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كةسكون و طةسًةطيَش دىَ ًوٌالُىَ ى ُيَواْ سلوًةتى ُاوةُذو بضا فى كوسد
عوى امحذ سظّ

صاُلؤي طةسًياْ كؤهيزى صًاْ و صاُظتة ًشؤظايةتيةكاْ

ثوختة :

(يا كةسكون و خاُةقني يا تا ًاويّ دةدةُطني ,وتةى بةسِيَض ًاَ دةالي)
هةوةتةى دةوهَةتى عرياق داًةصساوة طةىل كوسد هة خةباتيلى بىَ وضاْ بوة هة ثيَِاو طةملاُذُى ًا فةُةتةوةيى و دميوكشاتيةكاُيذا ,سلوًةتى ُاوةُذ يؽ تا ئةو ثةسِى ٓةوهَى داوة بؤ طةسكوتلشدُى دوهَاُةوةى
ػؤسِػطيَشِاُةى طةىل كوسد  ,دوهَاُةوةى كوسد بضووتِةوةيةكى ًيَزووكشدى ًةوصوعية تةعبري هة ئريادةو ئاواتةكاُى
طةىل كوسد ئةكا هة ثيَِاو بةدةطٔيَِاُى ًا فةكاُيذا بؤ ثيَؼلةوتِى كؤًةهَايةتى و طةػةكشدُى  ,كاسبةدةطتاُى
دةطةهَاتى ُاوةُذ هة عرياق ٓةس هة طةسدةًى دةطةهَاتى بِةًاهَةى ٓامشيةوة ٓةتا ئيَظتا ًةطةهةى كوسدياْ
بةُآةق و ُاسِةوا بة يةكيم هة كشُطرتيّ ئةو خةتةساُة هة قةهَةَ داوة كة ٓةسِةػة هة عرياق وُةتةوةو ُيؼتٌاُى
عةسةب دةكات هة كاتيَلذا ئةًة بؤضوُيَلى ضةوت ,بةهَلو ػؤفيِى و سِةطةص ثةسطتاُةية ودووسة هة سِاطتيةوة ,هة
سِواُطةى بةسٓةهَظتى "خةتةسى" ًةطةهةى كوسدةوة ٓ,ةس هة داًةصساُذُى دةوهَةتى عيَشاقةوة ,دةطةهَاتى ُاوةُذ
ئةو ثاسةو ثوهةى هة طةسكوتلشدُى دوهَاُةوةى كوسدو ويَشاُلشدُى كوسدطتاُذا خةسدياْ كشدووة ئةو سِةُر و
ًاُذوبوُةى هة كوراُذُةوةى كوَجةى ػؤسِؾ و سِاثةسِيِةكاُى كوسددا بة فريِؤياُذاوة ئةو ٓةًووة خويَِةى هةسِؤهَةكاُى
كوسدو عةسةبياْ بة سِػنت داوة ,ئةطةس ضةْ يةكى ئةوةى هة ثشؤرةكاُى ئاواكشدُةوةى كوسدطتاْ و طةػةثيَذاْ
وثيَؼخظتِيذا و طوػتى دواُى كوسدطتاُذا خةسز بلشداية ئيظتا ٓةَ عيَشاق و ٓةَ كوسدطتاْ هة باسو صسوفيَلى تشو
ٓاوكات طةىل عيَشاق و طةىل كوسد هة قؤُاغيَلى تشى رياُذا ئةبوْ  ,بةهَاَ كيِةو بوغضى ُةتةوةيى دةطةهَاتى
ُاوةُذو داُاُى ًةطةهةى كوسد بة خةتةس بؤطةس خؤياْ و ُةتةوةو ُيؼتٌاُى عةسةب واى هيَلشدوْ ٓةًيؼة هة
ٓةوهَذاُى بةسدةواًذابّ بؤ تواُذُةوةى طةىل كوسدو ًيَزوو و ُةسيت و داب و دةطتوسى كوسدى و داطريكشدُى ئةسصةكةى
و ٓةهَووػيِى ضاوضِؤكاُةى طةسوةت و طاًاُى كوسدطتاْ وبةسى سِةجنى خةهَلةكةى ,ئةًةؾ دةالقةيةكى طةوسةى هة
بةيِى دةطةهَاتى ُاوةُذو بضافى كوسد دا دسوطت كشدوة ً .ةُتيكى ضةوتى سِةطةصثةسطتاُةى دةطةهَاتى ُاوةُذ طواية
بؤ ئةوةى خةتةسى كوسد ُةًيَِىَ هة طةس دوهَةتى عرياق ,كة بة ثيَى قظةى ئةواْ بةػيَلة هة ُيؼتٌاُى عةسةب بؤ
ئةَ ًةبةطتةؾ :
 دةياْ ٓةصاس خيَضاُى كوسدى فةيويياْ هة عرياق دةسكشدو طةسوةت و طاًاُياْ صةوت كشدْ دةياْ ٓةصاس خيَضاُى كوسدياْ هةو ُاوضاُة دةسكشد كة تيَلةهَاوْ هة كوسدو توسكٌاْ و عةسةب و ,عةسةبيآْيَِاية ديَطاياْ
 دةياْ ٓةصاس خيَضاُى كوسدياْ هةو ُاوضاُة دةسكشد كة ثةتشؤيَ يا ًةعذةُى تشياْ تيَذاية طةداْ ٓةصاس خيَضاُى كوسدياْ هة طوُذةكاُى طةسطِوسى ئيَشاْ و طوسيا دةسكشد ئةوةى بة دسيَزايى ٓةصاساْطايَ هة باخ و سِةصو ئاوةداُى بِياتياْ ُابو تيَلياُذا
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 ئةًاُة طةسةسِاى ئةوةى داًةصساوة طشُطةكاُى ثةتشؤيَ وكاسةباو كربيت وئاطّ هة سِوى كشيَلاسى كوسددا داخشاودةصطاو دائرية طشُطةكاُى دةوهَةت ديَطةى كوسدى تيَذا ُةدةبوةوة  ,دةطةهَاتى ُاوةُذى عيَشاق هة طةس بِضيِةى
دياواصى سِةطةصايةتى ودياواصى سيضبايةتى دياواصى ًةصٓةبى بوة و داُشاوة ُ ,ةن ٓةس ُاتواُى ثاػةسِؤرى عيَشاق
بجاسيَضىَ بةهَلو صةًيِةى ٓةهَوةػاْ و هةت و ثةت بوُى قةهَةًشِةوةكةى خؤؾ ئةكا .

هةَ تويَزيِةوةيةدا:
دةًةويَت تيؼم خبةًة طةس كةسكون و طةسًةطيَشهة بةهَطة ُاًةكاُى
هيَلؤهَةسو ُوطةسو خاوةْ بشِياسة طياطية ٓةطتياسةكاْ هة ئةًشيلايى و بةسيتاُى و عومساُيةكاْ دةسباسةى
كوسد طتاُيةتى ػاسى كةسكون وضؤْ دؤصيِةوةى ُةوت هةَ ػاسة ٓةس هة بيظتةكاُى طةدةى سِابشدوةوة بو بة بةسبةطت و
هةًجةس هة بةساًبةس دسوطت بوُى دةوهََةتى كوسديذا هة ٓةًاْ كاتذا يةكيَم هة ٓؤكاسة ٓةسة طشُط و طةسةكيةكاُى
دةوهَةتى تاصة دسوطتلشاوى عيَشاق.

طشُطى ئةَ بابةتة:

هةوةداية تويَزةس بطةسِىَ بة دواى فاكتةسة طةسةكى و دةوٓةسيةكاُى ئةَ ثشطة كة ضؤْ طةسئةهَذاو هة سِابشدوو
ئيَظتاػى هةطةهَذا بىَ ؟ بؤضى سِيَطشبووة هة بةسدةَ طةسبةخؤيى كوسدطتاْ ؟؟

ًيتؤدى تويَزيِةوة :

ًيتؤدى ئةَ تويَزيِةوةية ًيتؤديَلى ػيلاسى بةساوسدكاسية بة طةسِاْ بةدواى بةهَطة ُاًةو طةسضاوةكاْ دواتش
ػيلشدُةوةو هيَلؤهَيِةوة هة طةسضاوةكاْ و بةساوسدكشدُياْ بؤ طةيؼنت بةسِاطتية ًيزووييةكاْ و داُاُى ًيلاُضًى
طوجناو بة ًةبةطتى ضاسةطةس و خظتِة سِووى ثيَؼِياسةكاْ.

كيَؼةي تويَزيِةوة:

كيَؼةي تويَزيِةوة كيَؼةي ًوٌالُيَي ُيَواْ دةطةآلتي ُاوةُذ و بضايف كوسدة هةطةس ُاوضةكاُي (كةسكون و طةسًةطيَش) كة
ٓةُذيَليؼي ثةيوةُذي بة كيَؼةي وياليةتي ًوطوَةوة ٓةبوو .كة هة دةوٓةسيذا كيَؼةي كوسدطتاُي باػوس بوو .كة ثيَؼرت
ُاوي وياليةتي ػاسةصووس بووة و ثايتةختةكةي ػاسي (كةسكون) بووة .ئةو وياليةتي ػاسةصووسةؾ هة اليةْ دةوهَةتي
عومساُييةوة بة كوسدطتاْ دادةُشا ,بة ػآيَذي ٓةًوو ًيَزوو ُووطةكاُي ئةُظلوؤثيذيا كة (قاًوغ االعالَ) ُاوصةُذ
كشابوو.
ٓاوكات ُةخؼةي دوطشافياي عومساُييةكاْ كة هة طاهَي  1893طِوسي ُةتةوةكاْ وةن عيَشاقي عةسةبي و
وياليةتةكاُي ػاَ بة دةطيت عومساُييةكاْ خؤياْ طِوسي وياليةتي ًوطأل و ػاسةصووس ُووطشاوة كوسدطتاْ ,كة ػاسي
ًوطأل و كةسكون دةكةويَتة ُاو طِوسي كوسدطتاُةوة.
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طشمياُةي تويَزيِةوة:
ئةو ًوٌالُيَ و طةودا و ًاًةآلُةي كة هة ُيَواْ دةوهَةتة صهليَضةكاْ بؤ ٓاوكاسي دةطةآلتي ُاوةُذي سوكٌةتي
عيَشاق و بة ًةبةطيت ثاساطتين بةسرةوةُذييةكاُي خؤياْ هة ػاسي كةسكون و طةسًةطيَش (خاُةقني) ٓيض اليةُيَلي ًاف
و داواكاسي خةهَلي كوسدطتاُياْ سِةضاو ُةكشدبوو .هيَلذاُةوة و ػيلشدُةوة بؤ ئةو ثشؤراُة ئةكةيّ و طشمياُةكاْ
ئةخةيِة سِوو بة تايبةتي ثشؤرةكاُي بةسيتاُياي خاوةْ ٓيَض و دةطةآلتي ئةو طةسدةًة بؤ ٓةًآةُطي ضةطجاُذُي
طيظتةًي ُاوةُذي هة عيَشاق و ثؼتطريي سوكٌةتي تاصة داًةصساوي عيَشاق.

