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 دەستپێک
ن، بە زۆربەی هەرە زۆری نەتەوەکانی دێرینی جییها 

وونی سەدان و هەزارانساڵەی مێژووی پڕ هۆی تێپەڕب
وی سەردەمی حوکمڕانییە و نشێ لە هەوراز

ویالیەتی، زۆربەی یاوازەکانی، ئاینی، و ئیمپراتۆی ج
وەی واڵتان و جۆگرافیای ینەتەوەکان خەڵکیان لێ پەڕ

، بە تایبەت لە ناوچەکانی ندیکەی واڵتەکەیان بوو
 ست، بە هۆی حوکمڕانیئاسیا و خۆرهەاڵتی ناوەڕا

ساسانییەکان، و و  ئاشوری،، مادەکان، سۆمەرییەکان
عوسمانی و سەفەوی زۆر مێژووی دیکە، زۆر  ،ئیسالم

ڕەسەنەکان لەشوێنەکانی خۆیان بە زۆرە لە نەتەوە 
راون وڕاپێچی شوێنی دیکە کراون. ملی دەربەدەرک

کە لە  ،گەلی کورد یەکێکە لەو گەالنەی ناوچەکە
ەوەک زیاتر بەو ئەو شااڵوانە کەوتووە. بە هەموو نەت

انی تایبەت لە سەردەمی شەڕی دەسەاڵتەکانی عوسم
وسوارچاکی کوردستانیە  یو سەفەوییدا، بەهۆی زیرەک

ملکەچ نەبوونیان بۆ ویستەکانی سەفەوییەکان،  کان. 
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دەڤەرانە نی دەسەاڵتەکانیان لەو ترسی پەرەسەندلە
اتۆری عوسمانی، و هەروەها لە ترسی پشتگیری ئیمپر

 ی، کە لەو سەردەمەدا کێبەرکێوەک هێزێکی سوونی
دەستەوەگرتنی دەسەاڵت لە نێوان ئیمپراتۆرەکانی بە

 یکردننوێنەرایەتی  ، بەمەبەستیعوسمانی وسەفەوی
 و سوونی، زۆر لە ئارادا بوو. شیعە

بە ملوێنان کورد، لە زێدی خۆیان هەر بەو بیانووانە 
کوردستان، ڕاپێچی لە ناوچەکانی خۆرهەاڵتی 

 زگای خۆراسان کراون.رێناوچەکانی پا
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 نەخشەی پاریزگای باکووری خۆراسان
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 .خۆراسان کۆییەو لە کۆی هەڵکەوتووە
باس و ئەگەر باس لە خۆراسانی گەورە بکەین، 

لێکۆڵینەوەیەکی زۆر هەڵدەگرێت، چوون هەموو 
 و هەموو مێژووەکەی پێوەندی بە کوردەوە ناوچەکە

نییەوە، بۆیە من ئەوەم بە پێویست نەزانی، ئەوەی 
کە لەم نووسینەدا الم مەبەستە کە گەشتێکی خێرایی 

لە ناسینی ژیانی کوردەکانی خۆراسان بۆ خوێنەری 
کورد ئامادە بکرێت. بۆ ئەوەی هەر خوێنەرێت 

بە شێوەیەکی سەرەتایی ئاشنایی لە سەر ێت بییەو
بییەوێت کەسێک بەاڵم ئەگەر   .ئەو کوردانە هەبێت

لێکۆڵینەوەی زیاتر بکات، ئەوا پێویستە مێژووی 
هەموو خۆراسان و لێکدانەوەی زۆر لەو بوارەدا بکات. 

کەلیمواڵی تەوەححودی ی بە توانا رهەروەک نووسە
، بەرگ کتێبدا، بە وردی باسی مێژوو ٦کە لە کۆی 

 کردوون. بنەماڵەکانیو  تیرە
، کە ئێرانە خۆراسان ناوچەیەکی بەرینی خۆرئاوای

دەبەستێتەوە بە هەر یەک لە  !ئێستاسنووری ئێرانی 
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یکستان، ژئەفغانستان، پاکستان، تورکمەنستان، تا
ئۆزبەکستان و قیرقزستان.  ئەو ناوچەیە خاوەنی 

پێش  یو دەگەرێتەوە بۆ ساڵەکان مێژوویەکی دێرینە
هاتنی ئیسالم. هەر  لەبەر گەورەیی ناوچەکە لە 

 ، ناوچەکە لەهەتاویی ١٣٨٣ -زایینی  ٢٠٠٤ ساڵی
دابەشدەکرێت بە یەک پارێزگای خۆراسانی گەورەوە 

