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ثوختة
مةسةلةى ئةرمةن و بارودؤخى ئةرمةن  ،بةتايبةتى لة ضوارضيَوةى دةسةالَتى دةولَةتى عومسانيدا  ،يةكيَكة لةو دؤزة طررن
و هةستيارانةى  ،كة بة دريَذايى ساالَنى سرةدةى بيسرتةمى رِابرردوو و تةنانرةَ ئيَستاشرى لةطةلَردا بيَري  ،زؤريَرا لرةوالَتان و
رِيَكخراوة نيَودةولَةتييةكانى جيهانى بةخؤيةوة سةرقالَ كردبوو  ،بةوةى فةرمانرِةوايانى دةولَةتى عومسانى و بةتايبرةتى لرة
مرراوةى حكومرِانيررةتى سررولَتان عةبدو ةميرردى دووة

) 1909 -1876داو بطرررة لةسرراالَنى دواتري،ررةوة ،سياسررةتيَكى

سةركوتكةرانةو كؤمةلَكوذيةكى برىَ ويَةرةيان بةرانبرةر برة نةترةوةى ئةرمرةن برةرثاكردبوو  ،برةجؤريَا زؤريَرا لرة سةرضراوة
ميَذووييةكان  ،ذمارةى قوربانيةكانيان  ،بةنزيكةى دوومليون كةس و بطرة زياتريش لةقةلَة داوة  ،بةتايبةتى لرةرِيَطاى ئرةو
سياسةتى سةركوتكردن و ثرؤسة قيَزةونانةيانةوة  ،كة دامودةزطاى ضةكدارى سوارةى حةميدية) لةماوةى دةسرةالَتى سرولَتان
عةبدو ةميدى دووة و دواتري،دا جيَبةجىَ كراو  ،تارِادةيةك دةستى طةليَكى زولَم ليَكراوى وةك كوردي،ى ثيَوة خويَةاوي كرا ،
بةوةى كة طواية زؤريَا لة ضةكدارو فةوجةكانى سوارةى حةميدية) لةو خيَلَ و هؤزة كوردييانة ثيَكهاتبوون  ،كة لةسرةر داواى
فةرمانرِةوايانى دةولَةتى عومساني ضووبوونة رِيزةكاني سوارةى حةميدييةوة .
ئة كورتة ليَكؤلَيةةوةى ئيَمةش واتة رِؤذنامةى كوردستان و هةلَويَستى بةرانبةر بةدؤزى ئةرمةن و سوارةى حةميديية
 ،)1902 -1898كة بةسةريةكةوة لةضوارضيَوةى ثيَ،ةكى و ضةند تةوةريَكى سةربةخؤداو ث،ي بةستوو بةذمارة رِةسةنةكانى
رِؤذنامةى كوردستان)  ،كة بؤيةكة جار لةشارى قاهريةى والَتى ميسرو لة 22ى نيسانى )1898دا ،بةهةردوو زمانى كوردى
توركى دةسي بة بالَوكردنةوةى كراوة ،سةرةرِاى بةكارهيَةانى كؤمةلَيَا سةرضاوةى طرنطى تر بةزمانةكانى :عةرةبى  ،فارسى و
كوردى وةك ئةوةى لةليستى ثةراويَزو سةرضاوةكاندا بةوردى ئاماذةيان بؤكراوة .نووسراونةتةوة ،هةروةها رِؤذنامةى
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كوردستان )يش  ،وةك سةرضاوةيةكى رِةسةنى كوردى نزيا لةو هةلومةرج و رِووداوانةوة ،كة فةرمانرِةوايانى دةولَةتى عومسانى
و توركةكان بةسةر طةليَكى زولَم ليَكراوى وةك ئةرمةنياندا هيَةاوة بةوردى رِوون دةكاتةوةو لة زؤربةى زؤرى ذمارةكاني
ئةودةمانةيدا  ،كة بةسةريةكةوةو تاكاتى داخستةى تةنها  )31ذمارةى ىلَ بالَوكراوةتةوة ،زؤر بةجيدى سةركؤنةو ئيدانةى
ئةو رِيَكارة كؤمةلَكوذيية دةكاَ  ،كة توركةكانى عومسانى بةرانبةر بة طةليَكى وةك ئةرمةن و لة رِيَطاى دامودةزطا
سةركوتكةرةكانيانةوة طرتوويانةتةبةرو هاوكاَ كؤمةالَنى خةلَكى كوردستان و طةىل كوردي،ى بةتةواويى لةوة
هوشياركردؤتةوة ،كة نابيَي طةليَكى وةك كورد خؤيان خبةنة نيَو ثرؤسةو هاوكيَ،ةيةكى لةو بابةتةوةو بةلَكو بةثيَضةوانةوة
داوايان ليَدةكاَ  ،هاوكارو يارمةتى دةريان بن و تةنانةَ ئةوةشيان بؤ رِوون دةكاتةوة ،كة كورد و ئةرمةن دوو طةىل زولَم
ليَكراوى ذيَر دةسةالَتى دةولَةتى عومسانني و ئةوانيش وةك كوردوطةىل كورد مافة نةتةوةيى و ئاييةيةكانيان ث،تطوىَ خراوةو
هةر رؤِذةو بةجؤريَا دةضةوسيَةريَةةوة .
هةر وةك ئاماذةى برؤ كررا تويَذيةةوةكرة بةسرةري ةكةوة ،سرةرةرِاى ليسرتى سةرضراوةو ثرةراويَزةكانى لرة ثيَ،رةكى و ضرةند
تةوةريَكى سةرةكى ثيَكهاتووة ،ترةوةرى يةكرة  :بةدواداضرونيَكى ثروختى ميَذووييرة سرةبارةن برة رِؤذنامرةى كوردسرتان ) و
ضررونيَتى بالَوبوونررةوةى لةشررارة طررةورةكانى ئةوكاتررةى وةك  :قرراهرية  ،جة ريَ  ،لةنرردةن  ،فؤلكسررتؤن و دووبررارة جة ريَ و
شيكردنةوةى ناوةرؤكيان  ،بةالَ تةوةرى دووةمى بةزؤرى تةرخانكراوة بؤ هةلَويَستى رِؤذنامةى كوردستان) لة دؤسيةى ئةرمةن
و دؤزى رِةواى ئةرمرةن لررة مرراوةى حكومرِانيررةتى سررولَتان عةبدو ةميررد و توركةالوةكانرردا  ،بررةالَ هةرضررى تررةوةرى سريَية و
كؤتايي،ة هةلَويَسي و قسةكردنى هةمان رِؤذنامةية لةسةر شيَوازى دامةزراندنى سوارةى حةميديية) و ضؤنيَتى بةكارهيَةانيان
لةثرؤسةى سةركوتكردنى ئةرمةنيةكاندا.
كليلي ووشةكان  :رِؤذنامةى كوردستان  ،ميقداد مةدحةَ بةدرخان ثاشا ،عةبدولرِةمحان بةدرخان ثاشا  ،ئةرمةن  ،سوارةى
حةميديية ،دةولَةتى عومسانى ،عةبدو ةميدى دووة  ،كورد
ثيَ،ةكى
بيَطومان كارى رِؤذنامةوانى و بالَوكردنةوةى رؤِذنامة بةزمانى كوردى  ،بة بةرارورد لةطةلَ طةل و نةتةوةكانى ترى رِؤذهةالََ و
بةتايبةتى ئةو رِةطةزو نةتةوانةى  ،كة لة ديَرزةمانةوة لة ذيَرسايةو دةسةالَتى دةولَةتى عومسانى و فةرمانرِةوايانى دةولَةتى
عومسانيدا بوون  ،بةشيَوازيَكى زياتر دواكةوَ  ،بةوةى ئة هةنطاوةو ئة بةرِيَداضوونةى كاروانى خةباتى رِووناكبريى كورديى
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 ،ئيدى بةهةر هؤيةك بوو بيَي  ،لة بةختى كورد و طرةىل كرورد نرةيتوانى لةطرة َل رِةوَ و سرةرهةلَدانى خرةباتى كوردايةتييردا
بكةويَتة سةر سكةى خؤى  ،بؤ منوونة لةطةلَ بةرثابوونى رِاثةرِيةى بةرخان ثاشراى بؤتران  )1847 -1843يران رِاثرةرِيةى
شيَخ عوبيَدولَالَى نةهرىَ )1882 -1880دا  ،بؤئةوةى ئةميش بيتوانيباية رِؤذيَا زووتر فيكر و زمران و ئرةدةبياتى كروردى و
هةوالَى سةنطةرةكانى خةباتى كوردايةتى  ،بطةيةنيَتة رِاى ط،رتى جيهرانى و هاوكراَ لرة سرؤنطةى خةباتي،رةوة دؤزى رِةواى
طةىل كورد لةطة َل ميللةتانى تررى ناوضرةكةدا  ،ثيَكرةوة موتوربرة بكريَري و ليَكردى نزيرا بكريَةرةوة  ،وةك ئرةوةى شراعرييَكى
رِؤشةطةريى ناسراوى وةك حاجى قادرى كؤيى  ، )1897 -1824وةك دةطوتريَي زؤر بةئاواتى ئةوةوة بووة ،رِؤذيَرا لرةرِؤذان
بةضاوى خؤى بالَوكراوةيةك يران رِؤذنامةيرةك  ،برةزمانى كروردى ببيةيَري  ،كةضرى بةسرا َليَا ثريَش بالَوبوونرةوةى رِؤذنامرةى
كوردستان ) كؤضى دوايى كردووةو ئةو ئاواتة لة ميَذيةةى بةيةكجارى بردؤتة ذيَرطلَةوة  ،هرةروةها بةضرةند سرالَيَا ثيَ،ر يش
لة بارةيةوة  ،زؤر بةتاسةوة نووسيويةتى :
كتيَب و دةفتةرو تةئريخ كاغةز
بة كوردى طةر بةووسراية زوبانى
مةالو شيَخ و مري و ثادشامان
هةتامةح،ةر دةما ناموني،انى.i
واتة ئةطةر كةنالَيَكى وةك رِاطةياندن و رِؤذنامة و بالَوكرنةوة لةكاَ و ساتى خؤيداو لة هةلومةرجى خؤيدا  ،بايةخى تةواوى
ثىَ بدرابايةو هةذارى موكريانى  )1991 -1920واتةنى

ضةثطةردى طةردوون  ii))...و هةلومةرجى زةمانرةش تؤزيَرا ،

ياوةرو يارو هاوكاريى طةىل كورد بوايةن  ،ئةوا قةَ رِووداوةكانى ميَذوو و ناوو ناوني،انى زؤريَا لة طةورة ثياوان و رِووناكبرية
طو ناوةكانى ثيَ،يةامنان بةقةوىل شاعريى ناسراوى سودانى  :ئيدريس حمةمةد جرةما

 )1980 - 1922نةدةبوونرة :

ئاردى ناودرِك  iii))..و هةتا رِؤذى مةح،ةر بةزيةدوويى دةمانةوةو نةدةبوونة خؤراكى ئاطردانة داخراوةكانى بةختى كورد  ،خرؤ
ئةطةر بايةخى رِؤذنامةو كارى رِؤذنامةوانيش هيَةدة طرن و بةبايرة نةبوونايرة  ،ئرةوا زؤريَرا لرة طرةورةثياوان و تةنانرةَ
سةركردة طةورةكانى ميَذوو و جيهانيش  ،هيَةدة لةسامى رِؤذنامةو ضاالكى رِؤذنامةنووسان و قةلَرةمى بةبرِشرتى رِؤذنامةنووسران
نةدةترسان و حةق وحيسابى تايبةتيان بؤ نةدةكرد  ،برؤ منوونرة طرةورة كةسرايةتيةكى ميَرذوويى وةك نراثليون ثؤناثرارَ
 ) 1821 - 1769هةرزوو نةى دةووَ  :سىَ رِؤذنامة لةسةد هةزار سةرباز زياتر دةم سيَةن ) .شان بةشانى ئرةوةش نووسرةر و
بريياريى طةورةى جيهانى فرانسوا مارى ئةروية ناسراو بة ظؤلَتيَر  ، )1778 -1694ئةويش لةبارةى كارى رؤِذنامةنووسرى و
ثي،ةى رِؤذنامةنووسييةوة دةنووسيَي  :رِؤذنامةنووسى دةزطايةكة بةكةس ناشكيَي  ،بةالَ ئرةو جيهرانى كرؤن دةرِوخيَةيَري  ،برؤ
ئةوةى جيهانيَكى نوىَ دامبةزريَةيَي )  ،هاوكاَ هةرلة خؤرِاش نةبووة  ،كة هةر لةسالَى  )1828زايةييةوة  ،طؤظارو رِؤذنامةو
كاروثي،ةى رِاطةياندن  ،وةك دةسةالَتى ضوارة ( السلطه الرابعه) بيَتةوة بةرضاوان و مامةلَرةى تايبرةتى لةطةلَردا بكريَري .iv
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كةواتة لة دايا بوون و نؤبةرةى رِؤذنامةيةكى كوردى وةك رِؤذنامةى كوردستانى 22ى نيسانى  v)1898يش  ،هةرضةندة برؤ
يةكةمني جار لة تاراوطةو دوور لةوالَتى كوردستانى زيَدى طةىل كورد بالَوكرايةوة ،هاوكراَ تائيَسرتاش بةشريَا لرة ذمارةكرانى
بةترةواويى نةدؤزراونةترةوةو بةترةواويى نةكةوتوونةترة بةرديردةى خويَةرةرو دةسرتةى رِوونراكبرييى كروردى  ،كةضرى لةطررة َل
ئةوةشدا بؤخؤى هيواو دةروازةيةكى رِؤشن و طةورةى رِووناكبرييى و بووذانةوةى طةىل كورد بووة لة كؤتاييرةكانى سراالَنى سرةدةى
نؤزدةيةمى زاييةيدا  ،كة دةكريَي لةاليةن زؤريَا  ،لةليَكؤلَياران و ثسثؤرانى بوارى رؤِذنامةوانييةوة  ،لة زؤر رِووى طةش و جؤر
بةجؤرييةوة  ،خويَةدنةوةى تازةو بة دواداضوونى تازة بة نيَو ناوةرؤكى ذمارةكانيدا بكريَي .
ئة كورتة ليَكؤلَيةةوةيةى  ،كة ليَرةدا و ث،ري بةسرتوو برة كؤمرة َليَا سةرضراوةى جرؤ برةجؤر ،خسرتوومانةتة ثريَش دةسرتى
ى ترةوةرى سرةرةكى ثيَكهراتووة  ،ترةوةرى يةكرةميان  :برة
خويَةةران ودةسرتةى رِوونراكبرييى  ،بةسرةريةكةوة لةثيَ،رةكى و سر َ
دواداضونيَكى كورتة سةبارةَ بة :هةولَ و هةنطاوة بةراييرةكانى رِؤذنامرةى كو ردسرتان  ،كرة لرة قؤنراعى يةكةميردا لرة شرارى
قاهريةى والَتى ميسرةوة لةاليةن ميقداد مةدحةَ بةدرخان ثاشراى بؤتانرةوة دةسري بةبالَوكردنرةوةى كرراوة  ،برة َال ترةوةرى
دووةميان  :بةزؤرى تةرخانكراوة سةبارةَ بة هةلَويَستى  :رِؤذنامةى كوردستان و دؤسيةى ئةرمةن و يان وةك كوشتارى ئةرمةن
 ،بةتايبةتى لة كؤتاييةكانى فةرمانرِةوايةتى دةولَرةتى عومسانيردا  ،هةرضرى ترةوةرى سريَية و كؤتاييرة  ،بةدواداضرونيَكى
خيَراية لةسةر شيَوازى مامةلَرةكردنى رِؤذنامرةى نراوبراو لةثيَكرةوةنانى سروارةى حةميديرة )دا  ،كرة لرةماوةى حكمرِانيرةتى
دةولَةتى عومسانى و بةتايبةتى لةسةردةمى سولَتان عةبدو ةميدى دووةمى عومسانيدا  ،هاتؤتةكايرةوةو هاوكراَ سرولَتانى
عومسانى ضؤن توانيويةتى سوود لةو خيَلَ و هؤزانةى كورد وةربطريَي لة ثيَكةوةنان و دامةزراندنيدا  ،جطةلةوةش نةتةوةيرةكى
وةك كورد و بةشيَا لة هؤزةكانى ئةودةمانةى كوردستان لةو سةروبةندةدا ضؤن تيَوةطالوون لةكوشتارى ئرةو ئةرمةنيانرةدا  ،كرة
لةو ماوةيةدا بةشيَكى ديارى طةالنى ذيَرسايةو دةسةالَتى دةولَةتى عومسانيان ثيَكدةهيَةا .
تةوةرى يةكة  /هةنطاوة بةراييةكانى بالَوكردنةوةى رِؤذنامةى كوردستان
الى هرريت تررؤذةرو رِوونرراكبرييَكى كررورد و غ غررةيرى كررورد  ،بةتررةواويى طومرران لررةوةدا نةماوةتررةوة  ،كررة بررؤ يةكررةمني جررار
بالَوبوونةوةى  ،يةكةمني رِؤذنامةى كوردستان ) .viلة كؤتاييةكانى سةدةى نؤزدةهةمدا  ،بةهةردوو زمرانى كروردى كرمرا ى
ذوور و شيَوةى جةزيرةى بؤتان ) و توركى  ،بة دوو هةفتةجاريَا  .viiلة 22ى نيسانى )1898داو لةرِيَطاى ضاثخانةى هيالل
)ى بةناوبانطةوة  ،كة خاوةنةكةى نووسةرى ناسراوى عةرةبى بةرِةطةز مةسيحى  ،جورجى زيَردان  viii)1914 -1861برووة،
لة يةكةمني ذمارةيةوة تا ذمارةى سيَيةمى لةضاثخانةى ناوبراوةوة بالَوكراوةتةوة  ،برةالَ هرةردوو ذمرارةى ضروارة و ثيَةجرةمى
هةر لة شارى قاهريةو لة ضاثخانةى رِؤذنامةى كوردستان) خؤييةوة لرة ضراثدراون  .ixئةمرةش برؤ خرؤى جؤريَرا لرة طرؤرِان و
وةرضةرخانيَكى ذياريى و شارستانى طرنطى لة ميَذووى رِؤذنامةنووسى كوردى و بارى رِووناكبريى كوردييدا هيَةاوةتةكايرةوة  ،برؤ
ئةوة ى بتوانيَي لة داهاتوو و لةئايةدةدا هةنطاو بةرةو خرةباتى سرةربةخؤيى و ئرازادى بةيَري  ،هاوكراَ ئرةو ناوةشرى واترة:
كوردستان )  ،كة اليرةن دةرهيَةرةرو خاوةنرة رِاسرتةقيةةكةيةوة  ،ميقرداد مةدحرةَ برةدرخان ثاشرا
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ني،انكرا ،ئةوثةرِى طةواهى و دةاللةتى ميَذووميان دةداتة دةستةوة  ،بةوةى كة هةستى نةتةوايةتى و ئيةتمراى نةتةوايرةتى
الى ئة بةةمالَة سةربةرزةى كورد و بةتايبةتى كة سايةتيةكى ناسراوى وةك ميقداد مةدحرةَ برةدرخان ثاشرا ،تراغ رِادةيرةك
ثيَطةي،توو برووةو ضرةند برة وردى لرةتاقيب و م،روورى ئرةوةدابوون  ،كرة برة برةردةوامى هةويرةى كوردايرةتى و شوناسرةامةى
نةتةوايةتى طرةىل كرورد بةرزبكةنرةوة  ،وةك نةتةوةيرةكى خراوةن ذيرارو شارسرتانى بةطرةالن و نةترةوةكانى تررى جيهانيران
بةاسيَةن  ،ئةمةش ويَرِاى ناسني و تؤماركردنى بارى رِووناكبرييى و داواكاريةكانى طةىل كورد لةرِيَطاى ناوةندةكانى رِاطةياندن و
رِؤذنامةيةكةوة  ،كة برةزمانى دايكرى خرؤى دةرى كردبيَري  ،هةرضرةندة برؤ ئرةوةش دةسرةالَتداران و فرةرمانرِةوايانى دةولَرةتى
عومسانى ئةوثةرِى كؤسث و قؤرتى طةورةيان بؤ دروستكردوةو بةبةردةوامى ئةو ف،ارةيان خستؤتة سةرخاوةنةكةى بؤئةوةى واز
لررة دةركررردن و بالَوكردنررةوةى رِؤذنامررةى كوردسررتان) بهيَةيَرري و دووبررارة بطةرِيَتررةوة ئةسررتةمبوولَ و ذيَررر دةسررةالََ و سررايةى
فةرمانرِةوايانى عومسانى  ،ضونكة ميقداد مةدحةَ بةدرخان ثاشا كاتيَا والَتى ميسر و شارى قاهريةى ثايتةختى ئةو والَتةى
بؤ ئةو مةبةستة دةستةي،انكردو ثةناى بردةبةر ئةو والَتة  ،بةتايبةتى لةسالَى  )1891بةدواوة  ،زياتر بؤ ئةوةبوو  ،لرةو
دةمانةداو لة ذيَر سايةى بةةمالَةى خديَوى و فةرمانرِةوايانى ميسرى ئةوكاترةدا  ،كرة لرة دةسرةالَتى حمةمرةد عرةىل ثاشراى
 ، xi)1849 -1769بةبةةضةو بةرِةسةن كوردى دياربةكرييةوة دةسي ثيَدةكاَ و تارِادةيةكى زؤر دوور لة دةسةالَتى سرولَتانى
عومسررانى بررةرِيَوةيان دةبرررد و بةتررةواويى فررةرمانرِةوايانى عومسررانى و بررة هررؤى طةنرردةلَى كررارطيَرِى و هاتةررةناوةوةى هيَررزى
سةربازيى بةشيَكى زؤر لة والَترانى ئرةوروثاوة برؤ ناوضرةكة  ،دةسرةالَتيان دابرووى لرة كرزى و ئةمرةش واى كردبروو  ،كرة ئرةو
هةريَمانةى ذيَر دةسةالَتى ثيَ،ووترى دةولَةتى عومسانى  ،ببةة ناوةنديَكى طرن برؤ ضراالكى و وووجرولَى كرارى هرةموو ئرةو
كةسرايةتى و كؤمةلَرةو ِريَكخرراوة رِوونرراكبرييى و سياسريانةى  ،كرة لرة دةرئررة امى سياسرةتى دواكرةوتوو و رِزيروى دةو َلررةتى
عومسانييةوة هاتبووةكايةوة  ،بةالَ تا ئةو دةمانةش هيَ،تا خةباَ و هةولَةكانيان لة قؤناغيَكى سةرةتاييدا بوو  ،هرةروةها
بةةمالَةى بةدرخانيةكاني باكوورى كوردستانيش هةرضةندة لة رِووى خةباتى سياسرى و ضرةكدارييةوة  ،بةتايبرةتى لرة كراتى
رِاثةرِيةةكةى مري بةدرخان ثاشاى بؤتان  xii)1869 -1802بةدواوة  ،بةتةواويى خؤيران برة كروردو كؤمرةلَطاى كروردةواريى
ناسان و خؤيان بةخاوةنى كيَ،ةو دؤزيَا دةزانى  ،كة لةوةبةدواوة طةىل كورد خةباتيَكى بةردةوا و شةهادةتيَكى برةردةوامى برؤ
دةكردة قووربانى  ،لةطةلَ ئةوةشدا بةدرخانيةكان وةك ثيَ،ر يش ئامراذةى برؤكرا  :لرة كؤتاييرةكانى سرةدةى نؤزدةيةمرةوة ،
شانبةشانى خةباتى ضةكداريى كةوتةة ئةوةى لة دةروازةيرةكى ترازةو نرو َى تررةوة بكةونرةوة خرةباَ و ئرةجمارةيان خرةباتى
قةلَة و سةرضاوةكانى ذيارى و مةدةنيةَ بكةنة ميةبةريَكى زيةدووى ئةوتؤ  ،بؤ داواكارييةكانى كوردو نةترةوةى كرورد ،لرةنيَو
والََ و ني،تمانيَكدا  ،كةثيَى دةوتريَي كوردسرتان و ني،رتمانى طرةىل كرورد  ،هرةر بؤيرة كةسرايةتيةكى وةك ميقرداد مةدحرةَ
بةدرخان ثاشاى خاوةنى رِؤذنامةى كوردستان لةميانى ئةو :

