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 ئەَ کزێجەضەرگٛزەغزەی 

 

، صٚای ضەەەەرصأیکرصٔی دۀەەەض ٚالرێکەەەی ئەٚرٚپەەەی، 1871ٌە ضەەەەرەربی ضەەەبٌی 
ضبي ثٛٚ، ِبٚەیەکی کەَ ثٛٚ ضۀگەری سەثەبری  11گەیػزّە ئیزبٌیب، رەِۀەَ 

پێػّەرگبیەریُ ٌە کٛرصضزبْ ثەرەٚ ٘ۀضەراْ گٛاضەزجٛٚەٚە، ٔیەبزی سٛێٕەضُٔ 
لەصەر ٚ ٔەضەەەیت ٔەثەەەٛٚ، رۀٙەەەب ثەەەۆ ضەەەەرصأێکی دۀەەەض رۆ ی ثەەەٛٚ کەدەەەی 

ِبـی پۀب٘ۀضەیی ، ئەٚکبد، لۀبعەریبْ پێٙێٕبَ ٌەَ ٚٚالرە ثّێّٕەٚە ٘ەردۀضە
ثڕیبری ِبٔەٚەَ  ٌەثەر ئەٚەٚ ضیطزەِی ضۆضیبي ٚ کۆِەکی صەٚڵەد ٔەثٛٚ. 

 ،رکٛرصەکەبٔیزێک ٌە ٚەکٛ ثەغ، ، ٌەگەي ئەٚەغضاٚغێزبٔە ثٛ ، کەِێک،ٌە ئیزبٌیب
ەک کبرکرصْ ثۆ ثژێٛی  یبْ ٚ ٌە الیەکیزریع لۆي ٚ ثبضکُ ٌێ ٘ەڵکرص، ٌە الی

ثەغەەی ٔەەبٚسۆ یەەبْ ِەەبٌی "سٛێٕەەضٔی زأکەەۆ. کەەبرێکی ئبضەەبْ ٔەثەەٛٚ، رۀەەبٔەد 
 سٛێٕضکبراْ"یع ٔەثٛٚ.

ٌە گەي زیبص  Perugiaٌە غبری پێرٚجب  ضبٌی یەکەِی سٛێٕضٔی زِبٔی ئیزبٌیُ،
سٛێٕەەەضکبری کەەەٛرص، کە زۆرثەیەەەبْ ٘ەەەی ثبغەەەٛر ٚ ئەٚأیزەەەریع ٘ەەەی  111ٌە 

رۆ ٘ەالد ٚ رۆ ئەەبٚا ثەەْٛٚ، رەٚاٚ کەەرص، ثەڕاضەەزی لۆٔەەبؼێکی پەەڕ ٌە جەەۆظ ٚ 
ثەضەر ثرص. یەکەِجبر ثەٛٚ صەگەي کەٛرصی  ِبْسرۆظ ٚ ٘ەضزی "کٛرصایەری"

لبِیػەەەٍۆ ٚ عفەریەەەٓ ٚ غەەەبَ، ٌەگەي کەەەٛرصی ِە٘بثەەەبص ٚ ضەەەەلسٚ کەرِبغەەەبْ 
 ی پەیضا ثکەَ ٚثبضەی ثەبرٚصۆسی "کٛرصضەزبٔی گەٚرە" ثکەیەٓ ٚ ٌەگەيٚرێکەال

٘ۀضێکیبْ ئێطزبظ پەیٛۀضیُ ِەبٚەٚ زۆر سۆغەە. پبغەبْ ٘ەر کەضەە ثەضەەر 
زأکەەەەەۆ ٚ ئەٚ غەەەەەەبرأە پەرد ٚ ثخٚثەەەەەەٛٚیٓ کە سۆِەەەەەەبْ ٘ەٌّەەەەەەبٔجژارصثٛٚ، 

 جبرێکیزریع ٌە ئبٚارەیی پەررەٚازە ثٛٚیٓ.
، رەەب کەٚرٕەەی ر ێّەەی ضەەەصاَ ٌە PISAرەەبکە کەەٛرص ثەەَٛٚ کەٚرەەّە غەەبری پیەەسە 

کەەەٛرصێکی ثبغەەەٛر ٚ یەکەەەی  2022ئیطەەەزب ٌە ثە رۀٙەەەب ثەەەَٛٚ،  1112ٔیطەەەبٔی 
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 1114کە دۀەەەەض ضەەەەبٌێکە ٔیػەەەەزەجێی ئەَ غەەەەبرەْ، ٌە  رۆ ٘ەالرەەەەُ ٔبضەەەەیٛٚە
 ِبرەیەک کٛرصی ثبکٛر،  ِبرەیەکی کەِزر ٘ی رۆ ئبٚا، ٌێرە ٔیػەزەجێجْٛٚ. 

ٌە ضەبالٔی  ثە ثەراٚرص ثە غبرەکبٔیزری ئیزبٌیب، ٌەگەي ئەٚەغضا ٌە غبری پیسە،
دەەەبالکی، ٌەضەەەەر ئبضەەەزی زأکەەەۆ، ٘ێەەەسە ضیبضەەەی ٚ  ، زۆررەەەری1112ٓ -1871
پەیٛۀەضی ٌەگەي  کۀیطەە ٚ پەیٛۀەضیکرصْ ثە تبریکەبْ، ،یغبرەٚأ ەکبْ،ٔەلبثی

ئۀەەەضاَ پەرٌەِەەەبْ ٚ رۆ ٔبِۀٛضەەەبٔی ئیزبٌیەەەب ئۀجبِەەەضراْٚ ٚ ٌە غەەەٛێٕیزر ثە 
 کراٚٔەرەٚە ٚ ثبضی رەٚۀضی کٛرصی ٚ دبالکیەکبٔیع کراْٚ.  ٚصۆکِٛیٕذ ثخ

ضەەەەەرەربی سٛێٕەەەەضٔی زأکەەەەۆ، ٚەک ٘ەِەەەەٛٚ سٛێٕەەەەضکبرە کٛرصەکەەەەبْ، ٘ەر ٌە 
ٚ  رٚٚثەڕٚٚی ئەٚە ثَٛٚ کە کزێت ٚ ضەردبٚە ثە زِبٔی ئیزبٌی ٌەضەر کٛرص

ٚ کەش زأیەەەبری کەِیەەەبْ صٚ یەەەبْکٛرصضەەەزبْ ٔەثەەەٛٚ، ٌە ٘ەزار ئیزەەەبٌی یەک 
 ٚ کٛرصضزبْ ٘ەثٛٚ، ٌەثەر ئەٚە ٘ەٌّٚضا صەضزپێػشەریەک ثکەَ.ٌەضەر کٛرص

صەضەەەزُ پێکەەەرص، ثە رای سەەەۆَ، یەکێەەەک ٌە ، 1874ٌی ب، ٌە ضەەەغەەەبری پیەەەسەٌە 
پەڕرٛکشەەەبٔە ٘ەرە گەٚرە ٚ صەٌٚەِۀەەەضەکبٔی ئیزبٌیەەەبی ٌێەەەیە، پبغەەەبْ دەەەِٛٚە 

، Firenzeـیرێٕەەسی  –رٛکشەەبٔەی ٔیػەەزّبٔی ٌە غەەبری ـ ەەۆڕأص ڕضەەەرصأی پە
ٔی پەررٛکشبٔەی تبریکبْ ٚ ٚەزارەری صەرەٚەی ئیزبٌیب ٚ پەررٛکشبٔەی ٔیػزّب

 –ٌە غبری رۆِب. ٌە رۆِب پەیّبٔگب ٚ گۆتبرێک ثە ٔبٚی "رۆ ٘ەالرەی ِەۆصێرْ 
ٚجەٛصی ٘ەیە ٚ  1921" کە ٌە ضەبٌی  Oriente Modernoئەۆریێٕزێ ِۆصێرٔەۆ 

ٌە ضەەەر کەەٛرص ریەەب  1834 – 1811 زۆر صۀگٛثبضەەی صەٌٚەِۀەەضَ، ٌە ِەەبٚەی
کەُ ٌە غەبرەکەی ِەٓ  511کە  Napoliصۆزیەٚە. پبغبْ دِٛٚە غبری ٔەبپۆٌی 

 صٚٚرە، ٌێرەظ زۆر ضەردبٚەَ کەٚرە ثەرصەضذ. 
صأەیەبْ  4رۀٙەب کەٚرە ثەردەبٚ ٘ەِٛٚ ئەٚ کزبة ٚ ضەردبٚأەی ٌەَ غەبرأە 

ئیزەەبٌی، کە ٌە  –ثە زِەەبٔی ئیزەەبٌی ٔٛٚضەەراثْٛٚ، رێسِەەبْ ٚ لبِٛضەەی کەەٛرصی 
زا 1676ٌە ضەەەبٌی  Maurizio Garzoniالیەْ لەغەەەە ِەٚریزطەەەیۆ گەرضەەەۆٔی 

دەەبپکراٚە، ِێەەژٚٚی ٘ەرێّەەی کٛرصضەەزبْ، ٌە الیەْ لەغەەە جەەٛزێپێ کەِپۀیٍەەێ 
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Giuseppe Campanile  1752دبپکراٚە، کزێجێکیزر ٌە ضبٌی  1717ٌە ضبٌی  ٚ
( ٌە 1821ٚ یەکیع ٘ەی ضەبٌی  1811)یەک ٌە ضبٌی  11کزێجیع ٌە ضەصەی  1

ردبٚەکبٔیزر ثە ضەر یەزیضی ٚ ئبییٕی یەزیضیەکبْ کەٚرە ثەردبٚ. کزێت ٚ ضەە
، ٌە 1111رەِەەٛزی  13رۆ ی  زِەەبٔی ـەڕۀطەەی، ئیٕگٍیەەسی ٚ ئەٌّەەبٔی ثەەْٛٚ.

، ریّێکەی کۀەبٌی ری ەی "ئیسیەضیشبْ" ٌە ئەٌّبٔیەب Covidی کۆتیەض کبری کەڕۀزیٕە
٘برٕە الَ ٚ صٚای دبٚپێکەٚرٓ ٚ گفزٛگۆیەکی ثە ضٛٚص کەۆپیەکی ئەٚ کزێەجەی 

 پێػکەغکرصْ.ثە صیبری ٌەضەر یەزیضیەکبْ  1821ضبٌی 
، ثە ٌیطەەەزێک، ٔٛٚضەەەیەٚەٚ ٌەگەي 1874ئەَ کزێەەەت ٚ ضەەەەردبٚأەَ ٌە ضەەەبٌی 

غەەٛێٕی صۆزیٕەٚەیەەبْ ثەضەەەر سٛێٕەەضکبرأی کەەٛرص صاثەغەەکرص رەەبکٛ ئەٚکەەبرەی 
پرضیبریبْ، ضەثبرەد ثە کٛرصٚ کٛرصضزبْ، ٌێضەکرێذ ثزٛأٓ ٚەالَ ثضۀەٚەٚ 

 ثٍێٓ "ئەٚ کزێجبٔە ثبضی کٛرص صەکەْ".
بد زۆر زەدەەّەد ثەەٛٚ ٚرەەبرێکی رێکٛپێەەک یەەبْ ریپۆررب ێەەک ثەڕاضەەزی ئەٚکەە

ٌەضەەەەر کٛرصضەەەزبْ، ثە زِەەەبٔی ئیزەەەبٌی، صەضەەەزکەٚێذ، رۀٙەەەب دۀەەەض ٚرەەەبرێکی 
ٔەثێەەذ کە ٌە  Mirella Galletti 2012 - 1949 پرۆـیطەەۆر ِیەەرێٍخ گەٌٍێزەەی

گۆتەەەەبرە پطەەەەپۆریەکبْ ثخٚصەکەەەەرأەٚە ٚ ثە ئبضەەەەبٔی صەضەەەەزی ئیزبٌیەکەەەەبٔیع 
زۆرثەی ٚربرەکەەبٔی گەٌٍێزیّەەبْ کەەۆکرصەٚەٚ  1876ٌە ضەەبٌی  ٔەصەکەٚرەەٓ، ئەەێّە

 1878ثەیەکەٚە کەەۆپیکرص ٚ ثەضەەەەر ٘بٚڕێکەەەبُٔ صاثەغەەکرص. ئەەەێّە ٌە ثە٘ەەەبری 
ٔبِیٍکەیەکّەەبْ ٌەضەەەر صۆزی کەەٛرص ثە دەەبو گەیبٔەەضٚ زیەەبرر ٌۀەەبٚ سٛێٕەەضکبرە 

جەبر دەبپکرایەٚە. ٌە  دۀەض ە ٚەٚٚثخٚثٛ ٚ صۆضزە ئیزبٌیەکبْ کٛرصضزبٔیەکبْ
، صٚای صاگیرکرصٔەەەی کٛێەەەذ، کزێجێکەەەی زۆر صەٌٚەِۀەەەض ٌەضەەەەر 1881کۆرەەەبیی 

. ثە پێەەەەەی زأیەەەەەبری ٚ 1کەەەەەٛرص، ٌە الیەْ پرۆـیطەەەەەۆر گەٌٍێزەەەەەی، ثخٚکەەەەەرایەٚە
 ثەصٚاصادٛٚٔەکبٔی ئێّە ٘یچ کزێت ٚ ٔبِیٍکەیزر ٔەثٛٚ. 

                                                           

1
 7ئەیٍٛي ٚ ثەغەضاری ٌە ِەڕاضەیّی ٔبغەزٕەکەی ٌە  3صٚای کۆدی ٔبٚاصەی پرۆـیطۆر گەٌٍێزی ٌە  

، ٚربرێکُ ٌەضەەر  یەبٔی سەۆی ٚ کزیەت ٚ رٛێژیٕەٚەکەبٔی ٌەضەەر کەٛرصٚ کٛرصضەزبْ 1111ئەیٌٍٛی 
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ئەٚ کزێەەجەی ـرأەەس ِەرییەەب صەزارۆ، ِەال ِطەەزەـب ثەەبرزأی ٚ غۆڕغەەی ئەیٍەەٛي، 
دەەەەەەەبپکراثٛٚ ثەالَ ٌە ٘ەەەەەەەیچ  1865بیە ٘ەردۀەەەەەەەضە ٌە ضەەەەەەەبٌی ٌەثەرصەضەەەەەەەز

پەررٛکشبٔەی زأکۆ ٚ پەیّبٔگب ٚ ضۀزەرەکبٔی صیراضەبری رۆ ٘ەالد ٔەکەٚرە 
ٌەٚکبرەی  1875ثەردبٚ ٚ ئێطزبظ ٔیە. ٌۀبٚەڕاضزی ِبٔگی دٛزەیرأی ضبٌی 

ٌە دێػزشبٔەی زأکۆی غبری پیسە صە٘برّە صەرەٚە کەضێک ثە عەڕەثبٔەیەکی 
بیە کەٚٔە کزێجی ثەۆ ـرۆغەزٓ صأەبثٛٚ، ٘ەرزأفەرۆظ ثەٛٚ، زۆرجەبر کزێجەی ر 2

ِێژٚٚیی یبْ رۆِبٔی ٘ەِەجەۆرەَ ٌێکڕیجەٛٚ، ٌەٚ کەبرەی کزێجەکەبُٔ ضەەراٚثٓ 
صەکەەرص دەەبَٚ ثەٚ کزێەەجە کەٚد ٚ ٔەەبٚی کٛرصضەەزبْ ٚ ٚێەەٕەی ثەەبرزأیُ کەٚرە 
 ثەردەەەبٚ سەەەٛرپە کەٚرە صڵەەەُ. یەکطەەەەر صەضەەەزُ صایە ٚ ٚەک ئەٚەی ثەەەبٚەڕَ

ٔەصەکرص راضذ ثێذ، یەک یەک رەِبغبی الپەڕەٚ ٚێٕەکەبُٔ کەرص.... ٚٚرەُ ئەٚە 
ثبیی دۀضە؟ سبٚۀی عەڕەثبٔە ٚ کزێجەکبْ گۀجێکی لطە سۆظ ثٛٚ، ریەع ٚ 
پردەەی رەەێکەالٚ ثەەٛٚ، ٌە ـەیٍەضەەٛـە کخضەەیکیەکبْ صەدەەٛٚ، ئەٚ صەیسأەەی ِەەٓ 

ردەبي گەٛری کٛرصَ ثەالَ ٔەیەضەزأی کزێەجەکە دەیە ٚ ثبضەی دەی صەکەبد. ثە٘ە
جەَ  2٘ەزار ٌیەەەەەرەی ئیزەەەەەبٌی، صەیکەەەەەرصە یەک صۆالر ثەالَ ئەٚکەەەەەبد ثەغەەەەەی 

سەەٛارصٔی دێػەەزشبٔەی زأکەەۆی صەکەەرص، ِٕەەیع پێەەٕپ ٘ەزاریەکەەُ پەەێ ثەەٛٚ ٚ 
ثە صاسەٚە کزێەەجەکە، ٌە کەەبری  صاِەصەضەەزی ٚ پێّگەەٛد ثبلیەکەغەەی ثەەۆ سەەۆد.

 ، ٔرسەکەی ٌەضەر ٔە ٔٛٚضراٚە.1865دبپکرصٔی، ٌە 

                                                                                                                                                    

صاِەزراٚەکبٔی ثبغەٛر ٚ ثە غەسطەی گەیۀەضرایە ثخٚکرصەٚەٚ ٘ۀضێ پێػٕیبرَ سطزە ثەرصەضزی 
پەرٚەرصە، سٛێٕضٔی ثبال، رۆغٕجیری، ئەکبصیّیبی کٛرصضزبْ، پبرێسگبری ئەٚکەبری  یریصەضزی: ٚەز

ٕیبرِکرص لٛربثشەبٔە، ػە٘ەٌٚێر ٚ ضٍێّبٔی، ضەرۆکی زأکەۆی ضەەالدەصیٕی ٘ەٌٚێەر ٚ ضەٍێّبٔی ٚ پێ
گەٌٍێزەەی ثکرێەەذ ثەالَ رەەبکٛ ئێطەەزب کەش ٚەالِەەی ٘ەەۆٌێکی زأکەەۆ، ِۆِٔٛێٕزێەەک، ثەەبسنەیەک ثۀەەبٚی 

 ٔەثٛٚە. ئەِەظ ٌیٕکی ٚربرەکەیە.
https://www.kurdistanpost.nu/?mod=news&id=74238&authorid=241 
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 Laەرەٚ پەڕرٛکشەبٔەی ضەەرەکی زأکەۆ، ثە ٔەبٚی ِەعەریفەد کەٚرەّە رێگەب ث

Sapienza رەب ئێەٛارە،  7َ صٚٚر ثەٛٚ، ئەٚ رۆ ە رەب ضەەعبری  411 – 311، کە
کبری صاسطزٕی، سەریکی سٛێٕەضٔەٚەٚ رەِبغەبی ثەرو ٚ ٚێٕەکەبْ ثەَٛٚ، زۆر 

 11صڵشەۆظ ثەَٛٚ. کۆِەٌێەک پرضەەیبرَ ٌەسەۆَ کەرص، ِەعمەٌٛە ئەٚ کزێەەجە ئەٚە 
٘ەر  کراٚە ٔە کٛرصەکبْ ٚ ٔە ئیزبٌیەکبْ پێی ٔبزأٓ ٚ ٔەیەبْ صیەٛٚە؟ضبٌە دبپ

زٚٚ ثەزٚٚ ٘ەٌّٚەەەەضا ٚ صەضەەەەزُ ثە ٚەرگێڕأەەەەی کەەەەرص. ٌە ثەەەەۆٔە ٚ ئەەەەب٘ۀگە 
کٛرصیەکبْ، ثە ربیجەری ٔەٚرۆز، الی ٘ۀضێ صۆضذ ٚ ٘ەبٚڕێ ثبضەی کزێجێکەی 
ٌەٚ جەەەۆرەَ کەەەرص ثەالَ کەش ٔەثەەەٛٚ ٔەەەبٚی ثیطەەەزجێذ. ٌەکەەەبری کیّیبثەەەبرأی 

ٚ کەٚرٕی ر ێّی ضەصاَ دٛضێٓ ٌە  1881ەٌەثجە ٚ راپەڕیٓ ٚ کۆڕەٚەکەی ٘
 کە ثە ضەصاْ ٚربرٚ ریپۆررەب  ٚ کزێەت دەبپکراْ ٚ ثخٚکەرأەٚە 1112ٔیطبٔی 

ثە کەَ ٚ ثە زۆر، ثبضی ئەٚ کزێجەی ٔەکرصٚٚە. ٚا ٘ەضذ صەکەَ  ثەالَ کەش،
، ضەەەـبرەری عێەەراق ٘ەِەەٛٚ کزێجەکەەبٔی 1865ٌە کەەبری دەەبپکرصٔی ئەَ کزێەەجە، ٌە 

کڕیجێذ ٚ ٌۀەبٚی ثرصثەێ ثەۆ ئەٚەی ٌە ئیزبٌیەب صۆزی کەٛرص ٔۀبضەرێذ. ضەەیر 
ٌە  1814ٌە ضەەبٌی  Franz Maria D’Asaroئەٚەیە کە ـرأەەس ِەرییەەب صەزارۆ 

کەەۆدی صٚاییکەەرصٚە ٘ەٌٚەەی ٔەصاٚە ئەَ کزێەەجە ثە  1113صایەەک ثەەٛٚەٚ ٌە ضەەبٌی 
 رای گػزی ثٕبضرێ.

ثە ٘ۆی ضەرلبٌی زأکەۆ ٚ ثژێەٛی  یەبْ ٚازَ ٌە رەرجەِەکە ٘ێٕەبٚ الی کەش 
ٔبٚی ٔٛٚضەرٚ کزێجەکەَ، ثە زِبٔی ئیزبٌی، ثبش ٔەکرص ٚ کزێەجەکەَ ٌە ِەبٌەٚە 

پێجکەٚێەەذ. ٘ۆکەەبری ئەٚ غەەبرصٔەٚەٚ غەەبرصەٚە، دەزَ ٔەصەکەەرص کەش دەەبٚی 
ثبضەەٕەکرصٔی صەگەڕێەەزەٚە ثەەۆ ئەٚەی ِەەٓ ئەٚکەەبد ٚ ئێطەەزبظ ٚاصەزأەەُ ئەَ 
ٔٛضەرە، ـڕأس صەزارۆ، ِٛثبٌەؼەی زۆری ٌەضەر رۆٌی ِەال ِطزەـب کرصٚٚەٚ 

رای سەەۆَ، ضەەٛصی ثە  رەرجەِەکرصٔیػەەی ثەەۆ کەەبری ضەەبالٔی صٚای راپەریەەٓ، ثە
بٔض ٌەثەر ئەٚە ٌە ٚەرگیڕاْ ٚ ثخٚکرصٔەٚەکە پبرری ٚ ثٕەِبٌەی ثبرزأی صەگەی

ثٕەِەەبٌەی ثەەبرزأی ثەەۆ ثەر ەٚۀەەضی  –صٚٚ صڵ ثەەَٛٚ. ٚەک ئبغەەکرایە پەەبرری 
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سۆیبْ "ِێػەک صەکۀە گبِێع" ٚ ثەَ کزێجە صەیبٔزٛأی ثٍەێٓ "ئەٚەرە ثەبرزأی 
 کٛرصی ثە ئیزبٌیب ٚ ثە جیٙبْ ٔبضبٔضٚٚە" ٚ ئەِە ِێژٚٚە ٚ ٔٛٚضراٚە.

ێی کٛرصضەزبٔی ضەەرصأیبْ ڕٔبٚە ٔبٚە کە ٘ۀضی صۆضذ ٚ ٘بٚ 1111ٌەضبٌی 
کرصَٚٚ ٌەگەي ٘ۀضێکیبْ ثبضی ئەٚ کزێەجەَ کەرص ٚ ثە ٘ۀضێکیػەیبْ پیػەبٔضا، 
ٌە ٘ەِبْ کبریع ٌە رەرجەِەکە ثەرصەٚاَ ثَٛٚ ٚ ِبٚەی دۀەض ضەبٌێکە رەٚاٚ 
ثەەٛٚە ثەالَ ٌەثەر ئەٚەی کزێجێکەەی ٔەەبٚازەیە دەزَ ٔەکەەرص ثەەۆ ٘ەەیچ صۆضەەذ ٚ 

ثەەەۆ ثکرێەەەذ، ٘ەٌەکەەەبٔی  یبٚڕێیەکُ رەٚأەی ثەەەکەَ ثەەەۆ ئەٚەی پیەەەبدٛٔەٚە٘ەەە
 زِبٔەٚأی راضزجکرێزەٚە. 

ئەِە یەکەَ کزێەەەجە، ثە پێەەەی زأیبریەکەەەبٔی ثەرصەضەەەزی ئەەەێّە، ٌەضەەەەر کەەەٛرصٚ 
کٛرصضەزبْ، ثە زِەبٔی ئیزەبٌی، ٌە ضەەصەی ثیطەذ دەبپکراٚە، ٔٛٚضەەر ٌە صٚای 

زا ٚەک پەیەەبِٕێری  1847زی رەِەەٛ 13رٚسەەبٔی ر ێّەەی پبغەەبیەری عێەەراق، ٌە 
رۆ ٔبِەیەکی ئیزبٌی صەگەٚێزە ثەؼضا ٚ یەکطەر ئبغٕبیەری صەگەي صۆزی کٛرص 
پەیەەەضا صەکەەەبد، ٌەٚکەەەبرەٚە ٚرەەەبرٚ ریپۆررەەەب ی ٌەضەەەەر صۀٛٚضەەەێ. ٌە کەەەبری 

، 1847ۆکزەۆثەری ئ 6 گەڕأەٚەی ِەال ِطزەـب ثبرزأی، ٌە یەکێزی ضەۆتیەد ٌە
کە ، ەي جەِەەبٚەرێکی زۆری کٛرصضەەزبٔیبْصەزارۆ ٌە ـڕۆکەسەەبٔەی ثەؼەەضا، ٌەگ

ثەەۆ پێػەەٛازی ٌە ضەەەرۆکەکەیبْ ٘ەەبرجْٛٚ، دەەبٚەڕٚأی صەکەەبد ٚ پبغەەبْ ثەەۆ 
ِبٔگ ٌە ٘ۆرێً ضەِیر ئەِیص ٌە غبری ثەؼەضا، غەٛێٕی دەٚأەٚەی  1ِبٚەی 

ثەەبرزأی، ِیەەٛاْ صەثێەەذ ٚ ثە دەەبٚی سەەۆی ئەٚ کەش ٚ غەەبٔضە کٛرصضەەزبٔیبٔە 
ٕەٚەی ثبرزأی صەدەْٛٚ. ٌەَ کەبرە صەزارۆ، صەثیٕێ کە ثۆ ضەرصاْ ٚ ثەسێر٘بر

یەکەَ رۆ ٔبِۀٛضەەە، دەەبٚپێکەٚرٓ ٌەگەي ثەەبرزأی صەکەەبد ٚ ٌە رۆ ٔبِەکەەبٔی 
 ئیزبٌیب ثخٚی صەکبرەٚە.

ئەەەبزاری  رەەب ئبغەەجەربٌی 1847ضەەبي، ٌە  16ـڕأەەس ِەرییەەب صەزارۆ ثە صرێژایەەی 
ٚە، ٌە ثە ثەرصەٚاِی ٚربری ٌەضەر غۆڕغی ئەیٍٛي ٚ ثبرزأی ٔٛٚضەیٛ 1864

ثەؼەەەضا دەەەبٚی ثە زۆرثەی کبرثەصەضەەەزەکبٔی دکەەەِٛەد ٚ ر ێّەکەەەبٔی عێەەەراق 
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کەٚرەەٛٚە، غەەب٘یضێکی صەگّۀەەی ئەٚ ٍِّخٔەەێ، غەەەڕ ٚ ِٛـەەبٚەزاد ٚ ئبغەەزیە 
 صرێژأەی ٔێٛاْ غۆڕغی ئەیٍٛي ٚ کبرثەصەضزبٔی ثەؼضایە. ٚ رٚصٚ

ـڕأس ِەرییب صەزارۆ جگە ٌە ٘ەضەذ ٚ ضەۆزی ثەۆ گەٌەی کەٛرص ثە غەێٛەیەکی 
ثێطەەٕٛر ثە ثەەبرزأی ضەرضەەبَ ثەەٛٚ. ثەەبرزأی ثە صاضەەزبْ، لبرەِەەبْ، ضەەەرکرصە، 
جۀگبٚەر، غۆڕغگێر ٚ ثبٚکی رٚدی ٔەرەٚەیی کٛرص ٌە لەٌەَ صەصا. ثەبرزأی 
ثە ضەەەەەرکرصەیەکی عەضەەەەەکەری ٚ ضیبضەەەەەرٛاْ، رەەەەەبکزیکنی ٚ ضەەەەەزرارێگێکی 
ضەەەرکەٚرٛٚ صۀبضەەێٕی. کەەبرێ ثبضەەی رەٚغەەی ٔبٌەثەەبری کٛرصضەەزبٔی رٛرکیەەب 

ەکبد ٚ صەٌێ "ٌێرە جٛالٔەٚە ٚ راپەریٕی کٛرص ٔیە دٛٔکە ٌێەرە ِەال ِطەزەـب ص
جەثٙەی ٚەرۀەی ٌە  –ثبرزأیەک ٔیە". ٌە کبری صرٚضزجٛٚٔی ثەرەی ٔیػزّبٔی 

ٔێەەەٛاْ دیسثەەەی ثەعەەەص ٚ دیسثەەەی غەەەٛعی، و. ص. ک. ٔەەەبدیزە ٔەەەبٚ ئەَ ثەرەیە، 
صەگرێەەذ رێری پەەبرری کۆِٛٔیطەەذ رەسەەٕە ٌە ثەەبرزأی رعەزیەەس ِەەذەِەص، ضەەک

ٚ٘یەەٛای ئەٚە صەسەەٛازێ ثەەبرزأی رازیجکەەبد ثەەۆ ئەٚەی پەەبرری ثنێەەزە ٔەەبٚ ئەٚ 
ثەرەیە، ثەەەبرزأی صەٌەەەێ "عەزیەەەس کۆِٛٔیطەەەزێکی ثەەەێ ئەزِەەەٛٚٔە" ٚ پەغەەەیّبْ 

صەٌەەەێ ثەەەبرزأی، ٌەضەەەەر ئبضەەەزی ضیبضەەەەری ٔێەەەٛصەٌٚەری،  صەثێەەەزەٚە. صەزارۆ
رێەەگەی   ِەەبرەیەک ٔەەٛێٕەرٚ صیپٍۆِبرکەەبری غەەبرەزاٚ ٌێٙەەبرٛٚی ٘ەثەەٛٚ ٚ ٌە

ئەٚأەٚە ئبگبصاری ٘ەِٛٚ غزێه ثٛٚ، ٌە رێگەی ئەٚأەظ ٔبِەی ثەۆ ضەەرۆک 
رەٚأە صەکەەەرص، ٔٛٚضەەەەر، ثە زۆری، ٔەەەبٚی  UNکۆِەەەبری ٚالرەەەبْ ٚ یەەەٛ ئەەەێٓ 

 کبِەراْ ثەصرسبْ ٚ عیطّەد غەریؿ تبٍٔی صە٘ێٕێ.
ڵیرە ٘ە ار ِٛکریبٔیُ ٘برەٚە ثیەر کە دەۆْ، ٌە دێػەزی ِجێەٛر، ثە دەو ٚ ثە 

ح ٚ ضەەەەۀبی ثەەەەبرزأی کەەەەرصٚٚە ئەٚ٘ەەەەبظ ـڕأەەەەس صەزارۆ ٘ەر ثە راضەەەەذ ِەص
 پۆزەریڤ ثبضی ِەال ِطزەـب صەکبد.

یەکێزی ضۆتیەد،  یبٚە ئبٚارەیی، ٌەضبي ٌە 11ئەٚەی ثبرزأی ثۆ ِبٚەی ٌەثەر
ٔەبٚی جۀەڕاٌەی پێػەٛی ضەٛپبی ضەٛری ثبضی ثەبرزأی صەکەبد، ثەصەزارۆ، کە

 ٔەرەٚەیی ٔبٚی صە٘ێٕێ.ضۆتیەد، غێشی ضۆر، ِەالی ضۆر ٚ لبرەِبٔی 



 مەال مستەفا بارزانی و شۆڕشی ئەیلول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14 

صەزارۆ صۀٛٚضێ ثبرزأی کبریگەری ٌەضەر ٘ەِٛٚ ضیبضەەد ٚ رٚصاٚەکەبٔی 
ثەؼضا ٚ عێراق ٘ەیە ٚ ٘ەثٛٚە، ٌە ٘ەِٛٚ ٚەزارەد ٚ صاِەزراٚە عەضکەری ٚ 
کەەەْٛ ٚ لٛ ثٕەکەەەبٔی صەٚڵەد، ثە ٔٙێٕەەەی، پیەەەبٚی سەەەۆی ٘ەثەەەٛٚ ٚ، پێػەەەٛەسزە 

 راق ثٛٚ.ئبگبصاری پخْ ٚ ٔیبز ٚ جٌٛەی صەٚڵەری عێ
صەزارۆ ٌەَ ٔٛٚضەەەەەیٕە پػەەەەەزی ثەٚ زأیبریەەەەەبٔە ثەضەەەەەزٛٚە کە  سصیەەەەەبرە ـڕأەەەەە

٘ەٌەی زۆر زۆری  پێیبٔەەەەەضاٚە، ٌەثەرە ئەٚە ی ٔسیەەەەەک ٌە ثەەەەەبرزأیکٛرصەکەەەەەبٔ
کەەرصٚٚەٚ ٔٛٚضەەیٛٚە، ٚێٕەیەکەەی سەیەەبٌی ثەەۆ ثەەبرزأی کێػەەبٚە کە صٚٚرە ٌە 

 راضزی. 
٘ەٌٕٚەصأەی جەضی ثەۆ صەزارۆ ثبضی دۀض ٘ەٌەیەکی ثەبرزأیع صەکەبد، ٌەٚأە 

گەیػزٓ ثە ریێىەٚرٓ ٌەگەي عەثضٚي کەریُ لبضُ، رەٚأەکرصٔی ٔبِە ٚ صاٚای 
ٌەٚکەەبرەی دکەەِٛەری ثەؼەەضا ٌەضەەەر  1861یەەبرِەریکرصْ ٌە ئەِەریکەەب ٌە ضەەبٌی 

 1863ئبضەەزی ٔێٛسەەۆ ٚ جیٙەەبٔی ثەرەٚ ثە٘ێەەسی صەدەەٛٚ، ٔەصەثەەٛایە ٌە ئەەبزاری 
 رێٕە ضەثەرەی ئێراْ ٚ غب.غەڕ صەضذ پێجکبرەٚەٚ ٘ەِٛٚ ٘ێٍکەکبْ ثش

ـڕأەەس صەزارۆ ثبضەەی ضیبضەەەری رەەبکڕەٚی ِەال ِطەەزەـبی ٔەکەەرصٚٚە، ئبِەەب ەی 
یبْ ٔەیسأیٛٚە کە ثە ثڕیبری ثبرزأی صەیبْ ٚ ضەصاْ کەضەبیەری ٚە اثەٚە ٔەص

ٌە ثەغەەکبٔیزری کٛرصضەزبْ ثەۆ ٘بٚکەبری ٚ کە ٚ رێجەرأی جەٛالٔەٚی کەٛرص 
ریڕۆرکراْ یبْ ثە صیٍی راصەضزی ِٛسبثەراری کۆِەکی کٛرص ٘برجٛٚٔە ثبغٛر 

ربراْ ٚ ئۀمەرە کراْ یبْ ٔبدبر کراْ ٔبٚدەکەبٔی  ێرصەضەزی غەۆڕظ ثەجەی 
ٔەی ِەال ِطەەزەـب بثەەێٍٓ رٚٚ ٌە ثەؼەەضا ٚ صەرەٚە ثەەکەْ. ٘ەر ثە ثڕیەەبری ربکخیەە

دۀضە٘ب کەضبیەری ٚ ضەرۆک سێً ٚ ٘ۆزەکبْ، ٌە ثبغەٛر، ریەڕۆر کەراْ یەبْ 
 بٚەکبْ  یبٔیبْ ثەضەر ثرصٚ زۆریػیبْ ٌۀبٚ ثرصراْ. ٌە زیٕضأە ثێ ٔ

ثەجێ ٘ێػەذ، زیبٔجەسػی ِیرارێکی زۆر سراو ٚ زۆر ثەصاسەٚە ِەال ِطزەـب 
سراپەی،  ەکەٛڕٚ ٔەٚەکەبٔی، زۆر ث ئێطەزبرەب  ر أەض ٚای ثۆگۀیپیص ٚ ئبٚێکی 

ضەەەەرکٛد ٚ ریڕۆرکەەەرصْ، ٌە گۀەەەضەٌی ٚ صزیەەەٓ ٚ ثە ٌە  ێەەەی پیەەەب صەسػەەەێٕٓ،پ



 خۆشناو د. جاسم: و - دەزارۆ فڕانز مەرییا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

15 

د ٚ ضەەەبِبٔی ٔیػەەەزّبٔی، ٌە صەضەەەذ رێکەٌکرصٔەەەی ٌە گەي ٚەضەەەەرـیڕۆصأەەەی 
 . ٚەصٚ ِٕبٔی کٛرص ٚ ... ٘زض ضەص کەڕەد ٌە ثبرزأی ثبٚک رێیبْ پەڕأض

ـڕأەەەس ِەرییەەەب صەزارۆ، ٌەَ کزێەەەجە، ثە کەەەٛرری ٚ سێرایەەەی ثبضەەەی رٚصاٚەکەەەبٔی 
صەکەەەەبد، ثە دیەەەەسة ٚ  ،عێەەەەراق، ٌە صرٚضەەەەزجٛٚٔەٚە رەەەەب رۆ أەەەەی ئبغەەەەجەربٌی

کٛصەرەەب ٚ گرـزەکەەبٔی ئەٚ ٚالرەِەەبْ ئبغەەٕب صەکەەبد. صەزارۆ، ٘ەر  کەضەەبیەری ٚ
ئەٚکەەەبد، ٘ەضەەەزی ثە "ٔەـرەرەەەی ٔەٚد" کەەەرصٚٚە کە رەەەبکٛ ئێطەەەزب ثەەەۆرە ٘ەەەۆی 

 رڕا یضیبی کٛرص.
سبٌێکیزر کە صەزارۆ کە ثبضی صەکبد ثریزیە ٌە ضیبضەەری رٚضەیبی لەیطەەری 

رەب  ٚەـبرضەە ضۆتیەد ثەۆ گەیػەزٕی ثە ئەبٚە گەرِەکەبْ، ٌە سەٌیجەییەکێزی ٚ 
صەگبرە صەریبی ضپی ٔبٚەڕاضذ، ثۆ گەیػزٓ ثەٚ ئبِبٔجە صۆزی کٛرصی ثەکبر 
٘ێٕەەبٚە، ٌە کەەبری کۆِەەبری ِە٘بثەەبصەٚە رەەبکٛ ئێطەەزب ٚا ٘ەضەەذ صەکەەرێ کە ئەَ 

 ضیبضەرە گۆڕأی ثەضەر ٔە٘برٛٚە.
رۆ ٔبِۀٛضەەەەێکی ؼەیەەەەرە کەەەەٛرص، ٚەک صەزارۆ، ئەٚۀەەەەضە ضەەەەبٌە صەگەەەەّەْ  ەث

. ٌەثەر ئەٚە پێّەەٛایە ئەَ کەەرصٚٚەِٛرەەبثەعەی غۆڕغەەی ئەیٍەەٛي ٚ ثبرزأیەەبْ 
کزێجە صۆکِٛێٕزەکی ِێژٚٚیی گرٔگ ٚ صەگەّۀە، دەلەی سەۆیەری ٔەٚەی ئێطەزب 
ٚ صٚاڕۆ  ئبغەەٕبیەری ثەٚ کزێەەجە پەیەەضا ثەەکەْ ٚ صەکرێەەذ ضەەٛٚصی ٌێەەٛەرثگرْ. 

زیە ٌەٚەی، جەگە ٌە ِەال ِطەزەـب، یری ٘ەرە گەٚرەی ـڕأس صەزارۆ ثرکەِٛکٛر
کٛرصضەزبْ صەکەبد، ئەٚ  زریزۆر ثە صەگّەْ ثبضی ضەرکرصەٚ کەضەبیەریەکبٔی

٘ەِەەەٛٚ ضەەەبٌە ٌە عێەەەراق، ٌە ثەؼەەەضا، ثەەەٛٚە ٚ دەەەبٚی ثە  ِەەەبرەیەکی زۆر ٌە 
ٚ  ضەرکرصەٚ ضیبضزەٚاْ ٚ رۆغەٕجیری کەٛرص کەٚرەٛٚە ثەالَ ثبضەیبْ ٔبکەبد

 ٚیبْ ٔب٘ێٕێ.ٔب
گە" ٔب٘ێٕی، ثەٌکٛ ثە جٛالٔەٚە، رکزێجەکە ٔبٚی "غۆڕظ" ٚ "پێػّە َصەزارۆ ٌە

 جۀگەبٚەر ٔبٚیەبْ صەثەبد ٚ غەەڕ ٚ، دەکەضار، غەەڕکەر ٚ یبسیجْٛٚ، راپەڕیەٓ
 ثەالَ ئێّە ٘ەِٛٚ ئەٚ صەضزەٚا أەِبْ ثەکبر ٘ێٕبٚە. 
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ەِە کٛرصیەکە صٚای ضبالٔێکی صٚرٚصرێژ ٚ دۀضە٘ب جبر پیبدٛٚٔەٚە ثە رەرج
ثڕیبرِضا ثیشەِە ثەرصەضذ ٚ ثخٚثکرێزەٚە، ئەِڕۆظ ٔەثەێ ثەیەبٔی کەضەێکیزر 
رەرجەِەی صەکەەبد. ِەەٓ ٘ەٌّٚەەضاٚە ثە ئەِەەبٔەد ٚ راضەەزگۆیی صەلە ئیزەەبٌیەکە 
ثەەەکەِە کەەەٛرصی، ٌەٚ غەەەٛێٕبٔەی پێٛیطەەەزی ثە راضەەەزکرصٔەٚەی ٔەەەبٚی کەش ٚ 

یەەبْ ٌە پەڕاٚێسەکەەبْ غەەٛێٕەکبْ ٘ەثەەٛٚ ئبِەەب ەَ پێکەەرصٚٚە )ٚەرگێەەڕ یەەبْ ٚ(، 
ئبِب ەی ثۆ کەراٚە. کبرێەک ثبضەی صۆزی کەٛرصٚ کٛرصضەزبْ صەکرێەذ ٔبدەبری 

صەٌٚەد ثکەیذ، ٔبٚی زۆر کەضبیەری ٚ غەٛێٕە جٛگراـیەکەبْ ثجەیەذ،  3ثبضی 
، ثە ئەِەظ کەەبرێکی زۆر ضەەەسزە ٚ پێٛیطەەزی ثە غەەبرەزاییەکی ـەەراٚاْ ٘ەیە

ٔٛٚضەەەر، ٚەک رۆ ٔەەبِۀٛش . ٌەثەر ئەٚە رەەبیجەری ثەەۆ ٔیەەٛ ضەەەصە پەەێع ئێطەەزب
ٔەک ٚەک کەضێکی ئەکبصیّی ٚ رٛێژەری ِێژٚٚیی، کۆِەٌێک ٘ەٌەی کرصٚٚە، 
ٚەک گەەٛایە ثەەبرزأی ٌەَ ِەەبٚەیەی ٌە یەکێزەەی ضەەۆتیەد  یەەبٚە ثە ثەرصەٚاِەەی 
پەیبِی، ٌە رێگەی راصیۆ، ثۆ کۆِەالٔی سەٌکی کەٛرص رەٚأەکەرصٚٚە رەب ٘بٔیەبْ 

ٔمەرە، صیّەغك ٚ ربراْ سەثبد ثکەْ یەبْ ثضاد ٌەص ی دکِٛەرەکبٔی ثەؼضا، ئە
رەب  گٛایە ِەال ِطەزەـب ثەسەۆی ضەەرکرصایەری دۀەضە٘ب غەەڕی کەرصٚٚە. ئەێّە

ئەٚ راصەٚ غەەٛێٕەی ٘ەضەەزّبْ پێکەەرصٚٚە ٚ ٌە رٛأبِبٔەەضا ثەەٛٚە ئبِب ەِەەبْ ثە 
رەٚە ٚ، ٘ەِەٛٚ پەراٚێسەکەبٔیع ٔەٚزأیبریە ٘ەٌەکبْ کرصٚٚە ٚ راضزّبْ کەرص

صەیبْ ٚ ثە ضەەصاْ کەضەبیەری  ٔبٚی ْ ٔبٚە. ٌە ٔبٚ کزێجەکەئێّە، ٚەرگێر، صاِب
عێراق ٚ رۆ ٘ەالری ٔبٚەڕاضذ ٚ جیٙبٔی ٘ەیە کە ٔٛٚضەر، ٌە صەلە ئیزبٌیەکە، 
ثە ٘ەٌە ٔەەەبٚی ٘ێٕەەەبْٚ ٚ ثەیەک ٔەەەبٚ ٔەەەبٚی ثەەەرصْٚٚ، ٚەک، لبضەەەُ، عەەەبرؾ، 
غەەەەەٚاؾ، گەیخٔەەەەی، ٔبضەەەەر، ِەەەەٛـزی ـەٌەضەەەەزیٓ، سڕۆغەەەەۆؾ ٚ... ٘زەەەەض ثەەەەۆیە 

ە ٔبٚەکەەەبْ ٚەک سۆیەەەبْ، دەەەۆْ پێەەەی ٔبضەەەراْٚ، ٔەەەبٚی ضەەەیبٔی، ضاٚبٔەەەٌّٚ٘ە
ثٕٛٚضەەیٕەٚە، ثەغەەی زۆریەەبْ ٌۀەەبٚ رێکطەەزی کزێەەجەکە ٔٛٚضەەیٛٚەٚ ثەغەەێکی 

 کەِیع ٌە پەراٚێسەکبْ صأبٚە. 
 



 خۆشناو د. جاسم: و - دەزارۆ فڕانز مەرییا
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 پبرری ٚ ئەَ کزێجە

 
جەەەۆزەي پەیٛۀەەەضیەکی  ەٌٚەگەي ص. عجەەەضاٌذکیُ سەضەەەر 1111رەِەەەٛزی  15ٌە 

رەٌیفۆٔیُ کرص ٚ ثبضەی ئەٚەَ ثەۆی کەرص کە سەریکەی رەٚاٚکرصٔەی رەرجەِەی 
صٚٚ کزێجی ئیزبٌیُ ثۆ ضەر زِبٔی کٛرصی. ِٓ ٚ ص. صکزۆر عجضاٌذکیُ، ٌە ضبٌی 

ئەٚکەەەەبرەی گەڕاِەٚە ٘ەرێەەەەُ ٚ ٌە زأکەەەەۆی ضەەەەەالدەصیٓ، ٌە  1115 – 1113
ە یەکزرِبْ ٔبضی، ثۆ ِٓ کەضێکی رەٚصەگٛکۆٌێژی زأطزە راِیبریەکبْ ٚأەَ 

زۆر ثەەەەبظ ٚ ئەکەەەەبصیّێکی  یرەەەەب ثٍێەەەەی ثەرێەەەەس، کەەەەۆِەالیەری ٚ کەەەەٛرصیسأیک
ضەرکەٚرٛٚثٛٚ، پەیٛۀەضی صۆضەزبیەری ٚ ٘بٚڕێیەریّەبْ ثەرصەٚاَ ثەٛٚ. کەبری 

 11ثەەۆ سٌٛێەەک ٘ەەبرە ئیزبٌیەەب ٚ ٌە غەەبری پیەەسە ِەەبٚەی  1111سەەۆی ٌە ضەەبٌی 
ٌەضەر یەزیەضیەکبْ، کە ٌە  یزرکێٚ کزێج رۆ ێک ِبیەٚە، ٌەَ ضەرصأە ئەَ کزێجە

یػەەبٔضاٚ زۆر کەیەەؿ سەەۆظ ثەەٛٚ، پێػەەٕیبری ثەەۆ ٔپەەێ  دەەبپکراٚە، 1821ضەەبٌی 
کەەەرصَ ٚ رەرجەِە کەەەٛرصیەکەی ثەەەضەِە صەضەەەذ یەەەبْ ثەەەۆی رەٚأە ثەەەکەَ ٚ ٌە 
٘ەٌٚێر ٌە یەکێک ٌە صەزگبکبٔی ضەر ثە پبرری دبو ثکرێذ ثەالَ ِٓ ٘ەر صٚٚ 

 کەِەٚە. صڵ ثَٛٚ ٚ ٚٚرُ ثیرێکی ٌێ صە
کە ٌەگەي ص. عجەضاٌذکیُ لطەەِکرص، کەضەێکی زۆر لطەە  2021ی رەِٛز 15ٌە 

سۆظ ٚ ثێ ـیسە، ثە پێکۀیٕەٚە گٛٚری "ئەِٓ ئێطزب ثٛٚیّە پیەبٚی صەضەەالد 
ٚ ضکررێری ٌیژٔەی ثەبالی جێجەجێکرصٔەی یبضەبی دبکطەبزی"َ ٌە ئۀجەِٛۀی 

ۀەەەض الپەڕەیەک ٚەزیەەەراْ. ثە ٘ەردەەەبي ٚا رێکەٚرەەەیٓ یەەەبْ کزیەەەجەکە یەەەبْ ثە د
الپەڕەیەەی ٌەگەي  6ثە ٔەەبِەیەکی  1111ئەەبثی  21کزێەەجەکە ثٕبضەەێُٕ. ئەٚەثەەٛٚ ٌە 

رەٚأەکرص، صەرٛأُ ثٍێُ ٚەک ئەَ ضەرگٛزەغزەیە ثٛٚ ثەالَ  َ٘ۀضی ٚێٕە ثۆ
ثبضی کەِٛکٛڕی ٚ سەبٌە ٔەگەری ەکەبٔی ِەال ِطەزەـبَ ٔەکرصثەٛٚ. پەبظ دۀەض 
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ی "ثۆ ثبرەگبی ثبرزأی رەٚأەکراٚە" رۆ ێک پەیٛۀضیّبْ ثەیەکەٚە کرص ٚ گٛر
ثۀەەبٚی ص.  ،کەضەەێک 1111ئەیٍەەٌٛی  18ٚ سۆیەەبْ پەیٛۀەەضیذ پێەەٛە صەکەْ. ٌە 

پەیٛۀەەەضی پیەەەٛەکرصَ گەەەٛری  ، راٚێژکەەەبر ٌە ثبرەگەەەبی ثەەەبرزأیی ِٛضەەەبرزکەەە
کەەبریٓ رەرجەِە اٚ صاٚ ٔەەبِەکەد ضەەەثبرەد ثە کزێەەجەکە ِەەبیەی صەضزشۆغەەیە

رەەبکٛ ٘ەٌطەەۀگبٔضٔی ثەەۆ ثکەیەەٓ. ِەەٓ ٚ کەەبک کٛرصیەکەِەەبْ ثەەۆ رەٚأە ثەەکەی 
یەکزەەەەەەر  يەٚە ٌەگەە صٚٚرٌٚ  ٚەەیەکزرِەەەەەەبْ ٔەصۀبضەەەەەەی، ثە رێەەەەەەس ریزکەەەەەە

زکری گٛرُ ٘یچ کێػەیەک ٔیە ثە  بکلطەِبٔکرص. ِٕیع ٌە ٚەالَ ٚ صاٚاکەی ک
ِەرجێک ثە ئیّەیەً ٚەالِەُ ثەضۀەٚەٚ ثە ـەرِەی ثە ٌۆگەۆی ثبرەگەبی ثەبرزأی 

ەْ ٚ ِٕەیع رەرجەِەکەرەبْ ثەۆ رەٚأە صەکەَ، ٌە صاٚا ثکیبْ صەزگبیەکی دبو 
ٚەالَ ٚٚری "ثۆ ضیمەد ثە ئێّە ٔیە"، ٌە ٚەالَ ٚٚرُ ِەضەٌە ضەیمە ٔەیە، رۀٙەب 

ٔبِەیەکەذ  ثۆ ئەٚەی ثسأُ ثۆ کٛێی رەٚأە صەکەَ، ثۆ ئەٚ ِەثەضزەظ کەٛررە
ثۆ رەٚأە صەکەَ، ئەگەر پێزبْ ثبغەە یەکطەەر ثەیشۀە ضەەر کەبؼەز ثە ٌۆگەۆی 

ی ثەەەبرزأی ٚ ثە ئیّەیەەەً ثەەەۆَ رەٚأە ثەەەکەْ ٚئەگەر گۆریزەەەبْ رکەەەبیە ثبرەگەەەب
کەی ِٓ کەِێک ضەەسٍەد ثەٛٚ. اثٛٚ ثە صاٚ رٔبٚەڕۆکە صەضزکبری ِەکەْ. صیب

 ٔەکرص. ٚاظ رەٌیفۆٔەکە کٛررە ٔبِەکەَ ثۆ رەبپ
کبرێکی زۆری ثەضەەردٛٚ ٘ەیچ ٚەالِێەک ٔەثەٛٚ، ٔبدەبر ٔەبِەیەکیزرَ ثەۆ کەبک 

رەٚأە کەرص ٚ صاٚاِکرصثەٛٚ ثە ئەب ٚ ثە  رەٚعجضاٌذکیُ سەضٚ ص.  زکری ِٛضب
ٔەەەەبِەیەکُ ٌە ثبرەگەەەەبی  1111ٔەەەەۆتەِجەری  2ٔەەەەب ٚەالِەکەەەەُ ثەەەەضۀەٚە، رۆ ی 

 ثەصەضذ گەیػذ، ریبیە ٔٛٚضراٚە: ، ثە ئیّەیً،ثبرزأی ٚ راٚێژکبر

"ضەەەەرەرب صاٚای ٌێجەەەٛرصْ صەکەیەەەٓ کە ٔەِەەەبٔزٛأی ٌە کەەەبری سەەەۆی ٚەالِەەەی  
ٚە........ ئێّە سۆغذبٌیٓ ٚ صەضزشۆغی ٌە ثەڕێسرەبْ صەکەیەٓ ٔبِەکەربْ ثضەیٕە

زەەبْ ٌەضەەەر ٕکە ثەَ کەەبرە گەەرٔگە ٘ەڵطەەبْٚ ٚ کزێجێکەەی گرٔگەەی پەەڕ ٌە صیکۆِ
ِێەەەژٚٚی ٘ەەەبٚدەرسی کەەەٛرص ٚ غەەەۆڕظ ٌە زِەەەبٔی ئیزەەەبٌیەٚە ثەەەۆ کەەەٛرصی 

ثەڕێسربْ جەێگەی پێەسأیٕە. صاٚا ٌە ثەڕێسرەبْ  ەیٚەرگێڕاٚە. ئەَ ٘ەٌٚە زأطزی
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ٕێەەرْ ثەەۆ ئەٚەی ثەەضرێزە ٌیژٔەیەکەەی ثٔٛضەەشە کٛرصیەکەِەەبْ ثەەۆ  صەکەیەەٓ کە
رەەبیجەد ثەەۆ ٘ەٌطەەبٔگبٔضْ ٚ صٚارەەر ٘ەٌطەەۀگبٔضٔەکە عەرزی جۀەەبثی ضەەەرۆک 

 ثبرزأی ثکرێذ ٚ ثڕیبری دبپی ٌێ ثضرێذ.
 صٚٚثبرە صاٚای ٌێجٛرصٔزبْ ٌێ صەکەیٓ ٚ ٘یٛای کبِەرأیزبْ ثۆ صەسٛازیٓ.

 ص. زکری ِٛضب
 راٚێژکبر ٌە

 ثبرزأی" ثبرەگبی
صەلە کەٛرصیەکەَ ثەۆ ص. زکەری ِٛضەب ٚ  1111ٔۆتەِجەری  16ئەٚەثٛٚ رۆ ی 

ص. عجەەەەەضاٌذکیُ سەضەەەەەرەٚ رەٚأە کەەەەەرص ٚ صەِٛصەضەەەەەذ ٚەالِیەەەەەبْ صایەٚە کە 
 ثەصەضزیبْ گەیػزٛٚە.

رۆ  ٚەالِەکەەەُ ثەصەضەەەذ ثگەەەبد ثە رەەەبیجەری  11 – 6ٌەٚ ثەەبٚەڕەصاثَٛٚ صٚای 
ەد ٌە کەضەەبٔی غەەبرەزا ٌە ِێەەژٚٚ ٚ ثبرەگەەبی ثەەبرزأی ثبضەەی "ٌیژٔەیەکەەی رەەبیج

غۆڕغەەی ئەیٍەەٛي" کرصثەەٛٚ کەدەەی ثەەۆ ِەەبٚەیەکی صرێەەژ ثێەەضۀگ ثەەْٛٚ، رۆ ی 
ٔەەەبِەیەکی کەەەٛررُ ثەەەۆ راٚێژکەەەبرەکە رەٚأەکەەەرص "ئەرێ کەش  03/01/2022

کزێەەجەکەی سٛێٕەەضۆرەٚەٚ ٘ەٌطەەۀگبٔضٔی ثەەۆ کەەرصٚٚە، رایەەبْ دەەی ثەەٛٚە، ثەەۆ 
 ثخٚکرصٔەٚە صەغێ؟".

 ی صایەٚەثە کەەٛرری ٚەالِەە ص. زکەەری ِٛضەەبَ ضەەبي ی ِبٔەەگ یەکەەی ئە3رۆ ی 
"ثەڵێ دۀض ثەڕێسێک کزێجەکەیبْ سٛێٕضۆرەٚەٚ ٘ەٌطۀگبٔضٔیبْ ثۆ کرصٚٚە. ٌە 
رێگەی ثەڕێس صکزەۆر عەثەضاٌذەکیُ سەضەرەٚ ٌەَ دەـەزەیە ٚەالَ ثەۆ جۀبثزەبْ 

ثە ٔەگەریڤ ٌە لەٌەِضا ٚ یەکطەر ثەۆ  صۀێرصرێذ". ِٓ، الی سۆَ، ئەٚ ٚەالِەَ
ضٌذکیُ سەضرەٚ رەٚأەکرص ثەٚ ئبِەبٔجەی کە رەٌیفەۆُٔ ثەۆ ثکەبد ٚ یەبْ ص. عج

 پەٌە ٌە ٚەالِە رەضّیەکە ثکبد.
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صەلە کەەٛرصیەکەَ رەٚأەکەەرص،  1111ٔەەۆتەِجەری  16ضەەەرٔپ ثەەضەْ ِەەٓ رۆ ی 
رۆ  صەٌێٓ ثەٌێ ٌیژٔەیەک ٘ەٌطۀگبٔضٔی ثۆ کەرصٚٚەٚ ٌەَ دەـەزەیە  36صٚای 

 ٚەالِذ ثەصەضذ صەگبد. 
کەەٛررە ٔەەبِەیەکُ ثەەۆ ص. عجەەضاٌذکیُ ، 1111، ِەەبٔگی یەکەەی ئەِطەەبي 15رۆ ی 

سەضرەٚ رەٚأە کرصٚ ضۆراسی کزێجەکەَ ٌێ پرضی، ئەٚیع یەکطەر ٚەالِی 
صاِەٚەٚ ٚٚرەەی "ثەغەەێکی کزێەەجەکەَ سٛێٕەەضۆرەٚە، ٌەَ رۆ أە رای سۆِەەذ ثەەۆ 

ِٕەەیع یەکطەەەر ٚەالِەەُ صایەٚە "کەەبک صکزەەۆر ِەەٓ پێٛیطەەزُ ثە  رەٚأە صەکەَ".
ەسطی رۆ ٔیە، ئەگەر ئەَ ٌیژٔەیە یبْ کەضبٔی غبرەزا سٛێٕضٚیبٔەٚە ٚ رای غ

 ٘ەٌطۀگبٔضٔیبْ ثۆ کرصٚٚە پێٛیطزی ثەٚ ٘یٕبْ ٚ ثرصٔە ٔیە، ِٓ ضٛپبضی رەۆ
صەکەَ، ٘ەر کبرەک کزبثەکە ثخٚکرایەٚە رۆ صەرٛأی رای سۆد، ٌەضەر زِەبٔی 

گبٔضٔێکی ٚەرگێەەەرأەکە یەەەبْ ٔەەەبٚەڕۆکی کزەەەبثەکە ثە ٔٛٚضەەەیٓ، ٚەک ٘ەٌطەەەبٔ
ئەکەەەەەبصیّی صەرثەەەەەڕی. ئەٚەی پەیٛۀەەەەەضی ثە ِەەەەەٕەٚە ٘ەیە رۀٙەەەەەب غەەەەەێٛەی 

 ٚەرگێڕأەکەیە، ٔبٚەڕۆکەکەی پەیٛۀضی ثە ٔٛٚضەرەکەٚە ٘ەیە".
، صٚای یەک ِبٔگ، ص. عجضاٌذکیُ کەٛررە ٔەبِەیەکی 1111غٛثبری  15ٌە رۆ ی 

ٛرصْ صەکەَ ، ئەَ ِەەەەبٚەیە زۆر جەەەەثەەەەۆ رەٚأەکەەەەرصَ ٚ صەٌەەەەێ "زۆر صاٚای ٌێ
ەغؽٌٛی ثبثەری ...... ثەَٛٚ. ثەڵەێ رێجیٕیەکەبُٔ ثەصەضەذ گەیػەزٛٚە ..... ئەگەر ِ

 صەرـەرُ ثضەی ٌەَ دۀض رۆ ە رێجیٕیەکبْ ثۆ جۀبثذ صەسەِەرٚٚ".
٘ەِٛٚ ٚەالَ ٚ صەرٔگی ٚ سۆ صزیٕەٚە ٔیػبٔەی ئەٚەیبْ پێەٛە ثەٛٚ کە پەبرری 

ِەال ثەەۆ ضەەەر ٚ ثبرەگەەبی ثەەبرزأی ئەَ کزێەەجە ثە پۆزەریەەڤ ٔەەبثیٕٓ، ثە زیەەبٔی 
 ِطزەـب ٚ پبرریبْ ٘ەٌطۀگبٔضٚٚە ئەگەر ٔب زٚٚ ثە زٚٚ ٚەالِیبْ صەصایەٚە.

غەەٛثبد ٔەەبِەیەکی صۀگەەیُ ثەەۆ ص. عجەەضاٌذکیُ سەضەەەرەٚ رەٚأەکەەرص،  16رۆ ی 
ِٓ زۆر زۆر ثە صەگّەْ ٔبِەی صۀگی رەٚأە صەکەَ، ثە زِبٔێکی زۆر ثرایبٔە 

ر ئێػەەَ ثەۆ صرٚضەزکرصی، صیەبرە ٚ صۆضزبٔە "صاٚای ٌێجٛرصٔذ ٌێضەکەَ کە ضە
ثبرەگبی ثەبرزأی ئەَ کزێەجەی ثە صڵ ٔەیە ٚ پێەی ثەبظ ٔەیە ثەخٚ ثکەرێزەٚە. ِەٓ 
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غەٛثبد ٚەالِەێکُ ثەۆ رەٚأە  11رب  ٌەضەر ضەـەرَ ثۆ صەرەٚەی ئیزبٌیب ئەگەر
ثکە ی ثبغە ئەگەر ٔب سۆد ِبٔضٚٚ ِەکە ٚ ٘ینُ ثۆ ِۀٛٚضە، رەۆ صۆضەذ ٚ 

 ثرایەکی ئبزیسی ِٕی".
ٔەصەثەٛایە ئەَ کزێەجە ثەۆ پەبرری رەٚأە  "٘ەٌەیەکی گەٚرە"َ کەرص اضزی ٌِٓە ر

ثٕەِبٌەی ثبرزأی ِەال ِطزەـب "٘ێٍی ضٛرە" ٚ ٚا صەزأٓ ٘ەیچ  ٔکە ثۆٛثکەَ د
ی ٚ ٘ەٌەیەکەەەەی ٔەەەەیە کەدەەەەی ـرأەەەەس صەزارۆ ٘ەردۀەەەەضە ثە ڕجەەەەۆرە کەِٛکەەەەٛ

 پۆزەریڤ ثبضەی صەکەبد جەبر جەبرەظ رەسەٕەی ٌێگررەٛٚە، کە ثبضەی کۆِەبری
د ئبِب ە ثە ٔبکۆکی ٔێٛاْ پێػەٚا لبزی ِەذەِەص ٚ ِەال ِطەزەـب بِە٘بثبص صەک

سەەۆی ٌە  صەکەەبد ٚ صەٌەەێ "ِەال ِطەەزەـب ثەەبرزأی ٘ەِەەٛٚ کەەۆِەک ٚ پػەەزگیری
لەەبزی ِەەذەِەص کێػەەبیەٚەٚ ثەرۀٙەەب ثەجێەەی ٘ێػەەذ". ئەٚەظ ثەضەەە ثەەۆ ئەٚەی 

ەسع ثەەۆ ثٕەِەەبٌەی ثەەبرزأی ثە ٔەگەریەەڤ ٘ەٌطەەۀگبٔضٔی ثەەۆ ثەەکەْ ٚ ثە زیەەبٔج
یەەبْ ئەٚکەەبرەی ـڕأەەس ضەەەر ِێەەژٚٚ ٚ  یەەبٔی ِەال ِطەەزەـب دیطەەبثی ثەەۆ ثەەکەْ. 

