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 ثوختة

جياجياكانى ئةو ميَذووة بةطشتى، تا دةطاتة كةالر ناويَكى نويَية بؤ ناوضةيةكى ديَرين و ميَذوويى، قؤناغة 
ز(، نارِؤشن و تةمومذاويي و قسة لة سةرنةكراوة، لة هةندىَ زانيارى 1918-1914رِؤذطارةكانى جةنطى يةكةمى جيهانى)

يارى نيَو سةرةتايى زياتر شتيَكى ئةوتؤى لة بارةوة نازانني! بةطويَرةى بةلَطة شويَنةوارييةكان، هةروةها سةرةداوى هةندىَ زان
سةرضاوة ميَذووييةكان، ناوضةكة رِيشةيةكى طةليَك ميَذوويى و ديَرينى هةية. بةالَم ئةم ناوضةية لة رِووى كؤنة ناسى و 
ليَكؤلَينةوةى ميَذووييةوة، كة لة ميانةيةوة هيَلَة طشتييةكانى ميَذووى قؤناغةكانى ثيَشووترى رِوونبكاتةوة، تا ئيَستا 

 وبووة و تيشكيَكى ئةوتؤى نةخراوةتةسةر، لة كاتيَكدا لةم رِووةوة شايستةى الليَكردنةوةى تايبةتة.كةناريَكى ثشتطويَخرا

ئةم تويَذينةوة هةولَيَكى سةرةتايية، بؤ تيشكخستنة سةر ئةو نارِؤشنى و تةمومذاوييةى لة ميَذووى ناوضةكةدا هةية 
لةو ديو رِؤذطارةكانى سةدةى بيستةمةوة، بةتايبةتيش سةدةى نؤزدةهةم، هةلَبةتة لةبةر رِؤشنايى سةرضاوة كؤن و بةلَطة 

يية نويَيةكاندا. تيايدا دةيسةمليَنني ثيَش دامةزراندن و ثةرةسةندنى طوندى كةالرى شويَنةوارييةكان، هةروةها سةرضاوة ميَذوو
كؤن، كة بووةتة بناغة بؤ كةالرى ئةمرِؤ، ناوضةكة لة سةدةى نؤزدهةم دا بة "شيَروانة" ناسراوبووة، طونديَكيش بةو ناوةوة، 

 لةديوى باشوورى قةالَكةى ئةمرِؤدا هةبووة.  

 طوندى كةالرى كؤن، سةدةى نؤزدةهةم، بيستةمسةدةى ، ليَكؤلَينةوةى ميَذوويي ،كةالر  : كليلي ووشةكان

 دةستثيَك

ميانةى بةلَطة شويَنةوارييةكانةوة دةزانني، كة ذيان و ئاوةدانى لة كةالر و دةوروبةريدا، رِيشةيةكى ميَذوويى ئيَمة لة 
دوورودريَذ و ديَرينى هةية، دةطةرِيَتةوة بؤ ضاخةكانى فةرهةنطى حةلةف لة هةزارةى شةشةمى ثيَش زايني، هةلَبةتة دةكرىَ 

ى ئاوةدانى و ذيان لة ناوضةكةدا بكريَت. بةالَم ئةوةى جيَطةى سةرجنة، نة لة كنة و طرميانةى زؤر كؤنرت لةو ميَذووةش بؤ بوون
ثشكنينة سةرةتاييةكاندا سةبارةت بةميَذووى ديَرين، نة لة سةرضاوة ميَذووييةكانيشدا دةربارةى ميَذووى قؤناغةكانى دواتر، 
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بةنديَكى ئاوةدان لةم ناوضةدا نابينينةوة، كة بووبيَتة تا دةطاتة سةرةتاكانى سةدةى نؤزدةهةم، هيض ئاماذةيةك بؤ ناوى مةلَ
 بناغة بؤ ئةو ئاوةدانييةى، كة لة قؤناغةكانى دواتردا بة كةالر ناوبانط دةردةكات. 

وةك دةزانني كةالر ناويَكى نويَية بؤ مةلَبةنديَكى كؤنرت، ناوةكةى لة طونديَكى ناوضةكة وةرطرتووة، ئةويش طوندى   
كة لة ئةمرِؤدا طةرِةكيَكى شارةكة ثيَكديَنيَت. بةطويَرةى يادطةى لؤكالَى سةرةتاى دامةزراندنى ئةم طوندة  "كةالرى كؤن"ة،

دةطةرِيَتةوة بؤ نيوةى دووةمى سةدةى نؤزدةهةم، بةالَم تا ئيَستا نةتوانراوة بةطةرِانةوة بؤ سةرضاوة ميَذوويية 
كريَتةوة. بؤية سةبارةت بة ميَذووى ئةم طوندة هةروةها ئةو ناوضةى كةالرو باوةرِثيَكراوةكان، دامةزراندن و درووستبوونى ساغب

دةوروبةرى لةخؤدةطريَت، بيَجطة لة كةمةكيَك زانيارى سةرةتايى و رِاطوزةر هيضى تر لةبارةى رِؤذطارةكانى ئةو ديو سةدةى 
ةى لؤكالَى دةبةستيَت، تا ئيَستا هيض بيستةمييةوة نازانريَت! ئةو كةمة زانياريية رِاطوزةرةيش كة هةية ثشت بة يادط

سةرضاوةيةكى ميَذوويى رِوون و ثشرتِاسيت نةكردوونةتةوة. نةبوونى زانيارى ميَذوويى و سةرضاوةى ثيَويست، وايكردووة ميَذووى 
 ناوضةكة بة ليَلَى و تةمومذاوى مبيَنيَتةوة. 

ةراورد بةشويَنةكانى ترى دةوروبةرمان، زانيارييةكى ثرسيارةكة ئةوةية، بؤضى ئةم مةلَبةندة ئاوةدان و ثرِ ذيانة، ب
ئةوتؤ لة بارةى رِؤذطارةكانى ئةو ديو سةدةى بيستةمييةوة نازانريَت؟ ديويَكى ئةم ثرسيارة بة برِواى تؤذةر ثةيوةندى بةوةوة 

ةندة بة سامانى شويَنةواريى. هةية، كة هيَشتا  كنةو ثشكنينى ورد بؤ ناوضةكة نةكراوة، لة كاتيَكدا تيَكرِاى ناوضةكة دةولَةم
بةديويَكى تردا ناوضةكة نةكةوتؤتة سةر هيض كام لةو هيَالَنةى دةضوونةوة سةر مةلَبةندة ئاوةدانانةكانى دةوروبةرى، بة 

يشتةوة تايبةتى لة ميَذووى نويَدا. بؤ ويَنة، كفرى كة كةوتؤتة رِؤذئاواى كةالر، دةكةوتة سةر هيَلَيَك، كة لة سليَمانييةوة دةرِؤ
بةغداد لة باشوور(. يان  -دةىل عةباس-ئيرباهيم خان لة باكوور، قةرةتةثة-سةطرمة -سةر بةغداد )سليَمانى قةردةاغ

خانةقني لة باشوورى رِؤذهةالَتي كةالر، ويَرِاى ئةوةى كةوتؤتةوة سةر ئةو هيَلَة سةرةكييةى ميسؤثؤتامياى بة ناوضةكانى 
تدا هيَلَيَكى ترى هاتوضؤى مامناوةند، كة بة ناوضةكانى مةيدان و دةشتى شيَخان و ضةمى ئيَرانةوة طريَدةدا، لة هةمان كا

دةربةندا تيَثةرِدةبوو، دةيبةستةوة بة دةشتى شارةزوور هةورامان و ثيَنجويَن. بوونى ئةو ناوضانة لةسةر ئةو هيَلَانة كة 
ةدةى هةذدةهةم و نؤزدةهةم بةتايبةت ثياطوزةربكةن، لةو ئاماذةمان بؤ كرد، وايكردبوو طةشتةوةر و طةرِيدة بيانييةكانى س

رِيَطةشةوة هةندىَ زانيارى، ئةطةر كةميش بووة، لة بارةيانةوة تؤماربكريَت. بؤية دةبينني ئةو ناوضانة بةراورد بة كةالرى 
م، كة لة نيوةى دووةمى ئيَستاو دةوروبةرى، زانيارى زياتريان لة بارةوة هةية، بةتايبةتيش لةسةر قؤناغى سةدةى نؤزدةهة

 سةدةكة بةدواوة، ئيرت ناويان وةك ناحيةو قةزا دةضيَتة نيَو دابةشكردنة كارطيَرِييةكانى دةولَةتى عومسانييةوة. 

ئةطةر ناوضةيةكى ترى نزيك لة كةالر بة منوونة وةربطرين، ئةويش )زةنطاباد(ة، دةبينني هةر لة ناوةرِاستةكانى 
ضوارضيَوةى دابةشكردنة كارطيَرِييةكانى دةولَةتى عومسانيدا، وةك ليوايةك سةر بة بةغداد ناوى  سةدةى شانزةهةم بةدوا، لة

 هاتووة، بةم بؤنةشةوة هةندىَ زانيارى، ئةطةر سةرةتايش بيَت، دةربارى بوونى ذيان و ئاوةدانى ئةم ناوضةية دةزانريَت.
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ا، زياتر دةربارةى اليةنةكانى ميَذووى سةدةى بيستةم ئةوةى لة بارةى ميَذووى ناوضةى كةالرةوة نوسراوة تا ئيَست
بووة، قؤناغةكانى ثيَش ئةو ميَذووة نةثشكنراوة و بة نارِؤشنى ماوةتةوة، شتيَكى ئةوتؤى لة بارةوة نةوتراوة. لةو برِوايةوة 

ةوة، بؤية هةر زانيارييةك، كة شتيَكى ئةوتؤ لة بارةى ميَذووى ئةو سةدانةوة نازانريَت،  كة كةوتوونةتة ثيَش سةدةى بيستةم
ئةطةر كةميش بووة، ثالَثشت بة زانيارى و بةلَطة شويَنةوارييةكان، يان سةرضاوة رِةسةن و ميَذووييةكان، تيشكيَك خباتة سةر 

خستنة  رِؤذطارة ديَرينةكان ناوضةكة، لة ئةمرِؤدا نرخيَكى ئيَجطار طةورةي دةبيَت. ئةم تويَذينةوة هةولَيَكى سةرةتايية بؤ تيشك
سةر ئةو نارِؤشنى و تةمومذاوييةى لة ميَذووى ناوضةكةدا هةية، لةو ديو رِؤذطارةكانى سةدةى بيستةم، هةلَبةتة ثشتبةست بة 

 بةلَطةو زانياريية شويَنةوارييةكان و سةرضاوة ميَذوويية نويَيةكان. 

انكراوة بؤ تيشكخستنة سةر ميَذووى كؤنى تويَذينةوةكة لة دةستثيَكيَك و دوو تةوةر ثيَكهاتووة، تةوةرى يةكةم تةرخ
ناوضةى تويَذينةوة، لةبةر رِؤشنايى بةلَطة شويَنةواري و زانياريية ميَذووييةكان، بؤ ئةوةى لةو ميانةوة تيشكيَك خبةينة سةر 

ميش، تيشكى هيَلَة طشتييةكانى ميَذووة ئالَؤز و نارِوونةكةى، هةر لة كؤنةوة تا دةركةوتنى عومسانييةكان. تةوةرى دووة
خستؤتةسةر ميَذووى نويَى ناوضةكة، بةتايبةت ميَذووى سةدةى نؤزدةهةم، تيايدا ثشتبةست بة سةرضاوة ميَذووييةكان، 
دةيسةمليَنني ثيَش دامةزراندن و ثةرةسةندنى طوندى كةالرى كؤن، كة بووةتة بناغة بؤ كةالرى ئةمرِؤ، لة سةدةى نؤزدةهةم دا 

 سراوبووة، طونديَكيش بةو ناوةوة لة ديوى باشوورى قةالَكةى ئةمرِؤدا بوونى هةبووة.   ناوضةكة بة "شيَروانة" نا

 تةوةرى يةكةم/ 

 كةالر و دةوروبةرى لة ميَذووى كؤندا لة ميانةى بةلَطة شويَنةواريي و زانياريية ميَذووييةكاندا

ميَذوويدا هةن، بؤ بوونى سةرضاوةكانى ذيان و بةلَطةى شويَنةوارى و ئاماذةكان لة كؤنرتين سةردةمانى ميَذوويى و ثيَش 
ئاوةدانى لة ناوضةى كةالر و دةوروبةريدا. بةالَم بةهؤى ئةجنامنةدانى هةلَكؤلَينى شويَنةوارى بةشيَكى زؤر لة ميَذووى ناوضةكة 

نووردارة، لة ضوارضيَوةى لةذيَر خاكدا ماوةتةوة و ئاستى زانيارييةكان سةبارةت بة ميَذووى كؤن و تةنانةت نويَى ئةم ناوضة س
ئةو طةرِان و ثشكنينة شويَنةواريية سةرةتاييانةى  لة سنوورى كةالر و دةوروبةريدا ئةجنامدراون توانراوة ضةندين ثامشاوةى 
شويَنةوارى، كة بؤ سةردةمة يةك لة دواى يةكةكان دةطةرِيَتةوة بدؤزريَتةوة، كة لة ضاخةكانى ثيَش ميَذووةوة دةستثيَدةكات 

  (1وةكو دوا قؤناغةكانى سةدة نويَيةكان.)تا

كؤنرتين ثامشاوةى شويَنةوارى لةم ناوضةية، كة تاكو ئيَستا دؤزراوةبيَتةوة، دةطةرِيَتةوة بؤ سةردةمى ضاخى بةردينى 
ث.ز(، لة طرنطرتين ئةو شويَنة 5500-5800و سةردةمى حةسوونة ) (Pottery Neolithic)نويَى طلَيَنةكارى 

شويَنةوارييانةش، كة ثامشاوةى فةرهةنطى حةسوونةى ليَدؤزراوةتةوة )تةثةى سريوان(ة، طرنطرتين دؤزراوةكانيش بريتيية لة 
ة ثووش و كا، هةروةها دةفر و ثامشاوةى طلَيَنةيى كة بة كواليَتيَكى نزم درووستكراوة، ديوارى طؤزةكان زبرة و تيَكةلَة ب

( لة ضوارضيَوةى كارو ضاالكية شويَنةوارييةكانى ناوضةكةشدا، بةشيَوةيةكى ديارو بةربالَو 2كؤثةلَةو شان و ملى طؤزةية.)
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ثامشاوةى طلَيَنةى فةرهةنطى حةلةف و بةلَطةى ئاوةدانى و ضةندين نشينطة، كة بؤ سةردةمى حةلةف دةطةرِيَتةوة 
 ( 3يةكيَك لةوانة كةوتووةتة دةشتى كانى ماسى لة باشوورى رِؤذهةالَتى كةالر.) دؤزراونةتةوة،