 پاریزگا بە شێوەی خوارەوە. ٣

 
 خۆراسانی ڕەزەوی  - ١

 
 خۆراسانی باکوور – ٢

 
 خۆراسانی باشوور – ٣

 
هەرکام لەو بەشانەی خۆراسان مێژووی تایبەت بە 

خۆی هەیە و هەروەها کوردەکانیش لەو هەموو 
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کەم زۆر بوونیان هەیە. بەاڵم  ،خۆراسانبەشانەی 
بەشی زۆری کوردەکان، کەوتوونەتە بەشی خۆراسانی 
باکوور، بەشێوەی خوارەوە باسێکی کورتی خۆراسانی 

 باکوورتان پێشکەش دەکەین.
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 خۆراسانی باکوور

 
ناوەندی پاریزگای خۆراسانی باکوور، شاری 

 بۆنجووردە.
دستان، کوردە دوورخراوەکانی خۆرهەاڵتی کور 

کە کەبەشێکن لە نەتەوەی کوردی واڵتداگیرکراو، 
برێنە دە لە کاتی ڕاگوازتنیاندا بەشی زۆریان

 ناوچەکانی خۆراسانی باکوور.

 
بە پێێ تێپەڕبوونی مێژوو بەشی زۆریان خویان  

 هەندێکاسان و دەچەنە پارێزگاکانی دیکەی خۆر
بە مەبەستی کەسابەت و شاری دیکەی ئێران، 

بگرە بەشێک لە ی و ەیو شوانکاراژەڵداری داری و ئخبا
تان و نسدەچنە ئەفغابنەماڵەکانیشیان  هۆز و

ستان، بۆ هەمێشە لەوێ تورکمەنستان و کازاخ
 دەمێننەوە.

 
 ێملۆراسان سەرەڕای ئەوەی کە بە زۆرەکوردانی خ

ڕاپیچی ئەو ناوچانە کراون و بە ویستی خۆیان 
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ژمارە  نەبووە، بەاڵم تورکەمەنەکان بە هاتنی ئەو
بۆ ناوچەکانی  ،و غیرەتە زۆرە کورد بە توانا

هاوسنووری ئەوان زۆر نیگران بوون، چەندین جار 
کوردانی خۆراسان کەوتوونەتە بەر پەالمارای 

و تااڵنکراون،  ییانەی تورکمەنەکانی ناوچەکەەبێبەز
و بەاڵم خۆڕاگرانە دیسان تورکەمەنەکانیان 

 تەوە.وەدەرناون و تۆڵەی باشیان لێکردوونە

 
نووسە فارس و تورکمەن بە دانپێدانانی زۆر لە مێژوو

دان بە  ژیاون، ەانناوچدیکە کە لەو کانی بیانییە
ە وەدا دەنێن کە بە هاتنی کوردەکان بۆ ناوچەکە، ل

فەرهەنگی بوارەکانی ئابوری و ئاوەدانی و 
ناوچەکانی خۆراسانی باکوور  ،دەوڵەمەندتر بوون

دیکە بوو، لە بوارەکانی نموونەی زۆربەی شوێنەکانی 
ی و مااڵت، گۆران وەرزش و تفەنگچی و کشتوکاڵ و مەڕ

 و زۆر بواری دیکە.و هەڵپەڕکێی ڕەسەن، 
کیلۆمیتری  ٢٨٤٤٤ێزگایە ڕووبەری پانتایی ئەم پاڕ

یە. دانێشتووانی پارێزگاکەش نزیک بە چوارگۆشە
 ملۆێن مەزندە دەکرێن.یەک 

شار و  ٢٢ان و شارست ٨ ئەم پارێزگایە پێکهاتووە لە
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 ٨٦٢گەورە و  یچکە یا ئاواییرۆشا ٤٠شارەداری. ١٩
گووند. کە هاوسنوورە لەگەڵ هەردوو بەشەکەی 

دیکەی خۆراسان و هەروەها هاوسنووریشە لەگەڵ 
واڵتی تورکمەنستان، بێجگە لەوەش هاوسنوورە لەگەڵ 

زۆربەی ستان کە ڵپاڕێزگاکانی سیمنان و گو
 ی الی ئێرانن. کمەنتورپێکهاتەکانی ئەو ناوچانە 

جیاواز لە بە پێی کۆکردنەوەی هێندێک سەرچاوەی 
سەر پێکهاتەی نەتەوەیی پارێزگای خۆراسانی باکوور، 

 %  کوردن. ٥٨تێکڕآی ەکەی دانیشتووانسەرژمێری 
تا  بگرە هەر لە ناوەندی پاڕێزگاکەوەکوردەکان 

