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 :الملخص

ئل اإلعالم ن نقول وساكننا أوسائل اإلعالم لها تأثير كبير على العديد من جوانب المجتمع والحياة اليومية للناس، من هذا المنظور يم

الدراسة مقسمة إلى  هذه .اإلعالم كظاهرة اجتماعيةوسيلة أساسية لالتصال بين الناس، وبهذه الطريقة يمكننا التعامل مع وسائل 

 ، واألهدافلدراسةابعض األجزاء، ويناقش الجزء األول منهجية وأساليب الدراسة، والتي تشمل، المنهجية، مشكلة البحث، أهمية 

فة الكردية لصحاوسيركز الجزء الثاني من الدراسة على تاريخ ا.الرئيسية للدراسة، وتحديد المفهوم الرئيسي والمصطلحات

راسة، ستركز الدراسة وفي الجزء الثالث من الد.والمرتبط بمفهوم القومية الكردية، وتأثير الصحيفة على هذا الجانب من المجتمع

فة في نشر الصحي على بدء الصحيفة الكردية، وتأثير وسائل اإلعالم على النشر على الوعي القومي. كما سيركز البحث على دور

 يسيين.ختتام الرئج واالمقة عن الثقافة والقومية والتراث في المجتمع الكردي. وفي نهاية هذه الدراسة، سأقدم النتائمعلومات متع

 

 پوختە:

نگی و ە و گرئەم توێژينەوەيە لەچەندبەشێک پێکدێت، بەشی يەکەم ڕێبازی توێژينەوەکەيە کە پێکدێت لە کێشەی توێژينەوەک

لەبەشی  تە ڕوو.زاراوەکان کە )راگەياندن، هۆشياريی، ناسيۆناليزمی کوردی( تاڕادەيەک خراوائامانج و دياريکردنی چەمک و 

بەشی مە، لەدووەمدا باس لەسەرەتاکانی مێژووی ڕۆژنامەگەری کوردی کراوە لەگەڵ مێژووی ناسيۆناليزم و کاريگەری رۆژنا

ەوەی اڵوکردنباڵوبوونەوەی هۆشياريی نەتەوەيی و بسێيەمدا باسکردنی سەرەتاکانی ڕۆژنامەی کوردستان و کاريگەری لەسەر 

 مێژوو کلتووری نەتەوەيی کورد، لەدواجاريش ئەنجامەکان بەچەند خاڵێک خراوەتە ڕوو.

 

Abstract: 

The media have great influence on many aspects of the community and everyday life of people, in 

this perspective we can say media is an essential means for communication between the people, in 

this way we can deal in with the media as social phenomenon. This study divided into some parts, 

first part discusses the methodology and methods of the study, which includes, methodology 

research problem, important of the study, the key aims of the study, determine the key concept and 

terms. The second part of the study will focus on the history of Kurdish journalism and connected to 

the concept of Kurdish nationalism, the impact of the newspaper on this aspect of the community. 

In the third part of the study will concentrate on begin of the Kurdish newspaper, the impact of 

media on publishing on the nationalism awareness. Also, the research will focus on the role of the 

newspaper in publishing in depth information about the cultural, nationalism, and heritage of the 

Kurdish community. At the end of this study, I will present key finding and conclusion.                    
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 : کىەشێپ

 یوندابويەپ کان،ۆييەمر ييەندەوەيپ یگرنگ یکۆيەو ه یتيەەاڵمۆک یکەيەارديد کوەو ەيەه ەیورەگ یکييەگرنگ اندنەياگڕ

 تێنێجبگون ۆیخ یتيەويتوان ەوادابوو یراێخ یکێندنەسەشەگ ەل وامەردەب ،یتيەاۆڤمر یدروستبوون یتاەرەس ۆب ەوەتەڕێگەد

 یرەگەژنامۆڕ.اندايژ ەل ەژانيڕۆکيەستيوێگرنگ و پ یکێازڕئام ەتێو بب ەداويوڕدا ۆييمر یانيژ ەلەک ەیانيانکارۆڕگ وەئ ەڵگەل

و  نکردەشەگ ینجامەئ ەل یندنەسەشەو گ وتنەشکێپ یژووێم ،ەوەتێانابيج ێیو ل هانيج یرەگەژنامۆر ەل ەکەيەپارچ یکورد

و چاپ و  ەوەکردنواڵب یو چاالک ەژناميڕۆوتنەرکەد.ەداويووڕکوردستاندا  ەل یو کلتوور یاسيو س یتيەەاڵمۆک یانيژ یوتنەشکێپ

 ەمژنايڕۆکانەڕەالپ ەل ێنو یکێکەچ کوەو مەڵەق یباتەخ ەیگڕێکوردستان،  ەبوو ل ێنو یکێشۆڕش یتاەرە...هتد س نينووس

و  ندنبزوايڵخا کوەو وتەرکەد ەوەکوردستان ەیژناميڕۆکانەڕەالپ ەل شێيەنو ەشۆڕش مەئ یتاەرەس ەک ن،ينيبەد کانييەکورد

و  ەيیوەتەن یتسەه یووەڕل یکانەيەوەتەن ەتەباب ەل ەیوەارکردنيشۆکورد و ه یتاک ەیوەنانێئاگاهەو ب یتيەکوردا یکردنەشەگ

 ەب دايگو گرن ييەکورد ڵیقەئ ەیوەارکردنيشۆه کيدا یکوردستان ەیژنامۆر یچاپکردن وەوەوبووناڵب ،ەيیوەتەن یاريشۆه

 ەب یۆخ یستەدەب ەیکەژووێم یمارکردنۆو ت یکانەييەوەتەن ەماف ەکورد ب یتاک یستکردنەو ه یتيەکوردا ەڕیروباويب

 .ەمەردەس وەئ یرانەنێو خو رانيشنبەڕۆب یاندنەيو گ ەکەژنامەڕەيڕۆالپ رەسەخستن

 ەبازنامڕێ: مەکیە یشەب

 ەوەنیژێتو ەیشێ: کمەکیە یباس

 رەس ەاتبخ شکيت داتەدڵوەه ەکەوەنيژێتو کات،ەدێسپەد کەيەشێک ەب رەژێتو یکردنێستپەه ەب کەيەوەنيژێرتوەه یتاەرەس

د، کور یەوەتەن رەسەکارکردن ل ۆب یتيەداو یکورد ەیژنامڕۆنيمەکيەکوەکوردستان و ەیژنامڕۆواەک ەیناڵوەه وەئ مووەه

 وەو ئ یەيوەتەن یاريشۆه ەیوەرزکردنەب ۆب ەکردويکار ەوەنووسێپ ەیگەڕێل ێون یکەيەوێش ەب ەک ەوييەباتەخ ژووێم ەیبارەل

 ینبوويمومژاوەو ت یوونڕ)نا ەل يەتيبر ەيەوەنيژێتو مەئ ەیشێک ،ەوەکورد ەیوەتەن ینوسەچار ەب ەيەه انيندەوەيپ ەک ەیتانەباب

 (ەيیوەتەن یاريشۆه ەیوەوکردناڵب ەب تەبارەس یتێوينيب کيدا یکوردستان ەیژنامەڕۆک ييەیرەگيکار وەئ

 :ەل نيتيزانرا و بر ستيوێپ ەب ەپرسان مەئ یوروژاندن ش،ەيەشێک وەئ یفراوانتر ەیوەوونکردنۆڕب

 یاريشۆه ەیوەوکردناڵب ەل ەوينيب ۆڵیکوردستان  ر ەیژنامۆر ايئا :کاتەئێسپەد ەوەب ەوەنيژێتو یکەرەس یاري.پرس1

 دا؟ەييوەتەن

 ؟یاسيس یتەباب ەب ەداو یگرنگ کێکوردستان تا چ ئاست ەیژنامڕۆاي. ئا2

 کورد؟ یژووێم یتەباب ەب ەداو یگرنگ کێکوردستان تا چ ئاست ەیژنامڕۆاي. ئا3

 ؟یبەدەئ یتەباب ەب ەداو یگرنگ کێکوردستان تا چ ئاست ەیژنامڕۆايئا. 4

 ەکيدا یکوردستان ەیژنامەڕۆڵيڕۆک ت،ێگرەد ەرچاوەس ەوەکەتەباب یخود ەل ەيەوەنيژێتو مەئ یگرنگ :ەوەنیژێتو یگرنگ

 ڵەیامەبن یسەک ڵیوەه ەب ەبووەن یکيەواەن چيکورد ه ەک ەرچوەد ژووداێم یکانەختەسەژەڕۆل ەک یکورد ەیژنامڕۆمەکيەکەو

و  یوارەدنێخوەنو  یتيەەاڵمۆو ک یاسيس یردەدەل ڕو پ کراوەپارچەپارچ یکێردستانکو دا،ەگانێب یکێتاڵو ەو ل کانييەدرخانەب

 ۆب ربکاتکا ەرنانێدۆم یکەيەوێشەب یتيەستويو اندنەياگيڕکانەازڕئام ەل کێکيەکەو ەژنامەڕۆوەرێل ،ۆڕوشەڕو ش یژارەه

 یستيلنايۆاسن یکێبزاوت رەه ەیوەمان ۆب ەک کێمزڕەسومبول و  ندەچ یدروستکردن ،یکانەتاک ەيیوەتەن یئاست ەیوەرزکردنەب

 یاريشۆه انوێن یەنيەدووال یندەوەيپ ینيزان ۆب ەکێدانڵوەه ەوييەميکادەو ئ يیزانست یووەڕل ەيەوەنيژێتو مەئ یگرنگن، گرنگ

 ەیگەڕێل مەڵەق ۆب ۆڕیگ ەوەکەچ ەل ەک ييەکورد یباتەخ ەینيەال وەئ یرخستنەو د ەژناميڕۆتەبيتاەب اندنەياگڕو  ەيیوەتەن

 ەیبارەل یتێيەپ یستيوێتاک پ ەک ەیانيستيوێپ وەئ ەوۆييەمر یووەڕل ەيەوەنيژێتو مەئ یگرنگ ،ەوييەرەگەژناميڕۆو کار نينووس

 وداوووڕوەب و ئاشنابوون نيزان ،ەوييەرەگەژنامەيڕۆگەڕێل نيو زان یفيعرەم یئاست ەیوەرزکردنەو ب یرەشنگيڕۆاترکردنيز

 کورددا. ەیوەتەن رەسەب ەانداويووڕداەوکاتەلەک ەیرهاتانەسەب
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 :يەداەئامانجان مەئ ینانێهيدەب ڵیوەه ەل ەيەوەنيژێتو مەئ :ەوەنیژێتو یئامانج

 .داەييوەتەن یاريشۆه ەیوەوکردناڵب ەکوردستان ل ەیژنامۆر ینينيبيڕۆڵئاست ەب شتنەي.گ1

 .یاسيس یتەباب ەکوردستان ب ەیژناميڕۆدانيگرنگ یئاست ەب شتنەي. گ2

 کورد. یژووێم یتەباب ەکوردستان ب ەیژناميڕۆدانيگرنگ یئاست ەب شتنەي. گ3

 .یبەدەئ یتەباب ەکوردستان ب ەیژناميڕۆدانيگرنگ یئاست ەب شتنەي. گ4

ان کوردست ەیژناميڕۆرەگيکار ینيزان یستەبەمەب ،ييەکاريش یسفەو ەیوەنيژێتو یرۆج ەل ەيەوەنيژێتو مەئ :ەوەنیژێتو یرۆج

 ەتەباب ۆب ت،ێستەبەد کەڕۆناو یکاريش یدۆتيم ەپشتب ەکەوەنيژێ:تو  ەکەوەنيژێتو یدۆتي.مداەييوەتەن یاريشۆه ەیوەوکردناڵب ەل

 .مەکييەخول کيدا یکوردستان ەیژنامەڕۆل ەوەتەوکراوناڵب ەک یکانەستەردەب

 : ەکەوەنیژێتو ڵیو سامپ ەڵمۆک

 ەی( ژمار31) ەک 1898 مەکييەکوردستان خول ەیژناميڕۆکانەوکراواڵب ەژمار ۆیک ەکەوەنيژێتو ەڵیمۆک :ەکەوەنیژێتو ەڵیمۆک

 .ييەکورد ەیژنامڕۆنيمەکەيە(ک19) ەژمار ەل ەجگ ڕپچ ڕپچ ەیوێش ەب نفاەم ەل ەرچوەدێل

 ی22 ەل ەیارژم مەکيە،ەکوردستان ەیژناميڕۆکانەستخراوەدەب ەژمار یکانەتەباب ەکەوەنيژێتو ڵیسامپ :ەکەوەنیژێتو ڵیسامپ

( 31-30) ەو ژمار نۆکستۆڵف ە(ل29-25) ەژمار ،ەرچووەد فێجن ە(ل19-6) ەژمار ،ەرچووەد ەريقاه ەل 1898 یسانين

 .ەچوەد 14/4/1902 ی 31 ەژمار ەرچووەد فێجن ەل تريکێجار

 یکانەاريرسپ ەیربارەد یاريزان ەیوەکردنۆک ۆب تێنرێهەکاردەب یکاريش یکێمۆڕف  داەيەوەنيژێتو مەل :ەوەنیژێتو یازڕئام

 .نەکەدەکەتەباب یشينما ەداتاکان ک یخود ۆب یکاريش یسفەو ەیوەکردنيش وەکەوەنيژێتو

 یدنکرڵەەاڵپاش گ ێيەیوپەب ،یاريزان ەیوەکردنۆک یازڕئام ۆب ەکردو تڵەوايڕاستڕرەسەل یکار رەژێتو:ەوەنیژێتو یاستڕ

پاش  ەک ،ینگاندنەسەڵه یستەبەمەب ايديم یبوار ەل کۆڕێپسپ ندەچ ەتەدراو ەکەمۆڕف ،يیتاەرەس ەیوێشەب یکاريش یمۆڕف

=  یکەرەد یاستەڕواتە، ک 100* کانەگڕب ۆی/ ک کانەاستەڕگڕ= ب یکەرەد یاستەيڕشێ: هاوک کانيەنيبێت یمارکردنۆت

 .ەوەنيژێتو یاستيڕرزەب ۆب ەيەئاماژ ەيەژڕێمەئ ە٪، ک89=100*75/84

 ەیشێهاوک یاننێارهکەبەب ەوەنيژێتو یداتاکان ۆب ەستوەب ەوەنيژێتو ەیوەکردن ەدووبار ەب یپشت ەکەوەنيژێتو:ەوەنیژێتو یريگێج

 .ييەريگێج یرزەب یکەيەپل ە٪ ک90 ەیکەژەڕێک یکاريش یمۆڕف یکانيەبيرتەت ەاريپرس ۆب یستۆڵه

 کانەو زاراو مکەچ یکردنیارید: مەدوو یباس

 ەژانەيڕۆنام یواتاەب ،يە( ە( و )نامژڕۆ) ەک ەکهاتووێپ یکورد یکدراوێل ەیدوو وش ەل داەنيبنچ ەل ەژنامەيڕۆزاراو : ەژنامڕۆ ـ