صەزارۆ ثەەەەۆ یەکەِجەەەەبر دەەەەبٚپێکەٚرٓ "رٚٚثەرٚ ٌەگەي ثەەەەبرزأی" صەکەەەەبد ثە 
پۆزەریەەڤ ثبضەەی ٔبکەەبد، ثە رەەبیجەری ئبِەەب ە ثەٚە صەکەەبد کە ِەال ِطەەزەـب "ٌە 

 ٚەالَ ٚ لطەکبٔی راضزگۆ ٔیە".
رَ ٌە ثبرەگەبی ثەبرزأی ٚ ص. عجەضاٌذکیُ سەضەەرەٚ ربکٛ ئێطزب ٘ەیچ ٚەالِێکیزە

ێەەضۀگی ص.عجەەضاٌذکیُ ثەەۆ ِەەٓ ِەەبیەی ٔیگەرأەەیە، ثثەصەضەەذ ٔەگەیػەەزەٚە، رۀٙەەب 
صۆضزبیەری ِزّبٔەی زۆرَ پێی ٘ەثٛٚ، ٔەک ثۆ ئەٚ کزێجە ثەٌکٛ ٌەضەر ئبضزی 

 کۆِەالیەری ٚ ئەکبصیّیع. ٚ 
ثە ٔٛٚضەیٓ ٚ ثە لطەە  ِٓ ثۆ ئەٚ کزێجە صاٚای ٘ینُ ٔە کرصثٛٚ، یەک ِەرجەُ

ثریزی ثٛٚ ٌەٚەی "ثە ثێ صەضزکبری ٔبٚەڕۆک ٚ غێٛە زِبٔەکە" دبو ثکرێذ. 
ٌە ٔبِەکەی یەکەِجەبر ئبِەب ەَ ثە دۀەض رەٛێژیٕەٚەٚ کزێجێکیزەر کرصثەٛٚ کە ٌە 
ضەەەر صۆزی کەەٛرص ٌە ضەەەرصەِی ِەال ِطەەزەـب، ثە زِەەبٔی ئیزەەبٌی، دەەبپکراْٚ ٚ 

 ٔیبْ ثضرێ. صەکرێ ٘ەٌٚی کۆکرصٔەٚەٚ رەرجەِەکرص
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 صەٌێ؟دی یەکێزی ٔیػزّبٔی کٛرصضزبْ 
 

صٚای ٔەِبٔی پەیٛۀضی ٌەگەي "پبرری" ٚازَ ٌە کزێجەکە ٘ێٕەبٚ الی کەش ثبضەُ 
کەەەبک ضەەەەرریە جەٚ٘ەر، رۆ ٔەەەبِۀٛٚش ٚ  1111ئەەەبزاری  15ٔەکەەەرص، رۆ ی 

رەسٕەگەەر ٌە ضیبضەەەری یەکێزەەی )ٌە ٔٛٚضەەیٕەکبٔی ٘ەضەەذ ٚ دەبالکٛأی ٘ەٌٚێەەر
سەەەٌٛەک ثبضەەەی زۆر ثەەەبثەد ٚ  61پەیٛۀەەەضی پێەەەٛەکرصَ ٚ ٔەەەسیکە پێەەەضەکرێ( 

ِبٔکرص، راضزی ِٓ ٚ کەبک ضەەرریە ئەٚە یەکّجەبر ثەٛٚ ثەیەکەٚە لطەە ٚرٚصا
گەەۆکە ثبضەەی ئەٚ کزێەەجەَ ثەەۆکرص ٚ ٚٚرەەُ صەکەەرێ ٌە ٛثکەیەەٓ. ٌە کۆرەەبیی گفز

صەزگبکەەبٔی یەکێزەەی دەەبو ثکرێەەذ، ٌە ٚەالَ ٚٚرەەی "دۀەەض صەزگەەبیەکی یەکێزەەی 
ۀی صەکەْ، ئەرەەٛ کزێەەجەکە رەٚأە ثەەکە ٚ پبغەەبْ لطەەەی ٌەضەەەر کەەبری دەەبپەِ

ِٓ ثە کبک ضەرریپُ ٔەگٛد کە ثۆ پبرریُ رەٚأەکەرصٚٚەٚ ٚەالِیەبْ  صەکەیٓ".
ٔەٚرۆزی  13ٔەصاٚەرەٚەٚ ثە ٔەگەری یەەەەبْ ٘ەٌطەەەەۀگبٔضٚٚە. ئەٚەثەەەەٛٚ رۆ ی 

ثە ئیّەیً ثۆَ رەٚأەکرص ٚ رۆ ی صٚایەی ثەۆی ٔٛٚضەیُ "کزێجەکەی زۆر  1111
غەەەە ٚ سەریکەەەی سٛێٕەەەضٔەٚەیُ، لطەەەەَ ٌەگەي ثراصەرأەەەی ِەکزەثەەەی ثیەەەر ٚ ثب

 رۆ ٘ەِەەبْ ٘ٛغەەیبری کەەرصٚٚە ٚ ئەٚڕۆ یەەبْ ضەەجەی ٌۆیەەبْ رەٚأە صەکەَ". 
ثەەۆی ٔٛٚضەەیُ "ئەٚە ثەەۆ ثراصەرأەەی یەکێزەەیُ رەٚأە کەەرصٚٚەٚ رکەەبَ کەەرصٚە ثە 

کەضەبٔیزر، ەٚەٚ ٚەالِەکُ ثضۀەٚە ثەالَ رکبیە ٔەدیەزە صەضەزی ٕزٚٚیی ثیشٛێٕ
 ئەگەر دبپی صەکەْ یبْ ٔب سێرا ٚەالُِ ثضۀەٚە".

ِٓ ٚا ثیرَ صەکرصەٚە ِبصاَ ثە صڵی پبرری ٔەثٛٚە ثە صڵٕیبیەٚە صەثەێ یەکطەەر 
، کە ٚەاثە صڵی ثراصەرأی یەکێزی ثێذ، ثە ربیجەد کەضێکی ٚەک سەۆَ ٚەریگێەڕ

ێەەک ٌە ٌە ئیزبٌیەەب صە یەەُ ٚ یەک 1871پێػەەّەرگەی یەکێزەەی ثەەَٛٚ ٌە غەەبر، ٌە 
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 یەکێزەەی ٌە ضەەبي ثەرپرضەەی کەەۆِیزەی 14دبالکٛأەکەەبٔی یەکێزەەی ٚ ثەەۆ ِەەبٚەی 
سەەەەەبٔی ثەعەەەەەص، زٚٚ ثەالَ صرۀگەەەەەیع، ٚ. ٌە صٚای رزیەەەەەریعیئیزبٌیەەەەەب ٚ زۆر

٘ەضەەزّکرص یەکێزەەی عەلٍەەی ضیبضەەی ٔەەیە کەٚارە ٔەەبرٛأیٓ ثبضەەی ئەرغەەیڤ ٚ 
 .زأیبری، ضەثبرەد ثە ئۀضاَ ٚ دبالکیەکبٔیبْ، ٌەٚ رێکشراٚە ثکەیٓ

کەەەەٛررە ٔەەەەبِەیەکەَ ثەەەەۆ کەەەەبک ضەەەەەرریە جەٚ٘ەر  1111ٔیطەەەەبٔی  14رۆ ی 
رەٚأەکەەەەەەرص ٚ پرضەەەەەەیُ "ئەرێ ٘ەەەەەەیچ ضەەەەەەەرەصاٚی کزێەەەەەەجەکەد ثە صەضەەەەەەذ 

 ٔەگەیػزٛٚە؟".
ثەالَ ٘ەٌٚەەضەصەَ ثە زٚرەەریٓ کەەبد ٚەالِەەذ  ڵەەٍەٚەالِەەی صایەٚەٚ ٚٚرەەی "ٔە ٚە

  ثضەِەٚە."
ئبیەەبر  8ئەٚکەەبد رەِەزاْ ثەەٛٚ، جە ٔەەیع رێەەپەڕی ٘ەەیچ ٚەالَ ٔەثەەٛٚ، ٔبدەەبر 

ٔبِەیەکی کٛرد کٛررُ ثەۆ ٔٛٚضەی "ئەرێ ٘ەیچ سەثەر ٔەیە؟" ٚەالِەی صایەٚەٚ 
زۆر گٍەیی ٚ گبزأضەی ٌە ِەکزەثی ثیر ٚ ٘ۆغیبری ٚ ٘ەِٛٚ یەکێزی ٘ەثەٛٚ، 

سەۆَ  صیطبْ صاٚای ٘ەـزەیەکیزەری کەرص. ئەِٕەیع دەپەضەبْ ٚ ضەرضەٛڕِبٔی
صەرثڕی ثەراِجەر ئەٚ رەـزبرە ٚ گٛرُ ثبغە ٚ "ثەب ٔەۆیەظ ثێەزە ضەەر صەیە" ٚ 

 ٘ەـزەیەکی رریع دبٚەڕٚاْ صەکەَ. 
ئبیبر صیطبْ صاٚای ضەۆراسی  11٘ەـزەکە ثە زیبصەٚە رێپەڕی ٚەالَ ٔەثٛٚ، ٌە 
ئبیبر ٘ەِبْ کەٛررە ٔەبِەَ ثەۆ  13کزیجەکەَ کرص. ٚەالِی ٔەثٛٚ، صیطبْ رۆ ی 

، ٌە ٚە، یەکطەەەەەر رەٌیفەەەەۆٔیکرص، پێەەەەی گەەەەٛرُ ثراصەرأەەەەی یەکێزەەەەیرەٚأە کەەەەرصە
پێیەەبْ راگەیبٔەەضَٚٚ ئەٚ کزێەەجە ثە پۆزەریەەڤ ثبضەەی  "ِەکزەثەەی ثیەەرٚ ٘ٛغەەیبری"

ِەال ِطزەـب صەکبد ٚ ئەٚەظ ثە ضٛص ٚ لبزأجی ثٕەِەبٌەی ثەبرزأی ٚ پەبرری 
ثەەەۆ  یصەغەەەکێزەٚە، ٌەثەرە ئەٚە ئەەەێّە ثەەەخٚی ٔەەەبکەیٕەٚە. ثە ٔٛٚضەەەیٓ ئەٚەغەەە

صەلیمەِبٔکرص ٚ ثبضی زۆرغزیزرِبْ کرص. صیبر  14ژێکی ٚێپبرکرصِەٚە. ٚرٛصٚ
جەبر ٚٚرەی "ِەٓ  ضدەری صەکەرص ٚ دۀەڕثٛٚ کبک ضەرریە زۆر ٘ەضەزی ثە ٔەب

 غەرِەزارَ ثەراِجەر ثەرٛ". 
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یی ثەەکەِەٚەٚ زۆر ضٛپبضەەّکرص ٚ صاٚای بِٕەەیع ٘ەٌّٚەەضا ثەەبرٚصۆسەکە ئبضەە
ئێػەە ٚ .. ٘زەض. گەٛرُ ئەی ثبغەە ٌێجٛرصُٔ ٌێکرص ثۆ ئەٚ کەبد کٛغەزٓ ٚ ضەەر 

ِەزاری ٔەِەراْ ٚ  –سٛصی ِبَ جەالي ٔەثٛٚ دٛٚە ضەر گۆڕی ِەال ِطزەـب 
کەەرص "ِەەٓ ٔەٌەٚێ ٚ ٌە دۀەەض ِٛٔبضەەەثە ٚ ٔٛٚضەەیٓ ثە صۀگەەی ثەرز ٘ەەبٚاری 

ٌە ِەال ِطەزەـب ثەبرزأی جیەب ثەِٛٚەٚە" ٚ پەبرری ثە  1853٘ەٌەثَٛٚ ٌە ضبٌی 
ی کەٚرٕەەەەەی ر ێّەەەەەی ضەەەەەەصاَ ٚاٌە ص ئەی، ؟ە"ِەەەەەبٌە گەٚرەکە" ٌە لەٌەَ ٔەصاٚ

ی ضەەەەەرأی یەکێزەەەەی ضەەەەەرصأی گەەەەۆڕی ثبرزأیەەەەبْ ثە، زۆر1112دٛضەەەەێٓ ٌە 
٘ەِەەەەەٛٚ ئۀەەەەەضاَ پەرٌەِەەەەەبْ ٚ ثە صٚاٚە  1114ٌە ضەەەەەبٌی  یئە ؟ٔەکەەەەەرصٚٚە

ِطەەزەـب ثەەبرزأی  ەالە گەٚرەکەی ِێەەٕٚەزیرەکەەبٔی یەکێزەەی ٌە ٘ەٌٚێەەر ٌە ێەەر ٚ
 ضٛێٕضی یبضییبْ ٔەسٛارصٚٚە؟ 

ئێّە ٌە زۆر کبد ٚ ِٛٔبضەەثە، ثە لطەە ٚ ثە ٔٛٚضەیٓ، ثبضەی ئەٚەِەبٔکرصٚٚە 
کە کەڵەگەەبیی ٚ ثە٘ێسثەەٛٚٔی صەضەەەالری پەەبرری ٌە ٘ەرێەەُ ثە پػەەذ ٚ پۀەەبی 

ثەٛٚە. یەکێزەی، ئەگەر  ،جەالي ربٌەثەبٔیِەبَ یەکێزی، ٌە پێػەەٚەی ٘ەِەٛاْ ٘ەی 
ٚ صزیەەەٓ ٚ ٌە رەەەبٚاْ  ، ٌەگەي پەەەبرری،ثەغەەەی زۆررەەەر ٔەثەەەێ، ئەٚە ثە یەکطەەەبٔی

 . ٚ ثەرپرضیبرە ثبغٛری کٛرصضزبْ غەریک ٚ ٔە٘بِەریەکبٔی گۀضەٌی
پەەەبرری ٚ یەکێزەەەی، ثەِجەەەۆرە، رێکەٚرەەەٓ ثەەەبیکۆری ئەٚ کزێەەەجە ثەەەەکەْ، ئەٚەیە 

ذ، ٔەیەٚێەەذ ێەەگرٔەچ عەلٍیەرەەێکە گەەٛێ ٌە رەسەەٕە  ەرێکەٚرٕەەی ضەەزراریژی؟ ئەٚ
 ثیەبٔی، یبیجەررە، ثە گٛێ ٌە ثۆدْٛٚ ٚ رای کەضەبٔی دەبٚصێر ٚ رۆ ٔەبِۀٛش

 ؟ێثگر

 ە ثەٚە ثەەەەکەَ کە زۆر کزێەەەەت ٚ ٔٛٚضەەەەیٕی ثە پێەەەەس ٌەضەەەەەر بپێّشۆغەەەەە ئبِەەەە
پەەەەبرری صیّەەەەٛکراری  کەضەەەەبیەری ٚ ٘ەٌطەەەەٛکەٚری ِەال ِطەەەەزەـب ثەەەەبرزأی ٚ

ُ کە صە٘ێەەٕ ضەەێٔی کەەٛرصی، دەەبپکراْٚ، ٌێەەرە رۀٙەەب ٔەەبٚی ِەەبکٛرصضەەزبْ، ثە ز
 سٛێٕضِٕٚەٚە.
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)جەِیەەەەً ِذەەەەۆ،  اٌىرصيەەەەخٛرح ِەەەەتورارخ صاسەەەەً ضەەەەجْٛ اٌ ەەەەجّيەەەەً ِذەەەەٛ، 
 .ٌجٕبْ –ثیرٚد ، 1871، ثیرەٚەریەکبُٔ ٌە زیٕضأەکبٔی غۆڕغی کٛرص(

 
 .1866 – 1832ٌە ضبالٔی  ُزرار ضٍێّبْ ثەو صەرگەٌەیی، ثیرەٚەریەکبٔ

 
ٌە  1115صیطەەِجەری  17ص رەزا ئەِیٓ، پبرری ٚ کٛغەزٕی ضیبضەی، ٌە ِٛەدّ

 ضبیزی کٛرصضزبٔپۆضذ ثخٚکراٚەرەٚە.
 ٌە گٛگً صەصۆزرێٕەٚە. ،زۆر ثە ئبضبٔیضێکیبْ، ٘ەر

 
ثٕەِەەبٌەی ثەەبرزأی ٔەەبِێٕێ یەەبْ الٚاز ضیبضەەی صڵٕیەەبِە ئەٚ رۆ ەی صەضەەەالری 

، ٌە الیەْ ٚ رەەەٛێژیٕەٚە صەثەەەێ ثە ضەەەەصاْ کزێەەەت، ثیەەەرەٚەری ٚ ٘ەٌطەەەۀگبٔضْ
کەضە ٔسیکەکبٔی پبرری دبو صەکرێٓ ٚ ئەٚکەبد پەۆسٍەٚاد، صزی ٚ گۀەضەٌی، 

، ثە غەەێٛەیەکی ـەەراٚاْ ثە ٘ەِەەٛٚ جەرصەیەەی، سیەەبٔەد ٚ جبغەەبیەریریەەرۆر ٚ 
ٚ   ئەـطەەبٔەی ِەال ِطەەزەـب رەٌیطەەُ ٚ کٛرصضەەزبْ ثخٚصەثەەٕەٚە ٚ ضەەیذر ٚ

  کرێٕەٚە. ثەربڵ صەثە یەکجبری  ٔەٚەکبٔی
 

 ص. جبضُ سۆغٕبٚ
 ئیزبٌیب
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 کٛررەیەک ٌە  یبْ ٚ ٔٛٚضیٕەکبٔی

 ص. جبضُ سۆغٕبٚ
 

، ٌە ثٕبری دیبی ضەـیٓ، ٌە صایک ثٛٚە، ٌە ٘ەٌٚێەر لۆٔبؼەکەبٔی 1848 ٌە ضبٌی
، ٚەک 1871رەەەەەەب ضەەەەەەەرەربی  1867سٛێٕەەەەەەضٔی رەٚاٚ کەەەەەەرصٚٚە، ٌە کۆرەەەەەەبیی 

صەگەٚێەەزە  1871ٌە ضەەبٌی  پێػەەّەرگە، ٌە ریەەسی ی. ْ. ک. سەثەەبری کەەرصٚٚە.
 ئیزبٌیب ٚ، ٌێرە صەضذ ثە سٛێٕضٔی زأکۆ صەکبد.

زأطزە ضیبضیەکبْ )ثەغی لبْٔٛ ٚ ضیبضەری  ثەکبٌۆریۆش ٌە 1881ٌە ضبٌی 
 ٔێٛصەٌٚەری(، ٌە زأکۆی غبری پیسە رەٚاٚ صەکبد.

صکزۆرا ٌە "صاَ ٚ صەزاگب ٚ رەکٕیکەکبٔی صاکۆکی ِبـی  1884 -1881ٌە ضبالٔی 
 ثەصەضذ صێٕێ. Padovaِرۆڤ" ٌە زأکۆی غبری پبصۆتە 

ضەەەەی یً ثەەەەۆ  صیجٍەەەەۆِی ٌە کۆرضەەەەی پێگەیبٔەەەەضٔی کبرِۀەەەەضأی 1884ٌە ضەەەەبٌی 
ِطەەیۆٔەکبٔی ئبغەەزی پەەبرێسی ٚ ِ٘ٛبٔیزەەبری ٚ دەەبٚصێری ٘ەٌجژارصٔەکەەبْ، ٌە 

 زأکۆی غبری پیسە ٚەرگررٛٚە.
صکزەەۆرای ٌە پەیٛۀەەضیە ٔێٛصەٚڵەریەکەەبْ، ٌە زأکەەۆی  1887 – 1885ٌە ضەەبالٔی

 غبری پیسە، ٚەرگررٛٚە.
صیّی ٌە زۆرثەی غبرٚ زأکۆکبٔی ئیزبٌی ثەغضاری کۆٔفڕأص ٚ ِێسگرری ئەکب
 ٚ جەِبٚەری، ضەثبرەد ثە پرش ٚ صۆزی کٛرص ٚ کٛرصضزبْ، کرصٚٚە. 

ٌە زأکەەەەۆی  1115 – 1113ٌە صٚای رٚسەەەەبٔی ر ێّەەەەی ثەعەەەەص، ٌە ضەەەەبالٔی 
 پبغبْ گەڕاٚەرەٚە ئیزبٌیب.ٚ ٚأەی ٚرٛٚرەٚە  ، ٌە ٘ەٌٚێر،ضەالدەصیٓ
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 رٛرکیب: ئەغکۀجە ٚ رەـزبرە ٔبِرۆییەکبْ

Kurdistan: uno sviluppo bloccato dalla guerra e dalla repressione 

etnica (Tipografia della Provincia di Pisa), 1994, pp. 23  
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  رب ئێطزب: صەِەزراٚەٚ پبررە ضیبضیەکبْ 1811کٛرصضزبْ ٌە ضبٌی 
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 ٌیٕکە : ثڕۆ ضەر ئەَ  سٛێٕضٔەٚە
https://www.kurdistanpost.nu/?mod=news&authorid=2412 
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 112 ................................................................. کٛرصەکبْ ٌە ئبٚارەیی صەگەڕێٕەٚە

 115.... ...................................................... ثەصیبرکەٚرٕەٚەی رەغیض عبٌی گەیخٔی
 118 ........................................... ِبڕغبي ثبرزأی ثە ضەرکەٚرٛٚیی صەگەڕێزەٚە
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 دبپی ئیزبٌی پێػەکی
 

، ٌەٚأەیە ئەٚڕۆ کەٛرص ەکٛرص گەٌێکی صێەریٕە، ثەضەەر پێەٕپ ٚٚالد صاثەغەکراٚ
ٌە ٘بٚکێػەەەەەی ٍِّخٔەەەەێ ثەر ەٚۀەەەەضیە ٔەٚرەەەەیە پێگەیەکەەەەی گرٔگەەەەی ٘ەثێەەەەذ 

ٔێٛصەٌٚەریەکەەەبْ. گەٌەەەی کەەەٛرص ٌە عێەەەراق ٚ سەثەەەبرە ٔەپطەەەبٚەکەی، ٌە رٚٚی 
 .٘ەٚێٕەەەی ئەٚ کزێەەەجەی ـڕأەەەس ِەرییەەەب صەزارۆ ەرەضیبضەەەی ٚ دەکەەەضاری، ثەەەٛٚ

ِێەەەەژٚٚ، زۆر ثە ـراٚأەەەەی ثە صۆکّێٕەەەەذ کەەەەراٚە،  ٚ کزێەەەەجەکە ٌە ٔێەەەەٛاْ ٘ەٚاڵ
ی، یزەصیز سەۆی ثە دەبٚی یە کەذ ٚ ثەضەەر٘بربٔە٘ەرٚە٘ب گێەڕأەٚەی ئەٚ ـبکە

بٔە ثجەٕە ٛٚیەکە رٛأی ٔٛٚضەراٚە ثە زِەبٔی ئەٚ کەضەبٔە ە،ییٚگێەڕأەٚەی زیٕەضٚ
 "پەیبِٕێری ربیجەد" ٚ ثەسذ یبٚەریبْ ثٛٚە ثە ِرۆتی ئەٍ٘ی کٌٛزٛر ثژیٓ.

ئەٚەرە ئەَ کزێەجە ئیٍٙەبِی ٌەٚ ٚرەبرأە ٚەرگررەٛٚە کە ٔٛٚضەەر ٌە رۆ ٔەەبِەی 
 کرصۆرەٚە.یغبری رۆِبی ثخٚ il Tempoۆ ئیً رێّپ

ٚ ضەەەێجەری ضەەەەرکرصەی راپەڕیٕەەەی کٛرصەکەەەبْ  ثە صرێژایەەەی ئەَ کزێەەەجە ٚێەەەٕە
صەثیٕرێەەذ کە ئەٚیەەع ِەال ِطەەزەـبی ثەەبرزأیە، کە ٌەضەەەر صاسەەٛازی ضەەزبٌیٓ 

جبرێەەک راٚصۀەەرێ،   ۀەڕاٌەەی ضەەٛپبی ضەەٛر. ٔەەسیکەی ٔیەەٛ ضەەەصەیەە ثەەٛٚکرا
صەگەي صەکرێ، ثە رەبیجەری ٌەالیەْ دکەِٛەرە جبرێ یبضبر ٚ جبرێکیزر غەڕی 

اِبریەەەەک ٚ ٘ۀەەەەضێ ڕیەک ٌەصٚا یەکەکەەەەبٔی عێەەەەراق، ٘ۀەەەەضێجبر ثەغەەەەێٛیەکی ص
  جبریع ثە غێٛەی صیّٛکراریک.

ضەی رۆ ئەبٚا ثێەذ، ٌە ضەبٌی ۀٛٚیەکەَ رۆ ٔبِ ،ـڕأس ِەرییب صەزارۆ، ٌەٚأەیە
الـبٚەکەی ٔٛح" دبٚپێکەٚرٕی ٌەگەي ثۀبٚثبٔگزریٓ غەڕکەری "دیبکبٔی  1847

، کە ٌە ٔێەەٛاْ ثەەێ 1864کرصثێەەذ رەەب صەگەەبرە ثەضەەەر٘برە رڕا یەەضیەکبٔی ٔیطەەبٔی 
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سەٚٔەەی  ٘ەضەەذ ٚ ٔەضەەزی ِەەٛرٍەلی جیٙەەبٔی ضەەی یً ٚ ثەەێ صەضەەەالری یەەٛ ئەەێٓ
د ٚ اڕٍِیۆْ کەٛرصی زٔجیەرە دیبکەبٔی ئەبرا 11کٛرصضزبٔی گەٚرە کە ثزٛأی "

ثبیجبٔی ئێراْ ٚ رەب صەگەبرە رەئبراش، صەریبدەی تبْ ٚ ٚرِێ، ثەرزایەکبٔی ئبز
 یی صەِێٕێزەٚە.ٚثیرە ٔەٚرەکبٔی کەرکٛک" ٌە ئبِێس ثگرێذ ثە زیٕضٚ

ریپۆررەەب ێکی ثێەەٛێٕەیە، رەەبکە کزێەەجە  –کزێەەت  ،کٛرصضەەزبْ: ٚٚالرێکەەی ـۀزبضەەّب
ٌەضەر کٛرص، کە ٔەک رۀٙب ثۆ کەضەبٔی غەبرەزای ضیبضەەری ٔێەٛصەٌٚەری، کە 

اٚ ٚ ص ثەیەکیەەەەبْ ٌەضەەەەەر کێػەەەەەٚ رەەەەبکٛ ئێطەەەەزب زأیەەەەبریەکی کەَ ٚ ٔەەەەبرەٚ
کبٔی رۆ ٘ەالری ٔبتیٓ ثەصەضذ صەگبد پێٛیطەە ثەٌکەٛ ثەۆ ٘ەر کەش ٚ ێٍِّخٔ

سٛێٕەرێەەەەەەک کە دەز ثە دیرۆکەەەەەەی پەەەەەەڕ رەەەەەەرش ٚ ضەەەەەەٛرپڕایسی ِێەەەەەەژٚٚی 
 .ثکبدیع ٘بٚدەرس
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 صە یێزەٚەثبرزأی صەِرێ ٚ 
 

پبزصە ضبٌە ثبرزأی صەِرێ ٚ زیٕضٚٚ صەثێزەٚە، ئەٚەرە دۆْ دیرۆکی ٔەِەری 
ٌە صایەەەەک صەثێەەەەذ. ٘ەەەەبٚڕێ ِیطەەەەزریٛش ٚ صڵ رەلەکەَ رەەەەبکە کەضەەەەەێکە کە 

ٚ "دیبکەەەەەبٔی الـەەەەەبٚەکەی ٔەەەەەٛح" صەکەەەەەبد کە  ـەرِەەەەەبٔڕەٚای غەەەەەبسە دبضەەەەەێ
ە ضەبٌی ضەبٌە، ثە رەٚاٚی ٌ 14ەری ضٕٛری "ٔەِر"ی ثجڕیەذ. زیەبرر ٌە ٚیرٛأیٛ
ِبٔەگ  2 – 1، کە ثە ٘ەٚاٌەی دەٚاغەەکبری، ٘ەر ، ٚ(51)ِەثەضزی  ەٚە 1851

ضەگەیۀێذ کە ئەٚڕۆ ٌە کەەبری ثەیەکەەضادٛٚٔێک ٌە یەەجبرێەەک "راصیەەۆی ثەؼەەضا را
٘ێسە دکِٛیەکبْ ٚ یبسیجٛٚەکبْ ٌە ثبکٛری عێراق ضەەرۆکی یەبسیجٛٚە  ٔێٛاْ 

 کٛرصەکبْ، ِطزەـب ثبرزأی، کٛ راٚە".
ٚ ٘ەٚاالٔە زۆر غەەۆک ٚ صڵزۀەەگ صەثەەَٛٚ، پبغەەبْ ثەسەەۆَ صڵەەی ٌە ضەەەرەرب ثە

رٚٚثەەضاد".  ێسەەۆَ صەصایەٚەٚ ٌە صڵەەی سەەۆَ صەِگەەٛد "ئەٚڕۆ یەەبْ ضەەجەی صەثەە
ەٚأەٚە نئێطزب، صٚای دۀض جبر  یبٔەٚە دیزر ثەٚ صرۆیبٔە ثبٚەڕ ٔبکەَ، ثە پێ

صڵشۆغُ ثەٚەی کە ضەرکرصە صیطپۆد ٚ جۀگەبٚەرەکە رەبکٛ ئێطەزب، ٌەِطەەر 
ثبرزأی اڵ ەِطەر، رەڕاربٔێ صەکبد. ربکە ِەررضی ئەٚەیە کە ئەٚکبرەی ِٛثۆ ئ

ٕڕێژەکەَ ثە٘ێەس ٚ سەٛێ ێصەکٛ رێذ ٚ، ٘ەٚاٌە صرۆکبٔی راصیەۆی ثەؼەضا ٘ەبٚڕ
ٔبدبر ثە ِرصْ صەکەْ کەضێک ٔیە، ٚەک سۆَ، ثۆی ثگریەێ ٚ ـەبریذەیەکی ٌەۆ 

ٚ، ئەٚ  ٚ سەریکەەی غەەەڕکرصٔە ڕەصەثٓ ٘ێػەەزب ِەەبٚەەثشەەٛیٕی، دەەٛٔکە ٌەٚ ثەەبٚ
٘ەرگیەەس صەضەەزەِۆ ٔبکریەەذ ٚ ثە ٔەِەەری صە ی. ٌەثەر ئەٚەی رۆ ێەەک صەثێەەذ 
رٚٚ ثضاد، ٔبٚە ٔبٚە راصیۆی عێراق، ثەثێ ٌەثەردەبٚگررٕی ئەٚەی کەێ ٌەضەەر 
دٛکّە، ٘ەٚاٌە صرۆیەکبْ ثجٕە راضزی، ثبغزرە ثیر ٌەٚ ثێ ئەسخلیە ٔەکەیٕەٚە 
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 "ی پەي ثەسەەٛێٓ ٚسٛێٕەەبٚی ٚ پەەڕ ٌە ضەەبِی غەەێر یکە چ کبرێەەک ثە جەضەەزە
جیٙەبْ، جیەبٚاز ٌە  ٘ەِەٛٚ یبسی ثکەْ. غٛڕغگێرێکی ثەێ ٚێەٕە ٌە "ٌێجێٕضاری

ئەـریمەەب، ئبضەەیب ٚ ئەِەریکەەبی الرەەیٓ کە دەزیەەبْ ٌە  یضەەەرکرصەی راپەڕیٕەکەەبٔ
رەضەەّگررٓ ثەەٛٚ، ثەەبرزأی زۆر ثەصەگەەّەْ صەِٛدەەبٚی پەەڕ ٌە ضەەبِی پیػەەبٔی 

سەەەۆَ ٚ ثەەەەبرزأیُ،  ییەکەەەکەەەبِیرا صاٚە. کەەەبری گەڕاِەٚە رۆِەەەب ٚ دۀەەەض ٚێٕە
رٕی ٔێٛأّەەبْ، پیػەەبٔضا ٘ەضەەزّکرص کەضەەبٔی پطەەپۆر ٚ ٚضەەەثبرەد ثە دەەبٚپێکە

 ئەٚ صەِٛ دبٚە ثە ضبَ ٚ ٘ەیجەرەی "غێشی ضۆر"یبْ ٔەصیزجٛٚ. غبرەزاظ
، ثە غەێٛەیەکی ضەەر ەضەبالٔ 61، ٌە ضەرٚی ەجۀگبٚەر ئەٚ ضبٌە 14زیبص ٌە 

سأیٕەی سەۆی ٔەیە ثەٌکەٛ ثە٘ەۆی زەٚە، ئەٚەظ ثە ٌێێضٛڕ٘ێٕەر صەِرێ ٚ صە ی
، ئەٚأە ەعێەەرال یەک ٌە صٚای یەکەکەەبٔی ئەٚ پڕۆپبگۀەەضە صرۆزٔەەبٔەی دکەەِٛەرە

٘ەضذ ثەٚە ٔبکەْ "صرۆ لبدی کٛررە" ٚ ثەَ غێٛەیە ئەٚاْ سۆیەبْ ثەغەضارْ 
رێکی ضەەەەەەەەیذراٚی ٚ ٔەِەەەەەەەەر ٌە صەٚرٚثەری ەٌە صرٚضەەەەەەەەزکرصٔی ثەەەەەەەەٛٚٔەٚ

عێرالیەکەەەەەبٔی  ەککەضەەەەەبیەریەکی پەەەەەڕ کێػەەەەەّەکێع کە ضەەەەەەری زۆر ضەەەەەەرۆ
سەەەەٛارصٚٚە، چ ثە ِەەەەرصْ، کەەەەٛ راْ، زیٕەەەەضأی ٚ ثە صەگەەەەّەْ ثە ٔەـیکەەەەرصْ. 
٘ەِٛٚیبْ صەگەي ثبرزأی جۀگبْٚ ٚ ٘ەٌٚی کٛغزٓ ٚ ٌۀبٚثرصٔیبٔضاٚە ثەالَ 

ٌەگەي ثەبرزأی غەەڕیبْ کەرصٚە،  یکرصە عێرالیبٔەر٘ینیبْ پێٕەکراٚە. ئەٚ ضە
ا یەضی ٚ سٛێٕەبٚی، رۀٙەب ئەٚ ثە سۆیبْ ِرصْٚٚ، ٘ۀەضێجبر ثە غەێٛەیەکی رڕ

ثۆی صەردٛٚە. ئەٚەظ رۀٙب ثەۆ ٔەزأەی ٚ  یٚەک ثەرزەکی ثبٔبْ ثە ضەالِەر
ثێ عەلٍی دٛکّضارأی ثەؼەضایە. ئەٚکەبرەی ضەیذری ٔەِەری ٘ەٌضەٚەغەیزەٚەٚ 
گٌٍٛە ثۀضەکە ٌە صەضذ صەصاد، ٌەضەر ٌٛرکە سبِۆظ ٚ صاپۆغراٚ ثە ٘ەٚری 
رەظ، سٛێٕی ثبرزأی رێکەي ثە سۆڵ صەثێەذ، جەضەزەی ثە دەک ٚ رەلیەٕەٚەٚ 

، ئەٚ ِەەرۆتە، یەەبسیجٛٚە، ئەغەەمیب، ٔیػەەزّبٔپەرٚەر، دەلەەۆ ٘ۀجەەٓ ٘ۀجەەٓ صەثەەێ
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یی صەکەبد صاضەزبٔێک ثەۆ اصیطپۆد، ئبؼب، کێشٛا، رۆٌەکەر ٚ پێؽەِجەرێک، ِبٌئبٚ
 . 1"ەثنٛک یگبریجبٌضی ئبضیب " ضەصەی ثیطزەَ جێ صە٘ێٍێ، ئەٚیع

زۆر ٌە ئۀزێٍکزەەٛاٌە کٛرصەکەەبْ کەەبری ثەضەەەرصاْ صێەەٕە ئەٚرٚپەەب، ثە رەەبیجەد ٌە 
ـب ثەەەبرزأی ثە گەریجبٌەەەضی ئیزبٌیەەەب ەر ثە کەیەەەؿ ٚ غەەەبٔبزی ِطەەەزضٛیطەەەرا، زۆ

 صەکەْ. ثەراٚرص
ثە ٘ەردەبي رەبکٛ ئێطەزب ثەبرزأی رۀضرٚضەزی ثبغەە، ضیبضەیەکی ـێٍجەبزە، زۆر 
ثەەەەبظ ثەرگەی ضەەەەەسزی ٚ ص ٚاری غەەەەەڕی پێػەەەەّەرگبیەری دیەەەەب دبضەەەەێکبْ 

ی صەگرێ، دیرۆکی "ٔەِەر"" ثەرصەٚاِەی ٘ەیە ٘ەر ٚەک صیّۀەی رۆ ئەبٚاثٛٚٔ
 بیضەکبٔی رۆ ٘ەالد.عکبرری ِٛ

                                                           
2 Giuseppe Garibaldi, 04/07/1807 – 02/06/1882 

یەکگەەررٕەٚەی ئیزبٌیەەب  جەەۆزێپێ گبریجبٌەەضی، یەکەەێکە ٌە کەضەەبیەریە ثۀبٚثبٔگەکەەبٔی ئیزبٌیەەب، رۆٌەەی ضەەەرەکی ٌە
ثیٕیٛٚە، ثە ٘ەۆی ثەغەضاریکرصٔی ٌە سەثەبری رزگەبری دۀەض ٚٚالرێکەی ئەِەریکەبی الریٕەی ٔبزٔەبٚی "لبرەِەبٔی 

  صٚٚ جیٙبْ" پێجەسػراٚە، ٚەرگێڕ
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ضەرۆکی  ٌە ٚربرێک ثبضی کٛغزٕی 30/12/1962ٌە  Il resto del carlino رۆ ٔبِەی

کۆربییەکی رڕا یضی ثبرزأی،  یبٔێکی پڕ ٌە کێػّەکێع ٚ  یبسیجٛٚە کٛرصەکبْ صەکبد.
 ضەرکرصەی گەٌێکی غکۆِۀض.
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 ەیە ڕسٛا رٛ
 

ضەەبڵ پەەێع ئێطەەزب، ثە صٚری  21یەەبْ  11ئەٚڕۆ ٚەک  ٔەِەەر. کەەیە صیّۀێەرئەٚ
صەریەبی زەرصی ثیبثەبْ ضەٕٛری صار  دۀض کُ ٌە ثبکٛری ثەؼەضا، ٌەٚ غەٛێٕەی

پیەبٚێکی عەبرەة ثکەٚێەذ پیەرە  سٛرِبکبْ صەثەزێٕێ، صەکەرێ رٚٚد ثە رٚٚی
ِەرجبٔی رۀگەبٚ  رٚ ٚکی ثە ِۆێ، رەضجیعٌەثەرە کە صیضاغەیەکی صرێژی ضپی

ضەەێجەری صارسٛرِەەب ئیطەەرادەد صەکەەبد، پەٌکەەی صار  رثەصەضەەزە ٚ ٌە ێەە یرۀگەە
ٚیەەەەەەع ٌە صەٚری رصە 4 – 3سٛرِەەەەەەبکەظ ثە ٔەرِەەەەەەی ثبٚەغەەەەەەێٕی صەکەْ، 

ی کۆثەەٛٚٔەٚە ٚ ٘ەر صەٌێەەی ٌە صۆسەەی سەٌەەٛەرٓ یەەبْ ئیپٕۆضەەکراْٚ ٚ رەِبغەەب
 ٚ جٌٛەی کبثرا پیرەکە صەکەْ.  دبِٚٛصە

ێەک کٌەۆ یە پیرە پیبٚ صٚعبٚ ٔسای سۆی رەٚاٚ صەکەبد، ئیػەبرەد –کبرێ غێز 
ٚری کۆثەەەەەەەٛٚٔەٚە، ثە ٘ەرصٚٚ صەضەەەەەەەزە ەٌەٚ ثەصەٚیەەەەەەەبٔە صەکەەەەەەەبد کە ٌە ص

 –ٌەرزۆکەکەەبٔی ضەەەری صەگرێەەذ ٚ ٘ۀەەضی ٚررە ٚررەەی ٌەثەەٓ گەەٛێی صەکەەبد 
 ەکەـطەکە ـەضەک –ئەٚۀضە ثە ضەثری لطە صەکبد ئەٚأیزر گٛێیبْ ٌی ٔبثێەذ 

بر کەەەەەٛررەٚ ٘ۀەەەەەضێجبریع صرێەەەەەژە، ٘ۀەەەەەضێجبر سەثەری سەەەەەۆظ ٚ جضێ٘ۀەەەە
ثەصەٚیەکەەەبْ صەصرکێٕەەەێ.  –ێجبریع ٔەەەبسۆظ ثە گەەەۆێی صەرٚێػەەەەکبٔی ٘ۀەەەض

ِەغٙەصەکە، ٘ەِیػە، ثەٚە کۆربی صێەذ کە ثەصەٚیەکەبْ صیەبری صەصۀە غەێز، 
رەک دبیە یبْ صەرزۀێک ٌەٚ غەرثەربٔەی ٌە صٚکبْ ٚ ەثە گػزی ثریزیە ٌە پبک

 ثبزاڕەکبٔی غبر ثەردبٚ صەکەْٚ. 
صاالغەکبْ، کە ٌێەرە جۆرێکیەبْ ٘ەیە  ٘ەرکبرەک رٚٚثبری صیجٍە ٘ەٌضەضزی ٚ

ٚ پێی صەٌەێٓ "ِەڕەثەٛد" ٌە غەەلەی ثەبڵ صەصەْ ٚ گۆغەزی ئەٚ گیەبٍٔەثەرأەی 
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لەرار رٚثبر صەسۆْ. ٌێرە ِبِە غەێز رٛٚغەی  ٚرٛٚٔەرەثەر الـبٚ کەٚرٓ ٚ کە
پێػەٛازی ٌە ثەصەٚیەکەبْ ٔبکەبد، ئەٚەظ ٌەثەر ئەٚەی  رصڵزۀگی صەثەێ ٚ دیزە

د "رٛڕەثەەٛٚٔی سەەٛصا" ٌێەەک صەصارەٚە، ٔبیەٚێەەذ دیزەەر کبرەضەەب ەئەٚ رٚصاٚە ث
 ٔەـەرەرەظ ٚ ی ٌەۆ ثکەبد. ئەٚ ثەاڵەثگرێذ ٚ ٌێکەضأەٚ ْثببگٛێ ٌە ثێضۀگی ثی

ضەەەەەەر٘ەٌضأی  رەثەەەەەٛٚٔە کە بضەەەەەێیبٔەیدٌە صٚٚرەٚە صێەەەەەذ، ٌەٚ غەەەەەبسە  کە
الـبٚەکەی ٔٛح کە ٘ەِٛٚ صەغذ ٚ صۆڵەکبٔی صیجٍە ٚ ـٛراریبْ صاپۆغەی. ئەٚ 

ٔەدطەەبٔە ٘ەەبد کە غەەٛێٕی ثەەێ لەیەەض ٚ  ٔەـەەرەد ٌێکەەراٚ ٚ الـەەبٚە ٌەٚ غەەٛێٕە
 ٔبرٛأێ پێ ثٕێزە سبکەکەیبْ. ضیعغەرری ٘ۆزە کٛرصە ـەرِبٔڕەٚاکبٔە ٚ کە

ٛڕەیە، دٛٔکە ٌە ثەبکٛری ضبٌی راثرصٚٚ، صیطبْ سٛا ر 14 – 11ئەٚڕۆ، ٚەک 
ٕٓ، ٘ێەصٚٚر صٚٚر صیطبْ "ئەٚکەضبٔەی کە رۀٙەب ِەبٌٛێرأی" ٌەگەي سۆیەبْ صە

 ضەر ٌە ٔٛێ راپەڕیْٛٚ ٚ دەک ثە صەضزٓ.
ٌەَ ثبرٚصۆسە صیّۀی ٔەگۆڕی ثیبثبٔی ِێسۆپۆربِیەب، ٌە ٔبکەبٚ صەگەۆڕێ، دیزەر 

ی ٌە کەەەبرٚأی ٌەضەەەەر سەەەۆی ثەصەٚیەکەەەبْ ٔەەەبثیٕی، دیزەەەر رەٚە دٛغەەەزر ٔەەەبثیٕ
ثبی ثیبثەەەبٔە ەە رۀٙەەەب رەغەەەرکەەەٛ ئەِجەەەبٌثەەەبْ ئەەەبٚ ثشەەەۆٔەٚە ثەبٔی ثیبِیرگەکەەە

، ثەرەٚ ٓ ٍِەەەی رێگەیەکەەەی صرێژیەەەبْیی عێەەەرالٔ٘ەڵەەەضەکبد، ئەٚە زرێپۆغەەەەکب
. دیزر صیّۀی ثبسەکبٔی سٛرِب،  یبٔی ٌەضەر گررۆرەثەر ،دیبکبٔی کٛرصضزبْ

ە صۀگی عەضکەر جبرە صۀگِثەٌکٛ ئە یسۆ ٚ رەغّبي ٚ صیٛەسبٔی ئبراَ ٔبثیٕ
 ٚ ٘ب ٚ ٘ۆ ی زیٍەکبْ ٚ ٌرپە ٌرپی ربٔک ٚ رەیبرەیە.

رٚٚ ٌە  یەکبْصەٌٚەریەکبْ صەرەلٕەٚەٚ ثبرصۆسە جیٙبٔٛیرأە ٔێۀبٚە ٔبٚە کە ل
٘ەرێّەەەی ثەەەبکٛری عێەەەرالیع رٚٚ ٌە ٘ەڵنەەەْٛٚ ٚ رەلیەەەٕەٚە  ەْسراپزەەەر صەک

کٛرصەکەبْ کبد، ٘ەر جبرەظ زیبرر پڕ دەک صەکرێٓ، ثەِجەۆرە عەغەیرەرە ەص
کەەەُ رٚٚ ثە رٚٚی ضەەەٛپبی عێەەەراق صەثەەەٕەٚەٚ زیەەەبٔی زۆری  311ثە صرێەەەژی 
 پێضەگەیۀٓ.
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ئەٚ ٘ەڵنەەٛٚٔەی کەەٛرصأی عێەەراق، ٘ەر زٚٚ ثە زٚٚ، صەپەڕێەەزەٚە ثەەۆ ٔەەبٚ ئەٚ 
کەەەەٛرصأەی کە ٌە ثەەەەبکٛری ضەەەەٛریب، رۆ ٘ەالرەەەەی رٛرکیەەەەب ٚ ئێەەەەراْ صە یەەەەٓ. 

ٌە ٘ەٚاٌەەی کەَ ٚ ص  ضبٔطەەۆری پەەۆالیی ئەٚ دکِٛەرەەبٔە رێەەگە ٔەەبصەْ، ثەەێجگە 
بٚا. ئەٚ کەِە زأیبریەەبٔە ٌە زِەەبٔی ئەەثەیەک، ثەەگەٚٔە صەضەەزی رای گػەەزی رۆ 

پرۆپبگۀەەەضەی رۆ ٘ەالرەەەی ٔبٚەڕاضەەەذ ثەرصەضەەەذ صەکەْٚ ٔەەەبثٕە ٘بٚکەەەبر ٚ 
ئەَ یبرِەریەەضەر رەەبکٛ ٌە راضەەزی ٚ ضرٚغەەزی "غەەەڕی پێػەەّەرگبیەری" ثگەیەەٓ، 

ثەالَ زۆر ثە کەِەی  یەکەبْٙبٔجی ٌە ٔبٚدە گرٔگەکبٔی ٍِّخٔێ ەیەکێک ۀبٚدەی
 ٔبضراٚە.
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 ضەالدەصیٕی ئەیٛثی
 

ثێجگە ٌە کٛرصەکەبْ سۆیەبْ  ٌە ثەر ٔەثٛٚٔی ٔەسػەی جٛگراـیبی کٛرصضزبْ،
ٌە ثەر ەٚۀەەضی کەش ٔەەیە ثەەخٚی ثکەەبرەٚە، ئبضەەبْ ٔەەیە ثزەەٛأی صەضزٕیػەەبٔی 

ِبٔەبکەی رەٚاٚی سبکی کٛرصضزبْ ثکەیذ، ثە ربیجەری ٌە رٚٚی ضزراریژی، ٌە 
ثگەیەەذ. ئەٚۀەەضە ثەضەەە ٌە رٚٚی ِێەەژٚٚی کەەۆٔەٚە ٘ەِەەٛٚ ئەٚ رێگبیەەبٔەی ٌە 

رۆ ٘ەالد صەدْٛٚ ٚ ضەردبٚەی ئبٌٛگۆڕی ثبزرگبٔی ثەْٛٚ،  رۆ ئبٚا ثەرەٚ
دەەەەی  ،دەەەەی ئەٚأەی ٌە ثەرزایەکەەەەبٔی ئەرِیٕیەەەەب ثەرەٚ ئبزەرثبیجەەەەبٔی عەجەَ

صەکەەەرص، ٘ەر  ئەٚأەی ٌە رەەەڕأص لەـمبزیەەەب یەەەبْ ٌە عێەەەراق رٚٚیەەەبْ ٌە ئێەەەراْ
٘ەِٛٚیبْ ثە کٛرصضزبْ رەرضەثْٛٚ. ثە کٛرری سبکی کٛرصەکبْ ٌە ثبغٛر رەب 

 ،ٌە ٔێەٛاْ ئێەراْ ٚ عێەراق ،ضەەسذ ثەرز ٚ ثبکٛر ثە صرێژی ثە زٔجیەرە دیەبی
د ٚ اثەضەەەەزراٚەرەٚە، ٌە ضەەەەٕٛری ٔیەەەەٛاْ رٛرکیەەەەب ٚ ئێەەەەرأیع رەەەەبکٛ ئەەەەبرار

ٚ ثەرزاییەکبْ ضەەثر بضێیە. ٌە سٛارٚدرڕأسلەـمبزیب ٘ەِٛٚی زٔجیرە غبسی 
زەکبٔی ِیسۆپۆربِیەب، ٌە رۆ ئەبٚا، ثە گػەزی، غەضەثر ٔسَ صەثٕەٚە رب صەگبرە صە

ضیٍیطیب )رٛرکیەب، ٚ( د، ٌە ٔبٚدەی اەی رٚثبری ـٛراد صەڕٚڕضٕٛرەکە ثە رێ
صەریبی ضپی ٔبٚەڕاضذ. صەکرێ  ٌە ٚ ثخٚثٛٚٔەٚە رب صەگبرە ِێضیزێڕاْ، پەرد

ثگٛررێ کە کٛرصەکبْ ٌەٚ غٛێٕەی دیب ٚ ثەرزایەکبْ کۆربییبْ صێذ غٛیٕەکە 
ثەەەۆ رەەەٛرک ٚ عەرەثەکەەەبْ دەەەۆي صەکەْ یەەەبْ ٌە صەٚرٚپػەەەزی گەەەۆِی ٚاْ ثەەەۆ 

 ئەرِۀەکبْ.
کە کٛرصەکەەەەبْ ٔەٚەی  –ٚاثەەەەسأُ راضزیػەەەەە  –ئێطەەەەزب ئەگەر راضەەەەذ ثەەەەێ  

 أەٚەی صە ٘ەزار"ڕٌە کزێجەی ئۀەثبضەی "گە کبرصۆسیەکبٔٓ، ئەٚأەی زیٕیفۆٔەذ
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 اـیٕەبش، ضەزڕاثۆْ، ثەرثبضەیبْ صەکەبد یەبْ زأەبی ثۀبٚثەبٔگی جٛگ یۆٔبٔیەکبْ
ئیەضارەی ئەٚ  –ٚاثسأُ راضزیػە  –کۆرصۆکی ٔبٚیبْ صەثبد. ئەگەر راضذ ثێ 

گیەەس ررێکشطەەزٕە عەغەەبیریەی ئەَ گەٌە پەەڕ کێػەەّە کێػەەە یەەبْ سەەٛێٕڕێژە ٘ە
 ،، ٔبٌێیٓ کەبری گۆڕأکەبریبْزبٔی لەِٚەکبٔی صەٚرٚپػزیرێگەی ٔەصاٚە غبرض

 .ثەٌکٛ رۀبٔەد کبریع ٌە صاثٛٔەریزە صێریٓ ٚ کۆٔەکبٔیبْ ثکەْ
گِٛەەبٔی ریەەب ٔەەیە کە ضەەزراریژی ِۆضەەکۆ ٌەٚە ثبغەەزری صەضەەذ ٔەصەکەٚد کە 
یبرِەری ثضاد ثۆ ئەٚەی سۆی ثگەیۀێزە ئبضەیبی ثنەٛک، ٌە رەک ثەر ەٚٔەضیە 

ٔسیەەک ضیطەەزەِی رۆ ئەەبٚا  سەەۆی ٌە ٚسۆ ٚ ٔبڕاضەەزەٚسۆ، یبریەکەەبٔی، راضەەزە
پێگەی سۆی لبیُ ثکبد. کێ ثزٛأێ صەضذ ثەضەەر کٛرصضەزبْ ثگرێەذ ثکبد ٚ 

ئەٚە ثە ئبضەەەبٔی صەرەەەٛأێ کەەەۆٔزڕۆٌی رۆ ٘ەالرەەەی رٛرکیەەەب، رۆ ئەەەبٚای ئێەەەراْ، 
ثکەەبد. کەەێ ثزەەٛأی ، مبزیەەبـثەەبکٛری عێەەراق ٚ رێگبکەەبٔی دەەٛٚٔە ٔەەبٚ رڕأەەس لە

ِێەەژیٕەی صەٌٚەرەەی کٛرصضەەزبْ ثەصی ثٙێٕێەەذ ئەٚە صەرەەٛأێ صەضەەذ سەٚٔەەی ٌە 
ٍِیەەۆْ رەەۆْ ٔەٚد  21 ثەضەەەر ِٛضەەً ٚ کەرکەەٛک ثگرێەەذ کە ضەەبالٔە زیەەبص ٌە

 ثەر٘ەَ صێٕٓ. 
ئەگەر ٌە ٔسیکەٚە لطە ٌەگەي ئەٚ ٘ۆز ٚ عەغیرەربٔە ثکەی کە زۆر ثەسۆیەبْ 

ٚ ٌێەرە ٌە یەکەَ غذ کە پێذ صەٌێٓ ضەالدەصیٕی ئەیٛثیع کٛرص ثەٛٚە ْصۀبز
صایەەەەک ثەەەەٛٚە. ئەەەەێّە ٌە ئەٚرٚپەەەەب ثە "ضەەەەەالدەصیٕی صڕٔەەەەضە" ٔەەەەبٚی صە٘ێٕەەەەیٓ، 

ٌە زا لٛصضەی  1176صەٌٚەری ئەیەٛثی ثەٛٚ ٌە ِیطەر ٚ ٌە ضەبٌی  صاِەزرێٕەری
ضەەبي، ثێڕکەەبثەر،  11ثەەۆ ِەەبٚەی  ێەەر صەضەەزی سەەبچ پەرضەەزەکبْ ئەەبزاص کەەرص، 

 کرص. یـەرِبٔڕەٚای
ِزّبٔەی ِطزەـب ثەبرزأی ثەصەضەذ صٚای دبٚەڕٚأی ٚ ضەثرێکی صرێژ رٛأیُ 

ثٙێەەُٕ، ئەٚ کەضەەەی ثە ئبضەەبٔی ٔەصەکەەرا ٌێەەی ٔسیەەک ثیەەزەٚە، ئەٚ کەضەەەی ثە 
ـەرِەەبٔی ضەەزبٌیٓ کراثەەٛٚە ِبڕغەەبٌی ضەەٛپبی ضەەٛر، ئەٚ کەضەەەی ثە ئبضەەبٔی 
دەەۆکی صأەصۀەەب ٚ ٘ەٚێٕەەی ٘ەِەەٛٚ ئەٚ یەەبسیجْٛٚ ٚ راپەڕیٕەەبٔە ثەەٛٚ کە ٔیەەٛ 
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کەَ  یێ. ثەِجەەۆر رەەٛأیُ ثەەۆ ِەەبٚەیەکثەەبکٛری عێەەراق پێەەٛەی صۀەەبٌێٕ یەضەەەصە
صٚای ٘ەزاراْ ضەبي ٚا  .ثەضەر ثەرَ یغەڕکەرەکبٔٚ  پێٛۀض ٚ ٌەگەي صەضذ

٘ەەیچ ٔەگەەۆڕاْٚ ٌە دەەبٚ ئەٚ کبرصۆسیەەبٔەی کە  ، ئەَ کەەٛرصأە،٘ەضەەذ صەکەی
ە ک یبٔەضأگەڕأەٚەی ئەٚ صە ٘ەزار جۀگبٚەرە ثەکرێگیراٚە یۆٔبٔیەکبپەالِبری 

ئێەەراْ ٘ەەبرجْٛٚ رەسزەەی غەەب٘بٔەی ئێەەراْ ٌە  ٚغەەیکٛر – یەەرۆدسسِەرەەی ثەەۆ 
ٌە گەڕأەٚەیەبْ،  ٚ غکطزیبْ سەٛارص. ٌە ئۀجبَ ئەرصەغێری ثرای صاگیر ثکەْ

ٚ زەرەرٚ زیەبٔێکی  ەصەضذ کبرصۆسیەکەبْ ٔبالٔەضیبٌْ ،ثە غێٛەیەکی صڕاِبریک
 زۆریبْ پێکەٚد
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 گەڕاْ ثە صٚای کەغزیەکەی ٔٛح
 

صەکەەەرێ ٚەک ، کبٔجٓ، یەکەَ ضەەەەردبٚەەِیەەەضیٌەٚأەیە کبرصۆسیەکەەەبْ ئێٍیزەەەی 
 سػەزێک - ثەریزیە ٌە ٔٛٚضەیٕێک ٌەضەەر رەبتۆٌێزەک ،ی صاثٕێەیٓیثەٌگەی ِێژٚٚ

و. ز،  747 – 713ضەەێیەَ،  غ ێّبٔطەەٛری -ضەەٛر کە ثبضەەی ٘ێرغەەی ضەەەٌّبْ 
و. ز  772 – 748صەکەەەبرە کەەەٛڕی پبغەەەبی ثۀبٚثبٔەەەگ ئبغەەەٛرثبٔی صٚٚەَ،  کە

کەەبٔی کٛرصضەەزبْ ثەەٛٚە، ٌە ٔەەبٚدەیەک ٔەەبٚی . ئەٚ صۆزیەەٕەٚەیە ٌە دیبصەکەەبد
رەق ٚەک پۆال ٘ەٌکۀراٚە،  یبضێ، غبسێکدپبرضٛە، ٌە ٔبٚدەیەکی غبسبٚی 

 غٛێٕەک کە صۀگضأەٚەیەکی ثە ضبِی ٘ەیە.
٘ەِەەەٛٚ ٔٛٚضەەەیٓ ٚ ٌێکەەەضأەٚە ثە رەەەرش ٚ ضەەەبِەکبٔی ٔەەەبٚ کزێەەەجە ئبیٕیەکەەەبٔی 

جٌٛەکەکەەەبْ  ِەضەەەیخ ٚ پەەەێع ئەٚەظ، رەـطەەەیرەکبٔی کبرۆٌیەەەک، پڕۆرێطەەەزبْ،
ی ٔەەەٛح صیەەەبرصەیەکی ِێسپۆربِیەەەب ٚ، ٌە ە٘ەەەبٚڕاْ ٌەضەەەەر ئەٚەی کە رۆـەەەبٔەک

جەەەەگە ٌە رەـطەەەەیراری کەەەەۆْ ٚ ئەەەەبیٕی  کٛرصضەەەەزبْ ثەرپەەەەبثٛٚەٚ ٔیػەەەەزۆرەٚە.
 ،کەۆٌٕەصەرێکی ئیٕگٍیەس ،زا گۀجێک 1762صۆزیٕەٚەیەکی ٔٛێع ٘ەیە، ٌە ضبٌی 

ٌە ِٛضً سػەزێک صەصۆزیەزەٚە کە ثە  ، Georg Smithرج ضّیص ثە ٔبٚی جۆ
ٔٛٚضەراٚەٚ ثبضەی رۆـەبٔەکە صەکەبد کە رەٚاٚکەری  یغیٛەی ثسِبری ٌەضەر

 1738 – 1743ئەٚ ٔٛٚضەەیٕبٔەیە کە ِۆزەسەەبٔەی ثەریزەەبٔی ٌە ِەەبٚەی ضەەبالٔی 
بْ صۆزیجەەٛٚەٚەٚ ثەالَ رۀٙەەب ٌە ضەەبٌی ٕییضەە٘ەزار سػەەذ ٚ پەەبردە ٔٛٚ 14زا 

ٚ ئبغەەەٛریەکبْ  ٍیەکەەەبْثسِبریەکەەەبٔی ثبثزا رٛأیەەەبْ کەەەۆصی ٔٛٚضەەەیٕە  1746
ثشٛێٕٕەٚە. جێگبی ضەرضەٛڕِبٔە کە دەۆْ ضەۆِەری، ئبغەٛری ٚ ثەبثیٍۆٔی ٚ 

ئەٚ  یرۆـبٔەکەیەەبْ کەەرصٚٚە، ثبضەە یجٌٛەکەکەەبْ ئەٚ٘ەەب ثە رێەەک ٚ پێکەەی ثبضەە
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 کەرصٚٚە کە دەۆْ ئب ەٌەکبٔیبْ، ٚ ، ثە سۆیبْبٔەٚ ئەٚ سێسأ کەغزیە گەٚرەیە
ٚ صرێژە ثە  یبْ ثضەْ ٚ، ثۆ ئێّەیبْ ثە ِیراد جەێ  یبٔە ٔەجبریبْ ثێذٚٔیٛارٛ

 ٘ێػزٛٚە.
زأیبریەکەەەەەبْ زۆررەەەەەر، زۆر ٌەٚ غەەەەەٛێٕبٔەی ئبِب ەیەەەەەبْ پێکەەەەەراٚە کە گەەەەەٛایە 

بضەی دیەبیەکی ثەرز صەکرێەذ ثٌۀەگەری ریەبگررٛٚە،  ، ٌەٚ غەٛێٕەی،کەغزیەکە
 Mount ریریزیە ٌە "دیبی ٔیطثکە صٚای ٔیػزٕەٚەی رۆـبٔەکە ثەصەر کەٚرٛٚە، 

Nisir )ٚ ،ْٚکە صەکەٚێزە ٔێٛاْ رٚثبری صیجٍە ٚ زێی ثنەٛٚک ، 2)پیرە ِەگر "
" کە صەکەٚێەەەەەەزە Cordilei - لەەەەەەۆرصیٍێی –ثەصرێژایەەەەەەی غەەەەەەبسی "کەەەەەەۆرصیٍێی 

ەصیەەبر ثکبٔی ضەەۆِەری ەکٛرصضەەزبْ. ئەٚ زأیبریەەبٔە ٌە ٌێکەەضأەٚەی ٔٛٚضەەراٚ
پەبردە پێەک ٘ەبرٛٚە  215ی گەٌگەبِیع )کە ٌە ٔەری ٌە ربتۆٌەکبجصەکەْٚ، ثە ربی

ەکە صەکەەبد( کە ٌە ٔەیەەٕەٚا صۆزراٚۀەرەٚە. ٘ەرٚە٘ەەب ٚەک ٔبضەی رۆـەەبث 111ٚ 
ب ٚ، دیەبی جەٛصی ٕیەیزر ثبضەی دیەبی ئەبراراد، ٌە ئەرِیٔئبغکرایە ضەردبٚەکب

 صەکەْ.
ٌەضەر ئەٚ دیبیبٔە ٚ ئەٚ غٛێٕە ثە ضبَ ٚ ررضٕبکە ٘ەِیػە الٔەی یبسیجْٛٚ 

ریب  یکٛ ئێطزب کەش پێببضێیە ٚ رد یەٌضأی کٛرصەکبْ ثٛٚە، غٛێٕەکٚ ضەر٘
 ٔۀبٚە.

