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هابهاب  وهوه ...  ... عسعس   به بهییزمزمییننۆڤیۆڤی و ش و شزمزمییمالمال   که کهییرریییی ب بییللیی د دیی تورکمان تورکمانیی  رهره  بهبه

گ  ون

ر ی

   شاه محمد شاه محمد
 
   به هیبوا ، دهیاسی سیککخراوک ر  وهی تورکمانی ره به
اوچهھانی جیکاناسی س هیرانکارۆرووداوو و ی رهگو   که  
 ی له  مامهراقی ناو عیکانراکارۆ گیت بهیتا  به  وهیگشت به

و   ئهڵ گه  گونجاو لهیاسی سیکستو  پاشان هه، هیبکردا
 ی گشتیند وه رژه  بهی پاراستنۆر ب  به ته بگر رووداوانه

لهک خه    کهکرانکارۆ وگک سهۆپ.  کوردستان  تورکمان
 ی انهیاسی س نه هیو ال موو ئه  ههیند وه رژه  بهی قازانج له
، تدر  دهۆ بیوچان بیو  هه  که راقهی ناو عۆیمر ئه
  وه که پۆ ب نهیم  زهنیی باشترینانستھ ده  بهۆ بشیو ئه
 .  و کوردستاناقی ناو عیکان اوازهی ج وه ته موو نه  ههیانیژ
  
،  هی بکرداۆ بیاسی سیبات  خهو هیکردایب) ی تورکمانی ره به ( هیبوا  کار دهم که هی  ارهید
 شان  ه سایها ه سا  کورد کهیت لهیم   کوردستان بوو لهی تورکمانیک  خهی وه کردنهینز
 یت هی مهۆ و کیاسی سیک نهیم  زهی بوون ب ، چوونکهنژ  ده وه که پک هی یشان به

  دواووه  بهی و ئابووریاسی سیزۆ ئا شهیم  کوردستان هه  تورکمان و کورد لهوان نیش هاوبه
 ی ره به ( کان که  برا تورکمانهت بهیتا  به هی نکن هی الچی هی قازانج  لهش هیزۆم ئا ، ئهب ده

 . یناو پ کات له  دهۆ بیاسی سیبات  خه ده) یتورکمان
 یاسی سیکردن له  مامه  چاو لهش پ ته ناگرکان راست  لهێند  ههی تورکمانی ره  به ارهید
 یکر فاکتهک   وهۆمر  ئه  کهکان کوردستان نه هی الیت بهیتا  تر، بهیکان نه هی الڵ گه  لهۆیخ

 کورد   کهی ژووهو م ، ئهننیب  ده وره  گهۆی رراقی ناو عیاسی سیکموو رووداو  هه قورس له
 رابردوو،   به درا بووه المارده  په وه کهموو ال  هه کرد و له  دهیاسی سیبات  خه وه شاخه به
 ی شه کیت بهیتا و به که  ناوچهی رباره  جاران ده  له اوازهی جشۆمر  ئهیھانی جیت اسهیس

 . کورد
  

 کورد یک  خهیبات  خه  لهگا رانۆی خیزوو  ئاره  بهیاتوانی  دهۆی خی کاتی نانه هی الو ئه
 وان نی ساردیر  شهی جارانی هۆو ر  و ئهێ ناکرۆ بانیچی هۆمر ، ئه که ناوچه بگرن له

  له  مامهیوایموو خواستوو ه  ههی تورکمانی ره  بهێ ناکر هۆی، ب ماوه  نهانیت ژههۆ رژئاواوۆر
 کورد یک  خهیبات  خه  لهگا ریاتوانی  جاران ده  کهی نانه هیو ال ر ئه  سه  بخاتهیکاناسیس

 و یرانکارۆ گڵ گه  تر لهیھانی جی تریکان  زلهزموو ه ک هه  وه نانه هیو ال  ئه بگرن، چوونکه
 یکان واسته خ  لهگربن بتوانن ر ماوه  نهانۆیوت  ئهیک تواناچی هژوو میکاناسی س رووداوه

 .  کوردیت لهیم
 یکاناسی س هیرانکارۆعس و گ  بهیپاش رووخان) ی تورکمانی ره به (یران  سه هیبوا ده

 ۆ بکایمر  ئهیکان زه هۆ بای تورکیت ویدان گانه ری دووایت بهیتا ، بهھانیو ج که ناوچه
 انیواو  تهیک وه اچوونه پر کسه هی، ننروخوی ب وه تهم و  ئهی خاک  له عس که  بهیرووخان

