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 پوختی توژینوە

 م ناونووسکردنی دانیشتوان لکی یسـا ر پیـنج سـاڵ یـان دە سـاڵ  ١٨٣١کوردستان'دا لکـراوە و دواتـر ھ

  ناونووس. ٣٣گیشت  ٢٠١١پۆسک دووبارە کراوەتوە. ژمارەیان لو ساوە تاکو سای 

زیــاد  ١،٣١ھزار کس. دانیشــتوان ســان  ٣٩٢٨٠دا گیشــت ٢٠١٤ژمــارەی دانیشــتوانی کوردســتان ل ســای 

  )٠٠١٢/٠مردن  ٠٠٤٢/٠ل ھزارە(ل دایکبوون ـــــ  ٣٠ دەکا و زیادەی سروشتیش

 ــان ل ــژەی ئو کســانی تمنی ــرە  ١٥ر ــان ل   ٢٤ســاڵ کمت ــرە  ٦٥و ھــی ئوانی تمنی ــی  ٧١کمت و ھ

ل سـد ل سـرجمی  ٤٩،٧و ھی مین  ٥٠،٣و رژەی نرین ــــ  ٣وەی  ٦٥ئوانش ک تمنیان ل سروی 

و ل گوندەکان  ٨١. رژەی دانیشتوان ل شارەکاندا  ٢کم ١کس ل  ٧٣چی گشتی دانیشتوان دانیشتوان بوو. 

ل سد بوو. پرۆسیکی ب توژمی کۆچکردن ل دەشت بۆ شار و ب تـایبتی بـۆ گورەکـان ب ھۆکـاری  ١٩

.ئارادای ئابووری و سیاسی ل  

  

  پشکی

انی زانسـت مرۆیکـان و ب تـایبتی جوگرافیـای دانیشـتوان لبر دانیشتوان ـــ یکـک ل بـابت ھرە زینـدوەک

  ئوەی ئرکی سرەکی ئو زانست خۆی ل شیکردنوەی پیوەندی نوان سروشت و مرۆڤ دەبنتوە.

 ،تی دیکباب یدانی جوگرافیای دانیشتوان، زیاتر لپسپۆرانی م ،گۆڕان'دای ردەم لوەی ھر ئبدانیشتوان ل

ـــان لســـر ب خـــۆ ـــانی جوگرافیازان ـــات. ھر لبر ئوەشـــ بشـــی ھرە زۆری توژینوەک ـــک دەک وە خری

  دانیشتوان ئنجام دەدرێ.

مبست لو توژینوەدا دەست نیشـانکردنی ژمـارەی گشـتی دانیشـتوان و پکھـاتی تمن و رەگز و چـری 

شـیکردنوەی ھۆکـار و جیاوازیکـان ل  دانیشتوان و کۆچکردنی ناوەخۆ و رژەی شارنیش و گوندنیش ئینجـا

شونک بۆ شونکی دیک. دەست نیشان کردنی گرفتکـانی دانیشـتوان. سـرباری ھمـوو ئوان ئاشـناکردنی 

  کوردستانیان ب نخشی دانیشتوانی وتکیان.

وانیان کــردووت گرفتکــانی تــوژینوەی دانیشــتوان ل کوردســتان'دا، ب تــایبتی بــۆ ئو کســانی ک دانیشــت

 ر و بچارەســ ڵ و بــکڵ و پــکــ میــدانی ســرەکی چــاکی زانســتی، ئوەنــدەی ئــارەزوو بــکی زۆر و ت

  کشن. ھندکییان ئوانی خوارەوەن:

. دەست نیشانکردنی یک کارگیکان(ئستان و قزا و ناحی) کوردستان و جیاکردنوەیان ل ھی ئـران و ١

  عراقدا(لم بدواوە ل جیاتی ئو ناوان چوارینکان دەنووسم)تورکیا و سوریا و 

  . دەرھینان و ژماردنوەی ژمارەکان، لبر لدەستدانی یکتی خاک. ل بوکراوەکانی چوارینکاندا. ٢
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. جیـاکردنوەی ژمارەکــانی کوردســتان ل چوارینکانــدا لو ئسـتانانی ک ھنــدێ یکی کارگیــان خــاکی ٣

  ستان نی. ب نموون، ئرزەروم و مرعش(کاھرەمان مارش) و خوزستان و نینوا.کورد

  . ئنجام ندانی ناونووسکردنی دانیشتوان، ل چوارینکاندا، ل یک کاتدا.٤

٥ تــورکی. ل بــاکوور ب رەتــدا. لبن زمــانی جیــاواز ل ســ ر کوردســتان'دا بســکــان لنووســرانی زانیاریی .

  ئاوا ب عارەبی و ل رۆژھتدا ب فارسی.باشوور و رۆژ

  . دەست نکوتن و درەنگ دەستکوتنی سرچاوەکان لبر ئوەی ھر یک ل وتکدا بوکراونتوە.٦

  . ناتواوی ل ژمارەکان ب گشتی و ھی ئوانی کوردستان ب تایبتی ل بوکراوەکانی چوارینکاندا.٧

  ووسکردنکان و نبوونی ھی تازە.. کۆنبوونی ئنجامی ناون٨

. خامالندنی ژمارەکان ب کرداری ژماردن، لبر نبوونی و پکردنوەری کلنکان، لبر نبوونی زانیاری ٩

  فرمی.

  . برچاونخستنی زانیاری پویست، وەکو ھی پکھاتی نتوەیی، ل الین چوارینکانوە.١٠

  ئامارەکان ل وتک بۆ وتکی دیک.. جیاوازی ل شوازی رکخشتنی ١١

. ناوەکــــان ل بــــاکووردا ب تــــورکی و ل باشــــوور و رۆژئــــاودا ب عــــارەبی و ل رۆژھتــــدا ب فارســــی ١٢

دەنووسرێ. ب کـوردی ننووسـرێ خـونر ب زەحـمت بـۆی دەخونـدرتوە. ئگر وامـانکرد، ئوە ل سـر 

  نخش و ئتسان برچاو ناکون.