زۆربەی هەرە زۆری شار و ناوچەکانی دیکەی 
نەتەوەیەکی  بووەتەگشتی کورد  و بە دەژینخۆراسان 

مێژوونووسانی سەرەکی و خاوەنی پارێزگاکە، 
لە مێژووی ە گەوایی بۆ ئەوە دەدەن کە کناوچە

پێکهاتەکان دا لە هەموو یەرەنگاری لەو پاڕێزگابە
 ان داوە.یزیاتر  پشتیوان بوون و قووربانی

 
دا یەجێگە و ڕێشەی خۆیان لە مێژووی ئەو ناوچە

لە خۆراسان بکرێت ناکرێت باسی هەیە، و کە باس 
کورد لە هەموو بوارەکاند تێدا نەبێت، کە تەماشای 
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بەڵگەیەکی دێرینی دوکۆمێنتاریش  هەر جۆرە فیلم و
دەکەین، دەبینین کە کوردەکان بەشی زۆری 

ناوچەکەن. بۆ نموونە لە کاتی نووسینی ئەم بابەتەدا 
 لەکە  ،من دوکۆمێنتارییەکی شاو شاژنی ئێرانم بینی

نی خۆراسانیان کردبوو، سەردا١٩٥٠بۆ  ١٩٤٨نێوان 
کوردییەوە  یگرووپێکی هونەری کوردی بە هەڵپەڕکێ

پێشوازییان لێکردوون، دیارە بۆ پێشوازی شای واڵت 
حەتمەن دەبێت لە گروپی ڕەسەنی شارەکە کەڵک 

وەگیرێت، کەوابێت کوردیش بووەتەوە پێکهاتەیەکی 
دەکرێت بە  ناڕەسەن و حاشاهەڵنەگری ئەو شارە. ی

واتایەکی دیکە بڵێین خۆراسانی کوردستانێکی 
 بچووکی دوورخراوەیە لە سنووری کوردستانی گەوردا.
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 کوردەکانی الی خۆراسانی ڕەزەوی

 
چاوەکان باس لەوە دەکەن، کە هێندێک لە سەر

هۆزە کوردە دوورخراوانە،  ٢٢هۆزی گەورەی ناو ئەو ٢
وونجاوتر لە بە مەبەستی بە دەستهێنانی شوێنی گ

پاش چەندین ساڵ دوای گوازتنەوەیان بۆ خۆیان 
، کە ئێستا خۆراسانی ڕەزەوی چوونەتە ناوچەیەکی

هەزار  ١٥٠بۆ  ١٠٠سەرژمێری ئەوانێش لە نێوان 
کەسێک دەبن، هەر بۆیە باشترە بە سەرجەم 

ئەو ناوچەیە بگووترێت، کوردەکانی الی  یکوردەکان
 ن.خۆراسان، کوردخانە یا کورمانجستا
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 مێژووی کوردەکانی الی خۆراسان

 

زۆر کۆچیان پێ بکەن، لە  ئەم کوردانە پێش ئەوەی بە
)کرمانج( واتە ئەو کوردانەی کە بە زاری  کوردانی

شیرنی کرمانجی دەئاخافن، لە ناوچەکانی سەر بە 
خۆرهەاڵتی کوردستان و پارێزگای  یپاڕێزگای ورمێ

دەڤەرە وان ی باکوری کوردستانن. کە نیشتەجێی 
دڵڕفێنەکانی سروشتی شاخ و دەشت و ناوچەکانی 

 گۆلی جوانی وان بوون.

لە سەرەتایی سەدەی شانزەدا  شا عەبباسی سەفەوی
کە وەک ئیمپراتٶرێکی بەهێزی شیعە لە ناوچەکە 

سەریهەڵدا و لە کاتێکدا کە دەسەاڵتی بە سەر 
 عوسمانییەکان لە ناوچەکەدا پەیداکرد،

رانی ناوچەی ورمێی ێدڵهەروەها لە شەڕی چا
بوو دۆڕا. لەو  ١٥١٤کە لە ساڵی خۆرهەاڵتی کوردستان

ساڵەدا ڕێکەوتننامەیەکی دیکە بۆ دابەشکردنی 
کە ئەویش یەکێکە لە مێژووە پڕ  کوردان واژۆکرا،

شوومەکانی دەسەاڵتداران و داگیرکەرانی کوردستان،  
و زیان و نەگبەتییەکەی بەر گەلی کورد  ڕکە شە
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خۆرهەاڵتی کوردستان و  و شەرەداکەوت، هەر لە
لە نێوان عوسمانی و سەفەویدا  ی کوردستان،باکوور

. دواتریش بە مەبەستی تۆڵەکردنەوە ندابەشکرا
پاڵپشتی  انەلەوەی کە کوردەکانی ئەو ناوچ