بةيانةامةيةى )) خؤيدا  ،كرة وةك ثاشركؤيةك  ،لةطرةلَ ذمرارة

 )1ى رِؤذنامةى كوردستان )دا  ،بةزمانى فةرةنسى بؤ كؤمةالَنى خةلَا و طةالنى دونياى بالَوكردؤترةوة  ،بةترةواويى ثرةردة
لة رِووى تةواوى هةموو ئةو نةهامةتيانةدا هةلَدةما َليَي  ،كرة بةدريَرذايى ميَرذوو كروردو نةتةوةيرةكى وةك كرورد برة دةسرتيةوة
ناالَندوويةتى  ،هةروةها هانى كوردان و طةىل كورد دةداَ برؤ ئرةوةى لرةرِيَطاى زانيرارى و ثيَ،ركةوتةةوة داوا رِةواكرانى خؤيران
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خبةنة ثيَش ضاوى طةالن و باسى هةموو ئةو زولَم و سياسرةتةى سرولَتان عةبدو ةميردى عومسرانى دةكراَ  ،كرة ضرؤن ذيرانى
لةبةةمالَةى ئةوان و هةموو ئةو رِيَبةرانةى ترى كورد تالَ و قةدةغةكردبوو  ،كة دةيانةويسي ذيوارو بةختةوةريرةكى زيراتر برؤ
والََ و ميللةتةكةيان فةراهة و دةستةبةر بكرةن  ،وةك لرةدةقى بةيانةامةكةيردا هراتووةو برة ترةعبريو هةسرتيَكى كوردانرةى
سةرنج رِاكيَ،ةوة نووسيويةتى :
زؤر بةختيار بةوةى  ،كة ذمارةى يةكةمى رِؤذنامةى كوردستانتان بؤ دةنيَر ئةوةى هةرئيَستا لرة قراهرية دازةزرانردووة .
نةتةوةى من  ،كة نةتةوةى كوردة  ،ذمارةى شةش مليون كةسة لة ئاسياى بضووكدا  ،زمانيان طةليَا كؤنة  ،ئةمة يةكةمني جرارة
 ،كة بة زمانة ئة رِؤذنامةية بالَوكردؤتةوة  ،بؤ مةبةسرتى تيَطةيانردنى زانيرارى و طيرانى خؤشةويسرتى لرة نراو رِؤلَرةكانى
نةتةوةكةمداو هاندانى كوردةكان بؤ ئةوةى رِيَطةى ثيَ،كةوتن و شارستانيةتى نوىَ بطرن  ،لة هةمةنكاتي،دا ئةدةبى نةتةوةيى
خؤيانيان ثىَ ني،ان بدةين  .باوكم مريبةدرخان  ،لة جةنطى سةربةخؤيى كوردستاندا بةشداربوو دذى حكومةتى عةبدو ةميرد
 ،ئةوكةسةى  ،كة ذيانى لة بةةمالَةى ئيَمة قةدةغةكرد لة ني،تمانى خؤماندا  ،لةبةر ئةمة رِوو كردة قاهرية  ،لرة بةرئرةوةى
دةمةوىَ نيزا و ئاسايش بالَ بةسةر كوردستاندا بكيَ،ىَ  ،برِيارمدا لةرِيَطةى ئة رِؤذنامةيةوة  ،هةموو تواناى خرؤ لرةدةرةوة
دوورة والَتدا ) تةرخان بكة  ،بؤ هةموو كاريَا  ،كرة قرازانج و برةختيارى و ثرةروةردةكردنى برريى تيَردا بيَري برؤ هاوالَتيرانى
كورد . ))...ميقداد  -مةدحةَ.xiii
بةجؤريَا هةر لة ضوارضيَوةى ئةو بةيانةامةيةو ئةو هةموو هةسي و دلَسؤزيةيدا  ،كة ميقداد مةدحةَ بةدرخان ثاشاى بؤتان
بةرانبةر بةطةل و والََ و نةتةوةكةى خؤى دةرى دةب ِريَري  ،ئرةوةمان ال رِوون دةبيَترةوة  ،كرة بةضرى شريَوازيَا ميقرداد مةدحرةَ
بةدرخان ويستوويةتى مةسةلةى رِاطةياندن و كارو ثي،ةى رِؤذنامةنووسى بكاتة سةنطةريَا و بيكاتة كةنالَيَكى زيةدووى ئةوتؤ
 ،كة ليَيةوة داكؤكى لةمافى طةل و نةتةوةكةى خؤى بكاَ  ،هاوكاَ لة ويَ،ةوة هةولَى ئةوةبداَ  ،كة ضؤن هةموو رِوونراكبريان
و ني،تمان ثةروةرانى كورد لةدةورى كورةى خةباَ و شؤرِشيَكى تازةو لةبةرةيةكى ترازةو يرةكطرتوودا كؤيران بكاترةوة  ،ويَررِاى
ئةوةش كاريَكى وابكاَ و هةلَويَستيَكى وابةويَةيَي  ،كة ضؤن بؤ هةموو نةيارو دوذمةانى خؤى و طرةىل كروردى بسرةلَميَةيَي كرة :
نةتةوةكةى ئةو )...وةك هةر طةل و نةتةوةيةكى ترى دونيا مافى ذيان و بةختيارى نيزا و ئاساي،ى )...هةية  .بؤ اليةنيَكى
لة بابةتةش هةر لةخؤرِا نرةبووة  ،هرةر لرةذمارة يةكرةمى رِؤذنامرةى كوردسرتان )ةوة  ،بكةويَترة حيروارو طلتوطرؤوة لةطرة َل
خويَةةران و رِووناكبريان و كؤمةالَنى خةلَكى ئةوكاتةى كوردستاندا  ،بةجؤريَا دةيةويَي سةرنج و تيَبيةى خؤيانى سرةبارةَ برة
رِؤذنامةكة بؤ بةيَررن  ،داواشريان ليَردةكاَ ثالَث،رتى هةمي،رةيى ئرةوبن  .لرة بة ِريَداضروون و كاروانةيردا  ،برةجؤريَا ئرةوى
رِووناكبريو ني،تمان ثةروةر دةيةويَي  ،ببيَتة رِيَبةرو بكةويَتة خزمةتيانةوة  ،هةروةها باس لةوةش دةكاَ  ،كة ضؤن كارةكرةى
ئةو بىَ كؤسث و بىَ طرىَ و طؤلَ نابيَي  ،وةك ئةوةى لة بارةيةوة دةنووسيَي  :ئة رِؤذنامةية يةكرة رِؤذنامةيرة  ،بؤيرة كرة و
كورِى تيادةبيَي  ،هيوادار تيَبيةى لةسةر ئةوكة و كورِيانةمان بؤ بةيَرن  ،هةمووكاريَكى نويَش لة سةرةتاوة كرةموكورِى هةيرةو
دواتر بةرةو باش هةنطاو دةنيَي  ،ئيدى من بؤ ئةو مةبةستة كاردةكة  . )...هةروةك ئةوةى رِؤذنامةكة لةسةرةتاى دةرضوون و
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بالَوبوونةوةيةوة  ،وةرضةرخان و طؤرِانكاريةكى طةورةو بىَ ويَةةى لة ميَذووى نووسني و ئةدةبياَ و كارى رِؤذنامةنووسى كوردييدا
هيَةاوةتةكايةوة  ،شانبةشانى ئةوةش بريو ليَكدانةوةو بةدواداضروونيَكى ترازةى لرةبوارى شارسرتانيةَ و برريورِاى مةدةنيةتردا
هيَةاوةتةكايةوة  ،كة دةكريَي ليَرةداو لة دووترويَى ئرة كورترة تويَذيةرةوةدا ،براس لرةو هةلَويَسرتانة بكرةين  ،كرة رِؤذنامرةى
كوردستان و بةتايبةتى لة خووىل يةكة

 )1902 -1898يدا  ،ليَيان بىَ ئاطرا نرةبووةو تةنانرةَ لةهرةموو ذمرارةو وترارو

نووسيةيَكى خؤيدا تةرحيَكى تازةو ضارةسةريَكى طو اوى خؤى هةبووة لةوبارةيةوة  ،هةر لة باسكردنى هةوالَرة جيهانيرةكانى
ئةودةمانة ،رِةختةطرتن لة دةولَةَ و سياسةتى دةولَةَ بةرانبةر بة كؤمةالَنى خةلَا  ،هاندانى خةلَكانى هوشريارو دةزطاكرانى
دةولَةَ بؤ كردنةوةى ناوةندى زانستى و سةرضاوةكانى خويَةردةواريى  ،رِةتدانرةوةى هرةموو ئرةو سياسرةتةى والَتران بةرانبرةر
بةوةى نةتةوةيةكى وةك كورد دةستى لة مةسةلةى ئةرمةن و كوشتارى ئةرمةن و هةالَيسانى هةموو ئةو نةهامةتيانةدا بووبيَي ،
كة بةرانب ةر بة نةتةوةيةكى وةك ئةرمةن كراوة  ،لرة سراالَن و رِؤذطرارى فةرمانرِةوايرةتى دةولَرةتى عومسرانى و دواترردا  ،برة
جؤريَا دةكريَي لةو بارةيةوة دةيان منوونةو بةلَطةنامةى زيةدووى ناو ذمارةو الثةرِةكانى رِؤذنامةى كوردسرتان ) دةستةي،ران
بكةين و بة وردى باسيان لةسةر بكريَي  ،سةرةرِاى بالَوكردنةوةى بةشيَكى تارِادةيةك بةر ضاوى شيعر و ئةدةبياتى كوردى لةوانة
شيعرو نووسيةى هةردوو شاعريى طةورةو ناسراوى كوردى وةك ئةمحةدى خانى  )1707 -1650بةتايبةتى مة و زين )كةى
 ،كة هةر لة ذمارة )2يةوة رِؤذنامةى كوردستان ) بةز رية دةسرتى برة بالَوكردنرةوةى كرردووة  ،لةطرةلَ شريعرة بايةخردارو
نةتةوةييةكانى حاجى قادرى كؤيى  )1897 -1824و مةالسالَحى جةزيرى  ،مري جطةرخوون  ،عومةر فةوزى  ،سةيد تاهريى
بؤتىَ  ...و هاوكاَ لة اليةكى تري،ةوةو ناو بةناو هةلَبذاردةيةكى لة ميَرذووى شرةرةفةامة ) ى مرري شرةرةفخانى بةدليسرى
)1604 -1543

xiv

و ميَذووى نراوداران و حوكمردارانى جرةزيرةى بؤترانى زيَردى يةكرةمني نووسرةرانى رِؤذنامةكرةى لرة ضرةند

ذمارةيةكيدا بالَوكردؤتةوة .xv
لة هةمانكاتي،دا جطة لةهةموو ئةوانة رِؤذنامةى كوردستان ) هةر لة ذمارةى يةكةمييةوة  ،كة باسى ئةو واقيعة دةكراَ ،
كرة والَتررى كوردسررتان و ناوضرة كوردن،رريةةكان لررة رِووى دواكرةوتن و نةخويَةرردةواريى و دةردووى جررؤر برةجؤرةوة لررة ئةوثررةرِى
نةهامةتى داية  .بةرانبةر بةوةو بؤ رِووبةرِووبوونةوةى ئةو هةلومةرجة ،الى خؤيةوة وا هانى كوردةكان دةداَ  ،كرة ث،ري برة
خؤيان ببةسنت و شانبةشانى طةالن و نةتةوة ثيَ،كةوتووةكانى تر هةولَى خويَةدن و كرارى زانيرارى و زانسري بردةن  ،سروود لرة
ئةزموونى طةالن و سةرضاوةكانى زانيارى طةالن وةربطرن  .لة رِووةشةوة وةك لة ذمارةى يةكةميدا  ،زؤر رِاشكاوانة دةنووسريَي :
لة رِؤذنامةيةدا سوودةكانى زانسي و زانيارى باس دةكة لة غ جيَطايةك مررؤظ فيَردةبيَري لرة غ جيَطايرةك خويَةدنطرةى براش
هةية ثي،انى كوردى دةدة  ،لة غ جيَطايةك شةرِ بيَي هةلَويَستى والَتانى طةورة ضى و ضؤن شةرِدةكةن  ،ضؤن بازرطانى دةكريَري
هةموويان باس دةكة  . ) ...سةبارةَ بةمةش لة زؤربةى ذمارةكانى رِؤذنامةى كوردستان )دا  ،ميقداد مةدحةَ بةدرخان ثاشا
دةيان ئايةتى لة قورئانى ثريؤز و فةرموودةى ثيَغةمبةر د ) .و وتة جؤر بةجؤرى هيَةاوةتةوة  ،وةك ئةوةى نووسيويةتى :
حةزرةتى ثيَغةمبةر د  ) .لةسةر بيَي فةرموويةتى  ( :اطلب العلم من املهد اىل اللحد ) واتة داواى عيلم و زانني بكةن هةر لرة
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النكةوة تا دةضةة ناوطلَ ) ، xviضونكة رِؤذنامةكة هةر لة سةرةتاوةو لة قؤناغى دةرضوونيدا ئاما يَكى رِؤشرةطةريى هرةبوو برؤ
بالَوكردنررةوةى خويَةرردةوارى و ثةرةثيَرردانى رِؤشررةبرييى كرروردى  .xviiبةسررةريةكةوة هررةموو ئةمانررةش وةك هانرردةريَا و بررؤ
وشيار كردنةوةى كؤمةالَنى خةلَا خستوونيةتى دووترويَى ئرةو سرةر وترارو بابةتانرةوة  ،كرة لرة رِؤذنامرةى كوردسرتاندا برالَوى
كردوونةتةوة  ،رِاشكاوانةش رِووى دةمى دةكاتة داني،توانى كوردستان و بؤ يران دونووسريَي  :دراوسريَكانتان عةجرة ) يرش
جاران وةكو كوردةواريى بوون  ،دواتر زانيان  ،كة بىَ عيلم و سةنعةَ طةشة ناكةن  ،بؤيرة ئيَسرتا عةجةميرةكان ) خويَةردطاو
قوتاخبانةيةكى زؤريان هةية  ،مةراالَنى خؤيران دةنيَررن برؤ دوورة والََ و فيَررى خويَةردنيان دةكرةن )  .سرةرةرِاى ئرةو هرةموو
داواكارى و بانطةوازانةى كة ضةندين جار بة طويَى مريوئاغايانى ) كوردى دا دةهيَةيَي و دةيةويَي لة خةوى غةفلَةَ بة ئاطايان
بهيَةيَتةوة  :ئةى مريو ئاغايانى كورد  ،باش تةماشاى دةوروبةرى خؤتان بكةن و ببيةن  . )..يان لة شويَةيَكى تردا دةنووسريَي
:

ئةى مري و ئاغايان من لة ئيَوة دةثرسرم كيَتران هرةتا ئيَسرتا خزميَكرى خؤتران ناردؤترة جيَطايرةك برؤ ئرةوةى خبويَةيَري