 کنەڕێباو رويب نەخاو شتوونەيگێو ت اريشۆه ەک کێسانەک نيەالەل ەکەيەوکراواڵنوسراو و ب ندەچ ەک تێنەيەگەد ەوەئ شەمەئ

و  ەژنامڕۆ.انەيکەژناميڕۆرانەنێخو ەب خشنەبب کێسود ەیوەئ ۆب نەکەکارد ەوەرۆز یکێنجڕەو  رکەئەب ەک

 ەوەتر یکيەالەل ،ەيەه تدارداەاڵسەد یسانەو ک ەرکردەس ەڵگەل ەیژۆپر ەوەکيەالەل ەک ەيەمەدوو د ەکەچ وەئ یرەگەژناميڕۆکار

 یشڕەستەو د یناپاک یکەيەوێشەب تێتوانەد ەوەوانەچێپ ەب اني،ەوەتەن ۆبکات ب ەردەروەپ یگشت یکيەاڕتێتوانەئ ر،ەماوەج ەڵگەل

و  ەژنامڕۆ"  تەڵێ( دیرەگەژناميڕۆژڕۆ)دوا یبێکت ەل ەمزەح رۆ.دکتبکاتۆنغر کەيەوەتەن ەک تێنێبه یکارەب

 ەهاتوو ل رەگەئ ەرەگيکار یترسناک یکێکەچ شدايمانکاتەهەدروست بکات، ل ەرەمەروسەيس یشت تێتوانەد یرەگەژناميڕۆکار

و  رزەب یکيەيەپا ،ەناسراو مەچوار یتەاڵسەد ەب اندنەياگڕ(. 46: 2004،یبارە.")جتێکراب ەردەروەپ دايموکراتيو د یئازاديشۆک

 یرکەئ هاەروەه ت،ێزرەمەداد یکانەمەرهەب ەینيبنچ رەسەل یتيەاۆڤو مر تيەشارستان ەک ييەیرەگيکار وەئ ۆیهەب ەيەه یندڵب

 ەیوەوکردناڵ" بەبەک ەیوەب تێناسرەد ەوەييەزاراو یووەڕل ،یتيەەاڵمۆک ی(شنەيکيونيمۆ)ک شتنەيگێپ ەل ييەتيبر یکەرەس

". یکەڵخ یال یگشتياڕو  ەڕباو یو دروستکردن کريف ەیوەشنکردنيڕۆستەبەمەب ت،ێد کانييەاستڕوورد و  ييەاريزان

 یرەابڕر،ەماوەج یشۆروهيب ینۆڕيگ ۆب ەيەگڕێاينەت ،ەوەرەماوەج ەب ەکردنيندەوەيپ یزانست اندنەياگڕ.(16: 2002کر،ەبوبە)ئ
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 ەبزاوت ەباس ل ەیوەئ ێب نەيبک اندنەياگيڕباس تێ" ناکرنەڵێد اندنەياگيڕبوار یژوونوسانێم کوەو دا،ەڵمۆک ەل يەاڕو  ريب یچاالک

 ینۆڕيگۆب کات،ەردەسەل یکار اندنەياگەڕک نێد کانيەتيەەاڵمۆک ەزێت کاندا،يەاسيس ەزێت یدواەب ۆيە" بنەيکەن کانيەاسيس

 ت،ێد کانيەتيەاۆڤمر ەزانست وێن ۆيیمر یکێمکەچ ەل کێشەب کوەو یرەگەژنامۆ. رەگەڵمۆک یکخستنەيڕێوەنانێکهێپ ێنوەرلەس

 ت،ێبەه یاوازيج ەیناسێپ ێشەد کەيەگەڵمۆک رەه یکانييەتيەەاڵمۆک ەو ئاست ەکهاتێپ ەکيد ۆيیمر یکێزێت رەه کەو ۆيەب

 داەگەڵمۆک یکانەتاک وانێن ەل کانەمکەچ ۆڕیوگڵئا دايايت ەک ڵەيەوەه وە" ئکاتەد ەژنامەيڕۆناسێپ ەيەوێش مەب یاسريسيق رۆدکت

 ەوەشترێپ ەیناسانێپ وە(.ل34: 1991،یاسري". )ێنێدوەدێپ یکانەتاک ەک يەیفيعرەم ەزمان وەئ ینانێکارهەبەب ،ەويەکا ەتێنێهەد

 ،ەگەڵمۆک یندەوەرژەب ەب تەبيتا یزگاکانەدام و د ەتێوانەڕد ەوەرنجەسەب ،ەلەگ ینيوردب یچاو ەژنامڕۆ: نڵێيب نيتوانەد

 .کانداەگشت بوار ەل ەيەگەڵمۆک یوتنەشکێپ یششۆو ک ڵوەه ،ۆڤەمر یشۆه رويب ەیستەرەک

 ت،ێبوون( د کيداە)ل یماناەب داەيکيەوانەزمان ینيناسەل ەک ەراويرگەو ەوييەنيالت یnasciەیوشەل  nationەیوش : ەوەتەن ـ

 کراوياريد یکێتاڵو یشتوانيدان انيک،ێلەگ یشتوانيدان انيان،يتاڵ)هاو یماناەب دايستيناليۆناس یگوتار ەل مەاڵب

 سناێپ ەوەتەن کەو کراوياريد یکەيەناوچ یشتوانيدان ەل کەڵێمۆک ەیوەئ ۆبەک نينيبەد ەوەرێ( ل73: 2003،یداغەرە.)قتێد

 کەو يەەه داەيەوەتەن وەئ یاکانياجيج ەکهاتێو پ ەکيەوانێن ەلەک تێرەالب ەانيمزەو ر یعيواق ەسنور وەئ ەستيوێپ تێبکر

 یستنخ اريدەب ەوات ،ەيەوەتەن ەک تردااڵبا یکييەندەوەرژەب ناوێپەل شيوەو ...هتد. ئ یتيەنايو چ یتيەێاڵزمان، خ یکانيەاوازيج

 نەکەد ەوەتەن یەناسێپ یتيەواەتەن ەیکۆريب یارانيريب ەل کێندەه ێيەپ مەب کان،ييەاوازيج ینکارکردنيو ئ کانەشەهاوب ڵەخا

 مەاڵب. تێبەانهيشەهاوب یژووێو خاک و م شەهاوب یهاوباش و ئابوور یزمان ەک کێسەک ەڵەمۆک ەل يەتيبر ەوەتەن ەک ەیوەب

 ،ەوەتەن ینانێکهێپ ۆب ييەن سەب نهاەتەب ايو جوگراف یزمان و ئابور ەک نەڵێد یتيەواەتەن ەیکۆريب یرانەژێتو ەل ەکيد یکێندەه

 یتڵەوەد یمەدرەس ەک ەوەکراويايد يیژووێم یکێاقيس ەب ەندەپاب نهاەت ەوەتەن ەک يەوا ێیهوبزباوم پ کيرەئ ەوەيەبار مەل

 رەنێڵگ نسترەئ ەوەتەن ەیناسێپ ەب تەبارەس رە.هەوتووەک اريدەدا ب رنێدۆم یمەردەسەل نهاەت شەخۆارودب مەئ ەييەوەتەن

 مانۆب ەوەرێ(. ل9: 2002برنا،يگروپبن ")گ کيەکەو ەک ەيەه انەيوەئ یستيو ەک کێگروپ ندەچ ەل يەتيبر ەوەتە" نتەڵێد

تراس مون مەاڵ(. بشنەهاوب ی( و )کلتورستي)و شيوانەئ تێگرەگرنگ دائ یرەدووفاکت رەسەلێپ ەاريريب مەئ ەک تێوەکەردەد

 یکيەردوابڕ،ەەيه ەوەانۆيخ ەیکەڵەمۆک ینانێکهێپ ەیبارەل انيشياريشۆه ەک ۆڤمر کەڵێمۆک ەل يەتيبر ەوەتە" نەڵێد برنايگ

 مە( ب9: وشوێپ ەیرچاوەبرنا،سي")گ نەکەد انۆيخ یانڕحوکم یمان ۆب ەشەو بانگ ەنديئا ۆب انيشەهاوب یکيەندەوەرژەو ب شەهاوب

 ۆیزانکەلەک داکێووتار ە. لشەهاوب یو کلتور ژووێم ەب تەبارەس تێگرەداد یاريشۆه رەسەلێپ اتريز برنايگ ەک نينيبەد ێيەپ

 " ييەوەعنەو م یروح یکێپيپرنس ،ەحۆر ەوەتە"ن تەڵێ( دنانێر رنستە)ئ ینسەرەف یژونوسێم ەکردوو یشەشکێپ نۆبۆرۆس

 ەکانەەييماو ۆب و ندەمڵەوەد ييەرەوەادييسامان انيمەکيەنن،ێهەد کێپ ييەوەعنەو م یروح ەپيپرنس مەئ کن،يەانيردوکەه دايراستەلەک

 ۆب کراوەن شەابد یکەيەوێشەب ەک ەيەراتيم وەئ یرزراگرتنەو ب انيژ ەوەکێپ یستيو ،يەستاێئ یکانييەندەزامەر انيترەيوەو ئ

 مەاڵب ،يەەه کەيرابردو ەرۆج ەب یستيوێپ ەوەتەن یبون ەوات ەورەگ یکييەندەهاوب ەب ەکسانەيەوەتەن ی... بونەوەتەماو ۆڤمر

 یواتئا ەیکەرچاوەب مايس ەبوون ک یراز ێقبولکردن و ب یکێ) واقعەوەتێبەد ێنو ەوەکراوێستپەه یکێواقع ۆیهەب شەنوکەه

 ەيييەوەکێپ یستەه ەک کێکەڵخ ەڵەمۆک ەل يەتيبر ەوەتەن نڵێيب تێکرەد ەوەرێ( ل183: 2000تسار،ي.)ئشەهاوب یانيژ ەب ەدانەژێدر

 یکەيەوەتەن یەوەرەاکيج یسنور یشانێک ەل ەگرنگ یکێکارۆو ه ەيەوەتەن یکان اياجيج ەکييەستنەب ەوەکێپ یرەفاکت نيگرنگتر

 .ەکيد یتانەلليو م ەوەتەن ەل کراوياريد

 یستيناليۆناس ڤی. بزاتێبرەناو د زميناليۆناس ەیدەسەب ستيو ب ەزدۆن ەیدەس ردووەه نڵێيب رەگ يەن ۆيیر ەاديز: زميناليۆناس ـ

 ندەچ ۆيەب رەبوو ه هانيج یتيەەاڵمۆو ک یاسيس ەیارديد نيرچاوترەو ب نيارتريد ەدا ل ەمەردەدوو س مەل ەیوەئ یحوکم ەب

 زميناليۆ" ناس تەڵێد برنايدا مونتراس گ ەناسانێپ وەل کێکەيەروو ل ەتەخراو ەتەباب مەئ رەمەل اياجيج یچونۆب وەناسێپ

 ەل نەراديئ ینەخاو انۆيو خ ێکرەد یاريد انيژ یکانەوشەو ر روباوريبەب یکانەندامەئ ەیناسنام ەک کەڵێمۆک ەب ەيەوەستنەبۆخ

 ،يەن ەیوتەرکەد کيەو  وازێش کيەزميناليۆ(  .ناس9: شووێپ ەیرچاوەبرنا،سي".)گانۆيخ یاسيس ینوسەچار رەسەل اردانيبر

 ەوەتر یکيەالەل کانەوەتەن یاسيس یو ئامانج یندەوەرژەو ب کيەالەل يیژووێو م یاسيو س یتيەەاڵمۆک یخۆبارود ێیپەب کوڵبا

 یژووێم یکێناغۆق ەل زميناليۆناس یگشت یکەيەوێشەب مەاڵب تێب ینۆڤێش انيرەرزگارک یستەد ەک ێگرەردەو اياجيج یرمۆف

فارووق  ەوەيەنگۆس مە. لداتەدەڵرهەس کراوداياريد يیژووێم یکێناغۆق یستيداوێو پ يیژووێم یکەيەارديد کەو کراوداياريد

 ەک ايديئا ێپکەچ ەل ييەتيبر ەوەکيەالەل ەوات ،ييەژۆلۆديئا یکێزێه زميناليۆ" ناس ەک ەیوەب کاتەد زميناليۆناس ەیناسێپ قيفەر

 زميناليۆناس ەوەتر یکيەالەل ،ەوەتەاسيو س ەگەڵمۆو ک ۆڤمر ەڕمەل ايديئا ێپکەچ ،ەيەه داەڵگەل انۆيييخناو یکييەندەوەيپ

( 54: 1999ق،يفە".)رێنێزرەدابم گاەڵمۆک ەل یکێتڵەو حا تێرۆبگ کانەلەسەو م کێتڵەحا نۆچ ەک ەيەوەئ ڵیرقاەس
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 اياجيج یچوونۆو ب ناسێپ کانييەو کلتور يیژووێم ەاقيس ێیپ ەب ويەن یکێناسێپ نهاەت زميناليۆناس ەک تێوەکەردەد مانۆبەوەرێل

 :تێنێبه یکارەدا ب یگشت یکيەمانا ندەچ ەل تێتوانەد مەک ینيەالەب مەاڵ. بتێگرەد ۆخەل

 .ەيەه انيدا بوون اياجيج ەیوەتەن نيندەچ ەیوێش ەل یتيەاۆڤمر ەک ەیوەب نانێبرواه -1

 .ەييەوەتەن یکلتور ەک کراوياريد یکێکلتور یپاراستن -2

 .ەکيد یوانەل ەیوەاکردنيجۆو خ ەيیوەتەن یندەوەرژەب یرچاوگرتنەبەپاراستن و ل ۆب دانڵوەه -3

 اني،ەوەتێستەبەد ەو ەوەتەن یکانۆڵەرەب تاکەک يەسروشت یکيەستيوەشۆخ یندەوەيپ اني،ەوەتەن ۆب يەستيوەشۆخ زميناليۆناس

 ەل يەتيبر زميناليۆناس یکانەزەگەر نيگرنگتر ەل کێکيە.ێنێپەسەدا د یتيەاۆڤمر یرسروشتەسەب ۆیخ وييەتيەەاڵمۆک یکێستيو

 ەوەرێل ،ەکيد یوانەئ ەیوەتەن وۆخ ەیوەتەن وانێن ەل ڵیاەيخ یو سنوور یعيواق یرسنوو یشانێو ک ەوەاکردنيجۆخ ەیکرد

 یستکردنەه ەل يەتيبر زميناليۆ"ناسنەيبک ەچونۆب مەئ یريپشتگ ەکراو زميناليۆناس ۆب ەک ەکيد ەیناسانێپ وەل کێکەيەب تێکرەد

 شەمەئ ت،باەدەوەڕێب ۆیخ ۆیو ناوخ ەوەرەد یکاروبار ۆیخ ەتردا ک یکانەوەتەن وێن ەل ۆیخ یتێسەک ەیوارەق ەب ەوەتەن

: 1998ع،ين.")قاتێکرەدێل یگوزارشت یموکراسيد یمەستيسەب ەدا، ک یانڕحوکم ەل لەگ یکانەتاک یکردنيشدارەب ۆیه ەتێبەد