و  مەزهەبی سونی عوسمانییەکان بوون،هێزەکانی 
کورد لە دابڕانی ئەو هێزە زۆرە بە توانایەی 

ی ١٦٠٢و ١٥٩٨ساڵەکانی  لە نێوان عوسمانییەکان، 
 ٢٠٢٠ زایینی، کە ئەگەر لەگەڵ ئەمساڵ واتە

ساڵ پێش، شااڵوی  ٤٢٢ئەژماری بکەین، دەبێتە 
هەردوو کە دوورخستنەوەی کوردەکان بەرێوەچوو، 

 دروست و دابەشکراوی باکووردەستپارێزگای سنووری 
و  خۆرهەاڵتی کوردستان، بە شێوەیەکی زۆر دڕندانە و
 .ییانە بە کۆچەری گوازرانەوە بەرەو خۆراسانێبەزەب

 
ی مێژووی شنکەرەوەکەلیمواڵی تەوەححودی کە ئاوڕۆ

بەڕاستی ئەو کوردە دوورخراوانەی خۆراسانە، 
لە ڕاگرتنی مێژووی ئەو هەموو  دووبوونێکی زۆریمان

چکراوە کێشاوە، زۆر جێگەی ێبە ناحەق ڕاپ کوردە
ەرۆکایەتی لە الیەن س ٢٠١٩ساڵی دڵخۆشکەر بوو لە 
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ت حکومەتی هەڕێمی باشووری کوردستانەوە بانگهێش
 کراو، خەاڵتی ڕێزلێنانی پێبەخشرا.

 
لە چەندین پەرتووک و بابەتدا زۆر بە باشی و بە 

و عەشیرەتە کوردەکان دەکات،  وردی باس لە پێکهاتە
چەند عەشیرەتدا ناوی عەشیرەتی  کە تێیاندا لە ناو

وورخراوەی کورد شکاک وەک گەورەترین عەشیرەتی د
دەبات، کە ئێستا شکاکەکان لە هەر چوار بەشی 

ی داگیرکراوی باکوور و باشوورو خۆرهەاڵت و خۆرئاوا
دا بوونیان هەیە. هەروەها بە گشتی ئاماژە کوردستان

بەوە دەکات، کە ئەو کوردە دوورخراوانە لە پێکهاتەی 
هۆزی گەورە و دیاری کوردن، کە ئێستاش رێشەی  ٢٢

ە لە ناوچەکانی ورمێی خۆرهەاڵتی ئەو هۆزان
وان و چەند پاڕێزگایەکی دیکەی باکووری  کوردستان و

کوردستان ماون. لە هەمووی گرنگتریش کە تا ئێستا 
ئەو خەڵکە بە زاوارەوەی شیرنی کرمانجی قسە 

دەکەن، وێرای فشاری زۆری داگیرکەران، و خوێندن و 
ی شوێنی کارو ژیانیان هەموو بە زۆرەملی بە فارس

کە  بووە، بەاڵم زمان و زاراوەی دایکی خۆیان
لە تەنیشت زمانی  لە بیرنەکردووە. کورمانجییە
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کوردی زۆربەی کوردانی ئەو ناوچانە شارەزاییەکی 
باشیان لە زمانەکانی فارسی و تورکمەنی و 

 ئۆزبەکیش هەیە.

 شاک و جل وۆخاوەنی پکوردەکانی ئەو دەڤەرانە، 
یانن، و هەروەها لە بواری بەرگی تایبەت بە خۆ

چەندین جۆر ئامێر و ئاوازی تایبەتیان کە  موزیکدا
پێناسە لە زۆر جیاوازە لە پێکهاتەکانی دیکە. ئەوەش 

 مەندی فەهەنگی کوردی دەکات.دەوڵە

 
گۆرانی بۆ شایی و خۆشی و هەڵپەڕکێ، الوک  موزیکی

 ، سەرهاتەکان بە مێژوو ە بۆ گێرانەوەیو الواندنەو
کۆتەڵ لە کاتی  و ییایبەت بە شین و ئااڵیکی تزمو

 و مردنی کەسانی ناودار. شەڕ و تەنگانە

 
، کە لە شیان هەیەینیییکی تایبەتی ئازهەروەها مو

 ینییەکاندا بە کاری دێنن.یبۆنە ئا

 
شایی بووک گوازتنەوەی کوردەکانی ئەو ئاهەنگ و 

ەنگدانەوەی ناوچانە لە سەرتاسەری خۆراسان د
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ە سەر سووڕمانەوە باس لدەکان بە هەیە، غەیرە کور
ئاهەنگ و شایی کوردەکان دەکەن،  خۆشی و ڕێکوپێکی

کە چۆن قەتارەی سەدان کەسی لە کاتی هەڵپەڕیندا 
درووستدەکەن، و ژن و پیاو بە تێکەڵی و هەروەها بە 

 گروپی جیاجیا کەشێکی شادمانی دەبەخشن.

