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  ی جیاجیادا نامه گه ندین به چه  شاری موس له تیکوردستان

   کان و تورکییه عوسمانی  نامه گه به

)5-3 (م  سیهشی  به

) 32(و  یه نامه گه به) 38(یان   ژمارهکان ورکییهو ت عوسمانی  نامه گه به

و  عوسمانیکانی  ڕیده و گه مژوونووس موو  ھه.  کارھاتووه ی بۆ به رچاوه سه

تی موس  واوی ویالیه ته یان  شارکی کوردی واوی شاری موس به  تهتورکی

 ند شدا چه وه خواره له .زانن ده کوردستان  شک له  به خاکی کوردو به به

: ن مانه  ئه ڕوو که ینه خه ک ده یه نامه گه به

  

عالمی تورکی  ی قاموسی ئه)3846(ڕه  ددین سامی له الپه مسه ناوبانگی تورک شه ی به ڕیده و زاناو گه بیبلیۆگرافیست

زمانی  یه به ڕه و الپه قی ئه و ده چاپدراوه دا له)ز1897/ک1314(سای  ، که له)نسکلۆبیدیای عوسمانی ئه(عوسمانی 

ی  ی رۆژنامه)24.5.2002(ینی  ی ھه)474(ی ژماره )5(ڕه  الپه ی له که بییه ره  عا رگدراوه ڵ وه گه تورکی له

) 160(دووری   به کوردستانی ی -تی موس وته  ناو ویالیه که ده..  رکوک شارکه که: (ت وه، ده ته  بوکراوهدا)االتحاد(

.  نه ند الیه ی چه)م دھه ئه(ناری دۆی   که ک گردو یه شانی زنجیره ، شانبه که ته ویالیهتی   باشووری رۆژھه الی  کم له

  وته که ، شاری سلمانی ده زووره رمی شاره ندی ھه به  مه و بووه)  رکوره که(ی  که  کۆنه و ناوه رکوک شارکی کۆنه که

باشووری خۆرئاواش   خۆرئاواش شاری موس، له ، له ۆیهولرو ک کانی ھه الی باکوور شاره و، له رکوک تی که خۆرھه

و  ئه) سی  که22500(شی  ، س به سه زار که ھه) 30(رکوک  ی دانیشتوانی که ژماره.  حیه زای سه غداو قه تی به ویالیه

 کلدانی تیا 430و  هک  جوله670ھا  روه کانی تر، ھه و خه رب و عه  تورک  له ی تری بریتییه که شه و، به  کورده یه ژماره

  ).ژیت ده

 ناو  وته که رکوک ده  شاری که کات که  ده وه ددین سامی باسی ئه مسه ی ناسراوی تورک شه ڕیده  زاناو گه کاتک که

واوی   تهو شاری موستی  کوردستانییه  به نت یه گه  ده و زانایه ی ئهترین دانیپدانان وره ی کوردستانی، گه-تی موس ویالیه

ر  کانی سه واوی شاره  ته واته و کوردی بت، که تکی کوردستانی  ویالیه که ته ر ویالیه گه  ئه ، چونکه که ته  ویالیهکانی رهشا

ددین سامی  مسه  بیبلیۆگرافیستی تورک شه ی که و راستییه  ئه بۆیه. و خاکی کوردن  شاری کوردستانی ته و ویالیه به

  .   کانی کوردستانتی شاری موس بژمردرت  نایابه ره  ھه گه به  لهک یه کرت به تی، ده درکاندوویه

   

 دا)1646 (سای ڕاو له واوی کوردستان گه دا ته ڤده ی حه ده سه بی که له له ولیا چه ناوبانگی تورک، ئه ی به ڕیده گه

وه له  ه) 1900-1896(سای  ت له وده د جه حمه و ئه ی خۆی نووسی که ه)بی ه ولیا جه ی ئه تنامه سیاحه(رتووکی  په

عید ناکام  ت بووه به کوردو کوردستان و مامۆستا سه م تایبه رگی سیه و به یاندووه چاپی گه رگدا به به) 10(