                                                           
پیەەرە ِەگەەرْٚ ثە دیەبی پیەەرۆز ٚ ئبغەەزی ٌە لەٌەِەەضراٚە، پرۆـیطەۆر ٚ غٛێٕەٚارٔبضەەی ئیزەەبٌی کە دۀەەضە٘ب  2

زبٔی ثبغەەەٛر ٚ ضەەەٍێّبٔی کەەەرصٚٚەٚ ثە پػەەەذ ثەضەەەزٓ ثە ٘ۀەەەضێ ضەەەەردبٚەٚ صەڵەەەێ ضەەەەرصأی ثەەەۆ کٛرصضەەە
 کەغزیەکەی ٔٛح ٌەضەر پیرەِەگرْٚ گیرضبٚەرەٚە. 

Claudio SAPORETTI, Sulle strade dell’Iraq. UN archeologo verso il monte del 
diluvio, CZ 2006, pp122, vedi pp, 90 – 122. 

ۆِەر گەەەٛصرْٚ" ثەەەٛٚەٚ پبغەەەبْ ثەەەۆرە پیەەەرە ِەگەەەرْٚ ٚ، ٌەضەەەەر ئەَ دیەەەبیە گەەەٛایە ٌەضەەەەرەرب ٔەەەبٚی "پیەەەر ئەەە
کەغەەزیەکەی ٔەەٛدیع ٌۀەەگەری گررەەٛٚە. ثەەێ ٘ەەۆظ ٔەەیە زأەەبی کەەٛرص، ٔەجّەصیٕەەی ِەال ٌە ضەەٍێّبٔی ِەەبٌەکەی 

 کرصثٛٚە لٛربثشبٔەٚ ٔبٚی ٌێٕبثٛٚ "کەغزی ٔٛح".
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 ەیە صەضذ پێضەکبدێٛثەٚ غ کبٔی ئبغٛرثبٔی یەکەَەیەکێک ٌە صٚعب ٚ پبڕأەٚ
کە ثەۆ  ،بضێ، ثێ ٘ۆظ ٚ عەلەً ثەَٕٛٚصایکجَٛٚ کە کەش ٔبیبٔ ە"ٌەٚ دیبیبٔە ٌ

ضەەراٚە، ٚٚرەەراٚە ٚ ثە غب٘ۀػەەبی سٛاٚۀەەضەکبْ ٔب کە سٛاٚۀەەضی "عەغەەزبر"،
صاٚای ٌێجەەٛٚرصْ ٚ ثەسػەەۀضەیی ٌێەەضەکرێ. عەغەەزبر، ثە رەەبیجەری ٌە ٔەیەەٕەٚە 

ر ٔەەەەیە ٌە ِٛضەەەەً ٚپێەەەەی صەٌەەەەێٓ ٚغەەەەٛێٕەکە زۆر صٚظ پەرضەەەەزراٚە، ئێطەەەەزب
Kuiungik -ک ٔگیەەەەەەەٛ"کٛی

" کە کەەەەەەەبری سەەەەەەەۆی ضەەەەەەەۀعبریە ئەَ غەەەەەەەبرەی  
ِێزرۆپەەۆٌی ئبضەەیبی ثنەەٛک  ، ثەصرٚضەەزکرصٚٚە ٚ یەکێەەک ٌە غەەبرە گەٚرەکەەبْ

و. زا، صٚای صٚٚ ضبي ٌە ئبثٍٛلەصاْ، ثەصەضزی  511ضبٌی  صۀبضرا، پبغبْ ٌە
، ثەەبٚکی ٔەثٛثٛالضەەڕ - ٘ێرغەەجەرە ِیەەضیەکبْ، ثە ضەەەرۆکبیەری ٔەثۆپەەۆي ٔەضەەڕ

گەٚرە، صاگیرکەەەرا. غەەەبرەکە ثە  ٔەثەەەٛسس ٔەضەەەڕی – ٔەضەەەڕی صٚٚەَ کەەەۆٔەثۆ
ثەِجەۆرە صٚا پبغەبی ئبغەٛریەکبْ ٌە رەٚاٚی ئبگری ریەب ثەرصراٚ ٚێەراْ کەرا، 

ثەرز سەەۆی ـڕیەەضایە ٔەەبٚ گەەڕی ئەەبگری کەالٚەی کۆغەەکەکەی ٚ  یثبٌەسەەبٔەیەک
 ی ثە  یبٔی سۆی ٘ێٕب.یکۆرب
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 ی صێریٓ ِێژٚٚ
 

٘ەِەٛٚ ثەیەکەٚە،  ،سٛێٓ، رڕا یضیب، ـێٍکەرصْ، رەۆڵە، ئەغەکۀجە ٚ کۆِەٌکەٛ ی
کە کەش  ەی٘ەر گبغەەەەثەرصێکی "ئەٚ دیبیەەەبٔ ،ٌە لەصیەەەّەٚە صیەەەٛاری ٔەعٍەرەەەی

رر کەەەرصیە. رۀٙەەەب ثە ٔسیکجەەەٛٚٔەٚە ٌە کٛرصەکەەەبْ ٚ ٌە رٔبیەەەبْ ٔبضەەەێ" ئەضەەەزٛ
 ،ی پەەێع ِێەەژٚٚ ٚەکەەٛ سەەۆی ِەەبٚەرەٚەکەە یٕگەیە ، یەەٕگەی ضرٚغەەزی سۆیەەبْ

جەبزەـە ثە ٛکە ِ ی،رەـزەبر ٌەگەي ئەٚ ثێگبٔەبٔە یەریٚرصثٛٚٔەٚە ٌێیبْ ٌە دۆٔ
بضەێ ٚ پەڕ ٘ەٌەضێری ٘ەزار ثە ٘ەزار د یبٔی سۆیبْ صەکەْ کە رٚٚ ٌەٚ دیەب 

صەکەْ، ٌەَ گەرٚ ثبضەەەکبٔە گٛێەەەذ ٌە ضەەەەصای ثنەەەٛکزریٓ جەەەٌٛە ٚ صۀەەەگ ٚ 
ٚ رێگرەکەبْ صەثەێ کە ٘ەِیػەە ئبِەبصەْ ٘ێەرظ ثەکۀە ضەەر  دەرە یلطەکرصٔ

یەر ٌەٚە ثکەیەٕەٚە زیب ثەکبر ثێٕیٓ ٚ ثبکبرٚاْ ٚ رێجٛاراْ. ئەگەر ٘ۀضەک ـۀز
 دیبْ ثەضەەر ٘ەبرٛٚە، صٚای ئەٚەی دیەرۆ ۆٔذکە ئبسۆ جۀگبٚەرەکبٔی زیٕۆـ

"ی ٔسیەەک ئەي لٛٔەیطەەە –ٌە ِەیەەضأی غەەەڕ، ٌە ٔەەبٚدەی "کٛٔبضەەە  کەەٛرٚظ -
 ضەەەەری صەپەڕێەەەذ، ثە غەەەپڕزەیی غکطەەەذ صە٘ێەەەٕٓ ٚ رٚٚ ٌە دیەەەب ثبثیٍۆٔیەەەب

ٚە غبری رەڕاثسْٚ بضێکبْ صەکەْ، سەٚٔی ئەٚەیبْ صەصیذ رب رێگبیەک ثەرەد
ضەەەەبڵ ثەضەەەەەر صاگیرکەەەەرصْ ٚ  111ثەەەەضۆزٔەٚە ٚ ٔەجبریەەەەبْ ثێەەەەذ. ئەٚکەەەەبرە 

، غەەەەەڕکەرە ثەەەەٛٚ ئبغەەەەٛریەکبْ رەرجەەەەٛٚ یٚێرأکرصٔەەەەی ٔەیەەەەٕەٚای پەەەەبیزەسز
ٔیەکەەبْ ثەضەەەر پبغەەّبٚەٚ کەالٚەی ئەٚ غەەبرە رەرەەضەثْٛٚ ثەثەەێ ئەٚەی بیۆٔ

 بریبْ صەکرص. ەٚایی ٔیٛەی جیٙبٔی ئەٚکڕبٔغبی ئبغٛریەکبْ ـەرِبثسأٓ کە پ
غەٚکەرەی ئەؼریمیەکبْ دۆْ  ٚ غبْ ە٘ێسٚ ثەضٛپب ث کە ئەٚ صێزە پێع دبٚ
رٚٚ ٌەٚ دیەەەب ثەرز ٚ  ئێرأیەکەەەبْ -ـەەەبرش  الِەەەبر ٚ ٘ێرغەەەیەٌە ثەراِەەەجەر پ
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بضەەەێیبٔە صەکەْ، غەەەەکەد ٚ ِبٔەەەضٚٚ کەٚرەەەْٛٚ. ئەٌزەرٔبری یەەەبْ ٔەثەەەٛٚ، ٌە د
صەریبی ئیجە ٌە "ٌیضیب ٚ یۆٔیب" ی بٚا ثە ئبضبٔی صەگەیػزە ضەر کۀبرەکبٔئرۆ 

ثەالَ رێگریەکەەی یەکجەەبر گەٚرەیەەبْ ٌەپەەێع ثەەٛٚ، ئەٚیەەع ٘ەضەەزبٔی رٚثەەبری 
ٌەثەرە ئەٚە ثە ٔبدەەبری ٚ رٚٚ ٌە  ٚ ٔەیبٔەەضەرٛأی ٌێەەی ثەەپەڕٔەٚە. صیجەەٍە ثەەٛٚ

صەثەْٛٚ، غەٛێٓ ٚ  رثبکٛر ثکەْ، ثەرەٚ ئەٚ دیبیبٔەی کە ٘ێەضی ٘ێەضی ثەرزرە
صڕٔەەضەٚ ٚ پەەڕ ثە ئەەب اٚەٚ صٚ ِٕکەەبری. ئەەب ثەٚ الٔەی کبرصۆسیەکەەبْ، کەضەەبٔی 

٘بصەد ثەٛٚٔەٚە: ەرو ٚ غەۀەذ رٚٚ ثەرٚٚی ِۆغێٛەیە ضەەرثبزەکبٔی زیٕۆـ
بٔەٚە، ِەجٛریبراْ ٔبْ ٚ ثژێەٛی سۆیەبْ دەغەبرصاثٛٚ ٚ ئەٚأەیع ثە ثرضەێزی 

ثە ئۀمەضەەذ رێگەەبی ٘ەٌەیەەبْ پەەێ پیػەەبْ صەصاْ ٚ صەکەٚرەەٕە ضەەەر ثۆضەەەی 
ە غەەەێٛەیەکی ضەەەبصیسَ رێگەەەبی ٘ەٌە ٚ غەەەبسی ێٕەەەبٚی ٚ ضەرٌێػەەەێٛأضْ، ثٛس

ثەرز ٚ ئبٚ٘ەٚای گەرِیبْ پێ پیػبٔضاْ ٌە کبرێک صەکرا رێەگەی کەٛرد ٚ ثەێ 
 ثەالیبْ پیػبْ ثضەْ.

یٕۆـۆٔەەذ ئەزِەەٛٔەکی صڕٔەەضەٚ پەەڕ کبرەضەەبریبْ ٌەَ ضەەەـەرە ەٌەغەەکرەکەی ز
ٌەثەرە ئەٚە دەلە صاْ ثە ئەەەەبزایەری ٚ ٌێەەەەسأیٓ ٚ ضەەەەەثر ٚ  ثەصەضەەەەذ ٘ێٕەەەەب،

ثەڕی ٚ گەڕأەٚە ٚٚالرەی سۆیەبْ. ٘ەر  کُ 2411ٌیبْ ثٕێیٓ، رێگبیەکی رەدەِٛ
ی ِەلەەضۆٔی، زٚي لەەٛڕٔەیٓ، رئەضەەکۀضەکەَ ٌەثەر ئەٚە ثەەٛٚ صٚای ِەەبٚەیەکی 

ی یۆٔبٔیەکەەبْ رەەٛأی ٌە ئبضەەیبی یثە یەەبرِەری ٚ ضەەٛٚص ٚەرگەەررٓ ٌە غەەبرەزا
 ثنٛک ضەرکەٚرٓ ثەصەضذ ثێٕێ.

الرە ٔەگەەەۆڕاٚە، ٘ەر صەٌێەەەی کەەەبد ٌەٚ کبرەەەبٔەٚە رەەەبکٛ ئێطەەەزب  یەەەٕگەی ئەَ ٚ
راٚەضەەزبٚە، صەرگەەبی دەەٛٚٔە  ٚٚرەٚە ثەرٚی ٘ەِەەٛٚ ثێگەەبٔەیەک صاسەەراٚە. 

ی ٚ ضەەەالِەری ثە رێگەەب ثە یو. زا، ٔەەبرٛأی ثە صٌٕیەەب 311رۆ ٚەکەەٛ صٚێٕەەی، ٚئە
ِەبْ پەێ ەئەٚەظ ئەٚ کبٔی کٛرصضزبْ ضەـەر ثکەیەذ.ە٘ەٌضێر ٚ گەٌی ٚ رێنک

 سۆیەب ضەزبٔی ٚ ِیٍٍەرەبٔەی صەٚرٚپػەزیرغب ٌە الیەک ٌەٚکە کٛرصەکبْ صەڵێ 
، ٌە الیەکیزەریع کەضەەبٔی غەبرەزا، کە ٌە راضەەزی زۆر کەِەٓ، ٔەەسیکەی ْصاثەڕاٚ
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 ەٚەٚ ثرەیەک ضەەەەصەیە سەریکەەەی ٌێکەەەۆٌیٕەٚەْ رٚٚ ثە رٚٚی گرـەەەذ ثەەەٛٚٔە
 ظئبضبٔی ٔبرٛأٓ ٘بریکبری ٚ ِزّبٔەی ئەٚ کٛرصە سٛێٕضەٚار ٚ صٚٔیب صیەضأە

ٚ ثخٚثْٛٚ ثە ضەر رٛرکیب، ضٛریب، ئێراْ ٚ عێەراق  ثە صەضذ ثێٕٓ کە پەرظ
 ٚ ئەرِیٕیب.

یبریەەەەەضەصەرٚ ٘بٚکەەەەەبرەکەی ِەەەەەٓ، ثە رێەەەەەکەٚد، ثەالَ ثە ٔەەەەەرسە، کەضەەەەەێکی 
سەەبٚەْ  یالَ ٚەک غەەبعیرێکی کخضەەیکەٚەک دەرەیەکەەی رێگەەب ث ،رصەربپەالِەە

ٚ  بِێس ثەالَ ثە ضەەەەر ٚ ضەەەیّبئالصێەەەی، غەەەەڕاٚی، ٘ەڕەغەەەە یسەٚٔە، کەضەەەێک
 – Pancho Villa  (1767 - پەەبٔنۆ تەەیٍٍە ڕغەەگێری ِەکطەەیکی،یسِەەبی غۆرکب

ئەٚکەضەظ، ثە٘ێسرریٓ کەضە، ٔبٚی ِەال ِطەزەـبی ثەبرزأیە ، ( ٘ەیە، 1812ٚ
ِەەەەەبٚەیەکی زۆر ٌە  ەکە ثە "غەەەەەێشی ضەەەەەٛر" ٔبضەەەەەراٚە، ئەٚەظ ٌەثەرە ئەٚەی

ضەەەد ەیەکێزەەی ضەەۆتیەد، ئەەبٚارە ثەەٛٚە، پەەٍەی ِبڕغەەبٌی ضەەٛپبی ضەەٛری ثەص
کەەەەەەٛرصە ٌەضەەەەەەەر ضەەەەەەٕٛری ٔی ەکەەەەەەبراثەری راپەڕیەەەەەەٕە ثەرصەٚاِ٘ێٕەەەەەەبٚەٚ، 

 ثەر ەٚۀضیەکبٔی رۆ ئبٚا.
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 یٓزبٌجژێرصراٚی ضڵ٘ە
 

ئەٚە ضەەەزبٌیٓ ثەەەٛٚ، ثە غەسطەەەی، دەەەبٚی سطەەەزجٛٚە ضەەەەر ئەٚ غۆڕغەەەگێرە 
ثەبرزاْ ٌە صایەک ثەٛٚە، ضەبڵ پەێع ئێطەزب ٌە گٛٔەضی  61، کە ٔسیکەی سۆڕضکە

یجەد ٌەگەي رٛرکیەەب، ٌە بەصایەک، ثە رەەدئەٚ کەەبرەی یەکێزەەی ضەەۆتیەد، ٚەک رە
ثەرەٚ عێەراق  ،، ثە ٔیبزی ـراٚأکرصٔی ضٕٛرەکبٔی ثە1835ٚٛ – 1834ضبالٔی 

رەەەب سەەەۆی ٌە ثیەەەرە ٔەٚرەکەەەبْ ٔسیەەەک ثکەەەبرەٚە ٚ ثەەەٕکەی ٘ۀگبٚیٕەەەب ٚ ضەەەٛریب 
ثەصەضەەذ  ،ێسەٚٔەەی پێەەٛە صەثیٕەە ضەەبٌە کە ضەەبٌە٘بی ،ضەەەرثبزی ٌە ِێەەضیزێڕاْ

ٚ، ثجێزە ثەبال صەضەذ ٌە جیٙەبٔی عەرەثەی. ثەژارصەی ضەزبٌیٓ کەٚرە ضەەر  ثٙێٕێ
ذ ٚ صۆٌەەەەی صیجەەەەٍە ٚ غەەەەکٛرصضەەەەزبْ، ئەٚ ٔەەەەبٚدەیەی صەکەٚێەەەەزە ٔێەەەەٛاْ صە

، ضەەصە٘ب یەبضەێ ٚ پەڕ کێػەەدثەرزایەکبٔی رۆ ٘ەالرەی ئۀەبرۆي، ٔەبٚدەیەکی 
ٔبٚە ٔەبٚە گۆڕەپەبٔی ثە یەکەضادْٛٚ ضەرثەسۆیی کٛرصأە،  یضبٌە الٔەی ئبٚار

ٚ ِەەەەەبٌٛێرأیە کە زۆر ثە صەگەەەەەەّەْ صەگەٚٔە ثەرصەَ رای گػەەەەەزی جیٙەەەەەەبٔی. 
ەٌٛەری ئبزاصی ٚ ضەرثەسۆی صە یٓ، سسەْٚ ٚ کٛرصەکبْ، ثە ثەرصەٚاِی، ٌە 

زبٔیع یەکبٔیەەبْ ئبِەەبصەْ ٌەگەي غەەەصێریٕی سەْٚ ٚ ئبِەەبٔجە بٔثەەۆ ثەصەضەەزٙێٕ
ەِەەەجەرەکەظ ِطەەەزەـب ؽٚ پێ ەضەەەزبٌیٕ ظرەجەەەبِپەیّەەەبْ ثجەضەەەزٓ، غەەەەیزبٔی ئە

 ثبرزأیە. 
، ٌە راضزی ێٍِیۆْ کەش صەث 11 – 11ثە لطەی سۆیبْ، کٛرصەکبْ  ِبرەیبْ 

ضەەەەەر ِێریەکی ثەەەەبٚەڕپێکراٚ ٔەەەەیە ٚ زۆر ئەضزەِیػەەەەە ثکرێەەەەذ، ٌەثەر ئەٚە 
ٍِیەۆٔە، ٌە ٔبٚدەکەبٔی رۆ ٘ەالرەی رٛرکیەب ٚ  7 – 5 ٌە ٔێەٛاْ ِبرەی گٛٔجبٚ 
یبْ ٌە ضەەٛریب ٚ کۆِبرەکەەبٔی ػەە، ثەەبکٛری عێەەراق ٚ ٘ۀضێکیرۆ ئەەبٚای ئێەەراْ
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ضەەەەۆتیەد صە یەەەەٓ. ثەەەەژارصەی ضەەەەزبٌیٓ صەدەەەەٛٚە  ئەرِیٕیەەەەب ٚ ئبزەرثبیجەەەەبٔی
ۆ ەی ِبرکطەەی ثەەۆ ضەەٛٚص ٚەرگەەررٓ ٌە ٘ەضەەذ ٚ ضەەۆزی ڕردێەەٛەی پەەادٛ

کەِبیەریەکبْ ثەۆ الٚازکرصٔەی صەٌٚەرە ثٛرجٛازیەکەبٔی ٔەبٚدەکە. ثە صڵٕیەبیەٚە 
ثەٛٚ، کٛرصەکەبْ ٌە ریەرەٚ ٘ەۆزە ٘ەرە کۆٔەکەبٔٓ، پەڕ  ثژارصەکە ٌە جێەی سەۆی

کێػەەە ٚ پەالِەەبرصەر ٚ رەەبالٔنی ئبضەەیبی ثنەەٛکٓ، زۆر ثەصاسەٚە ِەغەەٙٛرْ 
 3ثەغضاریبْ ٌە کۆِەٌکەٛ ی ئەرِەْ ثەٚەی زۆر صڕٔضأە، ٌە ضەصەی راثرصٚٚ،

ٚ ٔەضەەەزۆریەکبْ ٚ ٌەَ ضەەەبالٔەظ ٌە ص ی کٍەەەضأیەکبْ کەەەرصٚٚە، کٍەەەضأیەکبْ 
ی ِەەژارەکەی ضەەزبٌیٓ ی. ثە صڵٕیەەبکەِزەەرە ٘ەزار کەش 21ْ ٌە ئێطەەزب  ِبرەیەەب

یی کٛرصەکەبٔی عێەراق ٌە ثەراِەجەر دکەِٛەری ۀیػبْ غکێٓ ثەٛٚ، دەٛٔکە رەٛڕ
بـەکبٔی ثێجەغەکراٚە. ئەٚەرە ِصا ثٛٚ، کەِبیەریەکی گەٚرە ٌە ەثەؼضا ٌە رەلیٕەٚ

یەض جِەبٔی کەٛرص، ِبٌەٌە ضەرصەِی پبغبیەری ٚ ر ێّی ضەرکٛرکبر ئۀەضاَ پەر
 صەٌێ: 14/12/1835 ٌە ِطزەـب، ٌە دبٚ پێکەٚرٕێک ٌەگەي رۆ ٔبِەی اٌجؽضاص،

"ئیضارەی عێراق ٌەٚ پەڕی سراپیەضایە، ٘ەضەزی رەٛڕەیی ٚ غەۆتیٕی عەرەثەکەبْ 
ەرگیەس ٘زۆر گەغەی کەرصٚٚە، گەیػەزۆرە راصەیەکەی ررضەٕبک کە ٌە راثەرصٚٚ 

ػەەٛری سەەۆی ٛٚە. ئەٚەظ ٚای ٌە کەەٛرص کەەرصٚٚە ِیەەئەٚەی ثەسەەۆیەٚە ٔە ثیٕ
 ٌە ضەرثەسۆیی ٚ صەٌٚەری سۆی ثکبرەٚە". ٚ گریرثشٛاد، ثیر ٌە ثە

کٛرصەکبْ زۆر رٛڕە ٚ ثێّزّەبٔە ثەْٛٚ، زۆرجەبر ثەٌێٕیەبْ پێەضراثٛٚ ٚ ٘ەِەٛٚ 
ریبْ ٌەجبریع سیبٔەریبْ ٌەگەي کرصْٚٚ، ئەٚەرە زٌٙێسەکبْ کە  ِبرەیەک صەٚ

صۆڕاٚ صرٚضەەزکرصثٛٚ، ٌە  ێەەر ـػەەبری  یٌە ضەەەر سەەبکی ئیّپڕارەەۆری عٛضەەّبٔ
 1818صاسەەٛازی کٛرصەکەەبْ، ثە غەەیٛەیەکی ئبغەەکرا ٌە کەەبری پەیّەەبٔی ئبغەەزی 

ثیەری صرٚضەزکرصٔی صەٌٚەرەی ە، ٚ(  1811)صیبرە ِەثەضزی پەیّەبٔی ضەی ەری 
                                                           

ٌە کەەبری غەەەڕی جیٙەەبٔی یەکەَ،   ِەەبرەیەک ٌە کٛرصەکەەبْ، ٚەک ضەەەرثبز ٚ دەکەەضاری صەٌٚەرەەی عٛضەەّبٔی 3
ثەغضاریبْ ٌە کٛغزبری ئەرِۀیەکبْ کرص ثەالَ ٌە ٘ەِبْ کەبد صەیەبْ ثەٌەگە ٚ غەب٘یض ٘ەیە کە کٛرصەکەبْ ثە 

 ٘ەزاراْ ئەرِۀیبْ صاٌضەصاٚ ٌە ِەرو رزگبریبْ کرصْ.
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ٛرکیەەب، راگەیبٔەەض ٚ پبغەەبْ سطەەزیبٔە ٔەەبٚ رکٛرصضەەزبٔیبْ، ٚەک پەەبردەیەک ٌە 
٘ەِەەەٛٚ صەزأەەەٓ ئەٚ پەیّەەەبْ ٚ پرٔطەەەیپبٔە  پەیّەەەبٔی ضەەەی ەر. ثە صاسەٚە ٚەک

ثەەۆ ِەثەضەەزی ثەصەضەەذ ٘ێٕەەبٔی ِەەبؾ ٚ عەصاٌەد  ،ضەەٕٛرە ٔٛێیەکەەبٔی ئبغەەزی
ٚۀەەضی ٚ دیطەبثی صەٌٚەرە زٌٙێسەکەەبْ ەثەٌکەەٛ ٌە پێٕەبٚی ثەر  ،گرێٕەصراثەْٛٚ

 ثْٛٚ. 

عێرالەەەەەی ٌە -، دکەەەەەِٛەری ئۀگٍەەەەۆ 1811صیطەەەەەِجەری  13ضەەەەبي، ٌە  2ی ٚاص
ْ ثە صرٚضزکرصٔی صەٌٚەرێکەی ضەەرثەسۆی کٛرصیٕەب. یبصاغزێکی ٘بٚثەظ صأیب

ەی ثۆ یەکەِجەبر رێکشەراٚی یەٛ ر، ئەٚکب1834ضبي، ٌە ثە٘بری  یٓصٚای دۀض
ٌە ضبْ ـڕأطیطکۆ کۆثەٛٚەٚە کٛرصەکەبْ یبصاغەزێکیبْ پێػکەغەکرص  UNئێٓ 

 ییەەبْ کەەرص کە ثە غەەێٛەیەک 1811ٚ  1818ێکرصٔەەی ثەٌێٕەکەەبٔی جٚ صاٚای جێجە
رەکەثی ضەر ەبِبٔە رۀٙب ِٕکراْٚ. ثەالَ ٘ەِٛٚ ئەٚ پەیّبٔضیطزەِبریک پێػێٍ

یزیجٛٚ ٌەٚەی ثۆ یەکەِجبر ِەضەٌەی کەٛرص رکبؼەز ثْٛٚ، ربکە غزێکی ٔٛێ ث
یەکێزەەەی ضەەەۆتیەد. ٌەٚە ثەصٚاٚە کٛرصەکەەەبْ ثە  کەٚرە ثەەەبزٔە ٚ ثەر ەٚۀەەەضی

غەەێٛەیەکی دبالکەەبٔەرر کەٚرەەٕە راپەریەەٓ ٌە ص ی رٛرکیەەب، عێەەراق ٚ ئێەەراْ، ٌەَ 
 ْ پێک صێٕٓ. ای صأیػزٛ 14ٚ  17، 12ٚالربٔە کٛرصەکبْ ضەصا 
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 ضەصەیەک ٌە کۆِەٌکٛ ی
 

 1715یەکەَ راپەڕیٕی ٌە ٔبکبٚ ٚ سٛێٕەبٚی کٛرصەکەبْ صەگەڕێەزەٚە ثەۆ ضەبٌی 
ثە صرێژای ئەَ  -زا ٌە کٛرصضزبٔی ثبغٛر، ثٕکەکەی ٌە ٔبٚدەی ضٍێّبٔی ثٛٚ 

ثە ضەەەرۆکبیەری عەثەەضٌٚرەدّبْ  –کزێەەجە زٚٚ زٚٚ ٔەەبٚی ضەەٍێّبٔی صەثیطەەزیٓ 
زا کٛرصەکەەەبٔی ثبیەزیەەەض ٚ تەەەبْ، ٌە  1714پبغەەەبی )ثبثەەەبْ، ٚ( ثەەەٛٚ. ٌە ضەەەبٌی 

رٛرکیەەب، راپەڕیەەٓ ٚ پەەبظ ِەەبٚەیەکی کەَ کٛرصەکەەبٔی ئێری ەەبْ، ٔەسجەتەەبْ ٚ 
زا کٛرصەکەەبْ ٌەغەەکرەکی رەٚاٚی  1714سەەۆیی، ٌە ئێەەراْ، راپەڕیەەٓ. ٌە ضەەبٌی 
 13زا  1751ش ٔەجەبری ٔەثەٛٚ. ٌە ضەبٌی عەجەِەکبٔیبْ لەرەً ٚ عەبِکرص ٚ کە

 ،صیّەغەەەەك ثە صەضەەەەزی کٛرصەکەەەەبْ ٌە ٘ەزار 4٘ەزار کریطەەەەزیبٔی ٌٛثٕەەەەبْ ٚ 
ثەالَ ثەەەۆ یەکەِجەەەبر کە راپەڕیٕەەەی  کۆِەٌکەەەٛ کراْ.، ٘بٚپەیّەەەبٔی صرٚزەکەەەبْ

کٛرصەکەەبْ ٌە لەەبٚؼی عەـەٚیەد صەردێەەذ ٚ جٍەەٛثەرگێکی ضیبضەەی ثە سەەۆی 
، ئەٚەظ صٚای ضەبٌێک ٌە ثێەذ، ٚ(  1828)صەثەێ ضەبٌی  ثٛٚ 1818ثکبد ضبٌی 

کبرەٚە  صرٚضزجٛٚٔی پبرری "٘یٛا"، کە پبررێکی ٔبضیۆٔبٌیطزی کٛرصی ثٛٚ. ٌەَ
زا  1824رب ئێطزب راپەڕیٓ ٚ یبسیجٛٚٔی کٛرصەکبْ ٌە  ِەبرە ٔەبیەد. ٌە ضەبٌی 

 یصیطبْ کٛرصەکبْ ٌە دکِٛەری ثەؼەضا ٘ەٌەگەڕأەٚە، ثەۆ صاِرکبٔەضٔەٚەی ٘ێەس
ی اگٛٔەەەضی کەەەٛرصی ٚێرأکەەەرص. صٚ 68بضەەەّبٔی ثەریزبٔیەەەب رەصەسەەەٌٛی کەەەرص ٚ ئ

٘یەسی ئبضەّبٔی  ، ثۆ ٚەضزبْ ٚ راٚٔەبٔی دەکەضارە کٛرصەکەبْ،رصەضبي جبرێکز
گٛٔەضی ثەیەکجەبری رەسزکەرص. ٔبکرێەذ دیزەر ثبضەی  45ئیٕگٍیس ثەغەضاریکرص ٚ 

ٔەبؼێکی یبسیجْٛٚ ٚ راپەڕیٕی ٔەبٚە ثە ٔەبٚەی ئێەرەٚ ئەٚێ ثکەیەٓ ثەٌکەٛ ٌە لۆ
 ثکەیٓ. پێٕبضەی  "راپەریٕی ثەرصەٚاَثە "ٚ صەرٛأیٓ  ٓٔٛێی
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کٛرصەکەەبْ  یٌە راضەەزی رۀٙەەب رٛرکیەەب رەەٛأی ثە ِطەەزێکی پەەۆالییٓ رٚٚ ثەرٚٚ
صەضەەەەەەەالری ضەەەەەەەرثبزی  1816 – 1815ثجێەەەەەەزەٚە، ثە رەەەەەەبیجەری ٌە زضەەەەەەزبٔی 

 ٘ەِبْ ضیبضەریبْ ٌە گەي کەِبٌیطزی، ٌە کبری راپەریٕی غێز ضەعیضی پیراْ،
ئۀجبِیەبْ  بْکبٔیٔەٚکرص کە دۀض ضبٌێک پێػزر ٌەگەي ئەرِەڕەکٛرصەکبْ پەی

صٚای کٛغزبر  ِبرەیەکی زۆریبْ ٌە پیبٚ،  ْ ٚ ِٕضاي ٌە زێضی سۆیبْ  .صاثٛٚ
غەەەبسبٚی"یبْ ثەەەۆ کەەەٛرص صا٘ێٕەەەب.  یراگٛاضەەەذ ٚ ثەەەۆ یەکەِجەەەبر ٔەەەبٚی "رەەەٛرک

 ب ـێەەەریرٛرکەکەەەبْ صەضەەەزیبْ ثە صرٚضەەەزکرصْ ٚ کەەەرصٔەٚەی لٛربثشەەەبٔەکرص رەەە
رٛرکیبْ ثکەْ، ٘ۀضێ ریفۆرِی زەٚی ٚ زار ٚ کػزٛکبٌیبٔکرص. ٘ەِٛٚ  زِبٔی

کٛرصەکەەبْ ثەەکۀە رەەٛرک یەەبْ ئەضیّخضەەیۆٔیبْ  ْئەٚ ٘ۀگەەبٚأە ثەەۆ ئەٚە ثەەٛٚ
ثکەْ. ثەالَ ثەر٘ەِی ئەٚ ضیبضەربٔە، ضەەرکٛرکرصٔی کەٛرصاْ، زۆر زۆر کەَ 

زۆر  1852 – 1847ٚ کەەبری ثەەٛٚ، ٘ەِبٔػەەذ عەثەەضٌٚکەریُ لبضەەُ ٌە ضەەبالٔی 
٘ەٌٚیضا کۆِەٌێک ِەبؾ ثە کٛرصەکەبْ ثەضاد کە پەێع سەۆی ٘ەیچ کەضەێک پێەی 

عەەەص، ثە ثەی ثەەەٛٚ. صیطەەەبْ ثە ٘ەەەبرٕی ر ێّەەەی صاثەەەْٛٚ ثەالَ ئەٚەظ کەەەبرۀ
رٕەی ئەبزار ٚرێکە 1861ئەبزاری  11ضەرۆکبیەری ئەدّەص دەضٓ ئەي ثەکەر، ٌە 

ِۆرکرا، ٌە ضەرەرب غزێکی زۆر ثبغی ریبثٛٚ ثۆ کٛرصەکەبْ ثەالَ ٌێکەضأەٚەی 
 ِبصصەکبْ ثٛٚە کێػە ٚ جبریىیزر غەڕ ٘ەٌگیرضبیەٚە.

بزی ثەسۆیەەبْ صەکەْ، ٌە کەەۆٔەٚە کٛرصەکەەبْ ِیٍٍەرێکەەی غەەبسبٚیٓ ٚ زۆر غەەبٔ
رەبکە  یەەٚأەٌکۆدەر ثْٛٚ ٚ ئێطەزبظ، ثەغەی ٘ەرە زۆریەبْ، ٘ەر کەۆدەرْ، 

ٓ رەەبکٛ ئەٚڕۆ ِەەبْٚٚ، دەزیەەبْ ٌە  یەەبٔی غەەبر ٚ جئەٚرٚپیەە -کەەۆدەری ٘یٕەەضۆ
ێ ئەٚەظ ٌە ثیەەر ثکەیەەٓ کە کٛرصەکەەبْ ٌەگەي ئبزەرەکەەبْ ثٔەەیە. ٔەەب یەدِەەۆصێرٔ

زر یە ٘ەەەەی ٘ەِەەەەٛٚ ِیٍٍەرەکەەەەبٌٔ Cephalic Index –ْ جەەەەِٛجّەی ضەەەەەریب
ی ئەٚ کەٛرصأە ثەکەی ٔ. ئەگەر رەِبغەبی جٍەٛثەرگە رۀگەبٚ رۀگەکەب4ثنٛکزرە

                                                           
ر کەرەکەەبٔی ثەەبٚەڕ ٔەەبکەَ ئەَ ثۆدەەٛٚٔە پػەەزی ثە ٘ەەیچ ثەٌەەگەی زأطەەزی ثەضەەزجێذ، ٌەٚأەیە صەٚڵەرە صاگیەە 4

 کٛرصضزبْ، ثۆ ضٛکبیەریپێکرصْ ثە گەٌی کٛرص ئەَ ٔبٚ ٚ ٔبرۆرەیبْ ثخٚکرصثێزەٚە، ٚەرگێڕ.
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٘ەِبْ ئەٚ ِۆصیٍە صێەریٕەی ئێەرأە، ئەٚەظ ئەٚەِەبْ پەێ صەٌەێ کە کٛرصەکەبْ 
ی ٌەگەي کۆِەٌگبکەەەبٔی صەٚرٚپػەەەزیبْ ٚرەەەێکەال ٚێەەەذصٚٚرە پەرێەەەسْ ٚ ٔبیبٔە

  ثکەْ.
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 ِسگەٚدٌّبٔی ثێ ِٛٛض
 

کٛرصەکبْ صەٌێی ثۀجیبْ ٌێضراٚە ٚ ثۆدەٛٚٔێکی رەق ٚ رەلەی ثەضەەردٛٚیبْ 
ثە دەەبٚی ضەەٛک  ٚ ٘ەیە، رلیەەبْ ٌە ٘ەِەەٛٚ غەەزیک صەثێەەزەٚە کە کەەٛرصی ٔەەیە

 رەِبغەەەبی صەکەْ، ٌە ثەراِەەەجەری ثێگبٔەکەەەبْ زۆر غەەەبٔبزی ثە سۆیەەەبْ صەکەْ.
ئەٚأیزەر  ٓ، ئەٚأەی صەٚرٚپػەزی ِٛضەً غەیعەْ ٚیکٛرصەکبْ صەٌەێٓ ئیطەخِ

ضەٛٔەْ. ٌە راضەەزیضا کٛرصەکەەبْ دۀەضە٘ب ئەەبیٕسا، ِەز٘ەة ٚ رەریمەرەەی صێریٕەەی 
سۆیەەبْ ٘ەیە کە ٔەک ٌە رٚاٌەد ثەٌکەەٛ ٌە جەٚ٘ەریەەع ٌەگەي ئەەبیٕی ئیطەەخَ 

ـەرز ٔەەٛێژ  4ٓ ثەالَ ِسگەٚریەەبْ ٔەەیە، رۆ أە یٌّبٔٛیەکٕەەبگرٔەٚە. صەٌەەێٓ ِٛضەە
ْ، دەج ٚ زیەەبرەری ِەکەەکە زاْ ثە رۆ ٚٚ ٔەەبثٓ، زەکەەبد ٔەەبصەۀەەبکەْ، ٌە رەِ

ـەرزە ضەەەەرەکیەکبٔی ئیطەەەخَ رۀٙەەەب یەکێەەەک جێجەجەەەێ صەکەْ،  4ٔەەەبکەْ. ٌە 
 ەيکٛرصەکەبْ ٌە پەیٛۀەضیەکبٔیبْ ٌەگ .5ٌە ص ی کەبـراْ یەؼەزاجیٙبص ٚ ئەٚیع

ٌە  کەضبٔی ثیبٔی ثە غێٛەیەکی ئۀبرغەی ضەەرەربیی، رەٛڕەٚ رٛٔەض ٚ ٘ەِیػەە
                                                           

ئەٚ کبد، کۆربیی ضبالٔی پۀجبٚ ٚ ضەرەربکبٔی ضبالٔی غەضزی ضەەصەی راثەرصٚٚ کەۆِەٌگەی کەٛرصەٚاری،  5
دەجی صەکرص، ٌە صێٙبرەکبْ، ثە ربیجەد ٘ی ثبغٛر، زۆر ضبصەٚ ٘ە ار ثٛٚ، زۆر ثە صەگّەْ کەضێک زیبرەری 

٘ەِٛٚ کبد، ِسگەٚد ٔەثٛٚ، ییری رٛٔضٚریژی ئبییی ٚجەٛصی ٔەثەٛٚ، ٔەزأەراٚە کەضەێک ٌەضەەر ٔەٛێژٔەکرصْ 
غەەەبر یەەەب گٛٔەەەض ثەصەر کراثێەەەذ ٌەثەر ئەٚە، ٘ەر ٌە کەەەۆْ کەەەۆٔەٚە، کٛرصەکەەەبْ ٌە دەەەبٚ ِەەەیٍٍەرە ئیطەەەخِیەکبٔی 

ەٚ ٚ صٚٚر ٌە رٛٚٔضٚ ریژی ئەبیٕی ثەبش کەراْٚ. ئەێّە صەٚرٚپػذ، عەرەة ٚ رٛرک ٚ ـبرش، ثە ئیطخِی ضبص
، کرصۆرە کٛرصی کە دیرۆک ٚ غەب٘یضی ئەٚ گەڕۆک ٚ ِطەیۆٔێر ٚ 1876کزێجێکّبْ ٌە زِبٔی ئیزبٌی، ٌە ضبٌی 

زا صەگێەەڕێزەٚە کە ضەەەرصأی کٛرصضەەزبٔیبْ کەەرصٚٚەٚ ٘ەِٛٚغەەیبْ  18 – 12ثبزرگەەبٔە ئیزبٌیەەبٔەی ٌە ضەەەصەی 
 ٚە.ثبضی ئەٚ راضزیەیبْ کرصٚ

زا، ضەەزۆکٙۆٌُ، ثەەٕکەی  18 – 12ِیەەرێٍخ گەٌٍێزەەی، کەەٛرص ٚ کٛرصضەەزبْ ٌە ٔٛٚضەەراٚەکبٔی ئیزبٌیەەب ٌە ضەەەصەی 
 .  1876٘ۀگبٚ، ضبٌی 

  



 خۆشناو د. جاسم: و - دەزارۆ فڕانز مەرییا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

65 

ٚ  یەٕگەی سۆیەبْ زۆر ثە صیػەپٍیٓ ٚ  ٘ەٌنْٛٚ صێٕە پەێع دەبٚ ثەالَ ٌە ِەبي
گەەٛێڕایەٌی ضەەەرۆکەکبٔیبٔٓ، ضەەٛاردبکی زۆر ثبغەەٓ، ٌە پێٕەەبٚی عەغەەیرەد ٚ 

ئبِەەبصەی لٛرثەەبٔی ٚ ـیەەضاکبریٓ. ٌە دٛاردیەەٛەی  ەیەەبْ ٘ەِیػەۀلەَٚ ٚ لیٍەکب
سێەەساْ ثەەبٚکێکی ِیٙرەثەەبٔٓ، ئەٚ ِەەبؾ ٚ ئەەبزاصیەی ثە  ٔەکبٔیبٔەەضاٚە رەەب پەەێع 

کەەی ئیطەەخِی ثەردەەبٚ ٔەصەکەٚد. رەِػەەب ثەەکەْ دۀەەض ضەەبٌێک ٌە ٘ەەیچ ٚٚالرێ
ئبـرەرەەبٔی کەەٛرص، کە زۆر صەضەەذ رۀگیەەٕٓ ٌە ِەەبـٛردٕیٓ، دیجەەبة ٘ەٌٕەەبگرْ، 
رٚٚیەەەبْ ٔبغەەەبرٔەٚە، ٌە ِەەەبٌەٚە صیەەەً ٔەکەەەراْٚ، دبالکەەەبٔە ثەغەەەضاری  یەەەبٔی 

  کۆِەالیەری ٚ ضیبضی عەغیرەرەکبٔیبْ صەکەْ.
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 (، ٚ)یەزیضیەکبْ 7غەیزبْ پەرضزەکبْ
 
صیەەەەبرصەیەکی گرٔەەەەگ ٚ غەەەەبیبٔی ٘ەٌٛێطەەەەزە ٌەضەەەەەر کەەەەرصٔە، ٘ەٌٚەەەەضاْ ثەەەەۆ  

ئەضیّیٍەکرصٔی کٛرصەکەبْ ثەۆ ٔەبٚ کۆِەٌگەبی عەرەثەی زۆر جەبر ثە پەێنەٚأە 
کٛرصەکەبْ  یکەبْ صاة ٚ ٔەریزەەثۆرەٚە، ٌە پبرێسگەبی ِٛضەً ٘ۀەضێ ٌە عەرەث

پەیەەەڕەٚ صەکەْ ٚ جٍٛثەرگیػەەەیبْ صەپۆغەەەٓ. ثەەەۆ ّٔەەەٛٔە ٌە زٔجیەەەرە دیبکەەەبٔی 
ْ رٚثبری صیجٍە ٚ ـٛراد، یەزیضیەکبْ صە یٓ، ئەٚأە ابر، کە صەکەٚٔە ٔێٛضٕج

ٚ ٌە ئیطەەەخَ ٘ەٌەەەگەڕاٚٔەرەٚە، جٍەەەٛثەرگی کەەەٛرصی ٌەثەر صەکەْ، کەەەٛررەک 
، پػەزێٕێکی لەؾ لەـەی ٚ زۆرجەبر ٌەثەر صەکەْ دەۆؼەيٚ غەرٚاي یبْ رأەک 

بٚ سۀەەجەر ٚ کیطەەەی پبرەیەەبْ صەسۀە ثەەٓ پػەەزێٕیبْ، ضەەبلۆ ٚ پەەبٌزۆی رۀگەە
رەو، ٌە زضزبٔبْ، ٘ەٌضەگرْ. کێ دەزی ٌە ریطک ٚ ضەر ئێػە ٔیە ثبظ ٔەیە 

 ثنێزە ٔبٚیبْ.
ئەٚ جەِەەەبعەرە ثە رٚاٌەد کەەەٛرصْ، ٔبٚیػەەەیبْ ثەەەۆ سەٌەەەیفە یەزیەەەضی یەکەِەەەی 

، ٌە ٔسیەەەک ضیٓئەِەٚیەکەەەبْ صەگەڕێەەەزەٚە، صأیػەەەزٛأی غەەەێشبْ زۆرثەی یەزیەەە
ر ٌە ِٛضً، دیەبی ٚصٚ کُ 151ِٛضٍە، یەزیضیەکبْ ٌە ٔبٚدەی دیبی ضٕجبر، 

ڕەْٚ، ض" ٌە ٔسیەەک دەٌەة ثەەخٚ ثەەْٛٚ. ئەٚأە غەەیعەی رٛٔەەSimaan -بْ "ضەەیّ
ثبٚەڕیەەبْ ثەٚەیە کە رٚح ٔبِرێەەذ، پەەبظ ِرصٔەەی ـیسیکەەی رٚدەکە ثە ٔەِەەری 

، اْٚدی ئەٚکەضبٔەی گٛٔب٘یبْ ٘ەیە ٚ صەدێزە جەضزەی گیبٔضارر، ەصەِێٕێزەٚ
                                                           

ثەصاسەٚە ئەٚ کەبد زۆر کەش، ثە ٘ەٌە ٚ ٔەبٚ ٚ ٔەبرۆرە، ثە یەزیەضیەکبٔیبْ صەٚد "غەەیزبْ پەرضەزەکبْ". ثە  6
ٌە کزێجێک ٌەضەر کٛرصەکبْ ثە صرێژی ثبضی یەزیضی ٚ ئبیٕەکەیەبْ زا 1717پێی زأیبری ٚ ثەٌگەکبْ ٌە ضبٌی 

٘ەرصٚٚ کزێجەەی پیەەرۆزی یەزیەەضیەکبْ، ِەضەەذەـێ رەظ ٚ جەٌەەٛا کەەراٚٔەرە ئیزەەبٌی ٚ  1821، ٌە ضەەبٌی ەکەەراٚ
صیراضەیەکی زأطەزیبٔەیبْ ٌەضەەر کەراٚە. سۆغەجەسزبٔە ئێطەزب ثە صەیەبْ کزێەت ثە زِەبٔی ئیزەبٌی ضەەثبرەد ثە 

کەەٛ ی یەزیەەضەکبْ دەەبپکراْٚ. ئێطەەزب گِٛەەبٔی زۆر ٌەضەەەر ئەَ صٚٚ کزەەبثە ٘ەیە ٚ صەٌەەێٓ ئەِەەبٔە ئەەبیٓ ٚ کۆِەٌ
 کزێجی پیرۆزی راضزەلیٕەی یەزیضیەکبْ ٔیٓ.



 خۆشناو د. جاسم: و - دەزارۆ فڕانز مەرییا
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ئەٚەظ ٚەک ضساصأە ثەالَ ئەٚأەی کبرٚ رەـزبری دبکیەبْ کەرصٚٚە رٚدیەبْ 
ەٚاْ ٔەەبٚی غەەێز ئەەبصێیە، لەثەەرەکەی ٌە ئصەدێەەزە ثە٘ەغەەذ. غەەێشی گەٚرەی 

 ەدٕە زیبرەری.صغێشبٔە ٚ یەزیضیەکبْ 
ٌە ثبغٛری ِٛضً ٘ۀضێ ریرەٚ ٘ۆزی عەرەة ثە یەکجبری ٌۀبٚ کٛرصەکەبْ 

رصەیە صەکەەرێ ثەٚە راتە باْ لطەەە صەکەْ. ئەٚ صیەەرەەبٚایٕەٚە ٚ ثە صیەەبٌێکزی ئەٚ
 .ٌە صێەەەر زەِەەەبٔەٚە غەەەیعەٚ ضەەەٛٔە، ٌە ٔێەەەٛ سۆیەەەبْ، ٌە ٍِّخٔێەەەضاْکە ثکەیەەەٓ 

ٕەەەەضەٚار ٚ صەٚڵەِۀەەەضررْ ٚ سۆیەەەبْ ثە ئیطەەەەخِی ێضەەەٛٔەکبْ، ثە گػەەەزی سٛ
 ئەٚەظ ٚایکەەەرصٚٚە، راضەەەزەلیٕە صەزأەەەٓ، سۆیەەەبْ پەەەێ ثەەەبالررە ٌە غەەەیعەکبْ

ٌە رلەەی ضەەٛٔەکبْ،  یعٔەەااصەیەک ئەٚڕثەەکەْ ٚ رەەبغەەیعەکبْ رەەٛڕە ٚ ٔەەیگەراْ 
 سۆیبْ ٌە کٛرصەکبْ ٔسیک ثکۀەٚە ٚ ثٛٚٔە ئبِرازێک ٌە ص ی عەرەة.

صٚٚر ثەەٛٚٔی کەەٛرص ٌە رێگەەب ضەەەرەکیەکبٔی ٘ەەبرٛدۆ ٚ ثێّزّبٔەییەەبْ ٚ رلەەی 
جیەەەبٚاز ٚ ثیەەەبٔیە ٚایکەەەرصٚٚە ئەَ  یدەەەگەٚرەٚ ثەرصەٚاِیەەەبْ ثەراِەەەجەر ٘ەر

ێژایەی رٚ ئێەراْ صە یەٓ، ثە ص ، رٛرکیەبٔیەری ضەٛریب، عێەراق  ێرِیٍٍەرە، کە ٌە 
ضەصاْ ضبي پبرێسگبری ٌە صاة ٚ ٔەریذ ٚ زِبْ ٚ ئبزاصی سۆی ثکەبد، رێەگە 
ثە دکِٛەری ِەرکەزی ٔبصەْ ثێذ ثە کەیفەی سۆیەبْ، ٌە سەبکی ئەٚاْ، یبضەب ٚ 

رە ٔە ثەؼەەەضا، ٌە ثەەەبکٛر ثە ثەرصەٚاَ راپەریەەەٓ ٘ەیە، ٔە ەلەەەبْٔٛ صەرثەەەکەْ. ئەٚ
ۆٌی یەکجەەبرەکی ڕکەەۆٔز یەەبٔزٛأیٛٚەراْ ٚ صیّەغەەك ٘ەرگیەەس ٔەبئۀەەمەرە ٚ ٔە رەە

 صە یٓ. یئەٚ ٔبٚدبٔە ثکەْ کە کٛرصەکبْ ٌێ
 1ٍِیۆٔە، کٛرصەکبٔیع صەٌێٓ  ِبرەیەبْ  5عێراق  ِبرەی صأیػزٛأی ٔسیکەی 

ٌە ٍِیەەەۆٔەک زیەەەبررە ٚ ٌە ثەەەبکٛری ٚٚالد  کٍِیەەەۆٔە ثەالَ ٌە راضەەەزیضا کەِێەەە
رەکەەەەەبٔی ٌێەەەەەیە. ٌەثەر ئەٚە کٛرصەکەەەەەبْ ەٚدبٚەی ثیەەەەەرە ٔصە یەەەەەٓ، کە ضەەەەەەر

یبٔە، رب راصەیەک، دۀض ِەبؾ ٚ ئیّزیەبز ثەصەضەذ ثٙێەٕٓ ٚ کبریگەریەبْ ٚرٛأیٛ
 رثەؼەەضا، جەەب ٘ەر دکِٛەرێەەک ٌەضەەە یلبٔٛٔەکەەبٔ ٚ ٘ەثێەەذ ضەەەثبرەد ثە یبضەەب

 رەسذ ثٛٚثێ.
 



 مەال مستەفا بارزانی و شۆڕشی ئەیلول
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 ئبغزٕەثٛٚەکبْ
 

 بضەٓ ٚ ر ێّێکەیئرٚسەب، ثە ئەبگر ٚ  1847ّی ٌە ضەبٌی غر ێّی پبغبیەری ٘ب
 " رصەکەبْ، ٌە رێەگەی ضیبضەەری ئیٕگٍیەسٛرٛأیجٛٚی ک ،پۆٌیطی دٛکّی صەکرص

، صەضذ ثەضەر کٛرصەکەبْ صاثگرێەذ، ٌە الیەک صەضەذ ثەضەەر "گۆپبڵگێسەر ٚ 
پەەٍە ٚ  زەەر ضەەەرکٛرکرصْ ٚ ثە عەرەثکرصٔەەی ئەٚ کەەٛرصأەییصا٘یٕەەبْ ٚ ٌە الیەک

  ِی ٚ رۀبٔەد ٚەزاریػیبْ پێ صەصرا.ٛاری ٚ دکپۆضزی ئیض
کە ثە جەەضی ثەٌەەەێٓ ٚ ٘ەٌٚیەەضا کٛرصەکەەەبْ  ەعەثەەضٌٚکەریُ لبضەەُ یەکەَ کەضەەە

 ییئبغذ ثکەبرەٚە، ثە غەسطەی ٌە ٘ەٌٚەضأێکی عەبریفی ثەێ ٚێەٕە ثەٛٚ، ثە صڵٕیەب
ئەٚ ٘ەٌٚەی ٔەصاٚە. ثەالَ ٚەک صەثیٕەیٓ  لبضەُکٛ ئێطزب کەش پێع ٚ پەبظ بر

کەضەەی  ٚکٛغەزیبْ. ئە 1852غەێٛەیەکی رڕا یەضی ٌە ضەبٌی  ەث ٚ،ٛٚص ثەٛطثێ
کٛصەرەەبی ثەضەەەرصاکرص ٚ کٛغەەزی زاٚای لبضەەُ ثەەٛٚ، عەثەەضٚي ضەەەالَ عەەبرؾ، 

"ثەەەرا کٛرصەکەەەبْ" دبرەضەەەەر ثکەەەبد ثەالَ  ثەٌێٕیەەەضا صۆزیئەٚەظ ٌە ضەەەەرەرب 
ئەٚیەەع غکطەەزی ٘ێٕەەب. ٘ەر ٌە ضەەەرصەِی عەثەەضٚي ضەەەالَ کٛرصەکەەبْ، ٚەک 

 صەٌٚەری ضەرثەسۆی کٛرص"یبْ راگەیبٔض.ٚەالِضأەٚە، ثۀبٚ "
زا، ثە غەەێٛیەکی گِٛبٔەەبٚی ٌە کبرەضەەبرێکی  1855عەثەەضٚي ضەەەالَ، ٌە ضەەبٌی 

ـرۆکە ٌۀبٚ دٛٚ ٚ ثراکەی، عەثضٌٚرەدّبْ عبرؾ، جێەی گەررەٚە. کٛرصەکەبْ 
ٌە ثٓ ضّێٍیبْ کەیؿ سەۆظ ثەْٛٚ ٚ ٚایەبْ پیػەبٔضەصا کە ئەٚاْ ـرۆکەکەیەبْ 

 رەٚە. اٛسطزۆرە س
ەضەْ ثەکر صەضەەالری گەررە صەضەذ ٚ عەبرـی ٔە دزا ئەدّەص  1857ی ٌە ضبٌ

کەەەرص، ئەٚە یەکەِجەەەبر ثەەەٛٚ ٌە عێەەەراق غەەەزێکی  کٛغەەەذ ٚ رەٚأەی صەرەٚەی



 خۆشناو د. جاسم: و - دەزارۆ فڕانز مەرییا
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ٔەکەیەەەەەەذ. ٌە  یئەٚ٘ەەەەەەب رٚٚثەەەەەەضاد ٚ ٔەیەەەەەەبرەکەد ٔە کەەەەەەٛ ی ٚ زیٕضأیػەەەەەە
راگەیبٔضٔەکبٔی ضەرەربی صەضەالد ثە ئبغکرا ثەٌێٕی ئەٚەیەضا پرضەی کەٛرص ثە 

ئۀجەبِەکەی  ێژ سبیەْ، ثە ئبغزی ٚ دەکیّبٔە، دبرەضەر ثکبد.غێٛەیەکی صر
 3، ثە پێەی رێکەٚرەٕەکە 1861ئەبزاری  11بِەی ٕەثریزی ثٛٚ ٌە ِۆرکرصٔی ثەیبٔ

، کەدەی ٌە صٚای صیەبریکراثٛٚ ضبڵ ئبگر ثەش ثۆ جێجەجێکرصٔی ٔەبٚەڕۆکەکەی
ضەەبٌەکە صٚٚثەەبرە غەەەڕ ٚ پێکەەضاصاْ صەضەەزیبْ پێکەەرصەٚە، عەغەەبیرە کەەٛرصە  3
بزاکەەەبْ رٚٚیەەەبْ ٌە دیبکەەەبْ کەەەرصەٚەٚ زۆررەەەر ٌە پێػەەەٛ ٌە  ێەەەر راثەرایەرەەەی ئ

 211جۀگەەبٚەر ِطەەزەـب ثەەبرزأی، صەضەەزیبْ ثە غەەەڕ کەەرصەٚە، صٚای کەِزەەرٌە 
رۆ  رٚٚ ثەرٚٚی گەٚرەرەەریٓ کبرەضەەبد ٚ رڕا یەەضی ثەەٛٚٔەٚە ٚ غکطەەزیبْ 

ثەؼەضا ٚ ِۆضەەکۆ  1858رەِەٛزی  4ە ٛٚ کە ٌثەەئەٚە ٘ێٕەب. ئەٚەظ ٌە ئۀجەبِی 
رێکەٚرٕێکیبْ ِۆرکرص، ثە پێەی ثۀەضەکبْ عێرالەی صەسطەزە ثبٚەغەی ضەۆتیەد، 

 ثە یەکێزی ضەۆتیەد عێراق ٌە ثریزی پبرەی ثبزرگبٔی کبال ٚ لەرزەکبٔی ٔەٚری
ٍِیەەەەەۆْ صۆالر لەرزی ئەٌّبٔیەەەەەبی  73. ٘ەرٚە٘ەەەەەب ثە ٘ەِەەەەەبْ غەەەەەێٛەی صەصا

ەَ ثە ٔەٚد صەصاٚە، ثەثەەەێ ئەٚەی ثبضەەەی ئەٚەظ ثکەیەەەٓ کە ٌ ػەەەیرۆ ٘ەالری
ٔسیکەەبٔە عێەەراق ٚ پۆٌۆٔیەەب رێکەٚرٕیەەبْ، ضەەەثبرەد ثە ضەەٛص ٚەرگەەررٓ ٌە دەەبٌە 

  گۆگرصەکبٔی ثبکٛری رۆ ئبٚای عێراق، ِۆرکرص.
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 ەکبِْەضیرەی ضۆتیەد ثەرەٚ دبٌە ٔەٚرکػبْ ٚ 
 

کەەەەبریگەری ٚ گر یەەەەبٔە صەکەەەەرا کە ٌە ئۀجەەەەبِی ٌە کٛرصضەەەەزبْ ٘ەضەەەەذ ثەٚ 
 –ٚەی یەکێزی ضۆتیەد ٚ ئەٌّبٔیبی ٔبزی، ِۆٌۆرەۆڤ ەرێکەٚرٕی ٚەزیری صەر

 ٚ، پبغەەبْ 1831 کە ٌە ضەەبٌی MOLOTOV – Von Ribbentrop، ریجێٕزەڕۆو
زا ثەضەزرا  1831ئەِریکب ٌە ضبٌی  –پەیّبٔی ٔێٛاْ یەکێزی ضۆتیەد ٚ ئۀگٍۆ 

ٚرٕەکەەەبْ، ثە ئبغەەەکرا، الیۀەکەەەبْ صأیەەەبْ ثە پبضەەەبٚی ٌە ٘ەرصٚٚ رێکە. ثەەەْٛٚ
ثیەەرە ٔەٚرەکەەبٔی ئێەەراْ ثکػەەێذ. ئەگەر دبٚێەەک ثەٚ  ٚضەەۆتیەد ٔەەبثٛٚ کە ثەرە

ثشػەیٕیٓ ئەٚە ثە ئبغەکرا ٘ەضەذ ثەٚ راضەزیە  بْٔبِە ٚ پڕۆرۆکۆالٔەی ٔێٛأیە
صەکەیەٓ، ئەٚەرە ٌەکەبری ضەەرصأی ٘ەرصٚٚ ٚەزیەەری رایشەی ضەێیەَ ٚ یەکێزەەی 

ـیەٛرەر تەۆْ ریجێٕزەڕۆو  –، ثۆ الی ٘یەزٍەر 1831ٔۆتەِجەری  11ضۆتیەد، ٌە 
صەکەبد ئەبسۆ ئەگەر  رری صەرەٚەی رایشەی ضەێیەَ پرضەیبەزیەٚ صۀٛٚضێ "....

ئەەبٚە  ٌە ئەەبٚارە سەەٛازە، صەردەیەکەەی ضرٚغەەزی ثەرەٚرٚٚضەەیب، کە ضەەەصاْ ضەەب
 گەرِەکبْ ثضۆزێزەٚە، ئەٚ صەردەیەظ رۀٙب ثەرەٚ ثبغٛر صەضزی صەکەٚێذ".

