ھاب شا محه وه -156

، )20.10.2006( وتی ڕکه، ینی ، ھه)4104(  ژمارهم،  ھه کوردستانی نوێ، سای یانزه
  .کات ری ده دهکتیی نیشتمانیی کوردستان  یه  یه انهڕۆژ ڕامیارییکی  هی ڕۆژنامه
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ی  لی کوردستاندا، چاپخانه گه نووسی چاره  لهوت  نه ڕۆینادر قادر،   کاوه -157
باشووری  -ی ، سلمان)ک .ن .ی( ڕوناکبیریشی  به کانی بوکراوه له ، ڕوون

       .  2008کوردستان 
کردنی ب عاره به و  ڕاگواستن و و ئراقی کۆلۆنیالیزمی نادر قادر،   کاوه -158

. 2001  ی)8- 7(کانی  رخۆبوون، ژماره ، گۆڤاری سهباشووری کوردستان
یی دیموکراتی  وه ته کتی نه یه  رزییه وه ڕامیارییرخۆبوون گۆڤارکی ھزری  سه

  . کات ری ده کوردستان ده
 –تا شارێ موس  ر کوردستانیه ک لسه حسه به  کورتهمایی،  ست ربه سه -159

. )26.10.2005(  ممه ی چوارشه)1957(   بات، ژماره خه ی ڕۆژنامهم،  که شی یه به
  .  ه- ئۆرگانی پارتی دیموکراتی کوردستان - یه  انهڕۆژ ڕامیارییکی  هی ڕۆژنامه، بات خه

 –تا شارێ موس  ر کوردستانیه ک لسه حسه به  کورتهیی، ما ست ربه سه -160
  وتی ڕکه، ممه پنجشه ڕۆژی، )1958(  بات، ژماره خه ی ڕۆژنامهم،  شی دووه به
ئۆرگانی پارتی  -  یه  انهڕۆژ ڕامیارییکی  هی ڕۆژنامهبات،  ، خه)27.10.2005(

  .  ه-دیموکراتی کوردستان
بین التذویب العرقي واالنتماء القومي، .. فارس ناصر حسین، الشبک الکورد -161

جریدة یومیة سیاسیة، الصحیفة ). 28.8.2005(االحد  ،)1097(العدد  ،االتحاد
  . المرکزیة لالتحاد الوطني الکورستانی

دا، وه بات له لفین، خه خه ڤیچ دۆنه ئه فتول نه -162 الل  رگانی جه ڕی کوردستان
  . 1971شووری کوردستان، سلمانی ڕین، با ی ڕاپه قی، چاپخانه ته

تکی  سه ده و  رم ھه  ی لهیخۆ ربه سهریم، کۆنفرانسی  بدولکه و عه سره یخه که -163
 وتی ڕکه، ممه سشه ڕۆژیم  یه سای ده  ی)216(میدیا، ژماره  ی ڕۆژنامهتدا،  ت له له
یی دیموکراتی  وه ته کتی نه ، یه یه فتانه ھه ڕامیارییکی  هی ڕۆژنامه، )15.11.2005(

   .کات ری ده دهکوردستان 
ت، الشبک الکورد المنسیون، مطبعة وزارة الثقافة، جنوب  وکه د شه حمه ئه -164

  . 2004 سلیمانیة –کوردستان 
ی  کی دیرۆکییانه یه وه خوندنه  رکوک کورته که کورد وج،  ره تیف فاتیح فه له -165

باشووری  -سلمانی م،  رده خشی سه په چاپ وزگای  دهئۆفستی رکوک،  که
  . 2002کوردستان 
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دا، کوردستانی )دلیل تأریخ مشاھیر االلویة العراقیة(  رکوک له ال شاخی، که مه -166
، )5.6.2002(  وتی ڕکه، ممه چوارشه ڕۆژی، )2774(  م، ژماره ھه نوێ، سای یانزه

  . کات ری ده دهکوردستان کتیی نیشتمانیی  یه  یه انهڕۆژ ڕامیارییکی  هی ڕۆژنامه
ری نیشتمانی  روه سه  کوردستان له و کان  کوردهڕی کورد دی کۆ،  ماپه -167

 .  www.kurd.dk،1923- 1918یی  وه ته نه
نستاؤون وغزاة، موسوعة النھرین، .... یی، ینکر کوردیة کرکوک  ناجی ئاکره -168
  ).    22.4.2002(یوم 
دا خه له ی کورد  یخوازانهڕزگاری  وه جوالنهپاڤیچ،  ڕادۆڤانپرۆفیسۆر  -169 بۆ  باتی
ی  ت، چاپخانه ال عزه حمود مه رگانی مه و سیاسی، وه تی وایه ته ی نهیخۆ ربه سه
  .   1985 -سوید، سوید  مال تاھیر له ھید جه شه

  .      1996ستۆکھۆم  –وه، سوید  ریمی حسامی، پداچوونه که -170
میدیا،  ی ڕۆژنامه، 2006ری سای  ی سه بۆنه  ژمری میدیا بهڕۆژ -171

ری  دهیی دیموکراتی کوردستان  وه ته کتی نه ، یه یه فتانه ھه ڕامیارییکی  هی ڕۆژنامه
  .  کات ده

نی بای  نجومه رۆکی ئه کیم سه لحه زیز ئه بدولعه ندی چاک، بۆ عه ناوه -172
ندی  ری ناوه ماپه  له )2006(کی سای  ئراق، مانگی یه  شۆڕشی ئیسالمی له

وه ناوه.  وه ته دا بوکراوه)چاک(   یه مرۆڤ دۆستانه یخۆ ربه سهندکی  ندی چاک نا
  .      کات لی کورد ده گه  ژینۆسایدی دژ به و کوژی کانی کۆمه ر پرسه سه ر لهکا

، ممه چوارشه ڕۆژیله ک کورسی،  یه و تورکمانیی، چوار ملیۆن  ئاسۆ بیاره -173
ئاژانسی نووچن  – خۆ ربه سهنگی  ده( ڕی ماپه  لهدا )20.12.2006(  وتی ڕکه

  .      وه ته دا بوکراوه)کوردستان
، 1096 -1996گران  ھرشی خاچ ھه:  هکوردییه وکی  هی ڕوانگهله کوردۆ، . ج -174

  .    1996 سوید –ی ئاپک  شانخانه م، وه که چاپی یه
مینورسکي وکتاباته عن . ستشرق فالدیمیر فطارق محمد عبدالرحیم، الم -175

الکورد في العصر االسالمي حتی نشوء الخالفة العثمانیة، مؤسسة موکریاني للطباعة 
   . 2001 ولر، جنوب کوردستان والنشر، الطبعة االولی، مطبعة وزارة التربیة ھه
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المال  حسین ناظم بیگ، تأریخ االمارة البابانیة، ترجمة شکور مصطفی ومحمد -176
عبدالکریم المدرس، الطبعة االولی، مطبعة وزارة التربیة، مؤسسة موکریاني للطباعة 

  . 2001ولر  ھه - والنشر، جنوب کوردستان 
عزیز حسن البارزاني، الحرکة القومیة الکوردیة التحرریة في کوردستان  -177

 -ستان ، الطبعة االولی، مطبعة وزارة التربیة، جنوب کورد1945-1939العراق 
  . 2002ولر  ھه

رخی  ی بزاڤی ھاوچه رباره ک ده یه وه ند لکۆینه لی، چه دکتۆر عوسمان عه -178
ی دکان، باشووری  ، چاپخانه مال بابان زاده ران جه رگانی کامه کورد، وه
  . 2005سلمانی  - کوردستان 

http://de.geocities.com/duluwan1212/2.html-179 
خورشید، کرکوک قلب کوردستـــــــان، وزارة الثقافة   مه دکتۆر فوئاد حه -180

  . 2005 سلمانی –ردستان المدیریة العامة للطباعة والنشر، جنوب کو
من الصمد أحمد الدوسکی، کوردستان العثمانیة في النصف االول  کامیران عبد -181

، الطبعة االولی، مطبعة وزارة دھۆک ز للطباعة والنشرالقرن التاسع العشر، دار سپیر
  . 2002لر و ھه - التربیة، جنوب کوردستان

 وتی ڕکه،  ممه چوارشه ڕۆژی، )149(  ، ژماره ڕه یی، باسه تاریق کارزه -182
 و ڕۆشنبیریزگای  ، ده هڕۆشنبیریی  ڕامیاریکی  یه نامه فته ھه، )10.5.2006(

   .کات ری ده دهباشووری کوردستان   –رکوک  هک  ق له فه یاندنی شه ڕاگه
نزار ئاغري، کاکا والجدار الکورد بین منازلة الجدران وتفیئھا، دار الجدید  -183

  . 1996 لبنان -  مة، الطبعة االولی، بیروتوکوردنا
کی جوگرافیی، مژوویی،  یه رمکی، شاری خورماتوو کورته مید گه د حه حمه ئه -184

  . 2005سلمانی  –وون، باشووری کوردستان ڕی  خانهیی، چاپ وه ته ئیداری نه
دوو   تهبکر و ش بکرێ ب موس دابه ده   پی وایهال قادر، پارتی  د مه مه محه -185

دیا، ژماره ی ڕۆژنامهپارزگا،    وتی ڕکه، ممه سشه ڕۆژیم،  ھه ، سای یانزه)240(  می
یی دیموکراتی  وه ته کتی نه ، یه یه فتانه ھه ڕامیارییکی  هی ڕۆژنامه میدیا،. )16.5.2006(

  .کات ری ده دهکوردستان 
ی  کوردستاندا، چاپخانه  هیی ل وه ته نه و ئایینی  وشی ڕهمیران،  شاد ڕهدکتۆر  -186

  . 1993 م، ستۆکھۆم، سود، پایزی که نسوور، چاپی یه مه
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زگای  کاندا، ده ساسانیه می رده سه له ئارام داود، مژووی کسای کوردی  -187
   . 2002 سلمانی –م، کوردستان  رده خشی سه په چاپ و

یی،  وه ته تکی نه هو بات بۆ ده مین، ناسیۆنالیزمی کوردیی خه ئه  کاوه -188
  .  وهاریگر وه) ھاوبیران(ڕی  ماپه  له. اینی س پارتی کوردید به راوردک له به

. 2002، 1975-1961باتی کوردستان بۆ ئازادی شۆڕشی  مین، خه ئه  کاوه -189
   . رمگرتووه وه) ھاوبیران(ڕی  ماپه  له

طباعة دار بافت للطباعة  مۆ، آراء في قضیة الکورد والدیمقراطیة، تاریق حه -190
  . والنشر، مأخوذة من موقع عفرین

م، چاپی  رده زگای سه رھاد پیرباڵ، زی ناو زب، ئۆفستی ده دکتۆر فه -191
  . 1999 سلمانی  –م، باشووری کوردستان  که یه

، ترجمة خالص مسور، مطبعة أمیرال 1رخون، تأریخ کوردستان ج  جگه -192
  .  1996 لبنان –یع، بیروت للطبع والنشر والتوز

، ترجمة خالص مسور، مطبعة أمیرال 2رخون، تأریخ کوردستان ج  جگه -193
  .  1996 لبنان –للطبع والنشر والتوزیع، بیروت 

کوردستان،  کورد وریتانی،  به  ڕامیاریرانی  فسه ئه و پسپۆران  ک له کۆمه -194
م،  که د جاف، چاپی یه حمه ن ئهحوس و جاڕی انی حوسن عوسمان نرگسهرگ وه

ی ئاراس، باشووری  وه بوکردنه چاپ وزگای  ، ده رده روه تی په زاره ی وه چاپخانه
   . 2002 ولر ھه - کوردستان 

المسیحیة في  دراسات في تأریخ الیھودیة ورعی،  ت مه دکتۆر فرسه -195
ولر  ھه –کوردستان کوردستان، دار ئاراس للطباعة والنشر، الطبعة االولی، جنوب 

2008 .  
  میدیا، ژماره ی ڕۆژنامه جدلن، خزانی کوردی موس به 2400یار عادل،  ته -196

کی  هی ڕۆژنامه  ،)6.6.2006( وتی ڕکه، ممه سشه ڕۆژیم،  ھه ، سای یانزه)243(
  .کات ری ده دهیی دیموکراتی کوردستان  وه ته کتی نه ، یه یه فتانه ھه ڕامیاریی

  ژماره بات،  د، مژووی کۆچی کورد بۆ لوبنان، خه حمه د حاجی ئه مه محه -197
 ڕامیارییکی  هی ڕۆژنامهبات،  ، خه)21.7.2006(   وتی ڕکه، ینی ھه ڕۆژیی )2211(

  .  ه-ئۆرگانی پارتی دیموکراتی کوردستان - یه  انهڕۆژ
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 ڕۆژیی )2211(  ارهژم بات،  ن، خهن سه ڕهک کوردی  به د، شه حمه ئه  وزیه فه -198
ئۆرگانی  - یه  انهڕۆژ ڕامیارییکی  هی ڕۆژنامهبات،  ، خه)21.7.2006(   وتی ڕکه، ینی ھه

  .  ه-پارتی دیموکراتی کوردستان
وه له دا،  مساردی خه پیالن و نوان له رکوک  ولود، که ھمن مه -199  کانی بوکرا
باشووری کوردستان  –رکوک  ، کهی ئارابخا رکوک، چاپخانه که ڕوناکبیریی  ه کۆمه

2006 .  
ڤرو  لی، په د عه حمه ئازاد ئه -200 بات،  کوردستان، خه یخۆ ربه سهی وای ڕهیمانی سی

کی  هی ڕۆژنامهبات،  ، خه)3.9.2006( وتی ڕکه، ممه کشه یه ڕۆژیی )2255(  ژماره 
  . ه-ئۆرگانی پارتی دیموکراتی کوردستان - یه  انهڕۆژ ڕامیاریی

فارسی، محمد ماجد مردوخ  –نگ کوردی  رھه بۆرینه فه  نبانه ژار، ھه هھ -201
ی انتشارات سروش لیتوگرافی، چاپ وصحافی شد،  م، چاپخانه که وحانی، چاپی یهڕ

  .   1381 چاپ سوم
، کوردستانی نوێ، سای موس  له  عریبه ری ته واوکه خالید گاوی، تیرۆر ته -202
کی  هی ڕۆژنامه، )17.9.2006( وتی ڕکه، ممه کشه یه ڕۆژی ،)4075(  م، ژماره ھه پانزه

  .کات ری ده ده) ک.ن.ی(  یه انهڕۆژ ڕامیاریی
، کوردستان نت،  عریبه ری ته واوکه موس تیرۆر ته  خالید گاوی، له -203

، ممه دووشه ڕۆژی،  کوردییه یخۆ ربه سهی گشتی  انهڕۆژکترۆنی  له کی ئه هی ڕۆژنامه
    ). 26.3.2007( وتی ڕکه
  له). 2703(ڕی  مه ، کرنۆلۆگی کوردستان، بانه) شوانه(تحی بۆکانی  نادر فه -204
  . رگیراوه بۆکان وه –ت  ھهڕۆژ ڕی ماپه
کانی کوردستان،  ی گوندو شاره خشه ، نه) شوانه(تحی بۆکانی  نادر فه -205

  . هرگیراو بۆکان وه –ت  ھهڕۆژ ڕی ماپه  له). 2704(ڕی  پووشپه
  له. لفوب پیتی ئه پی به   وره لی کوردستانی گه گه سۆران، شاره. س .ح -206
  . رگیراوه بۆکان وه  –ت  ھهڕۆژ ڕی ماپه

 http://ku.wikipedia.org/wiki/Destp%C3%AAk  -207 
  .     هیخۆ ربه سهکی  نسکلۆپیدیایه ویکیپدیا، ئه
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، ممه شه ڕۆژیله ،  حاڵ نییه ونکی مه ی چیتر خهیخۆ ربه سهبانی،  قوباد تاه -208
. وه دا بوکردۆته)سۆما( ناوی  بهکی ئینگلیزی  هی ڕۆژنامه له  اد)6.5.2006(   وتی ڕکه

http://www.soma-digest.com                                            
شتا  دووتوی ھه  عریب له تی ته رکوک سیاسه عریبی که ش حاجی، تهشۆڕ -209

  . 2004ریتانیا  به –ن  نده ، له هحکمل ی دار ئه دا، چاپخانه نامه گه به
کی  مژوویه  دا کورته وه ته نه و ئایین نوان له ک  به یی، شه ھاشم عاسی کاکه -210

م، زستانی  ی سای پنجه)3(  ، ژماره)19(رکوک  ویی، گۆڤاری که له کوردانی عه
ی  ه ، کۆمه رزییه گشتیی وه ڕوناکبیرییرکوک گۆڤارکی  ، گۆڤاری که)2004(

  . کات ری ده دهرکوک  تی پارزگای که یه کۆمه و ڕوناکبیری
لکترۆنی  ی ئه یی، ماذا لو قال الکورد باي باي عرب، بوکراوه ھمی کاکه فه -211
  . )19.10.2006( م ، خوی سیه)205(  هکان، ژمار نگه ڕی ده ماپه
رمی کوردستان لکترازاندنی  ستووری ھه ی ده یی، پۆژه ھیشام ئاکره -212

میدیا،  ی ڕۆژنامه،  وه کگرتنه و یه ری روه کانی کوردستان یان دادپه شه زیاتری به
،  )17.10.2006(  وتی ڕکه، ممه سشه ڕۆژیم،  ھه ، سای یازده)262(  ژماره

ری  دهیی دیموکراتی کوردستان  وه ته کتی نه ، یه یه فتانه ھه  ڕامیاریکی  هی ۆژنامهڕ
   .کات ده

رای  کورد ورانی  رچاوی سه ، بۆ بهڕۆشنبیر ر و نووسهک  وازی کۆمه بانگه -213
 ڕۆژیله ین،  که ریسوا ده) 140(ی  کردنی ماده جنه جبه  نگی له بده گشتی،
ئاژانسی  – خۆ ربه سهنگی  ده( ڕی ماپه  لهدا )23.11.2006( تیو ڕکه،  ممه پنجشه

  .  وه ته دا بوکراوه)نووچن کوردستان
  بات، ژماره خه ی ڕۆژنامهی سایکس پیکۆو کورد،  یماننامه ینی قادر خدر، په ھه -214

کی  هی ڕۆژنامهبات،  خه). 13.12.2006( وتی ڕکه، ممه چوارشه ڕۆژی، )2353(
  .   ه-ئۆرگانی پارتی دیموکراتی کوردستان - یه  انهۆژڕ ڕامیاریی

یس،  قی شاوه کانی ئیسماعیل حه مه رھه به و ژیاون یس  قی شاوه ئیسماعیل حه -215
،  رده روه تی په زاره ی وه م، چاپخانه که ئومد ئاشنا، چاپی یه  کی و پشه وه کۆکردنه

   .   2003 ولر ھه –باشووری کوردستان 
 و کوردستان   لهب  ری عاره نابه فور، ھاووتیانی په لی غه ر عه عومه -216

، ممه دووشه ڕۆژیی )2358(  بات، ژماره خه ی ڕۆژنامهنائاسایی،  ڕوشونی
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میارییکی  هی ڕۆژنامهبات،  خه). 18.12.2006(    وتی ڕکه ئۆرگانی  - یه  انهڕۆژ ڕا
  .   ه-پارتی دیموکراتی کوردستان

  به و  ڕاگواستن و و ی ز گه ڕهاجی، تاوانی پاکتاوکردنی ڕ  وهر کا پارزه -217
ھۆلۆکۆستی کورد، گۆڤاری  و نفال  ئهتاوانی جینۆسایدو  به  دانه  ڕژه، د کردنب عاره

ی نیشتمانیی کوردستان،  ، ئۆرگانی کۆنگره2001ی ئاوگۆستی )21(  ، ژماره کۆنگره
  . یی کوردیی وه ته ی بیری نه وه ره بوکه
 رتی به ڕوه بهم،  ، چاپی دووهمژوودا  لهکوردی  ڕۆژیردی،  مید گه حه -218

  . 2005ولر  ھه –، باشووری کوردستان ڕۆشنبیریی  چاپخانه
ر  دیسامبه –، سوید  هو  کوردستانهی باشووری  باره  ھاباد کوردی، له مه -219

  . رگیراوه وه" رتوک په"لکترۆنی  ئه ڕی ماپه  له. 2006
 ی ڕۆژنامهتی،  بوونی خۆیه پارچه  راقی پارچه یی، تورکیا مه دین کاکه که له فه -220

کی  هی ڕۆژنامه، )22.1.2007(  وتی ڕکه، ممه دووشه ڕۆژیی )2386(  بات، ژماره خه
  . ندی پارتی دیموکراتیی کوردستانه ، ئۆرگانی ناوه یه انهڕۆژ  ڕامیاری

، چاپی  ی مناره ئازادی، چاپخانه دوای  لهکورد  و  موسموزینی،  عید مه سه -221
   .  2008باشووری کوردستان  –ولر  م، ھه که یه

ی  م، چاپخانه که موس، چاپی یه پارزگای له و گۆران، کورد  سره خه -222
 -ی ئاراس، باشووری کوردستان  وه زگای چاپ و بوکردنه ، ده رده روه تی په زاره وه
   .2002ولر  ھه

ی  کوردستان، چاپخانه کورد و مژووی  لهرکورتک  موزینی، به د مهعی سه -223
  . 2007ولر  ھه –، باشووری کوردستان  مناره
، گۆڤاری کوژرت ده  کی شیعه به وردی شهموس ک  موزینی، بۆ له عید مه سه -224

  گۆڤارکه  گون،. )13.12.2005( وتی ڕکه، ممه سشه ڕۆژی، )566(  گون، ژماره
ولر  ھه  دیموکراتی کوردستان له پارتی     ر به سهزگای گونی  ی جارک، ده فته هھ
   .کات ری ده ده

، گۆڤاری کوژرت ده  ی شیعهک به موس کوردی شه  موزینی، بۆ له عید مه سه -225
  گۆڤارکه  گون،. )29.6.2006( وتی ڕکه، ممه پنجشه ڕۆژی، )592(  گون، ژماره

ولر  ھه  دیموکراتی کوردستان له پارتی     ر به سهزگای گونی  ارک، دهی ج فته ھه
   .کات ری ده ده
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، ینی ھه ڕۆژیی )2253(  ژماره بات،  فا، خه موزینی، حوسن مسته عید مه سه -226
ئۆرگانی پارتی  - یه  انهڕۆژ ڕامیارییکی  هی ڕۆژنامهبات،  خه .)1.9.2006(   وتی ڕکه

  .  ه-تاندیموکراتی کوردس
می  که نگی یه جه  ر له باشووری کوردستان به وشی ڕهموزینی،  عید مه سه -227

 وتی ڕکه، ممه پنجشه ڕۆژی ی)2389(  بات، ژماره خه ی ڕۆژنامهجیھان، 
ئۆرگانی پارتی  -  یه  انهڕۆژ ڕامیارییکی  هی ڕۆژنامهبات،  خه  ).25.1.2007(

   .  ه-دیموکراتی کوردستان
، باشووری کوردستان  یڤینی ھاوڕێ کاوه ڤپه حمان چادرچی، ھه هبدول عه -228

م،  ھه سای یازده) 274(  میدیا، ژماره ی ڕۆژنامهگۆڕستانی سوپای تورکیا،   ینه که ده
،  یه فتانه ھه ڕامیارییکی  هی ڕۆژنامهمیدیا، .  )23.1.2007( وتی ڕکه، ممه سشه ڕۆژی

  . کات ری ده دهستان یی دیموکراتی کورد وه ته کتی نه یه
یمانی  مین په که یه  ر داواکاری کورد، له و به مه ساڵ له 57،  نه نگه زه بدول عه -229
دا )فای بارزانی ال مسته مه(ی  ژر سایه پرۆگرامی پارتی دیموکراتی کورد، له و میللی

  وتی ڕکه، ممه چوارشه ڕۆژیی )1371(بات، ژماره  خه ی ڕۆژنامهبووه،  فیدڕای
ئۆرگانی پارتی  -  یه  انهڕۆژ ڕامیارییکی  هی ڕۆژنامه بات، خه. )25.2.2004(

  .  ه-دیموکراتی کوردستان
دیراسات ندیی  بی ناوه کته بی سیاسی، مه کته پارتی دیموکراتی کوردستان، مه -230

 کورد ونووسی سیاسی  چاره و وت  نهوتی کوردستانی ئراق  ، نه وه تۆژینه و
ندی  بی ناوه کته مه کانی بوکراوه له م،  که م، چاپی یه شی دووه کوردستان، به

 ولر ھه –کوردستان ، باشووری )32(  ی ژماره ، دیراسه وه تۆژینه دیراسات و
1998.     