 نۆ کیت اسهیمان س ر هه سه ک له ، نه هی بکرداانۆی خیکاناسی س له  و مامهیند وهی  پهر سه به
 . ژرار  دادهانۆی بای تورکی) تیم (یکانرۆخیزگا س و داموو ده  بنکه  له که
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  نه هیموو ال  ههۆمر  ئه ، که زمهیمال  کهیریی بیلی دستاش ئی تورکمانی ره  به ارهید 
  رهییو ب ر ئه  هه ، چوونکهن ل ده  رزگاربوون دهۆ بڵو  ههانۆی خای ناو تورکیکاناسیس
و  موو ئه  ههی رابردوو تووشی سا80 ی  ماوه  له  کرد کهای تورک  لهی وا  بوو که زمهیمال که
 .  تهم و  لهی و ئابووریاسی سیبار یزۆ ئاۆی ه ته و ببت بی و ئابووریاسی س ژاوهگ
، ن بن وه کهر پ سه  لهیت لهی و مت وانیستی و  تازهیای تورکیران  سه  کهزمیمال  کهیرییب
 ۆی ه  بووهکو  تورک درووست کرد، بهیک  خهی خودۆ بی وره  گهیک شهنھا ک ک ته نه
 ۆیوت  ئهیک گاچاره رۆمر و ئه تاک  باکوور کهی کوردستان  لهژ دوورودریناوۆ خیکر شه
 ت سه ن ده  خاوهی سوپاتش ناچ وه ، له وه ته زراوهۆد  نهۆ ب اوهی تورکیتداران سه  دهن هیال له
 .  وه تهزۆ بدۆ بۆیوت  ئهیک  چاره گه ر بتوانیئاسان  وابه تهم و له
و   الوه نه  بخهزمیمال  کهیریی بیرگ ه ب کات که  ناچارده نانه هیو ال موو ئه  ههژۆ دووار  لهی وه ئه
ر،  به ورووپا بگرنه  ئهیتک یکان رجه  مهڵ گه  گونجاو لهی  تازهی تریاسی سیکمستیس
  وه پیون  خه ه سایها ه سا ، که هیتکو  ندام بوون له ئه  بهۆ ب هیای تورکی خوودیکان هو هه
 . نیب ده
زگا   داموودهو زمهیمال  که رهی بی هیت لهۆیو ک له) یکمان توری ره به (یران  سهستاش ئ ارهید
 کن هیمووال  ههڵ گه ن له که  ده وه  ئهۆ کار ب هۆی، ب بووه  نهانیرزگار) تیم (ی کهرۆخیس

   لهگاگرتن رۆ بناوچووش ب  لهیعس  بهیکانۆچر ب گه ، ئهنبن وه که پیتمانی هاوپه
 . کان  تازه هیرانکارۆو گ  ناوچهی کهموکراتی د سهۆپر
 ی ارانهیو بر  و ئهنان وهپ پا  بهی تورکمانی ره ، به وه) عس به (ی رووخانیژۆ ر  لهر هه
 یعس  بهیکانۆچ بڵ گه  لهژی توند و تی چاالک ته وتونه ، کهت دانۆی ب وه  سنوورهیو ره ده له
  سهۆ و پرراقی ناو عی که زه تا هیرانکارۆ گ  دژ بهی وانه  توندره نه هیو ال  و ئهزمینۆڤیش
 و کستو  هه  لهمان گو هیژنۆر. نیب  ده وره  گهۆی کورد ریک  خهدایای ت  کهنیی کهاسیس
   دژ به  کهب عس نه  بهیکانۆچو ب) ی تورکمانی ره به (وان نیش  هاوبهی  تازهیکاریبر
 . ب ه کوردستان نیمر  ههۆ بی وه رانه رکوک و گه  کهی شاری وه  بوونهی و ئاسازمیدرالیف

  سهۆ پر  دژ بهی وانه  ئهڵ گه  لهی تورکمانی ره  بهیکان هو  هه  لهمان گو هیجارن
 ۆ ب وه رانه  گهۆ کورد بگرن بیک  خه  لهگان ر ده  دهڵو  هه  کهب  نهراقنی ناو عی کهموکراتید

و   لهگاگرتن رۆ بانیکان هو  ههانیرکوک،   کهی شار  لهانیرانی باوک و باپ و جنشو
 ی ره  بهنۆ چ  کهب  نه وه  لهمان گو هیژنۆر. کان  هاورده به ره  عهیرکردن  دهی نهو هه

رکوک   کهی شاریکان به ره  عه  هاوردهڵ گه  لهرۆراوجۆ جی و چاالکشاندانپۆ خیتورکمان
 انی تر، یکان ناوچهرکوک و   کهۆ کورد بیک  خهی وه رانه  گه ن دژ به ده نجام نه ئه