ئاًاجني تويَزيِةوة:

ئةَ تويَزيِةوةية بة دواي ئةو ٓؤكاساُةدا دةطةسِيَت كة بووبووُة فاكتةسي طةسةكي ًوٌالُيَلاْ هة ُيَواْ دةطةآلتي
ُاوةُذي عيَشاق و بضايف كوسد ,ئةَ تويَزيِةوةية ٓةًووياْ هة خاهَيَلي طشُط و دةوٓةسيذا كؤدةكاتةوة كة ئةويؽ
ثاساطتين بةسرةوةُذييةكاُي بةسيتاُيا و سوكٌةتي عيَشاق ئةويؽ ُةوت و طاًاُي طشوػيت ُاوضةكاُي كةسكون و
طةسًةطيَش (خاُةقني) بوو كة هة ثيَِاويذا ياسيياْ بة ضاسةُووطي طةهي كوسدي بةؾ ًةيِةتي كشد و تووػي ئةو ٓةًووة
ًاأل ويَشاُي و كاوهلاسييةياْ كشد.

ثةيلةسي تويَزيِةوة:

ئةَ تويَزيِةوةية هة دوو باطي طةسةكي و دةسئةجناَ ثيَلذيَت ,باطي يةكةَ ثيَلٔاتووة هة طيَ تةوةس ,باطي دووةًيؽ
هة ضواس تةوةس ثيَلٔاتووة ,هة باطي يةكةًذا دةسباسةي طةسًياْ و طةسًةطيَش وةن ُاوضةيةكي ديَ ًوٌالُيَ هة تةوةسي
يةكةًذا باطي طةسًياْ و طةسًةطيَشًاْ كشدووة بة تايبةتي ػاسي (خاُةقني) ,هة تةوةسي دووةًذا ئاًارةًاْ بؤ ئةو
ًوٌالُيَياُة كشدووة كة هة ُيَواْ سوكٌةتي ُاوةُذ و بضايف كوسددا ٓةبووة هةطةس ُاوضة ديَ ُاكؤكةكاُي وةن كةسكون و
طةسًةطيَش ,كة هة يةكيَم هة طفتوطؤكاُذا دةُابي (ًاَ دالي) باطي كشدبوو ئةواُيؽ طةباسةت بة كةسكون وت بووياْ
(قةيِاكة سِيَطةتاْ ثيَ دةدةيّ بة ُاويا بشِؤْ) ,بةسِيَض ًاَ دالهيؽ هة وةآلًذا وت بووي (ًاهَتاْ ئاوا بيَت بةغ ُية
سِيَطةًاْ ثيَ دةدةْ بة ُاويا بشِؤيّ ,خؤ بشاياُي ػيعة هة ًاهَةكاُي خؤياُذا ُاتواُّ و ُاويَشْ بؤ سظةيّ (سِ.خ)
بطشيّ) .تةوةسي طيَيةَ باطي دةطةآلتي ُاوةُذ و سِاطواطتين ُاوضةكاُي طةسًةطيَشًاْ كشدووة .بةآلَ هة باطي دووةًذا
ئاًارةًاْ بؤ ُةوت وةن ٓؤكاسي يةكالكةسةوة كشدووة هة اليةْ داطريكةساُي كوسدطتاُةوة ,هة تةوةسي يةكةًذا باطي
ئيٌتياصي ُةوتي (ًوطىَ) ًاْ كشدووة ,هة تةوةسي دووةًذا ضةُذ ًاُؤسِ و طةوداكاسييةكٌاْ خظتؤتة سِوو هة ثيَِاو ُةوتي
ُاوضةكاُي طةسًياْ و طةسًةطيَشدا ,هة تةوةسي طيَيةًذا باطي ًةطةهةي كةسكوكٌاْ كشدووة هة سوكٌةتةكةي (ػيَخ
ًةمحوود) دا ,تةوةسي ضواسةًيؽ دةسباسةي ُةوت و ًوٌالُيَلاْ هةطةس كةسكون ئةو بةهَطة ُاًة سِاطت باوةسِثيَلشاواُةي
كة دةيظةمليَِيَت كةسكون و طةسًةطيَش كوسدطتاُني بةَ ػيَوةية هةَ باغ و تةواساُةدا تويَزيِةوةكة دةخةيِة سِوو .هة
كؤتايؼذا دةسئةجناًةكاْ دياسي دةكةيّ.
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باطي يةكةَ  :طةسًياْ و طةسًةطيَش وةن ُاوضةيةكي ديَ ًوٌالُيَ -
تةوةسي يةكةَ :طةسًياْ و طةسًةطيَش (خاُةقني) -

طةسًياْ و خاُةقني ,هةسِووي ئاووٓةوا و طشوػيت صةوي و طوصةساُي داُيؼتواْ هة يةكرتةوة ُضيلّ تةُيا هةسِووي
دوطشافييةوة ُةبيَت كة سِووباسي طريواْ هةيةكرتياْ ديادةكاتةوة.
سِووباسي طريواْ سِؤهَيَلي ُيَطةتيظي ٓةبووة هة طةػةكشدْ و بةٓيَضبووُي ثةيوةُذي ٓةسدوو ُاوضةكةداو ٓاتووضوَكشدُي
ُيَواُياُي بة تايبةت هة وةسصي صطتاْ و بةٓاسدا درواسكشدووة.
بةس هةدسوطتبووُي دةوهَةتي عيَشاق ,صؤسبةي كات خاُةقني بةدةطيت عومساُييةكاُةوة بووةو داسوباسيؽ كةوتوَتة ريَش
دةطةالَتي ئيَشاُةوة .طاهَي  1921كة دةوهَةتي عيَشاق دا ًةصسا ئةو ُاوضةية بةطرتايةوة بة ثاسيَضطاي دياهةوة وةكو
قةصايةن كة ثيَلٔاتبوو هة قةصاي ُاوةُذو ُاسيةي ًةيذاْ و قوسةتوو (قضسابات-طةعذية) و دواتش ُاسيةي (دةهةوال-
قةسةغاْ)يؽ داًةصسا .ئةو بةطتِةوةيةؾ بةدةسُةبوو هة طياطةتي دةوهَةتي عيَشاق بوَ بةعةسةبلشدُي ُاوضةيةكي كوسد
ُؼيين وةن خاُةقني.
سِووباسي طريواْ و دياواصيي ثةيوةُذي ئيذاسيي خاُةقني و طةسًياْ و هيَلذابشِاُياْ و كاسيطةسيي فةسٓةُطيي ئيَشاْ
هةاليةن و فةسٓةُطيي عةسةبي هةاليةكي ديلةوة بوَ ًاوةيةن ثةيوةُذييةكاُي طةسًياْ و خاُةقيين طظت كشدو هة
ضواسضيَوةيةكي دياسيلشاوو الواصدا ٓيَؼتييةوة .دواي ئةوةي ضةُذيّ ثشد هةطةس سِووباسي طريواْ دسوطت كشاْ (ثشدي
دةهةوال,ثشدي كةالس,ثشدي ًةيذاْ)ٓ,اتووضوَ ئاطاْ كشاو هةثايَ كاسيطةسيي بريي ُةتةوايةتي و ٓةهَطريطاُي ػوَسِػي
ئةيووهي  1961و ئةو ثةيوةُذيية كوًَةالَيةتياُةي كة ثيَؼرت ٓةبووْ هةُيَواْ داُيؼتواُي ٓةسدوو ُاوضةكةدا ٓةًوو
ئةًاُة ئاًشاصيَلي باؾ بووْ بوَ بةٓيَضبووُي ثةيوةُذيةكاْ .بةسِادةيةن خةهَلي خاُةقني و طةسًياْ هة بضووتِةوةي
سِصطاسخيواصي طةهةكةًاُذا بةدةُطي يةكرتةوة ٓاتووْ و هةػوَسِػةكاُذا بةػذاسيي بةسضاوياْ كشدووة.
هة ػوَسِػي  1920دا ٓةسدوو ُاوضةكةو بةتايبةتي خاُةقني و كفشي و خوسًاتوويؽ هة خةباتي طياطي و ضةكذاسي و
بواسة دياواصةكاُي ديلةي تيَلوَػاُذا ٓاوطةُطةسبووُةو ٓاوكاسيي يةكرتيياْ كشدووة.
دواي تيَلضوُي ػوَسِػي ئةيووي هة  1975دا صؤس هة داُيؼتواُي ػاسي خاُةقني و ٓةًوو داُيؼتواُي ُاسيةي قوسةتوو
وًةيذاْ و طوُذةكاُي دةوسوبةسي ػاس بةصؤس هة صيَذي خؤياْ دةسكشاْ .صةوى و خاُوو و باخ و طاًاُةكاُياْ هةاليةْ ئةو
عةسةباُةوة داطريكشاْ كة هة باػووسو ُاوةسِاطيت عيَشاقةوة ٓيَِشابووُة ُاوضةكة .خةهَلة دةسكشاوةكةيؽ دواي ًاوةيةن
ًاُذبووْ و طةسطةسداُي بةػى صوَسياْ هة كةالس ,باوةُووسو دةسبةُذخياْ ُيؼتةديَ بووْ .ئةواْ ئةًشِوَ هةطةيَ
داُيؼتواُي ئةو ديَطاياُةي ئاًارةياْ ثيَ كشا رياُي ئاطايي بةطةسدةبةْ و سِوَهَي بةسضاوياْ ٓةية هةبةػذاسيلشدْ هة
طةػةثيَذاُي باسي ئابووسي و سِوَػِبرييي طةسًياُذاو ٓيوا بشِاويؽ ُني هة طةسِاُةوةيةكي طةسبةسصاُة بوَ صيَذي خوَياْ.

