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 َيران و ئَيراقكورد و ثَيوةندييةكاني ئ
 ويلداني يعفةرئةسغةر جة: نووسيين 

        بةختياري شةمةيي:  انيوةرطَيِر
 

 ويستثَيشةكييةكي ثَي

َيِردراوى بريتيية لة ضةند بةشَيكي وةرط,  وةدا دةخيوَينيتةوسراوةى كة لة الثةِرةكاني داهاتوونو ئةم   
 لعاتاطدفرت م) لةاليةن دا 1811لة ساَلي  كة( ات مرزي ايران و عراقالفبررسي تأرخيي اخت)كي وثةرتو

دةردةكةوَيت  داكةكةوناوى ثةرتولةسةر وهةر وةكو .ةوة بآلوكراوةتةوةي (سياسي و بني املللي
سراوة لة ناكؤكي و شةِرة وئةو نو, (ئَيراقكاني ئَيران و ورييةسةر سنو ةيلَيكؤَلينةوةى مَيذوويي ناكؤكي)

 يأصغر جعفر)ة كة لة اليةن ئةم لَيكؤَلينةوة مَيذوويي .ةكاني هةردوو وآلت دةكؤَلَيتةوةيوريسنسةر
جطة لةم , ية الثةِرة 517وة ى بةسةر يةكةولة ثَينج بةش ثَيك هاتووة كة هةمو, سراوةويةوة نو(يولدان

ورد و كوردستان ثضِري باسي ك لة ضةند شوَينَيكي ديكةشدا بة ثضِر ,ضةند بةشةى كة وةرطَيِردراوة
 .تة نَيو ناوانةوةهاتؤ

لةمةِر اوة لَيكؤَلينةوةيةك رنةد لةم كورتة ثَيشةكييةدا هةوَلي ئةوة كة ئةوة بطوترآ لَيرة ثَيويستة
و  تي دةست نيشاني ناوةِرؤكةكةى كراوةزؤر بة كور بةَلكو تةنآ, وكي ناوبراوةوة ثَيشكةش بكرَيتثةرتو

كة ولة ِراستيدا ئةم ثةرتو .وكةكة ئاطادار كراوةثةرتوةت و مةبةسيت خوَينةر لة باببة ضةند ووشةيةك 
 ةوةييو ياسايي ذيؤثؤليتيكانةى كة لة بارى مَيذوويي يسراوة ثِر زانياريودادةنرَيت بة يةكآ لةو نو

ي يتوريانةى ئَيران و ئيمثراتؤرَيوسنية مَيذوويي و سةردةست نيشاني هةموو ئةو شةِر و ناكؤكي
ئةو  بة ثَيي .ةكانيان دةكؤَلَيتةوةهؤكار و ئةجنام دةكات و لةهؤ و ئَيراقشان ئَيران و عومساني و ثا

لة واتة  ,تهةَلدةهَينجَينَييان لَيام طرييئةجن ,وةاسراوةكةدا ِرةضاو كروةى كة لة مةبةسيت نويبةرذةوةندي
كة دَيتة سةر  هةر بؤية .سراوة و ئةجنام دراوةوة باآلكاني ميللةتي فارسةوة نويِرؤذنةى بةرذةوةنديكآلو

لةو شوَينانةدا )و ناِرةوايانة  نيستانةو زؤر شؤفَي ةكاتةوةى ِرووداوةكان ئاوةذوو ديِراست ,مةسةلةى كورد
ش باس تة ئةوةثَيويس .دةردةبِرَيت تَيطةيشنت و بريوِراكانى خؤي( دارة بةمةسةلةى كوردةوةكة ثَيوةندي

لةاليةن ئةو كةس  نة نةكرَيت كةسراواوو نو بِروا بةو بريوِرا سايى و سروشتييةكة شتَيكى زؤر ئا بكةين
 .كوردستاندانو داطريكةرانى  لةبةرةى دوذمنانى كورد كة وسرَيندةنو و سراونونةوة نوو كؤمةاَل كؤِرو

 هةر تةنها ,ستانى كورديو نيشتيمانكورد ى يو مةسةلةى نةتةوة كؤششى ئةوانة لةسةر كورد هةوَل و
بريوِراى بَيبنضينةوة و  و دةلةسة بةهؤى تؤمةت و درؤ ة مَيذووييةكانة كةياندنى ِراستيبةمةبةستى شَيو
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 ض  هةرضةند خؤشبةختانة ئةمِرؤ .بشَيوَيننةكان يِراستيو  ت تاوانةكانى خؤيان بشارنةوةدةيانةوَي
دارى وَلةتدةو  ثَيشظةِروو و هؤشيارةكانى ميللةتانى سةر دةستة خؤمان و ض كةسان و اليةنة دَلسؤز و

بِروا  بوختانانة رؤ و دةلةسة و تؤمةت و و تَيطةيشتنةدان كة بةو دكورد  لةو ئاسيت ئاطايي  دراوسَيي
 .نةكةن 

كةراني دوذمناني كورد و داطريثاطةندة ذةهراوييةكاني ِروئةطةر ضي ئةمة ئةوة ناطةيةنَيت كة درؤ و ث
تَيكدان و سةر و ةكان يواندني ِراستيكردنةوة و شَين نةخشي خؤي نةبينَيت لة ئاوةذووكوردستا

ورد و ِرَيبازى ك بةرامبةر بة دؤزي نةتةوةيي و نيشتمانييي جيهانيدا يِراي طشتلَيشَيواندني بريو
و  نةتةوةوةكان ثرت بؤ جيهاني دةرةوة ِروون بويئةمرٍِِؤ ِراستي .وردستانوازى كبزووتنةوةى ِرزطارخي

لَيرةدا . نةمان دةضَيت يسواتر بوون و تَيشكان وبةرةو ِرراوى ثِروثاطةندةى ذةهِرةوتي درؤ و بوختان 
 رخةمني وتا ئةندازةيةك لةم ِرووةوة كةمتة ةي كوردئةو طلةيية لة خؤيشمان بكةين كة ئَيم ثَيويستة
بة )از و دامودةزطاي ثِروثاطةندة و ميدياي كوردي ني ئامِروبؤ نةبوي زؤرتر دةطةِرَيتةوة يشهؤيةكة

هةلومةرج , تةبا و يةكطرتوو بوويناية مةى كورد لة نَيوان خؤماندائةطةر ئَيكة ( ندةرانتايبةتي لة هة
بةر بة دةمانتواني مة كة بةكوردي  ميديايلةبارة بؤ دامةزراندني دامودةزطايةكي لة ئةوروثاي ِرؤذئاوا 

ثِروثاطةندة لة ئاسيت ثَيويستيش  وو وةكون درؤ و دةلةسة و بوختانةكانى دوذمنامنان بطري شاآلوى
 .مانانةتةوةيي و نيشتمانييةك كردني كَيشةو بة ئينتةرناسيؤنالان ةممةسةلة ِرةواك بؤكردندا بني 

لةبةر  ,ي هةيةيةوة بايةخَيكي تايبةتيسراوة لة ِرووى زانياريوئةو نو ,وكةكةلَيرةدا دَيينةوة سةر ثةِرتو
كة لة نَيوان هةردوو  و بضوكانة دةكات ورةو جةنطة طة و ئاذاوة هةموو ئةو شةِرئةوةى بة ووردي باسي 

ي ئةو ييي طشتومَيذوجطة لةمة كورتةيةكي , دواييشةوة بة جةنطي هةشت ساَلةي ئةميانداوة والياندا ِرو
بةَلطةنامة لة  17سةرباري ئةمةش لة كؤتاييدا , الش تؤمار دةكاتوانةي هةردويثةميانة نَيو دةوَلةتي

 .دا سةرلة نوآ ضاثكراونةتةوة نيةكامَيذووي شَيوةى ثةمياننامة
لةبةري ئةو دا ِرابكَيشم كة وةرطَيِراني سةرنةر بةالى ئةو ِراستيةلَيرةدا دةمةوَيت سةرجني خوَي