ــونجلی و درســم. . ١٣ ــان جــودای. ب نمــوون: ت ــاوی فڕمیــان ل ھــی نفرمی ــان ن زۆربی یک کارگییک

کرمنشاە و کرماشان. ئربیل و ھولـر. دیاربـاکر و ئـامد. مـالیکی و دریـک. پویسـت ب کـوردی بنووسـرێ. 

  ئگر وامانکرد  ئوە ل سر نخش و ئتسان برچاو ناکون.

ل کوردستان'دا، توژینوەی ل بارودۆخکی ئوھـا ئـاۆز لسـر دانیشـتوانی وت دەکن. ھـبت توژەران 

  ئو جۆرە کاران ب کم و کوڕی نین و ناش بن.

  

  . ژمارەی گشتی دانیشتوان ل کوردستان'دا١

ردوودا ئوھاش سرچاوەی سرەکی بۆ زانینی ژمارەی گشتی دانیشتوان ل کوردستان'دا، چۆن ل سانی راب

  ل رۆژانی ئوڕۆدا، ناونوسکردنی گشتی خک بووە. 

ز ل ســردەمی فرمــانەوایی ئیمپراتــۆریتی ١٨٣١ناونووســکردنی دانیشــتوان ل کوردســتاندا، کرەتــی یکم(

عوسمانی) ل نیوەی یکمی سدەی نۆزدەھم ئنجامدراوە. لو ساوە تاکو ئوڕۆ پرۆسک ھر چنـد سـاڵ 

ناونووسـکردن. کوابـ ھر دوو  ٣٣گیشت  ٢٠١١بۆ  ١٩٢٥دووبارە کراوەتوە و ژمارەیان ل سای  جارک

  ساڵ و نو ناونووسکردنک بووە. 

خستکانی سرژمری دانیشتوان ل کوردستان' دا وەکو ل تاوتویکردنی زانیاریکان دەردەکوی، ھندکیان 

  ئوانن ک ل خوارەوە نووسراون.

ئنجامدانی سرژمری ل الین فرمانگکانی ئاماری ئران ل رۆژھت و تورکیا  ـــ باکوور و سـوریا ـــــ . ١

  رۆژئاوا و عراق ـــ باشووردا.

. جیاوازی سای ئنجامدانی سرژمری گشتی دانیشتوان، ل الیکوە بۆ الیکی دیک. جیاوازیک، ل ھندێ ٢

  دات.شوندا، خۆی ل س ساڵ دە

. بوکردنی ئنجامی ناونووسکردنکان، ب زمانی غیـرە کـوردی. ل بـاکووردا ب تـورکی  و ل باشـوور و ٣

  رۆژئاوادا ب عارەبی و ل رۆژھ تدا ب فارسی.

ــدا. ٤ ــوونی کشــی سیاســی ل وت ــاد و ھب ــانۆی خرجــی زی ــدانی ناونووســکردن، ب بی . دواخســتنی ئنجام

ـــازدە  ـــوونی پ ـــاکوور(دوایین ل تپڕب ـــوو) و بیســـت ھشـــت ســـاڵ بســـر ھـــی  ٢٠٠٠ســـاڵ بســـر ھـــی ب ب

 ١٩٨٧باشــوور(دوایین ل  ت(دوایــین لر ھــی رۆژھســــنج ســاڵ بھجــری شمســی بــوو)  و  ١٣٩٠بــوو) و پ

 ر ھی رۆژئاوا(دوایین لسک ساڵ ببوو). ١٩٩٤بیست ی  
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ــدن ــورەی خامالن ــارەی دانیشــتوان ل کوردســتان'دا، ب گ ــانی  ژم ــانی فرمانگک ــای زانیارییک ک لســر بنم

دا  زیــادی ٢٠١٤ھزار کس بــووە و، ل ســای  ٣٢٧٣٤دا ل دەوروبری ٢٠٠٠ئامـاری ئنجــام دراوە، ل ســای

 ی بۆریدا  ٣٩٢٨٠کردووە و خۆی لچواردە سا ل وابی زیادەکس داوە. کزار کس بوو.  ٧٥٤٦ھزار کھ

  بوو.  ١،٣١ش لو چند سادا تکایی زیادبوونی سان

  

  زیادەی سروشتی دانیشتوان ل کوردستان'دا 

مبست ل زیادەی سروشتی دانیشتوان ژمـارەی ل دایکبـووان مینـوس(دەرکرد) ژمـارەی مـردوان ل سـاکدا. 

. رـژەی ئو دیاردە بیۆلـۆژی، ھۆکـاری سـرەکی ــــ نـۆھد ل سـد ــــ زیـادبوونی دانیشـتوان ل کوردسـتان'دا

ــادبوونی سروشــتی ل ســای  ــب و لبر ٢٠١٤زی وەی کتــدن ــورەی شــیکردنوەی ئامارەکــان و خون دا، ب گ

  دەب. ٠٠٣٠/٠چاوگرتنی ئامارەکانی وتانی دەوروبر، نزیکی 

  

  ئاستی ل دایکبوون

 تیــدا، بــاس لکانی دەوخۆشــخانن دایکبــوون لی لکــانی ھــۆب٠٠٤٢/٠زانیاریی وابــی دانیشــتوانی دەکــا. ک

کوردستان ل رز  ئو وتانی جیھاندای ک رژەی ل دایکبوون تـدا، لو پڕی برزیـدای. فاکترەکـانی ئو 

  برزی بریتی ل کۆمک ھۆکار ل نوانیاندا ئوانی خوارەوە:

دە سای و ھی شوکردن . دەست پکردنی پرۆسی زاوزکردن ل تمنکی بچووکدا. ژنھینان ل تمنی ھژ١

  ـــ شازدە سای دەست پ دەکات.