د سابیر، کوردستان من بدایة الحرب العالمیة االولی الی  سعه ئه  سروه  دکتۆره -231
ة موکریاني للطباعة والنشر، الطبعة ، مؤسس1926- 1914نھایة مشکلة الموصل 

  .   2001 ولر ھه –االولی، جنوب کوردستان 
جالل طالباني، اغد دیموقراطي وحرمان الشعب حتی من حق الحلم؟، من  -232

 .   1989رکی نوێ الثقافي  منشورات االتحاد الوطني الکوردستاني، مرکز ئه
راق، الطبعة الثانیة، دار ارارات جالل طالباني، حول القضیة الکوردیة في الع -233

  . 1996لبنان  –للثقافة والنشر، بیروت 
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 بوونی کورد له  شداری چاالکانه به  به  پویسته: الل بانی ، مام جه الل تاه جه -234
  م، ژماره ھه لمنین، کوردستانی نوێ، سای چوارده نی داھاتوودا بسه نجومه ئه 
ه انهڕۆژ  ڕامیاریکی  هی ڕۆژنامه، )3.1.2005( تیو ڕکه، ممه دووشه ڕۆژی، )3562(   ی

  .  کات ری ده دهکتیی نیشتمانیی کوردستان  یه
علی الوحدة الوطنیة العراقیة، االنفال،   جالل طالباني، التطھیر العرقي ومخاطره -235

، مجلة تصدرھا وزارة حقوق االنسان وشؤون 2004، سنة الخامسة 5العدد 
  . نالمرحلین والمؤنفلی

 ةب یوسف، حدود کوردستان الجنوبیة تاریخیا وجغرافیا خالل خمسقیعبدال -236
االف عام وما ترتب علی الحاقھا بالعراق، الطبعة االولی، مطبعة شڤان، جنوب 

  . 2005 ةالسلیمانی - کوردستان 
ریم، القضیة الکوردیة في الصراع البریطاني  د که مه د محه مه ر محه عومه -237

، مطبعة کارۆ في السلیمانیة، مدیریة الطبع والنشر السلیمانیة، 1932-1918 العراقي
  .2008جنوب کوردستان 

رمی  ی دانیشتوانی ھهتیکی خی جیۆپۆله فیق تالیب، بایهزا تۆ دکتۆر جه -238
ی  وه ری لکۆینه نته سه کانی بوکراوه له م،  ، چاپی دووهئراقکوردستانی 

  . 2000ی سلمان  -شووری کوردستان ستراتیجیی کوردستان، با
زا تۆفیق تالیب، المقومات الجیوپولیتکیة لالمن القومي في أقلیم  دکتۆر جه -239

کوردستان، من منشورات مرکز کوردستان للدراسات االستراتیجیة، جنوب 
  . 2005سلیمانیة  –کوردستان 

رگانی  موس، وهی  له سه ، کرۆنۆلۆژیای مه مال ئۆڤه میم که. پرۆفیسۆر د -240
  . 2000 دھۆک –بات، باشووری کوردستان  ی خه الم ناوخۆش، چاپخانه سه

،  وه یهبی هر عه ئراقی به تی موس  کانی لکاندنی ویالیه الم ناوخۆش، ھۆکاره سه -241
 .2000ولر  ھه - ی ژیان، باشووری کوردستان  م، چاپخانه که چاپی یه

الطبعة . یة حول إحتالل وتقسیم کوردستانالم ناوخۆش، دراسة سیاس سه -242
  . 2002جنوب کوردستان   –ولر  ، ھه االولی، المطبعة نازه

م،   یه ، سای ده)207(  میدیا، ژماره ی ڕۆژنامهکن؟،   سوننه الم ناوخۆش، سه -243
،  یه فتانه ھه  ڕامیاریکی  هی ڕۆژنامه میدیا،. )6.9.2005(  وتی ڕکه، ممه سشه ڕۆژی

  .  کات ری ده دهیی دیموکراتی کوردستان  وه ته کتی نه یه
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مسعود بارزانی، البارزاني والحرکة التحرریة الکوردیة، الجزء الثالث ثورة  -244
  .2002 ولر ھه - ، جنوب کوردستان 1975-1961ایلول 
یان سیستمکی فیدرالی؟  خۆ ربه سهتکی کوردی  وه رمیانی، ده ئاسۆ گه -245

  .    2004سلمانی  –م، باشووری کوردستان  رده خشی سه په و چاپزگای  ده
د  ممه رگانی محه دا، وه 20- 19 ی ده سه  لهکریس کۆچرا، مژووی کورد  -246

  .   1369 ساڵ -ف تاران ی صد ریانی، چاپخانه
ی، کۆڕی زانیاری کورد به   ژار کردویه ، ھه فنامه ره دلیسی، شه فخانی به ره شه -247
  .1973 ف جه نه - ی نعمان، ئراق  ، چاپخانه چاپی داوه  له کورد
، ترجمة محمد جمیل المال أحمد  االمیر شرفخان البدلیسي، شرفنامه -248

  . 2001 ولر ھه –الروژبیاني، الطبعة الثانیة، مطبعة وزارة التربیة، جنوب کوردستان 
ی  م، چاپخانه هک موس، چاپی یه پارزگای له و گۆران، کورد  سره خه -249

 -ی ئاراس، باشووری کوردستان  وه زگای چاپ و بوکردنه ، ده رده روه تی په زاره وه
  .2002 ولر ھه

وبه رگانی ئه رخی کورد، وه دیڤید ماکداول، مژووی ھاوچه -250  -کر خۆشناو  ب
  . 2002سلمانی  -، باشووری کوردستان ڕوونی  م، چاپخانه که رگی یه به

التاریخ والضمیر دراسة  حکممظھر احمد، کرکوک وتوابعھا  مال  کهور دکت -251
  .ینوینڕوثائقیة عن القضیة الکوردیة في العراق، الجزء االول مطبعة 

ی  وه ته و چۆن نه چیه  وه ته ی سیاسی نه وه ریف، دوو لکۆینه لی شه حیلمی عه -252
  .2001 تان سلمانیم، باشووری کوردس رده زگای سه ؟، ده کورد پکھاتووه

دا،  می رده سه له کر، کوردستان  بوبه د عوسمان ئه حمه دکتۆر ئه -253 ئاشتی
 -باشووری کوردستان  -م رده زگای سه د نوری تۆفیق، ده مه رگانی محه وه

  . 2001سلمانی 
ه وتارکی  کۆمه  کوردستان له کورد وکر،  بوبه د عوسمان ئه حمه دکتۆر ئه -254

، چاپی  رده روه تی په زاره ی وه رگانی ئازاد عوبد سالح، چاپخانه ا، وهمژوویید
   . 2005ولر  ھه- م، باشووری کوردستان که یه

رحیل  ته: عسییان ی به سکوچکه و ئراق منی ستراتیجی  ، ئه مین قادر مینه ئه -255
یجیی کوردستان، ی سترات وه ری لکۆینه نته سه کانی بوکراوه له بعیس،  عریب ته ته

  . 1999سلمانی  - م، باشووری کوردستان  چاپی دووه
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ی سلمانیدا،  دوو ڕۆژنامه  تی موس له ی ویالیه د، کشه حمه لی ئه وزاد عه نه -256
 سلمانی –سلمانی، باشووری کوردستان  وانی شارهکانی  چاپکراوه  رتووکه په  له

2004   .   
  هوتن ڕکهڕاوزی  په  تانی باشور، لهعارف، کوردس ن سه دلر حه -257
م،  ، سای دووه)2(  ، ژماره7رکوک  ، گۆڤاری کهفیدڕایبۆ   وه کانه تیه وه نوده

ی بای  کۆمیته   رزییه وهرکوک گۆڤارکی ڕوناکبیری گشتی  ، که2001زستانی 
 شی اوبهھ به رکوک  تی پارزگای که یه کۆمه و ڕوناکبیریی  ه کۆمه کان و ئاواره

  .      ن که ری ده ده
دووتوی یادداشتی شاردا، چاپی  ، له)مید لی خالید حه عه(م بۆتانی  مه  کاکه -258
  .  2003 باشووری کوردستان –ژیر، سلمانی ئۆفستی  ،م سیه
ر، حقوق الشعب الکوردي في الدساتیر العراقیة دراسة  ن عومه سه شۆڕش حه -259

جنوب  –وردستان للدراسات االستراتیجیة، سلیمانیة تحلیلیة مقارنة، مرکز ک
   . 2005 کوردستان

لیستی کوردی،  و  ئراقرۆکی  زا چنگیانی، سه جه -260 ڕی  ماپه پرسی ناسیۆنا
  . )14.5.2005( وتی ڕکه،  ممه شه ڕۆژی، کوڕۆژنه

نی ت بۆنی خو ردانه م سه الل ئه ، جه ی مامه که قه قشه زا چنگیانی، شه جه -261
. ڕی کوردستان نت ماپه ، )22.9.2005(  وتی ڕکه، ممه پنجشه ڕۆژی  ،...!لدێ

         . کوردییه یخۆ ربه سهی گشتی  انهڕۆژکترۆنی  له کی ئه هی ڕۆژنامهکوردستان نت، 
ی دوای  وه ردا بۆ ئه یمانی سیڤه ی په ساه )85(ری  وه بیره  یتو، له ح به سه -262

 ڕۆژیی )1881(  ژماره بات،  خه ی ڕۆژنامه،  وه پشه  ته یه ک لۆزانک نهر سیڤر ھه
 - یه  انهڕۆژ ڕامیارییکی  هی ڕۆژنامه   بات، خه. )10.8.2005( وتی ڕکه، ممه چوارشه

  .  ه-ئۆرگانی پارتی دیموکراتی کوردستان
  لهرای گشتی  کورد ورانی  رچاوی سه ، بۆ بهڕۆشنبیر ر و نووسهک  کۆمه -263

 وتی ڕکه، ینی ھه ڕۆژیله ستورمان ناوێ، ئراقمان ناوێ،  ده –کوردستان 
وه )کوڕۆژنه(ڕی  ماپه  له  دا،)2.9.2005(   .  وه ته دا بوکرا

  بزربوونی له و کی سامنا شه ڕه کردن، ھهب عاره  بهریم،  د سابیر که مه محه -264
، گۆڤارکی سیاسی )1999(ھاری  به) 1(  مرین، ژماره گوتاری سیاسی کورداندا، حه

  . کات ری ده ده) ک .ن .ی(رکوکی  نی کهڕکخستی )2(ندی  به مه  ، رزییه وهھیزری 
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احمد النقشبندي، حقوق الشعب الکوردي والدستور القادم لدولة العراق، جریدة  -265
، جریدة رسمیة للحزب الدیموقراطي )30.5.2005(، االثنین )4585(التاخي، العدد 

  .لکوردستانيا
، االحد )4568(کرکوک في الوثائق القدیمة والحدیثة، جریدة التاخي، العدد  -266

  .، جریدة رسمیة للحزب الدیموقراطي الکوردستاني)4.9.2005(
دا، وه بییه ره عه  رچاوه سه له دکتۆر ئارشاک پۆدیان، کورد  -267 د  کان رگانی ئازا

باشووری کوردستان  –ولر  ددین، ھه حهال ی زانکۆی سه عوبد ساح، چاپخانه
2000 .  

بات،  خه ی ڕۆژنامهرکوک نابت،  رداری که ستبه ریم خدر، کورد ده زیاد که -268
میارییکی  هی ڕۆژنامه، )20.9.2005( وتی ڕکه،  ممه سشه ڕۆژیی )1922(  ژماره  ڕا
  .  ه-ئۆرگانی پارتی دیموکراتی کوردستان - یه  انهڕۆژ

 ڕۆژی، ) کوڕۆژنه(ڕ  ، ماپه وه ادر قادر، چیمان کردو چیمان دورییهقادر ن -269
   ).18.10.2005( وتی ڕکه،  ممه سشه
ران،  ی کامه م، چاپخانه که شی یه نگی خاڵ، به رھه دی خاڵ، فه مه شخ محه -270

  . 1960سلمانی  –باشووری کوردستان 
مدینة العرب والکورد جغرافیا لی بۆتانی، الموصل  تاح عه بدولفه دکتۆر عه -271

رزی  ، کۆڤارھکا وه2003ری سای  ، ئۆکتۆبه21  وتاریخیا، دھۆک، ژماره
  . ردئخیت رۆکاتیا باژرڤانا دھۆک ده ، سه وشنبیری گشتییه ره

، 1958- 1926لی بۆتانی، الحیاة الحزبیة في الموصل  تاح عه بدولفه عه دکتۆر -272
  .  2003ولر  ھه –تربیة، جنوب کوردستان الطبعة االولی، مطبعة وزارة ال

خالید دلر، کیف الحقت کوردستان الجنوبیة بالدولة العراقیة؟ الطبعة الثانیة،  -273
  . 2004سلمانی  –جنوب کوردستان 

رؤیة کوردیة، جریدة االتحاد، العدد .. عدنان الموفتي، بناء الدولة العراقیة  -274
جریدة یومیة سیاسیة، الصحیفة المرکزیة لالتحاد  ،)31.10.2005(، االثنین )1147(

  . الوطني الکوردستاني
د ئیحسان، کوردستان ودوامة الحرب، من منشورات دار ئاراس،  مه دکتۆر محه -275

  . 2001ولر  ھه –الطبعة الثانیة، جنوب کوردستان 



1269 شاری موس  ییکوردستانتمژووی                                                 

زگای  هم، د که تکی مژوویی کورد، چاپی یه ند بابه بار قادر، چه دکتۆر جه -276
  .  1999سلمانی  –م، باشووری کوردستان  رده خشی سه چاپ و په

ی  وه و بزووتنه )ئیسماعیل ئاغای شوکاک(ر، سمکۆ اھاو سوڵ ڕهد  مه محه -277
  .   1995ستۆکھۆم  –ی ئاپک سوید  تیی کورد، چاپخانه وایه ته نه

 خواروویی  که ته هو و ده مان  حمودی قاره ر، شخ مهاھاو سوڵ ڕهد  مه محه -278
  . 1990ن  نده له –ریتانیا  م، به که رگی یه کوردستان، به

  وه تای مژوه ره سه کورد و باکووری کوردستان له  ر،اھاو سوڵ ڕهد  مه محه -279
م، باشووری کوردستان  که رگی یه ی خاک، به می جیھان، چاپخانه ڕی دووه تا شه ھه
   . 2000 سلمانی –

ئراقی کردنی  الی به  قه ی مژووی ته گ و ریشه ت، ره ال عزه هحمود م مه -280
  .  1987ئابی  –م، سوید  که شی یه ی کوردستان، به له سه کورد و مه

رگانی  رکوک، وه ب کردنی که ره عه تی به بانی، سیاسه دکتۆر نوری تاه -281
ی، باشووری بی بیرو ھۆشیار کته کانی مه نی، بوکراوه ریوان حوسن چیمه مه

  . 2003سلمانی  –کوردستان 
م به  که نگی جیھانی یه بانی، باشووری کوردستان پاش جه دکتۆر نوری تاه -282

 ڕۆژیی )56(  ، ژماره ی ئاونه نامه فته ، ھه)م که شی یه به(  تی ئراق لکندراوه وه ده 
  ڕامیاریکی  هی ڕۆژنامه،  ئاونه ی ڕۆژنامه). 13.2.2007( وتی ڕکه،  ممه سشه

  . کات ری ده ده  کۆمپانیای ئاونه  گشتییه
ونی، االکراد، الناشر أبوللو للنشر والتوزیع، الطبعة االولی، أغسطس  عه  دوریه -283

1999 .  
الشواني، مشکلة تعریب کرکوک قدیما والی الیوم، مجموعة من  فیق ڕهالدکتۆر  -284

أربیل، من  2001نیسان  5- 3کرکوک  الباحثین، کرکوک بحث الندوة العلمیة حول
ولر  ھه –منشورات ئاراس، الطبعة االولی، مطبعة وزارة التربیة، جنوب کوردستان 

2002  .  
رکردنی،  سه تی چاره و چۆنیه رکوک  ی که شوانی، کشه فیق ڕهدکتۆر  -285

پی ی موکریانی، چا وه و بوکردنه وه زگای توژینه زگای ئاراس، ده ی ده چاپخانه
زگای  ڕی ده ماپه  م له رتووکه م په ئه. 2007ولر  ھه –م، باشووری کوردستان  که یه

  .  داگرتووه  وه موکریانه
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. 2005وتار   ه وه بۆ دیموکراسی کۆمه دیکتاتۆرییه  ، ئراق لهبدول عهلیل  خه -286
  .  رگیراوه رنت وه نته ر تۆڕی ئه سه  رتوک له ڕی په ماپه  له

ر، دراسة تحلیلیة لمستقبل کوردستان  نده سکه شیر ئه عد به کتۆر سهد -387
، )27.7.2001(، یوم الجمعة، المصادف )431(السیاسي، االتحاد، طبعة لندن، العدد 

السنة التاسعة، جریدة اسبوعیة سیاسیة، الصحیفة المرکزیة لالتحاد الوطني 
  . الکوردستاني

خاک،  یاندنی ڕاگهنی و  مه ندی  چاپه ان، ناوهند، جوگرافیای کوردست ریم زه که -288
  . 2001سلمانی  –م، باشووری کوردستان  که چاپی یه

لی  یی گه وه ته تی یاسایی نونه سایه ی که ر گوڵ، کشه دکتۆر مارف عومه -289
 –م، باشووری کوردستان  که م، چاپی یه رده خشی سه زگا چاپ و په کورد، ده
  .     1999سلمانی 

میدیا،  ی ڕۆژنامهموس کورد ھاووتی نین،   ی میدیا، له- یامنری موس په -290
، )11.4.2006( وتی ڕکه،  ممه سشه ڕۆژیم،  ھه ، سای یزده)235(  ژماره

  . کات ری ده یی دیموکراتی کوردستان ده وه ته کتی نه ، یه یه فتانه کی ھه هی ڕۆژنامه
، )1(  کانی کفری کن؟ گۆڤری گیرفان، ژماره نهر، تورکما یه ی ھه مه شکور حه -291

ک  کۆمه  یهخۆ ربه سهگشتیی  ڕۆشنبیریگۆڤارکی   رزه ، وه)2006(می  سای دووه
  . کات ری ده رمیاندا ده گه  وناکبیر لهڕ

دکتۆر خالد یونس خالد، القضیة الکوردیة في المعادلة الدولیة ودورھا في  -292
م، العدد الخامس لمجلة سردم العربي،  رده ری سهمستقبل الشرق االوسط، گۆڤا

  . مؤسسة سردم للطباعة والنشر، جنوب کوردستان سلمانی
ی  پوخته) 1924- 1918(سلمانی   تی کوردستان له دیق ساح، حکومه سه -293

سلمانی  –سلمانی، باشووری کوردستان  وانی شارهتی  رۆکایه و مژوو، سه پشینه
2003 .  

.. سۆران .. مژووی بابان   ک له یه وه ند لکۆینه فتان، چه کاوس قه دکتۆر -294
  . 1985غدا  وادس، به لحه ی ئه بۆتان، چاپخانه

خورشید، کرکوک قلب کوردستان، وزارة الثقافة المدیریة   مه دکتۆر فوئاد حه -295
  .   2005سلمانی  –العامة للطباعة والنشر، جنوب کوردستان 
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، نج ڕهی  یی، چاپخانهخۆ ربه سهتی و  دین، کوردایه کامیل ژیر نیزامهر  پارزه -296
  . 2002سلمانی  –، باشووری کوردستان ڕۆشنبیریتی  زاره م، وه که چاپی یه

م،  که دا، چاپی یه نده و ناوه ری کورد له وروبه و ده سامی شۆڕش، ئراق  -297
  . 2002ولر  ھه –ن ، باشووری کوردستا رده وه تی په زاره ی وه چاپخانه

و چاوی چسی دوژمنان، کوردستانی نوێ،  رکوک  نسوور، که وان مه شاخه -298
  ڕامیاریکی  هی ڕۆژنامه، )18.5.2006(  ممه ، پنجشه)3971(  م، ژماره ھه سای پازه

  . کات ری ده کتیی نیشتمانیی کوردستان ده یه  یه انهڕۆژ
ی شۆڕشی کوردستانی  رباره بانی ده تاه و کتیی  وستی یه ، ھهڕبوار -299

  .      1989باشوور، سوید 
دا، چاپخانه  یی له وه ته و نه ئایینی  وشی ڕهمیران  شاد ڕهدکتۆر  -300 ی  کوردستان

  . 1993ستۆکھۆم، پایزی  –م، سوید  که نسوور، چاپی یه مه
تی  سه می ده دهر سه رکوک له  بکردنی که ره عه د، به مه لیل محه ئازاد جه -301

 الوی  ، کۆمه ھلی ئازاده کی ئه هی ڕۆژنامه،  وه ڕانه ، گه)1958-1921(تیی  پاشایه
  ). 30.2.2003(م  که ، سای یه)7(  ن، ژماره که ری ده رکوک ده ئازادیخوازی که

تی  خری، تورکمانی کوردستانی باشوورو تۆرانچتی و کوردایه سامی فه -302
ی تورکمانی  رباره ده  یدانییه رتی و مه به ڕوه به  ڕامیاریو  مژوویی  کی یه وه لکۆینه

  .     2002کوردستانی باشوور، باشووری کوردستان 
عقید أمین سامي الغمراوي، قصة الکورد في شمال العراق، دار النھضة  -303

  . 1967القاھرة  –العربیة، الطبعة االولی، مصر 
یی کۆماری  میشه ستووری ھه ده به   وه ی پیاچوونه لیژنهر نامیق سالم،  وھه جه -304

 ڕۆژیی )2319(  بات، ژماره خه ی ڕۆژنامهکی کوردستان،  کانی خه و مافه العراق 
 -  یه انهڕۆژ  ڕامیاریکی  هی ڕۆژنامهبات،  خه). 9.11.2006( وتی ڕکه،  ممه پنجشه

  .  ه-ئۆرگانی پارتی دیموکراتی کوردستان
یی کۆماری  میشه ستووری ھه ده به   وه ی پیاچوونه نامیق سالم، لیژنه ر وھه جه -305

 ڕۆژیی )2320(  بات، ژماره خه ی ڕۆژنامهکی کوردستان،  کانی خه و مافه العراق 
 -  یه انهڕۆژ  ڕامیاریکی  هی ڕۆژنامهبات،  خه). 10.11.2006( وتی ڕکه،  ینی ھه

  . ه-ئۆرگانی پارتی دیموکراتی کوردستان
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یی کۆماری  میشه ستووری ھه ده به   وه ی پیاچوونه نامیق سالم، لیژنه ر وھه جه -306
 ڕۆژیی )2322(  بات، ژماره خه ی ڕۆژنامهکی کوردستان،  کانی خه و مافه العراق 

 -  یه انهڕۆژ  ڕامیاریکی  هی ڕۆژنامهبات،  خه). 12.11.2006( وتی ڕکه،  ممه کشه یه
  .  ه-ی کوردستانئۆرگانی پارتی دیموکرات

یی کۆماری  میشه ستووری ھه ده به   وه ی پیاچوونه نامیق سالم، لیژنه ر وھه جه -307
 ڕۆژیی )2323(  بات، ژماره خه ی ڕۆژنامهکی کوردستان،  کانی خه و مافه العراق 
 -  یه انهڕۆژ  ڕامیاریکی  هی ڕۆژنامهبات،  خه). 13.11.2006( وتی ڕکه،  ممه دووشه
  .  ه-پارتی دیموکراتی کوردستان ئۆرگانی

، غازی کۆماری ئراق و وت  نهی یاسای  پۆژه کورد ونامیق سالم،  ر وھه جه -308
. دا)28.5.2007( وتی ڕکه،  ممه دووشه ڕۆژیی )2508(  بات، ژماره خه ی ڕۆژنامه
ی ئۆرگانی پارتی دیموکرات -  یه انهڕۆژ  ڕامیاریکی  هی ڕۆژنامهبات،  خه ی ڕۆژنامه

  .  ه-کوردستان
و  وت  ی یاسای نه هۆژی  پ له په  کی به یه وه نامیق سالم، خوندنه ر وھه جه -309

 ڕۆژیم،  ، خوی سیه)320(  ، ژماره)کان نگه ده(ڕی  گازی کۆماری العراق، ماپه
  ).15.5.2007( وتی ڕکه،  ممه سشه
ی بیرو ھۆشیاری  نووسینگه کانی بوکراوه  ، ئراقی نوێ، لهبدول عهماڵ  شه -310

  . 2005سلمانی  –، باشووری کوردستان )ک. ن. ی(
ن  تدا، وه ا و سۆڤییهڕوسیرشیفی  ئه  ورمی، کورد له فراسیاو ھه دکتۆر ئه -311 رگا

،  رده روه تی په زاره ی وه م، چاپخانه که فراسیاو، چاپی یه کردنی دکتۆر ئه و ئاماده
ولر  ھه –ی موکریانی، باشووری کوردستان  وه ردنهو بوک وه زگای توژینه ده

2006 .  
ژار موکریانی،  رگانی ھه ن، وه رده ی کوردستانی، مژووی ئه ستووره مه -312

ولر  ھه –، باشووری کوردستان  رده روه تی په زاره ی وه م، چاپخانه که چاپی یه
2002 .  