ا مدهلل ) لةبةغداو شا و ئةستةمبوولَ خويَةدنطاو قوتاخبانةى حكومى هةن و بىَ خةرجني هةركةسيَا مةدالَى خرؤى تةسرليم
بة حكومةَ بكاَ بة خؤرِايى فيَرى خويَةدن دةبيَي ))  .ئرةو قسانةشرى كرة زيراتر ميقرداد مةدحرةَ برةدرخان جرةختى لةسرةر
كردوونةتةوة  ،بة زؤرى رِوو بةرِووى ئةوكوردانةى كردوونةتةوة  ،كة لة هةريَمى باكوورى كوردستانى ئةو كاتةدا بوون  ،برة برؤ
ضوونى ئةو كوردانى ناوضةو ثارضةكانى دى تارِادةيةك حالَ و ذيواريان باش بووة  .بة رِادةيرةك رِؤذنامرةى كوردسرتان هرةر لرة
سةرةتاوة لة سورياوة ناوى دةركرد  ،بة تايبةتى شارى دميةشق كة بووة خالَى دةسرتكردن برة برة شريةةوةى رِؤذنامةكرة بةسرةر
هةموو ناوضةكانى كوردستاندا  ،بةجؤريَا يةكيَا لةو كوردة ني،تة جيَبووانةى شارى دميةشق لة نامةيةكيدا و كرة لرة ذمرارة
)3ى رِؤذنامةكةدا بالَويان كردؤتةوة دةنووسيَي  :ضةند ذمارةيةكم لة رِؤذنامةكة كرِى و  ،كوردةكامن لة دةورى خرؤ كرؤكردةوة
تا ثيَكةوة بيخويَةيةةوة  ،هةرئةوةندةى زانيان ناوى كوردستانة مريةكةيان دةرى دةكاَ  ،لة شرادى و خؤشرياندا دنيرا برة خرؤى
نةدةطردن  ،بؤ رِيَزليَةان هةلَيان برِية بران سرةريان كاتيَرا لرة ناوةرؤكةكرةى ترىَ طةي،رنت و وشرةكانى رِاى ضرةلَةكاندن  ،لرة
نيَوخؤياندا بةلَيَةيان دا هاوكارى و يارمةتى يةكدى بدةن و مةاالَنيان فيَرى ثي،ةى تةكةيكى بكةن .xviii
كاتيَا باس لةو سةروبةندةى والَتى ميسريش دةكاَ  ،كة رِؤذنامةكرةى خرؤى تيرا بالَوكردؤترةوة نووسريويةتى  :لرة ميسرر
جاميعةى ئةزه ةر هةية لة رِاستيدا ذمارةيةك كوردى سؤرانى لة كةركوك و سليَمانييةوة هراتوون لرةوىَ دةخرويَةن بةرِاسرتى هريت
جاريَرا و لررة هرريت شررويَةيَا خررةلَكى بؤترران و شريَروان و غررةزوان و هررةكاريم نررةبيةيوة لررة هرريت خويَةدنطايررةك و خررةلَكى ئررةو
عةشايارانة هةموويان كاسربكار و هرةذار و برىَ دةر امرةتن و هريت سرةنعةتيَا نرازانن )  .بؤيرة لرة بةشريَكى تررى وتارةكةيردا
دةكةويَتة رِةخةة طرتن لة ثياوانى ئراييةى و خويَةردةواران برؤ ئرةوةى لرةالى خؤيانةترةوة باسرى خويَةردن و طرنطرى و بايرةخى
خويَةدةواريى بكةن وةك ئةوةى لة ضةند شويَةيَكدا نووسيويةتى :ئةى زانايانى كورد بؤضى ئيَوة لة مزطةوتةكان باسى خراثرى
نةزانني و سوودى عيلم ناكةن  .)...لةهةمانكاتدا ئةوةش دووثاَ دةكاتةوة  ،كة ئةركى سةرشانى ئةو ئةوةية داوا لة زانايرانى
كورد بكاَ و ثيَيان بلَيَي  :ئة رِؤذنامةية بؤ ئةوةية مري و ئاغاو كرما ةكان خبرويَةن  . )...دواترر هرةر خرؤى لرة ذمرارة
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ى و ئؤبررالَى دواكررةوتةى كرروردو
) 2ى رِؤذنامررةى كوردسررتاندا ميقررداد بررةدرخان ثررةردة لررة رِووى ئررة بارودؤخررة هةلَرردةما َل َ
بالَونةبوونةوةى زانيارى و خويَةدن لة كوردستان بة كاريَكى كة تةرخةمانةى هةموو مريو ئاغاو دةولَةمةندانى كرورد دةزانيَري و
برييان دةخاتةوة كة ئةوان كاروبارى والَتيان برة دةسرتةوةيةو هرةر ئرةوانيش دةتروانن هرةو َل و كؤش،ريَكى وا بردةن كرة طرةل و
كؤمةالَنى خةلَا لة جرةورى نةخويَةردةوارى رِزطرار بكرةن و ببةرة ِريَةي،ران دةريران برةرةو دوارِؤذيَكرى لرة برارترو شايسرتةتر ،
لةوبارةيةشةوة باس لة شاعريو برييارى طةورةى كورد ئةمحةدى خانى دةكاَ  ،كة ضرؤن هرةولَى داوة و خزمرةتى برة كؤمرةلَطاى
كوردةواريى كردووة  ،هاوكاَ لة رِيَطاى فيكرو شيعرةكانيةوة رِةوتى هوشرياركردنةوةى ميللةتةكرةى طرتؤترة برةر  .وةك ئرةوةى
ثيَمان دةلَيَي :

ئةى زاناو مريو ئاغايانى كورد ئةطةر ئةوخةلَكةى كرة لرة ذيَرر دةسرةالَتى ئيَروةدان و فيَررى خويَةدنرةوة برن و

نةياخنةنة بةرخويَةدن و فيَرى زانني و سةنعةَ نةبن ئةوا لة دونياو قيامةتدا ئؤبالَيان لة ئةستؤى ئيَوةداية ))  .بةالَ كاتيَا
رِوولررة خررةلَكى زةنطررني و دةولَةمةنرردانى كررورد دةكرراَ  ،رِاى خررؤى ضررةندين جررار دووثرراَ دةكاتررةوةو ثيَيرران دةلَيَرري :

ئررةى

دةولَةمةندى كورد  ،باوكتان بةضةند طةزيَا كلةى سثى يةوة ضووة بةر رِةمحةتى خواو ئيَوةش بةهةمان شيَوة دةضن  ،ئرةو زيَررِو
زيوة لة ناو عةلبةكانتان بيَةةة دةرىَ و لة رِيَى خودا قوتاخبانةو خويَةدنطا دروسي بكةن ))  .جطة لة هةموو ئةوانةش لة ذمارة
 ) 6شةشى رِؤذنامةى كوردستان و كاتيَا ديَتة سةر بايةخى بارى رِووناكبرييى و مةسةلةى خويَةدن ئةوة رِوون دكاترةوة كرة :
عةقلَة مرؤظ لة ئاذةلَ جوىَ دةكاتةوة  ،هيت شتيَا لة عةقلَ باش نيةو عةقلَ بة بىَ خويَةدةواريى رِةن و بؤى ناميَةيَي  ،مررؤظ
بةهؤى عةقلَةوة جيهانى ئاذةلَ دةخاتة ذيَر دةستى خؤى  ،هةر بة ضاكةى عةقلَ و زانستةوةية ثاثؤرِةكان لة زةريادا ئاو دةبررِن
و شررةمةندةفةرةكان ئررةو مرراوة دوورو دريَررذة دةرِؤن  ،ناسرريةى سروشررتى شررتةكان دياردةيةكررة لررة دياردةكررانى بررة دةسررتهيَةانى
خويَةدةوارى ) .xix
دوا بةدواى ئةوةش تةنها بةوانةوة ناوةستيَي و هةمان هةلَويَسي و هةمان ئةركى نةتةوايةتى و ني،رتمانى رِووبرةرِووى خرؤى و
بةةمالَةكةى خؤى دةكاتةوةو هرةموو ئرةدرةس و ناوني،رانيَكى خرؤى و براكرانى برؤ كؤمرةالَنى خرةلَا ئاشركرا دةكراَ و برة َليَةى
ئةوةيان دةداتىَ  ،بة هةموو جؤريَا لة ئةركة ذيارى و شارستانيةدا كؤمةك و دةسي طرؤييران بكراَ و وايران برؤ دةطيَرِيَترةوة ،
كةئةوان وةك بةةمالَةى بةدرخانيةكان و وةك مريانى بؤتان  ،خؤيان بة طةورةى كوردان دةزانن و خؤيان بؤ خرةباتى كوردايرةتى
تةرخانكردووة  ،ئةوانةشيان كة تا ئةو سةروبةندة لةذياندابوون :
مةئموورن ) لة كاروبارى والَتداو لة بارةيةشةوة دةنووسيَي :

حةظدة برا )) بوون  ،هةمووشيان خاوةنى ثلةو ثايرةو

دةبيَي ئيَمة وةك مةاالَنى خؤمان تةماشاى مةاالَنى كورد بكةين

 ،كىَ لة خةلَكى كوردستان بيةويَي  ،مةالَةكانى بةيَريَتة ئةستةمبوولَ ) بؤ خويَةدن  ،بابضيَي بؤ الى براكانى من ) .xxهةروةها
سةبارةَ بةوانةشى  ،كة دةيانةويَي بضةة والَتى ميسر داوايان ىلَ دةكاَ با:
بةووسن :

مصر

ثيَ ،نامة بؤ بةيَرن )) و لةسةر نامرةكانيان

ل املرحو بدرخان باشا مقداد مدحد ب ))  .هاوكاَ بؤ وةالَمةكةشى داواى ىلَ كرردوون  ،هرةر كةسرةو برة

تةواوى ناوني،انى خؤى لةطةلَ داواكاريةكةيدا بةوسيَي  ،بؤ ئةوةى بة تةواوى :

بزامن وةالَمةكةى بؤ كروىَ بةيَرر )) .جطرة

لةوانةش هاتووة لة ذمارة ) 4ى رِؤذنامةكةيدا  ،سكاالَنامةيةك  ،بؤ سرولَتان عةبدو ةميردى دووةمرى عومسرانى -1876
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 xxi)1909 / 4 /28دةنووسيَي و باس ى هةموو ئةو جةورو ضةوسرانةوةية دةكراَ  ،كرة دذى كرورد كرراون لرةوالَتى خؤيانردا لرة
كاتيَكدا كوردةكان ) يةكيَا بوون لةو طةل و نةتةوةانةى  ،كة بةشيَكى طةورةى داني،توانى دةولَةتى عومسانى ثيَكردةهيَةن ،
لةهررةموو ئررةرك و بةرثرسررياريَتيةكى ني،ررتمانيدا بةشرردارن  ،كةضررى لررةرِووى بايةخرردان و كردنررةوةى ناوةنرردةكانى زانسرري و
خويَةدةوارييةوة وةك ثيَويسي اليان ىلَ نةكراوةتةوة  ،وةك لة بةشيَكى قسةو داواكارييةكانيدا بؤ سولَتانى عومسانى دةنووسيَي
 :بة َال تةجالوسى ثريؤزى هةمايونيةَ خويَةردن و فيَركرردن و برةرةوثيَش بردنيران هةرضرى ضرؤنيَا بيَري طرويَى نرةدراوةتىَ
ى تررس دةيرةويَي ئرةو ئةركرة ني،رتمانى و شارسرتانيةتةى كؤمرةلَى كروردةواريى
 . xxii)...جطة لةوةش زؤر رِاشكاوانة تررو برةب َ
لةئةستؤى خؤى بطريَي  ،سةرةرِاى بالَوكردنةوةى زانسري و خويَةردةواريى كرار برؤ ئرةوةدةكاَ  ،كرة زمرانى نةتةوايرةتى كروردى
ببوذيَةيَتةوة  ،هةروةك خؤشى لةرِيَطاى رِؤذنامةكةيةوة بؤ سولَتانى عومسانى دةنووسيَي  :ئةو رِيَةماييانةى كة بةزمانى كوردى
رِؤذنامةكة لة خؤى طرتووةو لة رِووى نةتةوايةتييةوة لة ناو كوردةكان كاريطةرييةكى بةرزى هةية ئةطرةر دةسرالَ لةمةوبرةرةوة
رِؤذنامةيةكى وةك ئة رِؤذنامةية هةبواية دةسي تيَوةردانى بيَطانة رِيَطاى ثرىَ نرةدةدراو هرةروةها ئيغت،اشراَ لرة كوردسرتاندا
رِووى نةئةدا  ،ثيَ،كةوتن و شارستانيَتى زؤر لة زووةوة دةستةبةر دةكررا )  .لرة كؤترايى ئرةو دواكاريةشريدا  ،كرة برؤ سرولَتانى
بةرزكردؤتةوة  ،جةخي لةسةر ئةوةدةكاتةوة  ،كة هةولَ بدريَي رِيلؤرمى واتة اصالحاَ )ى زياتر لة كوردسرتاندا بكريَري و رِىَ
لةو هةموو خراثةكاريانةش بطريدريَي  ،كة لةاليةن هةنرديَا كاربةدةسرتى دةولَةترةوة لةناوضرة كوردن،ريةةكانى كوردسرتاندا
ى دةكريَن و دةيانةويَي كار بؤ ئرةوة بكرةن كرة رِؤذنامةكرةى ئرةو واترة كوردسرتان ) لةناوضرة كرورد ن،ريةةكاندا برالَو
جيَبة ج َ
نةبيَتةوةو بةردةوا هةولَى قةدةغةكردن و هةرِةشة لةوانةش دةكةن كة ئة رِؤذنامةية دةخويَةةةوة  ،تةنانةَ لةدوا ذمارةشيدا
كة ذمارة  ) 5ثيَةجةمى بووة لةقاهريةو تائةوكاترة ميقرداد مةدحرةَ برةدرخان سرةرطةرمى دةركردنرى برووة  ،برؤ جراريَكى دى
نوو سراويَكى خستؤتة بةردة

حةزرةتى خاوةن شركؤ و طرةورة سرولَتان عةبدو ةميردى دووة ) و ئرةوةى دةخاترةوة برري  ،كرة

كاربةدةستان دةستيان لةدذايةتى كردنى هةلَ نةطرتووة و بؤ ئةمةشيان بؤى خؤى دةنووسيَي  :بة ثيَضةوانةى ضاوةرِوانيم ئةو
قةدةغةية هةلَ نةطريا ) كة سةبارةَ بة رِؤذنامةكةى ئةو هرةبووة  ،هةرضرةندة ئرةوةش بةسرولَتان ئرة َليَي  :ثاشرا ضراكى و
دروستى ئة رِؤذنامةية لة اليةن هةموو ئةربابى مةعاريف و شارستانيةتةوة سةمليَةراوة ) و هةروةها لة طةلَي،ريدا داواكاريرةك
لة ضوارضيَوةى ضةند خالَيَكدا بؤ دةسةالَتى باالَى عومسانى و سولَتان بةرز دةكاوةتةوةو  ،لرة دوا وتةشريدا  ،هيَةردة لرة خرةمى
رِؤذنامةكةى و خزمةتكردنى طةلةكةيدا دةبيَي  ،زؤر بة رِوونى ئةوة بؤ سولَتان بةرز بكاتةوةو سويَةدى بؤ خبواَ  ،كة مةبةستى
سةرةكى ئةو لة دةركردن و بالَوكردنةوةى ئة رِؤذنامةيةدا خزمةتكردنة بة طةلةكةى و بةجيَهيَةانى ئةركى سةرشرانيةتى  ،هرةر
ى هيَةرانى ئرةو
بؤية سويَةد ئةخواو بة دةسةالَتى باالَى عومسانى ئة َليَي  :ثاشا سويَةد ئرةخؤ  ،كرة ترةنيا لرة ثيَةراو برةج َ
ئةركةى  ،كة لةسةر شامنة بةرانبةر بةكورد ئة رِؤذنامةية دةركردووةو هيت مةبةستيَكى تر نية ) .
جطة لةوةش رِؤذنامةى كوردستان ) لة ضةندين وتارو بريخةرةوةى تري،دا وةك ميةبةريَكى سياسى  -شارستانى ) كرارى برؤ
خةباتى كوردايةتى و ث،تطرييةكى بةردةوامى لة كيَ،رةى طةلةكرةى خرؤى كرردووة  ،يرةكيَا لرة هرةرة دةردة كؤمةالَيةتيرةكانى
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ئةودةمانةى كوردي،ى وا ليَا داوةتةوة  ،كة سةرضاوةو فاكتةرة سةرةكيةكةى نةزانني و نةبوونى هةستى نةتةوايةتى بووبيَي لة
ناو كؤمةلَطاى كوردةوارييدا ،وةكرو واران  :لرة ضرةندين شرويَن و ضرةندين وتراردا هرةمان زا و هرةمان بررين دةكوليَةيَترةوة و
بةخةميَكى طةورةوطرانى خؤى دةزانيَي  .بؤ منوونة لة ناوني،انيَكدا هاتووة :لة بريةرة كؤمةالَيةتيرةكامنان برىَ مةعاريليرة
)

xxiii

 ،و َيرِاى ئةوباية نةدان و توندو تيذيةى لةاليرةن فةرمانرِةوايانرةوة بةرانبرةر برة كرورد ثيرادةكراوة و لةطرة َل ئةوةشردا

نةتةوةى كورديان  :بةورضة تورك ) ناوبردووة  ،ئةمةو سرةرةرِاى ئرةو بريخرةرةوةو باسركردنى ئرةودةردة كؤمةالَيةتييرة جرؤر
بةجؤرانةى  ،كة ميقداد بةدرخان ثاشا زياتر هؤكارو رِةهةندة طةوهةريةكانى بؤ بىَ مةعريلةيى كوردان و ئةو زولَرم و جرةورةى
فةرمانرِةويان دةطةرِيَةيَتةوة كة والَتى كوردو طةىل كورديان خراوةتة ذيَردةسةالَتةوةو بةو شريَوةية كاروباريران برةرِيَوةبردوون ،
كررة لةطررةلَ سياسررةَ و بؤضرروونى خؤيانرردا دةطو يَرري  .مريبررةدرخان دووبررارة ئررةوةش دةهيَةيَتررةوة يرراد  ،كررة خويَةرردةوارى و
طة َاللَةبوونى هةستى نةتةوايةتى بةرةو ئرةوئاقارةمان دةبراَ  ،كرة داكرؤكى لرة ني،رتمانى خؤمران و والَترى خؤمران بكرةين و
ى بروونى برؤ دةسرتةبةر بكرةين  ،لرة بارةيةشرةوة هةنرديَكجار ث،ري برةو
سةرضاوةكانى ئراوةدانى و ثيَكرةوة ذيران و ني،ر تةج َ
فةرموودةو كلتوورةى ئيسالمى دةبةستيَي كة باس لة :خؤشةويستى ني،تمان ) دةكاَ و جةختى تةواوى لةسةر دةكاتةوة  ،وةك
لة ذمارة ) 2ى رِؤذنامةكةيدا ئةوةمان بؤ رِوون دةكاتةوة كة  :خؤشةويستى ني،تمان ئةوةية  ،كة مررؤظ نرةهيَلَيَي يران رِيَطرة
نةداَ دوذمةان بيَةة ناو ني،تمان  ،خؤشةويستى ني،تمان ئةوةية كة مرؤظ ئاوةدانى بكاترةوة  ،خويَةردطاو قوتاخبانرةو خيَررو
خيَراتى تيا دروسي بكاَ  ،خؤشةويستى ني،تمان ئةوةية  ،كة مرؤظ مةاالَنى ئةو ني،تمانة خباتةبرةر خويَةردن و خويَةدنرةوةو
ثي،ةو زانستيان فيَربكاَ ).xxiv
لة ذمارة  )6ى رِؤذنامةى كوردستان ) بةدواوة تادةطاتة ذمارة )19ى  ،كة لة شارى جةيَ )ى والَتى سويسراو لةاليةن
عةبدولرِةمحان بةدرخانى  xxv)1936 -188برايةوةو بة هاوكارى هةريةك لة كوردة دامةزريَةةرةكانى رِيَكخرراوى يرةكيَتى و
سرررةركةوتن اال ررراد و ال قرررى )ى  ،وةك عةبررردولَالَ جرررةودةَ  xxvi)1932 -1869و ئيسرررحاق سررروكووتى -1868
)1903

xxvii

ييةوة برالَوى كردؤترةوة  ،ئةمرةش لرة كاتيَكردا برووة ،كرة لةطرة َل ئةوانرداكارى ِريَكخسرتةى ِريَكخرراوى نراوبراوى