  . زۆربی ھرەزۆری کوڕان و کچان دەچن ناو ژیانی ھاوسریتی.٢

  . دیاری نکردنی ژمارەی منداڵ، ل الین دایک و باوک، ل خزاندا. ئوەندەی دەبی باببی.٣

  وری وکۆمیتی. . ئارەزوو کردنی زۆری منداڵ ل خزاندا ب مۆتیڤی(بھان) ئابو٤

  . سیرکردنی خزانی ب منداڵ و کوڕی ب ژن و کچی قیرە  ب چاوی گومانوە ل الین کۆملگاوە.٥

  . گوێ ندان ب شوازی چۆنیتی ب خو کردن منداڵ ل خزاندا.٦

  تواندا کم نین.. دانبزینی توانای سک کردن، ئو ژنانی ک ل دە منداڵ برەژووریان دەبی ل نیو دانیش٧

  . دووری زۆربی ژنان ل میدانی برھم ھناندا.٨

  

  ئاستی مردن

 تی ئاماژە بکانی دەولخۆشخانن. ھۆکارەکـانی  ٠٠١٢/٠ئامارەکانی نو دانیشتواندا دەکن زار مردن لھ ل

  مردن، جگ ھی بیۆلۆژی، ئوانی خوارەوەن.

کوردستان(پشمرگ، پاراستنی گل) و داعش و لشکری تورکیا و ئران. . شڕی نوان ھزەکانی پاراستنی ١

ـــ   ٧٠٠٠شــھید زیــاتر ل دە ھزار کس ل پارچکــانی کوردســتان: ل رۆژئــاوا'دا ـــــ    ١٤٠٠و ل باشــوور'دا ــ

  بریندار و ل باکوور و رۆژھت'دا ـــ چند ھزارک. ٧٥٠٠گوژراو و 

  خون و خون میین(جلت) و گورچیل و سیپالک. . نخۆشیکانی دڵ و فشاری٢

. وەرگڕان و لکــدانی ترومبیــل، ل ئنجــامی خــرا لخــوڕین و پابنــد نبــوون ب رنمایکــانی ھــاتووچۆ و ٣

  خراپی رگوبان، لسر جادەکانی ناو و دەرەوەەی شارەکان.
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  ژمارەی گشتی دانیشتوان ل ناوچکانی کوردستان'دا

نووسکردنی دانیشتوان، لبر ئوەی کوردستان یک پارچی خۆی، ل ئنجامی داگیرکردن ل الین تورکیا ناو

ل باکوور و عراق ل باشوور و ئران ل رۆژھت و سوریا ل رۆژئاوادا، ل دەسـتداوە. ل سـای جوداجـودا 

و شـم ناونووسـکردنکردنی دانیشـتوان بکنجام دراوە و دەدرێ. یی ئبـاکووردا ـــــ سـا ١٩٢٥وەبوو: ل ل .

بووە. پرۆسـک  ١٩٦٠(ھجری شمسی). ل رۆژئاوادا ــــ ١٣٣٥. ل رۆژھتدا ـــ سای ١٩٢٧باشووردا ــــ سای 

لو سردەمدا ھتاکو ئوڕۆ بردەوام. ل خوارەوە، یک بیک،  ژمارەی گشتی دانیشتوان ل ھرمکـانی 

  موە. کوردستان'دا. شیدەک

  

  باکووری کوردستان

 Devlet istatistik)فرمــــانگی ئامــــاری دەوت ١٩٢٧یکم ناونووســــکردنی دانیشــــتوان ل ســــای 

enstitüsü)(DiS)  یسـا ن   ٢٠١٤، و دواتـرینیش لالی لAdrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 

(ADNKS) کانیتسر چاوترین خبنجام دراوە. لن:، ئمانناونووسکردن ئ  

١)فتاو سح ری لرژمنجامدانی شازدە سی بۆریدا.٢٠٠٠ـــ  ١٩٢٧. ئسا (  

  . پیرەوکردنی پنج سا ل نوان دوو ناونووسکردندا. ٢

  برەو سرەوە. ٢٠٠٠. ناونووس نکردنی دانیشتوان ل سای ٣

  . نبوونی جیاوازی ژمارەکان ل بوکراوەکانی فرمیدا.٤

ھزار کس بــوو. ئوەش دەکــات ســی و نــۆ ل ســد ل  ١٥٢٩٣دا، ٢٠١٤مــارەی گشــتی دانیشــتوان، ل ســای ژ

 ١٦٠٠ھزار کس بوو، وات زیادەک  ١٣٦٩٢دا ٢٠٠٠سرجمی دانیشتوان ل کوردستان'دا.  ژمارەک ل سای 

   ھزار کس بوو. ھۆکارەکی، ب ھرە زۆری، زیادەی سروشتی دانیشتوان، بوو.

نووســـراوە. شـــکردنوەی  ١ژمـــارەی گشـــتی دانیشـــتوان ل ئســـتانکاندا (ئیـــل)، بو شـــوەی ک ل خشـــی 

  ژمارەکان ئو راستیانمان بردەست دەخات.

. زیادبوونی ژمارەی  ئو ئیالنی ک ژمارەی دانیشتوانیان ل یک ملیۆن کس زیاتر بوو. ل سـ بـۆ چـوار ١

  ئیل.

  ن ل چواردە ئیل و کمبوونی ل نۆ ئیلدا. . زیادبوونی دانیشتوا٢

  . برزترین زیادبوونی دانیشتوان ل ئیلی گازی ئانتاب و کمترین ل ئرزنجان بوو.٣
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  باشووری کوردستان

ل  ١٩٩٧ل الین (مدیریة نفوس العامة) و دواترینیان ل سای  ١٩٢٧یکم ناونووسکردنی دانیشتوان ل سای 

الین(الجھاز المرکزی لالحصاء ـــ شعبة السکان) ئنجام دراوە. گرنگترین خستکانی ناونووسکردن ئوانی 

  خوارەوەن:

  ١٩٩٧بۆ سای  ١٩٢٧. ئنجامدانی ھشت سرژمری ل سای ١

  .١٩٦٥و ھی  ١٩٣٥. جیاوازی ل ژمارەی ساکان ل نوان دوو ناونووسکردندا. ب نموون ھی سای ١

