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 راسان مێژویەکی کۆن و گەنجینەیەکی لە بیرکراوۆکوردانی خ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 …شاسوار هەرشەمی

 
 زانیت؟ ده  که دووره  ر کوردستانه سه چی له

 
ەکەی دەکەیتن. باستی بێمتافی و بەشتووراوی گەلەکەی دەکەیتن. ئێمە هەمیشە و لە هەموو بۆنەیەکدا، باسی کوردستتان و گەل

ز، بتتووە دوو پتتارسە و، لە دوای ١٥١٤لە مێشکیشتتمان سەستت،یوە، کە ئەو کوردستتتانەی مەبەستتتمانە، هەمتتانە کە لە ستتاڵی 
رسە جەنگی جیهانی یەکەمیشتەوە، کترا بە ستوار پتارسە. واتتا ئەو  یەرد کوردستتانەی لێتی دەدوێتین، هەمتان ئەو ستوار پتا

ناسراوانەن. بەدەگمەن بەبیر خۆمانی دێنینەوە، کە دوو کوردستان هەن. واتا ئێمە هەر جەخت لەسەر ئەو پتارسە گەورەتترە 
دەکەیتتن، کە کتتراوەتە ستتوار پتتارسە و، بەستتەر دەوڵەتەکتتانی دەوروبەر دابەشتتکراون. لە ڕاستتتیدا کوردستتتانێکی دووری دیتت  

توان، لە زۆر واڵت و دەوڵەتتتی ستتەربەخۆ و ناستتراوی دنیتتا گەورەتتترە. بتتا بە هەیە، کە بە ڕووبەری ختتار و ژمتتارەی دانیشتت
زمانێکی ڕوونتر بدوێم و بڵێم، کە لەناو سنوری دەوڵەتی ئێراندا، دوو کوردستان هەن، کە لە ڕووی جوگرافیەوە، لێکتدابااو 

تە ئەوپەڕی بتاکوری ڕۆژهەاڵت. واتتا و لێکدوورن. کوردستانی دووەم، کە ئێمە لەم گوتارەدا مەبەستتمانە بیناستێنین، کەوتتۆ
رێمی پان و پتۆڕی خوڕاستان هەڵکەوتتووە. کوردەکتانی ئەوە، بە ختاکی واڵتتی خۆیتان دەڵتێن  کوردختانەد و،  لە باکوری هه

 .دئێرانیەکانی  ناویان لێناوە  ئوستانی باکوری خوراسانی
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 با بزانین ئەوانە کێن و بۆ لەوێن و لە کەیەوە لەوێ دەژین؟

 
ورد لە خوراستتان، کە بە ستتەدان میتتو لە کوردستتتان دوورە، بتتونێکی کتتاتی و ڕابردەیتتی و ستتەرپێیی نتتیە. کتتوردان لە بتتونی کتت

خوراسان، خاوەنی نیشتمان و واڵتێکن. ئەوان لەوە، هەموو مەرجەکانی گەلێکی ئازادە و ستەربەخۆیان تێتدایە. وەر ختار، 
بە خۆیان. تا ئێستا بە دەیان نوسەر و مێژونوسی کورد، بە شتێوە زمان، مێژوی هاوبەش و سەربەخۆ و، دابونەریتی تایبەت 

و ئاستی لێکجیا، لەسەر ئەو بەشەی کوردستانیان نوسیوە. هەموو نوسینەکان، لە  خەوشێکددا هاوبەشتن. خەوشتەکە ئەوەیە 
واتتتتا کتتتوردانی کە ئەوان کوردیتتتان لەوە دیتتتوە و خەڵکەکەیتتتان، بە شتتتێوەیەکی ئەتنتتتی و نەژادی، وەکتتتو کتتتورد ناستتتاندووە. 

بوون و مێژویان، بە شێوەیەکی ئەتنتی نوستراوەتەوە و، لە خاکەکەیتان داپناێنتدراون،  کوردخانە، یان باکوری خوراسان، هه
. ئەمەش هەمتتان ئەو هەڵەیەیە، کە نوستتەرو  وێیتته ژیتتن و، گتتۆڕی بتتاور و باپیرانیتتان له تێیتتدا ده  زار ستتاڵه هتته  پتتتر لتته  کتته

مان بە گشتی دەینوستن. واتتا لەجیتاتی نوستین و ناستاندنی مێتژوی  نیشتتیمانید، ئەوانە مێتژوی مێژونوسان، لە بارەی مێژو
 نەتەوەیید یان  ئەتنید کوردان، بێ ختار و واڵت دەنوستنەوە. ئتێمە لە گوتتاری  ساستانیەکان، شتانازیەکی تتۆراوددا، بە 

 .درێژی ئەو بۆسوونە هەڵەیەمان، بۆ نوسینەوەی مێژو دەرخستووە
 

ی ژمتارەی کتوردانی خوراستانەوە، تتا ئێستتا وەاڵمێکتی دروستتی پشتت بەستتو بە ئامارمتان لەبەردەستتدا نتیە. ئامتاری لە بارە
ستتەرژمێری کردنتتی دانیشتتتوان لە ئێتتران، هەروەر واڵتتتانی دی نتتاوسەکەش، کە بەشتتێکی کوردستتتانیان لە ژێتتر دەستتتە، ختتۆی 

سنوری دەوڵەتەکە. دیارە ئەمە بەو واتتایە نتیە، کە ستەرژمێری دەپارێزە لە هێماکردن بۆ پێکهاتەی نەتەوەیی گەالنی ناو 
لەم بابەتە بوونی نیە. ئەو جۆرە ستەرژمێریانە، لەستەر ئاستتی دەوڵەت و نتاوسە و شتار، لە هەمتوو پارسەکتانی کوردستتان 

بگتترن. واتتتا ئەنجتتام دەدرێتتن، بەاڵم تەنیتتا بتتۆ دەزگاکتتانی ئاسایشتتی نیشتتتمانی، ستتەر بە دەوڵەت هەیە، تتتا ستتودیان لتتێ وەر
الی   زانیتتاری زۆر نهێنتتین و، لە خەڵکتتی دی دەشتتاردرێنەوە. زانینتتی ژمتتارەی ڕاستتتەلینەی کتتوردان، لە واڵتتتانی هاوستتێ، بتته

، وەکتتو بتتۆمبێکی ئەتتتۆمی وایە و، ئاسایشتتی  دەوڵەتد تێکتتدەدات، بۆیەشتتە ئەو زانیتتاری و  وه تانتته وڵه و ده رپرستتانی ئتته به
ەوڵەت دادەنرێن. بە گوێرەی سەرساوە کوردیە خۆجێییەکان و خەماڵنتدنی شتارەزایانی بیتانی، کانی د سەرژمێریانە، بە نهێنیه

 .ژمارەی کوردان لە باکوری خوراسان، خۆی لە دوو ملیۆن کەسێک دەدات
 
زۆری کوردانی خوراسان، هێشتا بە زمانی کوردی، شێوەزاری بتاکور، یتان کرمتانجی دەدوێتن، ستەرەڕای ئەوەش کە   ره شی هه به

دەوڵەتی ناوەندی، هەرگیتز ڕێگتای پێتنەداون، گەشتە بە زمتان و فەرهەنتب و دابتونەریتی کتۆمەاڵیەتی خۆیتان بتدەن. یتاخود 
 ڕێکوراوو دامەزراوەی تایبەت بەو مەبەستانەیان هەبێت. یان بتوانن منداڵەکانیان فێری خوێندن و نوسین بە زمانی دایک 
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 .بکەن
 

گای گەشەپێدانی فەرهەنگی، لەبەر دەمیان دایە. هەروەها بە هۆی ڕێگتری بەردەوامتی بەهۆی ئەو لەم،ەرە زۆرانەی لەسەر ڕێ
دەوڵەت، لە بایەخ پێدان و گەشەپێدانی زمان. هەروەها بە هۆی نەبتونی هتیب بتوارێکی پەیوەنتدی نێوانیتان، لەگەی ختاکی 

ۆی خوێنتدن و فێرمتی بتوونی زمتانی دایک، کوردستان، زمانەکەیان کەمتوو زۆر کەوتتۆتە ژێتر کتاریگەری زمتانی فارستی، بە هت
ی  ر زمتانی ڕۆژانته سته ری به تتدا. هەروەهتا زمتان و زاراوەگەلتی تتورکی ، کاریگته وڵه کانی ده زراوه خوێنتدنگا و دامته  فارسی له

کانی تتتورکی، هێشتتتا لە الیەن بەشتتێک لە دانیشتتتوانی نتتاوسەکە ئاختتاوتنی پێتتدەکرێت. وەر  . زمانتته وە دیتتاره کتتوردانی ئتته
کانی ئتتۆزبەکی، کتتازاکی و تورکمتتانی. ئەو زمتتانە کتتوردیەی کە بە دابتتااوی لە کوردستتتانی گەورە، بتتۆ ستتەتان ستتای  هزمانتت

بەکارهاتووە و، ڕێنکەیەکی تایبەت بە خۆی بۆ گەشەکردن وەرگرتووە، لە زۆر الوە شتێوازێکی کتۆنی کاریگەریەکتانی ستەدەی 
ە تورکەکتانی ئەوە لەگەڵیتان تتێکەی ببتوون. هەروەر زۆر دیتاردە و ناوەڕاستی باکوری کوردستتانمان بتۆ دەردەخەن، کە هتۆز

بتتاری زمتتانی کتتۆن و پوکتتاوی ، لەو زاراوەیەدا پتتارێزراوە، بتتۆیە زمتتانی کتتوردی کوردختتانە، خەرمتتانەیەکی دەوڵەمەنتتدە بتتۆ 
 .لێکۆڵەرەوان، تا کاری بەراوردکردنی لەسەر بکەن

 
 کوردخانە دەکەوێتە کوێوەی خوراسان؟

 
وسەیەکی گەورەو پتانوبەرینە. نتزیکەی هەمتوو ستنوری ڕۆژهەاڵتتی ئێتران دەگترێتەوە. واتتا لە الی ڕۆژهەاڵت، لە خوراسان نا

سنوری تورکمەنستان لە بتاکورەوە، بە درێژایتی ستنوری ئەفسانستتان دادەکشتێت، تتا بتۆ ستنوری پاکستتان درێتژ دەبێتتەوە. لە 
ڕاستتتی ئێرانتتی دادەباێتتت. هەرێتتمەکە کتتراوەتە ستتێ  انی دی ناوهڕۆژئتتاواش، بیابتتانی گەورە و لتتاتولای  لتتوتد، لە هەرێمەکتت

 .ئوستان: باکوری خوراسان، خوراسانی رەزەوی و، خوراسانی گوڵستان
 

کوردان، بە زۆری لەوپەڕی باکور، لە ئوستانی باکوری خوراسان، لە سەند شتارو شتارۆسکەیەر و دێهتاتی تتایبەت بەخۆیتان 
 ٨٥٠ملیتتۆن کەد دەخەمڵێتتنن. بە گتتوێرەی ستتەرساوە ئێرانیەکتتان، لە  ٢ن بە پتتتر لە دەژیتتن. کتتوردان بۆخۆیتتان ژمتتارەی خۆیتتا

 %٧٠ستیان، یتان  د و پێتنج هەزار که وه ت و نه ، پێنج سه٥٩٥٠٠٠  هەزار کەسی دانیشتوانی ئوستانی باکوری خوراسان، پتر له
 ١٥٣٠٠٠ەیی ئوستتانەکەن. ئۆزبتک و کتازار لە سەدی دانیشتوانی ئوستانەکە کوردن. واتا کوردان گەورەترین پێکهاتەی نەتەو

دانیشتتتوان. هەروەر تورکمتتانی ستتوننە  %٧هەزار کەستتن. واتتتا  ٦٠٠٠٠ی دانیشتتتوان. فارستتەکان  %١٨هەزار کەستتن. واتتتا 
ت هەزار کتورد  ش سه ، شه٦٠٠٠٠٠ی دانیشتوانی ئوستانەکەن. لە ئوستانی خوراسانی رەزەویشدا %٥هەزار و  ٤٥٠٠٠مەزهەبی  
 .جێن د نیشته شهه ر مه ، وه که کانی دی ناوسه وره گه  شاره  ی دی، له وانه هدەژین. ئ
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جتتگە لە لوستتان و شتتیروانە، ئەوان سەنتتدان شتتاری دی تتتایبەت بە کوردانیتتان هەیە. دەکرێتتت بە زمتتانی ژمتتارە بڵێتتین کە لە 
: ئەستەەرایێن. سنتاران. بوجنتورت.  لتهشارەکانیان بریتین   ندێک له گوندی کوردنشین هەن. ناوی هه ١٩٠٠شارو  ١١خوراسان، 

 .باجگیران. ئاشوانێ. دەرەکەز. لەاڵت. الین. مانە و سیمیلقان. ڕاز. ڕادکان. فاروج
 

  کوردخانه

 
یتتان الی متتن پتتارێزراون.  ١١٢بنەمتتاڵەی بنتتوکتر پێکهتتاتوون، کە نتتاوی  ١٢٢هتتۆزی گەورە و،  ٢٢کتتوردانی ئەو دەرەرە، لە 

، ١٤٤ .٦٤دەڵتتێن  کوردختتانەد. ڕووبەری گشتتتی ختتاکی کتتوردان، یتتان کوردختتانە، بتتریتیە لە ئەوان بە ختتار و واڵتتتی خۆیتتان 
تو ستو و ستوار کیلتۆمەتری سوارگۆشتە. بتۆ ئەوەی لە گەورەیتی و پتان و پتۆڕی ئەو ختاکە بگەیتن،  زار و سه ست و سوار هه شه

هەزار کیلتۆمەتری سوارگۆشتەیە.  ١١لەتەر دەمەوێت لەگەی ڕووبەری سەند واڵتێکی ناسراوی دنیتا، بەراوردی بتکەم. ڕووبەری 
هەزار کیلتتۆمەتری سوارگۆشتتە. ٢٠کیلتتۆمەتری سوارگۆشتتەیە. هەروەر ستتلۆرێنیا  ٦٠٠هەزار و  ١٤ڕووبەری تەیمتتوری ڕۆژهەاڵت 

کیلتۆمەتری  ٨٠٠هەزارو  ٢٩هەزار کیلتۆمەتری سوارگۆشتە. ئەرمەنستتان  ٢٩هەزار کیلۆمەتری سوارگۆشە. ئەلبانیا ٢١ئیسرائیو 
هەزار کیلتۆمەتری  ٣٦هەزار کیلۆمەتری سوارگۆشتە. تتایوان  ٣٤هەزار کیلۆمەتری سوارگۆشە. مۆلداریا  ٣١رگۆشە. بەلجیک سوا

هەزار کیلتۆمەتری  ٤٣هەزار کیلۆمەتری سوارگۆشتە. دانمتارر  ٤٢هەزار کیلۆمەتری سوارگۆشە. هۆلەندا  ٤١سوارگۆشە. سویسرا 
ارگۆشتە. وەر دەردەکەوێتت، هەمتوو ئەو دەوڵەتە ناستراوانەی ستەرەوە، هەروەر هەزار کیلتۆمەتری سو ٥٧سوارگۆشە. کرواتیا 

 .زۆری دی ، بە ڕووبەر لە کوردخانە بنوکترن
 

جگە لە کوردخانە، ژمارەیەکی زۆر کتوردی نتاوسەکە، بتۆ ئتی  و کتار، یتان هۆکتاری دی، لە دەرەوەی کوردختانە و، لە شتارە 
اپور و ستتەبزەوار. هەنتتدێک ستتەرساوە، تەنیتتا ژمتتارەی کتتوردانی دانیشتتتوی گەورەکتتانی خوراستتان دەژیتتن. وەر مەشتتهەد، نیشتت

هەزار کەد دەخەمڵێتنن. دیتارە زۆری دیت ، بە هتۆی خوێنتدن و کتارەوە، پەڕیتوەی شتارەکانی دی ئێتران،  ٤٠٠ مەشهەدد، بە 
 .وەکو تاران بوون

 
بە پیتتە. دوو ڕوبتاری تێتدایە. ئاستت و  ئەگەر پێناسەی تۆپۆگرافیای کوردختانە بکەیتن، ئەوا دەڵێتین نتاوسەیەکی شتاخاوی

ڕێژەی باران بارین، لە ناوسەکە بەرزە. کشتوکای بە ڕێژەیەکی بەرز دەکرێت. لە هەردوو ناوسەکانی لوستان و ڕاز، نەوت و 
 .گاز بە باێکی کەم دۆزراونەتەوە

 
 ی فۆلکلۆرین. ئەوان دابونەریت و کوردانی خوراسان، هەروەر کوردانی ناو کوردستان، خاوەنی سامانێکی گەورەو دەوڵەمەند
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فۆلکلۆری خۆیان، بە شێوەی جۆراوجۆر و، نەوە دوای نەوە، تا ئەماۆ پاراستووە. تتا ستەرەتای ستەدەی بیستتەمی ، کتوردانی 
نتتاوسەکە، بە گشتتتی خەریکتتی کشتتتوکای کتتردن و ئاژەڵتتداری،  شتتوانکارەیید بتتوون. ئێستتتا لەوێتت ، وەر هەر شتتوێنێکی دی، 

وجتتتۆر ستتتەریان هەڵتتتداوە. لە شارەکانیشتتتیاندا، بە تتتتایبەت لوستتتان و شتتتیروانە، هەروەهتتتا بوجنتتتورت، کاروپیشتتتەی جۆرا
ئەسەەرایێن و تا ڕادەیەر شارەکانی دی ، کاروپیشەی باوی شاری و، کارو کارمەندی لە دەزگاکانی دەوڵەت، شان بە شتانی 

کتوردانی ئەوە، هێشتتا الدە نشتینن و، کتاری  لە ستەدی %٦٠دوکانداری و بازرگانی، باوە. بە گتوێرەی هەنتدێک ستەرساوە 
یتتان، هێشتتتا بە ژیتتانی %٥لە ستتەدی دانیشتتتوانی ، لە شتتارەکان نیشتتتەجێن. هەروەر  %٣٥ئاژەڵتتداری و جوتیتتاری دەکەن. 

، ڵتداری الدە و ئاژه  ی کتوردان، لته تاییه ره سته  ژیانته  م شتێوه کۆسەری، یان ڕەوەندی دەژین و کوێستان و گەرمیتان دەکەن. ئته
رگ و ختواردن و  ر جلوبته ریتی دی وه کی پاراستنی زمتان و دا  و نته ره رمیان کردن، هۆکاری سه ندی و کوێستان و گه وه یان ڕه

 . کانیان بووه ئاواز و گۆرانی و داستان و الوکه
 

وڵەتدن. ئەوان تتا  مەزهەبتی دە  ر بته کوردانی باکوری خوراسان، بە تێکاایی موستوڵمانی شتییەی دوازدە ئیمتامین، واتتا سته
ئەم سااڵنەی دوای ، کۆمەڵگتایەکی دابتااوو داختراو و بێااگتا، لە ڕووداو و کاریگەریەکتانی کوردستتانیان پێکتدێنا. لەو ستی 
ساڵەی دوایی دا، ئەو بارو دۆخە بە شێنەیی، بەرەو گۆڕان سووە. ئەوان یەکەمجار لە ڕێگتای تتارانی پتایتەختەوە، توانیتان 

کوردستانەوە بکەن. واتا لەڕێی دیتنتی ئەو کتوردانەی کە بتۆ خوێنتدن، یتاخود کتارو گەشتت، لە تتاران  پەیوەندی بە کوردانی
و  شتتێکی ئتته ئێتتران، به  کی زۆری کتورد لتته یتته بتتوونی ژماره  فا و، ئتتاواره ال مستتته ی مته که تاڵی شۆڕشتته دوای ئاشتتبه  دەمتانەوە. لتته

ڵکی  ر ستتاوی ختته بتته  وتنتته که  بتتوون، کتته  کتته ی ناوسه وه ره تتترین کتتوردی ده وان تتتازه جێ کتتران. ئتته نیشتتته  شتتیروانه  لتته  کوردانتته
ی  گتته  . لەم ستتااڵنەی دوایتتی، ئەو پەیوەنتتدیانە لتته وه ڕابوونتته دواتتتر گه  م بینتتی، کتته و کوردانتته نتتدێک لتته . متتن هه کوردخانتته

ت. ئێستتا ماڵ،ەڕەکتانی ئینتەرنێتت و هاوزمانانی دی کورد، هێدی هێدی ئاڵوگۆڕی فەرهەنگی و مۆسیقاو شێوازی دیشی وەرگتر
کەناڵە ئاسمانیەکان، هۆکارێکی تازەی دی هەڵوەشانەوەی ئەو داباانە دوورو درێژەی ئەوانن. ستود وەرگترتن و بەکارهێنتانی 
ساالکتتانە، لە ئینتەرنێتتت و کەنتتاڵە ئاستتمانیەکان، بە داخەوە بە شتتێوەیەکی زۆر بەرتەستتک ستتودی لێوەردەگیرێتتت. ئەمەش 

کەوتویی کۆمەڵگای کوردی لە الیەر و، لەدەغەی زۆر لەسەر ئەو دوو ئامێرە لە الیەن دەوڵەتیشەوەیە. ئەو ستەرە لەبەر دوا
ڕایەڵیتان کتردووە، بە ئەنتدازەی پێویستت نتین. هێشتتا هەڕەشتەی   وره داوە پەیوەندیە کەمانەی، کە ئەوان بۆ کوردستتانی گته

و فەرهەنگەوە، بە تونتدی لە ئتارادایە. ئەگەر بتارو دۆختی رۆشتنبیری و، توانەوە و لە ناوسوون و نەمانیان، لە ڕووی زمان 
ئاستی پەیوەندیەکانی ئەو سەند ملیۆن کتوردەی خوراستان، هەر بەو شتێوەیەی ئێستتای بمێنێتتەوە، ئەوا زۆر ناخایەنێتت، کە 

 .ئەوان نامێنن و، تەنیا مێژویەکی ئاڵۆزو دوورو درێژ، لە دوای خۆیاندا، بۆ ئێمە بەجێدێڵن
 

 مەبەستی ئێمە لەم وتارەدا، ناساندنی کوردانی خوراسان بە خوێنەری کورد نیە. تا ڕادەیەر سەرساوەی باش و بەڵگەنامەی 
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زۆر لەمبتتارەیە، لەم ستتااڵنەی دواییتتدا کەوتتتوونەتە بەردەستتت. کارەکتتانی کلتتیم التتلە توحتتدی، لەو بتتوارەدا جێگتتای ستتوپاد و 
، ئەوەیە کە نتابێ ئتێمە سیتدی بێتدەنب بتین و، ئەوان لەو دابتااویەدا بێڵیتنەوە. بایەخن. مەبەستی سەرەکی من لەم وتارەدا

، مەڵبەنتدێکی گەورەیە بتۆ لێکتۆڵینەوەی زمتانەوانی، فۆلکلتۆر و  کوردستانی خوراسان، یان کوردستانی بنور، یتان کوردخانته
دستتان، بەشتێک لە دیاردەکتانی زمتان و دابونەریت. ئەوان بەهۆی سەند سەدەیەر دوورکەوتنەوە و داباانیان لە کتوردانی کور

لە زمتتان و زاراوەکتتتانی مەدا نەمتتاون. هەروەر ئاستتتت و ئاراستتتتەی   دابتتونەریتی ئەو کاتانەیتتتان بتتۆ ئتتتێمە پاراستتتووە، کتتته
ر زمتتتتان، لەوە زۆر جیتتتتاوازترن، بە بەراورد لەگەی کوردستتتتتانی گەورە. پاراستتتتتن و  گەشتتتتەکردن و کاریگەریەکتتتتان، لوستتتته

 .ۆڵینەوە، لە ژیان و دابونەریت و زمانیان، دەرگایەکی گەورەی توێژینەوەمان بۆ دەکاتەوەکۆکردنەوە و لێک
 

 لە کەیەوە کوردان لە خوراسانن؟

 
انگەڕان و، هتتبتتوونی ئەو ژمتتارە زۆرەی کتتورد لە خوراستتان، متتاوەیەکی زۆرە ستتەرنجی مێژونوستتان و گەڕیتتدە و سەرلەشتتکرو جی

ڕاکێشتتتتاوە. بتتتتوونی ئەو ژمتتتتارە زۆرەی کتتتتوردان، کە لە ڕووبەری ختتتتاکێکی تەنتتتتانەت هاوواڵتیتتتتانی ئاساییشتتتتی بتتتتۆ ختتتتۆی 
بەسەریەکەوەیی، لە سەدان گوندو، سەندان شارو شارۆسکەدا باڵوبوونەتەوە، کۆمەڵێک پرسیارمان ڕووبەڕوو دەکاتەوە: گەلتۆ 

خود بە دوای لەوەڕو دەبتتێ ئەوانە هەر خەڵکتتی ئەوە بتتن و، ئەو نتتاوسەیە واڵت و نیشتتتمانی هەمیشتتەیی ئەوان بتتووبێ  یتتا
لۆناغ و درەنگتتر، لە خوراستان   بژێوی، ڕۆژگارێک واڵتی خۆیان بەجێهێشتبێ و، ڕوویان لە ڕۆژهەاڵت کردبێت  تا لۆناغ به

گیرستتانەوە  یتتان شتتەڕو هەرای نتتاوخۆیی، نتتاو تیتترەو هۆزەکتتانی کوردستتتان، وای لە هەنتتدێکیان کردبێتتت، تتتا ستتەری خۆیتتان 
ر و دەست پێنەگەیووە بگیرسێنەوە  یاخود ڕاگتوێزراوی دەستتی ستوپا داگیرکەرەکتانی کوردستتانن  هەڵبگرن و، لەو شوێنە دوو

یان کرێگرتەو جیرەخۆری یەکێ لە ئیم،راتتۆریەتە گەورەکتانی نتاوسە بتوون و، فەرمانیتان پێتدراوە، تتا لەو نتاوسە ستنوریە 
کەینەوە کە لەوانەیە سەند هۆیەر، لەو هۆیتانەی گرنگە نیشتەجێ بن، بە نیازی پاسەوانی لێ کردنی  ئەی بۆ بیر لەوە نە

سەرەوە، لە سەند سەردەمێکی لێکجیا، کوردی لە سەند الیەکی کوردستانەوە، ناساری ڕاگواستتن و ڕەو کتردن بەرەو خوراستان 
کردبێتتت . بتتا دوور نەڕۆیتتن، شتتتی لەم جتتۆرە هەر لە ستتەرەتای ستتەدەی بیستتتەمی  لە کتتوردان لەومتتاوە. لە گەرمەی شتتەڕی 

یهانی یەکەمدا، بە هەزاران کوردی ئێتزدی، کەوتتنە ئەرمەنستتان وگورجستتان. کتوردانی ئەرمەنستتان، تتا ئێستتاش دان بە ج
کوردبوونیان نەندراوە، بەڵکو کاربەدەستانی ئەرمەنی، ئەوان بە  نەتەوەید ئێتزدی نتاو دەبەن. متن ختۆم لەستەر پاست،ۆرتی 

ێتتتزدیە. هەروەر دوای بتتتاانەوەی جەنتتتب و، دوای گوشتتتاری زۆری ستتتوپای ئەو کتتتوردانە بینیتتتومە، کە نوستتتراوە نەتەوەیتتتان ئ
ئەتاتورر، بە هەزاران کوردی دی باکوری کوردستان، ڕوویان لە شام و لوبنان کرد و، لەوە گیرسانەوە. ئەوان تتا ئێستتاش 

 .وەکو کەمایەتی کورد، لەو واڵتانە ساویان لێدەکرێت
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ە، دەڵێین مێژو و جوگرافیای مێژویتی، فێتری کتردوین کە لە هتیب ستەردەمێکدا، بۆ لێکۆڵینەوەی هەندە لەو پرسانەی سەرەو
خەڵکتتی کوردستتتان و میزۆپۆتامیتتا، بە دوای لەوەڕ و بژێتتوی و ژیتتانی باشتتتر، ڕوویتتان لە ڕۆژهەاڵت، یتتان باشتتور و ڕۆژئتتاوا 

بتتۆیە ئەو هۆکتتارە لە  نەکتتردووە. ستتونکە واڵتەکە، هەمیشتتە بتتاران و لەوەڕگتتای، بەشتتی پێویستتتی خەڵکتتی ختتۆی هەبتتووە،
لێکدانەوەکانمانتتدا دەردەهتتاوێژین، یتتاخود پتتێنەوانەی دەکەیتتنەوە. کوردستتتان بەتتتایبەت و میزۆپۆتامیتتا بە گشتتتی، دەکەونە 
نێتتوان دوو بیابتتانی گەورە و لتتاتولا. یەکێکیتتان بیابتتانی نیتتوە دورگەی اتتارەبیە لە باشتتور، کە تتتا دەشتتتی شتتام لە ڕۆژئتتاوا 

انی گەورەی ئاستتیای ناوەڕاستتت  لەرەلتتومدە. هەر لەگەی داهتتاتنی نوستتین و دەستتت،ێکردنی مێتتژوەوە، هەڵدەکشتتێ. دووەم بیابتت
دەرکەوتووە کە میزۆپۆتامیا و کوردوستان، هەمیشە کەوتونەتە بەر شتااڵوی کتۆسی هتۆز و تیترەی ئەو دوو بیابتانە گەورەیە. 