ز(، ثاش دوو وةرز لة كارى كنةو ثشكنني لة "طردي رِةحيم" 2012يش لة سالَى )-بةرِيَوبةرايةتى شويَنةوارى طةرميان
ة، وةك طلَيَنةى جؤراوجؤر و بيناسازى، كة لة شارؤضكةى رِزطارى لة رِؤذئاواى كةالر، ضةندين ثامشاوةى شويَنةواريي دؤزييةو

دةطةرِيَتةوة بؤ هةمان ضاخى فةرهةنطيي، دؤزينةوةكان ضةندين شيَوازى نةخشى رِةنطاو رِةنط لةخؤدةطريَت، كة لة سةر طؤزةكان 
( 4ثةرِكىَ دا.)دؤزراونةتةوة، لة طرنطرتينيان ويَنةى ضةند مرؤظيَكة لةسةر طؤزةيةك، كة ثيَدةضيَت ئافرةت بن لة كاتى هةلَ

يةكيَكى تر لة بةلَطة شويَنةوارييةكان، كة طرنطى ميَذووى ناوضةكة ثيشاندةدات لة رِووى ئاستى ثيَشكةوتنى كارى هونةرى و 
ثيَشة دةستييةكانةوة، دؤزينةوةى ضةند طؤرِيَكة لة يةكيَك لة طةرِةكةكانى كةالر )بةردةسوورى خواروو(، كة ضةند طلَيَنةو كانزا 

 (5ث.ز(. )2800-3000ييةكى تيَدا بوو، ميَذووةكةيان دةطةرِيَتةوة بؤ ضاخى مجدة نصر)و موورو

يةكيَك لةطرنطرتين ضاالكيية شويَنةوارييةكان، كة لة ناوضةكةدا ئةجنامدراوة و بةشيَكى ناديارى ميَذووى كؤنى 
(ة، كة تيميَك لة هةردوو زانكؤى Sirwan regional project) ناوضةكةمان بؤ رِووندةكاتةوة، ثرؤذةى ناوضةى سريوان

ز( ثيَى هةلَساون، لة دةرةجنامى كارةكانيان 2014-2013طالسكؤى بةريتانى و كؤليَجى دارمؤسى ئةمريكيي لة نيَوان ساالَنى)
 Bronz-دةركةوتووة طةرميان بةطشتى و ناوضةى كةالر بةتايبةت يةكيَك بووة لة ناوضة طرنط و ديارةكانى سةردةمى برؤنزى

Age (2500-1200 ضةندين نشينطةى شويَنةوارى تؤماركراوة، كة ميَذووةكةيان دةطةرِيَتةوة بؤ هةزارةى دووةمى ثيَش ،)ث.ز
 (6زايني.)

زانياريية ميَذووييةكانيش طرنطيي و ثيَطةى سرتاتيجيى ناوضةكة لةم قؤناغةدا دةسةمليَنن، ضونكة كةالر و 
(، بةحوكمى نزيكى لة ناوةندى دةولَةتة يةك لة دواييةكةكان، كة لة 7يان)دةوروبةرى، وةك بةشيَكى طرنطى خوارووى طةرم

ميسؤثؤتاميا سةريانهةلَدةدا وايكردووة هةميشة طؤرِةثانيَكى طةرمى بةشيَكى زؤر لةو ضاالكيية سةربازييانة بيَت كة لة نيَوان 
ةى ليَكؤلَينةوة ميَذووييةكان، بؤ يةكةم جار كة لة ئةو دةولَةتانة و طةالنى ناوضةكة يان هةر هيَزيَكى تر بةرثابووة. بةطويَر

ث.ز(دا بووة، كة يةكةمني 2211-2334ميَذووى نوسراودا ئاماذة بؤ ئةم ناوضة كرابيَت، لة سةردةمى بنةمالَةى ئةكةدي )
لة  ث.ز( دامةزريَنةرى ئةم بنةمالَية2279-2334بنةمالَةية سامييةكان لة ميسؤثؤتاميا دايامنةزراند، سارطؤنى )

نوسينةكانيدا ئاماذةى بؤ ثةالماردانى "سيمريووم" كردووة، كة بةطويَرةى "كؤزاد حمةمةد ئةمحةد" ثيَدةضيَت شانشينيَكى 
 ( 7كؤنى ناوضةى طةرميان بووبيَت و ثايتةختةكةى لة شيَروانة بووبيَت.)

ث.ز(ى كورِةزاى سارطؤنى 2218-2254سني )-هةروةها لة يةكيَك لة طلَيَنة ميَذووييةكانيشدا دةركةوتووة، نةرام
ئةكةدى باس لة سةركةوتنى خؤى دةكات لة ضياى خامشى، كة بةطويَرةى ئاماذةى سةرضاوة نوسراوةكان، ضيايةكة دةكةويَتة 
بةشى باكوورى طةرميان. هةروةها لة ضوارضيَوةى مجوجوولَى سةربازيي طوتييةكاندا دذ بة ئةكةدييةكان، ناوضةكة سةرلةنوىَ 
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-2112طؤرِةثانى جةنطةكانى نيَوان ئةو دوو هيَزة. لةثاش جيَطريبوونى دةسةالَتى بنةمالَةى سيَيةمى ئوور )بووةتةوة 
ث.ز(، بةشيَوةيةكى 2047-2094ث.ز(، بةدياريكراوى لة رَؤذطارى دووةم ثاشاى ئةم بنةمالَةدا بة ناوى شولطى )2002

كراوة. ضونكة لةسةر رِيَطاى هةر لةشكريَك بووة، كة ئاماجنى ثةالماردانى رِيَكخراوو بةرنامة بؤدارِيَذراو طةرميان ويَران و كاول
 (  8ناوضةكانى باكوور بووة.)

تويَذينةوةكان ئةوة رِووندةكةنةوة كة "سيمريووم" لة رِؤذطارى ثاش رِوخانى بنةمالَةى سيَيةمى ئوور لة  
كى طةورةى ناوضةكةدا سةثاندووة، نوسينة ث.ز(دا بووةتة شانشيَكى وا بةهيَز، كة هةذموونى بةسةر بةشي2004َ)

ميَذووييةكان ئةوة ئاشكرادةكةن، كة شةرِيَكى قورس لة نيَوان سيمريووم لةاليةك و سيماشكى و ئاموورييةكان لة اليةكى ترةوة 
لة بةرثابووة، ئاماجنى شةرِةكة دةستبةسةراطرتنى ناوضةى طةرميان بووة تاوةكو شةثؤليَكى كؤضهيَنى ئاموورى، كة 

 (  9بيابانةكانى رِؤذئاواوة هاتبوون لة ناوضةكةدا نيشتةجيَبكريَن.)

ث.ز(دا دةولَةتى سيمريروم دةسةالَتى الوازدةبيَت، الوازبوونيشى 1595-1763لة سةردةمى بابلى كؤن )دةوروبةرى 
"تةل ئةمسةر"ى ئيَستا  هاوكات بووة لةطةلَ دةركةوتنى دةولَةتيَك لة ناوضةكانى ديالة، كة بة"ئيَشنوننا" ناسراوة و

ى دووةم" ئاماذة بؤ -ناوةندةكةى بووة. لة رِووداوةكانى ناوضةكة لة سةردةمى فةرمانرِةوايى ثادشاى ئيَشنوننا "ئيبيق ئةدةد
فراوانبوونى ئةو شانشينة بةرةو ناوضةكانى طةرميان هةن، لةطةلَ ئةوةشدا لةم قؤناغةدا طوتييةكان لة طةرميان  و 

 ( 10وةن دةسةالَت و ثيَطةيةكى طرنط بوون.)دةوروبةريدا خا

يةكيَك لة ديارترين شويَنة شويَنةوارييةكانى ناوضةكة قةالَى شيَروانةية، لة كنةو ثشكنينة سةرةتاييةكانى سالَى 
ندين ز(دا، بؤ هةردوو طردى يةكةم و دووةمى قةالَكة ئةوةيان دةرخستووة، كة طردةكان شويَنى نيشتةجيَبوون بووة لة ضة1988)

( بةهؤى بةريةككةوتنى ضينةكانى 11سةردمى جياوازدا، لةوانة لة ثامشاوةى سةردةمى برؤنزييةوة تا سةردةمى ئيسالم.)
ز( ضةندين ثامشاوةى طلَيَنةيى و كانزا 2012خوارةوةى قةالَكةش لةطةلَ تةوذمى الفاودا لة باران الفاوةكةى سالَى )

( بة برِواى ئالتةوويل و هاورِيَكانى 12ث.ز(.)1600-1800وة بؤ رِؤذطارةكانى )دةركةوتوون، كة ميَذووةكةيان دةطةرِيَتة
بةهؤى طةورةيى قةبارةى طردةكة و ئةو شويَنة سرتاتيجييةى كة ليَيةتى ثيَدةضيَت ثايتةختة شاريَك و ناوةنديَكى بةرِيَوةبردنى 

 (13).م يان لولوبووم وة يان نيقومطرنطى يةكيَك لة شانشينة ديارةكانى ناوضةكة بووبيَت، لةوانة سيمريوو

يةكيَك لة دؤزينةوة شويَنةوارييةكان، كة قؤناغيَكى ترى ميَذووى ديَرينى ئةم ناوضةية دةخاتةرِوو، ئةو ثامشاوة 
شويَنةوارييانةية، كة لةمنوونةيةكى بضووكى طردةكةى ذيَر بازارِى سةنتةرى شاردا دؤزرانةوة، لةوانة ضةندين جؤر طلَيَنةو 

( 14ث( واتا سةردةمى كاشييةكان.)1400-1600و طؤرِ بوون، كة ميَذووةكةيان دةطةرِيَتةوة بؤ ماوةى نيَوان سةدةكانى )بةرد
هةروةها دؤزينةوة شويَنةوارييةكانى تةثةى كةالَن(ة كة دةكةويَتة باشوورى كةالرةوة، ثامشاوةى شويَنةوارةكانى ئةم تةثة 

ية بة دريَذايى هةزارةى دووةمى ثيَش زايني تاوةكو سةدةكانى ناوةرِاست بة بةردةوامى دةرخةرى ئةو رِاستييةن، كة ئةم ناوضة
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جيَطةى ذيان و ئاوةدانى بووة، هاوكات هةلَكؤلَينة شويَنةوارييةكانى كانى ماسى لة رِؤذهةالَتى شارى كةالر و ئةو ثامشاوانةى 
يي ضاخى برؤنزدا، كةالر و ناوضةكة مةلَبةنديَكى طرنط بووة و كة ليَى دؤزراونةتةوة ئةوة دةردةخةن، كة لة ناوةرِاست و كؤتا

ثيَدةضيَت ثةيوةندييةكى بةهيَز لةنيَوان نشينطةى كانى ماسى و قةالَى شيَروانة و تةثةى كةالَن هةبووبيَت، بةو ثيَيةى 
. ثيَدةضيَتيش سةر بة شانشينيَكى ليَكضونيَك هةية لة نيَوان هةرسىَ نشينطةكةدا، لة جؤرو شيَوازى ثامشاوة شويَنةوارييةكاندا

 (15طرنط و بةهيَزى ناوضةكة بووبيَنت لة هةزارةى دووةمى ثيَش زاييندا.)

ز( زانيارييةكان زؤر 224-ث.ز247ثارتى )-ث.( و ئةشكانى64-312لة سةردةمةكانى دواتردا، سةردةمى سلوكى )
رافياى جيهانى كؤن، ئيمثراتؤرياى ئةشكانى لة هةذدة كةمرت دةبنةوة، بةطويَرةى كتيَبةكةى )كلينى( كة تايبةتة بة جوط

شانشني ثيَكدةهات، ثانزدةيان لة شانشينةكانى "سةروو" و حةوتيان شانشينةكانى "خواروو" بوون، ثيَدةضيَت ناوضةى كةالر 
دةوترا،  ى ثيَ-و دةوروبةرى وةك بةشيَك لة طةرميان، كة بةزمانى ثةهلةويى ئةشكانيى ئةو رِؤذطارةش هةر طةرميكان

( دؤزينةوة شويَنةوارييةكان بوونى ذيان و ئاوةدانى ئةم قؤناغة دةسةمليَنن 16لةضوارضيَوةى شانشينةكانى خواروودا بووبيَت.)
لة طوندى بةرلووت، كة بةضةند كيلؤمةتريَك دةكةويَتة باكوورى سةنتةرى شارى كةالر لة يةك شويَنةوار، لة دوو كاتى 

ثياويَك دؤزرانةوة، مردووةكان لة نيَو تابووتى طلَيَنةى شيَوة هيَلكةيدا نيَذراون، لةطةلَ ثامشاوةى وةك  جياوازدا، دوو طؤرِى ذن و
كانزا و موورو و مؤرى بةردين، كانزاكان بريتيبوون لة جىَ ئاويَنةو كلدانى ئافرةتان، موورووةكان لة بةرد درووستكراون، كة 

-ث.ز138ةسةر هةلَكؤلَراوة، ميَذووى ئةم طؤرِانة دةطةرِيَتةوة بؤ نيَوان ساآلنى )نةخشى جؤراوجؤرى ئةندازةيى و ئاذةلَيان ل
ز.(دا لة طردى شيَروانة طؤرِيَكى ترى هاوشيَوة دةركةوت، كة ضةند ثارضة زيَرِيَكى شيَوة سينةبةندى 2015ز(. لة سالَى )228

 (17ووت.)لةطةلَدابوو ميَذووةكةى هاوسةردةمة لةطةلَ دوو طؤرِةكةى طوندى بةرل

زانياريية ميَذووييةكان و دؤزينةوة شويَنةواريية نويَيةكان ئةو رِاستيية دةسةمليَنن، كة ناوضةى طةرميان بةطشتى لة  
رِؤذطارى ساسانيدا، بةشيَكى طرنط بووة لة هاوكيَشة و طؤرِانكاريية سياسيي و ئابوورييةكان, بةطويَرةى سةربوردةى رِووداوة 

كانى سةردةمى ساسانى، يةكيَك لة ثاشاكانى طةرميان بةناوى "دوميتانا" كة بة "ثادشاى كةرخ و ميَذووييةكانى سةرةتا
سلؤخ" ناوبراوة، ثشتطريى ئةو هاوثةميانيَتييةى كردووة، كة ئةردةشريى يةكةمى دامةزريَنةرى بنةمالَةى ساسانى، لة دذى 

جؤرة لة رِؤلَ و ثشتطرييكردن و بؤ يةكاالَكردنةوةى ناكؤكيية  ئةردةوانى ثيَنجةمى دوايني ثادشاى ئةشكانى ثيَكيهيَناوة. ئةم
سياسييةكان لة قؤناغةكانى ترى ساسانيدا دووبارة بووةتةوة، كاتيَك طةرميانييةكان لة شةرِو شؤرِةكانى ثاش مردنى بةهرامى 

ئوميَدةى بة بوونى  ز(يان كردووة بؤ هاتنى بؤ سةر تةختى ثاشايةتى ساسانى، بةو303-293سيَيةم ثشتطريى نارسة)
هةروةها ناوضةكة بةطشتى بةطويَرةى ( 18فةرمانرِةوايةكى بةهيَز و بةتوانا، مةترسى رِؤمانةكانيان ليَ دووربكةويَتةوة.)