ٕەٚە ثۆ ضەەصەی ێرٚضیب صەگەڕ –غەڕ ٚ ثەیەکضاصأەکبٔی ضەر ضٕٛری ئێراْ 
ضیب، پێع ٘برٕی کۆِٛٔیطزەکبْ، دبٚیبْ رٚ یٔەکبیطەرەراثرصٚٚ، ئەٚکبرەی ل

ٌیجەەەی ـەەەبرش ٚ، ٘ەر ٌەثەر ئەٚەظ، ٌەضەەەەر ضەەەٕٛری ٘ەرصٚال، ە سەٚثڕیجەەەٛ
صەضەەەزیبْ ثەضەەەەر زۆر ٔەەەبٚدەی ئێەەەراْ گەەەرد، ٌە راضەەەزی ئەٚ ٔبٚدەەەبٔەظ ثە 

رٚ صرێەژ، ٚظ صأٛضەبٔضٔێکی صٚبغێٛەیەکی صرٚضذ یەکخیی ٔەکراثٛٚٔەٚە. پە
غەٛێٕبٔە  َ، رٚضەیب ٌە1782بٌی ضەی ثەرصەٚاِەی ئێەراْ، ٌە یٌە ثەراِجەر ٔبڕەزا

. ثەالَ ٌە راضەزی ئەٚە ـێٍێکەی ْٔب لبٔٛٔی صاگیریکرصثٛٚ ەصٚاٚە کە ث گەڕایەٚە
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کبْ ۀیطەزٛ٘ەبرٕی کۆِ ەکٛرد سبیەْ ثٛٚ، رٚضیب ثەٌێٕەکەی ٔە ثرصە ضەەر، ث
ر دٛکُ جبرێکیزر ئێراْ صاٚای ٌە ضەرکرصە ٔٛێیەکبٔکرص رب ضەٛپبکەیبْ ەثۆ ض

ثەٌێٕەەەی  ٌە رێکەٚرٕێکەەەی ٔەەەٛێ، 1811ەٚە. ٌە ضەەەبٌی ٌٕە سەەەبکی ئێەەەراْ ثکێػەەە
کػبٔەٚەیضا، ثۀضێکی سطزە ٔبٚ پەیّبٔەکە ٚ ثەٚ پێیە رێگەی ثە ضۆتیەد صەصا 

 "٘ەر کبرێک ضەرٚەری ئەٚ ٚٚالرە ثکەٚێزە ِەررضی" رەصەسٌٛی ریب ثکبد.
دکِٛەری ثۆٌػۆتیەکبْ زٚٚ ثە زٚٚ ٌە پەیّبْ ٚ ثەٌێٕەکبْ پبغەگەز ثٛٚەٚە، 

ضەەەبٚی ثۀەەەضی رێکەٚرەەەٕەکە، کەەەبٔی ٔەصاٚە ئێەەەراْ ثەٌکەەەٛ، ثە پبۀەک ٘ەر ٔبٚد
٘ەِەەەٛٚ ٘ەٌێکەەەی صەلەەەۆزرەٚە ثەەەۆ ئەٚەی رۆ  صٚای رۆ  ثەر ەٚۀەەەضیەکبٔی ٌە 

 ئێراْ گەغە پێجضاد ٚ زۆررر ثشسێزە ئەَ ٚٚالرە.
رٚضەەیب، ثە پبضەەبٚی ثۀەەضی رێکەٚرەەٕەکە، ثە صٚٚ لەەۆٌی ٌەگەي  1831ٌە ضەەبٌی 

صەثەْٛٚ، ٌە  ێەر ثەریزبٔیب، ثبکٛری ئێرأی صاگیرکرص. ٌێرەصا کێػەەکبْ ئەبٌۆزرر 
ـػبری ٌۀضەْ ئێراْ ٔبدبر کرا رێکەٚرٕێکی ضێ لۆٌی )ضەۆتیەد، ثەریزەبٔی ٚ 
ئێراْ( لەثٛي ثکبد، ثە پێی ئەٚ رێکەٚرەٕە ٔەٛێیە ئێەراْ رێەگەی صەصا کە ئۀگٍەۆ 

ی ٚ ئبضەٓ ٚ یئەِریکیەکبْ دەک ٚ رفبلی غەڕ ٚ یبرِەری، ثە رێگەی ٚغکب –
ٌە جۀگێکەی ضەەسذ  ئەٌّبٔیەبی ٔەبزی ئبٚ، ثگەیٕٕە یەکێزەی ضەۆتیەد کە ٌەگەي

 .ثٛٚ
لەەۆٌیەکە پەەبظ  2ٚەک صەثیٕەەیٓ غەەزەکبْ پەەێنەٚأە ثەەٛٚٔەٚە، ثە پێەەی رێکەٚرەەٕە 

رەٚاٚثٛٚٔی جۀگ صەثٛایە ضٛپبی ئیٕگٍیس ٚ رٚضیب ئێراْ جێ ثٙێٍٓ. ثەالَ ٌە 
کبری گٛٔجبٚ پبرری صیّٛکراری ئبزەرثبیجەبْ کە ٌە الیەْ جەعەفەر پێػەەٚەری 

زگبکەەەبٔی ثەەەبکٛری ەرصایەری صەکەەەرا صەضەەەزی ثەضەەەەر صاِٛصکۆِٛٔیطەەەذ ضەەەەرک
گەەرد، پەەبیزەسزەکەی غەەبری رەٚرێەەس ثەەٛٚ. ضەەٛپبی ضەەۆتیەد کە ٌەَ اٚٚالد ص

دەەبٔە ثەەْٛٚ رێگەیەەبْ ٌە ٌەغەەکری ئێەەراْ گەەرد ثەەۆ ئەٚەی ضەەەرٚەری ثەەۆ ٚٔب
، ٌە کٛرصضەەەزبْ دکەەەِٛەرێکی 1835زەٚە. ٌە ٘ەِەەەبْ ضەەەبي، ٕەەە٘ەرێەەەّەکە ثگەڕێ
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 راگەیۀەەەضرا، ٌەَ ِٛٔبضەەەەثەیە رۆي ٚ پەەەێگەی ضەەەەرثەسۆ، ضەەەەر ثە ضەەەۆتیەد،
 ی ِطزەـب ثبرزأی، زۆر ثە رٚٚٔی، ثەصیبر کەٚد. ثٕەِبٌە

، ٌە  ێەر ـػەبری ٚالرەبٔی رۆ ئەبٚا، ضەزبٌیٓ رەزاِۀەضی 1835ٌە کۆربیی ضبٌی 
پیػبٔضا ضٛپبکەی ٌە ئێراْ ثکػێٕیزەٚە ثە ِەرجی صرٚضزکرصٔی کۆِپبٔیبیەکی 

سەٚٔەەی ٌە صێەەریٕەی رٚضەەیب، رۀٙەەب ثە ِەرجەەی ٘بٚثەغەەی ٔەٚد، ثە صیٙێٕەەبٔی 
ضەٛص ٚەرگەررٓ ٌە ٔەٚرەەی ٔبٚدەکەبٔی ثەەبکٛری ئێەراْ ٌەضەەەر ضەٕٛری یەکێزەەی 

 ضۆتیەد ثە رێکەٚرٕەکە رازی صەثٛٚ.
کٛرصەکبْ، ٚەک صەثیٕیٓ، رۆٌێکی گرٔگیبْ ٘ەثٛٚ ٌە ٘ەٌٚی ضۆتیەد ثۆ ٘برٓ 

یەریع ٌە ضبٌی ثبغٛر ٚ گەیػزٓ ثە ئبٚە گەرِەکبْ، ئەٚ ٘ەٌٚەی ضۆت ثەرەٚ
ضەریگرد، ئەٚ ضبٌە ِۆضەکۆ ثڕیبریەضا صەضەذ ثە صأٛضەزبْ، ضەەثبرەد  1842

ثە کێػەکبٔی صیبریکرصٔی ضٕٛر ٚ صاراییە ٘ەٌٛاضراٚەکبْ، ٌەگەي ئێراْ ثکبد. 
ٌەضەر دٛکُ ثٛٚ کە ٔبٚە ٔبٚە ( 1856 - 1771) ِٛضەصەق ِەدەِەص ئەٚکبرە 

ی سۆِەبٌیکرصٔی کۆِپبٔیبکەبٔی رەـزبری ضەیر ضەیری صەکرص، ٌەٚ ضەبٌە ثڕیەبر
لەزٚیٕضا ٚ، ثەٌێٕی ثە رٚضەکبٔیػضا کە زیبٔەکبٔیەبْ ثە  یراٚە ِبضی ٌە صەریب

 ِبضی ثضارەٚە.
ٌە راضەەەزی کێػەەەەکبٔی ِبضەەەی ٚ ثەر٘ەِە ئبٚیەکەەەبْ کەەەۆٔە ٌە ٔێەەەٛاْ ٘ەرصٚٚ 

 - رێکەٚرٕێەەک کراثەەٛٚ کە کۆِپبٔیەەبی ٘بٚثەغەەی رٚضەەی 1765ٚالد، ٌە ضەەبٌی 
ئێرأیەکەەبْ  1818راٚە ِبضەەیبْ ئۀجەەبَ صەصا ثەالَ ٌە ضەەبٌی  ئێرأەەی ثە یەکەٚە

صاٚای ٘ەِٛارکرصٔیەەەەبْ کەەەەرص ٚ کۆربییەەەەبْ ثە کەەەەبرٚ دبالکیەکەەەەبٔی کۆِپبٔیەەەەب 
زا رٚضەەەەکبْ صاٚای 1841ەکبٔی صەریەەەبی لەزٚیەەەٓ ٘ێٕەەەب. ٌە ضەەەبٌی ی٘بٚثەغەەە

رێکەٚرٕێکەەی ٔٛێیەەبٔکرص ثەالَ ٚەک ٌە پێػەەەٚە ئبِب ەِەەبْ ثەەۆکرص ئێرأیەکەەبْ 
رێگەیبْ ثە راٚەِبضی ٌە صەریبی لەزٚێٓ  ٚۆِپبٔیبکبٔیبْ سۆِبٌیکرص ٘ەِٛٚ ک

ٔەصەصا ٚ، ئەٚەظ ثە پبضەەەبٚی ئەٚەی کە ِبضەەەیەکبْ پٌٛەکەیەەەبْ ٔەثەەەٛٚ، ئەٚ 
رصٔیەەەەبْ دەراَ ثەەەەٛٚ، اجەەەەۆرە ِبضەەەەیبٔەظ، ثە پێەەەەی ِەز٘ەثەەەەی غەەەەیعەکبْ سٛ
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کرص. ٌە راضەزیضا ئێەراْ ٌە رٚٚی رەکٕیەک ٚ ێٕیەبٔجۆرە ثبیکۆری ِبضی لەزِٚثە
ضەەزڕاکزۆر ٔەیەەضەرٛأی ٍِّخٔەەێ ٚ پێػەەجڕکێ ٌەگەي رٚضەەیب ثکەەبد کە زۆر ٌە 

ەٚەرر ثٛٚ، ثەِجۆرە صەثیٕیٓ رٚضیب ٌە الیەک ثەبال صەضەزە ثەالَ ٌە رٚٚی ػپێ
رٚضیب ثبٌٛێسی  1842ضیبضی ٌە ٘ەٌِٛەرجی ثبظ ٔەثٛٚ. ٌەثەر ئەٚە ٌە ئبثی 

ٔیەکەەەەبْ ، راصەضەەەەپێرێ ثەەەەۆ ئەٚەی ٌەگەي ئێراSachinov سەەەەۆی، ضەەەەەصلیٕۆڤ
ضەصەق، پیبٚێکی زۆر سۆ ثە زڵساْ، ٛگػزی. ٌە ضەرەرب ِ کیثگەٚێزە رێکەٚرٕێ

کبٔی رٚضیبی رەرکرصەٚە ثەالَ پبغەبْ ثە ِەرجەی رێسگەررٓ ٌە اپێػٕیبر ٚ صاٚ
 کەی رەزاِۀضی پیػبٔضا.رەدکِٛە ضەرٚەری ٚالد ٚ

 کەبد ٚ غەٛێٓ ٘ەٌجژێەرێ، ٌەێ ی رەـزبر ثکبد ٚ ثسأەیِۆضکۆ صەثٛایە ثە ٚریب
رـذ ٚ ضەەر ئێػەە ثەۆ گئێراْ ٚ عێراق ٘بٔجضاد ٚ  یالیەک صەیزٛأی کٛرصەکبٔ

ثەؼضا ٚ ربراْ صرٚضذ ثکەْ یەبْ صەضەذ ثەضەەریبْ صاثێٕەێ ٚ ضەەر ئێػەە ثەۆ 
ەٚە. ٌەَ کەظ ٚ ٘ەٚایە ثەرز ٚ ٔسِەەی صأٛضەەزبٔەکبْ رەەب ٕئەٚ پبیزەسزەەبٔە ٔۀێٕەە

 1842کۆرەبیی  کەٚرٕی دکِٛەرەکەی ِٛضەصەق ٚ ٘برٕی جۀەڕاي زا٘یەضی، رەب
 .، صرێژەیبْ کێػب1843ٚ ضەرەربی 

ک ٘ەٌگەرد کە یەەثە پێ ئەٚ رێکەٚرٕە ٔٛێیە یەکێزی ضۆتیەد صەضەزی ٌە ٔەبٚد
ثەٛٚ، ٌە ثەراِەجەر ئێەرأیع صەضەزی ٌە غەبرۆدکەی صٚجەب کەُ  411پێٛأەکەی 

ضەگرد کە رٚضیب، ثە ٘ەۆی غەٛێٕی ضەزراریژی، ٘ەرگیەس ٌ" ٘ەFrouze "ـرٚزێ
  .رجٛٚصەضزی ٌێ ٘ەٌٕەگر

ضەثبرەد ثە رەعٛیسی ئێراْ، زیبٔەکبٔی جۀگەی جیٙەبٔی صٚٚەَ ٚ صاثیٕکرصٔەی 
رێگەب  ٚ ەکبْ ثە ضٛپبی رٚضیب ٌە ئێراْ ٚ ثەکەبر ٘ێٕەبٔی ثۀەضەریسسِەرگٛزار

 رۆْ زێڕی صایە دکِٛەری ربراْ.  11رٕێک ِۆرکرا ٚ رٚضیب ٚٚ ثبٔەکبْ، رێکە
ضەۆتیەد ثەۆ ٔسیکجەٛٚٔەٚە ثە دبرەضەرکرصٔی ئەٚ گر یبٔە ِەضیرەی یەکێزەی 

٘ەزار کەُ ٌە ضەٕٛرەکبٔی  1ٌە کۀضاٚی ـبرش ٚ ئەبٚە گەرِەکەبْ، کە زیەبص ٌە 
زیبٔە رەٚاٚثەەەەٛٚ. کٛرصەکەەەەبْ ٌە عەغەەەەبیری ٚ بغەەەە٘ەرصٚٚ ٚالد صٚٚرْ، ثە ئ
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گەٛێ رایەٌەجٓ.  ٚ طپێرصرا ئەٚیع دەرەضەیێٚاججێکی ٔٛێیبْ پ یصەضزە صەضز
پێ صەکرێذ، ئەٚەظ صٚای  ی٘ەضزثە ثبغی  1847ئەٚ پخٔە ٔٛێیەظ ٌە ضبٌی 

 1836ـب ثەەەبرزأی، کە صٚای غکطەەەزی کٛرصەکەەەبْ ٌە ضەەەبٌی ەگەڕأەٚەی ِطەەەز
ٌە الیۀگرەکبٔی رٚٚی ٌە ضەۆتیەد کرصثەٛٚ، ٔبضەٕبِە ٚ  ێکٌەگەي ٘ەزار کەض

ی یضەبٌی رەثەق ٌە ئەبٚارە 11 صٚای پٍەی ِبڕغبٌی ٌە ضٛپبی ضٛر پێەضراثٛٚ،
 گەڕایەٚە عێراق. 
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 پبٌپػزی ٌە الیۀگرأی ٔبزیەکبْ صەکبدِۆضکۆ 
 

 –پەیّەەبٔی ِۆٌۆرەەۆڤ ٌە ضەەزبٌیٓ، ٌە رٚٚی ٚیەەژصأەٚە، ٘ەضەەزی ثە ٔیگەرأەەی 
( 1854 - 1781ریجێٕزڕۆو صەکرص، ٌە کبری کۆصەربکەی رەغەیض عەبٌی گەیخٔەی )

پێەەک ٘ێٕەەبٔی دکەەِٛەرێکی صۆضەەذ ٚ الیۀگەەری دکەەِٛەری ٔەەبزی ئەٌّبٔیەەب ٚ  ،ٚ
پیبٚەکەی ضەزبٌیٓ، ِەال ِطەزەـبی ثەبرزأی، ثە  1831ٌی ٘بٚپەیّبٔەکبٔی ٌە ضب

غێٛەیەکی ضەرضٛڕ٘ێٕەر ٘یچ رەص ـیعً ٚ ثەرۀگبریەکی پیػەبْ ٔەصا، ٌەگەي 
، ەکەی سەەۆیٚیٓ زەدەەّەد ٔەثەەٛٚ دەەبٚ ٌە ٘ەٌٛێطەەزی پیەەبٌئەٚەغەەضا ثەەۆ ضەەزب

ثپۆغەەەەیذ ٚ ثیجٛرێەەەەذ. ٌە راضەەەەزیضا ٌەَ رٚٚصاٚە ـبکزێەەەەک ٘ەیە، کە ثەەەەبرزأی، 
ثەگػزی کەَ ٔبضەراٚەٚ ثبضەکراٚە، ئەٚیەع رەغەیض عەبٌی گەیخٔەی ثە رەضەەْ 

کٛصەرەەبکەی ثەضەەەر دکەەِٛەری ٔبٚۀەەض صڵشۆغەەی ٚ پبٌپػەەزی ثە کەەٛرص ثەەٛٚ، 
 . راکێػبکٛرصەکبٔی ثۆ الی سۆی 

طەەزەـبی زۆرزاْ ٌەَ رٚصاٚە ٛایە ِەال ِگەەصەگێەەڕٔەٚە کە  ێەەککبیەریٌە ثەؼەەضا د
ە "ٚەک صەزأەٓ ِەٓ کەٛرصَ، ئەگەر ٌە ص ی رەغەیض عەبٌی ٚئەٚ٘ب لطەی کەرصٚ

ثٛەضزّەٚە ئەٚە ٌێکضأەٚەی ئێزٕەی ٌێەضەکەٚێزەٚە، ئەٚە ٚەک ئەٚە ٚایە ئەِەٓ 
ٌە ص ی ٘ەِٛٚ ضەرکرصە عەرەثەکبٔی ثسٚرٕەٚەکەی گەیخٔەی ثٛەضەزّەٚە". ٌە 

ری "غێشی ضۆر" ٔبٚەغێزەٚە ثەالَ صیبرە راضزی ئەٚ لطەیە ٌەگەي ٘ەٌطٛکەٚ
یٕەێ، ٌە پػەذ ئەٚ لطەەیە راضەزیەکیزر جطزٛٚە صڵی کەش ٌە سۆی ثڕۀٚیٔەیٛ

٘ەیە، ئەٚیەەەەەەع ئەٚەیە کە یەکێزەەەەەەی ضەەەەەەۆتیەد یەکەَ ٚالد ثەەەەەەٛٚ صأەەەەەەی ثە 
دکەەەِٛەرەکەی رەغەەەیض عبٌیٕەەەب، کەدەەەی ئێطەەەزب ٌە ئیٕطەەەیکٍۆپیضیبی ضەەەۆتیەد 
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ر ثە ئەٌّبٔیەەەبی ٔەەەبزی ثەەەْٛٚ ٚ ٔٛٚضەەەراٚە "رەغەەەیض عەەەبٌی ٚ گەەەرٚپەکەی ضەەەە
 پبٌپػزی کۆِەالٔی سەٌکیبْ ٔەثٛٚ".

ٌە راضەەزیضا ثەەبرزأی ئەٚ ٘ەٌٛێطەەزە ٔەرِەی ٔٛأەەضی ثەەۆ ئەٚە ثەەٛٚ رەەبکٛ صٌەەی 
زۆررەەریٓ  ضەەۆتیەد ٌە سەەۆی ٔەڕۀجێٕەەی، ئەٚە ٌە کبرێەەک ثەەٛٚ کە کٛرصەکەەبْ

گرـزیەەبْ ٌەەۆ دکەەِٛەری ئیٕگٍیەەس صرٚضەەزکرصثٛٚ، ثەەۆ راضەەزی ئەٚ ثەەۆ دەەٛٚٔەظ 
ٛأیٓ ئبِەەب ە ثە ٔەەبکۆکی ٔێەەٛاْ ـەرِبٔەەضەی ضەەٛپبی ئیٕگٍیەەس ٌە رۆ ٘ەالرەەی صەرەە

 ضەرۆک ٚەزیراْ، ٚیٕطزۆْ دێڕدیً، ثکەیٓ. ێڵ ٚتٔبٚەڕاضذ،  ۀەڕاي ٚا
ٚەک ضەرۆک ٚەزیەراْ صەضەذ ٌەکەبر صەکێػەێزەٚەٚ  21/11/1831گەیخٔی ٌە 

 ۀەڕاي رە٘ەەەەب ئەٌٙبغەەەەّی، ٚەزیەەەەری ثەرگەەەەری ٌە کەەەەبثیٕەی پێػەەەەٛ جەەەەێگەی 
گەیخٔەی صەضەەالد صەگەرێزەٚە صەضەذ، ٌەَ کەبد  1831صەگرێزەٚە، ٌە ِبرضەی 

ٌە زۆر  Archibal Wavell (1772 – 1841ٚ ،) –  ۀەڕاي ئەردیجبٌەەەض ٚاتێەەەڵ
٘ەٌٚەەەەەەی  جەثەەەەەەٙە ٌە جۀگەەەەەەضا ثەەەەەەٛٚ، ثە پەەەەەەێنەٚأەی ثۆدەەەەەەٛٚٔی ٌۀەەەەەەضەْ،

ٔبزیەبْ ٘ەثەٛٚ، ٔەٚەضەزبیەٚە.  یثەگژصادٛٚٔەٚەی ٘ێسەکبٔی گەیخٔی، کە ِەیٍە
ێەەەەڵ صەیسأەەەەی کە رۀەەەەبٔەد دکەەەەِٛەرە عێرالیەکەەەەبٔی ضەەەەەر ثە ئیٕگٍیەەەەسیع تٚا

زاِۀەەضی ەعێەەراق ر ٔەیبٔەەضەرٛأی ٘ەٌٛێطەەزی رای گػەەزی ٌەثەر دەەبٚ ٔەگەەرْ.
ەي ئەٌّبٔیب، پیػبٔضاثٛٚ ثەالَ ثەثێ گٌەضەر پنڕأضٔی پەیٛۀضی صیپٍۆِبضی، ٌە

ۀگەی جیٙەبٔی صٚٚەَ عێەراق جبرەی ٘ەبرە ٔەبٚ راگەیبٔضٔی غەڕ، ئیزبٌیبظ ئەٚکە
 پەیٛۀەەضی ٌەگەٌەەەی ٔە پنەەەڕی، ثەِجەەەۆرە صەثیٕەەەیٓ ٌە ٚالرێەەەک کە ئیٕگٍیەەەس ثەەەبال

ی کرصْ ثۆ ئەٌّبٔیبەصەضزجْٛٚ، ٔٛێٕەرایەری ئیزبٌیب صەثێزە ضۀزەری پڕۆپبگۀض
 ٔبزی ٚ ٘بٚپەیّبٔەکبٔی.

پەالِەەەبرصأی ێەەەڵ ـەرِەەەبٔی تثە ٌەثەردەەەبٚ گررٕەەەی ئەٚ ٘ەٌەەەِٛەرجە  ۀەڕاي ٚا
رەغیض عبٌی گەیخٔی پػزگٛێشطەذ، پێػەٕیبری ثەۆ دێڕدێەڵ کەرص صأٛضەزبٔیبْ 

. ٌەگەي ثکەەبد، ثەەۆ ئەٚ ِەثەضەەزەظ رٛرکیەەب ئبِەەبصەیی ٔەەبٚثژیٛأی پیػەەبٔضاثٛٚ
ر کرصەٚە، ثە ا٘ێرغجرصْ، ئبگبص یێڵ زۆر ثە جضی دێڕدێٍی، ٌە ئۀجبِەکبٔتٚا
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 – 1786ضەەێٕی ِٛەەیٓ ئەٌذِذەەّەص ئە)رەەبیجەری ئەٚکەەبرە گەٚرە ِەەٛـزی لەەٛصش 
( رایکرصثٛٚە ثەؼضا ٚ غٛ٘رەرێکی زۆری ٌە جیٙبٔی ئیطخِی ٘ەثەٛٚ ، 1863ٚ

ٚ ٌە ٘ەِبٔکەەەبد ِەیٍەەەی ثەەەۆالی ئەٌّبٔیەەەب ٚ ئیزبٌیەەەب صەکػەەەبیەٚە، ٘ەر ئەٚەظ 
  ی ثەریزبٔیب.صٚە ٘ۆی صرٚضزجٛٚٔی صٚ ِٕبیەری گەالٔی عەرەة ٌە ٛثٛٚث
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 دێڕدێً ٚ ٚاتێڵاِبریک ٌە ٔێٛاْ ڕٔبکۆکیەکی ص
 

ە ٚ ٔەەەیگەراْ ثەەەْٛٚ ٚ ثە ڕٔەەەضەْ زۆر ٌە ٘ەٌٛێطەەەزی  ۀەڕاي ٚاتێەەەڵ رەەەٌٛە ٌە
رەەەبیجەد ثەەەۆ ئبیٕەەەضە ثجێەەەزە ٘ەەەۆی  ەثپێػەەەیٕەیەکی ِەررضەەەیضاریبْ ٌە لەٌەِەەەضا، 

ضەەەەرپێنی ٚ ٘ەٌەەەگەڕأەٚە. ٌە الیەک رٚضەەەەکبْ، ثەەەۆ ئەٚەی عەرەثەکەەەبْ ٌە 
ب پیػەەەەبْ صەصا، ٌە سۆیەەەەبْ ٔەکۀە صٚ ِەەەەٓ، ٔەرِیەەەەبْ ثەەەەۆ ضیبضەەەەەری ئەٌّبٔیەەەە

 – الیەکیزەەریع رەـزەەبری ثەەبٌٛێسی ئیٕگٍیەەس ٌە ثەؼەەضا، ضەەیر کیٕب٘ەەبْ کۆڕٔ ەەبٌیص
Sir Kinahan Cornewallis  ًکە ٔبڕاضەزەٚسۆ ٌەگەي ثۆدەٛٚٔی  ۀەڕاي ٚاتێە

ٔەەٛێ ٔەثەەٛٚ ثەٌکەەٛ ِەەبٚەیەکی زۆر  یثەەٛٚ. کۆڕٔ ەەبٌیص کەضەەێکی ثەەێ ئەزِەەٛٚٔ
غەبرەزای کبرٚثەبری عێەراق   یبٔی ٌە رۆ ٘ەالد ثەضەر ثرصثٛٚ ٚ، زۆر ثەبظ

 ٓٚەزارەری ٔبٚسۆی ثٛٚ، ثەرزرەری راٚێژکبری 1824 – 1811ە ضبالٔی ٌثٛٚ، 
گەڕاثەەەٛٚەٚە ثەؼەەەضا ٚ  1831سەالرەەەی راـیەەەضیٕی پەەەێ ثەسػەەەراثٛٚ. ٌە غەەەٛثبری 

 گررجەٛٚەٚە. ) Sir Basil Newton 1778 -1854 ) غٛێٕی ضیر ثبضەیً ٔیەٛرٕی
ٚەالِی  ۀەراي ٚاتێٍی صایەٚە، ئەٚەظ ٌەثەر ئەٚە ضەرۆک ٚەزیراْ ثە رەلی 

ٌەثەر ئەٚە ثٛٚ کە ٌەٚکبد ٘ێسەکبٔی رەغەیض عەبٌی گەیخٔەی صەضەزیبْ ثەضەەر 
ضەرثبزگەی دەثبٔیە گررجٛٚ کە ٌەگەي ضەرثبزگەی ثەضرە، ثە پێی رێکەٚرٕەی 

ٌە ێر صەضەەالد ٚ ضەەرٚەری ئیٕگٍیەس ثەْٛٚ ٚ،  1821عێرالی ضبٌی  –ئۀگٍۆ 
ضەزبْ ٚ ـەٌەضەزیٓ ثەۆ رەٚأە ثکەبد. ٌە ضیّەضاصاریبْ ٌە ٘یٕثەٌێٕیضا یەبرِەری ٚ ئ

، کە الیۀگەەەەری ئەەەەیخ راضەەەەزی صٚای ٘ەەەەبرٕی گەیخٔەەەەی ٚەٌەەەەی عە٘ەەەەض، عەثەەەەضٚي
ئیٕگٍیسەکبْ ثٛٚ، ٌە ثەؼضا رایکرصثٛٚ ٚ سۆی ٌە ثٕکەی دەثبٔیە دەغەبرصاثٛٚ، 

ٌەگەي ِەٌیک ـەیطەي ثەصەضزی ٘ێسە ضەەرثبزیەکبٔی لبضەُ  1847ٌە رەِٛزی 
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ۆکەیەکەەی ضەەەرثبزی ثەەۆ ضەەەرثبزگەی ڕ. ٌە دەثەەبٔیە ٚەٌەەی عە٘ەەض ثە ـکەەٛ راْ
 ثەضرا، ٔسیک کۀضاٚی ـبرضی، گٛاضزرایەٚە.

ضەرەڕای ـەرِبٔەکبٔی ٌۀضەْ  ۀەڕاي ٚاتێً ٔەبڕەزایی صەرثەڕی ٚ ٚٚرەی ِەٓ 
ثبغەەزر ٌە ِەضەەەٌەکبْ صەگەَ ٚ ثەرپرضەەیبریەری ٘ەِەەٛٚ ٘ەٌەیەک، ئەگەر رٚٚ 

ب ەکرصْ ثە ئەگەری راپەریٕەەەی کٛرصەکەەەبْ ثە . ثە ئبِەەە، صەگەەەرِە ئەضەەەزۆثەەەضاد
دێڕدێٍەەی ٚٚد ئەٚ یبرِەریەەبٔەی ٌە ٘یٕەەضەٚە صەگەْ صەرەەٛأٓ ثەضەەرە ثپەەبرێٓ 
ثەالَ ٔەەبرٛأٓ، ثە ثەەێ ٘بریکەەبری ٚ زەِەەبٔەری کەەۆِەالٔی سەٌەەک ٚ عەغەەیرەرە 
کٛرصەکەەەبْ، ثەەەگەٚٔە ثەەەبکٛرری ٚٚالد. ٘ەرٚە٘ەەەب ٚٚرەەەی ئەٚ یبرِەریەەەبٔەی ٌە 

ٔٓ ضەرثبزگەی دەثبٔیە ثپبرێسْ کە ٌە الیەْ ٘ێسەکبٔی ـەٌەضزیٕەٚە صێٓ صەرٛا
ثگەەرْ کە  ضەەەر ثە گەیخٔەەی صەٚرەصراْٚ ٚ صەضەەذ ثەضەەەر ئەٚ رێگەەبٚ ثبٔەەبٔە

ی، ەأەکٛثەؼەەضا ثەالَ ٔەەبرٛأٓ، ثە ثەەێ رەزاِۀەەضی ٚ ئیەەراصەی صأیػەەز صەدەەٕەٚە
 ثنٕە ٔبٚ غبرەکە. 

ٛٚ ثڕیبرێەەک دێڕدێەەً ٌە ثەراِەەجەر ئەٚ ضەرکێػەەیەی  ۀەڕاي ٚاتێەەً ٔبدەەبر ثەە
صەرکبد، ٚاتێٍی صڵٕیب کرص، ثە ِەرجێەک ٘ێرغەەکبْ صەضەذ پێجکەبد، ٌەٚەی کە 

پبغەبْ  -ضٛپبی ئیٕگٍیس ٔبٚدە کٛرصیەکەبٔی ِٛضەً ٚ کەرکەٛک صاگیەر ٔەکەْ 
ٚ ٘ێەەسی ئبضەّبٔی ئەٌّبٔیەەب ٚ  ـەڕۆکە 1831ِبیطەی  12ٓ دەەۆْ ٌە یەثەبش صەکە

گەرِٛگەٛڕ ٚ دەِەبش،  ۀەڕاي ثەٚ جۆرە، ثەثێ  –ئیزبٌیب ٌە ِٛضً ٔیػزٕەٚە 
ع ٘ەبٚاری ثەۆ یٚاتێً ٘ێرغی کرصە ضەر ٘ێسەکبٔی رەغیض عبٌی گەیخٔی، ئەٚ

 کرص.ٌێ٘یزٍەر ثرص ٚ صاٚای ٘ەِٛٚ جۆرە یبرِەریەکی 
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 گەیخٔی صەڕٚادرەغیض عبٌی  ٘بٔبی٘یزٍەر ثە 
 

دەەٛٚ ثەالَ زۆریەەع رەەٛڕە ثەەٛٚ  ی٘یەەزٍەر، ثە ٔبدەەبری، ثەصەَ ٘ەەبٚاری گەیخٔەە
ِە ضەەەەرثبزیەکبْ کرصثەەەٛٚ. ٘یەەەزٍەر بدەەەٛٔکە گەیخٔەەەی پەٌەی ٌە پەەەخْ ٚ ثەرٔەەە

 –ضەەەەەـیری ٚالرەکەی راضەەەەپبرص ثەەەەۆ ئەٚەی رەزاِۀەەەەضی دکەەەەِٛەری تیػەەەەی 
ـەرۀطی ٚەرثگرێذ رب ـڕۆکە ضەرثبزیەکبْ ثزٛأٓ، ٌە رێگەی ضٛریب، ثگەٚٔە 

ەٚکەەەبد ضەەەٛریب ٌە  ێەەەر ئیٕزیەەەضاثی عێەەەراق ٚ یبرِەریەکەەەبْ ثگەیٕەەەٕە گەیخٔەەەی. ئ
گیەەر کراثەەٛٚ، دکەەِٛەری تیػەەی ایەەب صٌٔە الیەْ ئەٌّب ظـەرۀطەەب ثەەٛٚ، ـەرۀطەەب

ِەەەبیص، ٌەگەي ئەٌّبٔەکەەەبْ  5-4 ، ٌەDarlan کەەەبررۆٔی ثەەەٛٚ. ئەِیەەەڕاي صەرالْ
ئەٚ کەٌٛپەٌە ضەەرثبزیبٔەی ٌە  3ٌەضەر  2صەضزی ثە صأٛضزبْ کرص، ثڕیبرصرا 

ِطیۆٔێکی ئیزبٌی ثْٛٚ، رەٚأەی عێراق ثکەرێٓ. ٌە ضٛریب، ٌە ێر کۆٔزڕۆٌی کۆ
ۆکە ضەرثبزیەکبْ ثکرێذ رەب ڕ٘ەِبْ کبد صاٚای ئەٚە کراثٛٚ کبر ئبضبٔی ثۆ ـ

ثٓ، ثۆ کبری پێٛیطذ، ثۆ ئۆپێڕاضۆٔی ضەەرثبزی ەصبرب ئبِ، ضٛریب ثٕیػٕەٚە ەٌ
 ثگەٚٔە عێراق. 

بٌی یەکێزەەەی ضەەەۆتیەد صأەەەی ثە دکەەەِٛەرەکەی رەغەەەیض عەەە 1831 طەەەیِبی 2ٌە 
ّبٔیەەەبی ٔەەەبزی ٘ەثەەەٛٚ، ئەٚەظ ئیٕگٍیسەکەەەبٔی ٌگەیخٔەەەی ٔەەەب کە ِەیٍەەەی ثەالی ئە

ئیزەەبٌی گەیػەەزٕە  11ـەەڕۆکەی ئەٌّەەبٔی ٚ  111ِەەبیص  8رٛٚغەەی غەەۆککرص. ٌە 
ِەەبیص گەیػەەزٕە ِٛضەەً، ٌە ٔەەبٚدە کٛرصٔػەەیٕەکبْ، ٌە الیەْ  12ضەەٛریب ٚ ٌە 

ثەەٛٚە ٘ەەۆی  عەغەەیرەرە کٛرصەکەەبْ، ثە ٘ەي ٘ەٌە پێػەەٛازیبْ ٌێکەەرا، ئەٚ ـەەبکزە
 غۆک ٚ ضەرٌێػێٛأی دکِٛەری ٌۀضەْ. 
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 Rudolf Hessص ٘یزٍەر، رٚصۆٌؿ ٘ێ –جێگری ـیٛ٘ەر  1831 ِبیطی 11ٌە   

ٌێەەرە ثە کبرثەصەضەەزبٔی  – ۆرٍۀضا، ثە ـەەڕۆکەیەک گەیػەەزە ضەەک((1894-1987
٘ەر جەەۆرە رێکەٚرٕێکەەی ئبغەەزی  یگٛرٛثەەٛٚ کە ٌە ئەگەر ٚەزارەرەەی صەرەٚەی

"ئەٌّبٔیەب ٔەبرٛأێ صەضەزجەرصاری  ،ئەٌّبٔیب پبٌپػزی ٌە دکِٛەری گەیخٔی صەکبد
عێراق ثێذ دٛٔکە سەٌەکەکەی ثە گەٛڕٚ ریەٕەٚە ثەۆ ئەٌّبٔیەب ٚ ٘بٚپەیّبٔەکەبٔی 

٘یٛایە ثٛٚ کە ئیٕگٍیس ٌەغکرەکەی ٌە عێراق ثکێػێزەٚە. ٌەٚ  ٚثەجۀگبْٚ" ٚ، 
، ثە ئەەەبزاصأە یەەەبْ ثە ـێەەەً ٚ ی ثێەەەذثە راضەەەز یەەەبْە صرۆ راکەەەرصٔەی ٘ەەەێص، ث

ئیٕگٍیەەەس،  –ٚرٕێەەەک، ٌە ٔێەەەٛاْ ئەٌّەەەبْ ەرەٌەکەثەەەبزی، ثە ٘یەەەٛای ئەٚە ثەەەٛٚ رێک
 ثەصەضذ ثٙێٕێ.

ۆکەکەەەەەبٔی ئەٌّبٔیەەەەەب ٚ ٘بٚپەیّبٔەکەەەەەبٔی، ٌە ثەەەەەٕکە ڕئەٚ کەەەەەبرەی ٌە ٔبکەەەەەبٚ ـ
گەرَ ٚ دبٚەڕٚأەکراٚەکبْ، ٘ێرغەیبْ کەرصە ضەەر ضەٛپبی ئیٕگٍیەس ٌە ثیبثەبٔە 

ٚغەەەکەکبٔی ِیسۆپۆربِیەەەب کە ٌە ـەٌەضەەەزیٕەٚە ثەرەٚە ضەەەەرثبزگەی دەثەەەەبٔیە 
صأەی ثەٚۀەبثٛٚ کە  عثەڕێکەٚرجْٛٚ کەبر ٌە کەبر ررازاثەٛٚ. رۀەبٔەد دێەڕدێٍی

پەٌە پەٌی رەغیض عبٌی گەیخٔی زیبٔی ثە پخٔەکبٔی ئەٌّبٔیب گەیبٔضثٛٚ، رێەگەی 
ٌە ٘یەەزٍەر گررجەەٛٚ ٌە کەەبد ٚ ضەەبری گٛٔجەەبٚ ٘ێەەرظ ثکەەبرە ضەەەر عێەەراق ٚ ثە 

زۆررریٓ صەضزکەٚد پەخٔەکەی جێجەجەێ ثکەبد. ثەِجەۆرە ثە ٚ  کەِزریٓ زیبْ
ضەزیٓ  ۀەڕاي ٚاتێەً رەٛأی، ٌە رۆ ی گەیػزٕی ٘یّەضاصاری ٘یٕضٚضەزبْ ٚ ـەٌە

 ٚ ئەەبگر ثەضەەی ، ثەؼەەضا صاگیەەر ثکەەبد ٚ رۆ ی صٚایەەی ٘ەەٛصٔە1831ِبیطەەی  21
ئیّەەەەسا کەەەەرصٚ ٚەٌەەەەی عە٘ەەەەضی راکەەەەرصٚٚ گەڕایەٚە ضەەەەەر رەسەەەەذ ٚ غەەەەٛێٕە 

صەضەەەەذ ٛضەەەەزراریژیەکبْ گەڕأەٚە  ێەەەەر صەضەەەەەالری ضەەەەەرثبزی ئیٕگٍیەەەەس. صەِ
کبْ کرص، ثە ربیجەری ٌە ریسەکبٔی صەضزیبْ ثە گررٓ ٚ راٚٔبٔی الیۀگرأی ٔبزیە

ضەەٛپبی عێەەراق. ٌەٚأەیە ثەەۆ سەەٛێٕەر جێگەەبی ضەەەرٔپ ثێەەذ ئەگەر ئبِەەب ە ثەٚە 
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کەبد ٚ، کە ئە7ثکەیٓ کە ٌە ٔێٛ گیراٚەکبْ ثبثی عەثضٚي کەریُ لبضّیع ٘ەثٛٚ
ئەـطەری ضٛپب ثٛٚ ٌە ِٛضً، ٌەکەبری الٚی سۆثەسػەبٔە، ٌە جۀگەی جیٙەبٔی 

. ثەبثی عەثەضٚي کەریەُ 8ٌەغکری عەرەثی الٚرێٕصیەکەَ، ثٛٚ ثٛٚە دەکضاری 
 لبضّی ٌە زیٕضأەکبٔی ئیٕگٍیس ِرص.

                                                           
 ثرصٚٚە .. Maskudٔٛٚضەر ٔبٚی ثبٚکی لبضّی ثە  7
  -ٚ صەزگبی ٘ەٚاٌگری ئیٕگٍیس، ٔبٚی رۆِبش ئێضٚار الٚرێٕص  ئەـطەری ضٛپب 8

Thomas Edward Lawrence 
رەٛأی ٘ەۆزە عەرەثەکەبْ ٌە ص ی صەٌٚەرەی عٛضەّبٔی ٘بٔجەضا ٚ پڕدەکیەبْ ثکەبد، ثە  1817 – 1813ٌە ضبالٔی 

 ٌۆرێٕطی ئبراثیب ٔبضراٚە، ٚەرگێڕ.
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رەغیض عبٌی گەیخٔی ٚ گەٚرە ِٛـزی غەبری لەٛصش ٌە کەبری جۀگەی جیٙەبٔی صٚٚەَ،  ٚێٕە
کۆصەرەەبیەکی کەەرصٚ ِەیٍەەی ثە الی ئەٌّبٔیەەب  1831، گەیخٔەەی ٌە ِذّەەض ئەِەەیٓ ئەي دٛضەەەیٕی

، گرـزەەەی زۆری ثەەەۆ ئیٕگیسەکەەەبْ یەکێزەەەی ضەەەۆتیەد صأەەەی پیەەەبٔراذ رۀٙەەەب ٌە الیەْ ػەەەیڕۆصە
 ضا.یصرٚضزکرص، ئبثٍٛلەی ضەرثبزگەی دەثبٔیە
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رەغەەیض عەەبٌی گەیخٔەەی، گەٚرە ِەەٛـزی لەەٛصش ٚ کبرثەصەضەەزبٔی ثبٌٛێسسەەبٔەی 
ئەٌّبٔیب ٚ ئیزبٌیب ثە راکە راکە سۆیبْ گەیبٔضە ئێراْ کە ئەٚکەبد ِەیٍەی ثە الی 

ِبٔەەەگ،  1ئەەەبة، کەِزەەەر ٌە  یٔی دەەەٛٚ ثەەەٛٚ. ٌە ِەەەبٔگئەٌّبٔیەەەب ٚ ٘بٚپەیّبٔەکەەەب
ئەٚکەەبرەی ضەەۆتیەد ٘ەەبرە ٔەەبٚ جۀەەگەکە، ثەیەکەٚە ٌە گەي ئیٕگٍیەەس پەالِەەبری 

ئەەەبة ربرأیەەەبْ صاگیرکەەەرص، رەزا غەەەبیبْ ٔبدەەەبرکرص رەسزەەەی  16ئێرأیبٔەەەضا ٚ ٌە 
ر ٚ، ِذەّەص رەزا، جەێ ثٙێٍەێ ٚ ثەۆ ئەـریمەبی ثبغەٛر صٚیەکەٛڕغب٘بٔە ثەۆ کە

 ِرص. 1833ٌەٚێ ٌە ضبٌی سرایەٚەٚ ٘ەر 
ضۆتیەریەکبْ زۆر گرٔگجْٛٚ، ثٛٚە ٘ۆی  –ئۆپێڕاضیۆٔە ٘بٚثەغەکبٔی ئۀگٍۆ 

ٔەەضاٚی ـەەبرش ٚ صەریەەبی لەزٚیەەٓ، ئەٚەظ ثەەٛٚە ٘ەەۆی ەثە یەک ثەضەەزٕەٚەی ک
٘ەزار رەەۆْ دەک ٚ رفەەبلی  4ضەەبي ٚ ٔیەەٛ، ٘بٚپەیّبٔەەبْ  3ئەٚەی، ٌە ِەەبٚەی 

ئەٚەظ ئەٚ ، ئەٚ کۆِەکە ٘ەرٚا ئبضەبْ ٔەثەٛٚ .غەڕ ثگەیٕٕە ضٛپبی ضۆتیەد
صەرـەرەی ثۆ ضٛپب ٚ کبرثەصەضزبٔی ضۆتیەد رەسطبٔض پەیٛۀضی راضەزەٚسۆ 
ٌەگەي کٛرصەکبْ صرٚضذ ثکەْ کە ٌە ئبیٕضە صەثٕە ثٕبؼەی رٚصاٚە گرٔگەکەبٔی 

 ٔبٚدەکە.
کە  –اضیۆٔەکبٔی ئیٕگٍیس ٌە ص ی رەغیض عبٌی گەیخٔی ڕپبظ ضەرکەٚرٕی ئۆپێ

زۆر ثێجبکەەەبٔە گەرایەٚە ثەؼەەەضا ٚ، رەەەۆِەرێکی گِٛبٔەەەبٚی ثەەەۆ  1847ضەەەبٌی ٌە 
بضەەەُ، ٌە ل٘ەٌجەضەەەزرا گەەەٛایە سەریکەەەی پەەەیخْ ثەەەٛٚە ٌە ص ی عەثەەەضٚي کەریەەەُ 

 ۀەڕاي ٚاتێٍەەیع،  –ضەەەرەرب ثە ضەەسای ِەرو دٛکّەەضرا ٚ پبغەەبْ عەـەەٛ کەەرا 
ٌەثەر ٘ەٌەکبٔی، ٌە پۆضزەکەی صٚٚرسرایەٚە. ٘ەِەٛٚ رٚصاٚەکەبْ، ٚەک دەۆْ 

 ێڕدێڵ پێػجیٕی ٌۆ کرصثٛٚ، کۆربییبْ پێٙبد. د
ی ِبٔگێەەک ٘ێەەسە ٘بٚپەیّبٔەکەەبْ ضەەٛریب ایەەٓ، صٚ 1831ئێطەەزب ٌە دەەٛزەیرأی 

صاگیەەر صەکەْ ٚ کۆرەەبیی ثە ٔفەەٛزی ئەٌّبٔیەەب ٚ ئیزبٌیەەب، ٌە ٔەەبٚدەیەکی گرٔەەگ ٚ 
رەِەٛز، ثەۆ ِٛضەۆٌیٕی،  11کبریگەر، صێەٕٓ. ٌە راضەزی ٘یەزٍەریع ٌە ٔەبِەیەکی 

ٚە صەکبد، ٌە "ثەراِجەر گرـەذ ٚ پێػەٙبرە ٔٛێیەکەبْ"، رۆ ٘ەالرەی پێػٕیبری ئە
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ٔبٚەڕاضەەذ ٌەەۆ ئیٕگٍیساکەەبْ ثەجەەێ ثٙێٍێەەذ، گەەرـزە ٔٛێیەکەەبٔیع پەیٛۀەەضیبْ ثە 
 ٘ەٌٛێطزی رٛرکیب ٘ەثٛٚ.

رٚصاٚێکەەی ٔەەٛێ، کە صٚای ِەەبٚەیەکی کەَ ٘ەەبرە ئەەبراٚە ٚ زٚٚ غکطەەزی ٘ێٕەەب 
 1842ٚکەضەەەەی ٌە ضەەەبٌی ئە –ئەٚە ثەەەٛٚ  ۀەڕاي ـەزٌٚەەەٍە زا٘یەەەضی ئەٚیەەەع 

کٛصەربی ثەضەر ِٛضەصەق، ٌە ئێراْ کرص ٚ ِذّەص رەزا غبی گێڕایەٚە ضەەر 
ٌەگەي ٘یزٍەر ٘ەٌٚی صاثەزأضٔی کۆِبٔضۆضی ئەٌّبٔیبصا ٌە ئێراْ ربکٛ  –رەسذ 

ّبٔبْ ٚ ضۆتیەد ثجڕێذ ٚ ٘ەر ئەٚ کەضەە ثەٛٚ یرێگبی ٘یّضاصاری ٔێٛاْ ٘بٚپە
ثە رٛٔەەضی غەەەڕی کرصثەەٛٚ. زا٘یەەضی ٌە   ی رٚضەەەکبْصٌە  1811کە ٌە ضەەبٌی 

ِبٔەگ، ثەۆ ـەٌەضەزیٓ، صٚٚر  21کرێەذ ٚ ثەۆ ِەبٚەی ەالیەْ ئیٕگٍیس صەضەزگیر ص
 صەسرێزەٚە. 

زا٘یضی ٌەٚەصاثەٛٚ کە گەیخٔەی پبٌپػەذ ٚ کەۆِەکی ٚ زی ٔێٛاْ گەیخٔی اجیبٚ
کٛرصەکەبٔی ثەصەضەذ ٘یٕەب ثەٛٚ کەدەی زا٘یەضی ٔەب ٚ، ٔەصەکەرا ثەصەضەزی ثێٕەێ 

ضبٌی، ئەٚکبرەی گۀجزریٓ  ۀەڕاي ثەٛٚ ٌە  17ثرصٚٚ، ٌە رەِۀی دٛٔکە ٌە را
 جۀگی ثەٛٚ، Guerrous –ش جیٙبْ، ٌە ص ی کٛرصەکبٔی کەرِبغبْ ٚ گٛێڕٚ

ٔەەبٚدە کٛرصٔػەەیٕبٔەی کە صەثەەٛایە ٘ێسەکەەبٔی کۆِبٔضۆضەەی ئەٌّبٔیەەب ریبیەەب  َئە
 صاثەزْ.
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 ٚاصە ڕئەضپەکەی کٛرص ٚ ئەضپەکەی رە

 
 رەغەەەیض عەەەبٌی گەیخٔەەەی زأەەەبیی، ضەەەٛصیبْ ٌە رٚصاٚەکەی رٚضەەەەکبْ، زۆر ثە

رصەکەەەبْ ثە رەەەبیجەری، ٛٚەرگەەەرد، صڵٕیەەەبثْٛٚ ٌەٚەی عێرالیەکەەەبْ ثە گػەەەزی، ک
٘ەضذ ٚ ضۆزی ص  ثە ئیٕگٍیسیبْ ٘ەیە، ٘ەضزیبْ ثە گرٔگی ئێطزب ٚ ئبیٕەضەی 
کٛرصضەەزبْ کرصثەەٛٚ، ٌەثەر ئەٚە ضەەەثر ضەەەثر لبضەەیض ٚ پیبٚەکەەبٔی سۆیەەبْ، ثە 

کڕیٕی ئەضە ٚ ٚالر، ٔبرصە ٔبٚ کٛرصەکەبْ. ئەضەپی کٛرصەکەبْ، ٔێەرەٚ ثیبٔٛی 
رەریٓ ٚالسەی صٚٔیەبْ ٚ ثەرگەی سِێیە، ئەضە ٚ ِبیٓ زۆر ثۀەبٚ ثەبٔگٓ، ثە ٘ێ

٘ەِٛٚ ٔبسۆغیەک صەگرْ ٚ )رۀٙب ٔبٚی ئەضە ثۆ ٘ەرصٚٚکیبْ ثەکبر صێٕیٓ، 
یە ئێطزبظ ۀٚ(، ئەگەر ثیر ٌەٚە ثکەیٕەٚە کە رب دۀض ضبٌێک پێع ئێطزب، ٌەٚا

ٌە ٘ۀەەضێ ٔەەبٚدەی کەەٛرصەٚاری ثەەبٚی ِبثێەەذ، کٛرصەکەەبْ ئەضەەپەکبْ صەسۀە 
 ێەەر رەەبلیکرصٔەٚەیەکی یەکجەەبر ضەەەسذ ٚ ص ٚار. پەەبظ ئەٚەی ثەغەەێٛەیەکی 
ئبضەەەبیی رەـزبریەەەبْ ٌەگەي صەکەْ ٘ێەەەضی ٘ێەەەضی سەەەٛارصْ ٚ سۆراکیەەەبْ کەَ 

٘ەِەبْ کەبد، صەکۀەٚە رب صەگبرە ئەٚەی رۆ أە یەک ِطزە جۆیبْ پێجەضەْ، ٌە 
ٍِەکەبْ، سەریکەی رِجەبزی ٚ ضەٛار  بضەێکبْ، ٌە ثبضەک ٚدٌە رێگب ضەەسذ ٚ 

ضەەەەعبد ئەٚە کبریەەەبٔە ثەثەەەێ ئەٚەی ٘ەەەیچ ثەەەەضۀە  13ضەەەٛارێٕٓ، ٘ۀەەەضێجبر 
ٚالسەکبٔیەەەەەبْ. ئەگەر ئەضەەەەەپەکبٔیبْ ثەرگەی ئەٚ ٔبسۆغەەەەەیبٔە ثگررەەەەەبیە ئەٚە 

یە ٌە رۆ ی ە جێگەی ِزّبٔە ٚ غبٔبزی عەغیرەرەکەیبْ، ئەٚەظ صەثەٛأصەثٛٚ
٘ێرغەەکرصٔە ضەەەر یەک ٚ رەەبالٔکرصْ ضەەٛصی ٌێەەٛەرگرْ، ئەٚەظ پێٛیطەەزی ثە 

کەەُ، ثە رێگەەب  111 – 71ضەەٛار دەەبکی ثە رٛأەەب ٘ەثەەٛٚ کە رێگەەبی صٚرٚ صرێەەژ، 
  ضەسذ ٚ ثە ثەرصەالْ ٚ گەرٚ ثبضکەکبْ، ثەثێ راٚەضزبْ ٚ سٛارصْ، ثڕۆْ.
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ەر زەٚی، ئەضەەەەپی کەەەەٛرصی، ٌەٚأەیە جەەەەٛأزر ٚ گەەەەٛرجزریٓ رەەەەٛسّە ٌە ضەەەە
ئەضەەپی عەرەثەەیە، ٌەٚأەغەەە رەەبکە ٔەٚەی راضەەزەلیٕەی  ضەەەرصاری - غەەبِپیۆْ

ەرەثی کە ئەٚۀضە ثۀبٚثبٔەگ ٚ جەٛأٓ عرەٚێٍەی دەزرەری ضٍێّبٔجٓ. ئەضپی 
ٓ ٔثێجگە ٌەٚەی ٌە ٔەٚەی ئەضپی رەضۀی کٛرصی غزێکزر ٔیٓ، ٘ەرگیس ٔەبرٛا

پێ لەد ٔبرٛأٓ ثە  ٘ەٌضەضزٕە ضەر ێغبْ ٌە غبٔی ئەضپی کٛرصی ثضەْ، کبر
پەٍە صرٚضەذ صەکەْ،  61پەڕی گۆغەەیەکی ٚغێٛەیەکی ضزٛٔی لیذ ثجٕەٚە، ئە

گەەٛرج ٚ گەەۆٌٓ، جەەٌٛەی سێەەرا صەکەْ کە زۆر صەگەەّۀە ٌە رٛسّەکەەبٔیزر ٘ەثەەێ 
 پەەٍە 81، رٍەق"ٛکەەٛرصی کە ثە غەەێٛەیەکە "ضەەزٛٔی ِەە یثەالَ لەد ٔبگەەبرە ئەضەەپ

 لیذ صەثێزەٚە.
زا ٌە غەەبسەکبٔی رۆـەەبٔی ٔەەٛح ٘ێٕەەراٚٔە  4ەی ئەٚ ئەضەەپە، کٛرصیەەبٔە، ٌە ضەەەص

پێضەغەەزەکبْ، پبغەەبْ ٌە رێەەگەی ئیطەەپبٔیب ٚ غەەەڕی سبدپەرضەەزبْ، ٘ەەبرٛٚٔەرە 
ئەٚرٚپب. ئەضپی عەرەثی )ٌە راضزی ٌە کٛرصەٚاری زۆر ثبضی ِبیٕی عەرەثی، 
ٚارە ِێەەیەکە، صەکرێەەذ. ٚ( ثە ضەەەر ثەرزی رەضەەۀبیەری ٚ ِیرارەەی ثەەبیۆٌۆ ی 

زٛٚە ٚ ٌەکەبری سەۆی، ٚەک ٘ەٚرە رریػەمە، ثەٛٚە ٘ەۆی ئەضپی کٛرصی پبراض
ثخٚکەەەرصٔەٚە ٚ گەیبٔەەەضٔی ئەەەبیٕی ئیطەەەخَ ٌە صەریەەەبی ِێەەەضیزێڕأەٚە ثگەەەرە رەەەب 

ی سەٚٔەەی پێؽەِەەجەری ئیطەەخَ ٔصەگەٚێەەزە رۆ ٘ەالرەەی صٚٚر، ئەٚەظ ثەصیٙێٕەەب
 ثٛٚ کە غٛێٓ پێی ئەضپی ثبٌضاری ثٛراق ثکەْٚ.

زیرەکەەەەبٔە، رٛأیەەەەبْ پەیٛۀەەەەضی ٌەگەي ٚ پیبٚەکەەەەبٔی ضەەەەۆتیەد، زۆر  ٔێەەەەرصە
ب. ەـکٛرصەکبْ صرٚضذ ثکەْ، ثە ربیجەری ٌەگەي صۆضذ ٚ ٘بٚڕێکبٔی ِەال ِطز

ئەٚ پەیٛۀضیبٔە، ٌە ئبیٕەضە، ثەٛٚٔە ٘ەۆی ئەٚەی کە "غەێشی کەٛرصاْ" غەٛێٓ ٚ 
ضەەبٌە، ٌە یەکێزەەی ضەەۆتیەد پەەێ  11پەەبیەیەکی ثەردەەبٚی، ٌە کەەبری ِیٛأەەضاری 

 ثضرێ.
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 ی ئبزاصیأی ٔٛێپبٌەٚ –رۆ ێ٘
 
 

ضەرکرصەی کٛرصەکبٔی عێەراق، صٚای زٔجیەرە ثەضەەر٘بد ٚ ریطەک، گەیػەزە 
سەەەبکی یەکێزەەەی ضەەەۆتیەد، ئەٚ ثەضەەەەر٘بربٔەظ صەگەڕێەەەٕەٚە ثەەەۆ ضەەەەرەربی 

کەەبد ثەەبرزأی، ٌەگەي ثەەراکەی، غەەێز ٚ٘ەٌگیرضەەبٔی جۀگەەی جیٙەەبٔی صٚٚەَ. ئە
ر ٌٚەەۆ ِۀفەەب صٚعەغەەیرەرەکەی ە،  ِەەبرەیەک ٌە کەضەەە ٔسیکەکەەبٔی ٌٚ ئەدەەّەص

ٔفب را صەکبد ەکەش ثەکەش ٔەثٛٚ ثبرزأی ٌە ِێکی سراثٛٚٔەٚە. ٌە ثبرٚ صۆس
جەبرە، جیەب ٌە جەبرأی ِصەضذ ثە راپەڕیٕێکیزر صەکبد. ئە 1832ٚ جبرێکیزر ٌە 

ی ٔۀٛأەەض، ئەٚەظ ٌەثەر ئەٚەثەەٛٚ ٌە ەچ کەەبرصأەٚیپێػەەٛ، دکەەِٛەری ثەؼەەضا ٘ەە
ەکی رٛٔضٚ ریەژ ثەٛٚ، ٘ەِەٛٚ الیەک رەسٕەی ٚ پەرٌەِبْ دکِٛەد ٌە  ێر ـػبر

ضەەەرکٛرکرصٔی کەِەەبیەری کٛرصیەەبْ  ٚ ْضەەەر کەەۆٔەی ئەٚ ضیبضەەەری راٚٔەەبٚ
جێٙێػەەذ ٚ گەیػەەزٕە ضەەەر الپەڕەی  بْصەکەەرص. ئەٚ رەسٕەەبٔە ٘ەەۆٌی پەرٌەِبٔیەە

 دیٕەەەیضیبضەەەی ٚ کٌٛزٛریەکەەەبٔی  ەیرۆ ٔبِەکەەەبْ ٚ ٔەەەبٚ کەەەۆڕٚ کۆثەەەٛٚٔەٚ
 1834کەەەەِٛەد ٌە ضەەەەبٌی لەؾ. ٌە ێەەەەر ئەٚ ـػەەەەبرأە دەسٛێٕەەەەضەٚار ٚ ِٛضەەەە

ٌێجٛرصٔەکی ثۆ راپەریٕەکەی ثبرزأی صەرکرص. ثەالَ ثبرزأی، ٔەبزأرێ ٌەثەر چ 
ثە رەثیعەرەی سەۆی یەبْ ثەبظ رێٕەگەیبٔەضراثٛٚ یەبْ ررضەی ٘ەثەٛٚ ٚ  -٘ۆیەک 

دەکەەەەی صأۀەەەەب. ئەٚە ثەەەەٛٚ ٌە ضەەەەەرەربی  –ِزّەەەەبٔەی ثە دکەەەەِٛەد ٔەثەەەەٛٚ 
ٔەبٚدەکە ضەەر ەرثخٚیبْ کەرصە ثەؼضا ٘ێرغێکی ث یێسەکبٔ٘  1834ۆکزۆثەری ئ

ئۆکزەەۆثەر ثەەبرزأی، ثە  11ٚ صەیەەبْ گٛٔەەضی کٛرصٔػەەیٕیبْ ٚێرأکەەرص. ثەیەەبٔی 
سۆی ضەصاْ دەکضار، ٌە ٔێٛیبْ  ِبرەیەک ئەـطەەری کەٛرصی ضەٛپبی عێەراق 
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ٌە ٛری ئێراْ پەڕیٕەٚە ٚ گەیػەزٕە ئەٚ ٔەبٚدە کٛرصٔػەیٕبٔەی ٕ٘ەثْٛٚ، ٌە ض
 ێەەەرەٚە سەریکەەەی صأەەەبٔی ٔەسػەەەەی  کە ٌە  ێەەەر صەضەەەەالری ضەەەنتیەد ثەەەْٛٚ،

 سەٚٔەی ٌە ِێەژیٕەی ٘ەِەٛٚ کٛرصەکەبْ ، ئەٚەظْی ضەرثەسۆ ثەٛٚکٛرصضزبٔ
 .ثٛٚ
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  کٛرصضزبْ ٌە صایکجْٛٚ ٚ ِرصٔی یەکەَ کۆِبری گەٌی
 ص، ٚ(کۆِبری ِە٘بثب)

 
پێع رٚضەکبْ، ٘ەرگیەس کەش، ثە جەضی ٚ ثە صڵ ثیەری ٌەٚە ٔەکەرصۆرەٚە کە 

کەەٛرصاْ ثکەەبرەٚە کە دۀەەض ضەەەصەیەکە سەثەەبری ٌە پێٕەەبٚ پػەەزگیری ٌە ئەەبٚاری 
صەکەْ. ٌێەەەەرە ثەەەەبرزأی ٘ەي ٚ صەرـەرێکەەەەی زێڕیٕەەەەی صەکەٚێەەەەزە ثەرصەضەەەەذ. 
کٛرصەکبْ پبظ ئەٚەی ٌەگەي لبضیضەکبٔی ضۆتیەد، ثە ٔەبٚی کۆِیطەبرۆڤ ٚ 

ی گەۆِی غەٛر، ٌە غبی ِە٘بثەبص، ٌە ثب1834صیطەِجەری  14، ٌە 11ٔەِەزاٌیێڤ
ۆ ئەەەبٚای ئێەەەراْ، کۆِەەەبرێکی سەیەەەبٌی، کۆِەەەبری گەٌەەەی ٚرِەەەێ، ٌە ثەەەبکٛری ر

لەبزی غەبرەکە، لەبزی ِەٛدەِەص  1835ٌە جبٔیٛەری . 11ضکٛرصضزبٔیبْ راگەیبٔ
کرایە ضەرۆک کۆِبر، ئەٚەظ ثٛٚە ٘ۆی ثەسیٍی ٘ۀضێ ٌە کٛرصەکبْ. لەبزی 

کەضەی، ثنەٛکزریٓ پەرٌەِەبٔی جیٙەبْ، ثەۆ  12ِذەِەص ٌە پەرٌەِبٔێکی ثنٛکی 
، ئەٚ 11رار، "ثە غەەەەەێٛەیەکی صیّەەەەەٛکراد" صەضزٕیػەەەەەبٔکضەەەەەەرۆکبیەری کۆِەەەەەب

                                                           
ٌە  ێر ئەٚ ٔبٚأە  ِبرەیەک غبرەزا ٚ ئێرأی ٔبضی ضۆتیەد ٘ەیە ٚ صەکرێذ صیراضەیبْ ٌەضەر ثکرێ ثەۆ  11

گەیەکیەەەبْ ٌە پەیٛۀەەەضیەکبٔی ضەەەۆتیەد ٚ کەەەٛرص ٚ راگەیبٔەەەضٔی کۆِەەەبری ئەٚەی ثسأرێەەەذ ئەەەبسۆ چ رۆي ٚ پێ
 کٛرصضزبْ ٘ەثٛٚە.

Daniel Semyonovich Komissarov (1907 – 2008), Vilen Naumovich Komissarov 

(1924 – 2005): Capitan Namazaliev  
ضەەەزبْ صأەەەبٚە، ثە رۆ ی راگەیبٔەەەضٔی کۆِەەەبری کٛرص 1835 أیەەەٛەری  11ضەەەەردبٚە کٛرصیەکەەەبْ رۆ ی  11

 گێڕ.رٚە
ٌە راضەەزی کۆِەەبری کٛرصضەەزبْ، ٌە ِە٘بثەەبص پەرٌەِەەبٔی ٔەثەەٛٚ، لەەبزی ِەەٛدەِەص ضەەەرۆک کۆِەەبر ثەەٛٚ،  11

 ٚەزیر پیک ٘برجٛٚ، ٚەرگێڕ. 13ئۀجِٛۀی ٚەزیرأیع ٌە 
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ی ئەٚ ِبٚە کەَ ٚ کۆربیی ٘برٕی ثە غەیٛەیەکی رڕا یەضی، یپەرٌەِبٔە، ثە صرێژا
 ٌە  ێر دبٚصێری ٚ رێّٕبیی ضۆتیەد یبضبی صەرصەکرص. 