 یماف ینانێستهەدەب یئامانج ەک یژۆلۆديئا یکەيەوەبزوتن ەل يەتيبر زميناليۆناس نڵێيب کداەيەناسێپ ەل تێکرەد ەوەرێل.(45

 .کاتەدەقس ەيەوەتەن ەک ەوەکراوياريد یکێکەڵخ یناوەب ەک وۆخ یستەدەب ۆيەخ ینوسەچار یکردنياريد

 یکێاتو ک مەردەسەو ل ييەژووێم یکێدراوێپ کوەڵب ،يەن یسروشت یکێدراوێپ ەيیوەتەن یاريشۆه :ەییوەتەن یاريشۆه ـ

 یو ئاست رۆج ێیپ ەب یوتنەرکەد یکانەوازێو ش ەيیوەتەن يیاريشۆه یماناکان ەوات ،ێنێسەئ ەرەو پ داتەئەڵرهەس کراوداياريد

 ەوەکەەيوەتەنەل شييەاوازيج مەئ ت،ێبگر ۆخەل اياجيج یرمۆو ف ەوتنەرکەد کاتەد ێل یوا شەمەئ رەه تێرۆگەد کانەگەڵمۆک

 .تۆڕێگەتر د یکێنێشو ۆب ەوەکێنێشو ەتر ل یکێکات ۆب کداێکات ەل شدايکەيەوەتەن یندامانەئ وێنەتر و ل ۆب

 یتەبيتا یکێوازێش ۆب ماێه ەک کنێلەگ ەمکەچ ەيیوەتەن یاريشۆو ه یرەروەپ شتمانين ە" کيەوا ێیقانع پ ايوور وانيرەم

 :1998ع،يان".)قیتێکانييەکەرەس ەکۆڵک فاەو و یزۆسڵو د یستيوەشۆخ ەل کيەندەوەيپ ن،ەکەد شتمانيو ن نسانيئ وانێن یندەوەيپ

27) 

 و:بو دايکەرەس یکارۆه ێس یرەگيکار رێژ ەل داەيکيەهانيج ەئاست ەل ەيیوەتەن یاريشۆه یدانەڵرهەس یگشت یکەيەوێشەب

 .داهاتينيالت یزمان رەسەب ەیانييانگارۆڕگ وەئ -1

 .ینيئا یرمۆفير یرەگيکار -2

 .کانەييەناوچ ەزمان ەیوەوبووناڵب -3

و  ارانيريب نيەالەلەک ەيیوەتەن یاريشۆروهيب یکردنەشەگ رەسەل بووەه انەيورەگ یرەگيکار ەمانەئ یمەرجەس

 ەل يەتيبر يیەوەتەن یاريشۆ"ه ەک ەهاتوو داەناسانێپ وەل کێکەيە.لکراونەناسێپ اياجيج یوازێش نيندەچ ەب ەوەکانەستيژۆليۆسۆس

 (242: 2000ران،ي")مانۆيخ ەیوەتەن یکانييەندەتمەبيتا ور،کلتو ژوو،ێزمان، م ەیربارەد کانەتاک ەیفيعرەم

 مووەه ەل دوور ۆيیمر ەڵیمۆک یروونەد ەفراوانتر ل یکەيەوێشەب یگشت یستەه یکانەوێش کێ" کاتەهاتوو داەکيد یکەيەناسێپ ەل

 (.234: 1967ل،ي")دوروزداتەدەڵرهەس ەيیوەتەن یستەه یکانەروخسار ەکات وەئ ،ێوەکەردەد یزانێخ یکييەکينز

 ەک ەنيناسۆخ ەیرمانۆو ف يیو ئاگا ريو ب ستەه وەئ ەيیوەتەن یاريشۆ"ه ەهاتوو ەيیوەتەن یاريشۆه ەیناسێپ ەب تەبارەرسەه

دروست  ێل یوتووەکەڵه ايجەو ب ندەتمەبيتا یکەيەارديد کەو ،ۆیخ ەیانيتەباب یبوون ەیربارەد ک،ێکەڵخ ەڵەمۆک

 نڵێيب ێکرەد ەک ەیوەئ ەڵگەکراون ل ەيیوەتەن یاريشۆه ەب تەبارەس ەیناسانێپ وەئ یمەرجە(  .س165: 2003ر،ي.)سابتێبەد

 ینجامەئ ەل شييەاوازيج وەئ ەيەه اندايوانێنەل یاوازيج شداەوەئ ەڵگەل مەاڵب ،ەوەگرنەد یکتريەدا  یگشت یکێڵێه ندەچ ەل

 مەئ ايئا ەیوەب تەبارەس نۆچ کەروەه ،ەيیوەتەن یاريشۆه یدانەڵرهەس یو سات یئابوور یکلتور و ئاست یرەگيکار

 ەل ەوەرێل ،ەيەه اياجيج یرا نيندەچ یپاش دروستبوون ەل انيداتەئەڵرهەس داەوەتەن یدروستبوون ەڵگەل ييەاريشۆه
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 ەل کێشەبەب تێبەد ۆڤمر ەک ەیوەب تەبارەس ەارانيشۆه یکێ"ئاگاداربونەل يەتيبر ەيیوەتەن یاريشۆه ەک ەهاتووکداێناسێپ

 تاەه ،ەوەتەن یبوون ۆب ەکێنجامەئ ەيیوەتەن یاريشۆه ۆيەب ،ەوەتێنيبەد داەيەوەتەن وەئ یژڕۆدوا ەل ۆیخينوسەو چار کەيەوەتەن

 (.9: 2001،ینەدە".)متێدروست ناب ەيیوەتەن یاريشۆه ت،ەيەن کێپ ەوەتەن

و  کێوازێش نهاەتو  ەکراو ەوەبارەل ەیقس اياجيج يیواتا نيندەچ ەب ەيیوەتەن یاريشۆه ەک تێوەکەردەد مانۆب ەوەناسانێپ مەل

 س،ەک ەتاک یتوورکل ەل کەيەپل ەل يەتيبر ەيیوەتەن یاريشۆه ەک نڵێيب ێکرەد یگشت یکەيەوێشەب مەاڵب يەن کەيەوتەرکەد نهاەت

 ەک ۆڤمر یال ەستەه وەئ یدروستبوون ەوات ت،ێب کيداەل داۆڤمر ەڵگەلەک يەن کێشت ييەاريشۆه مەئ يەیمانا وەب

 .ەوەوەتەن مانەه ەیکيد یکانەتاک ینوسەچار ەب ەستراوەب ینوسەو چار سەکەتاک ەل ەتراڵبا یکەيەکييەندامەئ

 مەدوو یشەب

 یکورد یرەگەژنامۆر یتاەرەسەل کیەژووێ: ممەکیە یباس

 ەیک ەک نەيبک مانۆخ ەل ييەتاەرەس ەاريپرس وەئ ەستيوێپ واەئ ،یکورد یوانەژنامۆر یتاەرەس ۆب ەوەنەڕێيبگ ەمێئ رەگەئ

 ەوەباس ل ەستيوێپ واەئ ەاريپرس مەئ ەیوەمدانەاڵو ۆب ؟ەکردووێپ یستەو د ەدابووەيکورددا پ یلەگ ناوەل یرەگەژنامۆر یرەهون

 ەیوەو دوورخستن شکردنەداب هاەروەه ،ەبوو ۆڕو ش ەڕو ش یتەهامەن ەلڕپ ینۆک یکيەژووێکورد م یلەگ یژووێم ەک نەيبک

 کێنەڕياپڕو  شۆڕش رەناو ه ەستخستنەو د ڕیخويس یکار هاەروەو ه یتيەدوژمنا ەیگەڕێل کان،ەباش ەازيمتيئ مووەه ەکورد ل

کوردستاندا  ەل یرەروەپ شتمانين یکەيەوەناڵجو مەيەزدۆن ەیدەسەل ەباس ەیگێج ەیوەدوژمنان.ئ یستەدەل زگاربوونۆڕب

 ەیوتنانەشکێو پ انۆڕگ وەئ ۆیهەب شيوەئ رگرت،ەو یتر یتەبيتا یکۆيەو ب نگەو ر شانداين یتر یکێتڵەواڕشەمەئ دا،يووڕ

 شەمەپرشنگدار و ئازاد، ئ رۆز یکێبار ۆب ەوەبارەنال یکێبار ەبوو ل هانيج ینۆڕيگ ەک دا،يووڕ( ێنو ینەڕياپيڕرخە)چ ەلەک

و  ەوەوساندنەچ یالبردن ن،ەبک انۆيخ ۆیخەربەس یانيژ یماف یو داوا ەوەاببنيور هانيج یالنەگ مووەه ەک کرديبوو وا

تر  یالنەگ مووەه کوەو شيکورد یلەگ ان،يدوژمنان یدژ شکردنۆڕش ەب سانەڵه النەگ ەیوەئ ەڵگەل.اندەياگڕانيردارۆز

 انيکێشۆڕش یوتنەکەرنەس شدايکات مانەه ەل یشتمانيخاک و ن ۆيیخەربەس ۆب ەدوژمن بوو یتيەو دژا شۆڕش ەیئاماد ەشيمەه

 خێ)ش ەیکەشۆڕش یوتنەکەرنەدوژمن.س رەرامبەباتکردنبەخ ەکورد ل یلەگ ەیوەساردکردن ۆیه ەبووەن یکردن یتيەدژا

"  تەڵێکورد و کوردستان( د یژووێ)م یناوەب داەيکەبێکت ەل انيسيئارک سافر کەروەز( ه1881) ڵیسا ە( لیهرەن یاڵبدوەع

 ەل یتيەواەتەو ن یرەروەپ شتمانين ۆیت یچاندن ۆیه ەبوو ەمەکورد، ئ یتر یکانەورەگەاويو پ زۆه رەس ۆگران بوو ب یکێمەست

 ەک لماندەس یکيەال مووەه ەکورد ب یلەگ یکانەوەبزووتن ەیوەکردنيو تاق ژگارۆر کدا،ێوارەنێو خو کێنجەگشت گ یشکێم

 ەل کان،ەرمەگ نێخو ەکورد ەريشنبۆيەڕۆب ،ێناکر نهاەت گرتنەڵه کەچ ەیگەڕێب رەه شتمانيو ن لەگ یناوێپ ەل باتەخ

کورد،  یزگارڕو  ۆيیخەربەس ینانێهيدەب یناوێپ ەل باتکردنەخ ۆب ەوەکرد ترەيگەڕێل انيريب مەهەزدۆن ەیدەس یتاەرەس

 ەیقوتابخان ەیوەو کردن ەانييزراندنەو دام یارياميڕکخراوڕێو  ەڵمۆک نيندەچ ینانێکهێپ ەب سانەڵه بووەوەئ

 کيدا ەل شتمانين ەیوەرەد ەلەک ێيەنو ەوەبزووتن وەئ ۆناوخ یرێشگۆڕش یباتەخ یشان ە(شان ب65: 2004،یبارە".)جیکورد

 ەل کانەکورد ەريشنبۆر ەجار بوو ک مەکۆيەب شابوو،ێک کدايەال مووەهەب ۆیلوپەپ ۆناوخ یباتەخ ەڵگەل ەوێش مانەهەبوو ب

 یستەبەم ەب ەوەکردبوون ۆیک شتمانيو ن لەگ یزۆسڵد ەوەختەتيپا یمبولەستەئ ەل کانەبچووک ەرجوازۆو ب یقوتاب روەفسەئ

 یاندنەيگ ۆب ەوەرەد یتاناڵوو ەب کردنيندەوەيپ هاەروەبوو، ه یوارەندێو خو ندنێخو ەک ێنو یکەچ ەب باتکردنەخ

 یمێرەه ەچونک وروپا،ەئ یکانيەشتمانين ەنەڕياپڕو  ووداوەڕل انيو ئاگابوون يیايوور ەب تەبارەس شيوەکورد، ئ یکانەروگرفتيگ

و  یارياميڕچاالک یندەبەڵم نبولەستەئ ەوەمانەرزێدەل وروپا،ەو ئ ايئاس وانێن ەبوو ل کيەگاەڕێرەس نبولەستەئ

 کدايەال مووەهەکورد ب ینگەد توانراەئ یئاسانەب ۆيەب ،ەوەبوونەدۆک ێوەل وروپاەئ یکانەماتۆبليد زوڵيۆبا ەیربۆ،زەباتکردنەخ

 رانێئ ايتورک اندايندەوێن ەل ەوەرەد یکانەتاڵو ەب نەيبک یکورد یتيەواەتەن ەیلەسەم یناساندن ەباس ل ەمێئ رەگە.ئتێنرەيەبگ

 یگشت یاڕو  نجەرەس نيتوانەئ یوونڕو  یئاسانەب ەويەگاڕێوەل ەبوو چونک یرەگەژناميڕۆگاۆڕێه نيباشتر ايو سور راقێع

 یتاەرە" ستەڵێد رەزهەم مالەک رۆدکت ەوەيەبار مەل رە. هتێشێابکڕالنەگ یزۆو س تێربگرەو داەکەلەسەم یالەب هانيج

 ەوەاوازيج یکارۆه کێلەگ ەب ەستراوەب شەژووێم وەئ ،ەيەه ۆیخ یتەبيتا یکيەژووێم کێلەگ مووەه ینووسەژناميڕۆدابوونەيپ

 ەل ەجگ یکورد ینووسەژناميڕۆدابوونەيپ ،ييەتيەەاڵمۆو ک یاسيس یانيژ ینيەال رۆز ەیوەوونکردنەڕب یستيوێپ ۆيەب

و  ینووسەژناميڕۆدابوونەيپ ەل يەتيبر ەکارانۆه وەل کێکيە،ەوينيب داێت انيڕۆڵيکەرەد یکۆيەه ندەچ ەڵمۆک ەیوەناو یکانەرجەم

 ەیگڕێکورد  ەیوەئ ەڵگە(.ل42:  2002کر،ەبوبەدا")ئ ێدراوس یالنەگ یاسيو س یريووناکبيڕانيژ ەل ڕۆڵیو  یندنەسەرەپ

و  یعوسمان یتەاڵسەدرێژ ەل رێشگۆڕش رويو روناکب خوازيئازاد دانەسەب ربکات،ەد ەژنامڕۆدايعوسمان یوڕەمەڵەق ەل دراەنێپ
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 یهانيج ەیوەارکردنيو وش یوانەژناميڕۆئازاد و ئازاد یاڕرويب ینڕيربەد یستەبەمەکرد ب شتمانين ەیوەرەد ەل انيووڕکانيەرانێئ

 داەمەردەس وە( لەري)قاه یشار شەستەبەم مەئ ۆب ،ەارانيشۆه یکەيەوێش ەکورد ب ەیوەتەن یزگارکردنۆڕکارکردن ب ەوەرەد

 ەوەئ رەبەل ،ەوەزينگليئ یتەاڵسەد رێژ ەوتبوەک مابوو،ەن تانداڵسو یتەاڵسەد رێژ ەل ەچونک بووەه یرۆز یکيەزادئا