تةوةسي دووةَ :سلوًةتي ُاوةُذي و بضايف كوسد (ًوٌالُيَ هةطةس كةسكون و طةسًةطيَش) -
عيَشاق بةَ طِوسةي ئيَظتاي و ,بةَ ثيَلٔاتِة ُةتةوةيي و ديين و ًةصٓةبيةوة كة ٓةية,دةوهَةتيَلي تاصةية ,قوالَييةكي
ًيَزويي ُيية ,ضوُلة عيَشاق ُةوةكو دةوهَةت و ُةوةكو ًوطتةعٌةسةيةكى يةكطشتو ,بةَ طِوسةي ئيَظتاي و تةُاُةت
وةكو والَتيَلي يةكطشتووؾ هة ضواسضيَوةي دةوهَةتي عومساُي دا ودودي ُةبووة ,بةهَلو هةدواي سِوخاُي طةهَتةُةتي
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عومساُيةوة ,هةثاؾ دةُطي دئاُي يةكةَ  ,كة دةوهَةتة ئيٌجشياهيظتة طةوسةكاُي دُيا هةبةيين خؤياْ دا سِيَم
كةوتّ هةطةس دابةػلشدُي ًرياتي (كابشا ُةخؤػةكة)ي عومساُي ,وة بةثيَ ي تةساصوي ٓيَضةكاُي ئةو طةسدةًةي
دةوهَةتة طةوسةكاُي دُيا و سِوداوةكاُي ئةوطا ,بؤ تةئٌني كشدُي بةسرةوةُذييةكاُي ئيٌجشياهيضَ و كؤُةثةسطيت ,بيَ
طويَ داُة سِةغبةت و ئاسةصوي ًيووةتةكاُي ُاوضةكة و ,بيَ هيَلذاُةوةي ٓيض ئيعتيباسيَلي ُةتةوةيي و ديين ...
تةُاُةت بيَ طويَذاُة ئيعتيباسيَلي ئيِظاُيُ ,اوضةكاُي سِؤرٓةآلتي ُاوةسِاطتياْ بة طويَشةي قاصاجنةكاُي خؤياْ هةت
و ثةت كشد.
ٓةس ئةو صةًاُةي ئةَ ُاوضةيةي تيَذا هةت وثةت كشا ,دوآلُةوةيةكي بةٓيَض هة طةساُظةسي عةسةبظتاُذا طةػةي
كشدبوو ,هة ثيَِاوي يةكخظتين وآلتاُي عةسةبي و بةدئيَِاُي طةسبةخؤييذا ,تةُاُةت ػؤسِػي عةسةبي كة ػةسيف
سظيَّ طةسكشدايةتي ئةكشد و ئيِطويض سِاطتةوخؤ ياسًةتي ئةدا ,ئاًاجني ٓةسة طةوسةي طةسبةخؤيي و يةكطشتِةوةي
(ًؼشقي عشبي) بوٓ .اوصةًاْ هةطةيَ ئةو دوآلُةوةيةدا ,دوآلُةوةيةكي ُةتةوةيي ثةسةطةُذوؾ هة كوسدطتاْ دا
ٓةبو ,كة ئيِطويض دورًِايةتي ئةكشد ,هة ثيَِاو بةدةغ ٓيَِاُي ًايف ئاصادي بشِياسداُي ضاسةُوطي خؤيذا هة
طةسبةخؤيي و ئاصادي و يةكطشتِةوةي ُيؼتيٌاُي طةهي كوسدا.
ئةًة سةقيكةتيَلي ًيَزويية ,بةهَطة تاسخيييةكاُي ُاو ئاسػيفةكاُي دةوهَةتة صهةكاُي ئةو طةسدةًة و ,سِوداوةكاُي
ئةو صةًاُة و ,سِةُر و خةبات و تيَلؤػاُي طةالُي كوسد و عةسةب هةو قؤُاغةدا ,ػآيذي بؤ ئةدةْٓ -:ةسوةكو تيَلضوُي
ٓاوطةُطي تةساصوي ٓيَضةكاْ هة بةيين دةوهَةتة طةسًايةداسة ئيٌجشياهيظتةكاُي دُيادا ,هة ئةجناًي بةٓيَض بوْ و
طةػةكشدُي ٓةُذيَلياْ و الواص بوْ و طةػة ُةكشدُي ٓةُذيَلي تشياْ دا ,بو بة ٓؤي ئةوةي طةس هة ُويَ بري هة
دابةػلشدُةوةي دُيا بلةُةوة بة طةس خؤياْ دا و ,هة ئةجناًي ئةًةيؽ دا دةُطي دئاُي يةكةَ ٓةهَطريطآ .ةسوةٓا
تيَلضوُي ئةو وةصعةي هة ثيَؽ دةُطي دئاُي يةكةَ ٓةبو وة طؤسِاُي بة باسيَلي تشدا هة ثاؾ كؤتايي دةُط ,بة
دؤسيَم كة ئةهَةًاُيا ػلا و طةهَتةُةتي عومساُي ثاسضة ثاسضة بو ,ػؤسِػي ئؤكتؤبةس بِضيِةي سِرميي قةيظةسي هة
سِوطيا ٓةهَتةكاُذ وٓ ,ةهوًةسديَلي ُويَ هةطةس ئاطيت دُيا ٓاتة كايةوة ,كة ئيِطويض و فةسِةُظا و ئةًةسيلا وةكو 3
دةوهَةتي صهي دُيا طةس هة ُويَ دُياياْ بةو دؤسة دابةؾ كشد كة هةطةيَ قاصاجنة ئابوسي و طياطي و طرتاتيذيةكاُي
خؤياْ ئةطوجنا,بة تايبةتي هة ًةطةهةي ُةوت و باصاسِ و طةًاسؤداُي دةوهَةتي تاصة داًةصساوي طؤفيَيت دا ,بؤية هةطةس
كةالوةي عومساُي ,هة سِؤرٓةآلتي ُاوةسِاطت دا ,ضةُذيّ ًاُذات (اُتذاب) و دةوهَةتؤكةي بيَ طيادة ًوطتةعٌةسةياْ
ثيَم ٓيَِا ,هةواُة :عرياق و طوسية و هوبِاْ و فةهةطتني و ئوسدوْ و عةسةبظتاُي طعودي و ًريُؼيِةكاُي خةهير و ,
ُةياْ ٓيَؼت طةالُي ُاوضةكة بة ئاًاجنة ُةتةوةييةكاُي خؤياْ بطةْ ,بةهَلو هة بةيين دةطةآلت و ُفوصي ئيِطويض
فةسةُظةدا دابةػياْ كشدْ .هةوةؾ دا كوسد ,هة ُةتةوةكاُي ُاوضةكةُ ,ةن ٓةس بة ئاًاجنةكاُي خؤي ُةطةيؼت,
بةهَلو ُةتةوة و ُيؼتيٌاُةكةياْ بةوثةسِي بيَويزداُيةوة دابةؾ كشد ,بةػيَلي خشاية طةس دةوهَةتي ئيَظتاي عرياق و
ًةطةهةي كوسد بو بة يةكيَم هة ًةطةهة طشُط و ئاهَؤصةكاْ.
عرياق دةوهَةتيَلة هةو ٓةهوًةسدةدا بة ثيَي ويظت و ئاسةصوي ئيِطويض ثيَم ٓات و  ,بةو دؤسةي ئيٌجشياهيضًي ئيِطويضي
طِوسي بؤ دياسي كشدوة و ,بةو دؤسةي كة خؤي ػيَوةي سِريٍ و سوكٌشِاُي تيا داُا ,تةُاُةت فةيـةهَي كوسِي ػةسيف
سظيَّ ,كة خةهَلي سيذاص و هة طوسيا دةسكشابوٓ ,يَِا و بة (ًةهيم) ي طةثاُذ بةطةس عرياق دا.
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هة بةس ئةوةي ئيٌجريياهيضًي ئيِطويضي هة دسوطت كشدُي دةوهَةتي عرياق دا ئةوةُذة بايةخي بة ئريادة و ويظيت