مکتب الدراسات  –سیاسي المکتب ال –الحزب الدیمقراطي الکوردستاني  -313
والبحوث المرکزي، نفط کوردستان العراق النفط ومصیر الکورد وکوردستان 
السیاسي، الجزء الثاني، الطبعة االولی، من منشورات مکتب الدراسات والبحوث 

پارتی  + 1998ولر  ھه –جنوب کوردستان  –مطبعة وزارة التربیة  –المرکزي 
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،  وه تۆژینه دیراسات وندیی  بی ناوه کته ی سیاسی، مهب کته دیموکراتی کوردستان، مه
شی  کوردستان، به کورد ونووسی سیاسی  چاره و وت  نهوتی کوردستانی ئراق  نه

،  وه تۆژینه دیراسات وندی  بی ناوه کته مه کانی بوکراوه له م،  که م، چاپی یه دووه
   .1998 ولر ھه –کوردستان ، باشووری )32(  ی ژماره دیراسه

رحان، الکورد االیزیدیون في أقلیم کوردستان، من منشورات  دنان زیان فه عه -314
  . 2004سلمانی  –مرکز کوردستان للدراسات االستراتیجیة، جنوب کوردستان 

العراقي  –ریم، القضیة الکوردیة في الصراع البریطاني  د که مه ر محه عومه -315
یة، مدیریة الطبع والنشر السلیمانیة، جنوب ، مطبعة کارۆ في السلیمان1918-1932

   .2008سلمانی  –کوردستان 
وه   د، له مه ردار محه رگانی سه کان، وه ع، کورده رفه ن ئه سه حه -316 کانی  بوکرا

سلمانی  –م، باشووری کوردستان  که م، چاپی یه رده خشی سه زگای چاپ و په ده
2001      .  

ندی  م، ناوه که رگانی بوڕھان قانیع، چاپی یه سی، وهئاورینگ، کورنا. م -317
سلمانی  –نی زاموا، باشووری کوردستان  مه خاک، چاپه یاندنی ڕاگهو  نی مه چاپه

1999 .  
، نج ڕهی  و ناسیۆنالیزمی کوردی، چاپخانه لی، ناسیۆنالیزم  ر عه عفه جه -318

  . 2004سلمانی  –باشووری کوردستان 
کانی  ه لی کورد باجی ھه گه) دار االسالم(رپرسی  ریم، به ی کهلوقمان حاج -319

ڕی کوردستان  ن، ماپه بت ده تی کوردی ده وه ده  ت  به باره دارانیان سه تمه سیاسه
  ). 12.1.2007( وتی ڕکه،  ممه کشه یه ڕۆژیپۆست، 

چوار  ر واوبوونی ھه پاش ته: ر زھه مال مه ریم، دکتۆر که لوقمان حاجی که -320
  به ر رانبه به  رشانمه سه ی له رزه و قه م ئه که ست ده وسا ھه م، ئه که رتووکه رگی په به
 وتی ڕکه،  ممه پنجشه ڕۆژیڕی کوردستان پۆست،  ، ماپه وه ته م داومه که وه ته نه
)23.1.2007 .(  

 ی یخوازی کوردی، چاپخانهڕزگارلی، بزاڤی  رته عدی عوسمان ھه دکتۆر سه -321
م،  که ی موکریانی، چاپی یه وه و بوکردنه وه زگای توژیه ، ده رده روه تی په وزاره

  .       2006ولر  ھه –باشووری کوردستان 
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وێ  مانه ده: موس  خۆنیشانکدا له  ک له به زان، کوردانی شه وه  ساھیره -322
دیا، ژماره ی ڕۆژنامهر سنووری کوردستان،  سه  وه ڕینه بگه ی سای )280(  می

  ڕامیاریکی  هی ڕۆژنامهمیدیا، ). 6.3.2007( وتی ڕکه،  ممه سشه ڕۆژیم،  ھه یازده
  . کات ری ده یی دیموکراتی کوردستان ده وه ته کتی نه ، یه یه فتانه ھه

ی  کورددا جگه  ڕامیاریجندای  ئه  ی له و شاره الم، موس، ئه سه –ئاکۆ  -323
،  ممه کشه یه ڕۆژیم،  ی سای نۆیه)158(  میدیا، ژماره ی ڕۆژنامه،  وه بووه نه

یی  وه ته کتی نه ، یه یه فتانه ھه  ڕامیاریکی  هی ڕۆژنامهمیدیا، ). 21.3.2004( وتی ڕکه
  . کات ری ده دیموکراتی کوردستان ده

، 1927- 1908 الحیاة السیاسیة في کوردستانیی،  نروهتۆفیق ر  ته لی ته عه -324
لی بۆتانی، الطبعة  تاح عه بدولفه حسین ئیبراھیم دۆسکی، مراجعة دکتۆر عه ترجمة ته

دھۆک، دار سپیز للطباعة والنشر دھۆک، باشووری  - األولی، مطبعة خاني 
  . 2007کوردستان 

وست،  ی ئارمانج، رامان، ھهڕزگاری  ساه 10ی  وه د، خوندنه حمه رکار ئه -325
ژووری  دا له)19.7.2003( ڕۆژید له  حمه ڤاڵ رکار ئه ھه  که  تکه ی بابه کورتکراوه

 یاندنی ڕاگهمین سایادی  یه ی ده بۆنه ر تۆڕی پاتاکدا به سه وتنخوازان له پشکه
  . یڕزگارڕی  ی، ماپهڕزگار یاندنی ڕاگهزگای  شی کرد، ده ی پشکهڕزگار
،  ؤدیة الی سقوط إمارتهد پاشا الراندوزي واالسباب الم مه ، محهبدول عهتاھیر  -326

  . 2002ولر  ھه –مدیریة مطبعة الثقافة، جنوب کوردستان 
غانم گۆران، وقفة عند أبواب التاریخ، دوغرو، مجلة شھریة سیاسیة ثقافیة  -327

 –ترانیة لکوردستان العراق، جنوب کوردستان  تصدرھا جمعیة الثقافة الترکیلۆمه
  . 2005، نیسان )14(ولر، العدد  ھه

ک  رمی کوردستانی ئراق، کۆمه ر، جیۆگرافیای ھه عامر عومه بدول عه -328
   . 1998 ولر ھه –م، باشووری کوردستان  که مامۆستای زانکۆ، چاپی یه

دی پوهر حوسن بازگر،  نوه ئه -329 ی  ه نوان مامه هل   ره نقه ئه –ولر  کانی ھه یهن
ی )2466(  بات، ژماره خه ی ڕۆژنامهی تورکیادا،  وه خۆداچوونه ی کورد و به لۆژیکانه

ه انهڕۆژ  ڕامیاریکی  هی ڕۆژنامهبات،  خه). 16.4.2007( وتی ڕکه،  ممه دووشه ڕۆژی   ی
  . ه-ئۆرگانی پارتی دیموکراتی کوردستان -
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ئراقدا، له   ر دۆزی کورد له سه ری ئاو له ساح، کاریگه  مه  د حه حمه کاروان ئه -330
، باشووری ڕوونی  ، چاپخانه)ک. ن. ی(بی بیرو ھۆشیاری  کته کانی مه وهبوکرا 

  . 2004سلمانی   –کوردستان 
ولر و  ھه  ان لهڕوویی موس  زار خزانی ئاواره ھه 20و گۆران،  سره خه -331

،  ممه سشه ڕۆژی، )4286(  کوردستانی نوێ، ژماره ی ڕۆژنامه،  دھۆک کردووه
کتیی  ، یه یه انهڕۆژ  ڕامیاریکی  هی ڕۆژنامهکوردستانی نوێ،  ).5.6.2007( وتی ڕکه

  . کات ری ده نیشتمانیی کوردستان ده
وتانی جیھان،   ندک له و ھه کانی کوردستان  کۆدی شار و شارۆچکه -332

 وتی ڕکه،  ممه سشه ڕۆژی، )4250(  کوردستانی نوێ، ژماره ی ڕۆژنامه
کتیی  ، یه یه انهڕۆژ  ڕامیاریکی  هی ۆژنامهڕکوردستانی نوێ، ). 24.4.2007(

  .کات ری ده نیشتمانیی کوردستان ده
ریکا میلیشیاکانی  مه ، ئاژانسی نووچن کوردستان، ئهخۆ ربه سهنگی  ده -333
نگی  ، ده)12.6.2007( وتی ڕکه،  ممه سشه ڕۆژیکات،  کدار ده چه  بی سوننه عاره
  .  یهخۆ ربه سهو  یه انهڕۆژ،  یڕامیارکی گشتی،  یه پگه خۆ ربه سه

تی کوردی  وه کان، ده ستراتیژییه  وه و لکۆینه ڕاپرسیپۆینت بۆ  ڕکخراوی -334
 ڕۆژی، ئاژانسی نووچن کوردستان، خۆ ربه سهنگی  دا، دهڕاستیون و  نوان خه له 
،  ڕامیاریکی گشتی،  یه پگه خۆ ربه سهنگی  ده). 8.6.2007( وتی ڕکهینی،  ھه

  .  یهخۆ ربه سهو  یه انهڕۆژ
ستووری  کی پشنیارکراو بۆ ده یه پۆژه(ستوور  د، ده حمه دارا ئه -335

  له  گرانه  خنه ڕهکی  ند تبینییه ڵ چه گه و سکۆالریست لهخۆ ربه سهکوردستانکی 
 ی ڕۆژنامهکانی  بوکراوه م، له  که ، چاپی یه)رمی کوردستان ستووری ھه ی ده پۆژه

  .  رگیراوه ا وه د ڕی کوڕۆژنه ماپه  له. 2007تای سای  ره ۆ، سهم ئه
،  وه کوردۆلۆژیه  مانی به ئه تناسی ڕۆژھه ندی پوه، یانی ڕۆژبهت  فرسه -336

، چاپخانا ھاڤیبوون، )2007(ھاری سای  ی به)2(  گۆڤاری کوردناسی، ژماره
ندا ھاڤیبوون یا لکۆین  انی، ناڤهڵ مژوو شارست کۆمه  ت به رزی تایبه گۆڤارکی وه

  . کات ری ده رلین ده شانن کوردی ل به و وه
. ی فرانسادا وه ره تی ده زاره کانی وه نامه گه به  کوردناسی، کوردستان له -337

، چاپخانا ھاڤیبوون، )2007(ھاری سای  ی به)2(  گۆڤاری کوردناسی، ژماره
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ندا ھاڤیبوون یا لکۆین  مژوو شارستانی، ناڤهڵ  کۆمه  ت به رزی تایبه گۆڤارکی وه
  . کات ری ده رلین ده شانن کوردی ل به و وه
ن  تی عوسمانیدا له  وه می ده رده سه رکوک له  گۆران ئیبراھیم ساح، که -338 نوا

وه مدی، له  خشی حه زگای چاپ و په ی زاییندا، ده1909-1876سانی  کانی  بوکرا
  . 2007سلمانی  –، باشووری کوردستان )ک. ن. ی(ۆشیاری بی بیرو ھ کته مه

کی ون،  لکی زیندوو، مژوویه ریم، کورد گه که  مه حمود حه ن مه سه حه -339
امان، ڕ). 5.3.2007( وتی ڕکه،  ممه دووشه ڕۆژی، )118(  امان، ژمارهڕگۆڤاری 
وه به  گشتییه ڕۆشنبیریکی  یه مانگنامه کات ری ده مان دهاڕتی گۆڤاری  ریه به ڕ .  

  ر تورکیا ھرش بکاته گه ئه.. کات ده  شه ڕه ک ھه. ک. پ(لی،  حمان عه بدوله عه -340
  میدیا، ژماره ی ڕۆژنامه). خ دۆزه  ینه که کانی تورکیا ده رمی کوردستان شاره ر ھه سه

کی  هی ڕۆژنامه، )3.7.2007( وتی ڕکه،  ممه سشه ڕۆژیم،  ھه ، سای دوازده)296(
  . کات ری ده یی دیموکراتی کوردستان ده وه ته کتی نه ، یه یه فتانه ھه  ڕامیاری

کانی قوم، گۆڤاری  کورد و کورده  ڕامیاریباس سلمان سمایل، مژووی  عه -341
امان، ڕگۆڤاری ). 5.7.2007( وتی ڕکه،  ممه پنجشه ڕۆژی، )122(  امان، ژمارهڕ

وه به  هگشتیی ڕۆشنبیریکی  یه مانگنامه کات ری ده امان دهڕتی گۆڤاری  ریه به ڕ .  
رفندراو ئازاد کران و چوار   ده... موس –تروشی، کوردستانی  یوان ئه سه -342

  ).22.6.2007( وتی ڕکهینی،  ھه ڕۆژییامنر،  ڕی په ، ماپه وه رمیش دۆزرایه ته
خون، گۆڤاری  ی ریاچه ده  بته مزگین بینگۆڵ، کاتک موسی کوردان ده -343

  گون گۆڤارکه). 6.8.2007(  وتی ڕکهممه،  دووشه ڕۆژی، )646(  گون، ژماره
ولر  ھه  پارتی  دیموکراتی کوردستان له    ر به سهزگای گونی  ی جارک، ده فته ھه
  . کات ری ده ده

ممه،  هش ڕۆژیی،  سبه ی ڕۆژنامهنفال،  تا ئه  وه عریبه ته  لی، له بریڤان عه -344
  . بات ی ده ڕوه به  کۆمپانیای وشه  ڕکه ی ماپه سبه). 24.6.2007(  وتی ڕکه
ۆ  تیرۆر؟ وه ڕنماییرکوکی، ئیسالم ئایینی ئاشتی یان  وا که پشه -345 مک ب
م کانی سوار سه وڕنه ڕی کوردستان  ماپه!  بو ھوڕه و ئه ھل  بو جه ی ئه وه ی نه-لی

 ڕۆژی،  ی کوردییهخۆ ربه سهی گشتی  انهڕۆژلکترۆنی  هکی ئ یه امهڕۆژنت، 
  ).15.8.2006( وتی ڕکه،  ممه سشه
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نداو،  نگی که پاش جه  ب له ره ی کورد الی عه حمود، ونه ئیبراھیم مه -346
 –، باشووری کوردستان ڕۆشنبیریتی  زاره مین، وه ن جیھاد ئه سه رگانی حه وه

  . 1997سلمانی 
ی )2706(فرانباری  م، به که ی من، چاپی یه ندیل، کوردستان ناسنامه ھاوڕێ قه -347

  . ند ی سان له کوردی، چاپخانه
 ی ڕۆژنامه! وت؟ کانی موس ده کورده  ڕنی، تیرۆریستان چیان له باح بامه سه -348

 وتی ڕکه،  ممه سشه ڕۆژی، )4382(  م، ژماره ھه کوردستانی نوێ، سای شانزه
کتیی  ، یه یه انهڕۆژ  ڕامیاریکی  هی ڕۆژنامهردستانی نوێ، کو). 25.9.2007(

  .کات ری ده نیشتمانیی کوردستان ده
  ڕی ناوخۆ که ماپه. بای کوردستان و ش کهنگوباسی ناوخۆ،  ئاژانسی ده -349

وه سلمانی به –رمی کوردستان  تی ھه تی ناوخۆی حکومه زاره وه بات ی ده ڕ .  
  تی ئراق که نو حکومه ڕپکراو له کی باوه یه رچاوه کوردستان پۆست، سه -350

ی  وه شانه وه ری ھه گه تی ئراق ئه وه ده  ین که یاند ڕاگه، پی  رزه به رپرسکی پایه به
ڕی کوردستان پۆست  ماپه.  ڕاندووه ی تپه%)65(  له  که ره گه کرت و ئه ل ده
  .  کرت خش ده هوه پ وتی سویده  ڕکی کوردییه و له ماپه
 ی ڕۆژنامه. دانی دۆزی کورد رھه ئیبراھیم مھماندوست، ژئۆپۆلیتک و سه -351

بات،  خه). 5.9.2007( وتی ڕکه،  ممه چوارشه ڕۆژیی )2608(  بات، ژماره خه
  .  ئۆرگانی پارتی دیموکراتی کوردستانه -   یه انهڕۆژ  ڕامیاریکی  هی ڕۆژنامه

ستور چی  ی ده140ی  مۆ ماده ورد، دون و ئهی ک ریم، کشه عارف که -352
ی  نامه فته ھه. م شی چواره به - شی کوردستان؟  باوه  وه ڕته گه رکوک ده لدت؟ ئایا که

ل،  گه ڕۆژی). 4.11.2007( وتی ڕکه،  ممه کشه یه ڕۆژی، )197(  ، ژماره)ل گه ڕۆژی(
ری  یی کوردستان دهزگارڕ، حزبی  گشتییه ڕۆشنبیری  ڕامیاریکی  یه نامه فته ھه
  . کات ده

محۆ، الکورد وکوردستان ببلوگرافیا مختارة ومعروفة، ترجمة . لوقمان ا -353
  . 2007ولر  ھه –ڤاڵ، مطبعة مؤسسة ئاراس، جنوب کوردستان  ھه

 ی ڕۆژنامهن،  به ردی موس مه ده رکوکیش به  که  د چاوشین، تکایه مه سه -354
 وتی ڕکه،  ممه دووشه ڕۆژی، )4333(  م، ژماره ھه هکوردستانی نوێ، سای شانز
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کتیی  ، یه یه انهڕۆژ  ڕامیاریکی  هی ڕۆژنامهکوردستانی نوێ، ). 30.7.2007(
  .کات ری ده نیشتمانیی کوردستان ده

موس، سای   ی کورد له وه ی سینه شه ڕه کوردستانی نوێ، ھه ی ڕۆژنامه -355
کوردستانی ). 25.9.2007( وتی ڕکه،  ممه دووشه یڕۆژ، )4383(  م، ژماره ھه شانزه
  .کات ری ده کتیی نیشتمانیی کوردستان ده ، یه یه انهڕۆژ  ڕامیاریکی  هی ڕۆژنامهنوێ، 
356- بات،  خه ی ڕۆژنامهرکوک،  کانی که به و عاره  سابیر سمایل، کوردی موس
بات،  خه ی ڕۆژنامه). 18.11.2004(  وتی ڕکهممه،  پنجشه ڕۆژیی )1623(  ژماره

  .  ئۆرگانی پارتی دیموکراتی کوردستانه -   یه انهڕۆژ  ڕامیاریکی  هی ڕۆژنامه
ی  نجام بدرت ھشتا زۆربه ش ئهڕیفراندۆمیر  حمود، گه دی حاجی مه مه محه -357

  ).30.12.2007( وتی ڕکه،  ممه کشه ڕی پوک میدیا، یه دۆڕنین، ماپه کوردستان ده
ساتی  رھاتی کاره سه ھا بابان، کۆستی شارک یان به هر ت دادوه -358

، )24.4.1982(ی  که زنه مه  هڕین ڕاپهو ))24.4.1974دزی  ی شاری قه که بۆمبابارانه
  . 2004سلمانی  –ی کارۆ، باشووری کوردستان  چاپخانه

له   هم رخه مته تی کورد که رکرایه حیا، سه لی یه نی عه بدولغه نووس عه نامهڕۆژ -359
ی )271(  واڵ، ژماره ھه ی ڕۆژنامهی )7(  ڕه شاری موس، الپه خیدانی به  بایه 

واڵ بۆ  زگای ھه ده  یه فتانه کی گشتی ھه یه وانامه واڵ، ھه ھه). 15.3.2008( وتی ڕکه
  . کات ری ده وانی ده نمهڕۆژو  ن یاند ڕاگه
دنی کورد، گۆڤاری وک بۆ جینۆسایدکر نفال ھه الل ساح، ئه ئاری جه -360

رکوک،  گۆڤاری که). 2004(م، زستانی  ی سای پنجه)3(  ، ژماره)19رکوک  که(
تی پارزگای  یه کۆمه و ڕوناکبیریی  ه ، کۆمه رزییه گشتیی وه ڕوناکبیریگۆڤارکی 

  . کات دهیر رکوک ده که
مپینی  کهیی بۆ  وه ته ی نه رۆکی کۆنگره یامی سه ریف وانلی، په ت شه عسمه -361

کوردستان ). 2.2.2002( وتی ڕکه،  ممه شه ڕۆژیڕی کوردستان نت،  نفال، ماپه ئه
  . ی کوردییهخۆ ربه سهی گشتی  انهڕۆژلکترۆنی  کی ئه هی ڕۆژنامهنت، 
ی  ری کشه مسه پیکۆو ترازاندنی جه –رزنجی، سایکس  ید علی به د سه حمه ئه -362

ی  وه رتی چاپ و بوکردنه به ڕوه به ریڕۆشنبیتی  زاره کوردی باشوور، وه
  . 2007سلمانی  –سلمانی، باشووری کوردستان 
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ر قادر، یھود کوردستان تأریخھم، مواقعھم، أعمالھم، صورھم،  وست عومه ھه -363
  . 2007مؤسسة حمدي للطباعة والنشر، جنوب کوردتان 

الدولة المستقلة وفق لواء الشرطة الحقوقي محمد صالح عقراوي، الکورد و -364
  . 2005ولر  ھه –المعاھدات والمواثیق الدولیة، مطبعة پاک، جنوب کوردستان 

ی  خانه رتی به ڕوه بهرگانی شاھۆ بوڕھان،  ئراق، وه  دز، کورد له ریم یه که -365
  . 2007م، باشووری کوردستان  که ی کارۆ، چاپی یه رگان، چاپخانه وه

 ی وه ڕاگواستنهتی  کانی سیاسه تییه یه کۆمه  د، ئاکامه مه محه کیم موراد حه -366
ی  وه ندی لکۆینه به کانی مه بوکراوه عسدا، له  می به رده سه ئراق له   کورد له

  . 2004سلمانی  –ستراتیژیی کوردستان، باشووری کوردستان 
ی  م، چاپخانه که یه کوردستان، چاپی  ساب، ئارکیۆلۆجیا له باح پیرباڵ قه سه -367
  .   2007ولر  ھه –ھاب، باشووری کوردستان  نی شه مه ی چاپه گه کۆمه
قین ب  خوازن نکارن شنگال و خانه ڤان کورد نیڤ مووسل نه عارف زره -368

 وتی ڕکه،  ممه سشه ڕۆژی، )343(  میدیا، ژماره ی ڕۆژنامهست خن،  ده
یی دیموکراتی  وه ته کتی نه ، یه یه فتانه ھه  ڕامیاری کی هی ڕۆژنامهمیدیا، ). 17.6.2008(

  . کات ری ده کوردستان ده
ئیسالم کردنی کورد   ی به و پرۆسه فا، کوردستان  شوان عوسمان مسته -369

 –م، باشووری کوردستان  که ، چاپی یه) یه کی مژوویی سیاسی یه وه لکۆینه(
  .      2002سلمانی 

رگی   می حوسن حوزنی، به رھه می به رجه وکریانی، سهحوسن حوزنی م -370
رشتی دکتۆر کوردستانی  رپه سه زگای ئاراس به  چاپدانی ده و له وه م، کۆکردنه که یه

  .    2007ولر  ھه –م، باشووری کوردستان  که موکریانی، چاپی یه
  رانی له ان نیگهکان ی هوتن ڕککه  له  وه زبوونه زیز، پاشگه ر عه وھه الل جه جه -371

، )4632(  م، ژماره ھه ڤده ، کوردستانی نوێ، سای حه ندک کشه دروستبوونی ھه
  ڕامیاریکی  هی ڕۆژنامهکوردستانی نوێ، ). 24.7.2008( وتی ڕکه،  ممه پنجشه

  . کات ری ده کتیی نیشتمانیی کوردستان ده ، یه یه انهڕۆژ
سی  ته بکردنی کوردستان، ئه عاره به ی وه نگاربوونه ره بهی بای  لیژنه -372

  .    2005ولر  ھه –م، باشووری کوردستان  که رکوک، چاپی یه که
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موو  ب ھه کو ده رکوک به ک که نه: ل ی گه رۆکی کۆنگره زوبر ئایدار سه -373
، سای )349(  میدیا، ژماره ی ڕۆژنامهر کوردستان،  سه  وه ڕته تی موس بگه ویالیه
میدیا،  ی ڕۆژنامه). 29.7.2008( وتی ڕکه،  مه سشه ڕۆژیم،  ھه سزده

ری  یی دیموکراتی کوردستان ده وه ته کتی نه ، یه یه فتانه کی سیاسی ھه هی ڕۆژنامه
  . کات ده

سلمانی  –م، باشووری کوردستان  که و ئیسالم، چاپی یه ب  کی، عاره زده مه -374
2006 .  

