
  ئاسوریکان و ھوی داگیرکاری

 
 ر کوی، ھست بخر ھسوتی، لخ ک ک دەبوەک کورد

.چی شو خشوەو بزانی ئیواوی چاو بکتک ھات بیخش  

وا چند ساک خشخشی ئاسوریکان ل کوردستاندا پیدا بووەو 
ئوانیش دەیانوێ بشوەیکی تر لژر ئاو چتری دەوت و 

  پرلماندا نیشتمانکمان داگیر بکنوە. 

 ،ییان ھناستی ناوەراست، دوو پکانی رۆژھئاسوری
،وەییتتی و نیی خناسمیان، پکی یناسی  پناسپ

.ی دینناسمیان پدووھ  

وەک زۆرینی سرچاوە مژویکان نیشانیان داوە، لدوای 
گۆڕانکاری مناخی و توانوەی بفر ل ئوروپاو ئازادبوونی 
رۆژھتی ناوەراست ل ئاو، ھندێ خ لشونی جیا جیاوە 
ھاتن بۆ نیشتجی بوون ل ئوروپاو رۆژھتی ناوەراست، ئوەی 

ک ل وتکی نادیارەوە  سامیکاننم باسی لوە دەکین، ئ
  ھاتوون و ل کنداو دابزیون.

  



  

و نوەک لینداو دا خشکل ی کشت خو ھدا دەیبینن، ئ
(چادیان، ئاموراتیس، ئکدینس، بابلیۆنس، دابزیون، 

مژوو ناوی ناون ئاسوریانس، پۆنۆکیانس، کنعانیس، ھیبرۆس) 
(سامی)، ئو ھشت خ دوای دابزینیان لکنداو ل جزیرەی 

بو بوون ب رۆژھتی ناوەراست دا، ژمارەی خی عرەبیوە 
ئاسوریکان ل ھموو خکانی تر زیاتر بووەو بھزتر بوون، 
ئاسوریکان توانیویان سدان ساڵ بروەبراتی ئو ھشت 

رچندە ل پش بدیھاتنی دینی جولکو خ بکن، ھ
ئاسوری، ملمالنیکی زۆریان لگڵ خی ھیبرۆ بۆ دروست بووە 
لسر دەست و ئو ملمالنش تاکو ئستا بردەوام ل ژر 

  پردەی دینی جولکو مسیحیتدا.

 وەی کدوای ئ ردەمو سزی ئھکی بزکان وەک ھئاسوری
اروی رۆژھتی ناوەراست داگرت، برەو دەستیان بسر خو

سروو ھاتن بۆ داگیرکردنی ئو خاکی ک ئمۆ پی دەگوترێ 
ملونان  شتنیکوکوردستان، دوای شڕو ملمالنیکی زۆرو و

باپیرانی ئم ک لو سردەم ناوی جیاجیای وەک (گوتی و 
ستانی لولوبی) و دەیان ناوی تریان ھبوە، توانیویان تواوی کورد

 کان لوە، دڕندەیی ئاسوریر دەستی خۆیانژ نورە بخگ
ورانکاری و کوشتنی کوردەکان تاکو ئمۆ ب ون بووە، 
کوردەکانیان بزیندووی کردۆت ناو قفزی شرە دڕندەکانوە بۆ 



ئوەی ک شرەکان بیان خۆن، بارو دۆخک بو شوەی مایوە 
دا، لرەوە   BC شش سدی تاکو دروست بوونی میدەکان ل

% ی خاکی کوردستانیان ٨٠میدەکان ل ئاسوریکان راپرین و 
  لدەست دەرھنانوە.

لو  ک خۆیان ب ئامۆزای عرەبی ئمۆ دەزانن، ئاسوریکان
بشوازی جۆراو جۆر ھوی داگیرکردنوەی خاکی  رۆژەوە

کوردستان دەدەنوە، دوای بدیھاتنی عیسا ک پیاوکی مسیحی 
بوو و دینکی ھنای ئاراوەو مسیحیکان ناوی ئو دینیان نا 
دینی مسیحی، لرەوە مسیحیکان جارکی تر لژر چتری 

وردستانیان دینی مسیحیتدا ھوی داگیرکردنوەی خاکی ک
  دەدا.

خی بابلیون و تایفی پیدا بوونی دینی ئیسالم لالین 
قوڕەیش، بوو بھۆی رگری لدینی مسیع ل رۆژھتی 
ناوەراست، بتایبتی لبر ئوە ک کوردەکان بوون ب ئیسالم، 

  دژی مسیحیکان راوەستان.لکوردەکان بدینی ئیسالم 

سیحیکانیان ل زوربی خاکی لگڵ ئوەشدا ک مادەکان م
 کوردستان بدەرنا، بم ھندک ل ئاسوریکان خۆیان دا
بدەست مادەکانوەو بب دەستی لناو کوردەکاندا مانوە، 
ھر لو رۆژەوە، ئو ئاسوری بدەستان ک کش و ھوای 
سیاسی ل ناوچک دەگۆڕڕێ، ل کورد راست دەبنوەو دەن 

