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جياوكى داسطى و ِةلَكؤلَني لة ضيا طوسخ
يةكةوني ضالَة ٌةوتييةكاٌى سِؤرِةالَتى ٌاوسِاطت
خالذ حمىود كشيي
صاٌكؤى طةسوياُ-كؤليحى ثةسوةدةى بٍةسِةت-بةػى صاٌظتة كؤوةالَيةتييةكاُ

ثوختةى ليَكؤلَيٍةوة:

لةطةهَ بالَوبووٌةى ليَكؤلَيٍةوة جوطشافييةكاٌى راك دوؤسطاُ -صاٌاو ػويٍَةواسٌاطى فةسةٌظى لة طالَى 1892ص.
ٌاوى "ضيا طوسخ" وةك بةػيَك لةو ثؼتيٍَةيةى ،كة ريَش صةويٍةكةي طاواٌيَكى صؤسى ٌةوتيى لةخؤدةطشيَت ،دةضيَتة ٌاو
ٌةخؼةو ثالٌى ئةو ِيَضو اليةٌاٌةى دةياٌةويَت بةِةس ضةػٍيَك بيَت طوودى ليَوةسبطريىَ .لةطةهَ بةدةطتّيٍَاٌى وليةً
ٌؤكع داسطى طةسوايةداسى بةسيتاٌيذا بؤ جياوكى ٌةوتى ئيَشاُ ،لة طالَى 1901ص ،ئةو طشوثةى كة داسطى ثيَكيّيٍَا بؤ
جيَبةجيَكشدٌى ثشؤرةكةى سِاطتةوخؤ لة ضيا طوسخ-وة كاسى ِةلَكؤلَني و دؤصيٍةوةى ٌةوت دةطتجيَكشد .ئيذى بةً ضةػٍة
ئةً ٌاوضة ضةث و التةسيكةى طةسوةطيَش ،دةبيَتة يةكةوني طؤسِةثاٌى ِةلَكؤلَني و دؤصيٍةوةى ٌةوت و يةكةوني ػويٍَى
بةسيةككةوتَ لةطةهَ تيىيَكى ئةوسوثيذا .ئةً تويَزيٍةوةية تةسخاٌة بؤ ضريؤكى بةدةطتّيٍَاٌى جياوكى داسطى و
بةطةسِاتةكاٌى ئةو تيىةى داسطى و ِاوكاسةكاٌى بؤ كاسى ِةلَكؤلَني ثيَكياٌّيٍَا لة ٌاوضةى ضيا طوسخِ ،ةس لة
طةسةتاى ِاتٍةوة تا دةطاتة ٌائوويَذبووُ و دةطتّةلَطشتَ لة كاسى طةسِاُ و ِةلَكؤلَني ،ثاؾ ٌضيكةى دوو طاهَ كاسكشدُ
لة ٌاوضةكةدا.