ي دةبَيت بؤ هةموو ئةوانةى كة لة داهاتوودا يي تايبةتطرنطي و بايةخو  ويستةكة طةلَي ثَيوثةِرتو
 ووكة وةكووثةِرت ئةم. وسنو ئَيران دةنو ئَيراقنَيوان ةكاني و ثَيكدادان لَيكؤَلينةوة لةسةر ناكؤكي و شةِر

ي لة ناتةواوي و ئةطةرض. دةربارةى هةر دوو وآلتةكان يرا يةكَيكة لة لَيكؤَلينةوة مَيذوويية ثِر زانياريوت
وتنةوةى رزطارخيوازي بة تايبةتي لةسةر كورد و بزو و كةموكوِريي زؤريش بَيبةش نيية هةَلة

وى هيضيان لة ِرو (هةَلة و درؤ و دةلةسة و بوختانتنةئةو )ئةوة بزانني كة ت طومان دةبَيبَي. كوردستان
داِرَيذراو ثَيشرت بةرنامةيةكي و  يان بة ثَيي نةخشةبةَلكو هةموو ,نةشارةزايي و ناهؤشيارييةوة نني

 .ئةجنام دراون 
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شكرا بكةم كة وةرطَيِراني ئةم ان ئاوئةو ِراستية بؤ هةمو يةدا دةمةوآلة كؤتايي ئةم كورتة ثَيشةكي
بةَلكو , وسراوانة دةكاتئةو جؤرة نونةوةي وكة وةرطَيِر ثشتيواني لة بآلوبوسراوة بةو ماناية نيية ونو

و وةآلمدانةوة  ةست لة ئاشكراكردن و وةرطَيِرانيانة بة مةبةسيتزؤر بة ثَيضةوانةوة دروست مةب
ض لةاليةن  ,سراوَيك لةسةر كورد و كوردستانوهةر نوكي ضاك و ثَيويستة كة كارَي .بةدرؤخستنةوةيان

 درَيتة سةر زماني كوردي و بة ثَييسرابَيت وةربطَيِروبَيطانةوة بة زماني بَيطانة نوخؤمان و ض لة اليةن 
لةم   ئةم ضةند الثةِرةيةش هةر. هةَلةكانيشيان بدرَيتةوة دةلةسة و  درؤ وثَيويستيش وةآلمي 

 .وة ادروةرطَيِرروانطةيةوة 
 

 بةختياري شةمةيي  
 1818-11-27, ئةمستةردام 

 

 كورد مةسةلةي
 .سةلةى كوردةوة هةبوومةي بة يوةندلةو سةردةمةدا ثَي ئَيراقَيران و ةكاني ئييةكَيكي ديكة لة ناكؤكي

ةكاني هةردوو يي ئَيران و عومساني نةخشَيكي طرنطي لة ناكؤكييوةندبة درَيذايي مَيذووي ثَي ثرسة ئةم 
 .دا بينيوة وآلت

ثاش  .ودا سةبارةت بة ضارةسةركردني ئةم كَيشةية هيض سةركةوتنَيك بة دةست نةهَينرا بوووردوولة ِراب
ي بةرةو ئَيراقةكاني ئَيران و يئةم طريوطرفتة هةروا بةردةوام بوو و ثَيوةندييش ئَيراقسةربةخؤيي 

َيت يةكاني ئةم دوو وآلتةدا دةبينناكؤكيؤش هةر ِرؤَلَيكي طرنط لة و لةو كاتةوة هةتا ئةمِر خراثي برد
دا و 1857ي هاوسَييانةى يئةو ِرؤَلة لة بةستين ثةمياننامةى دؤستايةتةست نيشاني دكة دةتوانرَيت 

م بؤ شةكاني صةدايةكَى لة بانطا. درَيذ كارانةي ئةم ضةند ساآلنةدا بكرَيتدةستهةروةها جةنطي 
ي ئَيران يتاوانباركردني كؤماري ئيسالم ,ثَيكردني جةنطو دةست 1857هةَلوةشاندنةوةى ثةمياننامةى 

 . ئَيراقكردن لة كوردةكاني يتيوانبوو بة ثش
, لةو كاتةوة تا ئَيستاو ئَيراندا  ئَيراقةكاني يَلينةوةى نةخشي كوردةكان لة ثةيوةنديلَيرةدا بةر لة لَيكؤ

دةربارةى مةسةلةى كورد و ِرؤَلي ثَيويستة بؤ باشرت تَيطةيشتين مةسةلةكة كورتة ِروونكردنةوةيةك 
 .بة تايبةتي دةوَلةتي ئينطلستان تؤمار بكةين ووآلتة كؤَلؤنياليستيةكان 

 :دةكان سياسةتي ئينطلستان سةبارةت بة كور - أ
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ة زماني فارسي كة ل, ئةوروثين و بة شَيوة زمانةكاني هندوئارييةكانكوردةكان لة نةذادي ثاكي 
لة ِرؤذهةآلتي توركيا و , و سوريا ئَيراقلة باكورى , لة ِرؤذئاواى ئَيرانكوردةكان  .جيابؤتةوة دةثةيظن

 .دةذين  يي سؤظَيتذمارةيةكي زؤريشيان لة لوبنان و يةكَيت
ى سةربةخؤيي دةكةن وةوة خةَلكي تَيكؤشةرن و ئارةزويفةرهةنطي و كوردةكان لة بارى دةرووني و طياني

بؤتة هؤي ئةوةى كة وآلتاني خواسيت سةربةخؤيي كوردةكان  .ونةتة ذَير دةسةآلتي بَيطانةوةضوو كةمرت 
لةم ِرووةوة سياسةتي  .خؤيان كةلًََكيان لَيوةربطرنجؤر بضنة بنكَلَيشةيانةوة و بؤ مةبةستةكاني جؤراو

 .دةوَلةتي ئينطلستان جَيطاي سةرجنلَيدانة 
اندني كوردستانَيكي ي يةكةم ماوةيةك لة بريي دامةزريدةوَلةتي ئينطلستان دواى جةنطي جيهان

ضونكة بةم شَيوةية دةيتواني دةسةآلتي خؤي لة , سةربةخؤدا بوو كة لة ذَير دةسةآلتي خؤيدا بَيت
ازَيكي طوشار جطة لةمةش كوردستاني سةربةخؤ ئامِر .بةرفراوان بكاتازدا كةفكةكاني يناوضة سرتاتيذي

 بةتايبةتيي .بوو يشئَيراقَلةتي دةوَلةتي ئَيران و دةو كةمال ئةتاتورك وخستنة سةر توركياي 
 .لة مرينشينةكاني ديكةش زؤرتر بوون شدا يثَيكيي ئةم وآلتةي دوايي لةطةأل ِرَيكولةبةرئةوةى كوردةكان

دا كة لة نَيوان (1821)كردني ئةم سياسةتةدا دةوَلةتي ئينطلستان لة بِريارنامةي سيظةرى  لة جَيبةجآ
رى وهَيناني دةوَلةتَيكي ئازادي كورد لة باشوبؤ ثَيك, بةسرتابووو دةوَلةتي عومسانيدا هاوثةميانةكان 

ويةك بيانوةند بِروبةآلم ثاشان دةوَلةتي بةريتانيا بة ض .ضةسثاندبوو انيكيةماددة, تي ئةنادؤَلداِرؤذهةاَل
توركيا جَيطاي ئةنادؤأل بؤ ناوضة كوردنشينةكاني لةبةر ئةوةى  -يةكةم : لةم برية ثةشيمان بووةوة 

ان لةسةر يناكؤكي ئَيراقرى وسةبارةت بة باكو ئَيراقتوركيا و ِرذَيمي ثاشايي  -دووةم  .يةخ ثَيدان بووبا
يي ثشتيوان ,ي لة نةوتدا هةبوويدا بةرذةوةندئَيراقخاك لة نَيواندا هةبوو و لةبةر ئةوةى بةريتانيا لة 

نةوت لةو ناوضانةى كة  ثشكيبةشةتوركياش بةرامبةر دةست كةوتين  .كردي ئَيراقشةكاني بانطا
بةريتانيا بةهؤي   - مسَيهة. و وازيهَيناةكاني خؤي كرد يثؤشي لة داخوازيضاو, ان لةسةر هةبوويناكؤكي
ي كارخانةى يثَيداني بةشَيك لة خاوةندارَيت لة بةرامبةردا ئَيراقرى وةوة لةطةأل فةرةنسا لة باكويناكؤكي
ئةو دةوَلةتةى لة ثَيكةوة لكاندني ِرازيبووني , فةِرةنسابة ( ئَيراقخانةى نةوتي كار)وي نةوت ثَيشو