داُيؼتواُي ُاوضةكة و ,بة هيَلذاُةوةي ئيعتيباساتي ُةتةوةيي و ديين و ًةصٓةبي ُةداوة ,ئةوةُذةي بايةخي داوة بة
ًظؤطةس كشدُي دةطت كةوت و قاصاجنةكاُي خؤي هة ًةطةهةي ثةتشؤهَي طةسًةطيَش و ئابوسي و طياطي و طرتاتيذي دا.
دةطةآلتي ُاوةُذي عرياق ٓةس هة صةًاُي ٓامشيةكاُةوة ئيذيعاي ئةوةياْ كشدوة :كة خةهَلي عرياق بةػيَلّ هة
ُةتةوةي عةسةب و ,ئةسصي عرياقيؽ ثاسضةيةكة هة ُيؼتيٌاُي عةسةب ,هة كاتيَم دا ئةًة واقيعي دميؤطشايف
داُيؼتواُي ئيَظتاي عرياق و ,هيَلؤهَيِةوةي ئاسكيؤهؤدي ػويَِةواسة كؤُةكاُي طةس صةًيين عرياق وً ,يَزوي سِوداوةكاُي
ُاوضةكة و طةسرًيَشي سِاطت و دسوطيت داُيؼتواْ ,ئةو ئيذيعاية ُةن داسيَم بةهَلو ٓةصاس داس بة دسؤ ئةخاتةوة ,ضوُلة
كوسد هة عرياق دا طةسةسِاي طاهَةٓاي طاهَي ٓةوهَي تواُذُةوة و دةسبةدةس كشدْ و دةسكشدُي هة خاكي باوباثرياُي خؤي,
ٓيَؼتا بةاليةُي كةًةوة (طيَ – يةكي) داُيؼتواُي ثيَم ئةٓيَينَ .وة هة سِوي صةًاُيؼةوة ,ضةُذ ٓةصاس طايَ بةس هة
ٓاتين عةسةب هةطةيَ ًةوداتي طاًي هة دةصيشةي عةسةبيةوة بةسةو عرياقي ئيَظتا ,طةهي كوسد هة ُيؼتيٌاُي ئيَظتاي
خؤي دا ُيؼتةديَ بوة .كةضي هةطةيَ ٓةًو ئةَ سِاطتياُةدا كاسبةدةطتاُي عرياق هة كؤُةوة وا ئيذيعا دةكةْ كة ٓةًو
عرياق بةػيَلة هة ُةتةوة و ُيؼتيٌاُي عةسةب ,هة كاتيَلذا كة سِاطيت ئةوةية بةػيَلي خةهَلي عرياق بةػيَلّ هة
ُةتةوةي عةسةب و بةػيَلي وآلتي عرياق بةػيَلة هة عةسبظتاْ و ,بةػيَلي خةهَلي عرياق بةػيَلّ هة ُةتةوةي كوسد و,
خةهَلي عرياق و وآلتي عرياق ثيَم ٓاتوْ هة ثيَلةوة هلاُذُي بةػيَلي ُيؼتيٌاُي كوسد و بةػيَلي ُيؼتيٌاُي عةسةب.
دا ئةطةس ًةطةهةي بةكاسٓيَِاُي ًايف ئاصادي بشِياسداُي ضاسةُوغ و يةكطشتِةوةي ُةتةوةي عةسةب ,وةن ثشُظيح
(واتة ًبذا) ,هة ُاو ضواسضيَوةي دةوهَةتي يةكطشتوي خؤي داً ,افيَلي سِةواي ُةتةوةي عةسةب بيَ ,ئةوا بيَطوًاْ
ًةطةهةي بةكاسٓيَِاُي ًايف ئاصادي بشِياسداُي ضاسةُوغ و يةكطشتِةوةي ُةتةوةي كوسديؽ ,وةكو ثشُظيح ,هة ُاو
ضواسضيَوةي دةوهَةتي يةكطشتوي خؤي دا ًافيَلي سِةواي ُةتةوةي كوسدةٓ .يض كةغ و تاقٍ و اليةُيَم بؤ ُية ئةو ًافة بؤ
ٓةُذيَ ُةتةوة سةآليَ و بؤ ٓةُذيَلي تش سةساَ بلا.
ػةسيلايةتي كوسد و عةسةب هة عرياق دا ئةطةس ضي هةطةسدةًي ثاػايةتي دا هة دسومشي عرياق دا ئيؼاسةتي بؤ كشابوو,
هة دواييرتدا هة ػؤسِػي 14ي تةًوصدا ٓةَ هة دةطتوسي ًوةقةت دا ػةسيلايةتي كوسد و عةسةب هة عرياق دا وٓ ,ةَ هة
دسومشي كؤًاسي عرياق دا بة ئاػلشا دةسخشا بو ,وة هة بةُذيَلي دةطلاسي كشاوي 1970ي دةطتوسي ًوةقةتي عرياقيؽ دا,
هةواُة سِوُرت ئاػلشا تش داْ ُشاوة بةوةدا كة  :طةهي عرياق ثيَلذيَ هة دوو ُةتةوةي طةسةكي كوسد و عةسةب .كةضي
ئةًاُة ٓةًوي ُوطيين طةس كاغةص بوْ وٓ ,ةسطيض هة كشدةوةي سِؤراُةي كاسوباسي دةوهَةتي عرياق دا سِةُطياْ
ُةداوةتةوةٓ ,ةًو عرياقيةكي خاوةْ ويزداْ ئةصاُيَ كة ٓةسطيض ٓاووآلتيةكي كوسد ئةوةُذةي ٓاووآلتيةكي عةسةب
ًايف ٓاوآلتيَيت عرياقي ُةبوة وُ ,ةيتواُيوة بةكاسي بٔيَينَ ,ئةطةس هة ثوة ٓةسةبةسصةكاُي كاسي دةوهَةتي يؽ دا بوبيَ,
بطشة صؤس داس ٓاووآلتي كوسد ًافةكاُي ثيَؼيَى كشاوة ,بة ضاوي طون طةيشي كشاوة ,طوًاْ هة دهَظؤصي كشاوةٓ ,ةًيؼة
سِيَطةي هيَطرياوة ػويَين ئاطايي خؤي بطشيَ ,تةُاُةت ئةطةس خؤي و ػةسةيف خؤيؼي بة كاسبةدةطتاُي سِؤر فشؤػت بيَ.
دياسة ُاوضةكاُي طةسًةطيَشيؽ ثؼلي ػيَشياْ بةسكةوتوة هةَ طتةَ و ُابةساًبةسيةدا ,طواُي تيَذا ُية هة ريَش
طايةي ٓةهوًةسديَلي ئاوةٓا ُاهةباس و ُابةساًبةسدا خةهَلي قاسةًاُي طةسًةطيَش هةطةس ٓةقي بةدواب ديَ ,داواي
ًافةكاُي خؤي ئةكاتٓ ,ةسكاتيَليؽ ٓيض سِيَطةيةكي ٓيٌَِاُةياْ بؤ ُةٓيَؼتبيَتةوة ,بة ُاضاسي ثةُاي بشدؤتة بةس
صةبش و صةُط و ػؤسِؾ .ئةوةؾ ًافيَلي طشوػيت و طةسةتايي ٓةًو ُةتةوة و طةي و تاقٍ و دةطتةيةكي صوهٍَ هيَلشاوة هة
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طةستاطةسي دُيادآ .ةس ئةَ صوهٌَةؾ بوة ثاهَي بة طةهي كوسدةوة ُاوة سِاثةسِيَ و ػؤسِؾ بةسثا بلآ .ةس ئةًةؾ بوة ثاهَي
ثيَوة ُاوة ,هةوةتي دةوهَةتي عرياق داًةصساوة ,هة ساهَي سِوبةسِوبوُةوة دابيَ هةطةيَ دةوهَةتي عرياق دا .ئةواُةي
ئةياُةويَ ًةطةهةكة بة دؤسيَلي تش هيَم بذةُةوة .دياسة قاصاجنياْ هةوةداية و ,خؤياْ دوس ئةخةُةوة هة هيَلذاُةوةي
عيوٌي سِوداوة طياطي و كؤًةآليةتي و ئابوسيةكاُي  ...رياُي ًيووةتي عرياق.

