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 طشُطي ثيَطةى طياطي و طرتاتيزي خاُةقي بوَ ٓةسيٌَي كوسدطتاْ

 

 ئاسياْ سووف عضيض                                                   رمضان ئةدٓةَ                                           
 صاُلوَي طةسًياْ –كوَهيَزي صًاْ و صاُظتة ًشوَظايةتيةكاْ -بةػي ًيَزوو  

 وختة ث
خاُةقني بة دسيَزايي ًيَزووى هة سوَرٓةالَتي ُاوةساطت خاوةْ ثيَطةيةكي جيوطياطيي طيشُب بيوة ئيةَ ثيَطية طشُطيةى هية        

قوَُيياَيَلم ًيَييزووي بييوَ قوَُيياَيَلي تييشى ًيَييزووي طييوَساُي بةطييةسدا ٓيياتوة ا هيية ًيَييزووي كوَُييذا هةطييةسدةًي ئةكييةد و   

ةى وةن يةكيَم هة هكة طشُطةكاُي سيَطةى ئاوسيَؼٍ. هة ًيَزووي ٓاوضةسخيؼيذا  طوًَةسيةكاُةوة بيطشة ٓةتاكو خوَبيِيِةو

طةسةسايي طوَساْ هة بةٓايي ثيَطةيي جيوطياطي بو بةخاوةْ ثيَطةيةكي ئابوسسى طشُب بيةٓوَي دوَصيِيةوةى بينى ُيةو ا     

 ةيةن و ٓةًيؼة ُاكوَن.ٓةسوةٓا بووْ بة طِوسيَلي ُيَودةوهَةتي ُيَواْ دوو دةوهَةتي خاوةْ بةسرةوةُذي در ب

هة دواي ٓاتِة طةستةخيت بةعظيةكاْ هة عيَشاق ٓيةتاكو سوخياُي بةعظييةكاْ ئيةَ ػياسة توػيي طيةوسةتشيّ ػياالَوي         

 ساطواطنت وبةعةسةب كشدْ ويَشاُلشدْا طضاداْ و كوػتين خةهَلةكةي بوةتةوة. 

خاُةقني هة ًيَزوودا و ٓةسوةٓا دواتش وةالًَيي   ئةَ تويَزيِةوةية دةيةويَت تيؼم خباتة طةس طشُطي و ثيَطةى جيوطياطي

ئةو ثشطياسة بذاتةوة كة ٓوَكاسةكاُي ثةساويَضخظنت و ويَشاُلشدُي هةاليةْ بةعظيةكاْ ضينيا طشُطيي ثيَطيةى طياطيي و     

 طرتاتيزي  بوَ ئايِذةى ٓةسيٌَي كوسدطتاْ ضية؟.

 

 ثيَؼةكي 

ةو ػاساُةى كة هة ًيَزووي سوَرٓةالَتي ُاوةساطت ثيَطةيةكي خاُةقني وةكو ُاوةُذي ُاوضةى طةسًةطيَشا يةكيَم هة ئ

دياسى ٓةبووة بة ٓوَي ٓةهَلةوتةى جيوثوهةتيلي ئةَ ػاسةا جيَطةى ًوٌالُيَي ٓيَضة ُيودةوهةتي ٓةسيٌَايةتيةكاْ بووة. 

بوة و بة طؼيت   دةػت ٓةسوةٓا ػاسيَطةيةكة هة طةوسة سيَطايي طةسةكي باصسطاُي ئيَشاْ و عيَشاق وةطتاوة و طِوسى ػاخ و

جوطشافيايي ئةَ ػاسة كاسيطةسى هةطةس بايةخي و ثيَطةى ئةَ ػاسة هة كوَُةوة تاكو ئيَظتا ٓةبووة. ئةطةس ضي هة 
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قوَُاَيَليؼذا توػي ثةساويَضخظنت بوبيَت. ثاؾ ًاوةيةن ثيَطةكةي دوباسة بة دةطت ٓيَِاوةتةوة. بةهَاَ كاتيَم دةهَينَي 

 ٌاْ ثةساويَض خشاُيَلي ُاطشوػتية ٓةسبوَية دةبيَ سوُي بلةيِةوة كيَ ثةساويَضي خظتوة ؟ و بوَضي؟ ثةساويَضخشاوة ًةبةطت

ُوطيين تويَزيِةوة طةباسة  بة قوَُاَةكاُي ًيَزوويي و ئايِذةى ػاسيَلي طشُطي وةن خاُةقني ئاهَوصيةكي يةكجاس صوَس 

ةكي ئةَ تويَزيِةوةية دةطتثيَلشدْ و وسوراُذُي بابةتةكةية و دسوطت ئةكا ا بةالََ دةبيَ  ئةوة بوَيَني كة ئاًاجني طةس

دةيةويَت تيؼم خباتة طةس ئةو طوَساُلاسياُةى كة بةطةس طشُطي  طياطي و ئابوسى و جيوطياطي ئةَ ػاسةدا ٓاتوْ و 

ت بة ئاًارة كشدْ بة ػياْ بلاتةوة ا بوَية ئةَ تويَزيِةوةية ُايةويَت وةالًَي ٓةًوو ثشطياسةكاْ بذاتةوةا بةهَلو دةيةويَ

 طشُطي ضةُذ اليةُي ػاسى خاُةقني هة كوُةوة تا ئيَظتا سوُي بلاتةوة و ضةُذ طشمياُيةن خباتة سوو:

طشمياُةي يةكةَ : تشطي بةعظيةكاْ هة خاُةقنيا بةٓوَي  بةػذاسى كاساياُة هة مجوجوهة طياطيم و طةسباصيةكاُي  

 اًاجنياْ بوو ئةَ مجوجوهة هة ضشوَ وػم بلةْ.بضوتِةوةى سصطاسى خواصي كوسدا بةعظيةكاْ ئ

طشمياُةى طيَيةَ:  ئايا  ئةَ ػاسة بة ًةبةطت ثةساويَضخشاوة تاكو ُةبيَتة بةػيَم هة كوسدطتاْ؟ طشمياُةى دووةَ: 

 ئةوةية كة بةعظيةكاْ ريَشخاُي ئابووسى ئةَ ػاسة و دميطشافياكةياْ تيَلذاوة بةٓوَي كوسدبوُيةوةا

 يِةوة هة تويَزيِةوةكة ػيلاسى و ساظةى بةهَطة ًيَزوويةكاُة بة ثؼت بةطنت بة ًيتوَدي ًيَزووي و طياطي.سيَباصي هيلوَهَ

هيَشةدا ثشطياسيَم دسوطت ئةبيَت ئةويؽ ئةًةية كاتيَم باطي طشُطي خاُةقني هة كوَُةوة دةكةيّا دةبيَت ئةوة بوَينَي 

يَّ طشُطي ئةَ ػاسة  بوَ ٓةسيٍَ كوسدطتاُة هةاليةن و عيَشاق هة اليةكي طشُطي خاُةقني هةكوَُةوة بوَ كيَية؟ هةوةالًَذا دةهَ

تشةوة ا تةُاُة  طشُطيةتي بوَ والَتيَلي ٓاوطِوسى كة ئةويؽ ئيَشاُةا ٓةسبوَية باطلشدْ هة ثيَطةو طشُطي ئةَ ػاسة 

ةَ طشُطية بلةيّا بة جوَسيَم كة ئاهَوَصة ا بوَئاطاُلشدُي ئةَ كيَؼةية  ٓةويَ ئةدةيّ هة ضةُذ سةٓةُذيَلةوة  باطي ئ

 طشُطي طياطي و ئابوسى و جيوَثوَهتيلي و جيوَطرتاتيزي ئةَ ػاسة هة خوَ بطشيَت.

ئةَ تويَزيِةوةية هة طيَبةؾ ثيَلٔاتوةا بةػي يةكةَ ئاوسداُةوةية هة ًيَزووي ديَشيين خاُةقني و سوُلشدُةوة و 

وةًيؽ باطي طشُطي خاُةقني دةكا  هة ًيَزووي ٓاوضةسخا بةػي ثيؼاُذاُي طشُطي ٓةًةاليةُيةى ئةَ ػاسةا بةػي دو

طيَيةًيؽ تيؼم دةخاتة طةس خاُةقني هة دواي كوَتايئاتين دةطةالَتي بةعظيةكاْ تاكو ئيَظتا. بة ثيَي 

دابةػلشدُةكة ا طةسةتا باطي طشُطي خاُةقني هةسابشدوو دةكةيّ و هة سةٓةُذي طياطي و ئابوسى و جيوثوهتيلي و 
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رتاتيزيا ثاػاْ هة تةوةسى  دووةَ و طيَيةَ ئةو اليةُاُة هة ًيَزووي ٓاوضةسخي ئةَ ػاسة دةخةيِة ريَش ثشطياس و جيوط

 هيلوَهَيِةوة.