 ەیتەزەغ ەیژمار مەکێيەوەل سر،يم یختەتيپا ەیريقاه ەانکرديرو ريشنبڕۆو  ێڕشگۆڕش یکێزانێخ کوەو کانييەدرخانەب

 ۆیهەب ەک ،ەرچووەپاشا( د درخانەب ڕیکو یگەب تەدحەم قدادي)م نيەالەل ەريقاه ەل یز( 1898 یسانين ی22) ە)کوردستان( ل

 ینيچنەڵهێپ نگەت ناوەل دا،ەکەژناميڕۆرکردنەد ەب ەیژێدر ی( برایگە)عبدالرحمن ب گرتووەڵه ەیکەکار ەل یستەد ەوييەشۆخەن

 ەل ەيەژنامۆر مە(، ئ1902) ڵیتا سا ايتانيرەب ەل نۆگستەڤۆڵو سرايسو ەل فيجن ۆب ەويە( گواستدي)عبد المج تانڵسو یکانەاويپ

( 19: 2001ن،يمە)ئ ەوەتەوکراواڵب ێل ەی( ژمار31) یمووەه ەب  يەئاشکرا ستاێتا ئ ەیوەو ئ تاڵو نجێپ ەل ڵسا نجێپ ەیماو

 یوردک یلەگ یاسيس یامەيپ ەوەڕێيەلەک ڵەيەخا وەئ هاەروەه دايکورد یرەگەژناميڕۆژووێم ەل ەرخانەرچەو ڵیخا ەيەژنامڕۆمەئ

 یتيەويکوردستاندا نوس ەیژمار نيمەکييەروتارەس ەل گەب دەدحەم ێتانەوەئ ،یمەڵەق یباتەخ رەس ۆڕييەگ ەوەکەچ یباتەخ ەل

 یکانەوەتەن کوەو مەاڵب زن،ێهەب واوەت انداۆيخ یئاستەل رن،ێجوام شن،ۆو ه ريب ینەخاو اتريز ەوەتەن رۆز ەلەکورد ک ەوەداخە"ب

 مانەيەژنامڕۆمەئ خواەپشت ب ۆيەب ،ييەنێل انيئاگا ن،ەکەد یو چ ننۆچ انيکان ێنازانن دراوس نيندنەمڵەوەد واروەندێخو ەکيد

( 47: شوێپ ەیرچاوەس مانەه ن،يمە".) ئەوەمەکەد یواڵب کێجار ژەڕۆپانز رەه ودواەمەل ەورەگ یخوا یوانيپشت ەو ب ینووس

 ەیانيتەهامەن وەئ مووەه ەباس ل داێيبوو، ت ێپ انەيکەوەتەن ۆب انيزۆريپ یکێامەيکوردستان پ یکانەو ووتار تەو باب کەڕۆناو

 رمەن یکێزمان ەکوردستاندا ب یرکردنەد يیتاەرەسەل تاەوەئ ،یکانەاويو پ تانڵسو یستەدەب هاتەکورد د ەیوەتەن رەسەب ەک کردەد

 ت،ێبەد ژتريتوندو ت ەکەزمان ەژمار یدواەل ەژمار تێناب یسوود ەزمان مەئ ەک مەاڵب دوا،ەد یکانەندەوێستوپەو د تانڵسو ەڵگەل

 ەیگەڕێل رەه دا،يعوسمان یتڵەوەد ەل سادەو ف مڵو زو ەشێک یرەسەچار ۆیو ه یکەرەس یئامانج ەتێبەد تانڵسو ینۆڕيگ

( 49: شووێپ ەیرچاوەس ن،يمە.)ئکاتەدێپ ستەد ەیکەندەوێو پ ستەو د تانڵسو یدژ ختەس یکێردەبەن ەوەيەژنامڕۆمەئ

 ەیانينەمەچاپ وەئ ەیگەڕێل ەکەڵب ستاەوەن ەوەشەژنامۆر ەب رەباسمانکرد ه کوەو رشۆش ەیگەڕێل رەکورد ه یستيناليۆناس

 ەیو گروپ و قوتابخان یتيەەاڵمۆو ک یو کلتور یاسيس یکخراويڕێدروستبوون هاەروەه ب،ێو کت نيو نوس ارۆڤگ کوەو یتر

چاپ و  ەیوەوکردناڵب یو چاالک ەژناميڕۆوتنەرکە.دکردەد انيکورد ەيیوەتەن یو ماف یستوورەد یماف یرانۆگ یداوا ەوييەکورد

 یاريشۆه یشتنەيگێکوردستان، پ ەبوو ل باتەخ ێینو یکەيەارديد يیتاەرەس یتيەەاڵمۆو ک یاسيس یکخراويڕێزراندنەدام

 ەیوەوبووناڵب رەسەل بووەه ۆیوخەاستيڕکيەرەگيکار شەيەتاز ەوتنەرکەد مەکورد بوو، ئ یزميناليۆناس یوتنەرکەو د ەيیوەتەن

و  ێنو یگروپ ەیوێش ەل رانيووناکبەڕل ێنو ەیستەد یکوردستان، دروستبوون یکانەناوچ ەل رنێدۆم یندنگاێو خو ەقوتابخان

 ەیوەرەشنکۆو ر باتەخ ینگەشێپ ەبوون داەانيندنگاێخو مەکورد ل ینالستانيۆو ناس رانيبوو، رووناکب بوونداەورەگ ەل وامەردەب

 .انەيکەوەتەن یو ئازاد یستەربەس ۆکورد ب ەيیوەتەن

 یکورد ەیژنامڕۆرەسەل یرەگیو کار زميناليۆناس یدانەڵرهەس: مەدوو یباس

و  زميناليۆناس یدانەڵرهەدروستبوون و س ەیارديد ،یتيەاۆڤمر ێینو یژووێم یکانەارديد نيرچاوترەو ب نيارتريد ەل کێکيە

 دانڵوە.هەاوياجيج ەیوتەرکەو د وازێش نيندەچ ەب ەکيد یتانەلليم وێنەب ەیوەوبووناڵو دواتر ب وروپاەئ ەل ييەستيناليۆناس ڤیبزا

 زميناليۆناس یزبوونێهەدرووستبوون و ب یکانەرەفاکت نيتريکەرەس ەل رانەرکيداگ ستەدەل زگاربوونڕو  انيژ یئازاد ەب ۆب

 یاياجيج یوازێش نيندەچ بوو،ەدەن ەستەرجەب داەخوازانيئازاد یکێمۆڕف ەل نهاەتەب ەزميناليۆناس مەئ ەندەرچەبوون، ه

 تەبارەبوو س کيەاريشۆه یندنەسەشەگ یهاوکات ەيەارديد مەئ یدروستبوون نڵێيب ێکرەد یگشت یکەيەوێشەب مەاڵب گرت،ەدۆخەل

 یکەيەارديد ندەچ یرەگيکار رێژ ەل يەاريشۆه مەئ یدرووستبوون یتاکانەرەس مەاڵب ،ۆيیخەربەو س یو ئازاد ەوەتەن ەب

 تەاسيو س کريف یبوار یارانيريب ەیربۆز ەوەيەبار مەل ،ەيەرنێدۆم یدانەڵرهەس ەوەانيمووشەه رووەسەبوو ل يیژووێم

 ەل کێرۆز ەیوەئ ەڵگەل ەک تێد يەمانا وەب شەمەئ ،ەوەرنێدۆم یدانەڵرهەس ەب ەوەتێستەبەد زميناليۆناس یدانەڵرهەس

 ەک ەیوەئ رەسەل انيمووەه مەاڵب اوازن،يج یکترەيەل زميناليۆناس یتيەماه ەب تەبارەس انيچونۆاوبڕزميناليۆناس یکانەستيرۆريت

 تەڵێد ەرەگلن رنستەئ ەک زميناليۆناس یکانەستيريۆت ەل کێکەيەووڕمە.لانڕهاوەيەرنێدۆم یبوو کيداەل ەيەارديد مەئ

 یئابوور یکخستنۆڕێو خ شکردنيکردن و ئ یندەوەيپ یوازێش ینجامەرئەد ،ەيەرنێدۆم یتمەح یکێمەرهەب زميناليۆ"ناس

 ەڕۆڵیوەکيەرەسەبە...هتد کشکرەو ل ەو کارخان ەقوتانخان کەو ،ەرنێدۆم ەیگەڵمۆک یکانەورەگ ەزراوەو دام زگاەو د رنێدۆم

 داەورەگ یکيەشتەک ەل ەگەڵمۆک یکانەاوڕکدابێو ل اوازيج ەزێو ه شەب یزانکردنێو ئام کردنەوێهاوش ەیورەگ یکێتێمانش

 ەبووەه یرەگيکار ەوەکيەووڕندەچەل ەرنێدۆم ەک تێوەکەردەد مانۆب شێيەپ مەب. (77: 2002 ع،ي.)قاننينيبەد

 مەئ یمەرجەس ەک ەاوياجيج یرەفاکت نيندەچ ەیگەڕێل شيوەئ کەيەوەتەن یکانەتاک یال شەهاوب یکێستەهيدرووستکردنەل
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 وەل تێتربەورەگ ەک شەهاوب یو ئابوور یتيەەاڵمۆو ک یجوگراف یکەيەکهاتێپ یدرووستکردن ەل ننيبەد ەورەگ یکەڕۆڵێرانەفاکت

 .ەيەه کراوداياريد یکەيەگەڵمۆک یاکانياجيج ەکيەو  ەکهاتێپ وێنەلەک ەیانياوازيج

 ێیپەب اوداکرياريد یکەيەوەتەن ناوەل ەک داتەد ەانيمزڕەو  یواقع ەسنوور وەئ یکشکاندنێت ڵیوەه کێزميناليۆناس مووەه

وون ب ێجەتشين ینێو شو یتيەنايچ یاوازيج ەوانەل نەکەدروست د اوازيج یمۆڕو ف وازێو ش بنەدروست د يیژووێم یخۆبارود

 ندەچ ەب یستيوێو پ تێدرەد نجامەئ اوازيج یکێوازێش ندەچ ەب شەسنوران وەئ یکشکاندنێت ەیسۆو ...هتد، پر یکلتور یاوازيج

 مەل ێيەنو یرژگاڕۆەيوەن زميناليۆناس ەک تێوەکەردەد مانۆب ەدووبار ەوەرێل ،ەيەسۆپر مەئ ینجامدانەئ ۆب ەکێتيەو ئال ازڕئام

 چاپ و یکانەتێنشما ینانێداه یژگارەڕۆب ە( واتەوەاپچ یزمڵيتاي)کاپ ەب ەوەتێستەبەد زميناليۆ( ناسنۆ)بندکت ئارس ەوەيەبار

 ڕۆڵینيتوانەد.(77: شووێپ ەیرچاوەس ع،ي.) قانەوەنوسراو ەیوکراواڵو ب بێو کت ارۆڤو گ ەژناميڕۆفراوان رەب ینانێمهەرهەب

 ەيەه دايناتوا ەل اندنەياگەيڕکيد یکێکارۆه رەه کەو ەژنامەڕۆچونک یستيناليۆناس یبزاوت ەب تەبارەس نينيبب ەژناميڕۆرچاوەب

 ینوسەاوچارو ه یەيوەکێپ یستەه انيت،ێنێسپەبچ کراوداياريد یکەيەوەتەن یکانەتاک یتيەنەيز ەل ڵیاەيخ ەک يەايجوگراف یناێو

 رەس ۆب ید یوانەئ یترسەم ،ەوەرەد یکانييەترسەم ەل ێتوانەد نۆچ کوەروەبکات، ه ەردەروەپ انداەيکيەرەه یتييەژۆلۆکيسا ەل

 و دانەڵرهەس ەک تێوەکەردەد مانۆب ەرۆج مەدروستبکات.ب یمعەج ەستەد یکييەاريشۆه ەيیوەتەن یندەوەرژەو ب ەوەتەن

چاپ و  انەيژنامەڕۆک ەیازانڕئام وەئ یندنەسەشەگ رەسەل ەبووەه ەیورەگ یکييەرەگيکار ەرنێدۆم یندنەسەشەگ

 یوامەردەبو  ەروەگ یکەييەئاماد کانداەوەتەن یمەرجەس وێنەل ەیبواران وەل کێکەيەتێبب یتوان ەژنامڕۆشەمەب ،ەوەکردەوداڵب

 ەرنێدۆم ەل رەبەک کداێکات ەل ەبکات، وات کانەگروپ یمعەج ەستەد یشوناس یتييەماه یستکارەد ێبتوان ەک کێرۆجەب ت،ێبەه

 ەيیوەتەن یاريشۆه ەیوەوبووناڵو ب ەرنێدۆم یهاتن ەڵگەل واەئ کرد،ەد یاريد یکانەگروپ یشوناس ڵیکاۆل یگروپ انينيئا

وست در ترەورەگ یکێو شوناس تۆڕێگەد ەشوناس مەئ یتيەبوو ماه ەژنامەڕۆوانەل کێکەيەک ەوەکانەاوازيج ڵەناەک ەیگەڕێل

 ريگشتگ یکێوناسش ەوەئ یاتيج ەو ل کراوداياريد یکەيەوەتەن وێن یکێڵەو خ یبەو مازه ینيئا یاوازيج رەسەداتبەد بازەک ێبەد

 ندەچ یدروستکردن ەل ەکردنيشدارەبکات، ب رەسەل یکار ێتوانەد ەژنامەڕۆک ەیبواران وەل ەکيد یکێکيە.تێبەدروست د

 مووەه يەکرائاش کەو کات،ەدروست د کراوداياريد یکەيەوەتەن یکانەتاک یالەل ەيیوەکێپ یستەه ەک کداەيەفسانەسومبول و ئ

 ەتێگرەد اوازيج یتيەلئا نيندەچ شەمەئ ۆب ەوەبکاتۆک کداێترەچ رێژەل ەوەتەن یکانەتاک وامەردەب تێوەيەد یستيناليۆناس یکێبزاوت

 ەل ەيەه انەيروەگ یرەگيکار ەمانەئيمەرجەس ەک اوازيج ەیفسانەئ نيندەچ یقاندنڵخو انيدوژمن  یناێو یدروستکردن کوەو رەب

 یزميلنايۆناس ەیوەانڕێگ انيدايکورد یستيناليۆناس یزاەف وێن ەل رەئاسنگ ەیکاو ەیفسانەئ ەنموون ۆب زمدا،يناليۆناس یزکردنێهەب

 ەل تێبەه ێڕۆڵیتوانەد ەژنامەڕۆک نينيبەد ەرۆمجە.بستيناليۆناس یکێبەرەع یسالميئ یکييەرۆمپراتيئ یژگارۆڕۆب یبەرەع

 ۆب ەوەنێرەبگ رەگ ،يەن یبوون داياستەڕلەک یستيناليۆناس یکێبزاوت ۆب کيەژووێم یدروستکردن انيدوژمن  یايديئا یدروستکردن

 انيرەاسنگئ ەیکاو رەس ەوەباتەد ۆیخ یکەڵەچيڕەکورد یزميناليۆناس کێکات ن،ەيگەدێباشتر ت ڵەخا مەل ەوەرەس ەیکەنموون

