
 
 
 

 

 کىردستان

ی زایینی ٩١لەسەرەتاکانی سەدەی 
 هەتا کۆتایی شەڕی یەکەمی جیهانی
 

 
 

 ئاوە د. کامران ئەمین
 





 
 
 
 
 
 

 پێرست
    
 ٥........................... کىردستان ییناس کەڵو خ وارەنێشى ەکىرت

 ٨ ............................. کانداەسێزله ەتاڵو ەیمەگ ەکىردستان ل

 ٦١ ...................................... ىردستانک ییئابىور ییگرنگ

 ٤٢ ............................ کورد ەیوەبزووتن یکانەوێو نش ورازەه

 ٢٦ ...................................................... ییتاۆک

 ٢٢ ................................................. کانەرچاوەس

 





  
 

  

 کىرتە شىێنەوار و خەڵک ناسیی کىردستان
 )ڕێژەی دانیشتىوانی کىرد و سنىورەکانی(          

 
 

ئەژيبع صێ.   گەنی کىعص وەک یەكێک نە کۆَتغیٍ گەالَی جیهبٌ ثە
  نە ثبکىوعی يیؼۆپۆتۆيیب )صوو چۆيبٌ( ڕووی 1ڕەوتی پێکهبتُی لەويیی کىعص

صاوە. يێژووی کىعص وەک یەکێک نەکۆَتغیٍ گەالَی جیهبٌ صەگەڕێتەوە 
 یەکبٌ صەعثبعەی کىعص نەیەکەيیٍ ثەڵگە يێژوویی .ؿبڵەکبَی پێق ػاییٍ

یەکبَی هەػاعەی ؿێهەيی پێق ػاییُضا صیتغاوَەتەوە.  ئبؿەواعی ئبؿۆعی
کىعصؿتبٌ كىێُی هەوەڵیٍ ئبؿەواعەکبَی كبعؿتبَییەتی ؿەعەتبیی پێق ػاییُە. 
صۆػعاوەکبَی کغيبكبٌ ؿەڵًێُەعی ثىوَی ئیُـبٌ نە ؿەعصەيی پبنیۆنیتیک نە 

ثىوَی يغۆڤ کە نە  ێهەوەڵیٍ ثەڵگە دبكبهەڵُەگغەکبَی َیلتەج 2ڕایەڵی ئێغاَە.
و دەكبعگەکبَی چیبی ػاگغۆؽ نە ڕۆژهەاڵتی کىعصؿتبٌ   ئەكکەوت

یەوە صەگەڕێُەوە ثۆ َێىەڕاؿتەکبَی ؿەعصەيی صیتغاوَەتەوە نەثبعی يێژوویی
هەػاع ؿبڵی پێق  1١١نە صەوعوثەعی  3پبنیۆنیتیک یبٌ ؿەعصەيی يبوؿتێغیەٌ

 ػاییٍ. 
ی ػ نە 1951و  1949ثە پێی ئەو کەَضوکۆژاَەی نە ؿباڵَی 

ئەكکەوتەکبَی ثێـتىوٌ و تًتًە )نە صۆڵی َبػنىو نە ثبکىوعی گۆيی وعيێ( 
نە الیەٌ گغووپێکی كىێُەواعَبؽ ثە ؿەعپەعؿتیی ػاَبی ئەيغیکبیی پغۆفیـۆع 

                                                             
1 Ethnogenesis 
2 Paleolithic   

 کرزًی ئبهرازی ثەرزی ثە زەضت ئیٌطبى زەضتپێکی زرّّضت -یەکەهیي قۆًبغی ضەرزەهی ثەرز  
3 Mousterian     هەػاعی پێق ػاییُە 4١هەػاع هەتب  16١ؿەعصەيی يبوؿتێغیەٌ نە َیىاٌ ؿبڵەکبَی  
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کغاوە، ئبؿەواعی ئیُـبَی ؿەعصەيی پبنیۆنیتیک نەو كىێُبَەصا  4کبعنتۆٌ کىوٌ
و ئبيغاػی تیژی نە ثەعص صعووؿتکغاو، صۆػعاوَەتەوە. صیتُەوەی صاَە گەَى 

هەعوەهب ئبكی ؿەعەتبیی نە گىَضەکبَی "ئبؿیبو" و "تەپەی ؿەعا" نە َؼیکی 
کغيبكبٌ پێلبَضەعی کلتىکبڵ و ژیبَی گىَضیی نە هەػاعەکبَی هەكتەو و 

یەکبَی ػاگغۆؽ، هەوەڵیٍ  َۆهەيی پێق ػاییُە. هەعوەهب نە َبوچە كبسبوی
هبتىە، ئەو کبڵ و ئبژەڵضاعی و ژیبَی گىَضی پێکژیبع  نەؿەع ثُەيبی کلتى

گۆڕاَە نە كێىاػی ژیبٌ نە هەػاعەی دەوتەيی پێق ػاییٍ نە کىعصؿتبٌ و 
ئبؿیبی ثچىوک نە الیەٌ كىێُەواعَبؿەکبَەوە ؿەڵًێُضعاوە. صۆػیُەوەی لەاڵی 

يغۆڤ و كىێُەواعَبؿی ئەيغیکبیی نە  6نە الیەٌ عاثێغت جبٌ ثغێیضووص 5جەعيۆ
تی كبعی کەعکىوک نە ثبكىوعی کىعصؿتبٌ ثبكتغیٍ ثەڵگە ثۆ ڕۆژهەاڵ

ؿەڵًبَضَی ژیبَی َیلتەجێیی و گىَضیی نە هەػاعەی دەوتەيی پێق ػاییٍ نەو 
َبوچەیەصایە. نە َبوچەکبَی"پلت کێىی" نۆڕؿتبٌ و "صەكتی ئەیىاٌ"یق نە 

ؿباڵَی یەک صیتغاوەتە کە يێژووەکەی صەگەڕێتەوە ثۆ ئبوایی، ثبکىوعی ئیالو
 ی پێق ػاییٍ.22١١یبٌ  23١١

کىعصؿتبٌ وەکىو واڵت و صەوڵەتێکی ؿەعثەسۆ نە هیچ َەسلەیەکی 
هەیە.  7صا تۆيبع َەکغاوە و ػۆعتغ يبَب و يەفهىويێکی ئەتُۆگغافیکی جیهبَی

پهەی  4١ – 34کىعصؿتبٌ نە ثەكی َبوەَضیی ڕۆژئبوای ئبؿیب کەوتۆتە َێىاٌ 
صعێژایی ڕۆژهەاڵتی. صعێژایی کىعصؿتبٌ نە پهەی  48-38پبَبیی ثبکىوعی و 

ڕۆژئبواوە ثۆ ڕۆژهەاڵت َؼیکەی هەػاع کیهۆيیتغ و نە ثبکىعەوە ثۆ ثبكىوع نە 
هەػاع  45١کیهۆيێتغە. ثە گلتی پبَتبیی کىعصؿتبٌ َؼیکەی  5١١هەتب  3١١

هەػاع کیهۆيیتغی چىاعگۆكە نە تىعکیب، پتغ نە  2١١کیهۆيیتغی چىاعگۆكەیە )
هەػاع کیهۆيیتغی  75یهۆيیتغی چىاعگۆكە نە ئێغاٌ و َؼیکەی هەػاع ک 16١

                                                             
4 Carlton Coon 
5 Jarmo 
6 Robert John Braidwood  
7 Ethnographic یەوە  و تبیجەتًەَضییەکبَی عەگەػیی سەنک َبؿی، ڕەگەػَبؿی، نە ڕواَگەی َیلبَە 
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 8هەػاع کیهۆيیتغی چىاعگۆكە نە ؿىوعیب(. 15چىاعگۆكە نە عێغاق، هەعوەهب 
کىعصؿتبٌ تب ڕاصەیەک كکڵی چەيبوە یبٌ کەواَەیی هەیە. الی صەعپەڕیىی 
ثەعەو ثبکىوعی ڕۆژهەاڵتە، واتە كىێُێکە کە پبڵی ثە َبوچەکبَی ثبكىوعی 

 9ەفمبػەوە صاوە. ل
صیبعیکغصَی ؿُىوعەکبَی کىعصؿتبٌ ثە وعصی، ثە هۆی َەثىوَی 
صەوڵەتێکی ؿەعثەسۆ کبعێکی هبؿبٌ َیە و تەَیب صەکغێ ثبؽ نە ؿُىوعە 

یەکبَی کىعصؿتبٌ، یەکبَی کىعصؿتبٌ ثکغێ. ؿُىوعە يێژوویی و لەويی ڕێژەیی
نە الیەٌ ثیغيەَض هێڵەکبَی ؿُىوع و کەكەوَی کىعصؿتبٌ نە ؿەصەی َێىەڕاؿت 

ی ػ صا ثەو 1596نە ؿبڵی   یەوەو يێژووَبؿی کىعص يیغكەعەف سبَی ثەصنیـی
کە َبوی  –کغاوٌ: "ؿُىوع و کەوكەَی واڵتی کىعصاٌ   چەكُە صیبعی
کە نەؿەع کەَبعی صەعیبی  –نە ؿەع نێىاعی صەعیبی هىعيؼەوە  –کىععصؿتبَە 

تێکی ڕاؿت صەکلێ و صێ صەؿت پێضەکب و نەوێىە ثە سە –هیُض هەڵکەوتىە 
هەتب نە يەڵجەَضی يەاڵتیە و يەععق صەثڕێتەوە. واڵتی فبعؽ و عێڕالی عەجەو، 
ئبػەعثبیجبٌ و ئەعيەَـتبَی چکۆنە و ئەعيەَـتبَی گەوعە، صەکەوَە الی 
ثبکىوڕی ئەو سەتەوە. عێڕالی عبعەة و يىوؿڵ و صیبعثەکغ صەثُە ثبكىوڕی 

یغە ػۆع و ػەوەَضەکبَی کىعص نەو ئەو ؿُىوعە. ؿەعەڕای ئەوەف هۆػ و ت
پەڕی يەڵجەَضی ڕۆژهەاڵتەوە صایبَگغتىە و تێیضا ثاڵو ثىوَەتەوە و ئەو ؿەعیبٌ 

 1١گەیىەتە ئەو پەڕی يەڵجەَضی سۆعَلیٍ".
کىعصەکبٌ ثەكێکی ثەعچبو نە ڕێژەی صاَیلتىواَی ڕۆژئبوای ئبؿیبیبٌ 

ی َبکغێ ڕێژەی پێکهێُبوە. نەثەع َەثىوَی ؿەعچبوە و ؿەعژيێغییەکی ػاَـت
ی ػ. ثە وعصی 2١و ؿەعەتبکبَی ؿەصەی  19کىعصەکبٌ نە کۆتبیی ؿەصەی 

                                                             
8
زّم، ًػر ترجوە کبهراى اهیي آّە، چبپ ٩١-٩١الزاریف، هحْی ّ ... کرزضتبى هعبؾر، ؾؽ   

 ٧١٩7رّغٌگری، آلوبى 
، ئەَـتیتىوی 12ٌ. ػ. يۆؿبکی، کىعصؿتبٌ: ؿبيبٌ و ؿیبؿەت، ثەعگی یەکەو، الپەڕەی   9

 2١١5يۆؿکۆ  َبؿی، ڕۆژهەاڵت
10

ی  21-22الپەڕەی يیغاَی کىعصؿتبٌ، يیغكەعەف سبَی ثضنیـی، كەعەفُبيە، يێژووی يبڵە  وەعگێغَا
 1393پەسلبَگبی پبییؼ، تبعاٌ يبيۆؿتب هەژاع، چبپی هەكتەو. 
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ی ػ 1892دیـبة ثکغێ. ثە پێی ثەعاوعصی کتێجی"ػەعص"ی فەڕاَـە ڕێکەوتی 
کەؽ ثىوە، ثە ثبوەڕی  3.12.879ڕێژەی صاَیلتىواَی کىعصؿتبَی عىؿًبَی 

ئەو ژيبعەیە ثە كێز يەعصۆر ئەگەع کىعصەکبَی ئێغاَیلی نێ ػیبص ثکەیٍ 
]یغواَض ئبثغاهبيیبٌ نە کتێجی "ئێغاٌ نە َێىاٌ صوو  11يیهیۆٌ صەگب 5َؼیکەی 

ی ػصا 185١هەػاع کىعصی ئێغاٌ نە ؿبڵی  8١١كۆڕف"صا ثبؽ نە ڕێژەی 
 12صەکبت[.

یەکبَی صەیەی ؿێهەيی ؿەصەی ثیـتەيضا ڕێژەی تەواوی نە کۆتبیی
کىعصەکبَی ڕۆژهەاڵتی يیهیۆٌ ثىوە. نەوە صەچێ ڕێژەی  7.5کىعصەکبٌ 

، ثێ نەثەعچبوگغتُی نۆڕ و 2١کىعصؿتبٌ نە کۆتبیی صەیەی صووهەيی ؿەصەی 
يیهیۆٌ ثىوثێ.  2ثەستیبعییەکبٌ وەکىو سؼيی ئەتُیکیی ئەواٌ، یەک و َیى هەتب 

13 

 کىردستان لە گەمەی واڵتە زلهێسەکاندا  
ی ػاییُیضا، ڕۆژئبوای ئبؿیب 19و ؿەعەتبی ؿەصەی  18نە کۆتبیی ؿەصەی 

پبف چەَضیٍ ؿەصە كەڕ و صژثەعیی ئێغاٌ و عىؿًبَی، تىوكی گۆڕاَێکی 
سێغا هبت. ڕۆژهەاڵتی َێىەڕاؿت و َؼیک، هەع وەهب َیلتًبَی کىعصاٌ ثىو ثە 

فەڕاَـە، و یەکبٌ وەکىو ڕووؿیە، ئیُگهیؾ و  يەیضاَی يهًالَێی ػنهێؼە جیهبَی
پبكبٌ ئىتغیق )َەيـب( و ئەڵًبٌ کە ثە هۆی الواػثىوَی تىعکەکبٌ سەعیکی 
يبيەڵەکغصٌ نەؿەع سبکی عىؿًبَی ثىوٌ. ثۆ وێُە فەڕاَـە صەؿتی ثەؿەع 

                                                             
غید هحوس هرزّخ کرزضتبًی، تبرید کرز ّ کرزضتبى ّ تْاثع یب تبرید هرزّخ، جلس   ٩٩

 ٩٥١٩، چبپ زّم، ١8اّل، عسە ًفْش کرزضتبى ؼ 
یغواَض آثغاهبيیبٌ، ایغاٌ صع ثیٍ صو اَمالة، تغجًە ادًض گم يذًضی و يذًض اثغاهیى   ٩٧

،  َلغ َی، چبپ كبَؼصهى،  تهغاٌ 16ىيی ایغاٌ م ، ؿبستبع ل1فتبدی، جضول كًبعە 
1389 

، ترجوە فبرضی، هٌؿْر ؾسقی ّ ٩999، هطکْ ٩7٧ّ  ٩7٩الزاریف ّ ... تبرید کرزضتبى ؾؽ،  ٩٥
 1٨8١ کبهراى اهیي آّە، اًتػبرات فرّغ، ، کلي، آلوبى
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ثبکىوعی ئەفغیمبصا، ثغیتبَیب ثەؿەع ڕۆژهەاڵتی عەعەثی و ڕۆژهەاڵتی يضیتغاَەصا 
ٌ و َبوچەی صەعیبی ؿىوعصا و ئىتغیق و ئیتبنیبف صەؿتیبٌ ثە ؿەع ثبڵکب

ی 182١ئێغاٌ نە صەیەی  -عىؿًبَی و ڕووؿیە  -گغت. كەڕەکبَی ڕووؿیە 
صا ثىوٌ ثە هۆی پێىەؿتجىوَی گىعجـتبٌ، ثبکىوعی ئبػەعثبیجبٌ و  ػاییُی

ڕۆژهەاڵتی ئەعيەَـتبٌ ثە ڕووؿیە و َؼیکجىوَەوەی ؿُىوعی ئەو واڵتە نە 
ؿتەسۆی يۆؿکۆ نە ؿەعصەيی کىعصؿتبٌ و کبعیگەعیی ڕاؿتەوسۆ و َبعا

ی 1917تؼاعصا، هەعوەهب ثبڵلىیکەکبٌ پبف ثە صەؿەاڵتگەیلتُیبٌ نە ئۆکتۆثغی 
 نە ژیبَی ؿیبؿی و چبعەَىوؿی صواتغی کىعصاٌ. 

گلتی هبتە َێى گۆڕەپبَی  ػصا کىعصؿتبٌ ثە ی19نە ؿەعەتبکبَی ؿەصەی  
ۆتبیی ئەو ؿەصەیە، یەکبَی ڕووؿیە و ئیُگهیـەوە. هەتب ک يهًالَێ و ثەعژەوەَضی

ؿەعەڕای گۆڕاَی ثبعوصۆسی َێىَەتەوەیی نەو َبوچەیەصا، ثەؿتێُێکی ثبكی ثۆ 
گەكەؿەَضَی كۆڕكی ڕػگبعیشىاػاَەی کىعص پێکهێُبثىو؛ ثەاڵو ڕکەثەعیی 

یبٌ  واڵتە ػنهێؼەکبَی ڕۆژئبوا و ڕووؿیە نەؿەع کىعصؿتبٌ، هەعوەهب ثەعژوەَضی
َجىوڵێکی الواػ و صەؿتەيۆصا، ثىوە نە يبَەوەی صەؿەاڵتی تبعاٌ و ئەؿتە

 ثەعثەؿتێکی جیضصی نەثەع صەو ثؼووتُەوەی ڕػگبعیشىاػاَەی گەنی کىعص.
صا ثبعوصۆسی َبوچە تىوكی گۆڕاَێکی ثُەڕەتی  نە کۆتبیی ؿەصەی َۆػصە

هبت، تغؿی ڕووؿیە و ثغیتبَیب و فەڕاَـە نە ئەڵًبٌ کە ثە هۆی گەكەکغصَی 
پێی سۆی نە ڕۆژهەاڵتی تێضەکۆكب جێسێغای هێؼی ؿپبیی و ئبثىوعیی 

َێىەڕاؿتضا ثە هێؼتغ ثکب، ثىو ثە هۆی َؼیکجىوَەوەی ئەو کۆَە ڕەلیجبَە، 
هەعوەهب صاثەػیُی هەؿتیبعیی نەَضەٌ و پبعیؾ نە پبعاؿتُی یەکپبعچەیی سبکی 
ئێغاٌ و عىؿًبَی کە ثۆ پێلگیغیی نە صەؿتضعێژیی ڕووؿیە کەڵکیبٌ نێ 

ی ػصا نە 19١7ی ئبگىؿتی 31گهیؾ و ڕووؿیە نە وەعصەگغت. گغێجەؿتی ئیُ
پێىەَضی نەگەڵ ئێغاٌ، ئەفغبَـتبٌ و تەثەت صا ڕەَگضاَەوەی ثەعچبوی ئەو 
ؿیبؿەتە ثىو. ثەپێی ئەو گغێجەؿتە تەواوی ثبکىوع و ثبکىوعی ڕۆژئبوای ئێغاٌ 
واتە تەواوی ڕۆژهەاڵتی کىعصؿتبٌ ثىو ثە َبوچەی ژێغ َفىوػی ڕووؿیە، و 