، بتۆیە نتاو بە نتاو، خەڵکتی هەردوو بیابتانەکە، ستەری هەردوو بیابانەکە، نەیانتوانیوە بژێوی بۆ خەڵکەکەیان دابین بکەن
خۆیتتان هەڵگرتتتووە و، ڕوویتتان لە نزیکتتترین نتتاوسەی بە لەوەڕگتتا کتتردووە، کە میزۆپۆتامیتتا و نتتاوسە دەشتتتاییەکانی پتتای 

انکتاری زنجیرە شاخەکانی کوردستان و ئاسیای بنوکن. ئەو کۆسکەرانە، جاری وا بووە، بە پەالمار و شەڕ و داگیرکاری و وێر
کتردووە و، خزمەتتی جتۆراو   کته هاتوون و، خۆیان داسەپاندووە. هەندە جاری ، بە هێمنی و ئاشتیانە، پێدزەیان بۆ ناوسه

جۆریتتان پێشکەشتتی دانیشتتتوانە بنەڕەتتتی و بتتومیەکە کتتردووە، تتتا توانیویتتانە جێگتتای خۆیتتان بتتکەنەوە. لەو هتتۆز و شتتەپۆڵە 
ەتتوانین نتاوی ئەمتانە بەریتن: ئاموریەکتان، کلتدان و ئەکەدیەکتان، ئاشتوریەکان، کۆسانەی، کە لە نیتوە دورگەوە هتاتوون، د

 .ایبریەکان، ئارامیەکان، اارەبەکان
 

ئەوانەی لە بیابانی ناوەڕاستی ئاسیاش هاتوونەتە واڵتتی ئتێمە، دەشتێ نتاوی ئەمتانە بەریتن: ستەلجولی، غەز و تورکمتان، 
ر و تورکان. بێگومانین کە ئەو جوڵە سروشتتیە، لە پتێ  مێژوشتەوە هەر ئەتابەگ، مەغۆل ئێلوانیان و جەالیەریاند، تەتە

هەبووە، بەاڵم لەبەر نەبونی نوسین، ناو و سەردەمەکانیان تا ئێستا بۆ ئێمە ڕوون نەبتۆتەوە. دەکترە هەر بتۆ نمتونە نتاوی 
هەاڵتتی ئەوروپتاوە، بە سەنتد تیرەو هۆزە هیندۆروپیەکان بەرین، کە لە شوێنێکی باکوری ڕۆژئاوای ئاسیا، یتان باشتوری ڕۆژ

 .شەپۆلێک ڕوویان لە هەمان ناوسە کردووە
 

زۆرێک لە مێژوونوسانی هاوسەرخ، هێما بتۆ ئەوە دەکەن کە کتوردانی ئەمتاۆی خوراستان، لە ستەردەمی شتا اەباستی ستەفەوی 
ە پەالمارو پێتدزەکردنی زاینیدیەوە، بە بایارێکی شا، بە مەبەستی پاراستنی سنورەکانی باکوری خوراسان، ل١٦٢٨ - ١٥٨٧ 

هۆزە تورکمانە سوننەکانی باکوور، بۆ ئەو شوێنە نێردراون. بێگومان ئەوانەی بوونی کوردان بۆ ڕاگواستتنەکانی ستەردەمی شتا 
اەباسی سەفەوی دەگێانەوە، هەنتدە بەڵگەنتامەی مێژویتی و، هەنتدە نوستراوی مێژونوستانی هتاوسەرخی شتا اەباستیان لە 

پێبەستتتوون. متتن نتتامەوە ڕاگواستتتن، یتتان نتتاردنی کتتوردان بتتۆ خوراستتان، لە الیەن شتتا اەباستتی بەر دەستتتە، کە پشتتتیان 
سەفەوییەوە بوەمە ژێر پرسیارەوە، بە پێنەوانەوە دواتر هەوڵدەدەم پاشتوانی ئەو ڕووداوانەش تتاووتوە بتکەم، بتۆ ئەوەی 
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و، ئەو ئەرکە گەورەیتان پتێ بست،ێردرێت. یتان بزانین کە ئاخۆ ئەو کوردانە کێ بوون، تا ئەوەندە جێباوەڕی شا اەباد بتن 
دژایەتی دەستتەاڵتی   با بزانین ئەو کارەی، تەنیا دوور خستنەوە و ڕاگواستنێکی ئاسایی بوو، لە دژی ئەو هۆزانەی کورد، که

 سەفەویانیان دەکرد 
 

خوراستتتان، نەوەی  ئەوەی جتتتارە بەر لەو باستتتە، متتتن بەدوایتتتدا وێڵتتتم، ئەوەیە کە، ئتتتاخۆ هەمتتتوو ئەو ملیۆنتتتان کتتتوردەی
ڕاگوێزراوەکتتانی ستتەردەمی شااەباستتن  متتن بە دڵنیتتاییەوە دەڵتتێم نتتتتتتتتا. وەر دواتتتر بە هێنتتانەوەی بەڵتتگەی جتتۆراو جتتۆر 
دەیستتەلمێنم، کە بتتوونی کتتوردان لە خوراستتان، زۆر لەو ڕووداوەی دەدرێتتتە پتتای شتتااەباد کتتۆنترە. تەنتتانەت بەڵتتگە لەبەر 

کانی لوستان و شتیروانەیان گوتتووە  ز، بە شتاره١٥٠٢بوونی دەوڵەتتی ستەفەوی  لە ستاڵی دەستن، کە ئەوان زۆر پێ  دروستت
 .د واڵتەکەمان

 
شەپۆلە کۆسەکانی نیوە دوورگەی اارە  لە خوارو، ئەوانەی دی  لە ناوەڕاستتی ئاستیا، هەمیشتە مەترستی گەورە بتوون، بتۆ 

ا اەبتتاد و تیتتترەکەی،  مەبەستتتتم تورکزمانەکتتتانی ستتەر دەوڵەت و فەرمانتتتداری و دامەزراوەکتتتانی میزۆپۆتامیتتا. ختتتودی شتتت
. مێژونوستتان بتتاد دەکەن کە ستتۆن پاشتتاکانی  کتته اڵتداری ناوسه ستتته ده  اەجەمەد، بەری یەکتتێ لەو شتتەپۆالنە بتتوون و بوونتته

ساستتانی، لە زنجیتترە سیتتای لەفقتتاد و خوراستتان، پایگتتای لتتایمی ستتەربازیان دامەزرانتتدووە. لە تەنتتگەبەرو دەروازەکتتانی 
وسۆشدا، لە زنجیرە سیای لەفقاد، سەندان تیترەو هۆزیتان، کتردۆتە پاستەوانی ستنور، یتان  مەرستەواند. ساستانیەکان هات

بەو دەروازانەیان دەگوت  دەربەنتدد، کە دوای هتاتنی ااربتان، ئەوان ناوەکەیتان بتۆ  بتابولاەبوا د وەرگێتاا. متن بە دووری 
ی کورد، یان هۆزو تیرەی شەڕکەرو جەنگتاوەری کتورد، کتاری پاستەوانی و نازانم، هەر لە سەردەمی ساسانیدا، دەستە سەرباز

مەڕستتەوانیان، لە ستتەر ستتنورەکانی خوراستتان کردبێتتت و، لەوێتت  گیرستتابنەوە. جتتارە ئەم گریمتتانەیە تەنیتتا پشتتتی بەیەر 
کتی دی مێژویتتی، بۆستوون بەستتووە، ئەویت  بتوونی کەونتارای کتوردانە لە خۆراستان. جتگە لەو بنەمتایە، بە داخەوە بەڵگەیە

 .جارە لەبەر دەستدا نیە
 

بە گوێرەی ئەو زانیاریە پەرتوباڵوانەی، کە مێژونوسانی بەرایتی ئیست،م، تۆماریتان کتردوون، شتەپۆلی گەورەو یەر لە دوای 
یەکتتتی کتتتوردان بتتتۆ خۆراستتتان، لە دوای نەمتتتانی دەستتتتەاڵتی ختتتانەدانی ساستتتانی و، لەدەستتتتنوونی دەستتتتەاڵت و ستتتەروەری 

 .، دەستی پێکردووەکوردانەوە
 

هەر بە گتتتوێرەی ئەو ستتتەرساوانە، کتتتۆسی کتتتوردان بتتتۆ خوراستتتان، لە بتتتاکورەوە نەبتتتووە، بەڵکتتتو لە نتتتاوسەی پتتتان و پتتتۆڕو 
بەرفراوانی  پارددەوە بتووە. نتاوسەی پتارد، کە تتا ڕادەیەکتی زۆر هەمتان  ئوستتانی فتارددی ئەمتاۆی ئێترانە، هەروەکتو 
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جیاکتتان باستتیان لێتتوەکردووە، یەکێتتک بتتووە لە نتتاوسە هەرە گەورە و گرنگەکتتانی  سەنتتدان مێژونوستتی ستتەردەم و ستتەدە جیتتا
کوردنشین، لە سەروبەندی زای بوونی لەشکری اارە  و، باڵوبوونەوەی ئیس،مدا. ئەو کاتە هێشتا زمانی هتاوسەرخی فارستی 

پتارد، بە شتێوازێکی نتاوسەیی دروست نەببوو  زمتانی فارستی هتاوسەرخ، زادەی ستەدەی هەشتتەمی زاینتیەد. دیتارە کتوردانی 
 نی، هەورامی، موکریانی، بادینتانیخۆیان،  پارسید دەدوان، هەروەکو سۆن ناوسەکانی دی ، شێوەزاری خۆیان هەیە،  گۆرا

وتنی زمانی فارسی و، بە گرتنەختۆی ئەو زمتانە، بەرە بەرە هتاتۆتە  رکه ،..هتدد. بە بۆسوونی من، میللەتی فارد، دوای ده
ستتت بتتووە. واتتتا زمتتانی فارستتی، یەر دوو ستتەدە لە نەتەوەی فتتارد کتتۆنترە.  بتتۆ زانیتتاری پتتتر دەربتتارەی ئەم کتتایەوە و درو

بتکەد.  ٦٨الپەڕە  ٢٠٠٩بابەتە، سەیری شاسوار هەرشەمی، هەندێک زانیاری گشتی لەبتارەی زمتانەوە، کوردۆلتۆژی. ستلێمانی 
کەیتتن و، ئەو ستتەرساوانەش دەستنیشتتان بکەیتتن، کە بەر لەوەی باستتی هۆکارەکتتانی کتتۆسی کتتوردانی پتتارد بتتۆ خوراستتان ب

ئاماژەیان بۆ ئەمە کردووە، هەروەها ئاماژەش بۆ ئەو سەرساوانە بکەین، کە بونی کۆنی کوردان لە خوراسان دەستەلمێنن، بە 
باشی دەزانم بتۆ ستەلماندنی بتوونی ستاو پتاو هەمیشتەیی کتوردان لە پتارد، پەنتا بتۆ لستەی سەنتد مێژونوستێکی ناستراوی 

 .ەردەمە جۆراو جۆرەکان بەرمس
 

مێژونوسان، بنەسەی ئەردەشێری ساسانی، دامەزرێنەری خانەدانی دەستەاڵتداری ساسانیان، بۆ ناوسەی پارد و، لەوێ  بتۆ 
شاری  ئەستەخرد دەگێانەوە. لەسەر کورد بتوون و بە کتورد ناسترانی ئەو بنەمتاڵەیە، بە دەیتان بەڵگەنتامەی مێژویتی هەن. 

ی نازانین لێرەدا دوپاتیان بکەینەوە. دەکرێت لەم بوارەدا، سەیری ئەم سەرساوەی خوارەوە بکەیت:  شاستوار ئێمە بە پێویست
د. چ پتێ  ساستانیان و، چ ٢٠٠٠.خ. هەرشەمی: کارنامەی ئەردەشێری بابەکان، دەزگای ساپ و پەخشتی ستەردەم، ستلێمانی، 

ناستراو و جێبتایەخ بتووە. کەستی خەڵتکەکەی هەرگیتز وەکتو لە سەردەمی ساسانیشدا، ناوسەی پارد، ناوسەیەکی ستراتیژی 
نەتەوە یان گەلێکی سەربەخۆ ناو نەبردراون. زۆر جار پارد، بە هەمتوو جوگرافیتای نتاوسەکە گتوتراوە. لە دوای پەالمتاری 

و باستی اارەبان و سەلامگیربوونی ئیس،م بە سەند سەدەیەکی ، سەرساوە ئیس،میەکان باسی نەتەوەی فارد نتاکەن، بەڵکت
کوردانی پارد یان فارد دەکەن، کە بوونیان دیارو گەورە و کتاریگەر و بەرستاو بتووە. بتا بە ساوخشتاندنێکی خێترا ببینتین 
جتتوگرافیزان و مێژونوستتانی بەرایتتی ئیستت،م، سیتتان لەستتەر  فتتاردد نوستتیوە:  استتتورید جتتوگرافیزانی ناستتراو و گەورە، لە 

ی کتورد لە پتارد ئەوەنتدە زۆرن کە لە ژمتاردن نتایەند.  ابتن حولتود لە ستاڵی دی کۆسی نوسیویەتی   بنەماڵە٣٤٠ساڵی  
دی کۆسی نوسیویەتی،  کوردانی پتارد، لە ستەر زەوی پتاردت پتتر لەستەت تیترەن، متن ستی و هەنتدێکم نتاوبردون.. ٣٦٧ 

 .دوایی تاد ی...خەسرەوی، شاکانی، ستامهیری، ئازەرکانی، بەندادمیهری، رامانی، میهرکی، شاهۆی
 

دی کۆسیتتدا، لە کتێتتبە ناستتراوەکەی  لحستتن التقاستتم فتتی میتترفە ا لتتالیمددا ٣٧٥نەختێتتک درەنگتتتر،  مقدیستتید لە ستتاڵی 
نوسیویەتی،  سی و سێ خێڵی کورد لە پارسن، کە پێنجستەت بنەمتاڵەند. متن گومتان دەکەم مقدیستی، مەبەستتی تەنیتا ئەو 
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ە نتاو پتتر لە ستەت خێڵتی کتورد لە پتارد، نتاوی هەر ستی و سی و سێ خێڵەن، کە سەند ساڵێک پێ  ئەو،  ابن حولود ل
سێی تۆمار کردوون.  إبن بلوید لە کتێبی ناسراوی  فارسنامەددا، دێرێکتی گرنگتی لەستەر کتوردانی پتارد نوستیوە:  شتان و 
، شتتەوکەتی لەشتتکری فتتارد کە هەیە، لە کتتوردانەوەیەد. نوستتەری ناستتراو  یتتالوتی حەمەوید، لە ستتەدەی شەشتتەمی کۆسیتتدا

ناوی شارۆسکەیەکی لە کتێبەکەیدا بە  کوردد تۆمار کردووە، کە کەوتبووە ناوسەی   بەیزای فارددد. لستەی ئەو نوستەر و 
مێژونوسانە، لە سەردەمی جیا جیادا، هەموی ئەوە دەردەخەن کە بوونی کوردان لە پارد، هەروا ڕاگتوزاری و کتاتی نەبتووە، 

پێ  پەالماری اارەبەکان، شان بە شانی متاد، یەکێتک بتووە لە ناوەنتدە گەورەو بەڵکو بەڵگەکان وای دەردەخەن کە پاردت 
 .گرنگەکانی کوردنشین

 
شتتوانکارەدکان، خێڵکتتی ناستتراوی دی کتتوردن.  ئیتتبن بەڵوتتید لە ستتەدەی شەشتتەمی کۆسیتتدا، بە درێتتژی باستتی ئەو ختتێڵەی  

وانکارەکان بە کورد ناو دەبات، هەروەر کە تتا کردووە، لەگەی شوێنی نیشتەجێبوونیان، لە ناوسەی پارد. ئیبن بەڵوید ش
ئەماۆشی لەگەی دابێت، هۆزی ناسراوی شوانکارە، خۆیان بە کورد و، نەوەی ئەردەشێری بابەکتانی، دامەزرێتنەری دەستتەاڵتی 

ی کۆسیتتدا نوستتیویەتی، ٧٣٣ساستتانی دەزانتتن.  متتوحەمەد شتتوانکارەیید لە نامیلکەکەیتتدا  مجمتتە االنستتا د، کە لە ستتاڵی 
ڕەسەلکی پاشاکانی شوانکارە، الی نتزیکەی تەواوی مێژوناستان و زانایتانی ڕەسەلەر ڕوون و دیتارە، کە ئەوان لە نوسێ:  دە

 .ە...دنەوەی ئەردەشێری بابەکی ساسانین و، لە زۆر کتێبیشدا ئاماژە بۆ ئەمە کراو
 

ی کتتوردان لە پتتارد. وەر نوستتینەکان ئەم نمونتتانەی ستتەرەوە، مشتتتێکن لە خەروارێتتک هێمتتاو ئامتتاژە، بتتۆ هەبتتوونی بەربتتاڵو
دەریدەخەن کە کورد لە پارد بێگانە نەبوون، بەڵکو بە سای تێیدا دانیشتتوون. جتگە لە نیشتتەجێبوون، کتوردان لەوە، لە 
هەموو بوارەکانی ژیانیشدا ڕۆڵیان هەبووە. ناوسەکە لە ڕووی جوگرافیشەوە، درێژبتووەوەیەکی ئاستایی و سروشتتی کوردستتان 

ەدا ئەم پرستیارە الی ختوێنەر لتوت دەبێتتەوە و، داوای وەاڵممتان لێتدەکات: گەلتۆ ئەگەر نتاوسەی پتارد کوردنشتین بوو. لێتر
بتتووبێ، هەروەر ئەو هەمتتوو نوستتەرە ناستتراوانەی ستتەرەوە، باستتی زۆری ژمتتارەی کتتوردان دەکەن لەوە، ئەی ئەوانە سیتتان 

ستتتۆی بتتتووە . بتتتۆ وەاڵمتتتی ئەم پرستتتیارانە، دەبتتتێ لەو لێهتتتات  بتتتۆسی ون بتتتوون و نەمتتتان  لە کەیەوە نتتتاوسەکە لە کتتتورد 
گۆڕانکاریتتانە بکتتۆڵینەوە کە لە دوای نەمتتانی دەستتتەاڵتی ساستتانیان و، ستتەلامگیربوونی دەستتەاڵتی اارەبتتان، هتتاتنە پتتێ . 

یتان فەیلتی، کە دانیشتتوانی شتاری تەیستەفونی  =پەیلتی  =پەهلتی  =کوردانی دانیشتوی پارد، هەروەر کوردانی پەهتلەوی 
ایتەختی ساسانیان و دەوروبەری بوون، خۆیان بە بەشێک لە دەستتەاڵتی ساستانی دانتاوە. بۆنتا  ئەی بنەمتاڵەی ساستانی  پ

لە پارستتەوە نەهتتاتوون  هەر بۆیەشتتە ئەوان، لەنتتاوسوون و نەمتتانی دەستتتەاڵتی خۆماڵیتتان، زۆر بەگتتران لەستتەر هتتات و، 
و، مو بۆ ئەو بتارە تتازەیە شتۆڕ بتکەن. خەڵکتی پتارد و تەیستەفون.  نەیانتوانی وا بە ئاسانی باوەڕ بە والییی تازە بکەن

لە هەموو شوێنێک پتر بەرگریان لە دەستتەاڵتی ساستانیان کتردو، دواتتری  لە هەمتوو ئەو ڕاپەڕینتانە بەشتدار دەبتوون، کە 
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ە ئەوانتتی لەستتەر لە نتاوسەکەدا، لە دژی دەستتتەاڵتی هەڵ،تتاوکێنەری اارەبتان، بەرپتتادەکران. زۆر هۆکتتاری دیت  هەبتتوون، ک
خەبات سورترو شتێلگیرانەتر دەکترد، لەوانە: جیتاوازی ئتاین و زمتان و دابونەریتت. ستەپاندنی ئتاینی تتازە بە ستەریاندا و، 
لەمەش گرانتتتر، لە دوای شتتەڕ، کە کوشتتتارو وێرانتتی و بە کتتۆیلەکردنی ژن و کنتتان و تتتااڵنی زۆری بە دواوە بتتوو، ناستتاری  

دیەکی یەکجار زۆری ، بە دەستەاڵتدارانی تازە بدەن. مێژونوسان ئاماژەیان بۆ ئەمە کتردووە، کران تا باج و سەرانە  جزیە
کە دەستتتەاڵتدارانی تتتازەی اتتارەبی موستتوڵمان، سیستتتەمێکی بەرنتتامە بتتۆ داڕێژراویتتان پیتتادە کتتردووە، بتتۆ نیشتتتەجێ کردنتتی 

ەرر و ماندوبوونی خەڵکەکەشتی جێبەجێکتراوە. اارەبان لە خاکی ساسانی. نیشتەجێکردنی ئەو بێگانانەش، بە پارەو پوی ئ
دەستەاڵتدارانی تازەی اارە ، هەر زوو دوو شاریان بۆ نیشتەجێ کردنی اارەبەکان دروستکرد، بە ناوەکتانی کتوفەو بەسترا، 
بتتۆ ئەوەی خەڵتتکە ڕەوەنتتدو بیاباننشتتینەکان ڕابێتتنن بە ژیتتانی شتتاری و نیشتتتەجێ بتتوون. دەستتتەاڵتداران، خەڵکتتی شتتاری 

ەردیان ناسار کرد، تا بە پارەو پولی خۆیان، اارەبی کوفە بژێنن. لەو کاتەشەوە بە دینەوەریان گتوت  متاە کتوفەد،  دینەو
یان  مادی کوفەییاند. بەهەمان شتێوەش  نەهاوەنتددیەکانیان ناستار کترد، تتا اتارەبە تتازە هاتووەکتانی بەسترا بتژێنن و، 

 .ناوی نەهاوەندی  بۆ  ماە بەسراد گۆڕدرا
 

و نمونەیە دەریدەخەن کە تتااڵن و ڕەتانتدنی خەڵتکەکە، هتیب ستنورێکی نەبتووە. کاتێتک کە حەجتاجی کتوڕی یوستف، ئەو دو
دەبێتتت بە والتتی کتتوفە و، دەستتتەاڵتی بەستتەر خوزستتتان و پارستتی  ڕادەگتتات، ئەو لە هتتیب کتتارێکی دڕنتتدانە و نامرۆرتتانە 

جاجیتان تۆمتار کتردووە، بەاڵم کەمیتان جەختیتان کتردۆتە ناپەنگێتەوە. مێژونوسان، بە درێژی باسی کتارە دڕنتدەییەکانی حە
.  وه سەر ئەوەی کە ئەو بۆ ڕووتاندنەوەی خەڵک، پرەنسی،ەکانی ئیس،م و بەڵێنە سەورەکانی بەهەشتتی  دەختاتە ژێتر پێیته

ەاڵتی لە ژێتر دەستت  حەجاج بە ڕووتانتدنەوەی جوتیتاران بە نتاوی  جتزیەد، یتان ستەر کتاینەوەی ئەو ناموستوڵمانانەی، کته
ئیستت،م دەژیتتن، ستتااڵنە پتتارەیەکی مەتتتی دەستتت دەکەوت و، خەزێتتنەی دەوڵەتتتی ئەمەوی پتتێ دەوڵەمەنتتد کردبتتوو. کتتاتێ کە 
جوتیتتاران دەیتتانبینی کاربەدەستتتانی حەجتتاج، ستتۆن بە نتتاوی  جتتزیەدوە، بەرهەمەکانیتتان لەژێتتر دەستتت دەردەهێتتنن و، ژن و 

زگاربوون لە جزیە، ناسار بوون تتا بە لێشتاو ببتنە موستڵمان، بەو هیتوایەی منداڵەکانیان بە برسێتی دەمێننەوە. ئەوان بۆ ڕ
وەکو موسوڵمانانی دی، هەر  خەراجد و  زەکاتد بە  بەیتولمالد بدەن و،  جزیەددانیتان لەکتۆی ببێتتەوە، کە باێکتی زۆری 

وتە هەڕەشتتەو ڕێگتترتن لە داهاتیتتان بتتوو. حەجتتاج نەیتتتوانی ب،ەژیرێنتتێ کە خەزیتتنەکەی وەر جتتاران پانتتابێتەوە، بتتۆیە کە
 .موسوڵمان بوونیان

 
دەستەاڵتدارانی بەرایی ئیس،م، جیاوازیەکی ئاشکرایان لە نێوان موسوڵمانی اارە  و گەالنی دی موسوڵمان دەکترد. اتومەری 

اکێکی ر داگیراو و کۆکراوەی واڵتانی ساسانی و شام و میسری، بە خۆڕایی بەستەر هەمتوو تت سه ست به کوڕی خەتا ، پارەی ده
اتتارەبی مەدیتتنە دابەش دەکتترد. هەر لە منتتداڵی تتتازەبوو، تتتا بەستتاڵداسوان، شتتتێکیان لەو پتتارە کتتۆکراوەیە دەستتتکەوت. لە 
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کاتێکدا، موسوڵمانانی ئەو شوێنانە، بۆ پەیداکردنی پاروە نانێک بۆ منداڵەکانیان، ڕەنجیتان دەکێشتا. ئەگەر موستوڵمانێکی 
روەریانەیان بێدەنب و ملکەچ و گوێاایەی بتا، ئەوا ناویتان لێتدەنا  متوالید. ختۆ ئەگەر نا اارە ، لە بەرامبەر ئەو نادادپە

دەنگیشی هەڵبایبا و، بیگوتبا کە موستوڵمانان هەموویتان دەبێتت مافیتان وەکتو یەر بێتت و، نابێتت جیاوازیتان پتێ بکرێتت، 
ەماڵە و خێڵی نەوموستوڵمانی اتارە ، هتاتنە ئەوا ئەو موسوڵمانە زۆڕەو و، زۆر بڵێیە، ناوی لێدەندرا  شیوبید. سەندان بن

دەشتی بە پێزی خوزستتان و پتارد و تێیتدا نیشتتەجێ بتوون. ئەوان دەستتیان بەستەر زەویتوزاری خەڵکیتدا گترت. دیتارە ئەو 
کارو ڕەفتتارانە، بەرەنگتاریی و نتاڕەزایی لێتدەکەوێتەوە. مێژونوستان باستی ستەرکوتکردنی سەنتدان ڕاپەرینیتان بۆمتان تۆمتار 

وە. بە سەرکوتکردنی ڕاپەڕینەکان، گوشاری  لەسەر خەڵکی ناوسەکە پترو پتر دەبوو. ئەم دێرانەی سەرەوە، وەستەێکی کردو
گشتتی ئەو بتتارودۆخ و، ئەو زەمیتتنەیە بتتوون کە کتتوردانی پتتارد تێتتی کەوتبتتوون. بەشتتێکی زۆریتتان، یتتان ڕاونتتران و لە زێتتدو 

ری خۆیان هەڵگرن و کۆچ بتکەن. پێشتەنگی ئەو کۆستانە، تتا ئێستتاش بوومی خۆیان وەدەرنران، یاخود ناسار کراون، تا سە
لە نتتاو شتتاری سەنتتد ملیتتۆنی مۆمبتتای  بۆمبتتای جتتاراند دەبینتتدرێن، کە بتتریتین لەو زەردەشتتتیانەی، لەو کتتاتەوە واڵتیتتان 

 .بەجێهێشت و، تا هیندستان سەری خۆیان هەڵگرتووە
 

 کۆچ بۆ خوراسان

 
و. خەلتتیەەی ئەمەویتتان، کە لە شتتام و شتتاری دیمەشتتق فەرمتتاناەوایەتی دەکتترد، وا بە خوراستتان نتتاوسەیەکی دوورە دەستتت بتتو

ئاستتانی زانیتتاری لەستتەر ئەو نتتاوسە دوورە دەستتتە وەرنەدەگتترت. ئەگەر زانیاریشتتی لەستتەر ستتاالکی ناڕازیتتان هەبتتا، ئەوا 
ی کوردستان و بیابانی وشکی لتوت پێاانەدەگەیی، تا بە ئاسانی و بێ گیروگرفت، کۆنترۆڵی دەرەرەکە بکات. زنجیرە سیاکان

لە ناوەڕاستتتی ئێتتران، گەیشتتتن بە خوراستتانی هەنتتدەی دی زەحتتمەت کردبتتوو. ئەو تایبەتمەنتتدیەی خوراستتان، هەرێتتمەکەی 
کردبتتووە مەکتتۆی کۆبتتونەوەی ناڕازیتتانی دەستتتەاڵتی ئەمەوی. جێگتتای ستتەرنجە، کە ژمتتارەیەکی بەرستتاو لە اتتارەبی نتتاڕازی 

تایبەت الیەنگرانی اەلتی و اەبتاد  ئتامۆزا و متامی پێسەمتبەرد، خوراستانیان کردبتووە پەنتاگەی دەستەاڵتی ئەمەوی ، بە 
خۆیتتان و، لەوێتتوە خەریکتتی خۆستتازدان و خۆڕێکوستتتنەوە بتتوون، تتتا بتتۆ ئەو ڕۆژە ئامتتادەبن کە ساوەڕوانیتتان دەکتترد. ژمتتارەی 

کە ستتەرنجی ناڕازیتتانی الیەنگتتری اەلتتی و  کتتوردان لە خوراستتان، هەر ئەو ستتەردەمە زووە، ئەمەنتتدە زۆرو بەرستتاو بتتووە،
اەباسی بۆ خۆی ڕاکێشاوە. من گومانم بۆ ئەوە دەسێت، کە کاتێ کتوردانی پتارد هەاڵتتوون و ڕوویتان لە خوراستان کتردووە، 
 دواتتتر بە بەڵتتگەوە باستتی دەکەیتتند، هتتۆزو تیتترەی دی کتتورد لەوە هەبتتووبن، جتتا چ ئەوانەبتتن کە ڕاستتتەوخۆ دوای گیرانتتی 

و شتتکانی ساستتانیان ڕوویتتان لەوە کتردووە، یتتان وەکتتو هتتۆزی جەنگتاوەر، لە ستتەردەمی ساستتانیاندا بتتۆ پاراستتتنی تەیستەفون 
مەرزوبتتوومی نتتاوسەکە، لەوە گیرستتاونەتەوە. دەکرێتتت بتتوونی کتتوردان هێشتتتا کتتۆنتر و سروشتتتی بووبێتتت، بەاڵم ستتەلماندنی 

. مێژونوستتی ناستتراوی هەولێتتری،  ئیتتبن خەلیکتتان، ابتتن ئەمە، پێویستتتی بە لێکتتۆڵینەوەی زمتتانەوانی و مەیتتدانی ورد هەیە
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خلکاند لە کتێبە بەناوبانگەکەیدا  وفیات ا ایاند، سەرنجی ئێمە بۆ بوونی ژمارەیەکی زۆری خێڵ و تیرەو هۆزی کتورد، لە 
ەستتانە بتووت خوراسان ڕادەکێشێ، لە سەدەی دووەمی کۆسیدا. ئەو بە زمانێکی ڕوون دەنوسێ  ئەبو موسلیمی خوراسانی، لەو د

 .ی...دو لە ناو کوردان سەری هەڵداو ڕاپەڕ
 

ئەبتتو موستتلیم، ڕێتتبەری ستتەرەکی ڕاپەڕینەکتتان بتتوو لە دژی ئەمەویتتان. ئەو بە لەشتتکرێکەوە بتتۆ شتتەڕی ئەمەویتتان داکشتتاو، لە 
ی ٧٥٠ڵی جیاتی ئەوەی ڕووبکاتە کوفەی مۆڵگەی الیەنگرانی اەلی و اەباد، یەکستەر ڕووی لە کوردستتان کترد. ئەو لە ستا

زاینتی، لەستەر زێتتی بادینتان، کە بە زێتتی گەورەش ناستراوە، ڕووبە ڕووی لەشتتکری ئەمەویتان دەبێتتتەوە و تێکیتان دەشتتکێنێ. 
دوای ئەو شتکانە، ئەمەویەکتان دەستتەاڵتیان دادەتەپێتت. ئەبتتو موستلیم، دوای ستەرکەوتنی، هەڵستا  ئەبولیەباستی ستتەفاحی 

ت دانتتا، بەمەش زنجیتترەی خەالفەتتتی اەباستتیان دەستتتی پێکتترد، کە تتتا ستتاڵی زاینتتید لەستتەر تەختتتی دەستتتەاڵ ٧٥٤ - ٧٥٠ 
زاینی خایاند. ئەو سەردەمە، ڕەگەزو ڕەسەلەر، بایەخی یەکجار زۆری هەبوو، لە دەستتەاڵت گترتنە دەستت. تەنتانەت  ١٢٥٨

، الیتتتان وابتتتوو کە زۆر دوای ئەو ستتتەردەمەش و، لە ستتتەرەتاکانی ستتتەدەی بیستتتتەم، زۆر لە ڕۆشتتتنبیرانی نوێوتتتوازی ئیستتت،م
خەلتتیەەی موستتوڵمانان، دەبێتتت کەستتێک بێتتت، لە نەوەکتتانی پێسەمتتبەرەوە هاتبێتتت. ئەو کتتارەی ئەبتتو موستتلیم، دەبتتێ لەو 

زاینتید، لە توانتا و دەستتەاڵتی  ٧٧٥ - ٧٥٤سوارسێوەی بیرکردنەوەیەدا لێکبدرێتەوە. ئەبو جەاەەر مەنسوری برای سەفاح  
ێنتتێ. ئەوەبتتوو بە پێتتی نەخشتتەیەر هی بتتوو، بتتۆیە لە هەلێتتک دەگەڕا تتتا کۆتتتایی پێبئەبوموستتلیمی کتتوردی خوراستتان تتتۆل

پاسەوانەکانی وی، لە ناو دیوەختانی کۆشتکی خەلتیەە و، بە بەرستاوی ئەبتو جەاتەەر ختۆی، ئەبوموستلیمیان گترت و کوشتت. 
.  لبتو دالمەدی شتایەری هەرهەمان ڕۆژی ، بە شمشێر کەوتتنە نتاو ختزم و کەد و کتارو هاوکتارانی و، هەموویتان لتا کتردن

 :خەلیەە، لە خۆشی کوژرانی ئەبو موسلیم، پارسە شییرێکی هۆنیوەتەوە کە سەرەتاکەی ئاوایە
 

 لیتتتتتا متجرم متتتا غیر اللە نیمتتتتتە الی ابدە حتی یسیرها الیبد
 لفی دولە المنصور حاولت غدرە لال لن لهو السدر آبائک الکترد

 
لە بەندەی خۆی ناگۆڕێت، تا بەندە خۆی، لە خۆی نەگۆڕێت. تۆ لە ناو دەوڵتی مەنسوردا ویستت واتا: ئەی تاوانبار، خودا 

 .ستەمی لێ بکەیت، سونکە باوکە کوردەکانیشت هەر ستەمکار بوون
 

ئەبتو موستتلیم، هەر لە بنەڕەتتتدا دەستتتەاڵتوواز نەبتتووە، گەر نتتا بە ئاستتانی دەیتتتوانی ببێتتت بە پاشتتایەکی بەتوانتتا. ئەو بە 
ی دادپەروەری و یەکسانیدا وێڵ ببوو. ئەو و زۆری دی دوای وی ، بوونە لۆسی لوربتانی ئەو بیترۆکەیە. دەستتەاڵتدارانی دوا

اتتتارەبی اەباستتتی ، زۆر بە تونتتتدی هەوڵیانتتتدا، هەر بە شتتتێوەی ئەمەویتتتان، خۆیتتتان بەستتتەر گەالنیتتتدا بستتتەپێنن، بەاڵم 
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جەی کە ئەبتو موستلیم ختوێنی بتۆ ڕشتت، درەنگتتر بەدیهتات. دەوڵەتتی نەیانتوانی ڕەوڕەوەی مێتژو بگێتانەوە دواوە. ئەو ئامتان
اەباستتتی، ڕەنگتتتی نەتەوەیتتتی لتتتێ پەڕی و، لەبەری داکەنتتتدرا. خەلتتتیەە، لە زوربەی ستتتەردەم و کاتەکانتتتدا، تەنیتتتا وەکتتتو 

دا، دەیتان سیمبولێکی ئاینی ساوی لێدەکراو، دەستەاڵتی لە دەست نەمتابوو. لە گۆشتەو کەنتاری واڵتتی پتانو بەرینتی خەلتیەە
میرنشین و دەوڵەتی جۆراو جۆری سەر بە تیرەو هۆزو نەتەوەکانی دی، لە ناویاندا کوردی ، سەریان هەڵداو لوت بتوونەوە 
و، ڕۆڵی مێژویی خۆیان گێاا، بەاڵم تا ئەو ڕۆژگارو سەردەمە هات، زۆرانی دی ، توشی دەردو مەینەتی بتوون. لە ناویانتدا 

کتتۆسی کتتوردان بتتوو، کە لە پارستتەوە ڕوویتتان لە خوراستتان دەکتترد، تتتا لە دەستتت جەوری  کتتوردانی پتتارد بتتوون. مەبەستتتمان
زاینتی نوستراوە،  ١٠٣٠خەلیەە و دەستتو پێوەنتدەکانی دەربتاز بتبن. بتا بتزانین دانەری کتێبتی مێتژوی سیستتان، کە لە ستاڵی 