 داياستەڕلەک یسالميئ یرۆمپراتيئ یژگارڕۆرەس ەوەباتەد ۆیخ ەیشڕيو  گڕەکێکات یبەرەع یزميناليۆناس کان،ەماد یمەردەس

 مەئ ینەخاو یبەرەع یزميناليۆناس مەو ه یکورد یزميناليۆناس مەه ەیوەرئەبەل ت،ێبەن کەيەفسانەئ نهاەت نين چيه ەمانەئ مووەه

 .نەرنێدۆم یژگاريڕۆبوو کيداەل کوەڵو ب نين ەژێدوور و در ەژووێم

 مێيەس یشەب

 یکورد ەیژنامڕۆنيمەکیە: کوردستان،  مەکیە یباس

 سريم یختەتيپا ەیريقاه ەل ەدرخانەب تەدحەم قداديم نيەالەز ل1898 یسانين ی22 ەلەک یکورد یزمانەب ەژنامڕۆنيمەکيە

 یکورد ەیژنامڕۆمەکيە. ەژمار 31 ەشتەيگ یکانەژمار مووەه ۆیک ەک 1902 یسانين ی14 یژڕۆبوو تا  وامەردەب ،ەرچووەد

و  بەدەئ ەل ەبووەه یئازاد یکێبوو ناواخن یسەکەو تاک یتەبيتا ەیژنامێيەڕۆاوسدر یتاناڵو یکانەژنامڕۆمووەه ەیوانەچێپ ەب

 ەیاوازيج ەتيەخاس مەئ یکورد ەیژنامڕۆمەکييەچۆب ەوەنەيبک ريب ەک کاتەدێوامان ل ەدان نجەرەس يەیما ەتێخاس مەئ ،یريشنبڕۆ

 یحکوم یکيەزگاەد چيو ه تڵەوەکورد د ەک یتيەويزان ەدار بوو يەپا یکێڕێباتگەو خ ريوناکبڕدرخانەب تەدحيم قداديم ؟ەبووەه

 ەب ييەرەشخێپ ستەد وەب ستاەه ۆیخ ۆيەب کەيەژناميڕۆرکردنەد ۆب ۆیخ ۆیستەئ ەتێبگر ەرکەئ وەئ کوەتاو يەن

و  ريوناکبڕو  ريشاع یستەد ەیردەروە.ناوبراو پيەکورد ەک ەيیوەتەن یزمان ەب یکورد ەیژنامڕۆنيمەکييەرکردنەد

 کانداييەتحاديئەنيۆزسۆپۆئ ەريوناکبۆڵيڕجموج ناوەل ،ەاويدا ژ ختەتيپا ڵینبوەستەئ ەل ،ۆييەک یقادر یحاج کوەو یرستەپەوەتەن

 یکێازڕئام ەک یزانەيد شتبووەيگێت ەژناميڕۆو گرنگ ەڕۆڵ( باش لکخستنۆڕێخ ەوتبوونەک ەوالوەب 1890 ڵیسا ەل ە)ک

 (6: 2000.)فوئاد، کانەتيەشارستان یمکەو چ ەيیوەتەن یاريشۆه وەييوەتەن یريب یندنەسەرەپ ۆب ەرەگيکار
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و  یەيوەتەن یاريشۆه یشتنەيگێپ ەیشانيبوو، ن ێنو یکيەتاەرەکورددا س یاسيو س یريشنبيڕۆانيژ ەکوردستان ل ەیژنامڕۆ

 یوتنەرکەد یکيەتاەرەسەب تێکرەد هاەروەدا، ه ستيناليۆخواز و ناس یزگاريڕباتەخ ەل ەکورد یوارەندێخو ێینو ەیستەد ڕۆڵی

 یکلتور یدنەتمەبيتا ەیربارەد یتەبيتا یکێچوون ۆب ست،ي( ووەيیوەتەن یکيەنتماي)ئ داەکات وەل تێکورد دابنر یزميناليۆناس

 یرەاومەج یکێبزاف ەبکات زميناليۆکورد بدات، ناس یکلتور ەیناسنام ەب یاسيس یکەڕۆناو ت،ێژێکورد دابر ەيیوەتەن

 یايژۆلۆديئا ینڕيربەد ەب ەکورد بوو ەیانيرەروەپ شتمانين ڵیزمان حا ەويەرچوونەد یتاەرەسەل رەکوردستان ه ەیژنامۆيەڕۆب

 (86: 2001 ،ینەدە.)ممەستيب ەیدەس یتاەرەو س ەزدۆن ەیدەس يیتاۆک ەکورد ل یبزاف

 ستيوێگرنگ و پ ۆیخ یمەردەس ۆب اڕکێت ەب مەاڵب بوو،ەه انياوازيج یئاست نرايبەد داەکەژنامەڕۆل ەیوکراواناڵو ب تەباب وەئ

 یوتووەدواک یکانەرەربەو ب یو کلتور یاسيس یانيژ ەیبارەل هاەروەه ،ەبووەه انەييوەتەو ن ەرانەشنگيڕۆکێبوون، سروشت

 شدايکات مانەهەل ران،ەنێخو یال ەيیوەتەن یشەهاوب ینينيو ب ستەه یدروستکردن یستەبەمەب ەکردوو انيکار یتيەەاڵمۆک

 ۆب ڵقەئ ۆب ەوەاندنەڕو گ ەيیوەتەن ەیوەوساندنەچ یشتنێهەو ن کانيەستورەد ەماف یو زامنکردن یئازاد ەیلەسەم یباسکردن

 یکيەەاڵقەت نەڵيوە.ئداەکەژنامەڕۆل ەوەتەوکراواڵب ەوازانێش مەتر ل ینيوتار و نووس نيندەچ کان،ەييەوەتەن ەشێک یکردنەچار

 یکێگرامۆو پر یکريف یکێساسەئ رەسەل ستيوەيد ەک کرد،ێپ یستەکوردستان د ەیژنامەڕۆل یاسيو س یکلتوور ێینو

 ەب ەکەژنامڕۆانبخات،يکڕێداياسيس یکێکخراوڕێناوەو ل ەوەبکاتۆکورد ک یستيناليۆناس ر،يووناکبڕ،یرەشنگڕۆو  یستيناليۆناس

 یاسيس یو واقع رەوروبەد یرەيس ەوەتر یکێچاوەب ،ەوەبکات اريشۆئاگادار و ه یکەڵخ ستيوەيد ەک کردەد یکار کەيەوێش

 ن،ەبک ەوەانۆيخ ەیوتوانەدواک یواقع ەڵگەل وتەسوکەڵه ەو ێنو یکيەاريشۆو ه ەتاز یکێچاو ەو ب نەبک انۆيخ یتيەەاڵمۆک

 ەینيقەاستيڕووڕکوردستان  ەیژنامڕۆ.نەبک انۆيخ یتيەەاڵمۆو ک ەيیوەتەن ەیوەوساندنەو چ ەيیستەد رێژ ینۆڕيگ ەل ريب

بوو،  کانەخوازيزگارەڕکورد یرگانۆئ داۆيخ یکاتەبوو، ل ەوساوەچ ەوييەهزر ەيیوەتەن یووەڕلەک نواند،ەد یکورد ۆڤیمر

 ەیئازاد ەوتڕەوەئ بوو،ەد کانەکيەدواەل کەيەتەاڵسەد ەیشەڕەو ه رۆز یکێنيچنەڵهێپ نگەت یتووش ەیوەئ ەڵگەل مەاڵب

 یکار کرد،ەد ۆیخ یکار انەييوەتەو ن ەئازادان ەڕیروباويب ەب دابوويوەو بر کردنەشەگ ەل رەه رەبيەگرتبوو ەکەژنامەڕۆک

 هاەروەکورداندا، ه یاڕکێت یروونەد ەل ەانيرەروەشتمانپين یانيگ یشدانۆج کڵخا یشۆهزر و ه یبزواندن ۆب کردەد

 ەیبار ەل نيربگرەو شيرانيشنبڕۆو  ندەرميب کێندەه یاڕرەگە. ئەوەانيکانەوکراواڵب ەڕێیل یکورد یکلتور ەیوەندوکردنيز

 رۆدکت ن،ەيبدەوەستەد ەکوردستان ب ەیژناميڕۆرچوونەد یخيەبا ەیربارەد کەيەکۆريب ەسوک تێکرەد وکاتەئ ،ەوەيەژنامڕۆمەئ

 ەینراوۆو ه ۆگفتوگ یزمان اينەکورد ت مەهەزدۆن ەیدەس يیتاۆ" تا ک تەڵێو د کاتەد ەکەژنامەڕۆباس ل ەيەوێش مەفوئاد ب مالەک

زمان  یژووێم ەل ەيەه یتەبيتا یکێخيە( با1898) ڵیسا ەکوردستان ل ەیژناميڕۆرچوونەد ەیوەئ رەبەل ن،ينووس کەن ەبووەه

 یکەيەرچاوەس ۆیخ ۆ" کوردستان بتەڵێد رەزهەم مالەک رۆدکت کداێکات ە(.ل53: 2001 ر،ە".)عوممانداەکەوەتەن یبەدەو ئ

 یتاەرەو س ەزدۆن ەیدەس يیتاۆک ەکورد ل یريووناکبڕو  یاسيس یانيژ ینيەال یزوو یرۆز یشتنەيگێت ۆب ەنەسڕەگرنگ و 

 یو چاالک نەرمەکورد و ئ وانێن یندەوەيپ ەل نەدەد ژوونووسێم ەیدياريناو کوردستان  یکانييەاريزان م،ەستيب ەیدەس

 ەیباسان ەرۆج وەکوردا ئ ێینو یژووێم ەل یمدەح ەیسوار نێشو کان،ييەحاديتيئ یزەڕيکورد ل ەيیوەتەن ەیانيرەروەشتمانپين

 یوتنەشکێپ کانيەدرخانە" ب تەڵێو د کاتەدەقس ەيەوێش مەب ەوەيەبار مەل شڵي(. مونزر مووس135: 1983 ر،ەزهە".)مبگاتێت

 ،ەوەنەدەد ێگر ەوەکێکورد پ یکانيەکەرەس ماەو بن ێنو یرخەهاوچ یايدن وانەئ ەوات ،ەوەتێستەبەد ەوەکێپ یسازەشيکورد و پ

 ،ەناوبانگەب یسازەشيپ یشۆڕش ەب ەک ەوروپاوەئ ێینو یشۆڕو ش یريشنبيڕۆرەگيکار رێژ ەوتبوونەک تێوەکەردەد کەو ەچونک

 ەیوەبزووتن ەل یرەگيو کار یسازەشيپ یرەنێمهەرهەب یزێه یزراندنەو دام النەگ یشبردنێوپەرەب ەل ەیوتنەشکێپ وەئ یخيەبا

 ەزوو ەوێش وەب ەنيەال مەئ یو گرنگ داتەهان د داەناوێپ وەل ەیکەلەگ نينيبەد ۆيەب ،ەيەئاراست وەب شتنڕۆو  یشتمانين یباتەخ

 ەل یسريم ی(الليلهە)ئ یارۆڤکوردستان گ ەیژناميڕۆرچوونەد ەل کەيەفتە( .پاش ه36: 1986 ،ڵیلمووسە".)ئووەڕخاتەد

و  کاتەکوردستان د ەیژنامەڕۆباس ل ەيەوێش مە( دا ب67) ەڕەیالپ ە( ل1898) یاريئا یمەشەش ڵیسا یمێيەس یشەب ەیژمار

 ەوەب یشاناز سريم ت،ێچەردەد یکورد یزمان ەب هاندايج ەل ەک یکورد ەیژنامڕۆنيمەکيە" کوردستان ێنوسەد ەک ەهاتوو داێيت

 ەکێپانۆڕەگ ەک ەیوەئ ۆیهەب دايرەگەژناميڕۆايدون ەل کاتەد ەوۆيەخ ەیگێپ ەب ینازشا ،ەرچووەد داێت ەيەیژنامڕۆوەئ ەک کاتەد

 قدادي)مزداريڕێتەزرەح شيکوردستان ەیژناميڕۆرەنووس ،ەوێکڕشبێپ ەونەکەد کانەمەڵەق کان،ەزمان و ئامانج یاوازيج یاەڕەڕس

 ە( قرش80)یشەکەناڵسا ەئابوون ت،ێچەردەدوو جار د کداێمانگ ەل ،يەپاشا درخانەب شبووۆخێخوال ڕی( کوەگەب تەدحەم

 ەیوەارکردنيشۆزانست و هينانێستهەدەب وەرەب انينانڵو پا ەو چاک تيەشارستان ەب شتنەيگ ۆب ەکورد یهاندان شيکانەتەباب

 وەو ئ رەبيەگرتبو گەب تەدحەم قداديم ەک ەیوڕێڕەوە(. ئ56-55: 2001 ر،ە".)عومکانەووداوڕگشتەل ەیکەوەتەن

و  یرستەو پ یئازاد یسپاندنەچ ر،ەوهەج ینيو نازان نيزانەو ن یوارەندێخوەن یشتنێهەن ۆب ەوەکردنەد یرزەب ەک ەینەاڵشخەم

 یکێوڕێڕەبوو  ەوەانيکانەرچاوەس ەل یاريزانست و زان ینانێستهەدەب ۆب شتنەڕۆوەرمەگەب ،ەيیوەتەن ۆیشک ەب کردنيشاناز
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 ەب تنێرچووبەد کێيەکو رەه ەل ەوەکوردستان یدوا ەلەک ەیانييردکو ەارۆڤو گ ەژنامڕۆوەئ ەیربۆز ۆب سپاوەچ

 مەو ک یووناکڕمەو ک مترەک زيرگەه ،ەويەکراەد شێڕەپ یکانەارۆڤگ وەژنامەڕەيڕۆالپ ەک ەیبەکەرەم وەئ شيژگارييڕۆژاێدر

 .ەژاوڕوردک یلەگ یشتمانين ۆیو شک یئازاد ۆب دانيقوربان یدانەيم ەلەک ڵەیئا ەنێخو وەل ەبووەن خشەب

 کوردستان ەیژنامڕۆ یرکردنەدەل ستەبەم: مەدوو یباس

 درخانەب اەيسور رچووەد سريم یختەتيپا ەیريقاه ەل رەه شيوەئ ە( ک1917) ڵیسا ەکوردستاندا ک ەیژناميڕۆخول نيمێيەس ەل

 یسانين ی22 ەل ەک ەوەتێرێگەکوردستان د ەیژنامڕۆنيمەکييەرکردنەد یکۆريچ داەخول وەئ ەیژمار نيمەکييەرووتارەس ەلەک

 یتاڵو رد،کەن انيباش یکێکار چيکوردا ه یتاڵوو ەل نهاەت کەتوورک ن یکانەتانڵوس مووە" ه ێنوسەد ەک رچووەدا د 1898

 یمووەه ەرەبەرەب بووەباش ه یکێشت مووەکورد ه یتاڵو ەکورد ل یرانيم یمانەز ەخراپکرد، ل انيشەمێئ یتاڵو ەتورک وات

 ڵیحا ڵسا دەدووس شێپ ،ڵنبوەستەتا ئ نەدروستبک کەيەگەڕێوەنەردەئ ەل یزانەاندەين بووڵسا دەدووس کانەخراپ بوو، توورک