کانی   باسی دیاریکردنی شاره دا، له)90(ڕه  بی له الپه له ولیا چه  ئه ڕیده گه. ر زمانی کوردی ته سه ریگاوه وه

-ئامدی(و )زیره جه(و  )کاری ھه( وانیشدا   و له)رزڕۆم ئه ( گاته  الی باکوری دهکوردستان: (ت کوردستاندا ده

ککی خا)  سره به ( گاته تا ده) نگ رته ده(و ) درنه(و )داغ به(و )ن رده ئا(و )ریر ھه (و)زور شاره(و )موس(و ) مادیه عه

04.06.2007  ممه دووشه

یی گه رسیم دیبه ده
 Darsim2006@hotmail.com  

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


2

  وه کانیه چیاو شاره دا به و وتی غمانی ب ره نوان ئراقی عا  له درێ کهرژم ن ده رده  ئه و به  کوردستان فیا قۆناخی به حه

  ). زار ھۆزو خی کوردی تدایه ش ھه شه

خی تری کوردستانی بوونی  کی پ بایه یه گه کات، به بی باسی ده له ولیا چه ناوبانگی تورک، ئه ی به ڕیده ی گه وه ئه

یشانکردنی شارهستن ده و له  ئه ، چونکه ه-شاری موس ناوه-کانی کوردو کوردستاندا، ناوی شاری موسک  کو یه  وه ی ھک

کانی کوردستانی  گه رمانی به ر خه  سه خاته کی تر ده یه گه ش به)بی له ولیا چه ئه ( واته که. کانی کوردستان شاره له

  .    و شاره بوونی ئه

  

   له که) الموصل مدینة العرب والکورد جغرافیا وتاریخیا(ژرناوی  ا لهوتارکید لی بۆتانی، له تاح عه بدولفه دکتۆر عه

  ستنی به پشتبه  بهو، دا)74 ( ڕه  الپه  لهوه دا بویکردۆته)دھۆک(ی گۆڤاری )21 (  ژماره ی)84-72(کانی  ڕه الپه

 نۆ   لهودا ئهمی  رده سه کوردستان له(:  بی ھاتووه له ولیا چه ی ئه) تنامه سیاحه(می  رگی چواره ی به)75-74 ( کانی ڕه الپه

، ئامدی، موس، )ی بۆتان زیره جه ( زیره کر، جه کاری، دیاربه رزڕۆم، وان، ھه ئه: ن مانه  ئه  که ت پکھاتووه ویالیه

  ). ن هرد و ئهزوور رهشا

تی موس  واوی ویالیه انی بوونی تهو کوردست  کوردبوون، ی پکردووه  ئاماژهلی بۆتانی تاح عه بدولفه دکتۆر عه  ی که وه ئه

  بهتی موس  ، ویالیه )بی له ولیا چه ئه( و زانای ناوداری تورک ڕیده  گه نت، چونکه یه گه  ده وه یشه-شاری موس به

- شاری موس واته کهتکی کوردستانی بت،   ویالیه که ته  ویالیه کاتکیش که. بات  ده کوردستان ناو ر به تکی سه الیهوی

   . یهو کوردستانی ردی شارکی کویش
  

ناوونیشانی  دا که )وتھجیرھم.. کورد العراق تأریخھم (ژر ناوی  وتارکیدا له می  شی سیه به بودی، له لعه الم ئه سه

ی  مهۆژناری )6 ( ڕه  الپه  بودی له لعه ئه،  رتووکه و په ڕووی ئه ستی خستنه به مه و، به ه)لی باباخان عه(رتووککی  په

الم  سه.  وه ته ی بوکردۆ که می وتاره شی سیه  به دا)17.7.2005(ممه  کشه ی یه)4536 ( ، ژماره)التأخي(

-1891مذکراتي السیاسیة، : السلطان عبدالحمید: (دا نووسیوتی رتووکه و په کردنی ئه شرۆڤه  له بودی، لعه ئه