ژهەاڵتی ئێغاٌ ثە َبوچەی ژێغ صەؿەاڵتی ئیُگهیؾ. ئەڵًبٌ کە ثبكىوعی ڕۆ



 کْرزضتبى یتەاڵژُۆر ەکْرز ل ەیرْازاًیزگبرڕ ەیّەثسّّتٌ ٩١
  

پلتیىاَی عىؿًبَی ثىو تێضەکۆكب تەواوی ئەو واڵتە ثشبتە ژێغ صەؿەاڵتی سۆی 
 ثضا.  و پەعە ثە َفىوػی سۆی نە ئێغاَضا 

وا صەهبتە ثەعچبو کە گۆڕاَی ثبعوصۆسی َێىَەتەوەیی و هەوڵی واڵتە 
صَەوەی جیهبٌ و ثەتبیجەتی عىؿًبَی و ئێغاٌ، ػنهێؼەکبٌ ثۆ ؿەعنەَىێ صاثەكکغ

هەعوەهب پلتگیغیی ئەواٌ نە گەنی کىعص ڕێشۆكکەعی ؿەعکەوتُی کىعصاٌ و 
پێکهبتُی صەوڵەتی ؿەعثەسۆی کىعصؿتبٌ ثێ، تب ئەو ڕاصەیە کە ثەكێک نە 
ڕێجەعاَی کىعص وەکىو عجضانغػاق ثضعسبٌ نە ؿەعصەيی تؼاع و سبنض ثەگ 

ثبڵلىیکەکبَضا صەیبَەویـت نە ژێغ ؿێجەعی ڕووؿیەصا  نە صەوعاَی 14جىثغاَهی
کىعصؿتبَێکی ؿەعثەسۆ پێک ثێٍُ، ثەاڵو ڕووؿیە و تەواوی واڵتە 

یەکبٌ تەَیب ثە پێی پێگە و وەػعییەتی ؿتغاتێژیکیی کىعصؿتبٌ نە  ڕۆژئبوایی
َبوچەکبَی ئبَبتۆڵی، ثبكىوعی لەفمبػ، ئێغاٌ و ڕۆژهەاڵتی عەعەثی، 

یەکبَی سۆیبَضا  بوی ؿیبؿەتە صاگیغکەعاَە و ثەعژوەَضیصەیبَەویـت نە پێُ
وەعثگغٌ، صەَب لەت پبڵپلتێکی ڕاؿتەلیُە ثۆ ثؼووتُەوەی کەڵکی نێ

 ڕػگبعیشىاػاَەی کىعص و پێکهێُبَی صەوڵەتی ؿەعثەسۆی کىعصؿتبٌ َەثىوٌ.
یە نە کۆتبیی ؿەصەکبَی َێىەڕاؿت و صەؿتپێکی چەعسی َىێضا،  ثەو پێ

یەکبَی عىؿًبَی و ئێغاٌ،  پێگەیەکی تبیجەتی نە پێىەَضیکىعصؿتبٌ كىێٍ و 
هەعوەهب ڕووؿیە و واڵتبَی ڕۆژئبواییضا هەثىو، کە تەواوی هێؼی سۆیبٌ 
سـتجىوە گەڕ هەتب هێژێًۆَیی سۆیبٌ نە ڕۆژهەاڵتی َؼیک واتە كىێُێک کە 

 کىعصؿتبٌ َەسلێکی ؿتغاتێژیک و َبوەَضیی تێضا هەثىو، يـۆگەع ثکەٌ. 

                                                             
زاییٌی "کۆهیتەی ضەرثەذۆیی کْرزضتبى )ئەرزرّم(" ثریبری زا ثە یبرهەتی ّ لە  ٩9٧٧لە ضبڵی  ٩١

ژێر ضەرپەرضتی ضیبضی ڕّّضیەی ضۆڤییەتی ثە هبفی ذۆی ثگبت. ضەرُەًگ ذبلس ثەگ جْثراًلی 
ضەرۆکی ئەم کۆهیتەیە لە ضەرەتبی زەضتپێکی کۆًفراًطی لۆزاًسا لە ًبهەیەکسا کە ثۆ ًْێٌەری 

هەتی ضۆڤییەتی ًّْضی "]...[ زڵطبرزە لە یبریسەی ڕاضتگۆیبًەی ئیٌگلیص ثۆ زاهەزراًسًی حکّْ
ُێٌبًی ئەّ ئبهبًجە، چبّەڕّاًی پػتیْاًی ڕّّضیەی  کْرزضتبًی ضەرثەذۆ. ُەرُّب ثۆ ّەزی

 یە ثۆ زاهەزراًسًی کْرزضتبًی ضەرثەذۆ لە ژێر ضەرپەرضتی ڕّّضەکبًسا. ضۆڤییەتی
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یەکبَی صەؿتپێکی كەڕی یەکەيی جیهبَی نە  پبڵُەعە ؿەعەکییەکێک نە 
ئەڵًبٌ و ثەعەی ئیُگهیؾ، فەعاَـە و  -ی ػ. نە َێىاٌ ئىتغیق1914ئبگىؿتی 

 یەکبٌ )صاگیغکغاوەکبٌ( ثىو.  ڕووؿیەصا، صاثەكکغصَی واڵتە کۆڵۆَی
ػ.( وەکى 1918َىايجغی  -ی ػ1914كەڕی یەکەيی جیهبَی)ئبگىؿتی 

تی ؿەصەی ثیـتەو، ثىو ثە هۆی ػیبَێکی گەوعەی يبڵی و گەوعەتغیٍ کبعەؿب
هەػاع هێؼی َیؼايی  515يیهیۆٌ و  73گیبَی نە ئبؿتی جیهبَضا. نەو كەڕەصا 

يیهیۆٌ  1١[، ئبکبيەکەی 15يیهیۆَی ئىعووپبیی ثىوٌ 6١ثەكضاعییبٌ کغص]
يیهیۆٌ ثە  1١، هەعوەهب يغصَی 16کغاو يیهیۆٌ ثغیُضاع و ؿەلەت 2١کىژعاو، 

و ثغؿییەتی، و َىلًجىوَی كەف هەػاع کەكتیی  17ەسۆكی پەتبییهۆی َ
نە کىعصؿتبَیق ئەو كەڕە گەنی کىعصی ثە  18ثبػعگبَی ثە ثبعەکبَیبَەوە ثىوە. 

کغص. كەڕی یەکەيی   گلتی تىوكی ػیبٌ و ئبػاعێکی ػۆعی يبصصی و ئیُـبَی
، جیهبَی نە کىعصؿتبٌ هۆکبعی لبتىلڕی و يغصٌ ثە هۆی ثغؿییەتی، َەسۆكی

ی 22تباڵٌ و وێغاَکغصَی كبع و گىَضەکبٌ ثىو. گۆڤبعی"ععض" ڕێکەوتی 
یەصا ثبؽ نە َەثىوَی َبٌ و صاَەوێڵە و يغصَی  ی ػ. نەو پێىەَضی1917َىايجغی 

یەوە صەکب. يەک ڕۆژاَەی سەڵکی ڕۆژهەاڵتی کىعصؿتبٌ ثە هۆی ثغؿییەتی
صايبویی و صاول نە کتێجی "يێژووی هبوچەعسی کىعص"صا ثبؽ نە هەژاعی و 

ثغؿییەتیی سەڵکی ڕۆژهەاڵتی ئێغاٌ ثە هۆی وێغاَکغصَی صێهبتی ئەو َبوچەیە 
یەکجبعی ؿبثاڵغ ثە  نە الیەٌ ؿپبی عووؽ و تىعک و تەَبَەت وێغاَکغصَی ثە

ی ػاییُیضا ثەكێکی 1917یەکبَی ؿبڵی  صەؿت عووؿەکبَەوە صەکب. نە کۆتبیی
ثە هۆی ثغؿییەتی گیبَیبٌ  ثەعچبو نە سەڵکی صەوعوثەعی ؿبثاڵغ و ؿهێًبَی

                                                             
15 World War I, https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_I 
16  Handicapped, صاع ئەَضاو  ، عەیت ؿەلەت، پەککەوتە، کەو  
17 Epidemic 

 ٩967، هۆضکۆ،٩١١١-٩١١٩، الپەڕەی ٩١کلۆپێسیبی هێژّّی ضۆڤییەتی، ، ثەرگی یئەًط ٩8
http://adverbum.org/ru/sovetskaja-istoricheskaja-enciklopedija10 
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نەصەؿت صا. "نە ؿبڵەکبَی كەڕصا پتغ نە َیىەی سەڵکی وعيێ تێضاچىوٌ و 
 19هەػاع." 65هەػاع کەؿەوە گەیلتە  15١ژيبعەی صاَیلتىاَی نە 

هەػاع کەؿەوە نە َؼیکەی  2١ڕێژەی صاَیلتىواَی كبعی ؿهێًبَی نە  
يىو ثەیبَیەک تەعيی کەؽ. ثە وتەیەک هە 25١١ی صا هبتە ؿەع 1918َىايجغی 

يغصووەکبَیبٌ نە ثبػاڕ کۆ صەکغصەوە و نە ثەكێک نە يبڵەکبٌ سەڵک يُبڵە 
يغصووەکبَیبٌ صەسىاعص. سێڵی ثغاصۆؿتیق کە نە ؿەعەتبی كەڕصا هەػاع ثُەيبڵە 

ثُەيبڵەی نێ يبثۆوە، هەعوەهب نە ؿی و  157صەثىو، نە کبتی َبوثغاوصا تەَیب 
ڕەواَضوػ هیچ کەؽ َەيبثۆوە. ثە پێی ئەوەی چەَض گىَضی ئەو سێڵە نە ثەكی 

یەکی ثەعچبو نە سبکی کىعصؿتبٌ گۆڕەپبَی كەڕی هێؼەکبَی  کە پبَتبیی
ثەكضاعی كەڕ ثىو، ػۆعثەی سبکی کىعصؿتبٌ، نە ثبیەػیضی ثبکىوعەوە هەتب 
سبَەلیٍ نە ثبكىوع، و نە ڕۆژئبوا هەتب ئەعػَجبٌ و يىوف ثە تەواوی وێغاٌ 

 2١کغاٌ".
کىعصؿتبَیق نە صعێژایی كەڕی یەکەيی جیهبَیضا َؼیک ثە  نە ثبکىوعی

هەػاع کىعص نە َیلتًبَی سۆیبٌ صووع سغاَەوە، َؼیک ثە َیىەی ئەو  7١١
کەؿبَە نە ڕێگبصا ثە هۆی ثغؿییەتی و َەسۆكی گیبَیبٌ نەصەؿت صا. 
]يێژووَبؿی کىعص ئەيیٍ ػەکی ثەگ نە کتێجی کىعتە يێژووی کىعص و 

 21هەػاع کەؽ صەکبت 7١ەيضا ثبؽ نە صووعسـتُەوەی کىعؿتبٌ، ثەعگی یەک
 7١١ثبؽ نە  22ثەاڵو ثەكێک نە ؿەعچبوە عووؿییەکبٌ، هەعوەهب جبَبتبٌ عەَضڵ

                                                             
)ؿبڵەکبَی او. ای.  ٩9 ، 24( الپەڕەی 1918-1947ژیگبنیُب، ثؼووتُەوەی َەتەوەیی کىعص نە ئێغٌا

 1988صەػگبی ػاَـت، يۆؿکۆ، 
صیىیض يک صاول، تبعیز يعبهغ کغص، تغجًە اثغاهیى یىَـی، اَمالة، َبؿیىَبنیـى و جُگ،  ٧١

 تهغٌا 1383، چبپ صوو، پبَیظ 2١2-2١4هن
ترجوە یساللە رّغي  ٩9٩ز ّ کرزضتبى، جلس اّل، ؼ هحوس اهیي زکی ثیگ، زثسە تبرید کر  ٧٩

 ، تِراى٩٥8٩ارزالى، ًػر تْش 
، تغجًە اثغاهیى یىَـی،  اَتلبعات پبَیظ. 25جبَبتبٌ عَضل، ثب ایٍ عؿىایی چە ثشلبیلی، م  ٧٧

، تغجًە و. هضلی، ک. ايیٍ آوە، 161تهغاٌ، هەعوەهب الػاعیف و ... تبعیز کغصؿتبٌ، م  1379
 2١١7غ، کهٍ، آنًبٌ  اَتلبعات فغو
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هەػاع کەؽ صەکەٌ[ ثەكێکی ػۆع نە َبوچەکبَی ثبکىوع و ڕۆژئبوای 
کىعصؿتبٌ ثەیەکجبعی نە کىعص ثەتبڵ کغاثىوٌ. نەوە صەچێ نە كەڕەکبَی 

 23هەػاع کىعص کىژعاثٍ. 4١١َؼیک ثە   سۆی عىؿًبَیضا َێى
 –كەڕی یەکەيی جیهبَی ثىو ثە هۆی تێکچىوَی وەػعییەتی ئبثىوعیی 

یەکبَی کىعصؿتبٌ. ثۆ وێُە نە ؿبنەکبَی  ثەعهەيهێُبٌ و پێىەَضییە ثبػعگبَی
يیهیۆٌ لغاٌ تەَغاوی جۆعاوجۆع  19نە گىيغکی کغيبكبوە ثبیی  1916-1915

هەتب  1917-1918کغاثىو، ثەاڵو ئەو ژيبعەیە نە ؿبڵی يیهیۆٌ لەَض هبوعصە  5و 
 24يیهیۆٌ لغاٌ کەيی کغص. 1

ی ػاییُیضا ثە پێىؿتجىوَی صەوڵەتی 1914گلتی نە ؿەعەتبی َىايجغی  ثە
ئىتغیق، يەجبعؿتبٌ و ثىڵغبعؿتبٌ، هەعوەهب  -عىؿًبَی ثە یەکێتیی ئەڵًبٌ

یەٌ ثەكضاعاَی ئەو هێغف و صاگیغکغصَی ثەكێکی ثەعچبو نە سبکی ئێغاٌ نە ال
الیەَیی ئێغاٌ نە الیەٌ ئەدًەصكبی  كەڕەوە ]ؿەعەڕای ڕاگەیبَضَی ثێ

لبجبعەوە[، هەع صوو ثەكی کىعصؿتبٌ کغاٌ ثە گۆڕەپبَی كەڕ و يهًالَێی صوو 
ثەعەی كەڕ. ڕووؿیە نە ثبکىوعەوە؛ عىؿًبَی ثە پلتیىاَیی ئەڵًبٌ نە ڕۆژئبوا و 

وعەکبَی ئەو واڵتەیبٌ تێپەڕاَض. نەو کبتەصا ئیُگهیـیق نە ثبكىوعی ئێغاَەوە ؿُى
کبَی کىعص  وەعگغتٍ نە هێؼە یەکبٌ نە کىعصؿتبٌ تەَیب کەڵک هەوڵی واڵتە ثیبَی

 یبٌ نەو كەڕەصا ثىو.  نە پێُبوی ثەعژەوەَضیی کبتی
نە ؿەعەتبی كەڕەکەصا عەكبیغی کىعص نە ڕۆژهەاڵتی کىعصؿتبٌ ػۆعتغ 

ەاڵو پبكەکلەی عىؿًبَی و پێلڕەویی یبٌ نە عىؿًبَی صەکغص، ثپلتیىاَی
ڕووؿیە نە ثەعەکبَی كەڕ ثىو ثە هۆی گۆڕاَی ثبعوصۆسی ئەو َبوچەیە و 

عەكیغە، ثەگ، صەعەثەگ و كێز و ؿەعۆک  َؼیکجىَەوە و صەؿتپێکی پێىەَضیی
ی ز. ٩9٩7ڕّّضەکبى کە ُەتب ضبڵی ئبغبکبَی کىعصؿتبٌ نەگەڵ ڕووؿەکبٌ. 

ّرە لە ثبکّْر ّ ڕۆژئبّای کْرزضتبًیبى تەّاّی ڕۆژُەاڵت ّ ثەغێکی گە
                                                             

 25ج. عَضل ، ثب ایٍ عؿىایی چە ثشلبیلی م   ٧٥
،  68ای( چبپ اول ، م   عهی گالویژ، يُبؿجبت اعضی صع کغصؿتبٌ)فغوپبكی َظبو علیغ  ٧١

 ، تهغٌا1361اَتلبعات عوػثە 



 کْرزضتبى یتەاڵژُۆر ەکْرز ل ەیرْازاًیزگبرڕ ەیّەثسّّتٌ ٩١
  

پێی ذۆیبى لە کْرزضتبى ثە ُێستر ثکەى ّ لە زاگیر کرزثّْ، زەیبًەّیطت جێ
کْرزەکبى زژ ثە تْرکەکبًی عْضوبًی، ئیٌگلیص ّ ضیرْڕەکبًی ئەڵوبى 

 کەڵک ّەرثگرى. 
ی ز. لە زەّرّثەری کرهبغبى یەکەهیي کۆًگرەی ٩9٩7ی ژّئەًی ٩7 

هێژّّی ڕۆژُەاڵتی کْرزضتبًسا پێک ُبت. لەم کۆًگرەیەزا  عەغبیری کْرز لە
رێجەراًی کْرز ذْازیبری زۆضتبیەتیی کْرز ّ رّّش ّ ُبّکبریی زّّالیەًە 

 ٧7ی ضپتبهجری ُەر ئەّ ضبڵەزا لە غبری ضٌە، ١ثّْى. لە کۆًگرەی زّاتر لە 
عەغیرەی کْرز لەگەڵ ژەًراڵ "ثبراتۆف" ڕێککەّتٌٌبهەی ڕّّش ّ ضەرۆک 

زیبى ّاژۆ کرز. لە ثبغّْری کْرزضتبًیع ڕێجەرە ثە ًبّثبًگەکبًی کْرز کْر
ّەکّْ ضەیس عەثسّڵاڵ، ضەیس تەُب ّ غێد هەحوّْزی حەفیس ثۆ ّەزەضتِێٌبًی 

یبى ثە ًْێٌەراًی زەّڵەتی ّ فەرهبًسەی ضپبی  پػتیْاًیی ڕّّضەکبى پێْەًسی
 ڕّّضیە لە ئێراى ّ عێراق گرتجّْ.

