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  ی جیاجیادا نامه گه ندین به چه  شاری موس له تیکوردستان
   کان هکوردیی  نامه گه به

 )5-5 (م  هپنجشی  به

ی  رچاوه سه) 311(و  یه نامه گه به) 511(ن یا  ژمارهکان کوردییه  نامه گه به
نووس،  ، رۆژنامه ، جوگرافیناسڕیده  گه، مژوونووس موو  هه.  کارهاتووه بۆ به
  وه مه الی که  یان بهواوی شاری موس کان ته   کوردییه و پۆلیتیکه ر، پارت نووسه
 خاکی به وسپی م  چه سته  ده کاته  ده  که تی رووباری دیجله ناری خۆرهه که
تی موس   ویالیه شیانه هه. زانن دهباشووری کوردستان  شک له و بهکورد
ستی  به مه  به.اتب شکی کوردستان ناوده به  بهتکی کوردی یان  ویالیه به

 : ڕوو ینه خه ک ده یه نامه گه ند به کانیان چه ڕووی بۆچوونه خستنه
 

رتووکی  ی په)32-31(ڕه  کتیی نیشتمانیی کوردستان، له الپه  گشتی یهو سکرتری رۆک کۆماری ئراق الل، سه مام جه
ی  شهوبینین و  بۆ مژوو، ده وه ڕینه ر بگه گه ئه: (دا نووسیوتی)اغد دیموقراطي وحرمان الشعب حتی من حق الحلم؟(

و  م ئه می دابابوو، بهند شونکی دیاریکراوی وتانی ئیسال چه ر  سه می به جه بی، یان ئراقی عه ره ئراقی عا
رگیز   هه کی سنووردار که یه کی جوگرافی بۆ ناوچه یه ک زاراوه کو وه وت، به که رنه ک وت یان بوون ده  وه یه زاراوه

  که  راستییه وه کو ئه  بین، به وه  ئه  نین که نیا ئمه ته. ڕی په ده ، تنه) عانه–تکریت(هی  سنووری باکووری له 
بی  ره ها ئراقی عا روه هه. ، نکۆی لناکات ریتانیایه نگری به  الیه ی کهت وه دهی نو وه ینهتۆژت، کۆمیسیۆنی  نانه ته
و، سنووری ئراقی   تیایدا ژیاوه زار ساه زاران هه لی کورد هه  گه  که گرتۆته خۆ، رگیز باشووری کوردستانی نه هه
  ). کردووه ڕی نه تپه)  نهعا-تکریت(هی  رگیز له بیش هه عاره
باوی باشووری  کی دانه یه پارچهک  کو پارزگایه وه واوی ته  موس بهشاریالل،  کانی مام جه ی بۆچوونه گوره به

    له بووه شک نه کات که باشووری کوردستان به مان بۆ ده وه ی ناوبراو باسی ئه رکرده ک سه الیه له  چونکه،  کوردستانه
و   تکریت رگیز له  هه وه الی باکووره  سنووری ئراق له کات که مان بۆ ده وه  باسی ئه وه کی تریشه الیه بی، له هئراقی عار

  وته که کم ده) 430 ( ش )عانه(و، شاری   باشووری شاری موس وته که کم ده) 150 ( ، شاری تکریت ڕیوه په  تنه عانه
دان  سه  به هشارو  ئه  ، چونکه بییه ی سنووری ئراقی عاره وه ره ده شاری موس له  واته باشووری خۆرئاوای شاری موس، که

         . کۆتایی پدت وه الی باکووره بی له  سنووری ئراقی عاره ی که و شارانه  باکووری ئه وته که  دهتر یلۆمهک
  

کانی  شۆڕشه(رتووکی  ی په)14-13(کانی  ڕه پهجادی، له ال دین سه الئه ناوبانگی کورد، مامۆستا عه مامۆستاو زانای به
کانی  ڕه  الپه و، له)بی کورد ده مژووی ئه(رتووکی  ی په)53-52(کانی  ڕه  الپه و، له)کورد وه کوردو کۆماری عراق