تةوةسي طيَيةَ :دةطةآلتي ُاوةُذ و سِاطواطتين ُاوضةكاُي طةسًةطيَش

بة دسيَزايي ًيَزوو سوكٌةتي ُاوةُذي عرياق كةوتوُةتة (تشسيى) واتة سِاطويَضاُي صؤسةًويَي خةهَلي كوسدطتاْ ,بة صؤس
هة ديَطة و ػويَين باووباثرياُياْ دةسياْ ئةكةْ و بةَ الو ئةوال بة ٓةُذةساْ دا ثةسؾ و بآلو و ئاواسةياْ ئةكةْ.
طةسدةًيَ دةياْ ٓةصاس كوسدي فةيوي ,بةو بياوة هة طةساُظةسي عرياق دةسكشاْ ,طواية سِيؼة و ئةطى و فةطوياْ عرياقي
ُية و ًةتشطي هةطةس ئةًين عرياق دسوطت ئةكةْ .دةًيَلي تش دوتياساُي طةسًةطيَش و كشيَلاساْ و خةهَلي ُاو ػاسي
كةسكون و ُاوضة ُةوتاويةكاُي تش سِاطويَضساْ و دةسكشاْ طواية ئةبيَ سوكوًةت ئةًين ػاسي خاُةقني و كةسكون و
ُاوضة ُةوتاويةكاُي بجاسيَضيَ.
ثاػاْ كةوتِة سِاطويَضاُي ٓةًو دسيَزايي ػشييت طِوسي كوسد ُؼني ,بة قوآليي  20-10كيوؤًةتش بة بياُوي ثاساطتين
ئةًين عرياق هة تةًاع و دةطت دسيَزي بيَطاُة.
طةسئةجناًي ئةو طياطةتي سِاطويَضاُة صياتش هة يةن ًويؤْ ًشؤظي كوسد بةس ئةَ ٓيَشػي سِاطويَضاْ و دةس بة دةس كشدُة
كةوتوْ ,صياتش هة يةن ًويؤْ ًشؤظي كوسد ئاواسة و طةس هيَ ػيَواو بوْ ,وآلتيؽ هة خضًةت و بةٓشة و سِةُر و
ًاُذوبوُياْ ًةسشوَ بو.
دةطةالَتي ُاوةُذ ثرت هة ٓ 130ةصاس كوسدي فةيوي هة بةغذاد و ػاسةكاُي كوسدطتاْ دةسبةدةسي ئيَشاْ و ووالَتاُي تش
كشاوْ ..هةواُة دةياْ ٓةصاسياْ خوَياْ و باون و باثريياْ عرياقني و بةػيَلي صوَسياْ (دِظية) ي عرياقيياْ ٓةية,
دةياْ ٓةصاسيؼياْ ًِذايَ و طاواْ يا طةُر و تاصة ٓةهَضوْ و هة قوتاخباُةي ُاوةُذي و ئاًادةيي و كؤهيَر و
ثةمياُطاكاْ ئةياخنويَِذ ,كة ٓةَ خؤياْ و ٓةَ باوكياْ هة عرياق هةدايم بوْ .ئةًاُة ٓةًو ًايَ و طاًاْ و
خاُوبةسةياْ صةوت كشاوة تةُاُةت هة ٓةُذيَ داسدا ًِذاهَي طاواػياْ بةديَ ًاو دةسفةتياْ ُةدسا خؤياْ كؤبلةُةوة .هة
طاهَي 1963دا  21طوُذياْ هة دبع سِاطويَضا و صياتش هة  1500خيَضاُي دوتياسياْ دةسبةدةس كشد.
هة طاهَي  1972دا دةطةآلتي ُاوةُذ كةوتة ياسًةتيذاْ و ٓاُذاُي ضةُذ دةسةبةطيَلي عةسةب بؤ ئةوةي هة دةسوبةسي
كةسكون و طةسًةطيَش صةوي و صاسي دوتياس و ًوهَلذاساُي كوسد بلشِْ ..هة ٓةًاْ كات دا كةوتة ٓاُذاُي دةسةبةطة
كوسدةكاُي ئةو ُاوضاُة بؤ ئةوةي صةوي و صاسياْ بةو عةسةباُة بفشؤػّ .هة ئةُاَ دا طةداْ خيَضاُي كوسد هة ُاوضةي
داودة و كاكةيي ُاوضةكاُي طةسًةطيَش دةسبةدةس كشاْ و عةسةب ُؼني كشاْ هةواُة طوُذي (سةػيؼة و دهظي طةوسة,
دهظي بضون ,سةمباوا ,كوًبض ,طشد سابيعة ,طيلاُي ,كشاكشة ,كشمييية ,طةي حمةًةد ,عةتؼاية ,تةي ًةغاس,
ئةسغووْ و ثةجنا عةهي و ٓةفت تةغاس) و طةسدةَ ُاوضة كوسد ُؼيِةكاُي طةسًةطيَش هة خاُةقني و ًةُذةهي و بةدسة.
هةتةن ئةوةدا كةوتِة سِاطويَضاُي طةداْ خيَضاُي كوسد هة ُاوضةكاُي ػةُطاس و ػيَخاْ و صًاس و مسيَى و تةهةعفةس و
عةيّ صاهة و خاُةقني و ثاػاْ ُاوضةكاُياْ تةعشيب كشدْ.
ٓةسوةٓا هة طاهَي  1963بة دواوة ,كةوتِة سِوخاُذُي ٓةصاساْ خاُوي كوسد هة ُاو ػاسي كةسكون و طةسًةطيَشدا هة
طةسِةكي ػوسجية و ئاصادي و طةسِةكةكاُي خاُةقني و ًةُذةهي دا و دةسبةدةس كشدُي خيَضاُةكاُي ,تةُاُةت هة طاهَي
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 1977دا كةوتِة سِاكيَؼاُي دادةي ػةطت ًةتشي و ئيظتيٌالن كشدُي خاُوي خيَضاُة كوسدةكاُي ػوسجية ,سِيَطةياْ ُةدا
هة ػاسي كةسكون دا صةوي بلشُِةوة و داسيَلي تش خاُوي تيَ دا بلةُةوة تا دةسبةدةسي ػاسةكاُي تشياْ كشدْ.
هة طاهَي  1975بة دواػةوة كةوتِة سِاطويَضاُي ُاوضةكاُي طِوس ,طِوسي عرياق -طوسيا ,عرياق-توسكيا ,عرياق-ئرياْ و
صياتش هة  1500طوُذياْ سِاطويَضا و صياتش هة ٓ 750ةصاس ًشؤظي كوسدياْ هة صةوي باوباثرياُياْ ٓةهَلةُذ و خضاُياُة
ئؤسدوطا صؤسةًويةكاُةوة.
دياسة ئةَ ٓةًو سِاطويَضاْ و ئاصاسداُة ,ئةَ ٓةًو خؤ ًاُذو كشدْ و ثاسة و ثوي خةسدلشدُةي دةطةآلتي ُاوةُذ  ..ئةَ
ٓةًو ٓيَضي كاس و خيَش و طاًاْ هة كيع ضوُة ٓةسوا بة خؤسِايي ُةكشاوة ,يا هةبةس خاتشي ثيَؼخظتين كؤًةهَي
كوسدةواسي ُةبوة.
بةهَلو ئةوة ٓةًو بة طويَشةي ُةخؼة و ثالْ ئةجناَ دساوةً ,ةبةطيت طةسةكيؽ تيَلذاُي وةصعي دميوطشايف عرياق و
داسِػتين ئةو وةصعةية بة طويَشةي بري و بؤضوُي كاس بةدةطتاْ ,كة بيَطوًاْ هة طياُي ػوفيَِييةوة ٓةيَ ئةقوهَيَ.
سِاطويَضاُي صؤسة ًويي كوسد ,هة ثايتةخت و هة كةسكون و طةسًةطيَش و ُاوضة ُةوتاوييةكاُي تشيؽ ,هة ُاوضةكاُي طِوس
هةتةن ػاآلوي تةعشيب و تةبعيع دا ٓةًوي هةطةس بِاغةي يةن بريكشدُةوة داًةصساوة ,كة سلوًةتة يةن هةدوا
يةكةكاُي عرياق ٓةًوياْ هة طةسي ثيَم ٓاتوْ ئةويؽ طوايا ثاساطتين ئةًين طرتاتيذي عريقة,
ئيِذا ضوُلة ٓةسهةوكاتةوة ُةخؼةي (ئةًين طرتاتيَزي) سلوًةتي ُاوةُذي عرياق هةطةس ئاطتيَلي ػوَفيَين داًةصساوة
سِووي كشدؤتة طيَ ًةطةهة:
 .1تيَم داُي ُيظبةتي كوسد و عةسةب هة عرياق دا.
 .2دووس خظتِةوةي خةتةسي كوسد هةطةس ثاػةسِؤري عرياق.
 .3تيَلذاُي قوالَيي طرتاتيذي دوالَُةوةي كوسد.
دةسكشدُي ثرت هة ٓ 130ةصاس كوسدي فةيوي و ٓةالَتين ضةُذيّ ٓةصاس كوسدي تش بؤ ٓةُذةساْ هة تشطي هة تشطي
صةبشوصةُط بؤ كةَ كشدُةوةي ُيظبةتي كوسدة بةساًبةس ُيظبةتي عةسةب هة عرياق دا .بؤ ئةوةي ٓةًيؼة عةسةب
ُةتةوةي طةوسة بيَ و ٓةسطيض ُيظبةتى كوسد هة ٓي عةسةب ُضيم ُةبيَتةوة و تةئظري هةطةس وةصعي طياطي ,فةسٓةُطي
عرياق ُةكا ,ئةبيَ ُيظبةتي كوسد كةَ بلةُةوة.
سِاطويَضاُي صياتش هة ٓ 750ةصاس كوسد هة ُاوضةكاُي طِوس و دةياْ ٓةصاس خيَضاُي كوسد هة كةسكون و ُاوضة ُةوتاويةكاْ
و عةسةب ُؼني كشدُي ئةو ُاوضاُة هةبةس ئةوةية كة سلوًةتي ًةسكةصي هة عرياقذا بشِواو ًتٌاُةي بة كوسد ُية ,وا
تةًاػاي كوسدي كشدوة كة طوايا خائني و ُيؼتٌاُفشؤؾ و دري ئةًّ و طةسبةخؤيي و ثاػةسِؤري كاس ئةكةْ ,ثياوي
بيَطاُةْ و ٓةًيؼة دةطت هةطةيَ دورًِاُي عرياقذا تيَلةالَو ئةكةْ ,هة ُاوضة طِوسةكاُةوة ئةبّ بة بِلة و ثشد بؤ
ٓاتين ُفوصي بيَطاُة و هة كةسكون و ُاوضة ُةوتاويةكاُي تشيؼذا ًةتشطي هةطةس داًةصساوة ُةوتيةكاْ و ئابوسي
عرياق دسوطت ئةكةْ  ...بؤية ئةبيَ سلوًةت سِاياُطويَضيَ و ُاوضةكاُي طِوس بةضوَهَي بٔيَوَيَتةوة و ُاوضة
ُةوتاويةكاُيؽ هةباتي كوسد بةعةسةب بجاسيَضيَ.
هة سِاطويَضاُي  10تا  20كيووًةتش ًةبةطتيَلي تشيؽ ٓةية ,كة ئةوةؾ تيَلذاُي قوالَيي طرتاتيذي دوالَُةوةي
ػوَسِػطيَشِاُةى خةهَلي كوسدطتاُة تا بؤ ػاييةن هة بةيين كوسدي عرياق و كوسدي ئيَشاْ و توسكيا و طوسيةدا دسوطت بيبَ و
كوسدي عرياق ُةتواُيَ بؤ طةػة كشدْ و بؤ ثيَؼةوة ضوُي دوالَُةوةكةياْ قوالَييةكي ُةتةوةيياْ ٓةبيَ ,ئةوةُذةي هة
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تواُاػذا بيَ هةواُي ثاسضةكاُي تشي كوسدطتاْ دابربِيَ و ٓةطيت ئيِتيٌاي بؤ ُةتةوةى كوسد الواص بلا يا ُةئيَوَيَ تا
سلوًةتي ًةسكةصي عرياق بة ئاسةصوي خوَي و بةو دؤسةي ئةيةويَ كوسد هة قاهَب بذا.
بيَطوًاْ هةباتي ئةوةى سلوًةتى ًةسكةصي بةضاوي طوًاْ تةًاػاي كوسد بلا و هةئةجناًذا بيبَ بة ٓاوالَتي دةسةدة
دوو يا طيَ و هة ٓةًو ًافيَلي ًشؤيي و ُةتةوةيي بيَ بةسي بلشيَ ,هةباتي ئةو ٓةًو ثاسةو خةسدة هة سِاطويَضاْ و
دةسبةدةس كشدُي كوسدا طةسف بلشيَ...هةباتي ئةوةي ُاوضةكاُي ضؤيَ بلشيَ يا بة عةسةب بلشيَ  ...هة باتي ئةواُة ٓةًو
ئةطةس ًافة سِةواكاُي خؤي ثيَ بذسيَ ,صةبشوصةُط و ضةوطاُةوةي هةطةس البربيَ ,وةكو عةسةب يا بوَيَني عةسةبي بةعظي
تةًاػا بلشيَ و ٓاووآلتي ئاطايي عرياق بيَ .ئةو ٓةًو ثاسة و خةسدةؾ هة ئاوةداْ كشدُةوةي ُاوضةكاُي و طوصةساْ و
رياُيذا طةسف بلشيَ هة طةس ئةسصي خؤي و باوباثرياُي مبيَِيَتةوة و ضةكذاس بلشيَ ,دياسة ػوسةيةكي ثآليني دسوطت ئةكا
بؤ ثاسيَضطاسي ُيؼتيٌاُةكةي  ...ئةوطا داطريكةسي عرياق ًةطةس بة طةس الػةكةيذا ٓةُطاو بِيَئةطيِا بة ديَ و طياْ
بةسي ثيَ ئةطشيَ.
هة بشي ئةوةي دوتياسي كوسد هة ُاوضة ُةوتاوييةكاُي طةسًةطيَش دةسبلشيَ و عةسةب كيَؽ بلةْ ,هة ديَطةي ُيؼتةديَي
بلةْ ,ئةطةس ًافة سِةواكاُي طةهةكةي بظةمليَِّ و ئةطةس ئةو ثاسة و خةسدي هة سِاطويَضاُيذا طةسيف ئةكةْ هة طوصةساْ و
خؤؾ كشدُي رياُيذا طةسف بلةْ ,ض ثيَويظت بة سِطويَضاُي ئةكا ,ض ثيَويظت بةوة ئةكا بة ضاوي طوًاْ تةًاػا بلشيَ
 ...بيَطوًاْ ئةو كاتة ٓةس وةن ئةسصةكةي خؤي ثاسيَضطاسي هة برية ُةوتةكاْ ئةكا.
دياسة سِيَطةي طةملاُذُي ًايف كوسد و بة يةكظاْ تةًاػا كشدُي سِيَطةيةكي ئاطاُرت و ًظؤطةستشة  ,سِيَطةي ديَبةديَ
كشدُي ئةًين طرتاتيذي ثاساطتين يةكيَيت و ثاػةسِؤري عرياقة ُةن سِيَطةي سِاطويَضاُي كوسد و بة غةسيب تةًاػا كشدُي
 ...ضوُلة سِاطويَضاْ و ئاصاسداْ و تةعشيب و تةبعيع كشدُي سِيَطةيةكي طةخت و ثشِ هة ٓةهَذيَشة ,سِيَطةي هيَم
ٓةهَوةػاُةوةي عرياقة ُةن ثاساطتين يةكيَيت عرياق و طةهي عرياقٓ ,ةس بةَ سِيَطةيةؾ ئةًين طرتاتيذي عرياق
ئةكةويتة ًةتشطيةوة.