م، چاپی  رگی دووه نفال، به ھرو ئه ژه بای شه ڕهحمود،  ریم مه که بدول عه -375
رتی گشتیی چاپ و  به ڕوه به – ڕۆشنبیریتی  زاره کانی وه بوکراوه م، له  که یه

  .       2004سلمانی  –، باشووری کوردستان  وه بوکردنه
  له ی تورکینسیکلۆپیدیا م ئه که یه  کوردستان له کورد وسامی،  دین مسه شه -376

 چاپ وزگای  ، ده د تاقانه حمه ئه الن و رسه مین بۆزئه رگانی ئه مژوودا، وه
  .2008ولر  ھه –م، باشووری کوردستان  که ی ئاراس، چاپی یه وه بوکردنه

، )م که شی یه به(زای موس  قه  ب کردن له ره عه رزانی، به ولود مه دشاد مه -377
،  بارزان، )7.9.2008(  وتی ڕکه، ممه کشه یه ڕۆژی، )83(  ی بارزان، ژماره نامه فته ھه
  .  چت رده ولر ده ھه –کوردستان  باشووری  لهه یخۆ ربه سهکی گشتیی  یه نامه فته ھه

، )م شی دووه به(زای موس  قه  ب کردن له ره عه رزانی، به ولود مه دشاد مه -378
، )14.9.2008( وتی ڕکه،  ممه کشه یه ڕۆژی، )84(  ی بارزان، ژماره نامه فته ھه

ولر  ھه –کوردستان  باشووری  لهه یخۆ ربه سهکی گشتیی  یه نامه فته بارزان، ھه
 .  چت رده ده

، )م شی چواره به(زای موس  قه  ب کردن له ره عه رزانی، به ولود مه دشاد مه -379
، )28.9.2008(  وتی ڕکه، ممه کشه یه ڕۆژی، )86(  ی بارزان، ژماره نامه فته ھه

ولر  ھه –کوردستان  باشووری  لهه یخۆ ربه سهکی گشتیی  یه نامه فته بارزان، ھه
    .  چت رده ده

کوردستانی ئراقدا،   ی کورد لهز گه ڕهحمان، پاکتاوکردنی  بدوله رمان عه فه -380
 .ن .ی(ی بی بیرو ھۆشیار کته مه کانی بوکراوه له مدی،  خشی حه په چاپ وزگای  ده
  .   2006باشووری کوردستان  –، سلمانی )ک
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ی 1ی  ماوه(رکوک  ری که ڤه کارگیی ده ڕاپۆرتیرکوکی،  که ست ربه سه -381
رکوکی،   که ست ربه سهرگانی  ، وه)1919می  که ی کانوونی یه31م تا  کانوونی دووه

شووری کوردستان با –ی ژین، سلمانی  کانی بنکه بوکراوه  ی شڤان، له چاپخانه
2006    .  

ی  ر لھۆنی ، مباحث کوردیة فیلیة، چاپخانه عومه بدول عهد  مه دکتۆر محه -382
  . 2004باشووری کوردستان  -ولر  ددین، ھه حه زانکۆی سه

وه له ، 1925-1922فید  حمودی حه مین، شخ مه دئه مه ئومد حه -383  کانی بوکرا
باشووری  –ی چوارچرا، سلمانی  م، چاپخانه که ، چاپی یه32ی تیشک  پۆژه

  . 2008کوردستان 
روتی، کوردستان واالمپراتوریة العثمانیة في  عدی عوسمان ھه دکتۆر سه -384

م، مؤسسة موکریاني للبحوث 1851- 1514تطور سیاسة الھیمنة في کوردستان 
  . 2008جنوب کوردستان  –والنشر، الطبعة االولی، مطبعة خاني، دھۆک 

کانی کاپتن الین  رییه وه کان بیره ریتانییه ب به فیدھاوس، کورد عاره. ک. د -385
  وه ئینگلیزیه  رگانی له ، وه1929-1919کانی باشووری کوردستان  هڕووداوڕ  مه له

سلمانی  –ی سیما، باشووری کوردستان  شتی، چاپخانه رده دکتۆر یاسین سه
2007 .  

 –، بریطانیا 1970- 1958العراق والمسألة الکوردیة  دکتۆر سعد ناجي جواد، -386
  . 1990لندن 
ویلول  شۆڕشی ئه و کوردستان  خواروویالل،  جه ئیبراھیم -387  بنیاتنان 

  . 1998ی شن  وه بوکردنه چاپ وزگای  ، ده1975-1961کاندن  ته ھه
ود، حم کانی شخ مه شۆڕشه و  ئراقحلمی، یاداشت کوردستانی  فیق ڕه -388

دارتی گشتی  انی ئهک چاپکراوه  م، له که شی یه به ی  الوان، چاپخانه و ڕۆشنبیریمین
  . 1988 - و الوان  ڕۆشنبیری

  کانی ت، بارزان، ژماره سه ر ده رانبه لی، دۆڕاندنی خاک به د شاکه مجه ئه -389
و )24.5.2009(  ممه کشه و یه)17.5.2009(ممه  کشه ، یه)117، 116، 115(

ولر  ھه  له  یهخۆ ربه سهکی گشتیی  یه نامه فته بارزان، ھه). 31.5.2009(  ممه کشه یه
  . چت رده ده
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 ی ڕۆژنامهموس،   تیکردنی کورد له موزینی، دژایه عید مه ژار گۆران و سه ھه -390
). 26.5.2009( وتی ڕکه،  ممه سشه ڕۆژیم،  ھه ، سای چوارده)389(  میدیا، ژماره

دیا،  ی ڕۆژنامه یی دیموکراتی  وه ته کتی نه ، یه یه فتانه کی سیاسی ھه هی ڕۆژنامهمی
  . کات ری ده کوردستان ده

بی  رستی عاره ژادپه نه  تی موس به نادر قادر، کوردستانییه  کاوه -391
،  ممه سشه ڕۆژیی )364(  م، ژماره ھه میدیا، سای سزده ی ڕۆژنامه،  وه شنابته ره

کتی  ، یه یه فتانه کی سیاسی ھه هی ڕۆژنامهمیدیا،  ی ڕۆژنامه). 18.11.2008( وتی ڕکه
  . کات ری ده یی دیموکراتی کوردستان ده وه ته نه

میدیا، سای  ی ڕۆژنامهو باسک،   ھاباد کوردی، کورد و موس مه -392
 ی ڕۆژنامه ).5.5.2008( وتی ڕکه،  ممه سشه ڕۆژی، )386(  م، ژماره ھه چوارده

یی دیموکراتی کوردستان  وه ته کتی نه ، یه یه فتانه کی سیاسی ھه هی ڕۆژنامهدیا، می
   . کات ری ده ده

و  یه وه جویس بلۆ، دۆزی کورد لکۆینه. پرۆفیسۆر د -393 کی مژوویی 
خشی  په چاپ وزگای  د، ده مه کارزان محه  وه یه فارسی رگانی له سۆسیۆلۆجی، وه

  .  2004 اشووری کوردستانب –م، سلمانی  رده سه
سعود  ی مه وه کی تر، خوندنه یه وه خوندنه و  سڤرهی  کانی کۆنگره قه ده -394

مانتارانی  رله کتیی په یه کانی بوکراوه له الم ناوخۆش،  رگانی سه بدولخالق، وه عه
   .2009باشووری کوردستان  - ولر  ، ھه ی مناره کوردستان، چاپخانه

ونی، عرب وأکراد خصام أم وئام، طبعت بمؤسسة دار الھالل،  عه  دوریه -395
   . 1993 جمھوریة مصر العربیة

مجلة کوردستان المجاھدة، حکومة جنوب کوردستان الفدرالیة  رئیس التحریر -396
یی، رد وتوضیح، مجلة کوردستان المجاھدة، مجلة سیاسیة  باوکی مازیار ئاکره+ 

الثالث للحزب االسالمي الکوردستاني، السنة الثالثة، جامعة تصدر عن مکتب الفرع 
  . 1993العدد الثالث، شباط 

، دار سپیز للطباعة والنشر، خنسی، الملف النفطي في العراق ڕبواردکتۆر  -397
  .2005ولر  ھه –ولر، جنوب کوردستان  ھه –الطبعة االولی، مطبعة وزارة التربیة 
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وردستان في القرن الثامن الھجري دراسة في دکتۆر زرار سدیق تۆفیق، ک -398
الطبعة االولی، مؤسسة موکریاني للطباعة والنشر،  تأریخھا السیاسي واألقتصادي،

  . 2001ولر  ھه –مطبعة وزارة الثقافة، جنوب کوردستان 
إعداد وتقدیم الدکتور عبدالفتاح علي البۆتاني، وثائق بریطانیة عن تشکیل دولة  -399

دھۆک، من مطبوعات االکادیمیة  –، المطبعة خاني 1927-1924لة کوردیة مستق
  . 2008ولر  ھه –الکوردیة، جنوب کوردستان 

رحان، معاناة الکورد اإلیزدیین في ظل الحکومات العراقیة  دشاد نوعمان فه -400
لی بۆتانی، مرکز الدراسات  تاح عه بدولفه ، مراجعة وتقدیم الدکتۆر عه1921-2003

جامعة دھۆک، الطبعة األولی، مطبعة جامعة دھۆک، /وحفظ الوثائق الکوردیة
  . 2008کوردستان الجنوبیة 

م،  که ، چاپی یه وه وانییه خشه نه ی ڕوانگهله کورد  و کوردستان ، حمانی ڕهوریا  -401
   .2009ولر، باشووری کوردستان  ھه -ت  ھهڕۆژی  چاپخانه

   .2009الھای  -  نده ، ھۆه وه خونده ستوورم واھی وان، ده ھاوڕێ باخه -402
زا تۆفیق تایب، تحدید حدود إقلیم کوردستان العراق، من منشورات  دکتۆر جه -403

سلمانی  –مکتب الفکر والتوعیة في االتحاد الوطني الکوردستاني، جنوب کوردستان 
2004 .      

م،  ، چاپی پنجهکورد مژووی  ک له یه رده ر، چه نوه یوان ئازاد ئه دکتۆر که -404
  . 2008سلمانی  –ند، باشووری کوردستان  ھه ی ره چاپخانه

د ئه دکتۆر که -405 رخی  نوێ و ھاوچهمژووی   له ک یه ڕه ند الپه چهر،  نوه یوان ئازا
   . 2000 سلمانی –م، باشووری کوردستان  ، چاپی دووهکوردلی  گه

ریمان  رگانی نه کاندا، وه نامه گه به  لهرکوک  خورشید، که  مه دکتۆر فوئاد حه -406
، باشووری  ی مناره رگان، چاپخانه زگای وه م، ده که خۆشناو، چاپی یه بدول عه

  . 2007ولر  ھه –کوردستان 
ندی  به فور، جیۆگرافیای باشووری کوردستان، مه غه بدول عهدکتۆر  -407

سلمانی  –باشووری کوردستان  ،نج ڕهی  م، چاپخانه که کوردۆلۆجی، چاپی یه
2008 .  
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م،  ی ناسیۆنالی کورد، چاپی دووه و کشه ز، ناسنامه به مال نه دکتۆر جه -408
 –رتووکفرۆشی سۆران، باشووری کوردستان  ی په ، بوکراوه ی مناره چاپخانه

  .  2007ولر  ھه
دان له شای خهریف پا کانی شه دیپلۆماتییه  نامه، بدول عهجاتی  دکتۆر نه -409   ن

ی ژین،  بنکه کانی بوکراوه  له ،1920-1918نسا  ره فه ریتانیا و بهکانی  رشیفخانه ئه
  . 2008سلمانی  –ی شڤان، باشووری کوردستان  چاپخانه

  تان، له وه ی کورد و یاسای نو ده له سه دکتۆر جاسم تۆفیق خۆشناو، مه -410
باشووری  - ی ستراتیژیی کوردستان، سلمانی  وه ری لکۆینه نته کانی سه بوکراوه

  . 2002کوردستان 
  کوردستان له(رتووکی  ی په)390(  ڕه الپه  د، له مه تاح شخ محه فه   ڕابیعه -411
، ڕۆشنبیریی  ی چاپخانهرتی به ڕوه بهم،  که چاپی یهی زاینییدا،  ی پازده ده سه

  . 2005ولر  ھه –باشووری کوردستان 
ری  سه بۆ چاره  وه ییهز گه ڕهپاکتاوی   رکوک له زیز، که ر عه وھه الل جه جه -412

  .2008م، باشووری کوردستان  که دا، چاپی یه)ستووری،  ده
السیاسي   ودوره  ریف پاشا حیاته ت بادی، شه ن عزه سه د حه مه ساح محه -413

وزارة التربیة، ، دار سپیز للطباعة والنشر، الطبعة االولی، مطبعة 1865-1951
  . 2005ولر  ھه –جنوب کوردستان 

شاکرۆ خدۆ محۆی، المسألة الکوردیة في العراق المعاصر، ترجمھا عن  -414
 –بدی حاجی، الطبعة االولی، مطبعة خانی، جنوب کوردستان  ة دکتۆر عهوسیاال

     . 2008دھۆک 
ۆ   هوردییه وککلتوری  ب و ده تگوزارکی ئه خزمه  ان، لهن گۆر سه حه -415 ب
، رم تی ھه رۆکی حکومه بۆ سه  کی کراوه یه تی کوردی، نامه تگوزارکی حکومه خزمه

. )15.1.2010( وتی ڕکهینی،  ھه ڕۆژیی )5074(  کوردستانی نوێ، ژماره
میارییکی  هی ڕۆژنامهکوردستانی نوێ  کتیی نیشتمانیی کوردستان  ، یه یه انهڕۆژ ڕا

  .کات ری ده ده
رکردنی، چاپی  سه تی چاره چۆنیه و رکوک  کهی  شوانی، کشه فیق ڕهر دکتۆ -416

زگای ئاراس،  ی ده ی موکریانی، چاپخانه وه و بوکردنه وه زگای توژینه م، ده که یه
   . 2007 ولر ھه –باشووری کوردستان 
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 ی ڕۆژنامهرنجک،  ند سه چه و  رم ھهی  که یاته حه  ستووره ن جاف، ده سه حه -417
ی ڕزگار). 10.12.2009( وتی ڕکه،  ممه پنجشه ڕۆژی، )196(  ی، ژمارهڕزگار

  . ی کوردستانهیخۆ ربه سهئۆرگانی پارتی کاری 
م،  که ، چاپی یه وه کانه تناسه ھهڕۆژدیدی   رھاد پیرباڵ، کورد له دکتۆر فه -418

   . 2006 ولر ھه –ی ئاراس، باشووری کوردستان  وه بوکردنه چاپ وزگای  ده
ھرداد،  کره ئه -419  چاپ وزگای  م، ده که دوای خۆدا، چاپی یه ڕان به گه کورد ومی می

  . 2007 ولر ھه –ی ئاراس، باشووری کوردستان  وه بوکردنه
و  کان له م کۆشش دوای بابانه که یه: حمود فید، شخ مه ناسر حه -420 پنا
  . 2006 سلمانی –دستان دا، باشووری کورخۆ ربه سهکی کوردی  یه ئیداره
مژوویی  کی جوگرافیی و یه وه لکۆینه ڕاگواستن وساح،   مزه ر ھه عومه -421

، چاپی  ک نموونه ر وه ، پشده کانی کوردستانه ملی گوندنشینه زۆره ی وه ڕاگواستنه
 –) دھۆک(ی خانی  ی موکریانی، چاپخانه وه و بوکردنه وه زگای توژینه م، ده که یه
  . 2009شووری کوردستان با

  دا کورتهڕاستیو  فسانه ئه نوان له فا بارزانی  خالید خالید کۆچی، مسته -422
ستۆکھۆم  –م، سوید  که ڕاک، چاپی یه لبه رتووکی فازی ئه ر په سه مک له وه

1992 .   
ساف، کوردستان والمسألة الکوردیة، الطبعة  د حه مه دکتۆر ئیسماعیل محه -423
جنوب کوردستان  –لی، مؤسسة موکریاني للبحوث والنشر، مطبعة خاني دھۆک االو

2009.   
  دوو جار به  م به کییه م پشه وا، ئه نه ڕادیۆیکی بۆ  پشه نگاوی،  رھاد سه فه -424

  دا له)15.3.2010(  ممه دووشه ڕۆژیو ) 4.3.2010(  ممه پنجشه ڕۆژی  فۆن له له ته
  وا، پکھاتبوون که نه ڕادیۆیپشتر ناردبووی بۆ   ت، کهرگر ری ناوبراو وه نووسه
   . وه دا بوکردته رادیۆکه  له) 5.3.2010( وتی ڕکهینی  ھه ڕۆژی
ر  سه ک له یه ند وانه چه ربازی، کۆلیژی سه -  رگه پشمه کاروباریتی  زاره وه -425

  .فا ر مسته ر عومه روه قیب سه کردنی نه مژووی کوردستانی باشوور، ئاماده
خشی  زگای چاپ و په یاسین سابیر ساح، ئینسایکۆپیدیای گشتی، ده -426
  .  2005سلمانی  –م، باشووری کوردستان  که م، چاپی یه رده سه
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، 1837ی پوژوال بۆ کوردستان سای  شتنامه ، گهبدول عهجاتی  دکتۆر نه -427
، بدول عهجاتی  ز نووسینی دکتۆر نهراو کی و په پشه  وه نسییه ره فه  رگانی له وه

  . 2009ولر  ھه –ی حاجی ھاشم، باشووری کوردستان  چاپخانه
، )1179(  ئاسۆ، ژماره ی ڕۆژنامه، بۆ موس، سوڵ ڕهفا  دین مسته دکتۆر عیزه -428

زگای  ده  یه انهڕۆژکی  هی ڕۆژنامهئاسۆ، ). 16.3.2010( وتی ڕکه،  ممه سشه ڕۆژی
  . کات دهری ندان ده خه

تا کۆتایی   وه می باستانه رده سه  مال بورکای، کورد و کوردستان له که  -429
،  ی مناره م، چاپخانه که تحی، چاپی یه لی فه رگانی عه م، وه که نگی جیھانی یه جه
  . 2008 ولر ھه –رگان، باشووری کوردستان  زگای وه ده

ھاب،  ی شه امزی مژوودا، چاپخانهئ  رکوک له فا خۆشناو، که عوسمان مسته -430
   . 2010باشووری کوردستان  –ولر  ھه

ران،  ی داگیرکه که ره فسه حموود و س ئه الم ناوخۆش، شخ مه دکتۆر سه -431
   .  2010باشووری کوردستان  –ولر  ، ھه ی مناره م، چاپخانه که چاپی یه

  م، له م، چاپی دووه م و دووه که شی یه ژاند، به غدای ھه ندیل به ، قهڕباز -432
 –ند، سلمانی  یوه ی په ھید، چاپخانه شه ڕۆشنبیریی  کانی بنکه بوکراوه  زنجیره

  . 2008باشووری کوردستان 
ی  کانی بنکه بوکراوه  زنجیره  م، له شی سیه ژاند، به غدای ھه ندیل به ڕباز، قه -433

باشووری  –م، سلمانی  که اپی یهند، چ یوه ی په ھید، چاپخانه ڕۆشنبیری شه
  .2011کوردستان 

ی )7(  نفالستان، ژماره ی ئه نفال، سانامه تا ئه  وه عریبه ته  ، لهبدول عهبات  خه -434
 –، باشووری کوردستان نج ڕهی  ، چاپخانه)48- 45(، ل)3.5.2010( وتی ڕکه

سایادی   نفال و جینۆساید له ئه تاوانی  به  ته کی تایبه یه نفالستان، سانامه ئه. سلمانی
  . چت رده نفالدا ده تاوانی ئه

، )د تی ڤی مه(وخۆی  هڕاستکی  یه رنامه شو، به په بدول عهستوان دکتۆر  به ھه -435
  .  یه بجه ه ی ھه یادی کیمیاباران کردنی شارۆچکه  ت به باره سه

ی کوردستانی نوێ،  ژنامهستن ھشتا ماومانه، ڕۆ ریب، ڕاوه غه مه باست حه -436
کوردستانی نوێ ، 9، ل)5.6.2011(وتی  ، ڕکه ممه کشه ، ڕۆژی یه)5497(  ژماره

    .کات ری ده دهکتیی نیشتمانیی کوردستان  ، یه یه انهڕۆژ ڕامیارییکی  هی ڕۆژنامه
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ھی ) رێ سمه ئه  ره وه(ی  و سرووده ریا، س دی تلیناز، تکستی ئه که زه -437
و  خۆی گرتووه گۆرانی له  که پازده یه)س دی(و،  یه)کی دیب چه ئه(توان س به ھه
  .  شه شه  ، گۆرانی ژماره)رێ سمه ئه  ره وه(
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ــــنج رئه ده ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   :امــ
  
موو  ھه پی به  و تی وه مژوویی، جوگرافی، نودهنامه  گه موو به ھه ی گوره به   
شک  شاری موس به و  موستی  کان ویالیه ووتییه نوده  هوتن ڕککهو  یماننامه په

  له  کهی  نامانه گه و به واوی ئه ته ی گوره به . نیشتمانی کورد و خاک  له   بووینه
  کو ئستاش له و، تاوه رچووینه کان ده کگرتووه یه  وه ته نه و کان وه ته ی نه ه کۆمه

 واوی ته به تی موس  ویالیه  ن که خه ریده کان پارزراون ده کگرتووه یه  وه ته نه
به  م دیسان ھه. خاکی کوردستان  له  بووهشک  به کورد ونیشتمانی   وه کانییه شاره

  کجار زۆر له کی یه یه کانی ژماره رتووکه و په وه لکوینه و دواداچوون ی به گوره 
 ی کۆن- تی موس ویالیه  لمنن که یسه ئراقی ده و ب  عارهو مژوونووسانی  ڕیده گه
شک  به واوی ته به یش - ، پارزگاو شاری موسکوردییه وتکی  ویالیه واوی ته به 

د ھادی  مه سباک، محه دکتۆر شاکر خه  بۆ نموونه ،کوردستانکورد و  خاکی  له  بووه
زیز سلمان  بدولعه سۆفی، عهل لی ئه د عه حمه ری، ئینسکلۆپیدیای ئیسالم، ئه فته لده ئه
تووته،  دنان حوسن، ئیبن به لک، عه لشناوی، یوسف ما ھمی ئه وار، دکتۆر فه نه

ف،  له لخه د ئه مه سعودی، جاسم محه نی، مه سه لحه زاق ئه بدوله وی، عه مه یاقووتی حه
د  مه ڵ محه یسه شاب، فه حیا خه لزوبدی، یه د حوسن ئه مه لھاشمي، محه ھا ئه ته
و  مژوونووس  ندین چه و لخزری د ئه مه لفیداء، محه و ئهب الزری، ئه لبه ، ئه حیم له ئه

  . زانن کوردستانی ده شارکی به موس   که  ب ی عاره ی دیکهر نووسه
ناری  که  ن که بی ھه ی تری عارهانر نووسه و مژوونووس   ندک له ھه ر ھه  

  وا به ینه نه  پی شاری موس واته چه  سته شی ده به  واته  دیجله ڕووباریتی  خۆرھه
شاری موس   قورئانیشدا بنووسرت که  ر بتوو له گه ئه  شیانه ھه. زانن کوردستان ده

وان  ئه  ، چونکه وه ستنه وه ر دژی ده ھه  وه ، ئه شکی کوردستانه به و  کوردیشارکی 
ی  وه ته کانی نه ندییه وه رژه به  ڕواننه ده  هو به ی بویژدانی جیھانی عاره کوڕۆژنه  له

ژر پ،   نه خه کی تر ده وه ته ر نه ی کورد یان ھه وه ته ندی نه وه رژه به و، خۆیان
  ناویان ناوه  کانیان که داگیرکارییه  و ئیسالم  ناوی  بهزاران ساه  کو ھه روه ھه
ه  ڕژهد و بی  عاره زایۆنیزمی ئیسالمی  له  دا جگهڕاستی له و، )فتوحات(  دان ب
  ھا به روه ھه،  نییه  نی تر ھیچ شتکی کهکا وه ته انی نهو نیشتم وت ،خاکداگیرکردنی  
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کی کوردستانیان پشل  خه کورد وکانی  ندییه وه رژه به و ماف  زاران ساه ھه
  !  کردووه

واوی  ته اشکاویڕ زۆر به  وه ن، ئهکان کییهتور و عوسمانی  نامه گه رچی به ھه  
کورد وان  م ئه زانن، به کورد ده خاکی  به  وه یشه- موس شاری به تی موس  ویالیه

مادام   که  یه وه دا ئه و کاره ستیشیان له به و، مهز گه ڕهک  ر یه سه  وه نه به تورک ده و
 و  موستی  ویالیه  واته بن، که وه ته ک نه یه و بنز گه ڕهک  یه  کورد و تورک له

 تورکیا وی نوان  تای کشه ره ولری سه ھه و سلمانی رکوک،  کانی موس، که شاره
ر  سه   وه ڕینه ر بگه گه ئه. تورکیا خاکی  لهشکن  تی موس، به ر ویالیه سه ئینگلیز له

 له  وه تی عوسمانییه حکومه ن الیه له پشتر   تی موس، که کانی ویالیه هخش نه موو ھه
تی  الیهر وی سه لهیی  وره گه بینین به ده،  رچووه دا ده و نۆزده ژده و ھه ڤده نی حهکا ده سه 

رۆک کۆماری  سه  ی که یه خشه و نه ئه  بۆ نموونه .کوردستان  موس نووسراوه
  له  ، که)بانی تاهدین شخ نورو  شخ حوسامهالل  مام جه(کورد  ز گه ڕه  بهئراقی 