ليَكؤلَينةوة ميَذووييةكان، لة رِؤذطارى ساسانيدا، رِيَى هاتوضؤ بووة لة نيَوان تةيسةفون )سةملان ثاكى ئيَستا( و شارى شيز، كة 
نى حةجكردنى زةرةدةشتيية ساسانييةكان بووة، بةشيَكى طرنطى ئةو شارِيَية بةم ناوضةيةدا تيَثةرِيوة، هةر ئةمةشة شويَ

كةالر(، بينايةكى ئيَجطار طرنط و طةورة درووست بكريَت، تا -وايكردووة لةو رِؤذطارةدا، لةو نيَوانةى كةوتؤتة نيَوان)خانةقني
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ى سةر رِيَطاى نيَوان ئيَرانى ئةو كات و طةرميان و ميسؤثؤتاميا بيَت، ئةويش بيناى حةوش هةم قةالَ و هةم ويستطةيةكى طرنط
 (19كورِووة، كة بينايةكى طةورةى ثرِ ذوور و داالَن و هةيوانى بة بةرد و قسلَ بونيانراوة.)

ر بةرةوثيَشضوون و ز( بةلَطةية لةسة651-224زيادبوونى ذمارةى نشينطةكانيش لة ماوةى دةسةالَتى ساسانييةكاندا)
طؤرِانيَك لة رِووى ئابوورى و كؤمةالَيةتييةوة لة ناوضةكةدا، بةو ثيَيةى ذمارةيةكى زؤر كةنالَى ئاوديَرى طةورة تيَبيين كراوة، 

( 20.)لةوانة كةنالَيَكى ئاوديَرى لة بةرد و قسلَ درووستكراو، كة )ضل( كيلؤمةتر دريَذة و دةطةرِيَتةوة بؤ رِؤذطارى ساسانييةكان
ئةم كةنالَة ئاوديَريية كة لة يادةوةرى لؤكالَيدا بةجؤطة )طاورييةكة( ناسراوة، ثرؤذةيةكى ئاوديَرى سةرداثؤشراوى 
ئةندازةيية، بةهؤيةوة لة بةرزاييةكانى طةرِةكى بةردةسوورى ئيَستاى كةالرةوة، لة رِووبارى سريوانةوة ئاوى طواستؤتةوة بؤ 

ةرى.ثرؤذةكة بةطويَرةى رِاثؤرتيَكى تيمةكةى هةردوو زانكؤى طالسكؤ و دارمؤس، كة نزيكةى ضواردة دةشتاييةكانى كةالر و دةوروب
-كيلؤمةتر ضوارطؤشةى زةوى كشتوكالَى بة ئاو داثؤشيوة، بةلَطةية لةسةر ئاستى بةرزى رِيَبازى ئاوديَرى ثارتى

يش كةليَكؤلَينةوةى مةيدانييان -ييةكان( شويَنةوارناسة لؤكال21َز()651-224ز( و ساسانى)224-ث.ز247ئةشكانى)
لةسةر ئةجنامداوة، طةورة و طرنطى ئةم ثرؤذة ثشرتِاست دةكةنةوة و كةنالَةكةيان وةك ئاماذةيةكى طرنط لة بوارى ثشتبةستنى 

سةردةمةدا، ( لةو برِوايةشدان كةنالَةكة بةلَطةية لةسةر ثيَشكةوتنى كارى ئةندازيارى لةو 22مرؤظ بة طشتوكالَ رِاظةكردووة)
(  بةطويَرةى يةكيَك لة شويَنةوارناسةكان 23ئةوةش ثيشاندةدات كة رِيَذةى دانيشتووانى ناوضةى كةالر لةو رِؤذطارةدا زؤربووة.)

(. ثرؤذةيةكى لةم ضةشنة بة برِواى تؤذةر، بةلَطةيةكى 24لة كوردستانى كؤندا جؤطةى وا طةورة و دريَذ ليَنةدراوة)
زيندويَتى ذيان و سةقامطريى و ثيَشكةوتنى كشتوكالَ و ئابوورى لة كةالر و دةوروبةري لة رِؤذطارة حاشاهةلَنةطرة لةسةر 

 كؤنةكاندا. 

-631ز.(، كة لة نيَوان سوثاى ئيسالم و يةزدطردى سيَيةم)637ك=16دوا بةدواى شةرِى )جةلةوال(يش لة سالَى )  
اسانى كؤتايهات. بةرةى عرياقى سوثاى ئيسالم ناوضةي طةرميان، ز( ثادشاى ساسانى رِوويدا، كة بة شكستى دةولَةتى س651

ز( تةواوى ناوضةكانى 641كة نزيكرتين ناوضةية لة جةلةوالوة كردة بةشيَك لة ئاماجنةكانيان ئةوةبوو تا دةوروبةرى سالَى )
 ( 25طةرميان كةوتة ذيَر دةسةالَتيان.)

رةكانى خةالفةتى ئيسالمى، كة كةوتؤتة نيَوان ناوةرِاستةكانى بةداخةوة هةوالَ و رِووداوةكانى ناوضةكة لة رِؤذطا
سةدةى حةوتةم تا ناوةرِاستةكانى سةدةى ثانزةهةم زؤر نارِؤشن و تةمومذاوين، بيَجطة لة هةندىَ كةرةستةى شويَنةوارى كةم 

ةوتؤى شويَنةواري بؤ رِووداوو (، تا ئيَستا بةلَطةيةكى ئ26نةبيَت، كة لة ضينةكانى سةرةوةى طردى شيَروانة دؤزراونةتةوة)
ثامشاوةكانى ناوضةكة لةو رِؤذطارانةدا لةبةردةستدا نيية. بةهةمان شيَوة بؤ رِؤذطارةكانى هاتنى مةغؤل تا دةطاتة 

 رِؤذطارةكانى دةركةوتنى عومسانييةكان لة ناوضةكةدا، لة ناوةرِاستةكانى سةدةى شانزةهةم. 

 تةوةرى دووةم/ 
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 سةدةى نؤزدةهةم لةبةر رِؤشنايى سةرضاوة ميَذووييةكانداكةالرو دةوروبةرى لة 

ثيَدةضيَت ناوضةى كةالر، بةحوكمى نيَزيكايةتى جوطرافى سةر بة كفرى بووبيَت، كة هةر لة ناوةرِاستةكانى سةدةى  
يدا شانزةهةمةوة، وةك سةجنةقيَكى سةر بة ئةيالةتى بةغدا، ناوى لة دةفتةر دابةشكرنة كارطيَرِييةكانى عومسان

( لةطةلَ ثةرةسةندنى هةذموونى بابانةكانيشدا لة ناوضةكة، لة سةرةتاكانى سةدةى هةذدةهةمةوة، ناوضةى 27هاتووة.)
( هةر لةو 28كةالر و ناوةندةكانى دةوروبةرى، لةوانة زةنطاباد و كفرى، بوونةتة بةشيَك لة كةوشةنةكانى مريايةتى بابان.)

ةشريةتةكانى جاف لة ضوارضيَوةى هةوارطؤرِينى وةرزانةى خؤيدا، بةرِيَككةوتن لةطةلَ كاتةشةوة بةشيَك لة كونفيدراسيؤنى ع
( 29يان كردؤتة شويَنى زستانة بةهارةى خؤيان.)-بابانةكان، دةشتاييةكانى ناوضةكة و ئةم ديوو ئةو ديوى طوىَ ضةم سريوان

ؤتة سةرةتاكانى سةدةى نؤزدةهةم، هةذموونيان لة لةطةلَ زؤربوونى ذمارةى بنةمالَةكانيشياندا رِؤذ دواى رؤذ، تا طةيشت
ناوضةكةدا زياديكردووة و بوونةتة جيَفشار بؤ عةشريةتةكانى تر، لةوانة دةلؤ، طيَذ، ثاالَنى، وةنايى و هؤمةر ئاغايى، كة 

 (  30كةوتبوونة ناوضةكانى باشوور و رِؤذئاواى قةزاى كةالرى ئيَستاوة.)

(، بؤ سةقامطريكردنى دةسةالَتى خؤى، 1813-1789ن، ئةورِةمحان ثاشاى بابان)بةطويَرةى سةرضاوة ميَذووييةكا
توانى كؤنفيدراسيؤنى عةشريةتةكانى جاف بكاتة هيَزيَكى سةربازيى هاوثةميان و ثشتيان ثيَ ببةسيتَ، هةر لةو 

نيَوان ثيَنجويَن لة باكوور و قزرِةبات ضوارضيَوةشدا بؤ دةستهةلَطرتن لة ذيانى كؤضةرى، برِيَكى زؤر لةو زةوى و زارانةى كةوتؤتة 
لة باشوور، ثيَشكةش كردووة بة هةندىَ لة لق و تريةكانى، ئةمةش بووة هؤى ئةوةى ذمارةيةكى زؤر لة لق و ثؤكانى جاف لةسةر 

دةكرد، واتا ئةو زةوى زارانة جيَطربن و بةذيانى كشتكارييةوة سةرقالنَب، كةضى لة هةمان كاتدا بةشيَكيان هةردوو ثيشةكةيان 
كشتكارى و بةخيَوكردنى مةرِوماالَتيش، هةلَبةتة كاريطةرى هةولَةكانى عةبدولرِةمحان ثاشاى بابان بؤ نيشتةجيَكردنى 
جافةكان لة ثاش مردني بةضةند سالَيَكى كةم هةستيثيَكراوة، كة ضؤن بووةتة مايةى بالَوبوونةوةى كشتكارى و زؤربوونى طوندو 

( بةالَم بةداخةوة هيَشتا نازانني، نيشتةجيَبوونى هةندىَ لة ثةل و ثؤ 31ناوضةى شارةزوور.)ديَهات، بةتايبةت لة 
كؤضةرييةكانى جاف لة ناوضةى كةالر و دةورووبةرى لة بازنةى هةولَةكانى ثاشاى باباندا بووة، يان لة قؤناغةكانى دواتردا 

 بووة؟       

بةطويَرةى يادطةى لؤكالَى دةزانني، كة طوندةكانى سةيد خةليل، بةرلووت، شاكةل، كانى ضةقةلَ )تازةديَى ئيَستا(، 
كؤكس،  ئيرباهيم خان و كةالرى كؤن، لة طوندة ئاوةدانةكانى كؤتاييةكانى سةدةى نؤزدةهةم )يان رِةنطة ثيَشووتر(ى كةالرى 

ثؤكانى جاف لةوانة: شاترى، عةمةلَة، رِوغزايى...هتد، هاورِىَ لةطةلَ خةلَكانى ترى  ئةمرِؤو دةوروبةرين، كة بةشيَك لة لق و
سةر بة عةشريةتةكانى ناوضةكة، لةوانة زةنطةنة، طيَذ، زةند و ثاالَنى ئاوةدانيان كردؤتةوة. بةالَم هيَشتا بةدياريكراوى 

 ن و ناوضةكةيان ئاوةدان كردؤتةوة. نازانريَت ئةو عةشريةتانة لة ضى قؤناغيَكى ميَذوويدا نيشتةجيَبوو
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-1869ثيَدةضيَت ثرؤسةى نيشتةجيَبوون لة كةالر و دةوروبةرى، لةثاش هةولَةكانى مةدحةت ثاشاى  واىل بةغداد )
ز( ثةرةيسةندبيَت، لة ضوارضيَوةى سيستميَكدا كة بة " تاثؤ" ناسراوة. بؤ جيَبةجيَكردنى ئاماجنةكانى دةولَةتى 1872

ؤى لة ضارةسةركردنى ثرسى عةشريةتةكان و دانانى سنووريَك بؤ هةلَطةرِانةوةكانيان و نيشتةجيَكردنيان بة عومسانى، كة خ
مةبةستى ئاسانكردنى ثرؤسةى باج وةرطرتن و سةربازطرييى، لة كؤتايشدا كؤتاييثيَهيَنانى سيستمى عةشريةتطةرى لة 

ز(دا،  زةوى و زارةكانى 1873اربةدةستانى عومسانيى، لة سالَى )( هةر لة ضوارضيَوةى ئةم سيستمة نويَيةدا ك32ناوضةكةدا.)
(  ئةوةبوو مةمحوود ثاشاى 33ناوضةكانى كفرى و خانةقني... هتد. يان وةك زةوى و زارى مريى بؤ فرؤشنت رِاطةياند. )

رضة زةوى لة كةالرو ( بة سوودوةرطرتن لة سيستمى تاثؤ و هةذموون و دةسرتِؤيشتنى بنةمالَةكةى توانى ضةندين ثا34جاف)
ز( 1918-1914( بةجؤريَك بةطزادةكانى جاف تا رِؤذطارةكانى جةنكى يةكةمى جيهانى)35دةوروبةرى لة دةولَةت بكريَت.)

بوونة مولَكدارى بةشيَك يان تةواوى زةوى و زارى ناوضةكانى: )كةالر، شيَروانة، شيَخ لةنطةر، كانى ضةقةلَ، شيَخ تةويل، 
 (36ل، طؤبان. هةروةها زةوى زارةكانى قزلرِةبات، دةككة، سةرقةالَ و كؤكس.)بةرلووت، سةيد خةلي

هةر لة ضوارضيَوةى سيستمى تاثؤدا سةرؤكةكانى هةردوو لقى هاروونى و شاترى لة جاف، وةك رِؤذنامةى زةورْا  لة  
ةندةكانى حكوومةتيان لة ناوضةكةدا ز.( ئاماذةى بؤ كردووة، بؤ ثيَدانى زةوى زار، سةردانى مةلَب1873/نيسانى/9رِيَكةوتى )

كردووة، وةك لة رِؤذنامةكةدا هاتووة، لة كاتيَكدا كة زةوى زار بؤ نيشتةجيَكردنى جافةكان بيَبةرامبةربووة، سةرؤكةكانى ئةم 
ةولَةت، بؤ دوو لقة بةلَيَنيان داوة، لة بةرانبةر ئةو زةوى و زارانةدا كة ثيَيان دةدريَت برِة ثارةيةك بدةن بة طةجنينةى د

ثيشاندانى ئةو شويَنانةى طوجناوبوون بؤ كشتوكالَكردن و تاثؤكردنى بةناوى خؤيانةوة كاربةدةستى تايبةتيش 
( رِاثؤرتى ئينطليزةكان لة ماوةى جةنطى يةكةمى جيهانيدا حةزو ئارةزووى ذمارةيةكى دياريكراوى شاترييةكان بؤ 37دانروان.)