ی ڕّّضیە لە ئۆکتۆثری ُەر ئەّ ضبڵەزا ثّْ ثە ثەاڵم غۆڕغی ضۆضیبلیطتی
ُۆی گەڕاًەّەی ضْپبی ڕّّش ثۆ ڕّّضیە ّ گۆڕاًی ثٌەڕەتی لە ثبرّزۆذی 
ضیبضی ّ ًیساهیی کْرزضتبى ّ ًبّچەکبًی زەّرّثەر، ثە تبیجەتی ئبڵۆزترکرزًی 

 ّەزعییەتی کْرز ّ ُەڕەغەی جیسزیی تْرکەکبى لە ًبّچە کْرزییەکبًسا. 
زا ثبکّْری  ٩9٩8ظ ئەّەی ڕّّضەکبى لە ئبّریلی ضْپبی تْرک پب

ڕۆژئبّای ئێراًیبى چۆڵ کرز، ُێرغیبى کرزە ضەر ذبکی کْرزضتبى ّ 
یبى کرز. ئبزەرثبیجبًی ئێراى ّ پبغبى ثەرەّ ضٌّْرەکبًی قەفقبز پێػڕەّی

زا تەّرێسیبى زاگیر کرز ّ لەهبًگی ئبگْضتی ٩9٩8ی ژّئەًی ٩١تْرکەکبى لە 
ّاّی ئبزەرثبیجبًی ئێراى ّ ًبّچەکبًی ثبغّْری کْرزضتبًی ُەر ئەّضبڵەزا تە

یە لە  ئێراى )ثبکّْری گۆهی ّرهێ(یبى ذطتە ژێر زەضەاڵتی ذۆیبًەّە. ثەم پێ
ضەراًطەری ثبکّْری رۆژئبّای ئێراى ثەضەر زّّ  ٩9٩8ًێْەڕاضتەکبًی ضبڵی 

 یەکبى ثەغی ًبّچەزا زاثەظ کراثّْ. تْرکەکبى ثەغی ڕۆژئبّا ّ ئیٌگلیطی
ڕۆژُەاڵتیبى لەژێر زەضتسا ثّْ ّ ُەر زّّ ال ُەّڵیبى زەزا پػتیْاًیی عەغبیری 
کْرز ّ ئبزەری ّەزەضت ثێٌي ّ ّا ثٌْێٌي کە ُێسی رزگبڕکەری 
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ّەرگرتي لە  کْرزضتبًي، ثەاڵم ئەم ُەّڵ ّ ثبًگەغەکرزًبًە تەًیب ثۆ کەڵک
ەضەاڵتی کْرزەکبى ثۆ زەرکرزًی ُێسی ڕەقیت لە کْرزضتبى ّ زاثیٌکرزًی ز

ذۆیبى لە ئێراى ّ هیسۆپۆتۆهیب )زّّچۆهبى( ثّْ. پبظ ذۆثەزەضتەّەزاًی 
ی ز. ٩9٩8ی ئْکتۆثری ٥١لە  ٧١عْضوبًی، ثە پێی گرێجەضتی ئبغتی هْزرۆش

ڕۆژ پبغتر، غەڕی یەکەهی جیِبًی کۆتبیی پێ  ٩٧ُەرّەُب زەّڵەتی ئەڵوبى 
ی هّْضڵ تەّاّی یەکبى ثە گرتٌی غبر ُبت. لە کۆتبیی ئەم ضبڵەزا ئیٌگلیطی

 ثبغّْری کْرزضتبًیبى ذطتە ژێر کۆًترۆڵ ّ زەضەاڵتی ذۆیبًەّە.
تەواوثىوَی كەڕ کۆتبیی ثە ژیبَی ؿیبؿیی ئیًپڕاتىوعیی عىؿًبَی هێُب  

کە ؿێ لبڕڕەی ئبؿیب، ئەفغیمب و ئىعووپبی ثەیەکەوە نکبَضثىو. ثە وتەی جىاهغ 
ىصایی ئىعووپب" هبتە صەع و نەعم َەهڕۆ "ئەو ئیًپڕاتىوعیە نە دبڵەتی"ثەاڵی س

 ثىو ثە "پیبوی َەسۆكی ئىعووپب".
ئەو كەڕە َەک ؿىوصێکی ثۆ کىعصؿتبٌ نە ڕەوتی پێکهێُبَی کیبٌ و 
صەوڵەتی کىعصی َەثىو، ثەڵکىو ثىو ثە هۆی ػەعەع و ػیبَێکی ثەعچبوی 

 -يبصصی و يغۆڤیی ثۆ سەڵکی کىعصؿتبٌ. ثە پێی ڕێککەوتُُبيەی ؿبیکؾ
صا ]يبعک ؿبیکؾ َىێُەعی ئیُگهیؾ و فغاَـىا  1916ی ؿبڵی پیکۆ نە ؿپتبيجغ

ژۆعژ پیکۆ َىێُەعی فەڕاَـە[ پبف تەواوثىوَی كەڕی یەکەيی جیهبَی، ثەكی 
واڵتی عێغاق و ؿىوعیب و تىعکیبصا صاثەف  3عىؿًبَیی کىعصؿتبَیبٌ نە َێىاٌ 

کغص. ثەكی ثبکىوع و عۆژئبوای کىعصؿتبٌ چىوە َێى پێکهبتەی تىعکیب؛ 
ىوع ثۆ َێى عێغاق کە نە ژێغ کۆَتڕۆڵی ئیُگهیـضا ثىو، هەعوەهب ثبكىوعی ثبك

ڕۆژئبوا ثۆ َێى ؿىوعیب کە ؿەع ثە فەڕاَـە ثىو. گۆڕاَی جىغغافیبی ؿیبؿیی 
کىعصؿتبٌ ثىو ثە هۆی چىوَی ثەكی عەعەثیی کىعصؿتبٌ واتە ؿىوعیب و 

ەکبٌ. ثەو یعێغاق ثۆ َێى گۆڕەپبَی صەؿەاڵتی عاؿتەوسۆی واڵتە ڕۆژئبوایی
یە صاثەكکغصَی ئیًپغاتىوعیی عىؿًبَی ثە پێی ؿیُبعیۆی واڵتە ػنهێؼەکبٌ و  پێ

هبوؿەَگیی ئەواٌ نە ئبؿتی جیهبٌ و ڕۆژهەاڵتی َؼیکضا کە ثەكی ثەعچبوی 
سبکی کىعصؿتبَیلی نەسۆ صەگغت، ثبعوصۆسی کىعصؿتبٌ و ڕەوتی سەثبتی 
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و ؿەستتغ و چبعەَىوؿی ئەو واڵتی تبػە پێکهبتىو ئبڵۆػتغ  3کىعصی نە ثبػَەی 
َەتەوەیەی تبڵتغ و َبسۆكتغ کغص. نەوە ثەوال کىعص صەثىو ثۆ يبفی چبعەَىوؿی 
سۆی نەگەڵ چىاع واڵتی صاگیغکەع سەثبت ثکب کە هەعکبيیبٌ نە کغصەوەصا 

 .ؿەع ثە واڵتێکی ػنهێؼی جیهبَی ثىوٌ
 

 گرنگیی ئابىوریی کىردستان
یەکی ػۆعی ثە وەػعی ژێئىپۆنیتیکی کىعصؿتبٌ  فبکتەعی َەوت گغَگی

صاوە. ثبكىوعی کىعصؿتبٌ هبوکبت نەگەڵ سىػؿتبَی ئێغاٌ هەتب 
 َێىەڕاؿتەکبَی ؿەصەی ثیـتەو َبوەَضی ؿەعەکیی صەعهێُبَی َەوت ثىو.  

ؿێغ گبصفغی ڕۆنێؾ صعایڤغ ڕۆژهەاڵتُبؿی ثغیتبَیبیی نە ثبثەتێک ثە َبوی 
ؿغوكتی و پیلەؿبػی ثبکىعی کىعصؿتبٌ" ثەو چەكُە ثبؽ نە  "ثەعهەيی

َەوتی کىعصؿتبٌ صەکب: "يەعضەَەکبَی چیبکبَی ػاگغۆؽ سبوەَی گغَگبیەتی 
ػۆعٌ، نەثەع ئەوەی چبڵی َبوصاعی َەوتیبٌ تێضا هەڵکەوتىە و عؿىوثبتی سىێی 

لێُە ثەعص و ثەعصی ئبهەکیبٌ نێیە. كىێُە سبوەٌ َەوتەکبَی ئێغاٌ ثە ثبكی صەک
َبو ڕۆژئبوای كبعی يىوؿڵ، و ثەَبو ثەعصەئبهەکی لیغیٍ و کبَیبوە 

ئەو كىێُەی وا نە ؿبڵی  –ؿىنفىعییەکبَی نێىاع صێجهەصا صەعۆٌ و تب يەَضەنی 
( ثبؿی چبڵە َەوتەکبَی کغصوە، صەکلێُە Meissnerصا يبیـُێغ )1874

هەثىوە کە چبڵە َەوت نە هەيبٌ ئەو كىێُەصا  3١صا 1892سىاعەوە. نە ؿبڵی 
َەوتی نێ هەڵیُجغاوە و ثە ثبعی وكتغ ثغاوەتە ثەغضا. گغَگبیەتی ئەو پلتێُە 
َەوتە نەو ڕاؿتیەصایە، کە کەوتۆتە َؼیک كیىەکبَی چۆيی صیجهە، ثە صعێژایی 

ثێ هیچ گىيبَێک صەگبتەوە هێڵی ئبؿُی َێىاٌ ئبؿیبی  ئەو هێڵە ئبؿُەی کە ثە
 26ثچىوک و ثەغضا.
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صەی َۆػصەی ػاییُی ثەكێک نە کبعَبؿە هبتُی ؿە پێق کۆتبیی
یەکبٌ ثە چەكُێکی جیضصی سەعیکی کەَضوکۆژ نە يەیضاَە  ڕۆژئبوایی

وەعَەگیغاثىو. ثە پێی  یەکبَی ثبثەگىڕگىڕ ثىوٌ کە هێلتب کەڵکیبٌ نێ َەوتی
ی 1271فەڕاَـەیی نە ؿبڵی  27نێکۆڵیُەوەکبَی "ژاٌ ژاک صو يۆعگبٌ"ی

تکغصَی َەوتی ژێغػەوی نە کىعصؿتبٌ هەتبویضا پبَتبیی كىێُی پبكەکەو
کیهۆيێتغ و نە صعێژایی َبوچەکبَی کەعکىوک هەتب سبَەلیٍ و  3١١َؼیکەی 

ی ػصا 19١3کێىەکبَی کىێشبی پلت لەؿغی كیغیٍ ثىوە. نە ؿبڵی 
یەکبَی َبوچەی  ئەؿتەَجىوڵ يبفی صەعهێُبٌ و کەڵکىەعگغتٍ نە يەیضاَە َەوتی

صا ثە ئەڵًبٌ. ؿەعَجڕاکێق ئەوەیە،  َبوثغاو و پبف ؿبڵێک ئی يىوؿڵیلی
یەکبَی ئیُگهیؾ و  یە َەوتیؿەعەڕای کێلە و صوژيُبیەتیی صێغیُەی کۆيپبَی

ی ػ پێکەوە كیغکەتێکی هبوثەف ثە َبوی" 1911ئەڵًبٌ، ئەو صوو واڵتە ؿبڵی 
 28تىعک" یبٌ ثۆ صەعهێُبَی َەوتی يىوؿڵ صايەػعاَض.   َەوتیی کۆيپبَیبی

صؿتبٌ ثبػاڕێکی ثبف ثۆ فغۆكتُی كتىويەکی واڵتە ثێجگە نە َەوت، کىع
یەکبٌ، و ثە تبیجەتی ئیُگهیؾ، ڕووؽ و ئەڵًبٌ وەکىو پبعچە، لەَض، ڕۆژئبوایی

ولبچبغ، َەوت، كەيچە و نەو چەكُە کەنىپەالَە ثىو. ئەو هبوعصاَە لبپ
 -كتىويەک  ڕۆڵێکی گغَگیبٌ نە گۆڕاَی كێىەی ژیبٌ و پەعەؿەَضَی پێىەَضیی

نە کۆيەڵگبی کىعصؿتبَضا هەثىوە. ئبژەڵضاعی هەتب کۆتبیی ؿەصەی  پبعەیی
َۆػصە گغَگتغیٍ چبالکیی ئبثىوعی نە کىعصؿتبٌ ثىو، ثەاڵو نە کۆتبیی 

الوە ئەو واڵتە ثىو ثە ثەعهەيهێُەعی صوو ثەعهەيی پبعەؿبػ ؿەصەی َۆػصە ثەو
ی ی ػ. نە ژێغ کبعیگەعی19واتە نۆکە و تىوتٍ. َیىەی صووهەيی ؿەصەی 

وکبڵ ثە ػیبَی  َفىوػی ؿەعيبیەی ثیبَیضا، نە کىعصؿتبَیق کلت
گغت و ئبڵىگۆڕی پەیتبپەیتبی پێکهبتەی  کغصَەوەی ئبژەڵضاعی پەعەی ثەعتەؿک
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ئبثىوعیی گىَضی ثىو ثە هۆی ػێضەثەعهەيهێُبَی گەَى، ثغیُج و تەَبَەت 
 لبيیلی كەکغ، نۆکە و صاَەوێڵە. 

ی كبعەکبَی ئەؿتەَجىوڵ، صیًەكك، صا يەڕ و يباڵت19نە کۆتبیی ؿەصەی 
وَیى يیهیۆٌ ؿەع دەڵەة و ثەیغووت نە کىعصؿتبَەوە يـۆگەع صەکغا و یەک

  29يەڕ ثۆ فغۆكتٍ تەَیب ثۆ كبعی لىؿتەَتەَییە]ئەؿتەَجىوڵ[ َبعصعاثىو.
صعایڤغیق ثبؽ نە نەوەڕاَضٌ و ثەسێىکغصَی يەڕو ثؼَی ػۆع یبسىص 

عثەکغ و واٌ صەکب، نەوەصەچێ نە ؿبڵی ئەؿپ و يباڵتی صیکە نە پبعێؼگبی صیب
يهیۆٌ يەڕ ثەسێىکغاثێ، ثەاڵو نەو  3صا تەَیب نە پبعێؼگبی واَضا ػیبص نە 19١6

ؿبڵە ثەصواوە، ئەو ژيبعەیە ػۆع نەکەيی صاوە. ثبػعگبٌ نە ئەؿتەَجىوڵ، ؿىوعیب 
و يیـغەوە ثەهبعاٌ ثۆ کغیُی يەڕ و يباڵت ثۆ ئەو صو پبعێؼگبیە هبتىوٌ. 

هەع نەو صو پبعێؼگبیەوە ثەڕە و لبڵی نە ڕیگبی کەَضاوی فبعؿەوە ثۆ هەعوەهب 
 3١ئىعووپب هەَبعصە کغاوە.

ی ػ. هیُضییەکبٌ نە ڕێگبی ثەغضاوە ثۆ کۆکغصَەوەی ثەَگ 1869ؿبڵی 
نە َیىەڕاؿتەکبَی ؿەصەی َۆػصە  31)كبیُە، كبصاَە( هبتىوَە ویالیەتی ثبَە.

سێغای كبعەکبَی ؿبثاڵغ، پەعەؿەَضَی ثبػعگبَی ثۆتە هۆی گەكەکغصَی 
وەکىو َبوەَضی گغَگی ثبػعگبَی نە کىعصؿتبٌ.  -کغيبكبٌ و کەعکىوک 

كبعی صیبعثەکغ ثە هۆی َەسلی ثەعچبوی نە ثبػعگبَیی َێىاٌ کىعصؿتبٌ و 
وەک  ئىعووپبئبػەعثبیجبَی ئێغاٌ، هەعوەهب واڵتەکبَی ڕۆژهەاڵتی َێىەڕاؿت و 

  32"ئەؿتەَجىوڵی ثبَی" پێُبؿە کغاوە.
                                                             

 1856 –پتغثىعگ  –نغچ، پژوهق صع ثبعە کغصهبی ایغاَی و کهضاَیهبی اؿالف آَهب، کتبة اول   ٧9
ای(، م  )عوؿی( وەعگیغاو نە کتێجی  يُبؿجبت اعضی صع کغصؿتبٌ)فغوپبكی َظبو علیغە24م  –
57 ، 

 ، 1369، چبپ اول 128صعایڤغ و کىعص، کۆيەڵەی پێُج وتبع، الپەڕەی   ٥١
، كغکت چبپ و اَتلبعات 175يعتًضانضونە،  توذێخ غاليغضب طجبطجبیی م يُلآت فغهبص يیغػا   ٥٩

 عهًی تهغٌا
وەعگیغاو نە کتێجی  يُبؿجبت اعضی صع  27١ -271سىعكیض افُضی، ؿیبدت َبيە  هن    ٥٧

 ،57کغصؿتبٌ، م 
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کغيبكبٌ یەکێک نە ڕێگبکبَی پێىەَضیی ئێغاٌ و ڕووؿیە نەگەڵ َبوچە 
یەکبٌ ثۆ ڕووؿیە  یەکبٌ، هەعوەهب هەَبعصەکغصَی سىعيبی واڵتە عەعەثی عەعەثی

هەػاع نیغە  3١هەػاع نیغە فەڕف،  4ی ػ. نە کغيبكبَەوە ثبیی 1889ثىوە. ؿبڵی 
نیغە صاَەوێڵەی  هەػاع 377هەػاع نیغە ڕۆٌ،  3١هەػاع نیغە سىعی، 2يەڕ، 

جۆعاوجۆع و يبػگ )يبػوو(، کلًیق و کەتیغە و تىوتٍ و هتض هەَبعصەی 
ی ػصا ثبؽ نە کلتىکبڵی 1891صەعەوەی کىعصؿتبٌ کغاوە. يۆڕگبٌ نە ؿبڵی

تغیبک نە ویالیەتی کغيبكبٌ و صايەػعاَضَی کبعسبَەی تغیبک نە الیەٌ 
لە هەریْاًەّە . 33غصوەعەعەثێکەوە صەکب کە تغیبکی ثۆ هیُضوؿتبٌ هەَبعصەی ک

پّْت( تّْتي ُەًبرزەی  8ضباڵًە ثەالًی کەهەّە ُەزار ثبر )ُەر ثبر ًسیکەی 
ی تّْتٌی تەّاّی ئێراًی هطۆگەر ٧١ضلێوبًی کراّە. هەریْاى ُەرّەُب لەضەزا 

 ٥١کرزّە.
ػ. نە كبعی يەعاغە نمەکبَی صوو كیغکەتی ڕووؿی ثە َبوی 19١4ؿبڵی 

تىع" وكکەثبعی ئبػەعثبیجبٌ و َبوچە "َبصێژصا" و "عۆؿکۆیە ئۆثلـ
ی هبوعصە 99کىعصَلیُەکبَیبٌ هەَبعصەی ڕووؿیە کغصوە. نەو کبتەصا، نە ؿەصا 

و هەَبعصەی ویالیەتی وعيێ ثە صەؿت هبوَیلتًبَەکبَی ڕووؿیەی تؼاعی ثىوە. 
"، ئەم غبرە ٩9١9 -ثە ّتەی ثلیبیف لە کتێجی "ّەزعی ضیبضیی ئێطتبی ضبثاڵغ 

یەتە گرًگەکبًی کۆکرزًەّە ّ ثەغیٌەّەی ُبّرزەکبى ثۆ یەکێک لە ّیال
ڕّّضیە ثّْە، تەًبًەت ثەغێک لە ثبزرگبًەکبًی ئەم غبرە ُەهّْ ضبڵێک چًّْە 

یبى  پێػبًگبکبًی ًیژًی ًّْگۆرز ّ ثەغێکػیبى لە هۆضکۆ ًْێٌەری زایوی
یەکبًی  یە ضەرەکی ی ززا پێْەًسی٧١لەضەرەتبی ضەزەی ٥١ُەثّْە." ]...[. 

بًیی زەرەکیی ّیالیەتی ضبثاڵغ لە ڕێگبی ُەهەزاى ّ هّْضڵەّە ثبزرگ
 ٥١ضبًسّە. ُەرچەًس لەّکبتەزا ڕێژەی زاًیػتّْاًی غبری ضبثاڵغ پتر لە  پەرەی

                                                             
وەعگیغاو نە کتێجی ع. گالویژ،  يُبؿجبت اعضی صع  91، 117يىعگبٌ، يبيىعیت عهًی م   ٥٥

 59 کغصؿتبٌ م
 68يُبؿجبت اعضی صع کغصؿتبٌ، م     ٥١
 62ؿەعچبوەی ؿەعێ الپەعەی   ٥١
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ُەزار کەش ًەثّْە، ثەاڵم ثبزاڕ ّ هەیساًە گەّرەکبًی ئەم غبرە ذەثەری 
ّقبچبغ قبپلە ڕّّضیەّە قەًس ّ  ٥6یەکی ثەرچبّیبى لەم غبرەزا زاّە. ثبزرگبًی
یەّە ُبّرێػوی چٌراّ یبى ًەتەًراّ ّ ًیْە  ّاڵە، لە ثْرضبی عْضوبًی ّ ئبضٌە

یەکبى؛ لە هّْضڵەّە چٌراّە ضّْکەکبى؛ لە هەًچطترەّە فبضتۆًییە  ُەّریػیوی
جۆراّجۆرەکبى ّ لە ُەهەزاًەّە جبّ ّ ذبم ُبّرزەی ئەم غبرە کراّە. 