 بةػي يةكةَ /  ًيَزووي كوَُي خاُةقني  و ثيَطةى جيو طياطي

 تةوةسى يةكةَ / ًيَزووي كوَُي خاُةقني 

وي طياطي و ئابووسي ثيؼاْ بذةيّ ثيَويظتة هة سووي جوطشافياوة بة بوَ ئةوةى طشُطي و بايةخي ػاسى خاُةقني هة سو

وسدى ػويَين ئةَ ػاسة سوْ بلةيِةوة بة تايبة  ُيؼاُذاُي ئاطيت ُضيلي و دووسى هة ُاوةُذةكاُي ٓيَض و دةطةالَ  و 

 دةوهَةًةُذي و سيَطا باصسطاُيةكاْ. 

تي كوسدطتاُي باػووسا ٓاوطِوسى والَتي ئيَشاُةا دساوطيَي ُاوضة هة سوي جوطشافياوة خاُكني دةكةويَتة باػووسى سوَرٓةالَ

عةسةب ُؼيِةكاُي عيَشاقةا سوباسى ئةهَوةْ هة ُاوةساطيت تيَذةثةسيَت ئةَ سوباسة ئةطةس ضي طةوسة ُية بةالََ سوباسيَلي 

اُكني داُاوة ا  بومَنوُة هة ضواس وةسصية و كاسيطةسى يةكجاس صوَسى هةطةس طةوصاسى و كؼتوكايَ و ٓةوسةٓا جواُي ػاسى خ

كتيَيب )تاسيخ اهِجف( باطي ديذاسيَلي دةكا ا كة  كاًى ثاػا )طةوسة وةصيشى دةوهَةتي عومساُي كة هة قوطتةُتيِةوة 

هةطةس فةسًاُي خةهيفةى عومساُي ٓاتوة(ا هة خاُةقني ثيَؼواصي هة ُاؿشاهذيّ ػايي قاجاسكشدوةا كة ٓةس هة بةس 

كة اهذيّ ػا بوَ ًاوةي طيَ سوَر باخضةيةكم كشدوة ػويَين حةواُةوةي بة ُاوي )باخضةى ُةجيبية(جواُي ئةَ ػاسة ُاؿش

 i.ُاطشاوة(بة ًةجيذية )ئيَظتة 

ٓةسوةٓا ئةبو دهف خوَسجي ئاًارة بة بايةخي ػاسى خاُةقني دةدا  و دةهَيَت ئةَ ػاسة ُةوتي صوَسى تيَذاية  ثاػاْ 

ًارة بة ثشدي طةس سوباسى ئةهَوْ دةكا  و دةهَيت هة ُاوػاسةكةدا ثشديَلم طةوسة وةطف و ثيَِاطةى ػاسةكة دةكا  وئا

تاقي ٓةية كة ٓةس تاقيَم بة صةوي ثاُي جادةى خوساطاْ بةطةسة  وكوفةية و دواتش بايةخ و طةوسةيي  24ٓةية كة 

 iiػاسةكة سوُذةكاتةوة.

سوباسةكاُي سوَرٓةالَتي ُاوةساطت هة تةُيؼيت سوَرئاواي  جيا هة سوباسى ئةهَوةْا  سوباسى طنواْ  كة يةكيَلة هة طةوسة

( ئةَ ئةَ ػاسةدا  تيَذةثةسيَت. دةتواُني بوَيَّ كة ُاوضةى خاُةقني و دةوسوبةسى ُيَواْ دوو سوباسى بضوكي ثيَّ ٓيَِاوة )

                                                 
 نَيوان دجيلة و فوراتة. لة دوروباري طةورة مةبةست    
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ي طةسةكي ئةَ ُاوضةية دوو سوباسة بوةتة ٓوَي بة ثيتثوُي صةوي بةطؼيت و دآاتي صةوى كؼتوكاهَي و باَذاسى. بةسٓةً

طةمن و جوَ و خوسًا  و ثشتةقايَ هيٌوَ و بشجنة. ٓةسوةٓا ئارةهَذاسى كة ثيؼةى طةسةكي الديَلاُم دةوسوبةسيةتي. 

بةطؼيت خاُةقني هة سوي ئابوسيةوة ُاوضةيةكي طةسبةخوَ بوة و تةُاُة  بةسٓةًي ئةَ ػاسة  ٓةُاسدةكشاوة بوَ 

ئابووسى ػاسى خاُةقني دةتواُني بوَيَني ئةَ ػاسة بةٓوَي وةطتاْ هة سيَطايي  طةباسة  بة طشُطي iiiدةوسوبةسي . 

باصسطاُي ئاوسيَؼٍ دسوطت بووةا هيَشةدا ًةبةطت كةًلشدُةوةى بايةخي اليةُةكاُي تش ُية. تةُٔا ئاًارة بة طةسضاوة 

توكايَ و ػويَِلةوتةى بةتايبةتي ًيَزوويةكاْ بوًَاْ دةسدةخا  كة طةسةسايي بة ثييت صةوي و ئاوخاكي فشاواْ بوَ كؼ

 بوتة ٓوَي ٓةبوُي مجوجوهَي باصسطاُي و طةػةي ٓةًة اليةُي ئةَ ػاسة. 

سيَطايي ئاوسيَؼٍ طةسةكيرتيّ سيَطا باصسطاُي هة سوَرٓةالَتي دووسةوة تاكو ئةوسوثا بوو. ئةَ سيَطاية كة ثيَؼيِةكةى بوَ 

يين بة ئيَشاْ و سوَرٓةالَتي ُاوةساطت و ئاطيايي بضون و صةسياي طةدةي دووةًي ثيَؽ صايّ دةطةسيَتةوة ا والَتي ض

.  صجننة ضيايي صاطشوَغ كة دةكةويَتة ُيَواْ باُي ئيَشاْ و ivثةيوةطت دةكشد جبى اهطاسقُاوةساطت و طةسوي 

 ًيضوَثوَتاًياا ٓاتوضوَى ئةَ دوو ُاوضةية طِوسداسكشدوة بة طيَ سيَطا: 

 يةكةَ: ُاوضةى سةواُذصةوةا 

 دووةَ: هة باػووسى سوَرئاوايي ئيَشاْ كة بةسيَطايي ػوؾ ُاطشاوةا

 خاُةقني -كشًاػاْ –طيَيةَ: سيَطايي ٓةًةداْ  

خاُةقني صوَس هة جادةي ػاخاوي سةواُذص باػرتبوو بةٓوَي ٓةبوُي ػاخ و دوَهَي ٓةوسةٓا هة –كشًاػاْ  –سيَطايي ٓةًةداْ 

سى ئةَ جادة باػرتبوو بوَية طةسةكي تشيّ سيَشةو بوَ ُيَواْ سوَرٓةالَتي ئيَشاْ جادةى ػوؾ كة بةٓوَي دوسيةكي ئيَجطاس صوَ

هة اليةكةوةو ًيضوَثوَتاًيا و طوسية و فةهةطتني و تاكو باكوسى ئةفشيكياا ئةَ سيَطايةؾ بةُاو ػاسى خاُةقيِذا 

 vتيَذةثةسى.

بةطشةو باكوسى ئةفشيكا دةهلاُذ ثاؾ تيَثةسبوُي هة طةسةكي تشيّ بةػي ئةَ ػاسيَطاية كة ئيَشاُي بة ُيَواْ دوو سوباس و 

ا بوَية دةكشيَت بوَيَّ ئةَ ػاسة ػاسيَلي viػاسى كشًاػاْ و ًوةى ػاسى حةهواْ " صةٓاو" دةٓاتة ُاوػاسى خاُةقني . 

اصسطاْ. ئةو باصسطاُي وجواْ و ئاوةداُي ئةو ػاساُة بوةا بةٓوَي ئةوةى هة سيَطا باصسطاُيةكاْ بوووْ ثياْ دةهَني ػاسى ب



 جملة جامعة كرميان                   Journal of Garmian University                             سًياْطؤظاسي صاُلؤي طة

356 acadj@garmian.edu.krd                             Conference Paper (June, 2017) 

 

كةطاُةى كة هة ُاو خاُةقني تيَثةس بووْ باطي ئاوةداُي و طشُطي ئةو ػاسةياْ كشدوة بومَنوُة يعكوبي هة كتيَبةكةيذا 

كوَضي دةهَيت طوثا ئيظالَ هة جةهةوالوة  بةسةو خاُةقني كة هة  19)اهبوذاْ( كاتيَم باطي ػةسى جةوال دةكا  هة طاهَي 

 vii .بة ػلوَتشيّ ػاسةكاْ سوَػنت

 تةوةسى دووةَ / طشُطي ثيَطةى ػاسى خاُةقني 

وةن ئاًارةًاْ ثيَلشد خاُةقني هةطةس سيَطايةن وةطتاوة كة بايةخي تائيًظتا ُةتةُٔا هةدةطت ُةداوة بةهَلو بطشة صيادي 

ػاسةياْ ا طةسضاوةكاْ ئاًارة بة ئاوةداُي و دةوهَةًةُذى ئةَ  viiiكشدوةا ئةَ ػاسة يةكيَلة هة ػاسةكاُي حةهواْ بوة

كوَضي ًنصا داود ُاوباُب بة وةصيشى وةصايف هة كاتي طةساُةوةى هةطةفةسى حةج دا هة خاُةقني  1332كشدوة هة طاهَي 

تيَثةسيوة و هةطةفةسُاًةكةيذا دةهَيَت خاُةقني ػاسوَضلةيةكة كة ٓةًوو ػتيَم هة ُاويذا ٓةية باصاسيَلي بةُاوباُطي و 

 ixجةساحي خنا.