هاتووة ئةوان لة نيَوان ناوضةكانى شيَروانة و سةيد خةليل و باوةنووردا جيَطريبوون،  نيشتةجيَبوون دووثاتدةكاتةوة، وةك
بةتايبةت ئةو لقةى شاترى، كة بة ئيرباهيمى ناسراوة و "مةمحوود حمةمةد ئيرباهيم " رِيَبةرايةتييان دةكات، كة بةطويَرةى 

 (.38)بريمةند، كةم دوو و ذير". ثياويَكةرِاثؤرتةكة "

ميَذووى دامةزراندنى شارى كةالر و ثةرةسةندنى دةباتةوة سةر طوندى كةالر كؤن، كة تاوةكو ئةمرِؤ يةكيَكة  برِواى باو
لة طةرِةكةكانى باكوورى رِؤذئاواى شارةكة، تا ئيَستا ثيَمانواية ئةو طوندة بووةتة بنضينةى دامةزراندى ئةو شارةى كة ئيَستا 

دانى ئةم ناوةندةية، كة كةالرى لةسةر بونيادنراوة؟ يان رِةنطة ثيَش درووستبوونى، (  بةالَم ئايا تاكة طوندى ئاوة39هةية.)
 يان شان بةشانى درووستبوون و دةركةوتنى ئةم طوندة، مةلَبةندى ترى ئاوةدان لة سةنتةرى كةالردا بوونى هةبووة؟

تيشكيَك خبةينة سةر والَمى ئةم ثرسيارة.  لة ئيَستادا بة طةرِانةوة بؤ سةرضاوة ميَذوويية باوةرِثيَكراوةكان، دةتوانني 
لة رِاستيدا ثيَش دابرِانى ناوى كةالر بةسةر طوندى كةالر و ناوضةكةشدا، سةرضاوة ميَذووييةكانى سةدةى نؤزدةهةم، وةك 

الَى ناسراو شيَروانة ئاماذةيان بؤ ناوضةكة و طردى شيَروانة و طونديَكيش بةم ناوة كردووة، كة كةوتؤتة ديوى الى باشوورى قة
 بة شيَروانة. 
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كؤنرتين ئاماذةيةك بؤ بوونى شيَروانة وةكو ناويَك لة سةرضاوة ميَذووييةكاندا، هيَندةى زانيارييةكانى تؤذةر، 
ز(، كاتيَك لة ضوارضيَوةى ليَخسنت و دةركردنى مري عةبدولرِةمحان ثاشا لة مريايةتى بابان و 1806دةطةرِيَتةوة بؤ سالَى )

ز(و هيَنانى سوثاى ئيَران بؤ سةر سليَمانى، عةىل ثاشاى واىل بةغداد 1834-1797ؤ فةتح عةىل شاى قاجار)ثةنابردينى ب
ز( بؤ ياريدةدان و بةدةنطةوةهاتنى داواكارى خاليد ثاشاى بابان، كة خرابووة شويَنةكةى هيَزيَكى ضوار هةزار 1802-1807)

بةطى خوشكةزاى و كةهييةى خؤى ناردة سليَمانى. خؤيشى بةهيَزيَكةوة لة  مةزةندةكراوى لة جةنطاوةران، بة فةرماندةى سليَمان
( هةوالَى شكانى هيَزةكةى سليَمان بةطى خوشكةزاى لة بةرامبةر شيَروانة( ضادرةكانى هةلَدا، لةطةلَ طةيشتنيدا بؤ )شيَروانة)

ى ثةذارة بووة. زؤريشى ثيَنةضووة هةوالَى عةبدولرِةمحان ثاشادا ثيَطةيشتووة، بةو هؤيةشةوة دووضارى شيَواوى و ئةوثةرِ
ئةوةى ثيَطةيشتووة، كة شازادة عةىل مريزا لة بةرةى )زةهاوة(وة دةستى بة ثةالماردان كردووة، تا )قزرِابات( هاتووة، 

بةردةوامبيَت، سةربارى ئةم رِووداوانةش ماوةيةك لة )شيَروانة( ماوةتةوة، بةالَم كة بؤى دةركةوتووة ضيدى ناتوانىَ بةوشيَوةية 
 ( 40برِيارِيداوة ثاشةكشيَى بكات بؤ كفرى، ثاشانيش بةدلَشكاوى طةرِاوةتةوة بةغدا.)

ز(، ئةو كاتةى كالوديؤس جيمس رِيض، لة ضوارضيَوةى طةشتةكةيدا بؤ كوردستان، سةردانى ناوضةى 1820لة سالَى )
"كة شؤِربووينةوة ةو جاريَكيش وةك طرديَك، كاتيَك دةلَيَت: ى كردووة. ئاماذةى بؤ شيَروانة كردووة، جاريَك وةك ناوض-بنكوورة

بؤ دةشتةكة لة ناو ئةوةى كة بينيمان ديالة )مةبةستى رِووبارى سريوانة( لة دوورةوة ثيَضى خواردبوو لةالى رِاستمانةوة، لةطةلَ 
(، 41")دةضوو باش كشتوكالَى ليَكرابيَتطرديَكى توورةكةرِيَذى بةرز لةسةر كةنارةكانى ثيَيدةوترا شيَروانة.. دةشتةكة لةوة 

كة بيَطومان لةبةر رِؤشنايى ئةم رِستةى دواييدا، دةتوانني مةزةندةى ئةوة بكةين، كة زةوى و زارةكانى نزيك رِووبارى سريوان، 
الَبووة بةسةر لةويَدا خاك زنزيك لة قةالَى شيَروانةى ئيَستا و دةوروبةرى، ئاوةدان و ثرِ ذيان بووة. ضونكة وةك دةلَيَت"

"دا، كة هةموو ناوضةكةكانى ترى ئةو ناوةى بةضةرديةكى سةير داثؤشييةوة. رِيض هةروةها لة شويَنيَكى بةردةملينة ثيَضراوةكان
ترى طةشتةكةيدا، ئاماذةى بؤ ئةوة كردووة، كة جافةكان لة ضوارضيَوةى هةوارطؤرِينةكانياندا، لة زستاندا لةم بةرو ئةوبةرى 

 ( 42رِةمشالَةكانيان هةلَداوة.) "شيَروانة"نزيك سريوان، لة 

لة ضوارضيَوةى شةرِو ثيَكدادانةكانى نيَوان داوود ثاشاى واىل بةغداد و بابةنةكاندا،  جاريَكى تر وةك  شيَروانة
(دا هيَزيَكى ز.1821شويَنيَك ئاماذةى بؤكراوةتةوة. كاتيَك داوود ثاشا بؤ ياريدةى مةمحود ثاشاى بابان، لة ئةيلوىل سالَى )

-سةربازى )هةزارو ثيَنض سةد سوارةيي و سى تؤث(، بة سةرؤكايةتى حمةممةد ئاغاى كةهيية ئةيالةتدا رِةوانةى زةنطاباد
 (43و بؤ ماوةى ضل رِؤذ جيَطريبوون.))شيَروانة( كؤكس كردووة، لةويَشةوة هاتؤنةتة ئةو شويَنةى ثيَى دةوتريَت

كى ترة لةو بيانيانةى ئاماذةى بؤ شيَروانة كردووة، ناوبراو لة ليَكؤلَينةوةيةكى ى بةريتاني يةكيَ-هنرى رِاولَنسون
ز( سةردانى ناوضة سنوورييةكانى 1844تايبةتدا، دةربارةى سنوورى نيَوان دةولَةتى عومسانى و ئيَران، كة بؤخؤى لة سالَى )

وا هةستدةكةم شيَروانة سنوورى نيَوان بةغدا و سليَمانى  كردووة، لةوانة ناوضةى زةهاو، لة ميانةى ليَكؤلَينةوةكةيدا، دةلَيَت"
 (  44". )ثيَكديَنىَ
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"، يةكةميان وةك طرديَك، ئةوانيرت وةك شيَروانةوةك دةبينني، هةم رِيض و هةم سةرضاوةكانى تر، تةنها دةلَيَن " 
ثاشاى عومسانى، كة لة ناوةرِاستةكانى شويَنيَك ئاماذةيان بؤ كردووة، بةبىَ هيض زانيارييةكى تر. بةالَم حمةمةد خورشيد 

ئيَرانى كردووة، لةو نيَوانةشدا هاتؤتة بنكوورة، -سةدةى نؤزدةهةم، بة كاريَكى فةرمي سةردانى ناوضةكانى سنوورى عومسانى
نانةى كة . نيَوبراو لة وةسفى ئةو رِيَطةوباوةك طونديَط ئاماذةى بؤ شيَروانة كردووة، تةنانةت شويَنةكةيشى دةستنيشاندةكات

ثردة رِووخاوةكةى سةر  "دةضيَتةوة سةر، ئاماذةى بؤ رِيَطةيةك كردووة، كة لة بنكوورةوة تةثة طاورىدةضيَتةوة سةر شويَنةوارى 
 ( 45)رِووبارى سريوان، لةو شويَنةى، كة بةرامبةر طوندى شيَروانةية".

، كة لة ضوارضيَوةى كتيَبى سياحةتنامةدا، لة بيَطومان بة رِةضاوكردن و تيَبينيكردنى زانيارييةكانى خورشيد ثاشا
( شيَروانةز( دارِيَذاوةتةوة ئةوة رِووندةبيَتةوة، كة لة باشوورى قةالَى شيَروانةدا طونديَك بةناوى )1851كؤتاييةكانى سالَ )

ةهةمدا ئاماذةى بؤكراوة، بوونى هةبووة. بة برِواى ئيَمة ئةو )شيَروانة(ى كة لة ضوارضيَوةى رِووداوةكانى سةرةتاى سةدةى نؤزد
بةرامبةر ثردة رِووخاوةكةى دةبيَت هةمان ئةو طوندى شيَروانة بيَت، كة لة سياحةتنامةدا شويَنةكةى بةم ضةشنة دياريكردووة: )

ة، لةو ، كة ئيَمة دةزانني شويَنةوارى ئةو ثردة رِووخاوة رِيَك كةوتؤتة نيَوان طردةطؤزينةو قةالَى شيَروانسةر رِووبارى سريوان(
شويَنةى كة ثرديَكى نويَى ىلَ درووستكراوة، كة تا ئةم دواييانةش شويَنةوارى ئةو ثردة رِووخاوة مابوو. بةديويَكى تردا 
ثيَدةضيَت بةلَطةى شويَنةواري بوونى طوندةكة بسةمليَنيَت، ضونكة لةم ساالَنةى دواييدا بوونى شويَنةواريَكى طةورة، لة نزيك 

(، بةالَم بةداخةوة تاوةكو رِؤذطارى ئةمرِؤ هيض كنةو 46دولرِةمحان، نزيك لة ثردةكة دؤزراوةتةوة)طؤرِستانى شيَخ عةب
 ثشكنينيَكى بؤ نةكراوة.

ليَرةدا ثرسيارةكة ئةوةية: ئةم طوندة ضى بةسةر هات؟ بؤ لة برى ثةرةسةندن و طةورةبوون، تةنها ناوةكةى  
يستةم، ئاوةدانييةكةى دةبةخشيَتة طونديَكى نزيك خؤى، كة ئةويش طوندى دةميَنيَتةوة و تا دةطاتة سةرةتاكانى سةدةى ب

"كةالرى كؤنة"؟ لة رِاستيدا والَمى ئةم ثرسيارة، لة سةرضاوةيةكى باوةرِثيَكراودا دةبينينةوة. بةطويَرةى ميجةرسؤن، طوندى 
لة بةرةجنامى شةرِوشؤرِو ناكؤكيية  شيَروانة، كة كةوتؤتة ناوضةى بةيةكطةيشتنى هةردوو رِووبارى قؤرةتوو و سريوان،

 ( 48( دا بةتةواوةتى كاول و ويَران بووة.)47خويَناوييةكانى نيَوان هةردوو عةشريةتى جاف و باجةالَن)

بيَطومان بةلَطةنامة و سةرضاوة ميَذووييةكانى رِؤذطارى عومسانى، شةرِو ثيَكدادانى خويَناوييةكانى نيَوان 
شتى دةسةمليَنن، بةتايبةتى قؤناغى ثاش نةمانى مريايةتييةكان و دةستثيَكردنى حوكمرِانى عةشريةتةكانى كوردستان بةط

رِاستةوخؤى عومسانى. لة ناوةرِاستةكانى سةدةى نؤزدةهةم بةدوا، ئةو حوكمرِانانةى عومسانى، كة جيَطةى مريةكانيان طرتةوة 
سةرؤكى عةشريةتةكانيشيان بؤ دةستةمؤ نةدةكرا، كة لة لة ناوضةكة، سةربارى ئةوةى شارةزاى بارودؤخى ناوضةكة نةبوون، 

هةلَثةى ئةوةدابوون، هيَندةى باروودؤخة نويَيةكة رِيَطةبدات، دةسةالَت و هةذموونى خؤيان ثسةثيَنن. بؤية ئةو حوكمرِانانة 
وى بةسةر هةموو كؤنة هيض كيَشةيةكى عةشريةتةكانيان بؤ ضارةسةرو بنةبرِنةدةكرا، بةو هؤيةشةوة بارى بىَ ياسايى و ثشيَ

ز(، كة 1878-1877( بةتايبةتيش ساالَنى ثاش بةرثابوونى جةنطى رِووسى عومسانى ساالَنى )49مرينشينةكاندا زالَبوو.)
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يةكيَك لة ئةجنامةكانى كشانةوةى سةرجةم ئؤردوطا سةربازييةكان و جةندرمةى ناوضةكة بوو، كة تاكة هيَزى ثؤليسى 
ولَةتةوة، بؤ بةرةكانى جةنط و ضرِكردنةوةى هةولَ و كؤششةكانى دةولَةت بؤ كؤكردنةوةى شةرِكةر بؤ رِاستةقينةبوون بةدةست دة

(  ئةمةش بة تةنها نةبووة هؤى بةرزكردنةوةى ئاستى شةرِوشؤرِ و رِاورِووتى عةشايةرى لة ناوضةكةدا، 50رِاذةى سةربازى.)
وازبوون و دارِووخانى دةولَةتى عومسانى لة ناوضةكةدا بةجؤريَكى بةلَكو بؤشاييةكى دةسةالَتى درووستكرد، كة هةستةكانى ال

 ( 51بةربالَو بةهيَزكردبوو.)