باطى دووةَ :
ُةوت  ..كيَؼةى كةسكون و طةسًةطيَش (ثشطي ُةوت)

بةػةكاُى ثيَؼوو هيَلذاُةوةى دؤساودؤسى كيَؼةى ًوطوَياْ خظتةسِوو .ئةطةةس تةًاػةاى دواوة بلةةيّ خؤًةاْ هةةباسيَلى
ى كةُةةوت طةشُطرتيّ ٓؤكةاسى سِةوتةى
باػرت دةبيِني بؤ ٓةهَظةُطاُذُى ًةطةهةكة ُ ,وطةةسى ئةةَ د َيشِاُةة واى بةؤ دةضة َ
سِووداوةكاُة ً .وطوَيؽ بؤ عيَشاق ًةطةهةى رياْ ياْ ًشدْ بةوو  ,بةةالََ ُةةوت هةةدوا هيَلذاُةةوةدا ٓةهَويَظةتى توسكيةاو
وياليةتة يةكطشتووةكاْ و فةسةُظاى هةطةس هة كيَؼةكة ديةاسى كةشد  .تويةزةس ثيَةى وايةة بةةسيتاُياى ًةةصْ هةةثيَِاوى
ًوطوَذا ػةسِى ُةةكشد هةطةة َي توسكيةا ضةوُلة ضاسةطةةسى ئاػةتى ياُةة خةةسدى كةةًرتةو دةيويظةت طةةسئةجناَ عيَةشاق
ُةوتةكةى بذاتىَ  .هةاليةكى ديلةوة بؤ ئةوة ٓةوهَى دا توسكيا ئاػت بلاتةوة تا هةسِووطةياى طةؤظيَتى دووس خباتةةوة .
ى ضةوُلة عيَةشاق
ٓةسوا تويزةس ثيَى واية بةسيتاُيا ثيَؼِياسةكةى توسكياى سِةت كةشدةوة بةةوةى ئيٌتيةاصى ُةةوتى بةذات َ
هةريَش ئيِتيذابذا بوو و ئاطاُرت بوو طةوداى هةطةيَ بلةات و  ,بةةسيتاُياؾ تةةُٔا بايةةخى بةبةسرةوةُةذى خةؤى دةدا ,
بةالََ قةصاو قةدةس بةسرةوةُذى ئةوى هةطةيَ بةسرةوةُذى عيَشاقذا طوجناُذبوو .بةسيتاُيا ٓةًيؼة ئةوى سِةت دةكةشدةوة
كة داْ بِىَ بةوةى ُةوت ثةيوةُذى بةكيَؼةى ًوطوَةوة ٓةيةو ٓ ,ؤى ئةًةؾ بةسِاى ُووطةس ٓ ,ةويَ داُبوو بؤ خةؤ سِصطةاس
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كشدْ هة تةُط ثىَ ٓةهَضِيِى واليةتة يةكطشتووةكاْ  .ئةًةو ضريؤكى ُةوت ,وةكو هةَ ديَشِاُةى خواسةوةدا دةسدةكةةويَت
 ,هةخودى كيَؼةى ًوطىَ كؤُرتة ()1

تةوةسى يةكةَ :
كؤُطشةى هؤصاْ و ُةوتى كةسكون و طةسًةطيَش

هةةة 23ى تؼةةشيِى دووةًةةى  1922دا (بؤُةةاسيؤ)ى طةةةسؤن وةصيشاُةةى بةةةسيتاُيا سِايطةياُةةذ كةبةسيتاُيةةةكاْ
ئيِتيذابياْ هة عيَشاقةذا هةة ثيَِةاوى ُةوتةكةةى ُةاويَ ,طةوتى طوايةة طيظةتةًى فةةسًاُشِةوايي بةةسيتاُيا سِيَطةا بةة
سلوًةت ُادا قاصاُر بؤ خؤى هة ُاوضةكاُى ريَش ئيِتذابذا وة دةطت بيَينَ ( , )2هة 23ى كاُوُى دووةًى  1923ػذا كة
كؤُطشةى هؤصاْ هة كيَؼةى ًوؿىَ دةكؤهَيةوة هؤسد كشصْ كة ئاًارةى بؤ ًةطةةهةى ُةةوت كةشد  ,سِايطةياُةذ كةة طةوتشاوة
ٓةهَويَظتى سلوًةتى بةسيتاُيا هة بةدةطتةوة ُةداُى ًوطىَ هةة ريَةش كةاستيَلشدُى ًةطةةهةى ُةوتذايةة و ئةةوةى سِةت
كشدةوة كة ُةوت ثةيوةُذيي بةَ ًةطةهةيةوة ٓةبيَت و طوتى  :كة كؤُطشةى هؤصاْ دةبةطرتا طةيَ كةةغ هةة ئةُةذاًاُى
وةفذى توسكيا ُيَشدساُة هةُذةْ بةؤ ئةةوةى ثيَؼةِياسى ئيٌتيةاصى ُةةوت هةة ًوطةوَذا كةة تةوسن ُؼةني ُةةبووْ خبةُةة
ي
بةسدةطتى ٓيَِذ َي هة داخواصياُى كاسى ُةوت هةبةسيتاُى يةةكاْ  ,بةةآلَ كةةصاُياْ ٓةيض كةاسيَلى سِاطةتةقيِةياْ بة َ
ئاطاداسى ئةو ثيَ ُاكشيَ  ,بةثةهةة طةسِاُةةوة  ) 3 (,هةة اليةةكى ديلةةوة ٓةةوهَى دا سِاى طؼةتى دئةاْ درى بةةسيتاُيا
بوسوريَينَ و  ,هة كؤُطشةى هؤصاُذا سِايطةياُذ بؤضى توسكيا هةبابةتى ُةوتذا ثيَؼرت و ئيَظتا و ٓةًيؼةيي ئةوةيةة كةة
دئاْ  ,ثاؾ طةسِاُةوةى ًوطىَ بؤ توسكيا  ,هة ُةوتةكةى بيَ بةؾ ُةبّ و  ,بةصًاُى بةستيى داْ طوتى :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1شةبارةت بةطرنطيى نةوت لةشياشةتى جيًاندا برِوانة :
THE Oil Trusts and Auglo- American Relations ( New York, 1924) : Louis Fischer ,
Oil imperialism ( New York, 1926) Anton Mohr, The Oil War ( New York ,
1926): Lud Well Denny We Fight for oil ( New York, 1935) : Parker T.
)Moon, imperialism and World polities (New York, 1939