 (1.)دا بة دةست هاني ئَيراقناوبراو لةتةك  يناوضة
, لَيالداني بةريتانيا لة ثَيشنيازي ناوبراو كة ئاشكرا بوونن هؤي ديكةش زؤر هةن لة بارةى خؤبَيطوما

بة دةست هَيناني ةداية لة ِرَيطةى ي دةوَلةتي ئينطلستان لةويدا كة بةرذةوةندي نيشانبةريتانيا وا
دةوَلةتي بةم شَيوةية , بةسةر عةرةبةكاندا دةسةآلت ثةيدا بكات ئَيراقئيمتيازةوة لة دةوَلةتي 

بة هؤي  بةآلم ثشتطوَيي خسنت  بؤية ,كوردستاني سةربةخؤ لةتةك ئةم جؤرة سياسةتانةدا نةدةطوجنا
 . ي كوردةكان هةَلنةطرتيدةسيت لة دؤستايةت,يان بووو ئَيراندا هة ئَيراقئةو كاربةدةستانةوة كة لة 

 كارة بؤ دةوَلةتي ئينطلستاني دووئةم  .ةى بارودؤخي ئةوانةوة ثةيدا كردبوورازانياري تةواوي لة ب
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ك بوو بؤ طوشار خستنة سةر تاران ئةوةبوو كة مةسةلةى كورد كة وةكو ئامِرازَي  - يةكةم :كةَلكي هةبوو
 ِرَيطري دةسةآلت  ةدةبوو -دووةم  .اني ئةو ِرؤذطارةى ثَيك دةهَيناسةلةكمةبةشَيكي , و بةغداد

 (2.)و ئةَلمانيا  يي سؤظَيتيةكَيت وفراوانبووني دةوَلةتاني ديكةى وةكو
دةتوانن بؤ ئةو ثَينج وآلتةى كة ني خؤيانةوة وبوين نيشتةجَيكوردةكان لة بارى جوطرافيايي و شوَي

لة كاتي سةرهةَلداني ِرَيكةوتنَيك لةطةأل  .بنةو مامةَل زي سةوداتيايدا دةذين مةسةلةيةكي بةهَي
ةردةوام دةكةونة لة هةموو وآلتةكاني ديكةشدا بهاونةذادةكانيان  ,لةو وآلتانةدا يي كورد لة يةكآكةمايةت

 يةكاندا نيشتةجآلةطةأل سةرجندانَيكي ئةوةى كة كوردةكان لة ناوضة سةرسنوري .ةوةذَير كاريطةرَيتيي
رةكاني ئةو ونايةى ثَيداون كة لة كاتي ثَيويستدا لةسةر سنواتَيدةطةين كة ئةم هؤكارة ئةو تو, ونبو
ي يلة نَيوان ئةم وآلتانة بة تايبةتئةم مةسةلةية بة طوَيرةى خؤي  .ضؤ بكةنتة دراوسَييانةدا هاتوواَل

جؤردا دةوَلةتاني هةردوو شةى جؤراولة زؤر كَي. ناو ناوانةوة ناوةتةدوذمنايةتييةكي هيََ, و ئَيراندا ئَيراق
 .يةكدي تاوانبار دةكةن ( ةكانيئاذاوةضي)و تةنانةت كؤمةك كردني ( تَيكدةرةكان)تةكة بة ثةناداني واَل

 
   ئَيراقةكاني ئَيران و يكورد و ثَيوةندي - ب
 

بووة هؤي , ودامةزرا بو ناو بةتواي ناوةندي ةكيسياسةتي ِرةزاخان كة لةسةر بنضينةي ثَيكهَيناني مريي
كردني بةم جؤرة كاتَيك ياساي دروست .كؤض بكةن ئَيراقئةوةى كة زؤر لة كوردةكان و لوِرةكان بةرةو 

ةكان يبؤ هةموو ئَيرانيكردني خزمةتي سةربازى ا و مةسةلةى بة زؤرناسنامةى ئَيرانَييت ثةسةند كر
نة هؤي وئةو ِرووداوانة بو .ن كردِرةويا ئَيراقبةرةو ر وسنوهةندَيك لة هؤزةكاني سةر, از كراثَيشني

 .كردن بكةوَيتة سةرزةنشت و شكات ئَيراقدةوَلةتي ئةوةى 
اجار د علي شا كة خؤي بؤ تاج و تةخيت قيةكآ لة براكاني حمم ,دا سارالدولةى قاجار1825لة ساَلي 

بؤ , َيزةكاني دةوَلةتكاني بةرامبةر هثاش تَيكش, بةرثا كرد بووكوردةكاندا ِراثةِرينَيكي لة نَيو , دانابوو
وروذاندبؤوة و تا نَيزيك ثايتةخت دا كوردةكاني 1811يكةش لة ساَلي نابراو جارَيكي د. هةآلت ئَيراق

لةوآ كةوتة و هةآلتةوة  ئَيراقبةآلم ديسان بةرةو ِرووى تَيكشكان بؤوة و بؤ , بةرةو ثَيشةوة ضوو بوو
 داو ئَيران ئَيراقان ة هؤي ِرَيكةوتنَيكةوة كة لة نَيوب ناوبراو .يى دةسةآلتي ئينطليزةكانةوةاودَيرذَير ض

لةطةأل بةجآ بةآلم ئةو ِرَيكةوتنة دةست. ةوة دةست طري كرائَيراقلةاليةن ثؤليسي  ,ئةجنام درابوو
 .ةوة هةَلوةشَينرايةوةئَيراقتي خاني مسكؤدا لةاليةن دةوَلةِراثةِرينةكةي مسايل

كة دةطوجنآ لةاليةن هةندآ لة خانيش لةم ِرووةوة داخ لة دأل بوو لمساي" سيويةتي وبهار نو الشعراملك 
ي لة دَلدا يئةمة طياني توِرة بوون و سةركةش .ت خرابَيتة ناو كاروبارةكانيةوةدةسدراوسَيكانةوة 

هريقةوة توانيبووي ةي قةآلى ضيئةوةبوو ئةم ثياوة بةهؤي لَيهاتوويي خؤي و سةخت .هةذاندبوو



6 

 

 

ريش بنواِرين دةتوانني بَلَيني ِرةنطبآ هةندآ لة ودو .دةوَلةت بطةيةنَيتهَيزةكاني زيانَيكي بةرضاو بة 
لة بةرامبةر  ,ةكاني خؤيانية سياسييلة ثَيناوى بةرذةوةندي نبة دنةداني بَيطانة يافةرماندةكان 

 (3". )سستيان ثيشان دابَيت  بردني مسكؤدا نةرمي ولةناو
 

- :ثةراوَيزةكان 
1- Robert .F. Zeidner, "Kurdstan Nationalism and The New Iraq Government", 

Middle Eastern Affairs. (Jan,1959),P.2u . 
( بة فارسي).244ل , ( أقبال: تهران ), وةرطَيِر مادي جزايرى , مَيذووي ِرؤذهةآلتي ناظني , رج لنضافسكي وج -2

. 
, ( 1375, كي طريفاني وتوثةِر: تهران )طي يةكةم بةر, ةكاني ئَيران يمَيذووي ثارتة سياسي, را بهار ملك الشع -3

 ( .بة فارسي) 266ل 

 

هةروةها  .داية(122-121-121)ة الثةِرةكاني ل, 1بةندي , دةروازةى يةكةم, ئةم باسة لة بةشي دووةم: تَيبيين *
 .(وةرطَيِر.)16,15,11ريتني لة ثةراوَيزةكاني كةكةدا بودان كة لة ثةِرتو( 123)ثةراوَيزةكانيشي لة الثةِرة 

 

 ئَيراقةكاني ئَيران و يكورد و ثَيوةندي دؤزي
ثاش  ,ثَيكردبوو ةكان كة لة سةردةمي عبدالكريم قامسدا دةسيتييئَيراقشةِرى نَيوان كورد و هَيزة 