سةرضاوة ميَذووييةكان و بةلَطةنامةكانى عومسانى نيوةى دووةمى سةدةى نؤزدةهةم، بارودؤخى لةرِادةبةدةر شيَواوى 
ان بؤ سةر يةكرت دةسةمليَنن. وةك لة يةكيَك لةو عةشريةتةكان لة ناوضةكة و شةرِوشؤرِو ئاذاوة و دةستدريَذييةكاني

بةلَطةنامانةدا دةردةكةويَت، بةهؤى ئةوةى زؤريَك لةو عةشريةتانة، ضى كؤضةرييةكان و ئةوانةشى نيشتةجيَبوون، بة تفةنطى 
دابوو. لةو مارتينى و هاوشيَوةكاني ثرِ ضةك بوبوون، ئةمةش ئةوةندةى تر ناكؤكيي و شةرِو شؤرِى نيَوانيانى ثةرةثيَ

ضوارضيَوةدا ناوى عةشريةتةكانى هةمةوةند و تالَةبانى و رِوغزاييةكانى جاف و ضةندين عةشريةتى تر هاتووة، كة لة 
 ( 52كؤتاييةكانى سةدةى نؤزدةهةمدا ثةالمارى طوندةكانى ناوضةكة و قافلَة بازطانييةكانيان داوة و رِووتيان كردوونةتةوة.)

ميَذووييةكان تيشكيَكى زؤريان خستؤتةسةر ناكؤكى و ثيَكدادانة خويَناوييةكانى نيَوان  بةديويَكى تريشدا سةرضاوة
ز(، 1878عةشريةتةكان لة ناوضةكةدا، منوونةى شةرِو ناكؤكى نيَوان ثاالَنييةكان و زةند، لة ناوضةى زةنطاباد، لة سالَى )

ة خويَناوييةكان نيَوان جاف و لقيَكى شاترى )كةرةم ز(، يان شةرِو ناكؤيي1878هةروةها زةنطةنة و هةمةوةند لة سالَى )
( ثاشان 53ز(.)1880وةيسى(، دواى كوشتنى حمةمةد ثاشاى سةرؤكى لقةكانى جاف، لةاليةن شاترييةكانةوة، لة سالَى )

ؤر ناكؤكى و ( ز54شةرِو ناكؤكى نيَوان جاف و هةمةوةند، لة دواى دالَدةدانى هةمةوةندييةكان بؤ كةرةم وةيسييةكانى شاتري.)
دةسرتيَذى عةشايةرى تر، منوونةى شةرِو ناكؤكييةكانى نيَوان ثاالَنى و كةرةوي عةرةبى، يان دةستدريَذييةكانى ميكايلى بؤ 

( يان شةرِة دريَذ و خويَناوييةكانى 55سةر دةوروبةرةكةيان، كة حكومةتى عومسان بؤ سةركوتكردنيان سوثاى بةكارهيَناوة.)
غزايى و تةرخانى لة جاف و لةطةلَ عةشريةتى داودة، كة لة كؤتاييةكانى سةدةى نؤزدةهةمةوة تا سالَى نيَوان لقةكانى رِو

ز.( بةردةوامبووة و نزيكةى )سةدو هةشتا( كةس لة نيَوانياندا كوذراوة. ئةمانة و بيَجطة لة شةرِو شؤرِة  نيَوخؤييةكانى 1912)
ز(، لة نيَوان ميكايةلَى و عةمةلَة و 1885(، لة سالَى )56")ى طامةخلَشةرِنيَوان لق ثؤكانى جاف، لةوانة بؤ منوونة: "

 (57ثشتمالَة و شاترى لةاليةك، رِوغزايى و تةرخانى لةاليةكةى تر.)

دواجار بةردةوامبوونى شةرِوشؤرِو تاالَن و برِؤ و ئاوارةكردنى لة ناكاو كيَشةيةكى وةهايان بؤ خةلَكى ناوضةكة 
اردةكانى كةم بارانى و طرانى و برسيَتى و نةخؤشى و خةرج و باجى جؤراوجؤر و  بةرتيل خؤريى خولَقاند، كة لةطةلَ دي

( ثيَناضىَ كاربةدةستة باالَكانى 58كاربةدةستةكانى عومسانى ثيَكرِا بة تةواوى ثرزةو توانايان لة خةلَكى ناوضةكة برِيبوو.)
دؤخةكة كردبيَت،  ضونكة درةنط وةخت و ثاش داواكارى و بيَنةو  عومسانيش ئارةزووى جيدييان لة ضارةسةركردنى رِاستةقينةى

ز(دا، توانيان هيَزيَكى سةربازى ئامادةو طةرِؤك، بة 1898بةردةيةكى دريَذخايةن، لة كؤتاييةكانى سةدةى نؤزدةهةم )
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ى ضيايى، ئاماجنى ئةم ( سوارة و دوو تؤث200( ثيادة و )500سةرؤكايةتى عةىل رِةزا بةط ثيَكبهيَنن، كة ثيَكهاتبوو لة )
هيَزة طةرِانةوةى ئاسايش و ئارامى بوو بؤ ناوضةكة و ليَدان و تةمبيَكردنى ئةو تاقمانةى بةردةوامبوون لة كارو كردةوةى 
سةرةرِؤييانة، هةر لةو ضوارضيَوةشدا داواكراوة ثةلةبكريَت لة دانانى قاميقاميَكى نوىَ بؤ قةزارى كفرى )كة ئةو كات شيَروانة 

بة كفرى بووة(، بةجؤريَك يةكسانبيَت بةو طرنطييةى كة هةيةتى، ضونكة ناوضةكة وةك لة داواكةدا هاتووة، بووةتة  سةر
شويَنى مجوجوولَى هةموو سةركيَش و سةرةرِؤى عةشريةتةكان، ئةوةشى بة هةنطاويَكى طرنط بؤ طيَرِانةوةى ئاسايش و ئارامى 

 ( 59ناوضةكة داناوة.)

دؤخيَكى وةها ثرِ شةرِوشؤرِو ناكؤكي عةشايةريدا، رِيَى تيَدةضيَت طوندى شيَروانة ويَران و كاول  بة برِواى تؤذةر لة
بووبيَت، ضونكة لة ناوضةكانى ترى كوردستاندا منوونةى هاوشيَوةمان هةية، كة لةو جؤرة ناكؤكييانةدا، ويَرِاى هةبوونى 

 (60و ماالَتةكان، سوتاندنى دةيان طوند و خانووشى ليَكةوتؤتةوة.)كوذراو لة هةردووالى ناكؤك و تاالَنكردنى سامان و مةرِ

لة بةلَطةنامة و سةرضاوة ميَذووييةكانى سةدةى نؤزدةهةمدا، هةوالَةكانى شةرِو ناكؤكى نيَوان جاف و باجةالَن    
ن جاف و لقى مجوورى باجةالَن (، بةالَم سةرضاوة لؤكالَييةكان ئاماذة بؤ بوونى شةرِو ناكؤكى خويَناوى نيَوا61نابينينةوة.)

دةكةن، كة لة كؤتاييةكانى سةدةى نؤزدةهةم دا رِوويداوة. بةطويَرةى نووسةرى )مجوور ضني(، كة ذياننامةى عةزيز خانى 
( نووسيوةتةوة، زياد لة جاريَك شةرِو ناكؤكييةكى قورس و خويَناوى لة نيَوان عةزيزخان و 62ز(ى )1903-باجةالَن)؟

ويداوة، وةك لة طيَرِانةوةكانيشيدا دةردةكةويَت، لة يةكيَك لةو شةرِانةدا، عةزيز خان هيَزيَكى دوو هةزار جافةكاندا رِو
( بةالَم بةبىَ دياريكردنى شويَن و ميَذووى شةرِةكان، بة برِواى تؤذةر ثيَدةضيَت 63هةذماركراوى لة جافةكان تيَكشكاندووة.)
ن لةثاش رِووداوى ثالَشتكردني هةمةوةند بؤ شاترييةكان و هةالَتنيان بؤ قةسرى ناكؤكييةكانى نيَوان عةزيز خان و جافةكا

ز.( دةستثيَكردبيَت. ضونكة بة طويَرةى هةوالَيَكى رِؤذنامةى زةورْا،، ثاش هةالَتنى جواميَرى هةمةوةند 1881شريين، لة سالَى )
 (64بؤ قةسرى شريين، عةزيز خان ثالَثشتيكردووة.)

ندى شيَروانة رِيَك كةوتة ناوةندةى ئةو شويَنةى تيايدا جاف و مجوورةكان و باجةالَن بةيةك دةطةن، وةك دةزانريَت طو 
بةتايبةتى لةطةلَ ئةو ثيَدةشتةى حاكمى كرماشان، لة سةرةتاى هةشتاكانى سةدةى نؤزدةهةمةوة، سثاردبووى بة عةزيز 

بوو. لة دؤخيَكى وادا سرووشتية بةهؤى كيَبةركىَ لةسةر زةوى ( ئةوةى لة يةكى جيادةكردنةوة تةنها رِووبارى سريوان 65خان.)
زارو لةوةرطاو ثاوان و هؤكارى سياسييةوة، شةرِوشؤرِو ناكؤكى خويَناوى لة نيَوانياندا رِويدابيَت. بةتايبةتى ئةو زةوى زارانةى 

( 66ومسانى و ئيَرانى قاجارى دا.)لقى مجوورى تيا دابةشبوبوو، هيَشتا ناوضةيةكى جيَناكؤك بووة لة نيَوان دةولَةتى ع
ز.( 1899ى تشرينى يةكةمى 21-ك1317ى جةمادى ئاخرى 16نوسراويَكى وةزارةتى دةرةوةى ئيَرانى قاجارى، كة لة )

ئاراستةى بالَويَزخانةى دةولَةتى عومسانى كراوة لة تاران. ثيَدةضيَت زؤر رِووى ناديارى كيَشةكامنان بؤ رِوونبكةنةوة. وةك لة 
طواية بؤ  عةمةلَة و هاروونى و باشكى و بةداخى"اوةكةدا دةردةكةويَت، ذمارةيةك لة لق و ثؤكانى جافى مورادى، لةوانة "نوسر

لةوةرِخؤرِى سنوورشكيَنييان كردووة و ضوونةتة ناو خاكى ئيَرانةوة  لة ناوضةى زةهاو، مةمحوود ثاشاى جاف نامةى ناردووة بؤ 
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(، وةك لة نوسراوةكةى وةزارةتى دةرةوةى 67" نيشتةجيَية، داواى ليَكردووة لةوىَ نةميَنيَت)ةرسةنطشيَخ جةالل، كة لة طوندى "
 (68".)بة نةمانى كيَشةيان لةطةلَ عةزيز خانى باجةالَندا، خةيالَيان خراثة بةرانبةر قؤرةتووئيَراندا هاتووة، جافةكان"

و عةزيز خانى باجةالَندا شةرِ و ناكؤكى هةبووة، بةالَم ئةم نوسراوة ئةوةمان بؤ رِووندةكاتةوة، كة لة نيَوان جاف 
ضارةسةركراوة، هةروةها ئةوة رِووندةكاتةوة، كة تةنها رِووبارى سريوان طوندى شيَروانةى لة خاكيَك جياكردؤتةوة، كة 

اف، كة سةر بة دةولَةتى ئيَرانييةكان سةرسةختانة تيَكؤشاون تا لةذيَر دةستى خؤياندا بيهيَلَنةوة و نةهيَلَن لق و ثؤكانى ج
عومسانى بوون ليَيى سوودمةندبن، بؤ ئةم مةبةستةش، وةك ذاك دومؤرطان دووثاتيكردؤتةوة، ئيَرانييةكان سووديان لة هيَزو 
تواناكانى عةزيز خان وةرطرتووة و بةهؤى ئةوةوة سنوورةكانى خؤيان سةقامطريكرووة، ضونكة وةك ثاريَزةريَكى سنوور، ويَرِاى 

ئةو كةس و خيَالَنةى ترس و دوودلَى ليَيان هةبووة، بةرةو ناو خاكى عومسانى دوورخستؤتةوة، ضاالكييةكانى خؤيشى ئةوةى 
( هةلَبةتة نزيكرتين شويَنيَك كة 69طواستؤتةوة بؤ ناو كةوشةنةكانى عومسانى و ئةويَى كردؤتة سةنتةرى ضاالكييةكانى.)

ت، بةبرِواى تؤذةر رِيَك  ديوى رِؤذئاواى سريوانة، كة طوندى شيَروانةى ليَبووة . بؤية نيَوبراو ضاالكييةكانى خؤى تيا ئةجنامدابيَ
رِيَى تيَدةضيَت لة ناو فةزاى سنوريَكى وا ثرِ كيَشيَشمةكيَشى سياسيى و عةشايةريدا، ئةم طوندة، وةك ميَجةر سؤن لة 

ى شةرِوناكؤكيية خويَناوييةكانى نيَوان جاف و (دا ئاماذةى بؤ كردووة، لة بةرةجنام1909سةرةتاكانى سةدةى بيستةم )
باجةالَندا، بة تةواوى كاول و ويَران بووبيَت. بةجؤريَك تا دةطاتة سةرةتاكانى سةدةى بيستةم، ئةوةى لة شيَروانة ماوةتةوة 

ز(و سةرةتاكانى 1918-1534تةنها ناوةكةيةتى، كة لة ضوارضيَوةى دابةشكردنة كارطيَرِييةكانى دوا رِؤذطارةكانى عومساني)
ز(، وةك ناوضةيةك سةر بة كفرى ناوى هاتووة، ئيرت لةوة بةدوا طونديَكى ضةند كيلؤمةترى 1958-1921رِذيَمى ثاشايةتيدا)

نزيك لة خؤى، ئةويش طوندى "كةالرى كؤن"ة، وةك شويَنيَك بؤ ذيان و ئاوةدانى جيَطةى طرتؤتةوة و  وردة وردة بووةتة بناغة 
 ةمرِؤ بة كةالر ناودةبريَت، ناوةكةشى هةر لة ناوى ئةم طوندةوة وةرطرتووة.  بؤ ئةو قةزاييةى ئ

 ئةجنام

بةلَطةو ئاماذةى شويَنةوارى لة كؤنرتين سةردةمانى ميَذوويى و نيمضة ميَذوويى ئاماذة بؤ بوونى ذيان و ئاوةدانى لة 
ث.ز(. بةلَطة 5500-5800طلَيَنةكارى و سةردةمى حةسوونة)كةالر و دةوروبةريدا دةكةن، كة دةطةرِيَتةوة بؤ ضاخى بةردينى 

شويَنةواريي و زانياريية ميَذووييةكان ئةوة دةسةمليَنن، كة ئةم ناوضةية يةكيَك بووة لة ناوضة طرنط و ديارةكانى سةردةمى 
دا، كةالر و ث.ز(، بةهةمان شيَوة لة قؤناغةكانى دواتردا، بةدياريكراوى لة سةردةمى ساساني1200-2500برؤنزى)

دةوروبةرى زيادبوونى ذمارةى نشينطةكان و طؤرِانيَكى طرنط لةرِووى ئابوورى و كؤمةالَيتييةوة بةخؤوةدةبينىَ، بةتايبةتى كة 
 يةكيَك لة طرنطرتين و دريَذترين كةنالَة ئاوييةكانى كوردستانى كؤنى تيا ليَدراوة.  