 ١٩٦٧ک دەبـــوای ل ســـای  ١٩٦٥. ناونووســـکردنی دانیشـــتوان بر ل کـــاتی خـــۆی. ب نمـــوون ھـــی ســـای ٢

.بکرابوای  

  .١٩٩٧. ناونووسکردنی دانیشتوان ل ھندێ ئستان و ن کردنیان ل ھندکی دیک. ب نموون ھی سای ٣

  وە.برەوە سر ١٩٨٧. ناونووس نکردنکی گشتی دانیشتوان ل سای ٤

  . جیاوازی ژمارەکانی ناونووسکردنی دانیشتوان ل نوان دوو سرچاوەی فرمیدا.٥

و  ١٩٣٥و  ١٩٢٧. کارنکردن، لبر ناتواوی سرژمیری، ب ئنجامی ناونووسکردن. ب نمـوون ھـی سـای ٦

  .١٩٦٥تا رادەیک ھی سای 

٨کـان لزا و ناحیق ندێ لکردنی دانیشتوانی ھناونووس ن . نمـوون بـاری بـارودۆخی سیاسـی. بر نـا لب

  .    ١٩٨٧ھی سای 

  
  

ھزار کس بــوو. ئوەش دەکــات  ٩٣٧٨دا ٢٠١٤ژمــارەی گشــتی دانیشــتوان، ب گــورەی خامالنــدن، ل ســای 

ھزار کس بوو.وات  ٥٩٥٢دا ١٩٩٧بیست و چوار ل سرجمی دانیستوان ل کوردستان'دا. ژمارەک ل سای 

 س بوو. ٣٤٢٥زیادەکزار کھ  

  نووسراوە.  ٢ژمارەی گشتی دانیشتوان ل ئستانکاندا(پارزگایکاندا)، بو شوەی ک ل خشتی 

  شیکردنوەی ژمارەکان ئو راستیانی خوارەوەمان بۆ دەردەخات. 
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  . جیاوازکی یکجار زۆر ل ژمارەی گشتی دانیشتوان ل نو ئستانکاندا(محافظة).١

  وونی ژمارەی دانیشتوان، ل گشت ئستانکاندا. وەل ب قبارەی جودا.. زیادب٢

  . گورەتین ئستان ب ژمارەی دانیشتوان نینوا و بچووکترینیش دھۆک'ە.٣

  . ھبوونی دوو ئستان ک ژمارەی دانیشتوانیان ل دوو ملیۆن زترە.٤

  

  رۆژھتی کوردستان

ھجری شمسی یکم ناونووسکردنی ئنجام داوە. (مرکز آمـار ایـران) ل  ١٣٣٥(ادارە آمار عمومی)، ل سای 

  دا، دواترینی گرتووت ئستۆ. برچاوترین خستکانی ناونووس کردن ئوانی خوارەوەن:١٣٩٠سای 

  .١٣٩٠بۆ سای  ١٣٣٤. ئنجامدانی حوت سرژمری گشتی دانیشتوان ل سای ١

  ە ساڵ کرەتک.. ناونووسکردنی دانیشتوان ھر د٢

  .١٣٩٠، کمکردنوەی ژمارەی ساکان ل نوان دوو سرژمریدا. ب نموون ھی سای ٣

  . جیاوازکی کم ل ئنجامی ناونووسکردنکاندا ل نوان دوو سرچاوەی فرمیدا.٤

سـد ل ھزار کس بـوو. ئوەش دەکـات سـی و چـوار ل  ١٢٨٩٩دا ٢٠١٤ژمارەی گشتی دانیشتوان، ل سای 

 ١٣٣٥ھزار کس بوو. وات زیادەک  ١٢٨٩٤دا ٢٠١١سرجمی دانیشتوان ل کوردستان'دا. ژمارەک ل سای 

نووسـراوە.  ٣ھزار کس بوو. ژمارەی گشتی دانیشتوان ل ئستانکاندا(پارزگا)، بو شوەی ک ل خشتی 

  ت.شیکردنوەی ژمارەکان ئو راستیانی خوارەوەمان بۆ دەردەخا

  
  

  . جیاوازکی یکجار زۆر ل نوان ژمارەی گشتی دانیشتوان ل ئستانکاندا.١

  . گورەترین ئستان ب ژمارەی دانیشتوان ئازەربایجانی غربی و بچووکترنیش ئیالم'ە.٢

  ، ژمارەی گشتی دانیشتوان ل س ئستاندا ل سروی یک ملیۆن کس بوو. ٣

  ی گستی دانیشتوان ل کوردستان'دا، ئازەربایجانی غربی بوو.. گورەترین ئستان ب ژمارە٤
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  رۆژئاوای کوردستان

دا ل الین ١٩٩٤دا کــراوە ودواترینیــان ل ســای ١٩٦٠ناونووســکردنی دانیشــتوان بــۆ کرەتــی یکم ل ســای 

  خوارەوەن:(المکتب المرکزی لالحصاء) ئنجام دراوە. گرنگترین خستکانی ناونووسکردن ئوانی 

  ١٩٩٤بۆ سای  ١٩٦٠. ئنجامدانی چوار ناونووسکردن ل سای ١

و ھـی  ١٩٨١و ھـی  ١٩٧٠. جیاوازی ل ژمارەی ساکان ل نوان دوو ناونووسکردندا. ب نموون ھی سـای ٢

١٩٩٤.  

 ١٩٨٠سـای ک دەبـوای ل  ١٩٨١. دواخستنی ناونووسکردنی دانیشتوان ل کاتی خۆیدا. ب نموون ھی سای ٣

.بکرابوای  

  ، نبوونی جیاوازی ل ژمارەی گشتی دانیشتوان ل نوان دوو سرچاوەی فرمیدا.٤

ــات ســ ل ســد ل ســرجمی  ١٣٧٩دا، ٢٠١٤ژمــارەی دانیشــتوان، ل ســای  ــوو.  ئوەش دەک ھزار کس ب

  ھزار کس بوو. ٣٥٩زیادەک  ھزار کس بوو. وات ١٠١٩دا ١٩٩٤دانیشتوان ل کوردستان'دا.ژمارە، ل سای 

نووســـراوە. شـــیکردنوەی  ٤ژمـــارەی گشـــتی دانیشـــتوان ل قزایکانـــدا(منطق)، بو شـــوەی ک ل خشـــتی 

  ژمارەکان ئو راستیانی خوارەوەمان بۆ دەردەخات.