كوَضي  54ئةَ ػاسة وةكو ويَظتطةيةن تةُٔا ضةُذ منوُةيةن ئاًارة دةكةيّ. كاتيَم ٓوَالكوَ هةطاهَي  طةباسة  بة طشُطي

 xًةَوَي ٓيَشؾ دةكاتة طةس بةَذاد هة خاُةقني كةًثي طةسباصي بةسثا دةكا .

تين والَتة هةطةسدةًي كوَهوَُياهيضَ دا خاُةقني سوَهَي طشُطي بوَ ئيٌثشاتوَسيةتي بةسيتاُيا ٓةبوة. دواي ٓا 

كوَهوَُياهةكاْ بوَ سوَرٓةالَتي ُاوةساطت خاُةقني بايةخي صيادي كشدا بةَ ٓوَيةوة بوة ويَظتطةيةكي طشُب بوَ والَتي 

بةسيتاُيا بوَ طةيؼنت بة ٓيِذطاْ هة سيَطاي وػلاُيةوة يةكةَ ويَظتطةى تةهةطشافم بةسيتاُيا هة خاُةقني بوَ تاساْ 

اصةى طةيؼنت بة ئيَشاْ ُةبوو بةهَلو ٓةسوةٓا وةن ئاًارةًاْ ثيَلشد ئاطاُرتيّ و كيَؼشا ا خاُةقني تةُٔا دةسو

جوَسج كشوصوْ هة كتيَبةكةيذا ئاًارة بة ئةوة دةكا  كة هة ُيَواْ كشًاػاْ و خاُةقني xiبةطودتشيّ سيَطا بوو.

 xii.ثوَطتخاُة ٓةبووة كة هة ػاسى طةسثيَوَي صةٓاو بوةا دياسة ئةَ سيَطاية ػا سيَطا بوة

دةُوطيَت ُاوضةى  1844هة باسةى طةػتةكةى هة بةَذاوة بوَ ُاوضة طِوسيةكاْ هة طاهَي  جةميع فويلع جوَُض

خاُةقني ويَظتطةيةكي باصسطاُي طشُطة بوَ واليةتي بةَذاد و ٓةسيٌَي كشًاػاْا ٓةسوةٓا ئاًارة دةكا  كة بةػيَلم 

 xiiiبشيلاسى باصسطاُياْ هة خاُةقني ٓةبوو. صوَس هة ًاهَة ئابوسية طشُطةكاْ هة بةَذاد و كشًاػاْ

                                                 
 روسی بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی  -جەیمس فلیکس جۆنز کە ئەندامی بااڵی لیژنەی هاوبەشی بەریتانی   

( بووە.عوسمانی _قاجاری)سنور   
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يةسيتاُيا بوَ ثاساطتين ٓيَِذطتاْ ُاضاس بو بيَجطة كوَُرتوَهَي دةسياكاْ هة سووي وػلاُيؼةوة بةسطشى هة ٓةسًةتشطيةن 

ئاًاجني  xivبوَ طةس بةسرةوةُذيةكاُي ئةو والَتة بلا ا بوَية هة ٓيِذطاُةوة  تاكو دةسيايي ُاوةساطيت داطنكشدوة.

طةسةكي طياطةتي ئةَ ئيٌثشاتوَسياية ثاساطتين سيَطايي وػلاُي هة دةسيايي ُاوةساطتةوة بوَ ٓيِذطتاْ بووا ئةَ 

ئةفغاُظتاْ تيَثةس دةبووا هة عيَشاق هة ُاوضةى خاُةقني و هةطةس سيَطايي كوَُي  -ئيَشاْ –عيَشاق  –سيَطايةؾ هة اسدْ 

ا ٓةسبوَية ئةَ ػاسة xvكوَتا ويَظتطةى ئةَ سيَطاية بوو هة خاكي عيَشاق دا كشًاػاْ تيَذةثةسىا بوَية خاُةقني –خاُةقني 

 xviبايةخي ئيَجطاس طشُطي بوَ بةسيتاُيا ٓةبوو.

بوَ ئةَ ًةبةطتة هةطةسدةًي ػةسى يةكةًي جئاُيذا بةسيتاُيا دةطيت كشد بة كيَؼاُي ٓيَوَي تةهةطشاف هة هةُذةْ بوَ 

ن. يةكةَ ئيٌتياصي بوَ  1280خاكي عيَشاق  بة خاُةقيِذا تيَثةس دةبو.  هة طاهَي  ٓيِذطتاْا  ئةَ ٓيَوَة ثاؾ طةيؼنت بة

كيَؼاُي ٓيويَم هة خاُةقني بوَ تاساْ و بوػٔش هة باػوسى ئيَشاْ و هة حلوًةتم ئيَشاْ وةسطش . ئةًة ٓةطتياسي ُاوضةي 

 xviiخاُةقني هةوطةسدةًة ثيؼاْ دةدا . 

تشى كوسدطتاْ بةٓوَي ثيَطةى ًيَزووي خوَي ضةُذ ئايّ و ًةصٓةبي و تةُاُة   ػاسى خاُةقني بة ثيَضةواُةى ػاسةكاُي

ا بةالََ xviiiضةُذ ُةتةوةػي هةخوَ كوَكشدوَتةوةا بوَمنوُة ئيظالَ )ػيعة و طوُة( جوهةكةا ًةطيخي كاكةيي تيَذا رياوة

هة دواي دسوطتبوُي دةوهَةتي  هة ئيَظتادا تةُٔا ثةيشةواُي طيَ ئايين تيَذا ًاوةتةوة. ضوُلة جوهةكةكاْ ئةَ ػاسة

ئيظشائيى بةصوَس بيَت ياْ ويظيت خوَياْ ئةَ ػاسةياْ جئَيَؼتا طةباسة  بة ًةطيخيةكاُيؽ دواي الواصبوُي دةطةالَتي 

 بةسيتاُيا هة ئةَ ػاسةدا ُةًاْ.

اْ و عومساُيذا  ئةَ ئةَ سوَهةى خاُةقني هة ًيَزووي ٓاوضةسخيؽ بةٓةًاْ ػيَوة ثشبايةخ بو هة ضةُذ ػةسى ُيَواْ ئن

 xixػاسةياْ دةوسى ئيَجطاس طشُطي ٓةبوة هة كوَتايؼذا كشا بة طِوسى ُيَواْ ئيَشاْ ئةَ دوو صهليَضة .

 بةػي دووةَ / خاُةقني هة طةدةى ٓاوضةسخ 

 تةوةسى يةكةَ / خاُةقني هةطةسةتايي طةدةي بيظتةَ

هةو ػاساُة كة ُاوباُطي تايبةتي ٓةيةا طةسيذةيةن  وةن ضوَْ هة ُاو طةسضاوةكاْ بوًَاْ دةسكةو  خاُةقني يةكيَلة

ُةبوة هة ُاويذا تيَِةثةسيبمَا طوثايةن ُةبوة هة ُاويذا كةًثي ٓةهَِةكشدبيَتا بوَية تةُٔا باطلشدْ طةباسة  بة 
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اسة هة طشُطي باصسطاُي ئةَ ػاسة كةًوكوَسى تويَزيِةوةكة دةسدةخا ا بةتايبة  كاتيَم مبأُةويَ بايةخو ثيَطةى ئةَ ػ

ًيَزووي ٓاوضةسخذا باغ بلةيّا ُاضاس دةبني تيؼم خبةيِة طةس بابة  طةهيَليرت كة سةُطة دةسةجةى ٓةطتياسياْ 

 طةسةسايي ُويَبوُياْ هة سوة باصطاُيةكةى ئةَ ػاسة ثيَؼي طشتبمَائةويؽ ًةطةهةى ُةوتة.

كة طةسبة ػاسى خاُةقيِة ُةو   xxيا طوسخ (بوَيةكةَ جاس هة هة سوَرٓةالَتي ُاوةساطت هة ُاوضةى )ض 1901هة طاهَي 

دوَصسايةوةا ئةطةس ضي تواُايي كةًبووا ٓةسوةٓا هةوكاتةدا ُةو  بايةخي طرتاتيزي ُةبووا بةالََ اليةُي كةَ بوَ ضةُذ 

صهليَضيَم سووْ بوو كة دآاتوو ٓي ُةوتةا ٓةسبوَية خاُةقني طشُطيةكي يةكجاس صوَسى ثةيذاكشد بةٓوَي دوَصيِةوةى 

 xxiةوتةوة. ُ

كوًَثاُيايي ُةوتي هكي خاُةقني دةطيت بة ثشوطةكاُي كشد هةُاوضةى ُةوختاُةا و دواتش هة هةطاهَي  1921هة طاهَي 

ثاهَاوكةى ُةوختاُة كشايةوةا بةسٓةًة ُةوتيةكاُي  ثاالَوطةكة هةسيَطةى ػةًةُذةفةسةوة دةطواطرتايةوة بوَ  1927

 xxii ٓةًوو ػاسةكاُي عيَشاق جطة هة بةطشة.