ٍِیەەەۆْ کەش ثەەەٛٚ، ٘ێەەەسە  کئەٚ صەٌٚەرە ٔەەەٛێیە  ِەەەبرەی صأیػەەەزٛأەکەی یە
ٔیساِیەکبٔیع جٍٛ ثەرگی ضەٛپبی ضەۆتیەریبْ ٌەثەر صەکەرص. ٌەٚ کەبرە ِطەزەـب 

یکجەەەٛٚە، ثەەەۆ اثەەەبرزأی، ضەەەەرۆکی ٘ێەەەسە دەکەەەضارەکبٔی ئەٚ کۆِەەەبرە رەەەبزە ٌەص
یەکەِجەەەبر، ثە ـەرِەەەی، ٌە کەەەبری ِەضەەەیرەیەکی ضەەەەرثبزی، ثە جٍەەەٛ ثەرگەەەی 

 سەٌک، ثە صیبر کەٚد.  غبي، ٌە پێع دبٚیڕضەرثبزی ضٛپبی ضٛر، ٚەک ِب

٘ەبرجٛٚە ئەبراٚە ٚا ٘ەضەذ صەکەرا کٛرصەکەبْ  ی کەجێٕطیەرٌەٚ ثبرٚصۆسە ئێّ
ثیبٔەٚێذ ئەٚ ضیبضەەرە صەضەزکرصە ثگەۆڕْ ٚ ثجێەزە غەزێکی ٚالیەا ٚ پراکزیەک، 

ٚ یەکێزی سبکەکەیبْ ٔیػەبْ صەصا. ثە ثەبظ ٚ  ییئیراصەی سۆیبْ ثۆ ضەرثەسۆ
ێکی کٛرصی، ثە غەێٛەیەکی کۆٔکرێەذ، صەٌٚەرثٛٚ  ثە سراو ئەٚە جبری یەکەَ

صەکرێەەذ  –. ثەالَ ئەَ ئەزِەەٛٚٔە یجیٙەەبٔ یصاِەزرێەەذ ٚ ثگەٚێەەزە ضەەەر غەەبٔۆ
یەکێەک ٌە  –ثٍێٓ کٛرصەکەبْ زیەبص ٌە ٔیەٛ ضەەصەیە سۆیەبْ ثەۆ ئبِەبصە کەرصٚٚە 

ۀگضارەکبٔی ِێەەەژٚٚی کەەەٛرص ٔەەەیە. ئەٚ ٘ەضەەەزی ٔیػەەەزّبٔیەی کە غەەەالپەڕە پڕ
ٚ ٌە  ێٔەیزٛأی ثە ضبغ ٚ ضەالِەری ٌێی صەردثۆ صەٚررێ  گۆرأی ٚ غیعری

سیڵ ٚ عەغیرەرەکبْ، دەضەبصەد  یثەرصاغی ٍِّخٔێ یکۆربیی ثٛٚە سۆٌەِێػ
ٚ غزی پڕٚ پٛدی عەغبیری ٚ ضیبضیەکبٔی ئەٚکبد، رۆ  ثە رۆ  ئیٕػمبلبری 
ئبیضیۆٌۆ ی زۆررر صەثٛٚ. ثە راضزی ئەگەر ِێەژٚٚ ٔٛٚضەێک ثیەٚێەذ ٌە ثەبرٚ 

ێزەٚە ٚ ٘ەٌطەەەۀگبٔضٔیبْ ثەەەۆ ثکەەەبد ئەٚە رٚٚ ثەرٚٚی صۆسەەەی ئەٚکەەەبد ثکەەەۆٌ
 ێی ٚ ثبٌجەەەبٌێٕیەەەئەرکێکەەەی ضەەەەسذ ٚ ص ٚار صەثێەەەذ، جیەەەبثٛٚٔەٚە ٚ پەررەٚازە

ٚ رای گػەەەەەزی ٚ  ٔەثەەەەەٛٚضەەەەەەریبْ ٌە ٘ەِەەەەەٛٚ الیەک غەەەەەێٛأضثٛٚ، ئبضەەەەەبْ 
ثەۆ ّٔەٛٚٔە پەبرری  ثە ئبضبٔی ضەریبْ ٌەَ رٚصاٚأە صەرٔەصەدەٛٚ. ظکەکەٌسە

ٌەٚ کەەبرە ٔبضەەکە، پبٌپػەەزی ٌە  1835ضەەۆتیەد ثەەٛٚ، ٌە سۆیجەەْٛٚ، کە ضەەەر ثە 
پەەبرری ئەرِەْ، صأػەەبق، ئۀزەەی ضەەۆتیەری کەەرص، یەەبْ کەەۆِەٌەی  یەەبٔەٚە کە ٌە 
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ڤ، لبضیضەکبٔی ضۆتیەد، عەثضٌٚخئۆڤ ٚ ٘ەیجۆ یٌە ِە٘بثبص ثە رێّٕبی 1832
Abdullahov-Haijov ەضەەە ٚ ئ، صاِەزراثەەٛٚ. ئەٚ لبضەەیضأە ثە ثیەەبٔۆی کڕیٕەەی

ضبي ٌە الیەْ ضۆتیەریەکبْ،  1پبظ  جەرەة ثە ٔبٚدەکە صەضٛڕأەٚە.ٚالر ٚ 
ئیٕگٍیەس  یگٛٔب٘جبر کەرا ثەٚەی گەٛایە ثەۆ لەبزأجی ٘ەٚاٌگەر کۆِەٌەی  یبٔەٚە،

ضەەەسزە ٌەٚە ثگەیەەٓ، پەڕاصۆکەەص، ثەەۆدی  ێٛەغەە کبریەەبْ کەەرصٚٚە. ثە ٘ەِەەبْ
کۆِٛٔیطزە کٛرصەکبْ دٛٚٔە ٔبٚ ثەرەی گەٌی "رۆ گەبری کەٛرص" ٚ پبغەبْ ٌە 

 ؟الیەْ پبرری کۆِٛٔیطزی عێرالی صەرکراْ ٚ ثە جٛصاسٛاز گٛٔب٘جبرکراْ
ـبضەەیٍی ثبضەەی ئەٚ ٘ەِەەٛٚ ٍِّخٔەەێ ٚ ەئێەەرە غەەٛێٕی گٛٔجەەبٚ ٔەەیە رەەبکٛ ثە ر

ە ثەضەەەەە ثەەەەۆ ئەٚەی رێەەەەجگەیٓ کە رەـزەەەەبر ٚ ثکەیەەەەٓ ثەالَ ئەٚ بٔەٚرصەکبریەەەە
کەەٛرص، ٌە ٍِّخٔەەێ ٚ ئەەب اٚەی ٔەەبٚسۆ، گرـزەەی ٌەەۆ ضەەۆتیەریەکبٔیع  ٘ەٌٛێطەەزی

صرٚضەەزکرص. ئەٚەرە ٘ەر ٌە راگەیبٔەەضٔی کۆِەەبری کٛرصضەەزبْ ٌەگەي کۆِەەبری 
ئبزەرثبیجبٔی ٔٛێ ٚ ضەر ثەضۆتیەد ثٛٚە ٔبکۆکی، ٘ەر یەکە صاٚای ثەغێکی 

ی ٚرِێیبْ صەکەرص. ٚای ٌێٙەبد، کە ضەۆتیەریەکبْ، ٔبٚدەکبٔی صەٚرٚپػزی گۆِ
ثە ٔبدبری، رۆٌی ٔبٚثژیٛأی ٚ ئبغزکرصٔەٚەی ٘ەرصٚال ثجیەٕٓ. ثەێجگە ٌەٚەظ 
ضەەەرۆک کۆِەەبری کٛرصضەەزبْ، لەەبزی ِەەذەِەصی سەەۆظ ثەەبٚەڕ، ثەەرای ضەەەیفی 

 لبزی، پۀبی ثۆ غبی ئیراْ ثرصٚٚ ٚ صاٚای ٘بٚکبری کرص!
ۆظ ثێەەذ، ٌە رٚأەەگەی ٘ەٌطەەۀگبٔضٔی ئەٚ رەـزەەبرەی لەەبزی ِەەذەِەص، سٛاٌێیشەە

سزەەەەبر سەەەەٛازی ٚ، رەەەەبراصەیەک رێسگەەەەررٓ ٌە ِٛێەەەەژٚٚ صەدێەەەەزە سەەەەبٔەی سٛصِ
رەب ئەٚەی ثە ضەەرثەسۆ سەٛاز ٌێەک ثەضرێزەٚە.  ثەٛٚ صەضەەالری ٔبٚۀەضی رەبراْ

ئەٚەظ ثەەٛٚە ٘ەەۆی رەەٛڕە ثەەٛٚٔێکی گەٚرەی ِەال ِطەەزەـب ثەەبرزأی رەەب راصەی 
بزی ِەەەەذەِەص ٚ ثەرۀٙەەەەب سەەەەۆی ثەەەەۆ لەەەە کػەەەەبٔضٔەٚەی کەەەەۆِەک ٚ پػەەەەزگیری

ثەجێٙێػەەەەەزٕی. ٌەٚأەیە ئەِەظ، صٚای کػەەەەەبٔەٚەی ٘ێسەکەەەەەبٔی ضەەەەەۆتیەد ٌە 
کۆِەەەبری کٛرصضەەەزبْ  1835ٔەەەبٚدەکە، ثەەەٛٚٔە ٘ەەەۆی ئەٚەی ٌە صیطەەەەِجەری 

ی غەەەب گەیػەەەزٕە ثەرصەرگەەەبی غەەەبری ِە٘بثەەەبص، رکەەەبرەی ٌەغەەەکٚثڕٚسەەەێ. ئە
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بٔٛی دٛکّەەەضارە سەەەۆظ ثبٚەڕەکەەەبْ دەەەٛٚٔە پێػەەەٛازیبْ ٚ ٘ەٌٚیبٔەەەضا، ثە ثیەەە
ثەڕێٛەدٛٚٔی رێکبرەکبٔی ٘ەٌجەژارصْ، رێەگە ٌە ضەٛپبی ئێەراْ ثگەرْ ٚ ٔەدەٕە 

ٌە  17لەەەەەەبزی ِەەەەەەذەِەص ٚ  1836ئەەەەەەبزاری  21ٔەەەەەەبٚ غەەەەەەبرەکە. ٌە غەەەەەەەٚی 
ضەەەەعبد، ثە ضەەەەر پێەەەی  1کبرثەصەضەەەزەکبٔی کۆِەەەبری کٛرصضەەەزبْ ٌە ِەەەبٚەی 

 صاصگبیکراْ، لبزی ٚ ثراکەی، ضەیفی لبزی ٌە ضێضارەصراْ.
ثۆ گەڕأەٚە ثۆ ٔبٚ دیبکەبٔی  صأی، صٚای ٘ەٌٚضأێکی ثێطٛکەدی ِطزەـب ثبرز

کٛرصضزبٔی عێراق ٚ رٛرکیەب، ثە سەۆی ٚ ٘ەزار کەضەێک ٌە الیۀگرأەی رٚٚی 
پەەەڕ ٌە  ژیٌە یەکێزەەەی ضەەەۆتیەد کەەەرص، ئەٚەظ ثە ِەضەەەیرەیەکی صٚٚرٚ صرێەەە

برأی ضەٛپبی عێەراق کە ٌە الیەْ ٘ێەسی جەٌە  ێەر ـػەبری رۆپ ریطک، رەرجەٛٚ،
ٕگٍیس پػزٛأی صەکرا. کەدی ضەەرکرصەکبٔی کەٛرصی رٛرکیەب، ٌەٚأە ئبضّبٔی ئی

ی رٚیبْ ٌە ـەڕأطب کرص ٚ، ٌێەرە صەضەزی ثە یکبِەراْ عبٌی ثەصرسبْ، ثە ٚریب
ب کەەرص، ثە رەەبیجەد یەەرٛرک ٔیرصەکەەبٛسەثەەبرێکی ٔەپطەەبٚەی صەرٚێػەەبیەری ثەەۆ ک

رص . زۆرثەی ضەەرکرصەکبْ کە ٘ەضەزیبْ ثەٚە کەصەکەرص صاٚای ِبـی ئۆرۆٔۆِی
ْ ٚ ثێ پػذ ٚ پۀب، ثە رۀٙب، جێیٙێػزْٛٚ رٚیەبْ ٚضۆتیەد سیبٔەری ٌێکرصٚ

ٌە ٌٛثٕبْ کرص کە پێػزر کەِیٕەیەکی دبالکی کٛرص ٘ەثْٛٚ ٚ ئێطزب زۆررەر ٚ 
ثە٘ێسررثْٛٚ. ٌەَ ِبٚأە پۆٌیطی ثەیرٚد رۆڕێکی دبالک ٚ ٔٙێٕی کٛرصەکبٔی 

ٚێکەەەی کۆِٛٔیطەەەزی ئبغەەەکرا کەەەرصٚٚە کە گەەەٛایە ٔیەەەبزی صاِەزرأەەەضٔی رێکشرا
د عٛضەەەّبْ ٚ ەکٛرصەکەەەبٔی ٌٛثٕبٔیەەەبْ ٘ەثەەەٛٚە. صٚٚ دەەەبالکٛأی کەەەٛرص، عیەەەس

ٌە الیەْ ئبضبیػەی ٌٛثٕەبْ صەضەزگیرکراْٚ ٚ،  ، ٚ(یبْ سەیبي ) غٛکری سەٌیً
گٛایە کۆِەٌە ثەٌگە ٚ صۆکِٛێٕزیبْ پێ ثٛٚە ٚ ٔیبزیبْ ٚاثٛٚە صاٚا ٚ لۀبعەد 

ٚ ثسٚرٕەٚەی کۆِٛٔیطزی بثە کٛرصەکبْ ثکەْ کە رۀٙب ثە پبٌپػزی ٚ دٛٚٔە ٔ
 .ێزە صیصەکرێذ صەٌٚەری ضەرثەسۆیی کٛرصضزبْ ث

پێٛیطزە ئبِەب ە ثەٚە ثکەیەٓ کە  ەریب ٘ەی٘ەردی پەیٛۀضی ثە کٛرصەکبٔی ضٛ
ٚ ثبغزر سۆیەبْ رێکشطەزٛٚە، ئەٚەظ  رٛرر ِبرەیبْ کەِە ثەالَ زۆر پێػکەٚ
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ٌە ئۀجەەەبِی ئەٚەیە کە ٔەریەەەزە عەغەەەبئیریەکبٔیبْ کەِزەەەر پبراضەەەزٛٚە، ثبغەەەزر 
ئەەەبٚێزە ثەەەْٛٚ ٚ کۆٔزبکزیەەەبْ ٌەگەي کەەەۆِەٌگەیەکی پێػەەەکەٚرٛرر ٚ ِەەەۆصێرٔزر 

صٚٚ جۀگەەی جیٙەەبٔی غەەەپۆٌێکی گەٚرەی کٛرصەکەەبٔی ٘ەثەەٛٚە. ٌە ٔێەەٛاْ ٘ەر
رۆ ٘ەالری ئۀبصۆي، ٌەصەضزی راٚٔبٔی کەِبٌیطزەکبْ، رٚٚیبْ ٌە ضٛریب کەرص. 

ەڕەکێکەەەی گەٚرەی کەەەٛرصاْ، ثە ٔەەەبٚی ربسەەەب کەەەٛرصاْ، ٘ەیە کە گ كٌە صیّەغەەە
 ٚ پەبیەی ،  ِبرەیەکی زۆر ٌە کٛرصەکبْ رۆي ٚ پٍەەصەکەٚێزە ثبکٛری غبرەک

ثۆ ّٔٛٚٔە  ۀەڕاي ـەٚزی ضەڵۆ، ضەرۆکی  .یبٔی ضٛریب ثیٕیٛٚەرزیبْ ٌە  ەث
کٛرص ثٛٚ، دٛضەٕی ثەرازی، ضەەرۆکی  ،پێػٛی ـەرِبٔضەی ٘ێسە دەکضارەکبْ

کٛرص ثەٛٚ، ضەەرۆکی پەبرری کۆِٛٔیطەزی ضەٛریب، سبٌیەض  ،ئۀجِٛۀی ٚەزیراْ
ٌی ەصیەەت غیػەەکئەکەەٛرص ثەەٛٚ، ِبڕغەەبي دٛضەەٕی زەعەەیُ ٚ  ۀەڕاي  ،ثەگەەضاظ

، پەەبرری ضۆضیبٌیطەەزی ثەەۆ یعطەە، رۀەەبٔەد ضەەەرۆکی دیسثەەی ثەعکەەٛرص ثەەْٛٚ
 ۆرأی کٛرص ثٛٚ. د یبٔەٚی عەرەة، ئەکرەَ 

ظ بضەەۆتیەد، ٌە ٔبٚیبٔەەضا ِطەەزەـب ثەەبرزأی، پەە یثەەب ثێەەیە ضەەەر ثبضەەی کٛرصەکەەبٔ
 زۆر ثە گەرِەەەی، ٌە الیەْ کبرثەصەضەەەزبٔی کەراکەەەرصْ ٚ ِەضەەەیرە پەەەڕ ریطەەەکە

پیبٚەکەەەەبٔی ضەەەەۆتیەد ٌە ٘ەِەەەەٛٚ ضەەەەۆتیەد پێػەەەەٛازی ٚ ِیٛأەەەەضاری ٌێکەەەەرا. 
لۆٔبؼەکبٔی ئەٚ ِەضیرەیە ٘بٚکبر ٚ رێگە سۆغکەر ثْٛٚ، ٌەثەر ئەٚە ٌەضەر 
ضٕٛر کبرثەصەضزەکبٔی ضۆتیەد کبد ٚ ِبٚەی رەٚاٚیبْ ٌەثەر صەضزب ثەٛٚ رەب 

غەەەێٛە پێػەەەەٛازی ٌە سەەەۆی ٚ الیۀگرأەەەی ثەەەەکەْ.  یٓثە جەەەٛأزریٓ ٚ ثبغەەەزر
زەسزی ٘ەرصٚٚ کۆِەەەبری ئەرِیٕیەەەب ٚ دکِٛەرەکەەەبٔی ئێری ەەەبْ ٚ ثەەەبکۆ، کە پەەەبی

زۆری کۆِەەەەٛٔیزی کٛرصەکەەەەبْ ٌێەەەەرەٚ ٌەٚێ ثە  ی ِەەەەبرەیەک -ئبزەرثبیجەەەەبٔٓ 
کٛرصضزبٔی رڕأص لەٚلبز پەرد ٚ ثخٚ ثْٛٚ ٚ  ِبرەیبْ، ثەالی کەِی، ضەص 

رەصارەکیبْ ئبِبصەکرص ٚ صەضزیبْ ثە پڕۆپبگۀەضەکرص کە  –٘ەزار کەش صەثێذ 
جەری ٘ەی یزِبْ ٚ کٌٛزٛری کەِبیەریەکبْ، ثە رب گٛایە یەکێزی ضۆتیەد رێس ٌە
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رە کٛرصەکبْ رۆ ٔبِە ٚ لٛربثشبٔەٚ رۀبٔەد غبٔٛی ەکٛرصەکبْ، صەگرێذ، ئەٚ
  سۆیبْ ٘ەیە.

ٌە راضەەەەەزیضا ٘بٔەەەەەضاْ ٚ گرٔگیەەەەەضاْ ثە ضەەەەەبِبٔە ضرٚغەەەەەزیەکبٔی ئەرِیٕیەەەەەب ٚ 
ئبزەرثبیجەەەەبْ ٚ صیەەەەبرصەی ثە کػەەەەزٛکبٌکرصٔی ثەرثەەەەخٚ ٌە رەو ٚ ریػەەەەەٚە 

ٚ ضەەەەەیّبی گٛٔەەەەەضە کٛرصٔػەەەەەیٕەکبٔیبْ گەەەەەۆڕی، ثە رەەەەەبیجەری ئەٚ  رٚسطەەەەەبر
 گەەبٚأەی ٌە ص ی  یەەبٔی کەەۆدجەری ٚ کٛێطەەزبْ ٚ گەرِیەەبٔکرصْ ٔراثەەْٛٚ.ۀ٘

زۆر ٌە سێسأە کٛرصەکبٔی ئەرِیٕیب ٚاز ٌە  ی٘ۆی ئەٚەی  ِبرەیەک ەئەٚە ثٛٚ
 ٚ ٌە رەٚۀضایەری ثجٕە جٛریبر ٚ ٔیػزەجێ ثجٓ، کەدیٙێٕٓ ث یبٔی کۆدەرێزی 

ٌە ئبزەرثبیجەەەبْ  ِەەەبرەیکی ثبغەەەی کەەەٛرص ٘ەیە ٚ زۆریەەەبْ، ٚەکەەەٛ کرێکەەەبر ٌە 
 صاِەزراٚە ٔەٚریەکبٔی ثبکۆ کبر صەکەْ.

ثە ٘ەردەەبي ٌە ضەەۆتیەریع کٛرصەکەەبْ کەِەەبیەریەکی رەەڕأص لەـمەەبزْ، ثەرگەی 
، ۆِۆضکی ٌێکرصْ ٚ ریکەٌکرصٔ یەک گۆڕأکبریەکبْ، ثە ربیجەد ضیبضەری ٚەک

ضرٚغەەزیبْ ئیٕضی یەەضٚاٌیسِێکی ثە٘ێەەسی سۆڕضەەکی ٚ ٌە ٔەەبسی لەەٌٛی  ْصەگەەر
ڕاصیطەەۆْ ٚ ـۆٌکەەۆری سۆیەەبْ صەکەْ، ثە رثەرگەەری ٌە  . ٌێەەرە کٛرصەکەەبْ٘ەیە

گی کەەەەەەەەٛرصەٚاری، رۀەەەەەەەەبٔەد ٌە ررەەەەەەەەبیجەری ٌە رٚٚی پۆغەەەەەەەەیٓ ٚ جٍەەەەەەەەٛثە
 یەیەکثۀبضەٛئەرِۀەکبٔیػیبْ ثرصۆرەٚە، کٛرصەکەبْ ثۀبٚثەبٔگٓ کە ٌە ٘ەر ِ

ضەەبصەٚ ثنەەٛک، ثە جەەٍە رۀگەەبٚ رۀگەکبٔیەەبْ، صەضەەذ ثە غەەبیی ٚ ٘ەٌپەڕکەەێ 
 صەکەْ.
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 ٌە ئبٚارەیی سەثبدضبي  11
 
پڕ ٌە سٛرپەی کٛرصضزبٔی ضۆتیەد، ثۆ یەبزصە ضەبي، ٌە  ڵٌەٚ ثبرٚصۆسەی ص 

ۆ کە یەراص ەی، رۆ  صٚای رۆ  ِەال ِطزەـب، ضەٛپبش ثەۆ ئەٚ ِەبیکرۆـۆ1836ٔ
ثەری ٌە ەز ثە صاثیٕکرصثٛٚ، ٘ەٌّەرێکەی رٛٔەضٚ ریەژ ٚپطپۆرأی ضۆتیەد ثۆیبْ 

ٛە صەثەەرص، ٘ەەبٔی کەەٛرصە "دەٚضەەبٚەکبٔی  ێەەر صەضەەەالری ێەەص ی رۆ ئەەبٚا ثەڕ
ٌە ص ی دکِٛەرەکەەبٔی رەەبراْ، ئۀەەمەرە، ثەەۆ ئەٚەی ٔەەۆکەرأی ئیّریەەبٌیسَ" صەصا 

 یثەؼەەەەەضا ٚ صیّەغەەەەەك راپەڕْ، کە ثەرپرضەەەەەٓ ٌە رێگەگەەەەەررٓ ٌە صاِەزرأەەەەەضٔ
 .12ثەسۆ کە ثجێزە ٔیػزّبٔی ٘ەِٛٚ کٛرصێکضەر یکٛرصضزبٔێک

ِەال ِطزەـب ثبرزأی ٌە ضۆتیەد ثە پٍەی ِبڕغبي صەضزٕیػبْ کرا یبْ ثبغەزر 
ثۆ صٚٚثبرە کەرایەٚە، ٌە  ٘ەثٛٚ ٚایە ثٍێیٓ ئەٚ پٍەیەی ٌە کۆِبری کٛرصضزبٔی

ٔٙەەب ـەسەەری ثەەٛٚە دەەٛٔکە ٔەدەەۆرە ٔەەبٚ ەراضەەزی صەرەەٛأیٓ ثٍێەەیٓ ئەٚ پەەٍەیە ر
تیەد. ثەالَ ثۆ ٘ەِٛٚ ئەٚ ضبالٔەی ٌە رٚضیب  یب ثبرزأی ضٛپبی ضٛری ضۆ

ضەرۆکی ئەٚ کەضبٔە ثٛٚ کە ٌەگەي ئەٚ دٛثْٛٚ ثۆ ئەٚێ ٚ، ٘ێضی ٘ێضی ٌە 
ٚضەەەەکبْ پەرٚەرصەٚ را٘ێٕبٔیەەەبْ ثەەەۆ صەکەەەرا ٚ ٘ۀەەەضێکیبْ ر ئەـطەەەەرە الیەْ

سراثەەەٛٚٔە ٔەەەبٚ ٌەغەەەکری ٔیساِەەەی. جەەەگە ٌەٚەظ رٚضەەەەکبْ ٘ۀەەەضێکیبْ، ٚەک 
رٚەرصە صەکرص ٚ ٔەیبٔضەٚیطذ ئەزِٛٚٔی غکطزشٛارصٚی ەضیبضی، پکبصیری 

                                                           
ٌە راضزی، ثە پێەی زأیبریەکەبْ، ثەبرزأی ثە صرێژایەی ئەٚکەبرەی ٌە یەکێزەی ضەۆتیەد ثەٛٚە ٌە ثەبرٚصۆسێکی  12

ب٘ەِٛار  یبٚە، ٔە رٛأبی ٘ەثٛٚەٚ ٔە رێگەی پێەضراٚە ٘ەیچ جەۆرە پەیەبَ، ثە صۀەگ ٚ ٔٛٚضەیٓ ثەۆ کەۆِەالٔی ٔ
سەٌکەەەەی کٛرصضەەەەزبْ، ثە رەەەەبیجەد ٘ەەەەی ثبغەەەەٛر، رەٚأە ثکەەەەبد. ثبضەەەەی ثەغەەەەەکبٔیزریع ٘ەر ٔەەەەبکەیٓ. صیەەەەبرە 

ێکە ٌەٚ ٘ەٌە ثەرپرضەەەکبٔی و. ص. ک. ٚایەەەبْ ثەەۆ ٔٛضەەەەر ثەەەبش کەەرصٚٚە کە ئەِەظ ٌە راضەەەزی صٚٚرە ٚ یەکەەە
 زۆرأەی ٔٛٚضەر ثە صرێژایی ئەَ کزێجە ثە ئبگب یبْ ثێ ئبگب رێی کەٚرٛٚە.
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کۆِبری کٛرصضزبْ صٚٚثبرە ثجێزەٚە، ثە غێٛەیەکی زأطەزی کەبصیری ضیبضەی 
 ٚ رەکٕیکی ٚ ثەڕێٛەثرصٔیبْ ئبِبصە صەکرص.

ِەەەبٔی ثەؼەەەضا ثەرز ثەەەٛٚەٚە، ئەٚیەەەع ەصۀگێکەەەی دەق ٌە پەرٌ 1843ٌە ضەەەبٌی 
ٔەەبٚی ِەەٛدەِەص جەٌٍەەی، ثەەٛٚ، ٌە ٔەەبٚ  صۀگەەی پەەبرێسەرێکی گۀجەەی کەەٛرص، ثە

ِەەبْ ئەٚ پرضەەیبرەی کەەرص "٘ەٌٛێطەەزی کٛرصەکەەبٔی عێەەراق دەەی صەثێەەذ ٌە ەپەرٌ
گەٚرە ٌە  یپبٌپػەەزی یەکێزەەی ضەەۆتیەد ثەەۆ صرٚضەەزکرصٔی کٛرصضەەزبٔ ئەگەری

دٛار دیٛەی کۆِبرەکەبٔی ضەۆتیەد؟ ٚەالِەضأەٚەی ئەَ پرضەیبرە ئبضەبْ ٔەیە 
ٚ پبٌپػەەەەزی ٘ەەەەیچ دکەەەەِٛەرێ، ثەەەەۆ ثەالَ ئەەەەێّەی کەەەەٛرص ٔەەەەبرٛأیٓ کەەەەۆِەک 

 صرٚضزکرصٔی کٛرصضزبٔێکی ئبزاص، رەرجکەیٕەٚە".
پێٛیطەەزە ئبِەەب ە ثەٚە ثکەیەەٓ کە یەکێزەەی ضەەۆتیەد پبٌپػەەزی ٌە صاِەزرأەەضٔی 

ثەالَ ررضەی ٚەی ضەٕٛرەکبٔی سەۆی، صەکەرص، ەصەٌٚەرێکی کٛرصضەزبٔی، ٌە صەر
 ٚ، رە ثکۀەٚەکٛرصەکبْ ئەزِٛٚٔی کۆِبری ِە٘بثبص صٚٚثب ئەٚەیبْ ٘ەثٛٚ کە

٘ۆغەەەضاریە  ٌە ٔێەەەٛ سۆیەەەبْ رەثەەەب ٚ یەکگررەەەٛٚ ٔەثەەەٓ. ٘ەر ٌەثەر ئەٚەظ ثەەەٛٚ 
پەەەبرێسەر جەٌٍەەەی، ٌە الیەْ رٚضەەەەکبْ، گەەەٛێی ٌەەەێ ٔەگیەەەرا یەەەبْ  ثەەەٛێریەکەی

صیەۆی اٌە ر ،ثەرصەٚاِەی ثە ،ٌێی رێجگەْ. ثەِجۆرە ِطەزەـب ثەبرزأی ٔەیبٔٛیطذ
ێەراق صەکەرص "ثەؼەضا ثەۆ ِەکبٔی ئبراضەزەی کٛرصەکەبٔی ثەبکٛری عبضۆتیەد پەی

ثێگبٔە لطەە صەکەبد. کەدەی  ێکیئێّە دیە؟ غبرێکی ؼەریت ٚ ثێگبٔەیە، ثە زِبٔ
ئەەێّە کەەٛرصیٓ، ثەەۆ صەثەەێ ٔبدبرِەەبْ ثەەکەْ ثجیەەٕە عەرەة، رەەٛرک، ـەەبرش یەەبْ 

 ضٛری. ئێّە کٛرصیٓ ٚ ثەضە".
ضەبٌی پرۆپبگۀەضەی پرۆکٛرصەکەبٔی عێەراق ثەرصەٚاَ ثەٛٚ رەبکٛ  11ثۆ ِبٚەی 

 13ضەەەەەەعبد، کە عەثەەەەەضٌٚکەریُ لبضەەەەەُ، ٌە  37، صٚای ٌٚە ٔبکەەەەەبئەٚ رۆ ەی 
، ر ێّەەەی پبغەەەبیەری رٚسبٔەەەض. ٌەٚ رۆ ەٚە ثەر ەٚۀەەەضیەکبٔی 1847رەِەەەٛزی 

ضەەۆتیەد ٌە ِێسۆپۆربِیەەب صەثەەٛٚٔە جێگەەبی ثەەبیەر پێەەضاْ. ٌەَ ٘ەٌەەِٛەرجە ئەٚ 
کەضەەەەی ضەەەزبٌیٓ ٘ەٌیجژارصثەەەٛٚ، پەرٚەرصەٚ ئبِەەەبصەکراثٛٚ، ٌە ٔەەەبٚ عەِجەەەبری 
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ی ٚ ضەەرثبزی لەٚلەبز پبراضەزراثٛٚ صە٘ێٕەرێزە ِەیەضأی رٚصاٚەکەبْ، ئیضیۆٌۆ 
 ئەٚ کەضەظ ِەال ِطزبـبی ثبرزأی ثٛٚ، صیطبْ ثبرزأی جەبرێکیزر ٚ صٚاجەبر

ٌە راصیەەەۆی ضەەەۆتیەد ٘ەەەبرە لطەەەە ٚ صاٚای ٌە کٛرصەکەەەبْ کەەەرص ٘بٚکەەەبری ٚ 
 ٘بریکبری عەثضٚي کەریُ ثکەْ کە رٛأیجٛٚی "غکطذ ثە ئیّپریبٌیسَ ثٙێٕێ ٚ

ئەٚەظ ٘ۀگەەەبٚی یەکەَ ثەەەٛٚ،  عێەەەراق ٚ کٛرصضەەەزبٔی عێەەەراق ئەەەبزاص ثکەەەبد".
ِەری ثەؼەەەەضا ٔبدەەەەبر صەکەەەەبد گەەەەٛێ ٌە ٛێکی گەٚرە، کە ئێطەەەەزب دکەەەەضٔەەەەەرە٘

 صاسٛازیەکبٔی کٛرص ثگرێذ.
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 صەرەلیزەٚە ریڕۆر 1847ٌە رەِٛزی 

 
رەِەەٛز  13ی ثەرەثەیەەبٔی ەکٛرصەکەەبْ ثەغەەضاریەکی کبرایەەبْ ٌەٚ لەرەەً ٚ عەەبِ

صەی پبغبیەریەٚە ٚ رێگەگررٓ ٌەٚەی کە غۆڕغی اکرص، ثە کۆِەٌکٛ ی سبٔەٚ
ڕی رەٚاٚیەبْ ثەٚە ٘ەثەٛٚ ەٚبعێراق ثکەٚێزە ثبٚەغی ٔبضڕیەکبْ. کٛرصەکبْ ث

 ٚ ۀگ ٚ ٘ەیەەەەجەدیەک، ضەەەەرکە ٌە ٔەەەەبٚ دٛاردیەەەەٛەی عێەەەەراق، ٚەک کەِەەەەبیە
کەەەبریگەری سۆیەەەبْ ثەەەۆ ثەصەضەەەذ ٘ێٕەەەبٔی ِبـەکبٔیەەەبْ ثەکەەەبر ثٙێەەەٕٓ، ٌەٚەظ 
ٔب٘ەلیبْ ٔەثٛٚ. ٌەثەر ئەٚە ص ی ـیضراضەیۆٔی پەبْ عەرەثەی ثەْٛٚ، ٘ەرجەۆرە 
یەکگەەەررٕەک ٌەگەي ٚالرەەەبٔی عەرەثەەەی صەثەەەٛٚە ٘ەەەۆی ئەٚەی کٛرصەکەەەبْ ثجەەەٕە 

عەرەة. ٌەثەر ئەٚە  راِجەر  ِبرە ٚ ثبالصەضەزیەکەِبیەریەکی زۆر ثنٛک ٌە ث
ٌەگەي کۆِەەەبری  ،گەەەررٓک٘ەر ٌە ضەەەەرەربٚە ص ایەرەەەی سۆیەەەبْ، ٌە ثەراِەەەجەر یە

پیػبٔضا. کبری سۆغی کٛرصەکبْ ثٛٚٔە  ،(، ٚعەرەثی یەکگررٛٚ )ِطڕ ٚ ضٛریب
ری ەئەەٛرصْٚ، ٘ەِیػەەە ص ی ثٕەِەەبٌەی پبغەەبی –٘ەەۆی یەکٕەگەەررٕەٚەی عێەەراق 

کبرەی کۆِیطەبری ٚەیٓ کە ئەدەلی سۆیەری ئبِب ە ثۆ ئەٚە ثک .٘بغّی ثْٛٚ
، ریفڕۆٔەەضۆِی ثەەۆ صەضزٕیػەەبٔکرصٔی ئەِیەەر ـەیطەەەٌی 1811، ٌە سثەەبالی ئیٕگٍیەە
کٛرصەکەبٔی ضەٍێّبٔی  ،ی عێەراق ئبِەبصەکرصکەەٌیٚەک ِ ،فی ِەکەکەیکٛڕی غەر

ثەغضاریبْ ٔەکرص ٚ، کٛرصەکبٔی کەرکٛکیع ٌە ص ی صۀگیبٔضا، ثە ٘ەِبْ غذ 
 ێەەەر کەەەبریگەری کەەەٛرصە غەەەیعەکبْ،  عەرەثە غەەەیعەکبٔی ٔەەەبٚدەی ِٛضەەەً، ٌە

 ضا.یصۀگیبْ ثە ص 
کٛرصەکەەەەبْ ٚ کۆِٛٔیطەەەەزەکبْ، ٌەثەر زۆر ٘ەەەەۆ ٚ ثەر ەٚۀەەەەضی جیەەەەبٚاز، ٌە 
 الیۀگرە ٘ەرە دبالکەکبٔی غۆڕغەکەی لبضەُ ثەْٛٚ ٚ، ٘ەٌٚەی ئەٚەیەبْ صەصا
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بْ عەرەثیەسَ. ٌەثەر ئەٚە ٌە پەال ٔەصرێ ٚ ٔەکەٚێزە ثبٚەغەی ێ ثەڕ ثۆ ئەٚەی
رەِەەەەٛز زۆر ثەەەەێ رەدّەەەەبٔە  13یەکەِەەەەی ثێطەەەەەرٚ ثەری کٛصەرەەەەبی رۆ أەەەەی 

ضەرکٛری ئەٚ کەضبٔەیبْ صەکرص کە ثۆْ ٚ گِٛبٔیبْ ٌێەضەکرصْ. ِەٓ ثەۆ سەۆَ 
دۀەەضە٘ب کەضەەبیەری ٚ کبرثەصەضەەزُ ٔبضەەیٛٚە کە پەیٛۀەەضی ٚ ٚەالئیەەبْ ثەەەۆ 

ی ٚ دکەەِٛەرەکەی ٔەەٛری ضەەەعیض ٘ەثەەٛٚ ٌە ررضەەی رەەۆٌەی ەرپبغەەبی یثٕەِەەبٌە
دەەەەٛٚٔە ثەرصەَ ثٕکەکەەەەبٔی پەەەەۆٌیص ٚ صەزەکبْ ثە سۆیەەەەبْ کەەەەٛرصٚ کۆِٛٔیطەەەە

زیٕضأەکبْ ربکٛ رزگبریبْ ثێذ: ئیجرا٘یُ ٘بغُ، ضەرۆک ٚەزیرأی ئەٛرصْٚ ٚ 
، ضەٍێّبْ رۆکەبْ عێەراق، ٚ( –ی ٘بغیّی )ئەٛرصْ جێگری ضەرۆکی ـیضراضیۆٔ

رۆلبْ، ٚەزیری ثەرگری، عەصٔبْ یەٛٔص ئەي دٛضەەیٕی ٚەزیەری صەرەٚەی  –
ثەزۆر ثرصیەبٔٓ ٚ ٚ ە ٘ەرضێکیبْ ٌە ٘ۆرێً ثەؼضاص ثْٛٚ، ٘برٓ ئٛرصْٚ. ئەٚأ

سطزٕیبٔە ٔبٚ ضەیبرەکی عەضەکەری، ثە ثیەبٔٛی پبراضەزٕیبْ، ثەرەٚ ٚەزارەرەی 
جێجەکە گەیػزە ثەرصەَ ٚەزارەد راٚەضزب، ئەـطەەرەکە  ێثەرگریبْ ثرصْ. کبر

ەٚە ٛٚٔکەەٛرص ثەەٛٚ، ثە صەضەەذ ئیػەەبرەی ثەەۆ سەٌەەکەکە کەەرص کە ٌەٚێ گرصثٛٚثەە
یٓ ٚ ٔۆکەری ئیّپریەبٌیسِٓ"، ئەٚە ثەش ثەٛٚ کە ئەٚ لٛرثەضەەرأە ئ"ئەٚأە سب

صەلەیمە  4ئەٚ جەِەبٚەرە ثەێ کەۆٔزڕۆٌە، پەبظ  یثکەٚٔە ثەر پەالِەبری صڕٔەضأە
 غبو غبپبٔێیبْ پێضەکرا.کرصْ ٚ  ٘ۀجٓ ثە ٘ۀجٓیبْ الغە

ئەٚ کەضەبٔەی کە گٛٔب٘ەکیەبْ  –ٌەٚ کەغٛ٘ەٚایەی ریڕۆری ثەێ ضەەرٚثەری 
کەەرص ثەەٛٚ یەەبْ گِٛەەبٔی ئەٚەیەەبْ ٌەضەەەر ثەەٛٚ کە سسِەرەەی "ئیّپریبٌیسَ"یەەبْ 

زۆر  –کرصثەەەٛٚ یەەەبْ رۀٙەەەب گٛٔەەەب٘ی "ص ە کۆِٛٔیطەەەذ"یبْ ٌەضەەەەر ثەەەٛٚایە 
کی گێڕاِەٚە کە کبثرایە ۆیبْثّٔٛٚٔەی ٔبر ٘ە ێٓ ثەر دبٚ صەکەْٚ. ٌە ثەؼضا 

ٌە صەضەەەەەەزی  1821ە ٔەەەەەەبٚی گرێگەەەەەەۆری، ٌە ضەەەەەەبٌی ثضەەەەەەەْ رٚضەەەەەەی، ەثە ر
کبرثەصەضزبٔی ضۆتیەد رایکرصثٛٚ، کەضێکی رٚٚ سۆظ ٚ لطەە زاْ ٚ ئۀزەی 

زِەەبٔی صەزأەەی، ٘ەەبرجٛٚە ثەؼەەضا. ٌێەەرە ٔیەەبزی کەەرصٔەٚەی  11کۆِٛٔیطەەذ ثەەٛٚ، 
ٔەثەٛٚ ِۆٌەریەبْ  ییبٔەیەکی غەٚأەی ٘ەثٛٚ ثەالَ ٌەثەر ئەٚەی ئەضٍی عێرال
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ریک ٚ پەەبرەیەکی ثبغیػەەی ەکەەرصە غەە یا، ئەٚیەەع کەضەەێکی عێرالەەەصصەپەەێ ٔ
ٔەەبری صیجەەٍە، ٌە غەەٛێٕێکی ئەەبراَ ٚ ەرگررەەٛٚ ٚ ٌەضەەەر کەپێەەضاثٛٚ، ِەەۆٌەری ٚ

غەٚأەی ثۀبٚی "ئێّجەضی" کەرصەٚە، غەەٚأە ٌە کەش ٚ  ییبٔەیەک، ضەٚزایی
ٛٚ سێەەسأە صەٌٚەِۀەەض ٚ صیجٍۆِبرکەەبراْ پەەڕ صەثەەٛٚ ٚجەەّەی صە٘ەەبد، ٌێەەرە ٘ەِەە

ئەٚرٚپەەەی، کێەەەک ٚ غەەەیرٔەِۀی ئیزەەەبٌیع، ٘ەثەەەٛٚ. ٌەگەي ی جەەەۆرە سەەەٛارصٔەک
راگەیبٔەض، رێەگەی ٔەصا  ە جەٌٚەیرەِٛز دکەِٛەد غەەٚأە ِۀەعەر 13غۆرغی 

کەەبْ ثێەەٕە ٚٚالد، ثەِجەەۆرە "ئێّجەضەەی" ۀیبدیزەەر ضەەیرک ٚ گەەرٚپە ِٛضەەیمیە ثی
غەەەریکە  یغەەەٚأە دەەۆي ٚ ٘ەەۆي ٚ سەەبِۆظ ثەەٛٚ، گرێگەەۆری ٌەضەەەر غەەکبیەر

رالیەکەی ٌە ٚالد صەرکەرا، گٛٔب٘ەکەغەی ئەٚەثەٛٚ، گەٛایە غەەٚأە غەەڕاثی عێ
پێػکەغی ٚەزیرٚ کبرثەصەضزبْ کەرصٚٚە ٚ ٌە کەبری ٔۆغەیٓ ٚربـیەبْ ٌە ص ی 

 یەکێزی ضۆتیەد صاٚە....
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 ٔێٛاْ لبضُ ٚ عبرؾ کٛغۀضەییبریەکی 
 

گرـزەەی گەٚرەی دکەەِٛەد  عێەەراقە ضەەبٚاکەی ٌە ضەەبٌی یەکەِەەی  یەەبٔی کۆِەەبر
ثریزی ثٛٚ ٌە کەیطەی "عەثضٚضەەالَ عەبرؾ"، دکەِٛەری ٔەٛێ ٌە ثەراِەجەر ئەٚ 

زیەەەەبزی زۆری ثە کٛرصەکەەەەبْ ثەسػەەەەی. عەەەەبرؾ صاٚای یەکگررٕەەەەی ّکەیطەەەەە ئی
صەِٛصەضەەزی عێەەراق ٚ کۆِەەبری عەرەثەەی یەکگررەەٛٚی صەکەەرص، کٛرصەکەەبْ ٚ 
کۆِٛٔیطەەەزەکبٔیع ٘ەڕەغەەەەی رٚٚ ثەرٚٚ ثەەەٛٚٔەٚەٚ ٘ەٌٛەغەەەبٔضٔەٚەی ئەٚ 

ُ ٔبدبر ثٛٚ ثڕیبرێک ثضاد ٚ ض٘برجٛٚە کبیەٚە صەکرص. لب یٔبضکە٘بٚضۀگیە 
. ئەٚ کە غەەەیعە ثەەەٛٚ، ٌەضەەەەر ِێەەەسی  ٚرەکەی ێئەٚ کۆِەەەبرە ٔەەەٛێیە ثپەەەبرێس

ٚ دۀض غٛغەیەکی پڕ ٌە دەة ٚ صەرِبْ ٘ەثٛٚ، صارەیەک ەٚ ؼصەِبٔنەیەک 
ثەەەێجگە ٌەٚەظ کزێجێکەەەی ئیّەەەبِی عەٌەەەی )کزەەەبثی پیەەەرۆز( ثە غەەەێٛەیەکی زەق 

زیەبرەری صەیگەٛد ٘ەرکەضەێک  ەکبرێک کەضێکی ٔسیکی سەۆی صەدەٛٚ صأبثٛٚ،
ئیّەەبٔی ثە لطەەەکبٔی ئیّەەبِی عەٌەەی ٘ەثەەێ ٔەەبثیزە کۆِٛٔیطەەذ. ئەگەر رەِبغەەبی 
راثرصٚٚی لبضەُ ثکەیەٓ ئەٚەِەبْ ثەۆ صەرصەکەٚێەذ کە پیەبٚێکی ئیّبٔەضار ثەٛٚ، 
ثەراضەەەزی پێػەەەجیٕی رەـزەەەبری دەەەبکەی ٌێەەەضەکرا. پەەەبظ رەٚاٚکرصٔەەەی لۆٔەەەبؼی 

صەدێەزە  1821شبٔە ثٛٚ، پبغبْ ٌە ٔبٚۀضی ثۆ ِبٚەی ضبٌێک ِبِۆضزبی لٛربث
صەثێەزە کۆٌۆٔێەً  1842ضبي صەثێەزە ئەـطەەر، ٌە  1ئەکبصیّیبی ضەرثبزی، پبظ 

ٌە ضەەەەرۆکبیەری ئەرکەەەبْ. لبضەەەُ ثەغەەەضاری ٌە غەەەەڕی ـەٌەضەەەزیٓ کرصثەەەٛٚ، 
ٚ، ٌەگەي  18پبغبْ صەثێزە ـەرِبٔەضەی ٌیەٛای  ـەرِبٔضەی ـەٚجێکی پیبصە ثٛٚ،

ثەبالی ٘ێەسە ضەەرثبزیەکبٔی  کی ـەرِبٔەضەی٘ەٌگیرضبٔی غۆڕظ صەثێزە ضەرۆ
ضەەەبي ثەەەٛٚ،  36ٚالد. لبضەەەُ ئەٚکەەەبرەی صەضەەەەالری گەەەررە صەضەەەذ رەِۀەەەی 
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ئەزِەەەٛٔێکی صەٌٚەِۀەەەضی ثەصەضەەەذ ٘ێٕەەەب ثەەەٛٚ، ثەغەەەضاری دۀەەەض کۆرضەەەێکی 
 ضەرثبزی، ٌە ئیٕگٍزەرا، کرصثٛٚ.

ضٚي ضەەەالَ عەەبرؾ صەضەەزە راضەەزی لبضەەُ ثەەٛٚ، ٘ەەیچ ٘ەضەەزی ثە ثەەکەدەەی عە
ثەرصەَ لبضەەەەُ ٔەصەکەەەەرص، ثە رەەەەبیجەری ئەٚەی پەیٛۀەەەەضی ثە  گیرٚگرـزەکەەەەبٔی

ی سەەۆی ثەەۆ ضیبضەەەری جەِەەبي ئەەکەەٛرصەٚە ٘ەثەەٛٚ، ضەەۆز ٚ دەِەەبش ٚ ٚەال
عەثضٌٕٚبضەەەەەڕ ٔە صەغەەەەەبرصەٚە. ٌە راضەەەەەزی ثە ٘ەەەەەۆی رۆٌەەەەەی ضەەەەەەرەکی ٌە 

ضەەذ ثٙێٕەەێ. ەەرەەبیە صەیزەەٛأی صەضەەەالری زیەەبرر ثەصٛصئبِبصەکبریەکەەبٔی ئەٚ ک
کەەەێ ثیەەەری ئەٚەی  –اْ، ٔەەەٛری ضەەەەعیض رەِەەەٛز ضەەەەرۆک ٚەزیەەەر 12غەەەەٚی 

ـەرِبْ ثە ٌیەٛای  -صەکرصەٚە کە دۀض ضەعبرێکی ٌەضەر ئەٚ صٚٔیبیە ِبثێذ ؟
لبضەُ صەکەبد کە ثەیەەبٔی زٚٚ ٌەغەکرەکەی ثەرەٚ ضەەٕٛری ئەٛرصْ، ثە رێەەگەی 

ٌٛثٕەەبْ ٚ رۀەەبٔەد عێەەرالیع رۆ أە  ٚ ثەؼەەضا، ثشەەبرە رێ. ئەٚکەەبد ٌە ئەەٛرصْٚ
ەکگررٕیەبْ یصاٚای رٚسەبٔی دکِٛەرەکەبْ ٚ  ٚ سەٌک صەڕ ایە ضەرغەلبِەکبْ

ِیطر( صەکرد. ٔٛری ضەەعیض، ٌە  -ٌەگەي کۆِبری عەرەثی یەکگررٛٚ )ضٛریب 
سەیەەبٌی سەەۆی، صەیٛیطەەذ ٘ێەەس پیػەەبْ ثەەضاد، ضەەٛپب ثەەۆ پبراضەەزٕی پبغەەبیەری 

ْٚ رەٚأە ثکەەبد ٚ ٔە یبرەکەەبٔی دبٚررضەەب ثکەەبد ٚ یەکگررٕەەی ضەەٛریب ٚ صئەەٛر
ی ثەٚ ٘ەٌەیە لٛرثەەەەبٔی ثە سەەەەۆی ٚ ر ێّەەەەی ِیطەەەەر ٘ەٌٛەغەەەەێٕێزەٚە. کەدەەەە

ضا. ئەٚە صەرـەرێکەەەی زێڕیٕەەەی ثە کٛصەربدیەکبٔەەەضا رەەەبکٛ ئەٚ صەرـەرە یپبغەەەبیەر
ِبٔگ پێػزر ئەـطەەرە کٛصەربدیەکەبْ  1ثمۆزٔەٚە، ٌە ِبٔگی ِبیص، ٚارە رۀٙب 

کٛثەەەٛٔەٚەیەکی ٔٙێٕیەەەبْ ثەضەەەزبثٛٚ ٚ ثڕیەەەبرصرا ثەەەٛٚ ٘ەر کەضەەەێک ٌەٚأە، ثە 
ە ٔبٚ غبری ثەؼضا یبْ ٔسیەک ثێەزەٚە ئەٚە ثەێ ضەێ ز، ثنێسۆی ٚ ٌەغکرەکەی

ٚ ثە زٚٚرەریٓ  ِبری کۆغکی پبغبیەری ٚ دکەِٛەد ثەضادەالٚ صٚٚ پێٛیطزە پ
 صەربیەکی ضەرثبزی جێجەجێ ثکبد.ٛکبد ک

دبرۀٛش، ثۆ ئەٚ ئەرکە، لبضّی ٘ەٌجژارص، کەدی عەثضٚي ضەالَ، ثە سۆی ٚ 
بری ثەؼضا. لبضُ کەضێکی کەَ ٌەغکرەکەی، کەِێک پێع لبضُ گەیػزە ٔبٚ غ
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٘ەِٛٚ ئەٚ  ٚ٘ەرەپبش ٚ ثە ئب اٚە ثٛٚ. سێٛصٚٚ ٚ ِۀگۆ ثٛٚ کەدی عبرؾ ث
ٚایەەبْ صەکەەرص کە عەثەەضٚي ضەەەالَ سەەۆی ثکەەبرە سەەبٚۀی کٛصەرەەبکە، ٘ەر  ەغەەزبٔ

ۆدکەکبْ ٚ ثە ٚرەەەەبرە ررەِەەەەٛز صەدەەەەٛٚە غەەەەبر ٚ غەەەەب 13ەکطەەەەەر ٌە صٚای ی
ٚ صەرٚٔەەەەی جەِەەەەبٚەری صە٘ێٕەەەەب جەەەەۆظ ٚ صەیەەەەٛٚد رەەەەبکە  ڵئبگریٕەکەەەەبٔی ص

کیػەەذ ٚ رضەەەرکرصە ٚ رزگبرکەرِەەبْ جەِەەبي عەثەەضٚي ٔبضەەڕە. ثە ٚرەەبرە ئۀب
 13غێزبٔیەکبْ ثەٌێٕەی صەصا ٌە ٘ەِەٛٚ لەرزی ٘بٚالریەبْ سەۆظ ثێەذ کە پەێع 

غەەبٔیبْ. ئەٚ رەـزەەبرەظ گرـزەەی گەٚرەی ٌەەۆ لبضەەُ  ررەِەەٛز کەٚرجەەٛٚە ضەەە
، ٌە ٘ەِەٛٚ غەزێک جێگەری لبضەُ ثەٛٚ. ٌە ٘ەِەبْ صرٚضذ صەکرص، ئەٚ، عەبرؾ

کبد رۆ  صٚای رۆ  ٚێٕەی گەٚرەی ٔبضڕ ٚ ٘ۆربـبری پبْ عەرەثەی ٌە غەبرٚ 
غبرۆدکەکبْ رٚٚیبْ ٌە زیبصی صەکرص، ٌە الیەکی رریع ٚێٕەی سرۆغەۆڤ ٚ 

 راْ.ضێٕڕِبٚرطی رۆٔگ صەص
ص لبضُ زۆر جبر ٘ۆغضاری ثە عەثضٚي ضەەالِی ٘ەٌەغەەصا ٚ ـەرِەبٔی صەرکەر

 ،ٚ ثبٔەکەەەبٔی ثەؼەەەضا ثطەەەڕێٕەٚە ٘ەِەەەٛٚ ٔٛٚضەەەیٕەکبٔی ضەەەەر غەەەەلبَ ٚ رێگەەەب
ثەٚجۆرە ضەەرثبزەکبْ دەکەکبٔیەبْ صأەب ٚ ٘ەریەکە ثە ـٍەنەیەک صەضەزیبْ ثە 

ە رەق گەٛێی  . ثەالَ عەبرـی کەٌەکەرص رەغکرصٔەٚە ٚ پبکرصٔەٚەی غەەلبِەکبْ
ێگەەری ُ ٔبدەەبر ثەەٛٚ ٌە جضەەجەەۆرە لبٌِە ٘ۆغەەضاریەکبٔی لبضەەُ رأەصەگەەرد، ثە

ضەەەەەرۆک ٚەزیرأەەەەی صٚرسطەەەەزەٚە، کەەەەرصی ثە ٚەزیەەەەری ٔەەەەبٚسۆ ٚ جێگەەەەری 
ٚالد. عەثضٚي ضەەالَ، ٚەکەٛ ٚەزیەری ٔەبٚسۆ،  یضەرۆکی ـەرِبٔضەی ٘ێسەکبٔ

ِجٛٚ ٌەضەر ثیەرۆکەی پەبْ صەٚاصەضزی ثە زۆر پیخٔکرص، ٌە ٘ەِبْ کبریع ثەر
عەرەثیسِەەەی سەەەۆی، ٌەثەرە ئەٚە صاٚایەەەضەکرص جەِەەەبي عەثەەەضٚي ٔبضەەەڕ "رەەەبکە 

 بری عێرالیع.ِکۆ ەرکرصەٚ رێجەری گەالٔی عەرەة" ثجێزە ضەرۆکض
الیەکەەی رەەریع  ٌە ٚ کرەِەەٛز ٌە الیە 13صەرەەبی ٛعەثەەضٚي ضەەەالَ ثە ٘ەەۆی ک

 یپرۆپبگۀضەی راصیۆی لب٘یرە غٛ٘رەرێکی زۆری جەِبٚەر ٚ غەەلبِی عێرالە
ثەرصەٚاَ ثەٛٚ،  یثەصەضذ ٘یٕبثٛٚ، ٌەثەر ئەٚە ٌەضەر رەـزەبر ٚ ٘ەٌٛێطەزەکبٔ
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ٌە  یریع ضەەرضر صەثەضذ کە ٌە راضزی ٔبضی پػزی ثە کۆِەکی ٔبیثە صڵٕیب
ر ضرەِٛز ٔب 11رٚصاٚەکبٔی عێراق صەرٔەصەدٛٚ. ئەٚەرە صٚای یەک ٘ەـزە، ٌە 

ۀەجەی پر ضەکەبٔی رٛغەی غەۆککرص. ٌەٚ ٚرەبرە ٔبەک عبرؾ ٚ الیۀگرێٌە ٚربر
ب ٘ەٌەەِٛەرجی یەکگررٕەەی سطەەزە ضەەەر ئەٚ ٘ۆیەەبٔە کە ثە ثۆدەەٛٚٔی ئەٚ ٘ێػەەز

الیەکیزەریع، ٌە عێراق ٚ کۆِبری عەرەثی یەکگررٛٚ ٔەرەسطبٚە ٚ ٌەثبر ٔەیە. 
ثە ٔٙێٕی، ٌەگەي لبضُ رێکەٚرجٛٚ ثەۆ ئەٚەی دەبٚەڕٚأی کەبرێکی گٛٔجەبٚ، ثەۆ 
ئەٚ یەکگەەەررٕە، ثەەەکەْ. ٘ەٌەەەِٛەرجی ٔێەەەٛصەٌٚەری ٌەثەەەبر ٔەثەەەٛٚ، زۆر کێػەەەەی 

ضەۀگی "گەالٔەی عەرەة" پێٛیطەزیبْ پەیٛەضذ ثە زي ٘ێسکبْ ٚ ثبرٚ صۆسی ال
ثە صەضەەذ ٌێەەضاْ ٚ دبرەضەەەرکرصْ ٘ەثەەٛٚ. ٌەَ ثەەبرٚصۆسە لبضەەّی ضەەەرۆک 

، صڵٕیب ٌە پػزگیری ٔبضەڕ، ثەٌێٕیەضا کەی ٘ەٌەِٛەرج گٛٔجەب ئەٚە گەٌەی ٚەزیراْ
 فڕۆٔضۆَ، ثڕیبری دبرۀٛش ضبز صەصا.یعێراق، ٌە رێی ر

عەثەضٚي ضەەالَ کە صاٚای ر ٚ لبضُ ثٛٚە ثێ ٘یەٛاکرصٔی ضئەٚ ٘ەٌٛێطزەی ٔب
یەکگررٕی صەِٛصەضذ ٚ ثێ غەرد ٚ غەڕٚری صەکەرص، رۆ  صٚای رۆ  عەبرؾ 

صەثٛٚ. ئەٚە ثٛٚ گر یەکبٔی ٔەجەؾ رەلیٕەٚە، عەثەضٚي ضەەالَ ثەۆ  زیبرر رٛڕە
ٛٚثەەەٛٚە ئەٚ غەەەبرە کەدەەەی کۆِٛٔیطەەەزەکبْ دٚرەەەبر ٚ جۆغەەەضأی جەِەەەبٚەر 

ٚ زیەبص  اکەٛ ر 11ْ ثە عبرـەضا، بریبٔضا، ٚێٕەکبٔی ٔبضڕیبْ ٌێضڕأض، جٛێٕیبِپەال
 ثیٕضارثْٛٚ. کەش 211ٌە 

ە ٔبضەەەکە لبضەەەُ ٔبدەەەبرکرا ٌە ٔێەەەٛاْ عەەەبرؾ ٚ کۆِٛٔیطەەەذ ٚ سٌەَ ثەەەبرٚصۆ
کٛرصەکەەەەبْ یەکێکیەەەەبْ ٘ەٌجژێەەەەرێ، ثە زیرەکەەەەبٔە کۆِٛٔیطەەەەذ ٚ کٛرصەکەەەەبٔی 

 جبریع صەضذ ٌەٚأیع صەٚەغێٕێ. ا٘ەٌجژارص ٚ ٌە صٚ
 

  



 خۆشناو د. جاسم: و - دەزارۆ فڕانز مەرییا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

113 

 
 کٛرصەکبْ ٌە ئبٚارەیی صەگەڕێٕەٚە

 
ـب ثەبرزأی ەجبرێکیزر ِەضەٌەی کٛرص ٚ "غێشی ضۆر" ٘برەٚە ٔبٚ ٔبٚاْ، ِطەز

کە ٌە یەکێزەەەەی ضەەەەۆتیەد گەڕاٚە صاٚای ٌە لبضەەەەّکرص ٌێجەەەەٛرصٔی گػەەەەزی ٌەەەەۆ 
 .الیۀگرەکەەەبٔی صەرثکەەەبد، ثەٌێٕیػەەەی پێەەەضا پػەەەزگیری ٌە دکەەەِٛەرەکەی ثکەەەبد

٘ەٚاٌی ٘برٕەٚەی ثەبرزأی جەۆظ ٚ سرۆغەی سطەزە صڵەی ٘ەِەٛٚ کٛرصەکەبْ. 
٘ەِەی رثە رایگەیبٔەض کە ئەٚ کۆِەبرە ٔەٛێیە ،ثە زیرەکبٔە ،بضّیع صەِٛصەضذل

صٚٚ رەەەٛسّە  ٚغۆڕغەەەی رەِەەەٛزە، ضەەەەرکەٚرٕی کەەەٛرصٚ عەرەثە، ٌە ٔێەەەٛاْ ئە
٘ەیە. ٌە راضەزی یەکطەەر صٚای  صرێەژ ٚ رٚصٚ ی ٚ ثرایەرەییەپەیٛۀضی ِێژٚٚ

 2ۀجەەەِٛۀی ضەەەەرٚەری" صرٚضەەەزکرص کە ٌە ئضەەەەرکەٚرٕی کٛصەرەەەبکە لبضەەەُ "
کەضەەبیەری کەەٛرص، ضەەٛٔە ٚ غەەیعە، پێەەک ٘ەەبرجٛٚ، ٌە ثەغەەی کەەٛرص غەەێز سبٌیەەض 
ٔەلػەەەثۀضی صەضزٕیػەەبٔکرص. ٔەلػەەەثۀضیەکبْ رەریمەرێکەەی ئەەبیٕی ثە٘ێەەس ٚ ثە 
صەضەالرٓ. ٘ەرٚە٘ب ٌێجٛرصٔی ثۆ غێز ئەدّەصی ثبرزاْ، ثرای ِەال ِطەزەـب ٚ 

ْٚ. غەبعیری الیۀگرەکبٔی صەرکرص کە ئەٚکبد ٌە سٛارٚی عێراق ٔەـەی کراثەٛ
ٔەضەەەراٚی کەەەٛرص، گەەەۆراْ، ئەٚیەەەع ٌە زیٕەەەضاْ ئەەەبزاصکرا. زۆر ٌە راٚێژکەەەبرە 

زۆر ٌە راٚێژکبرەکەەەبٔی ٚەزیەەەری  ذٔسیکەکەەەبٔی لبضەەەُ کەەەٛرص ثەەەْٛٚ، ٘ەِبٔػەەە
 1818کە ٌە ضەەبٌی  -کەەٛڕی غەەیز ِەدّەەٛص ثەرزٔجەەیع  ،ٚەی عێەەرالیعەصەر

بثە ثە ٔەەبٚی ضەەەیض ثەە -سەەۆی ثە ِەٌیکەەی کٛرصضەەزبْ راگەیبٔەەضثٛٚ کٛرصثەەْٛٚ
عەٌەەەی کەەەرایە ٚەزیەەەری راگەیبٔەەەضْ ٚ گٛاضەەەزٕەٚە. غەەەێز ِەدّەەەٛص ثەرزٔجەەەی، 

