
  .تی کوردستان بووندا  وایه ی مافی مرۆڤ و ره  چوارچوه رکوک له مافی که
  

   سالح کازیوه
  م آه شی یه به

  
موو  ههکی سروشتی  یه  شوه  به  پویسته  کهت سه خهندی و تمه  تایبه  کۆمه بریت له ماف  

تی ژیانیکی سروشتی تدا  یهوا ماکانی ژیان و ره ی پ بکات و بنه ه نی بت ،کار و مامه مرۆڤک خاوه
  . ر بوونی   به سته ک  بۆ دههیو توندوو تیژ وه ر پارانه  هه سایی و دوور لهئــای   شیوه  بکات به سته جه به

  :وه شه  دوو به بت به ک ده یه وه ته موو مرۆڤ و ووت و نه جۆری مافیش بۆ هه
 کان  تاییه ره  سه مافه -١
 .کانی دی کان یان مافه تیه  تایبه مافه -٢
ر و  و پوه ی ئه وه کو ئه کان وه نیه مه  زه ره ر پوه  سه خاته  ده ش متمانه یه و دوو هاوکشه رازووی ئه ته

   : وانه ردا له ر س فاکته  سه کات به ش ده  دابه مافانه
  .نی  ده مافی سیاسی و مه-ا
 .تی و رۆشنبیری  یه مافی کومه-ب
 .کان   گشتیه  مافه-ج
ی ووتی خۆیدا  واره و قه  چوارچیوه  له ت مافی خۆیانه سه کو تاک و کۆو ده ک وه یه وه ته  نهموو هه

و  تا ئه ی بکات هه ی جوگرافیای ووتی خۆشی داوای زۆرینه وه ره  ده میان بکات ، له رجه داوای سه
ی  و مافانه موو ئه ی ههن  خاوه بت به گریت و پاشان ده رده ی هاوتی بوون وه زنامه گه ی ره کاته

  وایه موو مرۆڤک  ره کانی جیھان و هه م ناوچه رجه ش فج سه مه ئه...تی یه هاوتی ناتیڤ هه
   .   بت  رکوک و کورد نه که

زان و  ستی ناحه  ده  به میشه  هه  که شی کورده ی له  برینداره ندامه و ئه ئهرکوک  که  
دانی ب ئازار  ناسه  ساریژ بوون هه  به رگیز ریگه و و هه ندراوه هلک کانی هه رانی کورد برینه داگیرکه

  . دراوه نه
 و  وهبو ر نه ده کانی به سه تی  هیزی چاو چه هامه  نه رگیز له  هه  که یه  زرینه و خاکه ئه  

  . هکان بوو که  دوای یه ک له  یه تهیی مشت و مری ئیمپریالیس  مایه همیش هه
   م چونکه که رکوک ده  جوگرافیا و مژووی که کی کورت به یه نھا ئاماژه ا تهد م نووسینه   له 

  ندین   و چه ر الی مرۆڤی کورد زۆر ئاشکرایه ردوو فاکته و  هه یه وه بوونه نھا دووباره باسکردنی ته
  . ندواو یه له سه و مه له  وه گه  به  و به ووردی  زۆر به   رچاوه سه
  

  . اجوگرافیکو  رکووک وه  کهتی نداریه  خاوهمافی



  ی کورد چونکه وه ته  بۆ نه وه رته گه رکوک ده تی که نداریه  مافی خاوه  که دا نیه وه گومان له 
 ،  ویشی شارکی کوردیه  ئه تی شاری موس که کم باشوری رۆژهه١٦٠رمی کوردستان و   هه ته وتوه که

یمانی   پی په به" ی  و کاته  ئه ندراوه  کورد سه زکان له زلھ  زۆری ووته رکوک به ندارتی که خاوه
 ی مارسی ١٧  نراڵ مارشاڵ له تی جه رۆکایه  سه ریتانی به  سوپای به١٩١٨ری    ی ئوکتۆبه)مۆدروس (

  وه رته مان سادا بگه ری هه  مانگی ئوکتۆبه ی له وه ی داگیرکردو دوای وازی لھنا بۆ ئه و شاره  ئه١٩١٨
  . ١"گیرکردنی بۆ دا