وایی کاتی  رمانه نی فه نجومه ن ئه الیه ی ساک له  بۆماوه دا)6.4.2005( وتی ڕکه
دا )22.4.2006( ڕۆژیبژردرا، دواتریش له  رۆک کۆماری ئراق ھه سه  ئراقی به

 ڕۆژیله   ، که وه بژردرایه رۆک کۆمار ھه کو سه وه  وه مانی ئراقه رله ن په الیه له 
وایی  رمانه نی فه نجومه ی ئه وه کۆبوونه  دا له)9.2.2004(   وتی ڕکهی  ممه دووشه

  له. کوردستان  تی موس نووسراوه ر ویالیه سه یی له وره گه  ، به وه رزیکرده ئراقدا به
ئینسکلۆپیدیای عوسمانی   کاته ده  عالمی عوسمانیدا که قاموسی ئه  مان کاتیشدا له ھه

ی - تی موس ویالیه  وته هک رکوک ده شاری که: ( ھاتووه  یان تورکیدا بۆ نموونه
   ).کوردستان

 ،نووس نامهڕۆژوارناس،  ، جوگرافیناس، شونه ڕیده ان مژوونووس، گهد سه  خۆ به  
 و  کوردتیی له وخۆ باس  هڕاست، و بیانی ی ناوداری جیھانی رکرده سه و  ر نووسه

  یان له شه و به ئه. ن که تی موس ده واوی ویالیه ته و  موسشاری  کوردستانتیی
 و  کوردی شارکی به   وه یه که ناره که ر دوو ھه  بهواوی شاری موس  یان ته%)99(

  . زانن کوردستان ده  شک له به
وارناس،  زۆری مژوونووس، جوگرافیناس، شونه  ره ی ھه زۆربه مان کاتدا ھه  له  

زۆریان   ره هشی ھ کوردستانی به و  کوردیتیکی  پۆله و  نووس نامهڕۆژر،  نووسه
 خاکی  لهشک  به کورد ونیشتمانی   تی موس به ویالیه و  موسواوی شاری  ته
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  پی شاری موس واته چه  سته ناری ده نیا که ندکیان ته م ھه زانن، به کوردستان ده
 .نن خاکی کورد داده و کوردستان شکی  به  وا به ینه نه
  نامه گه به  زۆر لهکجار  یهکی  هی ژماره   له  کهوت  که رده نجامدا بۆمان ده ئه  له  

وه تییه وه نوده و  یماننامه په ، کان هکگرتوو یه  وه ته کان، نه وه ته ی نه ه کو کۆمه کانی 
،  ڕیده ی مژوونووس، گه وه تۆژینه و بۆچوون کان، بیرو تییه وه نوده   امهوتن ڕکه

ی ناوداری  رکرده سه و  نووس نامهڕۆژ ر، وارناس، نووسه جوگرافیناس، شونه
تی موس یاخود شاری  کوردی، ناوی ویالیه و تورکی بی، بیانی،  جیھانی، عاره

کو شارکی  کوردستان، یان وه خاکی  لهشک  به و  کوردیتکی  کو ویالیه موس وه
  وه دنیاییه  به  ی که نجامه و ئه ئه  نته یه مانگه ش ده وه ئه.  کوردستانی ھاتووه و  کوردی

  . نیشتمانی کوردن و خاک  واوی ته به تی موس  ویالیه و  موسبین شاری 
باکووری ئراق،  و  ئراقکوردستانی   وت که رکه شمان بۆ ده هڕاستیو  ئه دیسان  
  کهنوێ   ڕامیاریی  دوو زاراوه  له  کو بریتین ، به ناوی جوگرافی نین  و ناوانه ئه

، و  دژی کورد دایان ھناون  له ی کوردستانرانی تر و داگیرکه کان ینیستهشۆڤ  به عاره
 نی جوگرافیودوو نام  ھه  که) تی موس ویالیه(بری باشووری کوردستان یان   له
وه  م له کار ھاتوون و، ھه به نیشتمانی کوردو  خاک بۆ   که کانی  ستکرده ده  زارا
   . ان دنن، کۆنترنکاری دوژمنانی کورد به  دا که وه ره سه
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  : کان ڕاسپارده
  
ی  ملیانه زۆره ی وه ڕاگواستنه و دنکرب عاره بهی  پرۆسه و  داگیرکردنکانی  شاوه  

ر  ، ھه ه)تی موس ویالیه(باشووری کوردستان   خۆی که نی سه ڕهر خاکی  سه کورد له
وه  وه دانی ئیسالمه رھه سه دوای له   وتی ڕکه  لهحوسن  دام سه میڕژ ڕوخانیکو  تا

کی  ترسییه بی موسمان، مه ستی عاره ر ده سه داھاتووشدا له  له ،داو)9.4.2003(
ر ئاسایشی  سه بت بۆ ده و یه ی ھه انهڤتی کجار نگه کی یه رییه کاریگه و وره گه
 و له گرتن ڕگهپناوی  له  بۆیهدواڕۆژی باشووری کوردستان،  کورد ویی  وه ته نه
  : که  کوردستان گرنگهخاکی  کورد و پاراستنیو  ترسییه مه

داران،  تمه کان، سیاسه کوردستانییه  کان، پارته کورده  رکرده سه  پویسته .1
ی کورد و ڕۆشنبیران،  کان کان، جوگرافیناسه کان، مژوونووسه کادیمییه ئه
شی  بهکو ئستاش ناو شاری موس یان  ر بتوو تاوه گه واوی کورد، ئه ته

شکی  به  یان به-  دیجله ڕووباری ڕاستی  سته ناری ده که  ئاوا واتهڕۆژ
و بست   وه نه کهڕاست  یه ه و ھه ودوا ئه مه وان زانیبت، له بی یان خاکی ئه عاره

    ر به سهخاکی کورد و   واوی خاکی پارزگای موس به بستی ته  به
و  خاکی کورد بووه  که کهواوی خا ته  باشووری کوردستان بزانن، چونکه

داگیرکردن نابت   کوردستان به  ھا چونکه روه ھه.  کوردستان بووه    ر به سه
  له) المستوطنات العربیة(کان  بییه عاره  موو نشینگه سانی ترو، ھه مای که  به

گیرکه ر خاکی کورد بۆ عاره سه     .  ر دروستکراون بی دا
 زا ڕهتی کوردستان، کۆمیسیۆنکی شا دایهرکر ر کورد و سه سه له  پویسته .2

وانی  و زمانه نامه گه تی، به وه پسپۆرانی مژوو، جوگرافیا، یاسای نوده  له
 -تی موس  ی ویالیه وه ڕاندنه پناوی گه ودان له کۆمیسیۆنی ھه(ناوی   به

و  زرنن و، ئامانجی ئه دامه  وه ر ناوکی تره یان ھه) باشوور کوردستان
  ی ناوچه وه ڕاندنه ودان بۆ گه پناوی ھه کارکردن بت له   سیۆنهکۆمی

 ڕگای  ، له)تی موس ویالیه(ر باشووری کوردستان  کان بۆ سه داباوه
رو زل  بیارده  ، وته وروپا ئهکتیی  کان، یه کگرتووه یه  وه ته فشاری نه

  . کانی جیھان ھزه
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کاتی گفتوگۆ  له کان کوردستانییه  پارته کورد وتی  رکردایه سه  پویسته .3
واوی خاکی باشووری  بی ئراقدا، داوای ته رانی عاره ڵ سه گه کردندا له

موس، (واوی پارزگاکانی  ته  ، که وه نه بکه) تی موس ویالیه(کوردستان 
  ک له ر یه ڵ ھه گه ، لهوه گرته ده)  دیاله و سلمانی رکوک،  ولر، که دھۆک، ھه
کی تر  یه و ناوچه ند شارۆچکه و چه سان  لی، جه نده ، مه دره انی بهک شارۆچکه

  . ن ماره پارزگاکانی کوت و عه    ر به سهموویان  ھه  که
کانی  رنامه به  کان، له کوردستانییه   ڕکخراوهواوی پارت و  ته  پویسته .4

  ن که ستنیشان بکه واوی باشووری کوردستان ده خۆیاندا سنووری ته
دھۆک، ھه(کانی  زگاپار ،ر، که موسمانی ولک  ر یه ھه و دیاله  ، رکوک، سل

لی  ربی، عه غهلی  ، عهپارزگای کوت و  سان له و جه  ، زڕباتیه دره به  له
   . وه گرته ده ) پارزگای میسان  یب له ته عد و ، شخ سهرقی شه

دۆکۆمنت   بهو  هو کۆکردنهبۆ   وه ژینهوندکی زانستی ت به ھنانی مهپک .5
ه باره کان سه ئیتنۆگرافییه و جوگرافی مژوویی،   نامه گه به کردنی   ت ب

تی  ویالیه(واوی خاکی باشووری کوردستان  ی تهتیکوردستان و کوردبوون 
به  )موس وه یشه- شاری موس  . 

تی موس، شونی  وبدرت باشووری کوردستان یان ویالیه ھه  پویسته .6
باکووری و ناوی جوگرافین  هم دوو ناوان ئه  ، که وه راق بگرنهباکووری ئ ،

وه- ئراق میارییکی  یه یش زارا رانی  داگیرکه و کان شۆڤینیسته  به عاره  که  هڕا
رمی بیاڕی  کی فه یه شوه  دا، به)18.7.1926( وتی ڕکه  لهدستان تری کور

تی  وای قایلبوونی حکومه، دکوردی  وه ته نهدژی   لهکرد  ر کارھنانیان ده به
:  بوانه –نوان تورکیا و ئراق  سنووریکو  ھی برۆکسل وه  تورکیا به

ۆر میم که( -1918ی موس  له سه ، کرۆنۆلۆژیای مه مال ئۆڤه پرۆفیسۆر دکت
   ).7الم ناوخۆش، ل رگانی سه ، وه1926
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ـــــمکی ناوی کوردست چه ـــ   : انــــــ
تی   وه مکی ده ک چه نه  ییه وه ته نه و جوگرافی مککی  چه  کهدستان مکی ناوی کور چه  

 لجوقی ری سه نجه سوتان سه ن الیه له   وه مینی زایینه ی دوازده ده سه  مجار له که بۆ یه
 سانی نوان ی ماوه  له  که) دین سره لیک شا نه مه(  ناسراو به، )1086-1157(
م  ، ئه بووه  وه سته ده بهکانی  لجوقییه سهتی  هس دا ده)ز1157-1117/ک557- 511(

م  که ، یه)1323-1254 مارکۆ پۆۆ(  ی ئیتایش هڕید گهھا  روه ھه . کارھاتووه به  مکه چه
دا )1271(سای   ی خۆیدا له که شته دوای گه له ی )کوردستان(ی  ووشه  س بووه که

  لهیش و دوای ئه له  . وهکارھنا نووسیندا به  لهڕاست،  تی ناوه بۆ خۆرھه
  له) دانی مه ھه زلول فهلدین  ئه شید ڕه( نووسینی  له) جامع التواریخ(کانی  رتووکه په

ی مژوونووسی ناوداری ئیسالمی )نزھة القلوب(و )ز1311- 1310(کانی  ساه
فارسی   بهدا )ز1339/ک740( سای  له  ، کهدا)زونی ی قهوف مسته دو مه حه(

وان  له .  ھاتووه تی، ناوی کوردستاننووسیونی نی زایینی )1411-1337(سا
ن  کی به یه شوه مکی کوردستان به کان، چه الئیریه تی جه وایه رمانه فه رفراوا
واوی نیشتمانی کورد  رمی کوردستان بۆ ته کی فه یه شوه و، به کارھاتووه به
تۆمارگاو   کانی تری له و ناوهمو تا ناوی کوردستان شونی ھه ، ھه کارھاتووه به
ڵ  گه کان له یهوروپی ئه کان و فارسییه  رچاوه الئیری، سه تی جه وه کانی ده رمانگه فه

ۆته ی نوان سوتان و میره وه گۆڕینه نامه  دکتۆر زرار : ( رچاوه سه -   وه کاندا گرت
یاسي سدیق تۆفیق، کوردستان في القرن الثامن الھجري دراسة في تأریخھا الس

کان  تورکه  تی عوسمانیه سه ژر ده میشدا له ھه نۆزده ی ده سه  له). 40واألقتصادي، ل
له   ته م ویالیه ، ئه زراوه شکی خاکی کوردستان دامه ر به سه تی کوردستان له ویالیه

  وکات له تی کوردستانی ئه ویالیه.  بووه ھه  ی  ڕژهددا )1868- 1847(سانی  نوان 
 –ھات  پکده) وان کاری و ، موش ھه زیره ، جه)کر ربهدیا(د  ئامه: (نیکا شاره
ۆر : ( رچاوه سه  به). 49فور، جوگرافیای دانیشتوانی کوردستان، ل غه بدول عهدکت

، بۆ  کارھناوه یان به)کوردستان(مکی  کانیش چه عوسمانییه  تورکه  شوه مان ھه 
 دوای له داو )1847( سای  لهاو، رک د ی نۆزده ده سه ڕاستی ناوه له   نموونه

ۆ   یه رکرده و سه ی ئهو تکۆشان وڵ ھه درخان و تی میر به سه دنی دهن سه ڕه په ب
رفراوانیان  و به کان ھرشکی دڕنده زراندنی کوردستانکی ئازاد، عوسمانییه دامه
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درخان  به( اندرخ ی میر به که ته ناوبردنی حکومه پناوی له ر کوردستان له سه  کرده
تی عوسمانی  وه ش ده سته به و مه ر بۆ ئه ، ھه)1868- 1802گ  بدولخالق به کوڕی عه

دکتۆر : ( رچاوه سه –دروستکرد ) ڕی کوردستان دالیای شه مه( ناوی  بهکی  دالیایه مه
دروستکردنی ). 111یی نیشتمانیی کوردستان، لڕزگاری  وه مزینی، جوالنه زیز شه عه
  دالیایه و مه کی ئه هڕوویر  سه له  که، )ڕی کوردستان دالیای شه مه( ناوی  به ک دالیایه مه

ی  ی قه ی تریشی ونه که ووهڕر  سه و له )ڕی کوردستان دالیای شه مه( نووسرابوو
  تورکه ن الیه له   وخۆیه دانپدانانکی ناڕاستهر کشرابوو،  سه ی له)ئیروخ/ئاروخ(

تاتورکی  مال ئه فا که ت مسته نانه ته  بگره. بوونی کوردستان  به  وه کانه عوسمانییه
  ، که کارھناوه مکی کوردستانی به کانیش، چه رسته پهز گه ڕه  رۆکی تورکه فاشی سه
یی ڕزگاری  وه جوالنه(رتووکی  ی په)28(  ڕه الپه  مزینی له زیز شه دکتۆر عه

رۆک کۆماری  م سه که اتورکی یهت مال ئه زاری که ر  سه دا، له)نیشتمانیی کوردستان
 تی ڕۆژھه  لهنگ  ر ھاتوو بارودۆخی جه گه ئه: (بژێ ده  تورکیا نووسیوتی، که

وتن  رکه گرێ سه ده کوردستاندار  سه ست به ده  ی که و الیه نگ بوو، ئه نزیکدا ھاوسه
  ).کا ر ده بۆ خۆی مسۆگه

ساک ) 200(  ی نزیکهیش )باشووری کوردستان(مکی کوردستانی باشوور  چه  
باشووری / کوردستانی باشوور(  مکه و چه ئه  ، بۆ نموونهکاردت بت به ده

  ر له به  ده ی دوو سه نزیکه  دا، واته)1820( سای  لهمجار  که بۆ یه) کوردستان
 Claudius James ڕیچکلۆدیوس جمس (ی ریتان بهی  ڕیده گه ن الیه له   ئستاوه
Rich(وان ن  له  ، که)28.3.1787-5.10.1821(کارھاتووه به،  دا ژیاوه ) . کلۆدیوس

د  مه محه  وه یهبی عاره  لهرگانی  بۆ کوردستان، وه ڕیچی  شتنامه ، گهڕیچجمس 
، چاپی  رده روه تی په زاره ی وه زگای ئاراس، چاپخانه ده کانی بوکراوه له باقی،   مه حه

می  که ی چاپی یه305ل+  256ل. 2002ر ول ھه –م، باشووری کوردستان  سیه
یش، )A. Clementکلمان /کلیمنت. ی ئه(ی ئینگلیزی  ڕیده ھا گه روه ھه ).1992سای 

باشووری   ھاتۆته  هغدا و به ڕگای  لهدا )1856(وتی سای  مانگی حه  له  که
وککی رتو و، په ڕاوه ی کوردستان گه یه و پارچه واوی ئه ی ته ، نزیکهو کوردستان 

  شتک له گه: (ژر ناوی له  ی خۆی بۆ کوردستان نووسیوه شته و گه ر ئه سه له
ی  که رتووکه ناونیشانی په  ر له ھه). ڕواندزرکوک بۆ  که  ، لهباشووری کوردستان

مکی  چه  که  یه وه میان ئه که ، یهوت که رده ده دوو شتی گرنگمان بۆناوبراودا، 
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وزد ده سه ڕاستی هناو له باشووری کوردستان  ، کارھاتووه به  وه پشتریشه و م هھ هی ن
شک یان شارکی ناو سنووری  به  ی به-رکوک ر شاری که میشیان نووسه دووه

ب،  عاره و  تورکسیسیل جۆن ئیدمۆندس، کورد . (  باشووری کوردستان ناوبردووه
  ).  48ری، ل وھه رگانی حامید گه وه
 کی زۆر له بینین ژماره م، ده ی بیسته ده تای سه ره سه بۆ   وه ڕینه ر بگه گه ئه  

کان ناوی کوردستان یان  وه ته ی نه ه کۆمه ریتانی، مژوونووسان و رانی به سهف ئه 
  :ن مانه شکیان ئه به  ، که یان ھناوه)باشووری کوردستان(کوردستانی باشوور 

، وتأریخیة ین خواطر شخصیةوالءن، بالد مابین النھرین بین ویلسۆ تالبوتئاڕنۆد (
العراق الحدیث + أربعة قرون من تأریخ العراق الحدیث  ستیڤن ھمیسلی لۆنگریگ،

 کورد ومدی،  لید حه دکتۆر وه، الجزء االول، 1950الی سنة  1900من سنة 
ۆندس، کورد تورک دم ئه جۆن. سیلریتانیادا، سی کانی به نامه گه به  کوردستان له

، سنتان في کوردستان، بارۆند  W. R. Hay–ھای . ئاڕ. بلڤی دهتن ب، کاپ عاره
ئلی ر  مجهنستان،  رمه ئه و کوردستان  بستان و عاره  شتک به د نۆد، گهئدوار

   ).کوردستان ، رحلة متنکر الی بالد مابین النھرین وسۆنر  بانیسته
داگیرکردنی  دوای ه لغدا  به  ریتانی له سر پرسی کۆکسی کۆمیسیاری بای به  

  دا، له)11.3.1917( وتی ڕکه  له  وه کانه ئینگلیزه ن الیه له غدا  تی به ویالیه
وکردنی  تی داوای پته دا ناردوویه)14.1.1917( وتی ڕکه  له  کی خۆیدا که یه بروسکه

ک  یه ر ھه  کو له ، بهباشووری کوردستان  نیا له ک ته کات نه ریتانی ده تی به رایه نونه
سپرێ  ھا راده روه دان، ھه مه ران و ھه خته لھوڕ، لورستان، به کرماشان، وتی که  له
د  سعه ئه  سروه –زووترین کات  وێ به  ئه  ریتانی بنردرنه به  ڕامیاریرانی  فسه ئه  که

-1914سابیر، کوردستان من بدایة الحرب العالمیة االولی الی نھایة مشکلة الموصل 
  ).56، ص1926

ریا  که سر پرسی زه(ئراق   ریتانی له بۆ کۆمیسیاری بای به  کدا که یه نامه له   
. سی(ی  نامه  که نم یه ڕابگهی پتان  وه ندم به فمه ره شه: ( ، نووسراوه نردراوه) کۆکس

یاسای   ی ئینگلیزی له تیایدا دانه  رگرت، که یرانم وه ی حوزه)20( ڕۆژیله ) 396. ئۆ
دا بیاری له )1922(مانگی ئازاری   ڵ له یسه شا فه  ژاردنتان بۆ ناردبووین، کهب ھه

 کوردستانی باشوور  ت به باره نشکۆم سه تی خاوه تی حکومه سیاسه.  ر داوه سه 
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ک الی  دا وه)11.7.1922( ڕۆژیریتانی له  نی گشتی به نجومه م ئه رده به  خۆم له به
  : یه مشوه وه به ته کردوونهڕوون  وه خواره

ی  وه له  نیازکمان نییه  ، ئمه یه ھه  وه کوردستانی باشووره  به ندی پوهی  نده وه ئه(
پناوی  ین له ده وک ده موو ھه ھه  ئمه. ین وێ بکه ردان له ستتوه خۆمان تووشی ده

وه ھیچ په م خۆمان به  ، بهکوردستانی باشووردا زانیاری .  وه ستینه ستک نابه ی
  ین که زناکه حه  ئمه. وین که ک تنه یه ھیچ شوه به  ی وه بۆ ئه  رکردووه ئاشکرام ده

تی  ی حکومه که بژاردنه ھه  له  ین که بکه باشووری کوردستانلی  گه  داوا له زۆر  به
شداری  به  ئازادن له) لی کوردستانی باشوور گه(وان  ئه  شداربن، چونکه دا به یسه فه

به   ئمه. درێ نجام ده وێ ئه له  دا که بژاردنه و ھه کردندا له شداری نه بهکردن، یان 
تکی ناوخۆیی  حکومه ی وه بۆ ئهکانیان،  زووه جکردنی ئاره رۆشین بۆ جبه په 

دییه وه رژه به  شداین که ڕه و باوه له. بۆخۆیان پکبنن به  کوردستانی باشوورکانی  ن
مدی، کورد  لید حه دکتۆر وه -   وه کانی ئراقه ندییه وه رژه به  هب  وه ته ستراوه واوی به ته 

     ). 130- 129ریتانیادا، ل کانی به نامه گه به  و کوردستان له
کان  ریتانییه به  کارگه  له  کک بووه یهر، مامۆستای مژوو  درایڤه ڕۆللیسگۆدفری   
زانکۆی   له ھا مامۆستا روه ، ھه وهوڕاستدا کاری دیپلۆماتی کرد ناوه تی ڕۆژھه  له  که

، ر کورد سه له  نرخه به  و گرنگ  ی وه ندین توژینه نی چه خاوه ریتانی و بهئۆکسفۆردی 
ی دیرۆکی  وه ، ئایینی کوردان، لکۆینه1919 کوردستان کورد و( : بۆ نموونه
). "کانی یهزمانی  داڕشتنه کورد وناوی  کورد وی  وه بوبوونه"ھا  روه ھهکوردان، 

 سای  له کوردستانی باشووریی  ووشه  ی که سانه و که له  ککه ر، یه درایڤه
  .  کارھناوه دا به)1920(

Driver, G. R., Kurds and Kurdistan printed by the G. S. I. printing 
section, Mont Carmel. Palestine. 1919. 