دةطتجيَك
لةٌيوةى دووةوى طةدةى ٌؤصدةِةوةوة ،طةسِاُ بةدواى ٌةوت طةػةطةٌذٌيَكى خيَشاى بةخؤيةوة بيٍى ،ضوٌكة
بايةخ و سِؤلَى وةك كةسةطتةيةكى ئابووسى و بايؤلؤجى بةتةواوى بؤ والَتة ثيؼةطاصييةكاُ ئاػكشابووِ ،ةلَبةتة
طةسِةلَذاُ و طةػةثيَذاٌى ِوٌةسى ِةلَكؤلَني و دةسِيٍَاُ و ثاالَوتَ و طواطتٍةوةو دابةػكشدٌى ٌةوت و دةسكةوتٍى
كؤوجاٌيا وةصٌةكاُ سِؤلَى بةسضاوياُ ِةبوو لةً بواسةدا.
لةطةس ئاطتى ئةوسوثا ،سِؤواٌيا يةكةً والَت بوو كة لة طالَى 1857ص ٌةوتى بةسِةوّيٍَاٌ ،ةوت بةػيَوةيةكى
باصسطاٌى لةثاؾ دوو طاهَ لةو ويَزووة ،لة وياليةتة يةكطشتووةكاٌى ئةوشيكا (لة ثةٌظمعاٌيا) دةسكةوت ،لةوىَ يةكةً
برية ٌةوت بة قوالَيى ( )21ورت ليَذسا .لةو طاتة بةدوا ئيرت بةسِةً و بةكاسِيٍَاٌى ٌةوت طاهَ لة دواى طاهَ بةسصتش
دةبووةوة ،لة سِوطياؾ ٌةوت بةػيَوةيةكى باصسطاٌى لة طالَى 1872ص دةطتيجيَكشدووةو لة طالَى 1885ص تواٌشا ٌةوت
سةواٌةى باصاسِةكاٌى ئةوسوثا بكشيَت.
بةكاسِيٍَاٌة جؤساوجؤسةكاٌى ٌةوت ،بةتايبةتى ثاؾ ثةسةطةٌذٌى ػؤسِػى ثيؼةطاصى لة كؤتاييةكاٌى طةدةى
ٌؤصدةِةً ،ضى وةك وصةيةك ياُ وةك ِةويٍَى طةليَك كشداسى كيىياطةس ،بووة ثالٍَةسيَكى بةِيَض تا طةسوايةطوصاسةكاٌى
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لةوةسِ والَتة ثيؼةطاصةكاُ كؤػؼةكاٌياُ بؤ دةطتكةوتَ و دةطتبةطةساطشتٍى طةسضاوةكاٌى ئةً كةسةطتة طشٌطةو
وةبةسِيٍَاُ تيايذا ضشِتش بكةوٌةوة.
ِةس لةو طاالٌَةدا بوو بةسيتاٌيا لة سِيَطاى طةسوايةطوصاسةكاٌييةوة ِةولَةكاٌى بؤ بةدةطتّيٍَاٌى جياوكى ٌةوت
و بواسةكاٌى تش لة ئيَشاُ دةطتجيَكشد ،بةجؤسيَك تا كؤتاييةكاٌى طةدةى ٌؤصدةِةً ،ضةٌذ سِيَكةوتٍيَكياُ لةباسةى
ثؼكٍني و طةسِاُ بةدواى ٌةوت لةطةهَ ػاى ئةو والَتةدا وارووكشد ،بةالًَ طوودو قاصاجنيَكى ئةوتؤياُ ليَبةدةطتٍةِيٍَا.
ٌةوتى باػووسى كوسدطتاُ-يؽ بةطؼتى ،لة طةسدةواٌيَكى صووى طةدةى ِةردةِةً و دواتشةوة ،لةٌيَو سِاثؤست و ٌوطيٍى
طةسِيذة ئةوسوثييةكاٌذا ػويٍَى ػياوى خؤى دةطشيَت و وةك طاواٌيَكى طشٌط دوٌياى دةسةوةى ليَئاطاداسدةكشيَتةوة .تا
طةيؼتة ئةوةى طولَتاٌى عومساٌى عةبذوحلةويذى دووةً1909-1876-ص .بةفةسواٌيَكى ػاِاٌة لة كؤتاييةكاٌى طةدةى
ٌؤصدةِةً ،جياوك و دؤصيٍةوةى ٌةوتى ٌاوضةكاٌى باػووسى كوسدطتاٌى كشدة طةجنيٍةو وولَكى تايبةتى خؤى.
ضيا طوسخ-يؽ ،كة دةكةويَتة باكووسى سِؤرئاواى خاٌةقني و ٌاوضةيةكى طٍووسى جيٍَاكؤك بووة لةٌيَواُ
دةولَةتى ئيَشاُ و عومساٌيذا ،تا بةطويَشةى "ثشؤتؤكؤىل ئةطتاٌة" لة طالَى 1913ص لة بةسرةوةٌذى عومساٌييةكاُ
ضاسةٌووطى يةكالى كشايةوةِ .ةس لة ٌاوةسِاطتةكاٌى طةدةى ٌؤصدةِةوةوة ٌةوتى ئةً ٌاوضة طةسجنى (لفتوغ) كة وةك
ثظجؤسى صاٌظتى ياوةسى كؤويظيؤٌى طٍووسى عومساٌى-ئيَشاٌى كشدووة سِاكيَؼاوة .دوابةدواى ئةويؽ لة طةسةتاكاٌى
دةيةى كؤتايى طةدةى ٌؤصدةِةوةوة ،راك دوووسطاٌى فةسةٌظي ،وةك لةٌاوةسِؤكى ئةً تويَزيٍةوةدا ئاوارةى بؤ دةكةيَ،
طةسجنى دةطةالَتذاساٌى ئيَشاٌى بؤ ٌةوتى ضيا طوسخ و ئةطةسةكاٌى طوودليَوةسطتٍى بؤ ئابووسى ئيَشاُ سِاكيؼاوة.
ئةوةبوو صؤسى ثيٍَةضوو لة طةسةتاكاٌى طةدةى بيظتةوذا ،ئيرت ضيا طوسخ وةك ٌاوضةيةكى ضةث و التةسيكى ٌاوضةى
طةسوةطيَش ،بووة يةكةوني طؤسِةثاٌى تاقيكشدٌةوةو بةسيةككةوتَ لةطةهَ تيىيَكى ِةلَكؤلَيٍى بياٌيذا .ضريؤك و
بةطةسِاتةكاٌى ئةً تيىة ٌاوةسِؤكى ئةً تويَزيٍةوة ثيَكذيٍَيَت ،كة لة دةطتجيَكيَك و ئةجناً و ضواس باطذا
جيَكشاوةتةوة .لة باطى يةكةوذا تيؼك خشاوةتةطةس ثشؤطةى وةسطشتٍى داسطى بؤ جياوكى ٌةوتى ئيَشاُ و
كاسيطةسييةكاٌى ،باطى دووةويؽ تةسخاٌكشاوة بؤ دةطتٍيؼاٌكشدٌى ضيا طوسخ بؤ كاسى ِةلَكؤلَني و ِيٍَاٌى ئاويَشو
كةسةطتةكاُ و ئيذاسةداٌى كاوجى كشيَكاسةكاُ ،لة باطى طيَيةويؼذا ثشؤطةى دةطجيَكشدٌى ِةلَكؤلَني و كيَؼةو طشفتةكاٌى
تيىةكة كشاوةتة ئاواجنى قظة لةطةسكشدُِ ،ةسضى باطى ضواسةوة ئةوا تةسخاٌكشاوة بؤ قظةكشدُ لةطةس ٌائوويَذبووُ
و بشِياسي داخظتٍى ضالَة ٌةوتييةكاُ و ِؤكاسةكاٌى.
باطى يةكةً :داسطى و بةدةطتّيٍَاٌى جياوكى ٌةوت لة ئيَشاُ*
كاتيَك صاٌاو ػويٍَةواسٌاطى فةسةٌظى راك دوؤسطاُ ، Jacque Marie De Morgan -لة ليَكؤلَيٍةوة
جوطشافييةكاٌيذا ،لة طالَى (1892ص) ،دةسباسةى ٌاوضة كوسدييةكاٌى سِؤرئاواى ئيَشاُ ،ئاوارةى بؤ بووٌى سِيَزةيةكى صؤس
لة طاواٌى ٌةوت كشد ،بةتايبةت ئةو ٌاوضاٌةى كةوتووٌةتة ٌيَواُ كةسكووك و ثؼتكؤة ،لةواٌة ضيا طوسخ** ،لة
باكووسى سِؤرئاواى خاٌةقني )1(.ئيذى صؤسى ثيٍَةضوو وةطةلةى طوودوةسطشتَ لةً طاواٌة كاٌضايية بووة جيَى باغ و
خواطى اليةٌة ٌيَوخؤيى و بياٌييةكاُ .طةسةتا راك دوؤسطاُ كةطيَكى فةسةٌظى بةٌاوى (ئيذواسد كوتEdward Cott-
)ى ئاطاداسكشدةوة ،ثيَكةوةؾ لةطةهَ (ئةٌتواُ كيتابطى خاُ)ى ئةسوةٌى كة طةسؤكى باد و طووشطى ئيَشاُ بوو ،دةسباسةى
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ئةً وةطةلة قظةياٌكشد ،بةالًَ ٌةطةيؼتٍة ئةجناويَك ،ضوٌكة طةسوايةى ثيَويظتياُ لةبةسدةطتذا ٌةبوو ،بةتايبةت
كة وةبةسِيٍَاُ لة بواسى ٌةوتذا ثيَويظتى بة طاواٌيَكى صؤسى داسايى ِةبوو)2(.
كيتابطى خاُ ،لة طالَى 1900ص ،لة ضواسضيَوةى ثيؼاٌطاى ٌيَودةولَةتى ثاسيظذاِ ،ةولَيذا طةسجنى
طةسوايةداساٌى فةسةٌظي بؤ دؤصيٍةوةو وةبةسِيٍَاٌى ٌةوت لة ئيَشاُ سِابكيَؼيَت ،طةسةتا بةساوبةس بة ثاٌضة ِةصاس
جوٌةيّى ئوطتةسليٍى جياوكةكةى بؤ (كاؤطت طةسكيع كؤلَبيٍَكياُ)***ى طةوسة ٌيَواٌكاسى بواسى ٌةوتى ثيَؼٍياسكشد،
بةالًَ بةِؤى طةسقالَبووٌى بةٌةوتى عيَشاقةوة سِةتيكشدةوة .لة كؤتايذا بةِاوكاسى (ٍِشى دسوووٌَذ وؤلَفHenry -
)Drummond Wolfى بالَويَضى ثيَؼووى بةسيتاٌيا لة والَتى ئيَشاُ ،كةطايةتى (وليةً ٌؤكع داسطى)****
ٌاطى( ،)3كة طةسباسى ٌةِاتٍى بؤ ئةً ٌاوضة ،بةالًَ بة"باوكى تيَكشِاى ثيؼةطاصى ٌةوت دادةٌشيَت لة سِؤرِةالَتى
ٌاوةسِاطت"دا ،كة ثيَذةضيَت ئةً ٌةبواية ،وةبةسِيٍَاٌى ٌةوت لةً ٌاوضةية ٌةوةيةك دوابكةوتاية)4(.
داسطى ،ضى لة سِيَطاى طةسضاوة ويَزووييةكاٌةوة ،ياُ ئةو سِاثؤستاٌةى راُ دوؤسطاُ ،لة طؤظاسى (كاٌضاكاُ-
)Les Anales Minesدا ،لة طالَى 1892ص بالَويكشدبووٌةوة ،صاٌياسى باػى دةسباسةى بووٌى ٌةوت لةو ٌاوضة
كوسدياٌةى كةوتبووٌة طٍووسى ِةسدوو دةولَةتى قاجاسو عومساٌى ِةبوو )5(.بةالًَ لةطةهَ ئةوةػذا لة ٌيظاٌى طالَى
1901دا ،دوو جيولؤجيظتى بةٌاوةكاٌى (ض.ت .بوسلَض)H.T. Burls-و (دبميو.ض .دالتوُ )W.H. Dalton -سِةواٌةى
ئيَشاُ كشد ،بؤ ئةوةى ليَكؤلَيٍةوةى وسد دةسباسةى بووٌى ٌةوت ،بةتايبةت لة ٌاوضةى ضيا طوسخ و ػوػتةس بكةُ ،دواتش
ئةجناوى ئوويَذبةخؼاٌةى ليَكؤلَيٍةوةكاٌياُ لةاليةُ (بوسلَع)وة ،لة سِاثؤستيَكذا بةٌاوٌيؼاٌى "طةباسةت بة وةيذاٌى
ٌةوتى ضيا طوسخ" بالَوكشايةوة)6(.
لة كؤتايذا داسطى بشِياسيذا جياوكى ٌةوتى ئيَشاُ وةدةطتبيٍَيَت ،بؤ ئةً وةبةطتة لة 26ى ٌيظاٌى 1901ص.دا،
(ئةلفشيذ واسيؤت) Alfred M. Marriot-ى ٌويٍَةسى خؤى ،بةياوةسى ِةس يةك لة ئيذواسد كوت و كيتابطى خاُ
ِةٌاسد بؤ تةِشاُ ،دواى ضةٌذ واٌطىَ لة طفتوطؤكشدُ ،واسيؤت لة 28ى ئاياسى طالَى 1901ص.دا ،وةك بشيكاسو بةسِيَوبةسى
كاسةكاٌى داسطى ،جياوكيَكى ػةطت طالَةى لةطةهَ ػاى قاجاسدا وارووكشد )7(.تةٌّا ػتيَك كة بةسبةطتبوو لة بةسدةً
طفتوطؤكاٌذا ٌاسِةصايةتييةكاٌى سِووطيا بوو ،ضوٌكة جياوكى ئابووسى جؤساجؤسى لة ٌاوضةكاٌى باكووس لة والَتى ئيَشاُ
بةدةطتّيٍَابوو ،ئةو ٌاوضاٌةؾ بشيتيبووُ لة ثيٍَض ِةسيَىى باكووسى ئيَشاُ ،لةطةس طٍووسى سِوطيا ،ئةواٌيؽ
ِةسيَىةكاٌى(:ئاصسباجياُ ،طةيالُ ،واصٌذةساُ ،خؤساطاُ ،ئةطرتاباد-طوسطاُ) بووُ ،ػاى قاجاس ئةً ٌاوضاٌةى لة
جياوكةكة دووسخظتةوة)8(.
جياوكةكة واف و ئاصادى سِةِاى بة داسطى بةخؼى ،لة بواسى ٌةوت و طاصى طشووػتى و ِةٌذىَ كاٌضاى تشدا ،لة
سِووبةسى (ِ )770/000ةصاس كيمؤوةتش ضواسطؤػة ،كة دةيكشدة ضواس لةطةس ثيٍَطى خاكى ئيَشاُ ،طةسِاُ ،ثؼكٍني،
ِةلَكةٌذُ ،طواطتٍةوةو فشؤػنت ئةجناً بذات .ئةً سِووبةسةؾ دةيكشدة سِووبةسى والَتاٌى "فةسةٌظا ،طويظشا ،بةجليكا،
لؤكظىبؤسط و ِؤلَةٌذا" ثيَكةوة ،ياُ كةويَك لة سِووبةسى تةكظاغ صياتش)9(.
ِةسوةِا لةً جياوكةدا واف بة داسطى دسا ،لة واوةى دوو طالَذا كؤوجاٌيايةك ياُ صياتش ثيَكبّيٍَيَت ،بة
وةسجيَك دةولَةتى ئيَشاُ لة سِىَ و ػويََ و ياطاكاٌى ئاطاداسبكشيَتةوة ،بةطويَشةى خالَى دووةويؽ :خاوةُ واف دةتواٌيَت
بؤسى ٌةوت بةتةواوى ٌاوضةكاٌى ئيَشاٌذا بؤ كةٌاسةكاٌى باػووس سِابكيَؼيَت .لة خالَى طيَيةويؼذا ،ذكووةتى ئيَشاُ
قايمبوو صةوى و صاسى ذكووةت و خةلَكى بةٌشخيَكى طوجناو اخاتة خضوةت خاوةُ وافةوةِ ،ةسوةِا صةوى و صاسى
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كؤوجاٌياى ٌةوتةكةو بةسِةوةكةى و ئاويَشى ثؼكٍني و دؤصيٍةوةو دةسِيٍَاُ و سِاكيَؼاٌى ٌةوت ،لة باد و سطوووات
ببةخؼيَت()10
ئةً وافة بةساوبةس لة طةدا ػاٌضةى ثوختةى قاصاجنى طاالٌَة بوو ،كة بذسيَت بة طةجنيٍةى ئيَشاُ ،ثاؾ
واٌطيَكيؽ لة داوةصساٌذٌى ئةو كؤوجاٌيايةى ،كة ِةلَذةطتيَت بة وةبةسِيٍَاٌى جياوكةكة ،بشِى بيظت ِةصاس جوٌةيّى
ئيظتةسليٍى كاؾ(ٌكذ) و بيظت ِةصاس ثؼكيَكيؽ ،كة ٌشخى ِةس ثؼكيَكى يةك جوٌةيّى ئيظتةسليٍى بوو
دةطتميَّةلَبطشيَت بؤ والَتى ئيَشاُ)11(.
وةدةطتّيٍَاٌى جياوكى ٌةوتى ئيَشاُ لةاليةُ داسطي-يةوة ،لةٌيَو كؤوجاٌيا ٌةوتييةكاٌى ئةو سِؤرطاسةدا
دةٌطذاٌةوةيةكى طةوسةى ِةبووٌ ،ويٍَةسى كؤوجاٌيا ئةوشيكى و ِؤلَةٌذى و ئيٍطميضييةكاُ ،بؤ بةػذاسيكشدُ لةً جياوكة
ِةولَةكاٌى خؤياُ ضشِكشدةوة )12(،ذكووةتى بةسيتاٌيا ئةوةى سِاطةياٌذ ،كة ِيض دةطتوةسداٌيَكى لة بةدةطتّيٍَاٌى ئةً
جياوكةدا ٌةكشدووة ،بةالًَ وتةو ٌوطيٍةكاٌى ديجمؤواتكاسة بةسيتاٌييةكاُ ئةً باٌطةػة ثووضةلَذةكاتةوة ،بؤ منووٌة
كاتيَك سِيَكةوتٍى داسطى ئيىضا كشاٌ ،يَوبشاو بةً جؤسة بؤ لؤسد لٍظذاوُ-ى ٌوطى" :ئاوادةً بة طةسوو طوسِتشيَ ػيَوة
طوثاططوصاستاُ مب ،بةِؤى ئةو خضوةتةى ثيَؼكةػتاُ كشدً ،وَ ِيواداسً ئةً طةسوايةطوصاسيية لة بةسرةوةٌذى
باصسطاٌى بةسيتاٌياو ثيَطةو سِؤلَى بةسيتاٌيا بيَت لة ئيَشاُ"(ِ )13ةسواؾ دةسضوو ،ضوٌكة جياوكةكة بةسرةوةٌذيية
ئابووسى و طةسباصييةكاٌى ئيىجشاتؤسياى بةسيتاٌى لة والَتى ئيَشاٌذا جيَطريكشد ،لةسِووى كشداسةكيؼةوة ئيَشاٌى خظتة
ريَشباسى ويظايةتى بةسيتاٌيا .كة ئاكاً كاسيطةسى قوسطى لةطةس ويَزووى ئابووسى و طياطى ئيَشاُ جيَّيَؼت و صةويٍةى
خؤػكشد بؤ سِيَكةوتٍى ئابى 1907صٌ .يَواُ سِوطياو بةسيتاٌيا)14(.
صؤسى ثيٍَةضوو ،بؤ طالَى دواتش(1901ص) ،داسطى جاسيَكى تش (ئةلفشيذ واسيؤت)ى كشدة ٌويٍَةسى خؤى و سِةواٌةى
ئةطتةٌبوهَ-ى كشد ،بؤ طفتوطؤكشدُ لةطةهَ بةسثشطاٌى دةولَةتى عومساٌى ،بةئوويَذى وةسطشتٍى جياوكى ٌةوتى
ِةسدوو وياليةتى ووطنَ و بةغذاد ،كة طةسجةً ٌاوضةكاٌى كوسدطتاٌى باػووس دةكةويَتة ٌيَو طٍووسةكاٌى ئةً دوو
وياليةتةى عومساٌييةوة .بةتايبةت لةو سِؤرطاسةدا ليَكؤلَيٍةكاُ ئةوةياُ دةخظتةسِوو ،كة ٌةوتى ِةسدوو ديوى ئيَشاُ و
عومساٌى يةك ثيَكّاتةى جيؤلؤجياُ ِةيةو دةكةوٌة طةس ثؼتيٍَةيةكى ٌةوتى .بةالًَ لة كؤتايذا ئةً ِةولَةى داسطى و
ِةولَةكاٌى طاالٌَى دواتشيؼى ،بةِؤى ِةروووٌى ئةلَىاٌياوة لةطةس دةولَةتى عومساٌى طةسيٍةطشت )15(.بةتايبةت كة
لةو واوةدا طولَتاُ عةبذوحلةويذى دووةً(1909-1876ص) وؤلَةتي بة طشوثيَكى صاٌظتى و سِؤرٌاوةواٌى ئةلَىاٌى دابوو،
كة تويَزيٍةوةى وةيذاٌى وسد لةطةس ٌةوتى ٌاوضةكاٌى ويظؤثؤتاويا بكةُ ،كة ئاكاً لة سِاثؤستيَكى فشاواٌذا ،ئاوارة بؤ
بووٌى بشِيَكى صؤس ٌةوت و طاصى طشوػتى و كاٌضاى تش دةكةُ لةً ٌاوضةيةو تةٌاٌةت وةك دةسياضةيةكى سِاطتةقيٍةى
ٌةوت وةطفي دةكةُ)16(.
ِةسوةِا جياوكى داسطى ويَشِاى ئةوةى بووة بٍطيٍةيةكى خشاث بؤ طةسجةوى ئةو جياوكاٌةى ،لة طاالٌَى
دواتشدا لة ٌاوضةكة وؤسكشاُ )17(.بةديويَكى تشيؼذا بووة دةطتجيَكي طةسِاُ و ثؼكٍني و ِةلَكؤلَيٍى ٌةوت ٌةك تةٌّا لة
كوسدطتاٌذا ،بةلَكو لة تةواوى ٌاوضةكاٌى سِؤرِةالَتى ٌاوةسِاطتذا .كة وةلَبةٌذى صؤسبةى ٌةوتى جيّاٌة .بةً ضةػٍة لة
طاالٌَى داِاتوودا ضةقى قوسطايى كيَربِكىَ ئابووسى و طياطيةكاُ لةٌيَواُ والَتة سِؤرئاواييةكاٌذا طواطرتايةوة بؤ ئةً
ٌاوضةية .ئةوةؾ بةسِووٌى لة طةسجةوى ئةو سِيَكةوتَ و ثشؤتؤكؤه و ثةمياٌٍاوة ئاػكشاو ٌّيٍَياٌةدا سِةٌطيذاوةتةوة،
كة ثةيوةٌذيياُ بة ٌاوضةكةوة ِةية .لةواٌة سيَكةوتٍى طالَى 1907صٌ .يَواُ سِووطياو بةسيتاٌيا بؤ دابةػكشدٌى ئيَشاُ و
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ثشؤتؤكؤىل طالَى 1913صٌ .يَواُ دةولَةتى عومساٌى و قاجاسةكاُ ،بة طةسثةسػتى بةسيتاٌياو سِوطيا ،لةواٌةؾ طشٌطرت
ثةمياٌٍاوةى ٌّيٍَى طايكع بيكؤ-ية لة طالَى 1916ص .كة دسيَزةثيَذاٌى ِةولَةكاٌى والَتة سِؤرئاواييةكاٌة ،بؤ
طةسلةٌوىَ داسِػتٍةوةى سِةوػى طياطى كوسدطتاُ و ٌاوضةكة بةطؼتى ،بؤ بةدةطتّيٍَاٌى صؤستشيَ بشِى قاصاٌخ و
بةسرةوةٌذى.