، هەڵستا میرێکتی ڕاست،ارد بە نتاوی لەمبارەیەوە سی نوسیوە: } بەهۆی زۆربوونی کوردان لە سیستتان،  ییقتو  لیتف رتەارید
ابدالرحمن خارجی، بۆ ڕێکوستنی کاروباری کوردەکان. ئەوانە کوردانی پارد بتوون، کە یتارمەتی یەاقوبیتان دابتوو لە دژی 

زد بێتتت، کە ٨٩٢ - ٨٧٠دەستتتدرێژیەکانی خەلتتیەەی اەباستتیێ. دەبتتێ مەبەستتت لە خەلتتیەەی پتتازدەمی اەباستتیان  المیتمتتد  
زد، لە سیستتان حکتومەتێکی ستەربەخۆیان ٩٠٨-٨٦٨وبی ستەفاری کترد. ستەفاریەکان، لە نێتوان ستااڵنی  شەڕی لەگەی یەاقت

دامەزراندبوو. ئەو کاتە اەباسیەکان توشی گرفتی دی هاتبوون. واتا ئەمە لە کاتی شۆڕشی کۆی،ندا بووە، لە خاکی ستوادی 
ۆیلە، شتان بە شتانی موالیەکتان، یتان خەڵکتی نااتارەبی زاینید. بە هەزاران زنجی ک ٨٨٣ - ٨٦٨اێراق. لە نێوان سااڵنی  

نەو موستتوڵمان بتتووی دانیشتتتوی نتتاوسەکە، لە دژی خاوەنەکانیتتان ڕاپەڕیتتن و دەستتتیا بەستتەر ناوسەکەیانتتدا گتترت. کتتوردانی 
ەنتا پارد، کە لەوانەیە هەمان ئەوانە بن کە بە متوالی ناویتان هتاتووە، دوای شتکانی ڕاپەڕینەکتان، لەوە و لە سیستتان پ

وان لەو حکومەتەدا بە زمتانی ئەمتاۆ، وەزارەتێکیتان هەبتووە، بتۆ ڕێکوستتنی کاروبتارو ژیتان و گوزەرانیتان. وەر  درابوون. ئه
دەزانین سیستان دەکەوێتە بەشی خواروی خوراسانەوە. دەبینین مێژونوسی بە توانای ستەدەی دەیەمتی زاینتی، ئەلمەستیودی ، 

کە کوردی لێ دادەنیشن، ئاماژە بە خوراسان دەکات. ئەو دەنوسێ کە: هتۆزو تیترەی دی  لەمیانەی ئاماژەکردنی بەو ناوسانەی
کتتوردی  هەن لە ناوسەکتتانی: پتتارد، کرمتتان، سجستتتان، خوراستتان، ئەستتبەهان، کوێستتتان  نتتاوی هەرێمتتی ستتاردو شتتاخاوی 

” الجبتال، ئەلجیبتال“بیەکەی کوردستان بتووە و، لە ستەرەتای دەستتەاڵتی اارەبتان پێیگتوتراوە لهستتان، دواتتر شتێوە اتارە
بەکاربردراوەد. هەروەر دەنوسێ لە ماهەکانیشدا  مەبەست ناوسەکتانی میتدیایەد، متاهی کتوفە   مەبەستت شتاری دیتنەوەر و 
دەوروبەریەتید، ماهی بەسرا  مەبەست شتاری نەهاوەنتد و دەوروبەریەتتید، متاهی هەبەدان، ئیگتارین، کەرج، بتورج، ئەبتی 

ەزور، دارابتتاد، ئتتاران، بەیلەکتتان، بتتابولاەبوا   مەبەستتت لە دەربەنتتدی گوزەرگتتای کێتتوی کەفکاستتەد، دەلەف، هەمەدان، شتتار
کتورد هەن. ئەو ستەرساوە زۆرو پەرتتتو بتاڵوانەی ئاماژەمتان بتتۆ کتردن، لەگەی ئەو نمونتانەی هێمامتتان بتۆ کتردوون، بتتوونێکی 

ان و خوراستان. ئەم بتوونە، النتی کەم هەر لە ستەدەی گەورەو پەرت و باڵوی کوردانمان بۆ دەسەلمێنن، لە ناوسەکتانی سیستت
شەشەمی زاینیەوە، تا سەدەکانی درەنگتری  دیارە. واتتا بەڵتگەی بتوونی کتوردان لە خوراستان، هەشتت ستەت ستای پتتری ، 

 .زد لە بەر دەستدایە١٧٣٦ - ١٥٠٢پێ  پەیدابوون و هاتنە سەرکاری پاشایانی سەفەوی  
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 قوچان و شیروانە

 
وو شارەکانی لوسان و شیروانە، بە الدێکانی دەوروبەریشیانەوە، گەورەترین و ناسراوترین ناوەنتدی کتوردین، لە ئەماۆ هەرد

بتتاکوری خوراستتان. زۆر جتتاران کە باستتی ڕاگواستتتنی کتتوردان بتتۆ خوراستتان دەکرێتتت، لە الیەن شتتا اەباستتی ستتەفەویەوە، ئەوا 
ێت، وەکو نەوەکانی پاشماوەی ئەو ڕاگوێزانە مێژوییە. ئێمە ڕاستتی و پەنجە بۆ دانیشتوانە کوردەکەی ئەو دوو شارە ڕادەکێشر

دروستتتی ئەو بتتابەتەش دەخەیتتنە ژێتتر پرستتیارەوە، ستتونکە بەڵتتگەی مێژویتتی پێویستتت لە بەردەستتتدان، کە زۆر بە ئاستتانی 
یانی ، شتارو دەیسەلمێنن، لوسان و دەوربەری، زۆر پێ  شااەباد و، تەنانەت پێ  پەیتدابوونی دەستتەاڵتدارێتی ستەفەو

 .ناوسەیەکی تەنیا کوردنشین بووە
 

المان وایە باشترین و زیندوترین بەڵگەنتامەی مێژویتی لەو بتارەدا، ئەو تێبینیتانەن کە تەیمتوری لەنتب، لە دوو گەشتتی دا 
ی کتۆسی بتوو، کتاتێ کە تەیمتوری لەنتب، بە ٧٧٩بەناو لوسان، لە سەر شارەکە نوسیونی. جاری یەکەم، لە بەهاری ستاڵی 

نیازی پەالمار بردنە سەر شاری شییەنشینی  ستەبزەوارد، بە لوسانتدا تێت،ەڕی. تەیمتور لە یادەوەریەکانیتدا لەستەر لوستان 
نوستتیویەتی:  متتن کاتێتتک کە گەیشتتتمە لوستتان، پیتتاوانی ئەوێتتم دیتتت. ئەوان بتتااڵ بەرزو پەیتتکەر تونتتدو تتتۆی بتتوون. ئەوان 

هتتاران لە لوستتان ستتاردە. هەر یەکێتتک لەوان دارێکتتی لە دەستتت بتتوو، کە د لەبەردا بتتوو، ستتونکە هەوای بە٤هێشتتتا لبادیتتان 
هەندێک جاری  دارەکە  گۆپاڵەکەدیان لە سەر شانیان دادەنا. ئەوان بەوە نەدەسوو کە نیازی پەالمار بردنە ستەر لەشتکری 

نی شتین و متوی زەردیتان منیان هەبێتت، بەاڵم لە تێاوانینیانتدا، بۆمتان ڕوون بتوو کە لێشتمان ناترستن. هەنتدە لەوان ستاوا
هەبوو. بە زمانێک دەدوان، کە نە فارسی بوو، نە اەرەبی و، دەرکەوت کە ئەوانە کتوردن و لە کوردستتان کۆسیتان کتردووە و 

ستونکە پیتاوانی کتورد بە هێتزو بە توانتا بتوون، متن هەنتدێکیانم بانتب کترد و بە هاوکتاری "لە  لوساند نیشتەجێ بووند. 
و پرسیم کە ئەگەر پێیان خۆش بێت، بێنە ناو لەشکری من  ئەوانی  لێیان پرستیم کە متن کتێم  "ندیلماج لسەم لەگەی کرد

  پێیانم گوت من تەیمورم، سوڵتانی  متا وەرائتولنەهردم و بەمتزوانەش دەبتمە ستوڵتانی خوراستان. کوردەکتان گوتیتان ئتێمە 
ن بە ستتەربازی نتتیە. ئتتێمە مەڕداریتتن و لە ڕێگتتای و پێویستتتیما"نامتتانەوە لە ژن و منتتدای و واڵتتتی خۆمتتان دوور بکەویتتنەوە 

پیتتاوانی بە توانتتاو بەهێتتزن، بەاڵم بێتتوەی  "مەڕداریەوە ژیتتانی خۆمتتان دابتتین دەکەیتتن. ستتەرەڕای ئەوەش کە کتتوردانی لوستتان
 .د٥ دەهاتنە بەرساوان. دوای ئەوەی من لەوان دڵنیا بووم، بەرەو تود بەڕێکەوتم

 
ی کۆسیدا، کاتێک کە لە داگیرکردنتی شتاری  هەراتد دەگەڕایەوە، بە ٧٨٨هاری ساڵی تەیموری لەنب، جارێکی دی ، لە بە

لوسانتتدا تێتت،ەڕی. ئەو ختتۆی لەو بتتارەیەوە دیستتان نوستتیویەتی:  متتن جتتارێکی دیتت  ژنتتان و پیتتاوانی لوستتانیم دیتتت، کە 
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پێشتتنیازەکەمیان پەستتەند هەموویتتان متتوزەرد و ساوشتتین بتتوون. دیستتان پێشتتنیازم پێکتتردن تتتا بێتتنە نتتاو لەشتتکری متتن، بەاڵم 
 .د٦ نەکرد

 
لەو سەند دێاە کەمە، بەاڵم زۆر گرنب و پتا لە زانیتاریەی تەیمتوری لەنگتدا، هەنتدە ڕاستتی ستەرنجااکێ  دەردەکەون. لە 
پێ  هەمووانەوە دەرکەوتنی بوونی کۆن و لەمێژینەی کوردانە لە لوسان. تەیمور دەنوستێت کە ئەوان کتوردن و لە کوردستتان 

وە نەکتردووە.  ردووە و، لە لوسان نیشتەجێ بوون، بەاڵم ئەو باسی هۆ، یان هۆیەکانی، ئەو کۆسەی ئەوانی بۆ ئهکۆسیان ک
هەروەر دوور و نزیک، باسی مێژوی کۆسکردنیشیانی نەکتردووە. دیتارە ئەمە کتاری ئەویت  نەبتووە. بەاڵم ستەرەڕای ئەوەش، 

یان دەدوێت و داوایتان لتێ دەکتات تتا بێتنە نتاو لەشتکرەکەی، ئەوان ئەو زۆر ڕاستی بۆ دەرخستوین. کاتێک کە تەیمور لەگەڵ
ئامتتادە نتتتابن بەگەی تەیمتتتور بتتتکەون و، لە واڵتتتتی خۆیتتتان دوور بتتتکەونەوە. کەواتە کوردەکتتتانی بتتتاکوری خوراستتتان، شتتتاری 

ت، تتا ئەوە بە لوسانیان بە واڵت و نیشتمان ناوبردووە. گەلۆ دەبێت سەند پشت بەسەر مانەوەیاندا لە خوراستان تێ،ەڕیبێت
نیشتمان و واڵتی خۆیان ناو ببەن  بێگومان ئەوان بە کەمی، سەند سەد ساڵێک زووتر بە بەردەوامی و بێ پستانەوە لەوێتدا 
ژیاون. لەوەش سەیرتر، لەناو ئەو سەند دێاە کەمەی تەیمتوردا ڕاستتییەکی دی گرنتب ختۆی دەردەختات. بەالی کەم کتوردانی 

ی ئایینی یتان نەتەوەیتی نەبتوون. وەر دەردەکەوێتت تەیمتور کەستێکی لەوان دستتنەکەوتووە شاری لوسان، لەوە کەمایەتیەک
کە فارسی، اارەبی یتان تتورکی بزانتێ، کە تەیمتور لە هەرستێ زمتان شتارەزا بتوو، بتۆیە لە ڕێگتای دیلمتاج، یتان بە زمتانی 

نە کەمتایەتی و نە زۆرایەتتی بتوون،  ئەماۆ وەرگێا، لسەی لەگەی کردوون. ئەمەش ئەوە دەردەختات کە لە لوسانتدا کتوردان
بەڵکو هەموو دانیشتوانی شارەکە پار لە پتار کتورد بتوون و، هەر بە کتوردی  دەدوان. هەر لە نێتوان دێرەکتانی تەیمتوردا، 
دەتتتوانین لە بتتاری ئتتاینی و مەزهەبتتی ئەو کتتوردانە بگەیتتن کە ئەو ستتەردەم، وتتتا لە کۆتاییەکتتانی ستتەدەی ستتواردەی زاینتتی، 

ویان لە کام مەزهە  یان ئاین کردووە. تەیموری لەنب لە سەرجەم کتار و کتردەوە و ستاالکییە ستەربازیەکانی و، لەوە پێاە
تەنانەت لە یادەوەریەکانشیدا، وەکو سەرکردەیەکی تەنگەتیلە و بیرتەستکی ستوننە ختۆی دەنتوێنێ، کە بە ئاشتکرا شتییەکان 

وسان الدەدات، بۆ پەالمار بردنە ستەر شتاری شییەنشتینی  ستەبزەوارد بە الدەر و بێباوەڕ دەزانێت. ئەو کە جاری یەکەم لە ل
بە ڕێگاوە بوو. ئەو شارەی لەگەی خار یەکسان کردو، خەڵکەکەیشی کوشت و با کرد. کەواتە ژیترانە نیتیە گەر وا تێتبگەین 

بتووبن، وەر کە ئەمتاۆ کە ئەو لە لوسان، داوای لەو کوردانە کردبێت بێنە نتاو لەشتکرەکەی و، کوردەکتانی  شتییە مەزهە  
وان  کەواتە دەکرێت بگەینە ئەو باوەڕە، کە کوردانی لوسان، تا کۆتتایی ستەدەی ستێزدەمی زاینتی ، ستوننە مەزهە  بتوون. 
دەبتتێ ئەوان درەنگتتتر مەزهەبیتتان گۆڕیبێتتت. بە دووریشتتی نتتازانم، دوای ستتەلامگیربوونی ستتەفەویان و ستتەپاندنی شتتییەگەری 

ە داگیریان دەکرد، ئەوانتی  مەزهەبیتان گۆڕیتوە. هەروەر دواتتر و لەستەر دەستتی ستەفەویان، بەسەر خەڵکی هەر شوێنێک ک
ژمارەیەکی زۆر کوردی سەمەشکەزەکی کۆنە اەلی،ەرست و تازە شییە، ناردرانە ئەوە. دیارە تێکەاڵوبوونیتان، هۆکارێتک بتووە 

 .ی ئاخاوتنیشیان ت گۆڕانی زاراوه نانه بۆ مەزهە  گۆڕینیان، ته
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 ەندی تورکە سەفەویەکان، بە کوردانی خوڕاسانەوەپەیو

 
وەکو سەرساوەکان ڕوونیتان کتردۆتەوە، شتێف رتەی التدینی بتاپیرە گەورەی ستەفەوییەکان، شتێوێکی ناستراوی ستوننەی شتاری 
 ئەردەوێو بووە، بەر لە هاتنی تورکان بۆ ئازەربێجان. تەنانەت نوسەری ناستراوی ئتازەری ئێتران  ئەحتمەدی کیسترەوید، لە
لێکۆڵینەوەکانی خۆیدا لەو بارەیەوە، بەوەش گەیشتتووە کە بنەمتاڵەکە، بە بتنەسە کتوردی دەرەری شتنگالن. نەوەکتانی شتێف 
سەفی، ڕوو لە ئەنادۆی دەکەن و، لزلباشە اەلی پەرستەکانی ئەوە لە خۆیان کۆدەکەنەوە. ئەو کتاتە شتییەگەری لە ئێتران 

 - ١٣١٦ەوفی لەزوینتتی، وەزیتری دوا پاشتتای مەغتتۆل  ئەبتتو ستتەاید ختتان بە پەرتتوباڵوی، لە هەنتتدێک شتتوێن هەبتتوون. مستتت
زاینید، لە کتێبە ناسراوەکەیدا  نتزهە القلتو د نوستیویەتی، کە شتارە گەورەکتانی وەر تەورێتز، ئەردەوێتو، شتیراز و  ١٣٣٥

لستەکانی لەزوینتی ئەسەەهان، هەموویان سوننەی شافییی بتوون. دوای ئەوە و لە کۆتتایی ستەدەی ستواردە، تەیمتوری لەنتب 
پشتااست دەکاتەوە و لەو بارەیەوە دەنوستێت  بتێ بتۆنە نابێتت گەر بڵتێم، ناوەنتدەکانی شتییە بتریتین لە خوراستان و ڕەی و 
کەنارەکتتتانی دەریتتتای ئابستتتکون  واتتتتا خەزەر، مازنتتتدەران یتتتان لەزویتتتن: شاستتتوارد، لە شتتتوێنی دی شتتتییە نتتتین، مەگەر بە 

و لە شەڕی شیروانە دەکوژرە و ئیسماایلی مێردمندای، بۆ شتاری گی،نتی کەنتاری دەریتای . باوکی شا ئیسمااید٧ پەرتوباڵوی
ئابستتکون  خەزەرد دەبردرێتتت. ئەو لەوە و، هەرلەو شتتارە شییەنشتتینەدا پەروەردە دەکرێتتت. شتتا ایستتماایو، کە نەیارەکتتانی 

زاینتتی، ڕێبتتازی شتتییەی دوازدە  ١٥٠٢لەستتەر ڕێگتتای ختتۆی ڕامتتاڵی و، بتتووە تتتاکە فەرمانتتداری گەورەی نتتاوسەکە، لە ستتاڵی 
ئیمامی، کردە تاکە ئاینی دەستتەاڵت و دەوڵەتەکەی. شتا ئیستماایو و شتا ستەفەوییەکانی دی، بە هەمتوو شتێوەیەر کەوتتنە 
باڵوکردنەوە و داستەپاندنی شتییەگەری، لە هەر شتوێنێک کە کەوشتەنیان پێتی دەگەیشتت. ئەو ستەردەمە هێشتتا زوو بتوو، بتۆ 

نەتەوەیی الی گەالنی نتاوسەکە. نەتەوەگەری  لەختۆیددا هەبتوو، بەاڵم  بتۆ ختۆید نەبتوو. گەالن، یتان  سەرهەڵدانی بیری
ڕاستتتتر بڵێتتین، تیتترە و هۆزەکتتان، بەگتتوێرەی بیتتری ئتتاینی، یتتان بەرژەوەنتتدی هۆزەکانیتتان، الیەنگیریتتان لەم و لەو دەکتترد. 

کەوتتتتنە خزمەتکردنتتتی ئەو دەستتتتەاڵتە تتتتازەیە.  اەلی،ەرستتتتانی کتتتورد و تتتتورر، لە دەوری ستتتەفەویەکان کۆبتتتوونەوە و،
 سەمشکەزەر، بە گوێرەی شەرەفنامە، یەکێک بوون لە ناودارترین و بە شۆڕەتترین خانەدانەکانی کوردستان. 

 
سەمشکەزەکەکان اەلی پەرست بوون، بۆیە لە شەڕەکانی شا ئیستماایو دا، بتۆ ستەپاندنی شتییەگەری لە کوردستتان، ستوونە 

ن. ئاغتتای سەمشتتکەزەر، حتتاجی ڕۆستتتەم بەگ، لە شتتەڕی سالدێرانتتدا، ئەنتتدامی ئەنجتتومەنی لومانتتدانی پتتای ستتەفەوییەکا
لەشکری لزلباشانی شا ئیسماایو بوو. لە شەڕی سالدێران حاجی رۆستتەم و ژمتارەیەر لە ئاغتاو کوێوتای دی کتوردی اەلتی 

بتوونە دوو بەش. بەشتێکی بتۆ ناوسەکتانی  ز د کتوژران. هۆزەکەشتی١٥٢٠ = ١٥١٢پەرست، بە دەستتی ستوڵتان ستەلیمی یتاوز  
خۆیان لە دێرستیم گەڕانەوە و، بەشتەکەی دیشتی، کە بە گتوێرەی شتەرەفنامە، هەزار خێزانتی لزڵباشتی سەمشتکەزەر بتوون، 
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دایانە پای سەفەویان و، سونە ئازەربێجان. دیارە جگە لەو هەزار ماڵە کوردە، بە دەیان تیرەو هۆزی بنتوکترو، بنەمتاڵە و 
 .دی ، کە لە بەرەی لزلباشاندا بوون، هەر ئەو کارەیان کردووە و زێدو بومی خۆیان بەجێهێشتووە خێزانی

 
ز د شای تورکە ستەفەویەکانی ئێتران، دێتتە ستەر  ١٦٢٨ - ١٥٨٧سەد ساڵێک لە دوای شەڕی سالدێران، شا اەباسی گەورە  

دەتوانێت هەندێک لە خان و میرە کوردەکتانی ، لە دەسەاڵت. شا اەباسی  لە کوردستان گەلێک شەڕو تەراتێن دەکات. ئەو 
سۆماو برادۆست و موکریان دەستەمۆ بکات. سەمشکەزەر و کوردەکانی دی ، وەر لەرەسۆرلو، جەاللی، زەاەەرانلتو، شتادلو و 

ان هیدی، کە ئەو کاتە هەمویان وازیان لە ئتاینی اەلتی پەرستتی هێنتا بتوو و ببتوونە شتییە، هەر لە ناوسەکتانی ئازەربێجت
مابوون. یەکێک لەو کارانەی کە شا اەبتاد کتردی، ئەوە بتوو کە ئەو کتوردە شتییانەی نتاردە خوراستان، بتۆ هەمتان نتاوسەی 
لوسان و شیروانە. وەر دەزانین شوێنی متانەوەی بنەڕەتتی سەمشتکەزەکەکان و هەنتدێک لە هۆزەکتانی دی ناوهتاتوو، بریتتی 

، ئەالزیتتب و ئادییەمتان. لە نتتاو خەڵکتی ئەو نتتاوانە بتتاوە، کە ئەوان لە بتووە لە ناوسەکتتانی دەرستیم، ئەرزنجتتان، مەالتتیە
خوراستتانەوە هتتاتوونەتە ئەو نتتاوە. دیتتارە ئەمە ڕاستتت نتتیە، بەاڵم هەروا بتتێ هتتیب ستتۆنگە و هتتۆش ناگوترێتتت. ئەوان دەزانتتن 

نگتتر پێتدزەیان کردبێتت  بەشی زۆری هۆزو خزمەکانیان کەوتوونەتە خوراستان. هەروەر بە دووریشتی نتازانم، هەنتدێکیان دره
و، دیسان لەوێوە گەڕابنەوە ناوسەکانی پێشتویان. تتا ئێستتا بەڵتگەی ڕوون و دیتار لەستەر ئەمە لەبەر دەستتدا نتیە. ئەوەی 
هەیە تەنیا ئاماژە بۆ یەر هۆ کراوە، ئەوی  گوایە شا اەباد ئەو کوردانەی بە الیەنگرو دڵسۆزو هاو مەزهەبی ستەفەویان 

اراستنی ستنوری خوراستانی پتێ ست،اردوون، لە دەستت تورکمتانە ستوننەکانی ئەو نتاوە. متن دڵتم بەوە ئتاو داناوە و، ئەرکی پ
ئاستانی ئەمە پەستەند بتکەم، کە شتا اەبتاد ئەوانتی بتۆ پاراستتنی ستنوری خوراستان نتاردۆتە ئەوە،   ناخواتەوە، تا وا به

وری ئازەربێجتان، لەگەی تورکتانی ستوننەی اوستمانی، سونکە سنورەکانی خوراسان، زۆر ئارامتر بوون، بە بەراورد لەگەی ستن
 دوژمنتتتی هەمیشتتتەیی تورکتتتانی شتتتییەی ستتتەفەوید و، کتتتوردی ، کە بە بەربتتتاڵوی لەو ستتتنورانە دەژیتتتان. کتتتوردە شتتتییەکان، 
ئاشتتنایەتی باشتتیان بە ستتنورەکانی ئازەربێجتتان و کوردستتتان و ئەنتتادۆی هەبتتووە. ئەوان ژمتتارەیەکی زۆر ختتزم و ناستتیاو و 

ان، هێشتتا لە بەری تورکتتانی اوستمانی دەژیتان. بە هەمتتان زمتانی بتاوی کتتوردی نتاوسەکە دەدوان. کەواتە مانەوەیتتان دۆستتی
لەوە کاریگەری زۆر پتر بوو، بۆ پاراستنی دەستەاڵتی سەفەویان، تا ناردنیان بۆ خوراسان. دەکرا کەسانی دی بتۆ خوراستان 

دی بکەینەوە، کە بۆتە هۆی دوورخستنەوەی کوردان لە ئازەربێجان. جتارە بنێردرێن. لەبەر ئەو هۆیە، دەبێ بیر لە هۆکاری 
 :تا بەڵگەنامەی مێژویی پترمان دەست دەکەوێت، دەکرە بیر لەو هۆکارانەی خوارەوە بکەینەوە، کە بە بیری مندا دێن

 
مەغتتۆالنەوە، کەوتبتتونە هێتتزو توانتتای ستتەفەویان، لەو هتتۆزو تیتترە تتتورکە شتتییانەوە دەهتتات، کە لە دوای پەالمتتاری  یەکەم:

دەستتت بەستتەرداگرتنی زەوی کتتوردان و نیشتتتەجێ بتتوون تێیتتدا، لە ئازەبێجتتان. هەر هتتۆزێکی شتتەڕکەری تتتورر،  تیتتولید 
ناوسەیەر یان پتری هەبوو. شا سەفەویەکان، دەبا دەستیان بۆ ئەو هۆزانە ئاوەڵە بێت، بەاڵم لە کیسەی خۆیان نتا، بتۆیە 
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انە، داوای خاکی سەمشکەزەر و زافرانلو وهۆزە هاوپەیمانەکتانی دی ستەفەویانیان کردبتێ و، دوور نیە یەکێ لەو هۆزە تورک
 .شاش نەیتوانیوە بڵێ نا. بۆ سارەسەری ئەمەش، کوردەکانی ڕاگواستووە

 
گومتتتانێکی دی بتتتۆ دوورخستتتتنەوەیان، ئەگەری ئتتتاینی یە. لەوانەیە کوردەکتتتانی ئازەربێجتتتان، تتتتا ئەوکتتتاتەش هەر  دووەم:
ست یان لزلباش بووبن. ئەوان هتۆزو تیترە و ختزم کەد و کتاری زۆری دی اەلی،ەرستتیان لە نتاو ختاکی اوستمانیدا اەلی،ەر

مابووەوە. ئێستاش کوردێکی زۆری ناوسەی دێرسیم اەلی،ەرست یان اەلەویتن. لەوانەیە پەیوەنتدی و هاموشتۆی ئەوان لەگەی 
بەهێزبێت، لە کاتێکدا ستەفەوێکان شتییەی دوازدە ئیمتامی بتوون. خزمەکانیان، وایکردبێت، کە کاریگەری اەلی،ەرستی الیان 

بتتتۆیە دوورخستتتتنەوەیان، لەوانەیە بە مەبەستتتتی دوورخستتتتنەوە لە کتتتاریگەری و ژیتتتنگەی ختتتزمە اەلەویەکانیتتتان بێتتتت، بتتتۆ 
 .سەس،اندنی مەزهەبی شییەگەری لە ناویاندا

 
ەردەمی تەیمتوری لەنتب، هەر ستەر بە مەزهەبتی ستوننە گومانی ئەوەش هەیە کە کوردەکتانی خوراستان، هەر وەکتو ست سێیەم:

بووبن. ناردنی کوردانی سەمشکەزەر و کوردانی دی ، لە الیەن ستەفەویانەوە بتۆ الیتان، ڕەنتگە وەکتو هەوڵێتک، بێتت بتۆ بە 
 .شییەکردنی هەموو کوردانی خوراسان، هەروەر ئێستا دەیبینین

 
نی ڕۆژهەاڵتەوە، بە درێژایتی مێتژو، کتارێکی بتاو و ستاوەڕوانکراو بتووە. سزادانی بەکۆمەی، لە الیەن دەستتەاڵتدارا چوارەم:

ستتتەفەویەکان لە ستتتزادانی بە کتتتۆمەڵی کتتتوردان، هەمتتتوو یاستتتاو ڕێستتتایەکیان بەزانتتتدبوو. دوور نتتتیە ئەو کتتتوردانە، یتتتان 
ەجێیتان نەکردبێتت فەرماندارەکانیان، لە جێبەجێکردنی فەرمانێکی شا اەباسدا خۆیتان گنوانتدبێت، یتاخود بە دڵتی ئەو جێب

 .و، لەسەر ئەمە بە کۆمەی سزادرابن و، بۆ خوراسان دوورخرابنەوە
 

هەر کتتامە لەو هۆکتتارانە بووبێتتت، هتتیب لەو ڕاستتتیە ناگۆڕبێتتت کە شتتا اەباستتی ستتەفەوی، بەئاگتتا یتتان بێااگایتتانە، بنتتاغەی 
نکە وەر دەرمانوستت، بەڵتگەو نوستراوی کۆمەڵگای کوردی لە خوراسان دانەناوە، وەر لە زوربەی سەرساوەکاندا نوسراوە. سو

پێویستتت لەبەردەستتتدان، کە دەیستتەلمێنن، بتتوونی کۆمەڵگتتای کتتوردی لە خوراستتان، ڕەگێکتتی زۆر کتتۆنتری هەیە. بێگومتتان شتتا 
اەباد، بە نتاردنی ژمتارەیەکی دی کتوردان لە کوردستتانەوە بتۆ خوراستان، کۆمەڵێتک گۆڕانکتاری بنەڕەتتی بەستەر کۆمەڵگتای 

اهێناوە. ئەوەی کە الی من زۆر جێی ستەرنجە، بتریتیە لە زاڵبتوون و بااڵدەستتی زاراوەی بتاکور  کرمتانجید، کوردی، لەوە د
لە ناو کوردەکانی لوستان و شتیروانە، کە بە گتوێرەی بەڵگەکتان، کتوردانی پتێ  ئەو دوا شتەپۆلی کتۆسە، نتابێ لە بتاکوری 

تایبەتی بوون. ئەمە گومانی ئەوەمتان ال دروستت دەکتات کە  کوردستانەوە هاتبن، بەڵکو کوردی باشور بە گشتی و، پارد بە
لە تەیمتتوری لەنتتگەوە تتتا شتتا اەببتتادد، زمتتانی کوردیتتان لە بیرستتووبێتەوە و کتتۆن، لە متتاوەی دوو ستتەت ستتاڵدا،   کتتوردانی
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کتوردی چ  زاینی، بینیویەتی کە کوردانی لوستان، جتگە لە ١٣٨١توابنەوە. وەر دەزانین تەیموری لەنب لە دەوروبەری ساڵی 
زاینتی د، واتتا دوای دوو ستەت ستای، هەر زاراوەی  ١٦٢٨ - ١٥٨٧زمانێکی دیان نەزانیوە، کەسی لە سەردەمی شا اەباستدا  

باکور  کرمانجید لەوە دەمێنێت. ئەرکی زمانەوانانی کوردە کە لە نزیکەوە کاری مەیدانی لەسەر زمانی ئەو ملیۆنان کتوردەی 
راوە کۆنەکتتان و، ئەو تێکهەڵکێشتتەی دواتتتر بتتدۆزنەوە و لێتتی بکتتۆڵنەوە. بێگومتتان بەهتتۆی خوراستتان بتتکەن و، شتتوێنەواری زا

داباانی کوردانی ئەوە، زمانەکەیان زۆر دیاردەی زمتانەوانی کتۆن و، وشتەگەلی تتایبەتی ستەردەمە کۆنەکانیشتیان پاراستتووە 
 .و، دەکرێت سودی زۆریان لێ وەربگیرێت

 
ونەوەو سەستت،انی شتتییەگەری ، الی کتتوردانی خوراستتان، بتتۆ دوای ڕاگواستتتنەکانی شتتا جتگە لە کتتاریگەری زمتتان، دەکتترە باڵوبتت

اەباد بگێاینەوە. هاتنی کوردانی تازە بەگشتتی، دەبتێ وەکتو ختوێن تێزانەوەیەکتی تتازە لە دەمتاری کتوردانی دوورە واڵتتی 
رستتی شتتوێنەواری لتتوڵی ختتۆی ستتاڵەدا، ئەگە ٥٠٠ئەوە لەبەر ستتاو بگتترین. بە جۆرێتتک کە سەرختتی سەپتتگەردی ڕۆژگتتار، لەو 
 .بەسەردا بەجێهێشتوون، بەاڵم نەیتوانیوە بیانتوێنێتەوە و، لە ناویان بەرێت

 
 سەرەنجامی بابەتەکە

 
بتتوونی کتتورد لە خوراستتان، ڕەگتتی زۆر لە ستتەدەکانی ناوەڕاستتت کتتۆنترە. ڕاگواستتتنی کتتورد لە ستتەردەمی ستتەفەویاندا، تەنیتتا 

رەکیەکەوە. هەڵوەدابتتوونی کتتوردان، زۆر پتتێ  ڕاگواستتتنی ستتەفەویان دەستتتی مەڵتتۆیەر بتتووە و، ختتراوەتە ستتەر گیشتتە ستتە
پێکتردووە. بەڵگەکتان وای دەردەخەن کە شتتەپۆلی کتۆسی بە کتۆمەڵی کتتوردان، چ بتۆ خوراستان بووبێتتت، یتان شتوێنی دی، تتتا 

ی ئیم،راتتتۆریەتی هیندستتتانی   وەر پاشتتماوەی زەردەشتتتیەکانی شتتاری بۆمبتتاید، بتتۆ دوای نەمتتان و لەنتتاوسوونی دەستتتەاڵت
ساسانی دەگەڕێتەوە. ئەو کاتانە سەوسانەوە و زۆرداری دەستەاڵتدارانی تتازەی اتارەبی موستوڵمان، لەستەر خەڵکتی هەنتدە 
نتتاوسەی باشتتوری کوردستتتان، لە ڕادەبەدەر زۆر بتتووە و، بەشتتێکی ئەو خەڵکتتانەی کە بەرگەیتتان نەگرتتتووە، ستتەری خۆیتتان 

زووتر و لە سەردەمی ساسانیاندا، کتوردان ئاشتنایەتیان لەگەی خوراستان هەبووێتت و، هەڵگرتووە. گومانی ئەوەش هەیە کە 
 .وەکو مەرسەوان و پاسەوان، لەوە کاریان پێس،ێردراوە و ماونەتەوەش

 
زانیاریمتتان لەستتەر ستتەرەتاکانی بتتوونی کتتوردان، ئەمەنتتدە کەمە کە پتتتر دەسێتتتە بتتواری ئەگەر و گریمتتانەوە. دیتتارە لەمتت،و 

تە و زانیاری نوستراوی  هەن، کە کەمێتک ڕۆشتناییمان پێتدەدات. وەر لە هەنتدێک نوستراوی کۆنتدا دەرکەوتتووە، لەوال، فاک
کوردانی خوراسان، لە سااڵنی بەرایتی ستوڕگومیاندا، بەوە دەناسترێنەوە کە هەمیشتە گتورج و گتۆی و ستاالر بتوون. ئەوان لە 

 وونەوەی سیاسەتی خێڵەکی و پان اارەبیستانەی کاربەدەستانی بواری سیاسی و سەربازیدا، ڕۆڵی بەرساویان لە بەرەنگارب
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 . ئیس،م هەبوو
 

ڕۆڵەی کتتوردی خوراستتانی وەکتتو  ئەبتتو موستتلیمدیان تێتتدا هەڵتتکەوت، کە بەرەنجتتامی کتتارە جەنگتتی و ستتەربازیەکانی ئەو لە 
ئیستت،مید، یتتان خەالفەتتتی کوردستتتان، کۆتتتایی بە دەستتتەاڵتی تەنگەتتتیلەی اەرەبتتی هێنتتا و، دەستتتەاڵتێکی  نێتتونەتەوەیی 

اەباسی، جێگای گرتەوە. بە هۆی هەوی و کۆششی ئەو و، کتوردانی خوراستان بتوو، گەالنتی نتااەر ، دیستان ڕۆڵتی ئاستایی 
نجام زمتانی کتوردی  بتوژایەوە. کتوردانی خوراستان لە ڕووی  ره خۆیان وەرگرتەوە. بە دەیان میرنشینی کتوردی دامەزران و، سته

گەورە و بەرساویتان بینیتوە. ڕۆشتنبیرانی هەرستێ دەستتە و نەتەوەی نتاڕازی، کە لە خوراستان یەکیتان ڕۆشنبیریشەوە، ڕۆڵتی 
گرتبووەوە، واتا کتوردانی پتارد و ستامانیە  دەرید زمانەکتان و اارەبەکتانی  تتودد و خوراستان، کە الیەنگرانتی اەلتی و 

زمانەی، هەر لە دروستتکردنیەوە، بە تێکهەڵکتێ  اەباد بوون، بە یەکەوە  زمانی هاوسەرخید فارسیان بە گەڕخست. ئەو 
کردنی زاراوەی کوردی پارد و زمانی دەری و زمانی اارەبی، لە سەدەی هەشتی زاینی، بوو بە زمانی نێو نەتەوەیی، هەمتوو 

 .د٨ نەتەوە نا اارەبەکانی ڕۆژهەاڵت
 

نتتیە. یەکێتتک لەو بتتایەخە زۆرانەی کە  ئەمتتاۆش، بتتایەخی کتتوردانی خوراستتان، بتتۆ ئتتێمەی کوردستتتانی، لە دوێنێیتتان کەمتتتر
هەیتتتانە، لە بتتتواری زمتتتانەوانیە. دەکرێتتتت لە ڕووی زمتتتانەوە، کتتتارێکی زۆرو زەوەنتتتدی مەیتتتدانیان لە نتتتاودا بکرێتتتت. واتتتتا 
شارەزایانی زمتان، بە هاوکتاری ڕۆشتنبیرانی زمتانزانی کتوردی خوراستان، دەتتوانن کتارێکی زۆر لەستەر زمتانی خەڵکتی بتکەن. 