دواتش خاُةقني بوو بة ػويَين داًةصساُذُي يةكيَم هة ثاالَوطة طشُطةكاُي عيَشاق. بوَ منوُة هة طةسدةًي ػوَسػي )سػيذ 

كة اليةُطشى ئةهٌَاُةكاْ بووا بةسيَوةبةسى ئةو كاتةى ثاالَوكةكة كةطيَلم بةسيتاُي  بوو  1941عاىل طةيالُم( هة طاهَي 

ص. بة ُاوى كوًَثاُيايي 1911اُيايي ُةوتي عيَشاق هةاليةْ بةستاُيايةكاُةوة هة طاهَي بةُاوي "وهيِطتوَْ سيلع" . كوًَث

طوَسا بة  1928ئيٌتياصةكاُي ئةفشيكا و سوَرٓةالَتي داميةصساُذوة دواتش كشا بة ػةسيلةى ُةوتي توسكيا هة طاهَي 

  xxiiiكوًَثاُيايي ُةوتي عيَشاق.

هة ُيواْ بيظتةكاْ و ػةطتةكاُي طةدةي بيظتةَا كوًَةهَطايةكي ٓةسة هة كوَتايذا دةتواُني ئةوة بوَيَني خاُةقني 

طةػةطةُذووبوو و طةػاوة بووا كة كةَ ػاسى تشى عيَشاق وةن خاُةقني بووا داُيؼتواُةكةػي بةػذاسيةكم كاسا و 

 بضيوياْ ٓةبوو هة ئةو بضوتِةوة كوًَةالَيةتي و طياطيم هة عيَشاقذا بالَو ببوُةوة.

َ تويَزيِةوة كة باطي خاُةقيِة هة ًيَزووي ٓاوضةسخ دةكا ا تيؼم دةخةيِة طةس  ٓةًو ئةو اليةُاُة كة هة دسيَزةي ئة

هة كوُةوة بايةخياْ بوة و سووُي دةكةيِةوة كة هة ًيَزووي ٓاوضةسخ دا ُة تةُٔا ئةواليةُاُة بايةخياْ كةَ ُةبوةتةوة 
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بضاظي سصطاسي خواصي طةهي كوَسد هة خاُةقني دةطةػيَتيوة و هةَ  بةهلو سوهَي تاصةياْ بةخؼيوة بةَ ػاسة بة تايبة كاتيم

 ػاسة وةكو ثيَطةييَلي طرتاتيَجيم بو بةسةُطاسي كشدْ هة دري سرميي بةعع طود وةس دةطشيَ.

ًاستني ظاْ بشويِظّ هة كتيَبةكةى بة ُاوي )ئاَا و ػيَخ و دةوهَة ( طةباسة  بة ئةَ ٓةًة سةُطية ئايِية ا ئاًارة بوً 

ةوة دةكا  طةسةسايي جياواصي ئايين و ًةصٓةبي بةالََ ٓاوالَتياُي ئةَ ػاسة اليةُي ُةتةوايةتيةكاْ بةطةسياُذا ئ

صاهَبوة ُةن ئايين بوَ ئةًةؾ ئاًارة بة طةسقاهَبوُي و بةػذاسى خةهَلي ئةَ ػاسة دةكا  هة مجوجوهَة ُةتةوةييةكاُي  

 xxivُي ػةطت و حةفتاكاْ طةدةيي  بيظتةَ.بضوتِةوة ى سصطاسى خواصي طةهي كوسد  هة طاهَا

 تةوةسى دووةَ / خاُةقني هةطةسدةًي دةطةالَتي بةعظيةكاْ           

دةطيت دةطةالَ  هة اليةْ بةعظةكاْ هة عيَشاقا ثيَطةى ئةَ ػاسة بةػيَوةيةكي ديلة ًاًةهَةى هةطةهَذا  ثاؾ طشتِة

يةكةَ : هةطةسةتاوة  و طياطي خوَي هة ئةَ ػاسة ثيادةكشد.كشاا بة جوَسيَم بةعظيةكاْ بة دوو  طياطيةتي ئابووسى 

تاكو طةسٓةهَذاُي بضاظي سصطاسخيواصي طةىل كوسد.دووةَ هة بضاظي سصطاسخيواصي طةهي كوسد تاكوَتايي دةطةالَتي 

 ا ئةَ دابةػلشدُة طياطيةا و ٓوَكاسةكةى دةطةسيَتةوة بوَ كاسيطةسى طياطية   هةطةس ػاسى خاُةقني بةعظيةكاْ

هة قوَُاَي يةكةَ خاُةقني وةن ػاسيَلي عيَشاقي ًاًةهَةى هةطةهَذا كشاا ٓةسبوَية هة سووي ئابووسى بة ٓوَي طشُطي 

ثيَطةكةى بايةخي ػياوي ثيَذساا ٓةبووُي ثاالَوطةى كوًَثاُيايي ُةوتي عيَشاقي كة بةسيتاُيا داميةصساُذبووا ٓةسوةٓا 

اطتِةوةى ُةوتي خاو داًةصسابوو ببوة ٓوَي ساكيَؼاُي طةسجني دةوهَةتي عيَشاقا بوُي ٓيَوَي ػةًةُذةفةس كة ئةويؽ بوَ طو

بة واتايةكي تش بِةًاكاُي ريَشخاُي ئابووسى خاُةقني واي هة حلوًة  كشد تيَشاًاُي)بايةخي( تايبةتي ٓةبيَ بوَ ئةَ 

ةجناًي ئةًةؾ خاُةقني دةسئxxvُاوضةيةا ٓةسضةُذة هةَ قوَُاَةدا ٓةًوو ػويَِةكاُي تشى عيَشاق طةػاُةوة 

طةػاُةوةيةكي صياتشى تيَذا دةسكةو  بةالََ صوَسى ُةخاياُذ بضوتِةوةى سيَضطاسخيواصي كوسد دةطيت بة مجوجوهَة 

طياطيم و طةسباصيةكاُي كشدوةا خاُةقيِيؽ  ثيَطةيةكي طشُطي هةَ مجوجوهة ٓةبوو ا هةاليةكي تشيؼةوة 

بةَذاد بوُة بضويَِةسيَلي طةسكي مجوجويَ و ضاالكيةكاُي ئةَ بضوتِةوةية ا خوَيِذكاساُي طةجني كوسد هة ػاسيَلي وةن 

ٓةسبوَية بةعظيةكاْ هيَشةوة ُةن بايةخياْ بة ئةَ ػاسة ُةدا بةهَلو  ثالُي بوَ ويَشاُلشدْ و طوَسيين دميطشافيايي ئةَ 

ةو  و ٓيَويَي ػةًةُذةفةس و سيَطاوباُي ػاسةوةا و تيَلذاُي ريَشخاُي طةسةكي ئابووسى  ئةَ ػاسة ا هةواُةؾ ثاالَوطةى ُ
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ئةَ ػاسةا سةفتاسةكاُي بةعظيةكاْ تةُٔا بةًة كوَتايي ثيَِةٓا ا بةهَلو هوتلةى ئةَ طياطيةتةى بةعظيةكاْ خوَيي 

كة  xxviهة بةعةسةبلشدْ و ساطواطتين داُيؼتواُي كوسدى ئةَ ػاسةو و ويَشاُلشدُي طةسجةَ طوُذة كوسدُؼيِةكاُي

سةكي بزيَوي رياُي طوُذ و ػاسى خاُةقيين ثيَم دةٓيَِا. ثاػاْ ُاوضة ويَشاُلشاوةكاُي كشد بة طةسضاوةيةكي طة

ا  هةبةساًبةسيؼذا دةطيت كشد بة دسوطتلشدُي طوُذي ٓاوضةسخ بوَ xxviiُاوضةي قةدةَةكشاو )حمشًا ( بوَ كوسد

 xxviiiا بةساًبةس ُةتةوةيي كوسدُيؼتةجيَلشدُي عةسةبة ٓاوسدةكاْا واتة طياطةتي ثاكظاصي و قشكشدُي بةكاسٓيَِ

ثاؾ ويَشاُلشدُي طوُذةكاْ ئةَ ثشوَطةيةؾ هة ُاوػاسى خاُةقني ثيادةكشاا كة طةسئةجناَ ضةُذيّ هيَلةوتةي 

