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   شاه محمد شاه محمدهابهاب  وهوه ...  ... ؟؟ییبب  رهره   عه عهانانیی  ههیی کورد کوردییکک موسل شار موسل شارااییئائا
 
 ی روو  له  کوردستان کهی تریکان موو شاره ک هه  موسل وهیشار  

   کهی انهی سنوور و شاره  ئهانیندن،  مه وله  ده وه هیئابوور
 ی سوونیغدا  بهیاسی سیتان سه  دهن هیال  لهی کردنبیعر ته
مروو   ئه واو هات، که  تهیکبیعر  تهی تووش رابردوویشتا سا هه
 یب ره  عهیک شار  بهشیت کورد نانه تهراق، ی عیک  خهیواو ته
 یتا ره  سهانی،   تازهیراقی عیژوو مۆ ب وه رانه گه. بات  دهیناو

  وه  ئه  کراوه وه زهینگلی ئن هیال  لهکریرژم  سهکاتراق، ی عیت هو  دهیدرووستبوون
 یک  خه83 %  گه  کورد بوون، واته م شاره  ئهیشتوانی دانیرۆ زی ربهۆ ز  کهخات رده ده

 و ین رمه  ئهانیک کلد و ئاشوور   وهی تریکان وه ته  نه  لهشیودوا ، ئه  کورد بووه که شاره
 .  تریکان و خه که جووله

ست  به مه، نۆ کی ناسانت ژههۆ ری انهیژوو م و نووسراوه موو ئه ر هه سه  بهکچاوخشان
  هۆیبت، و که رده  ده م شاره  ئهیت هی، کوردستان  تازهیراقی عیتو  دهیزراندن  دامهشپ
  م شاره  ئه  کهێ بوترکانژوو م هیر و راست  تاکتهۆ ب وه رانه  پاش گه  وهی ئاسان  بهێکر ده
.  ب کراوه ره  عه به راقی عی رابردووی ه سا80 یداران سه  دهن هیال  لهو هی کوردستانیکشار
 یت هی والی لکاندنۆ بوو ب  تازهیای تورکیدانو خات هه رده  ده انهیم راست  ئهاتری زی وه ئه

 ستیوی ده ای تورک  کورد بوون کهی دانشتوانی ربهۆ ز ، چوونکه   تازهیای تورک موسل بوو به
 . ای تورک  لهکش  به  به ببانی که خاکه
نھا   ته  کهێر بووتر گه  ئه هی ه ، هه غداوه  بهیتداران سه  دهن هی ال  لهبیعر  تهیت ساسه

 درووست ۆ ب وه تهر گه  دهی تاکه ره  سه ، چوونکه  داوهینجام و ئه  بووهیر کهستپ عس ده به
  به،  وهیر ئابووی روو  له انهی کوردستان و ناوچه  ئهیو و گرنگ  تازهیراقی عیت ه  دوهیبوون
و   ئهیرۆ زی ربهۆز.  وه ه کشتوکایروو  لهی که  خاکهیند مه هو وت و ده  نهی له سه  مهیت بهیتا
 یبستان ره  و عهراقی عوان نیکان ر سنووره  سهیب ره  عهیکان هش خ  هاوردانه به ره عه

 یو  زهی دووا  به  هاتوون که وه  ئوردنهو هیک سعود  وهیتان و  له  کهی وانه  ئهانی نیسعود
 ی ربهۆ زی انهو ج ز و ئه گه  رهۆ ب وه تهر  بگهاویر پ گه ئه. ران گه  دهند مه هو  دهیوکاکشت
و   کام لهچی ه  کهێو که رده  دهۆی بی ئاسان  بهیورپشت  ناو موسل و دهی بانه ره و عه  ئهیرۆز
 ی  هاوردهکو  بهنییکه ن  ناوچهیک  خهیروپش  و ده م شاره  ناو ئهۆیمر  ئهی انهیب ره  عه هخ

 .  دوورنرۆ زیکان ناوچه
 کو  به وه تهۆگرت  نهی باشوورینھا کوردستان  کوردستان تهیبکردن ره عه  بهیت اسهیس