  وور یاخود باشووری کوردستان لهش، ناوی کوردستانی باش مانه ڕای ئه ره سه  
   وتننامه ڕککهو  یماننامه ، په کان وه ته ی نه ه کانی کۆمه دۆکۆمنته  شکی زۆر له به

کانی  کهوسب له    بۆ نموونه.  کان ھاتووه ریتانییه به  رچاوه سه و کان  تییه وه نوده
باشووری   کانیان له ا کۆمیسیارهریتانی ی به وه ره تی ده زاره تی ھیندو وه زاره نوان وه

  .  کارھناوه به کوردستانی باشووریانو ئراقدا، زۆرجار  کوردستان 
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زیری  ی وهل مۆنتاگیۆئدوین ساموسر ئ(تی ھیند  زاره ی وه کهوسب  بۆ نموونه  
  له  که) سر ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆن(غدا  به  ریتانی له ری بای به بۆ نونه )ھیند
.  ھناوه کوردستانی باشووریتی، ناوی  دا ناردوویه)22.8.1919( وتی ڕکه

کۆنوای  رت ڕۆبهسر ھنری (غدا  به  ریتانی له ی کۆمیسیاری بای به ھا نامه روه ھه
، سر  مری ناردووه حمودی نه دا بۆ شخ مه)4.11.1925( وتی ڕکه  له  ، که)سبود

رزنجی،  لی به ید عه د سه حمه ئه( . ناوهکارھ به کوردستانی باشووریھنری دوبز 
  ). 81ل+42ی کوردی باشوور، ل ری کشه مسه پیکۆو ترازاندنی جه -سایکس 

رتووککی  غدا، په به  ریتانی له سر ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆنی کۆمیسیاری بای به  
  یوتیزمانی ئینگلیزی نووس به   دا که)1920- 1917نوان  میزۆپۆتامیا له (ناوی   به

ر بتوو  گه ئه(:  ناوی باشووری کوردستانی ھناوه  یه مشوه دا به)9(ڕه  الپه  و له
ر  گه ، یان ئه وه دوز بھشتایه  ی له ریتانی مارشاڵ سوپاکه کانی به ی ھزه رکرده سه

کوردستانی   کان له رجه ومه دا ھه دوو سای ئایینده رکوک بایه، له  که  له  سوپاکه
  له: یشدا نووسیوتی)145(  ڕه الپه  له   ھا روه ، ھه)بوون کی تر ده یه شوه هب باشوور

ناو  حمود له ک توانرا شخ مه ھزی چه ، به ئارامی جگیره باشووری کوردستان
 ,Arnold Talbot Wilson – وه شی گرتۆته ھا ئارامی شاری کۆیه روه ببرێ، ھه

Mesopotamia 1917-1920  .(  
: دا نووسیوتی وه ره سه ی ناوبراو له  رچاوه سه ۆد ویلسۆن، له دیسان ئاڕن  
ریتانیا  تی به حکومه  وتبوو که رکه بۆیان ده کوردستان خواروویکانی  کورده(

پشتی   ڕییه کان چاویان په کورده  ر ئراق، بۆیه سه  بخاته کوردستانوێ  یه ده
وه وه نانه  ستیانکرد به و ده ریان سه خ  سوڵ ڕهد  مه محه - وی و پش ی ئاژا ھاوار، ش
  ).184م، ل رگی دووه کوردستان، به خواروویی  که ته وه و ده مان  حمودی قاره مه
  ی که)25.3.1920( ڕۆژیی )F.O.371-5068(  ی ژماره نامه گه می به وه  له  
غدا  به  له ریتانی ری بای به ریتانی بۆ ئاڕنۆد ویلسۆنی نونه ی به وه ره تی ده زاره وه

تی  زاره مدا بۆ وه وه  ریتانیش ئاڕنۆد ویلسۆن له ری بای به تی، نونه ناردوویه
ی  رباره نشکۆ ده ی میری خاوه وه بیرکردنه: (ریتانی نووسیوتی ی به وه ره ده

ۆتۆنۆمی بۆ    کی زۆر له یه ھۆی کشه  بته ده کوردستان خواروویفراوانکردنی ئ
دا کانی تری می ناوچه  سوڵ ڕهد  مه محه - )  کان بووه شیعه  نیازی له  که(سۆپۆتامیا
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م،  رگی دووه کوردستان، به خواروویی  که ته وه و ده مان  حمودی قاره ھاوار، شخ مه
  ).27ل
ی )91(  ڕه الپه  رزی ئینگلیزی سیسیل جۆن ئدمۆندس، له به ری پایه فسه ئه  
ر باکووری  سه له  وه توژینه شت و ت، گه ، سیاسهب عاره و  تورککورد (رتووکی  په

  ، بهباشووری کوردستان  له: (دا نووسیوتی)1919-1925تی ئراق  خۆرھه
سۆفی   ندی به قشبه ی نه ریقه مریدی ته روش و ن ده ی قادری ده ریقه تهمریدی 

دا ناوی )108، 105، 97، 95(کانی  ڕه الپه  له ھا ئدمۆندس روه ھه). ناسن ده
  ).  باشووری کوردستانی ھناوه

  ڕه الپه  ئراق، له  ریتانی له ری بای به ر سر ئاڕنۆد تالبوت ویلسۆنی نونه ھه  
ة (رتووکی  می په شی سیه ی به)42( بالد مابین النھرین بین والءین خواطر شخصی

دی پوه: (دا، نووسیوتی)وتأریخیة له   وه نه هندک الی ھه  ڵ ئراقدا له گه ی کورد لهن
ت  تایبه  بۆ نموونه. چت کان ده ئینگلیزه ی نوان وزی و  ڤده ی حه ده سه  ندی پوه  

  که) م چارلزی دووه 14- 13. 1662(کگرتن  یاسای یه  ین به بکه  ئاماژه  وه به
ر  ھه  ڕکی بکرێ به رتووکی نوژکردنی گشتی به توانرێ په ئه  بوو که وه ی ئه که قه ده

ه  وه ئراقدا ئه  ب له تی عاره ر حکومه گه ئه. وزی مانی ئینگلیزی وز دوو   بخات
  ی که وه دی به کان بھننه و ئاشوورییه کان  زووی کورده و بتوانن ئاره ستۆی خۆی  ئه

رانی  رمانبه ن فه الیه ی خۆیان له  که ناوچه کاروباری کاربنن و زمانی خۆیان به
  وکاته ریتی خۆیان،  ئه دابونه وشت و هڕ ی گوره به   ڕوه ببرت به  وه خۆیانه

ئراقدا  و کوردستان  خوارووینوانی  واو له  کی ته کتییه توانرێ ھیواو ئومدی یه ئه
  ).  پکبھنرت

دا )1919( سای  لهحمود،  سیاسی شخ مه ڕاوژکاریر سۆن،  بانیسته  ر ئله مجه  
وه په   ر له ، ھه ریگاوه بۆ کوردی وه بدول عهاتی ج نه  ، که رتووککی نووسی

کوردستانی کانی  ی ھۆزه رباره رنجک ده ند سه چه( دا که رتووکه ناونیشانی په
وه دا ناوی باشووری کوردستانی به)خواروو    . کارھنا

  له  بریتییه  ریتانیادا، که ی به وه ره تی ده زاره رشیفی وه شنووسکی ناو ئه هڕله   
نو  و، له شت خاڵ پکھاتووه ھه  له  ریتانیا و ئراقدا که تی به وه نوان ده  وتنکی ڕکه

کوردسانی وت جاریش ناوی  حه و کوردستان ش جار ناوی  دا شه که  وتننامه ڕککه
ئای : ( مدا ھاتووه خای دووه له   بۆ نموونه.  ھاتووه )باشووری کوردستان(خواروو 
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ریتانیاش  ھا ھی به روه بکرێ، ھه ھه کوردستان خواروویی  ناوچه  ئراق ناب له
).  ی تیادایه کانی ئمه هڕامیارییری  فسه ی ئه بنکه  ب که نه  و جگایانه له  بجگه

  ران له نی نونه نجومه ی ئه وکاته تا ئه ھه: ( مدا ھاتووه شته خای ھه ھا له  روه ھه
رک و پویستیی  نرێ، ئه دائه) والی(بژررت و  ده ھه داوکوردستانی خوارو

ن  الیه له   وه داراییه ڕوویتی له  سه ده  کوردستاننی ناو  نجومه رشانی ئه سه
خ  سوڵ ڕهد  مه محه –کرێ  ستنیشان ئه ده  وه ریتانییه ری بای به نونه ھاوار، ش

-99، لم رگی دووه کوردستان، به خواروویی  که ته وه و ده مان  حمودی قاره مه
100 .(  

دا به کی به یه نامه گه به  له   ، )26.11.1921( ڕۆژیی )C.O 730 -16(   ژماره  ریتانی
کان  چۆن ئینگلیزه: (ت ده  که  دا تدایه)19.11.1921( وتی ڕکه  به ڕاپۆرتکی  که
دا له له   چاره کوردستانی ئستای  وه کو ئه کی وه یه میسر توانییان کشه  کاتی خۆی

وستی ئیمۆی  ئیمۆش ھه  دا، پویستهڕوویدا )1882(سای   له  ن که بکه
   دا له لره. یر بکرێ وسای میسرو سودان سه ی ئه وه کو ئه ئراق وه و کوردستان 

ڵ وا لبکرێ بۆ  یسه فه  ر دوو الداو پویسته نوان ھه له   یه واو ھه کچوونکی ته یه
سای   ی له وه کو ئه روه ھه  وه بۆ بدۆزته رکی سه چاره کوردستانیش خوارووی

مان  حمودی قاره ھاوار، شخ مه سوڵ ڕهد  مه محه -  وه دا بۆ سودان دۆزرایه)1889(
  ).114-113م، ل رگی دووه کوردستان، به خواروویی  که ته وه و ده 

دا، )6.7.1921( ڕۆژیی )- 23C.O 730(   ژماره  ریتانیدا به کی به یه نامه گه به  له  
  ریتانی له ریا کۆکسی کۆمیسیاری بای به که کی سر پرسی زه یه نامه  له  بریتییه  که
داوای : (ن، نووسیوتی نده بۆ له  خۆی ناردووه رووی سهرپرسانی  بۆ به  غدا که به

بگومان   که  دندایهن سه ڕه په  له کوردستاندا خوارووی  یی بۆ کورد لهخۆ ربه سه
و  و بۆ ئه تین کردوه ی زۆرتر به سته و ھه ئراندا ئه  کانی سمکۆ له هوتن رکه سه
وێ  ھیچ جۆرکیش نایانه و به  ن که کی کورد ده یه رکرده داوای بوونی سه  سته به مه

و  مان  حمودی قاره ھاوار، شخ مه سوڵ ڕهد  مه محه -ر ئراق  سه  بخرنه
  ). 235م، ل ووهرگی د کوردستان، به خواروویی  که ته وه ده
  ، لهریتانی ۆنیالی بهکۆزیری  ، وهرچ چهر  سپنسهلیۆنارد سر وینستۆن   

دا سه نی گشتی به نجومه ئه  دا، له)11.7.1922( وتی ڕکه باشووری   ت به باره ریتانیا
یا   کوردستان کاروباری  ست بخاته وێ ده ریتانیا نایه به: (تی کوردستان گوتوویه
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یاخود ھیچ جموجۆل و  کوردستاندا خوارووی  له  وه رد ببتهکو ڕووی ڕووبه
ھیچ شتک   رمانی ئاشکرام داوه فه  سته به و مه بۆ ئه  کی سوپایی بکا وه یه وه بزووتنه

ین  مل دانیشتوانی کورد ناچار بکه زۆره وێ به نامانه  کرێ چونکه نه  هو ڕووهو  له
و   ن بژاردن بکه شداریی ھه ین به ۆریان ل بکهیا ز  وه ه یسه تی فه سه ژر ده  بچنه

الی  به  ی حوکمی ناوخۆیی که رباره ده  وه کۆته کانی کورد ده داخوازییه  ریتانیا له به
ردوو  ھه  و ئومد زۆره وه گرته ک ده کانا یه ڵ ئراقییه گه ندیی کورد له وه رژه به  وه منه
ی  که ته وه و ده مان  حمودی قاره ، شخ مهھاوار سوڵ ڕهد  مه محه -ک بگرن  یه ال

  ).118م، ل رگی دووه کوردستان، به خوارووی
کی  یه دا، نامه)22.7.1922( وتی ڕکه  له، رچ چهر  سپنسهلیۆنارد سر وینستۆن   

تیایدا   ، که ئراقدا ناردووه  ریتانی له ری بای به ی نونه)سر پرسی کۆکس(بۆ 
ه  ، ئمه یه ھه  وه کوردستانی باشووره  به ندی پوهی  دهن وه ئه: ( ھاتووه   ھیچ نیازمان نیی

  ئمه.. ب ودا ھه قورتاندنکدا له ردان و تھه ست توه ده  ی خۆمان تووشی له وه له
ھیچ  م خۆمان به  ، بهکوردستانی باشوورداپناوی  ین له ده وک ده موو ھه ھه

کانی  نامه گه به  مدی، کورد و کوردستان له لید حه دکتۆر وه –وه  ستینه ستک نابه وابه
دا، ل به   ).  129ریتانیا

دا )10.10.1922( وتی ڕکه  لهحمود،  شخ مه  ڕامیاری ڕاوژکاریر نۆئیلی  مجه
سر پرسی ( ریتانی بای به کۆمیسیاریی سکرتری )بۆرد دیلیۆن(بۆ کی  یه نامه

  دراب که  وه چم بیاری ئه وای بۆ ده(:  دا ھاتووه که مهنا  له  ، که نووسیوه ی)کۆکس
 کوردستان خواروویجۆرێ  موو ھه به ب  کورد، پی خۆش یا ناخۆش ب، ده

ی  جارکی تریش دووباره. تی ئراقدا ب سه ژر ده له و  ئراقر  سه  بخرته
 ی ناوچه به ک بکرێ رکو ر که گه ئه. ناو ئراق  کورد ناب بخرته  که  وه مه که ده
کان  کورده  به  زرن، مانای وایه نی دامه نجومه ندامانی ئه بژاردنی ئه بژاردن بۆ ھه ھه

ھاوار،  سوڵ ڕهد  مه محه – ر ئراق سه  رکوک بخرته که  بیاردراوه ئاشکرا  بهبوترێ 
، م رگی دووه کوردستان، به خواروویی  که ته وه ده و مان  قارهحمودی  شخ مه

483-484.(   
دوای به   ، بۆ نموونه کارھاتووه باشووری کوردستان به  وه کانیشه ن تورکه الیه له   

ر به  ی سه)میر ئۆزده(گ  فیق به لی شه و عه حمود رانی شخ مه یشتنی نونه کگه یه 
ه گه ردوو ال ھهدا، )1923(مانگی ئابی سای  تاتورک له  مال ئه فا که مسته    یشتن
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یی باشووری خۆ ربه سه  کان دانیان به مالییه تیایدا که  خای، که  ده  تنکیو ڕکه
ی  و دوو جاریش ووشه ی کوردستانی باشوور جار ووشه نۆکوردستان دانابوو، 

عروف،  مال نوری مه که:  بوانه -   کارھناوه دا به یه تننامه و رکه یان لهکوردستان
فید،  حمودی حه کانی شخ مه ر شۆڕشه سه فید له تیفی حه کانی شخ له یاداشته

عبدي حاجي، . ، ترجمة د1945-1923الزاریڤ، المسألة الکوردیة +  135- 134ل
باشووری رتووکی ناوبراودا  ی په)117(  ڕه الپه  ھا الزاریڤ خۆیشی له روه ھه). 65ل

  . کارھناوه به کوردستانی
  ڕه الپه  ، لهسلی لۆنگریگمیستیڤن ھریتانی  ری کارگی به فسه ر و ئه نووسه  
تأریخ سیاسة  1950الی سنة  1900العراق الحدیث من سنة (رتووکی  ی په)320(

لیق سه دا، )لتکریتی ھا ئه لیم ته إجتماعي وإقتصادي، الجزء االول، ترجمة وتع
پیاوماقونی سلمانی   س له که  دا ده)1930(یولی سای  مانگی  له: (نووسیوتی
  و، داوایان له )جنڤ(  کان له وه ته ی نه ه نی کۆمه نجومه ئه  کیان دا به هی سکانامه

. تکی کوردی بکات وه زراندنی ده رشتیی دامه رپه سه  کان کرد که وه ته ی نه ه کۆمه
و پی  ی دابووه و داخوازییانه می ئه یی ماندات وه میشه م کۆمیسیۆنی ھه به

زراندنی  دامه  ی به ک ئاماژه یه شوه ھیچ به کان  وه ته ی نه ه کۆمه  ووتبوون که
باش  فتارکی ڕه  نیا پشنیازی کردبوو که کو ته ، به کردووه تکی کوردی نه حکومه

  ھا کۆمیسیۆن داوای له روه بکرێ، ھه )کوردستاندا خوارووی(ڵ کوردی  گه له
ه  و  کاتر ب مسۆگه  تییه تایبه  هفتار ڕهو  جکردنی ئه جبه  تی ماندت کردبوو که وه ده ب

رگی  وه  نی باسه ی شایه وه ئه( –ڕت  ی کات تپه وه رله جیان بکات به جبه واوی ته 
  له  ، که ی الداوه)باشووری کوردستان(ی   واژه سته ھا تکریتی، ده لیم ته بی سه عاره

رگاندا  کاری وه  رگی ناوبراو له وه  وتووه رچاوم که ی تردا به رچاوه زۆر سه
. یان الیداون  زۆر شوندا ناوی کورد و کوردستانی گۆڕیوه  له  بووه گۆ نهڕاست

ی )659(  ڕه الپه  لهھاوار،  سوڵ ڕهد  مه محهناوبانگی کورد  چی مژوونووسی به که
 خواروویی  که ته وه ده و مان  قارهحمودی  شخ مه(رتووکی  می په رگی دووه به

  ).  کوردستانی ھناوه خواروویناوی  دا،)کوردستان
ی  ه کۆمه(  وت که که رده ی ستیڤن لۆنگریک بۆمان ده و نووسینه ی ئه گوره به   
باشووری (کوردستان  خواروویو  مکی کوردستان  چهردوو  ھهیش، )کان وه ته نه



1302    شاری موس  ییکوردستانتمژووی 

خۆی  تی زۆری خی تایبه ش بگومان نرخ و بایه مه ئه  ، که کارھناوه ی به)کوردستان
   .        یه ھه
ویسته کورد وتی  رکردایه سهر  سه له  بۆیه   ای کورد پکزگای  ته  تواوی پار

کی کوردستان بزان به  به کورد و خاکی  به  موسر به سه  وه کۆنه  لهر  ھه  ، کهنش    
   . بووه) باشووری کوردستان(ی باشوور کوردستان

دوژمنان له   له  وه ب سکردنه  هۆش، پویستدوژمنانمان پیان خۆشبت یان ناخ  
و  کوردستان   بین به قایل نهین،  کوردستان ببه کورد وشونکدا ناوی  و  کاتموو  ھه 

کو خاک بوونی  کوردستان وه  چونکهباشووری کوردستان بن باکووری ئراق، 
ن کورد،  پیان ده  کهسی  نجا ملیۆن که کی چل تا په وه ته نه  نییه  وه ی ئه ، ئه یه ھه
کوردستان   به  ژین که ر خاکک ده سه له ن و که ده زمانک قسه  موویان به ھه

 زاران مژوونووس، جوگرافیناس، ھه  بگره دان و سه  به  نییه  وه ی ئه ئه! برت ناوده
و  کوردستانیان بردووه کورد وتیک ناوی  پۆله تناس و ھهڕۆژئارکۆلۆجی، ،  ڕیده گه
  ر له ھه  نییه  وه ی ئه ئه!  نیشتمانی کوردیان دیاریکردووه و کوردستان نووری س

و،  کارھاتووه مکی کوردستان به چه  وه مه ھه ی دوازده ده سه تای  ره سه و له  وه کۆنه
  وه مه ھه ی نۆزده ده تای سه ره سه ر له  مکی لکدراوی باشووری کوردستانیش ھه چه
ر  بت ھه و ده بووینه ر ھه و باشووری کوردستان ھه کوردستان   تهوا که!  کارھاتووه به
ر دووکیان  ی ھه وه زیندوو مانه رزڕاگرتن و به ، بۆ به وه رزی بمننه زیندوویی و به  به

  وه! پنن زۆریش بیانسه  ن و به وی بۆ بده ی ھه که تیه رکردایه کورد و سه  پویسته
بری کوردستان، باشووری کوردستان، باکووری  له  ن که ده دوژمنانمان نه  ش به  ڕگه

ئاوای کوردستان، ناوی داتاشراوی ڕۆژو  کوردستان  تی ڕۆژھهکوردستان، 
ی  مکانه و چه ی ئه وه و سینه وه بیربردنه ھۆی له  ببنه  پنن که ی خۆیان بسه شۆڤینییانه

  ! کورد و کوردستان تن به  تایبه  که  وه ره سه
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  و فارس که  ب، تورک رستانی عاره پهز گه ڕهمک بۆ  و وهک وه
یی  وه ته تکی نه وه درژایی مژوو ھیچ ده  کورد به  ن گوایه ده
تی  وه ده ندین میرنشین و چه  به  ئاماژه ، بووه ی نهخۆ ربه سه
  :م ده جیاجیاکانی مژوو ده  قۆناغه  ی کوردی لهخۆ ربه سه

  
کۆندا دروست  مژووی  لهتی کوردی  وه زایین، ده  ر له ار ساڵ بهز س ھه  پش  له  

دا به گۆتیام له . وه ناسرابوو ه)گۆتیام(وتی  ناوی  به  که  بووه نای ما  زمانی ئاشووری
ه  مه فوئاد حه:  بوانه -دت ) ران نگاوه وی جه زه(   خورشید، کورد کورت

  ). 46، ل کی زانستییه یه وه لکۆینه
، ھۆری، )کاسۆ(لۆلۆ، گوتی، کاسی : (ئاواڕۆژکانی  کانی کورد، ھۆزه ییه بنچینه  زهھۆ  

کانی  کورده  ھۆزه. )107+56ردۆخی، ل مه( : رچاوه سه) سۆباری/سۆرباو/شۆباری
پارتاسنی، بوزیابوس، ئاسترۆشات، ئاریزانت، بودی، (ماد (ڕاست  ئاسیای ناوه

ردۆخی،  مهد  مه محه( : رچاوه سه) دۆشیکار/، نایری، کاردۆخی)ماگوش/ماخ/ماگ/ماژ
  .  )120-119+107ل
  ). 77، لردۆخی مهد  مه محه( : رچاوه سه) گوتی، کاسی، کیانی، ماد(تی  وه ده

  که) ز. ی پ828 –ی پش زایین 28 ی ده سه  له(تی لۆلۆ  تی ئۆرارتۆ، حکومه حکومه
) 2600( تی گۆتی ، حکومه دووهتی کر وایه رمانه داغ فه ره قه و سلمانی ی  ناوچه  له

  له) کاشینی(تی کاسای  ، حکومه تی کردووه وایه رمانه ساڵ پش زایین فه
تی میتانی  ، حکومه تی کردووه وایه رمانه ی پش زایین فه)2225(ری سای  وروبه ده
  تی میسری که ، حکومه تی کوردستانی کردووه وایه رمانه دا فه)1450(سای   له  که
دا )546(سای   له  تی کیانی که ، حکومه تی کردووه وایه رمانه دا فه)923(سای   له
تی  وایه رمانه دا فه)241(سای   له  تی ساسانی که ، حکومه تی کردووه وایه رمانه فه

ی  که خته یته تی میدیا په تی نایری، حکومه تی سوباری، حکومه ، حکومه کردووه
تی کوردی  وایه رمانه ی پش زاییندا فه)550- 853(سانی  نوان له دان بوو  مه ھه

 باکوری ئازربجان و  له )ی ئاراسباخ و دۆ ره قه( دادی تی شه وه ، ده کردووه
ی نوان  ماوه  ، له بووه) ران ئه(ی شاری  که خته فقاس پایته باشووری خۆرئاوای قه

  ). 1175- 951(سانی 
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و  رماز م ئاباد، سه دان، خوڕه مه ھه نوان له ، )یو سنه حه- رزیکانی تی به وه ده
  ).1095- 959(ی نوان سانی  ماوه  زور، له ھره شه
کوردستان  ڕاستی ناوه له ، )بو شوجاع باز ئه(تی  رۆکایه سه  میدی به تی حه وه ده

  ).1090- 980(ی نوان سانی  ماوه  ، له زراوه دامه
-990(نوان سانی  ی ماوه  لهلوان،  حه  له) یار عه نی به –نناز  نی عه به(تی  وه ده

1060.(  
  ).1035-1029(نوان سانی  ی ماوه  له، )ورز ته(ئازربایجان   وادی له هڕتی  وه ده
  ).1355-1035(نوان سانی  ی ماوه  لهرمی فارس،  ھه  ، له تی شوانکاره وه ده
-543(سانی  نوان له ) وی زه تی فه وه ده(  وره گی لوڕی گه تابه تی ئه وه ده

تی  وه ، ده )1284- 617(دان  مه ھه  وی له سنه حه  ن له رده تی ئه وه ، ده)ک800
، )1300- 1172(سانی  نوان له ) بلوچستان(تی براخۆیی  وه کان، ده یوبییه ئه
، )ک476-324(سانی  نوان له )  زیره جه+ د  ئامه(ڕوانی  کی مه تی دۆسته وه ده
 ندی تی زه وه ده). ک654-326(ربایجان  ئازه  نی موسافیر له به م و یسه تی ده وه ده
  تی ساالری له وه ، ده)موس(نگی  تی زه وه ، ده)ک1300- 1167(  سنه موکریان و  له

سانی  نوان له   )خوڕشیدی(تی لوڕی بچوک  وه ، ده)ک420-300(ئازربایجان 
دکتۆر : ( رچاوه سه –) ز1383-1245(ی کورد  کییه له تی مه وه ، ده)1250- 570(

  مه فوئاد حه+  44یی نیشتمانیی کوردستان، لڕزگاری  وه مزینی، جونه زیز شه عه
مین  دئه مه میرزا محه+  65، ل کی زانستییه یه وه لکۆینه  خورشید، کورد کورته

-4م، ل که شی یه ، به1958تا  ھه  وه1914  رھاتی سیاسی کورد له سه نگوڕی، به مه
6 .(   
میرنشینی ئاتاق، : (ن مانه کانی کوردستان، ئهخۆ ربه سه  میرنشینه  ک له یه ژماره  

میرنشینی ئاردیال، میرنشینی ئاکرێ، میرنشینی ئالشگرد، میرنشینی ئامدی، 
 الن، میرنشینی ئستونی، میرنشینی ئیردکان، رده گیل، میرنشینی ئه میرنشینی ئه

ن، میرنشینی  چواالن، میرنشینی باجه قه  میرنشینی ئیروان، میرنشینی بابان له
لیس، میرنشینی برادۆست،  زید، میرنشینی به ، میرنشینی بایه بادینان، میرنشینی بانه ت