 
فریای یەکگەیشتن و هاوکاریکردنیان لە هەروەها بە 

لە کوردەکان،  اتی مردنی کەسێکی بنەماڵەک
ن کەس اسەدسەرەخۆشی، بە اتەکانی لێقەومان وک

مردوو بەرەو ماڵی کەسی خاوەن دڵسۆزییەوە بە
و تەدارووکی پێویستیان بۆ  ،دەڕۆنسەرەخۆشییەوە 

ئەو تایبەتمەندییانەی کوردەکانی خۆراسان،  دەبەن.
 هۆکاری سەرەکی مانەوەی کوردن وەک نەتەوەییەکی

 جیاوازتر لە پێکهاتەکانی دیکەی خۆراسان.
گیرسانەوەی کوردەکان لە ناوچەکانی خۆراسان، ئیتر 
بوون بە بەشێک لە مێژووی خۆڕاگری ئەو ناوچەیە، و 

مێژوونووسانی ئێرانی باس لە ئازایی کوردەکان 
دەکەن، بۆ نموونە ئەگەر کوردەکان نەبایەن چەندین 

زەکانی جار خۆراسان دەکەوتە ژێر دەستی هێ
 ستان.کئۆزبە
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ی زانییەوە وە تا ئێستاشی لەگەڵ بێت، ١٦لە سەدەی 
کوردەکان بەشداری بەرچاوییان هەبووە لە هەموو 

مێژووی حوکمداری و دەسەاڵتدارێتی جیاواز لە 
 ناوچەکانی خۆراسان و ئێران بە گشتی. 

کوردەکانی خۆراسان، لە نێو خۆیاندا و هەروەها لە 
دیکەی هەموو بەشەکانی نێو خەڵکی دەڤەرەکانی 

 خۆراسان بەم چەند ناوە ناسراوەن.

 کوردانی کورمانج 

 کوردەکانی خۆراسان 

 کورمانجستان 

 .کوردخانە 
 

تەنیا ئەو بەشەی خۆراسان، کە زیاتر کوردەکانی 
 ٦٤٢٨٩تیدا دەژی واتە سنووری کوردخانە، 

کیلۆمیتری چوارگۆشەیە. کە ئەگەر بەراوردی 
تی سەربەخۆ گەورە بکەن، لە خاکی چەندین واڵ

 ترە.
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کوردەکانی و حکومەتی خۆرهەاڵتی کوردستان، 
 ، لە دواڕۆژدا(کوردخانە)خۆراسان 

 

ر واڵتی دیکەی ئێستا هەیە، کە خەڵکەکانیان بە زۆ
پێی تێپەڕبوونی کات، و گۆڕانکارییەکانی مێژوو، لە 

واڵتانی دراوسێیان  سەدەکانی پێشوودا نیشتەجێی
)  لە سنووری قارە انی دوورکراون، یا بگرە لە واڵت
حکومەتەکانی ئەم  بەاڵمکیشوەرەکەشیان(دا، 

ان بە خەمخۆر و یهەمێشە خۆسەردەمانەیان، 
پشتیوانیان دەزانن، بۆ نموونە حکومەتی ئێسرائیل، 

 جوولەکەشیلە هەر شوێنێکی جیهاندا ئەگەر یەک 
تێدا بژی، لەو شوێنەدا وەک سەرمایەی نەتەوەیی و 

ڕەگەزنامەی  و ی کەڵکیان لێوەردگرنابووری و زانستئ
واڵتەکەی خۆشیان پێدەدەن، بە هەموو شێوەیەکیش 

، بۆ نموونە بە هۆی لێزانی و پشتیوانیان دەکەن
بە  دائەمریکا، لە ئێستا جولەکەکانیپشتیوانی 

بەهۆی  .دەسەاڵتی دووەمی ئەمریکا ئەژمار دەکرێن
ئەمریکا بە  جولەکەکانیپشتیوانی واڵتەکەیان و 

ستکردنی ڕێکخراوی هاوبەشی ئامریکی ئێسرائیلی درو
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ئایپاک، بوونەتە هێزێکی گرنگی کاریگەر لە سەر 
سرائیل، هەر کاندیدێکی یسیاسەتی ئەمریکا بۆ ئ