دٛکّی کٛرصەکبٔی ضٍێّبٔی ٚ کەرکٛک ٚ  ۆجۀگبٚەری ئەـطبٔەیی، ثە صێفبکز
ٌە الیەْ ئیٕگٍیس صەضزگیر صەکرێذ ٚ صەثەرێزە  1821٘ەٌٚێری صەکرص، ٌە ضبٌی 

 ثەؼضاٚ ٌە  ێر دبٚەصێریەکی رٛٔض صەِێٕێزەٚە.
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لبضەەُ ٘ەٌٚیەەضەصا زۆررەەر پبٌپػەەزی کٛرصەکەەبْ ثەصەضەەذ ثێٕەەێ،  ٌەَ ثەەبرصۆسە
ئەەٛرصٚٔی  –٘بغەەّی عێەەراق  زۆرجەەبر ثە ئۀمەضەەذ ثبضەەی ئەەبالی ـیضراضەەیۆٔی

صەکرص کە صٚٚ ئەضزێرەی ریبثٛٚ کەدی ئبالی عێرالەی ٔەٛێ ٔیػەبٔەی ثرایەرەی 
کٛرص ٚ عەرەثە، صٚٚ ٔەرەٚە ٚ یەک ٔیػزّبْ. ئبالی ٔٛێ صٚٚ ضٛٔجٍی ریبثٛٚ، 

 ٚەک ٘ێّبی عەرەة.  ّػێرر، ٘ێّبی کٛرصاْ ٚ، غسۀجە
ٔیبزپەەبکی لبضەەُ ثەراِەەجەر ثە کەەٛرصاْ، ثە ثبغەەی ٚ رەەۆکّەیی، رێنەەکەی سەەۆی 

ی ثەەبرزأی ٚ ٘بٚەٌەکەەبٔی لبضەەُ ەگررجەەٛٚ. ضەەەثبرەد ثە ِۆٌەرپێەەضأی گەڕأەٚ
 صٚٚـبلی پەیڕەٚ صەکرص ثەالَ ٔەیضەرٛأی زۆر صرێەژە ثەٚ یضیبضەد ٚ ربکزیک

صاْ ثە گەڕأەٚەی ثبرزأیەکەەبْ ِبٔەەبی ٚاثەەٛٚ کەەٛرصە ەرێەەگۀ ضیبضەەەرە ثەەضاد.
ٔەٚریەبْ ٌەثەر سۆیەبْ ٔبٚدەکەبٔی  ٌە غەڕکەرەکبْ ٌە سەۆی ثکەبرە صٚ ِەٓ کە

ٔبضەک ٚ ٘ێػەزب سەۆ ٔەگررەٛٚی  صەضذ ثٛٚ، ئەٚەظ ِبٔبی ٚاثٛٚ ثەبرٚصۆسی
ڕی زیەەەەبرر ثشەەەەبرە ِەررضەەەەیەٚە ٚ رٚٚثەرٚٚی راپەڕیٕەەەەی ێر ێّەەەەی غۆڕغەەەەگ
ٚرەکەەبْ ٌە ٔەەبٚدە کٛرصٔػەەیٕەکبٔی ەثیەەرە ٔ 2ٌەضەەەر  1کە  کٛرصەکەەبْ ثجێەەزەٚە

کەرکەەەٛک ٚ ِٛضەەەً ثەەەْٛٚ. رێەەەگەصاْ ثە گەڕأەٚەی ثەەەبرزأی ِبٔەەەبی ٚاثەەەٛٚ 
صەرگەەەبی عێەەەراق ٌەضەەەەر ِبڕغەەەبٌی ضەەەۆتیەری زۆرزاْ ثکەەەبرەٚە کە ٌە الیەْ 
ِۆضەەەکۆ ثە ٔیەەەبز ٚ پخٔەەەی ئەٚاْ رەٚأە صەکەەەرایەٚە، ئەٚەظ صەثەەەٛٚە ٘ەەەۆی 

ٚ الیۀگرەکەەەبٔی. ٌە صٚاجەەەبر لبضەەەُ، ٌە  عەەەبرؾ الَرەەەٛڕەکرصٔی عەثەەەضٚي ضەەەە
، ثڕیبریضا سۆی ٌە ٔبضڕیەکبْ ٔەجبد ثەضاد ٚ 1847ضێپزێّجەر ٚ ئۆکۆرۆثەری 

غێشی کٛرصأضا، ئەٚەظ  عبرؾ پػزگٛێ ثشبد رەزاِۀضی ٌەضەر گەڕأەٚەی
ٔەک ٌەثەر ئەٚەی ثیکەەبرە ٘بٚپەیّەەەبٔی سەەەۆی ثەٌکەەٛ ٌەٚ ثەەەبٚەڕصاثٛٚ ثبغەەەزرە 

ثێەەذ ثبغەەزرە. لبضەەّی ی سەەۆی ٚ ٌە عێەەراق ٌە  ێەەر کەەۆٔزڕۆٌرێەەگەی پێجەەضرێذ 
زۆرزاْ پەەەەەەەێع ئەٚەی، ثە ـەرِەەەەەەەەی، رەزاِۀەەەەەەەضی گەڕأەٚە ثەەەەەەەەضاد صاٚای 
گەرۀزیکرص، ثە ئبغکرا، صڵطۆزی ٚ پبٌپػەزی سۆیەبْ ثەۆ دکەِٛەد صەرثەڕْ ٚ، 
ِبڕغەبٌی ضەەۆتیەد، ثەغەەێٛەیەکی الضەزیکی، ئەٚ گەرۀزەەیەی ثە لبضەەّضا، ٌەثەر 
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رەەەەبکٛ ٌە الیەک لبضەەەەُ ثزەەەەٛأێ  ِبٔەەەەگ صٚاکەٚد 1برزأی ئەٚە گەڕأەٚەی ثەەەە
رەضەەەفیەی ٔبضەەەڕیەکبْ ثکەەەبد ٚ ٌە الیەکیزەەەریع جەەەۆظ ٚ سرۆغەەەی کەەەٛرص ٚ 

 کۆِٛٔیطزەکبْ صاثّرکێزەٚە.
ثەٚ ضیبضەرە صٚٚ ـبلیە لبضُ رٛأی سۆی ٌە عبرؾ رزگەبر ثکەبد. ٌە ضەەرەرب 

سطەزە  ێەر ێکی ضئبٌٛگۆڕی ثە ئەـطەرە ثبالکبٔی الیۀگەری عەبرؾ کەرص ٚ ٘ۀە
دەەەبٚصێری، ٌە ٘ەِەەەبْ کەەەبد پەیٛۀەەەضی ٌەگەي لەەەب٘یرە ثبغەەەزرکرص. ٌە کۆرەەەبیی 
ضێپزەِجەر لبضُ ٘ێسی ٌە ص ی عەثضٚي ضەالَ ثەکبر ٘ێٕب، ٌە ٚەزیری ٔەبٚسۆ 
صٚری سطەەەزەٚە، جەەەەبثر عەەەەِٛەری ٚەزیەەەری پەرٚەرصە ٚ ـەەەەٛاص ئەي ریکەەەەبثی 

اصگبیی کەراٚ ٚەزیری پخٔضأبٔیػی الثرص. جبثر عِٛەر ٌە ِەدکەِەی غەعت ص
ربٚأی ئەٚەی سرایە پبي گٛایە ٔیبزی ئەٚەثٛٚە ضیطزەِی پەرٚەرصەی ِیطەر 

ضەزەظ ضەەصاْ ِبِۆضەزبی ِیطەری ٘ێٕەبثٛٚە ەٌە عێراق ثطەپێٕی، ثەۆ ئەٚ ِەث
ٚالد. ٘ەردەەەی ئەي ریکەەەبثی ثەەەٛٚ ئەٚیەەەع ثەٚە گٛٔب٘جەەەبر کراثەەەٛٚ کە ٔیەەەبزی 

 ئەٚەی زۆر گۀەپ ٚ ٌەثەر ٘ەثٛٚە. یجێجەجێکرصٔی پخْ ٚ پڕۆ ەکبٔی لب٘یرە
ثەێ ی صەٌٚەر ٚزەٚ رٛأب ثٛٚ لبضُ ٌە غٛێٕی سۆی الیجرصٚ کرصیە ٚەزیری ثە

ٚەزارەد. کەدەەی جەەبثر عەەِٛەر پەەبظ صاصگەەبیی ثە زیٕەەضاْ ضەەسا صرا. پێٛیطەەزە 
ئبِەەەب ە ثەٚە ثکەیەەەٓ کە ئەٚ گۆڕأکەەەبری ٚ صٚرسطەەەزٕەٚأە ثەثەەەێ ئبگەەەبصاری 

ثە ثڕیەبری لبضەُ ٚ رەزاِۀەضی ئۀجِٛۀی ٚەزیەراْ ئۀجبِەضراْ ثەالَ رۀٙەب 
کەش پەەێ ٘ەەبرجٛٚ. صەگێەەڕٔەٚە گەەٛایە ٘ەرصٚٚ  2ئۀجەەِٛۀی ضەەەرٚەری کە ٌە 

٘ەٚاٌەکەیەەەبْ پێگەیػەەەذ ٌە  یٚەزیەەەر، جەەەبثر عەەەِٛەر ٚ ئەي ریکەەەبثی ئەٚکەەەبرە
ٌێکراثەەٛٚ. ٌە ٘ەِەەبْ کەەبد، ثەثەەێ ئبگەەبصاری ثەەبٌٛێسی  بْزەەر پێػەەٛازییٚەزارەرێک
برؾ، ثەۆ پۆضەزی ثەبٌٛێسی عێەراق ٌە ثەۆْ رۆ ئبٚا، عەثضٚي ضەالَ ع ئەٌّبٔیبی

صەضزٕیػەەبٔکراثٛٚ. ئەٚەظ ضەەەرپێنیە ٌە صاة ٚ ٔەریەەزە صیپٍۆِبضەەیەکبْ. ٘ەر 
ٌێجٛرصٔیەبْ  یعزّەبص، صاٚائیٌەثەر ئەٚە ثٛٚ، ٌە کەبری پێػکەغەکرصٔی ٚەرەلەی 

 ٌە ئەٌّبٔیب کرص. 
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 ثەصیبرکەٚرٕەٚەی رەغیض عبٌی گەیخٔی
 

ٚار رەەەەٛأی ٘ەراٚ ٘ۆریەەەەبی کٛرصەکەەەەبْ لبضەەەەُ ٌە ثەەەەبرٚصۆسێکی یەکجەەەەبر ص 
صاثّەەەرکێٕزەٚەٚ رەەەب راصەیەک ِەەەً ثەەەۆ صاسٛازیەکبٔیەەەبْ ثەەەضاد، رۆ  ثە رۆ یەەەع 

ظ ٔیػەەبٔەی ٚەصۀگەەۆی راپەڕیەەٓ ٚ یەەبسی ثەەْٛٚ ٌە ثەؼەەضا ثخٚصەثەەٛٚٔەٚە، ئە
ثخٚثەەٛٚٔەٚەی ٔەەبڕەزایی گػەەزی ثەەٛٚ. ٌەَ ٘ەٌەەِٛەرجە ٔبسۆغەەە رەغەەیض عەەبٌی 

یەکیع ٌە ِیطەەەڕ الی ەئەٌّبٔیەەەب الی ٘یەەەزٍەر ٚ ِەەەبٚخٔەەەی، کە ِەەەبٚەیەک ٌە یگە
جەِەەبي عەثضٌٕٚبضەەڕ ِیەەٛاْ ثەەٛٚ، گەڕایەٚە عێەەراق. عەثەەضٚي کەریەەُ رکەەبی ٌە 
گەیخٔی کرص صەضذ ٌە ضیبضەد ٔەصا، ٌە ِبٌی سۆی ثە ئبراِی صأیػەێذ ٚ، ٌە 
٘ەِەەەبْ کەەەبد ئبِەەەب ەی ثەٚەکەەەرص کە ضەەەەصیك غۀػەەەەٌی ضەەەەرۆکی دیسثەەەی 

، کرصثەەٛٚ، 1831پػەەزیٛأی ٌە کٛصەرەەبکەی گەیخٔەەی، ئیطەەزمخي، کە کەەبری سەەۆی 
 صەکبرە ٚەزیری رۆغٕجیری ٚ راگەیبٔضْ.

ظ زیەەبرر لبضەەُ، ٌەگەي ٘ەەبرٕەٚەی پیەەبٚە پیەەرە غۆڕغەەگێڕەکەی الیۀگەەری ەٌەٚ
ثڕیەبری ٌێجەٛرصٔی "ثەۆ ٘ەِەٛٚ  1847ئەیٍەٌٛی  6ئەٌّبٔیبی ٔەبزی، ثە زأەبیی ٌە 

کرصٔی ٚالد ٚ ثەصەضەذ ٘ێٕەبٔی ئەٚکەضبٔەی کە ثە ٘ۆی ٘ەٌٚضأیبْ ثەۆ ئەبزاص
 زیٕەضأیکراثْٛٚ" 1847رەِەٛزی  13 ٛرەبک 1828ٍەٌٛی یریفۆرِی پێٛیطذ ٌە ئە

 ٌە ،یکەش، زۆرثەیەەەبْ ثە٘ەەەۆی رٚصاٚەکەی گەیخٔەەە 511صەرکەەەرص. ٌە ئۀجەەەبَ 
 بزاصکراْ.ئ ،، صەضزگیرکراث1831ْٚٛ

ر ٌەضەە 47رەغیض عبٌی گٛێی ثە ئبِۆ گبریەکەبٔی لبضەُ ٔەصا، ٌە صیطەەِجەری 
ضەەەکبالی کۆِٛٔیطەەەزەکبْ، ثە رەەەبٚأی ٘ەٌٚەەەضاْ ثەەەۆ کٛصەرەەەبیەکی ـبغیطەەەزبٔە، 
صەضەەەزگیرکرا. گەەەٛایە کٛصەربدیەکەەەبْ ثڕیبریبٔەەەضاثٛٚ ٚەک ضەەەەرۆکی ئبیٕەەەضەی 
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، ثە ٔٙێٕەەی صاصگەەبیکرا ثەالَ ٌە 1848بٔیٛەری جەەعێەەراق صەضزٕیػەەبٔی ثەەکەْ. ٌە 
عەبٌی ٚ  یەکەی ثۀەبٚی ِەٛٔسیرائبغەکراثٛٚ کە ثە سەۆی ٚ ثراز 1848رەِٛزی 

کەەبٔی، ثە ضەەێضارە ضەەساصراْ. ثەالَ پەەبظ ِەەبٚەیەکی زۆر ە ِەەبرەیەک ٌە الیۀگر
صٚٚ ٘ەٚاٌەەی زەٚی ٘ە ێەەٓ ثخٚثەەٛٚەٚە گەەٛایە کٛصەرەەب ـبغیطەەزیەکە ٌە الیەْ 
عەثەەضٚي ضەەەالَ عەەبرؾ ئبِبصەکەەبری ثەەۆ کراثەەٛٚ، ئەٚیزەەریع "ضەەسای ِەرگەەی 

 ی لب٘یرە کراثٛٚ. ، دٛٔکە ٌە راضزی رەٚأەەگەیخٔی" رۀٙب پڕۆپبگۀضە ثٛٚ
 1847رەِەەەەٛزی  13پێٛیطەەەەزە ئبِەەەەب ە ثەٚە ثکەیەەەەٓ کە ٌەکەەەەبری کٛصەرەەەەبکەی  

ٔٛێیەکبْ، ثە رٛٔضڕەٚ ِۆصێڕارەکەبْ ٌەضەەر ئەٚە ٘بٚ٘ەٌٛێطەذ  –غۆڕغگێڕە 
ثْٛٚ کە پێٛیطزە غبالٚێکی پبکرصٔەٚەی ٚٚالد، ٌە صارٚصەضزەی ئیّپریبٌیسَ، 

ضەذ، ٔەلەِٚەبثٛٚ، ارۆ ٘ەالرەی ٔبٚەڕ، ٌە ررٚصاٚی ئەٚ٘ب، پێػەز .صەضزپێجکرێذ
صەرکەەرص، ثە  ،ثە ٔەەبٚی "ص ی پەەیخْ ٚ ـەضەەبصی" یبْ،ثەەۆ ئەَ ِەثەضەەزە یبضەەبیەک

 ٌە پێی ئەٚ یبضبیە ٘ەِٛٚ کبرثەصەضزەکبٔی دکِٛەرەکبٔی پبغبیەری پێػەٛ، کە
ئۀەضاَ پەرٌەِبٔزەبرأی  4 / 3ٚ صاصگەبیی ثکەرێٓ. کەرێٓ   یبٔضاِبثْٛٚ، صەضزگیر

ی ثەەبال،  ِەەبرەیەکی زۆر ئەـطەەەری پەەٍە ٔبٚۀەەضیەکبْ، صەیەەبْ  ۀەڕاٌەە 5پێػەەٛ، 
پەۆٌیص ٚ  یکبرثەصەضزی ثەبالی ٘ێسەکەبٔ 11ثەڕێٛەثەری گػزی ٚەزارەرەکبْ، 

رۆ ٔبِۀٛضەی  4ضەەری رۆ ٔەبِە، ٚضەرٔٛ 2ٛەثەری راصیەۆ، ێثەڕ 4ئبضبیع، 
ی رئب أطەەەەکبٔی ثیەەەبٔی،  ِەەەبرەیکی یەکجەەەبر زۆری کبرثەصەضەەەذ ٚ ـەرِەەەبٔجە

 اْ.ثنٛٚک، گیر
ئەٚ یبضەەەەەبیەظ ٌە صٚای ئەٚ ٌێجەەەەەٛرصٔە ٘ەەەەەبد کە زۆرێەەەەەک پێیەەەەەبْ ٚاثەەەەەەٛٚ 
ٌێجەەٛرصٔەکەی لبضەەُ ثە پەٌە پەي ثەەٛٚەٚ صیراضەەە ٔەکەەراٚە، ئەٚەرە ثە٘ەەۆی ئەٚ 

ک ٚەزیەەری ضەەەرصەِی پبغەەبیەری، پەەبدەدی کە ەٌێجەەٛرصٔە دۀەەضە٘ب کەش، ٚ
کەەبری سەەۆی ثە "رەـزەەبری ص  ثە گەي" گٛٔب٘جەەبر کراثەەٛٚ، یەەبْ جەەبثر عەەِٛەر، 

ٕەەضأیکرا، رٛأیەەبْ ثێەەٕەٚە گۆڕەپەەبٔی ییەک پەەێع ئێطەەزب صٚرسەەرایەٚەٚ زەِەەبٚ
  .ضیبضەد
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 ضئیزیذەەبص ئەي غەەەعت، ٌە ص ی ٌێجەەٛرصٔەکە، زۆر رٛٚٔەە یٚربرەکەەبٔی رۆ ٔەەبِە
ثەەْٛٚ "ئەەبزاصکرصٔی ئەٚ کەضەەبٔە ٘ەڕەغەەە ٚ ِەررضەەی، ثۆضەەەر کۆِەەبر، زیەەبص 

ٔبکەبد". ئەٚکەبد  صەکەْ. ئەٚ ٌێجٛرصٔە سسِەری دەیٓ ٚ رٛێژەکەبٔی گەٌەکەِەبْ
ثەِػێٛەیە رەسٕە  صەصاثەسۆیبْ  یبْکۆِٛٔیطزەکبْ ئەٚۀضە ثە٘ێس ثْٛٚ رێگە

ٌە ٌێجٛرصٔەکە ثگەرْ ثەالَ لەد ٔەبٚی لبضەّیبْ ٔەصە٘ێٕەب، ٘ەِەٛٚ ٘ەٌٚیەبْ ثەۆ 
رصٔە ٘ەِٛار ثکۀەٚە. یبریەکی صٚٚ ـەبلی ٌە ٔێەٛاْ لبضەُ ٚ ٛئەٚە ثٛٚ ئەٚ ٌێج

ئەەەەەبراصاثٛٚ. کۆِٛٔیطەەەەەزەکبْ، ثە ئبغەەەەەکرا، رەسٕەیەەەەەبْ ٌە  ەکۆِٛٔیطەەەەەزەکبْ ٌ
ی بٚثبضەەەیبْ ٔەصەکەەەرص، لبضەەەّیع ٔەەە ەغەسطەەەی لبضەەەُ ٔەصەگەەەرد ٚ ثە سەەەراپ

 یەکەەەەبْ"،د"کۆِٛٔیطەەەەزەکبْ"ی ٔەصە٘ێٕەەەەب ثەٌکەەەەٛ ـێٍجەەەەبزأە ئبِەەەەب ەی ثە "ـەٚزا
"ِٛسەریجیٓ"، "صٚ ِٕبٔی گەي"، "صٚ ِٕەبٔی یەکێزەی عەرەة"، "رەبلّێکی رەبیجەد"، 

ثەٛٚٔەٚەیە رەبزە  صەکەرص. ئەٚ رٚٚثەڕٚٚ رە ٚ رێکشەراٚ" ٚ .. ٘زەض"٘ۀضێ زِٚە
 صە٘ێٕب.ری صەرضە
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 ی صەگەڕێزەٚەیثە ضەرکەٚرٛٚ ثبرزأی ِبڕغبي 
 

لبضەەُ پەەێع ئەٚەی رێەەگە ثە گەڕأەٚەی ِەال ِطەەزەـبی ثەەبرزاْ ثەەضاد صەثەەٛایە 
ِەررضی عبرؾ ثەالٚە ثٕەێ، ثەۆ ئەٚ ِەثەضەزە کەضەبیەریەکی کەۆٔی ضیبضەەری 

دەەەبصردی، کبِیەەەً ثکەەەبد، ئەٚ کەضەەەەظ  ەعێرالەەەی راضەەەپبرص ضەەەەرصأی لەەەب٘یر
ضەرۆکی پێػٛی دیسثی ٚەرۀی ثٛٚ، ثە ـەرِی ثۀبٚی زیەبرەد ٚ رٛریطەزی 

راٚێژکەبرە  ٚ ثٛٚ ثەالَ ٌە راضزی ثۆ ئەٚە ثٛٚ کە ثبرٚصۆسی عێراق ثۆ ٔبضەڕ
برە ٔسیکەکەەبٔی ثەەبش ثکەەب، ثە رەەبیجەد صٚرسطەەزٕەٚە ٚ ثەالٔەەبٔی عەەبرؾ کەەبر ٔبکەە

ضەر پەیٛۀضیەکبٔی ٌەگەي ِیطڕ. ٘ۀگبٚەکبٔی دکِٛەری ثەؼەضا ثەۆ پبراضەزٕی 
کٛرصەکەەەەەەبْ، ثە پبٌپػەەەەەەزی  صەضەەەەەەزکەٚرەکبٔی کۆِەەەەەەبرە، ثەەەەەەۆ ئەٚەی دیزەەەەەەر

ێٓ ٚ ٔەثٕە ٘ەڕەغە. جەِبي عەثضٚي ٔبضڕ، ثە پێی ئەٚ جکۆِٛٔیطزەکبْ، ٔەڕۀ
ٌە ثەؼەەەضا ٘ەٚاالٔەی، ٌە رێەەەی صیجۆِبرکەەەبرأی ـیضراضەەەیۆٔی عەرەة کە ٘ێػەەەزب 

ِەەبثْٛٚ، ثەصەضەەزُ گەیػەەزْٛٚ ٌەَ ثەەبرٚصۆسە پەەڕ ئەەب اٚەی عێەەراق رۆ  صٚای 
 ٚر صەکەٚێزەٚە.ٚرۆ  ٌە ثیرۆکەی یەکگررٕەٚەی ٌەگەي عێراق ص
رازی ٔەثەٛٚ ثکەرێزە ضەەـیری  ،عبرؾ ٌە ثەؼضا ٌە  ێەر ئیمەبِەی ئیججەبری ثەٛٚ

رص ثەەەۆ صاٚایکەەە زۆر عێەەەراق ٌە ئەٌّبٔیەەەبی رۆ ئەەەبٚا، صٚای ٘ەەەێٓ ٚ ِٕٙێٕەیەکەەەی
 ثنێەذ ثەۆ ، یەبْررۆ یز 4 بلب٘یرەی رەٚاْ ثکەْ. ثەالَ صٚا ٘ۆغضاری پێضرا، ر

یەەبْ گیەەراْ ٚ صاصگەەبیکرصْ ثەٚەی ـەرِەەبٔی ضەەەرٚی سەەۆی  ، ٌە ئەٌّبٔیەەب،ثەەۆْ
ئۆکزەەەۆثەر لبضەەەُ پێػەەەٛازی ٌە ضەەەەـیری لەەەب٘یرە  11جێجەجەەەێ ٔەکەەەرصٚٚە. ٌە 

صەکبد، رٚ ی صٚایی عبرؾ رەزاِۀضی پیػبٔضا ثۆ ئەٌّبٔیب ثڕٚاد. ثەِػێٛەیە 
"کەیطەەەی عەەەبرؾ" ثە ئبغەەەزیبٔە، ٌە ٔێەەەٛاْ لبضەەەُ ٚ ٔبضەەەڕ، دبرەضەەەەرکرا ثەالَ 
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ثکرێەەذ، ئەٚیەەع ٌە سەِەەی ئەٚەصا ثەەٛٚ کە  یب ە ثە رۆٌەەی دەەبصردپێٛیطەەزە ئبِەە
. ٚەثەغەەێک ٌە دیەەسثەکەی رۆ  ثەرۆ  زیەەبرر ٌە کۆِۆٔیطەەزەکبْ ٔسیەەک صەثەەٛٚە

 عبرؾ ٘ەٚاٌەکە ثخٚکرایەٚە.ی ٌە رۆیػزٕ ضەعبد 13ثە٘ەر دبي پبظ 
پەەبظ رەٚاٚثەەٛٚٔی کەیطەەی عەەبرؾ، ثەالَ صەثیٕەەیٓ دبرەضەەەرێکی کەەبریە، لبضەەُ 

لۀەەەبعەرە کە ثەەەبرٚصۆسەکە گٛٔجەەەبٚە رەەەبکٛ "غەەەێشی ضەەەۆر"  ٘ەەەبرە ضەەەەر ئەٚ
ثگەڕێەەەزەٚە. صأٛضەەەزبٔەکبْ زۆر ثە ٔٙێٕەەەی صەدەەەٛٚٔە پێػەەەەٚە، ٌەگەي ئەٚەظ 
ٌێەەەرەٚ ٌەٚێ ِمەەەۆ ِمەەەۆ ٚ سەثەرەکەەەبْ ثەەەخٚ صەثەەەٛٚٔەٚە. رۆ ی گەڕأەٚەی 

ئۆکزەۆثەر ثەٛٚ،  ِەبرەیەکی کەَ ٌە الیۀگەرە  ثبرزأی، رۆ ێکی یەکجبر گەرِی
رزأی ٘برجٛٚٔە ـرۆکەسبٔە ثۆ پێػٛازیکرصْ، ثێجگە ٌە کٛرصەکبْ ٔسیکەکبٔی ثب

 ص یغۀػەەەەەٌی ٚەزیەەەەریع ئبِەەەەبصەثٛٚ، ئەٚ ٌە ٘ەِەەەەٛٚ ٚەزیرەکەەەەبْ زیەەەەبرر 
. ئەٚ ، ثکەەبدٌە پۆضەەزەکەی، کۆِۆٔیطەەزەکبْ ثەەٛٚ، پبغەەبْ ٔبدەەبر کەەرا ئیطەەزیمبٌە

رۆ ە ـرۆکەسەەبٔە جەەّەی صە٘ەەبد، ضەەەـیری رەەٛٔص ٚ ِەؼریەەت ئبِەەبصەثْٛٚ ٚ 
پێػەەەەەەٛازی ٌە غەەەەەەبٔضێکی جەزائیەەەەەەری، کە ثە ٘ەِەەەەەەبْ ـەەەەەەرۆکە ٘ەەەەەەبرجْٛٚ 

لبضەەەُ دۀەەەض رۆ ێەەەک پێػەەەزر ئیعزراـەەەی ثە دکەەەِٛەری  .ثەرێکەٚرجەەەْٛٚ، ثەەەکەْ
کرصثٛٚ ٚ ئەٚ غبٔضەظ ٘برجْٛٚ ضٛپبضی دکِٛەری ٔٛێی  ،ٌە ِۀفب ،جەزائیر

عێەەراق ثەەکەْ. ٔەەبزأرێ ٌەثەردەەی ـەەڕۆکەکە رەەبسیر ثەەٛٚ، ئەٚەظ ثەەٛٚە ٘ەەۆی 
ٛرصەکەەەبْ ٚ ٚٚریەەبْ ئەٚە پەەەیخٔە ٌە ثەەەبرزأی کەەەراٚە، گِٛەەبْ ٚ ِمەەەۆ ِمەەەۆی ک

صۀگەۆیەکە گەیػەزە ثەؼەضا ٚ ثە ٔەبٚ کٛرصەکەبْ  سێراییٔبزأیٓ دۆْ ئەٚ٘ب ثە 
ثخٚثەەٛەٚە، ٌە ِەەبٚەیەکی کەَ الـبٚێەەک ٌە کەەٛرصاْ ثە ٘ٛرەەبؾ ٚ ثەزَ رەزَ، 

زۆرثەیەەبْ کەەٛرص ٚ ثەغەەێکیع غەەٛعیەکبْ  کەش صەثەەْٛٚ، ر٘ەزا 11ٔەەسیکەی 
کەەُ ٌە ثەؼەەضا  1" ، کە رۀٙەەب Hinaidi –ی ـرۆکەسەەبٔەی "٘یٕەیەەضثەرەٚ  ثەەْٛٚ،

ر ثەەٛٚ، ٘ەەبرٓ ٚ ئەٚەی ٌە پێػەەیبْ ثەەٛٚ رایبّٔەەبٌی، کەٌکەەی ئەٚەی ٔەثەەٛٚ ٚصٚ
 پۆٌیص رێیبْ ٌێ ثگرێ.
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ثۆ  ،ر ٚایبْ صەزأی ئەٚ ٘ەِٛٚ عەغبِەرە، ثە جۆظ ٚ سرۆغەیغبٔضی جەزائ
پێػەەٛازی ئەٚاْ ٘ەەبرْٛٚ ثەالَ کە زأیەەبْ ئەٚأە کەەٛرصْ ٚ ثەەۆ پێػەەٛازی ٌە 
ضەەەرکرصەکەیبْ، ثەەبرزأی، کە ثە ٘ەِەەبْ ـەەڕۆکە گەڕاٚەرەٚە، زۆر زۆر رەەٛڕەٚ 

، ثە ٘ەزار غەەەەەڕە غەەەەەق، ٌەثەر ثەزَ ٚ رەزِەەەەی غەەەەبیی ٚ ْٔەەەەیگەراْ ثەەەەٛٚ
ە صێەەژای ی کەەٛرصاْ، ٌە ـڕۆکەسەەبٔە ٔەجبریەەبْ ثێەەذ ٚ ثنەەٕە صەرەٚە. ثێەە٘ەٌپەڕک

، ٘ەرەەب گەیػەەزە ٘ۆرێەەً ضەەەِیر رێگەەبی ـڕۆکەسەەبٔە کٛرصەکەەبْ صەضەەزە صەضەەزە
ٕەەیع ٌەٚ ٘ەەۆرێٍە صاثەزیجەەَٛٚ ٚ . ِـب کەەرصەپێػەەٛازیبْ ٌە ِەال ِطەەز ئەِەەیص،

ثۆ ئەٚەی دبٚصێری رۆ ٘ەالری ٔبٚەڕاضەذ ثەکەی ٚ ٌێەی  ثٛٚ ثبغزریٓ غٛێٓ
٘ەەۆرێٍی ۀەەضیٓ رۆ  الـەەبٚی کٛرصەکەەبْ صەٚرٚپػەەزی ددەەبٌی ثجەەی. ٌەەۆ ِەەبٚەی 

ثەەبکٛر،  یصەضەەزە، ٌە غەەبسە ثەرزەکەەبٔ رەٚق کرصثەەٛٚ، رۆ  ثە رۆ  صەضەەزە ثە
یجەری سۆیەەەبْ صە٘ەەەبرٓ ٚ رەەەب کٛرصەکەەەبْ ثە جەەەً ٚ ثەرگەەەی رۀگەەەبٚ رۀەەەگ ٚ
 صەدْٛٚ، صیّۀێکی یەکجبر ضەرٔپ راکێع ثٛٚ.

دەەەٛٚە دەەٛزٚری لبضەەەُ ثەەۆ ضٛپبضەەەکرصْ ٚ  ،صەِٛصەضەەذ ،ِطەەزەـب ثەەەبرزأی
ٍٍەرەکەی ٌە دکەِٛەرەکەی لبضەُ. رۆ ٔبِەکەبٔی ی ٚ ِەیۆپبٌپػزی سە یصەرثڕیٕ

ی ٔێەەەٛاْ ٘ەرصٚٚ کەەیعێەەەراق ثە ٚێەەەٕەی گەٚرە گەٚرە دەەەبٚپێکەٚرٕە ِێەەەژٚٚی
 کەەەەرصەٚە. ٌە  ێەەەەر صرٚغەەەەّی "ثرایەرەەەەی کەەەەٛرص ٚ عەرەة"ٚثخ یبْضەەەەەرکرصە

یەری جیەب ٌە رٚٚی ئبیەضیب ٚ، ٌە ثەر بضەەراضزیەکیزر سۆی غبرصثٛٚەٚ، صٚٚ ک
ٔبدبری سبٌێکی ٘بٚثەغیبْ صۆزیەٚە، ئەٚ سەبٌەظ ی جیب، ثە ەررش ٚ ٘ەڕەغ

ریەکبْ. رۆ ٔەبِەیەکی ضەثریزی ثٛٚ ٌە ص ایەریکرصٔەی پەڕۆ ەی پەبْ عەرەثەی ٔب
ٌەضەەەەەر گەڕأەٚەی  14/11/1847ٌە  "،ايٚئیزیخعەەەەبد ٚ ٘ە"رەەەەبراْ، ثە ٔەەەەبٚی 

ثخٚکەەەرصەٚە "یەکێزەەەی  یثەەەبرزأی ٚرەەەبرێکی پەەەڕ ٔیگەرأەەەی ٚ ٘ەڕەغەەەە ئەەەبِیس
أکبری ٌە ضٕٛری ٚالربٔی رۆ ٘ەالرەی ٔبٚەڕاضەذ صەکەبد ضۆتیەد ثیر ٌە گۆڕ

ٚ، لبضەەّیع، ثە رێەەگەصاْ ثە گەڕأەٚەی ِطەەزەـب ثەەبرزأی، ٘ەٌٚێکەەی ثێطەەٛص ٚ 
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ِەررضەەەەیضاری جێجەجەەەەێ کەەەەرصٚە، غەەەەیرێکی ثەصەضەەەەزەٚەیە صٚٚ الی ریەەەەژە، 
 زٌٚفەلبرە، کە ٌەٚأیە، پێع ٘ەرکەضێکیزر، سۆی ثجڕێذ".

الیۀەکەەەبْ، ضەەەەسذ ثەەەْٛٚ. ـۀەەەبریسِی ٌە راضەەەزی ئەٚ رۆ أە، ثەەەۆ ٘ەِەەەٛٚ 
کٛرصەکەەبْ ٘ەر ٌە ٘ەٌنەەْٛٚ ثەەٛٚ، ثۀەەبٚ ثەؼەەضا ٚەک صاگیرکەرسۆیەەبْ پیػەەبْ 
صەصا. کەەەبرێ ثۀەەەبٚ ثەەەبزاڕ صەضەەەٛڕأەٚە رەەەرش ٚ صڵەڕاٚکێیەەەبْ ٌۀەەەبٚ سەٌەەەک 
ثخصەکەەەرصەٚە، صۆکبٔەەەضارەکبٔیع ٔبدەەەبر ثسەیەکەەەی صرۆزٔبٔەیەەەبْ ٌەەەۆ صەکەەەرصْ. 

کبرگٛزارەکەەبْ ثە پەٌە پەي ِەەبـٛر ٚ  ثەڕێەەٛەثەری ٘ەەۆرێٍی ضەەەِیر ئەِەەیص ٚ
یەەەبْ ٘ەٌگەەەرد، ئەٚ ەکِٛجەەەبری گەەەراْ ثە٘بیەەەبْ ٌٌٛەەەضا ٚ ٌەثەر پێەەەی ئەٚ کٛرصأ

 ەەرصی ٘ەەەەۆرێٍەکعگەٚرەکبٔیەەەەبْ ٌەضەەەەەر  ەغەەەەبسبٚیبٔە، ثە سۆیەەەەبْ ٚ پەەەەێخٚ
راصەکػبْ ربکٛ دبٚیەبْ ثە ضەەرۆکەکەیبْ ثکەٚێەذ ٚ دەپەٍەی ٌەۆ ٌێەضەْ. ئەٚ 

ی ٘ۆرێٍەکە، ٌە گەرِبی ثەؼەضا ئبضەبْ ٔەثەٛٚ ی پػزەٚەەثبسنە جٛأە پڕ ـریس
کە ثەضەەەر رٚثەەبری صیجەەٍەی صەڕٚأەەی ٚ ثە  ثەەبسنەیەکی ئەٚ٘ەەب پەەێ ثگەیۀەەی،

صرٚضەزکراثٛٚ ٌە ِەەبٚەیەکی کەَ ٌە  ٘ەٚي ٚ ِبٔەضٚٚثٛٔی دۀەضە٘ب ثەبسنەٚاْ
ٚ  ێەەر پێەەەی ئەٚ غەەەبسبٚی ٚ گٛٔضٔػەەیٕبٔە رەـەەەرٚ رەەەٛٔکرا. ِیٛأەکەەەبٔیزر سەٚ 

، رضزەٚەٚ دٛٚٔە غەٛێٕیزاکراثٛٚ، ٔبدبر ٘ەٚاریبْ گٛدەضبٔەٚەیبْ ٌێ دەراِ
یەبْ صەرصەثەڕی ٚ ثەڕێەٛەثەرەکەظ، زۆر ثە ەر٘ۀضێکیع ثە غەەرِەٚە ٔبڕەزای

 ئەصەة ٚ پڕۆـیػٕبي، ٘ەر ثە دبٚ ثێ صەضەالری سۆی صەرصەثڕی.
 ٚری ٔٛضەەزٓ، غەەٛێٕێکی  81 ٚ رەەب ئەٚکەەبرە ٘ۆرێەەً ضەەەِیر ئەِەەیص، ثە سەەۆی

ئەەبراَ ثەەٛٚ، رۀٙەەب گٛێەەذ ٌە صۀگەەی ئەٚ پبٔکەەبٔە صەثەەٛٚ کە ثە ثّٕینەەی  ٚر ٚ 
کراثْٛٚ، ٌە پڕێکەەەب ٘ەِەەەٛٚ گەەەۆڕا. ٘ەراٚ ٘ۆریەەەب ٚ ثەزِەکەەەی لەەەبئّ٘ۆٌەکەەەبْ 

 زٔبغبرضەەزبٔی ئەٚ ٔەەبٚەی صاگیرکەەرص، ثە کەش صأەصەِرکەەبیەٚە. ثە صۀگەەی ثەر
ٛد ٚ ٘ەٌەضەپەڕیٓ، ٘ەٛٔراٚەٚ گەۆرأیەبْ صە٘بٚاریبْ صەکرص، ثە دەپٍە رێەساْ گ

صرۀگەبٔی رەب ٚەضەزبٔیبْ ٔەثەٛٚ، اغیعری ٔیػەزّبٔیبْ صەٚرەٚە، ِبٔەضیجْٛٚ ٚ ر
 ٚ ضەـبی کٛرصەکبْ ثٛٚ. ئەٚە کەیؿ ،ەرەي جەٚيعغەٚ، کبری ٘برٕی ِۀ
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. دۆْ ثۀبٚثۀگزریٓ یبسی کٛرصضزبْ ثٛٚە ِبڕغبٌی ٌەغکری ضٛر ٘ۀضێ ٚربر:ٔبٚی 
صیضارێکی ثە . ی ٌە رٚضیبارەیضبي ٌە ئبٚ 11غکۆِۀضأەی ثبرزأی، صٚای گەڕأەٚەی 

 زەدّەد ٚ گرٔگ ٌەگەي یبسی ثٛٚە کٛرصەکە.
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 "ثبرزأی" ٌە صیٛەسبٔی غێز
 

یە کە ە"٘ەر ِبٌٛێرأی ٌەگەي سۆیبْ صێٕٓ، ٌەغیبْ پڕ ٔەـرەرە"، ئەٚە ئەٚ لطبٔ
ٌەَ رۆ أە، ٘ۀضێ ٌە عەرەثەکبْ، ٌە ثٓ گٛێیبْ سٛٔضَٚ. "ثێجگە ٌە ِبٌٛێرأی 

الـەبٚی صیجەٍەیە، کەبری  -دیزرِبْ ٌۆ ٔب٘یٕٓ"، ٌە ٘ەِٛٚی ِەررضیزر ٘ەضزبْ 
رکەکبٔی کٛرصضزبْ صەرٛێٕەٚە صیجەٍە ٘ەٌضەضەزێ. ٌەَ غەبسبٔە، ثەـەر ٛثەـری ٌ

سەٛڕە ٚ ثبضەکبٔە  یگەٌە َ، ٌە٘ەرەش صێٕێ، صارٚ ثەرص ٌەگەي سەۆی راصەِەبٌێ
زبیەکبْ غصە ٚئبٚ ٚەک ٌٛرە ٌٛری گٛرو ثەرز صەثێزەٚە، ثەرەٚ صۆڵ سٛڕی 

ثە سەەٛڕ صێەەزە سەەٛارٚ ئبِەەبٔی ٔەەیە، ثە صرێەەژی رێگەەبکە ٘ەرەەب صەگەەبرە ثەضەەرەٚ 
٘ۀەەضێ ثەرثەضەەزی ضەەبصەیبْ  ەکۀەەضاٚی ـەەبرش کەەبٚي صەکەەبد. دۀەەض ضەەبٌێک

ثەەەڕٚاد. ثەالَ ئەٚ "ٔەـەەەرەد" ٚ صرٚضەەەزکرصٚٚە رەەەب ئەەەبٚەکە ثە ئبراضەەەزەیەکیزر 
ِبٌٛێرأیە ٌە صێرزەِبٔەٚە ٘ەرب ئەٚڕۆ ِرصْ ٚ کبٌٚکبری صەدێٕٓ، ٌەثەر ئەٚە 

ێ ئەٚەی ثبضەی کبٌٚکەبری ثەثە –٘ەرب دۀض ضەصەیەکیزر ٌە ثیر ٔبکرێٓ، ثەؼضا 
ْٛ ثەٛٚ کە کەش ثەکەش ٔە عجبرێەک رٛٚغەی پەرەبی رەب –ِەؼۆٌەکبْ ثکەیەٓ 

صأەەەبٔی ثەر ثەضەەەذ ٔەثەەەٛٚ، ٌەٚ ثەەەبرٚصۆسە ثەەەٛٚ، کەش ثیەەەری الی رٚثەەەبرٚ 
 3 / 2ٚێرأیکەەەرص. ئەٚەظ ثەەەٛٚە ٘ەەەۆی ِرصٔەەەی  الـەەەبٚیع ٘ەەەبد ٚ ثە جەەەبرەک

 رٚثبرە صە یبْ. ئەَ ییصأیػزٛأەکەی کە ثە صرێژا
دبٚپێکەٚرٓ ٌەگەي "غەێشی ضەۆر" صەثەٛایە  ریبٔە ثۆەٌەَ کەظ ٚ ٘ەٚاٚ ثیرەٚ

بیی صەرگبیەکُ رثکەَ، ٌە کۆئبرەلەی رەظ ٚ ضپی ثکەَ، صاٚا ٚ رکب ٌەَ ٚ ٌەٚ 
ثەەەٛٚ. ئەٚ ضەەەکررێرە کەضەەەێکی گۀەەەپ ثەەەٛٚ، لەد  یصۆزیەٚە کە ضەەەکررێرەکە

ٔەِضیذ جٍەی کەٛرصی ٌەثەر ثکەبد، ٘ەِیػەە جٍەٛ ثەرگەی کەغەشەی ئەٚرپەبیی 
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. ئەٚ ٌە ێٌەثەر ثٛٚ. ٌە رەـزبر ٚ گفزبر ٚا ٘ەضزُ صەکەرص ٘ەیچ ٌە کەٛرصاْ ٔەبد
عٍەەِٛی ضیبضەەی رەٚاٚ کرصثەەٛٚ، یۆگۆضەەختیب سٛێٕەەضثٛٚی، پبغەەبْ ٌە ِۆضەەکۆ 

ئەێّە  ُـەرۀطیەکی ثبغیػی صەزأی. جبرێک ثە ٘ەِٛٚ ضەرادەرێک پێەی گەٛر
ٌیسِی ب٘ەِەەٛٚ ٘ەٌٚێەەک صەصەیەەٓ رەەبکٛ پەەڕۆ ەی پەەبْ عەرەثیەەسَ جێگەەبی ئیّپریەە

 رۆ ئبٚا ٔەگرێزەٚە. 
٘ەـەەزەیەک دەەبٚەڕٚأّکرص، ٌەٚ ِەەبٚەیە رەەٛأیُ، ثە کەیفەەی سەەۆَ، رەِبغەەبی ئەٚ 

ٌە الیەْ ـەرِبٔەەەضەی گػەەەزی ٚ پبضەەەەٚأەکبٔی  ەەَ، ٘ەِیػەەەپیەەەبٚەی سەەەۆَ ثەەەک
صەٚرەصراثٛٚ. ٌە کبری ٔەبٔشٛارصٔی ثەصەضەزی رەِبغەبَ صەکەرص، زۆر دەزی ٌە 
ٔبٔشٛارصْ ثٛٚ، جبری ٚا ٘ەثٛٚ ثەرسەک یبْ گیطکەکی ثە رەٚاٚی صەسٛارص. 

جەەەبر، ثەیبٔیەەەبْ، پەەەبظ ٔیەەەٛەڕۆ ٚ  2رۆ ێ  ،٘ۆرێەەەً، ٌەٌە ثەٌکەەەۆٔی  ٚرەکەی
سۆی پیػبٔی ئەٚ سەٌکە صەصا کە ٌە غبسەکبٔی کٛرصضزبْ، صەضەزە ثە ئێٛاراْ 

صەضزە، صە٘برٕە زیبرەری ٚ ثەسێر ٘برٕەٚەیبْ ٌێضەکرص، دەپٍەیەبْ ثەۆ ٌەێ صەصا، 
پبٌیەەەبْ  کەغەەەیعریبْ ثەضەەەەر صەسٛێٕەەەضەٚە ٚ ٌە ضەەەبٌۆْ ٚ دەصیەەەمەی ٘ەەەۆرێٍە

. ْٚٚە لەصەؼەکراثەەەٛەصەصایەٚە، ئەٚکەەەبد کەەەۆڕ ٚ کۆثەەەٛٔەٚەٚ ٚرەەەبرصاْ ٌە صەر
ەڕای ِبٔضٚ رثبرزأی کەضێک ثٛٚ ٘ەضذ ٚ ضۆزٚ ٔبسی صٌی صەغبرصەٚە. ضە

غەەەکەری، ئەەبرەلەکرصْ ٚ ٘ۀبضەەە رۀگەەی رۆ أە ثە ثەرصەٚاِەەی پێػەەٛازی ٌە 
کەضەەی ِەەبچ  21ی یەک صەلە ەصەکەەرص، صەضەەزی صەگٛغەەیٓ ٚ ٌە ِەەبٚ کەسەٌەەکە
 صەکرص.

ٌەٚ کەظ ٚ ٘ەٚا ثە جەەەەەەەەەەەۆظ ٚ سرۆغەەەەەەەەەەەە ثە ئبضەەەەەەەەەەەبٔی رەەەەەەەەەەەٛأیُ ئەٚ 
کزٛاي"أەی صەٚرٚپػزی ثبرزأی ثٕبضُ ٚ زۆر غەزی ٔٛێیەبْ پەێ ٚٚرەُ. ێزەٌ"ئۀ

رص ٚ عەرەة ٛئەٚ ثەەرایەریە ٔەەٛێیەی کەەکە ثە گػەەزی ئیعزراـیەەبْ ثەٚە صەکەەرص 
پۆزەری ە ثەالَ ٌە ٘ەِبْ کبد ِٕە ِٕیػیبْ صەکرصٚ صەیبْ گٛد ثە غێٛەیەکی 

ثبٔیەکەەەبٔی بـەکەەەبٔی کەەەٛرص صأیەەەبْ پیەەەب ٔۀەەەراٚ، ثبضەەەی ٘ەِەەەٛٚ لٛرِعەەەبصیخٔە 
ضزیبْ ثەیبْ صەکرص، ِەیرصیبْ صەکرص، ئبِب ەیبْ ثەٚ سسِەرە زۆرەی ِێژٚٚٛک
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ضەەەْ کەەٛرص ثەەٛٚە. پبغەەبْ ثبضەەی ئەٚەیەەبْ ڕەضەەەالدەصیٕی ئەیەەٛثی ثەەٛٚ کە ثە
صەکەەرص کە کٛرصەکەەبْ دەەۆْ رەرەر ٚ ِەؼۆالکبٔیەەبْ ثەزأەەض ٚ سەەبکی ئێطەەزبی 

دەەۆْ کٛرصەکەەبْ صەکەەرص کە  1814عێرالیەەبْ رزگەەبر کەەرص. ثبضەەی ریفڕۆٔەەضۆِی 
ەی ٚیخیەرەەی ِٛضەەً ٚ ػەە)کێ عێرالەەضا ٚ رٛرکیبیەەبْ ٘ەٌٕەثەەژارص ثەەۆصۀگیەەبْ 

، رب صەگبرە ص ایەریکرصٔی پەیّبٔی ثەؼضا کە ثە ، ٚ(1814کۆِەٌە گەالْ ٌە ضبٌی 
لطەەەەی کٛرصەکەەەبْ ٘ەرضەەەێ دکەەەِٛەری ثەؼەەەضا ٚ ئۀەەەمەرەٚ رەەەبراْ ثە ٔیەەەبزی 

ثەضەەەەزجٛٚ، ثەەەەۆ ئەٚ ضەەەەەرکٛرکرصٔی صاسەەەەٛازی کٛرصەکەەەەبْ ئەٚ پەیّبٔەیەەەەبْ 
ۆٔی یضەائۆپێڕ ،، ثە یەکەٚەئێەراْٚ  قراضزیەظ ثبضی ئەٚەیبْ صەکەرص کە عێەرا

  .ٚەضەرثبزیبْ ٌە ص ی ٘ۆزی جٛأڕۆ ئۀجبِضا
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 ثە صٚای رەو ٚ ریػەی ِٛضۆٌیٕی
 

ِٛضەً، ٚ( ی  ی)ٚیخیەرە ًکٛرصەکبْ لۀبعەریەبْ ثەٚە ثەٛٚ کە ٔەبٚدەی ِٛضە
بضەەێی ضرٚغەەزیە، الیۀگرأەەی ِطەەزەـب د ێەەر صەضەەەالری کٛرصەکەەبْ لەالیەکەەی 

 َزۆر ثە صیمەد ثبضی رۆي ٚ گرٔگی ِٛضٍیبْ ثۆ صەکرص ، ٌە ئەٚرٚپب،ثبرزأی
ثبظ ثۀبٚثەبٔگە کە پەێ  یٔەک رۀٙب ثە ٘ۆی پەرڕۆي، ثەٌکٛ ثە لِٛبغی کٛاٌیز

، ٌە 13پەصأیەب ٔەبٚدەیصەٌێٓ "ِٛضۆٌە یبْ ِٛضۆٌیٕە". ٌە کەۆٔەٚە پیػەەٚەرأی 
ریجبرەد ضەرصأی ئەٚ ٔبٚدبٔەیبْ صەکرص، ٌێرە ٌە ِٛضً، ـێەری  کە ثۆ ئیزبٌیب،

پیػەەەی دەەۆٔیەری دٕەەیٓ ٚ رۀگکرصٔەەی "ِٛضەەٍی" ئەٚ لِٛبغەەە ثەەْٛٚ ٚ ٌەگەي 
ئیزبٌیب ٚثە "ِٛضۆٌیٕی" ٔبٚی صەرکرص. ئەٚ زأیبریبٔە ثەۆ ِەٓ  ٚۀەبسۆیبْ ٘ێٕبی

ثەکەْ،  ، ٌێرە کٛرصەکبْ، ثە ئۀمەضذ، ثۆ ئەٚەی زیبرر غەۆکُْضۆرپرایس ثٛٚ
ی، ثبضەەەێکیزریبْ ثەەەۆ گێەەەڕاِەٚە کە ٌە کزێەەەت ٚ ٕضەەەەثبرەد ثە ٔەەەبٚی ِٛضەەەۆٌی

ئەصەثیبری رۆ ئبٚا ٚجٛصی ٔەیە. کٛرصەکەبْ صەٌەێٓ ئەثەٛ ِٛضەٍُ )ئەثەٛ ِٛضەٍُ 
زا ئەبالی رەغەی ثەرزکەرصەٚە )ئەبالی ـبغەیەکبٔی  636سۆڕاضبٔی، ٚ( ٌە ضبٌی 

صەٌٚەرەی  ەیرەظ ثەٛٚ، ٚ( ٚ ثە سەۆی ضەٛپبکضەەرصەِی ِٛضەۆٌیٕی  یئیزبٌیب
ئەِەٚی رٚسبٔض ٚ رەضٍیّی صەضەزی عەثبضەیەکبٔی کەرص. سەٌەیفە ِۀطەٛریع، 

ثٛٚە ِەبیەی  ، کەٌە جیبری ضٛپبش ٚ ٌەثەردبٚگررٕی ئەٚ سسِەد ٚ صڵطۆزیە
ُ کەەەرص ٚ ثە یصاِەزرأەەضٔی ئیّپڕارەەەۆریەری عەثبضەەەی، سیەەبٔەری ٌە ئەثەەەٛ ِٛضەەەٍ

                                                           
٘ەرێّی ثبکٛر ٌە سۆی صەگرێذ،  ِبرەی صأیػەزٛأی  4ٔبٚدەیەکی ـراٚأی ئیزبٌیبیە،  Padania –پەصأیب  13

پػەزی ئیبٌیەب ٌە ٘ەزار کەُ دەٛار گۆغەەیە ٚ ثە ثڕثەرەی  111ٍِیەۆْ کەضەە، پێٛأەکەغەی ٔەسیکەی  14ٔسیکەی 
 لەٌەَ صەصرصیذ ٚ صەٌٚەِۀضرریٓ ثەغی ئەَ ٚالرەیە، ٚەرگێڕ.
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د ٔەٛرصەکەبْ ٚ رۀەبُ زۆر ٌە کٍیٔب٘ەق کٛغزی. ٌە صٚای کٛ رأی ئەثٛ ِٛضە
 ٘ەٌٚی رۆٌەکرصٔەٚەیبٔضا. ٚ ـبرضەکبٔیع ثە پیرۆزی صەزأٓ

ضەەۆٌیٕی ثە ٛکٛرصەکەەبْ ثەەۆ زیٕەەضٚکرصٔەٚەی ثیرەٚەریەکەەبٔی پەیٛەضەەذ ثە ِ
سۆغەەەیەٚە ثبضەەەی ئەٚ ـەەەڕۆکەٚأە ئیزبٌیبٔەیەەەبْ کەەەرص کە ٌە کەەەبری کٛصەرەەەبکەی 

بٚدەی ِٛضەً ، ٌە ثٕکە ضەەرثبزیەکبٔی ٔە1831رەغیض عبٌی گەیخٔی، ٌە ضبٌی 
 صاثەزیجْٛٚ.

ئەٚە ٘ەٌٛێطەەزێکی ٔۆضەەەزبٌژیە، ثەەەێجگە ٌەٚەی پیػەەەبّٔبْ صەصاد کە ٘ەضەەەذ ٚ 
ثەغەیکی زۆری جیٙەبٔی ئیطەخِی ثەۆ پبٌپػەزی ٌە ئەٌّبٔیەبی  ضۆزی ثەرثخٚی

ئەٚکەەەەەبرەی سەریکەەەەەی  ،ٔەەەەەبزی ٚ ٘بٚپەیّبٔەکەەەەەبٔی غەەەەەزێکزرَ صێٕیەەەەەزەٚە یەەەەەبص
ثەەَٛٚ ٌە ِیطەەڕ ٌە ضەەبٌی یرأەەی کۀەەبٌی ضەەٛێص ەرِٚەەبٌیکرصٔی ٘ەٚاٌەکەەبٔی ل

ٔبضیۆٔبٌیطەەەەەزە  ە. زۆرجەەەەەبر ئەٚەیەەەەەبْ ثەەەەەۆ صەگێەەەەەڕاِەٚە کە دەەەەەۆْ ال1845ٚ
ثە ربیجەد  ص ی ثەریزبٔیب سۆپیػبٔضاْ ٚ ِەضیرەیبْ رێک صەسطذ، عەرەثەکبْ

ثبٔەکەبٔی ٌیجیەب پێػەڕەٚیبْ صەکەرص. ب، ٌە ثی1831ٌەٚ کبرەی ٘ێسەکبٔی ئیزبٌیب، ٌە 
رٚصاٚأە ثْٛٚ، ٚەک ثۆیبْ ثەبش کەرصَٚٚ، پێٛیطزە ئبِب ە ثەٚە ثکەَ کە ئەٚ 

ی ٚ ٔیػەەزّبٔی ٚ یەەثەەٛٚٔە ٘ەٚێٕەەی ضەەەر٘ەٌضاْ ٚ گەغەەەکرصٔی ثیەەری ٔەرەٚە
 ثٛٚ. 1841ضبٌی  ٌە کٛصەربکەی ٔبضڕ، غۆڕغگێڕی، ثەر٘ەِەکەغی

ثۆ ئەَ ِەثەضزە پێٛیطزە ئبِب ە ثە کزێجێک، ثە زِبٔی عەرەثەی، ثەکەَ کە رەبکٛ 
رٚٚی ِێەەژٚٚییەٚە ضەەەردبٚەیەکی گەەرٔگە،  ٚە، ٌەائێطەەزب ٌە رۆ ئەەبٚا ٔۀبضەەر

ٔٛٚضەەەەر، ئۀەەەٛەر ضەەەبصاد، ئەٚکەەەبد ٚەزیەەەری صەٌٚەد ٚ ضەەەکررێری گػەەەزی 
، صەگێەەەڕێزەٚە کە دەەەۆْ ٘ێرغەەەی ضەەەٛپبی ئیزبٌیەەەب ٌە ٛٚثەەە کەەەۆٔگرەی ئیطەەەخِی

ٚٔەٚەی ٘یەەەەەەەٛاٚ ئبِەەەەەەەبٔجە ٛٔەکەەەەەەەبٔی ٌیجیەەەەەەەب ثەەەەەەەٛٚە ٘ەەەەەەەۆی زیٕەەەەەەەضٚثبثیبث
زبٔیب رزگبرِبْ ثێذ. ئەٚەرە ٔیػزّبٔپەرٚەریەکبْ ثۆ ئەٚەی ٌە صاگیرکبری ثەری

ئەٚکەەبد ضەەەرۆک  ،بٔەەگ صٚای پەالِەەبری ضەەٛپبی ئیزبٌیەەبِٔٛٚضەەەر صەٌەەێ یەک 
ٚەزیرأی ِیطر دٛضیٓ ضەیڕی ثەٛٚ، ضەەـیری ئیٕگٍیەس صاٚای کەرص پەیٛۀەضی 
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صیجٍۆِبضەەی ٌەگەي دکەەِٛەری تیػەەی ـەرۀطەەب، کە ئەٚکەەبد ٌە  ێەەر صاگیرکەەبری 
ٕەەەەب ٚ صەیجەەەەرص ٚ گەەەەٛێی ثە ێٙیٔبزیەکەەەەبْ ثەەەەٛٚ، ثپطەەەەێٕێ، کەدەەەەی ضەەەەیڕی صە

صاٚکبریەکەەەبْ ٔەصەصا، کەەەبر گەیػەەەزە ئەٚەی ضەەەەـیری ئیٕگٍیەەەس صاٚا ٌە ِەٌیەەەک 
ق ثکبد ضیڕی ثە ٔەدبش ثگۆڕێ کە زۆررر ِەیٍی ثەالی ئیٕگٍیس صەدٛٚ. ٚـبر

٘ۆی رەلیٕەٚەیەکی ِەررضیضاری  ەثەالَ ِەٌیک ثەٚ ـػبرە رازی ٔەثٛٚ ٚ ثٛٚ
 کەش ر أە ضەر غەەلبِەکبٔی لەب٘یرە ْارۆ  ٘ەزار 3ی اصٚ سۆپیػبٔضأەکبْ،

 Johannes Erwin رۆِێەەڵ ِبرغەەبي ٚ ٚ ٘ٛربـیەەبْ ثەەۆ الیۀگەەری ئیزبٌیەکەەبْ

Eugen Rommel (1891-1944)، ٌە ضەەٕٛرەکبٔی ِیطەەڕ  بدصەصا کە ئەٚکەە
ٔضی ٔٛأض، ٚثەریزبٔیب کبرصأەٚەیەکی رٛ ٔسیک صەثٛٚٔەٚە. ٌەثەر ئەٚە ضەـیری

ثە سەەەەۆی ٚ ٌەغەەەەکرێک رٚٚیکەەەەرصە کۆغەەەەکی پبغەەەەبیەری ٌە لەەەەب٘یرە، ثەثەەەەێ 
 ەریەەزە صیجٍۆِبضەەیەکبْ ثە عۀزەریەەبد ثەرە ٚ غەەٛێٕیٌٔەثەردەەبٚگررٕی صاة ٚ 

بْ یپبغەەبیەری ٚیطەەزکۆغەەکی ق کەٚرە رێ، کبرێەەک پبضەەەٚأەکبٔی ٚـەەبر ِەٌیەەک
ەریبْ "ثە ئبگەەبصار ثەەکۀەٚە، لیژأەەضی ثەضەە ِەٌیەەکرێ ٌەٚ ضەەٛکبیەرە ثگەەرْ ٚ 

سۆَ رێگبکە صۀبضُ"، یەکطەەر دەٛٚە  ٚری ِەٌیەک ـەبرٚق ٚ صٚا ٘ۆغەضاری 
ضەعبد ٔەدبش صەکرێزە ضەرۆک ٚەزیەراْ یەبْ سەۆی  13پێضا، یبْ ٌە ِبٚەی 

ی غەەب٘بٔە الصەثەەرێٓ ٚ رەەبجەکە صەسەەرێزە غەەککۆ ەٚ صەضەەذ ٚ پێٛۀەەضەکبٔی ٌ
کە  ضەەەەری کەضەەەێکیزر. ٔەدەەەبش ئەٚکەەەبد یەکێەەەک ٌەٚ کەضەەەە صەگّۀەەەبٔە ثەەەٛٚ

  ص ایەری ئەٌّبٔیب ٚ ٘بٚپەیّبٔەکبٔی صەکرص.
ٔٛٚضەەەەر، ئۀەەەٛەر ضەەەبصاد، ٌە کزێەەەجەکەی ثە ٔەەەبٚی "الپەڕە ٌەثیرکراٚەکەەەبٔی 

پێّەەبْ صەٌەەێ پەەرۆ ەی ضەەەـیری ئیٕگٍیەەس ئەٚە ثەەٛٚ ضەەٛپبی  14"غۆڕغەەی ِیطەەڕ
ٚالرەکەِبْ، ٌەثەر دبٚی ِیٍٍەرەکەِبْ، ضٛک ثکبد ٚ ٚەک پبضەٚأی صٚ ِٓ 
رەـزەەبر ٌەگەي کەەۆِەالٔی سەٌەەک ثکەەەبد. ثەالَ ئەٚ پەەڕۆ ەیە، ضەەەری ٔەگەەەرد، 

                                                           
 ، ٚ.ٌصفذبد اٌّجٌٙٛخ ٌٍ ٛرحٔٛر اٌطبصاد، اا 14
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ر ێّەەەی پبغەەەبیەری صەگرێەەەذ،  ٌە ئبضەەەبٔی ٚ ثەثەەەێ گرـەەەذ رەسەەەٕە ۀٛٚضەەەەر ث
ٌەالیەْ جەِەەبي عەثەەضٚي ٔبضەەڕ، ٔٛٚضەەراٚە کە رێەەسی ٌە  پێػەەەکی کزێەەجەکەظ

ِەٌیەەەک صەگەەەرد ٚ رەٚأەی ِۀفەەەبی کەەەرص ٚ ٌە صٚای ِرصٔەەەی ِەٌیەەەک ـەەەبرٚق 
ٔبزەکەی ثێزەٚە ٚالد. ئەٚ پڕۆ ەیە صەثٛایە غکطذ ثٙێٕێ، دەٛٔکە ەرێگەیضا ج

ئەٚکبد، ِەٌیک ـبرٚق ٘ێػزب ضەٛٔجٌٛی ٔیػەزّبٔی ثەٛٚ، ضەەردبٚەی ٘یەٛاٚ ٚ 
ثەەەٛٚ. ٌەثەر ئەٚە ٘ەِەەەٛٚاْ پێیەەەبْ  الٚاْ ی ٚەضەەەزی ٔیػەەەزّبٔثٛ أەەەضٔەٚەی ٘

ەثەر ئەٚ ٌ ثەەەٛٚ، یٚاثەەەٛٚ رەـزەەەبری ضەەەەـیری ئیٕگٍیەەەس رەـزەەەبرێکی عۀزەریەەەبر
یزر ێکای ئۀٛەر ضبصاد، ِەٌیک ـبرٚق ٔەیزٛأی ٌەٚ غۆکە جەبرڕ٘ەٌٛێطزە، ثە

٘ەٌطێزەٚە ضەر پێ، ٌە ٔبسی صڵەٚە ٘ەضزی ثە ثریٕەضار کرصٔەی غەکۆی ِیطەر 
کرصثەٛٚ، ٌە رٚٚی ٔەـطەی صاڕِەبثٛٚ. ئەٚەظ ثەٛٚ ٘ەۆی  جەری پبغبیەریٚ ٘ەی

کەٚرٕەەەی ثەەەبری رۀضرٚضەەەزی ٚ ـیسیکەەەی. ٌەثەر ئەٚە  ایەەەیرێکنەەەْٛٚ ٚ ثە سێر
رەکبٔی ضٛپب، ضبصاد یەکێک ثٛٚ ٌەٚاْ، ثۆ صەرثڕیٕی ٔەبڕەزایی ٌە ص ی ەئەـط

ثە رەـزبری ضەـیری ئیٕگٍیس، صەضزیبْ ثە جّٛجۆٌکرص، ٌە یبٔەیەکی ضەرثبزی، 
، کٛثٛٚٔەٚەیەکیبْ ثەضذ ثەۆ ئەٚەی ثڕیەبر ثەضەْ Zemalik –ک ِبٌیەزٔبٚی 

س راپەڕیەٓ ٌە ص ی ئیٕگٍیە ئەٚە ٘ەبرٛٚە دی ثەکەْ؟ ثەغەێک پێیەبْ ٚاثەٛٚ کەبری
 -ثەەکەْ ٚ رێەەگە ثەەۆ ِبڕغەەبي رۆِێەەً ثەەکۀەٚە رەەبکٛ ٌەگەي ٌەغەەکری ئیزەەبٌی 

ٚالد ٌە ئیٕگٍیسەکەەبْ پەەبکجکۀەٚە. ثەالَ ِیبٔڕەٚەکەەبْ ٚ ٚئەٌّەەبٔی یەکجگەەرٔەٚە 
پێیبْ ثبظ ثٛٚ کە ٘ێػزب ٘ەٌِٛەرج ٌە ثبر ٔیە، ٘ەِٛٚ ٚالد ٌە الیەْ ضەٛپبی 

ە ٔەیە. ٘ەر جەٌٛەیەکی پێػەٛەسزە ئیٕگٍیس صاگیرکراٚە، ٚالد ئبِبصەی ئەٚ جۀەگ
زیەەەبْ ثەٚ ئبِبصەکبریەەەبٔە صەگەیۀەەەێ کە "ئەـطەەەەرە الٚەکەەەبْ" سەریکەەەی سەەەۆ 

رێەگە  ٕەر ٌٚصەکرصْ ثەْٛٚ ثەۆی ٚ، ئەٚ ضەٛکبیەریەی ضەەـیری ئیٕگٍیەس پەببئبِ
 یٌەَ کەەبد ٚ ضەەبرە، کە ئەٚ ٘ەضەەزە ٔیػەەزّبٔیە ثەەٛٚ گەغەەەکرصٔی سۆغەەکەری

صۀەەبیە لۆٔەەبؼی صأەەبٔی پەەرۆ ەٚ  ٚ ریەەٛری ٔیػەەزّبٔی پێەەی لۆٔەەبؼی رۆِبٔطەەی
ۀض رۆ ێک جەِبي عەثەضٚي ٔبضەڕ صەثێەزە دی ٚاپبیەکبٔی غۆرظ. ئەٚە ثٛٚ ص
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ِبِۆضزب ٌە کۆٌێژی ضەرثبزی، ٌێرەظ ثیرٚ ثۆدٛٚٔە غۆڕغگێڕیەکبٔی سطزە 
صڵ ٚ صەرٚٔی ئەـطەەرە رەبزە پێگەیػەزٛٚەکبْ، ثەصەضەزی سەۆی رەۆی "ِطەڕی 

 ی صەصرٚێەەزەٚە، ئەٚەظ ٌە  ێەەرەثەر٘ەِەکضەەبي  11ٔەەٛێ"ی پەررکەەرص ٚ صٚای 
٘ێٕبثٛٚە  1831ٚ ثە٘بری  1831ٌە ضبٌی  یـػبرأە ثٛٚ کە الٚأی ِیطر ئەَ

ْ صەکەەرص "ثەەژی ئیزبٌیەەب، ثەەژی ِبڕغەەبي بلەەٛڕو ٘بٚاریەە ەضەەەر غەەەلبَ ٚ پەەڕ ث
 رۆِێڵ، ِرصْ ثۆ ئیٕگٍیس".