-380(سانی  نوان له   )لوان حه(، میرنشینی بن عنانی  زیره جه  میرنشینی بۆتان له
زۆکی، میرنشینی پاو، میرنشینی پرتک، میرنشینی پنگان، ، میرنشینی پا)ک510

رجیل، میرنشینی  دوزی، میرنشینی ته ، میرنشینی پیره)بنیانیس(میرنشینی بنیامیش 
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، میرنشینی جۆالنی، میرنشینی چکنی، میرنشینی چیا  زیره تیرکور، میرنشینی جه
شینی ، میرن)چیرمیک(رموک  چقور، میرنشینی چاری سول، میرنشینی چه

ور، میرنشینی خۆراسان، )چمشکزگ(ک  زه مشگه چه ، میرنشینی خاک، میرنشینی خاپ
، میرنشینی داسنی، میرنشینی داودود، )زو حه(میرنشینی خزان، میرنشینی حازو 

ر،  م، میرنشینی دونبلی، میرنشینی دنیقه نگ، میرنشینی دمده میرنشینی دڕته
-230(ئازربجان   وادی له ، میرنشینی رهر وه کر، میرنشینی دینه میرنشینی دیاربه

، میرنشینی زریکی، میرنشینی ساسۆر، میرنشینی  نه نگه ، میرنشینی زه)ک618
، ڕواندز  یمانی، میرنشینی سۆران له ساھران، میرنشینی سلیڤان، میرنشینی سوله

یدی، میرنشینی سمغان،  نسوری، میرنشینی سه میرنشینی سۆمانی، میرنشینی سیامه
مدینان، میرنشینی  زوور، میرنشینی شه شینی سویدی، میرنشینی شارهمیرن

فنک، میرنشینی کارزان، میرنشینی  شوانکاره ، میرنشینی شروانی، میرنشینی 
نج،  ھوڕ، میرنشینی کلس، میرنشینی کورگیل، میرنشینی گه کاالیی، میرنشینی که

شینی قتور، میرنشینی میرنشینی گلی، میرنشینی گوباخی، میرنشینی گیزک، میرن
حمودی، میرنشینی  شت، میرنشینی مه قوپ، میرنشینی لوڕ، میرنشینی ماھیده

ق،  کاری، میرنشینی ھه ، میرنشینی ھه)میرداسی(سی  موکریان، میرنشینی میرده
یی ڕزگاری  وه مزینی، جونه زیز شه دکتۆر عه: ( هرچاو سه –میرنشینی ھیران 

ه  مه فوئاد حه+  44- 43نیشتمانیی کوردستان، ل   خورشید، کورد کورت
+  35ی، لیخۆ ربه سهو  تی کامیل ژیر، کوردایه+  66-65، ل کی زانستییه یه وه لکۆینه

و ئستای کورد،  ی کورد مژینه ، کشه)درخان ت به الده جه(چ شرکۆ  دکتۆر بله
أریخھا، ، مدن کوردیة قدیمة تیانی ڕۆژبهندی  میل به د جه مه محه+  119- 118ل

ال، کوردستان والکورد  واد مه دکتۆر جه+  77جغرافیتھا، رجالھا، علماؤھا، أدبائھا،ص
 ). 43- 40وطن مقسم وأمة بال دولة، ص
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رتووکی مژووی  مستفا بۆ په ر قاسم محمد ی دادوه وه خوندنه
  شاری موس کوردستانتیی

  
مژووی رتووکی  بۆ په )مستفا قاسم محمد(ر  دادوه  ی که یه وه و خوندنه ئه  

 ی ڕۆژنامهی )649(  ی ژماره)5(  ڕه الپه  تی، له کردوویه شاری موس کوردستانتیی
  ، دیاره وه ته دا بوکراوه)26.6.2009( وتی ڕکهینی،  ھه ڕۆژی، )ڕاپۆرتکوردستان (

ڕزم  و به وره ست برای گه ده  ی دابووه یه ڕه و الپه د کۆپی ئه مه ر قاسم محه دادوه
ۆ ندروستی  تی ته زاره ری گشتیی دیوانی وه به ڕوه دی به حمه ولود ئه مال مه کاک جه ب

 وتی ڕکه  م بۆ کوردستان له وه ڕانه بوو دوای گه وه ئه.  ستم ده  نته یه بیگه ی وه ئه
 ر ک دواتر دادوهڕۆژ  ی ده رگرت، نزیکه مال وه کاک جه  م له که دا کۆپییه)2.9.2009(

و   که رتووکه ر په سه ندک گفتوگۆمان له ردانم و ھه سه  د خۆی ھاته مه قاسم محه
کاک قاسم : (تم کردو، پم گو که رتووکه بۆ په ی ناوبراو که وه ر خوندنه سه له

دنییایی بۆ چاپی   م به ، به وه خوندۆته ڕزتانم نه ی به که نگاندنه سه ھه  ھشتاکه
ک ڕۆژ  ی پازده دوای نزیکه  وه داخه به ل وه). م که رتووکه ی په دواوه  مه یخه م ده دووه

ختی کاک قاسم  وای کۆچی ناوه دا ھه)27.9.2009( وتی ڕکه  ممه کشه یه ڕۆژی  له
دم  مه کاک قاسم محه  به  ی که و گفته یاندنی ئه جگه کو به وه.   وه ناو شار بوبووه له

  : وه مه که کو خۆی بوده و وه ی ئه که وه قی خوندنه دهدا  وه خواره  دابوو، وا له
   

  شاری موس کوردستانتییمژووی 
  

  مستفا قاسم محمد: ر دادوه
  )شاری موس کوردستانتییمژووی (ی رتووک پهخوندنوەیك بۆ 

 شاری موس ل چندین کوردستانتییمژووی ( رتووکی پهل ھردوو برگی   
 ڕاستیدا گرتووە، كۆمك الپڕە )830(ك خۆی ل ) اجیادابگنامی جی

دەرخستووە، ل  یوەست بی كوردی پرتوكخانوە پرتوكم پی ئسای
بشك لی دەومند بووە، نووسر  ئم ھرم ك موس کوردستانتیی

 -راوبۆچوونی پسپۆر - جوگرافی  - مژوویی(ب بگنامی ) دەرسیم دیبگیی(
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 -بیانی  - كوردی ( بگنام) سیاستمدار –دیپلۆماتكاران  -ژووناسان م
نودەوتی و  پیماننام) یئراق –ئیسالمی  - بی  عاره -توركی  - عوسمانی 

 کوردستانتییكۆمی نتوەكانوە ھوی سلماندنی راو بۆچوونی دروستی 
ری موس تا لكاندنی ب ویالیتی موس و شا: موسی دراوە، وەك نووسر دەت

ھیچ پیوەندییكی ب  )16.12.1925( رەبیوە ل ركوتیاراقی عئ دەوتی
بریتی بوو ل ویالیتكانی بغدا و  ئراقنبووە، ئو كات   وه ئراقهرەب و اع

ی نووسر یك ل ئاماژەكانی ب دژ ڕاستیئم  بسرە وەك بگیك بۆ
سلمانی و كركوك ك ھر دەنگیان ندا، ل  شارەكانیوەستانوەی دانیشتوانانی 

مرجدار بووە ) نینوا و دھۆك(ھولر و موس  ھمانكاتدا دەنگدانی دانیشتوانانی
ویالیت، لرەدا نووسر ئم لكاندن ب  ب دامزراندنی حكومتكی كوردی لم

ت، لدەزان ندانوە نایاسایی و نا ئارەزوومكی دیكم  الیی بۆ ئرجانو مئ
واتكراوە، كن جبلكاندنی دانراوە ھیچی ج لكاندنی یاسایی نیی.  

دنتوە یاد  ی پیماننامی سیڤرە) 64، 63، 62(نووسر نموونی بندەكانی   
ل  ك دەبوای كۆمی نتوەكان سرپرشتی دامزراندنی دەوتكی كوردی

ئگر كوردانی ویالیتی موس ئارەزوویان كرد باكووری كوردستان، دواتریش 
  .ئم دەوت كوردیی بچن پاڵ

  وەكان دەكات كتی نیاری كۆممی بیی سر ئاماژە بۆ خانووس   دەبوای
 زمانی كوردی بكات ب زمانی فرمی ل تواوی دامودەزگكانی ویالیتی ئراق

دەبوای بریتانیای : م دەكات و دەتموس، ئینجا ھاتووە ئاماژە بۆ خای چوارە
ماف و بڕوەبرایتی دانیشتوانی كوردی ویالیتی موسی بۆ كۆمی  مزن

ئاماژە بۆ ) ییگ دیبهدەرسیم (  رتووکه پهبكاتوە، نووسری ئم  نتوەكان برز
رجی دانا ب دوو م دا )28.1.1932( نتوەكان ل ئوە دەكات ك كۆمی

تییكی و مسۆگركردنی مافكانی مرۆڤ و دامزراندنی بڕوەبر یوەرگرتن
،تی موسواوی ویالیت بژاردنی  كوردی لھ ركردنی ئازادی لئایینی و مسۆگ

 ڕۆژیكی ل ڕاپۆرت ئراقدەوتی  كم نتوەكان، ئوەبوو یتواوی ماف
)19.5.1932( ل رز كردەوە كوەكان بتی نمافی سای بۆ كۆم دا دانی ب ی

 م نوەیی كورد ئاشكرا كردبوو، بتراقنی ئو مافانی  ئكۆم لماند و نس
 یكگرتووەكان ل گالن لم مافانی پچایوە، دوای دامزراندنی نتوە
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)24.10.1946( وەكان لتی نكۆم )وەشاندەوە،) 18.4.1946یاری  خۆی ھب
دا بۆ نتوە یكگرتووەكان،گواستنوەی ھموو پیما بم  ننام و بیارەكانی خۆی

 ن ئنجومنی نتوە یكگرتووەكان ھوی جبجكردنی ئو: وەك نووسر دەت
 .بیارانی دا و ن دادگی دادپروەری نودەوتی رگی پویستی گرتبر

و ب  دەكات نووسر ل درژەی باسی موس ئاماژە بۆ ژمارەی كوردی ئزیدی  
، سبارەت ب عرەبكردنی موس )20ل (_ ھزار كس دەیانخمنت ) 700(

) 614(ل سردەمی خلیف عومر كوڕی ختاب سای : ك دەترتووک په دانری
رەب بوو ھات موس اجی ئلبارق یكم كسی عفعر ز ھرسمی كوڕی

دا بووە، دواتر ل ل ژر د موس بر ل شڕی چادران .)22ل( ەستی ئرانییكان
موس ) 1879( عوسمانییكان و دواتر سای كوت ژر دەستی) 1516( سای

تكی سربخۆ بناوی دوا ). 25ل(ویالیتی موس  كرا ب مبندی ویالی
موس و كراوە  كراوە سبارەت ب سنووری ویالیتی) 1874( گۆڕانكاری ل سای

ب ند سنجچند موسبقی موە لكاوە، سنجكی پزایند قك و چزاكانی  قق
: سنجقی كركوك .ك ھر ھموویان كوردن) زاخۆ، ئامدی، شنگال و ئاكرێ 

 ،)ك ھر ھموویان كوردن (كفری - كۆی  –  ڕواندز –رانی ( قزاكانی ھولر
ك  (مرگ و شارەزوور -ھبج  –بازیان (قزاكانی : سنجقی سلمانی ھا روه ھه

   .)30ل ،ھر ھموویان كوردن

ی كۆن )ئاوا نون(و ) نین ئاوا(ووسر دەربارەی شاری موس ئاماژە بۆ ناوی ن  
ەواكانی موسرمانف دواتریش باسی ل ،رینی شاری موسدەكات وەك ناوی د 

شار و والیی كوردەكانی سردەمی عوسمانی دەكات، پشتر باس ل ناوی چندین 
شارۆچك دەكات ل دەوروبری شاری موس ك كورد بوون و لگڵ سرەتای  و

رەبكراون، ائیسالمی، ل سردەمی عومر كوڕی ختاب ب ع بی  عاره فرمانەوایی
 ) نو كورد(شاری  بۆ نموون ئاماژە بۆ دەكات ك چند كیلۆمترك دەكوت

ناوەكی گۆڕاوە بۆ حدیس ك رەبكان اع باشوری شاری موس، لگڵ ھاتنی
 یی شاری نو22ل(واتاك .(  
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  ب ك دەكات كینامفتر ئاماژە بۆ ھدا نووسم باسژەی ئدر ناوی  ل
 ل كانی  )25.6.1880(موسزمان دەرچووە ب شاری موس ل و  بی عارهك
ن و ماف بابتی تیا بو كراوەتوە، ب ئاشكرا پشتیوانی ل كوردەكا توركی و

شارە كردووە، دیارە بوونی كورد و ب رژەیكی برچاو ھۆكاری  رەواكانی لم
ستوم ھم  نواندنی ئن ئالی شاری ڕۆژبووە ل ت بووە بتایب ك ینام

 30ل(موس(تر دو  ، دواتر نووس موس رگای دھۆك لانی پارر باسی دابس
   .بۆ دوو ھۆكار دەگڕنتوە

  .ژەی كورد ل موسڕدنوەی كمكر -1
 .ەخساندن بۆ بعرەبكردنی شاری موسڕبوار  -2

 ك تایبت ب كشی ویالیتی موس پیوەست برتووک پهبشكی دیكی   
ی لییماننامو پی سایكس بیكۆ، ئیمانناموان ) 16.5.1916( پن مۆركرا ل

و شارل فرانسوا پیكۆی  ئینگلیزیسایكس ئفسر و سیاستمداری  ر ماركس
پیوەست بوو ب دابشكردنی پاشماوەی زەویكانی ژر  فرەنساوی ك نسویۆك

ك لر یستی عوسمانی بریتانیا ( دەسرەنسا  -برەنجام )ڕوسیا - فس ك ،
و سرەنجام ل نوان فرەنسا و  دوای شۆڕشی بلشفی لی كشایوە ڕوسیا

دابشكردنی لسر  ستان بشكی سرەكی ئمبریتانیا دابشكرا، كورد
تییك بۆ ھرم  خاككی ئنجامدرا، ل نو ئم رككوتننامیدا و بڕوەبرای

  ). 35ل(كوردییكان دابمزرندرت 

ئاگر    بستی مۆدرۆس و كۆنگرەی ئاشتی پاریس باسكی دیكی پیوەست ب
 تر دئینجا نووس ،تی موسی ویالیشر و باسكردنی كی سیڤیماننامر پس

ندەكانی  ل64، 63، 62(ب (باس و ب ت كریان دەدوس ژەی لكۆنگرەی  در ل
ئتاتورك لگڵ ھر یك ل  دەكرت، ئاماژە بۆ ئو پیوەندیی دەكات ك لندەنیش

وئیتا فرەنسا و سۆڤیت بستوویتی، ك ھر سكیان پیوەست ب كورد و  یا 
بوون، بندەكانی سیڤری سبارەت ب كورد البدەن و  ردستان ئامادەكو

 باسكردنی دەوتی كوردی و مافی چارەی خۆ  ئینگلیزەكانیش وازیان ھناوە ل
كۆنگرەی قاھیرەش ك یوەست بنوسینیان، پ  سترا  )30/1/1921-12(لب
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باربردنی ئو ل بریتانیا قایل نبووە نونرانی كورد بشدار بن ب مبستی
 ل ی كسترا )24/7/1923(گفتانك بیمانشاری لۆزانی سویسرا پ ست  لبم

 لی ھوەشانوەی بیاری دامزراندنی دەوتی كوردی بوو، ھروەھا ئرمنكان
نكبشككانیش تركوت بكات و یۆنانس.  

نموون  بۆ ویالیتی موس و باشووری كوردستان بۆ ھر دوو ال گرنگ بووە،  
 حكومتی بغدا بب"گوتی  دا)1923(ل مایسی  ئراقشا فیسلی یكمی شای 

 كوردستانی باشوور و موسی ". ك ناژیڕۆژكوردیش كۆم بارەت بس
یاداشتكی بۆ كۆمی نتوەكان نارد و  )1.10.1924( ل كوردی ل سلمانی

داوەتوە، وتویان زۆربی ھرە كورد و توركیان  برپرچی ھر پیوەندییكی
تی موستی بواری  زۆری دانیشتوانی ویالیو دەورژەوەندی نم بكوردن، ب

ئاستكی دیكدا نووسر ئاماژە بۆ  ل. ب دامزراندنی دەوتی كوردی ندا
 تی كوردستانی دەكات لزراندنی حكوممانی و  دا)18.11.1918(دامسل ل

سلمانی  كردەڕووی) 1.12.1918(ل  ئراقزەكانی بریتانیا ل ی ھیفرماندەی گشت
البردنی نۆئل و دانانی دواتر و ب فرمی حكومتی باشووری كوردستانی ناسی، 

سۆن ھات كایوە ك میجرسۆن دوژمنی سرسختی كورد بوو،  میجر
 رەنجام ل21.5.1919(س (زی لیڤ لمانی ھحمو ینزیك سلم شیان لد خانی پ

ھاوكارەكانی برامبر ب ئینگلیز  دزلی گرت و شڕ ل نوان شخ محمود و
كشی ویالیتی موسوە  دا، نووسر بردەوام ئم سرەبابتان بڕووی

،  وه ئراقهموس ب  دەبستتوە، ئینجا دت سر ھۆكارەكانی لكاندنی ویالیتی
گرنگی شونی  و ھبوونی نوت، دواتربڕای ئو ھۆكاری یكم گرنگی ئابووری 

 ،ت پاراستنی  ھا روه ھهستراتیژی و جیۆپۆلیتیكییو  سنووری باكووری و خۆرھ
 ل ویالیتكانی بغدا و بسرا )27.10.1920( ك ل بی  عارهی ئراقخۆرئاوای 

 رەب لی عو شیع وان سوننن نگی دروستكردن لدروستكران، دواتریش ھاوس
كاتدا بوونی سرچاوەی سروشتی كرەستی خاو ل كوردستان و  انھم

سیاستی داگیركرانی ئینگلیز و ل كۆتاییدا مترسی  بروبوومی كشتوكای
ئیسالمی، ل ھۆكارە ناوخۆییكان پنگیشتنی  دروستبوونوەی دەوتی خالفتی

ونی عقیتی ھوستی كورد و نبو ھستی نتوایتی كورد و نبوونی یك
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 تی كوردی و الوازی كورد لرخانی . ئابووری ڕوویدیپلۆماسیالوازی ژ وات
مایی لكاندنی ویالیتی  گشت ئم ھۆكاران بوون ب) 87ل(ئابووری كورد، ئوسا 

 ب راقهموسوه ئ  بارەت بتیی، سکوردستان ل شاری موس كانی بنامگ
دووەمی  م نودەوتییكان، نووسر بشیو پیمانناكۆمی نتوەكان 

 کوردستانتیی، دواتریش )122- 98ل(ب فراوانی ترخانكردووە  یكرتووک په
ی سیمی بۆ ترخان كردووە یكان بشبی عارهی و ئراقموس و بگنام  شاری

). 268- 234ل(نام عوسمانی و توركییكان ئینجا دت سر بگ ،)232-132ل(
-270ل(كردووە  شی بگنام بیانییكانیش ب وردی و زانستی ئاماژەی بۆل ب

402( ك)ت، دواتریش ) 138خۆوە دەگر رچاوە لر ر  نووسهسس تد
بگنامی و ) 621(شاری موس ل بگنام كوردییكاندا ك  کوردستانتیی

)466 (ك رچاوەیكی كورد ستویالی ب تی موسن، ھی واش ن یویالیاو دەب
، بم )432ل(دیجل ب كوردستان دەزانت  ڕووباری ی خۆرھتیرھی كنا

وەی كر ئسموویان كۆكن لر ھوە اع ھڵ ھاتنی میلیشیای ئیسالمگرەب ل
 رەبكردنابعشاوی ب ھنگاو  ۆژ ھنگاوڕب ڕۆژتوون بۆ ئم شارە و دواتر ھا

  .فراوان بووە

تك ب  شی ششم نووسرل كۆتایی ب    ) 22(باب نخشی پیوەست ب
تی موسند دەكات  ویالیمر )787-765ل(دەودا نووسشم بر لھ ،

 رچاوە) 466(سوودی لبینیوە س. 
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  کرا؟ رتووکی مژووی کوردستانتیی شاری موس بۆ چاپ نه په
  
ی جیا  نامه گه ندین به چه  همژووی کوردستانتیی شاری موس ل(رتووکی  په  

دا  ڕه الپه) 830(رگی  دوو به  دا له)2008(ری سای  مانگی سپتمبه  ، له)جیادا
ک  ، کۆمه رتووکه و په چاپدانی ئه  دوای له ر دوابه ھه. شکرا خۆڕایی دابه چاپکراو به

  وه نایهموویانم ھ ڵ خۆم ھه گه باشووری کوردستان کی و له  ی گرنگم له رچاوه سه
ری  مانگی ئۆکتۆبه  ھا له روه ھه. بوون رتووک ده په) 200(ی  نزیکه  بۆ دانمارک که

موویانم  کوردستان کی و ھه  رتووکی ترم له په) 150(ی  سای دواتریشدا نزیکه
نفال، مژووی باشووری کوردستان،  ئه  ت به باره سه  بۆ دانمارک که  وه ھنایه
تی سیاسی،  سایه یان که کانی ده رییه وه یاداشت و بیرهتی موسی کۆن و  ویالیه

  که ناوچه  ته می جیھانی ھاتوونه که ڕی یه دوای شه  ربازی و دیپلۆماتی ناسراو که سه
  وتمه چی که دواتر به.  ی ئراق و باشووری کوردستان نووسیویانه رباره و ده

، )2010(مانگی مارسی سای ڕاستی  کو ناوه کان و تاوه رچاوه ر سه سه کارکردن له
مژووی ( ژر ناوی لهم  بھنم و بۆ چاپی دووه  ته و بابه توانیم کۆتایی به

تیی شاری موسی  وه چاپکردنه  ستی دووباره به مه به. م ی بکه دا ئاماده)کوردستان
رم فراوانت  ندتر و مه وه م زۆر ده که ڵ چاپی یه گه راورد له به  به  م که که رتووکه په

) 1304(  کانی بوون به ڕه ی الپه ژماره  ی نوێ، که نامه گه زانیاری و به  کردبوو به
حسین نامیق جگری  ڵ ته گه دا له)11.5.2010( وتی ڕکه  بوو له وه ، ئه ڕه الپه
  وتم که دا رککه)کتیی نیشتمانیی کوردستان بی بیرو ھۆشیاری یه کته مه(رپرسی  به
د  ن و دوو سه شی بکه خۆیان دابه  زار دانه ن، ھه ی چاپ بکه دانه )1200(وان  ئه

و   رتووکخانه په  ندک له ران، ھه ر، نووسه ر براده سه  مه شی بکه ش خۆم دابه دانه
حسین نامیق زۆری پخۆشبوو  ته  بم که  یهڕاستیو  ئه  پویسته. کان کۆلژه

و  ست ئه ده چاپدانی به  ش له م ئستاکهیل ده  وه دنییاییه چاپ بکرت، به  که رتووکه په
  . دات چاپی ده  زووترین کات له بت به

ھۆی  کتیی نیشتمانیی کوردستان و دواتریش به ی سی یه ھۆی کۆنگره تا به ره سه
ئیشوکاری دیزایین و   که) بیرو ھۆشیاری. م(ی  نده و کارمه رقایبوونی ئه سه

کی پۆلی  ره ی ده وه تاقیکردنه  ستۆ به ئه  هی گرتبوو که رتووکه کردنی په ئاماده
رید  و ھاتنی فه  کرابوو، دوای کۆنگره کان ھیچی نه یی، کاره می ئاماده شه شه
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ی  که دواتر ناوه  ، که)بی بیرو ھۆشیاری کته مه(کو لپرسراوی نوی  رد وه سه سه ئه
ی ھۆشیاری و کادمیا ئه/  یاندنی کادیران بی ھۆشیاری و پگه کته مه(گۆڕا بۆ 

بوو ) ئونی کورد–گۆران (  یان که که فۆنته  ی که وه بیانووی ئه ، به)یاندنی کادیران پگه
  وه پچایه تا خۆم لم نه م ھه بگۆڕن، به  که وت فۆنتی نووسینه یانه و ده دیان نییه به
کان  کوردستان ئیشوکاره  له  گووتم، دیاره یان پنه که وان ھۆکاری دواخستنه ئه
و الی   که رتووکه ر په سه کانم له فۆن و ئیمیه له ی ته ڕای بوونی ژماره ره سه  روایه ھه

  ! ڕیان کردبوو مانگک چاوه  زۆرتر له  سته به و مه خۆشیان، بۆ ئه
  کردنم بهندی پوهندین جار  و چه  زگایه و ده رد بۆ ئه سه سه رید ئه دوای ھاتنی فه  