ردە زمتتتتانەوانیە لێکنووەکتتتتان و لێکجیاوازەکتتتتان بتتتتکەن. هەروەر ئەو دیتتتتاردە زمانەوانیتتتتانەی کە لە زاراوە بەراوردی دیتتتتا
کوردیەکاندا نەماون و، تا سەر زمانی کۆنینەی پەهلەوی دەسنەوە. لەمانەش گرنگتر، کتۆکردنەوەی فەرهەنگتی وشتەی هەمتوو 

. زمتتتانی کتتتوردی ئەوە، ستتتەدان ستتتاڵە بە جیتتتا لە هتتتۆزو تیتتترە کوردیەکتتتانی ئە، لە سوارسیتتتوەی دوو بەرگتتتی کتێبێکتتتدا
کاریگەریەکتتانی گەشتتەی زمتتانی کتتوردی لە کوردستتتان و، بە ئاراستتتەیەکی جیتتاواز و ستتەربەخۆو، بە کەرەستتتەی تتتایبەت بە 
خۆی، دەسێتتە پتێ . دەکرێتت کتاری تتوێژینەوە و لێکتۆڵینەوە و بەراوردکتاری فراوانتی لەستەر بکرێتت. بە دووری نتازانم زۆر 

 .ی ڕێزمانی، لە ئێمە شاراوەی زمانی کوردی، لەوە بدۆزرێنەوەالیەن
 

کوردەکانی خوراسانی ، وەکتو هەمتوو هەرێمەکتانی کوردستتان، ختاوەنی ستامانێکی گەورەی فلکلتۆری و گەلێترین، کە بتۆ ئتێمە 
ەنتتی شتتاراوەی بتتایەخی تایبەتیتتان هەیە. داستتتانەکانیان، الور و ئتتاوازو سیتترۆر و بەستتەرهاتی ڕۆژگتتار، هەروەر زۆر الی

مێژوی ئەوانی  لەوە، یان لە نیشتیمانی زووتریان دەردەخات. ئەم دەلە فۆلکلۆریانەی ئەوە، کە پشتاو پشتت پتارێزراون، 
لە زۆر بواری بەراوردکاریشدا، ستودیان لێوەردەگیرێتت. بتۆ نمتونە ئەو توخمتانەی لە گێاانەوەکتانی ئتێمەدا هەن و الی ئەوان 

 بۆ توخمی تازە هاتوو بۆ ناو فلکلۆرمان. هەروەر بوونی توخمی ناوازە و نەبیستراوی ، لە  نین، ئەوا هەندێکیان هێمان
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 .فۆلکلۆری ئەوە، هەمان واتای تازەیی و وەرگیران لە دەرو دراوسێ، یاخۆ داهێنان دەگەیەنێت
 

بە هەڵستتوکەوت و  ئەگەر ستتەرنجێکی خێتترا لە دابونەریتیتتان بتتدەین، شتتەلڵی ژیتتانی ڕەوەنتتدی و مەڕداری، زۆر بە زەلتتی،
جلوبەرگ و پێکهاتەی ناو ماڵیانەوە دیارە. بێگومانم بە لێکۆڵینەوەی مەیدانی تێرو تەسەل و گشتتگیر، هێشتتا زۆر الیەنتی 

 .شاراوەی دی ئەو  کوردستانەد دوورەمان بۆ ڕوون دەبێتەوە
 

ە سەریدا نیشتەجێن، واڵتێکی تتایبەت کوردانی خوراسان، چ لە ڕووی ژمارەو، چ لە ڕووی ڕووبەرو پانتایی ئەو خاکەی کە ل
بە هەموو مەرجە پێویستیەکان، بۆ خۆیان پێکتدێنن. بەداخەوە دەڵتێم تتا ئێستتا ئەو بتایەخەی  هەر بتۆ نمتونەد بەو سەنتد 
هەزار کتتوردە دراوە، کە لە دوای تێکشتتکانەکانی شتتەڕی یەکەمتتی جیهتتانیەوە، لە بتتاکوری کوردستتتانەوە ڕوویتتان لە لوبنتتان 

ستتارەکی ئەوەش بتتایەخ بەو کوردستتتانە، تتتتا ڕادەیەر گەورەو پتتا لە دانیشتتتوانە نەدراوە. دەکتترە و زۆریتتت  کتتردووە، بە 
پێویستتتە، بە هەوی و تێکۆشتتان و بەشتتداری دامتتو دەزگتتا و ڕێکوتتراوە سیاستتی، ڕۆشتتنبیری جەماوەریەکتتان، هەنگتتاوی گەورە 

کوردانەی ئەوە. ڕایەڵی پتتەو لە نێتوان دامودەزگتا و اوێژرێت، بۆ دروستکردنی پردێکی پەیوەندی هەمیشەیی، لەگەی ئەو هب
ڕێکوراوە هاوپیشەییەکانی هەردووال ببەسترێت، تا بواری ئاڵوگۆڕ و پێکەوە کارکردن بێتە گۆڕە. کوردستتانی خوراستان، بە 

یەخ هۆی سیاسەتی دەوڵەت و دەستەاڵتی ناوەنتدی، لە دان نەنتان، یتاخود پشتتگوە خستتنی بتوونی گەالنتی نتا فتارد و، بتا
نەدان بە بتاری ڕۆشتنبیری و زمتانی ئەوان لە الیەکەوە، هەروەهتا بەهتۆی پاشتکەوتنی بتاری سیاستی و ڕۆشتنبیری کوردەکتانی 
ئەوە خۆشیان، شان بە شانی هۆکاری ئایینی، کە ئەوان بە هۆی ئەوەی لەگەی زۆرینەی فارد زمانەکان هتاو مەزهەبتن، بە 

کەن و، خێراتتتر لەگەی ژیتتنگەی دەوروبەریتتان ڕادێتتن، هەمتتوو ئەو هۆیتتانە بە ئاستتانی  جیاوازیەکتتانید دی خۆیتتان لە بیتتر دە
ێنتاوە. زمتان و فەرهەنتب و دابونەریتیتان، وا لە ئاستتانەی هیەکەوە، هەڕەشەیەکی گەورەو مەرگباریان لەستەر ئەو گەلە پێک

 .نەمان و لەناوسوون دایە
 

ڕۆشتنبیریەکان ئەوەیە کە لە هەمتوو بتوارە جتۆراو جۆرەکانتدا  ئەرکی بە پەلەی رۆشنبیران و دامتو دەزگتاو دامەزراوە فێرمتی و
بکەونە جوڵە. دەبێ بەپەلە، پەیوەندی سەند سەرە و فراوان، لەگەی کۆمەاڵنی خەڵکتی  کوردختانە، کوردستتانی خوراستاند 

ت. بتۆ دەرەوە و دروست بکەن. تی،ە وەرزشیەکانیان، نوستەران، گتۆرانیبێژان و تیت،ە مۆستیقیەکانیان، پەیوەنتدیان پێتوە بکرێت
ناو ڕەوەندی کوردی دەرەوەی کوردستتان، هەروەر بتۆ باشتوری کوردستتان، بانگێشتت بکترێن. ستار وایە لە کەنتاڵە ئاستمانیە 
کوردیەکاندا، بەرنامەی تایبەتیان، لەسەر و بۆ، تەرخان بکرێت. ڕۆڵەکتانی خۆیتان بانگهێشتت بتکەن، تتا سەرپەرشتتی ئەو 

یبەتی خوێنتتدن و ڕاهێنانیتتان، لە زانکۆکانتتدا بتتۆ دیتتاری بکرێتتت، تتتا بتتتوانن لە کتتاتی جتتۆرە بەرنامتتانە بتتکەن. بۆرستتی تتتا
گەڕانەوەیاندا، باشتر خەریکی گەشەپێدانی باری ڕۆشنبیری گەلەکەیتان بتن. پێویستتە ستودی زۆر لە ماڵ،ەڕەکتانی ئینترنێتت 
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ێتتران، بتتۆ پەیوەنتتدی گتترتن. بەرهەم و وەربگیرێتتت، کە ئاستتانترین و هەرزانتتترین هۆکتتاری  تتتا ڕادەیەرد ڕێگاپێتتدراوە لە ئ
بابەتەکانیان لەو ماڵ،ەڕانەدا باڵوبکترێنەوە. هەوای و ڕووداوە سیاستی، کتۆمەاڵیەتی، وەرزشتی و ڕۆشتنبیریەکانیان، بتایەخی 

 تر وه ره ی خۆیتتان دابنتتدرێت، تتتا ئاگاییتتان بتتۆ ستته زمتتان و زاراوه  کتتراو، بتته  پۆڵی ڕادیتتۆیی ئاراستتته گونجاویتتان پێبتتدرێت. شتته
ببردرێت. لەمانەش هەموی گرنگتر، دەبێت ڕێکوراوەکانیان، لە ڕووی داراییەوە پشتگیری بکرێن. داخوازی و پێویستتیەکانیان 
جێبە جێ بکرێن، تا بتوانن لەسەر پێی خۆیان ڕاوەستتن و، لە کتارکردن پەکیتان نەکەوێتت. دەبتێ هتان بتدرێن تتا حیتز  و 

بۆ دەستەبەرکردنی مافە مرۆرایەتی و ڕۆشنبیریەکانیان. ئەگەر بتوانن خۆیتان ڕێکوراوی سیاسی تایبەت بە خۆیان پێکبێنن، 
ڕێکبوەن، ئەوا دەتوانن وشیارانە هەڵسو کەوت لەگەی داختوازی و متافە ڕۆشتنبیریەکانیان بتکەن و، شتێلگیرتربن لە بەدەستت 

ۆشتتتتنبیریەکانی ڕۆژهەاڵتتتتتی خستتتتتنیان. پەیوەنتتتتدی هەراو و هەمەالیەنەی ئەوان، لەگەی باشتتتتوری کوردستتتتتان و ناوەنتتتتدە ڕ
کوردستان، هەروەهتا لەگەی ڕەوەنتدی کتوردی لە دەرەوەی کوردستتان، بە تتایبەت پتایتەختی ئێتران، تتاران، لەبەر نزیکتی و 
ئاسانی پەیوەندی بە کوردانی هەموو ناسە جیاوازەکان. ئەمانە هەمووی، ڕەنگە بتوانرێت ئەوان لە نەمان و تتوانەوە دەربتاز 

بکەونەوە سەر پێی خۆیتان، تتا ئەو ڕۆژە دێتت بە متافە ڕەواکتانی خۆیتان شتاد دەبتن. ئەگەر بتتوانین، بە  بکات و، تەنانەت
هەوی و کۆششی هەموو الیەر، کوردستانی خوراسان، لەو سارەنوسە خراپەی کە تێی کەوتتوون، دەربێنتین و، بتوونی کتوردان 

ب،تتارێزین، ئەوا ئەوە، لە دواڕۆژی پتتا لە جەنجتتای و م جتتارە لە ڕوی زمتتان و ڕۆشتتنبیریەوەد، لە نەمتتان  لەوە  النتتی کتته
نادیاری کوردستاندا، پشت و پەنا و لواڵییەکی ستتراتیژی ئتێمە دەبێتت. ئەگەر توانیشتمان لەستەر پێتی خۆمتان ڕاوەستتین و 

نی سەربەخۆ بین، دیستان کوردستتانی خوراستان، دەبتێ بە پتردی پەیوەنتدی ئتێمە، لەگەی واڵتتانی ناوەڕاستتی ئاستیا. کتوردا
 .خوراسان، ئەو گەنجینە شاراوەیەن، کە دۆزینەوە و پاراستنی، ئەرکی هەموومانە و هەمووشمان بە بوونی سودمەند دەبین

لەم دواییتتانەدا و لە ڕێگتتای هەنتتدێک هەواڵتتی ماڵ،ەڕەکتتان و کتتوردانی ڕۆژهەاڵتەوە، بتتۆم ئاشتتکرابوو کە حکتتومەتی ئێتتران، 
وە بە توانتای  خوڕاسان لێنیشتووە. سەند گۆرارو باڵوکراوەیەکتی کتوردی، کە لتهترسێکی زۆری لە ساالکی ڕۆشنبیری کوردانی 

کەمی ڕۆشنبیران باڵودەکرانەوە، هەموویان داخراون. ڕۆشنبیران ختراونەتە زینتدانەوە. هەمتوو جتۆرە ستاالکیەکی ڕۆشتنبیرییان 
دەکتترد. ئێستتتا درەنتتگە و، دەبتتێ  لتتێ لەدەغە کتتراوە. دیتتارە ئەمە ئەو پێشتتبینیە مەترستتیدارە بتتوو، کە ئتتێمە ساوەڕێمتتان

ڕۆشتتنبیرانی کتتوردی خوراستتان، لە باشتتوری واڵت و هەنتتدەران، کتتۆبکرێنەوە و هەمتتوو توانایەکیتتان بوتترێتە بەردەستتت، تتتا لە 
کتتراودا، پتتردی   ها ڕادیتتۆی ئاراستتته روه ڕێگتتای میتتدیا کۆمەاڵیەتیەکتتان، تۆڕەکتتانی ئینتەرنێتتت و، کەنتتاڵە ئاستتمانیەکان، هتته

 .ەی خەڵکی خۆیان دامەزرێننەوەپەیوەندی لەگ
 

لە هەنتتدێک لە شتتارەکانی کوردختتانە، ڕێگتتا بە باڵوکتتردنەوەی پەخشتتی ڕادیتتۆیی بە کتتوردی دراوە، بەاڵم دیتتار نتتیە کە بتتۆ 
ماوەیەکی کاتیە، یان بەشێکە لە دەستەبەرکردنی داخوازیەکیان. ناوەندی ساندو فەرهەنگی کوردی لە شتاری لوستان، ڕەنتگە 

نتتدی ڕۆشتتنبیری کتتورانی خوراستتان بێتتت. هەروەر ناوەنتتدی پەخشتتی کتتوردی رادیتتۆ و تەلەفزیتتۆنی دەوڵەت بە گەورەتتترین ناوە
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کتێبتتی  ١٠تتتا  ٨کتتوردی، لە شتتاری بوجنتتورت دانتتدراوە. بە گتتوێرەی ئەو زانیاریتتانەی کە لەبەر دەستتتدان، ستتااڵنە لە نێتتوان 
 .ساپ دەکرێن  کوردی، لە شارە کوردیەکانئ کوردخانه

 
 :پەراوێزەکان

 
ریوی کرد بە خراساند، لە نوسینی کلیم اللە توحدی، کە سێ بەرگە و پایەتتی لە بەڵگەنتامەی اکتێبی نایابی  حرکت ت -١

بە سود، لەو سەرساوە باشانەیە کە باسی ڕاگواستنی کوردان لە سەردەمی شا اەباد دەکات، بە داخەوە ئێستتا کتێتبەکەم ال 
 .نوسەرە بەڕێزە سەندان کتێبی دی بەسودی باڵوکردونەتەوە و من نەمبینیون نەماوە و نەمتوانی سودی لێوەربگرم. ئەم

 .٢٤ سلێمانی، ل ٢٠٠٠هەرشەمی، کارنامەی ئەردەشێری بابەکان، دەزگای ساپ و پەخشی سەردەم، شاسوار.خ. -٢
 .٢٩ هەمان سەرساوە. ل -٣
وەنتتدو مەڕدارانتتی کتتورد، تتتا ئێستتتاش، بتتۆ بە گومتتانی زۆر، مەبەستتتی تەیمتتوری لەنتتب لە لبتتاد، کەپەنەر بتتووەت کە ڕە -٤

 .خۆپاراستن لە باران و بەفرو ساردی، لەبەری دەکەن
- ٦٣ ران ص هت، بقلم ختود او، التبتاد یبتیح التلە منصتوری، تلنب انگشا، سرگدشت تیمورهمارسو بریون، منم تیمور ج -٥
٦٤. 
 .٢٤٦ هەمان سەرساوەی پێشو، ل -٦
 .٦٢ هەمان سەرساوەی پێشو، ل -٧
 .٢٠٠٩شاسوارهەرشەمی، هەندێک زانیاریەکی گشتی لەبارەی زمانەوە. کوردۆلۆژی. سلێمانی.  -٨
 .٧.جزء ١٩٩٤ابن خلکان. وفیات ل ایان ولنباء لبناء الزمان. تحقیق احسان اباد. دار رادر. بیروت.  -٩
 

 ٢٠١٦ی ئەپریلی ٢٠ڕێکەوتی:  -سەرساوە: ماڵ،ەڕی مێژووی کورد 
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 ان، پارێزەرانی زمان و کولتوورکوردانی خۆراس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شەریف فەالح

 
 بنەماڵەی بچووکتر پێکهاتوون و ئەوان بە خاک و واڵتی خۆیان دەڵێن )کوردخانە( ١٢٢هۆزی گەورەو  ٢٢لە 

 
نە لە سەرەتای سەدەی شانزیەمی زایینی ئیم،راتۆری شییە مەزهەبی سەفەویان، وەر رکابەرێک لە بەرانبەر ئیم،راتۆری ستون

مەزهەبتتی اوستتمانیدا ختتۆی دەرخستتت و بە مەبەستتتی ستتەپاندن و هەژمتتۆنیی ئایتتدۆلۆژیا و مەزهەبتتی شتتییە و سەنتتد هتتۆیەکی 
 دیکە، لەگەڵی کەوتە ملم،نێیەوە.

 
ی زایینتی، ١٥١٤زێدی و نیشتمانی کورد لەم گێروکێشەیەدا کەوتە بەر پەالمار و ئیدییای هەردوو ئیم،راتتۆرەکەوە. لە ستاڵی 

کە ئێستتە نتاحیەیەکی ستەر بە پارێزگتای ورمێتیە لە رۆژهەاڵتتی کوردستتان تێهەڵنتوونێکی تونتد و  "سالتدێران"ی لە نتاوسە
ناستتراوە، لەو شتتەڕەدا ئیم،راتتتۆری اوستتمانی  "شتتەڕی سالتتدێران"خوێنتتاوی لە نێتتوان ئەو دوو ئیم،راتتتۆییەدا رووی دا کە بە 
ی کورد لەالیەن ئەو زلهێزەی نتاوسەوە لێتک تترازا و دابەش کترا و بەسەر ئێراندا سەرکەوت. لە ئەنجامدا نەتەوە و نیشتمان

 بەشێکی کەوتە بەر ئیم،راتۆری اوسمانی و ئەو بەشەکەی دیکەشی بە ئیم،راتۆریی سەفەوی باا.
 

https://www.rojikurd.net/xorasan/wp-content/uploads/sites/35/2022/04/9220202%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86.jpg
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ی زایینی، یان بەپێی ستەرساوەکانی ١٥٩٨ئێڵ و اەشیرە و هۆزە کوردەکان لە سەردەمی دەسەاڵتی شااەباسی سەفەوی ساڵی 
ی زایینتتی  لە ناوسەکتتانی نێتتوان رۆژئتتاوای گتتۆلی ورمتتێ و دەوروبەری گتتۆلی وان و باشتتووری رووبتتاری ئەرەد بتتۆ ١٦٠٢دیتتکە 

 ناوسەی خوراسان لە باکووری رۆژهەاڵتی ئێران دوور خرانەوە و کۆسێنراند.
 

حەرەکەتتی مێژوویتی "ەکەی کە بە باوکی مێژووی کوردەکانی خوراسان ناستراوە، لە کتێتبە بەنترخ دکتۆر "کەلیموڵال تەوەحودی"
 ئەو پەنجا هەزار ماڵباتە کورد لە ئێڵی گەورەی"دا دەنووسێ: " کورد بۆ خوراسان

 زەاەەرانلوو  -١
 شادلوو  -٢
و بەشێکیشتتیان لە هتتۆزی جەاللتتی و اەشتتیرەی گەورەی شتتکار بتتوون کە بەڕای ئەو مێژوونووستتە هۆکتتاری ئەو لەراسورلتتوو  -٣

ەتی سیاسی بوو. هۆز و اەشیرە کوردەکان نێتردرانە خوراستان هەتتا لەالیەر لە بەرانتبەر هەڵکەندن و کۆساندنەش بەتەواو
ەکانتتدا بەرگتتری لە پارێزگتتای خوراستتان بتتکەن و لەالیەکتتی دیکەشتتەوە ”ئتتۆزبەر“هێرشتتە بەردەوام و یەر لەدوای یەکەکتتانی 

وردستان کە ئەوکتات ویستت و داخوازییەکتان جیاکردنەوەی و لێکترازانی کوردەکان لە یەکتر دەبووە هۆی الوازیی هێزیان لە ک
 جێگەی رەزامەندی و بە ویستی شااەباد نەبووە.

 
کتتوردە دوورخراوەکتتان بتتۆ خوراستتان بەهتتۆی ئتتازایەتی و بەهێتتزی و شتتارەزایی لە شتتەڕدا، توانیتتان هێرشتتبەرە ئۆزبەکەکتتان لە 

رۆی بتتکەنەوە. کتتوردە دوورخراوەکتتان بتتۆ ناوسەکتتانی خوراستتان دوور بتتوەنەوە و ئەو ناوستتانەش کە داگیتتر کرابتتوون، کتتۆنت
خوراسان پاش ئەو دەسکەوتانە لەوە وەر سامان و نیشتمانی هەلیقی و مافی سەرەکیی خۆیان و بە رەزامەنتدی و هانتدانی 

 شااەباسی سەفەوی نیشتەجێ بوون و لە بەرانبەر پاراستنی ئەو ناوسە سنوورییانەدا لەدانی باج و سەرانە بەری کران.
 

 یان هاوشێوەی خۆبەڕێوەبەری پێکەوە نا.ناوچەیەک

 
لەڕاستتتیدا کتتوردە دوور خراوەکتتان لەژێتتر نتتاوی پتتارێزەری شتتەرەف و کەرامەتتتی ستتنوورەکانی ئێتتران بتتۆ هەمیشتتە لە خوراستتان 

دەژیتن لە  ێنیشتەجێ بوون و لە زێتد و وار و کلتتووری هەزار ستاڵەی خۆیتان دابتاان و ئەو شتوێنەی کە کتوردی خوراستانی لت
 سەرساوەدا بە کوردخانە ناسراوە.هەندە 

 
 کوردخانە دەکەوێتە کوێی خوراسانەوە؟

 
 خوراسان ناوسەیەکی گەورە و پانوبەرینە. نزیکەی هەموو سنوری ڕۆژهەاڵتی ئێران دەگرێتەوە، واتە لەالی ڕۆژهەاڵت، لە 
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وری پاکستتان درێتژ دەبێتتەوە. لە سنووری تورکمەنستان لە باکورەوە، بە درێژایی سنووری ئەفسانستان دادەکشێت، تا بۆ ستنو
 ڕۆژئاواش، بیابانی گەورە و لاتولای  لووتد، لە هەرێمەکانی دیکەی ناوەڕاستی ئێرانی دادەباێت. هەرێمەکە کراوەتە سێ 

 ئوستان: باکوری خوراسان، خوراسانی رەزەوی و خوراسانی باشوور.
 

استتان، لە سەنتتد شتتار و شتتارۆسکەیەر و دێهتتاتی تتتایبەت کوردەکتتان بە زۆری لەوپەڕی بتتاکوور، لە پارێزگتتای بتتاکووری خور
 میلیۆن کەد دەخەمڵێنن. ٢بەخۆیان دەژین. کوردەکان بۆخۆیان ژمارەی خۆیان بە پتر لە 

 
 کوردخانە

 
بنەمتتاڵەی بنتتووکتر پێکهتتاتوون و ئەوان بە ختتار و واڵتتتی خۆیتتان دەڵتتێن  ١٢٢هتتۆزی گەورە و  ٢٢کتتوردانی ئەو دەرەرە، لە 

، شەست و سوار هەزار و سەت و ستو و ستوار ٦٤٫١٤٤وبەری گشتیی خاکی کوردان، یان کوردخانە، بریتیە لە  کوردخانەد. ڕو
کیلۆمەتری سوارگۆشە. بۆ ئەوەی لە گەورەیی و پتان و پتۆڕی ئەو ختاکە بگەیتن بتا لەگەی ڕووبەری سەنتد واڵتێکتی ناستراوی 

 ٦٠٠هەزار و  ١٤ارگۆشتتەیە. ڕووبەری تەیمتتووری ڕۆژهەاڵت هەزار کیلتتۆمەتری سو ١١دنیتتا، بەراوردی بکەیتتن. ڕووبەری لەتەر 
 هەزار کیلۆمەتری سوارگۆشە. ٢٠کیلۆمەتری سوارگۆشەیە. هەروەر سلۆرێنیا 

 
 ٨٠٠هەزار و  ٢٩هەزار کیلتتتتۆمەتری سوارگۆشتتتتە. ئەرمەنستتتتتان  ٢٩هەزار کیلتتتتۆمەتری سوارگۆشتتتتە. ئەلبانیتتتتا  ٢١ئیستتتترائیو 

هەزار  ٣٦هەزار کیلتۆمەتری سوارگۆشتە. تتایوان  ٣٤ر کیلۆمەتری سوارگۆشە. مۆلداریا هەزا ٣١کیلۆمەتری سوارگۆشە. بەلجیکا 
هەزار  ٤٣هەزار کیلۆمەتری سوارگۆشە. دانیمتارر  ٤٢هەزار کیلۆمەتری سوارگۆشە. هۆڵەندا  ٤١کیلۆمەتری سوارگۆشە. سویسرا 

وێتتتت، هەمتتتوو ئەو دەوڵەتە ناستتتراوانەی هەزار کیلتتتۆمەتری سوارگۆشتتتە. وەر دەردەکە ٥٧کیلتتتۆمەتری سوارگۆشتتتە. کورواتیتتتا 
 سەرەوە، هەروەر زۆری دیکەش، بە ڕووبەر لە کوردخانە بنووکترن.

 
جگە لە کوردخانە، ژمارەیەکی زۆر کتوردی نتاوسەکە، بتۆ ئتی  و کتار، یتان هۆکتاری دیتکە لە دەرەوەی کوردختانە و لە شتارە 

. هەنتتدێک ستتەرساوە تەنیتتا ژمتتارەی کتتوردانی دانیشتتتووی گەورەکتتانی خوراستتان دەژیتتن. وەر مەشتتهەد، نیشتتابوور و ستتەبزەوار
هەزار کەد دەخەمڵێنن. دیتارە زۆری دیت ، بەهتۆی خوێنتدن و کتارەوە پەڕیتوەی شتارەکانی دیتکە ئێتران،  ٤٠٠ مەشهەدد، بە 

 وەکوو تاران بوون.
 

 ڕووباری تێدایە. ئاست و  ئەگەر پێناسەی تۆپۆگرافیای کوردخانە بکەین، ئەوا دەڵێین ناوسەیەکی شاخاویی بە پیتە. دوو
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ڕێژەی باران بارین، لە ناوسەکە بەرزە. کشتوکای بە ڕێژەیەکی بەرز دەکرێتت. لە هەردوو ناوسەکتانی لووستان و ڕاز، نەوت 
 و گاز بە باێکی کەم دۆزراونەتەوە.

 
. ئەوان دابونەریتت و کوردانی خوراسان، هەروەر کوردانی ناو کوردستان، خاوەنی ستامانێکی گەورە و دەوڵەمەنتدی فۆلکلتۆرین

فۆلکلۆری خۆیان، بە شێوەی جۆراوجۆر و، نەوە دوای نەوە، تا ئەماۆ پاراستووە. تتا ستەرەتای ستەدەی بیستتەمی ، کتوردانی 
ناوسەکە بەگشتی خەریکی کشتوکای و ئاژەڵداری،  شوانکارەیید بوون. ئێستە لەوێ  وەر هەر شوێنێکی دیکە کار و پیشەی 

ە. لە شارەکانیشیاندا بەتایبەت لووسان و شتیروانە، هەروەهتا بجنتورد، ئەستەەرایین و تتا ڕادەیەر جۆراوجۆر سەریانهەڵداو
شتتارەکانی دیکتت ، کتتار و پیشتتەی بتتاوی شتتاری و فەرمتتانبەری لە دەزگاکتتانی دەوڵەت، شانبەشتتانی دووکانتتداری و بازرگتتانی، 

لووستان، بجنتوورد، ئەستەەراین، سنتاران، فتارووج، باوە. گەورەترین شارەکانی ناوسە کوردنشینەکانی خوراسان بتریتین لە: 
باجگیران، دەرەگەز، کەالت، الیین، مانە و سملقان، راز و رادکان، کە زۆریتنە یتان نزیتک بە زۆریتنەی گونتد و الدێییەکتانی 

 سەر بەو شارانەش هاوواڵتییانی کوردن کە زۆربەیان سەرلاڵی ئاژەڵداری و کشتوکاڵن.
 