 انەيو خراپ یکەرەووبد یوۆت ،ۆستەئ ەبگرن تاڵناتوانن و یباشەب انينيب یعوسمان یپادشاکان بوو،ەخراپتر ن ستاێئ ەل ەمێئ یتاڵو

 نبولەستەئ وەرەب انيکورد یرانيم رۆزەب کانيەو ئاشوب، عوسمان ەڕش یپانۆڕەگ ەبوو تاڵو مووەه ەرەبەرەب ەوەناومان يەداڕێف

 ەرانيم وەل ێندەه ەرێ.لدابوونێپ انيانيژ یخۆبارو د یچاککردن ینەڵێب ۆدرەب ،ەوەدورخست انيتەاڵسەد رێژ یتر یکانەو ناوچ

 ەوتنەک( 1896)ڵیسا یدوواەبوو ل ەوەئ یعوسمان یتدارانەاڵسەد یتەاسيس ەب رگرتنەو ستێوەڵو ه کردنيتيەدژا ەوتنەک

 یڵسا نيشۆبکێکورد ت ەیچاک یناوێپ ەل ەیوەئ ۆ.بیردارۆو ز مڵزو ستەدەل یزگارڕو  چککردنيستەبەمەب ینێنه یکارکردن

و  رکردەد ینکوردستا ەیژنامڕۆختەتيپا ەیريقاه ەل سريم ەچوو تانۆب ڵەیماەبن ەپاشا ل تەدحەم درخانەب ريم ڕی( کو1897)

 ،داەکەژناميڕۆرکردنەد ەب ەیژێدر ێوەل سرايسو ەرحمن چوو بدولەع ەیبراک وت،ەک شۆخەن گەب تەدحەم کڵێپاش سا

 یباس ەمێئ رەگە( ،ئ46: 2001ن،يمە.)ئوتەک ێپ ەل یشەکەژنامڕۆندکردەب یدرخانەب یسوکارەک مووەه تانڵسو ەیوەئ یدوا

 رەوهەگ رۆز ەک ەکەژناميڕۆدروشم ەیوەل ەجگ ۆیخ ەک کداێکاتەپاشا ل تەدحەم ەک نينيبەد ن،ەيبک ەکەژناميڕۆاتريز

 ەوێش وەب ینينوس یمەڵەق نووسەژناميڕۆگەب یتەدحەم تاەوەئ ،یاريزان یربوونەبەستەد ۆبوو ب کانەکورد یرەهاند خشبوو،ەب

 ەیژناميڕۆمەکييەەژمار ەک ەیوەب ارميختەب رۆ"زەهاتوو داێيت ەک یتيەوينوس ینسەرەف یزمان ەب ەک کاتەد ەستەرجەب يەشارستان

 ەسەک نيۆمل شەش ەیژمار ،ەکورد ەیوەتەمن، ن ەیوەتە.نەزراندووەدام ەريقاه ەل ستاێرئەه ەیوەئ رم،ێنەد ۆ)کوردستان(تان ب

 یستەبەم ۆب ،ەوەتۆوکرداڵب مەيەژنامڕۆمەئ ەزمان مەب ەجار نيمەکەيەمەئ ،ەنۆک کێلەگ انيزمان ن،يژەبچووکدا د یايئاس ەلەک

و  نوتەشکێپ ەیگەيڕێوەئ ۆب کانەکورد یدانو هان مەکەوەتەن یرەوهەج ەل یستيوەشۆخ یانيو گ یاريزان یاندنەيگێپ

 ینگەج ەل یارشدەب درخانەب ريباوکم م م،ەشانبدينێپ انيانۆيخ ەيیوەتەن یبەدەئ شدايمانکاتەه ەبگرن ل ەتاز یتيەشارستان

 مانداۆخ یتمانشين ەل ەمێئ ڵەیماەبن ەل یانيژ ەک ەیسەک وەئ د،يمەبدولحەع یتەحکوم یدژ ەل ەکوردستاندا کردوو ۆيیخەربەس

دا  ارمڕيب ت،ێشێکبکوردستاندا  رەسەب ڵبا شيو ئاسا زامين ەیوەئ ۆب شتمانکردين ەیوەرەدەل وومەڕمەئ رەبە.لەکراو ەغەدەق ێل

 یکردنەدرەروەو پ یاريختەقازانج و ب ەک کێمووکارەه ۆب مەبک رخانەت ەوەدوور ەل مۆخ یکيەتوانا مووەه ەوەژنامەيڕۆگەڕێل

 کەيەکوردستان قوتانخان ەیژنامڕۆنڵێيب رەگەئ ەوەرێل(،61-60: 200کورد".)فوئاد،  یشتمانانيهاون ۆب تێدابێت ەيیوەتەن یريب

 هانيجو  انێيدراوس یکانەو ناوچ انۆيخ ەیبارەل تێبەه انينيوانێڕت ەوييەو فکر ڵیقەئ یووەڕل کوەتاو کانەکورد ۆبوو ب

 یرکيف یکێشۆڕکوردستان ش یاندنەيبوچاپگ ەواتەک ،یکانەگرفتو  ەشێک رەرامبەبەل یکورد یتاک ەیوەارکردنيشۆه ،یگشتەب

 .کانداەگشت بوار ەل یکورد ڵیقەئ ەیوەارکردنيشۆه ۆب بووەتاز
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 کوردستان ەیژنامڕۆ یکانەتەباب :مێيەس یباس

 :ەوەوێش یووەڕ: لمەکیە

 یشۆرخەه ،ەچاپکراو غداەب ەل 1972 ڵیسا ەلەک م،ەکييەخول ی)کوردستان(  یمەکييەچاپ یکەشێپ ەفوئاد ل مالەک رۆدکت

 یو چاپ ەوەتەويزۆد ەيەیژمار 26 وەئ ،ەچاپکراو ێل ەیژمار 31 ەک ،ە)کوردستان( ەیژناميڕۆکانەژمار مەرجەس ەیوەرەزۆد

 ەیوێش روو،ەس یکرمانج ەیزاراو وانڕەجوان و  یکييەکورد ەب ەيەژنامڕۆمە:" ئکاتەد یباس ەوەخوار ەيەیوێش مەب ،ەکردوو

 یتيەنۆو چ زەکاغ یرۆ.جچووەرئەدا د یسم(  32.50* 25.50) ەڕەیچوارالپ ەل کێجار ەفتەدوو ه ەب تان،ۆو ب ەريزەج

 ەب ،يەداێت یروتا شيتورک ەب ەوە( 4) ەژمار ە.لکراەچاپ ئ یفارس یرزەت رەسەل یبەرەع یپيت ەب بوو،ەخراپ ن یشەکەچاپکردن

 یدژ ( نوسراوندي)سلگان عبدالحم ۆب رجارۆز ەمکتوب( ک قي)اچ ەکراو ەی)عرچحال( و پاشان نام ەناماڵسکا یتەبيتا

 یستەد ەماوە)سلگان( ن ەب یکێدێئوم چيه ەکەژنامۆر ەیوەپاش ئ درخان،ەب یکانەوەن یو ئازاردان ەکەژنامۆر یکانەرەربەب

 رەسەل و یکانڕێ)مدحت پاشا( و هاو یکوشتن رەسەل ەانيئازا رۆز ەیکەريەو دا ستە)سلگان( و د رەس ەبردن ەب ەکردوو

 .ەوينوس یتورک یخوازانيئازاد ەیوەبزوتن

 :ەوەکەڕۆناو یووەڕ: لمەدوو

و  یبەدەئ ڵەواەه وەئ مووەه یکانەڕەالپ ەیوەل ەجگ نەيکەکوردستان د ەیژناميڕۆکانييەتماندەبيو تا تەباب ەباس ل کێکات

 یخوازێنو یريب ەک شيوەئ ،ەوەکانييەکورد ەوکراواڵو ب نيناو نوس ەتەناوێه یگرنگ رۆز ینيەال مەاڵب ،ۆخ ەتۆگرت ەیانييژووێم

 نيانتوەئ ن،ينيبەد اکاندەتەباب ناوەل رچاوەو ب اريد رۆز یکەيەوێشەب یوروپەئ یو کلتور یتيەنشارستا یريب ەيیوەتەن یاريشۆو ه

 .نەيکوردستان بک ەیژنامێيڕۆدوو تو یکانەتەباب ەباس ل ەيەوێش مەب

 یاسيس یتەباب /مەکیە

 :ووەڕنەیخەد ەیەوێش مەب ەکەژناميڕۆکانيەاسيس ەتەباب

 ەک تێوەکەردەد ۆب نماەوەئ واەئ ن،ەيکەد یوارەندێو خو ندنێخو یگرنگ ەل باسە:کربوونێو ف ندنێخو ۆکورد ب یهاندان -ا

 ەیوەتەن ەب تەبيتا یاسيس یتەباب ەل تەبيتاەب ەو انيژ یکانەگشت بوار ۆب تێگرەردەو ييەوارەندێخو وەسوود ل کێندەچ ۆڤمر

 ەئاست وەل انيسود ندەچ ەوادا ک یکەيەژۆپر ەل تێوەکەردەد مانۆب وار،ەندێو خو ريشنبيڕۆکێزانێخ کەو کانييەدرخانەکورد.ب

 و انيژ یکانەبوار گشتەل انەيوەو ئاگادارکردن ەيیوەتەن یسوود یاندنەيگ ۆب ،ەرگرتووەو ييەکريو ف یريشنبۆر

و  نێەڵد ەک نەکەد یاريندن و زانێخو ەباس ل ەيەوێش مەب کانييەدرخانەکورد. ب ۆڤیمر ڵیقەئ یندناڵو جو ەوەارکردنيشۆه

 یريو ب شۆو ه نيو زانست و زان ەدروستکردوو مانڵموسو ەب ەیمێئ ەک ەورەگ یخوا ۆب مدەسوپاس و ح زارەه دە" سنوسنەد

 کانەارشند و گو ەل مانڵموسو ندەچ ادايدونەل ن،ەه فيرەش یسيدەو ح زۆريپ یتيەئا رۆز نيو زان لميع ەیربارەد ،ێتەنيداو

 ەوەتەن رۆز ەلەک کورد ەوەداخەب ،ێنوسرەد کانداەژنامەڕۆل ووبداتيڕچ ادايدونەل ،ەيەه انەيژنامڕۆو  ندنگاێخو انيمووەه نەه

 ن،ينندەمڵەوەد و وارنداێخو ەکيد یکانەوەتەن کوەو مەاڵب زن،ێهەو ب واڕەانداۆيخ ینيئا ەل رن،ێو جوام شۆو ه ريب ینەخاو اتريز

 یخوا یوانيپشت ەو ب ینووس مانەيەژنامڕۆمەئ خواەپشت ب ۆيەب ،يەن انێيو ئاگامان ل نەکەد یو چ ننۆچ کانمانێدراوس نينازان

 یکانەسوود داەيەژنامڕۆمە)کوردستان( و ل ەناو شمانەکەژناميڕۆناو ،ەوەمەکەد یواڵب کێجار ژڕۆ( 15) رەه ودواەمەل ەورەگ

 چەل م،ەدەد یکورد یشانيپ ەيەباش ه ەیندنگێخو کيەگاێچ ج ەل تێبەد رێف ۆڤمر کەيەگێج چەل مەکەباس د یاريزانست و زان

 تا م،ەکەباس د انيمووەه ێکرەد یبازرگان نۆچ نەکەدەڕش نۆو چ تێب یچ ەورەگ یتاناڵو یستێوەڵه تێبب ەڕش کەيەگێج

 ۆب ەاويپ مەئيشۆرەپ یرەي( .س63: شووێپ ەیرچاوە".) فوئاد، سەوەتۆکردەوناڵب ەیمەئ کوەو یکەيەژنامڕۆکێسەک چيه ستاێئ

 ڵیمنا کەيەگێج مووەهەل سرميم ەل ستاشێئ اوم،ەڕگ نێشو رۆ" من زێنوسەد تريکەيەگێج ەل ؟ەنۆچ یوارەندێو خو ندنێخو

 ۆیزانک ەل سريم ەل ندن،ێخو رەو ب ەقوتابخان ەرنێاننەيئ انيباوک و براکان ەک نميبەد بەرەو تورک و ع رنادەو ئ سەرکەچ

من  ماڵەب ن،نێخوەد مووەه نيمانێسل یال تريکێندەه رکوکنەک یکەڵخ انيکێندەه ەبووم ک رانۆس یکورد ێندەه یتووش رەزهەئ

 چيه رن،ژاەو ه رەنجبڕەو  ريەشاەع یکەڵخ انيمووەه ەکەڵب بوومەن ەروانێش ،یکارەه تان،ۆب یکەڵخ یتووش کەيەگێج ەل

 (51: 2001 ن،يمەنازانن".)ئ کێرەسنعات و هون
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و  نيزان مووەهەل ەیوەئۆب بن،ەن وارەندێخوەو ن ننێبخو انيکانڵەکورد هانبدات و منا ەک ەيەوەئ نينيبەيد ەوەنانينوس مەل ەیوەئ 

 وەئ ەک ەويەياريزانست و زان ەیگەڕێبتوانن ل ان،ۆيخ ەیوەتەن ەیربارەد تێبەه انيکيەاريشۆه ن،ەبگێت انيژ یکێوتنەشکێپ

 ەک ەتەفيعرەم و یريشنبەڕۆوەئ ەچونک تان،ڵەوەد یئاست ەل تێوەکەو دوان تێبەن شەبێکورد ب یلەبوو گ کردنداەشەگەل ەمەردەس

 ەک ەستيوێپ ت،ێب ەکوردان یکێشوناس نەخاو ەیوەئ ۆکورد ب ەوەمەئ ەیگەڕێل ەواتەک ،ۆڤمر ەب ەوەداتەدواجار شوناس د

 ،یدکور یکتا ەب تێنەيەبگ تێوەيەد گەب تەدحەم ەکڵەيەخا وەئ ەمەئ ،ۆیخ یريشنبڕۆو  ڵیقەئ یندەباکگراو ۆب ەوەتێرەبگ

 ەیارربەد اتريز یاريشۆه ۆب یکورد ڵیقەئ یکردن فيسقەت کێرۆج ەیگەڕێل یکورد ۆڤیمر ەب ەوەبدات کێشوناس ەوەرێل

 .یکورد یو زمان و کلتور ەوەتەن

و  تانڵوس یتاڵەسەد یتەدالەناع ەباس ل نۆچ ەک نينيبەد دايکانەنيو نوس ووتارەل: یزگاکانەو دامود تانڵسو یکانەرەربەب/ب

 ،ێنێبدو ینساکاڕێو  تانڵ)کوردستان( سوەوەيەژنامڕۆمەئ ەیگەڕێل تێوەيەپاشا د دتەدحەم کات،ەد یزگاکانەدامود هاەروەه

 ەیانيتيەژاد وەئ هاەروەو ه تانڵسو یکانيەتيەواەنار ەباس ل ەانيئازاد و ئازا یکەيەوێش ەب بکاتەقس ێنو یرەشنگيڕۆکێزمانەب