باطى دووةًِ :يٍَاٌى ئاويَشةكاُ و بةسِيَوةبشدٌى كاوجى كاسوةٌذةكاُ

ثاؾ وؤسكشدٌى جياوكةكةو ِةٌطاو ِةلَطشتَ بؤ ثشاكتيضةكشدٌى ٌاوةسِؤكةكةى ،طةباسةت بةدةطتٍيؼاٌكشدٌى
ئةو ػويٍَةى ،كة دةبوو تيايذا دةطت بةكاسى ِةلَكؤلَني بكشيَت ،جؤسيَك لة جياواصى دسووطتبوو ،بةطويَشةى سِاثؤستةكةى
بوسلَع-ى جيؤلؤجيظت ،كة داسطى ٌاسدبووى بؤ ئيَشاُ ،بؤ ليَكؤلَيٍةوةى وسد لةوباسةوةٌ ،ةوت لة دوو ٌاوضةى ضةٌذ
كيمؤوةتشى لةيةك دووس ِةية ،ػويٍَيَكياُ كةوتؤتة ضيا طوسخ ،لة باكووسى سِؤرئاواى قةطشى ػرييَ ،ئةويرتياُ
كةوتؤتة دةوسوبةسى وةيذاٌى ٌةفتووُ (دواتش بة وةطحذ طميَىاُ دةٌاطشيَت)ى طةس بة ػاسؤضكةى ػووػتةس ،بةطويَشةى
كيتابطى خاٌيؽ ،ئةوةى دوايياُ دةتواٌشيَت بةئاطاٌى بريى ليَبذسيَت و ٌةوتى ليَذةسبّيٍَشيَت)18(.
داسطى ثاؾ ئيىضاكشدٌى جياوكةكة ،يةكيَك لة جيؤلؤجيظتة ِةلَكةوتووةكاُ بةٌاوى جؤسد بشٌاسد
سِيٍؤلَذص(1925-1853ص) G.B.Reynolds-ى وةك طةسؤكى تيىي كاسى ِةلَكؤلَني دةطتٍيؼاٌكشد ،كة ئةٌذاصياسيَكى
ثةجنا طالَةى ثؤلَؤٌى بوو ،ئةصوووٌى لة بواسى ِةلَكؤلَيٍذا لة طؤواتشة بةدةطتّيٍَابوو ،ثيَؼرتيؽ لة بةسِيَوبةسايةتى
خضوةتطوصاسى طؼتى لة ِيٍذطتاُ كاسيكشدبوو ،لةطةهَ داب و ٌةسيتى خةلَكى سِؤرِةالَت ئاػٍابوو ،كةويَك ػاسةصايى لة
صواٌى فاسطيؼذا ِةبوو ،كةطيَكى كؤػؼكاسو بة ووسة بووٌ ،ائوويَذى و بيَّيواىِ ،يطكات ٌةيذةتواٌى ببيَتة ِؤى
تيَكؼكاٌى ئاصايةتييةكاٌى ئةً ئةٌذاصياسة( ،)19كة ثيَذةضيَت ئةً تايبةمتةٌذياٌةى ِؤكاسيَكى طشٌط بووبَ تا داسطى
ِةلَيبزيَشيَت بؤ طةسؤكايةتى تيىى ِةلَكؤلَني لة ضيا طوسخ.
سِيٍؤلَذص لة 10ى ئةيموىل طالَى 1901ص .طةيؼتة تاساُ ،بؤ واوةى دوو ِةفتة وايةوة ،لةو واوةدا طويَى لة
قظةكاٌى كيتابطى خاُ طشت ،كة ِةولَيذا بؤضووٌى لةباسةى دةطتٍيؼاٌكشدٌى ضيا طوسخ وةكو خالَى دةطتجيَكى ثشؤطةى
ِةلَكؤلَني بطؤسِيَت ،لة بشى ئةوة ِةٌطاوةكاٌى لة ػوػتةس دةطتجيَبكات ،بةالًَ بةقظةى ٌةكشد )20(.بةِةسذاهَ لة
كؤتايذا بشِياسيذا لة ضيا طوسخ دةطت بةكاسى ِةلَكؤلَني بكشيَت.ثيَذةضيَت ئةً ِةلَبزاسدٌة لة ريَش كاستيَكشدٌى ئةو
صاٌياساٌةدا بيَ ،كة لة ِةس يةك لة راك دوووسطاُ و بوسلَض و دالتوُ وةسيطشتبوو ،دةسباسةى بووٌى ٌةوت لةو ٌاوضةية.
سِيٍؤلَذص كة تاساٌى بةجيَّيَؼت و طةيؼتة كشواػاُ ،لةوىَ بةياوةسى يةكيَك لة ثياوةكاٌى عةصيضخاُ-ى
طةسؤك خيَمَى جوووس ،*-بةٌاوى "بةسات عةىل" ،بةسةو طةسثيَمَى صةِاو كةوتة سِىَ،لة سِيَطا ويَشِاى ٌووطيٍةوةى طةسٌخ و
تيَبيٍيةكاٌى ،لة سِيَطةى وةسطيَشِةكةيةوة كةوتة طؤساخكشدٌى ضيا طوسخ و طةسضاوة ٌةوتييةكاُ ،لة كاتى طةيؼتٍيؼى
بة ضيا طوسخ خةلَكى بيٍيوة ،طوودياُ لة طةسضاوةكاٌى ئةو ٌةوتة سِةػة وةسدةطشت ،كة لةخؤوة ِةلَكوالَوة)21(.
بةالًَ سِيٍؤلَذص دةبوو ثيَؽ ئةوةى لة ضيا طوسخ جيَطريبيَت ،خةوى ِيٍَاٌى كةسةطتةو ئاويَشةكاٌى ِةلَكؤلَني
اخوات ،ضوٌكة ِةووو ئاويَشةكاٌى ِةلَكؤلَني و ثيَذاويظتييةكاٌى ديكةى تيىةكةى ،كة لة بةسيتاٌياوة ،بةسِيَطةى
دةسيادا دةِيٍَشاية بةطشة ،دةبوو خودى سِيٍؤلَذص لةويَوة بياٌّيٍَيَت بؤ ػاسى بةغذاد و ثاػاُ خاٌةقني ،تا دةيطةياٌذة
ضيا طوسخ ،كة ٌاوضةيةكى طةخت و ثشِ تاويَشو بةسدبوو)22(.
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بةِةسذاهَ طةسباسى ئةو تةٌط و ضةلَةواٌةى ِاتٍة سِيَطةى سِيٍؤلَذص و ياوةساٌى ،لة طواطتٍةوةى ئاويَشو
كةلوثةلةكاٌذا ،بيَباوةسِى و طوواٌى خةلَكى ٌاوضةكةؾ ،كيَؼةيةكى طةوسةتشي بؤ دسووطتكشدُِ ،ةسوةِا سِيَطشيكشدٌى
كاسوةٌذاٌى دةولَةتى عومساٌى و طةساٌى عةػريةتةكاُ لة كاسواٌةكةياُ .كاسبةدةطتاٌى عومساٌى لة خاٌةقني
سِيَطةياُ بةئاويَشو كةسةطتةكاٌى سِيٍؤلَذص ٌةدا بةطةس ثشدى ئةلَوةُ-دا بشِوات بؤ ضيا طوسخ ،ضوٌكة داواى باجياُ
دةكشد ،لة سِؤرةكاٌى طةسةتادا سِيٍؤلَذص صؤسبةى كات طةسقالَى طفتوطؤكشدُ بوو لةطةهَ طةساٌى عةػريةتة كوسدةكاٌى
ٌاوضةكة ،ئةواُ بةئاػكشا دةياٌوت" :فةسواٌى ػا ِيض جؤسة طشٌطى و بايةخيَكى ٌيية ،طةساٌى عةػريةتةكاُ ػاى
طةسةكني" ،ثيَويظتة بؤ تيَجةسِبووٌى كةسةطتةو ئاويَشةكاٌى ِةلَكؤلَني بةٌاو خاكى كوسداٌذا سِيَزةيةك ثاسة بذسيَت.
ئةوةبوو لة كؤتايذا بة ِاوكاسى "عةصيض خاُ"ى مجوس و "حمىذ كةسيي خاُ"ى كةلَّوسِ ،ئاويَشو كةسةطتةكاُ طةيةٌذساٌة
ػويٍَى وةبةطت)23(.
طشوثى ِاوكاسةكاٌى سِيٍَؤلَذص بشيتيبووُ ،لة جيَطشةكةى ،كة ئةٌذاصياسيَكى ئةوشيكايى بوو ،بةٌاوى ِرياً
سِؤصيَ ثالٌتةس ،)Hiram Rosen planter-كة ئةصوووٌى ِةلَكؤلَيٍى لة وةكظيك و تكظاغ دا ِةبوو .دوو
ِةلَكؤلَةسى كةٌةدى ،بةٌاوةكاٌى وك ٌاوتَ ( )MC Naughtonو بوضاٌاُ()Buchananو رواسةيةك ِةلَكؤلَةسى
ثؤلَؤٌى و ِةٌذىَ كشيَكاسى باكؤيى ،كة لة برية ٌةوتييةكاٌى ئاصسباجياُ-دا كاسياٌكشدبووِ ،ةسوةِا سِوثيَويَكى باكؤيى،
دوو سِاويَزكاسى ئيٍطميضى ،ثضيؼكيَكى ِيٍذى ،كة بشِواٌاوةى بةكالؤسيؤطى لة ثضيؼكيذا ِةبوو ،كؤوةلَيَك ضيَؼتميٍَةسو
خضوةتطوصاسو ثاطةواُ كة بةصؤسى كوسد بووُ( )24و لة دوو كةثشى تةٌةكةدا دةرياُ و لة ِةووو تةوةٌياٌذا طةسوكاسياُ
لةطةهَ دةصطاو ئاويَشدا ٌةبوو .جيَى ئاوارةية (وك ٌاوتَ)ى كةٌةدى ،تا دواِةوني طاتةكاٌى ِةلَكؤلَني لة ضيا طوسخ دا
وايةوة ،ضةٌذيَ جاس لة سِاثؤستى ِةوالَيى كؤوجاٌيادا لة لةٌذةُ طتايؽ كشابوو ،ثيَطةواٌةى ِةٌذيَك لة
كاسوةٌذةكاٌى تش كة بيَظفةترتيَ كاسوةٌذاٌيَك بووُ ،كة سِيٍؤلَذص لة تةوةٌى خؤيذا بيٍيبيَتى)25(.
ِةلَبةتة سِيٍؤلَذص بةذوكىى ئةصوووٌى ثيَؼووتشى لة بواسى ِةلَكؤلَني و دةسِيٍَاٌى ٌةوتذا ،بةبؤضووٌى فيَشِةس
كؤوجاٌياكةو ِةووو كاسةكاٌى ِةلَكؤلَني ،وةطةلةى ئاطايؽ ،تةٌاٌةت طفتوطؤ لةطةهَ خاوةُ وولَكةكاٌى ٌاوضةكة،كة
باجياُ دةويظت ،ثيَؼواصى لة بةسثشطة باالَكاٌى دةولَةت ،كة بؤ بيٍني و طةسداٌى دةسِؤيؼنت بؤ كاوجةكة ،دابيٍكشدٌى
ئاوو طوتةوةٌى ،سِيَكخظتٍى كاسووباسى طواطتٍةوة ،دسووطتكشدٌى ػويٍَى ٌيؼتةجيَبووُ ،سِيَكخظتٍى كاوجى
كاسوةٌذةكاُ ،دابيٍكشدٌى ثيَذاويظتييةكاٌى ثاطةواٌةكاُِ ،ةسوةِا ٌاوبزيواٌيكشٌى ػةسِو ِةساى خةلَكى ٌاوضةكةػى
لة ئةطتؤطشتبوو ،لة سِووى كاساوةيى و تواٌاوةِ ،اوسِى لةطةهَ سِؤصُ ثالٌتةسى ياسيذةدةسيا ،طةسكةوتووبووُ و جيَطةى
سِيَضى ِةووواٌيؽ بووُ)26(.
جيَى ئاوارةية داٌاُ و البشدُ و ئالَوطؤسِكشدٌى كاسوةٌذةكاٌى كاوجةكة لةاليةُ ئةٌذاصياسةوة (كة سِيٍؤلَذص بووة
ياُ سِؤصُ ثالٌتةس) جيَبةجيَكشاوة ،دةطتٍيؼاٌكشدٌى طشووػتى كاسةكاٌيؼياُ ِةس لةاليةُ ئةواٌةوة بووة ،صؤسيٍةى ئةو
كاسوةٌذو كاسطوصاساٌةؾ كة كاسياُ كشدووة طةس بة والَتاٌى بياٌى بووُ ،ضوٌكة خةلَكى ٌاوضةكة لة تواٌاياٌذا ٌةبووة
ئةو كاساٌة بكةُ ،بؤية ٌاضاس ثةٌاياُ بؤ خةلَكى بياٌى بشدووة)27(.
ثشدى ثةيوةٌذى كاسووباسةكاٌى تيىى ِةلَكؤلَني لة ضيا طوسخ و ذكووةتى ئيَشاُ بة كتابطى خاُ طجيَشدسابوو،
ئةو بةسثشغ بوو لة سِايكشدٌى كاسووباسى ئةٌذاصياسةكاُ و تيىةكة بةطؼتى ،طةسباسى ئةو طمةيى و طاصٌذاٌةى ليَى
كشاوة ،بةالًَ خةلَكاٌى ٌيؼتةجيَى كشواػاُ بةسثشطياسيَتى ٌيَوبشاوياُ بةثيَويظت صاٌيوة ،كة لة ثيَؼكةوتٍى
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ِةٌطاوةكاٌى كؤوجاٌياى ٌةوتةكةدا سِؤلَى ِةبووة ،بؤية خةلَكى ضاوةسِواٌى ئةوةبووُ ضاوديَشى تةواوى خؤى اخاتةطةسِو
بةِؤى ئةو تواٌاو ئةصوووٌةى كة ِةيةتى ،ئاطايؽ و ئاوشاصةكاٌى كؤوجاٌياى ٌةوتةكة وظؤطةس بكات)28(.
ػاصادة فةسواُ فةسوا-ى ثاسيَضطاسى كشواٌؼايؽ الى خؤية ضاوديَشى ثشؤطةى ثؼكٍني و طةسِاُ و ِةلَكؤلَيٍى
دةكشدو بةسدةواً لة سِيَطةى ٌاسدٌى خةلَكةوة بؤ بةدواداضووُ ئاطاداسى كاسةكاُ بووةو ثيَؼّات و صاٌياسييةكاٌي
ثيَطةيؼتووة )29(.وةك لة ٌوطني و سِاثؤستى طةساٌى كاوجةكةػذا دةسدةكةويَت ،خودى ثاسيَضطاس بؤ خؤيىِ ،اوسِىَ لةطةهَ