 ئیمپراتۆری  ی که وه  ھۆی ئه و بووه وه کان دۆزرایه  کوردییه ناوچه وت له  چۆن نه کات که  ده وه دا باسی ئه)1908

ڕاستیدا زۆرتر گرنگی   له و شانده ڵ خۆی بنت، ئه گه وارناس، له  پسپۆرانی شونه  پکھاتبوو له مانیا شاندک که ئه

  دا له1908سای  وت له نه: (ت مید ده بدولحه ھا سوتان عه روه ھه). دا دهتی موس  ویالیه وت له ی نه وه دۆزینه به

  ). وه تی موسی کوردی دۆزرایه ویالیه

  ناوچه وت له  نه کات که  ده وه بودی باسی ئه الم عه  سه ، چونکه م تورکیشه و ھه بی کی عاره یه گه م به  ھه یه گه و به ئه

وت  مید نووسیوتی نه بدولحه  سوتان عه کات که ش ده وه ھا باسی ئه روه ، ھه وه  دۆزرایه ه-وستی م  ویالیه کان که کوردییه

کو  روه تکی کوردی بت ھه  ویالیه که ته ر ویالیه گه  ئهخۆ . وه ته ی کوردی دۆزراوه-تی موس ویالیه دا له)1908(سای  له

  شکن له و به نی کوردینویاندا شاری موس، شار ش له هت و ویالیه ر به هکانی س موو شاره ھه  وه دنییاییه  به وه ئه،  وایه

      . کوردستان

  

ممه  کشه ی یه)60 ( ی ئاسۆ، ژماره ڵ رۆژنامه گه کدا له یه دیمانه ڤیک، له نووسی تورک، ئیلنوور چه رۆژنامه

کانی کوردستان  وشی تورکمانه ره: ڤیک  چهئیلنوور(ژر ناوی  دا له)5 ( ڕه  الپه و له نجامی داوه  ئه دا)6.3.2005(
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دا، بابزانین چۆن ئیلنوور  وتنه و چاوپکه له.  وه دا بوکردۆته) ی ئراق زۆر باشه کانی دیکه ڵ ناوچه گه راورد له به به

ک دادت  رۆژ پموایه: (ت  ده نت کات که رکوک داده و که تی شاری موس  کوردستانییه وخۆ دان به چاڤیک، ناڕاسته

کوردستانی ئراق بارودۆخی ئراقیان  کانمان له کو رۆژک دادت برا کورده و موس، به رکوک  که گاته وروپا ده سنووری ئه

  ).کانی خۆیان ی خزمه که وره  گه پارچه ک له یه  پارچه بنه  ده وکاته و ئه دڵ نابت به

کانی  ڕۆژان کورده خوازت رۆژک له  ده وه و ھیوای ئه کات  ده وه ئهڤیک باسی  نووسی تورک، ئیلنوور چه  رۆژنامه کاتک که

  گاته وروپا ده  سنووری ئه  ، پی وایه وه کبگرنه تی تورکدا یه وه ڵ ده گه و له وه نهبئراق جیاب باشووری کوردستان له

ر  گه کات ئه  ده وه و باسی ئه  ئه  چونکهلماندنی کوردستانتی شاری موس،  بۆ سه که یه گه و موس، به رکوک کانی که شاره

و  کانی موس  شاره گاته وروپا ده  سنووری ئه وکاته ر تورکیا، ئه  سه و ھاتنه وه ئراق جیابوونه کان له ھاتوو کورده

کانی  وونه بۆچ نت، بۆیه  دادهیو شاری کوردستان  شکی کوردستان به  به که روو شاره ڤیک ھه واته ئیلنوور چه رکوک، که که

   .بت رده  ده یه مشوه خۆی به

  

)  دۆزی کوردیدا کی له ره پرسی سه(ژر ناوی   له وتارکیدا که تی تورک، له یه ری کۆمه ئیسماعیل بشکچی، زاناو توژه  