ڕۆکی  وت ناوه یه لپرسراوی نوێ ده  یکرد که وه تا باسی ئه ره رپرس سه جگری به
  که یاند ڕایانگهک  یه پاش ماوه .، ئینجا بینرن بۆ چاپ وه ونتهم بخ که رتووکه په
ھۆشیاری بیر و بی  کته ی مه وه ش سکی خوندنه و سکه باش بوو له  که رتووکه په
ران زۆر  نده کوردستان و ھه  هھاوڕێ و دۆستانم ل.  ربازی بووه ئاسانی ده به

مم  ، وه وتووه م دواکه که رتووکه ی په وه چاپدانه  بۆ له  کردم که ده  یان پوهندی پوه
م  و به  یه چاپخانه  وا له زگای ناوبراو ی دهرپرسان ی به ی قسه گوره به  که  وه دانه ده

بی  کته نگی مه زه  وه شه  زانی له مده چی نه بینت، که اکی دهڕوونخۆری   نزیکانه
ی زیندانکی  شوه میان به که رتووکه م و چاوی په ل، ده دا، چوارپه)ینک(ھۆشیاری 

  وه ولره ھه  دا له)30.9.2010( وتی ڕکه  رک له تا براده!  وه ستۆته به  ڕامیاری
  وا له  دیان ڕاگهی پرسی و پم  رتووکه چاپدانی په  نگوباسی له فۆنی بۆ کردم و ده له ته

ت پ ڕاستیوان  ئهرسیم  ده( :گوتی  ره و براده رچوو، ئه ده  ربزانه و ھه  یه چاپخانه
رد  سه سه رید ئه فه  مکه ده  که  ی بۆم باسکردووه که یهڕاستی  ویه رکم له نان، براده
و  ڵ ئه گه له  وت خۆت قسه ته ر ده گه درێ و ئه چاپ نه  لهت  که رتووکه په  بیاری داوه

  زانی؟  ده  که وه کردنه م پرسی ھۆکاری بونه ره و براده له).  بکه  ره براده
  که و پم باش نییه رتووکه ر په سه له  یه ندک تبینیم ھه تی ھه توویهرید گو فه: (گوتی

ک ند ھه.  وه ، ئینجا بوبکرته وه کان چاک بکرنه ه ب ھه ، ده وه بوبکرته  یه مشوه به
تا  ره ، با سه وه چاپ بدرته  ناکرێ له  موکوڕییانه م که ، به م و کوڕی تدایه که
  ). ین ده چاپی ده  کان چاک بکرن دواتر له موکوڕییه که
وه  وه هڕۆژو  له حسین  فۆنم بۆ ته له جار ته) 30(  ، زۆرتر له)4.10.2010( ڕۆژیکو  تا

فۆنیشی بۆ  له ته  نه  وه می دایه جارک وهنیا  ته  نه  وه داخه م به نامیق کرد، به
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پ مکم  نازانم چی پ بم و ھیچ وه: (تبوویرک گو م الی براده به.  وه مهکرد
و  فۆنی ئه له ی ته ژماره) 4.10.2010( ڕۆژی).  وه مه می ناده وه  بۆیه ، و بۆ ئه نییه

م  رگرت و قسه کات وه ۆشیاری کار دهبی بیرو ھ کته مه  له  مم که که ره ی براده ره براده
  ره و براده داوام له. کرد م ده که رتووکه چاپدانی په  له  زی به زۆر حه  ی کرد، که گه له

و خۆی ناویان  رچی ئه یان ھه  ه موکوڕی، ھه رد تبینی، که سه سه رید ئه کرد با فه
ی  فۆن قسه له ته  یان به ئیمک بۆمی بنرت  ستنیشان بکات و به نت بۆمیان ده ده
و  رد به سه سه ئه یدر م فه به. فۆن پبت له ته  کانم به م و خۆی شته که ڵ ده گه له

م بۆ  که رتووکه کی په یه ه موکوڕی یان ھه تبینی، که  نهرگیز  ھه  تبوو کهی گو ره براده
ی  ره و براده کو به به بکات، ڵ گه م له فۆن قسه له ته  وت به یه ده  نه  نووست وه ده
می ھیچ  ت چاپی دووه هبی بیرو ھۆشیاری ق کته مه  له وان هئ: (وتبوو پم بتگ
  داوای لکردبوو که  ره و براده ئه). ن ی منیش ناکه هو و ئه  کردووه ان نهرتووککی په

با ( :وتبوویو گ چی ئه م پبت، که و قسانه وخۆ ئه هڕاستفۆنم بۆ بکات و  له خۆی ته
چاپدانی   و زۆرتر ئاگاداری له ئه  حسین نامیق بکات، چونکه ڵ ته گه له  رسیم قسه ده
  ).  یه رتووکه و په ئه
  حسین نامیق کردبوو که ته  داوای لهند جارک  چهی بیرو ھۆشیاری  که ره براده  
وێ  و نامه  که مهزیاتر ئیحراجم   وه م له که تکا ده: (وتبوویو گ م ئه ، به وه مم داته وه

ڵ  گه ی له قسهم و  ده نگی بۆ لده زهخۆم   وکاته نیا ئه م، ته رسیم بکه ڵ ده گه له  قسه
  له  و قایلبوو به ر ئه گه م، ئه رد بکه سه سه رید ئه ڵ فه گه له  ی قسه وه دوای ئه ،م که ده

  ). رسیم ی ده که رتووکه چاپدانی په
رید  فه . ه موکوڕی و ھه نوان که له  یه زۆر ھه ن جیاوازی یرکه سه  ڕزینه به  
  ، جارکی تر ده یه موکوڕی یان تبینیمان ھه  که رد جارک ده سه سه ئه
مۆی  تی ئه ڵ سیاسه گه له  یه وه شت ئه  تاکه  دنیامه  که!  ی تیایه ه ھه  که رتووکه په
ه باره سهھا  روه دا، ھه یان نهچاپ  له  کتیی نیشتمانیی کوردستان ناگونج بۆیه یه   ت ب

چیۆککی خۆی   ه ککیان کۆمه یه  ردی که زیز گه عهدکتۆر ر  نووسه رتووکی دوو په
رگدراوی چیۆکنووسکی فارسی  چیۆککی وه  ه شیان کۆمه وی دیکه و ئه

  اری لهبی بیرو ھۆشی کته مه  کرد له ندی نه سه رد په سه سه رید ئه فهناوبانگ بوو،  به
ی  سته بت ده ده: ( سک باسی کردبوو که ر خۆی الی که و ھه چاپ بدرت، ئه

و دوو  ئهکتیی نیشتمانیی کوردستان قایل بت ئینجا  بی سیاسی یه کته کارگی مه
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تی  هڕ  وان قایل نابن بۆیه ، دنیام ئه وه ردی بوبکرته زیز گه عه ی دکتۆر رتووکه په
  ). م ناده انچاپدانی  له ایڕگو   وه مه که ده
حسین  ته(ی الی  هوان ڕهتی بۆ  خۆیهرید  فهست  ده  کان له موو بیاره دواتر ھه  

! بت ڕاستی  که وانه ک پچه ، نه حسین نامیقه رپرسی ته و به کات؟ خۆ ئه م ده)نامیق
ی ھیچ م ز چاپی دووهرگی ھه بی بیر و ھۆشیاری کته مه  گوایه  ی که وه ت به باره سه
ده ست به موده ن، ده ی منیش ناکه وه و ئه  کردووه چاپ نه رتووککی په م  ره و برا

  یه رتووکم ھه د په و دوو سه زار ھه  ، خۆم زۆرتر له نییه ڕاستر  ی ھه وه ئه: (گووت
  که یه  که چاپدراون، یه  له) ینک(بی بیرو ھۆشیاری  کته مه  شکیان له به  دانمارک، که  له

  نووسم که کانیشی بۆ ده رتووکه ناوی په  وه مم دایه وه  م دواتر که که ریان دهی سه
ی  که و ناڕاستی قسه ڕاستیر بۆ  ھه). راونچاپد  له  زگایه و ده من و له چاپی دووه

ی  وه م و ئه یان چاپی دووهنسیا  که  وه رتووکم دۆزییه په چواررد  سه سه رید ئه فه
. چاپ دراون  بی بیرو ھۆشیاری له کته زگای مه ده  و له  مه تریشیان چاپی سیه

ر،  ماوه نووسینی گۆستاڤ ئۆلۆبۆن، سایکۆلۆژیای جه  م له که رتووکی یه په
م ھاوینی  مال سابیر، چاپی دووه بۆ کوردی ئارام جه  وه بییه عاره  رگانی له وه

حمود  مه: م هی دوورتووک په). ینک(بی بیروھۆشیاری  کته ، سلمانی، مه2006
، )ک. ن. ی(بی بیر و ھۆشیاری  کته ، مه م چاپی دووه نگاوی، جاش و جینۆساید، سه

د،  حمه ریم ئه فازڵ که: م رتووکی سیه په .2007باشووری کوردستان  –سلمانی 
، سلمانی، سای )ینک(اری بی بیرو ھۆشی کته م، مه ۆی سوور، چاپی دووه ھه
م،  ۆسۆ، چاپی سیهڕالل، ژان ژاک  جه  کاوه: یشیانم چوارهی رتووک په .)2007(

  وت که رکه ده  یه مشوه به). ینک(بی بیرو ھۆشیاری  کته ، سلمانی، مه2007سای 
ندین ناڕاستی تر  چه  کان به تی داپۆشینی ناڕاستییه رد سیاسه سه سه رید ئه فه
  ! ر به گرته ده
یدو  ئازادی ب قه  بوو به ڕ ھه رن و باوهختیاری مۆد ال به یرتر، مه مووی سه ھه  له

دا له  رتی سیاسی، له شه ،  ممه کشه یه ڕۆژیی )5385(  ی ژماره)1(  ڕه الپه  وتارکی
یان  درراو تونس و کوردستان به(نیشانی ناو  دا به)23.1.2011( وتی ڕکه

بازاڕی   ادبن، لهکان ئاز کوردستانکدا، تکا حزبه  م له به: (، نووسیوتی)؟ وه کاردانه
و   نامهڕۆژک  کوردستانکدا، یه  بت، له زار کۆمپانیای ئازاد ھه ھه  کوردستاندا، یانزه

رتووک  ک په یهو   ک ئزگه فزیۆن و یه له ک ته و یه  خشنامه ک په ک گۆڤار و یه یه
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و تی یاسایی  نی مۆه ده مه ڕکخراویک  ک حزبی سیاسی و یه یه. کرابت نه  غه ده قه
رم،  تی ھه رۆکایه کان و کاندید بۆ سه واوی حزبه ته. کرابنت وت نه ئازادی ل زه

زموونی  ئه  زموونی دیموکراسی کوردستان، به کرت ئه ئازاد بت، ئیتر چۆن ده
رتووک  کردنی په  غه ده قه  ت به باره نیا سه دا ته لره). راورد بکرت؟ تۆلیتاری تونس به

  م، ئایا جیاوازی چییه که ختیار ده ال به مه  لهشدا  دوو به  لهیارک م و پرس که ده  قسه
چاپ  رتووک؟ ئایا له کردنی په غه ده رتووک و قه چاپدانی په ی لهگرتن ڕگهنوان  له
  رتووک؟  کردنی په  غه ده بۆ قه  م نییه که نگاوی یه رتووکیش ھه دانی په نه
ی  م خانه م له که رتووکه کردنی په کانی خۆم ھۆکاری چاپ نه پی بۆچوونه به

  :بینم دا ده وه خواره
کتیی نیشتمانیی  مۆی یه تی ئه ڵ سیاسه گه م له که رتووکه ڕۆکی په ناوه .1

کی  زگایه ده  رتووکک له وت په وان نایانه ئه  کوردستان ناگونجت، که
ی شاری موس شارک  لمن که بیسه  گه به  خۆیاندا چاپ بکرت و به

  ک دی ئوسامه وه ، نه خاکی باشووری کوردستان بووه    ر به سهکوردیی و 
کانیان ل  عسییه به  رست و کۆنه پهز گه ڕه  به گ و عاره یفی، ساح موتله نوجه

 .  ن یی زۆریان لبکه نج و گله به
و   رد خۆی شاری موس به سه سه رید ئه فه  کاتک که .2 شارکی کوردی 

خۆی   ی که زگایه و ده رتووککی تر له ش نادات پهڕگازانت،  کوردستانیی نه
ک دژ  یه گه کو به سانک وه ک که وه چاپ بدرن، نه  کات له رشتی ده رپه سه
  کوردیی و کوردستانییه  و شاره ت به باره کانی خۆی سه بۆچوونه  به
 . کاری بھنن به

سی  ته ئه(رتووکی  په  ی لهی باشووری کوردستان رد، پوانه سه سه رید ئه فه .3
  وه دا زۆر بچووک کردۆته)2005- 1914رمی کوردستان  سیاسیی ھه

  من بۆ باشووری کوردستانم داناوه  ی که هڕاست  و پوانه چاو ئه له
رد و  سه سه رید ئه ی فه که رتووکه چاپدانی په له. کان نامه گه ی به گوره به
ری سای  ر یان نۆڤمبه کانی ئۆکتۆبه مانگه  له  بوایه ی منیش ده وه ئه
شیان  وه ئه  یه وانه ران، له ستی خونه رده به  وتنایه ک کاتدا بکه یه  دا له)2010(

رتووک  ردوو په ھه  ی من، چونکه وه دانی ئه چاپ نه ھۆکارک بووبت بۆ له
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کتر  هی ی وانه ڕۆکدا پچه ناوه  کی زۆر له یه م تاڕاده ت بوون، به ک بابه یه
 ! بوون

شارکی   شاری موس به ڕابردووشدائستا و   رد له سه سه رید ئه فه .4
وه خاکی باشووری کوردستان نازانت و نه  شک له به  کوردیی و به ،  زانی

سی  ته ئه(رتووکی ناوبراو  یری دوا په م سه و بۆچوونه شم بۆ ئه گه به
جوانی چاپکی   له  ن که بکه) 2005-1914رمی کوردستان  سیاسیی ھه

ھیچ  ، به ی باشووری کوردستان چاپکراوه وه ره ده  کان له خواپداوه
!  چووه دا نه-الی کوردبوون و کوردستانتیی شاری موس ک به یه شوه

ی  وه بزووتنه(رتووکی  رگانی په وه  لهو خۆی  ئهی که  وه ڕای ئه ره سه  وه ئه
مزینی  زیز شه ی دکتۆر عه)ی کوردستانل ی گه یخوازانهڕزگارتی  وایه ته نه

ت  نانه دا، ته)2006(می سای  و چاپی دووه) 1985(م سای  که چاپی یه
مزینی باسی کوردستانتیی شاری موسی  زیز شه ر شونک دکتۆر عه ھه له

کو خۆی بۆ کوردی  دا وه)1985(چاپی   رد له سه سه رید ئه کردبت، فه
  له  رکردووه ی ده)موس(دا )2006(اپی سای چ  م له ، به ریگاوه وه
ۆ  سه رید ئه ی فه و کاره ر باشتر ئه خونه ی وه بۆ ئه. یدا که رگانه وه ردی ب

کانی  و و جیاوازییه کانی ئه ستکارییه ده  به  ئاماژه  وه خواره  ئاشکرابت، له
  :   م که ردوو چاپ ده نوان ھه

  
کتیی  تی یه رکردایه ندامی سه رد، ئه سه سه ئه رید نووس فه نامهڕۆژو  ر نووسه  

ی  یخوازانهڕزگارتی  وایه ته ی نه وه بزووتنه(رتووکی  په  کهنیشتمانیی کوردستان، 
ی  تزکی زانستیانه  له  بریتییه  که،   رگاوه وه  وه بییه عاره  ی له)لی کوردستان گه

ی )لینینگراد(زانکۆی   ش به شکهپ  و )مزینی زیز شه دکتۆر عه(تۆرای ی دک بوانامه
وه ڕوسیا   .  کرا

زیز  ی دکتۆر عه که رتووکه ی چاپی کۆنی په)18(  ڕه الپه  رد، له سه سه رید ئه فه
دا، وای )لی کوردستان ی گه یخوازانهڕزگارتی  وایه ته ی نه وه بزوتنه(مزینی  شه
م  به  نده مه وه ر دهزۆ  ڕووی سامانی سروشتی و کانزاوه کوردستان له: ( رگاوه وه

  وت، که نه: ن مانه و گرنگترینیان ئه وه ته دۆزراوه ھشتا نه  و سامانه ی زۆری ئه زۆربه
سیرت، باتمان و  ، ئراق قین له  و خانه  رکوک ، که موس  تی له کی تایبه یه شوه به
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  هسوری  چوک له ره ئران و قه کرمانشان له . ی تری تورکیا ندێ ناوچه ھه
 ). یه وت، ئاسن، توتیا، قورقوشم، زیو، کرۆم و مولیبدن ھه نه  له  ھنرێ و جگه رده ده
  دا که)سامانی سروشتی و کانزایی کوردستان(تی  بابه یدا، له  که نویه  چاپه  چی له که
ئراقدا له  تی له  کی تایبه یه شوه به  وت که نه: (، نووسیوتی)25(  ڕه الپه  وته که ده

  ).  ھنرێ رده قین ده و خانه ممار زهرکوک،  کانی که ناوچه 
  تورکیاش له: ( رگاوه ی وه مشوه ی چاپی کۆن به)27(  ڕه الپه  رد، له سه سه رید ئه فه

کانی تری  شه وێ بۆ داگیرکردنی به لالی خۆی ناکه قه وڵ و ته ھه له   وه ئاستی خۆیه
ژمردرێ  کی کوردی ده یه ناوچه به   که(ی موس ت ویالیه  گوایه  کوردستان و الی وایه

  ).  ی خاکی تورکیایه کراوه شکی جیانه به)  وتی ئراقی تیایه ندی نه به و گرنگترین مه
مان  تورکیاش ھه: ( یه یه مشوه به) 31(  ڕه الپه  وته که ده  دا که نوکه  چاپه چی له  که

  تی موس به مۆ ویالیه ستانی تورکیا تا ئه ده کاربه.  یه ھه) ئرانی(ی  وه بیرکردنه
      ).   زانن ی تورکیا ده کراوه شکی جیانه به

دا   وه ره سه  لهرتووکی ناوبراو  ی په)74(  ڕه الپه  مزینی، له زیز شه دکتۆر عه
  ی که که وه ره کالکه یه  نجامه شکردنی کارو ئه ی دابه ر بناغه سه له: (نووسیوتی

کانی کوردستان  ، شاره سازییه می پیشه رھه روبومی کشتوکاڵ و به نی بهئالوگۆڕ کرد
،  ده غه قز، سابخ، بۆکان، شنۆ، نه ک کرماشان، سه سنن وه ده ره ن و په که ده  شه گه

د،  تلیس، ئامه ، وان، بهقین، موس رکوک، خانه ، سلمانی، که ولر، کۆیه ، ھهڕواندز
ر،  ی ئیبن عومه زیره ، جه ، ئورفه التیه مرگ، مه رزنجان، چۆله موش، سیرت، ئه

ی تیایدان و  یه و ناوچه ندی بازرگانی ئه به مه بن به  ده  قامشلی و زۆر شاری تر که
چ (ن  که سازی بۆ دابین ده می پیشه رھه ی خۆراک و به سته ره روبوم و که موو به ھه
و  و به)ناو وت  یھننه ده  وه ره هد ی له  وه م چ ئه رھه به  یھننه ی خۆیان ده وه ئه

  ). کوردستاندا  ندکی بازرگانی له به ند مه چه  بنه ده  و شارانه ئه  یه شوه
رد ناوی شاری  سه سه رید ئه ، فه)77(  ڕه الپه  وته که ده  دا که که نویه  چاپه  چی له که

وه و به ی قرتاندوه- موستی  یه مششکردنی کارو  ی دابه ر بناغه سه له: (نووسیو
سازی،  می پیشه رھه می کشتوکاڵ و به رھه ی به وه گۆڕینه  له  بریتیه  یدا که که نجامه ئه

،  ده غه ھاباد، بۆکان، شنۆ، نه قز، مه ، سه ک کرماشان، سنه کانی کوردستان وه شاره
کر، موش،  تلیس، دیاربه قین، وان، به رکوک، خانه ، سلمانی، که ولر، کۆیه ، ھهڕواندز
   ). ستنن ده  ره په و ن که ده  شه هھی تر گ و ، قامیشلی التیه مرگ، مه جۆله سیرت،
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رید  فه  دا که که کۆنه  ی چاپه)76- 75(کانی   ڕه الپه  مزینی، له زیز شه دکتۆر عه
کوردستانی ئراقدا   له: رچاو به  ینه خه ده  مه ئه  بۆ نموونه: (، نووسیوتی ریگاوه وه
سی دانیشتوانی  زار که ھه) 75(می  رجه سه  له  وه خزانه  زار کرکار به ھه) 25(

ھا  روه ھه. ن که رکوک کار ده کانی نزیک که و پاوگا پیترۆلیه کارگه  رکوک له شاری که
قین و  ک خانه کانی تری کوردستان وه کانی شاره پترۆلیه  ی کرکارانی پاوگه زۆربه

   .تی کرکاری کوردن کانیه وتی ئراق و لقه کۆمپانیای نه    ر به سه  موس که
کانی تری  شاره(ی  واژه سته ، ده)78(  ڕه الپه  وته که ده  دا که که نویه  چاپه  چی له که

  له  بۆ نموونه: (و نووسیوتی الداوه  وه رده سه سه رید ئه ن فه الیه ی له)ک کوردستان وه
-رکوک دانیشتوی شاری که  س که زار که ھه) 75(می  جهر سه کوردستانی ئراقدا له 

کانی نزیک شاری  و پاوگا پترۆلییه کارگه  له  وه خزانه  س به زار که ھه) 25(ن، 
کانی  زگاو پاوگا پترۆلییه ی کرکارانی ده روا زۆربه ھه. ن که دا کارده-رکوک که

کانی،  وتی ئراق و لقه پانیان نهکۆم  ر به کانی سه زگا پترۆلییه قین، موس و ده خانه
ی  نوکه  چاپه  کانی تری کوردستان له ی شاره واژه سته کوا ده). کرکاری کوردن

ر  سه  کاته واو کارده ته  ؟ که ی الداوه یه واژه سته و ده رید بۆ ئه ردا؟ فه سه سه رید ئه فه
  !  که واوی رسته مانای ته

ریددا،  رگانی فه وه  دا له که کۆنه  ی چاپه)76(  ڕه الپه  مزینی، له زیز شه دکتۆر عه  
ی گشتی سای  ستاتیکی سانه  ه کۆمه  ی له وه پی ئه به: (نووسیوتی  یه مشوه به
ی کرکارانی  کا، ژماره ریده تی ئابووری ئراق ده زاره وه  که  وه ته دا بوکراوه)1955(

  له  دا جگه)1955(سای  ر و سلمانی له ول رکوک، ھه کانی موس، که کوردییه  شاره
کرکار ) 8032(کرکار، ) 15605(  یشتۆته کان گه زگا پترۆلیه و ده کرکارانی کارگه

  ). سلمانی  له) 1774(ولر و  ھه  له) 2272(رکوک،  که  له) 3527(موس،   له
ی  واژه سته ، ده)78(  ڕه پهال  وته که ده  دا که که نویه  چاپه  رد له سه سه رید ئه چی فه که
پشت   به: ( وه دایشتۆته  یه مشوه و به الداوه) کانی کوردییه  ی کرکارانی شاره ژماره(

تی ئابووری ئراق  زاره دا وه)1955(سای  له   ی گشتی که ئاماری سانه به  ستن به
ولر و  رکوک، ھه ی کرکارانی موس، که ژماره  وێ که که رده ، ده سازیکردووه

موس :  یه شنه م چه کان به زگا پترۆلییه و ده کرکارانی کارگه  له  سلمانی بجگه
کرکار، سلمانی ) 2272(ولر  کرکار، ھه) 3527(رکوک  کرکار، که) 8032(
دیسان الدانی ). کرکار) 15605(  کاته ی ده که مه رجه سه  کرکار که) 1774(
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  وه رده سه سه رید ئه ن فه الیه له) کان کوردییه  رانی شارهی کرکا ژماره(ی  واژه سته ده
ری  بی داگیرکه تی عاره زیانی کورد و قازانجی شۆڤینییه واوی به ته به  که مانای رسته

  . گۆڕت باشووری کوردستان ده
  : کان رچاوه سه
  

لی  ی گه یخوازانهڕزگارتی  وایه ته ی نه وه مزینی، بزووتنه زیز شه دکتۆر عه .1
  کوردی، له  به  وه کردوویه بییه عاره  رد له  سه سه رید ئه وردستان، فهک

، باشووری کوردستان، سای  چاپکراوه) زۆ ھید ئیبراھیم عه شه(ی  چاپخانه
1985.  

رید  یی نیشتمانیی کوردستان، فهڕزگاری  وه مزینی، جوالنه زیز شه دکتۆر عه .2
ی  وه ری لکۆینه نته کوردی، سه  به  وه کردوویه بییه عاره  رد له  سه سه ئه

باشووری کوردستان  -م، سلمانی  ستراتیجیی کوردستان، چاپی چواره
2006 . 

  