ئيىاً جووعةو ثياواٌى ئايٍى ٌاوضةكةو دةطةالَتذاساُ و كةطايةتيية ئايٍييةكاُ ،ضيَزياُ لة طةسداٌى كاوجةكةى ضيا
طوسخ بيٍيوة و صؤسياُ ذةص لة بةدةطتّيٍَاٌى دياسى و واددى بووة ،بةتايبةت ئةطةس لةػيَوةى ثؼكيَكا بواية لةاليةُ
كؤوجاٌياكةوة ،ثيَؼواصيكشدٌيؼياُ ئةوةٌذة دووباسةبؤتةوة ،ضيَؼتخاٌةيةكى "حمىذ"ى -واتة ئيظالوى -بةجيا بؤ ئةو
جؤسة طةسكشدة طةسةكيية باالٌَة تةسخاٌكشاوة )30(.وةك دةسيؼذةكةويَت ئةً طةسداٌاٌة داوةصساٌذٌى كةغ و خضوة
ٌضيكةكاٌى بةسثشغ و دةطةالَتذاسةكاٌيؼى ليَكةوتؤتةوة)31(.
لةاليةكى تشيؼةوة بةِؤى ئةوةى كاٌضاكاٌى ٌةوت لة ٌاوضةى قؤسةتوودا بووةِ ،يَضى ثيادةو طواسةى
عةصيضخاُ-ى مجوس -ئةو ٌاوةى ثاساطتووة صؤسيٍةى كاسوةٌذة خضوةتطوساسةكاٌى كاوجةكةؾ ثياوى ئةو بووُ ،بةً
ِؤيةػةوة لة كاسةكةدا بةػذاسبووةو سِيَزةيةك لة طوودو دةطتكةوتى بةسكةوتووة ،ويَشِاى ئةو دةطتكةوتاٌةؾ ،عةصيض
خاُ وووضةى ضن كةطى لة ديواُ وةسطشتووةِ ،ةسوةِا باجى دةسةكيؼى وةسدةطشت ،ئةوةؾ لة كؤتايذا ٌيطةساٌى
بةسثشطاٌى ٌةوت و طووشطى ٌاوضةكةى ليَكةوتؤتةوة )32(.بةالًَ لةطةهَ ئةوةػذا كؤوجاٌياى ٌةوتى طةس بة داسطى لة
ضيا طوسخ ،ثاؾ وشدٌى عةصيض خاُ ،لة تؼشيٍى دووةوى طالَى 1903ص.دا ،لة ٌاوةيةكذا ئةوةياُ سِاطةياٌذووة ،كة
ٌيَوبشاو تواٌيويَتى ئاطاٌكاسى و ِاوكاسى صؤسياُ ثيَؼكةػبكات ،ئةو خةلَكاٌةؾ لة ػةسِوػؤسِى عةػريةتة كوسدةكاُ
بجاسيَضيَت ،كة لة كاوجةكةدا كاسياٌكشدووةِ .ةس بؤية كاسطيَشِى ٌاوضةكة دةياٌةويَت يةكيَك لة كوسِةكاٌى (كةسيي خاُ) لة
جيَطةى دابٍيََ ،تاكوو لة خضوةت سِةوتى كاسةكاٌى كؤوجاٌياى ٌةوت و ثيَؼكةوتٍى ئاواجنةكاٌى دةولَةت
ِةٌطاوبٍيََ)33(.
بةالًَ وةك لة بةلَطةٌاوةيةكذا سِووٌذةبيَتةوة ،ثيَذةضيَت ثاؾ وشدٌى عةصيض خاُِ ،ةلَع و كةوتةكاٌى كةسيي
خاُ ،كة جيَطةى باوكى طشتؤتةوة ،بةدلَى كاسبةدةطتةكاٌى ٌاوضةكة ٌةبووبيَت ،ضوٌكة صؤسى ثيٍَاضيَت ػيَخ املمك-ى
ياسيذةدةسى كتابطى خاُ صاٌياسى لةباسةى جولَةو ِةلَع و كةوتة (ٌةػياوةكاٌى) كةسيي خاٌةوة ،بالَودةكاتةوةو داوا لة
ثاسيَضطاسى كشواٌؼا دةكات ،كةسيي خاُ ٌاضاس بةداواى ليَبوسدُ بكات لة كيتابطى خاُ .بةالًَ ثيٍَاضىَ كةسيي خاُ طويَى
بة دةطةالَتذاساٌى ٌاوضةكة دابيَت ،ضوٌكة بةسدةواً بووة لةطةس ئةو ِةلَع و كةوتاٌةى كة ٌيطةساٌى كاسبةدةطتاٌى
ٌاوضةكةى ليَكةوتؤتةوة ،لةً باسةػةوة ٌوطشاوطةليَكى كاسطيَشِى صؤس ِاوسدو بشد ثيَكشاوة ،تةٌاٌةت كاس طةيؼتؤتة
ئةوةى كاسبةدةطتاٌى ٌاوضةكة لةوة ٌيطةساٌنب ،كة سِةٌطة ئةطةس كةسيي خاُ دسيَزة بة ِةلَع و كةوتةكاٌى بذات،
ئاطايؽ و ئاساوى ٌاوضةكة تيَكبذات و لةسِيَطةى كؤوجاٌيا ٌةوتييةكةى ضيا طوسخةوة لة لةٌذةُ طكاالَ بؤ تاساُ بةسص
بكشيَتةوة )34(.دواجاس ثيَذةضيَت ِةس ئةو ٌاكؤكياٌة واياٌكشدبيَت ،كتابطى بري لة صوو ِيٍَاٌى ِيَضى بياٌى بكاتةوة بؤ
طٍووسةكة( ،)35بشِوبياٌووةكاٌيؼى ئةوةبووُ ،كة ثيَذةضيَت طوٌذٌؼيٍاٌى ٌاوضةكة بةتةواوى طويَشِايةلَى كةسيي خاُ
ٌةبَ ،سِةٌطة ئةو كات ٌةك ِةس لة خاكى ئيَشاُ بشِؤٌة دةسةوة ،بةلَكو ببيَتة ِؤى ٌاٌةوةى ثؼيَوى و ئاراوةؾ لةو طةس
طٍووساٌة)36(.
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باطى طيَيةً :دةطتجيَكشدٌى ِةلَكؤلَني و طةسِةلَذاٌى طشفتةكاُ
طةسباسى ِةووو طشفتةكاُ ،لة كاتى ِيٍَاٌى ئاويَشو كةسةطتةكاٌذا بؤ ضيا طوسخ و ثيَكّيٍَاٌى تيىةكةدا،
سِيٍؤلَذص و ِاوكاسةكاٌى ِةلَكؤلَيٍياُ لةطةس صةوييةكى ثاُ و بةسيَ دةطتجيَكشد ،كة دسيَزييةكةى  6,4كي و ثاٌييةكةى
 1,6كي بوو )37(.يةكةوني سِاثؤستى ئةو بؤ دةطتجيَكشدٌى صةوى ِةلَكؤلَني ،ثاؾ صياتش لة طالَيَك طةيؼتٍى بة ضيا
طوسخ ،بةدةطت داسطى طةيؼتِ ،ؤكاسةكاٌى ئةو دسةٌط طةيؼتٍةى طةسِاٌذةوة بؤ دسةٌط طةيؼتٍى كةسةطتةكاٌى صةوى
ِةلَكؤلني لة بةسيتاٌياوة و خشاثى سِيَطاوباٌةكاٌى ٌاوضةكةِ ،ةسوةِا بؤ ٌةبووٌى ئاساويى لةطةس طٍووسةكاُ)38(.
بةِةس ذاهَ ِةلَكةٌذٌى بريى رواسة يةك لة ضيا طوسخ ،لة  8ى تؼشيٍى دووةوى طالَى 1902ص .دةطتيجيَكشد)39(.
سِيٍؤلَذص كة طةسؤكى ئةٌذاصياسى ثشؤرةكةو جيَبةجيَكاسى بووة ،بةِؤى ئةوةى ٌاضاسبووة بةبةسدةواوى لةطةس
طٍووسى ِةسدوو دةولَةتى عومساٌى و ئيَشاٌى ِاتوضؤبكاتِ ،ةس جاسيَك كة تيَجةسِيوة داواى وولَةت و ٌاطٍاوةى ليَكشاوة،
ئةوة بؤتة سِيَطش لة بةسدةً سِايكشدٌى كاسةكاٌيذا .بةطويَشةى بشِطةكاٌى جياوكى داسطى-ؾ دةبوو ذكووةتى ئيَشاُ
ئاطاٌكاسى و ِاوكاسى ئةٌذاواٌى كؤوجاٌياكة بكةُ ،بةً بؤٌةوة كاسبةدةطتاٌى ٌاوضةكة داوادةكةُ ،كة سِيٍؤلَذص و
تيىةكةى لة كاتى ِاتوضؤكشدٌذا تا تةواوكشدٌى ئةً ثشؤرةية لة داواكشدٌى ٌاطٍاوة ببةخؼشيََ)40(.
لة كاتى كاسكشدٌذا يةكةوني ػتيَك كة بووة ِؤى ٌائوويَذى ،ئةوةبوو كة ضالَةكة طةيؼتة خؤلَى طووس ،بةالًَ
دواى ضةٌذ سِؤر طةيؼتة خؤلَى طجى ،كة ديظاٌةوة بووة وايةى ئوويَذةواسى و ثاؾ ضواس ثيٍَض سِؤر كاسكشدُ و ِةلَطووٌى
ِةلَي لة ضالَةكةوة بةتةواى ِيواى دةطرتِاطةيؼتٍياُ بة ٌةوت تيا دسووطتبووةوة )41(.سِيٍؤلَذص لة ػوباتى طالَى
1903ص.دا ،بؤ ٌويَكشدٌةوةى طشيَبةطتى طاالٌَةى لةطةهَ داسطى طةسِايةوة بؤ لةٌذةُ ،لةً كاتةدا قوالَيى بريةكةى
طةياٌذبووة ()900ثىَ .لة كاتى ٌةبووٌيذا ،سِؤصُ ثالٌتةس بةسثشطى كاسةكاُ بوو ،كة لة طةسةتاى كاسكشدٌيذا كشيَكاسى
ثؤلَؤٌى خظتبووة طةس كاس ،بةالًَ صؤس جاس ئةً كشيَكاساٌة بةبياٌووى ثؼووى ئايٍضايى كاتؤليكييةوة ٌةدةِاتٍة طةس
كاس ،ئةوةؾ وايكشد ،كة ثمة بة ثمة دةطتبةسداسياُ بيَت و كشيَكاسى كةٌةدى و ئةوشيكى لة جيَطةياٌذا دامبةصسيٍَيَت)42(.
ئةطةسضى ػةواٌة لة كاتى ثؼووداٌذا ،بة وؤطيكا ليَذاُ و طؤساٌي و ِةٌذىَ ياسى ػةواٌةوة خؤياُ
طةسقالَذةكشد ،بةالًَ دسةٌط دةسكةوتٍى ٌةوت ،تا طةسةتاكاٌى واٌطى ئةيموىل طالَى 1903ص .وايكشد ٌائوويَذى سِوو لة
طتافى كاسوةٌذاُ بكات ،ئةوةؾ بووة ِؤى ئةوةى ِةٌذىَ جاس بة وةبةطتى ذةطاٌةوة كاوجةكة بةجيَبّيَمََ و بشِؤُ بؤ
خاٌةقني و دةوسوبةسى ،ثاػاُ دةطةسِاٌةوة و طةسلةٌوىَ دةطتياُ دةكشدةوة بةكاسى ِةلَكؤلَني )43(.ئةً ٌائوويَذيية
دواجاس وايكشد بري لة جيَّيَؼتٍى ضيا طوسخ بكةٌةوة ،ئةوةبوو ِةٌذيَك لة كشيَكاسةكاٌياُ ٌاسد بؤ ٌاو صةوى و صاسةكاٌى
"حمىذ كةسيي خاٌى كةلَّوسِ" ،بؤ طؤساخكشدٌى ٌةوت ،بةٌياصبووُ كة ئاويَشيَكى صةوى ِةلَكؤلَني بطويَضٌةوة بؤ طشدى
كةلَّوسِ و لةوىَ ِةلَكؤلَيٍى ضالَيَكى ٌوىَ دةطتجيَبكةُ)44(.
يةكيَك لة كيَؼة طةوسةكاٌى كاسوةٌذةكاُ لة كاوجى ضياطوسخ ،بشيتيبوو لة طشِةو طةسواو تؤصى ٌاوضةكة ،كة
ِيض كاويَكياُ خؤياُ بؤ ئاوادة ٌةكشدبوو ،وةك لة سِاثؤست و سِؤراٌةكاٌياٌذا دةسدةكةويَتِ ،ةووو سِؤريَك ،بةتايبةت لة
وةسصى ِاويٍذا ،ثمةكاٌى طةسوا لة كاتزويَش ذةوتى بةياٌييةوة بة  110ثمةى فةِشةٌّايت دةطةيؼت و بةدسيَزاى سِؤر
بةسةو طةسةوة ِةلَذةكؼا .طةسباسى ئةوةؾ ئةٌذاواٌى ِؤصةكاٌى ٌاوضةكة ،بةِيض جؤسيَك ثابةٌذى بشِياسةكاٌى دةولَةت
ٌةدةبووُ ،بةطواسى ئةطجةوة ِةلَياٌذةكوتاية طةس خيَوةتةكاٌياُ داواى باجياُ ليَذةكشدُ .ضوٌكة سِيٍؤلَذص ِيَضى
ضةكذاسى ٌةبوو تا بةسياُ ثيَبطشيَت ،لة كؤتايذا ٌاضاسبوو ئةٌذاواٌى خيَمَةكاُ وةكو ثاطةواُ دامبةصسيٍَيَت و ثاسةيةكى
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صؤس ببةخؼيَتة طةوسةكاٌياُ .بةالًَ ئةٌذاواٌى خيَمَةكاٌى ٌاوضةكة ِيَض كات جيَطةى باوةسِ ٌةبووُ ،بة وتةى سِيٍؤلَذصى
ئةٌذاصياسو بةسثشطى ثشؤرةكة بة بةسدةواوى ِةلَياُ كوتاوةتة طةسياُ و دووضاسى ثةطتى و تووسِةبووٌى صؤسياُ
كشدووة)45(.
بةطويَشةى فيَشِةس طةسكشدة طةسةكييةكاٌى ِةسيَىةكة طةسؤك عةػريةتةكاُ بووُ ،كة بة طةوسةو بطووكياٌةوة،