ئەٚە ٘ەر ٌە ِیطەەەڕ ٚ عێەەەراق ٚ کٛرصضەەەەزبْ رٚی ٔەصەصا، ثەٌکەەەٛ ٌە ٘ەِەەەەٛٚ 
ۆ ٘ەالری ٔبٚەڕاضذ ربکە ٘یٛایەک ثۆ رزگبرثٛٔیبْ ٌە صەضزی ئیٕگٍیس ثریزەی ر

٘ەر ٌەثەر ئەٚ ٘ۆیەغەە رەبکٛ  ثٛٚ ٌە ضەەرکەٚرٕی ئەٌّبٔیەب ٚ ٘بٚپەیّبٔەکەبٔی.
ئەٚڕۆ دبِٚبْ ثە ٘ۀضێ کەضبیەری ٚ ضیبضی، ٌە ثەؼەضا ٚ لەب٘یرە، صەکەٚێەذ 

ٌیٕی ٚ ٘یەەزٍەر کە ثەجۆرێەەک پەیٛۀەەضی ٚ صۆضەەزبیەریبْ ٌەگەي ر ێّەەی ِٛضەەۆ
٘ەثەەٛٚە ٚ، ئێطەەزبظ پەەٍەٚ پۆضەەزیبْ ٘ەیە، ٚەک رەغەەیض گەیخٔەەی ٚ غۀػەەەي، 
ئەٚ کەضەەەبٔە ئەگەر ٌە ئەٚرٚپەەەب ثٛٔەەەبیە ثە صڵٕیەەەبیەٚە ٌە صاصگەەەبی ٔەەەۆریّجێرو 

 صاصگبیی صەکراْ.
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  لەالی ِٛضً
 

ِیەەً ٌە ثەؼەەضا  112ِیەەً ٌە ضەەٕٛری رٛرکیەەب، ضەەٛریب ٚ ئێەەراْ ٚ،  111ٔەەسیکەی 
غٛێٕی ِٛضً کەٚرۆرە ئەٚ سبٌەی کە دیبکبٔی کٛرصضزبْ ٌەگەي ٘ەی رە. ٚصٚ

رێگبکەەەبْ، ٌە ثبغەەەٛر ثەرەٚ ثەؼەەەضا ٚ ثەضەەەرا  ئەرِیٕیەەەب ثەیەک صەگەْ، ٌێەەەرەٚە
صەڕۆْ، ٌە رۆ ٘ەالرەەەەیع ثەرەٚە ئێەەەەراْ صەدەەەەٓ، غەەەەٛێٕێکی ضەەەەزراریجی زۆر 
گرٔگە. ثێجگە ٌەٚ رێگبٚ ثبْ ٚ کبرٚاْ ضەرا ٚ ٘ێٍی ئبضٕی ٘ەر ٌە ِٛضەٍەٚە 

ێگبی ئبٚ، ثە رٚثەبری صیجەٍە، صەضەذ پێەضەکبد رەب صەگەبرە کۀەضاٚی ـەبرش ٚ ر
 ۆلیبٔٛضی ٘یٕضی صرێژە صەکێػێ. ئ

 –کٛرصەکەەبْ ثەەۆَ ثەەبش صەکەْ  –رێەەک ثەەۆ ضەەەر ثەؼەەضا بٌە ئەگەری ٘ەر پەالِ
 ٌٚێەەەرەٚە صەرەەەٛأرێ کەەەۆٔزڕۆٌی ئە ِٛضەەەً سەەەبٌێکی گەەەرٔگە ثەەەۆ ثەرگریکەەەرصْ،

ەگەری ٘ێەرظ ٌە ثەبکٛرٚ رۆ ٘ەالد، یەبْ ەرصأەبْ ٌە ئپرێگبیبٔە ثکرێذ ثۆ ٌەِ
ثگرێەەەذ، ٌە کەەەبری گەڕأەٚە، ٌە ثەؼەەەضاٚە ثەرەٚ غەەەٛێٕی  بٔەضەەەٛپبیَ رێەەەگە ٌە

سۆیەەبْ. ثەەۆ ّٔەەٛٚٔە رٚضەەەکبْ، ٌە جۀگەەی جیٙەەبٔی یەکەَ، ٘ەٌٚیبٔەەضا صەضەەذ 
ضەەەزڕاریژی  یثەضەەەەر ِٛضەەەً صاثگەەەرْ، رٛرکەکەەەبٔیع ِٛضەەەٍیبٔکرصە ٔبٚۀەەەضێک

جۀگەەەەی جیٙەەەەبٔی صٚٚەِەەەەیع ئەٌّبٔیەەەەب ٚ ئۆپێڕاضەەەەیۆٔە ضەەەەەثبزیەکبٔیبْ. ٌە 
ٚ ضەەەەرثبزگەیبْ ٌە ٔەەەبٚدەی ِٛضەەەً صأەەەب کە زیەەەبٔێکی  ٘بٚپەیّبٔەکەەەبٔی ثەەەٕکە

صٔی ضەەەەەرثبزگەی رزۆری ثە ضەەەەٛپبی ئیٕگٍیەەەەس گەیبٔەەەەض کە ٘ەٌٚەەەەی رزگەەەەبرک
ٔیەیەەەەبْ صەصا کە ئەٚکەەەەبرە ٌە الیەْ ٘ێسەکەەەەبٔی رەغەەەەیض عەەەەبٌی گەیخٔەەەەی بدەث

 صەٚرەصراثٛٚ.
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یەکەبْ صۆضەزە کٛرصەکەبُٔ ٘ەبرٕە ضەەر ثبضەی یِێژٚٚصٚای گێڕأەٚەی رٚصاٚە 
ثەٌێٕەکبٔی لبضُ ثۆ کٛرص، صەٌێٓ یەکطبٔی کٛرص ٚ عەرەة، ٌە ِبـەکبٔیەبْ، کە 
ٌە صەضەەزٛری ٔەەٛێی عێەەراق جێگیەەر کەەراٚە ثەالَ دەەبٚەڕٚأی کەەرصار صەکەیەەٓ، 

رصی پێٛیطزە ثە یبضب ثجێزە زِبٔی ـەرِی ٘ەِٛٚ ٚالد، ٌە ئیەضارە ٚ ٛزِبٔی ک
ِبِۆضەەەەزبی  یزۆر یەکەەەەبْ صأەەەەی پیەەەەب ثٕرێەەەەذ، پێٛیطەەەەزە  ِەەەەبرەیەکشبٔثلٛرب

ٕٛٚضەەٓ ٚ ثەەضٚێٓ، ثکەەٛرصی  ثە لٛربثشبٔەکەەبْ ٚ کبرثەصەضەەزە ئیەەضاریەکبْ، کە
ٔەک رۀٙەەەب ثەەەۆ ٔەەەبٚدە کٛرصٔػەەەیٕەکبْ ثەٌکەەەٛ ثەەەۆ صاِەزراٚە ِەرکەزیەکەەەبٔی 
صەٌٚەرەەەەیع ئبِەەەەبصە ثکەەەەرێٓ. پێٛیطەەەەزە پەرە ثە صأەەەەبٔی پیػەضەەەەبری ثەەەەضرێذ، 

ج ٚ رضەەەەِٛبری گەەەەِٛرگی ٚ کەِکەەەەرصٔەٚەی ثەەەەبجی ٔەەەەبٚسۆ، ٔە٘ێػەەەەزٕی ثەەەەب
ٚ  کەرەضەەصاثەغکرصٔی زەٚی ثەضەر جٛریەبراْ ٚ پبٌپػەزیکرصٔیبْ ثە پێەضأی 

گەیبٔەضٔی کەبصیری ثە رٛأەب ٌە ٘ەِەٛٚ ثٛارەکەبْ، ٌە غەبٔض ٚ ێپەیٕی کیّیەبٚی، پ
ٚ،  کەٛرص صیەبری ثکەرێٓ عەبصیخٔەەکەی ، ثە رێژەیٚەۀٛێٕەرایەری عێراق ٌە صەر

ئب ەٌضاری، صرٚضزکرصٔی ٘ێٍی  ٚ ٔەٚەی ٔەسۆغشبٔە ٚ ثٕکەی رۀضرٚضزیکرص
زِەەەبٔی کەەەٛرصی، ثە ی صاِەزراٚە ثبالکەەەبٔ ٚزأکەەەۆ  ەٚەیٔکەەەرصغەەەەِۀضەـەر، 

ربیجەری صاِەزرأضٔی ئەکبصیّیبی زأطذ ٚ زِبٔی کٛرصی، کرصٔەٚەی کەۆٌێژی 
رەبیجەری راصیەۆی کەٛرصی،  ئێسگەیزأکۆی ثەؼضا، کرصٔەٚەی  ەزِبٔی کٛرصی ٌ

ثێگِٛەبْ  ئەصەثەی کەٛرصی ٚ ... ٘زەض. ٚ گەغە پێضأی غبٔۆ ٚ ِۆضیمب ٚ ٘ەٛٔەر
ئەٚەی ٌە کەەبری ۆ ضا، ثەەؼەەئەٚأە ٘ەِەەٛٚ ٌەضەەەر ئەرک ٚ پەەبرەی دکەەِٛەری ثە

صەکرێ  -گٛٔجبٚ ٚ جیبثٛٚٔەٚە ٌە عێراق ضٛٚصی ٌێٛەرثگیرێذ. ئەٚ پرۆ ەیە 
ضەەەۆتیەد،  یٔگەەەری ثەەەبٌٛێسی ٔەەەٛێپبٌپػەەەزی ٚ الیە –ضەەەٛٔضی ٌەضەەەەر ثشەەەۆَ 

زجٛٚە ػەەگرێگەەۆری، ثەصەضەەذ ثێٕەەێ کە یەکطەەەر ٌە ضەەەرەربی ِەەبٔگی ئەەبة گەی
 ە، ئەٚ ٌٚەراٚێژکبرٚ کەضی غەبرەزای ٌەگەي سەۆی ٘یٕەب 15ۆری گثەؼضا، گرێ

ثبٌٛێس ثٛٚ، زۆر ثبظ غەبرەزای عێەراق ثەٛٚ، ثە رەبیجەد  1837رب  1834ضبٌی 
ۀەەەضیەکبٔی ضەەەۆتیەد، ضەەەەرلبي سەەەۆی ثە صۆزی کەەەٛرص، ٌە رٚأەەەگەی ثەر ەٚ
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کرصثٛٚ. پێع ٘برٕەٚەی ثۆ عێراق ٌە ٚەزارەری صەرەٚەی ضەۆتیەد ثەرپرضەی 
 ڕاضذ ثٛٚ.ەثەغی رۆ ٘ەالری ٔبٚ

 ٌەپبظ ئەٚ ٘یٕبْ ٚ ثرصٔە کٛرصەکبْ رازیجْٛٚ ٚ لۀبعەریبْ ٘ەثەٛٚ جٛرێەک 
گٛٔجبٚە ثّجۀە دسٚری "غیشی ضۆر" کە  کەِبؼیبْ کرصَٚٚ ٚ کبرەەضً صەؼ

رۆ ٔبِۀٛضەێکی ضەبٌە صیەضاری ٌەگەي ٘ەیچ  17ثەسۆیبْ صەیبٔگٛد ئەٚە ٚەک 
 ئەٚرٚپی ٔەکرصٚٚە.
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 رٚٚثەڕٚ ٌەگەي ثبرزأی
 

، پەەەەەبٔکەیەکی گەٚرە کەَ رٚٔەەەەەبک ٚ ضەەەەەبصەٚ ٘ە ار ثەەەەەٛٚدەەەەەِٛٚە  ٚرەٚە، 
صەکەەرص، ٚەک ٘ەٚیەەر ٌەگەي ئەٚ صەضەەٛڕایەٚە ٚ ئەٚ صٚکەٌە زۆرەی ٌەد ٌەد 

صأیػەەەزجٛٚ ٚدەەەبٚەڕٚأی  ثەەەۆٔە ٔبسۆغەەەەی سەٌەەەکەکە صەغەەەێخ. غەەەێشی ضەەەۆر
صەکەەەرصَ، سەەەۆی زۆر ثە ٘ەیجەرێکەەەی صەِبِکەەەضار پیػەەەبْ صەصا، ضەەەبرصٚ ضەەەڕ ٚ 

ٔگرەکەەبٔی صەٚرە صراثەەٛٚ، ٌە صەَ ٚ دەەبٚ ٚ ەثێەەضۀگ ٚ ثە گِٛەەبْ ثەەٛٚ. ثە الی
رۆ گبر٘ەبڕیجٛٚٔی صەرصەکەٚرەٓ، ضیّبیبْ ثە کەضەبٔی ِبٔەضٚصیزە ٚ ثەرصاغەی 

یەبْ ٌەثەر ثەٛٚ. ٘ەضەزّکرص کە کەضەبیەری ئەٚ ری جەۆراٚ جۆصجٍٛثەرگی کٛر
پیەەبٚە، پەرریبٌکەەبر ٚ پەەڕ ٚزەیە ٘ەضەەذ ٚ ٘ێەەسی ثٍەەۆک کەەرصَٚ رەەب ثە دەەبٚێکی 
رەسەەٕە رەِبغەەبی ثەەکەَ یەەبْ ٚەک ثە٘رەیەکەەی رۆ ٔبِۀٛضەەی ٌە رٚی ٔەـطەەی 

 ری ٌەگەي ضبز صەکەَ.ٚێٕەیەکی ئەٚ کەضە ثگرَ کە سەریکە صیضا
سّضا، ئیّزیەبزی ئەٚەَ ٘ەثەٛٚ کە ەسطزەٚە ٚ ٚرەَ ثڕ٘ەٌٚەکبٔی سۆَ ثە گٛ 

یەکەەێکە ٌە صیەەضارە صەگّۀەکەەبٔی  یەەبٔی رۆ ٔەەبِەگەریُ، زۆر ٌە ٘بٚپیػەەەکبُٔ 
رـەرێکەەی ئەٚ٘ەەب ثە ەٌیبٔەەضاثٛٚ ثەالَ ثۆیەەبْ رێەەک ٔەکەٚرجەەٛٚ، ٌەثەر ئەٚە صٚ٘ە

" لبضەەەُ کەیە لطەەەەٚ "٘ۆغەەەضاریە غەەەیریٕەئبضەەەبٔی صٚٚثەەەبرە ٔەەەبثیزەٚە. ثیەەەرَ ٌ
کەەرصەٚە کە دۀەەض رۆ ێەەک پەەێع ئێطەەزب ثە کەضەەێک، کە ٘ەەبرجٛٚە ٘ۆرێەەً، ثەەۆی 
ٔەەبرصثَٛٚ، ٔەەبٚەڕۆکی ِەضەەیجەکە ثریزیجەەٛٚ ٌەٚەی "صەزأەەُ ثەڕێسرەەبْ، زۆر ثە 
سطٛضەەەەەی، ثە لەزیەی کەەەەەٛرصەٚە سەریکەەەەەٓ. ئەـطەەەەەەرەکبٔی ِەەەەەٓ، ثەەەەەۆ ٘ەر 

ثەالَ  پێجضەْ. ذِٛٚ جۆرە ِەعٍِٛبرێکیبرِەریەک، ٌە سسِەرزضاْ ٚ صەرٛأٓ ٘ە
ئبِۆ گبریەکی صۆضەزبٔە ٔەکەی ثە صٚای رٚصاٚی ضەرغەێزبٔە ٚ دەبٚپێکەٚرٕی 
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. ثە ٘ەِەەبْ زِەەبٔی صۆضەەزبٔە ئەٚ ٘ۆغەەضاریەَ، ٌە الیەْ "٘ەڕەظ ئەەبِێس ثەەکەٚی
، ٌە ثەؼەضا پێگەیػەزجٛٚ، ٚاصیەبرە ٌە Della Chiesa ثبٌٛێسی ئیزبٌیب، صێٍەٍە کیێەسە

بٔە دەەەەبٚصێری کراثەەەەَٛٚ کە ٌە ثیٕەەەەبیەکی ثنەەەەٛکی ضەەەەەرصەِی الیەْ ثبٌٛێسسەەەە
کۆٌۆٔیەەبٌی، ٌە کەڕاصە ِەەریەَ، ٌەضەەەر رٚثەەبری صیجەەٍە، ثەەٛٚ،  ِەەبرەیەکی زۆر 
عەضکەر پبضەٚأیبْ ٌێضەکرص. ئێطەزب ِەٓ ٌە "صیٛەسەبْ"ی ئەٚ پیەبٚە ثە ررضەە، 

ٌەثەر ثەەەٛٚ،  یضەەەەرۆکی جۀگبٚەرەکەەەبُٔ. جٍەەەی ئەٚرٚپەەەی، دەەەبکەد ٚ پەەەبٔزۆٌ
ەی جەەٌٛەکرصٔی کەِەەضەکرصەٚە، ٔەسۆغەەی دەەبٚی ٘ەثەەٛٚ، پردەەی ئەٚەظ رێەەگ

ٚغک ٚ غبٔەکراثٛٚ، رٛڕە صیبر ثٛٚ، ثە رەثیعەد دەزی ثە سۆپیػبٔضاْ ثەٛٚ. 
 ثەٚ غێٛەیە ٘برە ثەردبَٚ.

ئەـطبٔەی غۆڕغگێڕی کٛرصاْ پیەبٚەکی ثە غەبْ ٚ غەەٚکەد ثەٛٚ، کەَ صٚٚ 
ٓ ثەەەٛٚ، ثەثەەەێ ٚ رٚگەەەر  ثەەەٛٚ ثەالَ ثە صڵٕیەەەبیی کەضەەەبیەریەکی سەەەبٚەْ ـبغەەەی

پێػەەەەکی صەضەەەزی ثە لطەەەەکرص، زۆر ثە راغەەەکبٚأە، رەەەب گِٛەەەبْ ٌە لطەەەەکبٔی 
ضەەذ ٚ صرٚضەەزی ٚەالِەەی ٘ەِەەٛٚ پرضەەیبرەکبْ صەصەِەٚە، أەکرێەەذ، گەەٛری ثەڕ

پبغەەبْ، ثە رەِبغەەبکرصٔێکی ٘ەڕەغەەەصار، ٚٚرەەی "ثە پەەێنەٚأەی ئەٚ غەەزبٔەی 
ضاریە گێەً ئێٛەی رۆ ٔبِۀٛضەی رۆ ئەبٚا صەیبٔٛٚضەٓ". ِٕەیع سەۆَ ٌەٚ ٘ۆغە

 ؟کرصٚ پێُ گۆد صەرٛأی ثە کٛرری ثبضی  یبْ ٚ ثەضەر٘بری سۆرُ ثۆ ثکەی
ضەبالْ  16ثە ـەسرەٚە، ٚەکٛ گۆریٍە ضیٕگی کٛربٚ ٚٚرەی "ئەٚکەبرەی عەِٛرَ 

ثەەەٛٚ، ٌەص ی صاگیرکەەەبری کٛرصضەەەزبٔی عێەەەراق ٌە الیەْ ئیٕگٍیەەەس ثەغەەەضاریُ ٌە 
ثە لۀەەبعەری  .کەەرص 1811، ٌە ضەەبٌی ْراپەریٕەەی ثەەبرزاْ، ٌە گٛٔەەضەکەی سۆِەەب

سۆِبْ ضەرکەٚرٛٚثٛٚیٓ دٛٔکە رٛأیّبْ ئیٕگٍیس ٌە گٛٔەضەکەِبْ ثەصەرٔێەیٓ. 
ٌە ص ی دکەەەِٛەری صٚاکەٚرەەەٛٚ ٚ  ،ضەەەەرکرصایەری دەکەەەضاریُ 1821ٌە ضەەەبٌی 

کۆٔەپبرێس ٚ ٔۆکەری ئیّپریبٌیسِی ثەریزبٔی، کرص. گیراَ ٚ ثەۆ جٕەٛثی عێەراق، 
صۀگێکی ثەرز، دبٚەکبٔیػی کراثەٛٚٔەٚە ٌەٚ ضبالٔە، ثە  ، ٔەـی کراَ".1832رب 

ٌە  گەەەٛٚری "سەریکەەەی سٛیٕەەەضْ ثەەەَٛٚ ٚ ضەەەەثر ضەەەەثر سەەەۆَ پەرٚەرصە کەەەرصٚ
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رەەٛأیُ ٌە  1832ضەەذ ٘یٕەەب. ٌە ضەەبٌی ەضەەەلبـەیەکی عەەبُِ ثەص ِەەبٚەیەکی کەَ
ِۀفب راثکەَ ٚ گەڕاِەٚە ثبرزاْ، دکِٛەد ضیبضەری ضەرکٛرکرصٔی ضیبضەی 

ٌە ثەەەبر ٘ەثەەەٛٚ ثەەەۆ سەثەەەبری  یەٚایەکەەەٚ کٌٛزەەەٛری پەیەەەڕەٚ صەکەەەرص. کەظ ٚ ٘
 دەکضاری، ثۆ ثەصەضذ ٘ێٕبٔی ئبٚارەکبٔی گەٌەکەَ".

برزأی صرێژەی ٘ەثەٛٚ، ٘بٚڕێکبٔیػەی ثە ثگێڕأەٚەی ثەضەر٘برەکبٔی ِطزەـب 
ثێضۀگ ٚ ٚەک ئەٚەی ٌە سەٌٛەرجٓ گٛێیبْ ٌە لطەکبْ راگررجەٛٚ. ٌە لطەەکبْ 

ەرٚەرصەی ئبیەەەضیۆٌۆجی ٌە ِەەەبٔەٚەی ٌە ثٕکەکەەەبٔی پثە ٘ەەەۆی صیەەەبر ثەەەٛٚ زۆر، 
لەٚلبز، زۆر رضزەٚ ثۆدٛٚٔی دبزر ثەصەضزی صەرصە٘ێٕبٚ ٚ ٚەک "دەلیمەد" 

زۆرە ئەصەثیەەەەەبری کۆِٛٔیطەەەەەزی، ٚەک دەلیمەرەەەەەی  کیزەِەەەەەبٔێ ی صەصا کەێەەەەەـڕ
 ٚە.ەِێژٚٚیی، ثخٚی کرصٚٔەر

ثەەبرزأی ٌە صرێەەژەی لطەەەکبٔی گەەٛری "٘ۀەەضێ ثەەٕکەی پۆٌیطەەّبْ صاگیەەر کەەرص، 
کی ـراٚأیەەبْ کەەرص. ئەٚکەەەبرە یەرزگەەبری کەەەۆٔزرۆٌی ٔەەبٚدەپبغەەبْ ٘ێسەکەەبٔی 

ۆْ  ۀەڕاٌەەی ئیٕگٍیەەسی، رێٕزەە یدکەەِٛەری ٔەەۆکەری ئیّپریەەبٌیسَ ثە ضەەەرۆکبیەر
General James Renton, 1898-1972،  ٌەغەەکرێکی گەٚرەی رەٚأەی

ضەەەەەرِبٔکرص، ٘ێەەەەسە لبرەِبٔەکبّٔەەەەبْ ثە ضەەەەەرکەٚرٛٚیی ثەرپەدەەەەی ٘ێرغەەەەی 
ؼەضا صەضەزی ثە ـەرد ٚ ـێەً کەرص، صاٚای ەصٚ ِٕیبْ صایەٚە. ٌێەرەصا دکەِٛەری ث

ثەەٛٚ کەەبد ثکٛ ێەەذ ٚ ٘ەِٛـەەبٚەزاری ٌێکەەرصیٓ. ٌە راضەەزی رۀٙەەب ٔیەەبزی ئەٚەی 
أّەەبْ ثکەەبرە ضەەەر. ئەەێّەظ سەەۆی رێەەک ثشەەبرەٚە ثەەۆ ئەٚەی ٘ێرغەەێکی ـراٚ

رازیجەەٛٚیٓ غەەەر راگەەریٓ دەەٛٔکە صەِەەبٔسأی ٔەەبرٛأیٓ، ٌە ثەراِەەجەر ٘ێرغەەی 
٘ێسەکبّٔەبْ ثەرصە  1834ٌە ضەبٌی  گەٚرەی ٘ێسەکبٔی ئیٕگٍیس، ثەرگەری ثکەیەٓ.

ضەەەر ضەەٕٛری ئێەەراْ ٚ راپەڕیٕێکەەی رزگەەبری غەەەعجی ٔٛێّەەبْ راگەیبٔەەض. ثەالَ 
٘ەثەەەٛٚ کە پڕٚغەەەکی ئەٚ سەثەەەبرە  ئیّپریبٌیطەەەزەکبٔی ثەؼەەەضا ررضەەەی ئەٚەیەەەبْ

ثۀەبٚ کەٛرصأی عێەرالیع ثەخٚ ثێەزەٚە، ثەرەبیجەری ٌە رێەگەی  ٚ ٚیزە عێراقەثگ
بْ ثە پەەەیخٔە گخٚەکبٔیەەەبْ کەەەرص رەەەبکٛ ٌە ەضەەەزیگٛٔەەەضی ثەەەبرزاْ. ثەٚ جەەەۆرە ص
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ی ئەەێّە ص ثەەسٚرٕەٚەی صیّەەٛکراری ئێەەراْ صاِەەبٔجڕْ. ضەەٛپبیەکی گەٚرەیەەبْ ٌە 
ٚ ـیەٛصاٌە کەِزیبرەکەبْ  سَئیّپریەبٌی ضەەگەکبٔی رەٚأەکەرص کە پێەک ٘ەبرجٛٚ ٌە

)ٌە صەلە ئیزەەەەبٌیەکەظ، ٌە ٔێەەەەٛ کەٚأە، ئبِەەەەب ە ثە ٚغەەەەەی کەِزیەەەەبر کەەەەراٚەٚ 
گٛٔەەضی ثبرزأیەەبْ  ی ئیٕگٍیەەسٔیػەەبٔەی ! ثەەۆ صأەەراٚە. ٚ(، ثە پبٌپػەەزی ـڕۆکەکەەبٔ

ی ئێەراْ ٔٚێرأکرص، سەٌەکەکە ٔبدەبر ثەجێیەبْ ٘ێػەذ ٚپۀبیەبْ ثەرصە کٛرصضەزب
( ٚ ثەٚ جۆرە راگەیبٔضرا 1835ٌە ضبٌی کە ضزی کۆِبری ِە٘بثەصە )غێز ِەثە

 ٘ەِٛٚ دٛٚیٕە رێسی ثسٚرٕەٚی رزگبریشٛازی".
 –پێ ثجڕَ ثەالَ غەێز کە ثە صۀگەکەی ٔێەرأە لطەەی صەکەرص  یٚیطزُ لطەکبٔ

ٚ ثێضۀگ ثە، ثە ەصەیٕەڕأض، ال دبٚێکی ٌێکرصَ ٚەک ئەٚەی پێُ ثٍێ صەِذ ثگر
 صرێژەی پێضا.صۀگێکی گەٚرەرر 

، ئەٚکەەەبرەی ٘ێەەەسە صیّٛکرارەکەەەبٔی ضەەەۆتیەد، ٌە 1836"ٌە ضەەەەرەربی ضەەەبٌی 
ثەرأجەر ٌەغکری ئێراْ، سۆیبْ کػبٔضە صٚاٚە کٛرصەکبْ ثە رۀٙب، ثۆ ِەبٚەی 

ئەِەەٓ، ٌەگەي دەکەەضارەکبُٔ، ٌە  صرێژەیەەبْ ثە غەەەڕی پێػەّەرگبیەریضا. ِبٔەگ، 4
ْ ثە سەثبرەضا، ٘ەرەب ئەٚکەبرەی ضٕٛری ٔێٛاْ ئیڕاْ ٚ رٛرکیب ٚ عێراق صرێژەِب

کەش ٌە ٘بٚڕێکەەەبُٔ، گەیػەەەزیٕە یەکێزەەەی ضەەەۆتیەد. ٌێەەەرە، ٌەثەرە  711ٌەگەي 
ئەٚەی ٌە ص ی ئیّپریەەبٌیسَ جۀگەەبثٛٚیٓ، ثە غەەێٛەیەکی ثرایەەبٔە، پێػەەٛازیّبْ 

یٕە ٘ێّەەبیەک ثەەۆ ٘بٔەەضأی ٘ەِەەٛٚ ثەەسٚرٕەٚە رزگبریشٛازەکەەبٔی ٌٚێکەەرا، ثٛٚثەەٛ
ُ ٌە ئبٚارەیی، ٌە ٚالربٔی ضۆضیبٌیطذ، ٔبٚڕێکبرۆ ٘ەالری ٔبٚەراضذ. ٌەگەي ٘

رەەب ئەٚ کەەبرەی سەثەەبری گەٌەەی عێەەراق ثە ضەەەرکرصایەری ٚ  ص یبّٔەەبْ ثەضەەەر ثەەر
رەِەٛز، ثە ضەەرکەٚرٛٚیی، کۆرەبیی ثە  13دیکّەری عەثەضٚي کەریەُ لبضەُ، ٌە 

دکِٛەری ئیّپریبٌیطزی ثەؼضا ٘ێٕب. عەثضٚي کەریُ رێگەی پێضاَ ثگەڕێّەٚە ٚ، 
کەِبْ، اِەٚە ثۆ صرێژەصاْ ثە سەثبد ثۆ پبرێسگبری ٌە کۆِبرە ضبِٕٚیع گەڕا

کۆِبری عەرەة ٚ کٛرص، ثۆ ثە٘ێسکەرصْ ٚ گەغەەپێضأی ٌە ێەر ضەەرکرصایەری 
 ربکە راثەرِبْ زەعیُ عەثضٚي کەریُ لبضُ".
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ِبْ ثەەەْٛٚ، ثە ڕزِەەەبْ ٚ گێەەەڕأەٚەی ثبضەەەەکبْ جێگەەەبی گِٛەەەبْ ٚ ضەەەەر ضەەەٛ
صٚایی رٚٚ صەصەْ، ٚارە غێز ٌە لطەکبٔی  ٌەی ربیجەری ٌە رٚأگەی ئەٚ غزبٔە

ٌێُ پرضی "ئبسۆ دۆْ ئەٚ صٚٚ ثۆدەٛٚٔە ئبغەذ صەکەبرەٚە، ٌە  راضزگۆ ٔەثٛٚ.
الیەک لبضەەُ ثبضەەی ٚەدەەضەی ٚەرۀەەی صەکەەبد ٚ، ٌە الیەکیزەەریع کٛرصەکەەبْ 

 سەثبد ثۆ صەٌٚەرێکی ضەرثەسۆی کٛرصضزبْ صەکەْ ؟".
 –ثە راضەەەزی کۆِەەەبری کەەەٛرص ٌە ٚەالَ ٚٚرەەەی "ئەٚۆڕ ٌە عێەەەراق، ثە ـیعٍەەەی ٚ 

سەثەەەبری ئەەەێّە، ثەەەۆ ئبیٕەەەضە،  ، جیەەەبٚازە ٌە صەضەەەزٛرە رەجعیەکەەەبْ.عەرەة ٘ەیە
ئەٚەیە ثراکبّٔبْ، ٌە ثەغەکبٔیزر رزگبریبْ ثجێذ ٌە صەضزی ٚالربٔی صارصەضزی 

ٚ پیەەرۆزی سەثەەبری گەٌەکەِەەبْ ٘ەیە، ثە  ریەەبٌیسَ. ثبٚەڕِەەبْ ثە رەٚایەرەەیپئیّ
سەثبرضاْ ثۆ رزگبرثٛٔیبْ ٌە صەضزی کۆٌۆٔیەبٌیسَ  ٘بریکبری ئەٚ ِیٍٍەربٔەی ٌە

ثە کەەۆِەکی گەالٔەەی ئەەبزاصیشٛاز ٚ ئبغەەزیشٛاز ثراکبّٔەەبْ ٌە ثەغەەەکبٔیزری  ٚ
، ئەٚأەیع رزگبریەبْ ەکٛرصضزبْ، کە ربکٛ ئێطزب کٛرصضزبْ عێەراق ئەبزاص ثەٛٚ

صەثەەێ ٚ ثە ِبـەکبٔیەەبْ غەەبص صەثەەٓ، ٌە پێػەەەٚەی ٘ەِەەٛٚاْ ِەەبـی دەەبرەی سەەۆ 
ە رەٚاٚ صٌٕیەەەبیٓ کە گەٌەەەی کەەەٛرصی ئەەەبزاصیشٛاز ٚ ئبغەەەزیشٛاز ٔٛٚضەەەیٓ. ئەەەێّ

ئبیٕەەەەضەیەکی پڕغەەەەۀگضاری صەثەەەەێ، رۆٌێکەەەەی گرٔگەەەەی ٌە پبراضەەەەزٕی ئبغەەەەزی ٚ 
 صەثیٕێ". ۆ ێکی رٚٔبکی رۆ ٘ەالری ٔبٚەراضذڕصٚا

٘ێەەٕەرە ٚ ثەەێ ِبٔەەب ٚ ص  ثەیەکەەبٔە  ٌە ثەراِەەجەر ئەٚ ٘ەِەەٛٚ پڕۆپبگۀەەضە ٘ێٍەەٕپ 
ەِەٚەٚ پۆٌێّیەک صرٚضەذ ثێەذ رۀٙەب ئەٚەَ ٔەِٛیطذ ثەرپەدەی لطەەکبٔی ثەض

٘ێٕەەبیە ثیەەری کە ئەٚ ٚەک ِبڕغەەبٌی ٌەغەەکری ضەەٛر ٚەالِەکەەبٔی، کە ثە ِٕەەی 
 صاٚە، صەدٕە سبٔەی ٚەالِی ضیبضی صیراضە ثۆکراٚ.

پێی گٛرُ "رەِبغبکە"، دبٚی ضٛڕأض ٚ گەر  ثەٛٚ ٚ ٌەضەەر کٛرضەیەکە سەۆی 
کە، ئەٚ ٔەۆکەرأەی کە ٘یٕب ٚ ثرص ٚەک ئەٚەی جێگەکەی رەضک ثێەذ "رەِبغەب

 دٛکّی ثەؼضایبْ صەکرص زۆر صرۆ ٚ غبئیعبریبْ ٌەضەر ِٓ ثخٚکرصۆرەٚە..."



 خۆشناو د. جاسم: و - دەزارۆ فڕانز مەرییا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

141 

یەکێک ٌە پػەزەٚە غەبٔی راکێػەبَ ثەالَ "ِەالی ضەۆر" رەیٍە دەبٚێکی ٌێکەرص ٚ 
یەکطەر ٌە پػزەٚە غبٔیبْ ثەرصاَ. صاٚاَ ٌێکرص ئبسۆ ٘بٚالریەکی ضەۆتیەریە ٚ 

ری ضەەەەٛر ٌەثەر کەەەەرصٚٚە، ثەەەەۆ ئەٚ جٍەەەی ضەەەەەرثبزی، ٚەک ِبرغەەەەبٌی ٌەغەەەەک
ِەثەضزەظ ٚێٕەیەکی صەگّۀُ پیػبٔضا کە ثە جٍی ِبڕغبٌی ثەٛٚ. ثێەضۀگیەکی 

رەبلّەکەی، ثە ٚ صەضەذ ٌە گەٚرەٚ ثە ررش ٘ەِٛٚ  ٚرەکەی صاگەرد. یەکێەک 
ِکۀە صەرەٚە. ِطزەـب ثبرزأی، رزِبٔی کٛرصی، ٌەٚ ثبٚەڕصاَ، صاٚای ٌێکرص صە

ثە ئیػبرەد پێی ٚٚد ثێضۀگجە، رٚٚی ٌە ِەٓ کەرص  ثە ئبغکرا رٛڕە صیبر ثٛٚ،
 ٚ، ثە صۀگێکی کٛٔزڕۆٌکرا ئەٚ٘ب ٚەالِی صایەٚە.

"ضەر ثەرزیٓ ثەٚەی کە ٌە ێر ضەرکرصایەری رەبکە راثەرِەبْ، عەثەضٚي کەریەُ 
لبضەەەُ، ثەغەەەضاری ٌە سەثەەەبری غەەەەعجی، ثەەەۆ پبراضەەەزٕی کۆِەەەبرە ٔٛێیەکەِەەەبْ، 

 صەکەیٓ!".
ایەٚە، صەرٛأُ ثٍەێُ صیەضارەکە رەٚاٚ ثەٛٚ دەٛٔکە ٚەالِی پرضیبرەکبٔی ِٕی ٔەص

ثەراِەەەەجەرەکەَ پێەەەەی ٌۀەەەەبٚ ٌەەەەُ ثەەەەٛٚ، ثەٚالٚ ثەٚال صەدەەەەٛٚ، ٘ەر ٘ٛرەەەەبؾ ٚ 
صرٚغەەەّی ثەەەێ رەەەبَ ٚ ثەکەەەبر ٘ەەەبرٛٚی صەگەەەۆرەٚە. زۆر ئبگەەەبی ٌە سەەەۆی ثەەەٛٚ 
لطەەەیەک، رایەک ٚ ٘ەٌٛێطەەزەک صەرثجڕێەەذ ثە گەەراْ ٌەضەەەری ثکەٚێەەذ، لەد 

رٔەدەەەٛٚ. ثبضەەەی ٘ەِەەەٛٚ غەەەزەک ٚ ٘ینەەەی ٚغەەەیەی "کۆِٛٔیطەەەذ"ی ٌەصەَ صە
ٔەکەەەەرص، ٘ەگەەەەجەی، پەەەەڕ پرۆپبگۀەەەەضەی ضەەەەۆتیەری، ثەرەەەەبڵکرص ٚ ٔەەەەبٚە ٔەەەەبٚە 
صەضزەٚا ەی "ضەگەکبٔی ئیّپریبٌیسَ"، "کەپیزبٌیسِی دەٚضێٕەر"، "ئەٚ غەەڕەی 
کۆٌۆٔیەەبٌیسِی ـەرۀطەەی ٌە ص ی جەزائیەەر صەیکەەبد پەٌەیەک رەغەەی ضەەەصەی 

 ئەەەبٚا ثەرصەٚاِە ٌە پیخٔەکەەەبٔی ٌە یەەەبْ "رۆ ثیطەەەزەِە ثەەەۆ ٘ەِەەەٛٚ رۆ ئەەەبٚا"
رۆ ٘ەالری ٔبٚەڕاضذ، ئەٚەظ ٌە رێگەی ضە٘یۆٔیطزەکبٔی ئیطەرایً کە ِەبـی 
عەرەثەکبٔی ـەٌەضزیٕیبْ زەٚرکرصیە"، یبْ "رۆ ئبٚا صەثێ لۀەبعەد ثەٚە ثکەبد 
کە دیزر ٔەبرٛأی، ثەثەێ ثەبج، ضەبِبٔی گەالٔەی رۆ ٘ەالرەی ٔبٚەڕاضەذ ثەضزی ٚ 

ْ رٚی سەۆی سۆغەکرص ٚ ثە ثبغەە ثبضەی ئیزبٌیەبی کەرص پبغب سٛێٕیبْ ثّژی".
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ثکەەبد، ٌە کۆرەەبیی صٚٚثەەبرە  1831ثەالَ ٔەیٛیطەەذ ثبضەەی رٚصاٚەکەەبٔی ضەەبٌی 
 ثەرِبْ عەثضٚي کەریُ لبضُ" کرص.ائبِب ەی ثە "ضەرۆک ٚ ربکە ر

صیضارەکەِبْ ٌە ٔبکبٚ پنەڕا ٚ ثە جەٌٛەیەکی ضەرضەٛڕ٘ێٕەر، ثەۆ رەِۀەی ئەٚ، 
ٌۀەەبٚ دبِٕٚەەب، صەضەەزی ثەەۆ صرێژکەەرصَ، صەضەەزی ضەەەر پەەێ. دەەبٚی  یە٘ەضەەزب

ئەەەەبرەلەی کرصثٛٚ،صەضەەەەزی گەٚرەٚ ٚغەەەەک ٚەک صار ٚاثەەەەٛٚ. ئەٚأیزەەەەریع ٌە 
ٚ ثەۆ ضەەرۆکەکەیبْ، ٚاصیەبر ثەٛٚ ٛصەٚری ثْٛٚ، صەضەزیبْ ٌەضەەر ضەٕگیبْ ثە

٘ەِٛٚیەەەبْ صٌشەەەۆظ ثەەەْٛٚ ثە ضیبضەەەەد، دەەەیکّەد ٚ جەەەٌٛە ٚ غەەەە٘بِەری 
بْ ثەٚە سەەۆظ ثەەٛٚ کە دەەۆْ ِٕەەی ضەەەرۆکە جۀگبٚەرەکەیەەبْ، ثە رەەبیجەد صڵیەە

ٚرصٚ سبظ کرص. ئەٚەرە ثەزەیەی ٚ سەبٔەصأیەری کەضەبٔی ثەراٚە. پەبظ ئەٚەی 
 یصٚ ِٕەەەەبیەر ٚ ثە ثەەەەێ ٚ ئیطەەەەرادەد دەکەەەەی صیەەەەبٌێکزی صأەەەەب، ثە زەرصەسۀە

رەِبغەەەبی کەەەرصَ ٚ گەەەٛری "ٌە ثیەەەر ٔەکەی، ثە ٔیەەەبزی صۆضەەەزبیەری، پێػەەەٕیبری 
ئەٚ صۆضەەەزبیەریە ثەەەب رەضەەەّێک ٚەک صیەەەبریەک ثەەەۆ ٚ  صیەەەضارەکەَ لەثەەەٌٛکرص

 ئەٚە یەکەِجبرە ٌە  یبُٔ، ٌەگەي کەش رەضُّ ٔەگررٛٚە". ثەیەکەٚە ثگریٓ.
ثیەەەرَ ٌەٚە  جیەەەر کراثەەەٛٚ، ٚێٕەگرێەەەک ٘ەەەبرە  ٚرەٚە،گپەەەبظ کەِێەەەک، صیەەەبرە رە

ضٛپبضیبْ ثکەَ. زۆر ثەصاسەٚە  ٔەکرصثەٚە کە ٌە ثریزی ئەٚ ٘ەِٛٚ رێس ٌێٕبٔە
ٚ ِەرجە  ٘ەي ٌیەض، ِٕەەیع، ٌەٚبعەەبصاد ٚ رەل، ٚەک ەثیەری ئەٚەَ ٔەکرصثەٛٚەٚ

ٔبسۆغەەە، صیەەبریەک ثەەۆ غەەیشی ضەەۆر ثٙێەەُٕ. ٌەٚ کەەبرە ٘ەەبرە ثیەەرَ صەضەەزُ ٌەەۆ 
ٌیەەەەەرەی تبریکەەەەەبٔیُ صۆزیەٚە کە ٌە کەەەەەبری ٘ەەەەەبرُٕ ٌە  111جەەەەەسصأەکەَ ثەەەەەرص، 

ەِەەی 11ٚەرِگررجەەٛٚ، غەەکٍی پبپەەبی پیەەۆی  رۆِەەب - ـڕۆکەسەەبٔەی ـیِٛینیٕەەۆ
دەەٛٚە ضەەەر ٔەضەەیجی ئەٚ پەەبرەیە، ِەەٓ کە . ثیەەرٚ سەیەەبٌُ 15ٌەضەەەر کێػەەراثٛٚ

ضەبْ پیەزەری  کەیضە کەضێکی ِەضیذی ثەبٚەڕصارَ، کەدەی ئەٚ پەبرەیە کە ٌە

                                                           
15 Papa Pio XII, 1876 - 1958 
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ردٛٚە، ئێطزب، ٌەصەضزی ِەٓ صەدێەزە صەضەزی ئەٚ "کەبـرە" صێەریٓ ٚ ەتبریکبْ ص
 ِەضیذی کٛ أە.

 
 

ئەِیص، ٌە ب صەزارۆ، ٌە ٘ۆرێً ضەِیر یصیضاری ٔێٛاْ ِەال ِطزەـب ثبرزأی ٚ ـڕأس ِەری
، ثەرزأی ثە صەزارۆ صەٌێ "ثب ٚێٕەیەک ثەیەکەٚە ثگریٓ، ربکٛ ئێطزب ٌەگەي ٘یچ 1847 ضبٌی

 ٔەِگررٛٚە". ێکرۆ ٔبِۀٛض
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 ٘ەٚاٌی گررٕی ِبڕغبٌی لبرەِبْ ثە صرۆ ثخٚصەکرێزەٚە
 

ٚاصیەەەبرە دەەەبٚپێکەٚرٕەکەَ، ٌەگەي ِطەەەزەـب ئەٌجەەەبرزأی، ثە صٌەەەی لبضەەەُ ٔەثەەەٛٚ 
ضۆر" زۆر ثە ٚریبیەٚە لطەی صەکرص ٚ ٘ەِیػە صرٚغەّی  ی٘ەردۀضە "ِەال

صەگٛرەٚە. ئەٚکبد ٘ەِەٛٚ ٘ەٚاٌەکەبٔی راگەیبٔەضْ  "ثرایەری عەرەة ٚ کٛرصی"
  ێر رەلبثەصاثْٛٚ.  ەٌ

سەثەرَ پێگەیػەەذ کە ثەەبرزأی گیەەراٚە، ٘ەٚاٌەکەغەەُ، صٚای دۀەەض رۆ ەک، ٌە 
ذ، ٌەٚ کەەبرەی الیەْ یەکێەەک ٌە راٚێژکەەبرە ٔسیکەکەەبٔی لبضەەُ ثەصەضەەذ گەیػەە

رێگەیبْ پێضاَ ضەرصأی زەعیُ ثکەَ ٌە ٚەزارەرەی ثەرگەری. صیەضارەکە ثە صٌەی 
لبضُ ٔەثەٛٚ ٌەثەر صٚٚ ٘ەۆ: یەکەَ ٌەثەر ئەٚەی ثەبرزأی ٚەعەضی ئەٚەیەضاثٛٚ 

دبالکیەەەبٔە صەثەەەٛٚٔە ٘ەەەۆی  ەصەضەەەذ ٌە ضیبضەەەەد ٔەصا، صٚٚەِەەەیع ئەٚ جەەەۆر
یٕەٕەٚە. ٌە راضەزی صٚای ٌە صار ثج ٚرٚ أضٔی ٔبضەڕیەکبْ، ٚەک ئەٚەی گەزۆی

ِبڕغەەەەبي ثەەەەبرزأی گەڕاثەەەەٛٚەٚە ٘ەەەەێخٔەکە سەەەەۆی، ٌە ٔەەەەبٚدە  ێدۀەەەەض رۆ 
غەەبسبٚیەکبٔی ئبغەەٛری صێەەریٓ، ٌێەەرە گٛٔەەض ٚ سبٔٛەکبٔیەەبْ زۆر ٌە الصێکەەبٔی 

٘ەٚاٌەەی ئەٚە ثخٚثەەٛٚەٚە  ئەٚە ئیزەەبٌی صەدێەەذ. ٌەثەر Puglia ەرێّەەی پٌٛیەەب٘
رۀٙب رکبی ٌێکرصثٛٚ ٌەۆ ِەبٚەی ثبرزأی گررٛٚە. ٌە راضزی لبضُ  یە لبضُاگٛ

ٔەدیەەزە صەرەٚە ٚ پێػەەٛازی ٌەٚ سەٌەەکە ٔەکەەبد کە رۆ أە، ثەەۆ  کدۀەەض رۆ ە
ٚ ٌەٚێ صە٘ەەەبرٕە صیەەەضاری. ثەەەبرزأی کە ٔیەەەبزی غەەەزی  ثەسێر٘ەەەبرٕەٚەی، ٌێەەەرە

گەٚرەی ٘ەثەەەٛٚ زیرەکەەەەبٔە صاٚاکەی لبضەەەەّی لەثەەەەٌٛکرص. صەیسأەەەەی کە لبضەەەەُ 
بضڕیەکبْ رازی ثکبد کە رۆ أە ٌێیبْ پێٛیطزی ثە ٘ۀضێ لٛرثبٔیە ربکٛ صڵی ٔ

صەگررٓ ٚ سەریک ثٛٚ ئب اٚەیەکی گەٚرە ثٕێٕٕەٚە، صەیسأی کە لبضُ سەریکی 
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راضەکراٚە، ئەٚیع ٚەک ئەٚ کەضەی ٌەضەر یجێجەجێکرصٔی ربکزیکەکی ثبظ ص
ثەـر گبٌیطکە ثە ضەگەکبٔی راصەکێػێ ٚ ٌەکبری پەالِبری رەٚە گٛرو پبردە 

اٚێ رەەبکٛ ٚازی ٌێجیەەٕٓ، ٔبضەەریەکبْ ئێطەەزب ثەەٛٚٔەرە گۆغەەذ ٚ ئێطەەکیبْ ثەەۆ ص
 گٛرو.
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 عبرؾعەثضٚي ضەالَ گەڕأەٚەی 
 

عەثەەضٚي ضەەەالَ عەەبرؾ کە سەریکەەی پیخٔەەی کٛصەرەەب ثەەٛٚ ثە ٔٙێٕەەی ٚ ٌە ٔبکەەبٚ 
گەڕایەٚە ثەؼەضا ٚ ٔیەەبزی ثەکەەبر ٘یٕەەبٔی ٘ێەەسی ٘ەثەەٛٚ. ثەالَ دیطەەبثی کەەبرێکی 

ثەەەۆی صأەەەبثٛٚەٚە. لبضەەەُ ٌە  سراپەەەی کرصثەەەٛٚ، کەٚرە ضەەەەر رەٌەی لبضەەەُ کە
، ٌەٚ رۆ ە ٚەزیەەەەەەەری ەکراثٛٚەٚرئۆکزەەەەەەەۆثەر ئبگەەەەەەەبصا 16ئەەەەەەەب اٚەی رۆ ی 

گەیػەزە  ِیطر، کەِبٌەصیٓ دٛضێٓ -ثی ضٛریب ەپەرٚەرصەی ـیضڕاضیۆٔی عەر
ـڕۆکەسبٔەی ثەؼضا، ٘ەزاراْ کەش ٌە الیۀگرأی عبرؾ ثە ضەیبرەٚ ثە پێیەبْ، 

٘ەەبرجٛٚٔە پێػەەٛازی. سەثەرەکە ثە ٚێەەٕەی زەثەالدەەی جەِەەبي عەثەەضٚي ٔبضەەڕ، 
گەیػەەەزە غەەەبر ٚ ثە ٘ەزاراْ کەەەٛرصٚ کۆِٛٔیطەەەزی رەەەٛڕە، ثە پەٌە پەي، ثەرەٚ 
ـڕۆکەسەەەبٔە کەٚرەەەٕە رێ. غەەەەڕٚ پێکەەەضاصاْ ٌە ٔێەەەٛاْ ٘ەرصٚٚ ثەرە رەلەەەیەٚە، 

ەکبٔی ئبضبیػی ـڕۆکەسەبٔە، ثە ٘ەزار دەبي، رٛأیەبْ ٌێکیەبْ جیەب سپۆٌیص ٚ ٘ێ
ەی ٔبضەەەڕیەکبْ ثەەەۆ ٔەەەبٚ غەەەبر ِەضەەەەٌەکە ثەەەکۀەٚە. ثەالَ ٌە کەەەبری گەڕأەٚ

صارٚ ثەرص،  ٚ٘ەزار کەضی رەٛڕەٚ صەضەذ ثە دەلەٛ  1گەٚرەرر ثٛٚ، ٌە الیەْ 
 یەصەثبثەیبْ ٘ێٕب ٚ عەضکەر پەالِبرصراْ. ثۆ ئەٚەی ٌێکیبْ جیب ثکۀەٚە ٔبدبر

جٍە ٌە یێژایی رٚثبری صرکُ ٘ەرصٚٚ ثەر، ثە ص 4ێژی رٔبٚ غبرع رەغیض، ثە ص
 ْٚ. ٛٚەضزبثجەر یەک اِرەث

ٌەکبٔی راصیۆی ثەؼضا، ثە ضەرضبِی، پڕی صرٚغّی یەکێزەی ائەٚ ئێٛارەیە ٘ەٚ
ضەەٛریب" ثەەٛٚ. ٌەَ  –ٔەرەٚەی عەرەة ٚ "ثرایەرەی عێەەراق ٚ ـیضراضەەیۆٔی ِطەر 

کەٚرەٚە، ر ٘ەٚایە، عبرؾ ٚایضەزأی ٌە لەبزأجی ئەٚە، ٌە ٔبکەبٚ ثەصیەب ٚ کەظ
ثەبش  ە ٚرـە ٌە  یەبْ. ٌێەرە لطەثٛٚ ئەٚە صٚا ضەەر غەێزی عەبا٘ۀضێک پێیبْ ٚ
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صەرەەبی ثەەۆ ٘ەـەەزەی یەکەِەەی ٔەەۆتەِجەر ئبِەەبصە ٛزۆرە، ٘ۀەەضێک صەٌەەێٓ پخٔەەی ک
کرصٚٚە، صەٌێٓ ٌیٛای صەثەبثەی کەڕاصە ِەریەَ ٚ رەبریك ثەٓ زیەبص کە ٌە صەٚرٚ 

اْ ٌەگەٌضایە، گٛایە عبرؾ صەثەٛایە ثجێەزە ضەەرۆک ٚەزیەر، ثەراکەی، ؼضپػزی ثە
جێەزە ٚەزیەری ثەرگەری ٚ رەغەیض عەبٌی گەیخٔەیع رەدّبْ، ث کۆٌۆٔێً عەثضٚي

 ەی لبضەەُ صۀگەەۆی ئەٚە ثخٚکەەرایەٚە کەثجێەەزە ضەەەرۆک کۆِەەبر. ٌە ِەکەەزەثەک
لبضەەەُ ثەەەۆرەٚە ثەالَ زٚٚ  یگەەەٛایە عەثەەەضٚي ضەەەەالَ ثە صەِەەەبٔنە رٚٚ ثەرٚٚ

دەککراٚە. ٌە راضزی کەش ثە صٌٕیبیەٚە ٔبزأێ رٚصاٚەکبْ دۆْ ثٛٚٔە. عبرؾ 
ٌە صاصگەبی ضەەرثبزی، ثە  13/11/1848سر ثەٛٚ، پبغەبْ ٌە گیرا، ثۆ ِبٚەیەک ثە

ض یصاصگەەبییکرا ٚ ضەەسای ٌە ضەەێضارەصأی، ٌەگەي رەغەە ٔٙێٕەەی ثەصیەەبر کەٚرەٚەٚ
ب اٚەیەکی گەٚرە ئەەەەگەیخٔەەەەی، ثەەەەۆ صەرکەەەەرا. ٌەگەي ثخٚثەەەەٛٚٔەٚەی ٘ەٚاٌەکە 

جیەکبٔی ٚەکەەەٛ غەەەێز عەەەِٛەر ٚ ضەەەەیض عرەلەەەیەٚە، ثە رەەەبیجەری ٌە گەڕەکە غەەەە
 زۆر ٌە ٔبضڕیەکبْ صەضزگیرکراْ.  یلبصر،  ِبرەیەکعەثضٚي 
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 جۀگبٚەرە کٛرصەکبْ ٌە ضەرەٚەٚ ٌە سٛارەٚەظ صەٚارٔػیٕەکبْ
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ِٕەضاي ثەٛٚ، زاٚای  6ضزە عبرؾ ضسای ٌە ضێضارەصأی ثەۆ صەردەٛٚ، ثەبٚکی ار
غەەەەزجٛٚ ٚ ڕبْ صایەەە، ٌەگەي ئەٚ ثەیەکەٚە پخٔەەەی کٛصەرەەەەبی رەِٛزٚلبضەەەُ ثەەەەٛ

ەر ثەؼەەەضا صاگەەەرد، ٌەثەر ئەٚە کەٚرە ثەر رەدەەەُ ٚ ثەیەکەٚە صەضەەەزیبْ ثەضەەە
ثەزەیی لبضُ ثەالَ ٚەک صەثیٕەیٓ عەبرؾ رەدەُ ثە لبضەُ ٔبکەبد ٚ صەیکەٛ ێ. 
عەەەەبرؾ صەثەەەەرێزە ضەەەەەرثبزگەی رەغەەەەیض ٚ ثەصەضەەەەذ ثەضەەەەەری ثە کەِەەەەبي ٚ 

ذ ٚ ئەەبزاصی صەکەەبد، ٌە ێەەئیطەەرادەد صەِیٕێەەزەٚە. صٚای ضەەبٌەک لبضەەُ صەیجٛر
ٚ ِەەٛدەی ئەٚە ِەەبٚەیەی "زیٕضاْ"یػەەی ثەەۆ  ێثەؼەەضا سەەبٔٛەکی گەٚرەی صەصارەە

دەجەەیع ثکەەبد ٚ ثنێەەزە ِەکەەکە. کەدەەی  صەگێەەڕێزەٚە، رێەەگەی صەصا، رۀەەبٔەد،
 . ێصٚای ضبٌەک عبرؾ لبضُ صەکٛ

ٚ کۆِٛٔیطەزەکبْ ٚەک  ٛرصصاصگبیی ٚ ٌە ضێضارەصأی صرۆزٔبٔەی عبرؾ ثەۆ کە
ۀەەبٚ ٘ەەۆی لەیرأێکەەی ِەررضەەیضار ٌ ەٚاثەەٛٚ، ثەەٛٚ کبضەەی یەەبریکرصْ ثەەرصٔەٚە

ئیطزمخي ٚ ثەعص، کە ئەٚکەبد ٌە  یدکِٛەد. ٘ۀضێ ٌە کەضبیەریەکبٔی دیسث
بْ صەکەرا صەضەزیبْ ٌە کەبر زەیەیاالیەْ رەغیض گەیخٔی ٚ عەثضٚي ضەەالَ، راثەر

 5کێػبیەٚە یبْ ٔبدبرکراثْٛٚ، ٚەزیرە صەضەذ ٌە کبرکێػەراٚەکبْ  ِبرەیەبْ 
ێکی ص  ثە ثەەەەەٛٚ، ٌۀبٚیەەەەەبْ ضەەەەەەصیك غۀػەٌیػەەەەەی ریەەەەەب ثەەەەەٛٚ کە ثە کەضەەەەە

ضەەەەٛٔضیبْ  ەکۆِٛٔیطەەەەزەکبْ ٔبضەەەەراثٛٚ، کەەەەٛرصٚ ٘بٚپەیّبٔەکبٔیەەەەبْ صەِەەەەێک
 سٛارصثٛٚ ٌۀبٚی ثەرْ.
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 ٚەزیرێکی ٔبزیطذ
 

ئۆکزۆثەر، ٌە ٚەزارەری صەرەٚە، پێػٛازی ٌێکرصَ ،  8ضەصیك غۀػەي رۆ ی 
ی زۆر ضەەرٔجی راکێػەبَ ەکەضێکی ثبال ثەرز، ٌەضەر سەۆ، رێەک ٚ پێەک، ئەٚ

ئەبزاصأە لطەەی صەکەرص کە  ەٚ ئەیّخ، ث کە زۆر ئبزاصأە، ثە ثێ ئەِخئەٚە ثٛٚ 
ئەٚەظ رەـزەبرێکی ٔەەبِۆی ضیبضەەەد ِەصارأەی عێرالەەی ٔەەٛێ، ثە لبضّیػەەەٚە، 