كردووة .xxviiiبةالَ ميقداد بةدرخانيش بةهؤى هةموو ئةو ف،ارةى  ،كة لةاليةن فرةرمانرِةوايانى عومسانييرةوة كراوةترة سرةر
بةةمالَةكةيان  ،بةناضارييةوة دووبارة طةرِاوةتةوة ئةستةمبوولَى ذيَردةسةالَتى عومسانى  ،هةرضةندة ليَرة بةدواوة رِؤذنامةكة
بةثةرتةوازةيةكى زياترو بةرِادةيةكى دوورتر لة والَتى كوردسرتان بالَوكراوةترةوة  ،كرة زؤر بةئاسرانى نرةتوانراوة ذمارةكرانى
بطةيةنريَتةوة دةستى خويَةةران و كؤمةالَنى خةلَكى كوردستان  ،هةرضةندة لةسرةر هرةمان رِيَبرازو ثرةيرِةوو بؤضروونى ذيرارى و
رِةخةةطرانةى خؤى بةردةوا بووةو زؤر بةوردييةوة بايةخى برة برارودؤ و ذيروارى رِؤذانرةى كؤمرةالَنى خرةلَكى كوردسرتان داوةو
رِةخةةى خؤى لرةو جرؤرة سياسرةَ و سيسرتةمة طرترووة  ،كرة فرةرمانرِةوايانى دةولَرةتى عومسرانى دذ برة كةسرانى رِوونراكبريو
رِيلؤرخموازانى ئةو والَتة جيَبةجيَيان كردووة  ،وةك دةبيةيي رِووناكبريو كةسايةتيةكى وةك عةبردولرِةمحان برةدرخان ثاشرا ،
وةك هةمان هةلَويَستى ميقداد بةدرخانى برراى و لرة ِريَطراى رِؤذنامةكةيرةوة ضرةندين ثيَ،رةيارو بريخرةرةوة و سركاالَنامةى رِوو
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بةرِووى سولَتانى عومسانى و كاربةدةستانى دةولَةتى عومسانى كردؤتةوةو  ،تيايدا باسى ئةو ئاكارو رِةخةانةى كاربةدةستانى
خؤى بؤ رِوونكردؤتةوة  ،كة دذ بةئةندامانى بةةمالَةكةى ئةو ئة اميان داوةو بةبةردةوامى براو كةس و كارى ئةويان زيةرداني
كردووةو رِيَطةى طةرِانةوةو ضوونةوة كوردستانيان ليَطرتوون  .xxixتةنانةَ لرة بارةيرةوة عةبردولرِةمحان برةدرخان لرة برارةى
خؤى و والََ بةجىَ هيَ،تةى خؤيةوة نووسيويةتى  :مةيَكى بيَدةسةالََ دواى بةدةستهيَةانى بةلَطةنامةى خويَةدنطةكانى سولَتانى
و مولَكى لة يةكيَا لة خويَةدطاكانى ئامادةيى سةر بةوةزارةتى ثةروةردة بةثلرةى باشركاتب دامرةزرا و بؤمراوةى شرةش حرةوَ
سالَيَا كار كردووة  ،ئوميَدى طةورة خزمةتكردنى ني،تمان و ميللةتةكة بوو  ،بةالَ ضار نةبوو  ،ئةوزولَم و زؤردارييةى كرة
تةنانةَ مارو ميَرووشى بريةدار دةكرد  ،بؤ بةرهةلَستى هيواكامن و كاتيَا تواناى مانةوة نةما لةئةستةمبوولَدا كارومةضةكم
كردة فيداى مةبةستى ثريؤز و خؤ هاوي،تة باوةشى ئرازادى .xxxهرةروةها لةبةشريَكى تررى داواكاريةكانيردا عةبردولرِةمحان
بةدرخان ثاشا ئةوةدةخاتةوة يادى سولَتانى عومسانى  ،كة ئةوان و بةةمالَةى ئرةوان لرةهيت رِةفتراريَكى ئرةو سرلَ ناكةنرةوة ،
بةلَكو ئةوان لةنةوةى ئةو بةدرخان ثاشا  )1847 -1843يةن  ،كة بؤ ماوةيرةكى زؤر رِيَبةرايرةتى شؤرِشرى كروردو خرةباتى
كوردايةتى طرتبووة دةستةوة  ،دواتريش ئةوة بؤ سولَتانى عومسانى رِوون دةكاتةوةو داواى ليَدةكاَ  ،با كرار بةدةسرتيَكى وةك
ئةبوهوداى سةيادى قيبتى )1909 -1849