خشاثي هةطةس ئةَ ػاسة دسوطتلشد هةواُةؾ كاسيطةسى خشاثي هةطةس باسودوَخي ئابووسى داُيؼتواُي ػاسى خاُةقني 

ئةَ ػاسةى تيَلذا هة دةسئةجناًي ثةيشةوكشدُي طياطةتي ساطواطتين صوَسة ًويَي دسوطتلشدا ٓةسوةٓا دميوطشافيايي 
xxix و ساوةدوُاُي ٓاوالَتياُم ئةَ ػاسةا ٓةسوةٓا وةن ئوَسدطايةكي صوَسة ًويَ ًاًةهَةياْ هة طةيَ ئةو داُيؼتواُةػي كة

دةصطا ئةًِيةكاُةوة هة ريَش ضاوديَشيذا ًابوُةوة دةكشد بةػيَوةيةن كة ٓةًوو مجوجوهَيَلي داُيؼتواُةكةى هةاليةْ داًو

بووْ ًاًةهَةكشدُي بةعظيةكاْ تشغ توَقاُذُي الى داُيؼتواُي ئةَ ػاسة دسوطتلشدبوو بة ػيَوةيةن كة رياْ تيَذا 

ًةحايَ بوو كة دةسئةجناَ بةدةس هة ساطواطتين صوَسة ًويَ ضةُذيّ خيَضاُم كوسد  بة ُاضاسى ئةَ ػاسةياْ بة جئَيَؼتا ئةَ 

ووي ثشوَطةية تاكوَتا سوَرةكاُي دةطةالَتي بةعظيةكاْ هة عيَشاق بةسدةواًي ٓةبوو. ئةَ قوَُاَة خاهَي وةسضةسخاُي ًيَز

بوو بوَئةَ ػاسةا ضوُلة ػاسيَم كةهة ًيَزوودا ثيَطة جيو طياطي طشُطةكةى و ٓةسوةٓا بوُي ُةو  كشدبووي بة يةكيَم هة 

طةػاوةتشيّ ػاسةكاُي سوَرٓةالَتي ُاوةساطتا بة دسيَزايي ًيَزووي ضةُذ ٓةصاس طاهَة ئةَ ثيَطةى ثاساطتبوو طةسةسايي 

يَضة ئيكويٌي و ُيودةوهَةتيةكاْ هة ئةَ ُاوضةا بةالََ هة ًاوةيةكي كوستذا  بةدةطيت ويَشاُلاسى و ئةو ػةسو ثيَلذاُةى ٓ

بةعظيةكاْ بة ػيَواصيَلي ُاطشوػيت ثةساويَضخشاا ضوُلة ثةساويَضخظتين كوسدطتاْ بة طؼيت و خاُةقني بةتايبةتي 

بيَتا ئةويؽ ئةًةية كة ئايا بةػيَلي ُةطوَس بووة هة طياطيةتي سرميي بةعع. هيَشةدا ثشطياسيَم طةالَهَة ئة

طياطةتةكاُي بةعظيةكاْ وايلشد ػاسى خاُةقني بةيةكجاسى بايةخ و ثيَطةى ُةًيَِيَت ياْ قوَُاَيم بةعظيةكاْ 

قوَُاَيَلي ساطوصةسة. هة وةالًَي ئةَ ثشطياسةدا ُاضاسيّ تيؽ خبةيِة طةس قوَُاَيَلي تشى ئةَ ػاسة كة ثاؾ سوخاُي 

 عيَشاق دةطت ثيَذةكا . دةطةالَتي بةعظيةكاْ هة
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 بةػي طيَيةَ / طشُطي خاُةقني بوَ ٓةسيٌَي كوسدطتاْ 

وةن هة بةػةكاُي ثيَؼوودا ئاًارةًاْ بة طشُطي ثيَطةى خاُةقني كشدا كة ٓةس قوَُاَيَم و طشُطيةكي تايبة  ٓةبووة و 

 هة قوَُاَيَلةوة بوَ قوَُاَيَلي تش جياواصي ٓةية .

ا ػاسى خاُةقني تا سادةيةن ئةو سوَيَ و ثيَطةى بوَ طيَشايةوة كة هة  2003ُةقني هة طاهَي هة دواي سصطاسكشدُي ػاسى خا

طةسدةًي بةعظةكاْ ثةساويَضخشابووا بومَنوُة خاهَي طِوسى )ًوُضية ( بوة بة جيَطايةكي طةسةكي بوَ ٓاتين 

وَي تيادا بظةثيَِيَت و جياواصتش هة طةػتوطوصاسى ئايين بوَ ػاسةكاُي عيَشاقا ٓةسيٌَي كوسدطتاْ تواُي دةطةالَتي خ

ُاوضة كوسدطتاُية كيَؼة هةطةسةكاُي تش دةطةالَتي حلوًةتم ٓةسيٌَي باهَا دةطتبووا ٓةس صوو بةػيَم هة دئَاتةكاُي  

هةاليةْ داُيؼتواُةكاُيةوة ئاوةداُلشاُةوةا بةػيَم هةو خيَضاُاُةى بةس طياطيةتي ساطواطنت كةوتبوْ طةساُةوة 

 ػاسةكة.

ةالََ ئةوةى جيَطايي ئاًارةية بةٓوَي طشُطي ػاسةكة و ثيَطة جيوطياطيةكةى ٓةًيؼة خاهَي ًوٌالُيَي بووة هةطةيَ ب

ٓةس بوَية ضاسةطةسكشدُي يةكجاسةكي ثشطي ئةَ ُاوضةيةؾ وةن ُاوضة كوسدطتاُيةكاُي هة  xxxحلوًةتم عيَشاق.

ى دةطتوسيؽ جيَبةجيَم ُةكشاا ٓةًيؼة حلوًةتم ا دواي ئةوةى ئةَ بةُذةxxxiثةيوةطت كشا 140ضواسضيَوةى ًادةى 

فيذساهَي عيَشاق هة ٓةوهَم كيَؼة ُاُةوة بوة بوَ خاُةقني و بيَ بةػي دةكشد هة ئةو دآاتة صوَس و صةوُذةى كة بوَػاسةكاُي 

ة هة طاهَي تش تةسخاُي دةكشدا هة كاتيَلذا ئاساًرتيّ ػاس بوو هة سووي بةسقةسايي ئةًّ و ئاطايؼةوة. بة ثيَضةواُةو

هةاليةْ ثاسيَضطاسى دياىل ٓةوهَي ئةوة دةدسا سيَطة بة ثةيوةطتبوُي خاُةقني بة ٓةسيٌَي كوسدطتاْ ُةدسيَت. بوَية  2005

هةو طوَُطةيةوة ضةُذيّ كيَؼة هة اليةْ وةصاسةتةكاْ و ثاسيَضطاى دياهة بوَ داًودةصطا ئةًين و خضًةتطوصاسيةكاُي ئةَ 

و صيادبوُي ئاهَوَصيةكاُي ُيَواْ ٓةسيٌَي  140ٓا دواى كوَتايي ٓاتين جيَبةجيَلشدُي ًادةى ػاسة دسوطت دةكشد. ٓةسوة

كوسدطتاْ و حلوًةتم فيذساهَي هة بةَذادا خاُةقني بوة يةكيَم هة و ػاسة كوسدطتاُياُةى كة ٓةًيؼة ٓةويَ دةدسا 

ئاهَوصيةكاْ هةطةس ئةَ ثشطة تاسادةيي  دةطت بةطةسيذا بطنيَت. xxxiiهةسيَطةى طوثاي عيَشاقةوة )ٓيَضةكاُي دجيوة(

. هة اليةكي تشيؼةوة طشوثة توُذسةوةكاْ ٓةًيؼة هة xxxiiiثيَلذاداُي طةسباصي هةطةيَ ٓيَضةكاُي ثيَؼٌةسطة طةيؼت

 xxxivٓةوهَي تيَلذاُي ئاساًي ػاسى خاُةقني بووْ هة سيَطةى كاسى تنوَسيظيت 
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ارةي ثيَ دساا ُاوضةى خاُةقني ُاوضةيةكي دةوهَةًةُذة بة هة سووي ئابووسيؼةوة وةن ضوَْ هة تةوةسي يةكةًذا ئاً

ا هة ًاوةى سابشدوو ضةُذ كوًَثاُيايةن هة باكوسى ػاسةكة هة ُاوضةى xxxvُةوتي ريَش صةوي و ٓةسوةٓا طاصي طشوػيت

 )ضيا طوسخ( دةطتياْ كشدوة بةهيذاُي بنى ُةو .  ٓةسوةٓا  بةٓوَي بوُي ضواس خاهَي طِوسى كة دواُياْ طِوسي

طةوسةْ)ًوُضسية و ثةسويَضخاْ( دوواُي تش بضون )حاجي هة س و ثؼتة ( مجوجوَهَيلي باصسطاُي كةوتة ُاوضةكة كة هة 

سيَطةياُةوة ُةو  سةواُةى دةسوة دةكشيَت و  مشةكي ٓاوسدة بوَ ػاسةكاُم ٓةسيٌَي كوسدطتاْ و عيَشاقيؽ دةطواصسيَتةوةا 

سيَشةويَلي طةػتياسى ئايين هة ُيَواْ والَتي ئيَشاْ وًةصاسة ثنوَصةكاُي عيَشاق هةطةيَ ئةوةؾ بةػيَم هةَ طِوساُة بوُةتة 

  xxxviكة ٓةًوو ئةًاُةؾ طةسضاوةيةكي دآاتي باؾ بوَ داُيؼتواُي ُاوضة كة و ٓةسيٌَيَؽ دةطتة بةسدةكا .