لةطةس ػتى بيٍَشخ و كةً بايةخ ،بةسدةواً طةسقالَى ػةسِ و وؼتوووشِبووُ لةطةهَ يةكرتيذاٌ ،اكؤكييةكاٌياُ ِةسضةٌذة
سِاطتةوخؤ صياٌى لة ثشؤرةكةياُ ٌةئةدا ،بةالًَ دابيٍكشدٌى طوتةوةٌى و خؤساكى ثشؤرةكةى دةوةطتاُ ِةسوةِا
كاسيكشدؤتة طةس ثشؤطةى كيَووالَكشدٌى ِةٌذىَ لة صةوى و صاسةكاٌى ئةو ٌاوضة ،بؤ ويٍَة سِؤصُ ثالٌتةس لة سِاثؤستيَكيذا لة
/26ذوصةيشاٌى طالَى 1903ص ،باغ لة تؤلَةطةٌذٌةوةو ِيَشػى تاالٌَكةسى عةػريةتةكاٌى طةس بة عومساٌى دةكات ،كة
بة ِؤيةوة لة كؤتا ِةفتةدا ،طةستاثاى ٌاوضةى باكووسو سِؤرئاواى كاوجةكة طشِيطشتووة ،لة ذوصةيشاُ و ئابيؼذاِ ،يَشؾ
و ثةالواسى تؤلَةطةٌذٌةوةى خيمَى ئةمحةدةوةٌذ* بؤ طةس ٌاوضةكاٌى باكووسو سِؤرِةالَتى كةوجةكةٌ ،ةيّيَؼتووة
كيَووالَى صةوييةكاُ بكشيَت .لةواٌةؾ طةوسةتش بةػةسِِاتٍى دوو خينَ بوو ،لة طةسةتاكاٌى كاٌووٌى دووةوى طالَى
1904ص.دا لة ٌاوضةيةكى ٌضيك لة برية ٌةوتةكاُ ،وايكشد خةلَكيَكى صؤس ببيَتةثةٌابةسى كةوجةكةياُ و خؤياُ و واهَ و
وٍذاهَ و وةسِو واالَتياُ لة كةػيَكى طاسدو باساٌاويذا مبيٍٍَةوة .بةالًَ دةسكةوتٍى ٌةوت بةػيَوةيةكى طةسطوسِِيٍَةسو
جادوويى لةو سِؤراٌةدا ،بةدياسيكشاوى لة 14ى كاٌووٌى دووةوى طالَى 1904ص.دا لة دووةً برية ٌةوتذا ،كةػي ئاػتةوايى
كؤوةالَيةتي لةطةهَ خؤى ِيٍَا ،ئةوةبوو بةً بؤٌةوة ثيَكّاتووُ و بةئاوادةبووٌى سِؤصُ ثالٌتةس طويٍَذى ئاػتةوايى و
دؤطتايةتى ِةويؼةيى لةٌيَواٌياٌذا خوساوةِ )46(.ةلَبةتة دؤصيٍةوةى ٌةوت ِةس ئةً طوودةى ٌةبووة ،بةلَكو كاتيَك
ٌةوت بؤ يةكةً جاس دةسِيٍَشا طوودةكاٌى سِاطتةوخؤ دةسكةوتووُ ،بؤ ويٍَة بةكاسِيٍَاٌى ٌةوت لة بؤيمةسدا وايكشد ٌشخى
داس بةخيَشاى دابةصيَت بؤ دوو لةطةس ثيٍَطى ٌشخى ثيَؼووِ ،ةسوةِا دصيٍى داسى لة ٌيَو كاوجةكةػذا كةوكشدؤتةوة! ()47
ِةلَبةتة ئةً ٌاوضةية ِةويؼة لة بةسدةً كاسيطةسى ثؼيَوى و ٌائاساوى و تاالٌَكشدٌذا بووة ،بووٌى
بياٌييةكاٌيؽ لةو ٌاوضةية وةطةلةكةى ئالَؤصتش كشدبوو ،مجوجوولَى خيمَةكاُ ػياوى ثيَؼبيٍيكشدُ ٌةبوو ِةٌذىَ جاس
ِيَضى طواسة ،كة ٌةٌاطشاوبووُ بةو طٍووسةدا تيَذةثةسِيَ و خةسيكى تاالٌَيكشدُ و ئاراوةٌاٌةوة دةبووُ ياُ بةٌاو
لةوةسِطاى عةػريةتةكاٌذا تيَذةثةسِيَ لة ٌضيك كاٌضاى ٌةوتةكةدا ،ئةوةؾ دةبووة جيَطةى ٌيطةساٌى و ضةٌذيَ جاسيؽ
دووباسة دةبووةوة ،بؤية دواتش لةاليةُ كؤوجاٌياى ٌةوتةوة ِيَضيَكى( )150طواسةيياُ لة بةغذادةوة بة عةسةباٌةو
كةسةطتةكاٌياٌةوة ِيٍَاوةو لةو ٌاوضةية بالَوةياُ ثيَكشدووُ ،بؤ ئةوةى سِيَطشيبكةُ لةو جؤسة ِاتووضؤيةو ِةٌذىَ
دياسدةى سِووتاٌذٌةوةو دصيكشدُ ،بةتايبةتيؽ لةطةس طٍووسةكاُ ،كة دةسفةتى ِاتووضؤكشدٌى صؤستشى تيابووة)48(،
لةً سِووةوة بةسثشطاٌى كاوجةكة طكاالَى دصيٍى ئاويَشو كةسةطتةكاٌياُ بشدؤتة الى ليَجشطشاواٌى كشواٌؼاة ،كة ئاكاً
بةٌاوو ويٍَةوة دصةكاٌياُ ئاػكشاكشدووة)49(.
لة طاتةوةختى ِةلَكؤلَيٍذا لة ٌاوضةى ضيا طوسخ سِووداوطةليَكى صؤس سِووياٌذةدا ،لةواٌة ئاطشطشتٍى ضالَى
رواسة يةك بوو ،كة لة قوالَيى ( )1665ثىً دسووطتبوو ،ئةً سِووداوة لة قوالَيى ( )17ثىَ لة ضالَى رواسة دووةويؽ سِوويذا،
بةالًَ ِيض جؤسة وةتشطييةكياُ دسووطتٍةكشد)50(.
لة طةسةتاى واٌطى ياٌضةى طالَى 1903ص.دا ،يةدةطى ئاوى خواسدٌةوة بؤ دوو طىَ سِؤر صياتش ٌةبوو .كؤطةى داس،
كة بؤ طةسوكشدٌةوةى وةجنةلَى ِةلَي طوودى ليَذةبيٍشا بةسدةواً دةدصسا ،تةٌاٌةت ِةٌذيَك جاس وةجنةلَى ِةلَىةكة
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خشاث دةبوو و بؤسييةكاٌى ئاو بةِؤى ئةو ئاوةى ِةلَيطشتبوو دوضاسى سِووػاوى دةبووٌ .اوةكاُ كة لة بةسيتاٌياوة
دةِاتَ بؤ ِةٌذيَك لة كاسوةٌذاٌى تيىةكة ،تةٌّا ئاوشاصيَك بوو بؤ طوكٍايى و ئاساوى ئةو كاسوةٌذاٌة ،صؤس جاس ئةويؽ
وةيظةس ٌةدةبوو ،لة سِيَطادا لةٌيَو دةضووُ)51(.
بةديويَكى تشيؼذا تا دةِات تيىةكة دووضاسى طشفتطةليَكى صؤستش دةبووٌةوة ،ثيظبووٌى طةسضاوةى ئاوةكةياُ
طشفتيَكى طةوسةى بؤ دسووطتكشدُ ،كة تةٌّا طةسضاوةيةك بوو لة ٌاوضةكةو بة ِةصاسةِا كولة سِووياُ تيَكشدبوو ،الػة
ثةٌةواوو وشداسةبووةكةػياُ تيادةوايةوة ،كة صؤسيَك لة كاسوةٌذةكاٌي ئؤسدووةكةى دووضاسى تيٍويَتى و طكطووٌى
خويٍَبةسبووُ كشدبوو ،لةواٌة خودى سِيٍؤلَذصو سِؤصُ ثالٌتةس ،تةٌاٌةت ثضيؼكة ِيٍذييةكةػياُِ ،ةسوةِا لةو ػويٍَةى
كة خواسدُ و ئاوى ليَذةطواصسايةوة بؤ ضادسةكاُ ٌةخؤػى طوسيَزة بالَوبوبوويةوة .طةسباسى طشِةو طةسواى جاسِطكةسى
ٌاوضةكة  ،وةك لة ياداػتى يةكيَكياٌذا ِاتووة" :ئيَظتا ئيَىة ثيٍَض ئةوسووثني ،كة طةسوا صؤس ئاصاسواُ دةدات ،دويٍَى
دؤخى ئيظتواست صؤس خشاثبوو ،وَ خاٌوويةكي لة بةسدى طةوسة بؤ ِةلَكؤلَةسةكاُ دسووطتكشدبوو ،بةالًَ طةسوا لة ٌاو
خاٌووةكةػذا دةطةيؼتة  120ثمةى فةِشةٌّايت ،بةِؤى طةسوى ػةواٌةوة كاسوةٌذةكاُ صؤس بةطةختى ثؼووياُ دةداو
كةً دةخةوتَ ،لةً دؤخةػذا ئيَىة ػةوو سِؤر لة ضالَةكاٌذا كاسدةكةيَ")52(.
بةثيَطةواٌةػةوة لة وةسصى صطتاٌيؼذا باساٌى بةخوسِ ِةٌذىَ جاس كيَؼةى قوسطى بؤ دسووطتكشدووُ ،بؤ ويٍَة لة
كاٌووٌى يةكةوى طالَى 1904ص .دا ئاوى باساٌى بةخوسِ ،كة بة ليَؼاو داباسيوة ،بووةتة ِؤى داسِووخاٌى تةويمةكاُ و
قوسِاويبووٌى طةقفة قاويؼةكاُ ،بةً ِؤيةوة ٌاضاسبووُ ِيَظرتةكاٌياُ بؤ ٌاوضةى قةطشى ػرييَ بطويَضٌةوة)53(.
ِةلَبةتة تيىى كاسكةساُ سِؤراٌة سِوبةسِووى كيَؼةى تةكٍيكى دةبووٌةوة ،لةواٌة بؤ ويٍَة لة ذوصةيشاٌى طالَى
1093ص .دا ،لة كاتى كاسكشدٌى سِؤصُ ثالٌتةسدا لة ضالَى دووةً ،كوٌكةسةكاٌى ِةلَكؤلَةسةكة لة ئةجناوى بةسكةوتٍذا
لةطةهَ بةسدة طةخت و سِةػةكاٌذا لة قوالَيى ()1292ثىَ ػكاوة)54(.
لةاليةكى تشةوة كيَبمَةكاُ ثةسؾ و بالَوبووبووٌةوةو ِةٌذيَكياُ خشاث بوبوو ياُ ػكابووُ ،طٍذووقى كةه و
ثةلةكاٌياُ ثاسضة ثاسضة بوبوو ،بؤسى بؤيمةسةكاُ ػةقياُ بشدبوو ،طةسة دسيَمةكاُ كة كاسياُ ثيَذةكشد لة صؤسى
كاثيَكشدٌياٌذا ٌيوداػت بوبووُ ،صوو صوو خشاث دةبووُ ،ديواسى ضالَةكاُ دادةسِووخاُ ،داسى تةختة دةطت ٌةدةكةوت،
كةسةطتةكاُ ِةووو جاسيَك سِيَك ٌةدةبووُ ،صؤسيَك لة كةسةطتةكاٌى كاسكشدُ طوجناو ٌةبووُ ،ثؼتويٍَى طةالوةتى لة
كاتى ِيٍَاٌذا لة كةػتيذا وٌبوبوو ،جاسيَكياُ يةكيَك لة طتووٌةكاُ ػكاو بةسبوويةوة بةطةس كاسوةٌذةكاٌذا ،ئةطةسى
بالَووبووٌةوةى طاصى بىَ بؤُ ِةبوو ،لةبةس ئةوةى ػووػةى فاٌؤطى طةالوةتييةكة ػكابوو ،ػووػةيةكى تشى تيَخشابوو
طةوسةتش لة قةباسةى خؤى ،ئةواٌة ِةووو وايكشدبوو كاسةكاُ كؤػؼيَكى صؤستشى بويَت و وةتشطيذاستشبَ .بةالًَ لةطةهَ
ئةواٌةػذا سِؤصُ ثالٌتةس ِةويؼة لة ضاكشدٌةوةى كةسةطتةكاٌذا ليَّاتووى خؤى ثيؼاٌذاوة ،ئةوة بةبىَ بووٌى ئاويَشى
طوجناو بؤ ضاسةطةسكشدٌياُ .لةو وياٌةدا ِةولَيذاوة بةسةو ثيَؼطووٌى تةكٍيكى بكات ،سِيَطا تةقميذييةكةى ِةلَكؤلَيٍى
صةوى بةطتوُ ،كة ثةطتاٌى دةخظتة طةس ثاسضةكاُ و دةخيظتة قوالَييى صةوييةوة ،طؤسِى بؤ سِيَطايةكى ٌويَرت ،كة
ِةلَكؤلَيٍى بة كيَبنَ بوو ،ئةوةياُ صؤستش طوجناوتشبووِ )55(.ةس ئةوةؾ وايكشد كاتيَك وةصيشى ِةلَبزيَشدساوى ئيٍطميض
طيَش ئاستةس ِاسدٌخ Sir Arthur hardinge-طةسداٌى كاوجةكةى كشد لة  /6تاوةكو  /11كاٌووٌى يةكةوى طالَى
1904ص .وايةوةِ ،ةلَظوكةوتى سِؤصُ ثالٌتةسى بةسص ٌشخاٌذو وةك يةكيَك لة طةوسةتشيَ سِابةسى باسوودؤخة طةختةكاُ لة
ثشؤرةكةى داسطى ،كة لة ٌاوضةيةكى دووس لة ياطاداية وةطفيكشدووة)56(.
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باطى ضواسةًٌ :ائوويَذبووُ و داخظتٍى ضالَة ٌةوتييةكاُ
كاتيَك سِؤصُ ثالٌتةس لة ساثؤستيَكذا ،لة  /22ئاداسى طالَى 1903ص .بووٌى ػويٍَةواسى ٌةوتى لة بريى رواسة يةكى
ضيا طوسخ سِاطةياٌذ ،صؤسى ثيٍَةضوو داسطى لة /21ئاياسى طالَى 1903دا كؤوجاٌيايةكى بةٌاوى ( Firrst Exploration