جەر ُەًبرزەکرزًی پێطتە ثۆ ثبزرگبًێکی ضبثاڵغی ثە ًبّی غەفْر لەثەراه
ی جۆراّجۆری ُبّرزەی ئەم غبرە  ُەزار ڕّثڵ تەًراّ ٧١ڕّّضیە، ثبیی 

ثە گػتی ّا ثەراّرز زەکرێ کە لەم ضباڵًەزا ثبیی  یەک ّ ًیْ هیلیۆى  ٥7کرزّە.
ئەضغەر غەهین توەى لە ضبثاڵغەّە ثەرُەهی کػتْکبڵ ُەًبرزە کراثی. عەلی

ثبش لە ُەًبرزەکرزًی پێطتەی ڕێْی، ضوۆرەی  ُەهەزاًی لە کتێجی کْرزضتبًسا
ئبّیی، ضەگی ئبّیی، گْرگ ّ ثە تبیجەتی زەڵەک یبى ئبش لە ڕۆژُەاڵتی 
کْرزضتبًەّە ثۆ ثبزاڕەکبًی ئْرّّپب ّ ئەهریکب ّ فرۆغتٌیبى ثە قیوەتێکی زۆر 

توەى ثۆ ُەرپێطتەیەکی زەڵەک(. لەّە زەچێ غْێٌی  ٥١تب  ٧١گراى زەکب ) 
 ٥8بى ئبش تەًیب کْرزضتبى ثّْثێ.ژیبًی زەڵەک ی

ُەزار ڕّثڵ پێطتەی  ٧١١ز. چەًس ثبزرگبًی ڕّّضی ثبیی ی ٩9٩٧ضبڵی 
ثەرذیبى لە ّیالیەتی ضٌە ّ ُەهەزاى کڕیْە ّ  ًبرزّّیبًەتە پێػبًگبی 

یەکبًیع ذەریکی ثبزرگبًی  ی ز. ئەڵوبًی٩9٩٥ًّْگۆرز." ثەُبری ضبڵی   ًیژًی
ئەڵوبًی ثە ًبّی "گراڤ ڤي ّیطتراپ" ّ لە ثبکّْری کْرزضتبى ثّْى. زّّ 
یەکی زیکە ثە ًبّی "ًیوبى" ّ ثەغساریی  "ئەرًطت الًگە" ثە ڕێجەریی ئەڵوبًی

غیرکەتێکی ئْتریػی )ًەهطبیی( ثە ًبّی ُۆًگ "ثٌکەی فەًٌیی ئەڵوبى"یبى لە 
ّرهێ زاهەزراًسّە، ئبهبًجی ضەرەکیی ئەّاى قۆرذکرزًی ثبزاڕی ئەم 

                                                             
ؿفغَبيە صع ثبعە كهغهبی ایغاَی يغاغە، يیبَضواة و ؿبوججالغ، يجًىعە اؿجُبص دىػە َظبيی لفمبػ   ٥6

)عوؿی( وەعگیغاو نە کتێجی يُبؿجبت اعضی صع  41تفهیؾ م  -19١6صؿبيجغ -17-18كًبعە  –
 65کغصؿتبٌ. م 

 6١ضەرچبّەت ضەرێ الپەڕەی   ٥7
 ٩٥٩٧، هطجعە اهیس، ، تجریس8٩علی اؾغر غوین ُوساًی،  کتبة کرزضتبى ؼ    ٥8
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ەذٌەکرزى لە ًێْ عەغبیری کْرز ّ زەضتگرتي ثەضەر ًبّچەیە،ّ ُەرّەُب ڕ
 ئبثْریی ّ ثەرُەهی ئبژەڵساری ئەّاًسا ثّْە.

لە ضبثاڵغیع ًْێٌەرایەتیی زّّ غیرکەتی ئەڵوبًی ثە ًبّی "هْضیگ" ّ  
غبری غٌْظ  ٥9 کرزًی ذْری ثّْى. "غۆًوبى" ذەریکی کڕیي ّ ُەًبرزە

پێع زەضتپێکی غەڕی یەکەهی جیِبًی ًبّەًسێکی گەّرەی ذْری کریي لە 
کرزًی ڕایەخ ثۆ  یەکبًەّە ثّْە، لەّێْە ذْریبى ثۆ زرّضت الیەى ئەڵوبًی

لە ڕکەثەری  ١١کبرذبًەیەک لە تەّرێس زەًبرز کە ثۆذۆیبى زایبًوەرزاًسثّْ. 
اًسًی کبری غیرکەتە یەکبًیع ثۆ غێْ لەگەڵ ئەّاًسا، ضەرهبیەزارە ڕّّضی

ئەڵوبًییەکبى پەرەیبى ثە کبر ّ چبالکیی ذۆیبى لە کْرزضتبًسا زاّە ّ ضبڵی 
یبى  ی ز. لە زۆرثەی ًبّچە گرًگەکبًی کْرزضتبى ثٌکەی کڕیٌی ذْری٩9٩١

زاهەزراًسّە. ثێجگە لە ڕّّضیە ّ ئەڵوبى، ضەرهبیەزارەکبًی ّاڵتبًی زیکەظ 
ی ثبزرگبًی لە کْرزضتبى ثّْى. ثۆ ّەکّْ فەڕاًطە ذەریکی کبر ّ چبالکی

ی ززا ضێ فەراًطەّی ثۆ زیتٌەّەی ًەّت ّ ئبڵتْى ٩9٩٥ّێٌە لە ئبّریلی ضبڵی 
ثۆ ضبثاڵغ ُبتّْى، ثەاڵم زەضتکەّتێکیبى ًەثّْە. لە ًبّچەکبًی ثبغّْری 

ززا ٩9١٥ڕۆژُەالتی کْرزضتبًیع ّەزعەکە ُەر ّا ثّْە. لە ضپتبهجری ضبڵی 
یەکبًی "کبرل غیجلێر" کە  ثەرُەهِێٌبًی قْهبغە لۆکەیی ًْێٌەرایەتیی غیرکەتی

 ًبّەًسەکەی لە غبری لۆزز ثّْ، لکی ذۆی لە کرهبغبى کرزۆتەّە. 
یەکبًە.  زەّڵەتە ثیبًی  ثەرژەّەًسیی ئبثّْری ُۆی ضەرًجڕاکێػبًی ضیبضیی

ززا لە زیبرثەکر ّ لە ٩879]کۆًطْلگەری[ی ڕّّضیە لە ضبڵی   غبثەًسەرذبًە
ی ززا لە کرهبغبى زەضتی ثەکبر کرز، غبثەًسەرذبًەکبًی ٩9١٥ری ی زیطبهج6

عْضوبًی ّ ثریتبًیبظ زۆر پێػتر لە ڕّّضەکبى  لە کرهبغبى زەضتیبى ثە کبر 
 کرزثّْ.

                                                             
 62-63ع. گالویژ، يُبؿجبت اعضی صع کغصؿتبٌ، م ٥9
کەيبل يەػهەع ئەدًەص، کىعصؿتبٌ نە  :ی کْرز، ّەرگیراّ لەەم. ش. الزاریف، کْرزضتبى ّ کێػ ١١

 1975ثەغضاص  11، کۆعی ػاَیبعیی، الپەڕەی ؿبنەکبَی كەڕی یەکەيی جیهبَیضا
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غتّْهەکی ئیٌگلیطی لەم ًبّچبًەزا ذْازیبرێکی زۆری ُەثّْە. ثە پێی 
ەکبى  ًەک ُەر یپۆلۆڤ" زیپلۆهبتی تساری، کەلْپەلە ئیٌگلیطی  ڕاپۆرتی "زلگۆ

ثبزاڕی کرهبغبى ثەڵکّْ ثبزاڕی ُەهەزاًیػیبى پڕ کرزثّْ ّ ضەراًطەری 
گػتی لە ًیْەی زُّّەهی  ثە ١٩کْرزضتبى ثە غتّْهەکی ئیٌگلیطی ژیبّى. 

ضەزەی ًۆززەزا ُبّرزەکرزًی غتّْهەکی ئیٌگلیطی ثۆ تەّاّی ئێراى ثە 
ۆ ئیٌگلیص ثّْە. کەڕەت زۆرتر لە ُەًبرزەکرزى ث ١ُەتب  ١کْرزضتبًیػەّە 

یەکبًی زیکە، ثّْ ثە ُبّرزەی غتّْهەکی ضەًعەتی لە ئیٌگلیص ّ ّاڵتە ثیبًی
ُۆی زاذراًی کبرذبًە ّ فبثریکەکبًی ئێراى ّ لەًێْچًّْی پیػەی ذۆهبڵی ّ 

 ١٧زەضتی، ّ ثە تبیجەتی ضەًعەتی جۆاڵیی.
لە کۆتبیی ضەزەی ًۆززە ّ ضەرەتبی ضەزەی ثیطتەهسا پتر لە ثیطت 

ًەریتی ّ ًیػتوبًی )هیللی( لە ئێراى ثە یەکجبری زاذراى. ئەّ  کبرگەی
کبضجکبراًە کە کبرەکەیبى لە زەضت زاثّْ، ُەرّەُب ضەًعەتکبراًی ئەّ کبرگە 
ّ هبًۆفبکتۆراًە کە ًطکۆیبى ُێٌبثّْ، لەگەڵ ّەرزێرە فەقیر ّ هبیەپّْتەکبى 

زێکیبى ثۆ ضپبیەکی گەّرەی ثێکبریبى پێک ُێٌبثّْ کە تەًبًەت ُیچ ئبهرا
زرێژەزاًی ژیبى ًەثّْە. زەیبى ُەزار کەش لەم ثێکبراًە ثۆ ڕزگبرکرزًی 
ذۆیبى لە هرزى ّ ثرضییەتی کۆچیبى ثۆ ڕّّضیە ّ ًبّچەکبًی ثبغّْری قەفقبز 
ّ ثەحری ذەزەر کرزّە. لە کۆتبیی زەیەی ُەّەڵی ضەزەی ثیطتەهسا ژهبرەی 

 ١٥ُەزار کەش ثّْە. ٧١١ ئەّ کەضبًەی کە لە ضبڵێکسا چًّْە ڕّّضیە ًسیکەی
نە کۆتبیی ؿەصەی َۆػصەصا "ئبثىوعیی َەتەوەیی" کىعصؿتبَیق ثە هۆی  

یەکبٌ، نە ػۆعثەی ثىاعەکبَضا َەثىوَی تىاَبی يهًالَێ نەگەڵ هبوعصە ثیبَی
یەکبَی ؿەصەی َۆػصەصا تىوكی لەیغاٌ هبتىە، ثەو ڕاصەیەی کە نە کۆتبیی

                                                             
 64ؿەعچبوەی پێلىو، الپەڕەی   ١٩
تغجًە کیشـغو کلبوعػی،  346ا.آ گغاَتىؿکی و ... تبعیز ایغاٌ اػ ػيبٌ ثبؿتبٌ تب ايغوػ، م  ١٧

 1977صاَلگبە صونتی يـکى 
، ؿهىج، ، تغجًە هىكُگ تیؼاثی، ح. لبئى پُبە، 14و. ؽ. ایىاَف، تبعیز َىیٍ ایغاٌ، م   ١٥ تهغٌا
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بعکغصٌ، کۆچیبٌ ثۆ ئەؿتەَجىوڵ هەػاعاٌ کىعص ثۆ صاثیُکغصَی ثژیى و ک
کغصوە. ژيبعەی ئەو کەؿبَەی کە نەو ثبعوصۆسەصا کۆچیبٌ ثۆ ئەو كبعە 
کغصثىو ثە تەواوی نەثەع صەؿتضا َیە ثەاڵو ثە ثبوەڕی "ػیُۆفیۆف" كبثەَضەع 

ی ػصا ژيبعەی ئەو کىعصاَە َبثێ کەيتغ نە 19١9]کۆَـىل[ی ڕووؿیە نە ؿبڵی 
 44هەػاع کەؽ ثىوثێ. 3١

یەکبًیع ّێڕای کڕیٌی ذْری ّ ُبّرزەکرزًی ڕەًگە  بًیئەڵو 
ُەّڵیبى زەزا کبریگەرییەکی زۆرتریبى  ّ ُتس( ١١زەضتکرزەکبى )ّەکّْ ئبًیلیي

لەضەر ڕەّتی ضیبضی ئەم ًبّچەیە ُەثێ، ثەّ ڕازەیە کە پبظ غبثەًسەرثًّْی 
ی ز.زا زەضتیبى ثە کۆکرزًەّە ّ پێکِێٌبًی ُێسی ٩9٩١"غۆًوبى" لە ضبڵی 

چەکسار لە ذەڵکی ئەم ًبّچەیە کرزّە. ُەرّەُب ئەڵوبى کە پێگەی ئبثّْری ّ 
ًیساهی ّ ضیبضیی ذۆی لە عْضوبًی ثە ُێستر کرزثّْ، ُەّڵی ذۆی زاّە ثۆ 

-یەکبى، ضەرًجکۆکرزًەّە ّ ّرّّژاًسًی کْرزەکبى زژ ثە ڕّّش ّ ئەرهەًی

ُەڵْێطتێکی  ڕاکێع ئەّەیە کە ُبّکبت گْغبری ثۆ ئەضتەًجّْڵ ُێٌبّە ُەتب
 تًْستری ثەراهجەر ثە کْرزەکبى ُەثێ ّ ثسّّتٌەّەی ئەّاى ضەرکْت ثکب.

زا  ئەڵوبى ّ تْرکەکبى لە ضباڵًی زەیەی یەکەهی ضەزەی ثیطتەم 
ُەّڵێکی زۆریبى ثۆ الّازکرزًی پێگەی ضیبضی ّ ًیساهیی ڕّّضیە لە 

کەهی ڕۆژُەاڵتی کْرزضتبى ّ ئبزەرثبیجبى زا، تەًبًەت لە کبتی غەڕی یە
تىعکەکبٌ پبف هێغف ثۆ سبکی ئێغاٌ و صاگیغکغصَی وعيێ، ؿبثاڵغ جیِبًیسا 

و تەوعێؼ و هتض، نە کغيبكبٌ پبف صايەػعاَضَی دکىويەتی کبتیی "يیههی"، 
کە فیئۆصاڵێکی گەوعە و دبکًی نۆڕؿتبٌ ثىو،   انـهطُەیبٌ ڕەػا لىڵی سبَی َظبو

ەوڵەتە کە ثە ثەكضاعیی وەک ؿەعۆکی ئەو دکىويەتە صەؿتُیلبٌ کغص. ئەو ص
هبتجىو، ڕێجەعاَی دیؼثی صێًىکغاتی ئێغاٌ و يیبَەڕۆکبٌ )اعتضانیىٌ( پێک

ثبڵىێؼەکبَی سۆی َبعصثىوە ثێڕنیٍ و ئەؿتەَجىوڵ. ئەڵًبٌ ثەو هیىایە ثىو کە 
وێڕای یبعيەتی ثۆ پێکهێُبَی ئەو صەوڵەتە، ثتىاَێ صواتغ ئێغاٌ ثشبتە ژێغ 
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ەیتب ثە هۆی سۆتێهەڵمىاڵَضَی نە ڕاصەثەصەعی صەؿەاڵتی سۆی. ثەاڵو پەیتبپ
ئەڵًبٌ نە کبعوثبعی ئەو دکىويەتەصا، صوثەعەکی  –فەعيبَضەعی ؿىپبی تىعک 

انـهطُە و ؿىنەیًبٌ يیغػا ڕێجەعی دیؼثی  کەوتە َێىاٌ صەوڵەتی َظبو
صێًىکغات. پێلڕەویی هێؼەکبَی ڕووؽ ثە فەعيبَضەیی ژەَڕاڵ ثبعاتۆف ثەعەو 

ی صا ثىو ثە هۆی صەعثبػثىوَی ڕێجەعاَی 1916نە يبَگی يەی ڕۆژئبوای ئێغاٌ 
دیؼثی صێًىکغات و الیەَگغاَی و ثەكێک نە ژاَضاعيەکبَی صەوڵەتی يیههی  ثۆ 

 46سبکی عىؿًبَی و هەڵىەكبَەوەی ئەو دیؼثبَە.
 

  هەوراز و نشێوەکانی بزووتنەوەی کورد 
ژێغ ڕێجەعیی ثؼووتُەوەی کىعص تب ؿەعەتبکبَی ؿەصەی ثیـتەو ػۆعتغ نە 

گلتی تب کبتێک يیغەکبَی کىعصؿتبٌ نەؿەع  ؿەعۆک عەكیغەکبٌ ثىوە و  ثە
فیئۆصاڵی صەیبٌ دکىويەتی ثە هێؼی  -ؿبالع ثُەيبی ؿیـتًی عەكیغەیی ثبوک

یبٌ هەثىوە، هەؿتیبٌ ثە ؿتەيی َەتەوایەتی ثە يبَبی ئەيڕۆیی َەکغصوە. سۆجێیی
ئێغاٌ ثە تەواوی ؿەعثەسۆ یبٌ ئەو دکىويەتبَە ثە کىعص و َبکىعصەوە نە 

عەكیغەکبَی لەكمبیی، ثەستیبعی، کىعص، نۆڕ و َیىەؿەعثەسۆ ثىوٌ. ؿەعۆک
یەکی ثە تەواوی يبَبیبٌ هەثىوە. ئەواٌ نەو َبوچبَە کە  ثەنىوچ ؿەعثەسۆیی

عەكیغەکەیبٌ کۆچی ثۆ کغصووٌ، وەکىو ؿەعۆک هۆػێکی ؿەعثەسۆ 
عجبع صەؿەاڵتی كبی ئێغاَیلیبٌ نەو صەؿەاڵتێکی تەواویبٌ هەثىوە، تەَبَەت ػۆ

ثۆ وێُە ثە ڕواڵەت كب تىاَیىیەتی ؿەعسێڵی  47َبوچبَە ثە فەڕيی َەَبؿیىە.
لەكمبیی صیبعی ثکب، ثەاڵو چىاعچێىەی هەڵجژاعصَی ثەؿتغاوە ثە هەڵىێـتی 
ەيباڵَە صەعثبعەی  ثُەيبڵە ثە َبوثبَگەکبَی سێڵەکەیبَەوە، هەعوەهب ثۆچىوَی ئەو ُث

ثىوە. صەوڵەت یبٌ هبوڕای ئەو صیبعیکغصَبَە ثىوە یبٌ َەیتىاَیىە  ؿەعۆکەکەوە
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ؿیبؿەتىاَی ئیُگهیـی کە نە  49نۆعصجۆعج کەعػٌ 48یبٌ نەگەڵ ثکب".صژایەتی
یەصا کۆتبیی ؿەصەی َۆػصەصا ؿەعصاَی ئێغاَی کغصثىو، نەو پێىەَضی

ە صەَىوؿێ:"كب نە ػۆعثەی َبوچەکبَضا يەججىوع ثىو پبعیؼگبعەکبٌ نە ثُەيبڵ
ثە وتەی ؿێغ جبٌ  5١سبوەٌ صەؿەاڵتەکبَی هەع ئەو َبوچەیە هەڵجژێغێ"،

يبو، نە  يێژووَبؽ و ؿیبؿەتىاَی ؿکبتهەَضی، "ئەكغافییەتی ثە يیغات 51يبنکێهى
هبتجىو، وەکىو كتێکی ثبو کەؿێک نە َێىاٌ گەوعە پیبواَی سێڵەکبٌ پێک

ئێهشبَەکبٌ نە  52 سلی.صەثەیبٌ پێ گەوعە يبڵەکبٌ هەڵضەثژێغصعا، َبؿُبوی ئێهشبٌ
نە سێڵەکبَیبَضا ؿىڵتبَێکی ثە تەواوی يبَب ثىوٌ و ثێ صەؿتێىەعصاَی هێؼێکی 
صەعەکی دکىويەتیبٌ صەکغص، یبؿبکبَی سۆیبٌ ثەڕێىە صەثغص و ثۆسۆیبٌ 
يبڵیبتیبٌ کۆصەکغصەوە. ئەيبَە ثە ڕواڵەت فەعيبَجەعی دکىويەتی َبوەَضی ثىوٌ 

كێىەی َبعصَی کەيێک پبعە ثۆ سەػێُەی  و جبعوثبع ئەو فەعيبَجەعییەیبٌ ثە
 صەوڵەت پیلبٌ صەصا".