-11لة هَينان بة شةِرةكة دالسالم عارف بة مةبةسيت كؤتايي عب .لةناوضووني ئةويش هةر بةردةوام بوو
دان بة  كةوتننامةيةكي ئاطربةسيت لةطةأل بارزانيدا واذؤ كرد و بةَلَينيدا كة بة فةِرميدا ِرَي2-1864

و بة شَيوةيةكي يةكسان لة كاروبارى لةشكر و وآلتدا بةشدار بن و ئةو زيانانةى كة ي كورددا بنَيت يئازاد
ثَيداني ئةم  دةيبةآلم سوثا ئاما. بذمَيرَيتةوة بؤيان ,دا لة كورد كةوتبوونةلة ئةجنامي شةِرةك

 .ةجنام شةِرةكة هةر درَيذةى كَيشاسةر يازانةى نةبوو ومتييئ
هَيزة ئامساني و  يدرَيذيستدة, دا كة شةِر لةطةأل كورددا توند و تيذ بوو بوو 1867لة ساَلي 

لةو  لة يةكَيك ةردةوام و زؤرتر دةبوو وبؤ سةر سنورةكاني ئَيران ِرؤذانة ب ئَيراقزةمينيةكاني 
ئةم ِرووداوانة بوونة هؤي , كة كاربةدةسيت ثلة بةرز بوون كوذرانانةدا دوو كةسي ئَيراني يَيذيدردةست

 .ناِرةزايي دةوَلةتي ئَيران 
دا يي بنضينةيو لة ياسالة دوو مادةدا ِراطةياند  يئَيراقلةم هةلومةرجةدا بارزاني ئؤتؤنؤميي كوردستاني 

ؤنة كة ثَيك هاتووة يوآلتَيكي فيدراس ئَيراق"رة نوسرابوو بآلوكرايةوة بةم جؤ ئَيراقكة بؤ كوردستاني 
ئةندام ثَيك  43هةروةها بارزاني ثةرلةمانَيك و ئةجنومةنَيكي شؤِرشطَيِرانةى باآلى لة " عةرب و كوردلة 

 (1.)هَينا



5 

 

 

بة مةبةسيت ضارةسةركردني , هةَلبذَيردرا ئَيراقبة سةرؤك وةزيراني  دواى ئةوةى كة عبدالرمحن بزاز 
دا هَيرشَيكي 1866لة بةهارى ساَلي  -يةكةم : لة دوو ِرَيطاوة دةسيت كرد بة هةنطاونان مةسةلةى كورد 

وةندي لةتةك َيطؤ و دامةزراندي ثكةوتة طفتو -دووةم , بةربآلوى بؤ سةركوتكردني كورد دةست ثَيكرد
 .دةوَلةتي ئَيراندا 

ةكاني يِرووداوة سةرسنوري, لة درَيذة كَيشاندا بوو ي دا بة توندوتيذئَيراقلة كاتَيكدا شةِر لة كوردستاني 
دةست  ئَيراقهاوَيذةكاني ضةندين جار فِرؤكة بؤمب. نِروو لة فراوانبوون بوو ئَيراقنَيوان ئَيران و 

 (2.)رى ئَيرانيان بؤمباران كرد وطةلَي طوندي سةر سنو, رةكاني ئَيران وان كردة سةر سنويذيدرَي
- :ِرايطةياند كة دةيةوَيت  ,و ئَيران ئَيراقي نَيوان يوةندَيشطريي لة خراثبووني ثَيعبدالرمحن بزاز بؤ ث

 ,كة لة تةك شادا ثةيوةندي دؤستانةى هةبوولة مةليك فةيسةأل ثاشاي عةرةبستاني سعودي  -1
 .ئَيرانةوة و  ق َيراتة نَيوان ئوازي بكات تا بكةوَيداخ

لة كاتي بة ئاماجني ثشتطريي كردن  ئَيراقكان لة ي وآلتة عةرةبيةيى ِراميارى يةكَيتيثارَيزطار -2
 .بةدةست بهَينَيت  داوةك لةطةأل ئَيران ,نةوبؤ منو ,بةرةنطار بوونةوةدا

بطةنة ان لةسةرة لةطةأل ئَيراندا يكة ناكؤكيدةربارةى ئةو مةسةالنةى لة طفتوطؤ كردندا  -3
 .انة وئةجنامَيكي سةركةوتو

 :يشتنة ئةم بِريارانةى الى خوارةوة لة دوا ئةجنامدا هةردوو وآلتةكة طة
 .ريةكاندا وكشانةوةى هَيزةكاني ئَيران لة ناوضة سةر سنو .1
 .و شةِرى ثِروثاطةندةيي كؤتايي ثَيهَينان بة تاوان خستنة ثاأل يةكدي  .2

ان يثَيكهَيناني ضةند كؤميتةيةكي هاوبةش بؤ وتووَيذ كردن لةمةِر ئةو مةسةالنةي كة ناكؤكي .3
 ( 3.)لةسةرة

هَيزةكاني كورديش  .ِرووبةِروي تَيكشكان بوونةوة ئَيراقيةكي ديكةوة هَيرشةكاني دةوَلةتي لةال
لة ئةجنامدا عبدالرمحن بزاز سياسةتَيكي  .دا بةدةست هَينائَيراقبةضاويان بةسةر سوثاى سةركةوتنَيكي 

سيين نةتةوايةتي و نا ة دةوَلةت ئامادةي بة ِرةمسيِرايطةياند كبةكارهَينا و نةرمي بةرامبةر بة كورد 
لة بةغداد دةسيت ثآ  ,وان نوَينةارني كورد و دةوَلةتدالة نَيطفتوطؤ  .يةكاني كوردةكاريزمان و تايبةت

ماددةيي بؤ كورد خستة ِروو كة بِريارى لَيخؤشبووني  12َيكي دا بزاز ثَيشنياز1866-6-28لة . كرد
نةهَيشتين تةنط و , ئؤتؤنؤمي ِرامياري ,  ي كورديمايف ِرؤشنبري و بؤ كوردة ياخيبووةكاني يطشت

سوثا و ي يبة بةرابةرى لة كابينة و  فةرماندةيةتكردني نوَينةراني كورد شداربة ,ضةَلةمةي بةِرَيوةبردن
دامةزراندي ئةفسةراني كورد لة ناوضة كورد نشينةكان و ثةرثَيداني ناوضةكاني , ثايةي ِرامياريثلةو
 (4.)رى دابوو وباكو
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ِرؤذَيك . ئةمة بوون عةرةبيستةكان دذي اوى ثةسةند كرد بةآلم سوثا و ثان ناوبر ثَيشنيازيبارزاني 
يراني ثَيشوو و سةرؤك وةز( اليةنطري ناسر)فةماندةى هَيزى ئامساني دواى ئةوة عارف عبدالرزاق 

 مةسةلةى كورد هةر بةلةطةأل هةموو ئةمانةشدا  .خستكودةتايةكي بَيسةروبةرى دذي بزاز ِرَيك
ئةجنامَيكي ضاكي هةبوو ئةويش  1866-6-28بةآلم ِرَيكةوتننامةى  ,نةكراوى مايةوةضارةسةر

بوو كة بةشَيكي زؤرى كوردستاني (( ئةجنومةني  شؤِرشي كوردستان))دانثياناني ئةو دوو ماددةيةي 
 .ي لة ذَير دةسةآلتدا بووئَيراق

ئةم كَيشةية لة كاتي سةرؤك  .وى لة كزي كردهةر ضؤن بوو ِراثةِريين كوردةكان بة شَيوةيةكي كاتي ِرو
ي بة يوةندَيتا ئةو شوَينةى كة ث, ردةوام بووكؤمارَييت عبدالرمحن عارفيشدا هةر بة هةمان شَيوة بة

مسؤطةركردني ئاسايش لة كوردستاندا زةمينةى ثَيكداداني , هةبووةوة ئَيراقةكاني نَيوان ئَيران و يناكؤكي
 .تةسكرت كردةوة بةردا 1866-61ي هةردوو وآلتي لة ساَلةكان

 
- :ثةراوَيزةكان 

1- Fisher , OP , Cit , P.628 . 