xxxi

واز لة دذايةتى برراو كرةس وكارةكرةى ئرةو بهيَةيَري  ،وةك ئرةوةى هرةر لرةو

بارةيةشةوة زؤر بةرِوونى بؤ سولَتانى عومسانى نووسيويةتى :لة كاتيَدا خؤَ يةكيَكي لةئةنردامانى خانرةوادةى سرةلَتةنةتى
عومسانى ئايا بؤضى تواناى تيَطةي،تةى ئة رِاستيةَ نيرة ئرة جرؤرة ترةطبريو كردارانرة ئةطرةر كاريطرةريى لةسرةر كةسريَكى
ترسةؤكى وةك ابواهلدى ) قيبتى نية  ،كة كردووتانة بةتاجى سةرتان  ،هيت كاتيَا كارناكاتة سةر كرورِى قارةمانيَرا  ،كرة
لةطةلَ سولَتان عةبدوملةجيدى باوكتدا جةنطابيَي .xxxii)...
بةجؤريَا ئة رِةوش و بارودؤخةش لةكاتيَدا بووة  ،كة هةلومةرجى كوردستان و ناوضة كورد ن،يةةكان  ،لة ئةوثةرِى لوتكةى
ئاوةدانى و داكؤكى كردنياندا بووة  ،بؤ خاك و والَتى خؤيان  ،بةدرخان ثاشاى بة ناوبان هةردة بةدواى ئةوةدا طرةرِاوة  ،كرة
خؤشطوزةرانييةكى زياترو ذيواريَكى فةراهةم و ئاسوودةتر  ،بؤ والََ و طةلةكةى دةستةبةر بكاَ  ،ضونكة رِؤذطرارى دةسرةالََ و
فةرمانرِةوايةتى دةولَةتى عومسانى بؤ خؤى رِؤذ بةرِؤذ بةرةو هةلَديَر و طةندةلَى دةسةالََ هةنطاوى ناوة  ،ئةوانةشى كرة براجى
ئة نةهامةتى و طةندةلَيةيان داوةتةوة  ،تةنهاو تةنها كؤمةالَنى خةلَا و ئةو ضيةة هةذارو ليَقةوماوةى نيَو ئةو نةتةوةو طةلة
ذيَردةستانة بوون  ،كة بةدريَذايى ميَذوو كاربةدةستانى دةولَةتى عومسانى كردوويانةتة داشى دامةى سياسةَ و مانةوةى خؤيان
 ،لة دةسةالََ و فةرمانرِةوايةتيدا  ،هةرئةوةش بووة كةسرايةتيةكى وةك عةبردولرِةمحان برةدرخان ثاشرا واليَبكراَ  ،كرة برة
سولَتان عةبدو ةميدى دووةمى عومسانى بلَيَي و بؤى بةووسيَي  :لةوكاتةدا باوكى رِةمحةتيم بةدرخان بةط لرة كوردسرتاندا
بوو  ،طوندةكانى ناوضةكة هةريةكةى  ) 100خيَزانى زياترى تيَدا ني،تةجيَبوو  ،ئيَستا دواى كاولكردنيان  ،ئةطرةر ) 20
خيَزانى تيَدا مابيَي  ،ثةككةوتةيةكى زؤر لةذن و ئةو مةالَة هةتيوو رِووَ و قووَ و بيَكرةس و بيَضرارانةى  ،كرة بةسركى برسرى
لةثةنا ديوارةكاندا هةلَتووتاون  ، ) ...شانبةشانى ئةوانةش بؤى دةنووسيَي و ثيَى دةلَيَي  :هرةولَ و كؤش،رةكانتان  ،ترةنيا
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بؤ ناو كؤشكةكانتان تةرخان نةكريَي )  .بةلَكو تؤزيَا بريتان لة ذيانى كؤمةالَنى خةلَا و ضاويَكيش بةناوضةكانى كوردستاندا
بطيَرِن  ،كة بةداخةوة ئةمرِؤ لةهةموو جؤرة ئاسةواريَكى شارستانى بىَ بةشة  .xxxiiiهةموو ئةو نووسني و بة دواداضوونانةى  ،كة
رِؤذنامةى كوردستان ) غ لرة سرةردةمى ميقرداد مةدحرةَ برةدرخان بةطردا لرةقاهريةو غ ئةوانةشرى  ،كرة دواترر لةسرةردةمى
عةبدولرِةمحان بةدرخان ثاشاى برابضرووكيدا لرة شرارى جةر َي ) هرةر ئةوةنرةبووة  ،كرة ترةنها برة دةسرتى كاربةدةسرتانى
عومسانى طةي،تبيَي و تةنها ئةوانيش ئاطادارى ئةوةبووبيَنت و بزانن كةسيَا هةية لةسرةنطةرى قةلَرة و لرة رِيَطراى نووسرني و
كارى رِاطةياندن و رِؤذنامةنووسييةوة بؤ كورد و مافى رِةواى طةىل كورد تيَدةكؤشيَي  ،بةلَكو برةثيَى هرةموو ئرةو ذمارانرةى  ،كرة
لةئةوثةرِى دو نيراوةو برة ئةوثرةرِى كوللةمةرطييرةوة  ،توانيوويرةتى بيانطةيةنيَترةوة كوردسرتان  ،لةطرة َل ئةوةشردا لةاليرةن
خويَةةرو كؤمةالَنى خةلَكةوة  ،تارِادةيةك بةباشرى خويَةدراوةترةوةو لرةو كرةين و بةيةانرةى برة ئاطرا بروون  ،كرة رِؤذنامرةى
كوردسرتان ) لةوكاتررةدا بررووة برة ديةاميكيررةَ و هؤكررارى سرورِانةوةى  ،وةك ئررةوةى لررة ذمرارة  ) 17هةظرردةى كوردسررتاندا ،
عةبدولرِةمحان بةدرخان ثاشا  ،بةثيَى دةقى نامةى كورديَا )  ،كة لة والَتى كوردستانةوة برؤى رِةوانرةكردووة  ،ئرةويش لرة
ذمارةى ناوبراوى كوردستاندا بالَوى كردؤترةوة  ،خراوةن و نووسرةرى نامةكرة واهةسري و ثريؤزبرايى خرؤى دةطةيةنيَترة خراوةنى
رِؤذنامةى كوردستان ) وةك لةبرِطةيةكيردا نووسريويةتى  :جطرة لةيرةك ذمرارة سرةرجة ذمارةكرانى رِؤذنامرةى كوردسرتامن
خويَةدؤتةوة ،ئة ثيَ،كةوتةة بةسايةى ئرةو خرؤرِاطرى و تيَكؤشرانة لرةرِادة بةدةرةوةتانةوةيرة  ،كرة ميللرةتيَكتان بةئرةللباى
سةر دان و وردبوونةوة ئاشةاكردووة  ،دةسي خؤشى و ثريؤزباييتان ىلَ دةكة . xxxiv)...
تةوةرى دووة  /رِؤ ذنامةى كوردستان و دؤزى ئةرمةن
هةرلةوكاتررةوةى كررة نةتةوةيررةكى وةك ئةرمررةن كةوتةررة بةدةسررتى دةسررةالََ و فةرمانرِةوايررةتى عومسانييررةوة  ،ثيَ ،ر و
لةساالَنى سةدةى ضواردةيةمدا  ،ئةرمةنيةكان وةك رِةعيةتيَكى ديران واترة مةسريحى و برةثيَى ياسراى عومسرانى برة زميرى –
 ) Dhimmiناسرا بوون  ،كة مةبةسي ليَى ئةو رِةعيةتة غةيرة موسلَمانانةن  ،كرة لةرِيعايرةتى دةولَرةتى تروركى موسرلَماندا
دةذين  ،خةلَكيش بؤ بيَزراندن ثيَيان دةطووتن كافر  .xxxv) Gavurهةنديَا سةرضاوةى تريش لةبارةيانةوة نووسيويةتى كة
طواية  :ئةرمةنةكان لةشرويَةى رِةسرةنى خؤيانرةوةو بةتايبرةتى لةناوةنردةكانى سرةدةى دةيرةمى زاييةيرةوة  ،لرة ذيَرر ف،رارى
سةجلوقيةكانى رِؤمدا هاتوونةتة ناوضةكانى رِوهاو ئةنتاكيرةو كيليكيرة .xxxviدواترريش بوونةترة جيَرى سرةر ى ئرةوةى كرة
بةشيَوازيَكى ترو بةضاويَكى ترةوة بة بةراورد لةطةلَ طةالن و نةتةوةكانى ترى ذيَر دةسةالَتى دةولَةتى عومسانيردا مامةلَرةيان
لةطةلَررردا بكريَررري  ،وةك ئرررةبيةى جيَطررررى كؤنسرررؤلَى برررةريتانى لةئةدةنرررة  ) Adanaث  .ه  .ماسرررى ) P.H.Massy
لةبارةيانةوة دةنووسيَي  :داني،توانة ئةرمةنةكان لة هةموو ناوضةكاندا لةاليةن ئةو نيزامةوة دةضةوسيَةريَةةوةو ئازادى طةرِان
و بةدةستهيَةانى قووتى رِؤذانةيان ىلَ زةوتكراوةو هةستكردن بةئاساي،ى سةرو مالَيان ليَسةندراوةتةوة  ،بة هرةموو شريَوازيَا و
زؤر دلَرِةقانة  ،باجيان ىلَ كؤدةكاتةوة  ،تةنانةَ لة هةذارترين خيَزانيش  ،زيةدانةكاني،ى ثرِكردووة  ،لةخةلَكى بىَ تاوان ،
كة بةدريَذايى ضةندين مان بىَ دادطاييكردن دةكريَةة ذوورةوة .xxxvii
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هةربؤية دةكريَي بوتريَي دؤزى ئةرمةن و كوشتارى نارِةواى طةليَكى وةك ئةرمةن  ،وةك يةكيَا لةو رِووداوو دؤزة هةستيارانةى
 ،كة لةاليةن فةرمانرِةوايانى دةولَةتى عومسانييةوة بةخةستى كارى لةسةركراو ثالنى ثيَ،روةختى برؤ درِيَرذراو هاوكراَ برووة
جيَى سةرنج و بايةخى زؤريَا لة ناوةندةكانى رِاطةياندن و بالَوكردنةوة  ،يةكيَا لةو رِؤذنامانةش كة بةضةند سالَيَا دواترو لة
دوورة والَتى و لةتاراوطة بالَوكرايةوة  ،ئةويش رِؤذنامةى كوردستان )ى هةردوو براى بةدرخانى ميقداد مةدحةَ بةدرخان )
و عةبدولِةمحان بةدرخان ) بوو  ،كرة ئرةمانيش بةهرةمان شريَوةو بةبايةخرةوة سرةرالثةرِةكانى رِؤذنامةكرةى خؤيانيران برؤ
دؤسيةى ئةرمةن و دؤزى رِةواى نةتةوةى ئةرمرةن ترةرخانكرد و تارِادةيرةكى زؤر داكؤكيران لةسرةركردن  ،كرة ئةمرةش برؤ خرؤى
ديارترين و بةرضاوترين سةرضاوةى كوردى و رِاطةياندنى كوردى زؤر نزيا بووة لةوردةكاريةكانى ئرةو رِووداوةوة  ،بةتايبرةتى
لةوالَتى كوردستان و ئةو ناوضة كوردن،يةانةدا  ،كة نةتةوةيةكى بىَ دةرةتانى وةك ئةرمةنى لةاليةن فةرمانرِةوايانى دةولَةتى
عومسرراني و دا ودةزطرراى سرروارةى حةميديررةى سررولَتانى عومسانييررةوة  ،تيررا قررةتلَ و عررا دةكررراو بررةبىَ ترراوان دةكرروذران ،
هةرضةندة زؤر رِاستي،ة بةوةى كة بوتريَي رِؤذنامةيةكى وةك كوردستان ) ،لةو قؤناغ و هةلومةرجةى كوردستان و ناوضرةكةدا
وةك زماحنالَى رِيَكخراوو حيزبيَكى سياسى كوردى و تةنانةَ نةش دةكرا وةك رِايةكى ط،تى طةىل كورد و بةشيَوازيَكى بةرفراوان
باس رى ليَوةبكريَرري .xxxviiiبررةالَ بررةديويَكى تري،ررداو سررةرةرِاى كؤسررث بررؤ دروسررتكردن و رِيَطةنررةدانى دامودةزطررا ئةمةيررةكانى
فررةرمانرِةوايانى دةولَررةتى عومسررانى  ،كةضررى لةطررةلَ ئةوةشرردا ذمارةكررانى رِؤذنامررةى كوردسررتان ) بةرِادةيررةكى زؤر برراش و
بةرفراوان دةطةي،تةةوة ناوةوةى كوردستان و زؤريَا لة رِووناكبريو ضيةى خويَةدةوارو دةستةبذيَرى كورديش خويَةدوويانةوتةوةو
هاوكاَ سةرنج و بؤ ضوونى خؤيانيان بؤ بةرثرس و بةرِيَوةبةرى رِؤذنامةكة بةنامةى تايبرةَ نووسريوة  ،بةتايبرةتى لرة شرارو
ناوضةكانى ئةودةمانةى كوردستان و غةيرى كوردستانى وةك  :مراردين  ،دياربرةكر  ،ئةدنرة  ،جرةزيرة  ،دميةشرق  ،مووسرلَ ،
سليَمانى  ،شا و تةرابلس .xxxixهةروةها لةمةسةلةى طةي،تةةوةو هيَةانةوةى زؤريَا لةذمارةكانى رِؤذنامةى كوردستان )دا برؤ
ناوضة جؤربةجؤرةكانى والََ  ،رِيَكخستةة ئةرمةنيةكان غ ئةوانةيان لة تاراوطة كاريان دةكردو غ ئةوانةشريان كرة لرةناوةوةى
والَتدا بوون رِؤ َليَكى بةرضراوو كارايران هرةبووة لةهيَةانرةوةو دابةشركردنيدا بةسرةر داني،رتوانى ناوضرة كرورد ن،ريةةكاندا .xl
سةرةرِاى ئةو ذمارانةى رِؤذنامةى كوردستان  ،كة بةشريَوازيَكى براش برةزؤريَا لرةوالَتانى ئرةوروثاى وةك ئرةلَمانيا  ،نةمسراو
ئيةطلتةرا طةي،توون  ،بةتايبةتى بةكةسايةتى و رِؤذهةالَتةاسةكانى ئةودةمانة لةوانرة عرةرةبةاس و رِؤذهرةالََ ناسريَكى وةك
ثرؤفيسؤر مرارتن هاراران  ) 1918 – 1851 H.Hartmannكرة لةودةمانرةدا جطرة لةشرارةزايى سرةبارةَ برة ميَرذووى
ئيسال  ،هاوكاَ زمانى زؤربةى طةالنى رِؤذهةالَتى زانيوةو تةنانرةَ هرةر لةودةمانةشردا لرةرِيَطاى عةبردولرِةمحان برةدرخان
ثاشاى بؤتانةوة سةرطةرمى فيَربوونى زمانى كوردى بووة .xli
بؤ منوونة كةسايةتيةكى وةك ميقداد بةدرخان ثاشرا هرةر لرة ذمرارة ) 3ى رِؤذنامرةى كوردسرتانةوة  ،شريَوازى ثيَكردادان و
ناكؤكيةكانى نيَوان طةىل كورد و ئةرمةنى بةكاريَكى خراث ليَكداوةتةوةو تةنانةَ باسرى لةوةشركردووة ،كرة ئرةو لرةذمارةكانى
دواتردا لة سةر ئة بابةتة دةنووسيَي  .xliiلة ماوةيةش بةدواوة كوردةكان ئةوةيان الئاشركرا دةبيَري  ،كرة واقيعرى خةالفرةتى
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عومسانى و هةلَويَستيان بةرانبةر بةكؤمةالَنى خةلَا ضؤنةو ئةو عيةايرةَ و كةرامةترةى ئرةو هرةتا كرو َى بررِو هةترةردةكاَ ،
كوردةكانيش ثيَ ،ضؤن برييان كردؤتةوة  ،وةك لةبةشيَكى ترى نامةكةيدا هاتووة  :كوردةكان نةيان ئةزانى خةليلرة ضرية،
تيَطةياندنيان ضةند هيمةتيَكى طةورةية  ،كوردةكان وايان ئةزانى حكومةَ هةرضيةك بكراَ حرةقى خؤيرةتى و ثاشرا هةرضرى
كاريَا ثيَى هةلَسيَي كةرامةَ و عيةايةتة  ،ئيَوة لة كوردةكانتان طةياند ،كة ئةو بؤضوونةيان رِاسي نيرةو هةركةسرةو خراوةنى
مافيَكى ديارى كرراوى خؤيرةتى  ،ئرةو م،رتومرِةى قةلَةمرة كرة خسرتووتانةتة ئةسرتؤى خؤتران غةزايرةكى زؤر ثرريؤزة ) ،ئرة
تةعبريكردن و بؤ ضوونانةى  ،كة بة ناوى كورديَكةوة نيَردراوة بؤ رِؤذنامةى كوردستان ) ناوةرؤك و ئرةورِاو ليَكدانةوانرةوةى ،
كة لةضوارضر يَوةى دا دةردةبر ِريَن  ،دةاللرةَ لرةوة دةكرةن  ،كرة كةسريَكى رِوونراكبريو شرارةزاى برارودؤخى كوردسرتانى ئةوكاترة
نووسيبيَتى  ،ئةمةش بؤ خؤى وايكردووة  ،كرة رِؤذ برة رِؤذ رِؤذنامةكرة خرةلَكى زيراتر و خويَةرةرى زيراترى لرة دةور كؤببيَترةوة و
خؤيان بةثالَث،تى كةرى بةردةوامى بزانن  ،جا ئي بؤ شويَةة ونكردن بووبيَي يان خاوةنى رِؤذنامةكة خؤى مةبةستى بوو بيَري ،
ناوى رِووناكبريو كةسايةتية ثةيوةنددارةكانى خؤى ئاشكرا نرةكردووة  ،نرةبادا كاربةدةسرتانى سرةر برة سرولَتانى عومسرانى ،
دواتر ىلَ ثرسيةةوةو هةلَويَستى خراثيان لة دذ ئة ا بدةن  ،لة تةوةريَكى تردا كاتيَا رِؤذنامةى كوردستان باس لةبارودؤخى
كوردستان و ئةو نةهامةتيانةش دةكاَ  ،كة بة هاندان و دةستيَوةردانى والَتانى بيانى و عومسانيةكان خؤيان دروسرتيان كرردو
كوردو ئةرمةنيان كردؤتة نةيارى يرةك ى  ،شرةرِى براكروذى و كؤمرة َل كروذى دذ برة نةترةوةى ئةرمرةن هاتةكايرةوة  ،هرةر لرة
بارةيةشةوة بةرِيَوةبةرانى رِؤذنامةكة زؤر ذيرانةو وردبيةانة ثةردة لةسةر هةموو ئةو تؤمةتانة هةلَ دةمالَن  ،كة دةدريَةرة ثرالَ
طةليَكى وةك كورد  ،سةبارةَ بة كوشتارى ئةرمةن و لة ناوبردنى ئةرمةن  ،هاوكاَ هةموو ئةو ثرِوثاطةنردةو قاوانرةش برةدرؤ
دةخاتةوة  ،كة دوذمةانى كوردو والَتانى داطريكةر لةو دةمانةدا بؤ كورديان هةلَدةبةسي  ،زؤر بةوردي باسى لةوةشركردووة  ،كرة
كوشتارى ئةرمةنيةكان ثالنيَا بووة  ،كة سولَتان عةبدو ةميردى دووةمرى عومسرانى خرؤى برةناوى ئيسرال و ئراييةى ثرريؤزى
ئيسالمةوة دذى ئةرمةنيةكان ئة ام ى ئةداَ  ،كة لةو رِؤذطرارو ماوةيرةدا لةهرةولَى ئرةوةدابوون  ،كرة كيران و دةسرةالَتيَا برؤ
خؤيان ثيَكبهيَةن و بؤ ئةوةى ضي لة ذيَر زولَم و ستةمى فةرمانرِةوايانى عومسانيدا نةميَةةةوة  ،كة رِؤذانة دةرهرةق بةئرةوان و
ئايني و ثريؤزييةكانى ئةوان و مالَ و مةدالَى ئةوان دةكراو دةيانةويسي كوردةكان بؤ مةبةسي طةليَكى لة جرؤرة برةكار بهيَرةن و
هانيان بدةن لة دذى ئةوان جبةنطن و لة سةر حالَ و مالَ و زيَدى خؤياندا برةتاالَنيان برةرن  ،جرا برؤ هوشرياركردنةوةى كروردو
هةلومةرجيَكى لةو بابةتةش  ،خاوةنى رِؤذنامةى كوردستان عةبدولرِةمحان بةدرخان ثاشا لرة ذمرارة )25ى رِؤذنامةكةيرداو
بةناوني،انى  :بؤ كوردةكان ) نووسيويةتى :
ئةى برايانى نةجيم تكاتان ىلَ دةكة كة بةدلَ و بة طيان طوىَ لةو قسانة بطررن  ،كرة لرةناخى دلَ و دةروونرى خرؤشراومةوة
هةلَدةقولَيَي  ،بةثيَويستى نازامن دةربارةى بىَ بايةخيَكى وةك خؤ بردويَم  ،ترةنيا ئةوةنردة خؤمتران ثيَدةناسريَةم مرن كرورِى
باوكيَكم بة ث،ي بةسنت بة مش،يَرةكةى لة رِيَى ثاراستةى ئازادى و بةختةوةريى ئيَوةدا واتة ئة قةومرة نرةجيب و تاقانةيرةدا
طيانى خؤى بةخي كردووة  ،ئةمرِؤ مةيش لة غوربةتى رِؤذئاوادا بؤ هةمان مةبةسري تيَدةكؤشرم  .xliii)...لةطرةلَ ئةوةشردا داواى
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هاوخةباتى و ثاراستةى ئةوئةرمةنيانةش دةكاَ كة لةاليةن فةرمانرِةوايانى دةولَةتى عومسانييةوة رِؤذانة مالَ ويَرران دةبرن و
ى تاوانرةكانى ئةرمةنيرةكان بثراريَزن  ،لرة رِووى ضرةند خراثرة كاريَرا رِازى مرةبن برة
دةنووسيَي  :ثيَويستة ثةككةوترةو بر َ
كاولكردنى مالَ و حالَى دوو مليؤن كةس ) . xlivهرةروةها شانبةشرانى ئرةوةو برؤ بةرثةرضردانةوةى وترةو ليَدوانرةكانى سرولَتان
عةبدو ةميدى دووةمى عومسانى كة وتوويةتى  :ئةرمةنةكان دووذمةى كوردن  ، ) ..رؤِذنامةى كوردستان )يش لرة ذمرارة
 )7حةوتى سالَى )1898دا  ،بةرِوونى دةنووسيَي  :ئةوعةبدو ةميدةى كة ئةلَيَي ئةرمةنةكان دوذمةتانن  ،ئةمة رِاسي نية
بةلَكو هةرخؤى تاوانبارى يةكةمة لة نانةوةى دوذمةايةتى نةتةوةيى لةوالَتدا و خؤ ئةطةر بررِواش بةقسرةكانى دةكرةن  ،ئرةوا
ئةوبةرةو لة ناو بردنتان دةباَ  .xlv)...هةروةها ئةوةشيان بؤ دةطيَرِيَتةوة  ،كة بةهؤى ئةو بارة نالةبارةو كوشرتارى نةترةوةى
ئةرمةنةوة ،كة دةستى طةىل كوردي،ى ثىَ سووركراوةو رِؤذانة كوردةكان  ،هيَرش دةكةنة سةر ئةرمةنيرةكان  ،برؤ برةدى هيَةرانى
مةراميَا  ،كة فةرمانرِةوايانى دةولَةتى عومسانى خؤيرانى لةث،رتةوةن و وةك لرة برِطةيرةكى تررى وتارةكةيردا دةنووسريَي:
بةهؤى ثيَةاسةى كوردايةتيةوة  ،كة جيَى شانازمية لةاليةن ئةوروثاييةكانةوة لة ئةوروثا جؤرةها سةر زةن،ي دةكريَم لةرِووى
ئةو كردةوة خراثانةى ئيَوة دةرحةق بة ئةرمةنيةكان .xlvi) ...
لرة هةمانكاتي،رردا سررةرةرِاى رِوونكردنررةوةى مرةرامى دوارِؤذى ئةرمةنيررةكان بررؤ سررةر كروردو والَتررى كوردسررتان  ،داني،ررتوانى
ى ذيراون و وةك يرةك
كوردستان و ئةو خةلَكانة هوشيار و ئاطاداردةكاترةوة كرة لرة ميَرذةوة شرانبة شرانى ئةرمةنيرةكانى دراوسر َ
لةاليةن كار بةدةستان و فةرمانرِةويانى عومسانييةوة زولَميان ىلَ دةكريَي  ،حالَى حازر لة خةباتى ئةوةدان  :ببةةنة خاوةنى
مافى خؤيان )  ،هةنطاو و خةباتيَكى لةوجؤرةش بة هيت جؤريَا نابيَتة كؤسث و رِيَطر لة رِيَى ئيَوةدا تا واتران ىلَ بكراَ و مرافى
ئةوةتان ثىَ نادةن هيَرش بكةنة سةريان و قةتلَو عاميان بكةن  ،نابيَي برِوا بة ث،تطريى حكومرةَ بكرةن  ،ضرونكة لرة والَترى
توركيادا ئةوةى  :بة توانابيَي دةبيَتة خاوةنى مافى خؤى )  ،لةطةلَ هةموو ئةوانةشردا خراوةنى رِؤذنامرةى كوردسرتان رِوو لرة
طةىل كورد و كؤمةالَنى خةلَكى كوردستان دةكاَ و دةنووسيَي  :ئيَوة لة جياتى ئةوةى ثةالمارى كؤمةلَيَا ثةككةوتةى ئةرمةنى
بدةن  ،كة لة ذيَر بالَى ئيَوةدا خؤيان كز كردووة  ،هةولَ بدةن و غريةَ بكةن بؤ شكاندنى ئةو تةوقرة زولَرم و زؤردارييرةى  ،كرة
ئيَوةى بىَ بةشكردووة لة هةموو خؤشيةكى ذيان و ثيَ،كةوتن و بة ختةوةرى  ،ئةوة بزانن كرة لرة رِوانطرةى حةقيقةتردا ثرة ا
قاَ لةو ئةرمةنية مةزلَوومانة مةزلَوو ترن  . )...جا بؤية ثيَويستة لة سةرتان وةك طةل و نةتةوةيةكى زولَرم ىلَ كرراو  ،وةك
ئةركيَكى مرؤظايةتى  :ثيَويستة ثةككةوتةو بىَ تاوانةكانى ئةرمةنيةكان بثاريَزن  ،لة رِووى ضةند خراثة كاريَا رِازى مرةبن
بةكاولكردنى حالَ و مالَيان  . ) ...باضي نةبيةة ئاميَرى دةستى سولَتان و خويَةى نةتةوةو رِةطرةزة ئاييةيرةكانى دى بةدةسرتى
ئيَمة نةرِيَذيَي  ،ئةو هةموو كوشتارو تؤوى دووبةرةكايةتيةش  ،كة سولَتانى عومسانى بةثيَى سياسرةتى فررق تسرد ) واترة
ثةرتكة و زالَ بة )ى ئةوانةى هةنطاوى خراث و ئاكارى نا مرؤظانةى خراث نةخةيةةسةر خةرمانى ثرِ لة سةروةريى ميَرذوومان ،
لررة ثيَةرراوى هيَةانررةدى و  :جيَبررةجيَكردنى ئررارةزووة خويَةرِيَررذ و جةايةتكارانررةى ثاشررامان )  .بررةلَكو  :غ كوردةكرران و غ
ئةرمةنييةكان  ،ئةطةر دةيانرةويَي لرة بارودؤخرة ثر ِر لرة ئرازارةو لرة زولَرم و زؤردارييانرة ببيَري برة ِريَككرةوتن و يرةكطرتن
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سةركةوتن بة دةسي ديَةن ) . xlviiكةضى لةوالشةوة كةسايةتيةكى وةك مةالسالَحى جةزيرى هةرلة شارى جةزيرةوة سةبارةَ بة
بارودؤخة نامةيةكى بؤ رِؤذنامةى كوردستان ناردووةو دذى سياسةتى دواكةوتوويى سرولَتانى عومسرانى بؤترةوةو دةنووسريَي :
قوتاخبانة لة هةموو شويَةيَا دةكريَتةوةو طةالن خةريكى ط،ي كاريَكى داهيَةانن و بة ئامرازةكرانى ثيَ،ركةوتةةوة سرةرقالَن ،
ى دةكريَري كرورد لرةدذى ئةرمرةن هران برداَ  ،ئيَسرتا زانيومانرة ئةرمرةنيش طرةليَكى ذيَرر دةسرتةى
بة َال سولَتان هةرئةوةى ثر َ
ضةوسرراوةيةو دةزانررني داواى ضررى دةكررةن و دةي،ررزانني ضررى لررةذيَر سرةرى سررولَتان دايررة  ،كررردةوةو كؤش،ررى ئةوةيررةتى تاسررةر
لةضؤلَةوانى ثاشكةوتةدا مبانهيَلَيَتةوة  ،تا هةىل بؤ برِةخسيَي بة ئاسرانى ترؤوى رِق و كيةرةى دذ بةئةرمرةمنان لرة دةروونردا
بضيَةيَي  ،باسولَتان بزانىَ لةمةودوا ئةوة دووثاَ نابيَتةوة و ضيمان ثرىَ بكريَري برؤ ثيَ،ركةوتةى مرؤظايرةتى دةيكرةين ).xlviii
بةرِادةيةكى ئةوتؤ لرة بارةيةشرةوة دةيران منوونرةى طو راو سرةبارةَ برة ئاكرارو سياسرةتى زالَمانرةى سرولَتانى عومسرانى
دةهيَةيَتررةوةو لةسررةر الثررةرِةو ذمارةكررانى رِؤذنامررةى كوردسررتاندا  ،بررةزؤرى ب رالَوى كردوونةتررةوةو بررؤ جررةماوةرى ئةوكاتررةى
كوردستانى رِوون دةكاتةوة  ،بةجؤريَا جرةخي لةسرةر ئرةوةش دةكاترةوة لرةوة زيراتر كرورد برة هانراى دةسري و ثيَوةنردةكانى
سولَتانى عومسانيةوة نةضن و وا ناوى بردوون  ،كة ئةبيَي لة برى ئةوانةو ئاكارى سرولَتانى عومسرانى  :هرةزار رِةمحرةَ برؤ
طيانى جةنطيزو تةميوور بةيَرن )  ،ضونكة باش بزانن ئةو كاربةدةسي و واىل و موتةسةريف و قائمقامانةى ) ئةوان بةردةوا
لةوةدان  ،هانتان بدةن برؤ تراالَنكردن و خيانرةتكردن لرة ويرذدانتان  ،فرةرموون بةضراوى خؤتران ببيرةن ضريان لرة دةسرتاندا
هيَ،تؤتةوة غةيرى ئةوةى شةرةف و نامووسي،تان ئةتا ئةكرةن )  ،تةنانرةَ كاريَكتران ثرىَ ئةكرةن  :خرواو ثيَغةمبرةريش
نةهى ىلَ كردووة)  .جطة لةهةموو ئةوانةش هةر عةبدولرِةمحان بةدرخان ثاشراى خراوةنى رِؤذنامرةى كوردسرتان ) بروو  ،كرة
رِاس ين و دروس ين هةلَويَستى بةرانبةر بة كوشتارى ئةرمةنيةكان هةبوو  ،بؤمنوونة كارطةي،ري برةوةى ئرة ثيراوة دووربيةرة
بةئاشرركرا حاشرراى لررة عومسررانى كررورِى خررؤى كرررد  ،ضررونكة لررة كوشررتارى ئةرمةنيةكانرردا بةشررداربوو  .xlixهررةروةها بررؤ بررةر
ثةرضدانةوةو بةرز رِاطرتةرى هةسرتى كوردانرةو بةرانبرةر بةوهةلَويَسرتانةى دوذمةرانى كرورد  ،هرةر عةبردولرِةمحان برةدرخان
بريخةرةوةيةكى جوانى هيَةاوةتة ياد و بؤ كؤمةالَنى خةلَكى كوردستانى باس دةكاَ  ،بؤ ئةوةى ضاوى ىلَ بكةن و هرةر ئرةوانيش
هةمان هةلَويَسي وةربطرن  ،وةك ئةوةى لة شرويَةيَكى ترردا دةنووسريَي  :ضرةند سرا َليَا لةمةوبرةر لرة وان برة فرةرمانى ثاشرا
كؤنطرةيةك بةس اوة  ،برِياردرا هانى كوردةكان بدريَي بؤ كوشي و برِى ئةرمةنيةكان  ،خواليَخؤشبوو شيَخ عةبدولَالَ كرة يرةكيَا
بوو لةئامادةبوانى كؤنطرةكة هةستاو وتى لةبةر ئةوةى كوشتةى ئةرمةنيةكان بة جؤرة ثيَضةوانةى فةرمانةكانى خواية  ،ئرةو
ثاشايةى كة ئةو جؤرة فةرمانانة دةردةكاَ  ،برةياخى و زالَرم دةذميَردريَري  ،ثيَويسرتة لةسرةركار البويَري و دواى ئرةو قسرانة
كؤنطرةى بةجىَ هيَ،ي  ،كوردةكان ئة كردارة مةردانةيةى شيَخى ناوبراو بؤضى نابيَي بة ميساليَكى باش بؤ ئيَروة  ،يران لةطرةلَ
كردارةكانتاندا رِيَا ناكةويَي ) .lهةروةكو ئةوةى ثيَمان بلَيَي  :ئيَوةش ضاو لة كةسانى واو لة هةلَويَسي طةىل لةو بابةتة بكرةن
 ،تؤزيَا بة خؤتاندا بضةةوة  ،با بارودؤخةكة لةوة زياتر تةشةنة نةكاَ و والَتى تريش نةيةنة نراو ئرة هاوكيَ،رةيةوة  ،برا
ناوضررةو والَتةكررةتان لررةوةزياتر ب ،ريَوى و ترررس و خرثررة كررارى تيررا بالَونةبيَتررةوة  ،وةك ئررةوةى لةوماوةيررةوة  ،كررة ئررة
دووبةرةكايةتى و كوشتارة دةستى ثيَكردووة  ،والَتانى ئيةطليزو رِووسةكان )يش  ،بةناوى ثاراستةى بةرذةوةندى خؤيانرةوة ،
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خةريكن ديَةة ناوكايةكةوةو زياتر ئاطرى ئةو دووذمةايةتى و دووبةرةكايةتية خؤش ئةكةن  ،ثاشر يش رِوومران ىلَ دةكاترةوةو
ليَمان دةثرسيَي  :ئةو شةرةف مةنديةى كة باثريانتان بةهةزار هةولَ و تةقةالو طيان بةختكردن بة دةسرتيان هيَةراوة  ،ضرؤن
ويذدانتان قبوو َل دةكاَ بة ثةلَةى خرويَن لةكرةدارى بكرةن ئايرا شريَالنى ئرةو خاكرة ثرريؤزةى ني،رتمانةكةتان  ،كرة مايرةى
ذيانتانة لة ذيَر ثيَى دوذمةدا لة حةمييةتاندا جيَى دةبيَتةوة ) ،بةجؤريَا لة كؤتايى ئةو وتارةكةشيدا  ،كة لة ذمرارة )27ى
رِؤذنامةى كوردستان )دا بالَوى كردؤتةوة عةبدولرِةمحان بةدرخان ثاشا بةرِووحيةتيَكى بةر ثرسريارانةو بةمةسروووليةتيَكى
طةورةوة  ،داواى يةكيَتى و يةك رِيزى طةىل كورد دةكاَ و زؤر بةرِاشكاويةوة دةنووسيَي  :هةموو دةسي خبةنة ناو دةستى يةك و
هيمةَ بكةن بة شيَوةيةكى برايانة ثيَكةوة بذين  ،كاريَكيش كة بةدلَيَكى ثاكةوة ئة ا بدريَي بة فةرمانى خرودا سرةركةوتوو
دةبيَي  . li )..هةروةها لةبارةى ِريَككةوتن و يرةكرِيزى كروردو نةترةوةى ئةرمةني،رةوة نووسريويةتى  :هرةموو تراوانيَكى طرةورة
لةئةستؤى سولَتان عةبدو ة ميد داية  ،هةر هةمووشيان دةبةة مايرةى زةرةرو زيرانى طرةورة لرة نيَروان كرورد و ئةرمةنردا  ،خرؤ
ئةطةر كوردو ئةرمةنيش بيانةويَي لة قةيران وكيَ،ةية رِزطاريان بيَي  ،ئةوا ثيَويستة لة سةريان لةطةلَ يةكديدارِيَا بكرةون و
ثيَكةوة و بة هةردوواليانةوة رِووبةرِووى سولَتان و بةرثرسة طةندةلَ كارةكانى ببةةوة لة كوردستاندا .lii
تةوةرى سيَية  /رِؤذ نامةى كوردستان و سوارى حةميدية
يةكيَا لةو هةنطاوانةى  ،كة وةك طؤرِانكارييةكى سياسرى و سرةربازيى  ،فرةرمانرِةوايانى عومسرانى و بةتايبرةتى سرولَتان
عةبدو ةميدى دووةمى عومسانى ويست ى بةزؤرى لةهؤز وخ َيلَة كوردييرةكان ثيَكرةوةى بةيَري و بةشريَوازيَكى رِاسرتةوخؤ لرة ذيَرر
ضاوديَرى و لةفةرمانى شةخسى خؤى النةدةن ئةويش ثيَكةوة نرانى دةزطايرةكى سرةربازى و هيَزيَكرى ضرةكدارى بروو  ،برة نراوى
سوارةى حةميديةوة  ،ئةوةبوو سةرةتا سولَتان عةبدو ةميدى عومسانى  ،كةسايةتيةكى وةك سةميح ثاشاى رِاسثارد بؤ ئةوةى
ئة ئةركةى بؤ جيَبةجىَ بكاَ و هةروةها هيَزيَكى سوارةش لة عةشريةتة كوردةكان ثيَكبهيَةيَي  ،كة سةر بةسوثا بيَي  ،بةالَ لة
قؤناغى يةكةمدا هةولَةكانى سةميح ثاشا بة هرؤى مرل نرةدان و دوودلَرى عةشرريةتة كوردييةكانرةوة  ،سرةركةوتةيَكى ئرةوتؤى
بةدةسي نةهيَةا  ،هةرضةندة دواتر هةنديَا خ َي َل و هؤزى وةك زيالنرى و كاسركانايى هيَرزى خؤيران برؤ رِيزةكرانى رِةوانرةكرد.liii
كةضى بة ثيَضةوانةشةوة لة كؤى ثيَةج هؤزى ناوضةى بةدليس تةنها بةشيَكى هؤزى جةالىل ضوونة رِيزةكانى سوارةى حةميديةوة
 ،بررةالَ لةوياليررةتى دياربررةكر و ناوضررةى دةرسرريمدا بررة هةموويانررةوة دذى ئررة ثرؤسررةية وةسررتان  .هاوكرراَ هةريررةك لررة
بةدرخانيرةكان و شررةمزيةى و تةنانررةَ لررة بةشررى باشروورى كوردستاني،رردا  ،كةسررايةتيةكى وةك شريَخ مررةمحوودى حةفيررد
 )1956 -1881و ث،دةريةكان و هؤزى ناسراوى هةمةوةنديش  ،كة بةردةوا برة هرؤزيَكى سرةركيَش و ليَهراتوو شرؤرةَ و نراو
بانطيان رِؤي،تبوو  ،بةدةنطى بانطةوازةكةى سولَتان عةبدو ةميردى عومسرانى نةضروون  .livبرةوةى ئرة هرؤزةى دوايرى قرةَ
ئةوةيان بري نةضووبوةوة  ،كة ضؤن فةرمانرِةوايانى دةولَةتى عومسرانى لرة كؤترايى هةشرتاكانى سرةدةى نؤزدةهةمردا بةشريَكى
يررةكجار زؤرى هؤزةكررةيان بررؤ ناوضررة دوورةدةسررتةكانى ئررةنادؤلَ و برراكوورى ئررةفريقياو بةتايبررةتى والَتررى ليبيرراى ئررةمرِؤ
دوورخستةوة .lv
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رِؤذنامررةى كوردسررتان )يررش الى خؤيررةوةو وةك هةلَويَسررتيَا  ،بةرانبررةر بررة دةزطرراى سررةربازيى سرروارةى جةميديررة ) و
بةناوني،انى  :ليواكانى سوارةى حةميدية )ةوة ،لةذمارة ) 28ى خؤيدا  ،بابةتيَكى دوورو دريَذى لة 15ى ئةيلوىل 1901
)دا بالَوكردؤتةوةو تيايدا سوارةى حةميديةى وةك :