  : ی داگیرکردوه م شونانه تکای وتی کوردستان ئه: (دا نووسیوتی)ڕینی کورد مژووی راپه(رتووکی  ی په)10-11(
و  نگان و زه دان مه و هه م جه کا بۆ ئراقی عه ست پ ئه  ده وه خوزستانه  له ، واته وه  ئرانه دا به  پاڵ ئه وه ته ڕۆژهه له
  دا به و پاڵ ئه و سیواس نه  ئایه گاته  ئه ڕۆژئاواوه له. وقاسی باشوور  قه له) ئاراس( رووباری  گاته ورز تا ئه ته
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   هکه  ریزه وه و باشووره ت باشووری رۆژهه له). الزستان(و پارزگای  وقاس  قه گاته  ئه وه کوورهبا له.  وه نادۆه ئه
 سنووری  چته  بۆ گردداغ تا ئه ووه و له شتی شام ده نگال له و بۆ کوی شه مرین  کوی حه گاته  دت ئه وه خوزستانه له
  .  رونه نده سکه ئه
  :  وره شی گه س به ب به  باسکرا ئه  جۆرهم  به ی که م کوردستانه ئه

  . و بچوکه وره و لوڕستانی گه )سنه( ئازربایجانی رۆژئاواو وتی  ت که کوردستانی رۆژهه -1
  و ناوچه وتی سیواس ش له رزوڕۆم، به تلیس، ئه کر، وان، به رپوت، دیاربه  وتی خه کوردستانی باکوور که -2

 . وه وقاسی باشووره قه باغ له ره  قه هان، وه رده و ئه وتی قارس کان له شاخاوییه
 .دره و به لی نده و مه قی  خانه م الوه ولر، موس، له رکوک، هه یمانی، که  وتی سوله کوردستانی باشوور که -3

وردستان شارکی باشووری ک  شاری موس به زۆر راشکاوانهک  الیه لهجادی،  ددین سه الئه مر مامۆستا عه مامۆستای نه
  کوه یھنت به خوزستان ده وه له باشووره و له کات  باسی سنووری کوردستان ده  کاتک که وه کی تریشه الیه له،  نت داده

جادی   مامۆستا سه ی که و کوردستانه  ناو سنووری ئه وته که  موس ده وه نگال، ئه  راست بۆ کوی شه وه وشه سوورو له
   .ی بۆ کشاوین خشه نه
  

  بوو تا ئسته ده  نه ئایه: (دا نووسیوتی))6 ( م ژماره رهه کۆبه(رتووکی  ی په)232 ( ڕه  الپه ز، له به مال نه دکتۆر جه
یی بۆ کۆمارکی  ستوورکی بنچینه  ده  که  ببوایه بژاردنکی نووه ڕی هه له) رعی شه(تیداری  وایه مانکی ره رله کورد په
و جوگرافیایی  ی مژوویی قینه پی راسته ستنیشان بکا به واوی ده ته ووری باشووری کوردستان بهو سن رای دابن فیده

و  دیاله(ردوو ستانی کۆنی  ی خاکی هه و زۆربه ولرو سلمانی و هه رکوک و که کانی موس  ستانه باشووری کوردستان، که
  ). وه گرته کووت ده

شارکی   به و شاره و ئه وه کاته ر کوردستانتی شاری موس ده سه خت له ز جه به هنمال  جه دکتۆر   که م نییه که ی یهجار
،  رکوک ، که کانی موس  شاره کات ستنیشان ده وری کوردستان ده سنووری باشو ، کاتک که  بات و کوردستانی ناوده کوردی
کو  کرت وه دهش  مه ئه.  نت  کوردستان داده به )و کووت دیاله(ردوو ستانی کۆنی  ی خاکی هه و زۆربه ولر، سلمانی هه
   . ند بکرت ناوزه یه و شاره کی تری کوردستانی بوونی ئه یه گه به
  