و ثاػةكؼة  2014طاهَي هة دواي ٓةسةغ ٓيَِاُي طوثاي عيَشاق هةبةساًبةسا ٓيَشػي داعؽ هة  ػاسة طوُة ُؼيِةكاْ هة 

كشدُي طوثايي عيَشاق هة ُاوضة طِوسيةكاْ هة طةيَ ٓةسيٌَي كوسدطتاْا طشُطي ئةَ ػاسة صوَستش بةدةس كةو  و بوة 

ثيَطةيةكي جيوطرتاتيزي ٓةسيٌَيا ٓةسبوَية  داعؽ بة ٓةًوو  تواُايةوة ٓةوهَي ئةوةى دةدا دةطت بةطةس ئةَ ػاسةدا 

ضةكاُي ثيَؼٌةسطةى ئةَ ػاسةية ثاساطت. يةكيَم هة ئاًاجنةكاُي داعؽ بوَ بةدةطتٔيَِاُي ئةَ بطشيَتا بةالََ بةسطشى ٓيَ

ػاسة ثيَطة ئةَ ػاسةبوو بة حوكٌم ٓاوطِوسى هةطةيَ والَتي ئيَشاْا بوَ ئةوةى ٓةَ ٓةسةػة بيَت بوَ ئيَشاْا و ٓةَ  سيَطشى 

ػيعة ُاو دةبشيَت. هةاليةكي تشةوة يةكيَليرت هة بلا  هة طةسخظتين ئةو ثشوَرة جوثوَهةتيليةى كة بة ٓيالهي 

ٓوَكاسةكاُي بشيتية هةو عةقويةتية ػوَظيَِيةى كة ٓةًيؼة خاُةقيين بة ػاسيَلي عةسةبي دةبيينا ٓةس بوَية داعؽ 

 دةيةويظت بة ُاوي ئايِةوة خاُةقني هة ضواسضيَوةى جيوةثوَهةتيلي عةسةبي بيَت. ساطيت ئةَ قظة كاتيم طةمليَِشا كة

هة ريَشدةطةهَاتي  2003دةسكة  ئاساطتةي ٓيَشػةكاُي داعؽ تةُٔا بة ئاساطتةي ئةو ٓيَوَة جوَطشافية بو كة ثيَؽ طاهَي 

 سرميي بةعع بوو. 

ثاؾ دوسخظتِةوةى ٓةسةػةى داعؽ هة ُاوضةكةا طةسةسايي ئةو طشُطياُةى هة ثيَؼرت بامساْ كشدا هة ئيَظتا خاُةقني 

ٌي كوسدطتاْ ٓةية. بة تايبة  بوَ ثشطي دةوهَةتي طةسبةخوَي كوسدطتاْا ئةَ طشُطيةؾ خوَي بايةخيلي ديلةي بوَ ٓةسيَ

هةوةدا دةبيِيَتةوة كة ثيَطةى خاُةقني و ثيًَلٔاتةى ئايين بةػيَم هة داُيؼتواُةكةى دةبيَتة خاهَيَلي طشُطي 

هة دواي جيابوُةوةى كوسدطتاْ هة عيَشاق. دسوطتلشدُي ثةيوةُذي هةطةيَ دوو والَتذا ئةويؽ والَتاُي ئيَشاْ وعيَشاقة 
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ضوُلة ئةوكا  خاُةقني دةبيَتة دساوطيَ دوو دةوهَة ا هة اليةكي تشيؽ بةٓوَي ثيَلٔاتة ئايِيةكةى بةػيَلي صوَسى 

داُيؼتواُةكةى كاس ئاطاْ دةبيَت بوَ دسوطتلشدُي ٓةًآةُطي و ثةيوةُذي توُذوتوَيَ هة طةيَ ئةو دوو دةوهَةتة دا. 

ٓا هة ثيَطةى ًوٌالُيم ُيَواْ والَتة ئيكويٌيةكاُيؽ سوَهَي طشُطم ئةبيَت بةتايبة  هة طوَسيين ُةخؼةى جوطشافياي ٓةسوة

 xxxviiطياطي ُاوضةى سوَرٓةالَتي ُاوةساطت ضوُلة خاُةقني خوي هةو ثيَطة جيوثوَهتيلية .

يةكجاس صؤسي ٓةية. هة ضواسضيَوةى هة ئاطيت ُيَودةوهةتيؽ هةُاو  ثشوَرةى ُابوَكوَا خاُةقني طشيِطي طرتاتيجي 

ديشاطةكشدُي ثالُي ئايِذةى ٓيَضة ُيَودةوهَةتيةكاْ وةن )واليةتةيةكطشتوةكاُي ئةًشيلا و ئةوسوثا(. ئةَ ثالُة 

بشيتية هة ساكيَؼاُي بوَسى طاصي طشوػيت هة سوَرٓةهَاتي ُاوةساطتذا بوَ ئةوسوثاا بوَ ئةوةى هة ريَش فؼاسى سوطيا بوَ 

بة ًاُايةكي تش بة ٓوَي بوُي طاصي طشوػيت هة ٓةسيٌَي xxxviii طاصي طشوػيت دةسضةيةكي تشياْ ٓةبيَت .دةطتلةوتين

كوسدطتاْ بةطؼيت و  هةَ ػاسة بةتايبة  سوَهيَلي طشُب دةطيَشيَت هة ثشوَرةى ُابوَكوَا ضوُلة خوَ دةبيِيَتةوة هة 

وَية ثيَطةيةكي طشُطي ئةبيَت هة ئاطيت ُيودةوهَةتيا ض بةػذاسيلشدْ  هة جوطشافيايي دابيِلشدُي طاص بوَ ئةوسوثاا ٓةسب

هة سووي ئابووسى بيَت ياْ هة سوي بةطرتاتيزبوُي ئةَ ػاسةا بةًةؾ بةػذاسيةكي طةسوةي دةبيَت هة بةٓيَضبوُي ئابووسى 

 .xxxixٓةسيٍَ كوسدطتاْ 

ي ُةوتي و ٓةسوةٓا ثيَلٔاتةى ئايين هة كوَتايذا دةتواُني بونَي بةٓوَي ثيَطة جيوطياطي و طرتاتيزيةكةى و بةٓوَي بوُ

داُؼتواُةكةىا خاُةقني يةكيَم هة ُاوضة ثش بةٓاكاْ بوَ ئايِذةى دةوهَةتي كوسدطتاْ كة طشُطيةكةى ئةطةس هة 

 طةوسةتشيّ ػاسى كوسدطتاْ صياتش ُةبيَت ئةوا كةًرت ُية.

 دةسئةجناَ 
ُاَيَلم ًيَزووي بوَ قوَُاَيَلي تشى ًيَزووي خاوةْ ثيَطةيةكي جيوطياطي طشُب بوة ئةَ ثيَطة طشُطةى هة قوَ .1

طوَساُي بةطةسدا ٓاتوة. و بة طؼيت جوطشافيايي ئةَ ػاسة كاسيطةسى هةطةس بايةخي و ثيَطةى ئةَ ػاسة هة 

 كوَُةوة تاكو ئيَظتا ٓةبووة.

 . ػاسى خاُةقني يةكيَم بوة هة ػاسة دسةو ػاوة و ثشجوهةكاُي هة ًيَزووى هة سوَرٓةالَتي ُاوةساطت .2

هةطةدةى ُوصدةٓةًذا ُاوةُذيَلي باصسطاي طشُب بووة  هة ُيَواْ بةَذاد و كشًاػاْ  ًاهَة ئابوسيةكاْ طةوسةكاْ   .3

 بشيلاسي باصسطاُياْ هةَ ػاسة ٓةبووة .
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دةوهةًةُذة بة طاًاُي طشوػيت بة تايبة  ُةو  و طاص ا ٓةسبوَية هة طةسةتايي طةدةي بيظتةًذا يةكةَ بنى  .4

 الَتي ُاوةساطت هةَ ػاسة دوَصسايةوة. ُةو  هة سوَرٓة

هة بيظتةكاْ تاوةكو ػةطتةكاُي طةدةي بيظتةَ طةػاوةتشيّ ػاسةكاُي عيَشاق بووة كة سوَهَيلي طةوسةى هة  .5

 ضاالكية سوَػِبني و طياطيةكاُي ئةوكاتةى عيَشاق ٓةبووة.