دامودةزطايةكى طةندةلَ )) ناو بردووة  .lviتةنانةَ ميَذووناسريَكى وةك

كةمال مةزهةر ئةمحةد لةدايا بووى ) 1937يش  ،زؤر جةخي لةسةر ئةوةدةكاتةوةو دةنووسيَي  :هةركاتيَا ناوى رِؤذنامةى
كوردستان ) هاتة ثيَ،ةوة  ،دةبيَي دوو رِووى ث ِر شانازى ئرة رِؤذنامةيرة خبريَترة بةرضراو  ،يةكرةميان هةلَويَسرن رِؤذنامرةى
كوردستانة ) بةرانبةر بة طةىل ئةرمةن و ئةوى تريان بةرانبةر بةودةزطا سةربازيية دواكةوتووةى سولَتانى عومسانيية  ،كة لرة
دةوروبةرى كؤتاييرةكانى سرةدةى نؤزدةهةمردا برة نراوى سروارةى حةميدييرةوة لرةثياوى ضرةكدارى هرؤزانى كروردو شرةركةس
ضةركةس ) داميةزراند .lviiهةموو ئةمانةش بةسةريةكةوة بريتى بوون لة هيَزيَكى باشى مةشق ثيَكراوى سولَتانى عومسانى و لة
كوردةكان دروسرتى كردبروون و ضرةكى براش و جرل و برةرطى جيراوازى ثيَردابوون  ،ئرة فةوجرةى حةميدييرة  ،ترةنها لةاليرةن
ى دةكرا  ،ئرةمانيش زؤر دلَسرؤز بروون برؤى ...و هاوكراَ برة ثيَكيَةران و دروسرتكردنى ئرة فةوجانرةش
سولَتانةوة فةرمانيان ث َ
سولَتان عةبدو ةميدى عومس انى توانى كرؤن ؤلَى ئرةو كروردة سةركةشرانة بكراَ  ،لةاليرةكى دي،رةوة برةكارى دةهيَةران برؤ
مامةلَةكردن لةطةلَ ئةرمةنةكاندا بةو شيَوةيةى كة خؤيان ثيَيان خؤش بروو  .lviiiهةرضرةندة برةديويَكى ترردا و هةنطاوطرةليَكى
لة جؤرةش  ،بةمةبةستى ثيَكةوةنانى سوارةى حةميدية  ،بةشيَوازيَكى ثراكتيكى بةتةواويى بؤ سولَتانى عومسانى نةهاترةدى
تا ئةوكاتةى لة مانطى كانوونى دووةمى ) 1890دا  ،سولَتان عةبدو ةميدى دووة  ،مةرسوميَكى بالَوكرردةوة برة مةبةسرتى
ثيَكررةوةنانى هيَزيَكررى سرروارة لررة كوردةكرران و لةناوضررة كوردن،رريةةكاندا  ،بررةالَ وةكر ميَررذووى رِاطةيانرردن و جيَبررةجيَكردن و
بالَوكردنةوةى ئة مةسومةو بة شيَوازيَكى ثراكتيكى  ،وةك ئةوةى زؤريَا لة ميَذوونووسان و ليَكؤلَةرانى بوارى ميَذوو لرة سرةرى
كؤك بن  ،زياتر دةطةريَتةوة بؤ مانطى كرانوونى دووةمرى  .lix)1891برةوةى يرةكيَا لرةو هةنطاوانرةى  ،كرة فرةرمانرِةوايانى
دةولَةتى عومسانى لةضوارضيَوةى دةسةآلتياندا هةنطاويان بؤ دةنا  ،بةتايبةتى لة نيَوةندى كؤمةلَطاى كروردى ئرةو دةمانرةدا،
هةروةها ئةو خيَلَ و هيَزة كورديانةى  ،كة لة ناوضة جؤر بة جؤرةكانى كوردستانى ذيَر دةسةآلتى دةولَرةتى عومسانيردا بروون ،
ئةوةش بؤخؤى ثيَكةوةنانى ئةو هيَزة ضةكداريية بوو  ،كة لة سةر شيَوازى فةوج و طروثرى جرؤر برةجؤر برةزؤرى لرةخيَل و هرؤزة
كوردةكان ثيَكى هيَةان  ،كة دواتر لة ميَذووى نرويَى طرةىل كرورد و دةولَرةتى عومسرانى و تةنانرةَ ترةواويى ناوضةكةشردا برة
سوارةى حةميديية ) ناسرراو برةزؤرى هرةلَيَةجان و دةسري ني،رانكردنى ناوةكةشرى لرة نراوى سرولَتان عةبدو ةميردى دووةمرى
عومسانى خؤيةوة سةرضاوةى طرتبوو .lx
بةجؤريَا بريؤكةى ثيَكهيَةانى ئة فةوج و طروثة ضةكدارييةى سولَتان عةبدو ةميردى عومسرانى لرة سريزارةكانى والَترى
رِووسررياوة وةرطريابرروو  .lxiبررةوةى ئررةوان ثيَ ،ر لررة خيَ رلَ و هررؤزة كوردةكررانى ث،ررتةوةى ناوضررةى قررةوقاز و بةسررةرؤكايةتى
سررةرهةنطيَكى سررةربازى بررة نرراوى

 . َ .لررؤريس ميليكررؤف  ) M.T. Lorees Melekoveةوةو لةسررالَى  ) 1878دا

ثيَكيان هيَةابوو  ،كة بة قؤزاق ناسرابوون  .lxiiكةضى لةطةلَ ئةوةشدا هةردوو والَتى دراوسيَى دةولَرةتى عومسرانى  ،كرة بريترى
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بوون لة رِووسياى قةيسةرى و ئيَرانى قاجارى زؤر كةيف خؤش نةبوون بةثيَكهيَةانى ئرة دامةزراوةيرة برة تايبرةتى والَتيَكرى
طةورةى وةك رِووسيا . lxiiiضونكة رِووسياى سيزارى لةدةرئة امى سرةركةتةيدا برة سرةر دةولَرةتى عومسانيرداو لرة ضوارضريَوةى
ثةميانةامةى نيَودةولَةتى سان ستيظانؤى ) 1878دا  ،بة تايبةتى لةماددةى  ) 16شازدةيةميدا  ،بةتةواويى ثيَى لةسرةر
ئةوة داطرتووة كة  :بةرلةوةى سوثاى رِووسيا لة رِؤذهةالَتى ئةنادؤلَ بك،يَتةوة  ،دةبيَي دةولَةتى عومسانى بةلَيَةى ئةوة بداَ
 ،كة لةماوةيةكى كورتدا هةموو مافيَكى ئةرمةنيةكان دةستة برةر بكراَ و لةثرةالمارى كرورد و شةركةسريةكانيش بيانثاريَزيَري
) .lxivبررةالَ بةثيَضررةوانةوةو بةضررةند سررالَيَا دواتررر تررةنها لررةماوةى سررالَى  ) 1895دا بررة هررةزاران ئةرمررةنى ثةرتررةوازة
لةدةرئة امى هيَرش و سةركوتكردنى سوارةى حةميديية )دا لة شارو ناوضةكانى ئةسرتةمبوولَ  ،ترةرابزوون  ،ئرةرز ان ،
بةدليس  ،ئةرزرِوو  ،دياربةكر  ،عةرةبكري و مةالتية كوذران .lxv
بةزؤرى طرنط ين ئةو هؤكارانةشى  ،كة بوونةمايةى دامةزراندن ثيَكهيَةانى ئة دامةزراوة ضةكداريية ،بةسةريةكةوة بريترى
بوون لة  :هةولَى دةولَةتى عومسانى بؤ سوود وةرطر تن لة كوردةكران بةرامبرةر برة رِووسريا لرة ناوضرة سرةووريةكانى دةولَرةتى
عومسانى دا و هاوكاَ بةكارهيَةانيان وةك هيَزيَا برؤ سرةركوتكردنى بزوتةرةوة نةتةوةييرةكانى كرورد و بةشرداريكردنيان لرة
ليَدانى نةتةوةكانى تردا بة تايبةتى ئةوانرةى  ،كرة داواى مرافى خؤيران دةكررد  ،سرةرةرِاى مرل كةضركردنى هرؤزو عةشرريةتة
كوردةكران بررؤ حكومرةتى ناوةنرردى و بررؤ ئرةوةى رِيَطررةى ئرةوةيان ليَبطريَرري داواى مافررة نةترةوةيى و ني،ررتمانيةكانيان بكررةن و
ث،تيوانى خؤشيان بؤ سولَتانى عومسانى دةستةبةر بكةن  .lxviكةضى رِؤذنامةى كوردستان ) كرة برةماوةك  ،ثراش مةرسروومى
دامةزراندنى سوارةى حةميدية ) و لة نيَوان ساالَنى  )1902 -1898بالَوكرايةوة  ،رِةخةةيةكى زؤر لة دامرةزاروةو سروارةى
حةميدية دةطريَي و وةك دامةزراوةيةكى خراث ناوزةدى كردووة  .lxviiوةك ئرةوةى عةبردولرِةمحان برةدرخان ثاشراى دةرهيَةرةرى
رِؤذنامةكة بةهةمان شيَوة لةدريَذةى بابرةتى ذمرارة ) 28ى رِؤذنامرةى كوردسرتان ) دا و بةناوني،رانى  :ليروا سروارةكانى
حةميديية )ةوة  ،لة بابةتة سةرنج رِاكيَش و سةربةخؤكةيدا  ،كرة ثةيوةنردى ترةواوو يرةكانطريى بةليَكؤلَيةرةوةو بابةتةكرةى
ئيَمةوة هةية نووسيوويةتى  :كوردستان كة دةكةويَتة رِؤذهةالَتى دةولَةتى عومسانى و هاوسيَى دةولَةتى ئيَرران و رِووسرياية ،
لة رِووى س اتيجى و سةربازييةوة ناسك ين و فرراوان ين و هاوكراَ قروو َل ين ناوضرةى ني،رتمانةكةمانة  ،ئرةمرِؤ لرة ثيَةراو
بةردةوامى ذيانى سياسى و تةكاموىل حكومةتةكةماندا  ،بة دةستهيَةانى رِؤ ئيلى ) ثيَويستيةكى لة رِادةبرةدةر و هاوكراَ برؤ
كوردستانيش هةمان ثيَويستى و طرنطى هةسي ثىَ دةكريَي  ...هةروةها ئةسرلَى مةبةستي،رمان برؤ دروسرتكردنى هيَرزى دةريرايى
دةرخستةى طرنطى س اتيجى سةر بازيى كوردستان و رِاطةيانردنى قرةدرو ثلرةى ليروا سروارةكانى حةميديرة بروو  ،ئةطرةر بيَري و
رِووسيا نيازى ثةالماردان و لة ناو بردنى كوردسرتانى هرةبيَي  ،دةبيَري ئرةوة بزانيَري  ،كرة ئرةو كوردسرتانة دةبيَترة طؤرِةثرانى
جةنطيَكى طةورةى دلَتةزيَن  .جطة لةوةش لرة برارةى بريؤكرةى دامةزرانردنى سروارةى حةميديةشرةوة رِؤذنامرةى كوردسرتان ) و
بةتايبةتى عةبدولرِةمحان بةدرخان ثاشا واى دةطيَرِيَتةوة كة  :بريكردنةوة لة ثيَكهيَةانى ليواكانى حةميدية ) لةئرة امى
هةستكردن بةمةترسى رِوودانرى رِاثرةرِيةيَكى ط،رتى كوردةكران بروو  ،لرة هرةموو خرا َليَكى ني،رتمانةكةمانداو دذى ئرةو زولَرم و
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زؤرداريى و كارة نارِةوايانةى  ،كة حكومةَ لة ناوضةكةدا ثةيرِةوى دةكاَ  ،هةروةها لةدةرئة امى رِاثرؤرتيَكى زةكرى ثاشراى
موشريى سوثاى ضوارة

كة بة باوكى رِؤحى ئة سوارانة ناسرا بوو )  ،وةك ئةوةى لةسةرةتاى يةكة رِاثةرِيةى ئةرمةنيةكاندا

 ،دابووى بة شاهة،اهى هةمايؤنى و ئةطةرى بةشداربوونى كوردةكاني،رى برة هرةمايؤنى رِاطةيانردبوو .lxviiiشانبةشرانى هرةموو
ئةوانةش باس لة تةمةنى دامةزراندنى سوارةى حةميدية دةكاَ و تةنانةَ جرةخي لةسرةر ئرةو شريَوازى تراوان و ئاكارانرةيان
دةكاتةوة  ،كة لة والَتى كوردستاندا ئة اميانداوة  ،وةك دةنووسيَي  :ئةو ليوا سواريانةى كة ثيَكهيَةراون  ،لة دةسرالَ لةمرةو
بةرةوةو تاكو ئةمرِؤ ئةو تاوانة نامرؤيانرةى لرة كوردسرتاندا ئرة اميان داون لرة ثلةيرةكى وادابروون  ،كرة سرةر ى جيهران
رِابكيَ،ن و بوونةتة جيَى رِةخةةى نةتةوةكانى ني،تمانى عومسانى  .لة ناوةوةدا ئرةو مليونرةها لريةيرةى  ،كرة برة ناحرةق لرة
قةرةبووى ئةو زةرةرو زيانانةى  ،كة طوايا لة كةسانيَكى سةر بةدةولَةتة طةورةكان لة ئة امى كوشرتارى ئةرمةنيرةكان ليَيران
كةوتووة لة ناوبردنى ئراوةدانى و بةخترةوةريى لرة ني،رتمانداو دروسري بروونى كرالَوةى خويَةراوى لرة هرةموو كوضرةيةكيدا لرة
ناوبردنى هةزاران كةس بىَ دادطاييكردن و خويَةاويكردنى مش،يَرى بةنرخى عومسانى بةخويَةى بىَ تاوانان  .بة يةكدادانى ئةو
كؤمةلَة جيا جيايانةى ميللةَ  ،كة لةضةندين سةدةوة وةك برا بةئاسوودةيى ذياون  ،بيَهيَزكردن و الوازكردنى ئةو سوثايةى كة
لة بةةمادا بؤ بةرطريكردن لة ني،تمان ثيَكهيَةراوة  ،ئةمانة هةموو ئةو خراثةكاريانةى ليواكانى سوارةى حةميديةن  ،كة تاكو
ئةمرِؤش لة ئة امدانيدا بةردةوامن  ،ئةو ليوايانةى حةميدية خاوةنى ضةكيَكى زؤرو فةرمانى شاهانةن  ،هةروةك لة يرةنى
ضةريةكان )lxixةوة بؤيان مابيَتةوة واية  .لة خوىل شارستانيةتةدا ثةالمارى طوندو شارؤضكةكان ئةدةن  ،بة ثيَكهيَةانى ضةند
مةفرةزةيةكى ضةتةطةريى كوردستانيان لة هةيرةجان و تاالَنكردنردا نروقم كرردووة .lxxتةنانرةَ لرةدوا ذمارةشريدا رِؤذنامرةى
كوردستان جرةخي لرة سرةر زولَرم و زؤرداريرى حةميديرةكان دةكاترةوةو ئرةوةبريى كؤمرةالَنى خرةلَكى كوردسرتان و نةترةوةكانى
ذيَردةسةالَتى عورمسانى دةهيَةيَتةوة هةركاتيَا توانيمان  :زولَم و زؤردارى حةميديةكان لةناو برةرين  ،ئةوكاترة هرةموومان
بةط،تى  ،بة سةربةسن و طةشةدارييةوة لةوالَتةكةماندا دةذين .lxxi) ...
شانبةشانى هةموو ئةوانةش رِؤذنامةى كوردستان ) ئاكارو هةلَويَستى سولَتانى عومسانى بةرِيَكاريَكى زةليالنة ناودةبراَ و
لة رِوانطةى ئةوةى هةولَى ضارةسةرى كيَ،ةو داواكاريةكانى كؤمةالَنى خةلَا بداَ كةضى ئرةو  :هرةموو كرارو جووالَنرةوةكانى
عةبدو ةميد جؤرة زةليلييةكى تيَدا دةردةكةويَي و شيَوةى ذيان و هةلَسوكةوتى لة شيَوةى هةلَسروكةوتى خزمرةتكاريَكى مراالَن
داية  ،تةنانةَ ئةطةر كورِى خزمةتكاريَكى ماالَنيش بكريَي بة ثاشاى ميللةتيَا بةكاريطةريى ئةو تةختةى ذيَرى و ئةوتاجرةى
سةرى طؤرِانكارييةكى كةميش بيَي لة كردةوةكانيدا رِووئةداَ و طةورةييةك ني،ران ئرةداَ  .lxxii ) ..برةالَ ئرةو بةثيَضرةوانةوة
ى رِةمحانرة لرة ناويران دةبراَ  ،ئةمانرةو دةيران نووسرني و
كةضى سةنطةرى لة كؤمةالَنى خةلَا و طةلةكةى خؤى طرتووةو زؤر ب َ
بابررةتى رِةخةةطرانررةى  ،رِؤشررةطةرانةى سررةرنج رِاكرريَش لةسررةر الثررةرِةكانى يةكررةمني خرروىل رِؤذنامررةى كوردسررتان )دا ،
دةخويَةدريَةةوةو بةرضاودةكةون  ،كة بة باشى هةلَدةطريَي لرة ضوارضريَوةى كتيَرب و تيَزيَكرى سرةربةخؤى زانسرتيدا لةبارةيرةوة
بةووسريَي و ناوةرؤكة دةولَةمةندةكةى ليَا بدريَتةوة .
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سةرضاوةو ثةراويَزةكان
 -iحاجى قادرى كؤيى  ،ديوانى حاجى قادرى كؤيى  ،ليَكؤلَيةةوة وليَكدانةوةى  :سةردار حةميد مريان و كةريم مستةفا شارةزا ،
سةة  ، ) 1390 :ل . 153 - 152
 - iiدةقى شيعرةكةى هةذارى موكريانى بة شيَوةية  :ضةث طةردى طةردوون طةرِان كوشتمى
نةزان ثةرستى  ...بؤ نان كوشتمى
ئةى مردن لة كويَى  ..ذيان كوشتمى
 - iiiدةقى شيعرةكةى ئيدريس جةما بة عةرةبى بة شيَوةية :
اين حظى كدقيق فوق شوك نثره
ثم قالوا لاة يو ريح اوعوه
صعب االمر عليهم قال قو أتركوه
أن من أشقاه ربى كيف أنتم تسعدوه
 - ivكةمال مةزهةر ئةمحةد  ،تيَطةي،تةى رِاستى و شويَةى لة رِؤذنامةنووسى كورديدا  ،ضاثخانةى كؤرِى زانيارى كورد  ،بةغدا
 ، ) 1978 :ل . 19 -18
 - vسةبارةَ بة رِيَكةوَ و ميَذووى يةكةمني رِؤذى بالَوبوونةوةى رِؤذنامةى كوردستان ) ى قاهرية  ،هةريةك لة دكتؤر جةليلى
جةليل و فةرهاد شاكةىل لةطةلَ ئةوةدان  ،كة رِؤذنامةى ناوبراو  ،يةكةمني ذمارةى لة