تای  ره سه: (ت دهدا )جوگرافیای دانیشتوانی کوردستان( رتووکی ی په)28 ( ڕه  الپه فور، له بدو غه دکتۆر عه
ند شارک  چه.  وه ڕته گه ز ده.می پ رخی سیه تای چه ره و سه م رخی چواره هکوردستاندا بۆ کۆتایی چ یدابوونی شار له په
و )بخا ره ئه(رکوک  و که) وا ینه نه(ولرو موس  کانی هه ک شاره  وه وه ڕته گه  ده یه م ماوه یان بۆ پش ئه که  مژوه بت که نه

  ).هی تریش
تای  ره باسی سه فور که  بدو غه  جوگرافیناس دکتۆر عه ، چونکه ه-ی شاری موستکی تری کوردستان یه گه ش به وه ئه
اری کو ش وه) بخا ره ئه(رکوک  و که)وا ینه نه(ولر، موس  کانی هه کات، ناوی شاره  کوردستاندا ده یدابوونی شار له په

  . کات ند ده ستانی ناوزهشارکی کورد  جوگرافیناسی ناوبراو شاری موس به واته ، کهبات و کوردستانی ناوده کوردی
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مژوی  ک له یه ڕه ند الپه چه(رتووکی  ی په)187(ڕه  ، له الپه رپرسی کۆمپانیای ووشه فا، به شروان مسته و نه
یی پارتی دیموکراتی کورد  وه ته یمانی نه باسی په دا، له)وانی نھنی  ڕۆژنامه1958-1938ی کوردی  وانی ڕۆژنامه

خای  له: (، نووسیویه)1948وعي العراقي السري، بغداد، خاصة بالحزب الشیة سریة وعموس ( ستنی به پشت به به
کۆشین  ی تر تئه ڕگه و به باتی رامیاری ی خه ڕگه  به-1: یی پارتی دیموکراتی کورد هاتووه وه ته یمانی نه می په که یه

رکوک،  ولر، که هئراقدا که پکدێ له لیواکانی موس، ه تی کوردستانی فیدرای دیموکراتی له وه بۆ پکھنانی ده
نگدانی  ده وخۆ به استهروه  لی کورده ن گه الیه ن که له ر دایئه زرنه نکی دامه نجومه ی ئه که ستووره و ده قین سلمانی، خانه

  ).بژردرێ لئه نھنی هه
رتی دیموکراتی  پا  دواتر کرا به کانی پارتی دیموکراتی کورد که کات، بۆچوونه فا باسی ده وشروان مسته ی نه وه ئه

- تی فیدڕای کوردستان وه زراندنی ده  داوای دامه وه ه)1948(سای  ر له وان هه ک که ئه الیه خات، له رده کوردستان ده
   فیدڕاییه ته وه و ده و سایدا سنووری ئه ر له هه) کوردستان( پارتی دیموکراتی کورد  وه کی تریشه الیه ، له یان کردووه
شدا  و ساه له.  دیاریکردووه) قین زای خانه و قه رکوک، سلمانی ولر، که موس، هه(پارزگاکانی  یان به کوردستانییه

زاکانی  قه دا پارزگای دهۆک له)27.5.1969 ( و دواتر له  بووهشاری موس   ربه ی سهک زایه هشتا پارزگای دهۆک قه
پارتی دیموکراتی کورد   ی که  کوردستانییه تی فیدڕاییه هو  دهو ئه. زرا دامه) و ئاکرێ دهۆک، زاخۆ، ئامدی(
   .    ه-و کوردبوونی شاری موس کی تری کوردستانی بوون یه گه کات، به داوای ده) کوردستان(
  

  هکی پشه(ژر ناونیشانی  دا، له )فنامه ره شه(ی )75-74(کانی  ڕه  الپه ونی، له لی عه د عه مه ی کورد، محه وره زانای گه
ی کورد،  رزه و زانا به ، ئه) وه ی چاپی میسره که  فارسیه فنامه ره ر شه سه و زنۆف به ونی لی عه د عه مه ی محه که بیه عاره
ر  رچی کورد بۆ ئیسالمی کردو هه دا هه میه رخه مته و که ی ئه سۆنگه له: (دا نووسیوتی-باسی کوردستانتی شاری موس له