 ( .1347, آذر  31), اصالحات  -2
 :بِروانة , بؤ ئاطادار بوون لة ِرَيكةوتننامةى ناوبراو  -3

C.J.Edmons , The Kurdish War in Iraq : The Contitutinal Background , 

World Today , XXIV. (December 1968) PP527-18. 

    4- Chubin op.Cit ., P.176-77 . 
 :تَيبيين 
  داية(313-312)لة الثةِرةكاني ,  6بةندي , ةم دةروازةى سَيي, ئةم باسة لة بةشي سَييةم. 

كةكةدا بريتني لة ثةراوَيزةكاني ودان كة لة ثةِرتو(322)ثةراوَيزةكانيش لة الثةِرة هةروةها 
 ( .وةرطَيِر) .21,21,18,11ذمارة 

  3بةندي , دةروازةى ضوارةم , لة بةشي سآيةم , داية  5,6,7ئةو باسةى كة لة الثةِرةكاني  ,
هةروةها ثةراوَيزةكانيش , داية  412,411,411,418,411لة الثةِرةكاني 

 ( وةرطَيِر) 31,28,21,25,26,27,24,23,22
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 كوردةكان

 
بةهؤي ئةو , دةسةآلتي طرتة دةست  ئَيراقدا لة 1861دوابةدواي ئةوةى كة ثارتي بةعسي لة ساَلي 

 .دذيان  دةست ثَيكرددذوارى سةخت و شةِرَيكي  ,ة دَيرينةي لةتةك كوردةكاندا هةيبوويدوذمنايةتي
ةساتةدا جؤرَيك لةو كار, ي كوردةكاني ئةجنام دابوو يدا ِرةشبكوذ1863ثارتي بةعس جارَيكيش لة ساَلي 

وروذاندبوو ي دذ بة خؤي ي خةَلكي جيهانيِراى طشتكة بريو واى نيشان دابووبةزةييةكي دوذمنايةتي و بَي
طؤلستان ني كوردةكاني لةو ساَلةدا تاوانبار كرد و دةوَلةتي مةيبكوذةم بارةيةوة يةكَييت سؤظيةت ِرةشل, 

 .طةياند ترسناك ِرا يكارةساتَيكةي كوردكاني بة يئةو ِرةشبكوذي
 
 دا  1868ان لة ساَلي شةِرى ئَيراق لةطةأل كوردةك-أ

  
شةِرى لة تةك  شدا جارَيكي ديكة1868ثارتي بةعس بة درَيذة ثَيداني هةمان سياسةت لة ساَلي 

 .تةكنةلؤذياي خؤي بةكار دةهَينا لةم شةِرةدا هةموو توانا و ئَيراقسوثاي  .كوردةكاندا دةست ثَيكردةوة
اطوَيزاني كوردةكان بة زؤر ِر, باران دةكرد ي بؤمبؤذَيك ناوضة كوردنشينةكانيةكان هةموو ِرئَيراقفِرؤكة 

لةم ِراطوَيزانة بة  .كراوآلت زؤر بة توندي دةست ثَيرى وبةرةو باشووييةكاني باكوورةوة اتلة ناوضة نةو
ذمارةيةكي  .و تاآلن كرا دةسيت بةسةردا طرياثةل و سةروةت و ساماني كوردةكان يةدا تةواوي كةلوتؤثزي

 .اطوَيزاندا طيانيان بةخشين لة كارةساتي ِرااَلزؤر لة ذنان و مند
انةي كوردستانةوة هةر ِرؤذةى كؤمةَلَيكي زؤر لة ذنان و يريوبة هؤي طةمارؤداني ئابولة اليةكي ديكةوة 

دني دلَيرانةى ئازايةتي و مةردايةتي و بةرطريكري بة هؤي ئَيراقبةآلم سوثاي , زارؤيان لة برسا دةمردن 
لةو  ئَيراقلة اليةكي ديكةشةوة دةوَلةتي , سةركوتيان بكاتةوة تواني بة يةكجارى كوردةكانةوة نةيان

كة هَيشتا  ئَيراقبؤ دةولًََةتي  1868ساَلي , ةوة ووبةِرووي هةندآ مةسةلةى ديكة بووسةردةمةدا ِر
ا لة سةرتاي ئةو ساَلةد. دةهاتة ذماردنبة ساَلَيكي طرنط , بنضينةى دةسةآلتي خؤي ثتةو نةكردبوو 

لة كوردستاندا ي تَيطةيشت كة شةِركردن ئَيراقدةوَلةتي , ى ِرووبارى ئةَلوةند هاتة ثَيشةوة يتاوتةنطة
 .بووني هَيزةكاني خؤي لة بةرامبةر ئَيراندا دةبَيتة هؤي الواز

( 1) ئَيراقلَيكراوى مثانياي ئَيران لة كودةتاي طوماننؤظةمبةرى هةمان ساَلدا ثِروثاطةندةي كؤلة مانطي 
جارَيكي ديكةش  ئَيراقدةوَلةتي  .كةنارى جةنط لَيك ضوونة ثَيشةوةوة و هةر دوو وآلت تا بآلو بؤ

وو ثَيويست خؤي بؤ ئامادة هةسيت بةوة كردةوة كة شةِرَيكي لة ناكاوي دةست ثَيكردووة بةبآ ئةوةى وةك
 .سةرجنام كةوتة طفتوطؤ لةطةأل كوردةكاندا  ,كربَيت
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  1851ارى كةوتننامةى ئازكَيِر - ب
 

لة  .دا دةسيت ثَيكرد1851طفتوطؤ لةسةر مةسةلةى ئؤتؤنؤميدان بة كوردةكان لة مانطي ئازارى ساَلي 
ضةند مةسةلةيةك لة بؤضوون و بريوِراكاندا لةسةر طفتوطؤى ئةو دوو اليةنةدا لَيك نةضوون و جياوازي 

لة ناوضة  ئَيراقى نةوتي %81 لة كة كردني داهاتي نةوت بووكَيشةى يةكةم ضؤنَيتيي دابةش. هةبوو
بةغداد ئةو , داهاتي ئةو نةوتةي دةكرد  بارزاني داخوازيي يةك لة سَيي. ييةكاندا هةَلدةهَينجرَيتكورد

 (2.)بكات بة كوردةكاني بداتثَيويست كة بةآلم ئامادةبوو هَيندةى  ,داخوازيةي ثةسةند نةكرد
ة بةهؤي كلةسةر ئةوة دادةطرت  بارزاني ثَيي, وكةوة هةبووي بة خاكي كةركويوةندكَيشةى دووةم ثَي

 لةبةر ئةوةى كة ثَيي, دابنرَيـت  ئَيراقذمارةى دانيشتوانةوة ئةم شارة دةبَيت بة بةشَيك لة كوردستاني 
بة شارى  كيولة كاتَيكدا كة بةغداد كةركو .ثَيك دَيتي دانيشتواني ئةو شارة لة كورد يوابوو زؤرَيت

ي يكة مةَلبةندي سةرةك –نيوةي دانيشواني ئةو شارة بانطةشةى بةغداد  بةثَيي. ضةند ميللةتَيك دةزاني
 دا عةرةبن و نيوةكةي تريشي بة يةكساني لة نَيوان كورد و توركمانةكان –ة ئَيراقى نةوتي يثيشةساز

سةرةجنام بةغداد  .كةمةنةتةوةييةكي تا ئةندازةيك زؤرى تورك لةو شارةدا دةذين. ثَيك دَيت
ي ناوةنديدا يي مرييلة ذَير ضاودَير ى شارةكةى(كورد –عةرةب )لة  يهاوبةش ةبةرَيتييةكيبةِرَيو

 ( 3.)ثَيشنياز كرد
ى لة داهاتي %12 لة و كردةوةى بةغداد ناِرازي بوون كة تةنآ ي لة كارئَيراقمليؤن كوردي  2لة ِراستيدا 

سةرضاوةى بةدةست هَيناني داهاتي  لة كاتَيكدا طةورةترينهةموو وآلتي بؤ كوردستان تةرخان كردبوو 
 (4.)كة ونةوتةكاني كةركو برية ئَيراقدةوَلةتي 