 خواستی   به ویوه   له رکوک بووه وتی که امانی نه س م پاش دنیا بوون له دووهی  وه گرتنه 
 ئاسانی  ی به وه  ،بۆ ئه وه گرته هرد  کورد وه رتی له مافی موکدا  پترۆلیه و سامانه کۆنترۆکردنی ئه
ی پالن بۆ   پی ستراتیژی سیاسیانه بت ، بهبن  وو یه خشه  نهو  ئه ک که یه  شوه وت و به ژر چنگ بکه

وڵ   هه میشه هلکی و کۆماری ه تا عراقی  مه کان  هه می  عوسمانیه رده  سه  و له تاوه ره  سه  له دانراوه
 ج  رکوکدا نیشته  که کان له  جیاوازه مه رده ندی قۆناغ و سه وه رژه  پی به کان به یاوازهج  وه ته  نه دراوه
یه وه ته ت  ،نهبکر  زگاکانی که  دام و دهایه  بهو  ،مافی پۆست و نرخ  ست کراوه دهک با  رکوکی پ
ر   سه ش کرد به رکوکیان دابه تی که نداریه  خاوه وه ییه وه ته  مافی تاک نه   له و ستراتیژه  ،به خشراوه به

.وت  رکه یان بهشی شر ب و تورک به ره ش عه وانه ییدا ، له وه ته  نه مافی فره  
.رکوکدا  که جگیرکردنی تورکمان له                        

ی  وه  پاش ئه ستانه تدارانی ئه سه کان و ده ویه فه  سه ن که خه ده ر مان بۆ ده وه کان ئه رچاوه سه
کی بازرگانی  هر کو هکی سه تا وه ره  کرد سه یه و ناوچه  نرخی ئه رکیان به کوردستانیان داگیر کرد و ده

 پترۆلی  کو شارکی فره  ، دوایش وه وه  ئرانه  به وه ستته به نازۆل ده  و ئه ستانه  ئه  که وه و گواستنه
کان  وه تورکه تاشه ره  سه ر له  قوربانی داگیرکاران ، هه کانی دی زیاتر بوو به  شاره  له و شاره  ئه بۆیه

نارد بۆ زانکۆ  کانی خۆیان ده ش مناه سته به و مه ، بۆ ئهبوو  نیان هه پالنی ستراتیژی درژ خایه
دا  مه رده و سه  کاتکدا له  له مه کرد ئه واو ده کانی خوندنیان ته وی رۆناغه کانی تورکیا  له رزه به

و   که واری ناوچه  خونده که  یه بوون به  تورکمان ده یه و شوه م بوو ، به  زۆر که وار و قوتانخانه خۆنه
،  وه رانه گه مالیستی ده امیاری فکری شۆڤنی کهڕاسی ئابووری و ی و رۆشنبیری س  بروانامه  به و الوه له
دا  و شاره تیان له سته و آات و هی بازرگانی و ده آانی ئه رزه  به ی پۆسته زۆربه کان ت سونیه  تایبه به
  تی خۆیان دان آه  کردنی سیاسه هاوکاری پراآتیزه   بوو که  گرنگانه و خاله کک له ش یه وه ئه. رگرت وه

آانی  وه ته آان و نه نه موو الیه رك و مافی هه  ئه تكی گشتگیر آه ك سیاسه مالیستی بوو نه تی آه سیاسه
و  تی ئه سته كو ده  به ر مافی مرۆڤی آوردیان پشل آردووه ك هه دا نه ، لره بكرت سته رجه تدا به
   . ك پشل آردووه یه بشیان تا ڕاده ره و عه ندێ جار مافی تورآمانی شیعه ی داون هه گهیان ڕ آاته

  
  ب ره ج آردنی عه نیشته

 کانی  دکتاتۆرهرآردنی تای ده ره سه  لهآان  آوردیه عریب بۆ ناوچه ستی ته ده   
ڵ    آو آۆمه ی آورد وه وه ته آو تاك ، نه ستی یاسایی آورد  وه بوونی آه  ههترسی  مه  به  عراق بووه