 )Co.داوةصساٌذ و بةٌاوى خؤيةوة تؤواسيكشد ،بةطةسوايةيةك ،كة سِيَزةكةى (ِ)600ةصاس جوٌةيْ بوو ،كة بةطةس
(ِ)600ةصاس ثؼكذا دابةػكشابووِ ،ةس ثؼكيَك بة بةِاى يةك جوٌةيْ )57(.وةك ثيَؼرتيؽ ئاوارةواُ بؤ كشد ،دةبوو
ثاؾ واٌطيَك لة داوةصساٌذٌى ئةو كؤوجاٌياى ،كة وةبةسِيٍَاٌى جياوطةكةى ثيَشِادةطجيَشدسيَت ،بشِى (ِ)20ةصاس جوٌةيْ
بذاتة ذكووةتى ئيَشاُِ ،ةسوةِا بشِى (ِ)20ةصاس جوٌةيّيؽ بةػيَوةى ثؼك دةطتميَّةلَبطشيَت.
لة ضيا طوسخ ِةولَةكاُ بؤ دةسِيٍَاٌى ٌةوت بةسدةواً بووُ ،ضوٌكة داسطى بة بةسدةواوى ئةواٌى دةخظتة ريَش
فؼاسةوة ،تاكوو ِةسضى صووة ٌةوت دةطتبخةُ ،وةك دةيطوت (ثيَؽ ئةوةى بةالَو ٌووػظتى يةخةى ِةوووواُ بطشيَت)،
ضوٌكة بشِى ( )250000جوٌةيّى لة ٌاسدٌى كاسوةٌذو كةسةطتةكاٌذا بؤ ئيَشاُ و كاسى ِةلَكؤلَني لة ضيا طوسخ
خةسجكشدبوو .دةبواية وافى (ؤولَف)Wolff-يؽ بذات ،كة يةكيَك بوو لة ِاوبةػةكاٌى و بؤ بةدةطتّيٍَاٌى
ثاسةكةى(وافةكةى) ئاساوى ليَربِابوو ،بةِؤى ٌةبووٌى بةسةوثيَؼطووُ لة ثشؤرةكةدا ،لةطةهَ ِاوبةػةكاٌى تشيؼيذا
كيَؼةياُ ِةبوو ،بةسِادةيةك ٌاضاسبوو بةػيَك لة ثؼكةكاٌى خؤى لة كاٌضاى صيَشِى وؤسطاُ وةكو باسوتة لة باٌك دابٍىَ،
تاكو بتواٌيَت ثاسة لة رواسة باٌكييةكةى سِابكيَؼيَت بؤ داٌةوةى قةسصةكاُ و خةسجييةكاٌى لة ضيا طوسخ ،تةٌاٌةت بريى
لة فشؤػتٍى ياٌة تايبةتةكةى خؤى لة طؤسِةثاٌى ئةطجظواسيذا كشدةوة)58(.
لة كؤتايذا لة تةووصى طالَى 1903ص.داٌ ،ةوت و طاص لة يةكةوني ضالَة لة قوالَيى ( )507وةتشدا ،بةسِووبةسيَكى
كةً ِاتةطةسةوة .بةالًَ صؤسى ثيٍَةضوو وػكي كشدِ )59(،ةسضؤُ بيَت ثاؾ ضةٌذيَ واٌط كاسكشدُ ،لة /14كاٌووٌى
يةكةوى طالَى 1904ص .لة ضالَة ٌةوتى رواسة دوو ،لة ِةواُ قوالَيى و بةِةواُ سِيَزةى ضالَى يةكةً ،طاصو ٌةوت دةسضوو،
سِؤراٌة بشِى ( )600بةسوين بةسِةوى ِةبوو ،كة ِةس بةسويميَكى بشيتيبوو لة  35طالؤُ)60(.
بيَطوواُ دةطرتِاطةيؼنت بة ٌةوت بؤ سِيٍؤلَذصو ِاوسِيَكاٌى لة كاوجةكة بووة وايةى خؤػرالَييةكي صؤس،
بةسِادةيةك كةوتٍة بريى ئةوةى ضالَى طيَيةويؽ ِةلَبكةٌَ( ،)61لة بةسيتاٌياؾ داسطى بةػيَوةيةك سِايطةياٌذ كة
"ِةوالَيَكى طشٌط لة ئيَشاٌةوة دةبيَتة ياسوةتى طةوسة بؤوَ" )62(.لةو واوةػذا كة ئاوارةى بووٌى ٌةوت لة ضالَةكاٌذا
دةسدةكةويَت ،دوو ئةٌذاصياس كة ثيَؼرت لة دةوسوبةسى كةٌذاو و ػووػتةس طةسِاٌياُ ِةبووة ،طةسداٌى كاوجةكةياُ كشدووة،
طةفةسةكةياُ واوةى طىَ واٌطى خاياٌذووة ،لة كاتى طةسِاٌةوةػياٌذا بؤ بةسيتاٌيا ،سِاثؤستيَكى ضشِوثشِياُ لةطةس
ِةبووٌى ٌةوت لة ٌاوضةكة ئاوادةكشدووة)63(.
بةالًَ خؤػبةخيت دةطرتِاطةيؼنت بة ٌةوتٌ ،ة بؤ داسطى ٌ ،ة بؤ ئةٌذاواٌى ثشؤرةى ِةلَكؤلَيٍيؽ دسيَزةى
ٌةبوو ،ضوٌكة سِؤر بةسِؤر سِيَزةى ٌةوت سِووى لة كةوى دةكشد ،سِؤصاُ ثالٌتةس كة دوضاسى سِةواٌييةكى خويٍَبةسبووُ بوبوو و
ئاصاسى بة ٌةخؤػييةكةيةوة دةكيَؼا ،لة ػكظتى كاسةكةى و ػككشدٌى ضالَة ٌةوتييةكةدا دلَى ػكابوو ،بةطةػتيَك
طةسِايةوة ئةوةسيكا ،بةالًَ سِيٍؤلَذص لة ػويََ خؤى لة ضيا طوسخ وايةوة)64(.
داسطى بىَ ئاطاداسى سِيٍؤلَذص ،بؤ دةطتخظتٍى ِاوكاسى وادى لةطةهَ كؤوجاٌياى ( Standard Oil of New
 jerseyدةطتى بة طفتوطؤ كشد ،بةالًَ طةسكةوتوو ٌةبوو )65(.دواتش ضووة الى سِؤتؼيمَذص طةسوايةداسو خاوةُ باٌكى
ٌاوداسى فةسةٌظى ،طفتو طؤى ٌيَواُ داسطى و سِؤتؼيمَذص ،لة كةػيَكى بةِاسة ِةتاويذا بوو ،لةطةس يةكيَك لة
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كةػتييةكاٌى سِؤتؼيمَذص لة ػاسى كاُ-ى فةسةٌظى ،بةدةً طيالغ خواسدُ و ػةوجاٌيا ِةلَذاُ و طةٌذويض خواسدٌةوة
بةسِيَوةضوو ،دسووطت لةو كاتةدا بوو كة سِيٍؤلَذص لة ضيا طوسخ بةِةواُ ػيَوةى سِؤصُ ثالٌتةسى ِاوكاسى تووػى
سِةواٌييةكى خويٍَبةسبووُ بوبوو ،بةكةوى دةيجةسراية طةس ِةلَكؤلَني و كاسةكةى خؤى ،طةطة والَيكةيؼى لة ئةجناوى
طشِةبشدٌذا وشداسبوبووةوة ،ئةوةؾ بؤ سِيٍؤلَذص صؤس دلَّةريََ بووِ .ةسضؤٌيَك بيَت سِؤتؼيمَذص ِيض ِةولَيَكى بؤ كشِيٍى
جياوطى داسطى ٌةدا ،بةالًَ دةطةالَتذاساٌى بةسيتاٌيا لةوة ٌيطةساُ بووُ ،كة داسطى ثؼكةكاٌى خؤى بفشؤػيَت بة والَتى
فةسةٌظا ،ئةً ٌيطةساٌييةؾ لة جيَطةى خؤيذا بووِ ،ةس بؤية ٌويٍَةسى خؤياُ ٌاسدة الى داسطى و داواياُ ليَكشد،
بةسرةوةٌذييةكاٌى ئيىجشاتؤسياى بةسيتاٌى لةبةسضاو بطشيَت و دةطتى ثيَويظتى بؤ والَتيَكى بيَطاٌة دسيَز ٌةكاتِ ،ةس
ثيَويظتييةكى واديؼى ِةية با لةطةهَ ذكووةتى والَتةكةيذا خؤيذا تاوتويَى بكات ،ئةوةبوو داسطى بةً داواكاسيية
قايمبوو )66(.لة سِاطتيؼذا طشٌطيذاٌى دةطةالَتذاساٌى ئيٍطميض بة جياوكى داسطى و ِةولَةكاٌى بؤ دؤصيٍةوةى ٌةوت ،لة
طةسداٌةكةى ِاسديٍط-ى وةصيشى ِةلَبزيَشدساوى ئيٍطميض لة تاساُ بؤ ضيا طوسخ و واٌةوةى لة كاوجةكةيذا بؤ واوةى يةك
ِةفتة ،وةك لة تةوةسةكى ثيَؼوودا ئاوارةواُ بؤ كشد بةسِووٌى دةسدةكةويَتِ .ةس بؤ خؤى ِاسديٍطِ ،اػيَوةى ِةٌذىَ لة
دةطةالَتذاساٌى تشى ئيٍطميض ،طةسةتا طوواٌياُ لة طوودو قاصاجنةكاٌى ثشؤرةى ٌةوتةكة دةكشد ،ثيَؼياٌوابوو بيَحطة لة
سِوطةكاُ ،كة سِةٌطة بؤ بالَوكشدٌةوةى ِةروووٌى خؤياُ لة ئيَشاُ بةكاسيبّيٍََ و لةويَؼةوة وةتشطى طةوسة بؤ
بةسرةوةٌذييةكاٌى بةسيتاٌيا لة ٌاوضةكة دسووطتبكةُ ،كيَؼة ٌابيَت طةس جياوكةكة بةِةس والَتيَكى تش بفشؤػشيَت.
بةالًَ ئةً طةسداٌيكشدٌةى ِةً ئةً طوواٌةى ٌةِيَؼتِ ،ةويؽ ئةو بشِوايةى ال دسووطتبوو ،كة دابيٍكشدٌى ثاسةى
ثشؤرةيةكى لةً ضةػٍة لة تواٌاى تاكة طةسوايةداسيَك بةدةسةو كةوتة ِاٌذاٌى دةطةالَتذاساٌى لةٌذةُ بؤ ثالَؼتكشدُ
لة داسطى)67(.
بةالًَ كاتى خؤػبةختى داسطى ِاتبوو ،ضوٌكة لة ثاهَ ِةولَةكاٌى كؤوجاٌياكةى داسطى دا بؤ دؤصيٍةوةى ٌةوت
لة ضيا طوسخ ،سِووداوى تش ِاتٍة ئاساوة ،كة بة قاصاجنى ئةو تةواوبووُِ .ةس لة طالَى 1882ص .كاثتٍيَكى ِيَضى
دةسيايى بةسيتاٌي ،ثيَؼٍياسيكشدبوو طووتةوةٌى كةػتيية جةٌطييةكاُ ،لة خةلَووصى بةسديٍةوة بطؤسِدسيَت بؤ ٌةوت،
ضوٌكة كيَؼى خةلَووص صؤس بووة ،بةكاسِيٍَاٌى ٌةوتيؽ ِيَضى كةػتييةكاُ دووقات دةكاتةوة ،دواجاس ِيَضى دةسياى
بةسيتاٌى لة كؤتاييةكاٌى طةدةى ٌؤصدةِةوذا ئةً بريؤكةى بؤ طةمليٍَذسا .لة ئةجناوى ثيَذاطشييةكاٌى فيؼةسدا،
طفتوطؤكاٌى طةباسةت بةً وةطةلة ضشِتشبووٌةوة ،لةطةهَ بووٌيؼيذا بة فةسواٌذةى يةكةوى ِيَضى دةسياThe First -
 Sea Lordلة طالَى 1904ص .دةطتبةجىَ ليزٌةيةكى بؤ تاوتويَكشدٌى بابةتى كاسثيَكشدٌى ٌةوت بؤ ِيَضى دةسيايى
دةطتٍيؼاٌكشدو داواػيكشد طةسضاوةيةكى دلٍَيا بؤ ثشِكشدٌةوةى ثيَذاويظتيةكاٌى كةػتيطةىل بةسيتاٌى بذؤصٌةوة)68(.
ئةوةبوو ليزٌةكة ثؼتطرييكشدٌى داسطى لةاليةُ وةصاسةتى دةسيايةوة بةطشٌط و ثيَويظت صاٌى ،كة لةو سِؤرطاسةدا بةِؤى
خةسجيية صؤسةكاٌييةوة لة طةسِاُ بةدواى ٌةوتذا ،لة ضيا طوسخ بةسةو وايةثووضى دةسِؤيؼت.)69(.
بةالًَ ٌائوويَذى سِاطتةقيٍة لة ضيا طوسخةوة طةسيّةلَذا ،ثاؾ دوو واٌط لة دةطرتِاطةيؼنت بةٌةوت ،ضالَة
ٌةوتي دووةويؽ وػكى كشد( ،)70سِيٍؤلَذصو ِاوكاسةكاٌى بة لة بةسضاوطشتٍى ئةً دؤخة ٌويَيةى كة سِوبةسِووى بووٌةوة،
دةبوو لةسِاثؤستيَكذا داسطى ئاطاداسبكةٌةوة)71(.
ئةسك و وةطشةفةكاٌى كاسى طةسِاُ و ِةلَكؤلَني لة ضيا طوسخ طةليَك صؤسبوو ،طةسباسى ِةووو ٌةِاوةتييةكاٌيؽ
داسطى و ِاوكاسةكاٌى بةٌياص ٌةبووُ بة دةطتبةتالَى ئيَشاُ جيَبّيَمََ ،دةبوو ضاٌظى خؤياُ لة جيَطةو ػويٍَى تش
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تاقيبكةٌةوة ،بةالًَ دةبوو طةسةتا ػويٍَيَكى ٌوىَ بؤ كاسكشدُ بذؤصيَتةوة ،ػويٍَيَك كة ثيَذةضيَت لة لةٌذٌةوة
ثيَؼٍياسكشابيَت )72(.بؤ ئةً وةبةطتة سِيٍؤلَذص طةسباسى ِةووو وةتشطييةكاُ ،بةِؤى ػةسِو ٌاكؤي ٌيَواُ خيَمَةكاٌةوة،