يَشاق طشتة دةطتا بةٓةًوو هةطةيَ ئةوةى بةعظيةكاْ ٓاتِة طةستةخيت ػاُويَ طياطي ودةطةالَتياْ هة ع .6

تواُايةن كةوتِة ويَشاْ كشدُي ريَشخاُي ئابووسى ئةَ ػاسةوا دةطتياُلشد بة ساطواطتين داُيؼتواُة 

 كوسدةكةيي و ويَشاُلشدُي طوُذةكاْ و ٓاوالَتي عةسةبياْ هة ػويَِياْ ُيؼتةجيَلشد.

دةطةالَتي خوَيا بةالََ ٓةًيؼة جيَطةى  هة دواي سوخاُي بةعع  حلوًةتم ٓةسيٍَ تواُي ئةَ ػاسة خباتة ريَش .7

ًوٌالُيَ بووة هة ُيَواْ ٓةسيٍَ و بةَذادا ٓةسبوَية بةَذاد بيَ بةػي كشدوة هة خضًةتطوصاسى دابيِلشدُي بودجة 

 بوَ ئاوةداُلشدُةوةى.

ُةوةى بةٓوَي ثيَطة طرتاتيزيةكةيي و ٓةسوةٓا بوُي ُةو  و طاص هة َ ػاسةا سوَهيَلي طشُطي ئةبيَت هة طةػا .8

 ئابووسى ٓةسيٌَي كوسدطتاْا و طةسخظتين ثشوَرةى طةسبةخوَي و ساطةياُذُي دةوهَةتي كوسدي.

هةئيَظتا بةٓوَي بوُي ثشوَرةيةكي ئيكويٌي )ٓيالهي ػيعي( و ثشوَرةيةكي ُيَودةوهَةتي )ُابوَكوَ( ا كة خاُةقني  .9

 اتيزي ثيَ دةبةخؼيَتةوة . هة ٓةسدوو ثشوَرةكة هة ضةقي ئةَ ثشوَراُاُةية ئةًةؾ ثيَطةيةكي طرت

 

 طةسضاوة و ثةساويَضةكاْ 

                                                 
i   كودتا، ترجمة: سعد رفٌعى مهرآبادى، نشر -سٌاست -نفت-مرداد 82لئونارد ماسلى، از امتٌاز نامة دارسً تا كودتاى

 111-16، ص 1611 ،1، ضاث دوم،جلدرسام، تهران 

ii نٌر مرسً،عالم كتب، بطرس بلغاكوفو انس خالدوف، رسالة ثانٌة  البً دلفن: رحالة القرن العاشر، نرجمة : محمد م

  11، ص1791قاهرة،

iii
 ابن تربٌة كلٌة منشورة دكتوراه، غٌر اطروحة خانقٌن، قضاء فً الزراعٌة االرض استعماالت ابراهٌم، عباس خضٌر 

  ،816 ص ،811٥ بغداد، جامعة رشد،
iv 91،ص 1671ران نهم، ته ضاثدر قرون جدٌد، نشر سمت، ثانقً لطفً و محمد علً علٌزاده، تارٌخ تحوالت اورو. 

v 169٥دورى ، بغداد ، ترجمة : اسماعٌل دونشاهً و اٌدج ثرونشانً، بنٌاد داٌد المعارف اسالمً، تهران،  عبدالعزٌز ،

  28ص
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vi   ، ًبرسوي محمد بن عصى، اوصنع الممالك الى معرفة البلدان و الممالك، مصحح عبدالرضا مهدي، دار نشر اسالم

 819،ص 1689بٌروت، 

vii 98، ص1688الٌعقوبى، مصحح: محمد امٌن قناوي، دار الكتب العمٌد، بٌروت، -ن اسحاق ٌعقوبً، البلداناحمد ب 

viii  116محمد بن احمد كرمً، احسن التقاسٌم، دار صادر، الطبعة الثانٌة، بٌروت، ص 

ix   ،861ص   ٍ.ش 1331تِراى، چاپ: دّم،  -جلد، ًشر هشعر 1داّد بي عليٌقى، سفرًاهَ هيرزا داّّد ّزير طايف. 

x
  بٌروت، 1، جلد  الدار العربٌة للموسوعات،   موسوعة تارٌخ العراق بٌن احتاللٌن عزاوى،  عباس 

  .171ص   ه. ق 168٥
xi  ،911. ص6، جلد  انتشارات نگاهمرتضى راوندي، تارٌخ اجتماعً اٌران 

xii  ،71ص . انتشارات علمى و فرىنگى,  راىنجورج ناتانيل كرزن / ترمجو: غالم على وحيد مازند اٌران و قضٌة اٌران. 

xiii
فرٌد هالٌداى و اخرون ، االثنٌة و الدولة :االكراد فً العراق و اٌران و تركٌا ، ترجمة عبداالله النعٌمً، معهد الدراسات    

 611بٌروت ،ص -، بغداد 8111االستراتٌجٌة ، الطبة االولى 
xiv

 A line in the sand( britain , france and the struggle for the mastery of the middle east , James 

barr,  simon&schuster UK Ltd 1st floorlondon, 2011. Page 9 

xv ٍٓبوَاو ُةكساوة. 6102، شاُلوَي ضويٌَاُي، ثيلو-اْ، زيَلةوتِِاًةى ضايلظ بيلوَ، كوُفساُطي ضايلظزةًةش ئةد . 

xvi   911ص، المصدر السابق  ،6مرتضى راوندي، جلد 

xvii  911صالمصدر السابق،  ،2مرتضى راوندي، جلد 

 xviii  ، 819، ص 8117بعثة االمم المتحدة لمساعدة العراق )ٌونامً (، الحدود الداخلٌة المتنازع علٌها ، الجزء االول. 

xix 621، ص 2، جلد   انتشارات نگاه ،  تارٌخ اجتماعً اٌران ،،  مرتضى راوندى. 

xx و التوزٌع الفجر للنشر دار، سلٌم طه التكرٌتً، 17٥1الى سنة 1711لعراق الحدٌث من سنة ستٌفان همسلً لونكرٌك، ا ،

 811ص 

xxi ُي ًايلى زوبّ، دةوهَةتي كوزدي: هيَلوَهَيِةوةيةن هةًةز كوزدةكاْ، دزاوضيَلاُياْ، والَتاُي ُاوضةكة، وةزطيَساُي : عةىل ُادز، ضاثةًة

 .032، ي 6102طةُج، ضاثي يةكةَ،

 xxii  819، ص المصدر السابق االمم المتحدة لمساعدة العراق )ٌونامً (، بعثة. 

xxiii   ،21، ص المصدر السابق لئونارد ماسلى 

  xxiv مارتن فان بروٌنسن، اآلغا والشٌخ و الدولة: البنى االجتماعٌة و السٌاسٌة لكردستان، ترجمة : أمجد حسٌن،معهد

 19، ص8119بٌروت، –اربٌل  -بغدادالدراسات االستراتٌجٌة، جزء االول، الطبعة االولى،

xxv ( كاُوُي دووةًي 6ضى.جةى. ئيدًوَُظ، كوزدةكاُي عيَساق، وةزطيَساُي عةبدوهلةزيٍ عوشيَسى، طوَظازى كوزدضتاْ ديثووًَاتيم، ذًازة )

 .632، ي6102
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xxvi طوَظازى ٌل جغرافً سٌاسً ( ابراهٌم محمد دروٌش باالنً،اثر البٌئة السٌاسٌة فً التغٌٌر الدٌموغرافً فً مدٌنة كالر )تحل

 303، ي 6103( ضاهَي بيطت و يةن ، ئايازى 0ضةُتةزى هيَلوَهَيِةوةى ضرتاتيجي، ذًازة )

 xxvii ( ضاهَي دووةَ، كاُوُي 2ضيا، ضياضةتي زاطواضتين كوزد هة كوزدضتاُي عيَساق، طوَظازى ضةُتةزى هيَلوَهَيِةوةى ضرتاتيجي، ذًازة )

 8، ي0222دووةًي 
xxviii ( ضاهَي شاُصةٓةَ، ئابي 3دوالَ صاهَح ، ُةخشةكاُي تةعسيب هة كةزكون ، طوَظازى ضةُتةزى هيَلوَهَيِةوةى ضرتاتيجي، ذًازة )حةًيد عة

 2، ي6118

xxix 3ضيا، زاطواضتين ُاوضة ضِوزيةكاُي كوزدضتاُي ، ضةزضاوةى ثيَشوو، ي 

 xxx  881بعثة االمم المتحدة لمساعدة العراق )ٌونامً (، المصدر السابق ، ص. 