 ی ره و فاکته  ئهۆ ب وه تهر گه  دهیش که هۆیه،  وه تهۆ گرتیر ت  بهرۆ زیژئاواشۆ ریکوردستان
 بکات،  لیرنگار  به بووه  نهکس  کهچی هی که  خاکهیش کردن  کورد پاش دابهیک  خه که
، یر دووژمنان رامبه  کردن بهیرنگار  بهۆ ب بووه  نهۆیوت  ئهیرباز  سهیک تواناچی هیشۆخ
 ی تریکان  گرنگه ره  فاکته  لهک.  ماشاکراوه  ئاسان تهرۆ زین  خاوه بیکریچ ن به   هۆیب

 کورد یک خه) یتتنا مه (یت هیق ئهکان،  کوردستان  ناوچهیبکردن ره  عه  بهیئاسان
 یالمار  کورد په  کهێ ناکرید  بهکوران  ده ته لهیم م  ئهیژوو م  کات لهچی ه  کهیت هۆیخ
 ن هیال  لهیئاسان  به  که کردووه لی وا  بووهش ته هیقل م ئه ر ئه ههت،  دابی تریتان لهی میو زه
 . ێربکریگ دای که  و خاکهێالماربدر  په وه  ترهیتان لهیم
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 انیاوازیرجۆ زیک وه رکردنهی بیی  ناوچهانی ی کلتووریکر ند فاکته  چهۆیه  کورد بهیک خه
 ته لهیم م  لهیوا ش بوون که رانه م فاکته ر ئه ، هه بووه  ههھانیو ج که  ناوچهی تریتان لهی م له

  ی وه رکردنهیب ی وه شۆی ه کورد به.  تریتان لهی میست رده ژ تهو  بکهی ئاسان  به  که کردووه
 شۆمر  تاکوو ئهش نانهکاره و به وه، ئه  ترهیتان لهی من هیال  له نراوهکاره  به شهیم هه
  ملمالنانی،  که  ناوچهیکاناسی س  رووداوه  لهت بهی تا به، ێکر ده پیست  جار ههکند هه
 .  کوردستانیر رکهی داگیتان ووانن
ستا،  تاکوو ئ  که  کوردستانهیکان ب کراوه ره  عه  به  ناوچهستای ئێر بوت  گرنگه  کهی وه ئه

 رابردوو ی سا  پانزهیکان ر رووداوه گه ، ئه وه ته  ماوهۆیک خ روه عس هه  بهیپاش رووخان
 شی کوردستانی تریکان  ناوچهی ربهۆ زستانداو، ئ  کهیکان ره ست شه به مهه، یبووا نه
 ۆ ب هی بکرداانیخت  سهکجار هی یکبات  داهاتوومان خهیکان وه  نه هیبوا  ده که کرابوو،  بیعر هت

   وهرول هه، یمانسل(ک   وهیکان  شاره وکاته ئه.   و ناوچانه  ئهیت هی کوردستانیماندن سه
ان،  کوردستی تریر رکهی داگیتان وی هاوکار  بهشیو ئه، یب ره  عه کران به  دهشی) کۆده

 .   گرنگه وه هیال  بهکان ئابوور هیند وه رژه نھا به  ته  کهموکراسی دیای دنینگ دهپاشان ب
ک  ک موسل وه  وهی کوردستانیک شاریب کردن ره  عه ر به رامبه  کورد بهی مه ئینگ دهب

.   کوردستانی تریکان  شارهی ب کردنه ره عه  به سهۆو پر موو ئه ر هه رامبه  به  بوونمانهیراز
 ی هیتقل و ئه ، ئه   کوردستانهیک موسل شاری شار  کهی هیو راست  ئهی وه ربردنهیب  لهنھا ته
 بوونمان ینگ دهکان و ب ر روودوه رامبه  کردنمان به له  مامه خات له رده  کورد دهی مهئ
 . یر رامبه به
 موسل یشار یت هی باس له کوردستانۆمر رد ئه  کویداران  مهت اسهیران و س  نووسه  لهند چه
 یت هی کوردستانی رباره  دهک باباتک ر ماوه  تر ههیتان لهی میران ک نووسه  وهانین،  که ده
 نمانکا وه  نهب  دهایئا. ن که ده  ووه لینووسن و باس ت ده  تر بابهیکان  موسل و ناوچهیشار
 باس شینی نووس ت به نانه  ته ووهیمان توان  نه ن که  بکه مه ئ  باس لهرووی بنۆ چژۆ دوار له
 . نی  تر بکهیکان ک موسل و ناوچه  وهیکان  شارهیت هی کوردستان له