نشينةكان كارطة بةر ناوضة كورد 3تةنآ  ,كارطة كة لة وآلتدا دامةزرَينرا بوون 121بةم شَيوةية لة 
 (7.)كةوت

كرد كة  ؤيان واذ( 1851ى ئازاري 11)و ِرَيكةوتننامةى يشتنة ئةجنام هةر ضؤن بوو هةردووال طة
هؤي ئةم ِرَيكةوتننامةيةوة زماني كوردي بة. ردار بؤ كوردةكانوةكي سنويلة ئؤتؤنؤمي وبرييت بو

 فةِرميوةكو زمانَيكي دانيشتوانينان كوردة ي يشانبةشاني زماني عةرةبي لةو ناوضانةي كة زؤرايةت
دةوَلةتي ي يان و نوَينةرايةتان لة فةرمانطةكودانيشتو بةشداربووني كوردةكان ثَيبةثَيي .دةهاتة ذماردن
كورسي وةزارةت و  7. ي شؤِرشدا مسؤطةر كرابوو يسوثايي و ئةجنومةني ِرَيبةرايةتو كاروبارى 

 ( 6.)نوَينةرَيكي جَيطري سةرؤك كؤمار بؤ كوردةكان لةبةر ضاو طريا بوو 
ة نَيو وةزيري كورد ضووِرَيكخرايةوة و  ئَيراقنامةى ناوبراودا دةوَلةتي لة جَيبةجى كردني ِرَيكةوتن 

دا ئَيراقلة كابينةى ثَيشووي , بوون ر هةمووي ئةندامي ثارتي دميؤكراتوةزيرة نوَييةكان هة .وةزارةتةوة
بة ِرَيكةوتننامةي كاردانةوةى دةوَلةتي ئَيران سةبارةت .ان تَيدا كردبوو يدوو كةسي كورديش بةشداري
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بة  .و لةاليةكي ترةوة ثَيي دَلطران بوو ى لَيدةكرديثَيشوازلةاليةكةوة بة ئاشكرا  .ناوبراو جؤراوجؤر بوو
ي لة مةِر و كؤمةَلة هةمة جؤرةكان و كؤِر ةكاني ئَيران ثةيامي ثريؤزبايي دةستةيِرووكةش ضاثةمةني

ثارضةيي يةكي دادةنا لةسةر يةككان بآلودةكردةوة و وةكو تريش بة مةترسيسةركةوتين كوردة ئاريية
لة بارةى ئةو ( وآلتَيكي نيوة عةرةب)لةسةر ووتارى خؤيدا بة ناوى " نيندطاأ" امةى ِرؤذن. ئَيراقخاكي 

ة ئَيراقى يِرةوتي ناضار, لةطةَل كوردةكاندا  رَيكةوتن ييئةجنامي لؤذيك))سيويةتي ومةسةلةيةوة نو
 ( 5(( .)كردني لوبنانبةرةو ِرَيطاي ضارةسةر

 ,و هةر ئةم كارة ت دةزانييي سؤظَيةجنامي طوشارى يةكَيتنامةى ناوبراوى بة ئدةوَلةتي ئَيران ِرَيكةوتن
كردني  ثاش واذؤ. ببوة هؤي دَلطراني ئَيران, كةدانامةواتة نةخشي سؤظَييت لة بةستين ِرَيككةوتن

بةآلم لة مانطي ئازارى , بةست لة نَيوان هةردوو الدا ئةجنام دراساأل ئاطر 4كةوتننامةكة بؤ ماوةى ِرَي
كة ئَيران , 1857سةرى هةَلدايةوة كة هةتا ئازاري ساَلي  ئَيراقي شةِر لة كوردستاني دا جارَيكي د1854

 .لة جةزائري طةيشتنة ِرَيكةوتنةكةيان هةر بةردةوام بوو  ئَيراقو 
ى ئازارى 11نامةكةى لة جَيبةجآ كردني ِرَيكةوتن ئَيراقكوردةكان وايان بآلوكردةوة كة دةوَلةتي 

ساأل شةِر  8دواى " دا طوتي (يكونيوز) زاني لة ضاوثَيكةوتنَيكدا لةبار .وةيي كردوكةمتةرخةم دا1851
دا طةيشتينة سةركةوتنَيك كة لَيي ضاوةِروان دةكرا مافةكامنان لة ضوار ضَيوةي 1868ئَيمة لة ساَلي 

بِرياريان ئةوان  .ةيئَيمةدا ني كردني لةطةَلةآلم ِرذَيم نيشاني دا كة نيازى طفتوطؤب ,دا دابني بكاتئَيراق
كارَيكي  .دا كة باشرتين ِرَيطا بةرامبةرمان هةَلبذَيرن كة ئةويش سِرينةوةمان بوو لةسةر نةخشة

 " .ئةم ِرووداوة بووة هؤي هةَلطريسانةوةى شةِر  ,سروشيت بوو كة ئَيمة ئةوةمان ثةسةند نةكرد
دةكةين ى ِريفراندؤم يخوازئَيمة ضةند جارَيك لةسةر يةك ِرامان طةياند كة دا" بارزاني ديسان ووتي 

َيك (طشتثرس)هةروةها هةَلبذاردنَيكي ئازادانةمان دةوَيت ئةطةر ِريفراندؤم  .لةسةر مةسةلةى كوردستان
ئَيمة  ,دا ئةجنام بدرَيتينةتةوةييةكي نَيوو ياسايي و لةذَير جؤرة ضاودَيري بة شَيوةيةكي ِراستطؤيانة

بةآلم ِرذَيم لة ئةجنامداني ِريفراندؤم و هةَلبذاردني  .ينئةجنامةكةى هةر ضؤنَيك بَيت ثةسةندي دةكة
 (1" . )ئازادانة دةسَلةمَيتةوة 

دا هةَلبذاردنَيكي نا دادثةروةرانةى دةست ثَيكرد 1854ى ئازارى 11لة  ئَيراقهةر ضؤن بوو دةوَلةتي 
 52, كوردستان ي ينوَينةراني ئةجنومةني ياساداناني ناوضةى ئؤتؤنؤم لة كةس 11كة لة نَيويدا لة 

بة مةَلبةندي ( ئةربيل)شارى هةلَير , خؤيةوة هةَلبذَيردران  ئَيراقكةسيان لةاليةن سةرؤك كؤمارى 
ةوة بة (دين معروفتةها حمَي)كوردةكان بة ناوي  ي ناوضةى ئؤتؤنؤمي دانرا و يةكَيك لةيبةِرَيوةبةرَيت

 .جَيطري سةرؤك كؤمار هةَلبذَيردرا
ي بارزاني كة لة ِراستيدا لةو مةسةلةيةدا يبةسةركردايةت ئَيراقاني ثارتي دميوكراتي كوردست

ةوة خؤي يكة ئةجمارةيان لة بارى سةربازي ئَيراقدةوَلةتي  .ِراثةِرينَيكي بةرثا كرد ,تَينةخوَيندرابؤوة
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 دا شةِرى دذي كوردةكان(1854زاري ئا 27)دوو هةفتة دواي هةَلبذاردني ناوبراو لة  ,ئامادة كردبوو
 .ت ثَيكردةوة دةس

 
 دا 1854لة ساَلى  شةِر لةطةأل كوردةكان -ج
 
بة ئاماجني لةناو بردني , َيضةوانةى ساآلني ِرابردووةوة ئةجمارةيان بة ث ئَيراقدةوَلةتي  

لةو شةِرةدا كةَلكي لة تازةترين ضةك  ئَيراقسوثاى  .ى كوردةكان شةِري دةست ثَيكردةوةيجاريةك
بارودؤخي كوردةكان بة شَيوةيةكي دَلتةزَينانة ِروو لة خراث  ,ي شةِرةكةوةيبة هؤي بةردةوام, وةردةطرت

ت كة لة ي سؤظَيييةكَيت. نةوةوبوووي لةناو ضوون بووبة ئةندازةيةك بوو كة ِرووبةِر, بوون ضوو بوو
نزة كي ثاثشتيواني دةكات و ثةميانَي ئَيراقبةآلم ئَيستا لة  ,ي كوردي دةكرديودا ثشتيوانوساآلني ِرابرد

