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 زؤر ناوي تةنانةت و كوردي دا هةية زماين نصو لة توركي زماين وشةي زؤر، ئاطادارين طشتمان هةروةك

 ديكة وشةي سةدان و وشانة ئةم بؤ وصنة. توركني كوردةواري ضؤم و دةشيت ضيا و، أةكطة،  طوند،شار
 طؤل) رةشايي (قةرة) تةرازو (قةثان، ) موشكوپ ( ضةتوون،) تةنيشت (قةبرغة، ) قانوون ( ياسا:توركني

 وجبپاغسا، ) بايةزيدي رؤذهةپايت (بايةزيد دؤغو: توركني شارطةلة ئةم ناوي) . مو (و تووك) ئةستصر(
 ئةم ناوي) . ثردة زصأينة (كورثيو ئاپتوون و) رةش باغة (قةرةباغ، ) قاميشاوي (قاميشلي، ) كاين سارد(

) قاميشي زةرد (ساريقاميش، ) دصي توركمان (توركمانكةندي: توركني ديكةش دصي هةزار ضةند و طوندطةلة
 ضياي، ) مةليك ئاوا (مةپكةين طةأةكي: توركني تريش ناوي سةدان و ناوانة ئةم) . رةشة دص (قةرةكةند و

 كة وشانةي ئةو تةواوي بة كوريت) . رةش ضؤمة (قةرةسو ضؤمي و) مششصر زةدروبةردي (قليجقاية
 بةرد زةرد يا = قاية{ ، } ضؤم = ضاي يا سو {، }كاين =  بپاغ{ ، } دص = كةند{  ثاشكؤي بة ئاخريةكانيان

 نصو هصناويانةتة توركيةوة زماين لة، ديكة وشةي زؤر و دةكوذصدا} كوأ  يا زادة = ئؤغپي يا ئؤغپو{ ، }
 هصشتويانة بة دةطمةن بةپام. !!!كةركووك هصناوةتة توركمانةكانيان هةروةك - بةسزمان كوردي زماين
   ؟توركي زماين نصو بضصتة كورديةوة لة وشة
 هةميشة بوة و عومسانيةوة توركاين دةست بة ساپ سةد ضةند، كوردستان وپايت زوربةي ضون

 ئةوانيش، دا دةسةثصين، داطريكراودا ضةوساوةي سةر بة خؤي فةرهةنطي و زمان، داطريكةر دةستةپايت
 وشة كؤنة لة هصندصك. كورد دا سةر بة بأيوة سةردةمةدا توركيانةيان لةو وشة ئةم زوربةي

 كة ناوي دو}  تةتةهو{  و} جةغةتو{ وشةي وصنة بو، كوردستان بؤ هصناونيان موغوولةكان، توركيةكانيش
  . نراون موغوولةوة ضةنطيزخاين ضكؤلةي كوأة و كوأة طةورة موكريان و بة ناوي لة رووبارن
 ئةفةندم نةپصن بةينصك تةشقةپة و ثاش نةكةونة كةركووك وةك، ئانكاأا دةبةضيطةيل كة ئةوةي بؤ بةپام

، خان بوة هوالكؤ و تةميورة شةل، خانضةنطيز  دايكي مارةيي، توركية ناويان كة جصطةطةلة ئةو تةواوي
  . كوردي بكةينة توركيةكان ناوة، دةلوص هةتا بؤؤمان، جصيةك هةر لة  كة،وا باشة
 ناوضةي لة وصنة بؤ، بةردةوامة رؤذ هةپايت كوردستان هةر لة بياين ناوي داسةثاندين  ئصستاش: تصبيين

، }سفيد  سةنط{  بة كردوة يان} ة سثي بةرد= ضةرمو  كوضك{  طوندي، دوايي دا لةم ساپانةي، سنة
 ئةم ديارة - فارسي بة كردوة ديكةيان سةدان جصي و ناوي }ئةمرياباد { بة كردوة يان} مرياوا {  طوندي

 بةالي واباشة كة، هةية درصذةي شصلطريي بة كوردستانيش ديكةي ثارضةكاين  لة تةواوي،بارودؤخة
  . لص بص ئاطامان كةمةوة
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