یەصا تەَبَەت صیپڵۆيبت و َىوؿەعی ئیُگهیـی نەو پێىەَضی 53جیًؼ يۆعیە
ثبؽ نەوە صەکب کە تىعکًەَەکبٌ ئەوپەڕەکەی چەَض ئەؿپێکیبٌ ثۆ صەعثبع 

کغصَی ئەواٌ ثەصەؿتەوە  صەَبعص و كبف نەثەعئەوەی ثیبَىویەک ثۆ صوژيُبیەتی
 54َەصات، ثە چەكُێک ثۆی لەعەثىو صەکغصَەوە.
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49 Lord George Nathaniel Curzon 
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ؿەعیض َەفیـی نە کتێجی سۆیضا ثە َبوی "يێژووی هبوچەعسی ئێغاٌ" 
صەعثبعەی کىعصؿتبٌ نە ؿەعصەيی لبجبعصا صەَىوؿی:" کىعصؿتبٌ پبف کەعیى 
سبَی ػەَض ثە یەکجبعی نە دکىويەتی َبوەَضی جیب ثجۆوە و هۆػەکبَی کىعص 

اَی و گەڵجبغی و کىنیبیی َەک ثەعصەواو پێکەوە کێلە وەکى هەوعايبَی و يەعیى
یبٌ نە دکىويەتی َبوەَضی َەصەکغص و  و كەڕیبٌ هەثىو و پەیڕەوی

کبعثەصەؿتبَی دکىويەتیبٌ ثۆَێى سۆیبٌ ڕیگب َەصەصا، ثەڵکىو هێغكیبٌ ثۆ ؿەع 
یەکبَیق صەثغص و صەوڵەتی ئێغاٌ َبچبع صەثىو جبعوثبع هێؼێک ثۆ  صعواؿێ

ی ئەواٌ ثُێغێ، ثەودبڵەف وێڕای تەواوی ئەو هەواڵَە صووعسـتُەوە
ثە وتەی  55َەیضەتىاَی ئەواٌ ]کىعصەکبٌ[ ثشبتە ژێغ فەعيبَی سۆیەوە". 

ػاَبی فەڕاَـەیی، ئێغاَی ؿەعصەيی لبجبع " َە يیههەت ثىو و َە  56ویکتۆع ثغاع
 57صەوڵەت". 

یی، پبعە –ثەپێی پەعەؿبَضَی سبوەَضاعیی سۆیی و ؿیـتًی كتىويەک پێ
ؿیـتًی کۆٌ ثەعەو کۆتبیی صەچىو، صەؿەاڵتی َبوەَضییق ثە هێؼتغ و 

یەکبٌ َبپتەو و سۆڕاَەگغتغ صەثىوٌ. ثە وتەی پبتغیـیب دکىويەتە سۆجێیی
نێکۆڵەع، َىوؿەع، ڕۆژهەاڵتُبؽ و يێژووَبؿی صاًَبعکی "سێم ثێ  58کغۆٌ

ت نەثەعچبوگغتُی چۆَیەتیی پێکهبتەکەی هەيیلە صەؿەاڵتی صەوڵەتی ڕە
کغصۆتەوە، چىَکە لەثىوڵی دکىويەت نە الیەٌ سێڵەوە ثە يبَبی کۆتبیی 

 59هبتُی دکىويەتی سۆیبَە". 
کغصَی صەؿەاڵت و نەَێىثغصَی دکىويەتی سێڵەکبٌ ؿیبؿەتی یەکجێ

یەکبى تْاًبی  زەضەاڵتە ذۆجێییدکىويەتی َبوەَضی ثىو. نەو ڕەوتەصا 
ُەڵْەغبًسًەّەی  کرزى ًەثّْ. یەکجێثەرەًگبرثًّْەّەیبى ثەراهجەر ثە ضیبضەتی 

َەهبيەتیی ، نە ڕۆژهەاڵتی کىعصؿتبٌ فیئۆزاڵ -ضبالرپەیتبپەیتبی کۆهەڵگبی ثبّک
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هەػاعاٌ وەعػێغ ثە هۆی ثبجی صەوڵەتی و گىكبعی يڵکبَە )صاهبتبَە(، 
یەکبٌ ثە پێی یبؿبی پێکهێُبَی  کەيکغصَەوەی صەؿەاڵتی دکىويەتە سۆجێیی

نە  6١ی هەتبویی[1286ٌ و عێـبی کبع ]ؿەعيبوەػی ویبنەتەکب -ئەیبنەت 
کبعوثبعی َیىسۆیی وەکىو ػەوتکغصَی يبفی پەؿەَضکغصَی یبؿبی َىێ، 
صیبعیکغصَی يبڵیبتی صەوڵەتی و ثبجی سۆجێیی، صەؿتتێىەعصاَی کبعوثبعی 
صاصوەعی، هەعوەهب یبؿبسکغصَی َبڕاكکبوی سۆتێهەڵمىتبَضَیبٌ نە کبعو ثبعی 

صەؿەاڵتکغصٌ و نە َبوثغصَیبٌ، صاَبَی سەڵکی  یتبپەیتب ثێؿپبیی، و پبكبٌ پە
َبکىعص ثۆ ثەعپغؿبیەتی نە کبعوثبعی کىعصؿتبٌ ]ثە پێچەواَەی ثەكەکبَی 

گلتی  صیکەی ئێغاٌ کە ثەعپغؿبٌ، سەڵکی هەع ئەو َبوچەیە ثىوٌ[، ثە
جیبواػیضاَبٌ نە ثىاعەکبَی ژیبَی ؿیبؿی، کۆيەاڵیەتی، ئبثىوعی و فەعهەَگیضا 

ثەعەَگبعی ّ ثە ُۆی غکڵگرتٌی ضتەهی ًەتەّایەتی ّ ثەرزثًّْەّەی ئبضتی ثْ
 و ثؼووتُەوەی ڕػگبعیشىاػاَەی "َەتەوەیی" نە کىعصؿتبٌ. 

ؿەعَەکەوتُی ثؼووتُەوەکبَی گەنی کىعص وێڕای کبعیگەعیی َەعێُیی 
یەکبَەوە  واڵتە ػنهێؼەکبٌ، تب ڕاصەیەکی ػۆع پێىەَضیی ثە هۆکبعە َێىسۆیی

عصؿتبٌ نە لۆَبغی َبوثغاوصا ؿەعەڕای ئەوەی گۆڕەپبَی ڕاپەڕێُی ثىوە. کى
عەكیغەکبٌ صژ ثە دکىويەتەکبَی ئێغاٌ و گەنی کىعص ثە ڕێجەعیی ؿەعۆک

َەگغتُی  عىؿًبَی ثىوە، ثە هۆی َەثىوَی یەکێتی و تەثبیی َەتەوەیی، كکڵ
ی َبؿیىَبنیؼيی کىعصی، َەثىوَی ؿەعۆک یبٌ فیضڕاؿێۆَێکی ثە هێؼی عەكیغەی

                                                             
دکىويەت )دکًغاَی(صا صاثەف کغاثىو کە  5ئێغاٌ نە ؿەعەتبکبَی ؿەعصەيی لبجبعصا نە َێىاٌ   6١

( ئەیبنەتەکبَی کىعصؿتبٌ، کغيبكبٌ، 2( ئبػەعثبیجبٌ، هەيەصاٌ و ػەَجبٌ. 1ثغیتیی ثىوٌ نە: 
فبعؽ، ثەَضەع و صوڕگەکبَی کەَضاوی فبعؽ، کهگیهىیە،  (3ؿەعدەصی عێغالیٍ و نۆعؿتبٌ. 

ی 1286( کغيبٌ و ثەنىچـتبٌ. ثەاڵو نە ؿبڵی 5( سىعاؿبٌ و ؿیـتبٌ 4ثەستیبعی و سىػؿتبٌ. 
هەتبویضا، ئێغاٌ ثە پێی یبؿبی پێکهێُبَی ئەیبنەت و ویالیەتەکبٌ و عێـب )صؿتىعانعًم(ی کبع نە 

والیەتی  12عاؿبٌ، فبعؽ، "کغيبٌ و ثەنىوچـتبٌ" و َێىاٌ چىاع ئەیبنەتی ئبػەعثبیجبٌ، سى
، گێالٌ، ػەَجبٌ، کىعصؿتبٌ، نۆڕؿتبٌ، کغيبكبٌ، هەيەصاٌ، ئیـفەهبٌ، یەػص،  ئەؿتغئبثبص، يبػَضەعٌا
عێغاق سىػؿتبٌ و صاعانشالفەی تبعاٌ صاثەف کغا. هەع ئەیبنەتێک نە چەَض ویالیەت و هەع 

ع ثڵۆکێک کۆی چەَضیٍ گىَض ثىو نە الیەٌ َبوەَضێکەوە هبتجىو. هەویالیەتێک نە چەَض ثهۆک پێک
 ئیضاعە صەکغا.
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کە ثتىاَێ تەواوی عەكیغە و سێڵەکبَی کىعصؿتبٌ ثۆ گەیلتٍ ثە ؿەعثەسۆیی 
نە ژێغ چەتغێکضا کۆثکبتەوە، هەعوەهب نەثەع فبکتەعی جىغغافیبیی و پبَتبیی 
ثەعچبوی سبکی کىعصؿتبٌ کە ثەعثەؿتێک ثۆ پێىەَضی نە َێىاٌ َبوچەکبَی 

پێکهێُبَی کیبٌ و  کىعصؿتبٌ ثىوە، َەیتىاَیىە ثە ئبکبيی صڵشىاػی سۆی واتە
 صەوڵەتی کىعص ثگب.

 2١وە هەتب ؿەعەتبکبَی ؿەصەی 18کىعصؿتبٌ نە کۆتبیی ؿەصەی 
سىاػی و  يەیضاَی يهًالَێی صوو واڵتی صاگیغکەعی عىؿًبَی و ئێغاٌ و ػێضە

ئەوەی صەؿتضعێژیی ڕووؿیە، ثغیتبَیب، فەڕاَـە و ئەڵًبٌ ثىو. کىعص ػۆع جبع ثێ
ب وەکىو نەكکغ و كەعکەڕ صژ ثە صەوڵەتەکبٌ صەؿتکەوتێکی هەثىوثێ تەَی

وەعگیغاوە و ثۆتە لىعثبَیی ؿیبؿەتەکبَی ئەو یبسىص يیغەکبَی سۆیی کەنكی نێ
عەكیغەکبٌ، کىعصؿتبَی واڵتبَە. هبوکبت صژثەعی و كەڕی يیغەکبٌ و ؿەعۆک

کغصۆتە گۆڕەپبَی کێلە و تێکهەڵچىوٌ و صەيەلبڵە و كەڕی َێىسۆیی، ثبثەتێک 
ثە لبػاَجی صوژيُبَی کىعص و ػیبَی سىصی کىعص تەواو ثىوە. ثۆ  کە هەيیلە

صا يیغَلیُی ثبصیُبٌ نە ثبکىوعی يىوؿڵ کە 19وێُە نە َیىەی یەکەيی ؿەصەی 
ؿەع ثە كبَلیُی ثەغضا ثىو، َبوەَضی کێلە و كەڕی ثەعصەوايی َێىسۆیی ثىوە، 

کەڵکیبٌ نەو  صەؿەاڵتضاعەکبَی ثەغضا و يىوؿڵ ثۆ کۆَتڕۆڵی يیغَلیُی ثبصیُبٌ
 ثبثەتە وەعگغتىە. 

و صەؿااتپێکی ؿااەصەی َااۆػصە يیغَلاایُی ؿااۆعاٌ  18نە کۆتاابیی ؿااەصەی 
ثەعصەواو تىوكاای كااەڕ و کێلااەی َێىسااۆیی ثااىوە، یاابٌ عەثاابؽ يیااغػا نە 

کە -يیاغی هەکابعی  -ثۆ هێُبَە ژێغفەعيبَی يـتەفبپبكب 19ؿەعەتبکبَی ؿەصەی 
صثاىو، کەڵکای نە عەكایغەتە صا كکـاتی ناێ سىاع181١پێلتغ نە كەڕی ؿابڵی 

ی ػ، 1836کىعصەکبَی ؿەع ؿُىوع وەعگغتىە. کۆتبیی يبَگی ئبگىؿتی ؿابڵی 
ؿابڵ كاەڕ صژ ثە تاىعک و  23يیغ يذەيًەص )يیغە کۆعە( دبکًی ؿۆعاٌ پابف 

یەکبَی و پەعەپێضاَێکی ثەعچبو ثە َبوچەی ژێغ صەؿەاڵتی سۆی ڕەلیجە َێىسۆیی
غاٌ، و نە کبتێکاااضا کە گەوعەتاااغیٍ نە تەواوی کىعصؿاااتبَی عىؿاااًبَی و ئێااا

يەتغؿااای ثاااۆ صوژيُااابَی کاااىعص نە پێىەَاااضیی نەگەڵ پەعەپێاااضاَی هەؿاااتی 
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سااىاػیی کااىعص نە تەواوی کىعصؿااتبٌ ثااىوە، ثە هااۆی کێلااە و ؿااەعثەسۆیی
َاابکۆکیی َێىسااۆیی، سەیاابَەتی "يەالی سەتااێ" کە فتااىای صا هەعکەؽ صژ ثە 

گاابی ڕەواَااضوػ نە الیەٌ هەعوەهااب کااغصَەوەی ڕێؿاىڵتبٌ كااەڕ ثکااب کابفغە، 
 و سۆی ثە صەؿتەوە صا. سۆفغۆكەکبَی َێىسۆیی ثۆ تىعکەکبٌ، كکـتی سىاعص

ئەو ؿایُبعیۆیە جابعێکی صیاکەف ثاۆ ثەصعسابٌ يیاغی ثۆتابٌ نە هاابویُی  
صا ثە هااۆی سەیاابَەتی ثااغاػاکەی سااۆی واتە یەػصاَلااێغ صووپاابت  1868ؿاابڵی 

ەصعسابٌ ثەگ تاىاَی پابف ی ؿەصەی َاۆػصەصا ث3١ثۆوە. نە کۆتبیی ؿبڵەکبَی 
پێکهێُبَی صۆؿتبیەتییەکی ثبف نەگەڵ کۆَە ڕەلیجەکبَی نە ثۆتابٌ و هەکابعی و 
هتااض "یەکێتیاای پیااغۆػ" نە َێااىاٌ ثەكااێکی ثەعچاابو نە يیااغ و عەكاایغەتەکبَی 
کىعصؿااتبٌ تەَاابَەت ئەعصەاڵَاایق پێااک ثێُااێ، ئەيە وەکااىو هەوەڵاایٍ یەکێتیاای 

يبع صێ. صۆؿاتبیەتیی ثەصعسابٌ نەگەڵ ؿیبؿیی کىعص نە يێژووی کىعصصا ثە ئەژ
یەکبٌ ڕۆڵێکاای ثبكای نە ڕاکێلابَی ؿااەعَجی ڕووؿایە ثااۆ  ئەعيەَای و ئبؿاۆعی

کێلەی کىعصصا هەثىو. ثەصعسبٌ ثە پێی صەؿاەاڵتی ساۆی تەَابَەت ؿککەكای 
نێضا و نەؿەع ئەو ؿاککبَەصا َىوؿاغاثىو "ثەصعسابٌ يیاغی ثۆتابٌ". ثەصعسابٌ ثە 

و پابیتەستی ساۆی و كاەکبوەکغصَی ئاباڵی کغصَی كابعی جؼیاغە وەکاى صیبعی
یاابٌ نە کىعصؿااتبٌ، ؿااەعثەسۆیی ڕاگەیبَااض. ػۆعثەی ڕێجەعاَاای کااىعص پلااتیىاَی

ثەصعساابٌ کاااغص، ثەاڵو صەوڵەتاای ؿاااەعثەسۆی کااىعص نە ثەعژەوەَاااضیی واڵتە 
ػنهێؼەکبٌ و ثە تبیجەتی ثغیتبَیبصا کە ثە پێای ثەعژەوەَاضیی ئابثىوعی و ؿیبؿایی 

یەکاابٌ َەسلااێکی  ؿااتەَجىوڵ صەکااغص، َەثااىو. ئیُگهیؼیسااۆی پلااتیىاَیی نە ئە
سغاپیبٌ نە پێکهێُبَی َبئبعايی نە يیغَلیُی ثۆتبٌ و ؿەعهەڵضاَی َبکۆکیی َێاىاٌ 

پەعؿاتەکبٌ( و کاىعصی يىؿاىڵًبٌ و كاەڕی کاىعص و  کەيبیەتیی گابوع )سبج
 ئبؿۆعی و کىژعاَی هەػاعاٌ کەؿضا گێڕا.