هيض ضارةيةكي  ,ةوةئَيراقتيذي سوثاي ي كة كةوتبووة ذَير فشاري توندوبارزان .ساَلةى لةتةكدا بةستووة
 .وشَيت طكردن درَيذ بكرَيت بية هةر دةستَيك بة نيازى كؤمةك ثَينةبوو جطة لةوةى ك

ةوة لة خوزستان اقئَيرةكاني يةكان و هةروةها دةست درَيذييريوة سنويدةوَلةتي ئَيران كة بة هؤي ناكؤكي
وني خؤي بة كؤمةك كردني وهةر بؤية ِرازيب . زوير بووبوو ئَيراقلة , ستان و كوردستاندا و بلوض

 .ِراطةياندكوردةكان بة ثارة و خواردن و ضةك و تةقةمةنييةوة 
نيان يةكان بَيوضان كوردستايئَيراقفِرؤكة  .تيذترين شَيوة بةردةوام بوواوةى ساَلَيك بة توندوشةِركة م

بةآلم كوردةكان بة  .لة كوردستاندا لة شةِردا بوون ئَيراقهةزار سةربازي سوثاي  121 .بؤمباران دةكرد
ت بكةن وناضاريان كرد ةسبةرب ئَيراقي زؤرى خؤيانةوة توانيان هَيرشةكاني سوثاي يئازايةتي و لَيهاتوو

 .بكات ثاشةكشَي كوردستاندا  لةكة 
 ,ة شةِركردن لة تةك كوردةكاندا هيض سةركةوتنَيكي بةدةست نةهَينابووكة سوثاكةى ل ئَيراقدةوَلةتي 

 بة ثَيي. بوو 1857ى ئازارى 6كة ئةجنامةكةي ِرَيكةوتننامةي  ,كةوتة طفتطؤ كردنةوة لةطةَل ئَيراندا
كةوتن كة ثشتيواني لة هيض جؤرة وبراو هةردووال لةسةر ئةوة ِرَيى ِرَيكةوتننامةى نا3ماددةى 

ةكاني دةوَلةتي يبةجآ يارمةتيلة ئةجنامدا دةست. ى هةبَيت(تَيكدةرانة)كة سيماي  نةكةنةك يضاالكي
نامةى ناوبراو بؤ كوردةكان تراذيديايةكي طةورة بوو ِريكةوتن. ِراوةستَينرا ئَيراقئَيران بؤ كوردةكاني 

كوردةكان و  ييبكوذدةستيكردةوة بة ِرةش ئَيراقهةر وةكو لة بةشةكاني ثيشوودا وومتان دةوَلةتي 
سياسةتي زةويي ))و لة درَيذةدانيدا بة ن ةكانةوة ِراطوَيزرايريوضةندين هةزار كةسيش لة ناوضة سنو

 .نشيين لةطةأل زةويدا تةخت كرد طوندي كورد 511زؤرتر لة (( اوانكراوث
" تي دا وو1857-4-21هيكل لة  نينلة ضاوثَيكةوتنَيكدا لةطةأل حس شاة ,نامةى جةزايراى ِريكةوتندو

–ئةو , " ئَيمة يارمةتي شؤِرشي كوردماندا و لةم دوا دواييةدا ئَيمة هَيزى كاريطةر بووين لة ثشتيةوة 
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ساآلنَيكي زؤر بوو ئةو " بؤ كوردةكان بةم شَيوةية ِروون كردةوة  ئَيرانيهؤي يارمةتيداني  -شاة
هَيرشي . يي ئَيمةيان دةكرددا دةسةآلتيان بة دةستةوة طرت بوو دوذمنايةتئَيراقِرذَيمانةى كة لة 

رةكاني ئَيمةوة وسنوسةر تَيكدةرانيان دةنارد بؤ  .يان دةكردينبة ئاشكرا دذايةتي توندوتيذيان دةهَينا و
ئايا مايف خؤمان نةبوو كة وةآلمي ئةو ... و هةندآ جاريش شةِر و ثَيكداداني ضةكدارانة ِرووى دةدا 

دذي مريي بةغداد و ئةم هةنطاوةى دا  ي شؤِرشي كوردمانييارمةت بةَلَي... هةَلوَيستانةي ئةوان بدةينةوة 
 ( 8" )ئَيمة وةآلمدانةوةيةك بوو بؤ ئةو دةست ثَيشكةرييانةي كة دذي ئَيران نواند بوويان 

 
 :ثةراوَيزةكان 

 
ئاشكرا بووني كودةتايةكي بةد ئةجنامي بآلو كردةوة و  دا ِراديؤ دةنطوباسي1868-2-12ِرؤذي  -1

دوا بة دواى ئةمة دةولًََةتي  .َيراني تاوانبار كرد كة دةسيت لة سازكردنيدا هةبووةدةوَلةتي ئ
 24كرد كة لة ماوةى  يكةخانةاَليؤزبي ئَيران و هةموو فةرمانبةراني ي لة باَليؤزداوا ئَيراق

ة ي لنسوَلخانةكاني ئَيرانهةموو كؤ ئَيراقهةرةوةها دةوَلةتي  .بةجى بهَيَلن ئَيراقكاذَيردا خاكي 
 24بةغداد و كةربةال و بةسرةدا داخست و هةموو فةرمانبةرةكانياني ئاطادار كرد كة لة ماوةي 

 .بضنة دةرةوة  ئَيراقكاذَيردا دةبَيت لة 
خستنةوةى دةست تَيدا بووني خؤي لةو كودةتا ناوبراوةدا بةرامبةر دةوَلةتي ئَيرانيش لةطةأل بةدرؤ

ي لة ئَيراندا داخست و دةستورى بة ئَيراقخانةكاني نسوَلانة هةَلوَيسيت وةرطرت و كؤئةو ِرووداو
كاذَيردا خاكي ئَيران  24دا كة لة ماوةى  خانةكانئةنداماني باَلوَيزخانة و كؤنسوَل و ئَيراقباَلوَيزى 

دوا بة دواى كودةتاى ناوبراو  .ةكاني هةردوو وآلت لةو كاتةدا نةثضِرانيوةنديبةآلم ثَي. َلنبة جآ بهَي
ي هةردوو يوةندَيثاشان ث, ي ئَيران دةست ثَي كرد لة دذي دةوَلةتبانطةشةيةكي زؤري  ئَيراق دةوَلةتي

كةوتنة دؤخي  ورةكان مؤأل كرد ووت بة توندي تَيك ضوو و هةردووال هَيزةكاني خؤيان لةسةر سنواَل
ةوة و كراي كردني ثاكستان و توركيا تَيك ضوونةكة هَيمنسةرةجنام بة ناوبذي. ئامادةباشييةوة

تةوة بة مةرجآ نَيَيبكش ئَيراقري وطةياند كة ئامادةية هَيزةكاني خؤي لةسةر سنودةوَلةتي ئَيران ِراي
 .داني هةمان كار نيشان بدات بةغداديش ِرازيبووني خؤي بؤ ئةجنام

ةوة هةتا ساَلي 1834لة ساَلي  .بة وآلتي كودةتا بة ناو بانطة ئَيراقبدةين كة  ةدةبَيت سةرنج لةو
جؤرةكاندا بة كودةتاي سةربازي لة ثلة جؤراو 11ساَلدا نزيكةى  38واتة لة ماوةى  1853

ةم ِرووداوانة سةرضاوةكانيان لة ملمالنَيي بةدةست هَيناني ئ. دا ِرووي داوةئَيراقزةبروزةنط لة 
ة ي بة هؤي هَيزة دذ بوكودةتاكان هةمو دةستثَيشكةرى و. دا هاتووةئَيراقتةوة لة سوثاي دةسةاَل

 .شيان سةركوت كراونةتةوة ييةكةكاني ناو سوثادا لة دايك بوون و هةر بة خؤ
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ة ثاَلي كودةتاوة بة بآ ئةوةى ندةبَيت ئةوة بزانني كة هَينانة ثَيشةوةى تاوان خست لة اليةكي ديكةوة
ا كة كارَيكي ئاسايية لةم جؤرة وآلتانةد,كة لة ِراستيدا نيازَيكي لةم بابةتة لة ئارادا هةبووبَيت 

 .مةبةسيت لةناو بردني دوذمنانةوة دروست دةكرَيت 
 

(Lorenzo Kent Kimball , The Changing Pattern of Political Power in 

Iraq 1985 to 1971 . (New York:Robert sheller sons, 1972).p.179 . 