  ی شاره زۆربه وانی کوردیش له و ره و زمانی شیرین وه ش چونه بیر کوردو بگانه برد له  گومانی دهمژوودا کی له شانازیه
جۆرک  یان به و زمانی بگانه فتی ناوه نه و که کزیه ی له و ماردین رو  کر، سنه موس، دیاربه: ک کانی کوردستان وه وره گه

.  ماوه  نه وه ر کوردستانه سه  فیان به و شارانه زان ئه ریان لبدا وائه سهزاو ناوشیار  شاره ر ربوارکی نه گه  ئه تخزاوه
م  به..  ی پاکه و روشونیان کوردانه و زمان  خون ورانه  گه و شاره زۆری دانیشتوانی ئه ره ی هه  زۆربه شا که وه ڵ ئه گه ده

  ..).یان لدابپۆش که و فارسی زمانه و تورکی بی  زمانی عاره خته  وه وای لھاتوه
کی  یه و پارچه ، شاری موس شارکی کوردیونی لی عه د عه مه ی کورد محه وره زانای گهکانی  ی بۆچوونه گوره به

ران  زابوونی زمانی داگیرکه کات له کانی خۆی ده ترسییه  باسی مه کاتک که مژوونووسی ناوبراو  ، چونکه کوردستانه
و   ئه بات که کانی کوردستان ناوده وره شاره گه کک له کو یه یش وه-دستانداو، ناوی شاری موسکانی کور وره  گه شاره له
    .  ره سه ی له ترسییه مه
  

شکردنی  ی دابه ر بناغه سه له: (دا نووسیوتی وه ره سه رتووکی ناوبراو له ی په)74 ( ڕه  الپه مزینی، له زیز شه دکتۆر عه
کانی کوردستان  ، شاره سازییه می پیشه رهه و به روبومی کشتوکاڵ  ئالوگۆڕ کردنی به ی که که وه هر کالکه  یه نجامه کارو ئه

، سلمانی،  ولر، کۆیه واندوز، هه ، ڕه ده غه قز، سابخ، بۆکان، شنۆ، نه ک کرماشان، سه سنن وه ده ره و په ن که  ده شه گه
ی  زیره ، جه ، ئورفه التیه مرگ، مه رزنجان، چۆله  موش، سیرت، ئهد، تلیس، ئامه قین، موس، وان، به رکوک، خانه که
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و  روبوم موو به و هه ی تیایدان یه و ناوچه ندی بازرگانی ئه به مه بن به  ده و زۆر شاری تر که ر، قامشلی ئیبن عومه
  وه ره ده ی له وه م چ ئه رهه  به هیھنن ی خۆیان ده وه چ ئه(ن  که سازی بۆ دابین ده می پیشه رهه و به ی خۆراک سته ره که
  ). کوردستاندا ندکی بازرگانی له به ند مه  چه بنه  ده و شارانه  ئه یه و شوه و به) ناو وت یھننه ده

  مه رهه ندنی به سه ره  باسی په کاتک که بات، له کو شارکی کوردستانی ناوده مزینی، شاری موس وه زیز شه دکتۆر عه
  شک له  به و به  کوردیشارکی به  و شاره  ئهمزینی  دکتۆر شه واته کهکات،  کانی کوردستان ده سازییه و پیشه کشتوکای
    .تزان ده کوردستان

  
یلولی سای  ی ئه)9 ( الوژ، ژماره ی گۆڤاری گه)26-23 ( کانی ڕه  الپه تو، له فا شخ نعمه مستهمژوونووس 