  
  

  . جیاوازکی زۆر گورە ل ژمارەی گشتی دانیشتواندا ل نوان قزایکاندا.١

٢ورەترین قژمارەی دانیشتوان کۆبانی و بچووک ترینیش گری سپی بوو،. گ زا ب  

  . ژمارەی دانیشتوان گورەترین قزا ل نیو ملیۆن کمترە.٣
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  . پکھاتی دانیشتوان ب گورەی تمن٢

 ن بمن دەکرەی تگو ناویاندا جوگرافیازان دانیشتوانی ب یدانی دانیشتواندا، لم ـنج شارەزایان لگروپی پ

سای و ئوانش، بۆ ئاسانکردنی شـیکردنوە و خـۆ دوور گـرتن ل دووبـارە بـوونوە، ل سـ گروپـی گورە 

  لک دەدەن. خستکانی پکھاتی تمن ل کوردستان؛دا، ھندکیان ئوانی خوارەوەن:

  . برزی رژەی تمنی بچووک، لبر خرایی ھاتن و تپڕبوونی نوە.١

  زمی رژەی تمنی گورە، لبر کورتی تمن.. ن٢

  . نزمی رژەی ئوانی دەستیان چک دەگری، لبر شھید بوونیان ل برگریکردنی کوردستاندا.٣

  . رژەی مین ل تمنکانی پنجا سای برەو ژوور ل چاو ھی نرین کمک برزترە.٤

وردســــتان؛دا، لســــر جمــــی دانیشــــتواندا، زۆر لــــک رــــژەی ســــ تمن ســــرەکییکی دانیشــــتوان ل ک

 ٥جودان(خشت .(  

  

  ساڵ) ١٤ـــ  ٠یکم. گروپی تمن بچووک(

 ویســــتیان بوڕۆ پئ واند بــــوو. ئســــ ی بیســــت و چــــوار لمی دانیشــــتواندا نــــزیکرجســــ ژەیــــان لر

بخوکردن(دایــک و بــاوک و دەوت) ھی. وەلــ ل داھــاتوودا، دەبــن ھــزی برھم ھــنر و قرەبــۆی ئو 

  خرجیان دەکنوە ک لیان کراوە. 
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  ساڵ) ٦٤ـــ  ١٤دووەم. گروپی تمن ناوەنجی(

 ـــک لجۆر موویـــان، بھ واند بـــوو. ئســـ ک لفتـــا و یی حمی دانیشـــتواندا نـــزیکرجســـ ژەیـــان لر

جۆرەکان ھاوبشـی ل برھم ھینـانی مـادی و غیـرە مـادی، بـۆ خۆیـان و ئوانی گروپکـانی دیـک، دەکن. 

وە ئرز بی ئندی بژەیان چزی کار زۆرتر دەبیروەندە ھ.  

  

  ساڵ و برەو ژوور) ٦٥گروپی تمن گورە(سیم. 

رژەیان ل سرجمی دانیشتواندا نزیکی پنج ل سد بوو.  ئوان، ئو کسانن ک ل گروپـی پـش خۆیـان 

ماونتوە و کوتوونت دەرەوەی سنووری کارکردن و. پویستییان ب بخوکردن. ل الین خزانکانیان یان 

.یت، ھدەو  

گروپکانی تمن لسرجمی دانیشتوان ل ئستانکانی کوردستان'دا، لبر نبوونی جیـاوازکی بر  رژەی

.ک نزیکتی'دا، زۆر لیئاستی ئابووری و کۆم چاو ل  

  

  . پکھاتی دانیشتوان ب گورەی رەگز ٣

رچـاوی نـی. رـژەک، ل سـای رژەی نرین و مین ل سرجمی دانیشتوان ل کوردسـتان'دا، جیـاوازیکی ب

رـژەی جـۆری، ل ھمـان سـادا، ٠/٠ ٤٦،٧و میـن ـــــ   ٠/٠ ٥٠،٣(خامندن) بو شیوە بوو: نرین ــــ  دا٢٠١٤

ژن بـوو. جیـاوازیک ل رۆژی ئوڕۆدا، لبر شـھید بـوونی ھزاران پشــمرگ، ل  ١٠٠پیـاو برامـبر  ١٠٢

 .ری سفر دایدەوروب  

  

  دانیشتوان ل کوردستان'دا. چی ٤

رووپوی کوردستان، لبر پلننانی دەوتکـانی دەوروبر و رکخراوەکـانی نودەوتیکـانی وەکـو نتوە 

ـــدرێ. لبر ئوە ژمـــارەی  ـــانیش، ب تواوی نازان ـــگرە خۆم ـــانی و ب ـــوژەری بی ـــدک ت ـــان و ھن یگرتووەک

   جوداجودا، ل سرچاوەکاندا، بر چاو دەکوی.

رووپــوی کوردســتان ب الی مــنوە، ب لبر چــاوگرتنی ئــاوەدان کــردن و ئــالوگۆڕکردن و ئــالوگۆڕپکردن و 

ــاوەوە) و ئکۆچکردن(کــۆچکردن بــۆ دەرەوە)،  ــۆمتر چــوار گۆشــ  ٥٣٦ئیکۆچکردن(کــۆچکردن بــۆ ن ھزار کیل

  وو. کس ب ٧٣دا ٢٠١٤دەبی. کوابی چی گشتی دانیشتوان ل کوردستان'دا ل سای 

شیکردنوەی نخشی چی دانیشتوان ل کوردستان'دا، پمان دە ک نخشک زۆر نارکبی. خۆشـی ھر 

دەبی وابی، لبر جیاوازی ل ھۆکاری سروشتی وەکو: ئندازەی باران بـارین؛ چشـنی خـاک؛ برزی و نزمـی 

ری کــارگنتــرزەوی وھۆکــاری مرۆیــی وەکــو: ســرزەوی و ژســازی؛ زەوی و ئــاوی ســی پیشــاوچ ی؛ ن

  رگوبان و... ھتد.