 ەل ێزەکاغ) یشانيناون رێژ ەل ەکوردستاندا هاتوو ەیتەزەغ ی(13) ەژمار ەل ەيەوێش مەب ت،ێکرەد کانەکورد رەرامبەب ەک

 یتاڵو ەتێن دکوردستا ەیژنامەڕۆمانگ ێدوو س ەمە"ئیتيەوويش.م( نووس کرەاربيد یشرافە)ئ یمزايئ ە( بەهاتوو ەوەکوردستان

 یرۆز یرئازا و گرنەيئ ننيبيب ەوەکێسەرکەه ستەدەب ،ەوەنينێخويب یستەربەس ەب نێڵناه تانڵسو یکانەئموورەم مەاڵب ،ەمێئ

 (52: 2001،  نيمە".) ئنەکەد لەيم یرۆکرمانج ز شداەوەئ ەڵگەل نەدەد

 یستەدەربکا یلو وا ئموورەم وە"ئ یتيەوينوس کوەو مەاڵب تێوەد ەیمێئ یباش ديمەح بدولەع تانڵسو تەڵێتردا د یکەيەگێج ەل

 وەئ ەماوەن ڵیحا سەک ،ەکردو وخاوڕو دا رانێو انيکوردستان وانەئ کات،ەد کانيەکورد ەناوچ ەیوانڕەنسافيئێو ب مڵزا ێلەگ

 ەرمانج لک ەل رۆز رنەنجبڕەو  ژارەه ەک ەماوەن شڵي( ما20) ستاێئ ،ە( خانوو بوو100باوکتا) یمەردەس ەلەک ەیگوندان

و  یتێبرس ۆیهەب چنەد ناوەل شيکێندەتورک ه ۆتر ب یکێندەه مەجەناو ع ەچنەد انيکێندەه نەکەد تەجريکوردستان ه

 یاوانيپ گاکانزەدامود ەک ەيەوەئ ەوەتێبەرووند مانۆب ەیوە( ئ53: شووێپ ەیرچاوەس ن،يمەئ فاەمست روانيوشە".)نەويەژارەه

 انيتەاسيس کيەکورد  یدوژمنان ،ەکردووەکورد ن یانيژ ەب شەشکێپ انيباش یکێشت چيه یتەهامەو ن یداماو ەل ەجگ تانڵسو

 ەيیوەتەن یتێسەک یوونکردن ،ەبوو ەیوەو بچوکبون ەوەپوکان شيوەکوردا، ئ ەیوەتەن رەسەب ژووێم يیژاێدر ەب ەوکردوەيڕەپ

 رێژەل اتريکورد ز یلە" گتەڵێکوردو کوردستان د یژووێم یبێکت ەل گەب یکەز نيمەئ دەمە.محەبوو انيکەرەس یکورد ئامانج

 گاکانردوۆئ ەیوانڕەو  ربازەس ەکرد رۆز ەب انيکانەکورد ەالو مووەهاتن، ه یتەنەيو م ستۆک یتووش کاندايەعوسمان یستەد

 ەرد جگکو یلە(. گ285: 1961 گ،ەب یکەز نيمەکردن".) ئ انيکانڵەما سوکاروەک ەو ل گرتنەڵه ێپ انيکەچ رۆز ەکران ب

 یمووەه کانييەکورد ەناوچ ەکوردان، چونک یشتمانين ەکرد یوويڕرەسەدەو د یشۆخەن نيندەچ دا،يرۆز یکيەقوربان ەک ەیوەل

 رەه ،ەانرانميباوباپ ەیگێج ەک کانەکورد ەل ێبکر ۆڵچ ەناوچان وەئ ەبوو ک ەوەئ ۆب شياتريبوو، ز یعوسمان ەڕیش یپانۆڕەگ

 .دوژمنان یکردن یتيەدژا ۆب ەوەکيەوڕمووەه ەل بنەئاماد ەیوەئ ۆب داێشپۆج یکانەکورد ەینيو ک قڕبوو  ماشەئ

 مەماودەد ۆیخ یژووێم واەک ەستيوێپ ،ەوەتێنێبم یتيەندوويزەب ەیوەئ ۆب کەيەوەتەن مووەکورد: ه یژووێم ەب خدانيەبا/مەدوو

 ەقەد وەئ ۆب ەوەنەڕێيبگ ەمێئ رەگەئ ت،ێبناس ۆیخ ەيیوەتەن یشوناس بگات،ێت ۆیخ یابردووەڕو ل ەوەتێڕێو بگ تێبنوس

 ەچاو ب ەک ،ەوەتۆکردۆک اەيفنامەرەش ەل یکورد ەیوەتەن یژووێم ەک ەکيەتاەرەس فخانەرەش واەئ نەه ەک ەینوسراوان

 اێڕوەل ،یتدارانەاڵسەو د کانەوداوڕو  یکورد و ناوداران یژووێم ۆب ەوەنيبەوردد ييەشۆرەپ وەو ل نيرێگەد داەفنامەرەش

 اۆڕخ ەل رواەه داەکەناوچ یئاگرستان ناوەکوردستان ل ەک ێنێلمەسەد تۆکوردستان، ب ەیژناميڕۆکانەڕەناو الپ ۆب ەوەنيزێگوەد

 ەیچەبن وڵەماەناودار، بن ردار،ەس دايوارەکورد یراپاەسەل بوون،ەن یتيەەاڵمۆک ەیکۆڵەک ێب یکەيەوەتەن ،ەگرتووەانۆيڕخ

و  ەوەمان ۆب ژووێم يیژاێدر ەب ەیناڵوەه وەئ مووەه ران،ەرکيگەد ۆب نەداناد کۆچ یئاسانەب بوونەکوردستان ه ەل ەيیوەتەن

کورد،  ینگارەرەب یدانەنۆڵک ەل ەجگ ،ەبووەه یزێهەب یکەناو یکورد ماک ەک نەگەڵب ەکورد دراو یتەاڵسەکورد و د یپاراستن

 یکاروان ناوەل رەه ،ەداوێپ ەیرەو پ ەستوەپار یجوانەب ۆیخ ینيۆو ترادس رۆلکلۆف ،یکلتور ،یپورەلەک یباش یکێشەب

 ۆب شيکورد یزانا و دانا انەيد یوخواردنيو فر یبەرەع یو زمان سالميئ ینيئا یرەدەبەادەڕل یرەگيکار یاەڕەڕس دا،ينگارەرەب

 ینگارەرەب یانيگ ەل کانەييەوەتەن ەلەسەم ەرەبەرەب دا،يتيەکوردا یستێوەڵو ه ستەه ناوەل نينيبەد کان،ەستەداڵبا ەوەتەن یتەخزم

 ەک رەوبەمەل ڵ( سا121)ۆب ەوەنەڕێيبگ ەمێئ رەگە. ئوردترو ەیوەرکردنيو ب نيو نوس ەشێندەئ ۆب رخاوونەرچەو ەوييەرەسکەع

جار  نيمەکۆيەبنراو،ێوخيڕنيرنشيم ندنەچ یکەيەوەتەن ناوەل شکراودا،ەو داب ريداگ یکێشتمانين ناوەل یکورد یکەيەژنامڕۆداێيت

 یشتنەيگێپ یاوڕبێل ەیگڵئاماش با اند،ەياگڕانيرەگەژنامەيڕۆچکيڕێو سزادراو، شکاندن رەدەربەد یکێزانێخ ژووداێم ەل
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 اني،ەوەکەژناميڕۆرکردنەد ەیبارەل نهاەت کەن ۆیخ ۆب شەمەئ ەکانيەدرخانەب ڵەیماەبن ەک ،ييەوارەکورد یکڵەيەماەبن

و  رکردنيداگ یراێکوردستاندا و ەلەک ،ەخيەبا ەیگێج ەاويجۆليۆسۆس یووەڕل کوەڵب ،ەوەئ شێپ درخانەب ريم ینەڕياپيڕووەڕل

 یفخانەرەش یکاتەل ەوەمەيەشانز ەیدەس ەلەک تێوەبکەڵئاوا ه یکڵەيەماەبن ،ەوەکورد ەیوەتەن یرەس رەسەب یتەهامەن

 ەک ،ۆستەئ ەنەبخ ەیکەوەتەن یژووێزمان و کلتور و م یپاراستن ڵیباۆئ ڵەيەماەبن مەئ ،ەوەفنامەرەش ینينوس ەل ەويەسيتلەف

 ڵەيەماەبن مەئ یکانيەرەروەس مەاڵب دا،يوارەکورد ەل بوونەن وتووەکەڵه ڵەیماەبن ەتاق کانيەدرخانەب ڵەیماەبن گومانێب

 یخول یکەيەژمار ە.لاندايرەسەب ەبوو ڵزا رۆز یتيەو کوردا ەيیوەتەن یستەو ه مارکراونۆباش ت یکەيەادڕتاەه

 ەستيوێپ تێبناسۆيخ یتێسەو ک یبژ ەوەتەن کەو ەیوەئ ۆب ک،ەيەوەتە" نتێنوسەد ەيەوێش مەکوردستان ب ەیژناميڕۆمێيەس

 تێناسەن ۆیخ یرانيباوباپ ەک يەوا کڵێمندا کەو تێئاگابێب ۆیخ یژووێم ەل کەيەوەتەن ت،ێئاگادارب ۆیخ یژووێم یابووردەڕل

و  ومەق وەئ یتيرەدابوون ەورد ەورد ەک یسروشت رۆو ز تێناب داەيکەزانێخ ەڵگەل یکييەو هاوکار یندەوەيپ ەرۆج چيو ه

 (59: 2000".) فوئاد، ەوەتێچەد ريبەل یکجارەيەب ۆیخ یتێسەو ک ەچەو بن تێگرەردەويوروپشتەد ەیتانەلليم

 یکانەنيەال یرخستنەد ەیگەڕێک ،ەزۆريپ یکێکار ەیکەوەتەن یژووێم ۆکوردستان ب یدانيگرنگ ەک تێوەکەردەد مانۆب ەوەرێل

 یباس ەانفسەئ ەب شيکجارێندەه ەوەانێڕگ ەب ستاێتا ئ ەک ەیکەوەتەن یانيژ ەل ەوەاربکاتيشۆکورد ه یتاک ەیکەوەتەن یژووێم

 ەب داەمژناەڕۆل ەیوەوکردناڵب ،ەنينوس شيوەئ مەردەس یکێزمان ۆب تۆڕێبگ ەژووێم ینڕيربەد ەیوازێش مەئ ،ەکراوەوێل

بتوانن  شدايتمانکاەهەل ان،ۆيخ ەیکەوەتەن یو جاران ستاێئ وانێن ەل ننيبب ييەاوازيج وەبتوانن ئ یرانەنێخو ەک کەيەوێش

 .انۆيخ یو ئابوور یتيەەاڵمۆو ک یاسيس یانيژ ەل نەبک یانکارۆڕگ

 ڵەگەل یکردنراوردەب ە)کوردستان( ب ەل ەبوو بەدەئ یوتڕەرەسەلەک ەیوکراواناڵو ب یبەدەئ ەتەباب وەئ :یبەدەئ یتەباب /مێيەس

 ۆب گاتەدێپ نايراوو نوس ەنام ەوەکێکانەڵخ ندەچ نيەالەل ەیوەئ یکوردستان دوا یرانەنوس ،ەمترەک رۆز کاندايەاسيس ەوکراواڵب

 ستەد ەوييەخان یدەحمەئ یکانەنينوس ەل ەوەئ یدواەل رەه ران،يشاع یو باسکردن ەنراوۆو ه ینەدەئ یتەباب ەیوەوکردناڵب

 ەیوەئ ەڵگەل ،ەيخان یه ەک ەیستنوسانەد وەئ ەیوەنينوس ەب تێستەدەڵه ۆیخ یستەد ڵیگو ەپکەچ ەکاتە( دنيو ز مە)م کات،ەدێپ

 ەمەهرەب وەئ یکورت یکێباس ەمێئ رەگەئ ،ەوەکاتەد یواڵب نيو ز مەم ەیورەگ ڕپ یگرنگ رەبەل مەاڵب يەداێت ڕیو کو مەک

 ،یازادو ئ یۆيخەربەو س ەوەتەن رەرامبەب يەداێت یکێو سوتان زۆچ س ەک نينيبەيد ژووێم يیژاێدر ەب ەک نەيبک ەانيبەدەئ

 ڵیسا ەوەتانکوردسەيژنامۆيڕۆهەربەه تاەوەئ ،ەيەستەرجەب دايناخ ەل ەورەگ یکێشۆڕش ۆیخۆب کێقەو د تەيب رەه ەکەيەوێشەب

 ەک ەکەژنامێيڕۆس ەیژمار ەک تێوەکەد ستە( مان دۆيیک یقادر ی)حاج ۆيەک ەیناوچ یمرەو ن ەورەگ یريشاع یمردن

 یخوا یتەحمەر کرد،يفاتەو ابردووڵيڕسا بووەه رانۆس ەل کێ" عالمێنوسەد ەوەتەوکراواڵب ۆيەیک یقادر یحاج یکێعريش

 یتەيب رۆز ت،ەفيعرەو م لميع یبوار ەل ،ەکورد ەک ەیکەوەتەن ناوێپ ەل باتکردەخ یرۆز ەاويپ مەئ ەقادر یحاج یناو ت،ێبێل

 (61: 2001ن،يمەبوو".)ئ رانۆس ەیناوچ ەک ۆیخ یتاڵو ۆب ەوەناردەيئ ەک یکرمانج یزمان ەب ەيەه یعريش

 رەگەئ ،یتييەدوا یچۆک ڵی( سا1897) ڵیسا ەواتەکوردستان، ک ەیژناميڕۆچوونەد ەل تێب کڵێقادر سا یحاج یمردن رەگەئ

 نۆچ ەک نينيبەد اندايکانەعريش ەل یوونەڕب ەوەکورد، ئ یرەروەپ شتمانين یتيەساەدوو ک کوەو نەيبک یو خان یحاج ەباس ل

 ان،ۆيخ یماف ەیوەرگرتنەو یستەبەمەب ن،ەکەکورد د ینەڕياپڕهاەروەکورد ه یباتەکورد و خ یو دوژمنان رەک ريگەد یباس

 یستاۆمام یحاج ،ەشتووەيگێت ەژناميڕۆخيەبا ەل ەکردو کەيەژناميڕۆرچوونەد ەل یباس ەک ەهاتووانێزانا و ل ۆيیک یحاج تاەوەئ

 واەک نڵێيب نينتواەد ەواتەک ،ەوتوو بدالرحمانەو ع تەدحەو م گەب یعال نيمەئ ەب یرسەد ،ەپاشا بوو درخانەب ريم یکانڕەکو

 کێعريش ندەوو چب یکورد ەک ەیانيبەدەئ ەتەباب وەئ ەیوەئ ەڵگە.لداەيەژنامڕۆمەئ یرکردنەد ەل ەبووەه ۆييڕۆڵیک یقادر یحاج

 کێريشاع یعريش تاەوەئ ،ەدراو ەیوەوکردناڵب یکوردستان بوار ەیژنامەڕۆل یکورد ەل ەجگ یزمانەب یکێنيو نوس