21ى نيسانى  ) 1898دا ،

بالَوكرابيَتةوة نةك لة 22ى نيسانى ) 1898دا  .جا بؤ زياتر برِوانة  :جةليلى جةليل  ،بوذانةوةى رِؤشةبريى و نةتةوةيى
كورد  ،كؤتايى سةدةى نؤزدةية – سةرةتاى سةدةى بيستة  ،وةراطيَرِنى  :سديق سالَح  ،سليَمانى  ، ) 2000 :ل ، 24
فةرهاد شاكةىل  ،رِؤذنامةطةرى كوردى  :رِاستكردنةوةى هةلَةيةكى ضل سالَة  ،ئاسؤ رِؤذنامة ) ،ذمارة  ، ) 413يةك شةزة
 ،2007 /4 /22ل .4
vi

 -رِؤذنامةى كوردستان  :كة بةسةريةكةوةو لة ماوةى ساالَنى

) 1902 – 1898دا  ،تةنها

 ) 31ذمارةى ىلَ

بالَوكراوةتةوة  ،لة هةنطاوى يةكةمى دا  ،بة  ) 4الثةرِةى تةواوةوة و بةزمانى كوردى و توركى  ،هةر لة ذمارة ) 5 -1ى لة
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اليةن ميقداد مةدحةَ بةدرخان ثاشاوة لة شارى قاهرية بالَوى كردؤتةوة  ،بةالَ ليَرة بةدواوة ئةركى بالَوكردنةوةى كةوتؤتة
ئةستؤى عةبدولرِةمحان بةدرخانى براى و توانيويةتى هةر لة ذمارة  ) 31 -6ى لة شارةكانى طةورةكانى وةك  :قاهرية ،
جةيَ  ،لةندةن  ،فؤلَكستؤن  ،جةي ) بالَوبكاتةوة  ،بةجؤريَا لة ذمارة  ) 19 -6ى لة جةيَ و هةروةها لة ذمارة -20
 ) 23ى دووبارة لة شارى قاهرية ) ى والَتى ميسر بالَوكردؤتةوة  ،كةضى تةنها ذمارة ) 24ى لة شارى لةندةن دةركردووة ،
هاوكاَ هةرلة ذمارة  ) 29 - 25لة شارى فؤلَكستؤن ) ى باشوورى لةندةن بالَوكردؤتةوة  .بةالَ هةردوو ذمارةى كؤتايى ،
كة دةكاتة ذمارة  ) 31 -30بؤ جاريَكى دى لة شارى جةيَ بالَوى كردوونةتةوة  .برِوانة  :دكتؤر كةمال فوئاد  ،كوردستان
يةكةمني رِؤذنامةى كوردى  ،1902 -1898غ ، 3تاران  ،) 2006 :ل .3
 - viiدكتؤر كةمال فوئاد  ،كوردستان يةكةمني رِؤذنامةى كوردى  ،ل . 3
 - viiiجورجى حةبيب زيدان  :نووسةرو رِؤذنامةوان و ميَذوونووسيَكى ديانى مسيحى ) لبةانية  ،سالَى  ) 1861لة طوندى
عني عةب )ى  ،ضياى لبةان لة خيَزانيَكى هةذارى مةسيحى دايا بووة  ،لة سالَى ) 1892دا ،بؤ يةكة جار طؤظارى هيالل )
ى بةناوبانطى لة والَتى ميسردا بالَوكردؤتةوة و لة ديارترين نووسةرة ناسراوةكانى ئةوكاتةى وةك  :ئةمحةد زةكى  ،حوسيَن
موئةيس  ،عةىل ئةلرِاعى و شاعريى ناسراو ساحل جةودةَ نووسني و بةرهةمى دانسقةى خؤيان تيا بالَوكردؤتةوة  ،جطة لة
زمانى عةرةبى هاوكاَ شارةزاييةكى بةرضاوى لة زمانةكانى  :عيوى  ،سريانى  ،فةرةنسى و ئيةطليزيدا هةبووة وسةرةتا لة
كؤليَذى ثزي،كى ) وةرطرياوة  .بةالَ دواتر ليَى ثاشطةزبؤتةوةو كؤليَذى سةيدةلية) ى خويَةدووة  ،بةسةريةكةوة و لة ماوةى
 ) 53سالَى تةمةنيدا ،دةيان كتيَب و رؤمان وبةرهةمى جؤر بةجؤرى بالَوكردتةوة و لة 21ى ئابى  ) 1914دا كؤضى دوايى
كردووة  .برِوانة  :عبدا ميد الرشودى  ،انصلوا هذا الرجل جرجى زيدان الةموذج االمثل للعصامية والةبوغ العبقرى  ،مةاراَ
جريدة )  ،ملحق ثقافى اسبوعى يصدر عن جريدة املدى  ،العدد  ، ) 2464االربعاء 25 ،نيسان .) 2012
 - ixكةمال فوئاد  ،كوردستان يةكةمني رِؤذنامةى كوردى  ، 1902 – 1898ل . 30 -11
 - xميقداد مةدحةَ بةدرخان ثاشا  :كورِى بةدرخان ثاشاى طةورةية  ،بةالَ تا ئيَستا سالَى لة دايا بوون و قؤناغى مةالَى زؤر
رِوون نية كة ضؤن ذياوة  ،لرة سرالَى  ) 1889دا هاوكرا رى ئرةمني عراىل برةدرخانى برراى برووة لرة رِاثةرِيةيَكيردا دى سرولَتان
عةبدو ةميدى عومسانى لة ناوضةى تةرابزون و سةووروكانى باكورى كوردستان كرة تيايردا سرةركةوتوو نرةبوون  ،برؤ يةكرة
)Vol.5, No.3 (July, 2018

acadj@garmian.edu.krd

| 188

طؤظاري زانكؤي طةرميان

Journal of Garmian University

جملة جامعة كرميان

جارو لة 22ى نيسانى  ) 1898دا يةكةمني رِؤذنامةى كوردى لة قاهرية بالَوكردؤتةوةو ناوى ىلَ ناوة كوردستان )  ،لة سرالَى
 ) 1908بةدواوةو بة تايبةتى ثراش برةرثابوونى هةلَطةرِانرةوةى عومسرانى ثةيوةنردى كردؤترة حيزبرى ئرازادى و ئيتالفرى
عومسانى ) ةوةو لة دةوروبةرى سالَى  ) 1917دا كؤضى دوايرى كرردووة و لرة ذيانيردا ترةنها دووكرورِى هرةبووة برة ناوةكرانى
ئايةلَالَ و فارووقةوة لة طةلَ تاقة كضيَكى دا كة تائيَستا نازانرىَ ناوى ضى بووة  .برِوانة  :هوطر طاهر توفيق  ،الكرد و املسرالة
االرمةيررة  ، 1920 – 1877دار ئرراراس للطباعررة والة،ررر  ،اربيررل  ، ) 2012 :ص  ، 320فررةرهاد ثريبررالَ  ،ثيَ،ررةكى :
كوردستان يةكةمني رِؤذنامةى كوردى  ،1902 -1898كؤكردنةوةوثيَ،ةكى  :دكتؤر كرةمال فوئراد  ،لرة بالَوكراوةكرانى بةكرةى
ئةدةبى و رِووناكبريى طةالويَذ  ،سليَمانى  ،) 2000 :ل .14
 - xiحمةمةد عةىل ثاشا  :حمةمةد عةىل ثاشاى كورِى ئيرواهيم ئاغرا  ،كرة بةدامةزريَةرةرى ميسررى نرو َى و بةةمالَرةى خرديَوى
ميسرى ناودةبريَي  ،سالَى  ) 1769لة شارى قؤلة ) ى والَترى ئرةلبانيا لرةدايا برووة  ،برة َال برةثيَى ط َيرِانرةوةى يرةكيَا
نةوةكانى و لة يادى  ) 100سالَةى طؤظارى املصور ) ى ميسريدادةليَي  :ئة بةةمالَةية برة بةةضرة لرة دياربرةكرى والَترى
ى طرةيووةو
كوردانةوة هراتووةو ليَررةوة براوكى حم ةمرةد عرةىل ودووبرراى هاتوونةترة شرارى قؤلرة ) و برةزؤرى لرة شرارةدا ثر َ
قؤناغةكانى خويَةدنى دةسي ثىَ كردووة  ،تائةوكاتةى لة سوثاى عومسانيردا بؤترة ئةفسرةرى سرةربازى و ئةوكاترةى سروثاى
فةرةنسيةكان والَتى ميسريان داطريكرردووة  ،حمةمرةد عرةىل وةكيلرى تيثرى سرةربازى قؤلرة برووة و لةودةمانةشريدا كةسروثاى
عومسانى لة شةرِى ئةبى قري )ى سرالَى ) 1799دا بةرانبرةر بةفةرةنسريةكان شكسرتى هيَةراوة  ،فةرمانردة عومسانيةكرةى
طةرِاوةتررةوة و حمةمررةد عررةىل جيَطرراى طرتؤتررةوة و ثلررةى سررةربازى بررؤ ثلررةى بةطباشررى ) بةرزكراوةتررةوة  ،دواى دةرضرروونى
ى
فةرةنسيةكان لة والَتى ميسر لةاليرةن سرولَتانى عومسانيرةوة حمةمرةد عرةىل كراوةترة واىل ميسررو نازنراوى ثاشرا ) ى ثر َ
بةخ،يوة ،دواتر توانيويةتى طةورةترين دةسةالََ و فةرمانرِةوايةتى لة ميسردا ثيَكةوة بةىَ و هاوكاَ والَتةكانى سودان و شا
خباتة ذيَردةسةالَتى خؤيةوةو كؤتايى بةهة نديَا بزوتةةوةى ياخى طرةرى بهيَةيَري  ،برةجؤريَا برووة جيَرى مةترسرى والَترانى
ئةوروثاو ثةميانةامةى لةندةنى  ) 1841يان بةسةردا سةثاندو سةووريان بؤ دةسةالَتةكةى دانرا  ،برةالَ وةكر تروانى لرة
رِووى جؤربةجؤرى سةربازى  ،ئابوورى و بةرِيَوةبردنةوة ميسر ئاوةدان بكاتةوة  ،تا ئةوكاتةى لة تةمةنى ) 83دا  ،لرة شرارى
ئةسكةندةرية كؤضرى دوايرى كررد  .هةرضرةندة نرةوةكانى ترا سرالَى  ) 1952لرة دةسرةالَتدا ماونةترةوة وكاروبرارى ميسررى
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خديَويان بةرِيَوةبردووة  .برِوانة  :كةمال مةزهةر ئةمحةد  ،ضةند الثةرِةيةك لة ميَذووى طةىل كرورد  ،1 ،بةغردا 1985 :
) ،ل  ، 250حممد علرى الصرويركى  ،معجرم اعرال الكررد فرى التراريخ االسرالمى والعصرر ا رديث فرى كردسرتان و خارجهرا،
السليمانيه  ، ) 2006 :ص . 663 – 662
 - xiiبةدرخان ثاشا  :كورِى عةبدالَ خانى كورِى ئيسماعيل خانة  ،سالَى  1802يان  ) 1803لة شارى جةزيرةى ناوةندى
مرين،يةى بؤتان ) لةدايا بووة  ،لة ماوةى ساالَنى  ) 1847 -1821كاروبارى مريايةتى بؤتانى كةوتؤتة ئةستؤ  ،لة
دةرئة امى رِاثةرِيةةكةيدا  ) 1847 -1843لةاليةن سولَتان عةبدوملةجيدى يةكةمى  ) 1861 -1839عومسانييةوة ،
بؤشارى قةندةهيةى دورطةى كريي )ى نيَو دةرياى سثى ناوةرِاسي دوورخراوةتةوة  ،دواى طةرِانةوةى بؤماوةيةك  ،لة والَتى
شا ذياوةو لة سالَى  ) 1869دا لة شارى دميةشق كؤضى دوايى كردووةو لة طؤرِستانى سا َية ) ى طةرِةكى كوردان و لة
نزيكى طؤرِى مةوالناخاليدى نةق،بةندييةوة نيَذراوة  .برِوانة  :صالح هرورى  ،امارة بوتان فى عهد االمري بدرخان -1821
 ، 1847دهوك  ، ) 2000 :ل . 14 -13
 - xiiiبرِوانة :فةرهاد ثريبالَ  ،ثيَ،ةكى  :كوردستان يةكةمني رِؤذنامةى كوردى  ، 1902 -1898ل .14
 - xivمري شةرةفخانى بةدليسى  :سالَى  ) 1543لة شارؤضكةى طروهورد ) سةر بةشارى قو ) ى والَتى ئيَران لة دايا بووة
 ،ئةمةش لة كاتيَكدا بووة  ،كة مري شةمسةديةى باوكى حةوَ سرالَى ترةواوبوو  ،ثةيوةنردى برة فرةرمانرِةوايانى سرةفةوييةوة
كردبوو  ،بةتايبةتى لةماوةى حوكمرِانيةتى شا تةهماسبى يةكةمدا  ،دايكى كضى ئةمري خانى موسلؤ ) بووة  ،لةوكاتةشةوة ،
كة باوكى لة كاروبارى فةرمانرِةوايةتى دوورخرايةوة  ،توانيوويةتى بطاتة دةسةالََ و ماوةيةك كاروبارى ناوضةكانى سالَيان و
مةمحوود ئابادو طةيالنى خراوةتة ئةستؤوة  ،لة مردنى تةهماسب شرا برةدواوة  ،ئيسرماعيل مرريزاى دووة برة هرةمان شريَوازى
ى
ثيَ،وو ،بانطى كردؤت ةالى خؤى لرة قرةزوين ) و ثلرةى مرريى مرريان ) ى لةناوضرة كوردن،ريةةكان و لورِسرتان و طرؤرانى ثر َ
سثاردووة  .دواتر بةهؤى هةنديَا ثيالنى كاربةدةستانى سةفةوييةوةو تيَكةوتةى ضةند كةسايةتيةك  ،الى سولَتانى عومسانى
مورادى سيَية  ،بةوةى مولَكةكانيان بؤ بطيَرِنةوة  ،طةرِاوةتةوةو كراوةتة فةرمانرِةواى بةدليس و نازناوى خان ) ى دراوةترىَ ،
لة سالَى ) 1597دا  ،لة كاروبارى بةرِيَوةبردن دووركةوتؤتةوةو كتيَبى  :شةرةفةامة )ى بةزمانى فارسى نووسيوةتةوةو لرة
سالَى  ) 1603دا  ،كؤضى دوايى كردووة برِوانة :مصطلى امحد الةجار  ،شرفخان بدليسى ومةهجه الترارىى مرن خرالل كتابره
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شرفةامه  ،دهوك  ، ) 2007 :ص  ، 41 - 36حممد علرى الصرويركى  ،معجرم اعرال الكررد  ،السرليمانية  ، ) 2006 :ص
. 344 – 343
 - xvجةليلى جةليل  ،بوذانةوةى رِؤشةبريى و نةتةوةيى كورد  ،كؤتايى سةدةى نؤزدةية  ،ل . 40
 - xviرِؤذنامةى كوردستان )  ،ذمارة 23 ، ) 2ى نيسانى . ) 1898
xvii

 -جةليلى جةليل  ،بوذانةوةى رِؤشةبريى و نةتةوةيى كورد  ،كؤتايى سةدةى نؤزدةية – سةرةتاى سةدةى بيستة ،

وةرطيَرِانى  :سديق سالَح  ،سليَمانى  ، ) 2000 :ل . 25
 -xviiiجةليلى جةليل  ،بوذانةوةى رِؤشةبريى و نةتةوةيى كورد  ،كؤتايى سةدةى نؤزدةية  ،ل .27 -26
 - xixجةليلى جةليل  ،بوذانةوةى رِؤشةبريى و نةتةوةيى كورد  ،ل .32
 - xxرِؤذنامةى كوردستان  ،ذمارة 20 ، ) 3ى ئايارى . ) 1898
 - xxiسولَتان عةبدو ةميدى دووة  :كورِى سولَتان عةبدوملةجيدى  ) 1861 -1839عومسانية  ،لة ذنى دووةمى  ،كة
ئةويش جاريةيةكى شةركةسى بووةو ناوى تريى موذطان ) بووة  ،لة 21ى ئةيلوىل  ) 1882دا لة دايا بووة  ،هيَ،تا
تةمةنى حةوَ ساالَن بوو  ،كة دايكى لة تةمةنى  ) 23سالَيدا كؤضى دوايى كرد  ،ثلةكانى خويَةدنى الى مامؤستاى تايبةَ
تةواوكردووةو زمانى عةرةبى و فارسى و فةرةنسى بة باشى زانيووة  ،كةسايةتيةك بووة  ،بةزؤرى ئارةزووى لة خويَةدنةوةو
تريهاوي،نت و سوارضاكى كردووة  .وةك دةسةالَتيش بةسةريةكةوة نزيكةى  ) 32سالَ و  ) 6مان و  ) 26رِؤذ لة كاروبارى
فةرمانرِةوايةتي عومسانيدا ماوةتةوة  ، ) 1909 -1876تا ئةوكاتةى لة 10ى شوباتى  ) 1918دا  ،كؤضى دوايى
كردووة  .برِوانة  :ماجد حممد زاخويى  ،اللرسان ا ميدية  ،1923 -1891دهوك  ، ) 2008 :ص .35
 - xxiiرِؤذنامةى كوردستان )  ،ذمارة 4 ، ) 4ى حوزةيرانى . ) 1898
 - xxiiiرِؤذنامةى كوردستان )  ،ذمارة  ، ) 5حوزةيرانى . ) 1898
 - xxivرِؤذنامةى كوردستان  ،ذمارة 23 ، ) 2ى نيسانى . ) 1898
 - xxvعةبدولرِةمحان بةدرخان  :كورِى مري بةدرخانى طةورةيةو لة سالَى  ) 1868دا لة شارى ئةستةمبوولَ لةدايا بووة و
بةشيَكى زؤرى ثلةكانى خويَةدنى هةرلة شارةوة دةسي ثىَ كردووة  ،ثيَش ثةيوةندى كردنى بة رِيزةكانى ئؤثؤوسيونةوة دذى
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دةولَةتى عومسانى و سولَتانى عومسانى  ،جيَطرى بةرِيَوةبةرى وةزارةتى مةعاريف بووة  ،لة دواى ميقداد بةدرخانى براى و لة
شارى جةيَ كاروبارى دةركردنى رِؤذنامةى كوردستانى طرتؤتة ئةستؤ  ،هاوكاَ ئةندامى رِيَكخراوى ئيتيحادو تةرةقى )بووةو
لة طةلَ حيكمةَ عارفدا  ،ئةندامى كؤنطرةى دووةمى ئةورِيَكخراوة بوون  ،كة لة سالَى  ) 1902دا لة شارى ثاريس بةس اوة ،
لة سالَى  ) 1910دا  ،بةرِيَوةبةرى يةكةمني قوتاخبانةى كوردى ) بووة لة شارى ئةستةمبوولَ و لة سالَى  ) 1936كؤضى
دوايى كردووة  .برِوانة  :هوطر طاهر توفيق  ،الكرد واملسالة االرمةية  ، 1920 -1877ص  ،312صالح حممد سليم هرورى ،
االسرة البدرخانية  ،ن،اطها السياسى والثقافى  ، 1950 -1900دهوك  ، ) 2004 :ص . 23
 - xxviعةبدولَالَ جةودةَ  :كورِى حاجى عومةر واسف ئةفةنديية  ،لة 9ى ئةيلوىل ) 1869دا  ،لة طوندى عةرةبكري ) ى
باكوورى كوردستان  ،لة بةةمالَةيةكى ناسراوى كورد بة ناوى عومةر ئؤغلولريى ) لة دايا بووة  ،دايكى ناوى الميعة مستةفا
) بووة  ،لة مايسى ) 1889داو لةطةلَ ئسحاق سكووتى هاوةلَ و خةلَكى شارى دياربةكر ) و ئيواهيم تيمؤى بة رِةطةز
ئةلبانى و حمةمةد رِةشيد شةركةسي قةوقازيدا  ،يةكةمني شانةى رِيَكخراوى يةكيَتى و سةركةوتن ئيتيحاد و تةرةقى ) يان
دامةزراند  ،بؤ ماوةيةكى زؤر و دواى هةالَتةى  ،خؤى طةياندؤتة والَتانى ئةوروثا و بةتايبةتى شارى جةي