(2)Quoted inDavenport and cooke,op .cit . 150.
(3) Cmd. 1814 .p, 360.
يةروةيا برِوانة نوشراوى كرزى بؤ تاميض 11 /ى تةموزى  1291بةم ماناية  :عيصمةت ثاظا رِايطةياند كة يةموو
نيَراوة توركةكة ( نةك شيَ كةط) ضووى بؤ لةندةى بؤ دلَهيا بووى لة ظويَو و ثايةى داريي ييَهدىَ
لة تاقمانةى داخوازى ئيمتياز لة نةوتى موشمَدا دةكةى .
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توسكيا بةهَيَِى داوة ٓةًوو كاس ئاطاُى يةكى هةباس خباتة بةسدةطت بؤ ئةوةى دئاْ هة سِيَطةيةكى سِةواوة هةَ ُةوتة
قاصاُر بلةْ  )1(.كة ( دؤصيف طشو ) ى طةسؤكى وةفذى ضاوديَشاُى ئةًشيلا هة دووةًني كؤُطشةى هؤصاُذا ٓةطتى كشد
بةوةى واليةتة يةكطشتووةكاْ ُاتواُيَ ػاْ هة ػاُى ديبوؤًاطي بةسيتاُيا و فةسِةُظا هة ًةطةهةى ُةوت بذات ,
طةسؤكى وةفذى فةسِةُظاى ئاطاداسى كشدةوة كة سلوًةتى ئةوسوثا ثؼتطريى هة داخواصي ياُةى ٓاوآلتياُى ئةًشيلا هة
()2
ئيٌتياصى توسكى ُاكات كةسِةُطة ئةو ًافاُة ثوضةيَ بلاتةوة كة ثيَؼرت ٓاوآلتياُى وآلتياُى ديلة وةسياْ طشتووة
.كة ( ٓيووص)ى وةصيشى دةسةوةى ئةًشيلاؾ هة كؤُطشةيةكى سِؤرُاًة ُوطيذا باطي ثةيوةُذيةكاُى دةسةوةى ئةًشيلاى
كشد ,بةػيَوةكى سِووُرت ئاًارةى بؤ ٓةًاْ بريؤكة كشدو طوتى سلوًةتى ئةًشيلا بةػذاسى هة وةدةطتٔيَِاُى
ضةطتةسيذا ُةكشدو ئاهَوطؤسِى بةٓيض ًافيَم هة ًافةكاُى خؤى ُةكشد بؤ وةدةطتٔيَِاُى ئةَ ياْ ٓةس ئيٌتياصة ياْ ٓةس
ئيٌتياصيَلى ديلة ,ئةوةػى دوثاتلشدةوة كة ٓةهَويَظتى ئةًشيلا ثؼتطريى كشدُى طياطةتى (دةسطاى كشاوة) و
ًاًةهَةى سِةواى ٓاوآلتياُال ئةًشيلاية (. )3

تةوةسى دووةَ :
كةسكون دآ ًوٌالُآ ى ُيَواْ سلوًةتى فةيظةأل و ػيَخ حمٌود .

يةكيَم هةٓؤكاسة طةسةكيةكاُى كيَؼةكة – هة ٓةوةهَةوة – ًةطةهةى كةسكون بوو  .ػيَخ ًةمحود هة ٓةُذيَ
طفتوطؤياُذا كةبةس هةطةسِاُةوةى بؤ طويٌَاُى هة ُاوةسِطتى ئةيووىل 1922دا هة بةغذاد هةطةيَ طيَشثشطي كوكظذا
كشدبووى  ,بةهَيَِى دابوو كة خؤى هة ئيذاسة و بةسِيَوبةساُى ُاضةكاُى كةسكون و ٓةوهري ٓةهَِةقوستيَينَ  ,كةسكون هةَ
طةس و هةوطةس بةُذةدا  ,باسودؤخيَلى تايبةتى ٓةبوو  :بةسِواهَةت طةس بةعيَشاق ُةبوو  :صًاُى سِةومسى ُيَواْ بةغذا و
كةسكون صًاُى توسكى بوو  ,قاُوُى عومساُى وةن و داسى داساْ هةطةسِدا بوو  ,ػاسةواُى طةسبةسؤيي تةواوى ٓةبوو

 ,ئاآلى عيَشاق بةطةس دةسطاى قةآلى ػاسةوة ُةبوو .
ثاسيَضطاسيَلى توسن بةٓاوكاسيَلى ئيِطوضى كةسكوكى بةسِيَوة دةبشد  ,ويَشََِاى ٓةس ٓةًوو ئةًاُة بةسِاى يةكيَم هة
كاسطوصةساُى ئيِطوضى ئةو صةًاُة  ,كةسكون (( هة سِطتيذا بةدؤسيَم بةسِيَوة دةبشا وةن بوَيَ ى بةػيَم بوو هة عيَشاق .
ٓةهَبةتة بة صةبشى طؤػلاسى فةطةيَ ئةَ وابةطتةيةى كةسكون بة عيَشاقةوة سِؤر بة سِؤر صياتش بوو و كاسطيَشِاُى
ئيِطوضى دةطتوسياْ وةسطشت كة خاُةداْ و ثياو ًاقوآلُى كةسكون ُاضاس بلةْ كة سِاصى بّ ئةَ ُاوضةية بةػذاسى
سِيفشاُذؤَ و ٓةهَبزاسدُى ئةجنوًةْ بلةْ ( بشِواُة فةسًاُى بةسواسى  1922 / 10/ 23ى ًةهيم فةيظةيَ )
ػيَخ حمٌود بة ئاػلشا درى ئةَ سِةوتة كاسى دةكشد :بةةالى ئةةوةوة كةةكون ُاوضةةيةكى كةوسد ُؼةني بةوو ٓ ,ةسضةةُذة
داُيؼتواُى ػاسى تشكٌاْ بو  (.كوسد و تشكٌاْ بووْ و كوسديؽ صؤسيِة بووْ ُةن تشكٌاْ ) ...ػيَخ حمٌود هة ًاُطى /12
1922دا دوو كةسكوكوى صادةى كشد بة ياسيذةدةسى خؤى تا بةوة بيظةمليَِيَت كةسكون بةبةػيَم هةة قةهَةة ًشِةوةكةةى خةؤى
دةصاُيَ = واتة هة كؤتايي ٓةًاْ طاهَذا سِؤرى كوسدطتاْ ٓ ,ةواهَى طةسداُى طةسؤن عةػشةتياْ بؤ طويٌَاُى بآلوكشدةوة
ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Cmd. 1814 .p,397.
(2) The new york Times , janury 24 , 1924.
(3) The new york Times , janury 24 , 1924.