سەرۆکایەتی ئەمریکا ئەگەر دەنگ و پشتیوانی 
جوولەکانی لە پشت بووبێت بێ هیچ  دارایی

 گوومانێک سەرکەوتنی بە دەستهێناوە. 
لە هەر قووژبنێکی جیهان تورکی لێدەژی یا تورکەکان 

خۆیان بە خاوەنیان دەزانن، بۆ نموونە لە سەردەمی 
عوسمانییەکان و هەروەها لە سەردەمی دروستبوونی 
یەکەم حکومەتی پاشایی ئێراقدا، چەند تورکێک بە 

پڕۆژە لە ئیزگەی شەمەندەفەر و  کارکردنمەبەستی 
ەو هاتوونەتە ئ کەرکوک و موسڵ، ییەکانینەوت

چانە هەر لە ناو یش نەگەڕاونەتەوە ودواتر ناوچانە،
ستا خۆیان بە بەشی سێیەمی گیرساونەتەوە، ئێ
پاش  لە موسڵ دەزانن، واتە و  پێکهاتەی کەرکوک

کردووەتەوە خاوەن کورد و عەرەب ئەوانیش خۆیان 
بگرە لە کەرکوک خۆیان بە شارەکە. مێژوو سەروەتی 

ایە کە کەرکوک خاوەنی شارەکە دەزانن و پێیان و
 شارێکی تورکمانییە!

کەوابێت لە ڕوانگەی نەتەوەییەوە و مێژووی پر لە 
و دەربەدەرکراو، وا  ژانی کوردی زوڵملێکراو و ئاوارە
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نێک دەوڵەتی اسەردامچاوەڕوان دەکرێت، کە لە 
ی کوردستان درووست ببێت، دەبێت کوردی لە ڕۆژهەاڵت

کانی تنی مافی کوردەباس لە پاراس ئەو دەوڵەتە
خۆراسان بکات. بێگومان لەو کاتەشدا چاوەڕێی ئەوە 

حکومەتی تورکیا و تورکمەنستان، بکەونە  دەکرێت کە 
دژایەتی کردنیان. بەاڵم بۆ خۆیان لە یەک شوێن 

 تورکێک شک ببەن خۆیان دەکەن بە خاوەنی. 
بە کورتی باسی هۆکاری ئاوارەبوون وەک پێشتر زۆر 

، مان کردتایی خاکەکەسەرژمێر و ئامارەکانی، و پان
کە ئەگەر بەراوردی بکەین، بە  باسی ئەوەمان کرد

ندێک سەرچاوەی جیاواز کە باس لە خاکی ێپانتایی ه
تی کوردستان دەکرێت، هەر اڵئێستای خۆرهە

% گشتی پانتایی خاکی سنووری ٤٣هێندەی کوردخانە 
 ئێستای خۆرهەاڵتی کوردستانە.

ەشتی ئابوری کوردەکانی خۆراسانیش بە هۆی کۆچ و گ
هەردوو ەشێکی زۆریان لە ناوچەکانی و زانستی، ب

مەشهەد. ن و بەشی خۆراسانی دیکەو تاران و قەزوێ
هاوسنووری اڵتانی دیکەی وهەروەها پەڕیوەی 
 .خۆراسانیش بوون
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ملۆین  ٢کە باس لە بوونی ەبە پێێ هێندیک سەرچاو

 ٤٥٠تا  ٣٠٠لە تاران دەکرێت، نزیک بە  تەنهاکورد 
 هەزاریش لە قەزوێن.  ٢٥٠لە مەشهەد و هەزار 

 
کەوابێت دەکرێت بڵێن کە کوردەکانی خۆرهەاڵتی 

کوردستانی پەڕێوەی شارەکانی دیکەی ئێران و 
ملوێن  ٤ نەتەوەکانی دیکەی بندەستی ئێران نزیک بە

. بوونی ئەو کوردە زۆر و خاوەن پێگانە لە دەبن
ناوچەکانی دەروەی خۆراسانیش، سەرمایەیەکی 

بۆ بووژانەوەی ی مرۆیی و نەژادین، و بەهێز ەگەور
 .داەکەی کورد بە گشیتی لە ناوچیز و ئابورهێ

پێویستە کە هەر لە خوازێت و زۆریش ئەوەش وا دە
ئێستاوە الیەنە زانستییەکان، الیەنە سیاسییەکان، 

مێژوونووسانی خۆرهەاڵتی کوردستان، هەوڵبدەن 
و دەڤەرە و گرنگی ئە نیاری وردتر لە سەر پێکهاتەاز

سەرهەڵدانی  یکەنەوە. لە ئەگەربکوردنشینانە کۆ
ئەمڕۆ پێێ دەگوترێت  ەیهەر ئاڵوگۆڕێک لەو ناوچەی