و، چو ڕوه به) 2006(ی ئاداری )12-11(ڕۆژانی  مبۆل که سته ئه له) تورکیا ی کورد له کۆنفرانسی دۆز (  که له

ی  ی رۆژنامه)10 ( ڕه الپه    له که قی وتاره دا، ده)میر تیف ئیپزده که(ن  الیه رگانی له و، دوای وه شیکردووه پشکه

تی  ی ویالیه ی کشه رباره ، بشکچی ده وه ته  بوکراوه دا)24.4.2006(ممه  ی دووشه)3951 ( کوردستانی نوێ، ژماره

  ی که و کاته ھنرا، یاخود ئه ئراق پکده  لهمانداتتی  رایه به ڕیوه  به ا کاتک کهد)1921(ئابی  له: (موس نووسیوتی

تدا ئۆتۆنۆمی  ندک روشونی دانابوو که کان ھه وه ته ی نه ه م کۆمه و ده ر ئه سه تی نایه غدا تاجی پاشایه به ڵ له یسه فه

کوردستاندا  کی راستتر بگوترت له یه شوه ر به موس، گه  له وره ریتانیای گه  به م جارکی دیکه بۆ کورد دیاریکردبوو، به

ی  ه  کۆمه ی که وه ڵ ئه گه ی کورد داوای ئۆتۆنۆمییان کرد، له وه ڕای ئه ره ھنا، سه کی ئۆتۆنۆمی پک نه تییه رایه به ڕیوه به

ی کورد  و داخوازییانه رنی بۆ ئه مکی ئه رگیز وه  ھه وره ریتانیای گه  به وه کردبوو، دیسانه ی پشنیاز مه کان ئه وه ته نه

  ). وه دایه نه

  واته بات، که کوردستان ده به ) تی موس ویالیه( ئیسماعیل بشکچی، ناوی موس  تورکتی یه ری کۆمه زاناو توژه

و  و ئه ستانهکوردکی  یه پارچه ،) و دیاله رکوک، سلمانی ولر، که موس، دھۆک، ھه(کانی  واوی شاره ته تی موس به ویالیه

  .ینش شاری کورد شارانه

  

  :انـــــــــــــــــــــــــــــــک رچاوه سه

  
  

کتیی نیشتمانیی کوردستان   یه که یه ، رۆژنامه)24.5.2002(، رۆژی )474 ( ددین سامی، االتحاد، ژماره مسه شه -1

     .کات ریده بی ده ره زمانی عا به
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عید ناکام،  رگانی سه بی، وه له ولیا چه ی ئه تنامه مژووی دراوسکانیدا سیاحه بی، کورد له له ولیا چه ئه -2

  . 1987ی نوێ  شبیلیه ی ئه چاپخانه

  

رزی،  کا وه ، کۆڤاره2003ری سای  ، ئۆکتۆبه)21 ( لی بۆتانی، گۆڤاری دھۆک، ژماره تاح عه بدولفه دکتۆر عه -3

  . ردئخیت اتیا باژرڤانیا دھۆک دهرۆک ، سه نبیری، گشتییه وشه ره

  

، جریدة رسمیة للحزب الدیموقراطي )8.6.2005(، االحد )4493(لعبودي، جریدة التاخي، العدد  سالم ا -4

  . الکوردستاني

  

 .کات ریده شاندن ده و وه خش ندان بۆ په زگای خه  ده کی رامیاری گشتییه یه ئاسۆ، رۆژنامهی  رۆژنامهڤیک،  ئیلنوور چه -5

www.xandan.com      

  

، )3951 ( م، ژماره ھه کوردستانی نوێ، سای پانزهدۆزی کوردیدا،  کی له ره پرسی سهئیسماعیل بشکچی،  -6

 .کات ریده کتیی نیشتمانیی کوردستان ده  یه یه کی رامیاری رۆژانه یه  رۆژنامه ،)24.4.2006(ممه  دووشه
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