لة طةسةتاكاٌى طالَى 1904ص .دا طةػتيَكى دسيَزى بؤ ٌاوضةكاٌى باػووسى ئيَشاُ دةطتجيَبكشد لةواٌة :بةِبةِاُ،
ػاسديَ ،وظحذ طميَىاُ ،ػووػتةسو ضةٌذ ٌاوضةيةكى تش ،لةً طةػتةدا سِيٍؤلَذص لةطةهَ خاٌةكاٌى بةختياسى طفتوطؤى
كشد )73(.بة ئاواجنى ِةلَكؤلَني و دةسِيٍَاٌى ٌةوت لةو صةوى و صاساٌةى لةريَش دةطةالَتياٌذابوو ،كة بةساوسد بة ضيا
طوسخٌ ،اوضةكاٌى بةختياسى ٌضيكرتة لة كةٌذاو ،ئةطةس ٌةوتى تيا بذؤصسيَتةوة تيَطووى طواطتٍةوةكةى بؤ بةسيتاٌيا
كةورت دةبيَت)74(.
سِيٍؤلَذص لة ذوصةيشاٌى طالَى 1904ص .دووباسة طةسِايةوة بؤ لةٌذةُ( ،)75سِيَك لة كاتيَكذابوو كة داسطى بؤ
ضاسةطةسكشدٌى كيَؼة داساييةكاٌى لةطةهَ كؤوجاٌياى ٌةوتى بؤسواى ئيٍطميضى طفتوطؤى دةكشد ،وةصساةتى دةسيايى
بةسيتاٌي ثالَجؼتى لة داسطى دةكشد ،بؤية كؤوجاٌياى ٌيَوبشاوياُ ِاٌذا تا لةطةلَى سِيَكبكةوُ ،بؤ ئةوةى جياوكةكةى
ٌةكةويَتة دةطت ئةوشيكييةكاُ )76( .لةكؤتايذا ثاؾ طفتوطؤيةكى دسيَزخايةُ ،لة ئاياسى طالَى 1905ص.دا ،داسطى
ِاوسِىَ لةطةهَ طةسوايةداسيَكى ئيٍطميضى تش بةٌاوى لؤسد ئظرتاتكؤٌا و كؤوجاٌياى ٌةوتى بؤسواى ئيٍطميضى( ،طةٌذيكاى
جياوكةكاُ)ياُ داوةصساٌذ ،كؤوجاٌياى ٌوىَ لة ِةواُ طالَذا سِيَكةوتٍيَكى لةطةهَ خاٌةكاٌى بةختياسي وارووكشد ،بؤ
ئةوةى كاسى ثؼكٍني و ِةلَكؤلَني لةو صةوى و صاساٌةى لة طٍووسى دةطةالَتياٌذابوو ئةجناً بذةُ)77(.
يةكةوني ِةٌطاوةكاٌيؼى بةوة دةطتجيَكشد ،كة كاسةكاُ لة ضيا طوسخ سِابطشُ و تةواوى ئاويَشو
ثيَذاويظتييةكاٌى كاس كة تيايذا بوو بطويَضٌةوة بؤ واواتني ،لة ٌضيك سِاوّوسوض لة باكووسى ئةِواص )78(.ئةوة لة
كاتيَكذابوو كة قوالَيى بريى رواسة يةك لة /6ئاياسدا طةيؼتبووة  2315ثىَ ،بريى رواسة دوويؽ لة /23ذوصةيشاٌذا ،كة
لةاليةُ (ئةى.دةبميو.بى ِؤالٌذ)A.W.B.Holland-وة سِاطريا قوالَييةكةى طةيؼتبووة 1384ثىَ)79(.
سِيٍؤلَذص كة لة 2ى ئاياسى طالَى 1905ص .ئيٍطمتةساى بةجيَّيَؼت و طةسِايةوة بؤ ئيَشاُ ،ثيَؽ ِةس ػتيَك دةبوو
ئاويَشو كةسةطتةكاُ ،كة لة ضيا طوسخ بووُ لة تةوووصةوة بؤ طواطتٍةوةياُ سِيَكبخات( )80لة كؤتايؼذا طةسجةوى ئةو
ئاويَشو كةسةطتاٌة ،كة ٌضيكةى ضن تةٌيَك دةبووُ بة ثيادة بشاٌة بةغذاد ،لةويَؼةوة لة سِيَطةى سِووباسى دجيمةوة
طؤاطرتاٌةوة بؤ بةطشة ،ثاػاُ بؤ بةٌذةسى ووذةممةسة ،دواجاسيؽ بةكؤلَةطواسو ِيَظرت ،طواطرتاٌةوة بؤ ئةو ٌاوضة
ٌويَيةى كة دةبوو كاسى ِةلَكؤلَيٍى تيا دةطتجيَبكةُ)81(.
ئةجناً
ثاؾ بةدةطتّيٍَاٌى داسطى بؤ جياوكى ٌةوتى ئيَشاُ ،سِاطتةوخؤ ضيا طوسخ دةبيَتة يةكةوني ٌاوضة لة تيَكشِاى
سِؤرِةالَتى ٌاوةسِاطتذا ،كة تيىيَكى ئةوسوثى كاسى طةسِاُ و ِةلَكؤلَيٍى تيا ئةجناوبذات ،بة قوالَييةك كة بؤ ئةو
سِؤرطاسة كةً ٌةبووة ،ئةويؽ قوالَيى( )2315ثىَ بووة.
طةسجةوى ئةو ئةٌذاصياسو كشيَكاساٌةى ،كاسياُ لة ثشؤرةى ِةلكؤلَني و دةسِيٍَاٌى ٌةوتى ضيا طوسخ دا كشدووة
بياٌى بووُ ،خةلَكى ٌاوضةكة كة صؤسيٍةى ِةسة صؤسياُ كوسد بووُ ،تةٌّا كاسة خضوةتطوصاسى و ئةوٍييةكاٌياُ ثىَ
سِاطجيَشدساوة ،ضوٌكة ِيض طةسوكاسو ئاػٍايةتييةكاُ لة بواسى ِوٌةسى ٌويَى دةسِيٍَاُ و ِةلَكؤلَيٍى ٌةوتذا ٌةبووة.
تيىى كاسكةساُ سِوبةسِووى كيَؼةو طشفتى طشووػتى و كؤوةالَيةتى و تةٌذسووطتى و ِوٌةسى صؤس بووٌةتةوة،
لةواٌة كةؾ و ِةواى طةسوى ٌاوضةكة ،بةتايبةت لة وةسصى ِاويٍذاٌ ،اكؤكى خيَمَةكاُ و فؼاسة جؤساوجؤسةكاٌياُ بؤ
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طةس كةوجةكة ،ثيظبووٌى تاقة طةسضاوةى ئاوى ٌاوضةى ضيا طوسخ و لة كؤتايؼذا ٌةخؤػكةوتٍى طةسجةوى ئةٌذاصياسو
كشيَكاسةكاُ .بةسِوويةكى تشيؼذا داسِصاٌى ئاويَشو كةسةطتةكاٌى ِةلَكؤلَني و دةطرتِاٌةطةيؼتٍياُ بة ئاويَشو كةسةطتةى
ٌوىَ ،بةِؤى دووسى ضيا طوسخ-وة لة دةسياِ ،ةسوةِا صؤسى تيَطووُ و خةسجييةكاُ ،لة ئةجناوى ِةلَكؤلَني بؤ واوةيةكى
صؤس ،لة كؤتايؼذا وػككشدٌى ضالَة ٌةوتييةكاُ ،وايكشد داسطى و ِاوكاسةكاٌى ٌائوويَذبَ و لة كؤتايؼذا بشِياسبذةُ
ضالَةكاُ دااخةُ و كاسى طةسِاُ و ِةلَكؤلَني لة ٌاوضةيةكى تشى ئيَشاُ تاقيبكةٌةوة.
بةديويَكى تشيؼذا ئةطةسضى داسطى و طةسوايةداسة ِاوكاسةكاٌى ٌةياٌتواٌى طوود لة ٌةوتى ضيا طوسخ
وةسبطشُ ،بةالًَ بووٌى ٌةوت لةً ٌاوضة بةطؼتى كاسيطةسى لةطةس طؤسِاٌكاسيية طٍووسييةكاٌى طاالٌَى داِاتوو
بةجيَّيَؼت ،كة لة ثشؤتؤكؤىل ئةطتاٌةى طالَى 1913ص.دا ِةسدوو دةولَةتى عومساٌى ئيَشاٌى لةطةسى سِيَككةوتَ و تيايذا
ضيا طوسخ بوو بة بوػيَك لة خاكى عومساٌى.
طةسضاوةو ثةساويَضةكاُ:
*ئيَشاُ بةواٌاى والَتى ئاسييةكاُ ،ئةً ٌاوة لة (22ى ئاصاسى طالَى  ،)1935بةبشِياسِيَكى سِةصا ػا جيَطةى والَتى فاسغ-ثاسطى طشتةوة ،كة
صؤسجاس طةسضاوة بياٌييةكاُ بةً ٌاوةى دواييةوة ئاوارةياُ بؤ ئةً والَتة كشدووة.
**ضيا طوسخ ،كة خةلَكى ٌاوضةكة بة ضيا طووس ،بةواتاى كيَوى طووس ٌاوى دةبةُ ،لة بةلَطةٌاوة فةسوييةكاٌى ئةو قؤٌاغة بة (ضكا طشخ)
ٌاوبشاوة ،وػةى ضكا ثيَؼطشى ٌاوى ضةٌذيَ طوٌذو ٌاوضةية لة دةوسوبةسى كشواٌؼا ،كة بة واٌاى طشدى دةطتكشد يا ُ دسووطتكشاو ديََت،
وةك دياسة ئةً طشداٌة ثاػرت ػيَوةى طوٌذياُ لةخؤطشتووة ،كة ضيا طووسيؽ يةكيَكة لةواٌة .ئةً طوٌذة يةكيَكة لةو دةياُ طوٌذاٌةى ،كة بة
وةودايةك كة صؤس ٌيية لة ٌضيك ٌاذيةى قؤسةتووى طةس بةخاٌةقني ِةلَكةوتووة ،كة لة ِةووو سِوويةكةوة ٌضيكرتيَ سِيَطاى طٍووسيية ،كة
كشواٌؼا بة بةغذادةوة دةبةطتيَتةوة .بشِواٌة :وٍـوسة احتادية(ىظاو مافى) ،امساعين مشع ،طعيذ سوذىٌ ،فت ضيا طشخ كشواٌؼاة ،ض،1
(تّشاُ ،)1396 ،ص ص.38-37
-1بؤ صياتش بشِواٌة :راط دوؤسطاُ ،كوسدطتاُ لة ليَكؤلَيٍةوةكاٌى راك دوؤسطاٌذا ،و .د .طةعيذ خضرى و ئاطؤ عبذالشمحَ ،ض( ،1طميَىاٌى،
 ،)2012ه ه  .107-106حمىذ اوري ػيخ ٌوسى ،تاسيخ ٌفت دس ايشاُ و خاوسوياٌة ،ضاث دووً ،اٌتؼاسات داٌؼطاة ثياً ٌوس ،تّشاُ،1388 ،
ص20
-2ىاظه ْٓىض الساّى ،التارٓخ الصٔاشى المتٔازات اليفط فى آراٌ  ،1841-1891اطرّحة دكتْراِ قدمت اىل جملض كلٔة الرتبٔة فى اجلامعة
املصتيصرٓة شية  ،1888ص.32
*** كاوطت طةسكيع كؤلَبيٍَكياُ :طةوسة سِاويَزكاسبوو لة وةصاسةتى داسايى دةولَةتى عومساٌيذا ،طالَى  1890لة سِاثؤستيَكى وسدا طةسحنى
طولَتاُ عةبذوحلةويذى دووةً( )1909-1876س بؤ كيَمطة ٌةوتييةكاٌى وظيؤثؤتاويا سِاكيَؼاٌ ،يَوبشاو لة طاالٌَى دواتشدا سِؤَلَى صؤس طشٌط
طيَشِاوة لةو وتويَزاٌةى كة دةولَةتى عومساٌى دةسباسةى جياوكى ٌةوت لةطةهَ كؤوجاٌيا بياٌييةكاٌذا كشدوويةتى ،لة ٌّيٍَييةكاٌى طياطةتى
دةسةكيذا بيَئةٌذاصة ليَّاتووبووة ،دواتش بةٌاصٌاوى تالرياٌى ديبمؤواطيةتى ٌةوت و وظتةس لة طةدا ثيٍَخ ٌاطشاوة .بؤ صياتش دةسباسةى
طؤلَبيٍَكياُ بشِواٌة:حلنت شامى شلَٔناٌ ،ىفط العراق ،دراشة شٔاشٔة اقتصادٓة ،دار الٔقظة العربٔة( ،دمعق ،)1847 ،ص ص .33-32
ِةسوةِا :راك دولوٌة ،راُ ويؼن ػاسلية ،اطشاس ٌفت ،تشمجة .رالة عاليخاٌى(باطتى) ،ض( ،1تّشاُ ،)1346 ،ه ه 68-66
-3أىدرِ ىْشعى ،الصراعات البرتّلٔة فى العرق االّشط ،ت .اشعد حمفل ،بريّت ،1861 ،ص  .38دلعاد عنر عبدالعسٓسٌ ،ةوتى كةسكوك و
ومىالٌيَى صهليَضةكاُ( ،)1927-1890ض( ،1كةسكوك ،)2011 ،ه.93
****وليةً ٌؤكع داسطى(1917-1849ص) :لة ()11ى تؼشيٍى يةكةوى طالَى ( ،)1849لة ػاسى ٌيوتَ ئابوت-ى بةسيتاٌي ،لةدايكبووة ،لة
طالَى ( )1866بةخاوخيَضاٌةوة كؤضياٌكشدووة بؤ ئوطتوساليا ،لةوىَ ياطاى خويٍَيذووة و واوةيةك لةطةهَ باوكيذا ثاسيَضةسى كشدووة .لة طالَى
( ،)1882لةطةهَ بشاياُ وؤسطاُ تيَكةهَ بةكاسى دةسِيٍَاٌى كاٌضاى صيَش بووة ،دواى طالَيَك دةبيَتة بةسِيَوبةسى كؤوجاٌياى ( Gold Mining
)Conference Paper (June, 2017