تەیبعکغصٌ ثۆ گغتُەوەی ، ئەؿتەَجىوڵ صەؿتی ثە سۆ 1847ثەهبعی 
کىعصؿتبٌ کغص و هەعچەَض نە هێغكی هەوەڵضا ؿىپبی تىعک كکـتی سىاعص، 
ثەاڵو هبوکبعیی "یەػصاَلێغ" و کغصَەوەی یەکێک نە ثەعەکبَی كەڕ ثۆ صوژيٍ، 

ی ژوئەَی 2١ثىو ثە هۆی كکـتی ثەصعسبٌ و گیغاَی ثە صەؿتی تىعکەکبٌ نە 
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صەؿەاڵتجىوٌ یبٌ کىژعاٌ و  هۆی ثێ ؿەعکەوتُی تىعکەکبٌ ثىو ثە صا. 1868
نەَێىچىوَی ثەكێک نە يیغ، كێز و ثەگەکبَی کىعص. جبعێکی صیکەف 
الؿەَگیی هێؼە صژثەعەکبٌ، َەثىوَی یەکێتی و کێلەی َیىسۆیی، سەیبَەت و 
کبعیگەعیی َەعێُی ثغیتبَیب ثىوٌ ثە هۆی هەعەؿهێُبَی ثؼووتُەوەی کىعص نە 

 ەی ثبكىوعی ڕۆژئبوای کىعصؿتبٌ. ثۆتبٌ، هەکبعی و ثەكەکبَی صیک
پـبَەوەی تىعکەکبٌ، هەوڵی ؿىڵتبَی و ػۆعی ثێگىكبع و ػوڵى

صا، ثۆ 19ی ؿەصەی 6١هەتب  4١عىؿًبَی و كبی ئێغاٌ نە ؿبڵەکبَی 
ئیضاعیی ئەو واڵتبَە،  –َۆژەَکغصَەوەی صەوڵەت و ؿیـتًی ؿیبؿی 

-کۆڵۆَی ت، َیىەسىاػی دکىويەتەکبَی َبوەَضی، چىوَەؿەعەوەی يبڵیب کۆجێ

ثىوَی عىؿًبَی و ئێغاٌ، هەعوەهب چەوؿبَضَەوە و ؿەعهەڵضاَی فەعهەَگێکی  
َبيۆ، ثىوٌ ثە هۆی َبڕەػایەتی ثەعثەعیُی سەڵکی کىعصؿتبٌ. الواػثىوَی 
تىعکەکبٌ ثە هۆی كەڕی کغیًە و صاثەػیُی تىاَبی ؿیبؿی و ؿىپبیی 

ە صوژيُبیەتیی وەعگغتُی ڕووؽ نتىعکەکبٌ نە کىعصؿتبٌ وێڕای کەڵک
-کىعصەکبٌ نەگەڵ َبوەَض و پێىەَضیی صۆؿتبَەیبٌ نەگەڵ ثەكێک نە ؿەعۆک

عەكیغەتەکبَی يیالٌ، ػیالٌ و هتض، ثەؿتێُێکی ثبكی ثۆ كۆڕف و سەثبتی 
ڕػگبعیشىاػاَەی کىعص پێکهێُب. نەو ثبعوصۆسەصا یەػصاَلێغ ثغاػای ثەصعسبٌ 

ەتی کىعصؿتبَی ثە ثەگ کە ؿەعەڕای هبوکبعی نەگەڵ تىعکەکبٌ دکىوي
َەؿیت َەثجىو، نە ثبعوصۆسی پێکهبتىو کەڵکی وەعگغت و ثۆ ڕػگبعکغصَی 

صا نە ثۆتبٌ  1854سبکی کىعصؿتبٌ گەوعەتغیٍ كۆڕكی نە صیـبيجغی 
یەکی ثەعچبوی نە ثبکىوعەوە هەتب سـت. ئەو ڕاپەڕیُە پبَتبییوهەکبعی وەڕێ

ی، ئەعيەَی و عۆژئبوای کىعصؿتبٌ ثە سۆیەوە گغت، تەَبَەت ئبؿۆع
ئەو ڕاپەڕیُە وەکىو تێپەڕیُی یەکبَیق پەیىەؿت ثە کىعص ثىوٌ.  یۆَبَی

ثؼووتُەوەی جیبییشىاػاَەی کىعص ثۆ ڕووصاوێکی ثە ڕاؿتی َەتەوەیی نە 
  يێژووی کىعصصا تۆيبع صەکغێ.

ڕاپەعیُی یەػصاَلێغ ثە هۆی فبکتەعی صەعەکی و َبوەکی وەکى هبوکبعی 
ؿپبیی،  -َەکغصَی ڕووؿیە، َەثىوَی ثەعَبيەی ؿیبؿی، تەیبعَەثىوَی َیؼايی
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وعوژاَضَی ثەكێک نە ڕێجەعاَی کىعص ثە فیتی ثغیتبَیب ثۆ صژایەتی نەگەڵ 
بٌ، كکـتی یەک  صا فغیىسىاعصَی یەػصاَلێڕ نە ئیُگهـی كۆڕف، و نە کۆتبیی

سىاعص. یەػصاَلێغ کە ثە تەػيیُی كبثەَضەعی ثغیتبَیب نە يىوؿڵ ثۆ صیضاع و 
نە کبتی 1855صاَىؿتبٌ نەگەڵ َىێُەعاَی تىعک چىوثىو، کۆتبیی يبَگی يبعؿی 

وتىوێژصا لۆڵجەؿت و ڕەواَەی ثەَضیشبَەی ئەؿتەَجىوڵ کغا. ڕاپەعیُی یەػصاَلێغ 
ڕاپەڕیٍ نە َبوچەی  1878ی ؿبڵی کۆتبیی ثە کێلەی کىعص َەهێُب. پبییؼ

ثضنیؾ، يىوف و واٌ، هەعوەهب هەکبعی و ثۆتبٌ ثە ڕێجەعیی عىؿًبٌ و 
پێکغص. ئەواٌ نە يبوەیەکی کەيضا  کىڕاَی ثەصعسبٌ صەؿتی -دىؿێٍ ثەگ 

تىاَیبٌ ثەكێکی گەوعە نە ثبكىوع و ثبكىوعی ڕۆژئبوای کىعصؿتبٌ ئبػاص 
ەعثەسۆی ئەو َبوچبَە ڕاگەیبَض. ثکەٌ. عىؿًبٌ ثەگ سۆی وەکىو ئەيیغی ؿ

هەعچەَض ئەو ثؼووتُەوەیەف نە الیەٌ تىعکەکبَەوە ؿەعکىت کغا، ثەاڵو ؿبڵی 
كۆڕكێکی صیکە ثە ڕێجەعیی كێز عىثەیضیهالی َەهغی کە ڕێجەعی  188١

تەعیمەتی َەللجەَضیی کىعصەکبَی عىؿًبَی و تب ڕاصەیەکی ثەعچبویق 
 . ڕۆژهەاڵتی کىعصؿتبٌ ثىو، صەؿتی پێکغص

كێز عىثەیضیهالی َەهغی تىاَی ثە پێی پێگە و َفىوػی سۆی ثجێتە هۆی  
یەکگغتىویی ؿیبؿی نە َێىاٌ َبوچەکبَی ثۆتبٌ و هەکبعی نە ئیًپغاتىوعیی 
عىؿًبَی، هەتب يىکغیبٌ نە ئێغاَی لبجبعصا. ثۆ هەوەڵیٍ جبع نە يێژووی 

ڕێجەعاَی صا یەکەيیٍ کۆَگغەی  188١کىعصصا نە َێىەڕاؿتەکبَی ژووئیەی 
کىعص نە كەيؼیُبٌ پێکهبت. َبؿەلبيگیغیی ڕۆژهەاڵتی ئبَبتۆڵی ثە هۆی كەڕی 

و ؿەعکىت و نەَێىثغصَی يیغَلیُەکبَی  1877-78ڕووؽ و عىؿًبَی ؿباڵَی 
یەکبَەوە، ثبعوصۆسی پێىیـتی ثۆ َیىەؿەعثەسۆی کىعص نە الیەٌ عىؿًبَی
جەعێک کە صەیەویـت ڕێ -هێُبثىوؿەعهەڵضاَی ڕێجەعییەکی َىێی ؿیبؿی پێک

يبفی صیبعیکغصَی چبعەَىوؽ ثۆ کىعص يـۆگەڕ ثکب. ثە وتەی "نۆعص جۆعج 
کەعػٌ" نەو ثبعوصۆسەصا كێز عىثەیضیهال کە ثە هۆی کەؿبیەتیی پیغۆػی 
سۆی َبوثبَگێکی ػۆعی هەثىو، ثەػوویی تىاَی سۆی ثە پهەی عێجەعێکی 



 کْرزضتبى یتەاڵژُۆر ەکْرز ل ەیرْازاًیزگبرڕ ەیّەثسّّتٌ ٥٧
  

ب نە ئەعػەڕۆو، كێز ؿەعکۆَـىونی ثغیتبَی 62تغۆتێغ" 61َەتەوەیی ثگەیەَێ".
وەکىو پڕَفىوػتغیٍ ڕێجەعی کىعص نە تەواوی کىعصؿتبٌ َبو صەثب کە 

ئبيبَجی كێز، ڕػگبعیی  63کبعیگەعی و صەؿەاڵتی نە ؿىڵتبَیق ػۆعتغە.
َەتەوەی کىعص نە ژێغصەؿتیی عىؿًبَی و صايەػعاَضَی دکىويەتێکە کە پبَتبیی 

ب ثبکىوعی يىوؿڵ ثێ و نە صەؿەاڵتەکەی ثە پهەی یەکەو نە ثبكىوعی واٌ هەت
 64لۆَبسی صواییضا تەواوی کىعصؿتبٌ ثگغێتەوە.

ثۆ ػۆعثەی کبعثەصەؿتبَی واڵتە ػنهێؼەکبٌ ڕووٌ ثىو کە كێز عىثەیضیهال 
ثۆ پێکهێُبَی یەکڕیؼیی کىعص و صايەػعاَضَی کىعصؿتبَێکی ؿەعثەسۆ 

 ف نە َبيەیەکضا ثۆ تىێژەعی تێضەکۆكێ. تەَبَەت سىصی كێز عىثەیضیهال
هەػاع  5١١صەَىوؿێ: " َەتەوەی کىعص نە پتغ نە  65"کۆچغاٌ" –ئیُگهیـی 

گەنێکی جیبواػە. ئەواٌ ئبییٍ، یبؿب و  –ثُەيبڵە پێک هبتىە و ئەيە]کىعص[ 
كێز عىثەیضیهال نەؿەع ئەو ثبوەڕە ثىو  66وڕەؿًی تبیجەت ثە سۆیبٌ هەیە".صاة

ڕۆژهەاڵتی ئبَبتۆڵی پێىیـتە یبؿبیی نە  یەکبٌ ثەعايجەع ثە ثێ کە واڵتە ئىعووپبیی
-نە ثؼووتُەوەی کىعص ثۆ گەیلتٍ ثە ؿەعثەسۆیی پلتیىاَی ثکەٌ. نەو پێىەَضی

یەكضا پێضاگغی صەکغص کە کىعصەکبٌ ثۆ ؿەلبيگیغکغصَی یبؿب، َەػو و 
صاصپەعوەعی صەیبَەوێ صەؿەاڵت ثەصەؿتەوە ثگغٌ، نەو دبڵەتەصا ئەواٌ هەع ئەو 

صیکە هەیبَە. هەعوەهب " كێز عىثەیضیهال  يبفەیبٌ صەثێ کە َەتەوەکبَی 
انضونە دبکًی وعيێ صەَىوؿی، "ئبيبَجی ؿەعەکی ئەو و  نەَبيەیەکضا ثۆ الجبل

                                                             
61 George N. Curzon: Persia and Persian questiin, London 1892, p 53   

58وەعگیغاو نە َبؿیۆَبنیؼيی کىعص، يێژوو و َىێشىاػی، الپەڕەی    
62 Major Henry Trotter  
63  W. jwaideh. Kurdish National Movment. Ist origins and development. 

New York 2006. P 77     
64 W. jwaideh. P 81  
65 Dr. James P.Cochran 
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هبوڕێیبَی، صیتُەوەی ڕێگبچبعەیەکی یەکالکەعەوە ثۆ کێلەی کىعصەکبَە ... 
 67كیبوتغیٍ ڕێگبچبعە ثۆ پغؿی کىعص، یەکێتی و ؿەعثەسۆیی ئەواَە".

ئەوەی کە ؿىپبی ئێغاٌ سەعیکی ؿەعکىتکغصَی كۆڕكی کىعص ثە پێی 
تىعکًەَەکبٌ ثىو و ثە ثەعاوعص نەگەڵ ؿىپبی عىؿًبَی الواػتغ ثىو، نە 
ڕۆژهەاڵتی کىعصؿتبَەوە صەؿتی پێکغص و نە يبوەیەکی کەيضا تىاَی ثە 
هبوکبعیی هەيؼەئبغبی يەَگىڕ و عەثضونمبصع کىڕی كێز عىثەیضیهال  پبف 

َؼیکەی وعيێ، هەعوەهب ثەعەو تەوعێؼ پێلڕەوی گغتُی كبعی ؿبثاڵغ هەتب 
ثکب. كێز سۆی نە الی وعيێ ثىو و كێز عەثضونمبصع چىو ثۆ يەهبثبص و 
يیبَضواو و تب ثُبو چىوە پێلێ ثەاڵو صوای ئەو کىكتبعە وەدلییبَەی وا نە 
سەڵکی يیبَضواوی کغص ئیتغ سەڵکی ثُبو چىوَە ثەعثەعەکبَی کغصَی و 

ڕووصاوەکبَی کىعصؿتبٌ تغؿێکی ػۆعی سـتە صڵی  ؿىپبکەیبٌ تێک كکبَض.
کبعثەصەؿتبَی ئێغاَەوە، چىَکە "ئەگەع تەوعێؼ گیغاثب، ئەيە ئەوەی صەگەیبَض کە 
ئێغاٌ گەوعەتغیٍ كبع، واتە پبیتەستی صووهەيی ئێغاَی نەصەؿت صاوە. ئەگەع 

تغؿی  68تەوعێؼ گیغاثب، صەتىاَغا ثگىتغێ کە گیغاَی تبعاَیق َؼیک ثۆتەوە".
ؼووتُەوەی کىعص، تبعاٌ و کبعثەصەؿتبَی صەوڵەت و ؿىپبی ئێغاَی تىوكی ث

تغؽ و صڵەڕاوکەیەکی ػۆع کغص، ئەو پەكێىییە نە وەاڵيی َبهغانضیٍ كب نە 
ی ها. ق صا کە صاوا نە يشجغانضونە وەػیغی پۆؿت 1297ی طیمعضەی 4

صاعی وتەنگغاف صەکب ؿەع نە ثەیبَی ئەو تەنگغافە ثۆ تەیًىوع پبكب سبٌ ؿەع
یە کە  "كێز یبٌ کەؿێکی صیکە کێثُێغێ، ثە جىاَی صیبعە کە صەڵێ:  يبکۆ 

ئبوا پڕعوویی صەکب؟ ثۆچی چىاع کىعص ئێىەیبٌ تب ئەو ڕاصەیە پەكۆکبَضوە و 
ػعاویبٌ ثغصووٌ کە ثەو چەكُە لـە و تەنگغاف عەعػ صەکەٌ؟ ... َبػاَى چی 

ىێُض ثە سىصا، ؿىێُض ثە غیغەت ثىوٌ؟ یبَی چی؟ ؿثىوە کە تب ئەو ڕاصەیە ثێ
ڕوودی كبی سىانێشۆكجىو ئەگەع ئبوڕ نە ثبوکی ئەو یبسیبَە ثەعَەصەٌ، و نەو 

                                                             
67 W. jwaideh. P 82  
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چەكُە لـە ثێًبَبیبَە ثکەٌ، وەکىو ژَبٌ ثجىوڵێُەوە، هەيىوتبٌ ئبوع صەصەو. 
ئێًە چبوەڕواَیی ئەوەيبٌ نە ئێىە صەکغص و صەکەیٍ کە هێغف ثەعَە ؿەع 

تێجەعصٌ، تباڵَیبٌ ثکەٌ و ؿەعکەوٌ، َەک ئبوا نە يەيهەکەتبَی ثیبَی، ئبوعیبٌ 
 69"صەؿت چىاع کىعص تىوكی تغؽ ثٍ و هەتب ئەو ڕاصەیە ػەنیم ثکەوٌ.

ثؼووتُەوەی كێز عىثەیضیهال نە لۆَبسی یەکەيی ڕاپەڕیُەکەصا 
هێُب و نە َبوچەی ؿەعکەوت، عەثضونمبصع دکىويەتێکی کبتیی پێک

و نەؿەعکبعی صاَبٌ. ئەيە نىوتکەی ژیڕصەؿەاڵتی سۆی دبکًەکبَی هەڵجژاعص 
ؿەعکەوتُەکبَی ڕاپەڕیٍ ثىو، ثەاڵو ڕاپەڕیُەکە َەیتىاَی نەيە ػۆعتغ پەعە 
ثگغێ.کىكت و ثڕ و ثێ ڕەدًی هێؼەکبَی کىعص نە صەوعوثەعی وعيێ ثىو ثە 
هۆی ڕق و تىوڕەیی و َبڕەػایەتیی َبکىعصەکبٌ، نە الیەکی صیکەكەوە "فتىای 

ەیبَضَی كەڕی ئبییُیی کبعیگەعییەکی ػۆعی نە غؼا صژی كیعەکبٌ و ڕاگ
والیەتی يغاغە هەثىو، ثىو ثە هۆی کىكتبعێکی ػۆع نە َێىاٌ ؿىَُە و 
كیعەکبٌ، نەو َێىاَەصا ػیبَی يبڵیی و ڕوودی كیعەکبٌ ػۆعتغ ثىو، و كکۆ و 
گەوعەیی، هەعوەهب تىاَبیی ؿپبی يغیضەکبَی كێز، كبعی تەوعێؼی تىوكی 

 7١تغؽ و سۆف کغص"
وڵەت هێؼێکی ػۆعی ]کە ثەكێکلیبٌ نە کىعصەکبَی جەالنی و صە

تىعکەکبَی يبکۆ ثىوٌ[ ثە ؿەعۆکبیەتی تێًىعسبٌ ؿەعصاعی يبکۆ ثۆ 
ثەعەکبَی كەڕ نەگەڵ كێز عىثەیضیهال  َبعص و تىاَی پبكەکلە ثە هێؼی 

تەواوی ئەو َبوچبَە  188١ڕاپەعیٍ ثکب و هەتب ؿەعەتبکبَی يبَگی صیـبيجغی 
 گبعی کغصثىوٌ، ثگغێتەوە. کە کىعص ڕػ

                                                             
ثیگ ثبثبپْر ّ هطعْز غالهیە، فتٌە غید عجیساللە کرز، گسارظ ّقبیع حولە اکراز ثە  یْضف 69
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 1381عصالٌ، اَتلبعات تىؽ، ا



 ٥١ی زاییٌیی ُەتب ...  ٩9کْرزضتبى لە ضەرەتبکبًی ضەزەی 
   

هۆی َەثىوَی ثەؿتێُی کۆيەاڵیەتی و ئبثىوعی، هەعوەهب  ئەو ڕاپەعیُە ثە
ؿیبؿی و فیکغی و ثە هۆی چەَضثەعەکی و پڕژوثاڵویی ؿیبؿی، َەثىوَی 
یەکێتی و تەثبیی َەتەوەیی؛ ئبؿتی سىاعەوەی َبؿیۆَبنیؼيی کىعص کە 

ؿیبؿی سىصی کىعصؿتبٌ  – ؿەعچبوەی نە ثبعوصۆسی ئبثىوعی و کۆيەاڵیەتی
صەگغت؛ الواػیی ؿىپبیی و هەڵە نە نێکضاَەوەی ؿتغاتێژی و تبکتیک، هەعوەهب 
صەوعی َەعێُیی واڵتە ػنهێؼەکبٌ وەکىو ڕووؿیە و ثغیتبَیب تىوكی كکـت 
هبت. ڕووؿیە نەؿەعەتبوە ثە هۆی صیتُەوەی ثەعژەوەَضی سۆی نەثەعايجەع 

سۆ و َبڕاؿتەسۆ یبعيەتی تبعاَی صا.  ثؼووتُەوەی کىعصصا ڕاوؿتب و عاؿتەو
ثغیتبَیبف کە صەؿەاڵتی ثەؿەع ئەؿتەَجىوڵضا هەثىو و نەؿەعەتبصا ثەعژەوەَضیی 
سۆی نە الواػکغصَی تبعاٌ و ڕووؿیەی هبوپەیًبَیضا صەصی، کىعصەکبَی صژ 
ثە تبعاٌ هبٌ صەصا، ثەاڵو کبتێک هەؿتی ثە گەڕاَەوەی يەتغؿیی کىعص صژ ثە 

 ، صژ ثە کىعص جىواڵیەوە.ئەؿتەَجىوڵ کغص
هۆػە کىعصەکبَی پبف كکبَی كۆڕف، ثەكێک نە صەعەثەگ و ؿەعۆک 

ڕۆژهەاڵتی کىعصؿتبٌ نەگەڵ كێز عىثەیضیهال  ثەعەو ثبکىوعی کىعصؿتبٌ 
  وەڕێ کەوتٍ، ثەاڵو تب يبوەیەک هەيؼەئبغب صعێژەی ثە ثەعەَگبعثىوَەوەی سۆی