جیاوازی ل چی دانیشتوان'دا، بر چاوتر دەبی، گر بتوو سـیری نخشـک، لسـر ئاسـتی ئسـتانکان'دا، 

مان بۆ دەردەخات. ٦بکرێ(خشتو راستیانکان ئوەی خشتشیکردن.(  

ئسـتانکاندا. جیـاوازیک ل سـد و پنجـا کس .جیاوازکی یکجـار برچـاو ل چـی دانیشـتواندا ل نـوان ١

  زیاترە ل یک کیلۆمتر چوارگۆشدا.

٢ ی بلی بـوو. ھۆکـارەکستانی تونجئ ستانی گازی ئانتاب و نزمترینیش لئ ی دانیشتوان لرزترین چب .

کـۆچکردن بـۆ گورەی یکم بۆ پشکوتنی باری ئـابووری و رووتکردنـی کـۆچبر و ب گـورەی دووەمـیش 

  دەرەوە، بوو.

. چـــی دانیشـــتوان ل ئســـتانکانی بـــاکووری کردســـتان؛دا، کمـــک ل ھـــی ئوانی رۆژھت و باشـــوور ٣

  برزترە.

٤ نمـوون سـتاندا. بنـدێ ئھ ر ھاتنی و دەرچوونی ئاوارە، لب ی دانیشتواندا، لچ زین لزین و داببھ .

.ستانی دھۆک و ھیدیکئ  
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  .کۆچکردنی ناوەخۆ ل کوردستان'دا٥

ــژەی ئوانی زیــدی خۆیــان  کوردســتان'دا. ر می دانیشــتوان لرجــو ســن ل ــیوڕۆ و دوینکی ئــاردە دی

(شونی نیشتج بوونی ھمیشیی) ب یکجارەکی یان بۆ ماوەکی درژ بجی دەھـلن، ب تواوی نازانـدرێ. 

ــابو ــارودۆخی ئ ــ ب لبر چــاوگرتنی ب ــژەک وەل ــوترێ ر وری و سیاســی ئوڕۆکی کوردســتان، دەکــرێ بگ

  ھتاکو پازدە ل سد دەروا. ھۆکارەکانی کۆچکردنی ناوەخۆ، ل کوردستان؛دا، ئوانی خوارەوەن:

  یکم. ھۆکاری ئابووری

ھندک زۆربی زۆری دانیشوان ل کوردستان'دا ب مۆتیڤی ئابووری ل شونک بۆ شونکی دیک کۆچ دەکا. 

ل مۆتیڤکان ئمانن: گڕان ب دوای کار و ھبوونی کـاری بردەوام و رۆژانی باشـتر و ھرزانـی بـازار و 

  کری ھاتوچۆ و خانووبرە(عقارات)... ھتد.

  دووەم. ھۆکاری سیاسی

انی رۆی ئو ھۆکارە، ل رۆژی ئوڕۆدا، لبر ھرشکردنی سر خاکی کوردستان ل الین داعـش ل حـوزەیر

ـــدا و  ٢٠١٥ســـای  ـــوق) لگڵ عراق ـــوک. داق ـــز. کرک ـــور. دووب ـــاوچ ســـنووریکان( شـــنگاڵ. مخم ـــۆ ن دا ب
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ھرشکانی داعش و جبھة النصرة ل ناوچ سنوریکان لگڵ سوریادا(درک، قامشلۆ. کوبـان، سـری کـانی، 

  ئران ل رۆژھتدا.گرێ سپی. عفرین. حسک). ھروەھا ھرشی لشکری تورکیا ل باکوور و ھی 

  سیم. ھۆکاری خزمتگوزاری

ھبـــوونی جیـــاوازکی یکجـــار زۆر ل جـــۆر و ژمـــارە و چشـــنی خزمتگوزاریکـــانی وەکـــو قوتابخـــان و 

 ربردن و ھـاتوچۆ کـردن، لسـوە و کات بسانوبان و بازار و شوینی حگو ئاو و کارەبا و ر خۆشخانن

رەکان، بۆ سوود وەرگرتن لو خزمتگوزاریان، کۆچ ل یک کارگیک بۆ شونک بۆ شونکی دیک. کۆچب

 .لــوک. ئــورمیرزەروم. دد. ئورەکـانی کوردســتان (ئــامدەبــن.  شــارە گ جــی نیشــتن و لدەک وی دیـکئ

  کرماشان. سن. ھولیر. سلمانی. دھۆک ... ھتد) سان سدان کۆچبر رویان ت دەکن.

  

  ی ل کوردستان'دا. شارنیشین٥

پیدابوونی ئاوەدانی ـــ شونی بنیاتنانی خانووبرە بۆ تدا ژیان ـــ ل کوردستان'دا، ب گـورەی ھکۆینکـانی 

ئرکیولۆژیان، بۆ چنـد ھزار سـاڵ بر ل زایـن دەگرـتوە. دوای لـک دابانـی  کـاری ن کشـتوکای ل ھـی 

دا بــوو. ژمــارەی ئو جــۆرە ئاوەدانیــان برەبرە زیــادی کــردووە و کشــتوکای گونــد و شــار لــرە و لوێ پیــ

.یر خاکی کوردستان'دا وجودیان ھس زاران گوند لدان شار و ھوڕۆ سئ  

  

  پناسی شار

فرمانگکانی دەوت، لبر لدەسـتدانی یک پـارچیی خـاک و بڕـوەبردنی وت ب سیسـتمی ئـابووری و 

 .ریان بۆ شار نیرتان سکی ستی و سیاسی جودا، پیناسیکۆم  

شــار ل بــاکوور'دا ـــــ گشــت ســنتری ئســتان و قزا و ئو ئاوەدانیــانی ک ژمــارەی دانیشــتونیان دە ھزار 

  ).١٠و زیاترە(کس 

ـــ گشــت ســنتری ئســتان و قزا و ناحییکــان و ئوانی شــارەوانیان ھی. بــ لبر  شــار ل باشــووردا ــ

  چاوگرتنی ژمارەی دانیشتوان و جۆری چاکی دانیشتوانی چاک ل میدانی ئابووریدا. 