ز(، لةاليةن عومسانييةكانةوة، كةالرو 1534داد لة سالَى )لةطةلَ دةستثيَكى ميَذووى نويَى و داطريكردنى بةغ
دةوروبةرى دةبنة بةشيَك لة كةوشةنةكانى دةسةالَتى عومسانى، لة دواى ئةويش دةسةالَتى بابانةكان بةتايبةتى لة ثاش 
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ةتاكانى سةدةى بةرينبوونى هةذموونيى لة ناوضةكةدا لة سةدةى حةظدةهةم، هةر لةو كاتةشةوة وردة وردة، تا دةطاتة سةر
نؤزدةهةم، بةتايبةتيش لةطةلَ دةركةوتنى سيستمى تاثؤدا، لةنيوةى دووةمى سةدةكةوة، نيشانةكانى ثةرةسةندنى ذيان و 

 ئاوةدانى و نيشتةجيَبوونى عةشريةتةكان، بةتايبةتى كؤنفيدراسيؤنى عةشريةتةكانى جاف لة كةالر و دةوروبةريدا 

 دى ئاوةدان بةخؤوةدةبينىَ.دةستثيَدةكات و ناوضةكة ضةندين طون

ثيَش دةركةوتنى طوندى كةالرى كؤن و دابرِينى ناوةكةي بةسةر ناوضةكةدا، سةرضاوةكان وةك شيَروانة ئاماذةيان بؤ 
ئةم ناوضة كردووة، هةروةها طونديَكيش بةم ناوةوة لة سةنتةرى كةالردا بوونى هةبووة، كة بة طوندى شيَروانة ناسراوبوو، 

طوندة تا دةطاتة كؤتايييةكانى سةدةى نؤزدةهةم، لة ئةجنامى شةرِوشؤرِ و ناكؤكى عةشريةتيدا، كة لة دواى بةالَم ئةم 

بةجؤريَك ز.( ناوضةكة دةطريَتةوة، ويَران و كاول بووة. 1878عومسانى )-ز( و شةرِى رِووس1851دارِووخانى مريايةتى بابان)
، كة لة ضوارضيَوةى دابةشكردنة كارطيَرِييةكانى دوا رِؤذطارةكانى ئةوةى لة شيَروانة ماوةتةوة تةنها ناوةكةى بووة

 

 دابةشبووني طوند و خيَلَةكان لة كةالر و دةوروبةري لة سةدةي نؤزدةهةم

 .سةرضاوة : كاري تويَذةر ثشت بةسنت بة: نةخشةى ثاكتاوي رةطةزي لة ناوضةى طةرميان                   
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ز(، وةك ناوضةيةك سةر بة كفرى ناوةكةى 1958-1921ز( و سةرةتاكانى رِذيَمى ثاشايةتي)1918-1534عومساني)
نيَك بؤ ذيان و ماوةتةوة، ئيرت لةوة بةدوا طونديَكى ضةند كيلؤمةترى نزيك لة خؤى، ئةويش طوندى "كةالرى كؤنة"، وةك شويَ

 ئاوةدانى جيَطةى طرتؤتةوة. 

 كانسةرضاوة

 Glatz, C. and Casana, J., 2016. Of highland-lowland borderlands: Local 

societies and foreign power in the Zagros-Mesopotamian interface. Journal of 

Anthropological Archaeology, 44, pp.127-147. 

 و كةالر لة شويَنى و تثؤلَكة طرد شةش و نةوةت( 96) عيَراق كةلةثورى و شويَنةوار طشتى بةرِيَوبةرايةتى 
 دانةيةكيان ضةند و بةكةمى زؤر ئيَستا، تا  بةالَم ، ، دةستنيشانكردووة شويَنةوارى ناوضةيةكى ةك دةوروبةري

االثرية، منشورات املؤسسة العامة لالثار و الرتاث،  أطلس املواقع: برِوانة نةكراوة، بؤ ثشكنينيان كنةو نةبيَت،
 (، حمافظة كركوك، قضاء كالر، ناحية شريوانة.104، خريطة رقم)1976بغداد، 

o .( Glatz and Cassana, 2017: 5)2- 

 كم( باشوورى شارى مووسلَ، لة 35: ناوضةيةكى شويَنةواريي ديَرينة لة ميسؤثؤتاميا، نزيكةى )حةسونة
(سالَ ثيَش زايني لةم 6000يةكةمني قؤناغة فةرهةنطيية ناسراوةكانة، كة دةكةويَتة ثيَش ميَذوو، مرؤظ ثيَش)

ستكردووة، دوورى نيَوان طوندةكان ناوضةدا ذياوة، مالَى لة قورِ درووستكردووة، كشتكارى كردووة و طوندى دروو
كم( بووة، ئةم شارستانييةتة لةاليةن شويَنةوارناسة عيَراقييةكان بة سةرؤكايةتى سيتؤن لويد، 5-2لةنيَوان)

طه باقر، مقدمة يف تاريخ احلضارات القدمية )تاريخ ز( دؤزرايةوة. برِوانة: 1944-1942لة نيَوان ساالَنى)
 .60-59(، ص ص1955، ، )بغداد2الفرات القديم(، ط

 Şerifoğlu, T. E,   Casana, J, Glatz, C and Haydar, S. M. 2016. Initial Results 

of the Sirwan (Upper Diyala) Regional Project. Proceedings, 9
th

 ICAANE, 

Basel. V3. PP (119-130). 

 ميسؤثؤتاميا، كة دةطةرِيَتةوة بؤ هةزارةى : يان فةرهةنطى حةلةف، ئةو قؤناغةية لة ميَذووى سةردةمى حةلةف
شةشةمى ثيَش زايني، ناوةكةى لةو تةثة شويَنةوارييةوة وةرطرتووة، كة دةكةويَتة "حةسةكة"ى رِؤذئاواى 
كوردستان، تيايدا يةكةمني شويَنةوارةكانى ضاخى بةردينى نويَ دؤزرايةوة، دواى ضةندين سالَ كنةو ثشكنني، لة 

ز(، لةاليةن زاناى ئةلَمانى ماكس فؤن ئؤبنهايم 1929و  1927و  1913و  1911و  1889نيَوان ساالَنى)
طه باقر، املصدر توانرا رِوخسارة طشتييةكانى ئةم شارستانييةت و فةرهةنطة دةستنيشانبكريَت. برِوانة: 

 .63و  61السابق، ص ص
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  شويَنةوارييةكانةوة، يادى كةالر"بالَوكراوةيةكى تايبةتة حمةمةد عةىل كةريم، ميَذووى كةالر لة رِووى بةلَطة
 .5(، ل 2017ى شوباتى 28، 1-0بة سالَيادى بة قةزابوونى كةالر، )ذمارة 

  28(، ل2018ى شوباتى 2حمةمةد عةىل كةريم، ميَذووى شويَنةوارى كةالر و دةوروبةرى، يادى كةالر، )ذمارة. 
 Glatz and Cassana, 2016: 133. 

 واتا ناوضة طةرمةكان، كة ناوضةى كةالر و دةوروبةرى بةدريَذاى ميَذوو بةشيَكى بوون، ناويَكى طةرميان :
  Garamaioi– طةرةمايؤىز( لة جوطرافيا بةناوبانطةكةيدا بة150-87جوطرافى ديَرينة، ثةتليمؤس)

كةركووكى ئيَستا، تا هاتنى " بوو، واتا سلؤك بيث"كةرخا نوسويَتى، دةلَيَت شانشينيَك بوو ناوةندةكةى 
ساسانييةكانيش هةر بةدةوامبووة، لة مؤنؤميَنتة ميَذووييةكةى ثةيكولَى دا، كة لة كؤتاييةكانى سةدةى سيَيةمى 

" وةك ئاماذةيةك بؤ خةلَكى طةرميان ناوى هاتووة، لة دةقى جوطرافياكةى طةرماييةكانزاييندا نوسراوةتةوة، "
س و جوطرافياناسيَكى ئةرمةنى رِؤذطارى ساسانى بووةو دةقيَكى بةناوبانطى يش، كة ميَذوونوو-مؤسى خورنى

"ى وةك يةكيَك لة ئوستانة رِؤذئاواييةكانى طةرمكانلةسةر جوطرافياى ئيمثراتؤرى ساسانى هةية، ناوى "
لة  "يان ثيَ دةوت، لة قؤناغةكانى دواتردابيَت طةرمىَئيَمثراتؤرياى ساسانى هاتووة، بة زمانى ئارامى "

".: برِوانة: كؤزاد حمةمةد ئةمحةد، خانةقني و دةوروبةرى لة باجرمىَسةرضاوة عةرةبييةكاندا بووةتة "
. هةروةها كؤزاد ئةمحةد،ثةيكولَى شويَنةواريَكى طرنط..دةقيَكى 47سةرةتاوة تا ئيسالم. سةرضاوةى ثيَشوو، ل

 . 17لةبريكراو، ل
 روبةرى لة سةرةتاوة ت ئيسالم، لة ضوارضيَوةى كتيَبى)ميَذووى برِوانة: كؤزاد حممد أمحد، خانةقني و دةو

. 33-32(، ل ل 2017، )سليَمانى، 1خانةقني، ئامادةكردنى، مامؤستا حةعفةر"فازيل كريم ئةمحةد"، ب
جيَى ئاماذةية شويَنى سيمريووم تا ئيَستاش جيَطةى مشتومرِة، بؤضوونى كؤنرت ئةوةبوو، كة لة دةوروبةرى ئالَتون 

ئةو بؤضوونة خرايةرِوو، كة شانشينةكة كةتؤتة باكوورى رِؤذهةالَتى ئةو  رى )ثردىَ( بووة، دواتريشكؤث
بةشةى زجنريةى حةمرينى نيَوان دوو رِووبارى عزيَم و سروان. نويرَتين دةستنيشانكردنى سيمريووم ئةوةى 

 ى ئيَستا. برِوانة:-يَرانشةم-ز(، كة جةرطةى شانشينةكةى خستؤتة ناوضةى دةربةندخيان1997"فراين"ة )
 Frane, D.R., 1997.on the location of Simurrum Crasing Bonndariesan and 

Linking Horizans: studies in Honor of Mchael c. Astonr , pp.243-269. 

 :كؤنةكاندا،  كؤزاد حمةمةد ئةمحةد، بايةخى خانةقني و طةرميان لةبةر رِؤشناييى سةرضاوة بؤ زياتر برِوانة
 . 10-9(، ل ل 2009ثوشثةرِى 1-طؤظارى ذين، )ذمارة

 دةكريَت، كة شولطى لة ضوارضيَوةى  "كارخار" بؤ ئاماذة دا سيمريروم لةطةل هاورِىَ سةرضاوةكاندا لة
لةشكركيَشييةكانيدا بؤ ناوضةكة هيَرشى كردؤتة سةر، لة يةكيَك لةو سةرضاوانةدا طرميانةى ئةوة دةكريَت 

ى ئةمرِؤية، ثيَشيواية طؤرِانى )ر( بؤ )ل( شتيَكى ئاساييةو -كى موحتةمةىل شويَنى كارخار نزيك كةالرناوضةية
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باقى طؤرِانكارييةكانيش ديسان ئاسايني، ئةطةر ئةم دةستنيشانكردنة رِاستبيَت، ثيَويستة طؤرِانةكة بةم جؤرة 
ميَذووى ديَرينى كوردستان، كتيَبى يةكةم،  قةرةداغى، فاضل كةالر(. برِوانة:-كةرخار()كةخلار-بيَت: كارخار

. بةالَم بةطويَرةى "كؤزاد حمةمةد ئةمحةد" كارخار، كة لةطةلَ سيمورروم دا 34-33، ل2017ضاثى ئةمازؤن، 
زؤرترين لةشكركيَشيان كراوةتة سةر، يةكيَك بووة لة شارةكانى سةر رِووبارى ئةلَوةند. برِوانة: بايةخى 

 .10-9ةر رِؤشناييى سةرضاوة كؤنةكاندا، ل  لخانةقني و طةرميان لةب
 10هةمان سةرضاوة، ل 
 40-38كؤزاد حمةمةد ئةمحةد، خانةقني و دةوروبةرى لة سةرةتاوة تا ئيسالم. سةرضاوةى ثيَشوو، ل ل. 

 Glatz and Cassana, 2016: 133 

 (ل 1حمةمةد عةىل كةريم ، يادى كةالر، ذمارة ،)5. 
 Altaweel, M., Marsh, A., Mühl, S., et al., 2012. New investigations in the 

environment, history and archaeology of the Iraqi Hilly Flanks: Sharizor 

Survey Project 2009–2011. Iraq 74, 1–36. 

 ( ل 2حمةمةد عةىل كةريم ، يادى كةالر، ذمارة ،)29. 
 Glatz and Cassana, 2016: 133-134 

 47كؤزاد حمةمةد ئةمحةد، خانةقني و دةوروبةرى لة سةرةتاوة تا ئيسالم، ل. 
 ( ل ل 2حمةمةد عةىل كةريم ، يادى كةالر، ذمارة ،)30-29. 
  ى3برِوانة: كؤزاد ئةمحةد، ثةيكولَى شويَنةواريَكى طرنط..دةقيَكى لةبريكراو، طؤظارى ذين، بنكةى ذين، )ذمارة 

 .17-14ز(، ل ل2011تشرينى دووةمى 
 51-50كؤزاد حمةمةد ئةمحةد، خانةقني و دةوروبةرى لة سةرةتاوة تا ئيسالم، ل ل. 
 