ژهەاڵتی کىعصؿتبَیبٌ ثە جێ صا. "ئەو هۆػە کىعصاَە کە ؿەعۆکەکبَیبٌ ڕۆ
هێلتجىو تىوكی چەعيەؿەعی و چەوؿبَضَەوەیەکی صڕَضاَە نە الیەٌ 

یەکبَەوە ثىوٌ. کبعثەصەؿتبَی ئێغاٌ نە ئەَجبيی کىژاَضَەوەی  ئێغاَی
ئەوەی گىێ ثضەَە تەيەٌ، ڕاپەعیُەکەصا کەوتُە لەاڵچۆکغصَی کىعصەکبٌ و ثێ

کغص و پتغ نە صووؿەص صێی یبٌ ژٌ و پیبو، هەػاعاٌ کەؿیبٌ صاعکبعی 
ثىوَی  . نە کبتی ڕاپەڕیُی كێز عىثەیضیهال  و پەیىەؿت71کىعصؿتبَیبٌ ؿىوتبَض"

سەڵکی يىکغیبٌ، َبهغانضیٍ كبصا نە َبيەیەکضا ثۆ يلیغانضونە )ؿپبؿبالعی 
ی ها. ق ثە تىَضی ثبؽ نە ؿؼاصاَی ؿەست و 1297ئبػەعثبیجبٌ( نە ڕێکەوتی 

يىکغیبٌ و ثە ػَجیغکێلبَی ؿەعۆکەکبٌ و  تەواوی کىعصەکبَی ؿبثاڵغ و
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یبَە پبف ؿەعکەوتُیبٌ، ثەػەیی  ؿىپبی ئێغاَیق ثێ 72َبعصَیبٌ ثۆ تبعاٌ صەکب.
ئەو ثڕیبعەیبٌ ثەجێ گەیبَض. ئەؿکەَضەع غىعیبَؾ َىوؿەعی کتێجی ڕاپەعیُی 
كێز عىثەیضیهال نە ؿەعصەيی َبهغانضیٍ كبصا، "کە نە ؿەعەتبوە هەتب کۆتبیی 

بٌ نە ؿبثاڵغ و گىَضەکبَی صەوعوثەعی ثىوە، نە ڕاپۆعتێک ثۆ ڕووصاوەک
َبهغانضیٍ كب صەَىوؿێ" ئبوعی تؤڵەؿتبَضٌ تب ئەو ڕاصەیە ثەؿەع ؿپبصا ػاڵە کە 
ئەواٌ ثێ نەثەع چبوگغتُی ئبثڕووی صەڵەت صەیبَەوێ تىوی کىعصەکبٌ نە ؿەع 

 73ػەوی پبک کەَەوە و هەع ئبواصاَیک وێغاٌ ثکەٌ".
ُەوەی كێز عىثەیضیهال ثە ئبکبو َەگەیلت. ثەاڵو ئەو هەعچەَض ثؼووت

ڕاپەعیُە وەکىو هەَگبوێکی جیضصی نە ثؼووتُەوەی ڕػگبعیشىاػاَەی کىعص 
(،  واتە 1259 – 126١پێُبؿە صەکغێ. ڕاپەڕیُی كێز عىثەیضیهالی كەيؼیُبٌ)

كبی لبجبع، پبف ڕاپەعیُی ؿىڵتبَەکبَی  صژ ثە َبهغانضیٍ  188١ – 1881
یەکبَی صیکە وەکىو  صژ ثە فەعهبص يیغػا و ڕاپەڕیُە سۆجێیهەوعايبٌ 

ؿەعنىوتکەی ثؼووتُەوەی ڕػگبعیشىاػاَەی کىعص نە یەک چىاعەيی کۆتبیی 
 ؿەەصەی َۆػصەصا پێُبؿە صەکغێ. 

كۆڕكی ؿىڵتبَەکبَی هەوعايبٌ نە ڕۆژهەاڵتی کىعصؿتبٌ وێُەیەک نە 
هێُبٌ ثە صەؿەاڵتی یکغصَی صەؿەاڵت و کۆتبی کبعصاَەوەی ؿیبؿەتی َبوەَضی

ًبّچەی ُەّراهبى ضەر ثە هیرًػیٌی یەکبَی کىعصؿتبٌ ثىو.  دکىويەتە سۆجێی
ئەرزەاڵى لە کبتی زەضەاڵتساری ًبؾرالسیي غب چەًسیي غۆڕغی گەّرەی ثە 
ذۆیەّە ثیٌی. ضیبضەتی الثرزًی کبرثەزەضتبًی ذۆجێی ّ ُەڵجژارزًی 

ڵیبتی، زّڵن ّ زۆری ثێ حبکوەکبى لە زەرەّەی کْرزضتبًەّە، گْغبری هب
پطبًەّەی حکّْهەتی قبجبر، ًەذػێکی ثەرچبّی لە ضەرُەڵساًی غۆڕغی 
ُەّراهبى ُەثّْ. غۆڕغی ُەّراهبى لە کبتی زەضەاڵتساری ًبؾرالسیي غب ثۆ 

ز( ئیسارەی ّالیەتی ٩867 -٩87٩ٍ. ق ّاتە٩٧8١ –٩٧88هبّەی چْار ضبڵ )

                                                             
 2535، اَتلبعات ثبثک، تهغاٌ 12اؿُبص ثغگؼیضە صوعە لبجبع، ؿُض چهبعو، م  اثراُین ؾفبئی،   7٧
 1373، اَتلبعات ڕهغو يهبثبص، 41یج يهبثبص م ؿیض يذًض هًضی، تبع  7٥
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تي ثە حکّْهەتی ُب تّْغی کێػە کرز، ّ پبظ کۆتبیی 7١کْرزضتبًی
ئەرزەاڵًەکبى، ئەم ضتەهکبرییە ًەک ُەر کەهی ًەکرز ثەڵکّْ چەًس قبتیع 

 زیبزی کرز.
ز( پبظ هرزًی غْاڵم غب ذبى ئبذریي هیری ٩868ٍ. ق ) ٩٧8١لە ضبڵی 

ئەرزەاڵى، ًبؾرالسیي غب، هبهی ذۆی ّاتە فەرُبز هیرزای هعتوسالسّلەی کرز 
ّاڵیەتە راضتەّذۆ کەّتە ژێر کۆًترۆڵ  ثە حبکوی ئەم ًبّچەیە ّ ئیسارەی ئەم

کرزًی فەرُبز هیرزا ثە هبًبی کۆتبیی  ّ زەضەاڵتی حکّْهەتی ًبّەًسی. زیبری
 ُبتٌی هیرًػیٌی ئەرزەاڵى ثّْ. 

هطتەفب  -کّْژراًی حەضەى ضْڵتبًی ُەّراهی ّ گیراًی زّّ ثراکەی 
ًْێی ضْڵتبى ّ ثبرام ثەگ ثە فەرهبًی فەرُبز هیرزا، ڕێرۆغکەری غۆڕغی 

ُەّراهبى ّ ُەڵجژارزًی رۆضتەم ضْڵتبى کْڕە گەّرەکەی حەضەى ضْڵتبى ّەک 
ُێسەکبًی کْرز ثۆ ضەر ضْپبی فەرُبز هیرزا لە  حبکوی ُەّراهبى ثّْ. ُێرغی 

کەش  ٩8گرتٌی  کەش ّ ثە زیل ٥6ًسیکەی گًْسی "ُەًجوەًە" ّ کْژراًی 
کی گەّرە ثۆ هبهی ّ زەرثبزثًّْی ذْزی فەرُبز هیرزا ثّْ ثە ُۆی ضەرغۆڕیە

"تالًەّەی ًبؾرالسیي غب. ًّْضەری حسیقەی ًبؾری لە کتێجەکەیسا ثبضی 
زەکب. ثۆ قەرەثّْ  فەرُبز هیرزا لە ًبڕەحەتی ّەکّْ هبر ثە زەّری ذۆیسا"

کرزًەّەی ئەم غکطتە فەرُبز هیرزا زاّای ُێسی پػتیْاًی لە ًبّەًس کرز. 
زًی غۆڕغی ُەّراهبى ًبرز، ًبؾرالسیي غب ضێ فەّجی گەّرەی ثۆ ضەرکْتکر

  ئەّاًیع پبظ ُێرغێکی ثەرفراّاى گًْسی ًەّضّْز ًبّەًسی ُەّراهبًی لِۆى
ڕێگبیبى  عّ ززڵی ًبّەًسی ُەّراهبًی تەذتیبى زاگیر کرز. ضْپبی ئێراى لەضە

تەّاّی حبضاڵتی کػتْکبڵی 'غبهیبى'یبى ضّْتبًس ّ  'ززڵی'یبى تباڵى کرز ّ 
                                                             

کیهۆيیتغی چىاعگۆكە(، نە  135١١فغؿەسی چىاعگۆكە )  225١ویالیەتی کىعصؿتبٌ ثە پبَتبیی   7١
ؿەعصەيی َبؿغی ثەوالوە ثىو ثە ثەكێک نە ثیـت يەيهەکەتی ئێغاٌ و َبوەَضەکی ؿُە ثىو. نە 

بٌ و هەيضاٌ "ئەیبنەتی يغکؼیە" صەکىتغا. نە ؿەعصەيی َبهغانضیٍ كبصا ثە کۆی کىعصؿتبٌ، کغيبك
کبتی لبجبعصا ثەكێک نە سبکی کىعصؿتبَی ئێغاٌ نە الیەٌ عىؿًبَیەکبَەوە صاگیغ کغا و صوو 
َبوچەی نۆعؿتبٌ و هەيضاَیق نێ جیبکغایەوە. هەعوەهب نە کۆتبیی صەؿەاڵتضاعیی لبجبعصا والیەتی 

 سۆ نە الیەٌ صەوڵەتی َبوەَضی ثۆی صیبعیکغا.گغوؽ نە کىعصؿتبٌ جیبکغایەوە و دبکًێکی ؿەعثە
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هیرزا لە ًبهەکبًیسا ضەرکەّتٌی ذۆی لە ُەّراهبى ئبّڕیبى تێجەرزا. فەرُبز 
یەکبى ّەکْ"زێًْژاز"،  ّەکّْ گرتٌی ضجبضتیٌبپۆل لەقەڵەم زەزا ّ ُەّراهبًی

 7١"ثەزفەڕ" ّ "زڕًسەی زەرّّى پیص" ًبّ زەثب.
نە ؿبڵەکبَی پبف كکـتی ثؼووتُەوەی كێز عىثەیضیهالصا، کىعص نە 

ثە صەؿەاڵتضاعەکبَی ئێغاٌ و  تەواوی کىعصؿتبٌ صعێژەی ثە سەثبتی سۆی صژ
(، ڕاپەڕیُی کىعص و 1893-1892عىؿًبَی صا، وەکىو: كۆڕكی صەعؿیى )

(، 19١8-19١7عەعەثەکبٌ صژ ثە صەؿەاڵتی تىعکەکبٌ نە ثبكىوعی کىعصؿتبٌ )
پبكب ؿەعۆکی کۆَفێضڕاؿیۆَی عەكیغەکبٌ و فەعيبَضەی صوو كۆڕكی ثغایى

كۆڕكی کىعصەکبَی ڕۆژهەاڵتی  (،19١7-19١8تبثىوعی )هەَگی( دەيیضیە )
ئبغبی کىعصؿتبٌ ثە ڕێجەعیی جەعفەعئبغب، يذەيەصئبغب و ثە تبیجەتی ؿًبیم

و هتض. نە َێىاٌ  19١5ؿًکۆ پبف کىژعاَی جەعفەعئبغبی هەعکی نە هبویُی 
ی ػصا ڕاپەڕیُی کىعص ثە ڕێجەعیی يەال ؿەنیى نە 1914ی -1918ؿبڵەکبَی 

صا، 1914عجضانـالو ثبعػاَی نە ؿبڵی  ثضنیؾ، كۆڕكی ثبعػاٌ ثە ڕێجەعیی
هەعوەهب ڕاپەڕیُی ؿهێًبَی ثە ڕێجەعیی كێز يەدًىوص نە کۆتبیی كەڕی 

یبٌ نە ثؼووتُەوەی ڕػگبعیشىاػاَەی یەکەيی جیهبَیضا، جێگبیەکی تبیجەتی
 کىعص هەیە.

 1914ڕاپەڕیُی سەڵکی ثضنیؾ ثە ڕێجەعیی يەال ؿەنیى نە َەوعۆػی ؿبڵی 
تىاَی نە يبوەیەکی کەيضا ثۆ َبوچەکبَی صیکەی  صا صەؿتی پێکغص و

کىعصؿتبَیق پەل ثبوێژێ. يەال ؿەنیى کىعصێکی ػاػا و نە کبتی ڕاپەعیُەکەصا 
یەوە نە  ؿبڵ ثىو. گیغاَی كێز ؿەنیى نە الیەٌ ؿىپبی عىؿًبَی 6١تەيەَی 
وەستی ئەو صا ڕاؿتەوسۆ کبعیگەعیی نەؿەع صەؿتپێکی پێق1914يبعؿی 

ثبڵىێؼی  76. ثە پێی تێهگغايی َهێُیی يیشبییم َیکۆالیىیچ گیغؽڕاپەڕیُە هەثىو

                                                             
عجساللە عطبیی، افراضیبة جوبلی، کبهراى حوبًی، ّاکبّی زهیٌەُب ّ علل غْرظ اّراهبى زر عؿر  7١

ثِبر ّ  6پیبپی -غوبرٍ زّم-، ضبل ضْم٥زّرٍ  ،١ ُبی هحلی ایراى، هقبَل ، ، تبرید9١ًبؾری، ؼ 
 ، زاًػگبە پیبم ًْر97-8١، ؾفحَ ٩٥9١، پبییس 9١تبثطتبى 

76 Mikhail Nikolayevich Giers  - Михаил Николаевич Гирс  

http://localhistories.journals.pnu.ac.ir/issue_261_349_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+3%D8%8C+%D8%B3%D8%A7%D9%84+%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+6+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+%D9%88+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+94%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1394.html
http://localhistories.journals.pnu.ac.ir/issue_261_349_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+3%D8%8C+%D8%B3%D8%A7%D9%84+%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+6+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+%D9%88+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+94%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1394.html
http://localhistories.journals.pnu.ac.ir/issue_261_349_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+3%D8%8C+%D8%B3%D8%A7%D9%84+%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+6+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+%D9%88+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+94%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1394.html
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، تىعکەکبٌ كێز 1914ی يبعؿی 12ڕووؿیە نە ئەؿتەَجىوڵ، ڕێکەوتی 
کىعصی چەکضاع  7١١ؿەنیًیبٌ نە ڕێگبی ثضنیؾ گغت، ثەاڵو َؼیک ثە 

وەستی ڕاپەڕیُەکە  صەؿتپێکی پێق كێشیبٌ نە صەؿتی تىعکەکبٌ ڕػگبع کغص.
ثە هۆی  77 ف کبيیم ثەصعسبٌ، ئبکبيێکی تبڵی ثە صواوە ثىو،ثە ثبوەڕی یىؿ

هەڵەیەکی تبکتیکی نە كەڕ و َەثىوَی هبوئبهەَگی نە َێىاٌ هێؼەکبَی 
كێز  ڕاپەعیُضا، تىعکەکبٌ تىاَیبٌ نە يبوەیەکی کەيضا كبعی ثضنیؾ ثگغَەوە.

ؿەنیى و ثەكێک نە ڕێجەعاَی كۆڕف پەَبیبٌ ثغصە ثەع کۆَـىونی ڕووؿیە نە 
'َەثىوَی  1914یەصا ؿبڵی هیؾ. ؿەعکۆَـىونی ثغیتبَیب نەو پێىەَضیثت

هبوئبهەَگیی )کۆئۆعصیُبؿیۆٌ( وەکىو هۆی ػەثغسىاعصٌ و كکـتی 
انضیٍ،  صا كێز كهبة1914ئبوعیهی   ی22-23نە  78کىعصەکبٌ پێُبؿە صەکب.

کەؿی صیکە نە  1١كێز ؿەعیض، عەنی و ثغاکەی كێز يذەيًەص كیغیٍ و 
ضاعە صعاٌ. پێُج يبَگ پبف كکبَی ڕاپەڕیُەکە، هێؼەکبَی ثضنیؾ نە ؿێ

عىؿًبَی ثە هۆی صەؿپێکی كەڕی ڕووؽ و ئبڵًبٌ و هبوپەیًبَەکبَی واتە 
عىؿًبَی، هێغكیبٌ کغصە ؿەع کۆَـىونشبَەی ڕووؿیە، و پبف گغتُی تەهب 

 صاٌ.   ؿەنیى و هبوڕێیبَی، صەؿتجەجێ نە ؿێضاعەیبٌ
عصەکبَی ثبكىوعی کىعصؿتبَیق ثە ڕاپەڕیُی کى 1914ثەهبعی ؿبڵی 

ڕێجەعیی كێز عجضانـالو ثبعػاَی ثىو ثە هۆی عػگبعکغصَی يىوؿڵ و ثەكێکی 
ثەعچبو نە ویالیەتی ثەغضا. ئەو ڕاپەڕیُە نە الیەٌ تىعکبَەوە ؿەعکىت کغا و 
كێز عجضانـالو ثەو هیىایەی کە ثتىاَێ پلتیىاَیی ؿًکۆ وەصەؿت ثێُێ، چىو 

ەواَەی تفهیؾ ثىو، ثە پێی ڕاپۆعتی ڕۆژَبيەی ڕووؿیی ثۆ وعيێ و نەوێلەوە ڕ
، كێز عجضانـالو هەوڵی سۆكبعصَەوەی 19١4ی ئبوعیهی15"لەفمبػ" ڕێکەوتی 

كێز کبتی گەڕاَەوەی نە پبییؼی هەع ئەو ؿبڵەصا ثۆ  79الی يبعكیًۆٌ صاثىو.
ثبکىوعی کىعصؿتبٌ، ثە هۆی سەیبَەتی ؿۆفی عەثضوڵاڵی كکبکەوە گیغا و 

                                                             
 135ف و ؽ. و. ئیىاَف، َبؿیۆَبنیؼيی کىعص، يێژوو و َىێشىاػی، الپەڕەی ک. و. وێغتیبی 77
 139ک. و. وێغتیبیف و ؽ. و. ئیىاَف، َبؿیۆَبنیؼيی ... الپەڕەی  78
 133ک. و. وێغتیبیف و ؽ. و. ئیىاَف، َبؿیۆَبنیؼيی ... الپەعەی  79
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صا كێز و صوو هبوڕێی نە  19١4ىؿًبَی کغا. نە کۆتبیی ؿبڵی ڕاصەؿتی ع
 يىوؿڵ نە ؿێضاعە صعاٌ. 

نە صەیەکبَی ؿەعەتبی ؿەصەی ثیـتەيضا ؿًکۆ وەکىو ؿەعۆک عەكیغەی 
كکبک ثە صەؿەاڵتتغیٍ کەؽ نە َبوچەی ڕۆژئبوای گۆيی وعيێ، هەعوەهب نە 

هەػاع 2ی صعێژایی ؿُىوعی ئێغاٌ و عىؿًبَی ثىو. كکبکەکبٌ کە َؼیکە
گلتی صاَیلتىوی َبوچەی ؿۆيب و ثغاصۆؿت و ڕۆژئبوای  ثُەيبڵە صەثىوٌ، ثە

کبو نە تىعک و ڕووؿەکبٌ ثە پێی پێىەَضیی ؿەڵًبؽ و وعيێ ثىوٌ. هیچ
َبڕاؿتەوسۆی ؿًکۆ نەگەڵ ئەواٌ، پێق كەڕی یەکەيی جیهبَی َبوچەی 

هبوکبعی  1913كکبکەکبَیبٌ صاگیغ َەکغص. ثە ڕواڵەت ؿًکۆ تب پێق ؿبڵی 
یەکبَی الیەَگغی عىؿًبَی و صوژيُی ڕووؿەکبٌ ثىوە. نە ؿەعەتبکبَی  ئبػەعی

كەڕی جیهبَیی یەکەيضا ؿًکۆ ثە ئبكکغا ثۆ ؿىوصی تىعک و ئەڵًبٌ و صژی 
 ئێغاٌ كەڕی کغص.