   له ج آردنی بگانه یی و ڕاگوزان و نیشته وه ته ری نه روه ناوبردنی سه تی له ،پراآتیك آردنی سیاسه



  آان به پشتر تورآمانه ی آه و پۆستانه ئه. لبژردرا ركی گرنگ هه  فاآته آاندا به آوردیه ناوچه
ی   و آاته  ئه  وه١٩٦٩ سای  یان هنا بوو لهست ده آانی تورآیا به مالیسته پاپشتی آه

ی   آوڕۆژنه  بوو به و  پۆسته رآوك ئتر ئه رۆآی آه  سه ب آرا به ره ز عه گه ڕه  به)لتیكریتی رئه زهه مه(
ج آردنی  تی نیشته  سیاسه ، دوایی به وه رگرتنی پۆسته  وهی  ڕگه  تاك و له تا به ره ب سه ره آشانی عه

 وت ب آه ره ر عه  به میشه  هه و پۆسته وه ئه و مژووه و ئیتر له آه ب آردنی ناوچه ره  عه ۆ بهب ب ره عه
  .الدی گراو و کوردیش قوربانی  رۆلی جه میشه بیش هه ره عه..
 

الد و قوڕبانی ی جه  پرۆسه تی دان به وایه ڕه  
تی موس    ویالیه مكدا به رده  سه  له رآووك و شاری موس  آه ی دانیشتووانی شاری آه زۆرینهآو  وهآورد 

آانی  موو شاره  هه له. آرت ل ده گه ی له ه آو دوو شاری جیاواز مامه وساو ئستاش وه م ئه  به ناوبراوه
ر چاوچیسی   به وتۆته آانی تری آوردستانیش زیاتر مافی آه م پارچه رجه سه   لهت  نانه تر و ته
ت  سروهو  ئههۆی  ویش به ، ئه ی دراوسشرانزۆرداناوخۆ و  رانی ها داگیرآه روه آان هه  زلھزه ره داگیرآه

ردوو شاری  هها می داگیرآردنی بیتانیاد رده سه  له  آه. یه دا هه یه و ناوچه ی له هو سامانی پترۆلی
ئامانج و  ی آۆچكه  س  ببوون بهنشیندا ب ره ی عه سره ل شاری به گه رآووك و موسی آوردستانی  له آه

و      ئه.ت بیتانیاو تورآیا  تایبه ران به آانی نوان داگیرآه جۆره  جۆربه یمانه ناآۆآی و په
آان   مافه یه  رژمری وسه ی ئه  پ رژمری بكرت و به  سه  آهبیتانیا آرد  ش تورآیا داوای له مانه رده سه
و  ی ئه وه  بیانووی ئه  به وه ت آرده ی ره وه تانیا ئهم بی ش بكرت به ر تورآیا و بیتانیا دا دابه سه به
  آان بۆیه  ناوچه ك له یه ك ناوچه  نه یه  هه ردوو الوه  هی سنووری نوان هه ندی به یوه  په یه له سه مه
م  ، بهخشی به ی تورآیا نه آه  پشنیازه ج آردنی به به  مافی ج  بۆیه وه ت آرده ی ڕه و پشنیازه ئه
آراوی خۆیان  آی ئاماركی ئاماركی درووست ندی یه وه رژه به ری چاو له آو دوو داگیرآه ر دوو الیان وه هه

و  ی ئه خشه دا نه و لره ه  نفوزئ زۆرترمن  وی دی بسه یان بۆ ئه آه ر یه ی هه وه  ڕوو بۆ ئه خسته
: ڕوو ینه خه یا و عراق ده  بیتانیا و تورآوتكاری آورد زه  ر س ال ماف  هه ی آه ئاماره  

 
٢خشه نه  

کان ی عراقیه کان          ژماره ریتانیه ی به کان           ژماره  ی تورکیه ژماره        
           سای١٩٢٣                 سای١٩٢١                     سای١٩٢١       

 کورد                            ٢٦٤٨٣٠               ٤٢٤٧٢٠                    ٤٩٤٠٠٧
 عه ره ب                           ٤٣٢١٠                ١٨٥٧٦٣                   ١٦٦٩٤١