 کلدو ئاشوور و   لهی تری که شه ، به  کوردهی دانشتوانی وهی نۆمر  ئه ک موسل که  وهیکشار 
 ین  خاوه  ببن بهکسان  کهێکر  دهنۆچ.   هیب ره  عهیک شارێ بووتریکر  دهنۆب، چ ره عه
  که و خه و شاره  ئهۆر هاتوون ب وبه مه  لهکینجا سا  پهشنھا پ  ته  موسل کهیشار
 . ێ ناوببر گانه ب  بهی که نه سه ره
   کهێو که رده  دهمانۆ موسل بیوروپشت  دهیکان ر شار و ناوچه  سه  بچووک لهیک ئامارنھا ته
 یژئاواۆ ریکان  ناوچه نھا له ه تشیب ره ب، عه ره ک عه  کوردن نهی که که  خهیرۆ زی ربهۆز
 ی کوردیمای سیت هۆی خ که  ناو شارهیکان نهۆ ک  ناوچهیرچ هه.  تریچین و ه  هه م شاره ئه
 . ی ناکرید  بهای تیب ره  عهۆیوت  ئهیکوار سه جچیه،  هی ووه پی کلدو و ئاشوورانی
 موسل ی شار ن، که ناکه  وه  باس لهی کوردیداران سه  ده  کام لهچی هستا تاکوو ئیچۆب

 ب  نهچی هی وه  ئهۆب، یب ره  عهیک شار  به ک کراوه  چهیبر  زه و به  بووهی کوردستانیکشار
.  رهۆوج  لهیکدوانر ل  رامبه  بهب  دهنۆب چ ره  عه رهی ب و غه ره  عهی وه  کاردانهنییبزان

 ن هیال  لهب  ده دواووه  بهیکژوو میکر  و فاکتهک راستی چ رهۆوج  لهیک باسنییبابزان
 .  م شاره  ئهیت هی کوردستانی وانه چه پیماندن  سهۆ ب وه هیب ره  عهیستانیونالیناس
  و کاته ئهن، ی که  موسل نهی شاریت هی کوردستان  کورد باس لهی مه و ئت بر گه ئه

دووا   لهک هی  مه رژ  کهنی رکوک بکه  کهی شاریت هی کوردستان  لهیرگر  بهنییناشتوان
 یکو ر هه  ههڵ گه  له ستهیوپ. ن ده و ده  داوهانیب کردن ره  عه  بهیو غدا هه  بهیکان که هی

  رکوک و ناوچه  کهی شاری وه  کردنهی نائاساۆ براقی عیب ره  عهیستانیونالیناس
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م   ئهیت هیان کوردست  باس لهو وه نهیزۆ موسل بقی له سه  کورد مهی مه تر، ئیکانکوردستان
 . نی  بکه شاره

م   ئهی کردنی کوردستان  موسل و بهی شاری وه رانه  گهۆ بی کوردیتداران سه  ده ستهیوپ
 نیی باشترستا ئ چوونکهن،  بکهستپ  و دهژن دابرورب  پان و بهیکت هیجی، سترات شاره
 یور شا  به نهیو که  ده هو سانهی تر دیکند سا  پاش چهنایگ ، ئه م کاره  ئهۆ ب ته فرسه

 سوود یمان توان  نه  کهنییگاز  دهمانۆ خی نجه  و پهکان کوردستان  ناوچهی کردنب ره عه هب
 یمای سی وه رانه  گهۆکانمان ب  و کارهت اسهی س ستهیوپ. نییربگر  وهستا ئی ته م فرسه له

م   کورد لهیک  خهیزکردنه  بهۆ بنی  بکهکموو کار  و ههتی موسل بی شاریت هیکوردستان
 .  وه هیاسی و سی ئابووریروو  له هشار
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