 شيرکتو یکێعريش ندەچ هاەروەناردوون، ه ۆیب ەوەشام ەل تاحەف خێش یالو ەک کات،ەد ەکەژناميڕۆشيستا ەک ەوەکاتەوداڵب

 .ەوەتەوکراواڵب

 ەیکيەاسيس ەبارەب یندەوەيپ ەبوو ک ەمانەرهەب وەئ ەیوەوکردناڵب اديکوردستان ز ەیژناميڕۆکانيەبەدەئ ەتەنان نڵێيب تێکرەد

 ۆب داەد انيدکور یتاک یهان شتمانين ۆب انيکانڵەقو ەستەو ه شتمانين یکانەزۆس ڕپ ەعريش ەیگەڕێپاشان ل بوو،ەه ەوەکورد

 .انيريشنبيڕۆئاست ەیوەرزکردنەو ب انەييوەتەن یستەه یندناڵجو
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 ڵیوەه نيمەکيەکوەکوردستان و :داەیيوەتەن ییاريشۆه ەیوەوکردناڵب ەکوردستان ل ەیژنامڕۆ ڕۆڵی: مەچوار 

 باتەخ ێیون یکەيەوێش ینانێداه کوەکورد، و ەڵیمۆک ەیمەردەس وەئ ەیبژاردەڵه یرەنێنو کوەو ،یکورد ەیژناميڕۆرکردنەد

 یووژێم ەل نەيشانبکين ستەد رخانەرچەو ڵیخا ەب ێگونجەئ ،ەيەورەگ ەندەوەئ یکێکار ەيیوەتەن یماف یندنەس یناوێپ ەل

 ەک يەداەوەل یگرنگ ،ەرچووەگرنگدا د يیژووێم یکێرجەلومەه ەکورد و کوردستان، ل ەيیوەتەن یزگارەيڕوەبزوتن

و  ازوێش ەلتر  یکێناغۆق یکێستپەد ەوات ،ەبوو ەيیوەتەن یستەه یندنەسەشەو گ چوونەڵه ەیرەبۆو ن ەشانين ەيەژنامڕۆوەئ

 ێیکانەرەربەب ،ەکدارانەچ یباتەو خ عريش ەل ەوەتەداو ینگيڕەتيەکوردا یباتەخ شترێپ دا،يتيەکوردا یباتەخ ەل کەيەوێش

 وتار،و ن،ينوس ەیوێشەکار، ب ەتێوەکەد مەڵەق ەک ەمجارەکۆيەب ەمەئ مەاڵب ران،ەرکيداگ رەرامبەب ەل کانەنيرنشيم

 ەیوەتەن یژمناندو ەیوەنگاربوونەڕەب ۆب کارهاتەب کەچ کوەو شيمەڵەق ەوەرێل دا،يتيەکوردا یدانەيم ەل یرەگەژنامەيڕۆوێشەب

 ەک ەیوەل یتەبيتاەب ەيەه ەیورەگ یکييەگرنگ ەک نينيبەد نەيبک ەيەژنامڕۆمەئ یرەيتر س یکيەالەب ەمێئ رەگەکورد، ئ

 وموەه ەب یاندەيو گ ەکەژنامەڕەيڕۆالپ رەس ەخست یکورد یکانەييەوەتەن ەماف ەب ستکردنەو ه یتيەکوردا ەڕیروباويب

 وەئ کرديوا یو تورک یکورد یزمان ردووەه ەب یرکردنەد کان،ييەعوسمان ەیمەردەس وەئ یدارانەتمەاسيو س ارانيشۆه

 ەمەردەس وەئ ینيۆسزۆپۆئ یتەبيتا ەب تێکتربييەکانيەتەنەيئازار و م ەل انيئاگا انيژەد کاندايەعوسمان يەیسا رێژەل ەیالنەگ

 ەشۆڕش ەب یشاناز ەمێئ رەگە. ئتێکوردستان ب یکەڵخ یکانەو ئاوات یو داخواز شێو ئ ردەد ەل ەیوەئ ۆب کانيەاسيس ەڵگەل

ان وردستک ەیژنامەڕۆک ەيەیوەسانەڵو ه باتەخ وەئ واەئ ،ەوەنەيکورد بک یکانەاوازيج ێڕەباتگەخ ەوەو بزوتن یکدارەچ

 ەشۆڕش مەئ ەکچون ،ەانيکردو داەڕش یکانەرەب ەل ەوەکەچ ەکورد ب یکانێڕەشگۆڕش ەک ەیباتەخ وەل يەن مترەک چيه یتيەکردوو

 ربخاتەس ەیکەوەتەن ەیوارەق ەويتوانەين نهاەتەب کەيەوەتەن چيه ،ييەرەشنگيڕۆکێشۆڕش یتاەرەس ،ەکورد یکلتور ەیوەسانەڵه

 .تێستابەوەن ەويەپشت ەل کانەييەفيعرەم یکلتور ەژڕۆپ رەگەئ ،ەويەکدارەچ یشۆڕش نهاەت ەیگەڕێل

 یمەستيس ئازاد و یکڵو لو خو زگارکراويڕخاک ەل یاوڕداب ەب کەيەوەتەو ن لەگ چيه یو کلتور یرەشنگڕۆ ەیژۆپر ەواتەک

 ەیژنامۆڕ(.67: 2002ع،ي.)قانتێسترابەبەن ەوەکێپ ەوەکيەوڕمووەه ەل رەگەئ ،ێرناخرەس ەوەکێبار مووەه ەل یموکراتيد

 یەيوەتەن يیاريشۆه یشتنەيگێپ ەیشانين ەکوردا، ک ەیوەتەن ناوەل داياسيو س یريشنبيڕۆبوار ەکرد ل ێيەینو ەکار وەکوردستان ئ

 یرستاەسەل رەکوردستان ه ەیژنامۆيەڕۆب دا،يخوازيزگارڕو  ەيیوەتەن یباتەخ ەل ەکورد ەیوارەندێخو ەستەد وەئ ڕۆڵیو 

 و یوازال رەسەل تێبەه شيکەيەقس رەگە. ئەکوردستان ەک ەبوو ەیکەلەگ یواەيڕەشێو ک شتمانين ڵیزمانحا ەويەرچوونەد

 تێچەن ريبەل مانەوەئ تێبەد واەئ ،ەکراوۆب یکار ەیوەئ ەڵگەل کێتڵەوەد یدروستبوون ەکورد، ل کوەو یکەيەوەتەن یشتنەيگەنێپ

 ۆخ ميداەکڵەت، ببکا فتارڕەکانداەارديد ەڵگەل شتووەيگێپ یکێزات ەبووەن ەیوەئ یتوانا ەشيمەه ەوەژووشێم یووەڕکورد ل واەک

 یردارەستبەد وارەه نيناتوان ەمێئ شداەوەئ ەڵگەل مەاڵب ،ەوەتەماو ڤیپاس ەب یکانەژۆو پر کانيەداواکار وەشێک ئاستەل رۆخ

 ەیچکڕێکانيەندرخاەب کوەو یکێزانێخ یستەد رەسەلەک ن،ەيکەد ەوێپ یشاناز ستاشێتا ئ مانۆب ەکەيەقوتابخان واەک نيب ەوکارانەئ

 ەەينانينوس وەئ یەکەنێخو ،ەمەڵەق ەک نينێکاربهەب شێيەنو ەکەچ وەئ یکدارەچ یباتەخ یشانەشانب ەک نيناودا ۆب انەيشۆڕش وەئ

 و یريشنبەڕۆستەد وەئ نڵێيب تێکرەد ەوەرێ.لنەيبکێپ یمانۆخ ەيیوەتەن یفاعيدوژمن د یووەڕووبڕنيتوانەد واەک

 ندااەيکەوەتەن یناوێپ ەل ێنو یشۆڕو ش باتەخ ەل ەدووکر انيهاوباش کانمانەريشاع روەنوس ەکورد ل يەیرەروەشتمانپين

 تاک و یزادو ئا ەيیوەتەن یماف ەيیوەتەن یزۆد ۆکار ب کانمانەوانەژنامڕۆرەنوس ەوەتر یکێنيگروت ەب ستاشێئ شوو،ێپ ەیدەسەل

 .نەکەد شتمانين
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 :نجامەئ

 یکانيەتيەواەتەن ەو ماف ستەو ه یتيەکوردا یاڕرويب ەک داەوەل یتەبيتاەب ەيەه ەیورەگ یکييەکوردستان گرنگ ەیژنامڕۆ-1

 .وارانەندێو خو دارانەتمەاسيو س ارانيشۆه ەب یاندەيو گ ەژنامەڕەيڕۆالپ رەسەخست یکورد

 يەتيەواەتەن ەشۆڕش یکارۆه ەب شيوەئ وتووتر،ەشکێپ یکێناغۆق ۆب ەوەکێناغۆق ەل یتيەکوردا ەیوەبزووتن یندنەسەرەپ-2

 یرەگەژناميڕۆباتەخ هان،يج یالنەگ مووەه یزگاريڕباتەخ یگاەڕێل ووناکيڕکيەچرا ەب بووەک وروپا،ەئ یکانۆخەربەس

و  بازێڕو  ەوەتۆڵێکەد انيستيو و ستەه ەل ەنەاڵگ ڵیاڵزو ینگەد ەشيمەه ران،ەرکيو داگ مکارانەست یدژ ەيەکوشند یکێکەچ

 .داتەد شانينڕێتاڵو ۆیخەربەس یئامانج

 ڕکراو پو ئاش رايد یکڕۆڵێدا،ياسيس یباتەو خ یتيەکوردا ەڕیروباويب ەیوەوکردناڵب ەل درخانەب ڵەیماەبن یاريووش ڕۆڵی-3

 کوردا. یلەگ یژووێم ەگرنگ بوو ل

 ،یتيەورداکو  یوارەکورد یکراو نجنەئ نجنەئ ەیستەج یکانڵەقو ەنيبر ەب ەفراوان ەیرانەشنگڕۆکوردستان   ەیژنامڕۆ-4

 کورد. یکانيەستيوێپ مووەه ێینو یکێرگانۆئ ەتێبب تێوەيەد رەوبەمەل ڵ( سا121) ەيەژنامڕۆمەئ

 یفما یتەبيتاەکورد،  ب ۆڤیمر یماف ەیربارەد ەبوو ختکردنەو ج یچاکساز ۆب ەیکيەاسيس ەامەيکوردستان پ ەیژنامڕۆ-5

 .ۆیخ ەیوەرەد وۆناوخ ەو ئاگابوون ل یوارەندێزانست و خو یربوونێف

 :ەاسپاردڕو  اريشنێپ

و  ندنێوخ یکانەگرامۆپر ەل تەبيتاەب ن،ەبد یکورد یرەگەژناميڕۆندنەسەشەگ یکانەناغۆق ەب یگرنگ کانيەميکادەئ ەندەناو-1

 .کاندايەزانست ەنگرۆک

 .یکورد یسنووەژناميڕۆتاکانەرەس یکان يەاييديم ەامەيو پ تەباب ەیبارەل نەبک یوعەن ەیوەنيژێتو رانەژێتو-2

 یندانەمريو ب رانەنووس یمەڵەق ەیگەڕێل ت،ێريربگەو یکورد یرەگەژنامەڕۆسوود ل ەوەکورد یژووێم یووەڕل -3

 .ەانييژووێم ەمەردەوسەئ

 : کانەرچاوەس

 .2000،یمانێع،سليقان ەیوەوکردناڵچاپ و ب ەی،خانیداغەرەق تاە:عیرانێرگەکورد، و یتيەواەتەنۆتينادر، ئ نتسارد،يئ-1

 ،مەردەس یخشەچاپ و پ یکانەوکراواڵب ەل ،یکورد یوانەژناميڕۆژووێم ەل کەڕەيەندالپەچ فا،ەمس روانيوشەن ن،يمەئ-2

2001. 

 2002ک،شيت ەیچاپخان ر،يشنبيڕۆندەناو یکانەوکراواڵبەل ،یکورد یاندنەياگڕو  اندنەياگڕ،ڵاەڤه کر،ەبوبەئ-3

 .1961کورد و کوردستان،  یژوێمحمد، م ،یکەز نيمەئ-4

 .2004 ،یمانێسل ان،ڤش ەیچاپخان ،یريشنبيڕۆتەزارەو یکانەوکراواڵبە،لیکانيەکورد ەمەرهەب ۆیک بار،ەج ،یبارەج-5

 م،ەردەس یخشەچاپ و پ یزگاەد نج،ێپ ەژمار م،ەردەس یارۆڤگ ،یجۆلۆديئا یکێزێه کەو زميناليۆفاروق، ناس ق،يفڕە-6

 .1999، یمانێسل

 .2003 ،یمانێسل م،ەدوو یچاپ م،ەردەس یخشەچاپ و پ یزگاەد زم،يناليۆکلتوروناس ق،يفە ِر،ريساب-7

چاپ و  یزگاەد یکانەوکراواڵبەل ،یزێکار قي: تاریانێڕرگەو راق،ێع ەل یکورد یرەگەژنامڕۆ،یفارووق عل ر،ەعوم-8

 .2001 ر،ێولەه ،یانيموکر ەیوەوکردناڵب
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 ەیچاپخان ژ،ێالوەگ یريووناکبڕو  بەدەئ ەیبنک یکانەوکراواڵبەل ،یکورد ەیژنامڕۆکوردستان  مال،ەفوئاد، ک-9

 .2000داناز،

 ،یکورد ەیوەنۆڵيکێل ۆب ندەهيڕەندەوێن یکانەوکراواڵب ەل ،یرەشنگڕۆو  سالميو ئ ەفەلسەف ەیربارەد ا،يوور وانيرەم ع،يقان-10

 .2002نج،ەيڕەچاپخان

 1998 نج،ەيڕە، چاپخان مەردەس یخشەچاپ و پ یکانەوکراواڵبەل نج،ێپ ەژمار ند،ەهيڕەارۆڤ، گ ايوور وانيرەم ع،يقان-11

 .2001،یمانێ،سلیريشنبيڕۆتەزارەو ەیکورد، چاپخان رەسەل وانەئ یکلتور یرەگي، کار تاەع ،یداغەرەق-12

 یبەکتەم یکانەووکرااڵبەل ف،يرەش ديشڕەمالەک ،یانێڕرگەو ،ەيیوەتەن یتڵەوەو د یتيەواەتەن نتسرات،ۆم برنا،يگ-13

 .2002،یاريشۆروهيب

 .1983غداد،ەژوو،بێ، م مالەک ر،ەزهەم-14

 .2002،یتيەابر یرەنتەس یکانەوکراواڵب ەل م،ەدوو یکوردستان، چاپ ەل ەيیوەتەو ن ینيئا یوشڕەشاد،ڕەران،يم-15

 ن،ێحس ،ینەدەم-16

 .1986 روت،يمونزر، عرب و االکراد، ب ،یالموسل-17

 .1967روت،يکم نقش،ب زي: فاەترجم ،يەالعالقات الدول خيتار یمدخل ال ل،يدورز-18

 

 