 تورك                           ١٤٦٩٦٠               ٦٥٨٩٣                   ٣٨٦٥٢        
یه هودی                          ٣١٠٠٠                ٦٢٢٥٥                    ٦١٣٣٦                       

 یه زیدی                           ١٨٠٠٠              ٣٠٠٠٠                     ٢٦١٥٧        
 آۆچبه ر                          ١٧٠٠٠٠               ٠٠٠٠                     ٠٠٠٠ 

                                                                         
 آۆی گشتی                      ٦٧٣٩٠٠            ٧٨٥٤٦٨                    ٨٠١٠٧٠   



 
                                                              

ی ری آورد مافی آوردبوون وسنه ر س چه  هه وت آه آه رده ین بۆمان ده  بكه یه  خشه و نه یری ئه ر سه گه ئه
د   آورد ناوزه  به آانیان پشل آردووه ها ئزدیه روه یان آورد بوون ههكی زۆر آۆمه   آه آه جووله
ئاماری   متر له آی آه یه  ژماره خۆی داوه  بهیان مافی آه ر یه آی دی هه  الیه ها له روه هه. آراون نه

خۆی  آاندا به ی ئاماره  ژماره ڕۆیی له تی زده وایه ڕهتورآیا . ڕوو دا بخاته آه  ناوچه ی آورد له قینه ڕاسته
متر   آه ردوو الشیان ئاماری آوردی به  هه  له  وه  بیتانیاو عراق پتر داناوه  و ئاماری خۆی له داوه
آراون و مافی   آورد ناونووس نه وانیش به  ئه یه ی تری آوردی هه  زۆر تایفه  آاتكدا آه  له مه  ئه داناوه
آی  یه  آتبی خوسه آی له مین زه آو مامۆستا محمد ئه ش وه  وانه له.  دراوه نه یان پ تی وایه ته نه

  لیوای موس دا ر له زیدی  هه ی یه  تایفه  له بجگه(  ' ی پكردووه تاریخی آورد و آوردستاندا ئاماژه
ت و  ی عوسبه دقیقاتی لیژنه تهش آوردن و  مانه  ئه  آه یه یش هه)باجۆران و شاباك . فارلی (ی  تایفه
و  ه ڵ و پكه آی تكه یان تۆزێ آوردیه آه  زمانه آاو ئه تا تایید ئه مجی هه میش ئه لئومه

ت   تایبه كی آورد به  خه  به ترین مافه  تایی ره دانی سه نیا نه ك ته  نه مه ئه)...  یه  جویئیعتیقادیان
ت  داوه بوون و دانپنانی نه كوو مافی هه  به رآووآه و گوڕینی دیموگرافیای آه یه و ناوچه كی ئه خه
تی  سایه ن بۆ آهه ری ده  ده وه یه آی یاسایی یه تی سایه  آه  له ش یه وه ندنه و شوناس لسه به. آو مرۆڤ وه
  یه و شوه به . تی یه آه ره  داگیرآه آات آه  جگیریان ده و ووته آانی یاسای ئه ساته راوزی آاره  په له

ت   وه ری ده روه ك سه یی نه وه ته ری  به روه  سه خاته  ده  متمانه تی یاسایی آه سایه  ژرخانی آه
م  آه ش یه وه نووس، به نسیپی دیاری آردنی چاره هۆی پره  بت به ش ده و ژرخانه ڕوخن ، ئه ده
. ستی پكرد  ده وه تی یاسایی سایه ی آه وه سینه  ی آورد له وه ته ی نه وه ران بۆ سینه نگاوی داگیرآه هه
ی  نهوا ش پچه مه ئه. آانی دی نگاوه یی هه وه ته ری نه روه  بۆ درووست بوونی سه مایه  بنه ی آه ره و فاآته ئه
 بیاری ١٩٤١ری   دیسامبه١٥    آه دوونی مافی مرۆڤهر  ی جاڕی گه )٢٨ ،٤ ،٣ ،٢، ١٥(آانی   نده به
. ر دراوه سه له  
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