  ).٩)یان ھی(شار ل رۆژھتدا ـــ گشت ئو شون جوگرافیانی ک شارداری (شھرداری

شار ل رۆژئاوادا ـــ سنتری ئستان و منتیق و ئاوەدانیکانی ک ژمارەی دانیشـتوانی ل دە ھـازار و برەو 

  ژۆرە.

دا، ب گورەی پناسکانی فرمانگکانی دەوت بۆ شار، ل کوردستان'دا ــــ ٢٠١٤رژەی شارنیشینان ل سای 

  وو. ل سرجمی دانیشتواندا ب ٠/٠ ٨١

کوردستان ـــ ب گورەی ئو رژەی، ل پاڵ وتانی دەوروبر دای. ب نموونی رژەی شانشـینی ل تورکیـادا 

  دا.٢٠١١ل سای  ٦٧دا. ل عراقدا ــــ ٢٠١١ل سای   ٧١دا. ل ئراندا ــــ  ٢٠١٤ل سای   ٩٢ــــ 

  انی خوارەوەن:ھۆکارەکانی برزی رژەی شارنیشینی ل کوردستان'دا، ئو

  . کۆچکردن ل گوند بۆ شار١

  . برزی رژەی زیادەی سروشتی ل نو دانیشتوانی شاردا.٢

  . گۆڕینی ستاتوسی کارگری ھندێ شونی نیشتج بوون ل گوند بۆ شار.٣

رــژەی شارنیشــینی ل ســرجمی دانیشــتوانی ئســتانکانی کوردســتان'دا، لبر جیــاوازی جــۆری چــاکی 

). ل شـیکرنوەی ٧ری(کشتوکای، پیشسـازی. خزمتگـوزەرانی) و کـۆچکردنی دەرەکـی، جیـاوازە (خشـتئابوو

  ژمارەکانی ناو خشتک ئو راستیانی خوارەوەمان دەست دەکوی
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. جیاوازیکی یکجار زۆر ل رژەی شارنیشدا ل سرجمی دانیشـتوانی ئسـتانکاندا. جیـاوازیک ل نـوان ١

 ل ـژەکخـت و نزمـی ربـوونی پایتمـدا، بـۆ ھکی ل ـژەکرزی ردا بـوو. بسـ نجـا لمانی و موشدا پسل

  دووەمدا، بۆ ئابووری کشتوکای دەگرتوە.

. نگیشتنی رژەی شارنیشینی بۆ پنجا ل سد ل سرجمی دانیشتواندا ل ئستانکانی موش و ئیغدیر و ٢

  ۆکارەکی بۆ دواکتووی ئابووری، دەگرتوە.ئاگری و بینگۆۆل'دا. ھ

  . برزترین رژەی شارنیشینی ل ئستانی سلمانی و ھولر بوو. کمترینیش ل ھی موشدا بوو.٣

. برزی رژەی شارنیشین ل ئستانکانی باشووری کوردستان'دا ل چاو ھی ناوچکانی دیک. ھۆکـارەگی ٤

  ردوگا زۆرەملیکان و جیاوازی ل پناسی شار، دەگرتوە.بۆ راگواستنی گوندنیشینان بۆ ئۆ
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  خستکانی شارنیشینی ل کوردستان'دا

 تییان بسـنـدین خوە، چکر یسموویان بھ وانژوویی، ئتی و میباری ئابووری و سیاسی و کۆم

  شارنیشینی ل کوردستان'دا داوە. ل نوانیاندا ئمانی خوارەوە:

. جیـاوازکی یکجـار زۆر ل ژمـارەی دانیشـتوانی گورەتـین و بچـووکترین شـار. جیـاوازیک ل یک ملیــۆن ١

  زیاترە.

ــابووری و کــۆمیتی و ٢ ــی ئ ــژەی دانیشــتوان ل شــارەکان  لبر چــاو دەگــری. الین ــا ر . شارنیشــینی تنی

  خزمتگوزاری پشت گوێ دەخری.

ەوشــتکانی پــش بــۆ شــار ھــاتن. وات،ژیــانکردن ل شــاردا ب شــوازی . دەســت بردارنبــوون ل زۆربی ر٣

  الدیی.

. نغاراندنی پیشی شارنیشینان ل شارەکاندا. کسک بۆی ھی ئوڕۆ وەسـتای دیـوار و بیـانی فیترچـی ٤

  بی.

  

  رزبندی شار ل کوردستان'دا

و، پاشان ئوانی ژمارەکیان لک نزیک ل جوگرافیازانان شارەکان ب گورەی قبارەی دانیشتوان رزدەکن 

کســک(گروپ. دەســت. چــین) کۆیــان دەکنوە و شــیکردنوەیان بــۆ دەکن. ل دیــاریکردنی ســنووری نــوان 

گروپکان، لبر ئوەی، تعبیر ل ھـزی ئـابووری شـارەک دەکـا، دەبـ زۆر ئاگـادار بـین. ئو سـنوورەی بـۆ 

وە بـۆ ئوەی دیـک دەسـت نـادات. جوگرافیازانـان ل باشـووری کوردسـتان'دا، ل وتک دەسـتدەدا، ب دنیـایی

کارەکانیاندا، ئو راستی لبر چـاو نـاگرن و السـای نتوە یکگرتووەکـان دەکنوە، ک شـاری بـۆ گورە و 

  ناوەنجی و بچووک دابشکردوە.