 ( .1348, بهمن  27)يهان ةك -2
3- New Times (Moscow).No.21 , (May 1974) . 

4- News week , (22 July , 1974) . 

ِراثؤرتَيك دةربارةى بارودؤخي كوردةكان لة كوردستاني " ثاتريك بودوتن و ئةواني ديكة  -7
 ".دائَيراق

 بِروانة : بؤ ئاطادار بوون لة تَيكسيت ِرَيك كةوتن نامةى ناوبراو  -6

Khadduri, Socialist Iraq, A Study in Iraqi Politics Since 1968 . pp.231-

40. 
 ( .1348فرور دين  17)طان ةيندئا -5

8- News week , (22 July 1974) . 

ردينةوة تا ةروةلة ف, باس و بةَلطةنامةكان بآلو كراوةى دةنطو, ةوةى ئَيران وةزارةتي كاروبارى دةر
 ( بة فارسي. )83ل ,  1374, ر ةويرهةش
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 12بةَلطة نامةى ذمارة 
 (1857مارت  6)ةكةي جةزائري يبةياننامة مَيذوي

 
بة  ,كة لة جةزائري بةسرتا دالة ماوةى دانيشتنةكاني كؤنفرانسي سةراني وآلتاني ئةندامي ئؤثيك 

و بةِرَيز * هر يمئاريا يرزترين كةسي ثريؤز شاهةنشاثاية بة ,ى سةرؤك كؤمار بؤميدينيدةست ثَيشخةر
و  بة يةكدي كةوت دوو جار ضاويان ئَيراق ي شؤِرش لةيجَيطرى ئةجنومةني سةركردايةتصدام حسَين  

ئةو طفتوطؤيانة بة  .وطؤيان كردو ئَيران طفت ئَيراقةكاني نَيوان يوةنديَيدرَيذي لةسةر ثبة دوورو
ي ِراستطؤيانةى هةردووال ين ئةجنام دران كة ثِر لة ِراشكاوي و دَلسؤزئامادةبووني سةرؤك كؤمار بؤميدَي

و ضةسثاو سةبارةت بة هةموو ئةو  نةةبِراناني ضارةسةركردنَيكي طردبوون لة ثَيناوي بةدةست هَي
 .ناكؤكي و كَيشانةى نَيوان هةردوو وآلت 

ور و وكردنة سةر سننةدرَيذييى خاك و دةستثارضةةطةأل ِرةضاو كردني نةرييت ِرَيزلَينان لة يةكل
 :خؤييةكاندا هةردووال  طةيشتنة ئةم بِرياريانةنةكردن لة كاروبارة ناودةستَيكةَل

و  1813نيةى ساَلي نتَيي كؤنستةةكاني خؤيان لةسةر بنضينةى ثِرؤتؤكؤَلييرة زةمينوسنو -1
 .نيشان بكةن دةست 1814وردانةرى سالًََي نةوةكاني كؤمسيؤني سنووسي كؤبوونوِرةش

 .نيشان بكةن هَيَلي تالوط دةست يةكاني خؤيان بة ثَييرة ئاويوسنو -2

ةكانياندا هاوبةش رةوكَيشي سنوهَيَل يش و متمانةى بةرامبةرى لةبةم كارانة هةردوو وآلت ئاساي -3
رةكاني خؤياندا وهةردووال بةم شَيوةية دةبنة هاوثةميان كة لةسةر سنو .مسؤطةر دةكةن

و كردةوةيةك كة  تةواو و كاريطةر بضةسثَينن بة مةبةسيت ِرَيطرتن لة هةر جؤرة كار يكؤنرِتؤَلَيك
 .َيت سيمايةكي تَيكدةرانةى هةبَيت ئيرت لة هةر بوارَيكدا ب

بِريارةكاني سةرةوة هؤكارى لَيكدانةبِراون بؤ  ن كةوكةوتوو ال لةسةر ئةوة ِرَيهةر دو -4
نةوة لة هةر يةك وبوجنام ثةشيمانةيةكي بةَلطةنةويستة كة سةرِراستي .كردنَيكي تةواوضارةسةر

 .بوون لة طياني ِرَيكةوتين جةزائري بةريبَي لةو بِريارانةى سةرةوة واتة

يدين ي هةميشةييان بة سةرؤك كؤمار بؤميدينةوة دةمَينَيتةوة و سةرؤك كؤمار بؤميوةندَيال ث دوو هةر
 خاوةنشكؤ. ئةجنام دةدات كؤششي برايانة بةطةياندني بِريارة دراوةكان لة كاتي ثَيويستدا بؤ بةجَي

تانةى خؤيان ي ئاسايي دراوسَييةتي و دؤسيوةندَيَيز صدام حسَين بِرياريانداوة ثشاهانشاي ئَيران و بةِر
انياندا لة رَيطةى ةكان لة نَيودن و نةهَيشتين هةموو هؤكارة  نَيطةتيظبة تايبةتي لة ثَيناوى بةركةنار كر

دةربارةى ئةو مةسةالنةي كة هةردوو اليان تَييدا هاوبةشن و ثَيك   ِرابةردةوام ئاَلوطؤِر كردني بريو
 .ضةسثاو بكةن  ,ةكي يةكساندايهَيناني هاريكاري
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َيوةردانَيكي دةرةكي بة ضةكة دةبَيت لة هةموو جؤرة دةستمي ِراي دةطةيةنن كة ناووال بةفةِروهةرد
كة بؤ  ئَيراقي تَيكةآلو لة ئَيران و يى كؤميسيؤنَيكيدوور بَيت بة مةبةسيت دةست نيشان كردني شَيوةكار

 .ك دةهَينرَيت وتنَيكي هاوبةش ثَيكةككردني بِريارة دراوةكان بةِرَيجَيبةبةِرَيوةبردن و جَي
ة دا ل1857مارتي  17وةي جةزائري لة ني وةزيري دةرةوبة ئامادةبو ئَيراقوةزيري دةرةوةي ئَيران و  

 .تاران كؤدةبنةوة 
دا بانطهَيشنت ئَيراقال لة هةموو دانيشتنة تَيكةآلوةكاني ئَيران و وخواسيت هةردو لةسةر, جةزائري
و شَيوةكاري خؤي دةست نيشان دةكات و لة كاتي ثَيويستدا بة ر وكؤمسيؤنة تَيكةآلوةكة دةستو. دةكرَيت

 ثاية بةرزترين خاوةنشكؤ شاهةنشا .و تاران دانيشنت ثَيك دةهَينن لة دواى يةك لة بةغداشَيوةى يةك 
وة بؤ ئةجنامداني سةردانَيكي كرةةن ئةلبةسةحئةمحةد رؤك كؤمار ئةو بانطهَيشتنةى كة لةاليةن سة

رَيكةوتي  .ةوة ثةسةند كردية و لة بةمةزن زانيين ئةوةوة ئاراستةى كراوة بة شادمانيةوئَيراقمي لة فةِر
 .نيشان دةكرَيت كةوتين هاوبةش دةستدانة بة ِرَيكئةجنامداني ئةو سةر

بؤميدين لة سةرؤك كؤمار هاوارى  ئَيراقدام حسَين جَيطري سةرؤك كؤمارى لة اليةكي ديكةوة بةِرَيز ص
ة ِراستةوخؤكاني سةراني باآلى هةردوو يوةنديَيكي برايانة و بآ اليانانةوة ثتَيةوة لة هةسكة لة دَل

و  ئَيراقةكاني نَيوان يوةنديَيلةم ِرووةوة كة بة ثَيكهَيناني شَيوازَيكي نوَى لة ث, وآلتةكةي ئاسان كردووة
طةرميةوة ِرَيز و بة  ,ى ناوضةكة كؤمةكيان كردووةوة باآلكاني داهاتويئَيراندا بة سوود و بةرذةوةندي

 .كرد  سوثاسيان ئاِراستة
 . 1857ي مارتي 6بةروارى  –جةزائري 
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