لە ستەدی کتوردانی ئەوە، هێشتتا الدە نشتینن و، کتاری ئاژەڵتداری و جوتیتاری دەکەن.  %٦٠ە بە گوێرەی هەندێک ستەرساو
یتان، هێشتتا بە ژیتانی کتۆسەری، یتان ڕەوەنتدی دەژیتن و %٥لە سەدی دانیشتوانی ، لە شارەکان نیشتەجێن. هەروەر  %٣٥

ڵداری، یان ڕەوەندی و کوێستتان و گەرمتێن کوێستان و گەرمیان دەکەن. ئەم شێوە ژیانە سەرەتاییەی کوردان، لە الدە و ئاژە
کتتردن، هۆکتتاری ستتەرەکیی پاراستتتنی زمتتان و دابتتونەریتی دیتتکە وەر جلتتوبەرگ و ختتواردن و ئتتاواز و گتتۆرانی و داستتتان و 

 الوکەکانیان بووە.
 

دەڕێتتژتە  ەوە ستتەرساوە دەگتترن و”هەزار مەستتجد“ە کەلە کوێستتتانەکانی "ئەتتترەر"گرنگتتترین رووبتتار لەو نتتاوسەیە، رووبتتاری 
زەریتتای خەزەرەوە. گەورە و بەرزتتترین کێتتو و شتتاخەکانی نتتاوسە کوردنشتتینەکانی خوراستتان بتتریتین لە: هەزار مەستتجد لە 
رۆژهەاڵت، بینالوود لە باشووری رۆژهەاڵت، شاجیهان لە باشوور، ئااڵداغ لە ڕۆژاوا و کێوی گولیو لە باکوور کە هاوستنووری 

 واڵتی تورکەمەنستانە.
 

ستتاڵە لە نیشتتتمان، زمتتان و  ٤٠٠بە شتتێوەزاری کورمتتانجیی ستتەروو دەئتتاخوێن و بەو پێتتیەی کە متتاوەی زیتتاتر لە هەموویتتان 
کولتتووری دایکیتی خۆیتتان دوور ختراونەتەوە، هەروەهتتا سەنتد هتۆیەکی دیتتکەی وەر هەاڵواردنتی زمتتانی، فەرهەنگتی ئتتابووری 

 خراون. بەتەواوەتی لەالیەن دەسەاڵتە یەر لەدوای یەکەکانەوە پەراوێز
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وەگەڕ نەخستنی دەسمایەی حکوومەتی لەو ناوسانەی کە کوردی تێدا دەژی، پشتگوە خستنی بەرپرسانی حکوومەتی بوونەتە 
هۆی ئەوەی کە گەشە و بووژانەوەی ئەو ناوسانە بگاتە کەمترین ئاستتی ختۆی، لە بەرانتبەردا دێتوەزمەی هەژاری، تووشتبوون 

ر و دیاردە کۆمەاڵیەتییەکان بای بەسەر ئەو ناوستانەدا بکێشتێ. هەرسەنتد ئەو گرفتت بە مادە هۆشبەرەکان و بێکاری و خەسا
و دیاردانە لە ناوسەکانی دیکەی ئێرانی  بەدی دەکرێن، بەاڵم سیاسەتی دوژمنکارانە لە هەندە ناوسە بە ئەنقەست رەستاو 

 دەکرێت.
 

نیی گوتتتاری نەتەوەیتتی و بتتووژانەوەی فەرهەنگتتی متتاوەی نزیتتک بە دوو دەیەیە کتتوردانی خوراستتان لەژێتتر کتتاریگەری و هێژمتتۆ
نەتەوەی کتتورد بەگشتتتی و بەتتتایبەتی گەشتتە و بتتووژانەوەی کولتتتووری لە رۆژهەاڵتتتی کوردستتتان دەستتتیان داوەتە بتتزاوت و 
راستتانێک و لەستتەر بنەمتتا و ریشتتەی ئەدەبیتتات و زمتتان و کولتتتووری دێرینتتی نەتەوەیتتی بەدوای ناستتنامەی خۆیتتانەوەن. ئەم 

ەوە فەرهەنگیتتیە لەئاستتتی میتتدیا کوردییەکانتتدا بە زەلتتی دەبنینتترە، بتتۆیە کەوتتتوونەتە ژێتتر ستتاودێری و کتتۆنترۆڵی جتتوواڵن
توندی دامودەزگا ئەمنی و سەربازییەکانی حکوومەت و ساالکانی فەرهەنگتی، مەدەنتی و سیاستی و هتونەریی کتوردی خوراستان 

ستاالکوانی فەرهەنگتی، مەدەنتی، نووستەر، شتاایر، هونەرمەنتد و  دەگیرێن و لەژێر زەخت و گوشار دان و هەتا ئێستە دەیتان
 خوێندکاری کوردی خوراسان دەستبەسەر و راپێنی زیندان و ناوەندە ئەمنییەکان کراون.

 
ناوەنتتدەکانی فێرکتتاریی زمتتانی کتتوردی، رێکوتتراو و دامەزراوەی سیاستتی و مەدەنیتتی کتتورد و تەنتتانەت غەیتترە کتتوردی  لەو 

لەدەغەن و لەگەی ئەو کەستتانەی هەوڵتتی رێکوستتتنی فەرهەنگتتی و کتتۆمەاڵیەتی و سیاستتی بتتدەن، بە  ناوستتانە بەتەواوەتتتی
 توندی هەڵسوکەوت دەکرێت.

 
گرتنەبەری ئەم سیاسەتانە لەڕاستای ئاسمی،سیۆنی کولتووری و زمانیتدا دەکترێن هەتتا زیتاتر لە رەگ و ریشتە و ناستنامەی 

 نی بااڵدەستدا بتوێنەوە.خۆیان دوور کەونەوە و لەناو کولتوور و زما
 

ستای لەالیەن حکتوومەتە  ٤٠٠ئەوەی گرنگە و دەبێ جەختی لەسەر بکرێتەوە، ستەرەڕای ئەو زەختت و گوشتارانەی بە درێژایتی 
جۆراوجۆرەکتتانەوە لەبتتاری کولتتتووری و سیاستتییەوە لەستتەریان بتتووە، بەاڵم پێتتداگرییان لەستتەر پاراستتتنی زمتتان و ئەدە  و 

 ەسەنی خۆیان کردووە.کولتووری خۆماڵی و ر
 

فۆلکلتتۆر و زمتتان و ئەدەبتتی زارەکتتی، پاراستتتنی دابونەریتتت و کولتتتوورە رەستتەن و دێرینەکتتان یەر لەو بتتوارانەیە بە نهێنتتی و 
 شاراوەیی کاریان لەسەر کردووە و بە گیان و دی پاراستوویانە.
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ژانەوەی فەرهەنگتتی و زمتتانی لە شتتارەکانی لە متتاوەی دوو دەیەی رابتتردوودا شتتان بەشتتانی رەوت و جمشتتتی رۆشتتنبیری و بتتوو
 رۆژهەاڵتی کوردستان، لەوێ  جموجۆی و بووژانەوەی فەرهەنگی لە ئاستێکی بەریندا دەستی پێکرد.

 
بە سوونی رێژەی زۆری خوێندکارانی کوردی ئەو ناوسانە بۆ زانکۆکانی مەشهەد و تاران و ئاشنابوونیان لەگەی خوێنتدکارانی 

ی پەیوەندیی لە نێوان نووسەر، رۆشنبیر و نوخبەکاندا ئیتر گوتاری نەتەوەیی و دۆزیتنەوەی ناستنامە دیکەی کورد و دامەزران
 لەالیان بووەتە بابەتی سەرەکی و ئەم پرسە لەناو زۆربەی توێژەکانی کوردانی خوراساندا رووی لە گەشەکردن کرد.

 
ی کوردستتان دوورن، بەاڵم زەختت و گوشتار و دووری ئەگەرسی کوردەکانی خوراسان بە سنوور و جوغرافیا لە سەلتی پرستەکان

نەیتوانیتتوە ناستتنامەی کوردایەتییتتان لتتێ زەوت بکتتات و هەردەم بیتتر و خەیاڵیتتان لەالی زێتتد و نیشتتتمانی دایکیتتی خۆیتتان 
 کوردستان.

 
نووستەرانی  ناکرە باسی مێژوو، زمان و ئەدە  و فەرهەنگی کوردانی خوراستان بکەیتن و باستی رۆی و کتاریگەریی رۆشتنبیر و

یە "کەلیمتوڵ، تەوەحتودی"دڵسۆز و خۆنەویستی کتوردی ئەو نتاوسەیە نەکەیتن. یەر لەو نووستەر و مێژوونوستە پشتوودرێژانە 
کەلە بووژانەوەی زمان و ئەدە  و پێگەیاندنی الوان و خوێندکاران و هاندانی ساالکانی فەرهەنگی و بەگشتتی زینتدووکردنی 

 اساندا رۆڵی کارا و پێشەنگی گێااوە.ناسنامەی نەتەوەیی کوردانی خور
 

لەباری مۆسیقا رەسەنەوە کوردەکانی خوراسان خاوەنی پاشتوانێکی دەوڵەمەنتدن و لەم بتارەوە سەنتدین گتۆرانیبێژ و ژەنیتاری 
 ناسراوترینیانە. "کوات"میللیی و نوێووازییان هەیە و ئێستە سەند گرووپێک لەو ناوسەیە سەرلاڵی کارن کە گرووپی 

 
 ا ئاماژە بەناوی هەندێ لە ئوستوورەکانی بواری شیعر، مێژوو، ئەدەب و هونەری کوردەکانی خوراسان دەکەین.لێرەد

 
لە سەردەمی ئەفشاریە و زەنتدییەکان: کەستێکی وەر میتزا حەبیبتوڵ، مستتەوفی شتاایری حیماستیی ناستروی کتوردە و دیتوانی 

شتاایر و هونەرمەنتدی میللتی  "جەاتەەر لتولی زەنگلتی"سێکی وەر بەرهەمی ئەوە. لە دەوری لاجارییەکان کە "مەحموود نامە"
بتتواری مەلتتام و ئوستتتوورەیی کوردەکتتانی خوراستتان ستتەرهەڵدەدات کە بە هتتۆنراوە و میللتتی، حیماستتی و ئوستتتوورەییەکانی بە 

وەمتتتتی زاراوەی کورمتتتتانجیی ستتتتەروو مێتتتتژووی رووداو و کارەستتتتاتەکانی نتتتتاوسەکە و ئێتتتترای تۆمتتتتار کتتتتردووە. لە دەورەی دو
حتتاج متتحەمەد "ناستتراو بە  بێنتتارەد و  "اەلتتی رازی"و مەال  "مەال ئیستتماایو بوغتتانلوو"لاجارییەکانتتدا دەتتتوانین ئامتتاژە بە 

ستتەرهەڵدەدات کە ستتەرۆکی ئێلتتی  "ستتەردار ایتتوەز ختتان"بکەیتتن. لە دەرەی ستتێیەمی لاجارییەکانتتدا کەستتێکی وەر  "بوغتتانلوو
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ئاهەنتب "ن بووە و لە بواری ئەدە  و شییریشدا دەستتی بتاالی هەبتووە. هەروەهتا جەاللی بووە و کەسێکی شۆڕشگێر و لارەما
 ."ئاهەنب خوداوەردی سەردار"، "حەجۆ خان

 
رەو پەیتدا بتوون کەل بتورای ئەدە  هحەیدەر رشوانلوو، هەیبەتوڵ، ناتقی، اەلی مێ"لە سەردەمی پالەویدا کەسانێکی وەر: 
 و شیر و زمانی کوردیدا ساالر بوون.

 
دەمی کۆمتتاری ئیستت،می: کەلیمتتوڵاڵ تەوەحتتودی  کانیمتتاید نووستتەر، مێژوونتتود کە بە ختتۆی و ماڵبتتات و کەستتوکارییەوە ستتەر

هەموو ژیانیان لەپێناو بووژانەوەی فەرهەنب و مێژوو و هونەری کوردانی خوراستاندا تەرختان کتردووە و لەم بتارەوە جیتا لە 
سەنتتدین پەرتتتووکی دیتتکەی لە بتتواری جیاجیتتادا ستتاپ و بتتاڵو  "ستتانحەرەکەتتتی مێژوویتتی کتتورد بتتۆ خورا"بەرگیتتی  ٦کتێبتتی 

ستمایو حوستێن،ور، حەستەن رەوشتەن، "کتردووەتەوە. لەنتاو نەوەی ئێستاشتدا دەتتوانین ئامتاژە بە نتاوی ئەم کەستانە بکەیتن: 
اەلتتی جەالیتتر، جەواد رەزایتتی، حەمیتتد حوستتێن اەلتتی پتتور، مەحمتتوود فەرخونتتدە، اەلتتی رەحمەتتتی، حەمیتتد نەجەفتتزادە، 
ئیبراهیم شمشێریان، کیان ەەبتانی، غتواڵماەزا متحەمەدی، حوستێن لیاستی ئابتادی، کەریتم ئەکتبەرزادە، فەرامەرز رۆستتەمی، 

زا موستەلاەزایی، متتحەمەد بەراتیتان، غواڵمحستێن اەباستتزادە، و ختاتوون لەیتتالی، ستتەاادەتزادە، بەرات ستەاادەتزادە، رە
 هتد. و...لادری فەرخوندە

 
 ٢٠٢٢ ی ئەپریلی١٣ڕێکەوتی:  –سەرساوە: ماڵ،ەڕی ڕێکوراوی کوردانی خوراسان 
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 کورتەباسێک لەسەر كوردانی خوراسان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 خالید هەركی

  
ورد لەدێرزەمتتتانەوە بەسەنتتتدین ئەگەر لەڕووی ختتتار و هتتتاوواڵتیبوونەوە ژێردەستتتت و پارسەپتتتارسە بتتتووە ، بەم هتتتۆیەوە کتتت

پەراگەندەی دەوروبەرو هەندێکجاری  وەکو دورخستنەوە بۆ دوورە واڵت دورخراونەتەوە، بەشێک یتا ژمتارەیەر لەو کتوردانەی 
کتتوردانی خوراستتانن، لێتترەو لەوە دەبیستتتین کە هاوخوێنەکانمتتان لە  بەر ئەم پتتی،نە گتتاڵوانەی دوژمنتتی داگیتترکەر کەوتتتون

 مێتتژووی لەستتەر باستتێک کتتورتە لێتترە خوراستتان بە دابتتااوی و دوور لە ختتار و هاوزمانەکانیتتان دەژیتتن، بتتۆیە متتن دەمەوە
 .بوەمەڕوو  کۆسکردنیان

 
 ئێتران رۆژهەاڵتتی ستنورەکانی نیتوەی ێترانئ لەڕۆژهەالتتی بەریتنە و پان هەرێمێکی خوراسان ن ئێرا کوێی کەوتۆتە خوراسان

 دەگتتاتە تتتا ختتوارەوە، دادەکشتتێتە ئەفسانستتتان ستتنوری بەدرێژایتتی تورکمەنستتتانە، بتتاکوریەوە و رۆژهەالت لە دەگتترێتەوە،
بتاکوری خوراستتان، ە ستتێ پارێزگتا  ئوستتتاند: کتراوەت هەرێتتمەکە دێتت،د لتتوت  بیابتانی لەڕۆژئتتاواش،. پاکستتان ستنورەکانی
 ، خوراسانی گوڵستان.ەزەویخوراسانی ر

 
 ك لهیه رژێمه فشاری و داباان و دوری وێاای ژین كههاوواڵتیانی كورد دهكی زۆر لهیهكوردستان ژمارهی دوور لهرێمهو ههله

https://www.rojikurd.net/xorasan/wp-content/uploads/sites/35/2022/04/xurasan-copy.jpg
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 و یەتیکتۆمەاڵ  لتتور و دابتونەریتی کتوردانەیلەكته هەندێک و بدەن خۆیان بەمانەوەی درێژە كانی ئێران توانیویانهكهدوا یه
ستتاندنی شتتۆڕش دژی ستتتەم و ن، وێتتاای ستتەرهەڵدان و هەڵگیربكتته وهكوردبوونیانتتهبتته شتتانازی و ب،تتارێزن خۆیتتان هتتونەری
رامتهمته بتۆ و کەن بێتدەنب م كوردانتهئته انیویتانەتو زەبەالحیتانەوە هێزی و رانهۆی دڕندەیی داگیركهلێ موابن به زۆرداری،

 .بدوێن پێی یا ب،ارێزن بەپاراوی دایك زمانی و بژین ئازادانە یانتوانیوهنه ەو هۆیەوەكار بێنن، بكانیان بهگاڵوه 
 

ونکە ئەوان ملم،نتێ س دەزانن كهرێمهنی خاك و ههخاوهكوردانی خوراسان کە بە ناوسەکەی خۆیان دەڵێن کوردخانە خۆیان به
 رانی ئۆزبەر و تورکمان و ئازەریان پاراستوە.و بەرگری زۆریان لەسەر ئەو ناوسانە کردووەو لەدەست داگیرکە

 
 ملم،نتێ ئەوان سونکە دەزانن كهرێمهنی خاك و ههخاوهكوردانی خوراسان کە بە ناوسەکەی خۆیان دەڵێن کوردخانە خۆیان به

 .پاراستوە ئازەریان و تورکمان و ئۆزبەر داگیرکەرانی لەدەست کردووەو ناوسانە ئەو لەسەر زۆریان بەرگری و
  

 کۆچی ئەو کوردانە

 
وی و اوسمانی خاکی کوردان بۆتە مەیدانی ملم،نێکانی مەزهەبتی و ئەتەنتی و فراوانوتوازی فهتی سهمی ئیم،راتۆریهردهسهله

 كوردستتان ختاكی بتوو كته ١٥١٤ڕی ساڵدێرانی ستاڵی ، دوایینیان شهەتە سەندین شەڕ و جەنب رووی داوەئەو دوو ئیم،راتۆری
 ن.كهس،ێنن و وردتریشی دهینهده باشتر رانی دیكهن و دواتری  داگیركهكهشی دهدابه خۆیاندا نێوان كی لهكجارهیه بۆ
 

وی بتتوو کە متتاوەی فتتهمتتی ستتهكتتهباستتی یتتهكتتان حتتوکماانی شتتا اتتهویتتهفتتهدوای تەواوبتتوونی شتتەڕی ساڵتتدێران لەستتەردەمی ستته
تتی لتهتایبتهكانی رۆژهەاڵتی کوردستان بتهناوسه زار كورد لهد ههسهتر لهی زیاژماره دەبێ، د١٦٢٩ - ١٥٨٨حوکماانیی لە  

ی خوراستانە بە زۆرەملتێ دەگتوازرێنەوە، ئەم گواستتنەوە بە م ناوستهئته بتۆ وه-ی ورمتێریاستهده رانی نزیتك بتهرێمی باختههه
كانیتان ك و ئازەر و تورکمانەکان تا ستنورهنی ئۆزبهكاهێرشه له اڵتی ئێران بووهكانی باكوری رۆژههسنوره پاراستنی پاساوی

اەتتهسولتتو، زهرهلە نمتتوونەی  لتته پێکتتدێن کتتوردی خێڵتتی لەسەنتتدین بتتۆ ب،تتاێزە، ئەوانەش کە بەر ئەو راگواستتتنەوە دەکەون
 .رانلو، شادلود

 
ریمتول، ،كته فراستیاپ شتیكوفته ئته ینمونته ر لهندین نووسهسه خوراسان بۆ گواستنەوەیان هۆکاری و گوزەران و ژیان  رسهله

 .یهیان ههوهرد باد و لێكۆڵینهال اومهتوحودی و سالح مه
 

 فهتی سهئیم،راتۆریهرگریکار لهناوی هێڵی بهبه م كوردانهمریكی ئهدانیشگایەکی ئهندزو لهلەوانە ئیسماایو حوسێنێ بامه
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 كان و ئازەر.ر و توركمانهكانی ئۆزبههێرشه دژی له وهستانهانراون بۆ وهكو وەلصان یا هێلی سور دوه با، كهوی ناوده
 

 :ڵێر دهال اومهمه سالح نوسەر  و كوردانەشی ئهژماره پرسی بۆ
 
 تتاوا وهئێرانته رۆژئتاوای زار كتورد لتههته ١٥٠ی وی نزیكهفهباسی سهمی شا اهردهسهڕی ساڵدێران و لهكانی دوای شهساڵهله

زی كتتوردی كتتهگتتهرش و باڵوكردنتتی رهپتته وه وەکتتو پتتی،ن و نەخشتتەیتتتهگواستتتراونه خوراستتان بتتۆ وهاڵتتتی كوردستتتانهرۆژهتته
وهتتهر ئاسایشتی نتهسته بۆ شهڕهههكبوونیان بهیه  بووهكبوونی كوردان ههیه وكاتی  ترسیان لهوی ئهفهكانی سهتۆرهئیم،را 

اڵتتی ئێتران واتتا یتان بتۆ ستنوری بتاكوری رۆژهتهم كوردانتهكتان ئتهی پاراستتنی ستنورهردهژێتر پتهاڵم لتهه، بتیی خۆیان زانیوه
. هەم پاراستتنی ستنورەکانیان هەم راگواستتنەوەیان لەزێتدی بتا  و وان دوو ئامتانجی پێكتاوهئته بتۆ كته وهخوراسان گواستۆته

 ئتازاو بەرەنگاریتدا و لەشتەڕ کوردەکتان کە کتراوەتەوە بتاڵو وا لەوالشتەوە باپیرانیان و لە شوێن ئەوان ئازەرەکانیان دانتاوە،
هێرشتتبەرانی ستتەر ختتاکی ئێتتران بگتترن، ستتونکە ئەوان توانتتای  لەهێرشتتەکانی ستتنب دەتتتوانن ئەوان هەر بتتۆیە ساونەترستتن

 .دراوسێکان بەرگریکردنیان لەخاکی ئێران هەیە لەدژی هێرشەکانی
 

وهم رووهبتتێ لتتههتته بوونیتتان خوراستتان لتته كتته وهنتتهكتتهی دوو ملیتتۆن كتتورد پشتااستتت دهژمتتارهر و مێژوونوستتان ی نووستتهزۆربتته
ی ڵتێ تتا ئێستتا ژمتارهڵكتی خوراستان، دهنتی كرمتانجیی بتۆ ختهنتدهری لتهزرێنتهد هاودامتهفراستیاپ شتیكوفتهئته  مێژوونوود 

 و نووستراون ئێرانتی به ی كراوهوهئه كراوهن نهرمیی بێ،یهكی فهرژمێرییهسه سونكه زانراوهنه  کوردانی خوراسان بەتەواوەتی
متوو ههبه د ساڵهپێنج سهی زیاتر لهماوه كه وهنهبكه زیندو یا وهی خۆیان ببوژێننهشیان پێنادرە ناسنامه، دواتر رێگهدبه

دهزمتانی دایتك هتیب رێكوراوێكتی متهبه كیان نییهخوێندنگایه تا تا ئێستا تالهوه. ئهوهوسێندرێنهسهركوت و دهك سهیهشێوه
 .وان ئەوەی رێگەپێدراو بێپێدراو نین بۆ ئهندین ساالكیی تر رێگهو سهمانهتیان ناكات، ئهرایهنی و حكومی نوێنه

 
تتتوانن ناوسەکتتانیسە نوێکەیتتان دهكتتی زۆر لە نتتاورگرییتتهبتته و ملم،نتتێ دوای وهگواستتترێنهده و شتتوێنانهئتته بتتۆ كتتان كتتهكتتورده

 .خۆیان رکێەی ژێر نهتی بوهواوهتهرامین و كاشان و ئیراك بهوه و سمنان و شاهرود 
 
بته ینتهكوردانی خوراسان بوتهكی دروست لهیهرژمێری ناتوانرە ژمارهرمیی باوەڕپێکراوی سهكی فهیهرساوهبوونی سههۆی نهبه
یە و ژمتارهله ،ی كوردان دوو ملیۆن کەد بنبێ ژمارهكان ئێستا دهرمییهنافه ی نووسین و سەرساوەزۆربه پێیاڵم بهست، بهرده
 %٣٥ی رێتژهنتی گونتدی خۆیتانن، بتهختاوه وانتهریكتن، ئتهخته وهكتاری كشتتوكاڵییهكتانن و بتهجێتی گونتدهنیشتته %٦٠ی رێتژه

 ڕو مااڵت ن مهخاوه %٥ ی تر كهكهریكن ، رێژهخه وهسازی و بازرگانییهو پیشهری رمانبهكاری فهكرە بڵێین بهشارنشینن ده
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یەو شتتییە مەزهەبتتن، بەاڵم ئەم شتتییە -ڵتتداری دەبتتن. شتتێوەزارەکیی هەمووشتتیان شتتێوەزارەکیی کرمتتانجیی ژوورو كتتاری ئتتاژه
وە هەموویتان ستوننە مەزهەبتن، دەکترە مەزهەبیە دەبێتە جێتی پرستیار ستونکە ئەو نتاوسەی ئەو کوردانەیتان لتێ راگواستتۆتە

 دوای راگواستنەوەیان بەزۆر مەزهەبی شییەیان بەسەردا سەپاندبێ.
 

و گوڵستتان. ئەمتانی   ویتی خوراستانزهكانیان، شارۆسکەو دێهاتەکانیان لەو سێ شوێنەن: باكوری خوراسان و رهشارو دێهاته
ش، كتهغتان، بجلتور، فتارهز، الین، جوید، متانێ، ستمنهرگهوانێ، دهران، سناران، ئاشسەهلوسان، شیروان، وه  ؛بریتین لە

 الت، الیت،بوژنۆرد، لۆسان، ئێسەەرایێن، مانە، سملقان، فارووج، ئاشوانە، شۆلان، سناران، دەرەگەزد.
 

زوڵتم و  کوردەکان لەبەرانبەر ئەو سەوستاندنەوەیەی لەستەریان بتووە دەستەوەستتان نەوەستتاون هەمیشتە نتاوە نتاوە بە رووی
 هێزەکانیتتتان نتتتابەرانبەری بەهتتتۆی هەمتتتووی بەاڵم ستتتتەمی دەستتتەاڵتی ستتتەفەویەکاندا راپەڕیتتتون و شۆڕشتتتیان بەرپتتتاکردووە،

 .تێکدەشکێن شۆڕشەکانیان
 

، لە دژی ئەو بایتتارە شتتارێکی کتتوردیە بەستتۆریەتی دەفرۆشتتنبە ێتتی پەیماننتتامەی ئاختتال کە شتتاری فیتترۆزە  ١٨٨١لەستتاڵی 
 دەست بەشەڕی پارتیزانی دەکات. ١٨٩٠اڵی سەردار ئەیوازخان لەس

 
کنتتی کتتورد بە تورکمانەکتتان لە بەرانتتبەر بتتاج لێتتوەرگرتن بەهتتۆیەوە شتتەپۆلی نتتاڕەزایی  ٣٠٠دوای فرۆشتتتنی ١٩٠٥لەستتاڵی 

 سەرهەڵدەدا، فەرماندەی کوردەکان  جەجۆخاند شۆڕش بەرپادەکاو شارەکانی شیروان و بەشێک لەلۆسان کۆنترۆل دەکات.
 

 شۆڕشتتتتی ١٩٢٧ تتتتتا ١٩٢١  ، ختتتتدۆ و ستتتتەردار دژی ستتتتتەم و زوڵمتتتتی دەستتتتەاڵت رادەپەڕن، هەروەهتتتتا لە١٩١٧لەستتتتااڵنی 
 دەتتوانێ دوژمن خۆیاندا ێو لە یەکگرتوویی و یەکایزی نەبوونی بەهۆی شۆڕشانە ئەو هەموو بەاڵم سەرهەڵدەدا فەرەجۆالخان
 .بەرە لەناویان و زاڵبێ بەسەریاندا

 
و لته میشتههته ر كتوردانی خوراستان،ستهبوونته لتهكان سوکتر نتهوهوساندنهناوسوو فشارو سهزاشای لههمی رردهسهله ندهرسههه

ك بتێ ستێ و دوو رو توركمتان و ئۆزبتهت ئازهتایبهبه كی تر رووی بدابایهیهوهتهر نهنێوان كورد و ههله ناكۆكی كه یهناوسه
رفتهده وانهله ڵكانێكی زۆر كهخه وهو هۆیهكرد، بهركوت دهكردو كوردیان سهانی ناكورد دهكوهتهنهزاشا پشتگیری لهرژێمی ره

 ئەمریکتا، رۆژئتاواو لەواڵتتانی کتۆسبەر بتوونەتە کردووەو واڵت لەدەرەوەی روویان  بووبێ خسابێ و ساویان كراوهتیان بۆ ره
 یه ر یولیوانی شادلود كهیدهی اێلی شادلو  حهرماندهر فهسه وهڕێنهگهده ی شادلو كهوادهخانه كی زۆر لهیهژماره وانهله
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 .بوونە ئەمریکا واڵتانی ئاوارەی راگوێزراوه و خێڵهرانی ئهتی و سەرۆر و رابهسایهكه له كێک بووه
 
وان لتهئته ن دیتارهكتهن دهان بێ،یتهكتانی نێتوان فتارد و تتورك خۆیتڕهشتهم كوردانی خوراستان لتهههردهی حهدهسااڵنی سهله
كارهێندراون و بوونتهبه میشههه كه كردووه م و زوڵمهو ستهستیان به، ههر خستووهلوربانیدان پشكی شێریان بهله رابردوو 
ختوازراوی نتامۆ نته كتییتهستتهجته ردووكیتان كوردیتان بتههته هاتوی فارد و تورك، كهبننهله ملم،نێكانی لوربانیی لۆسی ته

ڵستانی شتەڕو ملم،نێکانیتان، لته بته كردوویانته و كاریانهێناونبۆ لەناوبردنیان کردووە یا به کاریان یا هەمیشە بۆیه بینیوه،
ی نزیكته مدهتهردهی حهدهوکات  سهن و نابنە تەرەفگیری فارسەکان لهكانیاندا ناكهڕهشهشداری لهی كەبهوهی ئهوهكاردانهله
پته دووبتاره م شێوهاڵتی خوراسان بهرۆژهه بۆ وهگوازنهزێدی خۆیان رایاندهله دووباره وهوادهخانه سێكیان بهزار كهنجا ههپه
 ن.كهتریان دهوازهرته
 

 ٢٠٢٢ ی ئەپریلی١٣ڕێکەوتی:  –سەرساوە: ماڵ،ەڕی ڕێکوراوی کوردانی خوراسان 
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 اڵتی کوردستان کانی ڕۆژهه کورده  شێکن له کوردانی خوراسان بهریاری:  نده ئارێز ئه
 
 
 
 
 
 
 

 سازدانی؛ جەمال نەجاری
 

 فەرەنسا

 
میلیتتۆن دەبتتن و لە نتتاوسەی بتتاکووری رۆژئتتاوای ئەم ە و لە ستتوار  12کوردەکتتان لە ئێتتران  رۆژهەاڵتتتی کوردستتتاند نتتزیکەی 

بەن، کەسی تەنیا یەر پاریزگا بە ناوەندی سنە نتاوی کوردستتانی پاریزگای کرماشان و ئی،م و سنە و ورمێ ژیان بەسەر دە
لەسەرە، بەاڵم لەگە ئەوەشدا بەشێکی دیکە لە کوردەکان لە ئێران لە باکووری خوراسان ژیان دەکەن کە کەمتر باستیان لێتوە 

وون لەو نتتاوسەیە و کتتراوە و ئاوڕیتتان لێتتدراوەتەوە و هتتیب کاتێتتک حکتتوومەتی ئێتتران وەر نەتەوەی کتتورد باستتی لێتتوە نەکتترد
 بەردەوام کەوتوونەتە پەراوێز و زوڵمی زۆریان لێکراوە.

 
 نووستەر لەگەی تتایبەتی دیمتانەیەکی زانی باشی بە "گۆراری" سەبارەت بە ژیان و بارودۆخی تایبەتی کوردەکان لە خوراسان

 .بکات خوراسان یکوردەکان رەوشی بۆ هەڵسەنگاندنێک و بدات ئەنجام "ریاری نده ئه ئارێز" لێکۆڵەر و
 

زار  د هته ی دوو ملیتون و پێتنج سته تیان نزیکته شیمه حه  کانی خوراسان که پێی وایە کورده"ئارێز ئەندەریاری"نووسەر و لێکۆلەر 
متافی   وه ڕووی حقولیته  لته  کتران؛ ئێستتاکه  رێمانته و هه ملی ڕاگتوێزی ئته زۆره  ڵدان و شۆڕش به رهه ترسی سه  بێت، له د ده که
 تتا خوراستان کوردەکتانی و خراود ناویان دەبات و پێتی وایە کوردانی دوورهو بە    یه خۆیان هه ربه تێکی سه وڵه زراندنی ده دامه
 کاری بۆ بکرە و میدیای کوردی بە کەمتر خەم دەزانێت لە   وه که ڕوویه موو هه  له  که  پێویسته و  دراوه پێنه گرنگیان ئێستا

https://www.rojikurd.net/xorasan/wp-content/uploads/sites/35/2022/04/940961_149484418565289_202026581_n.jpg
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 .راسانهەمبەر کوردەکان ناوسەی خو
 

 ئارێز ئەندەریاری ئێستاکە سەرلاڵی لێکۆلینەوەیەکی سیاسی و جوغرافی و مێژووییە لە سەر ژیانی کوردەکانی خوراسان.
 

