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كوردةكاين لة ناو شاري مووسص و دةضةرةكةي دةژيان و ئثستاش كة بةشثكي زؤريان 
لةوثدا ماون، خاوةن مثژووي خؤيانن و بگرة بؤ سةربةخؤييي كوردستان و لة دةست 
زوصموزؤريي هثزة داگريكةرةكانةوة سةرهةصدانيشيان بةرپا كردووة، بؤ منوونة  

 و زؤريش لة كؤندا) 1 (1907ين كوردةكاين مووسص، ئةرزرووم و بةتليس ساصي سةرهةصدا
ئةمانة  ) . 2 (1833 – 1830ساصي ) جبل سنجار(ار گةنژياي چسةرهةصداين كوردةكاين 

 . جگة لةوةي بةشداريي زؤربةي شؤذشةكاين تريان كردووة
 ة ذةوشيل. سذينةوةي مثژووي ئةوان دةچثتة خانةي تثگةيشتين خراپ لة مثژوو

ئةمذؤدا، پاش چةندين جار ذاونان و داگريكردن و دةرپةذاندنيان لةو ناوچانةدا كورد زؤرينة نني و لة هثندثك لة گةذةكةكاندا 
لةژثر گووشاري ئثجگار سةختدا وا لة كوردةكان كراوة زماين زگماكي خؤيان لةبري بچثتةوة و منداصةكانيان عةرةيب ناوزةد  

 .  مةزين بةدوادا هاتووةبكةن كة ئةميش كارةسايت
توركيا زؤر لة ئثستاي ئثمةي باشتر دةزاين كة ئةو دوو شارة گرنگة واتة كةركووك و مووسص، كورد تياياندا خاوةن  
مثژوويةكي كؤن و ديار و بةرچاوة، بؤية هةميشة شني و شاديي ئةوةي پثكةوة دةگثذا كة ئةگةر كورد بچثتة ناو ئةو دوو شارة 

ردا بگرث، ئةوا ئةم بة هثزي سوپاي گةورةوة خؤي پثدا دةكا و داگرييان دةكا، هةر كة ئةو گوتة  و دةستيان بةسة
خؤشانةيشي دةبيست چؤن دةبوونة مايةي بةصثنثك بؤ مةرامةكاين، ئةوا دةگةشايةوة و بؤ ماوةيةك دداين بةر خؤيدا دةگرت 

ي عثراقي نةبوو ) شارةكان( غةمي چ شارثكي عةرةيب  ئةمةش لةوةدا دةسةملثندرث كة توركيا. و لة هةذةشةكاين دةوةستا
توركيا لةوة دةترسا كوردةكان لةناو شارةكاين . لة كايت ذزگاركردين عثراقدا لة اليةن كوردةكانةوة دةستيان بةسةردا بگريث

ديارة  . بگةذثننةوةكةركووك و مووسص مبثننةوة و بة پثي تثپةذبووين كاتيش سيما نةتةوةييةكاين ناو شار و دةوروبةرةكةيان 
اليشي مسؤگةر بووة كة لة اليةن كوردةكاين وثندةرثوة پشتيواين دةكرثن و بةمةش بة شثوةيةكي گشيت كوردايةيت لةو 

 ذژمثي توركيا دةيويست كةركووك خباتة دةسيت توركمانةكانةوة، ئةدي مووسصي بة كث دةسپارد؟ . ناوچانةدا دةبووژثتةوة
كووك لة مثژوويةكي سةير لةوةداية كة شاري كةر

ئثجگار دوورةوة زؤرينةي دانيشتوانةكةي هةر كورد 
بوونة و ئةمةش ئامارةكان سانا دةيسةملثنن، وا ئثستاش 

ئةگةر وابث، ئةگةر بؤ مثژوو . بووة بة شاري گشيت 
بگةذثينةوة خؤ ئةوةتا مووسصيش چةندين گةذةكي ناو 
جةرگةي شارةكة كورد بوون و لة سةردةمي ئثستاش 

ئةو هةموو بةعةرةب كردن و ذاگواستنة، هثشتا پاش 
كوردثكي زؤري لث دةژين و دةوروبةري شارةكةش 
 زؤرينةي كوردن، بؤچي ناوي لث نانثن شاري برايةيت؟

لةسةر ناوي مووسص و مثژووةكةي نووسراوة و 
بةصگةنامةيةكي ئثجگار زؤر هةن و لةناو ئةوانةشدا، 

 بوونة بؤ  هثندثك جار داگريكةراين خاكةكةش ناچار
. ناسينةوةي شوثنةكان بة كوردييةوة ناويان هبثنن 

لثرةدا بة كوريت لةسةر ناوي مووسص منوونة 
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 :دةهثنينةوة
.  خوارووي كوردستانبةشي  شارثكي گةورةية لة :مووسص

  ئةميشئةم شارة لة مثژوودا چةند ناوثكي بةخؤوة گرتووة
هؤي چةندين جار دةستبةسةراگرتين لة اليةن  بة

 . آليت جؤراوجؤرةوةدةستة
 لة سةرةتادا و لة سةردةمي ئارامييةكان ناوي قةآلي  -1

بووة، بؤ جياكردنةوةي لة قةآلي ) حصن عبورايا(ذؤژئاوا 
 . بووة) نةينةوا(هةآلت كة ژذؤ
 لة سةردةمي دةستةآليت فارسةكان و كايت -2

واتة ) نو ئةردةشثر(فةرمانذةوايي ئةردةشثر ناوي گؤذا بؤ 
 ) . نوث، ئةردةشثري تازةئةردةشثري (
، مووسص، كة  ) موصل( لة سةردةمي هثرشي ئيسالم بؤ ناوچةكة و دةستبةسةراگرتين، ناوي شارةكة تةعريب كراو بوو بة -3

 شاياين باسة بة  . ماناي شوثن ياخود جثگا دةگةيثنث، ئةو شوثنةوي دوو ناوچة ياخود دوو شوثين تر بةيةكةوة دةبةستثتةوة
وة كة لة خوارةوة دةستنيشان دةكرث، ئةم شارة لة چارةگي يةكةمي سةدةي يةكةمي زايينيدا  ثي هةمان سةرچاپ

 ) . 3(دا هاتووة )  لوسترنج-بلدان خالفه الشرقية(ةذتووكي پگشيت كورد بوونة وةك لة  دانيشتوانةكةي بة
 :سةرچاوة

 2000، ساصي 27ة ذةپ، ال4 ژؤ، ذاري كوردستاين ئيمگؤضعةزيزي شةمزيين لة ديدارثكي . د) : 1 (
 هةمان سةرچاوة) : 2 (
 20، 19 ل2404جةالل جةوهةر عةزيز، كوردستاين نوث ژ) : 3 (
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