  . ان خاکی ئمیکوردست

ک پاشماوەی ئاسوری  ،مار شمعونی قشی مسیحی
 بدەستکانی سردەمی مادەکان بوو، لگڵ پنجا ھزار
ئاسوریک ل ناوچی ھکار ل نوان عراق و ئران و توکیادا 



ب ھۆی دینکیانوە خۆیان ل روس و فرنساو ئینگلیزو دەژیان، 
ئمریکا نزیک کردبۆوەو دەیانویست ب پشتیوانی ئوان دەست 
 کتی ناوچوەو دەسننن و کوردستان داگیر بکدەست بھب

 کانی ترساندو لوەش عوسمانیوە، ئنندەست بھدا  ١٩١٥ب
ا، مار شمعون لگڵ دە پالماری ئاسوری و ئرمنیکانیان د

ھزار ئاسوریک رایکرد بۆ شارو ناوچی ورم، ک جنگی 
ب پشتیوانی روسکان، جیھانی یکم ھگیرسا، مارشمعون 

بسمایالغای سمکوە وەک رەش مار ھسای سر کلک و دەیویست 
بدات خۆی بکات دەستداری ئو ناوچی، سمایالغا ئوەی بۆ 

و ئاسوریکانی داپالماری  1918 – 3مانگی   هلقبوڵ نکرا، 
  سوریکانی ترتو تونا کردن.مارشمعونی کوشت و ئا

ئو ئاسوریی رزگاری بوو، خۆی گیاندە کرکوک و ناوچی 
موس، لبختی ئاسوریکان لو کاتدا شڕی ئینگلیزو کورد 
لئارا دابوو، ئاسوریکان ل دژی کورد رۆیشتن پاڵ دەستی 

ینگلیزەوە، لشکرکیان دروست کرد بناوی لشکری لیڤیوە، ئ
 دا کو کاتکورد، لر برانبدەستیان ھات کردیان برچی لھ

 یارە بوو، زیاتر لدیھاتنی ترەتای ب٥٠٠س  سیان رۆیشتک
قوتابخانی ئینگلیزەوە بۆ فربوونی تیارە، دوای دەرچونیان، 

ردمانی کوردستان ئو فۆکوان بوون ب فۆکوان و زوربی بۆ
  ئاسوریان دەیانکرد.

ئاسوریکان لپاڵ لشکری ئینگلیزو دەوتی عراقیدا رۆژ برۆژ 
خۆیان بھز دەکردو پالماری گوندی کوردەکانیان دەدا، ئوش 
جنڕاکی کوردی ناچار کرد ک لناو لشکری عراقیدا بوو 

  گوندی (سیمیل) له  دا له 1933 – 8مانگی  لهبناوی بکر سدقی 



ی  کانی داو نزیکه شکری لیڤی ئاسوریه الماری له نزیک موس په
  بو سد ساڵ تمبیان بکات. و لکوشتن 3000

تکوی شخانی بارزان لگڵ ئاسوریکان، قسو باسکی زۆری 
لسر ھی، ھندێ سرچاوە دەن شخانی بارزان پشتر 

بوونت ئیسالم، شخ خۆ پاراستن ئاسوری بوون و بۆ 
عبدوالسالمی بارزانیش ک ل عوسمانیکان یاخی بووە، 
رۆیشتۆت الی مارشمعون لناوچی ھکاری، شیخ ئحمدی 
 ب ندێ فتوای داوە کتیدا ھخایدەورانی شبارزانیش ل

) دەنوسwikipedia سایتی ( برژەوەندی ئاسوریکان تواو بووە،
و  ندی ھناوه قشبه ئاینی ئیسالم و رگای نه  د وازی له حمه ئهشخ 
  . ل کردوه راز خواردنی حه کان و به ر دینی ئاسوریه سه  چۆته

http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Barzani  

 دوو راوژکای ئاسوری مالمستفای بارزانیش بجگ لوەی ک
ھبوو (جرجیس فتحوو و فڕنسۆ حریری)، باوشی بۆ 

  ئاسوریکان کردبۆوەو دەیپاراستن.

مسعود بارزانیش لو رۆژەوە ک دەستی سرەکی ئو بشی 
بۆ  وردستانی کوتۆت دەست، ئوەی کاک مسعودخوارووی ک

کان بۆ خۆیانی ناککانی دەکات، ئاسوریکی ئاسورین، ئاسوری
زۆری ل ھموو بشکانی عراقوە ھناوەت کوردستان و زەوی و 
زاری کوردەکانیان پشکش دەکات و ل داھاتی کوردستان 

مسیح موچانی باشیان بۆ دەبیتوە، بۆ خۆ شیرن کردن لالی 
 وەو دەتمکان دەچسیحیکانی دنیا، بۆ پاپای مدین

وش وا دەکا ئاسوریکان برەو کوردستان وتی خۆتان، ئ



کوردستان کۆچ بکن و لژر پردەی لقوماندا خاکی کوردستان 
    داگیر بکنوە.

h� p://www.nuche.net/?p=3938 
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