 سازدانی؛ جەمال نەجاری

 
: وەر نووستتەر و لێکۆڵەرێتتک رەوشتتی کوردەکتتانی خوراستتان ستتۆن هەڵدەستتەنگێنی  لە رووی سیاستتی و کتتۆمەاڵیەتی و واڵت

 ژمارەیانەوە 
 

کان،  یته ه ڕێکوراو  سیاستیه و پێکهاتته   پتارت  بوونی و، نته هێز بته  سیاسی و ڕێکوستنێکی  کایزیی یه  بوونی نه: ریاری نده ێز ئهئار
توانن  و نته  وه و پشتتیوان بمێننته نا پته  بێ  ڵکانێکی ر خه ، وه خوراسان  کانی کورده  ی وره گه  تی شیمه ی حه وه بۆ ئه  هۆکارێک بووه

 تتتتا  م بکتتته  ڕاستتتتیه و بتتته  ئامتتتاژه  دا پێویستتتته ن. لێتتتره ر بکتتته به ستتتته کانیان ده تی، کولتتتتوری و سیاستتتیه اڵیتتته کۆمه  خواستتتته
  نته الیه  مته کی گشتتگیر و هه یه ێوهشت به  وه کرده نته بتاڵو ی"خوراسان بۆ کورد  مێژوویی  وی ڕه" کتێبی  حۆدی وه ته لیمۆڵاڵ که  کاتێک
ی  نگاوه و هته ، ئته بتووه  وه کتی و گێااندنته تی زاره ، بابه بووه کی  هه رسیه ، هه دراوه کانی خوراسان نه وردهک  خ و گرنگی به بایه
ن ڕوشتنبیران و  الیته  خوراستان لته  ی کتوردان لته لگته ی کتۆس،ێکردن، ژیتان، کولتتور و کۆمه وه ر بتۆ ئته مایته بنه  حۆدی بووه وه ته

 . وه ر باد و لێکۆڵینه به  بورێته  نه الیه  مه کی زانستی و هه یه هشێو به  ی کورده وه ته دڵسۆزانی نه
 

،  مووکۆڕیشتی تێتدا بتووه رسی که گته تای کۆسی،ێکردناین بتۆ خۆراستان، ئه ره سه  ر له کانیتر، هه ر کورده کانی خوراسان وه کورده
  ر بۆیته ، هته کانیان کتردووه ر مافته سه یان لهو داکۆک  یوهربا ندی ده اڵتداری ناوه سه می ده ر سیسته رانبه به  تی خۆیان له زایه ناڕه
 دا19 ی ده سته  لته خوراسان کانی کورده. رێمه هه و له کوردان کانی ملم،نێه و ڵدان رهه سه  به ن یه بکه ر یه ئاماژه  دا پێویسته لێره
  بتتۆ  نگاوی هته مین کته یه  ردار ستته دوو خته ردوواتت. شتتۆڕش  دایته ستتیان ده لاجتتار شتای لی تحیته فه دژی  لتته لوستان رێمی هته  لته

  ستاڵی  . لته وه ڵهێنا مدا هته بیسته  ی ده سه  تای ره سه  خوراسان له  کانی کورده  خۆیی ربه بۆ سه  کومۆنیستی  تێکی حکوومه  پێکهێنانی
  دی رحه رێمی ستته هتته  لتته  موختتتاریخود  یانتتدنی راگه  بتته "بینرانلتتوو"  تی شتتیره اه  بینرانلتتوو ختتانی  جۆڵاڵ ختتانی ره فتته دا1948
  یمانانی، لتته دانی هاوپتته تی نتته یارمتته  هتتۆی  بتته اڵم  خوراستتان خۆدموختتتار بتتن. بتته  کتتانی ی کورده وه وڵیتتدا بتتۆ ئتته ، ههشتتیروان

 اڵتی سته هد می سیستته ن الیته  لته دووایتی و کترد  کشتێی پاشه جۆڵاڵ ختان ره ، فتهخوراستان  نتدی و ناوه  د شهه ی مهشار  داگیرکردنی
 .هێنا سی ره هه ی که شۆڕشه و کراو داو رمان ده  کورده   رکرده سه م ئه ندی، ناوه
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  بتته "ستتت تتتازان ئه"  رێکوتتراوی  کانی ، سریکتتهدا1979  ستتاڵی  خوراستتان لتته  کتتانی ی کورده کدارانتته باتی سه وامی ختته رده بتته له
  وه بتووه  مێتژوو دووبتاره  وه اڵم دیستانه شاری شیروان داگیر کرد به  ویان لهنامانلو  ، پاسگای هادورانی سروڵاڵ به نه  تی رۆکایه سه

 ستدا. ده  رمانداو کراو ژیانی له ده  یه وه و جوواڵنه رۆکی ئه و سه
 
  خۆوه ی بته نه الیه  مه وتنێکی هه ڕاست پێشکه روه اڵتی ناوه کانی ڕۆژهه وه ته ی ڕابردوودا ژیانی نه ده ی سه ماوه  ی له وه ڕای ئه ره سه

رێنی  کی نتته ریتته کاریگه " وه تتته نه - ت وڵتته ده" تی و کردنتتی سیاستته ێاه پتته  نتتدی بتته اڵتی ناوه دا، دستته یتته و ماوه اڵم لتته بتته  بینیتتوه
تتتوانین  اڵم ده زرا، بتته د دامتته شتتهه مه   رادیتتۆ کتتوردی لتته دا1959  ستتاڵی  لتته  نتتده رسه کتتانی خوراستتان. هه ر کورده ستته    تتته کردوه

راود  کان بته تی، کولتتوری و سیاستیه الیته کۆمه  ی خواستته وه بوو بتۆ ئته د نته ر بته ی رادیویته وه نیا کردنه ته  بلین که  ڕاشکاوانه
 ندی بوو. اڵتی ناوه سه کانی ده ته جۆرێک بۆ پێ  خستنی سیاسه  به  و ڕادیوه ی ئه وه ڵکوو کردنه بکات، به

 
خوراستان   کتانی کی کورده ندیته هیو په  شتنه رسه هه  لته ستتانی ڕژیتم ده  ئیس،می ئێراندا، کار به اڵتداری کۆماری سه می ده رده سه له
  وره گتته کی ترستتیه مه  بتته  یان وه ئتته و  بووه هتته ترستتیان کوردستتتان کانیتری پارستته اڵتی کوردستتتان و کتتانی ڕۆژهتته ی کورده گتته له

  و داواکاریتته  هو بێنتته ر بتته خه وه میلیتتونی نتتد سه کی یتته ڵگه کۆمه و ورووژێنتتدرێتب  ناوسانتته و لتته یی وه تتته نه ستتتی هه  کتته    بینیتتوه
  وه ڕژیمته واڵگری هته زگاکتانی ده ن الیته  لته خوراستان کتانی کورده کانی ندیته یوه په موو هته  ر بۆیته زمان، هه  کانیان بیننه مرۆییه
 .ن بکه ئیس،می کۆماری کانی ته سیاسه  له رپێنی سه ی سانه که و ئه ر سه به پێندرێت سه ده گران سزای و کرێت ده کۆنتاۆی

 
    رێمانه و هه ندی کوردی له زراندنی ناوه وتوویی، دامه زاری و دوواکه رمه جێی شه  زمانی دایکی ببووه  کردن به خورسان لسه  له
  زراوه و دامته  کتوردی   کانی فێرکارییته  نتده ناوه اڵتی کۆمتاری ئیست،می ئێتران، سته سای ده 30  ی زیاتر له ماوه  ، له بووه  غه ده له

  شتتتنه رسه هه دژی لتته تونتتدی  بتتته نتتدی ناوه تی حکوومتته و  بتتتووه  غتته ده له  واوی تتته دا به کتتته ناوسه کتتورد له    نی ده و متته  سیاستتی 
  لتته نتتدێک وهه نتتاکرێن ستنیشتتان ده کان یتتهتی وڵه ده  پۆستتته بتتۆ  کتته رێمه هه ڵکی ختته.  وه ته ستتتاوه وه  گتته نه ڕه و بتته کی یتته وه جوواڵنه

  کانی کورده ، لتتهنتتاوخۆی ئێتتران  تتتی زاره و وه  ری رۆر کۆمتتا ستته  ری فتتته ده  ن کتته کتته ده  وه بتته  کتتان ئامتتاژه اوهپێکر ڕ بتتاوه  رساوه ستته
  کۆمتاری  نیزامتی یی وه تته شتی نهر ئاسای سته له  شته ڕه هێز بتۆ هه به  نگراوی په  و هۆکارێکی کوردستان   یمانی ر هاوپه خوراسان وه

 .ن به ناوده  ئیس،می
 
  بوون، لته رداری شوناد، کولتتور و زمتانی خۆیتان نته ستبه کانی خوراسان ده ندی کورده اڵتی ناوه سه ی ده م گوشارانه ڕای ئه ره سه
موو  رای هتتته ره انی خوراستتتان ستتتهکتتت یانتتتدا کورده بتتتواری راگه  کان لتتته وتنه هتتتۆی پێشتتتکه  بتتته  م،وه زایینتتتدا بتتته  ی90  ی یتتته ده
نتد،  نتدین ناوه دا سه یته وسووارسێوه نی و له ده رفراوانی مه باتێکی به خه  ستیان دایه کانی ڕژیم ده نگیه کان و ئاسته کاریه غه ده له
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ی  وتتی پاکتاوکردنته و ڕه ئتهر  رانبته به  بوو لته کی فراوانی هته ریه کاریگه  زران که نی دامه ده تی و مه الیه ڕ، ڕێکوراوی کۆمه ماڵ،ه
 کرا. و ده یاه وان په دژی ئه  له  وه ندیه اڵتی ناوه سه ن ده الیه  یان سای بوو له ده
 
  بتته ناتوانتتدرێت  کتته  تێکتته بابه ئێتتران کانیتری شتته به ر روه هتته خۆراستتان،  لتته کتتان کورده ئامتتاری و  ت شتتیمه حه  ت بتته باره ستته
ی  وه بتتاڵو بوونتته  وام پتتێ  لتته هرد بتته  ندیتته ناوه اڵتی ستته ده ن الیتته  لتته ستتۆن یت، بکتته ستنیشتتان ده بتتۆ ڕاستتتی ئامتتارێکی ی واوه تتته

ڕای  ره کرێتت، سته ستاو ده یی ئێران ڕه وه ته ر ئاسایشی نه ر بۆسه ترسیه ر مه وه  که و یه گیردرێت و ئه ده  رێمانه و هه کان له ئاماره
نتدیک  پێتی هه  ، به وه نه کانی خۆیان باڵو و بکه ته گۆڕ سیاسه ئامارێک له  بن که ار دهتی جار ناس ستانی حکوومه ده کار به  مه ئه
 زار کتورد هته 400ی  نزیکته  وه لته  بن. جگته د ده میلیۆن که 2  زیاتر لهئێستادا   خوراسانی باکوور له  کانی ، کورده و ئامارانه له
وورد، بجنتت شتتیروان، لووستتان، ، لتته بتتریتین خوراستتاندا له کان کوردنشتتینه  ناوستته  کانی شتتاره گرینگتتترین  .ژیتتن ده د شتتهه مه  لتته
 کان. و ڕاده و سملقان، ڕاز  وین، مانه الت، الئیین، جه ز، که گه ره ، ده رایین، سناران، فاروج، باجگیران، ئاشوانه سەه ئه
 

 : سارەنووسی ئەم کوردانە لە گۆڕانکاریییەکانی داهاتووی ئێران سۆن دەبینی واڵت
 

ر  بتته کتتانی خوراستتان له ، کورده  بوونیانتته   لێک گرێتتدراوی هێتتز و رێکوستتته و گتته  وه تتته ر نه نووستتی هتته ساره: ریاری نااده ئااارێز ئه
پێتتدانی   شتته ئاستتتی ختتۆ رێکوستتتن و گه  ن، ڕاستتته وره کی گتته یتته ڵگه ، کۆمه  دوو ملیتتون و نیتتوه  تێان زیتتاتر لتته شتتیمه ی حه وه ئتته

تی  حکوومته  تێکۆشتانی دژ بته  وان لته ی ئته وه بوو بۆ ئه ر نه یه ڕاده به  رێمانه و هه تی، و کولتوری له اڵیه ئابوری، سیاسی، کۆمه
وان  ئته  ی که وه خۆیدا هۆکارێکن بۆ ئه  خۆی له  ندنانه سه نه  شه م گه ر ئه اڵم هه بێت. به کی دیاری کراویان هه ندی، جێگایه ناوه

ی زوڵتم و  ی ڕاده وه ر ئته بته کتورتی له  کانیان؛ بته تیته اڵیه مرۆیتی و کۆمه  داخوازیته  ن لته گری بکهستوور بن و پێدا زیاتر ڕق ئه
 . یه وه ره سه وان له وشی ژیان الی ئه ی خواست بۆ گوڕان و باشتر بوونی ڕه ، رێژه وان زۆر بووه ر ئه رانبه به  کان له زوریه

 
ن  ئاستتی جیهتان ختاوه  گشتتی لته  کانیتر و بته پارسه  ی کورد، ئێستا کوردان له وه ته نه  شێکن له وان به ئه  یه وه رێکیتر ئه فاکته
  ، واتته  ڕ کتردووه اڵواردنیان تێ،ته و بێ هته  رانبه بات بۆ ژیانێکی به کانی خه لۆناخه  خۆیان و زۆرێک له  ت به کی تایبه یه پێگه

 کانی خوراسان. پشتیوان بۆ کورده و  زێنه خه  بێته ده  وه که موو ڕوویه هه هێزی کورد له
 
توانێتت دڵوتۆش بێتت  ، مترۆ  ده کانی تتری ئێتران الوازه ۆپزستیۆنهئاستتی ڕێکوستتنی ئ  ی کته وه و ئته  و خااڵنه رنجدان به سه به
  لتتته نتتتدێک هه و بێت هتتته گرنگیتتتان ڕۆڵێکتتتی تتتتوانن ده ئێرانتتتدا نتتتاو کانی گشتتتتیه  گوڕانکاریتتته  لتتته خوراستتتان کتتتانی کورده  کتتته
 . وه بشکێننه کورد ی وه ته نه ندی وه رژه به له کان نگیه وسهها
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نی، سیاستتی،  ده ، متته وان ڕێکوستتتنه ئتته  انتتدا، پێویستتتهداهتتاتووی ئێر  ی کتتوردانی خوراستتان لتته ر کردنتتی پێگتته گه بتتۆ مستتوه
 اڵتی کوردستان. تی ڕۆژهه هتایب کانیتری کوردستان به شه به  کان له تی کورده یارمه  ن به هێزتر بکه کانیان به کولتوریه

 
ست نیشان بکرێتت تتا بتوانرێتت  وان ده کانی کورد پشکێک بۆ ئه وته سکه م ده رجه ی سه ڕێژه  له  دا پێویسته بۆسوونی من لێره  به
ر  سته ریان له هکان سیتتر کاریگت و ستنووره  متر بکرێتته ، که ئاراوه  ته وان و کوردی کوردستاندا هاتووه نێوان ئه  ی له ودایه و مه ئه

 منێت. یی نه وه ته ڕۆحی نه
 

شتداری  بنێتت به  ڕێوه باشتووری کوردستتان بته  لته  بایتاره  یی کته وه ته کۆنەرانسی نه  ن له وی بده وان خۆیان هه ئه  من پێم باشه
 واڵتهێشتت کتورد ی وه تته نه  لته شتێک به ر وه خوراسان کانی کورده  که  ش پێویسته و کۆنەرانسه رانی ئه به ڕێوه ها به روه ن، هه بکه
کتانی خوراستان و کوردستتان  ودای نیتوان کورده کترێن و مته ر ده سته کان ساره هموکۆڕیت که  له زۆر شێکی به دا کۆنەرانسه و له. ن بکه
 . وه بێته متر ده که
 

وەر هەرێمیکتتتی  : تتتتۆ پێتتتت وایە ئەم بەشتتتە لە کتتتوردانی خوراستتتان بەشتتتێکن لە کتتتوردانی رۆژهەاڵتتتتی کوردستتتتان یتتتانواڵت
 سەربەخۆی کوردی لەو ناوسەیە سەیری دەکەی 

 
   کان له م کورده رجه اڵتی کوردستان و سه کانی ڕۆژهه کورده  شێکن له هب خوراسان کوردانی  بێگومان: ریاری نده ئارێز ئه

 ،  م کوردانه جیهداندا، ئه
 

کتوردتر   ، بتهزۆر کتورد  نتدن و خۆشتیان لته مه ڵهو کجار ده هت ، موستیقی و کولتتورێکی یت ی کوردی تایبته ، زاراوهنی مێژو خاونه
 .زانن ده
 

  ملتی لته  زۆره  بته "کان ویه فه سته"بی  زهه مه  تی شێیه وڵه اڵتداری ده سه کاتی ده  زایینی له ی16 ی ده سه ست،ێکی ده  له  نده رسه هه
ترستی  کی سیاستی بتوو له یته وه کرده  و کاره ڕاستیدا ئه  ن، لهکرا  رێمانه و هه کانی ئێران راگوێزی ئه ژێر ناوی پاراستنی سنووره

کانی  کوردستتتان، سونکتتو داخوازیتته  لتته  ش کردنتتی کتتوردان و الواز کردنیتتان بتتووه دابتته ستتتی به مه  بتته و ڵدانی کتتوردان رهه ستته
 ی گته له کتوردان کگرتنی یه ی، وه فه هس تی حکوومه ترسی خاڵێکیتر.  بووه نه وی فه سه تی حکوومه و  شاه ندی سه په ی مایه  وان ئه

ڵکانێتر  کاندا خته ویه فه اڵتی سته سته ژێر ده لته  ر نته گته ن. ئهبتوو   زهته مه ستوننی ن الیه ردوو هه  که  بووه اوسمانی ئیم،راتوری
   و به باد اه شا ماڵ به. بکرێن جێگیر کان که ئۆزبه هێرشی ر رانبه به  له وی فه سه کانی سنووره پاراستنی بۆ   بوون که هه
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 هێزتر بکات. ی خۆی بهاڵت سه ده ماکانی بنه و ب،ارێزت کان ویه فه سه خاکی یی ک،ارسه یه تووانی  یه وه کرده
 

کتانی خوراستان  ، کورده ئتاراوه  بێتته  و پرسته ئته  نگته هاڵم ڕ بته  خوراستان و کوردستتان نییته  کان لته ر بوونی کورده یه  گومان له
  ا بورێنتهداهتاتوود  لته وان ئته شێوازێک چ  به و  دووره کوردستان  له تر کیلومه 1000  له زیاتر  ژین که رێمێک ده هه  له  ئێستاکه

 ن . ببه  ڕێوه کانیان به خۆ یان خودموختار ناوسه ربه رێمی سه ر هه ی وه وه ر کوردستان  یان ئه سه
 

  کته ی وه بته ت باره سته و تێبنێتت ڕێتی  نییته شتتێک خوراستان  لته ردکتو نۆی کتۆس،ێکردنی رله ی مێتژو، یتان سته وه گێااندنته  تازه
  و کوردانته کان ئته حقولیته  پیتێ پێوانته  ، بته م کته کته ده  وه بته  ختاکی کوردستتان، ئامتاژه  له  نییه شێک به خوراسان جۆغرافیای

  بتته  یه ده سته ٤  لته تر زێتتده وان ئته سونکتوو لمێنێت بسته  متته ئه ی وانته پینه ن و هتتیب هێزێتک ناتوانێتت و جوغرافیایته ن ئته ختاوه
  رێمته و هه ئته  متافی خۆیانته  وه ئته  ر بۆیته بوون، هه جێگیر نه  رێمه و هه له ر داگیرکه هێزێکی ر وه و  پێکراوه کۆسیان  ملێ زۆره
اڵم  ، بتهڕاستت اڵتی ناوه کتانی ڕۆژهته رێمته هه  تته هاتوونه  یه ده سه 10  متر له کان که ره داگیرکه  تورکهموڵکی خۆیان بزانن.    به
 ت و خاکی خۆیانند. وڵه ن ده ماۆ خاوه ئه
 

  بتتین کتته ین ده ربایجتتان بکتته جۆغرافیتتای ی ئازه  ر ستتاو لتته گتته ئه  بێت، ئێمتته دژوار نتته  هێنتتده  نگتته ڕه  یه و کیشتته ری ئتته ستته ساره
 ی ناوستته و خودموختتتار پارێزگتتای و "وان خجتته نه" موختتتاریخود کۆمتتاری  لتته و  دابتتااوه یان کتته وه ته نه  لتته ش وانی  دوو بتته ئتته

 ن. هب ده ر سه به ژیان "باغ ره له" کوێستانی
دوو   . لته کان کتردووه کگرتووه یته  وه تته ستتی ڕێکوتراوی نه ت بتوونی ڕاده وڵته ده  مستای داختوازی بته ئه  ستین که له ها ی فه روه هه
 رتی ڕۆژ ئاوا. و که  ززه رتی غه که  له  هاتووه پێک  رێمی جۆغرافی جیاواز پێک دێت، که هه
 

د باستتی 1933دا  " ویتتدئو  مونتتته" کۆنوانستتیونی  لتته  کتته  یتته وه کتتان ئه تێکی نتتوە گرنگتتترین پارامێتره وڵتته زرانتتدنی ده بتتۆ دامه
ر،  جوغرافیایته  یی لته شتهمی تێکی هه شتیمه مینێکی دیتاری کتراو، حه رزه کی، سته ره ری سته ستووار فاکتته  بتریتین لته  کته  لێکراوه
  ره فاکتته ستووار م ئه م که یان زۆر ش ماۆکه ئه کانیتر. ته وڵه ی ده گه ندی له یوه رار کردنی په رله تی ڕاستی و تووانای به حاکمیه
 ر وه بکتتات تی ڵتته نێوده ی ڵگتته کۆمه  لتته تی ندامیتته ئه داختتوازی نتتوە تێکی وڵتته ده ر گتته ئه انیتتتر، بتتۆ  نگاندنه ڵستته هه ی پێوانتته

ڕێوستتتن   خۆیتتان بتته  وه کتته موو ڕوویه ههتت  لتته کوردستتتان و خوراستتان  لتته کتتان کورده ر گتته ئه  پێیتته م بتته. خۆ ربه ستته تێکی وڵتته ده
 .ربگرن وه کان تیه وڵه نێوده  کۆنوانسیۆنه  له ڵک که توانن ده  وه حقولیه ڕووی له ن بکه
 

    . واته یه سوار گۆشه  د کیلۆمیتری64،144 خوراساندا نزیک به  کان له کوردییه  و ناوسه خار   ری ، ڕووبه یه مه خاڵیکیتر ئه
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 . زۆرتره جیهاندا  له خۆ ربه سه رێمی هه و ت وڵه ده 110 ری ڕووبه  له  که  ڕێکی جۆغرافیاییه ڕووبه
 
 ،41،528نتتتتتتتد، ، هۆله43،094، دانمتتتتتتتارر، 45،228، ئێستتتتتتتتۆنی، 49،033، ئێستتتتتتتلۆواکی، 56،538 کراواستتتتتتتی، 

و  10،400، لۆبنتتان، 11،493ر، تتته ، له20،072، ئیستترائیو  29،800نێستتتان  رمه ، ئه30،528لژیک  ، بتته41،227ستتوی ،
 د. تری سووارگۆشه کیلۆمه 6.020ستین  له فه
 
 ٣ی  متاوه  لته، یۆگوس،وی و ستودان  تی سۆرییه کیه ر یه ی انێک وه هو شاندنه ڵوه هه  رنجدان به سه  توانم بڵیم به کۆتاییدا ئه  له
داهتتاتوودا   کتتوردانی خوراستانی  لته  کته  د پێکهتاتبوون، دوور نییته وه تتته نه -ت  وڵته مای  ده ر بنته ستته له  ی ڕابتردوودا کته یته ده

ر  سته کانیان بایتار له پێیتی تواناییته  ر شتێوازێکیتر بته کوردستتان، یتان هته  ربه خۆ، فێدڕای، سه ربه رێمێکی سه ر هه بتوانن وه
موو  هته  بته  رکی کوردانته ئته و  یته ڵگه کۆمه و ئته بتوونی ڕێکوستتن و هێتز گرێتدراوی ش وه ئته بێگومتان ن. نووسی خۆیان بده ساره
م  رجه تێتدا سته  کته  میانه رده ن بتۆ ژیتانێکی سته کتانی خوراستان بتده تی کورده کانی ئابووری، سیاسی، و دی،لۆماتی یارمته شێوازه
 .بێت پارێزراو و...تی، ئابووری  اڵیه مهکانی کولتوری، سیاسی، کۆ مافه
 

 ٢٠٢٢ ی ئەپریلی١٣ڕێکەوتی:  –سەرساوە: ماڵ،ەڕی ڕێکوراوی کوردانی خوراسان 
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 یەوە: محەمەد حەمەساڵح تۆفیقوەرگێرانی لە ئینگلیزی
 

 ئەم لێکۆڵینەوەیە لەالیەن عەباس عەلی مادیح لە زانکۆی یەریڤانی حکوومی )ئەرمینیا( ئەنجام دراوە

  
 

 کورتەیەک

 
بتتابەتەکە روومتتاڵکردنێکی دیمتتۆگرافییە لەبتتارەی کوردەکتتانی خۆراستتانی گەورەوە بەو ستتێ ئوستتتانە جیتتاوازەی حتتاڵی حتتازر 

تەمی بەڕێتوەبردنی هەرێتم و ناوسەکتانی ئێترانەوە. بە شتێوەیەکی ستەرەکی باستەکە پشتت بە کەرەستتە کەوتوونەتە ناو سیست
مەیتتدانییەکان دەبەستتتێت و نووستتەر زۆربەی ئەو نتتاوسە کوردیتتانەی لەستتەر زەوی دەسنیشتتان کتتردووە، هەروەهتتا رەستتاوی ئەو 
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گشتتتگیر دەگرێتەختتۆ لەبتتارەی گونتتد و مەڵبەنتتدە زانیارییتتانەش کتتراوە کە لە شتتارەوانییەکان وەرگیتتراون. باستتەکە لیستتتێکی 
کوردنشتتینەکانی خۆراستتانی گەورە کەوا بەستتەریەکەوە یتتان بە تێکەڵتتی کوردیتتان تێتتدایە بە پێتتی یەکە ئیتتدارییەکان یتتان 

 .شەهرستان و شەهرەکەکان
 

ەن بتۆ ئاژەڵەکانیتان. زۆرترینی کوردەکانی خۆراسان جێگیرن هەرسەندە هەندێکیشیان تتا ئێستتا هەر بە دوای لەوەڕختۆرییەو
گونتتد لێتترە هەمتتوو یتتان زۆریتتنە کتتوردن و لە هەرێمتتی  ٦٩٦هەروەهتتا هەمتتوو کوردەکتتانی خۆراستتان شتتییە مەزەبتتن و بەگشتتتی 

 .خۆراسانی گەورەدا تۆمار کراون و تێکرا کوردەکانی خۆراسان بە نزیکەی ملیۆنێک هەژمار دەکرێن
 

 پێشەکی

 
ئێترانە کە دەکەوێتتە بتاکووری رۆژهەاڵتتی واڵتەکەوە. ئەم هەرێتمە، بەتتایبەتی  خۆراسان گەورەترین وی،یەت یتان ئوستتانی

میلتتی سوارگۆشتتەدا تەوای  ١٥٤٤٤بەشتتی بتتاکووری، بەوە ناستتراوە کە ئەتنیکێکتتی گەورەی جۆراوجتتۆری تێتتدایە و لە رووبەرێکتتی 
ێنن وەر کتورد، بلتووچ، لتوڕ، تتورر، ئەو گرووپە ئەتنیکیانە بوونیان هەیە کە لە رۆژگاری ئەماۆدا دانیشتوانی ئێران پێکتد

 لێترە خۆیتان مێژوویتی زێتدی لە کتۆسکردنەوە ئەنجتامی لە ئەمتانەش زۆربەی. تتاد ... تورکمان، سیستانی، ئەفسانی، اەرە
ێگیتر بتوون. حتاڵی حتازر خۆراستان هەرێمتێکە لە لە ستتێ نتاوسە یتان دەرەری لێکجتودا پێکهتاتووە کە ئەمتانەن: خۆراستتانی ج

ی باشوور و خۆراسانی رەزەوی کە دەکەوێتە نێوانیانەوە. تێبینیی ئەوە دەکرێت کەوا کوردەکان بە شتێوەیەکی باکوور، خۆراسان
سەرەکی لە دوو بەشەکەی باکووری خۆراسانی گەورەدا دەژین. لەم باسەدا تێرمی خۆراسان هەرسێ بەشتەکە دەگترێتەوە کە بە 

 .تشێوەیەکی ئاسایی خۆراسانی گەورە یان بزورگی پێدەوترێ
 

ئەم باسە بە شێوەیەکی سەرەکی پشت بە کەرەستە مەیدانییەکانی نووسەر دەبەستێت و ئەڵبەتە بەزۆری و بەگشتتی ستیەەتی 
ئەتنیکیی گوندەکان الدەبرێت یان پشتگوە دەخرێتت لە ستەرساوە تایبەتەکانتدا و زانیتارییە رەستمییەکان فرەجتار دژبەیەکتن 

یشتەجێن لە الیەن خودی نووسەر ختۆیەوە دەسنیشتان کتراون و هاوشتانی  بەزۆری بۆیە زۆرێک لەو شوێنانەی کوردیان تێدا ن
 .پشت بە کەرەستە ئەرشیەییەکانی ناوەندە شاروانییە لۆکاڵییەکان بەستراوە

 
روومتتای کتتردنەکە بەتتتایبەتی نتتاوسە دێهاتییەکتتان دەگتترێتەوە و هەرسەنتتدە رێژەیەکتتی بەرزی کتتورد لە شتتارەکانی مەشتتهەد و 

 ئاستتەنب و گرفتت گەلتێ شارستتانیدا ژیتنگەی لە کردنیتان دەستنیشتان بەاڵم هەن تتاد و...جورد و نەیشابوور لووسان و بون
خوێنتدەواریان بەشتێوەیەکی ئاستایی تتواونەتەوە و تێکەڵتی ئەوانیتتر  سینتی بەتتایبەتی و خۆراسان کوردەکانی. لەخۆدەگرێت
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سەی راگواستتنیانەوە. بەهەرحتای ئەم دیتاردەیە هینتی لەگەی بوون و تەنانەت بۆ هەندێکیشتیان هەر لە یەکەم نەوە یتان وە
ناکرێت لە ئاست سیاسەتی مەبەست و ئامانجداردا. دەسەاڵتدارانی ئەماۆی ئێران بەگشتی پاڵ،شتی لە فەرهەنتب و کولتتوور 

راستتتییەکەی و زمتتانە لۆکاڵییەکتتان دەکەن و ژمتتارەیەر لە رۆژنتتامە و گۆرتتاری کتتوردی لەمتتاۆدا لە خۆراستتان باڵودەبتتنەوە. 
ئیتنیکتتی لە خۆراستتاندا زیتتاتر ژینگەیەکتتی کتتۆمەاڵیەتیی گوندنشتتینیی هەیە و ئەم خەستتڵەتە بتتووە بە متتۆرکی ژمتتارە یەکتتی. 
هەروەهتتا ختتاڵێکی تتتر هەیە کە دەبتتێ رەستتاو بکرێتتت کەوا زۆریتتنەی رەهتتای گونتتدە دەستنیشتتانکراوەکان بەتەواوی کتتوردن 

هەن  کەوا گرووپی فارستی و تتورکی زمتانند بەاڵم دانیشتتوانە کتوردەکە هێشتتا هەرسەندە لەگەڵیشیاندا دانیشتوانی تێکەی 
 .هەر رێژەیان زاڵە. تەنانەت کۆمەڵە گوندێکی تێکەڵەی کورد و بلووسی  لە ناوسەکەدا هەن

 
گەورەتتترین بەشتتی کوردەکتتانی خۆراستتان جێگیتترن یتتان خانوونشتتینن هەرسەنتتدە هەنتتدە گرووپیشتتیان بەدوای لەوەڕختتۆریی 

گونتد لە خۆراستانی بزورگتدا تۆمتار کتراون کە یتان  ٦٩٦یەوەن. تەواوی کوردەکانی خۆراستان شتییە مەزەبتن و بەگشتتی وەرزی
بەتەواوی کوردن یان رێتژەی کتورد تێیانتدا زۆریتنەیە. بە پێتی کەموکتورتیی زانیتاریی ستەرژمێریی گترووپە ئەتنیکییەکتان لە 

ێنابرێت بەاڵم خەمتڵ و مەزەنتدەی دەوروبەری یەر ملیتۆن کتورد دەکرێتت ئێراندا ژمارەی بەڕێوجێی کوردەکان بەتەواوی پەی پ
 .لە خۆراساندا

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 دەرکەوتن و پەیدابوونی کورد لە خۆراساندا
 

ستتەرەتای ستتەدەی شتتانزەیەم ستتەردەمێکی یەکتت،کەرەوە بتتوو لە مێتتژووی ئەو کتتوردانەدا کە لەو کتتاتەدا دانیشتتتووی بتتاکووری 
نزیکەکانی باکووری میزۆپۆتامیا بوون. ناکۆکی و بەرەوڕووی یەکتر بتوونەوەی ستەفەوی و اوستمانی  رۆژئاوای ئێران و ناوسە

دا بایەخی توخمی کورد زمانی دەرخست وەر فاکتەرێکی سەربازیی گرنتب  ١٥١٤و بەتایبەتی لە دوای شەڕی ساڵدیرانی ساڵی
 ئیم،راتۆری ئیم،راتۆرێتی اوسمانی و ئێرانی لە ناوسەکەدا. لۆناخی دوای ئەوە لە سیاسەتە ناوخۆییەکانی هەردور 
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 سەفەویدا مەیلێکی ئاشکرای پێوە دیارە سەبارەت بەکارهێنانی ئەم فاکتەرە وەر توخمێکی پاراستنی ئاسای . 
 