 . 123: Şerifoğlu et al, 2014  

 Glatz and Cassana, 2016: 133-134 

 

 ( ل 2حمةمةد عةىل كةريم ، يادى كةالر، ذمارة ،)32. 
 كةمال نورى مةعروف شارةزا لة بوارى شويَنةوار، هةموو ئاماذةكان بؤ ئةوة دةضن، كة  بةطويَرةى بؤضوونى

ث.ز( 579-531كيسرا ئةنوشةروانى ساسانى )–ثرؤذةكة لة رِؤذطارى فةرمانرِةوايةتى كيسراى يةكةم 
ميَذوو  و ميَذووى ئةجنامدرابيَت. بؤ زياتر برِوانة: كةمال نورى مةعروف، هةنديَك شويَنةوارى ديَرينى بةر لة 

 .357-351(، ل ل2010كوردستان، )سليَمانى، 
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  بالَوكراوةى يادى كةالر، ذمارة 1954عبدالرقيب يوسف، جيَطةى كةالر و سةرةتاي ئاوةدانبوونى، لة ئايارى ،
 . 3(، ل 2)

 بةديوى الى ضةثى  طرتووة، سةرضاوةى ليَوة ئاوييةى كةنالَة ئةم شويَنةى ئةو بةرامبةر رِيَك ئاماذةية، جيَى
رِووبارى سريواندا، لة خوار ئةو شويَنةى كة ئاوى قؤرةتوو دةرِذيَتة رِووبارى سريوان، جؤطةيةكى ئاوى زؤر دريَذو 
طرنط ليَدراوة، بة "بالَةجؤ" ناودةبريَت، جؤطةكة ثيَدةضيَت ميَذووييةكى زؤر ديَرينى هةبيَت، سياحةتنامةى 

نؤزدةهةم نوسراوةتةوة، وةك جؤطةيةك كة زةوى و زارة كشتوكالَييةكانى  كة لة ناوةرِتستةكانى سةدةى-حدوود
خورشيد دةشتى بنكوورة "لةديوى رِؤذهةالَت و باشوورى كةالر" ليَى سوودمةندبووة ئاماذةى بؤ كردووة. برِوانة: 

-189ص(، ص 2009، )مصر، 1باشا، رحلة احلدود بني الدولة العثمانية و ايران، ت.مصطفى زهران، ط
190. 

 ( ض1258-637-ك656-016زرار صديق نوفيق، كورد و كوردستان لة رِؤذطارى خيالفةى ئيسالميدا ،)2ز ،
 .14-13(، ل ل 2011)هةولري، 

 ( ل 2برِوانة: حمةمةد عةىل كةريم ، يادى كةالر، ذمارة ،)32. 
 27- :راسة يف احوالة السياسية، (، د1750-1638علي شاكر علي، تاريخ العراق يف العهد العثماني) برِوانة

ز(، ناوضةكةيان لة 1534. عومسانييةكان لةثاش داطريكردنى بةغدا لة سالَى )22، ص1985، ، بغداد1ط
ضوارضيَوةى كؤمةلَيَك يةكةى كارطيَرِيدا دابةشكرد، سةرةتا ئةيالةتى لورِستان، دواتر ئةيالةتى بةغدا و لة 

، ئةيالةتى شارةزول )شارةزوور(يان داهيَنا، ئيدى لةوة بةدوا سةرةتاكانى شةستةكانى سةدةى شانزةهةميشةوة
قؤناغ دواى قؤناغ و بةطويَرةى رِووداوةكانى سةردةمة جياوازةكان، ثاشكؤيةتى كارطيَرِى ناوضةكانى باشوورى 

لة  كوردستان طؤرِانكاريان بةسةردا هاتووة، ناوى كفرى وةك مةلَبةنديَك، كة كةالر و دةوروبةرى ثاشكؤى بوون.
دابةشكردنة كارِطيَرِييةكانى عومسانى سةدةكانى حةظدةهةم و هةذدةهةم نابينينةوة، تا ناوةرِاستةكانى سةدةى 

ز(، ئةو كات ناوى كفرى وةك مةلَبةنديَكى سةر بة 1850-ك1266نؤزدةهةم و بةدياريكراوى لة سالَى )
مانية يف اجملال العربي، دراسة تارخيية يف الدولة العث فاضل بيات،ئةيالةتى بةغدا ديَتةوة ناوان. برِوانة: 

اواسط القرن التاسع عشر(، -االوضاع االدارية يف ضوء الوثائق واملصادر العثمانية حصرا)مطلع العهد العثمانى

 . 315(، ص2007، مركز دراسات الوحدة العربية، )بريوت، 1ط
 ،75(، ل2002، )سليَمانى، 1ب ديظيد ماكداول، ميَذووى هاوضةرخى كورد، و. ئةبوبةكر خؤشناو. 
  ،ميَجةر ئى. بى. سؤن، ضةند سةرجنيَك دةربارةى هؤزةكانى كوردستانى خواروو، و. نةجاتى عةبدولآَل

  .67(، ل2007ضاثخانةى شظان، )سليَمانى، 
 ةك بؤ ئاماذةي كؤنرتين تؤذةر زانيارييةكانى بةثيَى بةنيَوبانطبوون، كؤضةرى نيمضة طةورةى عةشريةتيَكى جاف

ناوى ئةم عةشريةتة دةطةرِيَتةوة بؤ نيوةى دووةمى سةدةى شانزةهةم، كاتيَك لة ضوارضيَوةى دابةشكردنة 
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ز(، سثيَردراوة بة 1583-ك991كارطيَرِييةكانى عومسانيدا ليواى قةالَى هاوارى سةر بة شارةزوور، لة سالَى )
ى بةناوبانطرتينى تايفةى جاف بووة. كؤنرتين " . كة بةطويَرةى دةفتةر دامةزراندنةكة سةرؤكشا وةىل بةط"

ز( 1834خةمالَندن بؤ ذمارةى مالَةكانى جاف، ثيَدةضىَ ئةوةى )جيمس بيللى فرةيزةر( بيَت، كاتيَك لة سالَى )
(هةزار مالَ يان رِةمشالَ خةمالَندووة. لة ناوةرِاستةكانى سةدةى 12-10بة ناوضةكةدا  تيَثةرِيوة  ذمارةيانى بة )

ةميشدا )دةرويش ثاشا( كؤى لقةكانى "جاف" و ئةو خةلَكانةى لة عةشريةتةكانى ترةوة هاتوونةتة نؤزدةه
(مالَى تريان لة 450(يان جاف بوون و )3650( مالَ داناوة، لةوانة )4100ناويان، بةنزيكةى )

)ميكايلى، ز(، لقةكانى 1892-ك1310سالَنامةى وياليةتى )موسلَ(ى سالَى ) عةشريةتةكانى تر بوون.
فاضل  برِوانة: شاترى، يزدان بةخشى، روغزايى، طالَلَى، هاروونى، نةورؤلَى، سةدانى، عةمةلَة( ناو هيَناوةو

خالد مةمحود كةريم، دةولَةتى عومسانى و عةشريةتة كوردةكان لة  .365املصدر السابق، ص بيات،
 . 104-95(، ل ل2012ز(، )سليَمانى، 1914-1869باكوردستانى باشوور،)

 ( ،ص بدون سنة و مكان طبعسى. جى. ادموندز،  كرد و ترك و عرب،)132. 
  بشري سعيد اسكندر، قيام النظام االماراتى فى كردستان و سقوطة مابني منتصف القرن العاشر و منتصف القرن

 .133(، ص2008، )السليمانية، 2التاسع عشر ، ط

 173-169اوةى ثيَشوو، ل لبؤ زياتر برِوانة: خالد مةمحوود، سةرض. 
 19عباس العزاوى احملامي، املصدر السابق، ص. 
 ( 1921-1846مةمحوود ثاشاى جاف:)كورِى حمةمةد ثاشاى كةخيةسرةو بةطى جافة، ثاش رِووداوى  ز

كوشتنى باوكى لة سةرةتاى هةشتاكانى سةدةى نؤزدةهةم، لةاليةن دةولَةتى عومسانييةوة نازناوى ثاشايةتى و 
ضةند سالَيَك ثؤستى قاميقاميَتى هةلَةجبةى ثيَبةخشراوة، تا مردنى سةرؤكايةتى بةطزادة جاف و بةشيَكى 

.  27كؤضةرييةكانى جافى كردووة، بؤ زياتر برِوانة: عباس العزاوى احملامى، املصدر السابق، ل  زؤرى لقة
(، ل ل 207مةجيةر سؤن، سليَمانى ناوضةيةك لة كوردستان، و. مينة، مةلَبةندى كوردؤلؤجى، )سليَمانى، 

126-127. 
 ا لة قةالَى شيَروانة بووة، كة واىل بةغداد لة بةطويَرةى طيَرانةوةى كةريم بةطى جاف، لةو سالَةدا مةمحوود ثاش

رِيَطةى تةلطرافةوة ئاطادارى كردؤتةوة سةردانى بكات، ئةويش لةطةلَ يةك دوو لة كويَخاكانى شاتري دةرِواتة 
بةغدا، لةوىَ واىل ئاطادايكردؤتةوة كة حكوومةت مةبةستيَتى ثةىل كؤضةرى جاف نيشتةجيَبكات، بؤ ئةو 

بةشيَوةى تاثؤ زةوى وزاريان ثيَببةخشيَت. مةمحوود ثاشا سةرةتا ئةمةى رِةتكردؤتةوة،  مةبةستةش ئامادةية
بةالَم لة هاتنةوةدا، كة دةزانيَت يةكيَك لة كويَخاكانى شاترى، كة لةطةلَيدا بوون خزمانى خؤى قايلَ كردووة بؤ 

ن لةطةلَ حمةمةد ثاشاى باوكيدا، وةرطرتنى زةوى و زار و نيشتةجيَبوون، لة كؤتايدا ئةويش ثاش ثرس و رِاكرد
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كة دذى نيشتةجيَبوون بووة، برِيار ئةدات بة مةبةستى زةوى و زار كرِين بطةرِيَتةوة بؤ بةغدا. بؤ زياتر برِوانة: 
 .177 -172(، ل ل1995، )بةغداد، 1تارخيى جاف، ض

 73-72خواروو، ل ل برِوانة: ميَجةر. ئى.ب. سؤن، ضةند سةرجنيَك دةربارةى هؤزةكانى كوردستانى. 
  بةطويَرةى طيَرِانةوةى طةريم بةطى جاف، كويَخاكانى شاترى سةردانى ئةمحةد بةطى قادر ثاشاى بابانيان

كردووة، كة ئةو كات قاميقامى خانةقينى بووة، بةو ثيَيةى ئةم بابانيية لة سةرانى جاف دلَطران بووة، 
طة بةهيَزةى كة لة ثاش دارِووخانى مريايةتى بابانةوة بةتايبةت لة حمةمةد ثاشاى جاف ،بةهؤى ئةو ثيَ

بةدةستيهيَنابوو، بؤية كارى كويَخاكانى شاترى مةيسةر دةكات و تةلةطراف بؤ واىل بةغدا دةكات، بؤ ئةوةى 
 .207زةوى و زاريان بؤ تةرخان بكريَت. برِوانة: تارخيى جاف، ل

 84(، ص1979ة خورشيد، مطبعة احلوادث، )بغداد، : العشائر الكردية، ت. فؤاد محبرِوانة: رِاثؤرتى. 
 36(، ل2010، )سليَمانى، 2برِوانة: دةرباز حمةمةد، كةالر لة الديَوة بؤ شار، ض. 
 1413، )قم، 1الشيخ رسول الكركوكلي، دوحة الوزراء يف تاريخ وقائع بغداد الزوراء، ت. موسى كاظم نوس، ط 

 .296هجري(، ص 
 262(، ل 2012، )سليَمانى، 1تنامةى رِيض بؤ كوردستان، بةرطى دووةم، و. مينة، ضبرِوانة: طةش . 
 134هةمان سةرضاوة، بةرطى يةكةم، ل. 
 296، املصدر السابق، صالشيخ رسول الكركوكلي. 
 ى خانى، هنرى رِاولنسن، سةرجةمى ئةو ثةمياننامانةى بةندن بة كيَشةى نيَوان تورك و فارس، و. نةزةند بةط

 .12(، ل 1994ى سالَى 11خووىل رِاثةرِين، ذمارة -)طؤظارى كاروان
 (، 2009، )مصر، 1: خورشيد باشا، رحلة احلدود بني الدولة العثمانية و ايران، ت.مصطفى زهران، طبرِوانة

 .190ص 
 ،9-20ى رِؤذى 431ذمارة ) مةجيد سالَح و فايةق رِةحيم، كةالر لة طوندةوة بؤ شار، رِؤذنامةى ئاالَى ئازادى-

 .5، ل2001
 يةكيَكة لة كؤنرتين عةشريةتةكانى ناوضةى طةرميان، لة دابةشكردنة كارطيَرِييةكانى عومساني  :باجةالَن

سةدةى شانزةهةم و دواتر بةشيَوةى )باجوانلو، باجوان، باجةالَن( نيَويان هاتووة، لة ناوةرِاستةكانى سةدةى 
تى لورِستان بوون، كة عومسانييةكان ثاش داطريكردنى عيَراقى عةجةمى لة سالَى شانزةهةم سةر بة ئةيالة

ز( لة ناوضةكانى خوارووى كوردستان ثيَكيهيَنا، لة دابةشكردنة كارطيَرِييةكانى سةدةى حةظدةهةم و 1534)
تى بةغدا بوون، دواتردا، وةك مري عةشريةتى باجةالَن، كة ناوةندةكةى لة ناوضةى زةهاو بووة،  سةر بة ويالية

ز( و 1820لة ثاش بةريةككةوتنيان لةطةلَ شازادة حمةممةد عةىل مريزا و دةركردنيان لة زةهاو، لة سالَى )
ز(دا، بةيةكجارى ثاشةكشيَيان 1847ناساندنى زةهاو وةك بةشيَك لة ئريان، لة كؤنطرةى دووةمى ئةرزةرِووم )
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ةرضاوةكان باجةالَن لةدوو ثؤىل سةرةكى ثيَكهاتووة،) كرد بؤ خانةقني و ثيَدةشتى بنكوورة، بةطويَرةى س
قازانلوو و مجوور(. قازانلوو ثيَكهاتووة لة لقةكانى: )حاجى خةليل، واىل ئاغا، عةبدولرةمحان ئاغا(. شويَنى 
 نيشتةجيَبوونيان لةو ثيَدةشتى )بنكورة(ية، سنوورةكةى بةم شيَوةية: لة باكوور و رؤذئاواوة رووبارى سريوان، لة

ة، كة هةنديَك ثيَيان واية لة -. هةرضى جوموور باشوورةوة باوةثالَوى و جةبةل مروارى، لة رؤذئاواوة ئاغ داغ
سةردةمانيَكى زؤر زووةوة سةر باجةالَن بوون، بةالَم لةبةر زؤر هؤ لةوانة: نةبوونى زةوى كشتوكالَى و فشارى 

سةربةخؤيان ثيَكهيَناوة: لقةكانى لة سةرةتاكانى ئةفشارةكان لة باجةالَن جودابوونةتةوة و عةشريةتيَكى 
سةدةى بيستةم بةم جؤرة بووة: )سةطةوةند، حاجيلةر، غةريبوةند، شيَرةوةند، ضواركالَو، مةمةوةند، 
داودةوةند، جةليل ئاغا(،شويَنى نيَشتةجيَبوونيان بةم شيَوةية: لة باكوورةوة جؤبارى هةواسان، لة باشوورةوة 

كرماشان، لة رؤذهةالَتةوة طردؤلَكةى دارى ديوان و بيَشكان، لة رؤذئاواشةوة رووبارى -ينرِيَطةى قةسرى شري
الدولة العثمانية يف اجملال العربي، دراسة تارخيية يف  فاضل بيات،سريوان و بةرزاييةكانى ئاغ داغ. برِوانة: 

اواسط القرن التاسع عشر(، -العثمانىاالوضاع االدارية يف ضوء الوثائق واملصادر العثمانية حصرا)مطلع العهد 

. ميَجةر ئى. بى. سؤن، ضةند سةرجنيَك دةربارةى 365، ص2007مركز دراسات الوحدة العربية، -، بريوت1ط
، جغرافياى تارخيى و تاريخ مفصل سلطانى . حممد على41-35هؤزةكانى كوردستانى خواروو، ل ل

 .995-992ش(، ص ص1381، )تهران، 2، ض2كرمانشاهان، ج
 89مةجيةر سؤن، سليَمانى ناوضةيةك لة كوردستان، ل. 
  ،(، ل 2002برِوانة: مارتني ظان برونةسن، ئاغا و شيَخ و دةولَةت، د.كوردؤ عةىل، بةرطى دووةم، )سليَمانى

 . 154-153ل
 Maria T. Oshea: Trapped between the Map and Reality: Geography and 

Perceptions of Kurdistan, Newyork-2004.p.77.         
 قسم الرتمجة مبكتب امري دولة قطر، مطابع على بن على، 4ج. ج. لورمير، دليل اخلليج، القسم التارخيى، ج ،

 .2196الدوحة )د.ت( ص
 Gökhan Çetinsaya: Ottoman Administration of Iraq, 1890-1908, Rout ledge, 

Newyork, 2006.p.75. 