تةوةسى طآ يةَ :
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كوسدطتاُى بووُى كةسكون هة بةهَطةُاًة عةسةبي و بياُي يةكاُذا .
هة كؤتايي طةدةى سِابشدوةوة هة كةسكون ُةوت دؤصساوةتةوة  ,بةآلَ دةٓيَِاُى دواكةوتوة بؤ دوا طاهَةكاُى  ,1920هةة
طةسدةًى عومساُى دا ًاوةى ضةُذ طةدةيةن ُاوةُذى واليةتى ًوطىَ هة سِيَللةوتِة ُٔيَِيةكاُى طةايلع – ثيلةؤ دا
بةس فةسِةُظا كةوت بو  ,دواى تةةواوبووُى ػةة ِس  ,طةةس وةصيشاُةى بةةسيتاُيا  ,هويةذ دةؤسز ف َيوَةى هةة طةةسوةصيشاُى
فةسةُظا  ,كويٌاُظؤ  ,كشد .واليةتةكاُى ػاَ ًوطوَياْ طؤسِييةوة ً ,وطىَ دسا بة بةسيتاُيا  ,بةسيتاُيا ئةَ فيَوَةى هة
ي هةة ٓةؤ
ى بة ةوةى صاُةى  ,طةةوداكة كةشا بةو  ,يةةك َ
فةسِةُظا كشد ضةوُلة ئةةيضاُى ُةةوتى تيَذايةة  ,فةسةُظةا كةات َ
طشُطةكاُى دسوطتلشدُى دةوهَةتى عيَشاق و ُ ,وطاُذُى واليةتى ًوطىَ بة عيَشاقةوة ُةوتى كةسكون بوو.
كةسكون بةدسيَزايي ًيَزوو ُاوضةيةكى كوسدُؼني بوة  ,بةةآل بةؤ ثاساطةتِى ئةةو ػةا ِسيَيةى هةة دياسبةةكشةوة ضةوة بةؤ
كشًاػاْ  ,هةطةسدةًى قةسة قؤيِوو و ئاق قؤيِووةوة و  ,دواتش هةطةسدةًى عومساُى بة دسيَزايي سِيَطاكة توسكٌاُياْ
ي كشدووة ٓ ,ةس هةبةس ئةوةى خةةتيَلى بةاسيلى ئيتِةى ديةاواص هةة كةوسد و عةةسةب  ,هةة ُاوضةةكاُى
تيَذا ُيؼتة د َ
تةهعةفةسةوة هة طِوسى طوسيا بةالى سِؤرٓةآلتى ًوطىَ و  ,خواسووى ٓةوهيَش  ,كةسكون دا بةسةو توصخوسًاتوو  ,كفشى
 ,قةسة تةثة  ,تا خاُةقني هةطةس طِوسى ئيَشاْ دسيَز دةبيَتةوة .
ئةَ خةُة ئيتِية بة دسيَزى صةًاْ ديَطري بووْ  ,هةكاتى هة ػلشكيَؼةكاُى ؿةفةويؼذا بةةٓيَضتش كةشاوْ ,دةوهَةةتى
عومساُيؽ دواى ئةوةى بةيةكذاسى دةطتى بةطةس ُاوضةكةدا طشت  ,بةُاسدُى ًوضةخؤسى توسن ثؼتيواُى كشدوْ ,
هةطةيَ ئةًةػذا توسكٌا ٓةًيؼة كةًايةتى بضون بووْ  ,هةُاو دةسيايةكى طةوسةى ئيالتى كوسدا.
عةسةب وةكو صؤسايةتى ياكةًايةتى ُةتةةوةيي هةكةةكون ُةةبوْ ٓ ,ةُةذ َي ًوضةةخؤسى تيَةذا بةووة ,بةةآلَ قوسطةى
دميؤطشافياْ ُةبووة  ,تادةوهَةتى عيَشاق داًةةصسا  ,ئةوطةا ئةيرت رًةاسةى ًوضةةخؤسى عةةسةب و  ,دواتةش عةػةائريى
عةسةب ,سِوى هة صيادبووْ كشد,هةةَ سِووة هيَةشةدا دوو بةهَطةة هةةباسةى دابةػةبووُى ئيتِةى داُيؼةتواُى ُاوضةةكةو ,
دةسباسةى خاوةُيَتى صةوي و صاسى كةسكون بةمنوُة ئةٓيٌَِةوة  ,كةٓيضياْ كةوسد ُةةيلشدوْ  ,دةطةتى هةة ُوطةيِياْ
داُةبووة .
يةكةًياْ بةهَطةى بةسيتاُياية ,كؤسُواهيع ًوطتةػاسى وةصاسةتةى ُةاوخؤ طةاهَى  930ئاًةادةى كةشدووة و
ًةُذوبى طاًى هة بةغذاد ُاسدويةتى بؤ وةصاسةتى كاسوباسى دةسةوةى سلوًةتةكةى .
دووةًياْ ٓةهَظةُطاُذُى عةةسة بيَلى ئةًشيلاييةة ُ,وطةةسى ئةةًشيلاي بةة ِسيَضةةهَةن ًةطةيشى فةهةطةتيِى ( سِةا
بتاتو) دةسباسةى خاوةُيَتى ئةسص هة عيَشاقي طةسدةًى ثاػايةتى دا هيظةتيَلى سيَلخظةتووة هةةو هيظةتةدا صةويةوصاسى
كةسكون بة تاثؤ ًؤهَلى ضةُذ بِةًاهَةيةكى ُاطشاوى كوسد هةواُة  :بةطضادةكاُى داف  ,باباْ  ,طاداتى كاكةةيي ,
ػيَخاُى تاهَةباُى  ,طةييذ ئةمحةدى خاُةقابووٓ ,يض بِةًاهَةيةةكى توسكٌةاْ يةاْ عةةسةب خةاوةْ ًةوهَلى طةةوسة
ُةبووْ هة كةسكون
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 -1سِيَطةى طةملاُذُى ًافةكاُى كوسد و بةيةكظاْ تةًاػاكشدُى سِيَطةيةكى ئاطاُرت و ًظؤطةستشبووٓ ,ةس ئةوةؾ
ًايةى ثاساطتِى يةكيَتى ثاػةسِؤري عيَشاق بوو ُةن سِيَطةى سِاطواطتِى كوسد و بةغةسيب تةًاػاكشدُى ,ضوُلة
سِاطواطنت و ئاصاسداْ و تةعشيب و تةبعيع كشدُى سِيَطايةكى طةخت و ثشِ ٓةهَذيَشة ,سِيَطةى ٓةهَوةػاُةوةى عيَشاقة ُةن
ثاساطتِى عيَشاق و يةكيَتى طةهي عيَشاقٓ ,ةس بةَ سِيَطة ًةتشطيذاسةؾ ئةًِى ئيظرتاتيذي عيَشاق دةكةويَتة ًةتشطي
يةوة.
 -2سِاطواطتِى صؤسةًوىَ ي كوسد هة طةسًةطيَش و كةسكون و ُاوضةكاُى طِووس هةطةأل ػاآلوى تةعشيب و تةبعيع دا
ٓةًووي هةطةس بِاغةى يةن بريكشدُةوة داًةصساوة كة سلوًةتة يةن هةدواى يةكةكاُى عيَشاق ٓةًووياْ هةطةسى
ثيَلٔاتووْ ئةويؽ طواية ثاساطتِى ئةًِى ئيظرتاتيذي عيَشاقة.
 -3ئةًِى ئيظرتاتيذي سلوًةتى ُاوةُذي عيَشاقيؽ هةطةس ئاطتيَلى ػؤظيين داًةصساوة دةخت هةًاُة
دةكاتةوة-:
أ -تيَلذاُى سِيَزةى كوسد و عةسةب ٓةس هة داًةصساُذُى دةوهَةتى عيَشاقةوة.
ب -دووسخظتِةوةى ًةتشطي كوسد هةطةس ثاػةسِؤري عيَشاق.
ز -تيَلذاُى قوآليي طرتاتيذي دوآلُةوةى كوسد.
 -4كاسبةدةطتاُى دةطةآلتى ُاوةُذ هة عيَشاق ٓةس هة طةسدةًى بِةًاهَةى ٓامشي يةوة ٓةتا ئيَظتا ًةطةهةي
كوسدياْ بةُآةق و ُاسِةوا بةيةكيَم هة طشُطرتيّ ئةو ًةتشطي ياُة هةقةهَةَ داوة كة ٓةسِةػة هة عيَشاق و ُةتةوة و
ُيؼتٌاُى عةسةب دةكات.
ٓ -5ةس هةبةس ئةَ خاآلُةى طةسةوة كة ئاًارةًاْ ثيَلشد ُاوضةى طةسًةطيَش و طةسًياْ ػؤسِؾ و سِاثةسِيّ بةطةختى
تيايذا تةػةُةى كشدووة بؤ منووُة هة ٓةُذيَم ويَظتطةى ئةو ػؤسِػاُةدا تواُيوياُة ػاسي (قضسابات  -اهظعذية) و
دةوسوثؼتى ئاصاد بلةْ ,ثاػاْ كوَجةى ػؤسِؾ و سِاثةسِيّ خاُةقني و ًةُذةهيؼي طشتؤتةوة و ٓؤصة كوسدةكاُى ئةوآ
ٓيَشػياْ كشدؤتة طةس كؤًجاُياي ُةوتى بةسيتاُى  -ئيَشاُي هة (ُةفتخاُة) ٓةسوةٓا ٓيَىَ ػةًةُذةفةسي ُيَواْ
(خاُةقني و بةغذا) (خاُةقني و كةسكون) ياْ تيَلذا ,بؤ ئةوةى ياسًةتى طةسباصي ُةطاتة دةطتى ئيِطويضةكاْ
يةكيَلى تش هة دةسةجناًةكاُى ئةو غةدس هيَلشدْ و طتةًة بةساًبةس بة ُاوضةى طةسًةطيَش و طةسًياْ ػؤسِػةكةي
(بشايٍ خاُى دةهؤ) بوو هة كفشي كة تاكة ئاواتى بشايٍ خاْ طةسبةخؤيي كوسدطتاْ و سِصطاسبووُى هة دةطةآلتى بيَطاُة
و ُاسةصاْ بوو.
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 حمةًةد ػاكةهي  ,طةسًياْ سِابشدووى ُضيم و ئايِذة  ,طويٌَاُى  ,ضاثخاُةى كاسؤ  ,طاهَي  , 2003ي 40-38 عوًةس عةهي ػةسيف  ,هةيادُاًةى كةسكون و طةسًياُةةوة  ,هةةبآلوكشاوةكاُى هكةي كةةسكوكى يةةكيَتى ُووطةةساُيكوسد  ,كةسكون  ,ضاثخاُةى ئاساخبا  ,ضاثي يةكةَ  ,طاهَي . 2006
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- The New York Time April 24/1926 Foreign policy Association information
service 11,p.77.
-The Times , March ,18 , 1925
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Science Quarterly P,277- 278.
- W.R.Hay ,Two years in Kurdistan (1921). E.B. Soane To Mesopotamia and
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شةرضاوة عةرةبيةكاى
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هل

طههاهلامشهه,مزهلرات ه اهلهلطههاهلامشهه,م هلرهلهل1919هل–هل1943هلرهلج1هلرهلبههت هلهل1967هلنههى عهلداحلايد ههحلهل  ,ههتهلرهلا ه
ا س ,س هلألا ,زاهلهلا نفطهليفهلا ع اقهل1925هل–هل1952هلبت هلهلرهل1980هل .هل
دد,دهلامححلهلاجلىاه يهلرهلت هلاشك,ةهلاأل اض هليفهلا عه اقهلد اسهةهليفهلا رهى اهلهلا ع,اهةهلهل1914هل–هل1932هلرهلبغهحلادهلرهلهل
1978هل.هل
ايس نزهلرهلت هلا ع اقهلا س ,س هلايحل ثهلرهلاجلتءهلا ث,ن هلصهل105هل108-هل(هلقه ا اهلهلل,هاهلا هىز اءهلا ره,د هليفهلهل
تش نهلاأل لهل هلتشه نهلا ثه,ن هل هل ه,نىلهلاألهل لهل1925هلرهلبغهحلادهلرهلاراعهةهلايكىاهةهلرهلهل1926هلج,سهةهلهل/29هل/12هل
1925هلصهل121هل–هل123هل.
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Abstract
In this research: I want to point out Kirkuk in the seeker
documents and the American, British and Ottoman empire about Kirkuk
and how they found oil in this city in the twenties of the last century
was a barrier and an obstacle when it came to build a Kurdish
government, at the same time, one of the greatest reasons to make Iraq's
new Government.
The people of the area demanded an independent government lead by "
Shex Mahomood Malik " also the capital could be Sulaimani or Musil –
but unfortunately even when they united the state with Iraq they didn't
negotiate with its people when they wanted an independent state .
After the English attacked Iraq and took over the city (Basra ) in the
Spring of 1917 ,after that the Capital (Baghdad ) and the rise and the
Progress of their army towards the north to take over the Capital of the
state which was (musil) . after they conquest (kirkuk) in September
1918 they were only a few miles away from taking over the state
(musil) , ( Modros) contract, which was signed between the English and
the Turkish in the same year it said that the English Should not go
further by Inundating States, In this Situation a problem appeared called
(( the problem of musil state)) between four sides (( The English
smelled the oil and planned to take over the state by themselves , and
for that matter they bargained with the French and then manipulated
them , but when the French knew all about it , it was too late and the
bargain was already done , (( also the French de minded the state
because the state was given to them as it said (syxe – picko)) in 1916 .
((the Turkish wended the state and as they said Kurds and Turks were
one nation , so they said it was their right to take over the state mean
while they called the Kurdish clan chiefs (( Turks)) . They announced
that Musil sates Economic advantage and social connections were
similar to ardors, but of course none of these Excuses made any sense
because all of those different sides which were mentioned before, never
had any right on the state but the native inhabitants of the state owned
that right who were most Kurds either were ( Muslims or Christian or
Shabak or Arabs Tursk or Ezidis ) they were the only people who had
the right to decide their state's destination.
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