)  ،ثاشان

لةطةلَ بةشيَا هاوةالَنيدا  ،سةرطةرمى كارى سياسى و ضاالكى رِؤذنامةوانى بووة لةوانة بالَوكردنةوةى رِؤذنامةى عومسانلى )
بة هةردوو زمانى توركى و فةرةنسى  ،لة سالَى  ) 1905دا ثارتى دميوكراتى عومسانى دادةمةزريَةىَ و لةنيوان ساالَنى
 ) 1932 -1904بةسةريةكةوة  ) 358ذمارةى طؤظاريَكى بة ناوى ئيجتهاد ) ةوة بالَوكردؤتةوةو بريةجياكانى خؤى لة
رِيَطاى ئة طؤظارةوة هيَةاوةتة طؤ و تا لةذياندا بووة سىَ ذنى هيَةاوةو لة 29ى كانوونى يةكةمى ) 1932دا  ،كؤضى دوايى
كردووة و لة طؤرِستانى مةركةز ئةفةندى لة شارى ئةستةمبوولَ نيَذراوة  ،نووسةريَكى بة بةرهة بووةو نزيكةى ضل كتيَبى
بالَوكردؤتةوة  .برِوانة  :مامليسانذ حممد طيلون )  ،القومية الكردية و دكتور عبدهلل جودَ فى مطلع القرن الع،رين  ،اربيل
 ، ) 2000 :ص  ،11 -9شوكرى حمةمةد سةطبان  ،ثرسى كورد كيَ،ة طةىل كةميةة نةتةوةكان  ،وةرطيَرِانى لة فةرةنسييةوة :
نةجاتى عةبدولَالَ  ،هةوليَر  ، ) 2013 :ل  ، 90 - 89قادر سليم مشو  ،موقف الكورد من ا ر االستقالل ال كية
 ،1922 -1919دهوك  ،) 2008 :ص  ،24رِؤهاَ ئةالكؤ  ،كوردةكانى ئةستةمبوولَى كؤن  ، 1925 – 1453وةرطيَرِانى
 :ئةمحةد تاقانة  ،هةوليَر  ، ) 2005 :ل . 104 – 103
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 - xxviiئيسحاق سوكووتى  :لة سالَى ) 1868دا لة شارى دياربةكر ) و لة بةةمالَةيةكى كورد لة دايا بووة و ثزي،كى
سةربازى تةواو كردووة  ،ئةندامى بةرايى و لة دةستةى دامةزريَةةرانى رِيَكخراوى ئيتحادو تةرةقى ) بووة  ،لة سالَى
)1896دا ،لة اليةن فةرمانرِةوايانى عومسانيةوة وةك سزايةك بؤ ماوةى  )5سالَى تةواو دوورخراوةتةوة بؤ دوورطةى
رِؤدس)  ،كةضى لةويَ،ةوة توانيويةتى هةلَبىَ و خؤى بطةيةنيَتة شارى ثاريس و لةطةلَ عةبدولَالَ جةودةتى هاوةلَيدا جطة لة
ضاالكى سياسى بةكارى رِؤذنامةوانييةوة خةريا بووة  ،بؤ دواكاتيش  ،لة سالَى  ) 1903دا لة سان رِميؤ ) ى والَتى ئيتاليا
كؤضى دوايى كردووة و هةوالَى مردنةكةشى بةناوني،انى  :ضيا عظيم )ةوة  ،لة دواالثةرِةى  ،ذمارة  ) 30رِؤذنامةى
كوردستان ) دا بالَوكراوةتةوة  ،بةالَ لة سالَى ) 1909دا و لة اليةن رِزا نوور ) ةوة تةرمةكةى دةهيَةريَتةوة ئةستةمبوولَ و
لة باخضةى طؤرِستانى سولَتان مةمحوود دةنيَذرىَ  .برِوانة  :رِوهاَ ئةالكو  ،كوردةكانى ئةستةمبوولَى كؤن  ،ل ، 105 -104
جاوان حسني فيت اهلل اجلاف  ،الكورد ودورهم فى وعية اال اد ال قى  ،دراسة تارىية  ، 1914 -1899دمي،ق 2012 :
)  ،ص .69
 - xxviiiبرِوانة :فةرهاد ثريبالَ  ،ثيَ،ةكى  :كوردستان يةكةمني رِؤذنامةى كوردى  ،1902 -1898كؤكردنةوةوثيَ،ةكى :
دكتؤر كةمال فوئاد  ،ل 15؛ جاوان حسني فيت اهلل اجلاف  ،الكورد ودورهم فى وعية اال اد ال قى  ،ص . 94
 - xxixسةبارةَ بةثرؤسةى دوورخستةةوةى بةدرخانيةكان لة كوردستان برِوانة  :ئةمحةد باوةرِ  ،دوورخستةةوةى رِيَبةرانى
كورد لة دةولَةتى عومسانى  ،1914 -1847طؤظارى ئةكادميياى كوردى  ،ذمار  ،) 25سالَى  ، 2013ل . 332 - 287
 - xxxرِؤذنامةى كوردستان )  ،ذمارة 14 ، )26ى كانوونى يةكةمى . ) 1900
 - xxxiئةبو هوداى سةيادى  :ناوى حمةمةدى كورِى حةسةنى وادى حةلةبية و بة ئةبوهوداى سةيادى ناسراوة  ،لة  ) 1849لة
طوندى خان شيخؤن ) ى سةربة شارى حةلةبى والَتى شا لة دايا بووة  ،يةكيَا بووة لة دووكةوتةكانى تةريقةتى رِةفاعى )
و لة كؤتاييةكانى فةرمانرِةوايةتى سولَتان عةبدولعةزيزى عومسانى  ) 1876 -1861دا هاتؤتة شارى ئةستةمبوولَ و
ضاوى بة سولَتان عةبدو ةميدى عومسانى كةوتووة  ،ئةمةش لة كاتيَدا  ،كة هيَ،تا تةمةنى لةدةوروبةرى  ) 28سالَيدا
بووة  ،يةكيَا بووة لةوانةشى كة لة ملمالنىَ و دذايةتيةكى بةردةوامى برييارو رِووناكبريانى هاوضةرخى خؤيدا بووة .
بةتايبةتى هةريةك لة عةبدولرِةمحانى كةواكبى  ،جةمالةدين ئةظغانى  ،مةعرووف عةبدولغةنى رِةسافى  ،جةميل سدقى
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زةهاوى و شاعريى ناسراوى كورد شيَخ رِةزاى تالَةبانى  ،كةسايةتيةكى نزيكى سولَتان عةبدو ةميدى عومسانى بووةو
تاكؤتاييةكانى دةسةالَتى لة طةلَيدا ماوةتةوةو لة  ) 1908بةدواوة دوورخراوةتةوة بؤ دوورطةى برايلببؤ ) ى يونانى و
تاكاتى مردنى لة ) 1909دا تيايدا ماوةتةوة  .برِوانة  :هوطر طاهر توفيق  ،دور الصحافة الكردية فى تطوير الوعى القومى
الكردى  ، 1918 – 1898دهوك  ، ) 2004 :ص . 98
 - xxxiiرِؤذنامةى كوردستان )  ،ذمار 5 ، ) 7ى ت،ريةى دووةمى . ) 1898
 - xxxiiiرِؤذنامةى كوردستان )  ،ذمارة 2 ، ) 13ى نيسانى . ) 1899
 - xxxivرِؤذنامةى كوردستان )  ،ذمارة 15 ، ) 17ى ئابى . ) 1899
 - xxxvثيتةر بالَةكيان  ،دجيلةى طرِطرتوو  ،ميَذووى جيةؤسايدى ئةرمةن  ،وةطيَرِانى  :رِزطارى عومةر عةىل  ،سليَمانى :
 ، ) 2011ل . 44
 - xxxviعونى فرسخ  ،االقلياَ فى التاريخ العربى مةذ اجلاهلية واىل اليو  ،لةدن  ، ) 1994 :ص . 132
 - xxxviiثيتةر بالَةكيان  ،دجيلةى طرِطرتوو  ،ميَذووى جيةؤسايدى ئةرمةن  ،ل . 47
 - xxxviiiهوطر طاهر توفيق  ،الكرد و املسالة االرمةية  ،1914 -1877ص . 321 -320
 - xxxixكةمال مةزهةر ئةمحةد  ،تيَطةي،تةى رِاستى و شويَةى لة رِؤذنامةنووسى كورديدا  ،ل  ، 69جةليلى جةليل  ،بووذانةوةى
رِؤشةبريى و نةتةوةيى كورد  ،ل  ، 41هوطر طاهر توفيق  ،الكرد و املسالة االرمةية  ،ص . 321
 - xlفارس عثمان  ،الكرد واالرمن العالقاَ التارىية  ،ط ،2السليمانية  ، ) 2013 :ص . 104
 - xliكةمال مةزهةر ئةمحةد  ،تيَطةي،تةى رِاستى و شويَةى لة رِؤذنامةنووسى كورديدا  ،ل . 70 -69
 - xliiرِؤذنامةى كوردستان )  ،ذمارة 20 ، )3ى ئادارى  ، )1898هوطر طاهر توفيق  ،الكرد و املسالة  ،ص .322
 - xliiiرِؤذنامةى كوردستان )  ،ذمارة 1 ، ) 25ى ت،ريةى يةكةمى . ) 1900
 - xlivرِؤذنامةى كوردستان )  ،ذمارة . ) 25
 - xlvرِؤذنامةى كوردستان ) ،ذمارة 5 ، )7ى ت،ريةى دووةمى  ، )1898فارس عثمان ،الكرد و االرمن ،ص .105
 - xlviرِؤذنامةى كوردستان ) ،ذمارة . ) 7
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 - xlviiرِؤذنامةى كوردستان )  ،ذمارة 14 ، )26ى كانوونى يةكةمى .) 1900
 - xlviiiرِؤذنامةى كوردستان )  ،ذمارة 7 ،)14ى نيسانى  ، )1899جةليلى جةليل ،بوذانةوةى رِؤشةبريى ،ل .38
 - xlixكةمال مةزهةر ئةمحةد  ،تيَطةي،تةى رِاستى و شويَةى لة رِؤذنامةنووسى كورديدا  ،ل . 65
 - lرِؤذنامةى كوردستان )  ،ذمارة 13 ، ) 27ى مارتى . ) 1901
 - liرِؤذنامةى كوردستان )  ،ذمارة 13 ، ) 27ى مارتى . ) 1901
 - liiرِؤذنامةى كوردستان )  ،ذمارة 14 ، ) 26ى كانوونى يةكةمى . ) 1900
 - liiiعةبدولَالَ حمةمةد عةلياوةيى  ،كوردستان لةسةردةمى دةولَةتى عومسانيدا لة ناوةرِاستى سةدةى نؤزدةيةمةوة تا جةنطى
يةكةمى جيهانى ،ليَكؤلَيةةوةيةكة لة ميَذووى سياسى  ،سليَمانى  ، )2004 :ل . 166 -165
 -livكمال مظهر امحد ،كردستان فى سةواَ ا ر العاملية االوىل :َ ،حممد املال عبدالكريم ،ط ،2بغداد  ،)1984 :ص .89
 - lvيةظر :حسا الدين على غالب الةق،بةدى  ،ع،رية اهلموند ونلى قسم مةها اىل بالد االناضول وليبيا فى أواخر الثمانيةاَ
من القرن التاسع ع،ر ،دراسة وثائقية  ،جملة ذين)  ،العدد  ، ) 3ت،رين الثانى  ،2011ص .278 - 231
 - lviرِؤذنامةى كوردستان )  ،ذمارة 1 ، ) 28ى وادى االخرة 15 ، 1319ى ئةيلوىل .) 1901
 - lviiكةمال مةزهةر ئةمحةد  ،تيَطةي،تةى رِاستى و شويَةى لة رِؤذنامةنووسى كورديردا  ،ل  ، 64الكسراندر ثادماطريران  ،طيرو
أقاسى  ،تاريخ سياسى و اجتماعى ارامةة  ،انت،اراَ سازمان فرهةطى ثاد  ،تهران  ، ) :ص . 63
 - lviiiثيتةر بالَةكيان  ،دجيلةى طرِطرتوو  ،ميَذووى جيةؤسايدى ئةرمةن  ،ل . 49
 - lixهوطر طاهر توفيق  ،الكرد و املسالة االرمةية  ، 1920 -1877ص .183
 - lxماجد حممد زاخويى  ،اللرسان ا ميدية  ،1923 -1891دارسبرييز للطباعة والة،ر  ،دهوك  ،) 2008 :ص .67
 - lxiديليد مكدول  ،تاريخ االكراد ا ديث  ،تروة  :راج أل حممد  ،دار فارابى  ،بريوَ  ، )1996 :ص . 114
 - lxiiماجد حممد زاخويى  ،اللرسان ا ميدية  ،1923 -1891ص 67
 - lxiiiكمال مظهر امحد  ،كردستان فى سةواَ ا ر العاملية االوىل  ،ص . 92
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 - lxivمامةند رِؤذة  ،توركياو دؤسيةى جيةؤسايدى ئةرمةن  ،دوسيَى توركيا طؤظار) طؤظاريَكى تايبةَ بة كاروبرارى توركيايرة
 ،ذمارة  ، ) 3نيسانى  ، 2006ل . 114
 - lxvديليد مكدول  ،تاريخ االكراد ا ديث  ،تروة  :راج أل حممد  ،ص . 118
 - lxviعةبدولَالَ حمةمةد عةلياوةيى  ،كوردستان لة سةردةمى دةولَةتى عومسانى دا لةناوةرِاستى سةدةى  ،ل . 170 – 169
 - lxviiعةبدولَالَ حمةمةد عةلياوةيى  ،كوردستان لة سةردةمى دةولَةتى عومسانيدا  ،ل . 169
 - lxviiiرِؤذنامةى كوردسرتان )  ،ذمرارة 15 ، )28ى ئرةيلوىل  ، )1901هروطر طراهر توفيرق  ،الكررد و املسرالة االرمةيرة
 ، 1920 -1877ص . 338 – 337
 - lxixيةنى ضةرى  :واتة سوثاى نوىَ اجليش اجلديد )  ،هيَزيَكى سةربازى تؤكمةى دةولَةتى عومسانى بوو  ،كة بةشيَوازيَكى
رِيَا و ثيَكوكارا رِيَكخرابوون  ،هةر لة رِاهيَةان  ،جل وبةرط  ،خواردن و ثةروةردةو فيَركردن  ،سةرةتاكانى سةرهةلَدانى بةزؤرى
دةطةرِيَتةوة بؤ رِؤذطارى فةرمانرِةوايةتى سولَتان ئؤرخانى دووة ) ى عومسانى و بةتايبةتى لة سالَى

) 1324دا ،

هةلَبذاردنى ئةندامةكاني،ى بة زؤرى لة مةالَى ئةو ديان مسيحيى ) يانةوة سةرضاوةى دةطرَ  ،يان لة شويَن و والَتانى ترةوة
دةكرِدران و دةهيَةرانة نيَو دةولَةتى عومسانييةوة لةوانة ناوضةى بةلقان  ،ثاشان بةشيَوازيَكى ئيلزامى و وةك بة توركى ثيَى
وتراوة دؤشرمة ) لة سةربازطةى تايبةتدا رِاهيَةانى ثيَويسي و زمانى توركيان فيَردةكرا  ،سةرةرِاى بةةماكانى ئاييةى ثريؤزى
ئيسال  ،بةجؤريَا هةرلة كاتى فيَركردني،انةوة دابةش دةكران بة سةر سىَ بةشى سةرةكيدا :
 -1ئةوانةيان كة بؤ خزمةتطوزارى كؤشكى سولَتان ئامادة دةكران .
 -2ئةوانةيان كة بؤ كاروبارى وةزيلةى مةدةنى طةورة لة والَتدا رِادةهيَةران .
 -3ئةوانةيان كة بؤ رِيزةكانى سوثاى ئيةك،ارى ) واتة سوثاى نوىَ رِيَا دةخران و رِاهيَةانى تايبةتيان ثىَ دةكرا  ،كة
بةسةريةكةوة لةوانةى ثيَ،ووتر ذمارةيان زياتر بوو  ،ئة ثرؤسةيةش بة شيَوةية لة سوثاى عومسانيدا بةردةوا بوو  ،تا
ئةوكاتةى لة دةرئة امى رِاثةرِيةيان  ،لةاليةن سولَتان مةمحوودى دووةمى عومسانييةوة و لة سالَى ) 1826دا  ،بة
يةكجارى هةلَوةشيَةرايةوة  .على حسون  ،تاريخ الدولة العثمانية وعالقاتها اخلارجية  ،بريوَ  ، ) 2012 :ص – 106
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2014 :  القاهرة، 2 ط،  حممد ابراهيم اجلةدى:  تروة،  العر واللتوحاَ العثمانية اىل ا اضر،  يوجني روجان، 108
.2015 / 11 / 30 ،  املوسوعة ا رة،  ويكيبيديا، 41  ص، )
. ) 1901 ى ئةيلوىل15 ، ) 28  ذمارة، )  رِؤذنامةى كوردستان- lxx
. ) 1902 ى نيسانى1 ، ) 31  ذمارة، )  رِؤذنامةى كوردستان- lxxi
. ) 1900 ى شوباتى11 ، ) 23  ذمارة، )  رِؤذنامةى كوردستان- lxxii
Abstract
From the last 20th century and till now, Armenian situation and issue still is one of
those vital and sensitive issues, especially during the reign of Ottoman State. Most of
the countries and international organizations were paying more attention to it, in a way
that Ottoman's leaders and especially during the reign of Sultan AbdulHameed II (18761909) and even after that. They practiced a very brutal policy and genocide against the
Armenian people. Most of the historical references indicated that nearly two million
persons or more had been killed through those represses and disgusted processes which
were adapted by Hamidih Knights militia throughout the reign of Sultan AbdulHameed
and the followers. It had been referred to that Kurds also had taken part in these
processes by supposing that most of Hamidih Knights were from those Kurdish tribes
who forced to join Hameedya army.
This short research (Kurdistan Newspaper's point of view against Armenian issue and
Hamidih Knights 1898-1902) which consists of introduction and some sections
depended on the original copies of (Kurdistan Newspaper) that published for first time
in Cairo on April 22, 1898 in two languages; Kurdish and Turkish. In addition to that, a
large number of useful references were used from Arabic, Persian and Kurdish as
referred in the bibliography. Documents were analyzed and Kurdistan newspaper, as a
Kurdish source and as it was published at that time, so explained in detail what Ottoman
leaders and Turks brought to the Armenians. Also in most of the editions of Kurdistan
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newspaper, which were 31 issues, strongly condemns the genocide that carried out by
the Ottoman Turks against the Armenian people through their repressive
administrations. At the same time, it appealed Kurdish people (nation) to be more aware,
so as not to engage in such a process, on the contrary, demanding to cooperate and
support the Armenian and even stated that the Kurds and Armenian peoples oppressed
under Ottoman authority and also that the Armenians such as the Kurdish people, their
national and religious rights have been neglected and every day they have been tortured
in many ways.
As noted before, the search consists of an introduction and three main sections in
addition to the list of sources and margins, it. First Section: includes a historical sum up
analysis of Kurdistan newspaper and how it spread in major cities at that time, such as:
Cairo, Geneva, London and Folkston and again Geneva. Most of the second section
devoted to discuss Kurdistan newspaper's attitude on the Armenian and the Armenian
issue during the reign of Sultan AbdulHameed and Turks. While the third and last
section poses Kurdistan newspaper's attitude about the way of founding (Hamidih
Knights) and how they have been used in the process of suppression and killing of
Armenians.
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