acadj@garmian.edu.krd

179

طؤظاسي صاٌكؤي طةسوياُ

Journal of Garmian University

جملة جامعة كرمٔاٌ

 ، )Mount Morganدواى ضةٌذ طالَيَك بةدةولَةوةٌذى طةسِاوةتةوة بؤ بةسيتاٌياو تيَكةهَ بةكاسو ثشِؤرة باٌكى و طةسوايةداسييةكاٌى تش
بووة .بؤ صياتش دةسباسةى رياٌى داسطى ،بشِواٌةBenjamin Shwadran, The Middle East, Oil and Great powers, :
New york, 1959,p.15.
-4جْاد العطار ،تارٓخ البرتّل فى العرق االّشط ( ،1863-1891بريّت ،)1866 ،ص.14
جيَى ئاوارةية ِؤكاسى طةسةكى ئةً ثيَذاطشييةى كيتابطى ،صياتش سِةِةٌذي طياطيى-وةصِةبى ِةبوو تا بٍةواى بيٍني و طةسٌخ و
تيَبيٍييةكاٌى صةوى ٌاطى ،كتابطى ثةيوةٌذييةكى ٌضيكى لةطةهَ ِةٌذيَك لة سِؤذاٌييةكاُ(وةصِةبييةكاُ)دا ِةبوو ،دةيويظت بؤ
بةسرةوةٌذى خؤى طوود لةً ثيَطة ببيٍيَت ،بةً ِؤيةػةوة داواى ِاوكاسى ليَكشدُ و ثيَؼٍياسيكشد ،كة دؤصيٍةوةى ٌةوت لة ئيَشاُ بةصياٌى
عومساٌى طوٌى وةصِةب تةواودةبيَت ،كيتابطى بةػيَوةيةكى فيَمَباصاٌة دةسةجناوى ئةوةى لة خضوةت ئيَشاُ و بةسيتاٌيا خظتةسِووِ ،ةسوةِا
بةلَيٍَيذا لةً باسةيةوة ِاٌى داسطى بذات .برِّاىة 9ميصْر كعفى ،شري صيعت ىفت در آراٌ ّ خاّرمٔاٌ ،ض ،1تَراٌ ،1259 ،ص.6
-4شلٔه طُ التلرٓتى ،معركة اليفط فى آراٌ ،ج( ،1بغداد  ،)1842ص8
ٍ -6نآٌْ مطٔعى ،صوني ػٍاطى ايشاُ :صوني ػٍاطى ٌفت صاطشغ ،د( ،1تّشاُ  ،)1374ص.15
 -7مصطفى فاتح ،ثٍحا طاه ٌفت ايشاُ ،ػشكت طّاوى ضاث( ،تّشاُ ،)1335 ،ه ه ، 253-252
8-Fereidum Fesharaki, Development of the Iranian Oil Industry: International and Domestic
Aspects, U.S.A, 1976, p. 5.
-9راك دولوٌة ،راُ ويؼن ػاسلية ،طةسضاوةى ثيَؼوو ،ه.50
 -19بؤ صاٌيٍى ِةووو بشِطةو خالَةكاٌى ئةً ضياوكة بشِواٌة 9عبداحلنٔد العلْجى ،خضري عباط الالمى ،االصْل التارخئة لليفط العراقى،
ج( ،1بغداد  ،)1862ص ص  ، 197-192ميصْر كعفى ،طةسجاوةى ثيَؼوو ،ص ص  ،11-19شلٔه طُ التلرٓتى ،املصدر الصابق ،ص ص.39-15
 -11راك دولوٌة ،راُ ويؼن ػاسلية،طةسضاوةى ثيَؼوو ،ه.50
 -12دلؼاد عىش عبذالعضيض ،طةسضاوةى ثيَؼوو ،ه 96
-13حمىذ اوري ػيخ ٌوسى ،طةسضاوةى ثيَؼوو  ،1388ه.22
 -14سِوطياو بةسيتاٌيا لة 31ى ئابى ئةو طالَةدا سِيَكةوتٍى طشاى-ئةطفؤلظكى-ياُ وارووكشد ،بةطويَشةى ئةً سِيَكةوتٍة ٌاكؤكيية ٌيَواٌياُ
طةباسةت بة ئةفغاٌظتاُ ،تبت و ئيَشاُ ضاسةطةكشد ،تيايذا سِيَككةوتَ لةطةس سِيَضطشتَ لة طةسبةخؤى طياطى ئيَشاُ ،ثاساطتٍى سِريَىى قاجاس
لة سِوبةسووبوٌةوةيذا در بة دةطتووسييةكاُِ ،ةسوةِا بةسطشتَ لة وةتشطييةكاٌى ئةلَىاٌيا ،بةو ضةػٍة ئيَشاٌياُ دابةػكشد بؤ طىَ ٌاوضة،
ٌاوضةيةكى ِةروووٌى سِوطى لة باكووسٌ ،اوضةيةكى ِةروووٌى بةسيتاٌى لة باػووس و ٌاوضةيةكى ٌاوةٌذ بؤ ثاػاى قاجاس .بؤ صياتشو
ٌاوةسِؤكى خالَةكاُ بشِواٌة :عمى اؿغش مشيي ،ايشاُ دس دوسة شلطيت قاجاس ،ض( ،3تّشاُ ،)1371 ،ص ص .385-477
 -15دلؼاد عىش عبذالعضيض ،طةسضاوةى ثيَؼوو ،ه ه 99-98
-16شلٔه طُ التلرٓتى ،املصدر الصابق ،ص ص.14-13
 -17ىاظه يوٌع الضاوى ،طةسضاوةى ثيَؼوو ،ه ه ، 29-28دلؼاد عىش عبذالعضيض ،طةسضاوةى ثيَؼوو ،ه.96
-18عبذالمة غفوس ،جوطشافياى ئابووسىٌ ،ةفت لة كوسدطتاٌذا ،ض( ،2طميَىاٌى  ،)2002ه ه .61-60
19-www.iichs.ir
20-Ronald W.Ferrer, The History of the British Petroleum Company Vol.1, The Developing
years 1901-1932, Cambridge 1982, p.54.
 -21فشػيذ خودادياُ ،جظت و جو بشاى ٌفت اص قـش ػرييَ اغاص ػذ ،صٌذطى ٌوٌ ،ؼشية ويزة باصػطاً ؿٍعت ٌفت( ،رواسة 186ى ٌيىة اوه
خشداد .)1393
-22عمى يعكوبى ٌزاد ،طةسضاوةى ثيَؼوو ،ه.51
*عةصيض خاٌى كوسِى عةبذولشِةمحاُ خاُ :طةسؤك خيَمَى مجوس بووة ،يةكيَك بووة لة كاسيطةستشيَ كةطايةتيية خيَمَةكييةكاٌى طةس طٍووسى
ئيَشاٌى-عومساٌى ،لة كؤتاييةكاٌى طةدةى ٌؤصدةِةً و طةسةتاكاٌى طةدةى بيظتةً  ،بةثيَى فةسواٌى دةولَةتى ئيَشاُ ٌاوضةى قؤسةتوو
كيَمَطةو لةوةسِطاكاٌى دةوسوبةسىِ ،ةسوةِا كاٌضاكاٌى ٌةوتى ئةو طٍووسة خشابووٌة ريَش ضاوديَشى و وولَكذاسى ئةوةوة( .بشِواٌةٌ :فت ضيا طشخ
كشواٌؼاة ،بةلَطةٌاوةى رواسة( ،)77ه ه  .104-103ػويٍَى ٌيؼتةجيَبووٌى مجوسو لكةكاٌيؼى كةوتبووة ٌيَواُ جؤباسى ِةواطاُ لة باكووس،
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سِيَطةى قةطشى ػرييَ-كشواػاُ لة باػووس ،طشدؤلَطةى داسى ديواُ و بيَؼكاُ لة سِؤرِةالَت و سِووباسى طريواُ و بةسصاييةكاٌى ئاغ داغ لة
سِؤرئاوا .بشِواٌة :ويَحةس ئى .بى .طؤُ ،ضةٌذ طةسجنيَك دةسباسةى ِؤصةكاٌى كوسدطتاٌى خواسووُ وٌ .ةجاتى عةبذولَالَ( ،طميَىاٌى،)2007 ،
ه ه .36-35
 -23عمى يعكوبى ٌزاد ،طةسضاوةى ثيَؼوو ،ه.51
24- Ronald W.Ferrer, op. cit, p.57.
 -34عمى يعكوبى ٌزاد ،طةسضاوةى ثيَؼوو ،ه ه .53-52
26- Ronald W.Ferrer, op. cit, pp. 62-64.
 -27بشِواٌةٌ:فت ضيا طشخ كشواٌؼاة ،بةلَطةٌاوةى رواسة(  ،)13ه.53
ِ -28ةواُ طةسضاوة ،بةلَطةٌاوةى رواسة(  ،)11ه.51
ِ -29ةواُ طةسضاوة ،بةلَطةٌاوةى رواسة ( ،)16ه.55
30- Ronald W.Ferrer, op. cit, pp. 64.
31- Ibid, p.78.
ٌ -32فت ضيا طشخ كشواٌؼاة ،بةلَطةٌاوةى رواسة ( ،)20ه 59
ِ -33ةواُ طةسضاوة ،بةلَطةٌاوةى رواسة(  ،)50-49ه .84
ِ-34ةواُ طةسضاوة ،ه .19
ِ -35ةواُ طةسضاوة ،بةلَطةٌاوةى رواسة ()81ه 107
ِ-36ةواُ طةسضاوة ،بةلَطةٌاوةى رواسة(  ،)78ه 104
 -37عبداحلنٔد العلْجى ،خضري عباط الالمى ،املـذس الظابل ،ص .110
 -27مصطفى فاتح ،طةسضاوةى ثيَؼوو ،ه ه .257-256
-28فشػيذ خودادياُ ،طةسضاوةى ثيَؼوو.
 -40بشِواٌةٌ :فت ضيا طشخ كشواٌؼاة ،بةلَطةٌاوةى رواسة ( ،)1ه.45
ِ -41ةواُ طةسضاوة ،بةلَطةٌاوةى رواسة(  ،)12ه52
 -42لئوٌاسد واطمى ،طةسضاوةى ثيَؼوو ،ه64
ٌ -43فت ضيا طشخ كشواٌؼاة ،بةلَطةٌاوةى رواسة ( ،)39ه77
ِ-44ةواُ طةسضاوة ،بةلَطةٌاوةى رواسة ( ،)34ه .73
 -45لئوٌاسد واطمى ،طةسضاوةى ثيَؼوو ،ه63
*ئةمحةدوةٌذ :لكيَكى عةػريةتى ِةوةوةٌذى طةوسةية،ثاؾ ياخيبووٌياُ لة دةولَةتى عومساٌى ،لة طالَى  ،1865بؤ ثاسيَضطاسيكشدٌى
طٍووس لةاليةُ ئيَشاٌةوة لة ٌاوضةى قةطشى ػرييَ و دةػتى صةِاو جيَطري دةكشيََ .ئةً خيَمة تا طةسةتاكاٌى طةدةى بيظتةويؽ ،بةػيَكى
طشٌطى سِووداوو ٌاكؤكيية خيَمَةكييةكاٌى ٌاوضةى قةطشى ػرييَ و دةوسوبةسى ثيَكذةِيٍََ .بؤ صياتش بشِواٌة :وةجيةس طؤُ ،طميَىاٌى
ٌاوضةيةك لة كوسدطتاُ( ،طميَىاٌى ،)2007 ،ه ه.137-133
46 -Ronald W.Ferrer, op. cit, pp.64- 65
47- Ibid, p.64
ٌ -48فت ضيا طشخ كشواٌؼاة ،بةلَطةٌاوةى رواسة( )70ه ه99-98
ِ -49ةواُ طةسضاوة ،بةلَطةٌاوةى رواسة( ،)95ه117
 -50عمى يعكوبى ٌزاد ،طةسضاوةى ثيَؼوو ،ه50
ِ -51ةواُ طةسضاوة ،ه 55
 -52لئوٌاسد واطمى ،طةسضاوةى ثيَؼوو ،ه. 56
راك دوؤسطاُ ،كة لة طةسةتاى ٌةوتةكاٌى طةدةى ٌؤصدةِةً دا طةسداٌى ئةً ٌاوضةي كشدووة ،ئاوارةى بؤ ضؤلَى و طةسواى طةخت و
تاقةتجشِوكيٍَى ٌاوضةكة كشدووة ،دةلَيَت ئةً ٌاوضاٌة با طةسً و طووتيٍَةسةكاٌى باػووسى سِؤرئاوا دةيطشيَتةوةو لة با فيٍَكةكاٌى باكووس
)Conference Paper (June, 2017

acadj@garmian.edu.krd

181

طؤظاسي صاٌكؤي طةسوياُ

Journal of Garmian University

جملة جامعة كرمٔاٌ

بيَبةػة ،جطة لة ئاوة طويَشو تالَةكاُ ٌياٌة ،طةس كةطيَك لة وةسصى ِاويٍذا طةسداٌى ئةً ٌاوضةية بكات خؤى دوضاسى كيَؼة دةكات .بشِواٌة:
راك دووؤسطاُ ،طةسضاوة ثيَؼوو ،ه.118
53- Ronald W.Ferrer, op. cit, p. 65
 -54لئوٌاسد واطمى ،طةسضاوةى ثيَؼوو ،ه63
55-Ronald W.Ferrer, op. cit, p. 64
56-Ibid, p.64
 -57ىاظه ْٓىض الساّى ،املصدر الصابق ،ص.38
 -58لئوٌاسد واطمى ،طةسضاوةى ثيَؼوو ،ه ه )65-64
-59مصطفى فاتح ،طةسضاوةى ثيَؼوو ،ه255
60--Ronald W.Ferrer, op. cit, p. 65
 -61بشِواٌة :بةلَطةٌاوةى رواسة ( ،)63ه.93
 -62بشِواٌة :عمى يعكوبى ٌزاد ،طةسضاوةى ثيَؼوو ،ه .56
 -63بشِواٌة بةلَطةٌاوةى رواسة ( ،) 88ه ه113-112
 -64لئوٌاسد واطمى ،طةسضاوةى ثيَؼوو ،ه)65
 -65جْاد العطار ،تارٓخ البرتّل فى العرق االّشط  ،1866-1891ص ص 16-15
 -66لئوٌاسد واطمى ،طةسضاوةى ثيَؼوو ،ه ه.66-65
67-- Ronald W.Ferrer, op. cit, p. 60
-68عمى اؿغش مشيي ،طةسضاوةى ثيَؼوو ،ه 305
69-David G. Edens, Oil and Development in the Midlle East, U.S.A. 1979. P.14.
-70عمى يعكوبى ٌزاد ،طةسضاوةى ثيَؼوو ،ه .57
-71مصطفى فاتح ،طةسضاوةى ثيَؼوو ،ه256
72- Ronald W.Ferrer, op. cit, p. 66
-73طشوة تايخ و اقتـاد ،عضميت سيٍولذص بة ايشاُ ،سوصٌاوة دٌياى اقتـاد( ،مشاسة  3656يةكؼٍبة /29اذر  ،)1283ص .30
-74اٌذسة ٌوطؼى ،املـذس الظابل ،ص.31
75- Ronald W.Ferrer, op. cit, p. 69
 -76علٕ معجل خلف عْدة الععٔبى ،ظركة ىفط خاىقني احملدّدة ،رشالة ماجصتري قدمت اىل جملض كلٔة الرتبٔة ابً رظد-جامعة بغداد شية
 ،3993ص ص .15-14
77-Stephanie Cronin, The politics of Debt: The Anglo-Persian oil Company and the Bakhtiari
Khans(Middle Eastern studies, Vol.40, No.4. july 2004, p.3
-78مصطفى فاتح ،طةسضاوةى ثيَؼوو ،ه.256
واواتني  13كي لة سِؤرِةالَتى ػاسؤضكةى سِاوّوسوضةوة دووسة ،لة  22ئابى طالَى  1906كاسى ِةلَكؤلَيٍى تيا ئةجناوذسا ،ثاؾ طىَ
ِةفتة لة قوالَيى  120ثىَ طةيؼتٍة ئاوٌ ،اضاس بٍةو باسطةياُ طواطتةوة بؤ ٌاوضةى ػاسديَ ،كة ِيض ئاسةصووى سِيٍؤلَذصى تيا ٌةبوو ،لةويَؽ
دوو بريياُ بة قوالَيى ٌضيكةى  2000ثىَ ليَذا ،بةالًَ لة ِيطياٌذا ٌةوت ٌةبوو ،ئةجماسةياُ ضووُ بؤ ٌاوضةى وةيذاٌى ٌةفتووُ ،ػويٍَيَك كة
سِيٍؤلَذص ضاوةسِواٌى دةكشد ٌةوتى تيا بذؤصٌةوة ،جيَى ئاوارةية طةسةئحاً سِيٍؤلذصو ِاوكاسةكاٌى ثاؾ خةسجيَكى صؤس كؤػؽ و
واٌذووبووٌيَكى طةوسة ،لةثشِيَكذا لة /26ئاياسى طالَى ٌ 1908ةوتياُ لةً ٌاوضةية دؤصييةوة .بؤ صياتش بشِواٌة:
79- Ronald W.Ferrer, op. cit, p. 66
80- Ibid, p. 74
81-Daniel Yargin, The prize, The epic quest for oil, money, and power, New York, 1991,
p. 142.
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Darcy's Concession and Drilling in Chia Surkh
(The First Oil Field in the Middle East)
Abstract
After publishing of the geographical researches by the French scientist and
archeologist Jack De Morgan in 1892, the name of "Chia Surkh" came into
existence as one of the richest areas for having oil in its undergrounds, and became
an important part of the plans of those who wanted to overcome it.
When the British businessman William Nocks Darcy attained the privilege of
Iranian oil in 1901, exploration and then drilling for oil had started in Chia Surkh
by the group which constructed by Darcy himself. So, this isolated area in
Garmaser (Khanaqin Area) became the first field to explore oil and to encounter
with a European team.
Thus, the research is devoted to elaborate the story of Darcy's achievement of
the oil privilege and the group that began drilling oil in Chia Surkh. Furthermore,
the research also discusses the problems, the obstacles, the hopelessness, and
giving up the process of searching for oil after nearly two hundreds year of hard
working in the area.
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