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  یی گه رسیم دیبه ده.. . !ندێ نووسراوی دانیماکیدا  ئینسکلۆپیدیاو هه تی شاری موس له کوردستانییه

  
31.10.2005  

 Darsim88@hotmail.com 
لماندنی  ی سه رباره ریکی نووسینکم ده  خه کی زۆره یه ماوه

نام  ش په سته به م مه بۆ ئه،  وه دۆکۆمنته  بهتی شاری موس کوردستانییه
، و و بیانی بی ره و عه ی مژوویی کوردی رچاوه ندین سه ر چه  به بردۆته

، یان کردووه  که ردانی ناوچه ی سه ڕیدانه و گه ی زۆر لهبیروبۆچوون
 بۆ م و نووسینه ئه،  ڕگام ته یه ر هیچ گیروگرفتک نه گه ئه، تۆمارمکردوون

  .  بۆ چاپکردنبت  ده  ئامادهمانگکی ترند  چه
  
ستپکردنی  ڵ ده گه ر له هه، بوو وه  ئه وه مه تکی وا بکه نووسینی بابه ی هانیدام بیر له وه ئه

ند  چه، ر ڕژمی عراق ریکا بۆ سه مه تی ئه رکردایه سه کان به یمانه هرشی هاوپه
شاری موس شارکی  که، یاند و ڕایانگه بی دوان ره کی کوردی بۆ میدیاکانی عه یه رکرده سه
کو  وه نه،  بۆ ڕزگارکردنی شاری موس بنرن رگه  پشمه وان نیازیان نییه و ئه یه بی ره عه

  .  وه وته بی لبکه ره ڕی نوان کوردو عه شه،  بۆ شاری موس رگه ی هزی پشمهناردن
و  ڕیده  گهبیروبۆچوونی،  عوسمانی،  تی ئراقی حکومه، الن ی گه ه ی کۆمه گه دان به سه به

 شاری  لمنن که یسه ده، و کوردی بی ره عه، و ڕۆشنبیرانی بیانی و مژونووس جوگرافیناس
کی کوردستانیموسره وه ئه.  ختی باشووری کوردستان بووه و پایته  شاردا  ی ل

ند نووسراوکی   چه ئینسکلۆپیدیاو  له ه-ی شاری موسنیا باسکردن ته، ڕوو مه یخه ده
  . دانیمارکیدا

  
دا -باسی موس دا له461  ڕه  الپه یداو له13رگی  به ی دانیمارکی له وره ئینسکلۆپیدیای گه

باکووری  و ناری ڕۆژئاوای ڕووباری دیجله  که وتۆته  که شارکه، موس (: ی نووسیوه یه مشوه به
ی  زۆربه .)1995سای  (سن ۆن که ملی4. 1ی  ی دانیشتوانی شاری موس نزیکه ژماره. عراق

م  موس سیه.  له ی فه مینه  که کی زۆر له یه ڵ ژماره گه  له ی کوردن که  زۆری دانیشتوانه ره هه
ی شاری  الوه که.  وایه ینه رتی پارزگای نه به روه ندی به به و مه ی عراقه وره شاری گه

ی 600کانی  ساه شاری موس له. دا و شاره هنزیک ئ   وته که  ده کان یه وای ئاشوری ینه نه
 ژر  وته  که1918-1535سای  و دواتر له  داگیرکراوه وه کانه به ره ن عه الیه زایینیدا له

   .)کان تی عوسمانییه سه ده
  
 موس شارکی  ت که ئاشکرا پمان ده ی دانیمارکی به وره ی ئینسکلۆپیدیای گه رگه و به ئه

بت   ده که  شاره واته که، ی کوردبن که  دانیشتوانه زۆری ره  ههی  زۆربهموسک کات،  کوردییه
ب  ره  عه  که وه کاته ی ئینسکلۆپیدیا بۆمان ڕوونده شه و به ها ئه روه هه! شارکی کوردیش بت

و  ی زاینی هاتوون600سای  ر له کو داگیرکه کو وه به،  نین که نی شاره سه دانیشتووی ڕه
ن داگیرکردووهیا-موس  .  

   
دا -باسی کوردستان دا له400  ڕه  الپه یداو له11رگی  به ی دانیمارکی له وره ئینسکلۆپیدیای گه

  تداره سه ده، 1920ری سای  ی سیڤه یماننامه ی په گوره به( : ی نووسیوه یه مشوه به
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ی تورکیایان دابوو بۆ خۆیی کوردستان ربه ی سه نی فراوانکردنی ناوچه کان به یمانه هاوپه
 ئستا  که،  وه کانه یه ریتانی ن به الیه ی داگیرکراو له-تی موس ی ویالیه و کوردانه ی ئه وه ئه

م  به. ڵ کوردستانی تورکیا گه  له وه کبگرنه بت یه یان هه وه  مافی ئه عراقه ر به موس سه
ژر  ی ڕژمی ناسیۆنالیستی تورک لهتی نو ن حکومه الیه توندی له  به یه یماننامه و په ئه
ی  یماننامه دا په1923سای  ها له روه هه.  وه تکرایه ڕه، تاتورک مال ئه تی که رکردایه سه

بوو بۆ  رجکی تیا نه هیچ مه و که وه ی لۆزان شونی گرته یماننامه و په وه شایه وه ر هه سیڤه
   .)خۆیی کوردستان ربه سه

  
 1920ری سای  یمانی سیڤه ر بتوو په گه ئه، ت اش پمان دهی ئینسکلۆپیدی11 رگی به

ی کبیار  به1925. 12. 16   لهتی موس  ویالیهی وه رله  به و کاته ئه،  جبکرایه جبه
  وه ئه،  ریتانیاوه  به الیه تی داتاشراوی ئراق له وه ر ده سه بخرته" کان وه ته نهی  ه کۆمه"
ڵ  گه له) و دهۆک سلمانی، رکوک که، ولر هه، کانی موس شاره (تی موس واوی ویالیه ته