اوسمانییەکان بە گورجوگۆڵی کەوتنە نیشتەجێ کردنتی کوردەکتان لە ناوسەکتانی رۆژهەاڵتتی ئەرمینیتای رۆژئتاوا  ئەوەی کە 
ێت رۆژهەاڵتی ئەنەدۆید، پاش ئەوەی ئەرمەنە نیشتەجێ رەسەنەکانیان رادەگواست و پرۆسەی بە کوردستان کردنتی پێیدەوتر

ناوسەکە ئامانجی دروستکردنی سەنگەر و لایمکاریی لەپشتەوە بتوو دژ بە ستەفەوییەکان. ستەبارەت بە ئێرانییەکتانی ، الی 
ەکتتانی هەمتتان ناوسەکتتانی بندەستتتی خۆیتتان بەرەو ئاڕاستتتەیەکی خۆیتتانەوە دەستتتیانکرد بە راگواستتتن و کتتۆس،ێکردنی کورد

پێنەوانە بۆ خۆراسان، کە بە شێوەیەکی سەرەتایی بە ئامانجی پەرت و بتاڵوە پێکردنتی سایتی دانیشتتوانە کتوردەکە بتوو لە 
ژایی ستنوورەکانی ناوسە سنوورییەکانی لەگەی اوسمانییەکاندا و لە هەمان کاتیشدا دروستکردنی هێڵێکی بەرگری بوو بە درێ

 .باکووری رۆژهەاڵتی واڵتەکە دژ بە رێاەوە نەگۆڕەکەنی خێڵە کۆسەرییە ئۆزبەر و تورکمانەکان
 

ساندنی رەگەزی کورد لە خاکی رەستەنی ئەرمینیتادا لە کۆتاییتدا کێشتایەوە بتۆ لاکتردن و لەنتاوبردنی دانیشتتوانی ئەرمەنتی 
وەشتتدا پێکهێنتتانی نتتاوسەیەکی ستتای دانیشتتتوانی کتتورد لە رۆژهەاڵتتتی نتتاوسەکە لە ستتەرەتای ستتەدەی بیستتتەمدا و بەدوای ئە
 .*دەناسرێت« کوردستانی تورکیا»تورکیای ئەماۆدا، کە بە هەندێک هەل و مەرج بە 

 
بەهەرحتتای راگواستتتنی کوردەکتتان لە الیەن ئێتترانەوە هتتیب لێکەوتەیەکتتی جیۆپتتۆڵەتیکی نەبتتوو. لەڕاستتتیدا ئەو کتتوردانەی لە 

کران رۆڵێکی بەرساویان بینی لە بەرگری کتردن لە ستنوورەکانی بتاکووری رۆژهەاڵتتی ئێتران، هەرسەنتدە  خۆراسان نیشتەجێ
فرە جاری  لە حکومەتی ناوەندیی یاخی دەبوون  بۆ نموونە یاخیبوونی کوردەکانی لووسان دژ بە فەتتح اەلتی شتای لاجتار 

 .د١ درا، کە لە الیەن اەباد میرزای میری جێنشینەوە سەرکوت ک١٨٣٩ساڵی 
 

پرۆسەی کۆچ کردن بۆ خۆراسان، کە لە الیەن شا ئیسماایلەوە دەستی پێکرد و لە دەورانی شا تەهماس،دا بەردەوام بتوو، لە 
ستو و پێتنج هەزار خێزانتی کتوردی  ١٦٠١تتا  ١٥٩٨دەورانی شا اەباسدا بوو بە کتارێکی سیستتماتیک، کە لە متاوەی ستااڵنی 

ە بە زۆری لەو ناوستتانە بتتوون کە دەکەوتە ئەرمینیتتای رۆژئتتاوای مێژوویتتی و باشتتووری ناستتاری راگواستتتن کتترد بتتۆ خۆراستتان ک
لەولازەوە. راستییکەی شا اەباد پێنج دەرەری بە درێژایی سنوور تەرختان کترد بتۆ ئەوەی لە ژێتر رکێەتی کوردەکانتدا بتن، 

ستتەدەی نتتۆزدەدا هێشتتتا هەر متتابوون.  لە ئەستتترابادەوە بتتۆ سنتتاران و ستتیان لەوانە، کە بوجنتتورد و لووستتان و دەرەگەز، لە
خاوەنەکتتانی لووستتان، کە لە نێتتو ئەو ستتێ مڵتتکەدا بەهێزترینیتتان بتتوو، هەروەهتتا ختتاوەن مڵکەکتتانی بوجنتتوردی  نازنتتاوی 
ئێلوانییان درابوویە. لە رووی جوگرافییەوە هەندە لە ختێڵە کوردەکتانی زەاەەرانلتوو لە لووستان نیشتتەجێ بتوون و شتادلوو 

 د.٢ کەیوانلوو لە رادکان و اەمارلوو لە نەیشابوور نیشتەجێ بوون لە بوجنورد و
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هەروەها سەندین کۆچ و راگوێزانی کوردەکان لە نیوەی یەکەمی سەدەی هەژدەدا بەڕێوەسوو، لە سەردەمی فەرمتاناەوایی نتادر 
ەوانەش کە تتازە لە خۆراستان شادا، کە تەنها کوردی ناوسەکانی ئێرانی راگواستت لە ئەردەاڵنەوە بتۆ خۆراستان و هەروەهتا ل
 .گیرسابوونەوە ناردنی بۆ گەی،ن بە مەبەستی دروستکردنی لەاڵ و لایمکاری لەڕووی رووسەکاندا

 
تەواوی کوردەکانی خۆراسان کرمانجن و دەسنەوە سەر ئەو خێاڵنەی کاتی ختۆی لە ژێررکێەتی تورکتدا ژیتاون و دەستنەوە ستەر 

رەهایان حاڵی حازر لە تورکیادا نیشتەجێن هەندێکیشیان لە ستوریا و اێرالتدا. لە کۆمەڵە کوردەکانی باکوور، کە زۆرینەی 
خۆراسان بە کوردەکان دەوترێت کرمانج و بە هەمان دیالێکتی کوردەکانی تورکیا دەئاخون. بە وردبوونەوە لە فەرهەنگتی ئەم 

ستێی ئەرمەنەکتان بتوون و تەنتانەت بتوونی دیالێکتە دەردەکەوێتت کە ئەوانەی پێتی دەئتاخون رۆژگارێتک بە دیتاریکراوی دەراو
توخمێکی ئیتنیکی ئەرمەنتی الی بەشتێکی بەرفراوانتی کوردەکتانی خۆراستان ناتوانرێتت بەتەواوەتتی وەدەرنرێتت. متن لە کتارە 
مەیدانییەکەمدا و لە کاتی دەستنیشان کردنی گوندەکانی نتاوسەی سنارانتدا، بتۆ نمتوونە، رێتم لە خەڵکانێتک کەوت باستیان 

ەکرد کەوا بە بنەسە ئەرمەنن و بگرە ئەگەر تتوێژاڵی دەرەوەی زمتانی کوردەکتانی خۆراستان البتدەیت ژمتارەیکی گرنگتی لەوە د
وشتتە و دەرباینتتی زمتتانی ئەرمەنتتی دەردەکەون سەشتتنی ختتاچ، سۆرتتتان  واتە پەنیتتری وشتتککراوەد، کۆتتتان  واتە گاستتن یتتان 

واردنەد، مانتتدیک  جتتۆرێکە لە رووەکتتی کێتتوی کە بتتۆ ختتواردن جتتووتکردند، پەنجتتار یتتان پینجتتار  نتتاوێکی بتتاوی گژوگیتتای ختت
پێتتدەسێت لە سیستتتەمی دەنتتب . د٣ دەشتێتد، کەل   رەنتتدو  داستتێک کە مشتتوو یتتان کلکێکتتی دارینتی درێتتژی پێوەبێتتتد.. تتاد

یتت و دەرباینی  فۆنۆلۆجید زمانی کرمتانجیی خۆراستانیدا ئاستەوارێکی زمتانی ئەرمەنیشتی تێتدا ببینرێتت. ئەڵتبەتە گەلتێ پ
دەرباینتتی کە لە دیتتالێکتی کتتوردیی ختتاکی مێژوویتتی ئەرمینیتتادا بەکارهتتاتووە ئێستتتا روون و ئاشتتکرا لە دیتتالێکتی کرمتتانجیی 

وردەکارییەکی تر لە خەسڵەتی ئەتنۆگرافیدا دەردەکەوێت و پاش دروێتنەی دەغتڵ و دان و کوتتان  .د٤ خۆراسانیدا دەردەکەون
ۆمەالنی کتوردی خۆراستانی جێتزی دانەوێتڵەی لە کتا و کتۆتەی پاککراویتان بە وێتنەی و شەن کردنی تەواو دەبێت بەشێک لە ک

 .خاچ شەلڵ دەکەن و ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ رێزگرتن لە نەریتێکی کۆن بێ ئەوەی مانا راستەلینەکەی باد بکەن
 

تورکیتتای هتتاوسەرخەوە ئەڵتتبەتە هتتیب دوودڵتتی و گومتتانێکی تێتتدا نتتیە کەوا کوردەکتتانی خۆراستتان لە نتتاوسە کوردنشتتینەکانی 
کۆسیتتان کتتردووە و بە حتتوکمی نتتاوی هەنتتدێک لە خێڵەکتتان ئەگەر هەیە لە دەرەرەکتتانی باشتتووری لەولتتازەوە هتتاتبێتن  کە 
ئەماۆ ئەرمینیا و ئازەربایجانند. لە تورکیاش پێدەسێت لەو ناوسانەوە بووبێتت کە حەوزی گتۆلی وان و بەدلتی  و متووش و 

بێتەوە. بەهەرحتای دا  و نەریتتی زارەکیتی کوردەکتانی خۆراستان و لە هەمتان کاتیشتدا هەمتوو بۆ سەرەوە تا دیاربەکری گترت
ئەو کەستتانەی لەم بتتارەوە نووستتیویانە ناوسەکتتانی راگواستتتنی کوردەکتتانی خۆراستتان بە سەمشتتکەزەر دادەنتتێن بەو پێتتیەی 

ەو کۆنەیدراستتیۆنە هەر بتتوونی نەبتتووە و نتتاوسەی نیشتتتەجێی کۆنەیدراستتیۆنێکی خێلەکیتتیە بەهەمتتان نتتاو. بەاڵم لە راستتتیدا ئ
تەنها ناوێکی نەریتی و هاکەزایی بووە کە لە الیەن شا اەباستەوە دراوە بەو ختێلە کتوردانەی ستەر بە ئێتران بتوون و دواتتر 
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. ئێترە یەر لەو ستوار د٥ لە خۆراسان نیشتتەجێ کتراون. شتەرەفوانی بەدلیستی بە وردی بتاد لە مڵکتی سەمشتکەزەر دەکتات
کە بە ئەرمەنتی خەربەردی پێتدەوترێتد، ە لە سنووری وی،یەتی خەرپوتدا  بووە کە لەزای سارسنجالیان پێکهێناوناوسەیە 

. ئەمتاۆ د٦ کە دەکەوێتە هەرێمی باشووری دەرسیمەوە. بە پێی بۆسوونی هەندە نووسەر لەرەسۆر هاونتاوی سارستنجاق بتووە
سۆنێتتک بێتتت تتتالە نتتاوی خێڵەکتتی لە نتتاو ستتەدان نتتاوی ختتێڵە سەمشتتکەزەر بەشتتێکە لە وی،یەتتتی تتتونجەلی  دەرستتیمد. هەر

کوردەکتتتانی خۆراستتتاندا رەنتتتگە هەر لەرەسۆرلتتتوو بێتتتت کە هاوشتتتێوەییەکی لەگەی شتتتوێنی سەمشتتتکەزەکدا هەبێتتتت کە نتتتاوی 
 لەرەسۆری دەسێتەوە سەر. راستییەکەی هیب ناوێکی تر لە خێڵە کوردەکانی خۆراسان ئیدییای گەڕانەوە سەر ختاکی بنەڕەتتی
ناکات لێرە تەنهتا ئەو ختێڵە شتییەیە نەبێتت بە نتاوی لەرەستۆرلی گتوایە لە وی،یەتتی ئەریوتانی ئیم،راتتۆرییەتی رووستیای 

. زیاد لەوەش و سەرەڕای ئەو راستییەی کە دانیشتوانی سەمشکەزەر توخمێکی بەرساوی سەر بە ئێرانی د٧ جارانەوە هاتوون
بەاڵم گەورەترین بەشی دانیشتتوانی دەرەرەکە لە رەگەزی کتورد نەبتوون بەڵکتو  ،د٨ لێبووە، لەناویشیاندا لزڵباشە شییەکان

دیمیللتتی  زازاد بتتوونبب. بەم رەنتتگە سەمشتتکەزەر بەتەواوی کاندیتتدێکی نەگونجتتاوە بتتۆ گریمتتانەی شتتوینی راگواستتتن یتتان 
، د٩  بروونەستن بۆیتدەسێت کۆسکردنی کوردەکانی خۆراسان. لە نێو هەموو ئەگەرەکاندا، ناوی سەمشکەزەر، وەر مارتن ران

لە والییتتدا هتتی گرووپێکتتی کتتۆسبەرن کە بتتۆ مەبەستتتێکی تتتایبەت هاوپەیمتتانییەکی خێڵەکییتتان پێکهێنتتاوە و رەنتتگە بەهتتۆی 
ئەوەوە بووبێتتت کە سەمشتتکەزەر شتتوێنی بەیەکگەیشتتتنی جتتوگرافیی هەمتتوو ئێتنیکتتی کتتورد بووبێتتت لەوکتتاتەدا. بتتۆ نمتتوونە، 

. هەرسۆنێتک د١٠ «ر کوردێک نتاوی وی،یەتتی کوردستتان دێنێتت ئەوە مەبەستتی سەمشتکەزەکەکاتێ هە»شەرەفوان دەنووسێت 
بێتتت، ختتاکی راستتتەلینەی راگواستتتنی کوردەکتتان ئەو شتتوێنانەن کە پێشتتتر باستتیان لێتتوە کتترا لە تورکیتتای ئەمتتاۆ و باشتتووری 

 .لەولازن بەاڵم بە رەهایی سەمشکەزەر نیە
 

ی تتورکی کۆتتایی دێتت « لتوو»ێڵە کوردەکتانی خۆراستان کە بە اتادەت بە پاشتکۆی بەگشتی لەو نتاوە زۆر و زەبەنتدانەی خت
تەنها کەمێکیان هاوشێوەی نتاوی اەشتیرەتە کرمانجەکتانی میستۆپۆتامیا و باشتووری لەولتازن وەر ستەکانلوو کە هاوشتێوەیە 

وان مووستڵ و ماردینتدا، متی،ن لەگەی س،کی یتان ست،کانلوو، پتازوکی، بێریوتانلوو لە بەرانتبەر بێریەتی  یتان بێرفکتید لە نێت
 می،نلوود، زی،ن  زی،نلوود، شادلوو لە بەرانبەر شتادمانلوودا، کە خێڵێکتی کتوردی شتییەیە لە نتاوسەی ئێریوتان، مامیتانلوو 

، بە هەمتان شتێوەش ئەردەاڵن، کە رەنتگە لە خێڵتی گەورەی ئەردەاڵنەوە هاتبێتت لە د١١ لە بەرانبەر مامکتانلوودا  متامگووند
 .. تاد. رەت و ناوسەی زەنگەنە لە کرماشانانی کوردستان لە ئێران، زەنگەنە کەوا بە دیاریکراوی بەشێکە لە اەشیئوست
 

 .هەر دوو عەشیرەتی ئەم دواییە لە سەردەمی نادرشادا کۆچیان کردووە بۆ خۆراسان

 
کە دەستتنەوە ستتەر گۆرانەکتتانی  ، گومتتانی تێتتدا نتتیەد١٢ ستتەبارەت بە نتتاوی اەشتترەتی گتتۆران کە لە لووستتان و شتتیروان هەن
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ئوستتتتانی کرماشتتتان لە ئێتتتران. هەروەهتتتا پەیوەندییەکیشتتتی بەو مانتتتا و دەاللەتە کتتتۆمەاڵیەتییەی ئەم تێتتترمەوە هەیە کە 
. ستتەبارەت بە پێناستتەی نتتاوخۆیی کوردەکتتانی د١٣ جووتیتتارە بتتێ اەشتترەتەکانی بتتاکووری رۆژئتتاوای ئێتترن پتتێ نتتاوزەد دەکتترا

ەسەی خێڵەکییتتانەوە، پێویستتتە بووترێتتت کە لە راستتتیدا ئەوە کتتارێکی تەواو زەحتتمەتە ئەگەر خۆراستتان لەڕووی بتتن و بتتن
نتتاوالییی  نەبێتتت. زۆربەی زۆری اەشتتیرەت یتتان خێڵەکتتان، هەنتتدێکی لێتتبەدەر، سیرۆکتتی پتتا کێشتتە و گرفتتتی نەستتە  و 

. بەم پێیە، ئتێمە لەم کتارەدا تەنهتا د١٤ بنەسەیان هەیە و زانیارییەکانیان الواز و دژ بە یەکن لە ئەدەبیات و نووسینیاندا
خۆمتتان بە تۆمتتارکردنی ستتادەی اەشتتیرەتەکانەوە خەریتتک کتترد و هتتیب هەوڵێکتتی زیادەمتتان نەدا بتتۆ شتتوێنکەوتنی بتتنەسە و 
 نەسەبیانەوە. بەگشتی زۆربەی گرووپە خێڵەکییەکان و بنەماڵەکانی کوردانی خۆراسان خۆیان دەبەنەوە سەر زەاەەرانلوو. 

 
 :ری ئەماۆدا زۆرینەی خێڵە کوردەکان  کرمانجەکاندی خۆراسان ئەمانەی خوارەوەنلە رۆژگا

 
زەاەەرانلتتوو، باسوتتانلوو، شتتێوانلوو، شتتادلوو، سلستتەپورانلوو، لاسکانلوولارامتتانلوو، ئیزانلتتوو، زانگەالنلتتوو، لەرەسورلتتوو، 

انلوو، شتتیررانلوو، کەیوتتانلوو، پاڵۆکتتانلوو، ستتێوکانلوو، زەرەلکتتانلوو، تۆپکتتانلوو، دەرتتانلوو، رۆشتتوانلوو، اەمتتارلوو، زەیتتد
لەرەباشتتتلوو، بینەررتتتانلوو، تۆرۆستتتانلوو، بێریوتتتانلوو، مامیتتتانلوو، ماستتتتیانلوو، موژدەگتتتانلوو، هەمەزکتتتانلوو، بتتتادالنلوو، 

 زەردکانلوو، ساپەشلوو، رودکانلوون
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 تۆپکانلوو گەورەترین خێڵی کۆسەری خۆراسان
 

اسی لێوە کرا زۆربەی هۆزە کوردەکان و ئەوانەی پابەندی هۆز و اەشرەت نین لە خۆراساندا جێگیتر هەرسەندە وەر پێشتر ب
و نیشتتتتتەجێن  خانوونشتتتتتینند، بەاڵم هێشتتتتتا سەنتتتتتدین خێتتتتڵ و اەشتتتتترەت هەن کەوا کتتتتۆسەرن و بە دوای لەوەڕانتتتتتدنی 

تۆپکانلوو، کە بەشتێکی بەرستاوی گترووپ ئاژەڵەکانیانەوەن. ئەمە شێوازی نموونەیی و باوی ئابووریی خێزانە الی اەشرەتی 
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یان کۆنەیدراسیۆنی خێڵەکیی زەاەەرانلتووە. هەر لە ستەرەتای راگواستتنیانەوە بتۆ خۆراستان اەشتیرەتی تۆپکتانلوو لە بەشتی 
باکووری ناوسەی شیروان جێگیتر بتوون و هەر زوو گونتدی تۆپکتانلوو دروستت کترا. لە هەمتان کاتیشتدا تۆپکتانلوو کە بەپێتی 

گوندی زستانەیانەوە دەسوون بۆ یای،خەکتانی د qishlaqs دوای لەوەڕخۆریی ئاژەڵەکانیاندا دەگەڕان و لە لشاڵخیوەرز بە
ئەمە بۆ خێڵە کۆسەرەکانی جارانی الی خۆیشمان پێیانتدەوت گەرمیتان و کوێستتان یتان  دyaylaqs  دەوارنشینی هاوینەیان

 .ە تۆپکانلوو جیابوونەوە و هۆزێکی جیاوازیان دروستکردوەرگێاد. دواتر تیرەی رودکانلوو ل -ئاران و زۆزان 
 

بەگشتی تۆپکانلوو لە دە تیرە پێکدێت و هەر یەکەیان نتزیکەی لە دە تتایەەی گەورە پێکتدێت و ئەمتانی  هەر یەکەیتان لە 
نی باشتتتردا تۆپکتتانلوو، کە بە دوای لەوەڕگە و پتتاوا ١٩٢٢ - ١٨٧٢سەنتتدین ختتانەوادە پێکتتدێن. لە ستتەردەمی نێتتوان ستتااڵنی 

دەگەڕان کەوتنە کۆسکردن لە شیروانەوە بەرەو ناوسەی سەروی،یەت لە نەیشابوور و دواجار لەوە لە ناوسەکانی دەهتانییەی 
 .شۆر و شیرین نیشتەجێ بوون

 
لە دەورانی لاجار و دواتردا و تا رووخانی بنەماڵەی پەهلەوی خێڵتی تۆپکتانلووی کتۆسەر لە ژێتر دەستەاڵت و رکێەتی ختانی 

زەبروزەنگتتدا بتتوون و لە ختتانە نتتاودار و دەرکەوتووەکتتانی تۆپکتتانلوو لەو ستتەردەمەدا فەرهتتاد ختتانی فەرهتتادی و کتتوڕەکەی بە
اەلی محەمەد خان و کوڕەزاکەی رەزا خانی فەرهادین، کە ئەمی دواییتان ستەرۆکایەتیی اەشتیرەتەکەی کترد تتا بەرپتابوونی 

پێکهاتەی کۆمەاڵیەتیی تۆپکانلوو بریتتی  ١٩٧٩ێی تێبینییە کە تا ساڵی دا. لێرەدا ج١٩٧٩شۆڕشی ئیس،میی ئێران لە ساڵی 
بوو لە دەستەیەکی پیاومالوواڵن یان ری  س،ییان، کە هەر یەکەیان نوێنەر یتان گەورەی تتایەەیەر بتوو، کەوا دەستتەیەکی 

 .فەرماناەوا بوون لە ژێر رکێەی خاندا
 

کەد.  ١٨٤٨دەی تۆپکانلوو لە نەیشاپووردا دەژیان و بریتتی بتوون لە خانەوا ٣٠٦، هەژماری ٢٠٠٠بە پێی سەرژمێریی ساڵی 
لشتتاڵخەکانی تۆپکتتانلوو بە شتتێوەیەکی ستتەرەکی دەکەونە دەوروپشتتتی شتتارۆسکەی کەشتتمەر دارونە و شتتەهراباد. لە هەمتتان 

وربەتی حەیتدەرییەوە کاتیشدا کۆمەڵێکی تری تۆپکانلوو لە وەرزی زستاندا لە نزیکی فەیزاباد و ماه رەاڵت دەژین  کە لە ت
دوور نتتیند و کتتۆمەڵێکی تریشتتیان لە نزیتتک شتتارۆسکەی مەرزداران دەژیتتن کە لە پتتولی ختتاتوونەوە دوور نتتیە و دەکەوێتتتە 

 .باشووری سەرەخسەوە
 

خێڵتتی تۆپکتتانلوو لە ستتەرەتای متتانگی ئتتابەوە خێتتوەتگەی هتتاوینە وکوێستتتانەکانیان لە  کەلیتتدار و متتحەمەد بەگ و گتترد و 
الی ئیسەەراین بەرزاییەکتانی باشتووری بینتالودید بەجێتدێڵن و بە دەم لەوەڕختۆرییەوە بەرەوختوار دادەکشتێن بتۆ  الپاڵەکانی

 نەیشابوور وتا ناوەڕاستی ئۆکتۆبەر خۆیان و مێگەلەکانیان لە شوێن و کاتی دیاریکراودا یەکدەگرنەوە و بۆ ماوەی نزیکەی 
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 کتۆبەردا هەمووان بەرەو گوندەکانی زستانە هەواریان پێ هەڵدەگرن. دوو هەفتە لەوە دەمێننەوە. دواجار لە کۆتایی ئۆ
 

تەواوی پرۆستتەکەی ئەم کتتۆچ و کۆسبتتاری پتتایزەدا بە کەمتتت و خێتتوەتگەی کتتاتییەوە نتتزیکەی دوو مانتتب دەخایەنێتتت و بەم 
ان بەرەو ختوار دەڕۆن بتۆ شێوەیە تا ناوەڕاستی دیسەمبەر تۆپکانلوو دەگەنەوە گوندەکانی زستانە هەواریان. ئەمانە کۆمەڵێکی

رەاڵتی توربەتی حەیدەرییەد و بەشێکی تریان بۆ لەاڵ شوری و پتاش تێ،ەڕبوونیتان بە دزبتاد  - کاشمار، بەردەسکان و ماه 
بوغ لە سەرەخ  و دواجار هەردووال بۆ زستتان لە ستەرەخ   -و سەنگبەست و ئەبراراندا بەرەو ناوسەکانی مەرزداران و باغ 

 .ناوسەیەکی گەرمەسێرەد و لەوێوە بە ئاسانی دەتوانن بە هەمان رێگەدا بگەڕێنەوەجێگیر دەبن  کە 
 

کۆسی بەهارە لە سەرەتای مانگی نیسانەوە دەست،ێدەکات و یەکەم لۆناخ نزیکەی دوو هەفتتە دەخایەنێتت و دووەمیشتیان دوو 
 دەجووڵێن. دyaylaq  کانیان یای،قمانگێکی پێدەسێت و پاش دەوارهەڵدانێکی کاتی خێڵەکە راستەوخۆ بەرەو کوێستانە

 
بەاڵم لە رۆژگاری ئەماۆماندا ژن و مندای و کەلوپەلی پێویست بە ئۆتۆمبیو و بارهەڵگر دەگوێزرێنەوە و خۆیتان جتێ و ڕێتی 
خۆیتتتان ساکتتتدەکەن لە خێتتتوەتگە کاتییەکانتتتدا و تەنهتتتا ختتتاوەن متتتێگەل و شتتتوانەکان بەدەم لەوەڕەوە و لۆنتتتاخ بە لۆنتتتاخ 

ێدەخوڕن بەرەو شوێنی مەبەست. ئەڵبەتە پێشتر و تا بیست ساڵێک لەمەوپێ  ئەمتان حوشتتر و ئەستت و کەر و ئاژەڵەکان ل
هێستریان وەر ئامرازی گواستنەوە بەکاردەهێنا و لە نێویاندا حوشتر گرنگترینی ئاژەڵی بارهەڵگر بتوو بە ڕادەیەر کە وەر 

ۆر حوشتتری  لەالیەن تۆپکتانلووەوە بەکاردەهتات کە یەکێکیتان کەسانی خێزان مامەڵە و هەڵسوکەوتی لەگەی دەکترا. دوو جت
جۆری اەرەبی بوو  ئاررانەد کە تاڕادەیەر بنوور و الواز بوو بەاڵم ئاژەڵێکی تیژڕەو بوو، ئەوی دووەمیشان جتۆری بوختارا 

خەکانتدا تۆپکتانلوو لە کیلتۆ. لە یای، ٣٠٠بوو کە ئاژەڵێکی کەتە و زل و توانای هەڵگرتنی باری گرانی هەبوو تا لورسایی 
دەواردا دەژیتتتن و خۆیتتتان بە ستتتیاه ستتتادر نتتتاوی دەبەن کە خێتتتوەتی رەشتتتن و بە شتتتێوەیەکی ئاستتتایی لە خێوەتگەکایانتتتدا 
هەڵیاندەدا.  پێموایە ئەم وشەیە تتورکی بێتت بە واتتای کوێستتان یتان زۆزان بێتت لە کوردیتدا و کتاتی خۆیشتی الی خۆمتان 

تانییەکانی کوردستتانی ئێرانیتان دەوت لەیت،خ لە دەوروبەری ستنە و بتانە و مەریتوان کە خێڵی جافی کۆسەر بە ناوسە کوێست
 -هتتاوینە هەواری لەوەڕانتتدنی مەڕومااڵتیتتان بتتوو، بە هەمتتان شتتێوە لشتتاڵخی  الی خۆمتتان شتتوێنی نیشتتتەجێی زستتتانە بتتووە 

ا دەمێنتنەوە کە لە کەرەستتەی جۆراوجتۆری وەرگێرد. لەو خێوەتگە کاتییانەی باسیان لێوە کترا ئەمتان لەو ختانووە کاتییتانەد
بەردەست دروست دەکترێن، وەر خشتتی کتاڵی لتوڕ ودار و شتتی تتر و بە هەمتان شتێوەش حەشتارگەی کتاتی بتۆ ئاژەڵەکانیتان 

ود دروستتتی دەکەن و بە  -دروستتت دەکەن. خێوەتەکتتان خۆیتتان بەاتتادەت لە متتووی بتتزن و تتتووکی حوشتتتر وبر بە اەرەبتتی 
 .د١٥ کە ئاو دانەدات و لەبارەیان جیاوازەلوماشێک دایدەپۆشن 
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بەهەرحای تۆپکانلوو رەنگە لە دە ساڵی داهاتوودا بەتەواوی نیشتەجێ ببن و تەنهتا مەڕومتااڵت وەرزانە ئتازوگوێز بتکەن بە 
 -گەرمیتتتان  -ستتواریی ئۆتتتۆمبیلی بتتتارهەڵگر لە لشتتاڵخەکانەوە بتتتۆ یای،خەکتتان و بەپتتتێنەوانەوە  واتە لە زستتتانە هەوار 

ود . ئەڵبەتە سەندین هۆکتار هەن بتۆ پێشتبینی کردنتی  -کوێستان یان زۆزان  -یان ئارانەوە بۆ هاوینە هەوار  - گەرمەسێر
نیشتتتتەجێبوونیان و لەوانە کەمبتتتوونەوەی پتتتاکژ و لەوەڕگە بەهتتتۆی پەرەستتتەندنی پیشەستتتازی لە نتتتاوسەکەدا و هەروەهتتتا 

ێگەل لەالیەر و کتتاریگەریی فەرهەنتتب و کولتتتووری شارستتتانی و بەو کەمبتتوونەوەی لەوەڕگە و زیتتادبوونی لەبتتارەی مەڕ و متت
پێتتیە کشتتانەوە لە زەوی پێتتوەری خزمەتگتتوزاریی کتتۆمەاڵیەتی الواز کتتردووە و بەگشتتتی ئەنجتتامی کەمبتتوونەوەی دانیشتتتوانی 

اڵەتی دێهتتتاتی لێکەوتتتتووەتەوە و دواجتتتار پەرەستتتەندنی خێتتترا و بەرستتتاوی ستتتوود و لتتتازانجی بەخێتتتوکردنی ئتتتاژەی لە حتتت
نیشتەجێبووندا. دەسەالتدارانی ئێتران بە شتێوەی جۆراوجتۆر پاڵ،شتتیی خەڵە کۆسەرەکتان دەکەن وەر کۆبتوونی بتاە ختۆراکی 
سەرەکی سەشتنی گەنتم و جتۆ و بترنج و شتەکر کە هاوکتاریی حکتوومەتە. هەروەهتا خزمەتگتوزاریی مرۆرتانەی پێویستت دابتین 

لە نزیتتک گونتتدەکانەوە و ستتەردانی ناوبەنتتاوی رێتتترنەری بتتۆ متتۆڵگە و دەکرێتتت وەر پێووێنتتدنی لوتابوتتانە بتتۆ منتتداالن 
 .خێوەتگەکانیان و .. تاد

 
 گوندە کوردنشینەکانی باکووری خۆراسان

 
 شەهرستانی بوجنورد ؛ئە

 شوێن: باکووری رۆژئاوا
 ناوەندی شەهرستان: بوجنورد
 ٣٣٠٧٠٠ژمارەی دانیشتوان: نزیکەی 
 ١٢٢ژمارەی گوندە کوردەکان: 