  ڕه الپه ، له وه دا بوکردۆته)جوگرافیای کوردستانی عراق(ژر ناوی  یدا له که تارهی و)12(شی  به دا، له)1943(
  : یه م دوو هۆیه ر ئه به ش له مه ب، ئه م ئه  کوردستانی ئراقدا زۆر که ندێ ساڵ باران له هه: (دا نووسیوتی)26(

  . ریاوه ده دووری کوردستان له -1
 . وه تانهبس ره کانی عا و بیابانه چۆل نزیکی له -2
) 50(ولر  تر، هه سانتیمه) 62(سلمانی :  یه م جۆره  کوردستانی ئراقدا به ندی بارانبارینیش له ی ناوه راده

ندی  ی ناوه باراندا راده ندێ سای به هه م له تر، به سانتیمه) 30(رکوک  تر، که سانتیمه) 40(تر، موس  سانتیمه
  ).تر سانتیمه) 100 ( گاته کاندا ئه هرز  به ی شاخه ناوچه باران بارین له

شارکی   شاری موس به  که یه وه ویش ئه وت ئه که رده مان بۆ ده)تو فا شخ نعمه مسته( کانی  بۆچوونهدا وه ره سه له
ی -موس کوردستاندا، شاری  ی باران بارین له ادهر باسی  و له  ئه چونکه، نت داده) باشووری کوردستان(کوردستانی ئراق 

 شارکی  و شاره  ئه  ناوبراو پی وایه واته ، که  ناوبردووه)باشووری کوردستان(  کوردستانی ئراقکو شارکی وه
     . و کوردییه کوردستانی

  
  
  

  : انــــــــــــــــــــــــــــــــک رچاوه سه
  
ورات االتحاد الوطني الکوردستاني، جالل طالباني، اغد دیموقراطي وحرمان الشعب حتی من حق الحلم؟، من منش -1

  .1989-الثقافي-رکی نوێ  ئه-مرکز
  
    .1959-غدا عاریف، به ی مه کانی کوردو کوردو کۆماری عراق، چاپخانه جادی، شۆڕشه دین سه الئه عه -2
  
 –شت  دهر ی زانیاری، سه رتوکخانه  په–عاریف  ی مه بی کورد، چاپخانه ده جادی، مژووی ئه دین سه الئه عه -3
   .تاوی ی هه1361 –ز 1982ۆژئاوای کوردستان ر
  .1996 - شاری کورد -ی ئران م، چاپخانه ڕینی کورد، چاپی دووه جادی، مژووی راپه دین سه الئه عه -4
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  .  2006 سلمانی –، کوردستان )6 ( م ژماره رهه ز، کۆبه به مال نه دکتۆر جه -5
  
  .1994ی ئاپک، ستۆکھۆم،  ای دانیشتوانی کوردستان، چاپخانهفور، جوگرافی بدو غه دکتۆر عه -6
  
وانیی   ڕۆژنامه1958-1938ی کوردی  وانی مژووی ڕۆژنامه ک له یه ڕه ند الپه مین، چه فا ئه وشیروان مسته نه -7

  .2004م، سلمانی  که شی یه به-م رگی سیه به-نھنی
  
چاپی  کوردی، کۆڕی زانیاری کورد له  به ژار کردویه ، هه فنامه ره سی، شهدلی فخانی به ره شهونی،  لی عه د عه مه محه -8

   .1973-ف جه نه-ی نعمان ، چاپخانه داوه
  
رید   فه وه بییه ره عه رگانی له لی کوردستان، وه ی گه تی ڕزگاریخوازانه وایه ته ی نه وه مزینی، بزوتنه زیز شه دکتۆر عه -9
  . 1985زۆ  د ئیبراهیم عههی ی شه رد، چاپخانه سه سه ئه
  

جادی  ددین سه الئه ، عه ی کوردییه و ڕۆشنبیری مانگانه بی ده الوژ، گۆڤارکی ئه گهگۆڤاری تو،  فا شخ نعمه مسته -10
   .1943یلولی سای  م، ئه ی سای چواره)9 ( کرد، ژماره ریده ده