ەگرتوو، لەسبەیدا دەبێتە ئێرانی پارچە ئێرانی ی
 .پارچە کراو
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بێگومان هەموو نەتەوەیەکی بندەست و چەوساوە لە 

ی دەسەاڵتدارێتی حکومەتە یەک لە دوای مێژوو
دیکە مانەوە لە ی سی لە ئێراندا، چییەکەکانی فار

 ژێر دەسەاڵتێکی دیکەی ئێرانی قبووڵ ناکەن.
بێجگە لەوەی لە خۆرهەاڵتی کوردستان ئەگەری 
دەسەاڵتی سەربەخۆ زیاتر لە ئارادایە، بەاڵم بە 

دڵنیاییەوە کە تورکمەنەکانی الی خۆراسانیش هەر لە 
ئێستاوە باس لە سەربەخۆیی خۆیان دەکەن، ئەوان 

 تورکمەنستانیسەربەخۆی ئێستای مەتی حکو
و هەروەها  هاوبەشی یەکێتی سۆڤێتی پێشوو،

ئەوەی لە  حکومەتی تورکیایشیان لە پشت دەبێت،
، کوردەکانی ناوچەکە بێ پشتیوان دەمێنێتەوە

 خۆراسانە.

  
یەکی لێرەدا ئەوە بڵێم کە شوورەی ەهەربۆیە مەبەستم
نین لەو ئان و ساتەدا نەتوازۆر دەبێت بۆمان، 

بە زۆر  هاوزمانەپشتیوانییەکی بەهێزی 
، هەروەک نەکەیندوورخراوەکانمان لە خۆراسان 

و  زۆربەی کوردە فەیلییەکانی ئێستای بەغدا گلەیی
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، کە ی عەرەبیناوچە باشوورنشینەکانی ئێراق
پێیانوایە حکومەتی هەرێم وەک پێویست پشتیوانیان 

دن نەبووە، بۆیە زۆربەیان لە دەنگدان و هەڵبژار
 .ەوەچوونە پاڵ هێزە شیعەکانی ئێراق

ئەگەر وای دانێن کە حکومەتێک لە خۆراسان یا بە 
 اوی هەرێمی خۆراسان ڕاگەیەندرێت، بە پێین

و سەرژمێریش بێت کوردەکان بەشی  پێکهاتە
زۆرینەن، کەوابێت دەبێت کاربۆ ئەوە بکرێت کە 

و  ەگو خاوەنی پێ بااڵدەستبن هەرێمەداکوردەکان لەو 
 .اڵت بندەسە

زارەکییەکانیش، باس  ەیسەرچاو ،ی نووسراوسەرچاوە
لەوە دەکەن کە بەشی زۆری بازاڕی ئابووری و 
کشتوکاڵی خۆراسان بە دەست کوردەکانەوەیە، 

کوردەکانی خۆراسان بە خەڵکی ژیر و هۆشیار و 
 .ناسراون کارکەر

 
سەرکەوتن و دەسەاڵتی کوردەکانی خۆراسان بێجگە 

ەتەوەییەوە دەسکەوتێکی گرنگ لەوەی لە ڕوانگەی ن
و خۆرهەاڵتی  ،دەبێت لە مێژووی کورد بە گشتی
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گرێدانی  ێکیهەروەها پرد .یش بە تایبەتکوردستان
خۆرهەاڵتی کوردستانە دەبێت بە زۆر واڵتەوە، لە 

کە خۆرهەاڵتی ووری و دیپلوماسییەوە. ئاببواری 
کوردستان دەتوانێت لە سنوورەکانی کوردخانە یا 

انەوە لەگەڵ هەر یەک لە واڵتانی کورمانجست
ئۆزبەکستان و ئەفغانستان و قیرقستان و زۆر لەو 

کۆتایی دێت، واتە  ستانواڵتانەی کە پاشناویان بە 
. ١٩٩١ ئەوانەی سەردەمی یەكێتی سۆڤیەتی پێش 

پێوەندییەکی باشی ئابوری و ئاڵووگۆڕی ئابوری 
دیکە پێویستی بە ی دروستبکات، بۆ ئەوەی چی

ی ئابوری لەگەڵ فارسی زمان شیرینی بەاڵم ئاڵووگۆڕ
 بە کردەوە ماری ژێرکا نەبێت.