ئەو واڵتبَە کە نە كەڕی یەکەيی جیهبَیضا ثەكضاع ثىوٌ هەوڵیبٌ صەصا  
عەكیغەی كکبک نە ؿًکۆ کە ؿەعۆک کىعص ثۆ يەثەؿتی سۆیبٌ ثەکبع ثێٍُ،

َبوچەی يەعگەوەڕ و ثغاصۆؿت ثىو هەيیلە نە هەوڵی صايەػعاَضَی صەوڵەتی 
یەکی َؼیکی نەگەڵ ػۆعثەی کىعصؿتبَی ؿەعثەسۆصا ثىو. ؿًکۆ پێىەَضی

یەکبَی َەتەوەیی کىعص وەکىو كێز يەدًىوص، عەثضونغػاق ثەصعسبٌ  کەؿبیەتی
هۆی پێکهێُبَی ژیبَی هبوثەف نەگەڵ  و ؿەیض تەهب هەثىو، هەعوەهب ثە

سىكکی ؿەیض تەهب کە َەوە و جێگغی كێز عىثەیضیهال ثىو، هبوکبعی و 
هێُبثىو. هەع چەَض يێژووی ؿەعهەڵضاَی ڵ ئەو پێکیەکی َؼیکی نەگەپێىەَضی

ڕاپەڕیُی ؿًکۆ صەگەڕێتەوە ثۆ ؿباڵَی پێق كەڕی یەکەيی جیهبَی و ثە 
بغبی ثغای نە تەوعێؼ ثە صەؿت کبعثەصەؿتبَی تبیجەتی پبف کىژعاَی جەعفەعئ
ی ػ نە کبتی وتىوێژصا، ثەاڵو َەسلی 19١5دکىويەتی ئێغاٌ نە ؿبڵی 

ؿەعەکیی ئەو نە سەثبتی ڕػگبعیشىاػاَەی ڕۆژهەاڵتی کىعصؿتبَضا هی 
 ؿبنەکبَی پبف تەواوثىوَی كەڕی یەکەيی جیهبَییە.



 ١٩ی زاییٌیی ُەتب ...  ٩9کْرزضتبى لە ضەرەتبکبًی ضەزەی 
   

عىؿًبَی ثەعصەواو نە ؿباڵَی کۆتبیی كەڕی یەکەيی جیهبَیضا کە ؿىپبی 
تىوكی كکـت صەثىو و هێؼەکبَی ئیُگهیؾ نە ؿهێًبَی و کەعکىوک و 
يىوؿڵ َؼیک صەثىوَەوە، كێز يەدًىوصی دەفیض پبف ػَجیغە وتىوێژێک 

یەکبٌ ثەؿتێُی ڕاپەڕیُی سۆف کغص و ثىو ثە تەَیب  نەگەڵ ڕووؽ و ئیُگیـی
 هێؼی صەؿەاڵتضاعی ئەو َبوچەیە

 

 کۆتایی
 
  کىعصؿتبٌ نە َێىاٌ صوو ئیًپەڕاتىوعیی عىؿًبَی و ئێغاٌ صاثەكکغاَی

ػاییُیضا و صیبعیکغصَی ؿُىوعی  1514پبف كەڕی چبڵضعاٌ نە ؿبڵی 
، واتە ؿبڵێک پبف  1639ئەو صوو واڵتە ثە پێی پەیًبَُبيەی ؿبڵی 

گغتُی كبعی ثەغضا نە الیەٌ ؿىڵتبٌ يغاصی چىاعەيەوە، هەعوەهب 
اٌ صاگیغکەعاَی سبکی کىعصؿتبَضا صەوايی کێلەی ؿُىوعیی نە َێى

صا ثە ثەكضاعیی  1847هەتب واژۆکغصَی گغێجەؿتی ئەعػەڕۆو نە ؿبڵی 
ثىوَی َیلتًبَی  ڕاؿتەوسۆی ثغیتبَیب و ڕووؿیە، ثىو ثە هۆی صوونەت

 کىعصاٌ.
  ؿەعنەَىێ صاثەكکغصَەوەی ثەكێک نە سبکی کىعصؿتبٌ )نە

یەکەيی جیهبَی عىؿًبَی( ثە پێی پەیًبَی ؿبیکؾ پیکۆ پبف كەڕی 
نە َێىاٌ ؿێ صەوڵەتی تىعکیب، عێڕاق و ؿىوعیبصا کێلەی َەتەوەیی 
کىعصی ئبڵۆػتغ کغص و چبعەَىوؿی ئەو سەڵکەی ثە چبعەَىوؿی 
ؿیبؿیی واڵتە صاگیغکەعەکبَیەوە ثەؿتەوە، ثىو ثە هۆی پێکهبتُی 
ثەعثەؿتێکی جیضصی نە ڕەوتی صايەػعاَضَی صەوڵەتی یەکگغتىو و 

 صؿتبٌ.ؿەعثەسۆی کىع
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  ؿُىوع و کەوكەَی َیلتًبَی کىعصاٌ ثە تبیجەتی پبف كەڕی یەکەيی
کغاَی  جیهبَی تىوكی ئبڵىگۆڕێکی گەوعە هبت. ثە تىعک و عەعەة

گۆڕکەپێکغصَی ثە ػۆع،   ثەكێک نە سبکی کىعصؿتبٌ، کۆچ و جێ
پـبَەوە، کۆيەڵکىژی و ؿەعکىتکغصَی ثؼووتُەکبَی کىعص كەڕی ثێ

ۆعتغ كێىاَضَی ؿُىوعەکبَی کىعصؿتبٌ، و هتض، ثىوٌ ثە هۆی ػ
 تەَبَەت نە چىاعچێىەی واڵتە صاگیغکەعەکبَیلضا. 

  ؿیبؿی کە  –کىعصؿتبٌ ثە هۆی جێگە و پێگەی جىغغافیبیی
ثىوَی ئەو واڵتە نە َێىاٌ چەَضیٍ صەوڵەتضا، صەگەڕێتەوە ؿەع ؿُىوعی

هەثىوَی َەوت و ؿبيبَی ژێغػەوی و کبَؼایی، كیبوثىوَی ثۆ 
ڵ و ئبژەڵضاعی، ثبػاڕی ثبف ثۆ فغۆكتُی کەنىپەنی واڵتە کلتىکب

الوە ؿەعَجی واڵتە ػنهێؼەکبَی ثەو 19یەکبٌ و هتض نە ؿەصەی  ثیبَی
ثەعەو سۆی ڕاکێلب، ثە تبیجەتی پبف كەڕی یەکەيی جیهبَی کەوتە 

 یەکبَەوە. یە جیهبَی َێى ثبػَەی يبيەڵە ؿیبؿی
 يیٍ گەنی گەوعە گەنی کىعص پبف فبعؽ، عەعەة و تىعک، چىاعە

نە ڕۆژهەاڵتی َێىەڕاؿتە. نە کۆتبیی ؿەصەی َۆػصە و صەؿتپێکی 
ؿەصەی ثیـتەيضا وێڕای گۆڕاٌ نە جۆغغافیبیی ؿیبؿیی جیهبٌ و 
َبوچەصا، هەعوەهب ؿەعهەڵضاَی صەیبٌ صەوڵەتی َىێ نەؿەع َەسلەی 

وچبٌ و سىێُبوی  جیهبٌ، گەنی کىعص ؿەعەڕای سەثبتێکی ثێ
َەتەوەیی سۆی واتە صايەػعاَضَی صەوڵەتی َەیتىاَی ثە يبفی 

 ؿەعثەسۆی کىعصؿتبٌ ثگب. 
  َەثىوَی یەکێتیی َەتەوەیی نە کىعصؿتبٌ، پێکُەهبتُی فضعاؿیۆَێکی ثە

یەکی هێؼ نە يیغَلیُە ؿەعثەسۆ و َیىە ؿەعثەسۆکبٌ نە ژێغ ڕێجەعی
ثەتىاَب و کبعػاَضا ثۆ هبوئبهەَگی و ثەڕێىەثغصَی ثؼووتُەوەی 

َەگغتُی ڕػگبعیشىاػاَەی کىعص نە تەواوی کىعصؿتبٌ، كکڵ
يبَەوە نە ثەعژوەَضیی  َبؿیۆَبنیؼيێکی ثە هێؼی فیئۆصاڵی، لەتیؾ

عەكیغەییضا، كەڕی َیىسۆیی، کىكتٍ و  –تەؿکی تبکەکەؿی 
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سبٌ و ؿەیضای سبَی،  تباڵَکغصَی یەکتغی، و ثە لەوڵی يیغكەعەف
هەعوەهب نەثبع  8١ەؿتىوعی"،ئ"يههىڕی و الؿبعی و صەيبعگغژی و يم

َەثىوَی ثبعوصۆسی جیهبَی و َبوچەیی، ثىوَە هۆی ؿەعَەکەوتُی 
ثؼووتُەوەی ڕػگبعیشىاػاَەی گەنی کىعص. ثە لەونی يبيۆؿتب هەژاع 
نە پێلەکیی كەعفُبيەصا، نەوە صەچێ لـەکەی يبيۆؿتبکەی ؿىڵتبٌ 

نە  –يغاص صووع نە ڕاؿتی َەثىوثێ کە صەڵێ: "کىعص ئەوەتەی هەیە 
 81یەکتغیبٌ َەگغتىە!". –وتەی كبصە و ئیًبَضا َەثێ 

  نە کۆتبیی ؿەصەی َۆػصە و ؿەعەتبی ؿەصەی ثیـتەيی ػاییُیضا
َفىوػی ڕوو نە گەكەی ؿیـتًی ؿەعيبیەصاعی و هەڵىەكبَەوەی 

عەكیغەیی نە کىعصؿتبٌ، کۆتبیی هبتٍ ثە  -ؿبالعؿیـتًی ثبوک
کبَی کىعص(،  غَلیُەدکىويەتە ؿەعثەسۆ و َیىەؿەعثەسۆیەکبٌ )يی

کغصَی صەؿەاڵت، جیبواػیضاَبٌ نە ثىاعەکبَی  هەعوەهب ثە َبوەَضی
ژیبَی ؿیبؿی، کۆيەاڵیەتی، ئبثىوعی و فەعهەَگیضا، ثىوٌ ثە هۆی 

ّ ثەرزثًّْەّەی ئبضتی  ؿەعهەڵضاَی چەوؿبَضَەوەی َەتەوایەتی
 ثەعەَگبعی و ثؼووتُەوەی ڕػگبعیشىاػاَەی "َەتەوەیی" نە کىعصؿتبٌ. 

 
 
 
 
 

                                                             
يیغكەعەف سبَی  کىعصؿتبٌ،يیغاَی  كەعەفُبيە، يێژووی يبڵەهبهۆضتب ُەژار، پێػەکی ّەرگێڕ ثۆ   80

 ی هەتبویی1393، چبپی هەكتەو. پەسلبَگبی پبییؼ، تبعاٌ 38ثضنیـی الپەڕەی 
 39ؿەعچبوەی پێلىو، الپەڕەی  8٩



 سەرچاوەکان   
 

 بە فارسی
 

  یغواَض آثغاهبيیبٌ، ایغاٌ صع ثیٍ صو اَمالة، تغجًە ادًض گم يذًضی و يذًض اثغاهیى
 1389، ؿبستبع لىيی ایغاٌ، َلغ َی، چبپ كبَؼصهى،  تهغاٌ 1فتبدی، جضول كًبعە 

  ؿیبؿی ایغاٌ، يتغجى ؿهیال تغاثی فبعؿبٌ،  یغواَض آثغاهبيیبٌ، يمبالتی صع جبيعەكُبؿی
 1387كغکت َلغ و پژوهق كیغاػە کتبة،  چبپ اول ، تهغاٌ

  یرّاًس آثراُبهیبى، تبرید هسرى ایراى ، ترجوە هحوس اثراُین  فتبحی، ًػر ًی، چبپ
 ٩٥89چِبرم ، تِراى

  1345، اَتلبعات فغوغ، تهغاٌ 27ؿعیض َفیـی، تبعیز يعبهغ ایغاٌ، م 
 ترجوە فبرضی، هٌؿْر ٩999، هطکْ ٩7٧ّ  ٩7٩ّ ... تبرید کرزضتبى ؾؽ،  الزاریف ،

 ، کلي، آلوبى٩٥86ؾسقی ّ کبهراى اهیي آّە، اًتػبرات فرّغ، 
  الزاریف، هحْی ّ ... کرزضتبى هعبؾر، ترجوە کبهراى اهیي آّە، چبپ زّم، ًػر

 ٧١٩7رّغٌگری، آلوبى 
  از رّضی، کبهراى اهیي آّەالزاریف، کرزضتبى زر اثعبز ژئْپلیتیک، ترجوە 
  ٩9٩7- ٩9١١الزاریف، اتحبز جوبُیر غْرّی ضْضیبلیطتی ّ کرزضتبى )ضبلِبی 

 هیالزی(، ترجوە از ک. اهیي آّە
  ،ا.آ گغاَتىؿکی و ... تبعیز ایغاٌ اػ ػيبٌ ثبؿتبٌ تب ايغوػ، تغجًە کیشـغو کلبوعػی

 1977صاَلگبە صونتی يـکى 
 ؿهىج، و. ؽ. ایىاَف، تبعیز َىیٍ ایغٌا ، ، تغجًە هىكُگ تیؼاثی، ح. لبئى پُبە، تهغٌا

1356 
  صیىیض يک صاول، تبعیز يعبهغ کغص، تغجًە اثغاهیى یىَـی، اَمالة، َبؿیىَبنیـى و

 1383جُگ، چبپ صوو، پبَیظ تهغاٌ
  .تلبعات پبَیظ جبَبتبٌ عَضل، ثب ایٍ عؿىایی چە ثشلبیلی، تغجًە اثغاهیى یىَـی،  َا

 1379تهغاٌ،
 13م َهغو، َگبهی ثە تبعیز جهبٌ،  جهض صوو، تغجًە يذًىص تفضهی، چبپ جىاهغ نع ،

 1389اَتلبعات ايیغکجیغ، تهغاٌ 
  ،عويبٌ گیغكًٍ، کبیهغ یبَگ و ... ایغاٌ ثبؿتبٌ، تغجًە  و تضویٍ صکتغ یعمىة آژَض

  1389اَتلبعات يىنی، چبپ اول 
 تغجًە کبظى وصیعی،  َل  ،  1339غ چهغ، تجغیؼ ژاک صو يغگبٌ، ػيیٍ كُبؿی ایغٌا
  هحوس اهیي زکی ثیگ، زثسە تبرید کرز ّ کرزضتبى، جلس اّل، ترجوە یساللە رّغي

 ٩٥8٩ارزالى، ًػر تْش، تِراى
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 ای( چبپ اول،  اَتلبعات  عهی گالویژ، يُبؿجبت اعضی صع کغصؿتبٌ)فغوپبكی َظبو علیغ
 1361عوػثە ، تهغاٌ

 تْاثع یب تبرید هرزّخ، جلس  غید هحوس هرزّخ کرزضتبًی، تبرید کرز ّ کرزضتبى ّ
 ٩٥١٩اّل، عسە ًفْش کرزضتبى، چبپ زّم، 

  ،ایغج اؿکُضعی، صع تبعیکی هؼاعەهب، ثە کىكق عهی صهجبكی، چبپ اول َلغ لطغە
  1377تهغاٌ 

  غاليغضب طجبطجبیی، يُلآت فغهبص يیغػا يعتًضانضونە، كغکت چبپ و اَتلبعات عهًی
  1369تهغاٌ 

 ،٩٥٩٧کتبة کرزضتبى، هطجعە اهیس،، تجریس  علی اؾغر غوین ُوساًی 
  یْضف ثیگ ثبثبپْر ّ هطعْز غالهیە،  فتٌە غید عجیساللە کرز، گسارظ ّقبیع حولە اکراز

ثە ؾفحبت آشرثبیجبى زر زّرە قبجبر، کتبثربًە، هْزە ّ هرکس اضٌبز هجلص غْرای 
راى   ٩٥9١اضالهی، ِت

  ،تهغا2535ٌاؿُبص ثغگؼیضە صوعە لبجبع، ؿُض چهبعو، اَتلبعات ثبثک  اثراُین ؾفبئی ، 
  ،1373ؿیض يذًض هًضی، تبعیج يهبثبص، اَتلبعات عهغو يهبثبص 
  عجساللە عطبیی، افراضیبة جوبلی، کبهراى حوبًی، ّاکبّی زهیٌەُب ّ علل غْرظ اّراهبى

 6پیبپی -غوبرٍ زّم-، ضبل ضْم٥زّرٍ  ،١ُبی هحلی ایراى، هقبلَ  زر عؿر ًبؾری، تبرید
ػگبە پیبم ًْر، ثِبر ّ تبثطتبى   ، ٩٥9١، پبییس 9١، زًا

  کرزضتبى زر اضٌبز هحرهبًە ثریتبًیب، ترجوە ثِساز ذْغحبلی،  ٩88١جوبل هیرزا عسیس، قیبم
 ٩٥79لن، ُوساى ًْر ع

 ُبی کرزضتبى زر آغبز  عجبش زارعی هِرّرز، ثررضی تبثیرات ضیبضی ّ اجتوبعی طریقت
قرى ثیطتن، تحقیقبت تبرید اجتوبعی، پژُّػگبە علْم اًطبًی ّ هطبلعبت فرٌُگی، ضبل 

 ٩٥9١پٌجن، غوبرە اّل، ثِبر ّ تبثطتبى 
 ز آى زر ضرغوبری، آهبر، هعؿْهە ذجبز، تبریرچەی تقطیوبت کػْری زر ایراى ّ کبرثر

 ٩٥9١آشر ّ زی  ٧٩غوبرەی 
  ٩٥٧١شیقعسە  ٩١قبًْى تػکیل ایبالت ّ ّالیبت ّ زضتْرالعول حکبم، هؿْة ، 

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/90101 
  ،تیر  ٩7ُبی آى زر ُْراهبى، جبم جن،  جِبًی اّل، تجعبت ّ پیبهس  جٌگيظهغ اصواعی

٩٥9٥ 
 
 

 بە کىردی
  وەعگێغاَی يبيۆؿتب  يیغاَی کىعصؿتبٌ، سبَی ثضنیـی، كەعەفُبيە، يێژووی يبڵەيیغكەعەف

 ی هەتبویی1393هەژاع، چبپی هەكتەو. پەسلبَگبی پبییؼ، تبعاٌ 

http://localhistories.journals.pnu.ac.ir/issue_261_349_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+3%D8%8C+%D8%B3%D8%A7%D9%84+%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+6+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+%D9%88+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+94%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1394.html
http://localhistories.journals.pnu.ac.ir/issue_261_349_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+3%D8%8C+%D8%B3%D8%A7%D9%84+%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+6+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+%D9%88+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+94%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1394.html
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