xxxi   ئةجنوًةُى ُيشتٌاُي عيَسق. 6112دةضتوزى عيَساق  ضاهَي ،  

xxxii
  2112سبتوبر، 14، الحرة/ العراقجدل بشأى تْلي قيادة عولياث دجلت هِاهِا في كركْك ّديالى 

https://www.alhurra.com/a 

xxxiii  16:402012/11/21 ، جرٌدة المدى، قوات من البشمركة تنزل من الجبال وتتمركز قرب خانقٌن   

https://www.almadapress.com/Ar/ 

 xxxiv811٥/11/12/ ،قتٌل وجرٌح قبل مؤتمر المصالحة العراقً 811أكثر من   ،الجزٌرة ،http://www.aljazeera.net/  
xxxv 02/08/2016،'گواڵن مٌدٌا ،  شركة كردستان للغاز الطبٌعً، بٌوار خنسی ،http://www.gulan-

media.com/arabic 

 xxxvi 819، ص  المصدر السابقمم المتحدة لمساعدة العراق )ٌونامً (، بعثة اال. 

xxxvii ( ضاهَي 6فةزيد ئةضةضةزد ، توزكيا و دزيَركسدُةوةى ضِوز تا زوبازى ضريواْ ، طوَظازى ضةُتةزى هيَلوَهَيِةوةى ضرتاتيجي، ذًازة )
 022، ي6102بيطت و ضواز، تشسيين  دووةًي 

 
xxxviii  موقع االلكترونً لجامعة دٌالى، وستراتٌجٌة للمدن الحدودٌة مدٌنة خانقٌن أنموذجااألهمٌة الجٌ ،تسامر مهدي جسام ،

12/٥/8111 ،http://www.uodiyala.edu.iq/  
xxxix    العراق،  -، موقع االلكترونً حكومة اقلٌم كوردستانغاز كوردستان العراق ٌلعب دورا هاما بمشروع نابوك

http://cabinet.gov.krd 

 طةسضاوةكاْ 
 يةكةَ / كوسدي 

ابراهٌم محمد دروٌش باالنً،اثر البٌئة السٌاسٌة فً التغٌٌر الدٌموغرافً فً مدٌنة كالر )تحلٌل جغرافً  .0

 . 6103اهَي بيطت و يةن ، ئايازى ( ض0طوَظازى ضةُتةزى هيَلوَهَيِةوةى ضرتاتيجي، ذًازة )سٌاسً ( 
 . بوَاو ُةكساوة. 6102ثيلو، شاُلوَي ضويٌَاُي، -يَلةوتِِاًةى ضايلظ بيلوَ، كوُفساُطي ضايلظئةدٍٓ زةًةشاْ، ز .8

http://cabinet.gov.krd/
http://cabinet.gov.krd/
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( ضاهَي 3حةًيد عةدوالَ صاهَح ، ُةخشةكاُي تةعسيب هة كةزكون ، طوَظازى ضةُتةزى هيَلوَهَيِةوةى ضرتاتيجي، ذًازة ) .6
 .6118شاُصةٓةَ، ئابي 

  ُيشتٌاُي عيَسق.، ئةجنوًةُى  6112دةضتوزى عيَساق  ضاهَي  .6

( 6ضى.جةى. ئيدًوَُظ، كوزدةكاُي عيَساق، وةزطيَساُي عةبدوهلةزيٍ عوشيَسى، طوَظازى كوزدضتاْ ديثووًَاتيم، ذًازة ) .2
 .6102ووةًي كاُوُي د

( ضاهَي 2ضيا، ضياضةتي زاطواضتين كوزد هة كوزدضتاُي عيَساق، طوَظازى ضةُتةزى هيَلوَهَيِةوةى ضرتاتيجي، ذًازة ) .2
 .0222، كاُوُي دووةًي دووةَ

فةزيد ئةضةضةزد ، توزكيا و دزيَركسدُةوةى ضِوز تا زوبازى ضريواْ ، طوَظازى ضةُتةزى هيَلوَهَيِةوةى ضرتاتيجي، ذًازة  .9
 .6102( ضاهَي بيطت و ضواز، تشسيين  دووةًي 6)

تاُي ُاوضةكة، وةزطيَساُي : عةىل ًايلى زوبّ، دةوهَةتي كوزدي: هيَلوَهَيِةوةيةن هةًةز كوزدةكاْ، دزاوضيَلاُياْ، والَ .8
 .6102ُادز، ضاثةًةُي طةُج، ضاثي يةكةَ،

 عةسةبي /  دووةَ 
 .1688، دار الكتب العمٌد، بٌروت،الٌعقوبى، مصحح: محمد امٌن قناوي -احمد بن اسحاق ٌعقوبً، البلدان .1

ا مهدي، دار نشر اسالمً الممالك الى معرفة البلدان و الممالك، مصحح عبدالرض برسوي محمد بن عصى، اوضاع .8

 .1689، بٌروت، 

بطرس بلغاكوفو انس خالدوف، رسالة ثانٌة  البً دلفن: رحالة القرن العاشر، نرجمة : محمد منٌر مرسً،عالم  .6

  .1791كتب، قاهرة،

 .8117ازع علٌها ، الجزء االول ، بعثة االمم المتحدة لمساعدة العراق )ٌونامً (، الحدود الداخلٌة المتن .6

 تربٌة كلٌة منشورة دكتوراه، غٌر اطروحة خانقٌن، قضاء فً الزراعٌة االرض استعماالت ابراهٌم، عباس خضٌر .٥
 .811٥ بغداد، جامعة رشد، ابن

و  الفجر للنشر دار، سلٌم طه التكرٌتً، 17٥1الى سنة 1711ستٌفان همسلً لونكرٌك، العراق الحدٌث من سنة  .1

 .التوزٌع

 .168٥،  بٌروت، 1، جلد  الدار العربٌة للموسوعات،   عراق بٌن احتاللٌنموسوعة تارٌخ ال عزاوى،  عباس .7
فرٌد هالٌداى و اخرون ، االثنٌة و الدولة :االكراد فً العراق و اٌران و تركٌا ، ترجمة عبداالله النعٌمً، معهد  .2

 .بٌروت -، بغداد 8111الدراسات االستراتٌجٌة ، الطبة االولى 
والشٌخ و الدولة: البنى االجتماعٌة و السٌاسٌة لكردستان، ترجمة : أمجد حسٌن،معهد  مارتن فان بروٌنسن، اآلغا .7

 .8119بٌروت، –اربٌل  -الدراسات االستراتٌجٌة، جزء االول، الطبعة االولى،بغداد

 .محمد بن احمد كرمً، احسن التقاسٌم، دار صادر، الطبعة الثانٌة، بٌروت .11

 طيَيةَ /ئيِطويضي 
1. A line in the sand( Britain , France and the struggle for the mastery of the middle east , 

James barr,  simon & schuster UK Ltd 1st floor London, 2011.  

 فاسطي / ضواسةَ 
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بي داّد  . انتشارات علمى و فرىنگى,  / ترمجو: غالم على وحيد مازندراىناٌران و قضٌة اٌران،  ,جورج ناتانيل كرزن .1

    . 1331تِراى، چاپ: دّم،  -جلد، ًشر هشعر 1عليٌقى، سفرًاهَ هيرزا داّّد ّزير طايف، 

عبد العزٌز دورى ، بغداد ، ترجمة : اسماعٌل دونشاهً و اٌدج ثرونشانً، بنٌاد داٌد المعارف اسالمً،  .8

 . 169٥تهران، 

كودتا، ترجمة: سعد رفٌعى -استسٌ -نفت-مرداد 82لئونارد ماسلى، از امتٌاز نامة دارسً تا كودتاى  .6

 .1611، 1مهرآبادى، نشر رسام، تهران ، ضاث دوم،جلد

 . 2، جلد   انتشارات نگاه ،  ، تارٌخ اجتماعً اٌران ، مرتضى راوندى .6

 .6، جلد  انتشارات نگاهمرتضى راوندي، تارٌخ اجتماعً اٌران،  .٥

 .1671نهم، تهران  ضاثدٌد، سمت،در قرون ج ثامحمد علً علٌزاده، تارٌخ تحوالت اورونقً لطفً و .1

 ثيَِجةَ / ئيِتةسُيَت 
-http://www.gulan، 02/08/2016'گواڵن مٌدٌا ،  ،شركة كردستان للغاز الطبٌعً، بٌوار خنسی .1

media.com/arabic 

لى، ، موقع االلكترونً لجامعة دٌااألهمٌة الجٌوستراتٌجٌة للمدن الحدودٌة مدٌنة خانقٌن أنموذجا ،تسامر مهدي جسام .8

12/٥/8111 ،http://www.uodiyala.edu.iq/  

  2112سبتوبر، 14، الحرة/ العراقجدل بشأى تْلي قيادة عولياث دجلت هِاهِا في كركْك ّديالى .3

https://www.alhurra.com/a 

، 811٥/11/12/ ،قتٌل وجرٌح قبل مؤتمر المصالحة العراقً 811أكثر من   ،الجزٌرة .6
http://www.aljazeera.net/  

العراق،  -، هْقع االلكترًّي حكْهت اقلين كْردستاىغاز كْردستاى العراق يلعب دّرا ُاها بوشرّع ًابْك .5

http://cabinet.gov.krd 
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