   لهکش  به ن به رکوک بکه ک که  چهیبر  زه  بهێو انهی  ده هی گوا  کورد کهیردنتاوانبارک
 . کوردستان

  
 ی، هاندان  هاوردهیب ره  و عهکانعس  به چووه و بی تورکمانی ره  بهیو  ههنییتر تازه
 شیو ، ئهراقی عی  تازهیستوور  دهۆب) نا ( نگدان به  دهۆ براقیرکوک و ع  کهی شار  له هیک خه
 یکوردستان  بهی ترسانی، ی بوون پارچه  و پارچهراقی عیش بوون  دابهیترس  مهیانووی ب به
 ی هانۆی خی کاتنۆ چ  که وه تهۆرچی ب  لهی وه  ئهی تورکمانی ره به. رکوک  کهی شاریردنک
  ن به  باشوور بکهیوو کوردستانم  ههی داوا دا که  دهانیای تورکیزیمال  کهیتداران سه ده
 ی عوسمانیت هیرۆمراتی ئیت سه  دهرژ  لهژانۆ ر  لهێژۆ ر هی م ناوچه  ئه  کهی وه  ئهیانوویب

 .  بووه
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  1991ی سا وا له  ئه هیبوا  کورد نهیک ر خه گه  ئه ، که وه تهۆرچیب  لهی وه  ئهی تورکمانی ره به
کران،   سنوور دهیوویود  ئهانیمووش  و ههیر سهی  قه ه ببوو ده لانی مشک  کونه والوه به
 انیکانابوور ئ هیند وه رژه  بهژانۆ ر  لهێژۆبوون ر  نه ت ئاماده  قهاشی تورکیکان زمهیمال که
) . ی تورکمانی ره به(نا   بهیکسان ند که  کوردستان وچهی تورکمانیک  خهی قوربان نه بکه
 لۆ پ  بهانیدا،   ده داره س  تر لهیکان رکوک و شاره  که  لهی تورکمانیعس الوان  بهکات
  ، چوونکهبوو نه انیچی هی باکای تورکیکان زمهیمال کرد، که  دهیانی  و ئاوارهندانی زی وانه ره
 یک  خه  لهرۆعس ز  بهڵ گه  لهانیکانند وه رژه  و بهی ئابور کوته سه  و دهراقی عیوت نه

 .  وه هانیال تورکمان گرنگتر بووبه
 یکانند وهی  و پهت اسهیس  کوردستان دژ بهی تورکمانیکاناسی س زهموو ه  هه ستهیوپ
 و یاسی سی باریزکردنۆ ئاشیو ، ئه هی  ههیکنجام نھا ئه  ته ستن که  راوهی تورکمانی ره به

   دژ به وه کهس موو که  ههشپ  لهش هیزۆم ئا ، ئه هی که رکوک و ناوچه  کهیئابوور
 یبات  خهیژوو می  ماوه کورد له.  کوردیک  پاشان خه  تورکمانهیک  خهیکانند هو رژه به
  وه هیتوانی ، نهیر رامبه  به انبووهی  ههن هی الێند  ههی نهو  و ههت اسهیو س  کات ئهچی هۆیخ
  ه لگا ریتوانی  نهی هیرباز  و سهیموو توانا ئابوور و هه  بهشیعس ، بهتدابن پیکۆچ
ک   وهن هی الێند عس و هه  بهیکانۆچ بیو  هه هۆی، بت کورد بگریکان  و خواستهتبا خه
 .  کوردیک  خهیبات  خه  لهگاگرتن رۆ ب هی مردوو وایکون خه

  هیند وهی و په  و ئهیکان نهۆ ک ته اسهی س  به هی وه اچوونهی پی تورکمانی ره  بهۆ کار بنییباشتر
رکوک   که ، چوونکه وه ره و ده وه  ناوه  لهیت هی  ههن هی الێند  ههڵ گه  له  کهی انهیج نابه

، کورد یک  خهۆ ب هی مردوو وایکایر ک ده رکوک وه  که بیکو و کوردستان کوردستانه
 کوردستان یزمیدرالیرکوک و ف ر که سه  له مه  مساوه هین  ئامادهکرۆ جچی ه  بهشیکورد
 . بکات

 و کن راستشیکان  ئازادکراوه  تازه رکوک و ناوچه  کهی وه رانه ن و گه کوردستایزمیدرالیف
 یک  خه  لهی تورکمانی ره  بهی وه کبوونهی نز هۆی، بتبگر لیگا ر ناتوانکن هی الچیه

 .  کوردستانی تورکمانیک  خه وه انهیمووش  ههش پ  لهو کهن هیموو ال  ههی قازانج کورد له
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