ژووی دابەشبوونی کوردان، ئەو هەموو بە داخەوە مێ
یان لە ئاست جیهاندا، بۆمان یەپرش و باڵوی

زۆرتر لە دەکرێت بڵێین دەسەلمێنێت کە سەرژمێریان، 
دەبن، بەاڵم زۆر جار لە الیەن نووسەر  کەسملوێن  ٥٠

ییە کوردەکانیشەوە غەدریان لێدەکرێت و بە و سیاس
امارە ڕاستیانە باسیان ژمارەیەکی زۆر کەمتر لەو ئ

 .دەکرێت
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کوردەکانی الی هیندیک وێنەی مێژوویی 
 خۆراسان

 

 تەواوی وێنەکان لە ئینتەرنێت وەرگیراوەتێبینی: 

 

 

 

وێنەی کەلیمواڵی تەوەححودی، لەگەڵ سەرۆک 
 بارزانی
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وەححودی، لەکاتی خەاڵتکردنی وێنەی کەلیمواڵ تە
 ٢٠١٩ لەالیەن حکومەتی باشووری کوردستان
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 چەند وێنەیەکی جیاواز لە سەر کوردەکانی الی خۆراسان
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 ی بەرگریدا.بەشێک لە وێنەی کوردانی الی خۆراسان لە کات
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وێنەی دەستگیرکردنی هێندێک لە کوردە 

 الی خۆراسان، لە سەر بڕیاری ڕەزاشا کۆچەرییەکانی
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 دوا وتە

 
زیز، ئەمە تەنیا دڵۆپێکە لە ناساندنی خوێنەری ئا

کوردەکانی خۆراسان، تەنیا گەشتێکی مێژووی دەریای 
بە  ێتکەسێک بییەوە، بۆ ئەوەی ئەگەر خێرایی

 شێوەی سەرپێێ کوردەکانی الی خۆراسان بناسێت. 
 

گەورەیە لە ژێر ئەم نووسینە بەرهەمی پرۆژەیەکی 
بەرگدا  ٦ناوی ڕۆژهەاڵتی کوردستان کە لە کۆی 

 کۆدەکرێتەوە.

کە بەرچاوتان دەکەوێت، کوڕییەک لە هەر کەم و
م بەو دکە تانچاوەڕێهاوکات ، وداوای لێبوردن دەکەم

 ناونیشانەی لە الپەڕەی کۆتایی پەرتووکەکەدا دانراوە 
 ئاگادارم بکەنەوە. و کەموکوڕییەکان ەلەهەڵ

 ێزەوە عارف باوەجانیبەڕ

 ی زاینی.٢٠٢٠مای ی کوردی٢٧٢٠ بانەمەڕی 
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 کانسەرچاوە

کتێبی کۆچی مێژوویی کورد بۆ خۆراسان بەرگی  - ١
 سێیەم و چوارەم کەلیمواڵی تەوەححودی.

 گیتاشناسیی. - ٢
 ویکیپیدا /  فارسی  - ٣
 /  کوردییپێدیادیا و  ویکێپیکورد – ٤
ی لە ئینتەرنێت چەندین کورتە فیلمی دۆکۆمێنت – ٥

 لە سەر خۆراسان.
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 بەرهەمەکانی نووسەر

 کتێبی  ئامادە
 بیرەوەرییەکانم لە پێناو سەروەری نیشتیماندا. -١
 هەنگاوێک لە پێناسەر سەربەخۆیی کوردستاندا. - ٢

 ئەمانەش لە ئێستادا کاریان لە سەر دەکرێت.  
 
 سەالسی باوەجانی لە مێژووی کۆن و نوێدا. - ٣
 
بەرگدا، کە هەر  ٦ڕۆژهەاڵتی کوردستان، لە کۆی  -٤

و تایبەتە بەپاڕێزگایەک، یەک بەرگیش  بەرگە
تایبەت بە کوردەکانی دوورخراوەی ڕۆژهەاڵتی 

 کوردستان
 
خاڵۆعەلی بنیشتکەر، بەسەرهاتێکە بە شێوەی  - ٥

 ڕۆمان.
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 هەروەها ئەم نامیلکانەشی باڵو بووەتەوە
بۆ  ١٠٠لە  الپەڕە بچووک، کە ینامیلەک، واتە کتێب

 خوارەوەن.
/ ئیالم بە مێژوو ئابووریەکەی ڕۆژهەاڵتی  ٦

 دەبووژێنێتەوە.
 
 ./ مەال موحەممەدی ڕەبیعی لە مێژوو ٧
 
 / جوانڕۆی هەمیشەر سەربەرز لە میژوودا. ٨

/ کوردەکانی الی خۆراسان، لە دواڕۆژی دەوڵەتی  ٩
 خۆرهەاڵتی کوردستاندا.
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تن بە نووسەری ئەم ناونێشانی پێوەندی گر
 . ، لە سەر هەر تێبینی و بۆچوونێکپەرتووکەوە
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