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وفي هذه الفترة شكلت كـيرخي مع اBستوطنات احلورية األخرى مـثل نوزي وكوروخاني(٢٨) في إقليم
Mيتانية التي تأسست بـيد الشريحة األرستـقراطية من الهنود اآلريBأرابخا جزءً مـتمماً لإلمبـراطورية ا

(٢٨) أكـتـشف مـوقع كـوروخـاني في جنوب غـرب كـركـوك وعـرف من قـبل السـلطات العـراقـيـة بإسم (تل الفـخـار). نشـر
الدكتـور ياسe محـمود اخلالص في اجمللـد الثالث من مجلة سـومر عـام ١٩٧٧ مقاالً حـوله بعنوان (كوروخـاني) أشار
فـيه إلى أن التـل يبعـد عن كـركوك بحـوالي ٤٥ كم وعن نوزي بحـوالي ٣٥ كم. فـبجـانب األخـتام اإلسطـوانية ظهـرت
هناك مجـموعة من رقـيمات الطe يبلغ عـددها ٦٠٠ رقيم ومواضـيعهـا هي رسائل وعقـود وقروض ومعـامالت ووثائق
eبخصوص التبني ثم بيع وشراء األراضي وا�قايضة ونصوص دينية وقضائية وإدارية وقوائم ألسماء أشخاص مقترض
حـبـوباً وأن اللغـة التي كتـبت بهـا هذه النصـوص هي حـورية ونصـوص الرُقم تشـبـه بصيـغـتـهـا كتـابات منتـصف القـرن
اخلامس عشر ق.م. التي أكتشفت في كل من كركوك ونوزي. ويقول الدكتور ياسe محمود اخلالص «أن اإلسم القد�
�وقع تل الفخار هو من إحدى النقاط ا�همة التي ناقشها عبداإلله فاضل حيث يعتقد بأن كوروخاني كان اإلسم القد�
urukur - ru- ha-و uruku- ur- ru- ha- an- ni على نصـوص تل الفخـار eلتل الفـخار وقـد ورد اإلسم كـوروخاني بصـيغـت
 an- ni ثم يضـيف قـائال بأن: «هناك أدلة أثرية قـوية تشـيـر إلى أن الطبـقـة الثـانيـة في كـوروخـاني وقصـرها األخـضـر

كانت معاصـرة للطبقة الثانية وقصرهـا في نوزي� وقد القى كال القصرين نفس النهاية من احلـرق والتدمير ور�ا بنفس
الوقت وبواسطة نفس األعـداء. إن الهجوم اخلـارجي وتدمير القـصر في كل من نوزي وكـوروخاني ر�ا كانت من أعـمال
اآلشـوريe الذين قضـوا على اإلحتاد احلـوري- ا�يتـانني في هذه ا�ناطق� ور�ا كـان ذلك خالل حكم آشـور اوبلط األول

١٣٦٥- ١٣٣٠ ق.م». راجع الصفحات ٤٤-�٤٧ اجمللد الثالث من مجلة سومر.
يعتبـر الـمـيـتاننيون مع أنسبائهم الذيـن مثلوا الطبقة العليا للمـجتمع الكاشــي في بابل من أقدم موجـات الشعوب =
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الذين إستقروا بM احلوريM والكاشيM والكوتيM في مرتفـعات جبال زاغروس وشمال وادي الرافدين
خالل األلف الثالث واأللف الثـاني قبل اBيالد وإتخذوا من جـميع اقاليم سوبارتو موطناً لهم وأخـضعوا
اBلوك احلوريM لسـيادتهم وثبتـوا ألول مرة في التأريخ أسـاس اإلنتماء الهـندو- آري للغة الكردية(٢٩)

= الهندو- آرية الذين وضعوا أسس القـومية الكردية في احمليط احلوري في شمال وادي الـرافدين. وقد درست العا�ة
الروسية يانكوفسكا احلالة اإلقتصادية واإلجتمـاعية في هذا ا�ستوطن وا�ستوطنات األخرى في إقليم آرابخا ونشرت
"Extended Family Commune and Civil Self- Government in Arrapha in the Fifeenth- Fourteenth :بحـــثــــهـــــا فـــي
Century B.C.” Journal of the Economic and Social History of the Orient, 12,1969, PP.233-282 ومن اجلدير باإلشارة

هنا إلى أن مستوطنا آخر بإسم Ullubae كان قد أكتشف في شمال غرب مدينة دهوك وكان ا�قطع األول من هذا اإلسم
�اثل إسـم أولونوزي� وكــان هذا اإلسـم مــدوناً على نـص يتــركب من ٥٤ سـطراً� راجع دراســات بـوســغــيت ا�تــعـلقــة
J. N. Postgate, The Inscription of Tiglath- Pileser lll at Mila Merga, sumer, 29(1973), PP. 47- 59 بحفريات مال مركه
وإعـتقـد ا�تـخصـصون سـابقـاً بأن مسـتـوطن أوللوباي كـان يقع ضمن حـدود بالد أورارتو بe ا�ناطق العلـيا لنهـر دجلة
وجـبـال أنتي طوروس قـرب دياربكر احلـاليـة. لكن هذا النص يثـبت مـوقعـه بe دهوك وزاخـو� وقـد جـاء هذا اإلسم في
نفس النص أحـياناً بصـيغـة (كور أوللوبه) وكـان يشمـل األراضي التي حتد آشـور حتى نهـر الزاب الكبيـر� وبدون شك

فإن اإلسم حوري ا�نشأ وكان ا�ستوطن قريباً من عاصمة ا�يتانيe (واشوكاني).
(٢٩) إذا كانت رسالة اإلمبراطور ا�يتانني ساوششتار Saussatatar مرسلة إلى ملوك كركوك عام ١٤٢٠ ق.م. [راجع:

G. Wilhelm, Grundzûge der Geschichte und Kultur der Hurriter. Grundzûge, Band, 45, Darmstadt 1982, P. 140- 141

ثم إن الوثيـقة اإلدارية الرسـميـة التي اكـتشـفت في أرشيف كـركـوك تتحـدث عن موت والد سـاوشــشــتـار اإلمبـراطور
E. A. Speiser, JAOS 49. 1929, P. 129ff, K. Grosz, The Ar- :عـــام ١٤٤٠ق.م. راجع كـل من Parsatatar بارســـاتـاتار
chive of the Wullu Family, Copenhagen 1988, P, ll فإنتـشار الهنود اآلريe في إقليم آرابخـا وتكريد احلوريe فـيه =