 
ە، پەشتتەندە، پەرکتتانلوو، لوشتتتەپە، پیتتری بتتۆز، پەستتەندەرە، حەستتەنلوو، تتتار یتتۆاڵم، سەهتتار خەررتتار، کتتارلووق، زارن

بەزرانلوو، کەاڵتی سەلوو، لتادی، بۆزلتانی، کەاڵتتی حتاجی لاستم، لەرەجتێ، بەنتدی خۆدانلتوو، کەاڵتتی حتاجی نوسترەت، 
ار، کەاڵتی فەرشنی، لەرەجەنگەڵتی اولیتا، پتای کتۆتەی، لەرەدانلوو، بەندی یایمور، کەاڵتی سوهرا ، لەرەباشلوو، بەید

کەاڵتی مەال غواڵمحوسەین، لەرەکانلوو، ئادینە لۆڵی، ئارر، لەرەلتوو، راشتلی لەاڵ، لەال  لەرەبتانلوویی، ستێس خەستوو 
،خی مورادخان، کەاڵتی ئاشیان، لزڵحەسار، ئابووور، کەاڵتی ئاغتانەنی، لزڵقتان، ئتالتەپە، کەاڵتتی ئەردەشتیرخان، لشت

اەبدواڵ ئابتاد، ئتاخڵی، کەاڵتتی ئیستاڵحاتی ئەرزی، لشتاڵخی کتاوە، مەهنتان، کەاڵتتی بالرختانی یەر، لشتاڵخی لەنتگەر، 
میرزاحەسەنلوو، کەاڵتی بالرخانی دوو، لەسری لەجەر، نتا ، کەاڵتتی بالرختانی ستێ، سەیستا ، نەجەف ئابتاد، کەاڵتتی 

شتاه پەستەند، نەرگستلووی اولیتا، حتاجی زەینولیابتدین، شتێف  انلووبورج، شتاه ئوجتاق، نەرگستلووی ستوف،، کەاڵتتی پتاڵەو
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اەلتتی ئابتتادی لەرهتتار، نتتۆدە، حتتاجی اەلتتی داد، مەتەرانلتتوو، یەکستتەر شتتاخ، بەربەر لەاڵ، خەنتتدەللوو، بوربتتوری کتتورد، 
ەشتوانلوو، کەاڵتتی ئووبە، دانگۆل، نیکی لەاڵی هومە، ئوتار ئابادی سوف،، دەرەلانلوو، یکی لەاڵ، ئوتتار ئابتادی اولیتا، ر

نەلی، ئوزانی بیجاه، رەانا ئاباد، کەاڵتی والی خان، ئیدە، زەنگەنە، کتوهکەمەر، ئینجتانلوو، ستەریوان تەپە، کەی کەی، 
بابا ئەمان، سەریوانێ ئاشقان، گەرموان، باداملق، سورگ، گۆمهایێ، بوربور، بازخانە، ستولوکلوو، لەاڵیتێ تتات، بتایجەق، 

یتتێ تەپە، بەدەرانلتتوو، حەلتتیم ئابتتاد، لەاڵیتتێ تتتووت، بەربەر لەاڵ، حەمتتامی، لەاڵیتتێ جەلتتێ حەستتارە کەرەموتتان، لەاڵ
بزورگ، بورج، حەمەزانلوو، لەاڵیێ جەق کوسەر، سەرر، حەمید، لەاڵیێ شەابان، سەهتاربورجی ستوف،، جەاتەەر ئابتاد، 

 جامی لەاڵیێ مەڕمەڕ، سەهاربورجی اولیا، جەڵف دەڕە، ئووچ لەاڵیێ بااڵ، خەتا 
 

 ب؛ شەهرستانی توربەتی جام
 

 شوێن: رۆژهەاڵتی خۆراسانی ر ەزەوی
 ناوەندی شەهرستان: توربەتی جام

 ٢٥٠٠٠٠ژمارەی دانیشتوان: نزیکەی 
 

 ١ژمارەی گوندی کوردنشین: 
 دزەیلی  یان زیلی

 
 ج؛ شەهرستانی جاجەرم

 
 شوێن: باشووری رۆژئاوای خۆراسانی گەورە

 ناوەندی شەهرستان: گەرمی جاجەرم
 ٦٦٠٠٠ژمارەی دانیشتوان: نزیکەی 
 ٣٢ژمارەی گوندی کوردنشین: 

 
ئتتارگ، بەرازانلتتوو، دەشتتت، رەبتتاتی لەرەبیتتو، بەرزەنە، کەاڵتتتێ شتتوغانییە، شتتۆلان، پۆشتتتی بتتام، کەاڵتتتێ شتتور، شتتورر، 
 بەشتتیدار، کەاڵتتتێ لاجتتار، اەمتتارەت، تتتادار، کەاڵتتتێ متتوری، لەرجتتێ رەبتتات، جۆغتتدی، گتتازان، لتتزی حەستتاری اولیتتا،
جۆشتالان، مەستیود ئابتاد، لتتزی حەستاری پتاین، ستتۆپە، مەشتما، لەلتی، سەشتمەیە تەبەری، میتترزا ئابتاد، بتام، حەستتارە 

 ایسا، ناریا، ئەسسەر ئاباد، دەرکەش
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 د؛ شەهرستانی چناران

 
 شوێن: باکووری خۆراسانی رەزەوی

 ناوەندی شەهرستان: سناران
 ١٢٥٠٠٠ژمارەی دانیشتوان: نزیکەی 

 ٧١کوردنشین:  ژمارەی گوندی
 

تەلقور، گوڵگوون، سەمڵە، کەمەندەری بااڵ، گەبتری، سەمتگەرد، بیدابید،کوهستتانی ستەڵوی، سەشتمی متاهی، بەهمەنجتانی 
پاین، کوونان، کەاڵتێ ئاراز، بەهمەنجانی بااڵ، کەاڵتێ سادو، لەی  ئاباد، ئیلیحەسار، کەاڵتێ شتەریف، لەیتاد ئابتاد، 

بەهمانجتتان، ئووتتتان، کەاڵتتتێ کتتۆڵبەجەاەەر، لەشتتقااباد، ئەحتتمەد ئاباد دادکتتاند، ئیتتو ئابتتاد، کەاڵتتتێ کتتازم، لەاڵی 
کەاڵتێ، محەمەد بالر، لۆرۆق، ئەحمەد ئاباد، کەاڵتێ متالو، لتادر ئابتادی لتزی حەستار، حەاڵل، درەختتێ ستەنجەد، لتادر 

لەرەگتتۆل، نتتوح حەستتەن، ئابتتاد، هەفتتت ستتاه، دەربیابتتان، اەبتتدول ئابتتاد، مەهتتد ئابتتاد، ختتاجێی گەردا ، اەبتتاد ختتانی 
خەزیج، اەباد ئابادی جەنگەڵی، توودە، خامی، تاهیر ئاباد، نەوبەهار، حاکم ئاباد، شەم  ئاباد، مەنقەشلی، حوستەین 
نتتاجوو، شتتاه ئابتتاد، مەزەنتتب، حوستتەین ئابتتادی نیازمەنتتدی ستتارر، میرجێگتتان، حوستتەین ئابتتاد، متتاروجە، متتحەمەد ئابتتادی 

، ریاز، محەمەد ئاباد، حاجی ئیسماایو، دێهباغ، ماسێ ماشکانلوو، حاجی ئاباد، دووختان، بەلووچ، حوسەین ئابادی رادکان
 .ماسێ حەزرەتی، سەهنەهە، دەستگەرد، رارەشکان، سەهارمەهێن

 
 ها ؛ شەهرستانی دەرەگەز

 
 شوێن: باکووری خۆراسانی رەزەوی

 ناوەندی شەهرستان: دەرەگەز
 ٩٥٠٠٠ژمارەی دانیشتوان: نزیکەی 

 ٥٩وندی کوردنشین: ژمارەی گ
 

محەمەد تەلی بێب، اەباد لەلە، خادەمانلوو، مییتا ، جەاتەەر ئابتاد، جەنکتانلوو، مینتا، ئەحمەئابتادی اولیتا، دایتدار، 
دەرەرانلتتوو، دەربەنتتدی بتتااڵ، دەشتتت، ئتتێ،نجەغ، دەربەنتتدی پتتاین، رەحمتتان لتتولی، بتتورج لەلتتیە، لتتازان بێتتب، زەر ئابتتاد، 

گەالنلوو ، شابدەرە، لزڵەق، زەمیندانلووی اولیا، بەهادۆر خان، لشاڵخ، زەمیندانلووی ستوف،، بەشارەت، لوربان ئاباد، زەن
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پایکانی سوف،، لاڵنف، سەنقەزی بااڵ، پایکتانی اولیتا، لەاڵسە، ستەنقەزی پتاین، تەپەلتک، لەاڵیتێ حتاتەم، ستەنقەزی 
کەبکتان، شتورکال، حەستەن کەدختودا، کەاڵتتێ  وەسەت، تووت، کالوو، ماسوگتەلی، توزانلو، کاهوو سەییدها، حەستەنااباد،

هەلوێردی، گەدوگانلوو، شوویێ اولیا، هەڵقە، گەرمتدەرە،  ئەربا ، شوویێ سوف،، حەزرەتی سوڵتان، گەپی، شوویێ وستا، 
 .شیوانلوویێ اولیا، خافییان، گەندا 

 
 و؛ شەهرستانی سەبزەوار

 
 شوێن: رۆژهەاڵتی خۆراسانی رەزەوی

 سەبزەوارناوەندی شەهرستان: 
 ٥٠٠٠٠٠ژمارەی دانیشتوان: نزیکەی 
 ٦ژمارەی گوندی کوردنشین: 

 ئووڵەر، حوججەت ئاباد، سەیید ئاباد، بابا سەشمە، زەرد کوه، کایەف،
 

 ز؛ شەهرستانی شیروان
 

 شوێن: باکووری رۆژهەالتی خۆراسان
 ناوەندی شەهرستان: شیروان
 ١٧٠٠٠٠ژمارەی دانیشتوان: نزیکەی 

 ٧٣ردنشین: ژمارەی گوندی کو
 

شوکرانلوو، خادەمی، ئابسەڵف، شووریکی تەکتمەران، ختان حەستار، مەال بتالر، شتووریکی زیتارەت، ختانلۆق، رەرەلتی اەبتد 
فتازی، سەشتمە دووزان،گتارزوو، دەربتااڵ، سەکاڵنلتوو، گەنتتج  ئابتاد، خەدەر، رتارر اەلتی ختان، خەتتا ، کەاڵتتێ هەندەستی

و، پیر شەهید، لووجڵی رەزم ئاباد، تەبەرانتی ستوف، ، متحەمەد اەلتی ختان رەزا ئاباد، سەرسەشمە، سوکانلوو، گوگڵی دۆڵو
ئابتتاد، تتتۆرر، مەرزەق ئابتتاد، زیتتارەت، تەلتتی ئابتتاد، لتتۆی جتتاخ، ستتورخ ڕوو، تەستتنۆران، لەاڵیتتنە، ستتەردار ئابتتاد، 

اد، بتۆرزوو، لواڵنلتووی تۆپکانلوو، لەڵەیزوو، سەککە، توودە، لوردانلوو، ستەنگنین، توکتوور، لتوڕی داربەنتد، ستەریک ئابت
بتتااڵ، حەستتەن ئابتتاد،  تەکتتمەراند بتتۆز ئابتتاد، لواڵنلتتووی پتتاین، حەستتەن ئابتتاد  زەرتتارەمد، بوڵگتتانی ستتوف،، لارینتتانلوو، 
حەساری پەهڵەوانلوو، بوڵگانی اولیا، کارخانەی لەند، حەساری دەرتین، بتزەی زەیتنەی بێتب، کەاڵتتێ توکتانلوو، حەستاری 

 ئاباد، حەساری نامە، بێگی توکوور، ئەمیر ئاباد، حەیدەر ئاباد، بەیگان، ئەمیرانلوو، بورجمووسا بێب، بێب، ئەمان 
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 ح؛ شەهرستانی فاروج

 

 شوێن: باکووری رۆژهەاڵتی خۆراسان
 ناوەندی شەهرستان: فاروج
 ٦٨٠٠٠ژمارەی دانیشتوان: نزیکەی 
 ١٠ژمارەی گوندی کوردنشین: 

ئەسەەجیر، کوورانی کوردەمە، جەاەەر ئاباد، خابوشان، حەساری ئەندەف،  کۆرە تەپە، یام، جەهان ئاباد، دەربەندی
 تەرلی، ئالبای

 
 ت؛ شەهرستانی قووچان

 
 شوێن: باکووری خۆراسانی رەزەوی

 ناوەندی شەهرستان: لووسان
 ١٨٠٠٠٠ژمارەی دانیشتوان: نزیکەی 
 ٢٢٠ژمارەی گوندی کوردنشین: 

 
شتتێوکانلوو، ئاغتتا لتتوتەیەلی، یەدەر، شتتیرزان، ئاڵەشتتلوو، یوستتف ئابتتاد، نتتارەخ، شتتەهری کتتۆن، ئاستتیبەالنج، یادەگتتار، 

شتتیرغان، ئاڵوتتاد زووختتانە، تەبەریتتان، ئەبتتر ئابتتاد، ستتوڵتانی زیتترابە، تەرالیتتیەی کتتورد، فەرغتتانەی ستتوف،، شتتۆرەکی 
سکتانلوو، فەتتح تۆپکانلو، اەلی محەمەد، فەرغانەی شاهااه، تەریڵ، ئابجەهان، فەرغانەی کۆن، ایمتارەت، خەالجلتوو، لا

ئابتتتاد، خومارتتتتاش، لەاڵی موشتتتەڕەف، نتتتوور متتتحەمەد، خاجەهتتتا، لەاڵی کەمەر، ئتتتارسین ئابتتتاد، خوکتتتانلوو، لەیتتتتالی، 
 ئتتتالمەزار، داستتتەنجانێ کتتتوردییە، کەساڵنلتتتوو، ئتتتاق کەهریتتتز، دادە ختتتان، کوردەکتتتانلوو، ئەڵاڵهیتتتان، زادەگ، متتتوحەممەد

مام وێردی خان، زیندانلوو، گەدەگانلوو، ئینجە ساباڵغ، زوبتاران، مەفرەنقتاه، ئیمام لولی، زەرتانلوو، گوی ئەحمەد بێب، ئی
ئینجە شاهباز، زەیتدانلوو ، متاگجی، ئیتنجە کیکتانلوو، زیگتانلوو، مەلەرتانلوو، بتادخور، ستەالمەووج، میتر فەزلتوڵاڵ، بتورجی 

ابتتاد، ستتولەیمان ئابتتاد ، نامتتانلوو، پێتترو ئ، کتتارداش، ستتەرانی، می،نلتتووی ستتوف،، پتتایکۆتەی، ستتەردا ، می،نلتتووی اولیتتا
 پیرانلوو، سەرگونبەد، نیقا ، شەهرەکی جەرتانلوو، حەستار، نەغتدوو، جانتان، هەمزەکتانلووی بتااڵ، نیتیەت سەران، هەمتزە
کتانلووی پتتاین، والتتی ئابتتادسونلی، خەرستتەکانلوو، هەشتتت متتۆری، حەیتدەر ئابتتاد، ختتوڕەم ئابتتاد، یتتارم گتتونبەد، خەبکتتانلوو، 

یەنگتتی لەاڵی اولیتتا، دەرانلتتوو، جەرتتتوودە، کەاڵتتتێ نەوروزی، شتتادابە، جەاتتەەر ئابتتاد، گوڵمەکتتان، ئێرالتتی، تیتکتتانلوو، 
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لشاڵخ، سەرکتاخنە، کتۆنە  لەرەتەپە، جووزان، کورکانلووی سوف،، لەرەساه، سەپانلوو، کورکانلووی اولیا جەنگاه، کەراکی
، سەری، گەزکتتوو، ستتاهێ جەاتتەەرزادە، سوکتتانلوو، گتتونبەد فەرود، لەاڵی اەبتتاد، سەرمە، کەدوگتتانلوو، کەاڵتتتێ ئەحتتمەد

جاخ، ساهێ حاجی ایسمەتی، حاجی تەلی، محەمەد دۆڵوو، ستاهێ رەزا ئابتاد، حتاجی کتاهوو، متحەمەد رەزا ختان، ستاهێ 
ستاهێ متولەددەم، پیرودانلتوو، لەاڵیتێ بێتب، سەهاربتاغێ جەدیتد، پیترە،  ینی ئەژدەری پیر اەلتی، مەردکتانلوغواڵم حوسە

اڵیتتێ حەستتەن، حەستتەن ئابتتاد، تەختتت، لەاڵیتتێ ستتەفا، حەستتاری ئەڵاڵوێتتردی، تەرانلتتوو، لەاڵیتتێ والتتی، خەیتتر ئابتتاد، لە
تەرنیتتک، لتتۆڵهەلی اتتولی، خەیتتر ئابتتاد  دووغتتایید، بتتورجی زەیتتدانلوو، لوشتتوانەی ستتوف،، فتتی، ، بەردەر، کتتاکڵیقەاڵیێ 

لوو، بەرزەاڵنتێ ستوف،، کەاڵتتێ جەاتەەر ئابتاد، لەرجتاغە، کەماکلوو، بەرزەل ئابتاد، کەاڵتتی بتالی، لەرەجتاغی لەهرەمتان
بەرزەاڵنێ اولیا، کەاڵتێ رەحمانیان، لەلقەل، بەرگەرد، کەاڵتێ زەمان، لەرجاغە  خاررد، بەگلەر، کەاڵتێ ستیاه دەشتت، 

 پەڵکتانلووی سیستبەرانلووی ستوف،، لەرەسەشمە ، بەرانلوو، کەاڵتێی شاه محەمەد، لەرەگۆل، بیبەهترە، کەاڵتێتی شتاه میتر،
سوف،، کەاڵتێی نەزەراەلی، سیسبەرانلووی اولیا، پەڵکتانلووی اولیتا، کەاڵتێتی نەزەرمتحەمەد، ستینگەلێی شتوور، کەاڵتێتی 

شتەموای، کەاڵتێتی رەزا، بیتدالی پتاین،  سەمبەر خان، ئیستەرخی، سینگەلێی شیرین، کەاڵتێی حەسەن رەزایی ئینجتی ختان
ۆی بتتای، شتتەهرانلوو، کەاڵتتتی مەال متتحەمەد لولیوتتانی لوشتتوانەی اولیتتا، دەربتتادم، شتتۆخ، ئابتتاد، کەاڵتێتتی ستتاالری، کتتادگ

کەالتی مەهدەویان، کەتلەر، دەربەندی،گەبر ئاباد، ئەندەرزی، دوو ئا ، گوورەخۆر، نەبابید، دەوڵەتوانە، لوولوو، ئیمتام 
ەسەنی حەمیتدەڵاڵهی، ئوغتازە تتاز، مورشید، دوڵدانلوو، مۆتۆری حاجی پەناهی، ئوورتە سەشمە، دۆڵوو، مۆتۆری حاجی ح

رۆستتتەم ئابتتاد، مۆتتتۆری حتتاجی حەیتتدەری ئیبراهیمتتی، ئیزمتتانی بتتااڵ، رەشتتوانلوو  متتایوند، مۆتتتۆری ستتەرهەنب تەهماستتبی، 
 .ئیزمانی پاین، رەزا ئابادی ئاستانە رەزا،میر ئاباد، باغ مەحەل، ریزە

 
 ک؛ شەهرستانی کەاڵت

 
 شوێن: باکووری خۆراسانی رەزەوی

 ندی شەهرستان: کەاڵتناوە
 ٤٠٠٠٠ژمارەی دانیشتوان: نزیکەی 
 ٢٠ژمارەی گوندی کوردنشین: 

الینی کۆن، پۆی گەرد، کەرنارەی شیرین، الینی نوو، تیرەگان، لزڵقتی، رەبتات، سەرەم، کەهت، ، رەجە  ئابتاد، سەرەمتی 
 .اباد، سنار، بابا رەمەزان، خاکستەرئەسەد ئاباد، حاجی ئ نوو، کەریم ئاباد، اەزیز ئاباد، سەهار راه، سەنگی دیوار

 
 سەمەڵغان –ل؛ شەهرستانی مانە 
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 شوێن: باکووری رۆژئاوای خۆراسان

 ناوەندی شەهرستان: ئەشوانە
 ٩٥٠٠٠ژمارەی دانیشتوان: نزیکەی 
 ٦٣ژمارەی گوندی کوردنشین: 

 
یستتتالەت، جتتتۆزەر، کیکتتتانلوو، ئیستتت،م ئابتتتاد، پیشتتتقەاڵ، کەالیەن، ر ئتتتالمەزار، بتتتورجی زەنگتتتانگو، کەاڵتتتتی نەختتتدوجان

زەرد،سەخماللوو، لەاڵی بەربەر، زەمان سۆفی، سەمەنبید، لەڵەندەر تەپە، زەدیەی اولیا، حەستەن ئابتاد، کەشتک ئابتاد، 
میهتتر ئابتتادی ختتاوەر، خوڕەمتتدەی شتتەرلی، کەاڵتتتی کەشتتی، شتتەهرئابادی کتتورد ،  شەشتتوانە، حەیتتدەر ئابتتاد، کەاڵتتتی سنتتار

یر ئاباد، لەرەکانلوو، کەاڵتە کالیمانی، اەزیز ئاباد، لەسری، گەرما ، ئیشق ئابتاد، شتیرین لەرەسای، کەاڵتە لەموو، ش
دەڕە، گەرمەر، لادی، اەلی ئاباد، گاز ئابتاد، لەرە ئاغتاجی ستەربەند، رەحتیم داد، مەال حەستەن، لەرە ئاغتاجی پتاین، 

تتازە لەاڵ، هتارەرد، لەشتتیی مواتتاون،  حەشترگاه، مەهمتانەر، لەرە موستەڵاڵ، سەشتمەگاه، نەجەف، لەشتتیی شتاپورخان،
کەشتتانەر، تالەسنتتار، ئتتالنە، کەاڵتتتی ئازادگتتان، تتتۆپ سنتتار،  تەپتت،ە، ئوستتتاد، کەریتتک، تەختمتتی ، بتتازاڕی لارنتتاد

 .ئیس،اخوو
 

 م؛ شەهرستانی مەشهەد

 
 شوێن: باکووری خۆراسانی رەزەوی

 ناوەندی شەهرستان: مەشهەد
 ٣٠٠٠٠٠ژمارەی دانیشتوان: نزیکەی 

 ١ەی گوندی کوردنشین: ژمار
 

 مێرگوزار
 

 ن؛ شەهرستانی نەیشابوور )نیشابوور(

 
 شوێن: سەنتەری خۆراسانی رەزەوی
 ناوەندی شەهرستان: نەیشابوور
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 ٥٠٠٠٠٠ژمارەی دانیشتوان: نزیکەی 
 ١٨ژمارەی گوندی کوردنشین: 

 
پیترە شتەهباز، ئیشتق ئابتاد، کەاڵتێتی  نوو ئومیدی، نەسر ئاباد، ستوورەندە، ستەرگەریک، ئەنتدەرا ، زوی ئابتاد، شتەبیان،

بوجنوو، تەختی مەسجید، فازی ئاباد،،کەاڵتێی رەزا خان،،سەهار گوشلی، حوستەین ئابتاد، کەاڵتێتی متحەمەد جتان، گتۆدار، 
 زەرەندە

 
بە وردبتتتوونەوە لەم لیستتتتانە دەبینتتتین کەوا زۆربەی زۆری گونتتتدە کورنشتتتینەکان لە بتتتاکووری خۆراستتتاندا سابتتتوونەتەوە بە 

گونتتدد، بەاڵم مەشتتهەد و تتتوربەتی جەم هەر یەکە  ١٢٢گونتتدد و بوجنتتورد   ٢٢١یبەتی لە هەردوو شەهرستتتانی لووستتان  تتتا
 .تالە دانەیەر گوندی کوردنشینیان تێدایە

 
 :پەراوێز

 
 حتتوکمی ئەوەی مامۆستتتا یتتان تتتوێژەرە لە زانکتتۆی یەریوتتان و پێمتتوایە لێتترەدا نوستتەر، هەرسەنتتدە ئێتترانییە، بەاڵم بە ب 

نیشتتتەجێی ئەرمینیاشتتە، بە شتتێوەیەر لە شتتێوەکان کەوتتتووەتە ژێتتر کتتاریگەریی تتتوێژەر و مێژوونووستتە ناسیۆنالیستتتەکانی 
ئەرمەنەوە و وەر ئەوان ئەرمینیتتای رۆژئتتاوا، واتە بەشتتەکەی تورکیتتا یتتان ئەنەدۆڵتتی رۆژهەاڵت، تەنهتتا بە ختتاکی ئەرمینیتتا 

ئەرمەن بووە و بگترە کتورد زۆریتنەی رەهتا بتووە تێیتدا لە پتێ  لاکتردن و دەزانێت، لە کاتێکدا کە واڵتی تێکەڵەی کورد و 
جینۆساید کردنی ئەرمەنیشدا لە کۆتاییەکانی سەدەی نۆزدە و سەرەتاکانی سەدەی بیستدا. باوانە کتیبەکەی د. هۆگر تاهیر 

د، هەروەهتا بتاوانە باستێکی ٢٠١٤، ستاپی دار ئتاراد و دار الەتارابی، ستاڵی ١٩٢٠ - ١٨٧٧رمنتیە  تۆفیق  الکرد والمسألە ای
 - ٢٠١٤، بتتنکەی ستتاپەمەنیی ستتاودێر، ستتلێمانی، ستتاڵی «جینۆستتایدی ئەرمەن و رۆڵتتی کتتورد تێیتتدا»ئتتێمە بە ناونیشتتانی 

 .وەرگێر
 

زۆربەی سەرساوەکان زازا بە کورد لە لەڵەم دەدەن و زۆرینەی زازاش خۆیان بە کورد دادەنتێن بە تتایبەتی لە رۆژگتاری بب 
 .وەرگێا –ەرسەندە ئەمانی  وەر کوردبوونی لوڕ لە ئێراندا تا ئێستا هەر مشتومای زۆری لەسەرە ئەماۆدا، ه

 
 - ٣٢٣، ل ١٩٥١، لەنتدەن، ٢، بەرگتی » The History of Persia مێژووی واڵتی فارد»وەرگیراو لە پ. سایک ،  -١

 .د،  بە ئینگلیزی٣٢٤
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، مۆستکۆ، ٧، بە هەمتان شتێوە، ستۆسینینیا، بەرگتی «ۆبزۆر ئیرانتاستترۆیکۆ جیۆگرافینستکی ئت»باوانە  .  . بارتۆڵتد  -٢
 .د،  بە رووسی١٠٦ - ١٠٥، ل ١٩٧١

 ئێتران و لەولتاز»لە گۆراری  «Kurdish and Armenian کورد و ئەرمەن»بۆ وردەکاری، باوانە گ. ئەساتریان  -٣
«Iran and Caucasus  ددا  بەم زوانە. 

خۆراسانسکی کرمتانجی. ئیستڵیدۆرانی »ەرجاوەی پێشوو. هەروەها ئی. ئی. سوکەرمان، وەرگیراو لە ئەساتریان، هەمان س -٤
 .١٩٨٦، مۆسکۆ، «ئی تێکستی

،  بە ١٧٥ – ١٦٢، ل ١٨٦٢، لە الیەن میتتر شتتەرەفوانی بەدلیستتی، ستتانت پیترستتبورگ، «شتتەرەفنامە و مێتتژووی کتتورد» -٥
 .دفەرەنسی

 ,D. Butyka . هەروەهتا بتاوانە١٩٥٣، بەیتروت، «Patmutiwn Carsanjagi hyoc» بتروانە گ. د ئێریوانیتان -٦
“Das ehemalige Vilajet Dersim” لە گۆرتتاری “Mitteilungen der kais. Konigl. Geographisehen 

Gesellchaft in Wien, 35 Band (1892); 109 ff. 
 ,.kn. I, SPb، «ستیوەرنیف خاڵتدیاخئیزستلێدۆرانییا ۆ  ئیرانستکیف کتورداخ ئتیف پرێتدکاخ، »وەرگیراو لە پ. لێرخ،  -٧

 .دبە رووسی ، .89 :1856
 پێکهتاتەی دەوڵەت، و شتێف و ئاغتا» بروونەستن، رتان متارتن: باوانە هەوەها. پێشوو سەرساوەی هەمان ،ە...شەرەفنام -٨

، » Agha, Shaikh and State: The social and Political Structures of کوردستتان سیاستیی و کتۆمەاڵیەتی
 .د،  بە ئینگلیزی١٣٥ - ١٣٤، ل ١٩٩٢نیوجێرسی،  -ەندەن ل
 .١٣٤مارتن ران بروونەسن، هەمان سەرساوە، ل  -٩
ە...  شتەرەفنام« لکراد ری،یەتی کوردستتان متدکور ستازند، متوراد لز سمشتگزر هستت هر گاه در میانەیە »وەرگیراوە لە  -١٠

 .دفارسی بە ، ١٦٣ ل سەرساوە، هەمان
 .W؛ هەروەهتا دەبلیتو. س،ۆتیشتوود٩٠، ٨٩، ٨٧، ٧٣، ٧٢، ٧٠، ٦٧هەمان سەرساوەی پێشوو الپەڕەکتانی باوانە لێرخ  -١١

Spottiswoode  ،«نەخشەی خێڵ و هۆزەکانی بتاکووری کوردستتان Sketch of Tribes of Northern  Kurdistan»  
. هەروەهتا متارر ٢٤٥ - ٢٤٤، ل د١٨٦٣  ٢بەرگی  Transactions of Ethnological Society of London لە گۆراری
لە گۆرتاری  » The Kurdish Tribes of Ottoman Empire هتۆزە کوردەکتانی ئیم،راتتۆرێتی اوستمانی»ستایک ، 

 The Journal of the Royal ئینستتتیتیوتی شتتاهانەی مرۆرناستتی  ئەنترۆپۆڵتتۆجید ی بەریتانیتتای مەزن و ئێرلەنتتدا

Anthropological Institute of Great Britain and Ireland , vol. 38 (1908): 457, 467, 470, 476, 477. 
 .د.  بە فارسی٦٧ - ٦٦، ل ١٩٨٩ - ١٣٦٨، مەشهەد، «ئیلهایێ و تایەەهای اەشایەری کوردی ئێران»ع. میرنیا،  -١٢
 .١١٥ - ١٠٩مارتن ران بروونەسن، هەمان سەرساوە، ل  -١٣
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، «حەرەکەتتی تتاریوییەی کتورد بتا خۆراستان». هەروەها ر. تەوەحتودی، ١٢٠ - ١١٩باوانە لێرخ، هەمان سەرساوە، ل  -١٤
ئتی،ت و تایەەهتایی ». هەروەها هەمان نوستەر ١٤٨ - ١١١. هەروەها ع. میرنیا، هەمان سەرساوە، ل ١٩٩٢ - ١٣٧١مەشهەد، 

 .  ١٩٩٠ - ١٣٦٩، مەشهەد، «ئیلهایێ و تایەەهای اەشایەری خۆراسان»و  ١٩٨٢ - ١٣٧١، مەشهەد، «درگز
 -بە فارسی و فەرەنسید، پتاری   ، » ,Le nomadism le north du Khorasan» هەروەها ئێم. ئێج. پاپولی یەزدی

 - ٥٤،ل ١٩٨٥ - ١٣٦٥، تتتاران، «لتراکنتتامە، تتتاریوی جتتامییی لوستتان». هەروەهتتا ر. شتتاکری، ٩٣ - ٧٦، ل ١٩٩١تتتاران، 
. هەروەهتا ع. ع. متادیح ٩٢ - ٨٧، ل١٩٩٨ - ١٣٧٧، تتاران، «زمتینلیتران  لو در  کتورد و پەراکەنتدەگی ». ح. بیهتوویی، ٥٨
 کەرەستتە مەیتدانییەکان»، بە هەمتان شتێوە ٢٠٠٦ - ١٣٨٥، مەشتهەد، ١، بەرگتی «نەیشتابوور و ئیستتراتیجییەی توستییە»

Field Materials  ،(تادد٢٠٠٦ - ٢٠٠١ ،. 
کتاتییە لە نێتو دانیشتتوانی کتۆسەری ئێرانتدا. ئەمە بە ود شێوازێکی باوی نیشتتەجێی  -خێوەتی رەش  مەبەستی دەوارە  -١٥

 ، هەرسەنتدە هەنتدێک نتاوی هاوشتێوەی تریشتی هەیە وەر مەلەگتاSyah – Chador  اتادەت پێیتدەوترێت ستیاه ستادور
melega   نیشتتتەجێبوونی وەرزیتتی جووتیتتاران لە بتتاکووری رۆژئتتاوای لوڕستتتاندا»لە لوڕستتتان  بتتاوانە ئێتتڵ. ئێتتدڵبێرگ 

Seasonal Dwellings of Farmers in North – Western Luristan”, Folk, vol. 8 – 9, Kobenhavn, 1966 / 

67 :384 ff).  یتان کتۆنێ رەش Kone rash -  ،لە نێتو کتوردە کرمتانجی زمانەکتانی میستۆپۆتامیا و رۆژهەاڵتتی ئەنەدۆڵتدا
 .تاد
 .وتریتموراد خانی پێدە -لە ناوسەکەدا ناوە کوردییەکەی سێووەسوو  -١٦
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