  :خمتارات من كتاب املوصل و كركوك يف الوثائق العثمانية، ترمجة، خليل علي مراد، مطبعة شفان، برِوانة
 . 79-78(، ص ص2005)السليمانية، 

  بؤ زانيارى زياتر لة بارةى هةندىَ لةم ناكؤكييةكانة برِوانة: خالد مةمحود كةريم، دةولَةتى عومسانى و
 .231-219(، ل ل2012ز(، )سليَمانى، 1914-1869تانى باشوور،)عةشريةتة كوردةكان لة باكوردس

  ثاش كوشتنى حمةمةد ثاشاى جاف، شاترييةكان هةالَتن و ثةنايان برد بؤ الى هةمةوةندةكان، كة لةو
رِؤذطارةدا جوامنيَرى هةمةوةند سةرؤكايةتي دةكردن، كاتيَك هةمةوةند رِةتيكردةوة شاترييةكان بةدةستةوة 
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ةرِيَك لة نيَوان هةمةوةند و جاف دا لة نزيك طل رِوويدا، جافةكان لة شةرِةكةدا شكان. تةقى ثاشاى بدةن،  ش
ز(  بؤ ثالَشتى جافةكان لةشكريَكى رِةوانةى ناوضةكة كرد، شاترييةكان و ذن و 1886-1880واىل بةغداد )

ماوةى دوو مانطدا هةمةوةندةكان  مندالَى هةمةوةندةكان بة سةالمةتى رِةوانةى ناوضةى قةسرى شريين كرا، لة
شكستيان بةهيَزةكان هيَنا. برِوانة: ميَجةر ئى. بى. سؤن، ضةند سةرجنيَك دةربارةى هؤزةكانى كوردستانى 

. بؤ وردةكارى زياتر برِوانة: سةرتيث حمةمةد ئةمني، هةمةوةند لة سةردةمى دةولَةتى عومسانيدا 57، لخواروو
 .106-96(، ل ل 2008، )سليَمانى، 1تا جةنطى يةكةمى جيهانى، ضلة ناوةرِاستى سةدةى هةذدةوة 

 (اجمللد الثامن، 18721917عباس العزاوى، موسوعة تاريخ العراق بني احتاللني، العهد العثمانى االخري ،)
 .50الدار العربية للموسوعات، بدون مكان و سنة طبع، ص

 ناحييةى باوةنوورى ئيَستا، كةوتؤتة نيَوان طوندى هةوارة  طامةخلَ: يةكيَكة لة طوندةكانى طةرميان، سةر بة
 رِةقة و ذاالَنى رِوغزايى لة باكوور و سةرناوة لة باشوور.

 205-204برِوانة: تارخيى جاف، ل ل. 
 ( 1945-1914بؤ زياتر برِوانة: حوسيَن ئيسماعيل خان دةلؤ، ناوضةى كفرى لة نيَوان ساالَنى ،)

 .35-34(، ل ل2010، )كةركوك، 1بارودؤخى رِاميارى و كؤمةالَيةتى و رِؤشنبريى، ض ليَكؤلَينةوةيةكة لة
  :79، املصدر السابق، صخمتارات من كتاب املوصل و كركوك يف الوثائق العثمانيةبرِوانة. 
  و باشوورى و ياكوب كةرةتاش، هةولَة ئاشتةواييةكانى دةولَةتى عومسانى لة نيَوان هؤزة كؤضةرةكانى رِؤذهةالَت

 .403(، ل2015ى سالَى 32رِؤذهةالَتى ئةنادؤلَدا،و. شةمالَ حةويَزى، طؤظارى ئةكادميياى كوردى، )ذمارة 
  ،بةلَطةنامةيةكى نيوةى يةكةمى سةدةى هةذدةهةم، تيشك دةخاتة سةر شةرِو كوشتاريَكى جافةكان بؤ باجةالَن

لة ضارةكى يةكةمى سةدةى هةذدةهةمدا، بةطويَرةى ئةو بةلَطةنامةية جافةكان بةفيت و هاندانى خانى سنة 
ين، ئاكام عومسان بةط و ذمارةيةكى هةلَيانكوتاوةتة سةر )عومسان بةط(ى مريى باجةالَن لة قةسرى شري

زؤريان لة بنةمالَةى باجةالَن كوشتووة. بةلَطةنامةكة تةنها ئاماذة بؤ ذمارةى قوربانييةكان و ئةو ليذنةية 
دةكات، كة بةسةرؤكايةتى قازى بةغداد ثيَكهيَنراوة تا لة شويَنيَكى طوجناوى سةر سنووردا لة تاوانةكة 

ز(، هةردوو ليواى دةرنة و 1700كردنة كارطيَرِييةكانى عومسانى، لة سالَى )بكؤلَنةوة. بةطويَرةى دابةش
دةرةتةنط تيَكةلَدةكريَن و بةثيَشنيارى ئيسماعيل ثاشاى واىل بةغداد، بةشيَوةى هةميشةيى دةسثيَردريَت بة 

ة ضوارضيَوةى ئةو عومسان بةطى باجةالَن. بةبرِواى ئيَمة كوشتارى باجةالَنةكان بة فيتى خانى سنة ثيَدةضيَت ل
ناكؤكيانةدا بيَت، كة لة نيَوان عومسانييةكان و ئيَرانى سةفةوى ئةو رِؤذطارةدا هةبووة، بؤ دةستبةسةراطرتنى 
ئةو ناوضةية، ضونكة خالَى بةيةكطةيشنت و سنوورى نيَوان هةردوو دةولَةتى ثيَكهيَناوة و هةردووالى ناكؤك وةك 

عماد عبدالسالم رؤوف، دراسات وثائقية يف تاريخ الكورد احلديث، يوة. برِوانة: شويَنيَكى ئيسرتاتيجى ليَيان رِوان
 .313-312فاضل بيات، املصدر السابق، ص ص .  249-248(، ص ص 2008، مطبعة الثقافة، )اربيل، 1ط
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 (: مةبةست "عةزيز خانى مجوور"ة، كة لة سةرضاوةكاندا بة عةزيز خانى 1903 -)؟ عةزيز خانى باجةالَن
باجةالَن، يان عةزيز شجاع املمالك ناسراوة، يةكيَكة لة سةرؤك و كةسايةتيية ديار و ناسراوةكانى مجوور، لة 

حاكمى كرماشان، وةك ثاريَزةريَكى  )ظل السلطان(ى سةرةتاى هةشتاكانى سةدةى نؤزدةهةم دا، مةسعود مريزا
لَوةن و سريوان ثيَسثاردووة. كة ناوةندةكةى سنوور، ئةو زةوى و زارانةى كةوتؤتة نيَوان هةردوو رِووبارى ئة

قؤرةتوو بووة، نيَوبراو لة ضارةكى كؤتايى سةدةى نؤزدةهةم و ساالَنى يةكةمى سةدةى بيستةمدا، رِؤلَيَكى كارايى 
لة رِووداوةكانى ناوضةكةدا هةبووة. بةتايبةتى ئةو رِووداوانةى كة بةندن بة دةرهيَنانى نةوتى ضيا سورخ لة 

ساالَنى سةدةى بيستةم. بؤ زياتر برِوانة: مامؤستا حةعفةر، عةزيز خان مجوور، )لة ضوارضيَوةى سةرةتاى 
، ل 2017، سليَمانى، 1كتيَبى: ميَذووى خانةقني، ئامادةكردنى، مامؤستا حةعفةر" فازيل كريم ئةمحةد"(، ب

ني ضالَة نةوتييةكانى . خالد حممود كريم، جياوكى دارسى و هةلَكؤلَني لة ضيا سورخ يةكةم331-317ل 
 .186-185، ل2017(، بةرطى سيَيةم،  سالَى 12رِؤذهةالَتى ناورِاست، طؤظارى زانكؤى طةرميان)ذمارة)

مةزاهر باجةالَن، ئيَلَى باجةالَن لة سةفةوييةكانةوة تا كؤتايى قاجارةكان، و. جةليل مورادى و كاروان 
 .87(، ل ل2014، )سليَمانى 1عومسان، ض

  ،برِوانة: مةال ئةمحةد مةمحوود عةىل، مجوور ضني، لة ضوارضيَوةى كتيَبى )ميَذووى خانةقني، ئامادةكردنى
 .362و  342(، ل ل 2017، )سليَمانى، 1مامؤستا حةعفةر"فازيل كريم ئةمحةد"، ب

  ،دا ناكؤكى و ئاذاوة هةلَبةتة ئاطادارى ئةوةين، كة لة ساالَنى داهاتوو .78صعباس العزاوى، املصدر السابق
دةكةويَتة نيَوان عةزيز خان و جواميَر ئاغاى هةمةوةندةوة. بؤ وردةكارييةكان برِوانة: مةال ئةمحةد مةمحوود 

 .349-344لعةىل، سةرضاوةى ثيَشوو، 
 ( ذاك دمؤرطان، دوانزة سالَيَك ثيَش ئةو ميَذووة، 1891ى مارسى سالَى 10بةطويَرةى نوسينةكانى ).ز

يان داوة بة عةزيز -تدارانى ئيَران ثاراستنى سنووري زةوى و زارةكانى نيَوان حةلوان و رِووبارى سريواندةسةالَ
فرانك( بووة.  480ييةوة، لةطةلَ موضةيةكى ساالَنة، كة برِةكةى شةش متةن )-خان، بة ثلةى سةرتيث

، ضاخبانةى 1ئاسؤ عبدالرمحن، ضو  خضرىبرِوانة: كوردستان لة ليَكؤلَينةوةكانى ذاك دومؤرطاندا، و. سعيد 
 .126(، ل2012طةنج، )سليَمانى، 

 ( دةبوو ئيَران دةست لة زةوى و زارة 1847ئةطةرضى بةطويَرةى ثةمياننامةى ئةرزةرِؤمى دووةم، لة سالَى ،)ز
بؤية نزمةكانى بةشى خؤرئاواى ناوضةى زةهاو هةلَبطريَت، بةالَم لةرِاستيدا ئيَران ئةمةى جيَبةجيَنةكرد. 

سةرجةمى ئةو ناوضانةى كةوتؤتة رِؤذهةالَتى رِووبارى سريوان، بةدياريكراوى ئةو زةوى و زارانةى دةكةونة نيَوان 
ئةو رِيَطا سةرةكييةى لة كةالرةوة دةضيَتةوة سةر قؤرةتوو و طوندى مةجيد ساالر تا شاخى بةمؤ لةذيَر دةسةالَتى 

ز( و كؤنووسى 1913ى تشرينى دووةمى سالَى )16ىل ئةستانة لة ئيَراندا مانةوة، تا دواى مؤركردنى ثرؤتؤكؤ
ز(. ئةو كات وةك بةشيَك لة خاكى عومسانى 1914دانيشتنةكانى ليذنةى دياريكردنى سنوور لة سالَى )
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عبدالعزيز سليمان نوار، تأريخ الشعوب االسالمية، مصر)بدون ناسيَنران. برِوانة ناوةرِؤكى ثرؤتؤلةكة لة: 

 . 624-615ص ص تأريخ طبع(،

  ثيَدةضيَت مةمحوود ثاشا، طوندى سةنطةر )هةروةها طؤرِةشةلة و قةالَتةثة(ي وةك شويَنى ديَرينى لقةكانى
سةدانى و بةداخى سةر بةجاف زانيوة،  كة هةر لة سةرةتاكانى سةدةى نؤزدةهةم )رِةنطة ثيَشووترةوة(، 

  .  162-161 كردبوويانة شويَنى زستانة مانةوةى  خؤيان. برِوانة: تارخيى جاف، ل ل

  ،دةورة قاجارية، جلد ضهارم،  عثمانىسياسى و بني املللى، طزيد اسناد ايران و مطالعات وزارت امور خارجية
 .170(، ص1370واحد نشر اسناد، ضاث اول)تهران، 

 126برِوانة: كوردستان لة ليَكؤلَينةوةكانى ذاك دومؤرطاندا، سةرضاوةى ثيَشوو، ل. 
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Abstract 

        Kalar is a new name for an ancient area, and it has a vague survey of history since 

the old ages till the World War I (1914-1918) except some preliminary segments of 

information. According to little clues from the sources, this area has a deeper historical 

root in a time that it has not been discussed and uncovered in the former times sources in 

spite of its being a great issue for archive of history. 

       This study is primary attempt to shed lights on the unclearness of the area's history 

before the twentieth century through depending on both old and modern historical 

documents. And to achieve that, the study consists of an introduction and a couple of 

sections, the first one tries to elaborate the ancient history of the area via the 

archeological evidences so that a light must be thrown upon that disputed history, while 

the second section explains the area in the nineteenth century, and proves the research's 

hypothaeses which declares that before the developing of Kalar Kon's village, there was 

a village called Sherwana in the south of the citadel and the area was known Sherwana 

as well.  
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