، لبر کۆنبــوونی ســرچاوەکان و، بــ ژمــارەی شــار ل کوردســتان'دا، ھــبت ب گــورەی پناســی دەوت

 سـال زەنـدە، لم ب واوی نازاندرێ. وەلت دان ژمارە ، بکردنی ستی تاوتوـنج ٢٠١٤دەرفپ ل دا،  نـاب

  سد دان کمتر بووبی.

ھجــری شمســی ل رۆژھتــی کوردســتان'دا  ١٣٩٠ئنجــامی دواتــرین ناونووســکردنی دانیشــتوان ک ســای  

شـار، جـودا ب ژمـارە و قبـارەی دانیشـتوان، دەکـا. شـارەکانم بـۆ حوت  ٢٣٨ە، بـاس ل ھبـوونی ئنجامدراو

  کس

شکردوە (خشتن.٨دابر چاو دەخی خوارەوە بو راستیانوەی ئامارەکان ئکردنش .(  

ۆن کس کس) ژمارەی دانیشـتوانیان ل نیـو ملیـ ٦٦٧٤٩٩کس و ورم ـــ  ٨٥١٤٠٥. دوو شار(کرماشان ـــ ١ 

بسرەوەی و، نزیکی نۆزدە لسد لسرجمی شارنیش ل خۆ دەگرن. ھردووکیـان سـنتری ئسـتان و 

ــو خــۆ و  ــی ن ــازارکی گرم ــا پیشســازیکانی ئســتانکن و، خــاوەن ب ــوونوەی زۆربی دەزگ شــونی کۆب

  دەرەوەن. 

ـــ  ٤٠٠. زۆربی زۆری شــارنیش ل شــارەکانی کســی دووەم(٢ ــریتین ل ھ ١٠٠ــ ــن. ئوان ب زار کس) دەژی

  سنتری کارگری گشت ئستانکان و ھی چند شھرستان(قزا).

ھزار کس) بـوو. سـرجمی دانیشـتوانیان ل چـاو  ١ــــ  ٥. گورەترین کسی شار ب ژمارە ھی ششـم( ٣

  (سونتی. تقلیدی) کم.  ژمارەکیان، لبر گشنکردنی ئابووری: ـــ کشتوکاڵ و پشسازی ترادیسیۆنی

. ھشــت شــار ژمــارەی دانیشــتوانیان ل ھزار کس کمتــرە و ھــی شارکییانیش(ســومار ل شھرســتانی ٤

قسـری شـیرینی سـر ب ئسـتانی کرماشــان) نـۆ کس بـوو. ئوان ب زۆری گونـد بـوونوە و لبر شــونی 

 ــ ــان ل ســنوور، ســفتی شــھرداریان پ ــدکییان، دوای شــر راگــرتن ل گڵ ســربازیان و نزیکیی دراوە. ھن

  ، ب تواوی ئاوەدان نبووینوە.١٩٨٨عراقدا ل سای 
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  دەرئنجام

  توژینوەی دانیشتوان ل کوردستان'دا، ئو راستیانی بۆ دەرخستین:

  . خرایی زیادبوونی ژمارەی دانیشتوان.١

  کمبونیان ل ھندکی دیکدا.. زیادبوونی دانیشتوان ل ھندێ ئستان و ٢

  . برزی رژەی ل دایکبوون و نزمی رژەی مردن.٢

  . گنجی دانیشتوان ل رووی تمنوە.٣

  . نارکی ل دابشبوونی دانیشتواندا.٤

  . کۆچکردنی دانیشتوان ل گوند بۆ شار ب گوڕ.٥

  ^ ھبوونی ژمارەکی زۆر ل شاری بچووک.
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  ١٤، ص١٣٩٠.مرکز آمار ایران. نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ٩
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 السکانسکان کوردستان دراسة فی جغرافیة 

و کان مجموعھا خـالل السـنوات السـابقة  ٢٠١١و اخرھا عام  ١٨٣١جرت اول تعداد للسکان فی کوردستان عام 

سنویا  ١،٣١الف نسمة. تزداد السکان  ٣٩٢٨٠بلغت  ٢٠١٤تعدادا. تشیر نتائج اخرھا بان عدد سکانھا فی سنة  ٣٣

  ).١٢ـــالوفیات    ٤٢(الوالدات ـــ  ٣٠) ٠٠/٠و بازیادة الطبیعیة(

 ٣و اکثـر  ٦٥و فئـة  ٧١سـنة  ٦٤و فئة اقل من ٢٤سنة کانت ١٥تشیر االحصائیات بان نسبة فئة السکان اقل من 

فرد فی کیلومتر مربع و  ٧٣وان الکثافة العامة ـــ  ٤٩،٧و النساء ـــ  ٥٠.٣من مجموع السکان و ان نسبة الذکور ـــ 

و ھنـاک عملیـة کبیـرة لالنتقـال بـدوافع اقتصـادیة و  ١٩القـری ــــ و نسبتھم فـی  ٨١ان نسبة السکان فی المدن ـــ 

  السیاسیة من االریاف الی المدن و خاصة الکبیرة منھا.

  

  

  

The population of Kurdistan: 

A study in population Geography 

The first population Census in Kurdistan was conducted in ١٨٣١ and the last was in 

٢٠١١. 

The total number of the previous Censuses are ٣٣ till now. The last results refer to 

that the number of population in ٢٠١٥ has reached ٣٩٢٨٠ thousand people. 

The population increases by the rate of ١.٣١ per year, as a natural increase  of (٠/٠٠) 

٣٠ (birth: ٤٢, death ١٢). 

The statistics show that the population group less than ١٥ years are ٢٤, and the 

group of ٦٤ years are ٧١, and the group of ٦٥ years and more are ٣ from the total 

population. 

The male rate is(٥٠,٣) and female rate is (٤٩.٧) and the general density is ٧٣ person 

per square Kilometer. 

The urban rate is ٨١, and the rural rate is ١٩  

There is big rate of migration due to the economic and political factors from the rural 

areas to the cities, specially the major ones.  

  

 