  .  وه مایه کوردستانی ده  به که ته واوی ویالیه و ته وه گرته کیده یه) تورکیا (کوردستانی باکور
دا 654  ڕه  الپه له) ئینسکلۆپیدیای دۆی زینی ( واته) Gyldendals Leksikon( ئینسکلۆپیدیای

 ملیۆن 4، 1ی دانیشتوانی  ژماره. عراق  له موس شارکه (:دا نووسیوتی-باسی موس له
ڕاستدا  کانی ناوه ده سه موس له. باکووری عراقدا  له وته نه و پ له شارکی کوردی.  سه که

  .) ووهناوبانگ ب دروستکردنی قوماشی مۆسلین به و به شارکی بازرگانی گرنگ بووه
و پ   موس شارکی کوردی کات که ئاشکرا بۆمان باسده ئینسکلۆپیدیای زینیش زۆر به

  کانمان کردووه دراوس چسه دا وای له ته و ویالیه و شاره وت له و بوونی نه وته نه له
  . ن  بده یه و ناوچه رداگرتنی ئه سه ستبه وی ده هه که

  
زگای هاریکاری  ده ( ی که) ندی یوه  په–کۆنتاکت " گۆڤاری ری رنووسه سه،   سکادهده ئارنه
  ژماره  ی"کۆنتراکت"ی 35  ڕه  الپه  له وتارکیدا که له، کات ریده  دانیمارک ده له) یی وه ته نونه

سای  زراندنی کوردستانک له نی دامه به"ژر ناوی  دا له1991/1992ی سای ) 1(
کاتی  رانی کورد له  نونه کات که  ده وه کورتی باسی ئه دوو بهمژووی ڕابر (:ت ده، دا"1920

ر  سه وتنک له ڕککه، م که ڕی جیھانی یه گڤتوگۆی ئاشتی دوای کۆتایی هاتنی شه
. کان بوون نییه رمه  ئه کی تری ب نیشتمان که یه وه ته رانی نه ڵ نونه گه هارکاریکردنک له

نسا توانیان  ره ریتانیاو فه تداری به سه ردوو وتی ده ههر  رامبه به ردووال له کۆششی هه به
ی  وه رگرن به  وه که وتننامه ی ناو ڕککه نکی ڕاشکاوانه و به ست بھنن ده وتنک به رکه سه
تی  گوترت ڕۆژهه مۆ پی ده  ئه ی که و ناوچانه رمینیا له و ئه  دوو وتی کوردستان که

   که-تی موس ویالیه-  کان واته  عراقیه رمی کورده اتریش ههدوو  زرنن تورکیا دامه
ڵ کوردستان  گه ئازادی خۆیان له توانن به ده، کان دابوو ریتانیه تی به سه ژر ده وکاتی له ئه
   .) وه کبگرنه یه
  

   له وه  هیچ گومان ناهلته  سکادهده ئاڕنه" کۆنتراکت"ی  ری گۆڤاری مانگانه رنووسه سه
واوی  ته، ره رنووسه و سه نووس  ڕۆژنامه و ژنه ئه. تی شاری موس و کوردستانییه ردتیکو

تی   ویالیه زانین که مووشمان ده هه، نت کان داده  ئراقیه رمی کورده هه تی موس به ویالیه
  . هات پکده) و دهۆک سلمانی، رکوک ولر که هه، موس (کانی شاره موس له
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رتووککی  ی په31  ڕه  الپه ری دانیماکین له  دوو نووسه نا هامفیلت که رو ئه  باکه غکه
ژر ناوی  تکیاندا له  بابه داو له" مژوو– ڕابردوو -  نده ناهه عراق په"ناوی  شیاندا به هاوبه

ڕی جیھانی  شه ند به یوه  په1922سای  (: نووسیویانه، دا"می نوێ رده و سه  کانی عراق کورده"
  . کان درا  کورده خۆیی به ربه نی سه به، م که یه

، ن ی پ ده"کان کگرتووه  یه وه ته نه" ئستا  رچوو که سه ی به"الن ی گه ه کۆمه "1924سای 
یاریدا موسوه  به وه، بک له  به کان ببنه  کوردییه موو ناوچه ش هه یه م شراق شع(.   

تی شاری  و کوردستانییه ر کوردتی سه ش هیچ گومان له ره و نووسه نووس  ڕۆژنامه و دوو ژنه ئه
بیاریدا " کان وه ته الن یان نه ی گه ه کۆمه "1924 سای  کات که: ن ده  که وه موس ناهلنه

ستی ویالیه به مه (موس ته ه) تی موسک له  به  ببراق شواوی ناوچه  ته واته، ئ  
گینا  ئه، ئراق شک له به  بوون به دا و ساه و له و بیاره  بهوه یشه-شاری موس کان به کوردییه
  . تی ئراق وه ده  له بووینه شک نه پشتر به

  
ست  ر کوردستانتی شاری موس ده سه کی له یه گه ر به سک هه رکه هیوادارم هه: تبینی

و  ران له نده ردانی هه کو تی تایبه  به وه، م که  زۆر سوپاسی ده وه ئه، وت بۆمی بنرت که ده
  و موس له کانی کوردستان ته بابه یرکی  ر سه گه ئه، ژین  تیایدا ده ی که وتانه

  . وت که ست ده ی باشیان ده گه دنیام به،   بکرت و وتانه ئینسکلۆپیدیای ئه
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