صەکێػەٓ  رەرازٚثٛٚ، کە ٌەکبری لطەەٚ صیەضارەکبْ لطەەکبٔیبْ ثە غەەرَ ٚ ثە 
ەرثەڕی، ئەٚجب صەریضەثڕْ. ٌە ضەەرربٚە کەیفشۆغەی ٚ ضەیّپبریبی ثەۆ ئیزبٌیەب ص

گٍەیەەی ئەٚەیکەەرص کە ئیزبٌیەەب کەَ ثەەبیەسی ثە پەیٛۀەەضیەکبْ ٌەگەي عێرالەەضاٚە، 
گرٔەەگ ٌە پەیٛۀەەضیەکبٔی ٔێەەٛاْ ٚ  ثەرای ئەٚ ٘ەرصٚٚال صەرەەٛأٓ رۆٌێکەەی کەەبرا

رۆ ئبٚا ٚ عێراق ثجیٕٓ. ٌەَ رۆ أە غبٔضی پەرٌەِبٔی ئیزەبٌی ثە ضەەرۆکبیەری 
ەد، دٔػەەي، زۆر ثە ضەەراەغرۆصۆٌفۆ پەدبرصی ضەەرصأی ثەؼەضای کرصثەٛٚ، 

 ٚٚٚرەەەی ئەەەێّە دەەەبٚەڕٚأی غەەەزی کۆٔکرێزّەەەبْ ٌەٚ ضەەەەرصأە صەکەەەرص، ثەالَ ئە
 ئەٚ غبٔضە رۀٙب ثۆ کۆکرصٔەٚەی زأیبری ٘برجْٛٚ.کە ٔەیضەزأی 
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، ِذّض ضەصیك ادئیرغبص - صەزارۆ ٌەگەي ٚەزیری راگەیبٔضْ ەیصیضاری ـرأس ِەری
 الیۀگری ئەٌّبٔیبی ٔبزی ثٛٚ. 1831ٌە ٚ  ، کەضێکی ٔبضیۆٔبٌیطذ1847 غۀػەي، ثەؼضا

 
ٚی جۆراٚجۆرِەەەەبٔکرص، ئەٚەی ضەەەەەرٔجی رٚصاٌەگەي غۀػەەەەەي ثبضەەەەی زۆر 

راکێػبَ ئەٚ پیبٚە ٚەالِی ٘ەِٛٚ پرضیبرێکی صایەٚە، ٌە ٘یچ سۆی ٔەصزیەٚە، 
ەرەەبکەی گەیخٔەەی ضەەبٌی ٛصک ەرۀەەبٔەد ئەٚکەەبرەی پرضەەیبری ثەغەەضاری ئەٚ ٌ

کە ِەیٍەەی ثەەۆالی ٔبزیەکەەبْ صەدەەٛٚ، ثە ضەەەرادەد ٚەالِەەی صایەٚە. کە  1831
بیجەد صٚای رە٘بریٕە ضەەر ثبضەی رۆ أە، گرـزەی ِەررضەی کۆِٛٔیطەزەکبْ، ثە 

گەرأەٚەی ثەەبرزأی پەیٛۀەەضی ٘ەرصٚٚال ثە٘ێسرەەر ثەەٛٚە، غۀػەەەي، ٌەضەەەەر 
ێػەەٛازی ٌە "ِەالی ضەەۆر" صاٚای لبضەەُ، دٛٚثەەٛٚە ـڕۆکەسەەبٔەی ثەؼەەضا ثەەۆ پ

ی ٚ ثە غەەەیٛەیەکی گػەەەزی، رەەەب راصەیەک، ٕێەیەەەضەرٛأی ٘بٚضەەەۀگیەکە ثػەەەێٛٔ
 کۆٔکرێذ ٚٚری:
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"کۆِەەەٛٔیسَ، ثەالی کەِەەەی ثەٚ غەەەێٛەیەی ٌە رۆ ٘ەالرەەەی ٔبٚەڕاضەەەذ رەگەەەی 
صاکۆرەەەەەبٚە ٌەٚ غەەەەەٛێٕبٔە گەغەەەەەە صەکەەەەەبد کە ٘ە اری ریەەەەەب ثخٚثەەەەەۆرەٚە. ٌەَ 

یەکی گەٚرەی ٌە ئەضەەەەەزۆیە کە رپرضەەەەەیبریەرەرٚأەەەەەگەیەٚە ر ێّەەەەەی پێػەەەەەٛ ث
ٔەیزٛأیجٛٚ ٔبصاصی کۆِەالیەری دبرەضەر ثکبد. ئێّە ٔیبزِەبْ ٚایە، ٌە رێەگەی 
ضیبضەەەەەرێکی کەەەەۆِەالیەری کەەەەبرا رٚٚ ثەرٚٚی کۆِەەەەٛٔیسَ ثجیەەەەٕەٚە، ئەٚەظ 
رەگەکەی ثە ٔبضەەەیٛٔبٌیسِەٚە گرێەەەضراٚە، صەِبٔەٚێەەەذ کۆِەٌگەەەبیەکی ِەەەۆصێرْ 

ٚێذ ثەر٘ەِەی ٔەبٚسۆ زیەبرر ەزٛکبي صەِبٔثٕیبد ثٕێیٓ. ٌە رێگەی ریفۆرِی کػ
ثکەیەەٓ، جٛریەەبراْ ٌە ٘ە اری رزگەەبرثکەیٓ. ئێطەەزب ٘ۀەەضێ ثەەبج ٚ رضەەِٛبرّبْ 

ٍِیەۆْ  2یە دکەِٛەد ەکەِکرصۆرەٚە، ثە رەبیجەری ٌەضەەر دەبیە ٚ غەەکر. ٌەٚأ
صیٕبر، صا٘بری، کەَ ثکبد ثەالَ صٌٕیبیٓ ئەٚ ریفۆرِە صەثێزە ٘ەۆی زیەبص ثەٛٚٔی 

زەٚە. ضەەثبرەد ێەٌە ئۀجبَ ثە لبزأجی گػەزی صەگەڕ ،زار ثەرٚثِٛی زەٚی ٚ
ثە ثخٚکراٚەکەەەبٔی کۆِٛٔیطەەەزەکبْ کە ئێەەەٛە ٌە صٚکەەەبْ ٚ ثبزاڕەکەەەبٔی ثەؼەەەضا 
کەٚرۆرە ثەردبٚربْ، ثبٚەڕَ پێجکە، ثبغەزرە ثە رۆ ی رٚٔەبک ئەٚ ثخٚکەراٚأە 

ظ. ثە ڕثفرۆغەەٓ ٚ ثەەخٚ ثەەکۀەٚە ٔەک ثە ٔٙێٕەەی ٚەک ضەەەرصەِی پەەێع غەەۆ
ی ٔبضیۆٔبٌیطەزی صەصەیەٓ ٚ ەە ئەێّەظ گەغەە ثە دەبالکی ٚ پڕۆپبگۀەضصٌٕیبیەٚ

 ٚ٘ەٌٚەەەەەضەصەیٓ گەي، ٌە ِەررضەەەەەی غەەەەەٛعیەد، ٚغەەەەەیبر ثکەیەەەەەٕەٚە، ثەالَ ئە
ێٓ ثەٌکٛ ٌە ٚالربٔیزر صە٘ێٕەٕە رثخٚکراٚٔەی ثبضیبْ صەکەی ٌە عێراق دبو ٔبک

 ".عێراقٔبٚ 
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 صیضار ٌەگەي لبضُ

 
راٚێژکەەبرأی لبضەەُ ٌە ثەؼەەضا ثخٚثەەٛٚ، ٌە ثیەەرِە دەەٛٚٔی جیەەب جیەەب ٌەضەەەر ۆث

ٌە گەي  ئۆکزەەەۆثەر، ئەٚ کەەەبرەی دەەەِٛٚە صیەەەضاری لبضەەەُ، 18رۆ ی یەکػەەەەَ، 
ئەٚەی ثەەۆ  بظثەەٛٚە صەِەلەەبٌیُ، پەە زەعەەیُیەکێەەک ٌە ئەـطەەەرەکبٔی ِەکزەثەەی 

ٚ ٌەگەي دۀض ضەرثبزێکی دەک  دۀضەِیٕجبر ٌە ضەر ربکٛ پێ، ِٕیبْ پػکٕی
ٛضەەەذ، پێػەەەٛەسذ، ثسأەەەێ یی ئەٚ ئەـطەەەەرە، ئەٚ صەثەصەضەەەذ ِٕیەەەبْ ثەەەرصە ال

بر ٌە لبضەەەەُ صەکەَ. ئەٚکەەەەبرەی پەەەەێُ گەەەەۆد صیەەەەضارەکە ٌە یٌەضەەەەەر چ پرضەەەە
دٛاردێەەٛەی کەەٛرص ٚ کۆِٛٔیطەەزەکبْ صەِێٕێەەزەٚە، رەەٛڕە ٚ رٚگەەر  ثەەٛٚ ٚ ٌە 

"کٛرصەکەەبٔی عێەەراق، ٚەکەەٛ ٘ەِەەٛٚ ٘ەەبٚالریەک، ٘ەەبٚالری عێەەرالیٓ  گەەٛری ٚەالَ
ی پبٌپػەزی رەٛٚیبییٕی، ٘ەِەٛٚ ثە یەکەٚە ثە یەکگرثەثێ جیبٚازی رەگەزی ٚ ئ

ٌە غەەەەۆڕظ صەکەْ". ئەصی کۆِٛٔیطەەەەزەکبْ؟ "ٚەکەەەەٛ ٘ەِەەەەٛٚاْ ٌە سسِەرەەەەی 
!". "ٌێەەەرە ْعێرالەەەضاْ!"، ٌە زۆر غەەەٛێٓ کۆِٛٔیطەەەزەکبْ کەەەبر ثەەەۆ رٚضەەەیب صەکە

کۆِٛٔیطەزەکبْ ثەۆ جّٙەٛریەد ئەیع صەکەْ، پبٌپػەزی ٌەٚ دکەِٛەرە  جیبٚازە،
 صەکەْ".

ٔیە صرێژە ثەٚ غەێٛە گفزٛگەۆیە ثەضەَ، ثە رەبیجەری ٌەٚ کەبد ٘ەضزّکرص ضٛصی 
کە رلەەی ٘ەِەەٛٚ صٚٔیەەبی ٌە ِەەٕە، ٘ەەبرە  ٚٚرەٚە، ئەٚ کەضەەە ٔەەبٚی  ککەضەەێ

ێەەٛەثەری راصیەەۆی ثەؼەەضا ثەەٛٚ، پیەەبٚێکی زاٌّەەی ڕکۆٌۆٔێەەً ضەەەٌیُ ـەسەەریە، ثە
ثەالَ رێەەەک ٚ پێەەەک ٚ  ثەەەٛٚ رەلەەەبثە ثەەەٛٚ. کەضەەەێکی رەزاگەەەراْ ٚ ثە پۆٌێّیەەەک

ْ ٚ ثەراِەەەەی ثەسەەەەۆی صەکەەەەرص، ٌە رەـزەەەەبر ضەەەەبرصٚ ضەەەەڕ، کەغەەەەشە، زۆر ثەەەەۆ
رغەەەزیکرصٔی ەدەزیەەەضەکرص ثەراِەەەجەرەکەی رەەەٛڕە ٚ ثەەەٛرٚ ێٕێ، ئەرکەەەی ضەرپ
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ۆر زاٌەەُ ثەەٛٚ. زضبٔطەەۆری راگەیبٔەەضٔە ثیبٔیەکەەبْ ثەەٛٚ، ثە رەەبیجەری ٌەگەي ِەەٓ 
ٌەگەي ِٓ صرٚغّی ضەرەکی "ئەٚە رەٚأە ٔبکەی" ، زۆر ثەصەگّەْ صەِزەٛأی 

 یەکەی رزگەەەبرَ ثێەەەذ ٚ ٘ەٚاٌەکەەەبْ ۆعەلٍەەەی ٚ ئبیەەەضیۆٌی ٌە صەضەەەذ رەلەەەبثە
ُ ٌە رەلەەەبثە ٔرەٚأەی ئیزبٌیەەەب ثەەەکەَ. ئەٚ جەەەبرأەظ کە ٘ەٚاي ٚ ریپۆررب ەکەەەب

رزگبریەەبْ صەثەەٛٚ ٚ تیسەیەەبْ ٚەرصەگەەرد ثەەۆ ئیزبٌیەەب، ٌە رێەەی رەٌەگەەراؾ ٘ەر 
زۆر، پەەبرەی رۆ ئەەبٚا، رەٚأە صەکەەرا. ثەەۆ ّٔەەٛٚٔە ٌە  یٚٚغەەەیەک ثە پەەبرەیەک

تیسەیەەبْ ثەصەضەەذ  6رەٌەگەەراـُ پێػکەغەەی رەلەەبثە کەەرص رۀٙەەب  111 یەک ِبٔەەگ
یبْ گەیػزٕە رۆ ٔبِەکەَ، ثب ٔەبٚی ضەەٌیُ ـەسەری ٌە ثیەر  16٘یٕب، ٌە کۆربیی 

ٔەکەیەەٓ دەەٛٔکە ثریەەبری ٌە ضەەێضارەی ثەەۆ صەرصەدەەێ ٚ ثە ِەەٛعجیسە رزگەەبری 
 .صەثێذ

ە کەظ ٚ ٘ەٚاکە ٌە ثەەەەەەبر ٔەثەەەەەەٛٚ، ٌە الیەک ئەٚ ئەـطەەەەەەەر یەئەٚ یەکػەەەەەەەِە
 ی ِەکزەثەەی لبضەەُ ٚ ٌە الیەکیزەەریع ثەرپرضەەی صەزگەەبی ضبٔطەەۆرەراٚێژکەەبر

رەق ٚ ثە ٘ەەبد ٚ  ڵەە ەیەەبْ کەەرصَ، ٌە ثەسزەەی ِەەٓ ئەٚ ئەـطەەەرە کەررەٚاٚ ثێزبلە
ثبغەی ی ـەسری ِٛعبِەٌەیەک ُثەٚەی کە ضەٌیثٛٚ  ٘بٚارە، صٌی رەٚاٚ سۆظ

یضەٚیطذ رێگەی صیضارەکەَ پێجەضا، ٌە  ٚرەکەی ەَ، صەیٕەڕأضٚ ٔصٌٚەگەي ٔەکر
ثەۆ الی  ٚرەکەی  گٛێی ٌە صۀگە صۀگەکبْ ثەٛٚ ٘ەبرجٛٚکە رۀیػزّبْ زەعیُ 

ٌە ٘ەٌٛ ِەرجێکی ٔب پڕۆرۆکەۆٌی رٚٚ  ەە رب ثسأی دی رٚٚصەصاد. ثەٚجۆرّئێ
کە ضەرۆکی عێراق ثٛٚ، ثە ثبٚکی غەۆڕظ ثبٔگیەبْ  َٛٚث ەثەرٚٚی ئەٚ کەض
ای ٚەی ر ێّەی پبغەەبیەری، ثٕەِەبٌەی ٘بغەەّی، رٚسبٔەەضثٛٚ. صصەکەرص، ئەٚ کەضەە

ضەەەەرۆک ثەەەَٛٚ.  ٚرەک ٌە ٘ەەەی سەضەەەزەسبٔە  یدۀەەەض دەەەرکەیەک ٌە  ٚرەکە
دۀەەضە٘ب لەەٛری  رٌە الیەکیزەە صارەیەک،ەؼ صەدەەٛٚ، ٌە الیەک دەکێکەەی صەضەەذ ٚ

دەة ٚ صەرِەبْ ٘ەثەٛٚ، زۆر ضەبصە ٚ ثنەەٛک ثەٛٚ، ٌێەرە کبرەکەبٔی رایەەضەکرص، 
ٌێەەرە صۀٛٚضەەذ. ضەەەرثبزێکی زۆر ضەەبصە ٚ ئبضەەبیی،  ٚ صٌێەەرە ٔەەبٔی صەسەەٛار
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ئیطخِێکی ئیّبٔضار، ٘یچ غزێکیزری ریب ٔەثٛٚ پێی ثشەبـرێ. ثە صٚریەع ثیەری 
 ِەلبِی صٚٔیبیی ٔەصەکرصەٚە.  ٚ ٌە سۆغی  یبْ یبْ ثەصەضزٙێٕبٔی پٍە

 

 
 

 1847یب صەزارۆ، ثەؼضاص، ضبٌی یأس ِەرـڕصیضاری عەثضٚي کەریُ لبضُ ٚ 
یر ٘ی عەرەة ٚ غِەصاٌیبیەک ثە ٚێٕەی لبضُ "ضٛٔجٌٛی ثرایەری عەرەة ٚ کٛرص"، 

 .سۀجەریع ٘ی کٛرصاْ
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زۆر ثەرێس ٚ ئەصەة ثٛٚ، کەٌٍە رەق ثٛٚ ثەالَ جب٘یً ٔەثٛٚ، ِەبٔەٚەٚ ٘ەٌەص 
ٚ کەٚرەەەی ٌە  یەەەٕگەی ضەەەەرثبزی ئیٕگٍیەەەس کبریگەریەەەبْ ٌەضەەەەر رەـزبرەکەەەبٔی 

ٓ ثٛٚ، صٚٚ گٛێی لیزی ٘ەثٛٚ، دیطبثی جێٙێػزجٛٚ. رٚسۆظ ٚ صەَ ثە پێکۀی
ُ ٔثۆ لطەکبٔی صەکرص، ٌە زۆر غذ سۆی ال صەصا، ٌە جیبری ٚەالِی پرضیبرەکب

ثضارەٚە ضەثبرەد ثە پەیٛۀضی ٌەگەي کٛرصٚ کۆِٛٔیطزەکبْ ثبضی غۆڕظ ٚ 
گەي رۆ ئەبٚا کەرص، ثبضەی کەیطەی ٔەٚد ەِبٔبکەی کرص، ثبضی پەیٛۀضیەکبٔی ٌ

یە ئەَ ثبضبٔە ثۆ ئەٚ گرٔگ ثْٛٚ ثەالَ پەیٛۀەضی ەکرص، ٌەٚأ غزیزری ۆرزٚ 
یکی ٌەێ زٔەبٚە ٔەبٚە ٘ەٌّٚەضەصا لطەە ٚ ٘ەٌٛێطە. ٔەثەٛٚ ِەٓثە پرضیبرٚ ثبضەی 

صرەثێُٕ ٚەک "ثە صڵٕیبییەٚە ئێطزب کۆِٛٔیطزەکبْ ٘ەیچ ِەررضەیەک ثەۆ عێەراق 
پبغەەەبْ زۆر ثە غەەەبٔبزی ٚٚرەەی "پبٌپػەەەزی گەٌەەەی عێەەەراق ٌە  .صرٚضەەذ ٔەەەبکەْ"

بضەری دکِٛەری ئێطزب ٔیػەبٔەی ئەٚەیە کە ٔیساِەی ئیطەزب ٌە الیەْ ثەغەی ضی
٘ەرە زۆری جەِبٚەری گەٌەکەِبْ غەەعجیەری ٘ەیە، ٘ەیچ ِەررضەیەک ٔەیە کە 
٘ێسی ئۆپۆزیطۆْ گەغە ثکبد". کە ئبِب ەَ ثە "کەیطی عەبرؾ" کەرص ٌە ٚەالَ 

بر ٔبکبرە ثە ٘یچ غیٛەیەک ک ٚصڵٕیبیکرصَ کە ئەٚە کێػەیەکی ٔبٚسۆی عێرالە 
 ."ِطر –ر "ثرایەری عێراق ٚ کۆِبری یەکگررٛٚیی ضٛریب ەض

ٚەکٛ ِەکیٕەیەک لطەی صەکرص، صٚٚ ئەـطەریع ٌە ثەراِجەری راٚەضزبثْٛٚ، 
پەەێع ئەٚەی ٚەالِەەی پرضەەیبرەکبْ ثەەضارەٚە رەِبغەەبیەکی ئەٚأەەی صەکەەرص، ٚەک 
ثٍێەەەی دەەەبٚەڕٚأی ِەەەۆٌەد ثکەەەبد، ٚەک کەضەەەێک ٘ەەەبرە ثەردەەەبَٚ کە ٌە  ێەەەر 

زۆر ٘ەضەەزی  ەثە سەەۆی ٔەثێەەذ. ٌەٚأەغەە یلیکرصٔەٚە ثیەەذ ٚ زۆر ثبٚەڕیػەەرەەب
ضەەبي، ٌە ٘ەِەەبْ  3کرصثێەەذ کە صٚای  ضارەثەٚ صۆسە ٔبضەەکە ٚ یەەبریە ِەررضەەی

یەکی ثێ ثەزەییبٔە، صەکٛ رێذ. ئەٚەظ ە ٚر ٚ ٌەگەي ئەٚ ئەـطەرأە، ثە غێٛ
ە ٌە پێٕەەەەبٚی ئەٚ ئبِبٔجەەەەبٔ 1847ٌە رەِەەەەٛزی  پەراصۆکطەەەەی ِێەەەەژٚٚە، لبضەەەەُ

 ضەرکەٚرٕێکی سٛێٕبٚی ثەصەضذ ٘یٕبثٛٚ.
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 یەک "ٔیػزّبٔی ٘بٚثەظ" ی ثراکٛ 
 

لبضەُ ثەەۆ ئەٚەی پەخٔەکەی ٌە ص ی عەەبرؾ ضەەرثگرێ، ٚەک صیزّەەبْ، رکەەبی ٌە 
جەەەۆرە ٘ەٚاٌەەەی ِکەەەرص دۀەەەض رۆ ێەەەک ٌە ِەەەبي صەرٔەدەەەێ، ثە ِطەەەزەـب ثەەەبرزأی

ئەٚ سەثەرە ٔەثێەەەزە  یثخٚثەەەۆٚە. ثەالَ ثەەەۆ ئەٚە صەضەەەزگیرکرصٔیصرۆزٔەەەبٔەی 
٘ۆی رٛڕەیی ٚ رەلیٕەٚەی ئب اٚە ٌە ٔێٛ کٛرصەکبْ ٘ەضزب ٚرەبرێکی پەڕ ِەصح 

َ کۆٔگرەی پەبرێسەرأی عەرەة ٌەضەەر "ٔیػەزّبٔپەرٚەری ەٚ ضۀبی، ٌە دٛار
 ٌە ٕیبریکرصٚٚە کەػەەەکەەەٛرص" سٛیٕەەەضەٚە، ئبِەەەب ەی ثەٚە کەەەرص کە ثە سەەەۆی پێ

ثکەەرێزەٚە کە "عێرالیەکەەبْ، ثۀەەضی ضەەێیەِی صەضەەزٛری عێەەراق ئەٚە صٚٚپەەبد 
بـەظ ٌە صەضەەزٛر ِەەکەی ئەَ ٚالرەْ" ٚ ئەَ ەعەرەة ٚ کەەٛرص ٘بٚثەغەەی ضەەەر

جێگیر کراٚە کە صەٌێ "کٛرصٚ عەرەة، ثە ٘بٚثەغی ٌەَ سبکە صە یٓ، ِەبؾ ٚ 
 ئەرکی ٚەک یەکیبْ ٘ەیە".

ٚ  ِبیەی ٘ۀضێ ضەر ئێػە ەئەٚ پیب٘ەٌضأەی ثۆ ثرایەری کٛرص ٚ عەرەة ثٛٚ
رٚصاٚأەی  َی گیرٚگرـەەذ ثەەۆ لبضەەّی ضەەەرۆک ٚەزیەەر. یەکێەەک ٌەضەەەر٘ەٌضأ

رۆ ٔەەەبِەی  18/11/1851ثەەەریزیە ٌەٚەی کە رۆ ی ە غەەەبیبٔی ئبِەەەب ە ثەەەۆکرصٔ
سەثبد، زِبْ دبٌی پەبرری صیّەٛکراری کٛرصضەزبْ )الیۀگەری کۆِٛٔیطەزەکبْ( 

صەضەزٛری عێەراق"  1ٚربرێکی گێژاٚە ئبِێسی ثە ٔەبٚی "گەٌەی کەٛرص ٚ ثۀەضی 
ُ ئەدەەەەەّەص، ٘یثخٚکەەەەرصەٚە. ٚرەەەەەبرەکە ٌەالیەْ ضەەەەەەر ٔٛٚضەەەەەرەکەی، ئیجەەەەەرا

ٔٛٚضەەەەراثٛٚ. ٚەک کەەەەبرصأەٚە، صەِٛصەضەەەەذ، سەثەەەەبد صاسەەەەرا ٚ، ٔٛٚضەەەەەری 
صْ ٌەضەەەەر ئبضبیػەەەی صەٌٚەد، ر٘ەڕەغەەەەکرەەەۆِەری ٚرەەبرەکەظ، ثە پبضەەەبٚی 

ُ ئەدەّەص رەسەٕەی یرەٚأەی صٚٚەَ صاصگبی ضەرثبزیکرا. ٌە جەٚ٘ەرصا ئیجرا٘
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صەضەەزٛر گررجەەٛٚ کە صەٌەەێ "صەٌٚەرەەی عێەەراق ثەغەەیکە ٌە ئەەِٛەی  1 ٌە ثۀەەضی
ی ٚ یەەەػەەەیضەکرصەٚە کە ئەَ ثۆدەەەٛٚٔە "دەەەی ٌە رٚٚی ِێژٚٚیعەرەثەەەی"، رٚٚٔ

٘ەردۀەضە صەضەەالری یبضەبصاْ ٌە ، ی ِۀزیك راضذ ٔەیەٚزأطزی ٚ دی ٌە رٚ
ٔەەبٚە کە عێەەراق ٔیػەەزّبٔی ٘بٚثەغەەی کەەٛرص ٚ ٚە صەضەەزٛر صأەەی ثە 2ثۀەەضی 
ەالَ ٌە ثیریکرصٚٚە کە عێراق ٌە صٚٚ ٔەرەٚە پێک ٘ەبرٛٚە، یەکێکیەبْ ث، عەرەثە

عەرەثە، ئبزاصەٚ ِەبـی ئەٚەی ٘ەیە ثٍەێ ئەێّە ثەغەکیٓ ٌە ٔەرەٚەی عەرەة، ٌە 
ی یەکە ٘ەضەذ ٔبکەبد ٚ پەبردەیەک ٔەیە ٌەٚ ٔەرەٚە گەٚرە ەالیەکیزریع کٛرص

 ."عەرەة
ٚ پێکەٚە یەەەەبٔی کەەەەٛرص ٚ عەرەة،  یضەەەەُ، ثەەەەۆ ثرایەرەەەەبکەەەەبٔی لٌەٚ٘ەِەەەەٛٚ ٘ە

رجٛٚٔە ثەر ِەررضی. صاصگەبیکرصٔەکەی ئیجەرا٘یُ ئەدەّەص ثەٛٚە رەلیەٕەٚەی ٚکە
کٛرصیەکەەبْ. جەەبرێکزر ثەؼەەضا کەٚرە ثەر ِەررضەەی ێٍە رەەٛڕەیی ٚ ٘ەڕەغەەەی سەە

ۆک صاثضاد. ئیجرا٘یُ ئەدەّەص، ثەثەێ دجۀگبٚەرەکبٔی ثبکٛر. ثەؼضا ٔبدبر ثٛٚ 
ٚەک ضەەەەرکەٚرٓ ٚ  11/11/1851ٚای یەک رۆ ، ٌە گٛٔەەەبٖ، ئەەەبزاصکرا. ثەالَ ص

 رەدەصا ٘ەِبْ ٚربر ٌە "ٔضبي" ثە زِبٔی عەرەثی ثخٚکرایەٚە.
 ٔٛٚضێ:ەثە ٘ەردبي صاصگب ٌە کەیطەکەی ئیجرا٘یُ ئەدّەص ص

کەەٛ ریػەەەیەکی ٌٚ کەەٛرص غەەزێکی ٔەەٛێ ٔەەیە، ثە "صاصگەەب پێیەەٛایە ثرایەرەەی عەرەة
صەکەەەەبْ ٛرکەەەەۆدی ک 7ضەەەەبٌی رٚ صرێەەەەژی ِێژٚٚیەەەەی ٘ەیە، ٌەٚکەەەەبرەی ٌە ٚصٚ

ثبٚەغیبْ ثە ئبیٕی ئیطخَ صاگرد ربکٛ ئێطزب ئەٚ ثەرایەریەی کەٛرص ٚ عەرەة، 
رۆ  ثە رۆ ، ثە٘ێس صەثێ. ضیّجٌٛی ئەٚ ثەرایەریە ٔەِەرە ضەەالدەصیٓ ئەیەٛثیە، 

ثە ٔێٛدەەەەەەەبٚأی ٘ەِەەەەەەەەٛٚ عەرەة ٚ  ارئەٚەظ ٚەک یەەەەەەەبلٛرێکی پڕغەەەەەەەۀگض
بکی پیەەرۆزی لٛصضەەی ٌە  ێەەر ضەەٍّبٔێکەٚەیە، ئەٚ ضەەەرکرصە ِەزٔە ثەەٛٚ سەەِٛ

صەضزی صاگیرکەراْ رزگبرکرص. پێٛیطزە ِێەژٚٚ صٚثەبرە سەۆی ثٕەٛێٕێزەٚە. ٌەَ 
ضبالٔەی صٚایضا، جبرێکیزر، ٌەغکری ِٛضٌّٛبٔبْ ثەرەٚ ـەٌەضزیٓ ثەرێکەٚرەٓ 
رەەەەبکٛ ضە٘یۆٔیطەەەەزە صاگیرکەرەکەەەەبْ صەرپەڕێەەەەٕٓ. کەەەەبری سەەەەۆی، ٌە عێەەەەراق، 



 خۆشناو د. جاسم: و - دەزارۆ فڕانز مەرییا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

159 

صیطەەەبْ ٌە عێەەەراق، ٌە  ێەەەر  ضەەەەالدەصیٕی کەەەٛرصی ثەڕێەەەکەٚد، ئەِجەەەبرەظ
ضەەٛپبکەِبْ دەەٛٚە  ،ضەەەرکرصایەری ضەەەالدەصیٕی ٔەەٛێ، عەثەەضٚي کەریەەُ لبضەەُ

 ."ـەٌەضزیٓ
ٚ ێڕٌە کبری صاصگبیکرصٔی کەضبیەریەکبٔی ضەرصەِی پبغبیەری ٌە صاگب غۆرغەگ

، ئەٚ کەضەەبیەریبٔەی ەٌە  ێرکەەبریگەری کەەٛرصأ صەکەەرا عەضەەکەریەکبٔی ٘ەضەەذ
ەی یەک ٚیەبْ ثە رضەەْ کەٛرص ثەْٛٚ. ثەۆ ِەب صصاصگبیی صەکراْ ٘ۀەضێکی کەٛر

ِبٔگ ئبِەبصەی ئەٚ صاصگبیەبٔە ثەَٛٚ کە ثەرپەرش ٚ کەضەبیەریەکبٔی ضەەرصەِی 
سطەەەزجٛٚە  ێەەەر ٌێکەەەۆٌیٕەٚە.  1847رەِەەەٛزی  13 پبغەەەبیەری رەەەبکٛ ثەرەثەیەەەبٔی

بْ، جۀەڕاٌە ثبالکەەبٔی ضەەٛپب، ەکەە٘ۀەەضێکیبْ پەەٍەی ضەەەرۆک ٚەزیەەراْ، ٚەزیر
ٚ ٔەررضبٔە ٚەالِی صاصگبی عەضکەری، رٛٔەضڕەٚ،  ٘ەِٛٚیبْ زۆر ثە کەڕاِەد

پەٛرزای لبضەُ ثەٛٚ ثەڕێەٛە  کە صەصایەٚە. ئەٚ صاصگبیە ٌەالیٓ ـبزیەً ِە٘ەضاٚی،
صەدەەەٛٚ، ئەٚیەەەع کەەەۆٔە ئەـطەەەەری ضەەەٛپب ثەەەٛٚ، ٌە رٚاٌەد رٚٚ سەەەۆظ ٚ رەەەب 
 راصەیەک ِیٙرەثبْ ثٛٚ ثەالَ ٌە  ێرەٚە غزێکیزر ثٛٚ. کەدی صاٚاکبری گػزی

لطەەەکرصٔی  بیِەەیٓ" ثەەٛٚ، کەضەەێکی گۀەەپ، زۆر رەق ٚ رٛأەە"ِبجیەەض ِذّەەض ئە
ثەەٛٚ، لەد ٌە سەەۆیەٚە لطەەەی ٔەصەکەەرص ثەٌکەەٛ ٘ەِیػەەە ثە ٔٛٚضەەیٓ ی ٘ەزۆر

ەٚە، زۆر جەبر ٚەک ئەکەزەری غەبٔۆ صە٘ەبرە پەێع ضرۆِەد ٚ صاٚاکبٔی صەسٛێٕ
دبٚ، رۀٙب جبرێک صیزُ دبٚ ٌەضەر ٔٛٚضەیٕەکە ٘ەٌگەرێ ٚ ثەصەضەذ ٚ جەٌٛە 

ٚ ٘ۆربـەەبد، ثبضەەی ثرایەرەەی کەەٛرص ٚ عەرەثیکەەرص.  غەەُصرٚضەەەیرەکبٔی، ٚەک 
ٔە ٔەەبٚ ٘ەەۆٌی جٛٚئەٚکەەبرەظ ٘ۀەەضێ ٌە یبریەەضەصەرە ٔسیکەکەەبٔی ثەەبرزأی ٘ەەبر

 رصاصگەەەبکە. ئەٚەظ ٌە کەەەبری صاصگەەەبیکرصٔی ئەدەەەّەص ِٛسزەەەبر ثبثەەەبْ ثەەەٛٚ، ٌەثە
ئەٚەی کٛرص ثەٛٚ رەـزەبرێکی ٔەرِزریەبْ ٌەگەي کەرص، ثە ثیەبٔۆی ٔەسۆغەی، ٌە 

رەبکٛ ثە ئیطەرادەد صأیػەێ، کەدەەی زۆر  ٛٚثبکٛرضەیەکیبْ ثەۆ صأەۀەبٚ لەـەز 
 َٔەسەەەەۆظ ثەەەەْٛٚ ئە یراضەەەەز ۀەەەەضێجبر ثەکەضەەەەیزر ٌە ئەٚ ثە رەِۀزەەەەر ٚ ٘

 ، ثە صرێژایی صأیػزٕەکە، ثە پێٛە ثٛەضزٓ . ثْٛٚصاْ ٚ ٔبدبربئیّزیبزەیبْ پێ ٔ
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ئەٚ  ثۆ ئەٚ کەضبٔەی ٚەک ئێّە کە رێڕٚأیٕێکی جیبٚازِەبْ ثەۆ عەصاٌەد ٘ەیە،
صاصگبیکرصٔەەەەەەبٔە زۆر کەِٛکٛرریەەەەەەبْ، ٌە ٔەەەەەەبٚەڕۆک ٚ زِەەەەەەبْ ٚ دەەەەەەۆٔیەری 
ثەڕێەەەٛەثرصٔی صأیػەەەزٕەکبْ، ٘ەثەەەٛٚ. ٘ەەەۆٌی صاصگەەەب ٌە ٘ەِەەەٛٚ غەەەذ صەدەەەٛٚ: 

صە٘ەەبرٓ ٚ ە ٘ەِەەٛٚ ضەەەرثبزە دەک ثەصەضەەزبٔ ٚصەرگەەٛد ِەیەەضأی ضەەیخدە، ئە
صەدەەْٛٚ، ئەٚ ٘ەِەەٛٚ ضەەکررێرە، کنەەبٔە، صەرگەەٛد ثەەۆ ّٔبیػەەکرصٔی جٍەەٛثەرو 

بٚە ٔەەبٚە صەضەەزیبْ ثە ٔەەْٛٚ، ئەٚ ٘ەِەەٛٚ دەەبالکٛأە جەەۆر ثەجەەۆرأەی کە ٘ەەبر
!"، ٘ەِەٛٚ صەیبٔٛیطەذ ی ثەکەْٚ صرٚغّی ٚەک "ثۆ ئیعضاَ! ئیعضاِْ دەپٍە ٌێضا

 رەەەەۆٌەی سۆیەەەەبْ ٌەٚ کەضەەەەە ثەەەەێ صەضەەەەەالربٔە ثەەەەکۀەٚە. ٌەَ کەظ ٚ ٘ەٚایە
ئبِەب ە ثەۆ ئەٚە  ،زۆر ٌەٚ کەضەبٔەی ٌە ضەێضارە صراْ ، ثەۆ ثیەرەٚەریپێٛیطزە

 ثەەەکەَ کە ٘ەِەەەٛٚ گٛٔب٘جبرەکەەەبْ زۆر ثە کەڕاِەد ٚ، ٘ۀەەەضێکیبْ ثە ِەرصأە،
 صاکۆکیبْ ٌە سۆیبٔکرص. رەـزبرٚ

٘ەِەەٛٚ  ٛاراْ صەضەەزی پێەەضەکرص، ٌە ٔەەبٚ ئەٚێەەصأیػەەزٕەکبْ، ٌەثەر گەرِەەب، ثە ئ
 ٚضەەەەەیەرەة ٚ ثٍەەەەەۆکی ضەەەەەۆتیەد ِەەەەەٓ رەەەەەبکە رۆ ٔبِۀٛعرۆ ٔبِۀٛٚضەەەەەە 

٘ێٕەەبثٛٚ ثەالَ ٘ەِەەٛٚ  ُثەصەضەەزثەەٛٚ یّزیەەبزێکی گەٚرە رۆ ئەەبٚاثَٛٚ، ئەٚە ئ
سبٌی پػکٕیٓ رەرجیٓ، ئەٚە ٌە ٘ەِٛٚیبْ ٔبسۆغزر ثەٛٚ.  2ئێٛاراْ صەثٛایە ثە 

 –، ٌە رێەەگەی ٚەزیەەری ئیرغەەبص َئەٚە ضەەەرەڕای ئەٚەی ئیّزیبزیەەبْ پێەەضاثٛٚ
ثەصەضەەزُ  ي،ەٚەزارەرەەی رۆغەەٕجیری ٚ راگەیبٔەەضْ، کە ئەٚکەەبد ضەەەصیك غۀػەە

 زۆر سبرری گررُ.٘ێٕبثٛٚ، 
، ٚەزیری پێػەٛی صەرەٚە سەریەک 16یەکەَ رۆ  صاصگب ثە کەیطی ثبظ ئەعیبْ

ثەەەەٛٚ، پرضەەەەیبر ٚ ٚەالِەکەەەەبْ رەرجەِەی ـەرۀطەەەەی صەکەەەەراْ، ٘ەضەەەەزّکرص 
، ثە ْکەِٛکٛرری زۆری ریبیە، زۆرجەبر ئەٚأەی رەرجەِەکە زۆر کەٛرد ثەٛٚ

صەثەەٛٚٔە ٘ەەۆی ٚەالِەکەەبْ  ٚضەەەِبعە گەەٛێُ گررجەەٛٚ، ثەالَ زۆر جەەبر پرضەەیبر
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ٚرٚ أەەەەضْ ٚ ٘ەراٚ ٘ۆریەەەەب ٚ دەپەەەەٍە ٌێەەەەضاْ، کە ثە دەەەەبٚ صەِجیٕەەەەی کەدەەەەی 
یػەەەەەزە گەەەەەٛێی ِەەەەەٓ. ٔبدەەەەەبر ەرەرجەِەکە زۆر ثە ضەەەەبصەٚ ضبرصٚضەەەەەڕی صەگ

ضەەەەەەِبعەکەَ ٌە گەەەەەٛێ کەەەەەرصەٚە، ٌە ٘ەِەەەەەبْ کەەەەەبد ثەسیٍەەەەەیُ ثە ٘ەەەەەبٚڕێ 
، ٌە پێػەٚە، Tass ربش یثۆ ئب أط کە، ضە ضۆتیەریەکبْ صە٘بد ٚرۆ ٔبِۀٛ

زأی، ەی غەڕەـیبْ ثۆ رەرسبٔکراثٛٚ، ئەٚاْ صیبر ثٛٚ زِبٔی عەرەثیبْ صغٛێٕ
یەەبرِەری رەرجِٛبٔەکەەبٔی صاصگەەب، یەکطەەەر راضەەزەٚسۆ  ، ثە ثەەێثەثەەێ ضەەەِبعە

ٌۆگەکەەبٔی ٔەەبٚ صاصگبیەەبْ صۀٛٚضەەیەٚە. ثەیەەبٔی رۆ ی صٚایەەی، جەٌٚەیەکەەُ بصی
ثەبظ ثەٛٚ ثۀبٚ ثبزاڕی پڕ ٘برٛ ٘بٚار ٚ ثە گەڕ ٚ جۆغی ثەؼضا کرص، ثەسەزُ 

کەضێکُ صۆزیەٚە کە کەِێک ئیزبٌی صەزأی، ٌە سۆغەٚیطزی ٚ عەغمی ئیزبٌیەب 
ٌە غەبرێکی ٚەکەٛ ثەؼەضا زِەبٔی  .ٚەپۆضەزی ئیزەبٌی کۆکرصثەٛٚە ٌٛیدۀضە٘ب پە

 ِٓ ٚەک ضۆرپڕایس ٚاثٛٚ.ثۆ ، ٌەثەرە ئەٚە ثٛٚ ئیزبٌی ثە رەٚاٚی ٔۀبضراٚ
ٚ، ضەالح ثٛٚە ٘ەبٚڕیەکی ئەٚ کەضە ٔبٚی ضەالح ثٛٚ، ئبٚارەی ـەٌەضزیٕی ثٛ

ٚ سبٌەکەەبٔی پػەەکٕیٓ زٚٚ رەەٛڕە صەثەەٛٚ ٚ  ٔەەسکیُ، جەەبر جەەبرەظ ٌەثەر رەلەەبثە
ەیەەەضا صەکەەەرصَ. ٚەک رەرجِٛەەەبٔی غەسطەەەی ِەەەۆٌەری ئەٚەَ پگرـزیػەەەی ثەەەۆ 

ُ زۆر یرەەەٛأ ٚەیەەثەەەۆٔصەگەٌەەەُ ثێەەەذ. ثەَ  کٚەرگررجەەەٛٚ ٌەەەۆ ٘ەِەەەٛٚ غەەەٛێٕە
ضەرٔجراکێػەی رۆِەرجبرکراٚەکەبْ، زأیبریُ صەضەزکەٚێذ، ثە رەبیجەد ئیفەبصەی 

کە سۆیەەەەبْ ص ی کۆِەەەەٛٔیسَ ثەەەەْٛٚ، ٌەگەي لطەەەەەٚ ٚرەەەەبری رۆِەرجەەەەبرکرصٔی 
. ضەەرۆکی صاصگەبظ صاٚاکبری گػزی کە ِەیٍی ثۆ الی کۆِٛٔیطەزەکبْ صەدەٛٚ

صەصا ٚ ٘ەٌٚەەی ثێخیۀەەی  سەەۆی ثە کەضەەێکی ٚەرۀەەی ٌە لەٌەَ ِە٘ەەضاٚی ثەەٛٚ،
 صەصا. 

ثە ٚرصی کۆِکرصثەەەٛٚٔەٚە ٔە صەکەەەرا ثە  زأیەەەبری ٚ صأیػەەەزٕەکبٔی صاصگەەەب کە
ثەەەکەَ، صٚ ِٕەەەی  ِەەەبرە یەک، ٚەک  َ، ٌە رۆِەەەب،کۀەی رۆ ٔەەەبِەٚائبضەەەبٔی رە

ثبضەەّکرص، ضەەەٌیُ ـەسەەری ثەەٛٚ، ٘ەِەەٛٚ جەەبر صەیەەٛٚد "ئەٚ ٘ەٚاالٔە رەٚأە 
ِەکە". پەیٛۀەەەەەضیەکبّٔبْ ثەرەٚ سراپەەەەەی صەڕۆیػەەەەەزٓ ٌەٚ کەەەەەبرەی ضەەەەەەالدی 
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یەٚە ئبسۆ ٌەثەردی ئەٚ٘ەِەٛٚ صابٚی صاُ ٌۆِەیکرص ٚ ثەدێرەرجِٛبْ ٚ ٘بٚڕ
، ئەٌجێررەەۆ 17ثەەۆ پەیەەبِٕێری رۆ ٔەەبِەی ٌٛٔیزەەبی ئیزەەبٌی یِەەۆٌەد ٚ ئبضەەبٔکبریە

ضەەەەعبرە  37، کەەەرصٚٚەٚ کە ٘ەِەەەٛٚی  Alberto Jacoviello- یەەەبکۆتیێٍٍۆ
٘ۀضەی ٔەِەبثٛٚ ٌە  ، ٌەضەر ئەَ لطبٔە،گەیػزۆرە عێراق. ضەالدی لٛڕثەضەر

 عێراق صەریجکەْ.
 

  

                                                           
دۀەض صەرصەدەێ ٚ رەبکٛ  1813کەۆٔزریٓ رۆ ٔەبِەی پەبرری کۆِٛٔیطەزی ئیزبٌیەبیە، ٌە ضەبٌی  L’Unitàٌٛٔیزب  17

 .  1881 -1851، ثە ربیجەری ٌە ضبالٔی رائێطزب ثە یەکێک ٌە رۆ ٔبِە ثخٚەکبٔی ٚالد دیطبة صەکضبٌێک پێع 
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 ٚ لٛ ثٕی پیخٔە کٛغۀضەکبْ کْٛ
 

ئەٚەی ٌە  صەکەەەٛال ٌەثەر گەرِەەەب، کە ،ٌە ٔەەەبٚ ٘ەەەۆٌی صاصگەەەبی ضەەەەرثبزی ثەؼەەەضا
کە رۆِەرەکەبْ زۆر الٚاز  ثریزی ثٛٚ ٌەٚەی ٘ەِٛٚ غزێک جێگبی ضەرٔپ ثٛٚ

ثەەْٛٚ ٚ ٘ۀەەضێجبریع ثٕەەبؼەی یبضەەبییبْ ٔەثەەٛٚ، ٌەالیەکیزەەریع ضەەساکبْ زۆر 
ەضەەّی ڕ. رێٛرالەەٛرش ثەەْٛٚ، ٔەەسیکەی ثەەۆ ٘ەِەەٛٚاْ صاٚای ٌە ضەەێضارە صەکەە

ِبٔەەگ ٘ەەیچ ثڕیبرێەەک ٔەصرا، لەرارثەەٛٚ ٌە  1ەکە زۆر ضەەەیر ثەەٛٚ، صٚای یصاصگەەبی
ٚە صەرثکەەەرێٓ ثەالَ ٌە ٔبکەەەبٚ، یبرەکەەەبْ ثەیەکەڕی کەیطەەەەکە، ٘ەِەەەٛٚ ثیکۆرەەەب

ە، ثە ٘ەۆی ثەر ەٚۀەضی صەٌٚەد ثڕیەبری ٌە ضەێضارە ثەۆ ئەٚ ّرۆ ی صٚٚغەِ
 کەضبٔە صەرکرا:

ـبزیً ئەي جەِبٌی، ضەەرۆک ٚەزیرأەی ضەەرصەِی پبغەبیەری، ئەي جەِەبٌی ٌە 
صاصگەبیی ئبِەب ەی ثە پەیٛۀەەضی سەۆی ٌەگەي جێگەری ضەەرۆک کۆِەەبری  یکەبر
صثەٛٚ، ٌەثەرە ئەٚە کرِیطەر، ضەەثری اٌعطەٍی،  – ررٛٚی عەرەثی ضەٛریبگیەک

 ، ٌە الیەْ ٔبضڕ، ٌە پۆضزەکەی صٚٚرسرایەٚە.عەضٍی 
جۀەڕاي رەـیەەك عەەبرؾ، ضەەەرثبزێکی ئەەبزاٚ ٚ دەەبالک ثەەٛٚ، ٌە جۀگەەی جیٙەەبٔی 
صٚٚەَ ثٛٚثەەەەەەەەەٛٚە ئۀەەەەەەەەەضاَ ٌە ضەەەەەەەەەەرۆکبیەری ـەرِبٔەەەەەەەەەضەی ِبڕغەەەەەەەەەبي 

 . Bernard Law Montgomeryیِۆٔزگۆِێر
، دەرکەز ثەەٛٚ ٔی، پیەەبٚێکی زۆر ثەڕێەەس ٚ جۀزٍّەەبْ، ثە رەگەزؼەەبزی اٌضاؼطەەزب

 جۀگبٚەرێکی ئبزا ٚ سبٚەْ ئەسخق ثٛٚ. 
عیبْ، ٚەزیری صەرەٚەی پێػەٛ، ثڕیەبری ٌە ضەێضارەی ٌەۆ ئەرۆ  ثبظ  2صٚای 

  .ەردٛٚص
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کراثەەْٛٚ، ٌە ٔەەبٚەڕۆک ٚەک رەەۆِەری ە کەضەە 3ئەٚ رۆِەرەەبٔەی ئبراضەەزەی ئەٚ 
ضەەەەەرثبزی ٌە ضەەەەٛریب، ثە  یکٛصەرەەەەبیەک ۆثەەەە ر ثەەەەْٛٚ: ٘ەٌٚەەەەضأْیزکەضەەەەەکب
 ، ثەٚ ٘ەۆیەٚەٌِٛک ٚ ضبِبٔی گػزی، ثەغەضاری ٌە پەیّەبٔی ثەؼەضا ی٘ەصەرصأ

 ِەررضیەٚە. جٛٚە بْ سطزیئبضبیػی ٚٚالر
صەربکەەەبْ ٌە ضەەەٛریب یەکجەەەبر ئەەەبٌۆزە، ئەگەر زۆر ثە ئبگەەەب ٔەثەەەیٓ ِٛێەەەژٚٚی ک

ەَ صاصگەەەەبی ٘ەەەەبرە ثەرص ەرٛٚغەەەەی ٌێکەەەەضأەٚەی ٘ەٌە صەثەەەەیٓ. ئەٚ کەیطەەەەە ک
یٓ" ٚ "ٔیػەزّبٔپەرٚەر" ٌەیەک جیەب ئ"سەب یرەٛأەعەضکەری ثٛٚە ٘ۆی ئەٚەی ٔ

، ٘ەٌٚەەی گێەەڕأەٚەی ر ێّەەی 1844ئەٚ ـبکزەەبٔە صەگەڕأەٚە ضەەبٌی  .ثکەەرێزەٚە
ثەەۆ ضەەەر دەەٛکُ ٌە صیّەغەەك، کە ثەکەضەەێکی الیۀگەەری ئەٌّبٔیەەبی  18ٌیەغیػەەک

ٔەەبزی ٔبضەەراثٛٚ. ثە کەەٛرری کٛصەرەەبکە ثەەۆ ئەٚە ثەەٛٚە ـیضڕاضەەیۆٔەک ٌە ٔێەەٛاْ 
 ٘ەرصٚٚ ٚالد پێک ثێ.

ەکە، ثەصیەبر کەٚد یکەدەی ئیفەبصەٚ پرضەیبرٚ رۆِەرەکەبْ، ٌە کۆٔٛٚضەی صاصگەبی
٘ۀضێ ٚەزیری ئێطزبی  ٔبٔەدەٚ ٔسیک ٌە ٔبضڕ ٚ، ر باڵکە ٘ۀضێ ثەرپرضی ث

ثەؼەەەضاظ، صەضەەەزیبْ ٌەٚ ٘ەٌٚەەەضأە ٘ەثەەەٛٚە، ٚەک جەەەبثر عەەەِٛەری ٚەزیەەەری 
ظ ئەٚە زٚٚ ثەزٚٚ ٌە پۆضەەەەەزەکەی صٚٚرسەەەەەرایەٚە. ثەەەەەۆ ئەٚ بپەرٚەرصە، پەەەەە

پیخٔەی ضٛریب دەکێکی زۆر ٌە ئیزبٌیب کڕصراثەٛٚ، ثە ـەرِەی صەثەٛایە ثگەٚێەزە 
اٚاکەەبری گػەەزی، ثەالَ ثە صەضەەزی جۀگبٚەرەکەەبٔی جەزائیەەر، ئەٚە ثە لطەەەی ص

دۀضە٘ب رێگبٚ لبدبسنی گەیػزە ٌٛثٕەبْ. ٌێەرە رەۆِەرێکیزریع ثەۆ گیراٚەکەبْ 
ریبٌیطزی کەِیً پئیّ ضەر ثە زیبص ثٛٚ، ئەٚیع ئەٚەیە کە پبٌپػزیبْ ٌە ر ێّی

 غەِعٛٔی ضەرۆک کۆِبری ئەٚکبری ٌٛثٕبْ کرصٚٚە.
زی عەجەەەبئیجی ئەٚ کٛصەرەەب سەیەەبٌی ٚ جٕەەۆکەیەی ثەەبش صەکەەرا ٔەەبٚە ٔەەبٚە غەە

ضیبضیەکی  ەصەسطزە ضەر ئبٚ، رۆـیك ضٛەیضی، ضەرۆک ٚەزیرأی پێػٛ، پیر
                                                           

بٚەیەکیع ، ثەرەضەەْ کەٛرص ثەٛٚ، ِەبٚەیەک ضەەرۆک ٚەزیەر ٚ ِە1853 – 1818جۀەڕاي اصیت اٌػیػکٍی،  18
 ضەرۆک کۆِبری ضٛریب ثٛٚ



 خۆشناو د. جاسم: و - دەزارۆ فڕانز مەرییا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

165 

زیرەک ٚ ثە رٛأب ثٛٚ، ثبغزریٓ ِبِۆضزبی لبْٔٛ ثەٛٚ ٌە ٘ەِەٛٚ رۆ ٘ەالرەی 
ی ٌیجەڕاي ثەٛٚ، ئەٚەی ثبضەکرص کە رۀەبٔەد ِەٌیەک کٔبٚەڕاضذ، ضیبضەرّەصارێ

اق ٚ ضەٛریب یەکجگەرْ، ٌە ، ثەۆ ئەٚەی عێەرثٛٚـەیطەي ئبِبصەیی سۆی پیػەبٔضا
ئەگەری گرـزی جیبٚازی ٔیساِی ضیبضی، ٚاز ٌە کٛرضی پبغەبیەری ثٙێٕێەذ ٚ 

ێەژەی پێەضا رٔیساِێکێ ٔٛێ ٚ ٘بٚثەظ ثۆ ٘ەرصٚٚ ال پێک ثٙێٕرێذ. ضٛەیضی ص
ٚ ٚٚرەەەەەی ئەٚ پەەەەەڕۆ ەیە یەکجەەەەەبر "ٔیػەەەەەزّبٔپەرٚەر"ی ثەەەەەٛٚ، عێەەەەەراق ثەثەەەەەێ 

ۆکی پەرٌەِبْ یەکطەر ثێضۀگی ثبْ صەسٕکێ". ضەربصەردەیەکی ئبٚی" ٌۀبٚ ثی
کەەەرصٚ پێەەەی ٚٚد "ئەگەر پەەەڕۆ ە گەەەخٚەکەی ئێەەەٛە ضەەەەری ثگررەەەبیە ضەەەٛریبی 

عێەەراق کە ئێەەٛە ٔیەەر ٚ زٔجیەەری  یگەٌەە یئبزاصیػەەزبْ صە٘ێٕەەب رێەەسی کەەۆیخیەر
ئەَ لطەەیە ٘ەِەٛٚ صأیػەزٛأی ٔەبٚ ٘ەۆٌەکەی  .ئیّپریبٌیسِزبْ سطەزجٛٚە ٍِەی"

ٔیکرص سرۆغبٔی سەٌەکەکە اسطزە گڕٚ جۆظ ٚ دەپٍە ٌێضاْ. ضٛەیضی دبٚەڕٚ
"ثبغەەە ثەەۆ ئەەێّە ثە ربٚأجەەبر ٌە لەٌەَ صەصەْ، ٌە  یصاثّەەرکێزەٚە ٚ پبغەەبْ گەەٛٚر

یەکبٔی ئەٚکبری ضٛریب ثۆ سۆیەبْ صاٚایەبْ ٌێّبٔەضەکرص یبضکبرێک کەضبیەریە ض
زیٓ ٚ ئێطەەەزب پۆضەەەزی جێگەەەری ضەەەەرۆک کۆِەەەبری عەرەثەەەی ثەَ کەەەبرە ٘ەضەەە

یەکگررٛٚیبْ ٘ەیە؟ ثێضۀگی ٘ەِٛٚ ٘ەۆٌەکەی صاگەرد، ضەەرۆکی صاصگەب کەٚرە 
"کۆِبری ٔەٛێی  یِەٚلیفێکی ٔبسۆظ ثەالَ ئەِجبرەظ سۆی رزگبرکرص ٚ ٚٚر

 ".رۆ  ٚایە، ٘ەِەەٛٚ راضەەزی ٚ رۆِەرەکەەبْ رٚٚٔەەبک صەکەەبرەٚەەرٚەک عێەەراق ٘
یەکی پطەەیکۆٌۆجی ٌەضەەەر ئبِبصەثٛٚەکەەبٔی ٔەەبٚ ٘ەەۆٌەکە ئەٚ لطەەەیە کەەبریگەر

 صرٚضزکرص.
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 کٛصەربدیەکبْ، ٔەک سیبٔەد، ثەٌکٛ صزیػیبْ ٌێکرا
 

صەرەەبیە ٛسۆ ثەٚ کەٚرەەۆِەری ثە "٘ەصەرصأەەی ضەەبِبْ ٚ ِەەٌٛکی گػەەزی" راضەەز
کە لەرار ثەەەٛٚ ٌە ضەەەٛریب ئۀجەەەبَ ثەەەضرێ. زۆر غەەەزی ضەەەەیرٚ  ەثەضەەەزراثٛٚەٚ

ٕەرایە ضەەر ثەڕە. جۀەڕاي غیػەکەٌی، ٘ێثٓ ثەڕە ٘ەثەٛٚ ٌە ضەِەرە، ٘ەردی 
ٌە صەضەەالد صٚرسەراٚە کە کٛصەربدیەکەبْ  ضەٛریبی کۆٔە ضەرۆک ٚەزیرأەی

ثە ٔیەەبزثْٛٚ ثیگەڕێٕەەٕەٚە صەضەەەالد ثە پێػەەٕیبری کٛصەربدیەکەەبْ رازی ثەەٛٚ 
ثەەٛٚ ثەِەرجێەەک پەەبرەیەکی زۆری، ثە صٚٚ لطەەذ، پەەێ ثەەضرێذ. صەثەەٛایە لطەەزی 

ٚە پۀب٘ۀەەضە، ٚەرثگرێەەذ. لطەەزی ٛثٛٚثەە ٌێەەی ، ئەٚ ٚالرەییەکەَ ٌە ضٛیطەەرا
ضەەەرکرصایەری یەەبسیجٛٚە  صٚٚەِەەیع صەثەەٛایە ٌە ثەیەەرٚد ٚەرگرێەەذ ٚ ٌێەەرەٚە

ی ٚەرگررجەٛٚ کە بٔضٛریەکبْ ثکبد. لطزی یەکەِی ٌە صەضزی جۀەڕاي صاؼطز
ٚەرگەەەرریە ثەالَ  یطەەەزی صٚٚەِیػەەەلثەەەۆ ئەٚ ِەثەضەەەزە دٛٚثەەەٛٚە ضٛیطەەەرا. 

رەەی ٚغیػەەکەٌی ضەەەرصأی ثەیرکە  ی کەەێ. ئەٚە ئبغەەکبر ثەەٛٚٔەەبزأرێ ٌە صەضەەز
کەەرصٚٚە، ئەٚەظ رۀٙەەب ثەەۆ ٚەرگررٕەەی پەەبرەکە ٚ یەکطەەەر گەڕایەٚە ئەٚرٚپەەب. 

 دیەکبٔی ٘ەٌشەٌەربٔضٚ ٌە ٘ەرصٚٚ صیٕی کرصْ.بثەِجۆرە کٛصەر
دەکەکبْ، ٌە رێگەی ضەـبرەری عێراق ٌە رۆِەب، ٌە ئیزبٌیەب کڕاثەْٛٚ، دەکەکەبْ 

ٌیەەرەی  1641ی عێرالەەی ثەْٛٚ )ئەٚکەبد یەک صیٕەەبر ٘بٚرەبی صیٕەبر 6312ثەبیی 
ئیزەەەبٌی ثەەەٛٚ(. ثەەەۆ ئەٚ عەِەٌەەەیە ضەەەبٌخ ِە٘ەەەضی عەِەەەبظ راضەەەپبرصراثٛٚ، ثە 

صۆغکەیبْ  211پبضەپۆررێکی ضبسزە، ثە ـرۆکەیەکی عێرالی دٛٚثٛٚە ئیزبٌیب، 
صیٕەبر.  13:11٘ەزا گەٌٛ ە صۆغەکە ثە  41صیٕبر،  16:11٘ەر یەکەی ثە  ،کڕیجٛٚ

ئیٕگٍیەەسی، راٚێژکەەبری ضەەەـبرەد ٌە  یصیپٍۆِبرکەەبر ێەەک ٔەەبٚی کەضەەێکیرٌە کب
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٘ەزار صیٕەەەەبری  11، ثبضەەەەکرا، گەەەەٛایە Bomment –ذ ثۆِێٕەەەە ثۀەەەەبٚی ثەؼەەەەضا،
پێەەضراٚە، ٚەک سەرجەەی ٘ێەەسە ئیّپریبٌیطەەزەکبْ ثەەۆ پبراضەەزٓ ٚ ثەسێەەٛکرصٔی 

ضەثبرەد ثە ٘ەٌٚضاْ ثۆ کٛصەرەب رۆِەرجەبراْ ٚەالِەی  ر ێّی کەِیً غەِعْٛ.
ْ ٘ەثەەٛٚ. ثەۆ ّٔەٛٚٔە ئەٚە ثەغەەێکە ٌە ئیفەبصەی ضەەرۆک ٚەزیرأەەی یەبجیەب جیب

رۆِزجبر: ٌەضەرٚ ثۀەضی  پێػٛ، ئەٌجەِبٌی، کە ضسای ضێضارەی ثۆ صەرکراثٛٚ.
یطزەکبْ، صٚ ِٕی ضەەرەکی ٛٔ٘ەٌجژارصٔەکبٔی ضٛریب ِەررضی ثرصٔەٚەی کۆِ

پڕٚغەەکی  ثەر ەٚۀەەضیەکبٔی عەرەة، ٘ەەبرە ئەەبراٚە. ٘ەڕەغەەەی ئەٚە ٘ەەبد کە
ثگەٚێزە ٚالربٔی صراٚضێ. ئەٚکبد ئێّە ٘ەضزّبْ ثە ٔیگەرأیەکی گەٚرە کەرص، 

ئەٚە پبررە ضیبضیەکبٔی ضەٛریب ثەْٛٚ کە صەیبٔٛٚیطەذ  ،ٌە ئێّە ێکثەالَ زۆر
، ٌە پێػەەەٚەی ٘ەِەەٛٚاْ ْعەەبصاد ٚ رەلبٌیەەضی عەرەثەەی رزگەەبر ثەەکەْ. زۆر الیە
ێکرصیٓ، صاٚای صەسبٌەریەبْ ضەرکرصەکبٔی ئێطزبی صیّەغك، صاٚای یبرِەریبْ ٌ

 گەٌەی عەرەة ثەٛٚ ٌە گەٌەی عێرالەی ثەرا. ،ثێ ٘یەٛای ،رێکیا٘بٚ ئەٚە ٌێکرصیٓ.
رۆِەرجەبر: ٔەسێەر  ضەرۆکی صاصاگب: ئێەٛە صەربٔٛیطەذ ضەٛریب ثە عێەراق ثٍکێەٕٓ!

 ی کێػەکەٚە ثٛٚیٓ.یئەٚە راضذ ٔیە. ئێّە ثە صٚای دبرەضەرێکی یبضب
 ثٛٚ ئەٚ دبرەضەر یبضبییە؟ بِەضەرۆک: ک

ی کە ٌە الیەْ ٘ەرصٚٚ پەرٌەِەبٔەٚە ثڕیەبری ٌەضەەر ەرۆِەرجبر: ئەٚ دبرەضەر
 صەصرا.

ضەرۆن: پیخْ صأبْ ثە ٔٙێٕی، کۆِەکی صارایەی ٚ ٔەبرصٔی دەک ثەۆ یەبسیجٛٚە 
 ضٛریەکبْ، ئەٚە دبرەضەری لبٔٛٔی ثٛٚ؟

 ُ ثەٚ ِەضەٌەٚە ٔیە.کرۆِەرجبر: ِٓ ٘یچ پەیٛۀضیە
 ْٚ؟ٛثی ٌە ئیزبٌیب کڕاەک: ئەصی ئەٚ دەکبٔضەرۆ

رجبر: ئەٚۀەضەی ِەٓ ئبگەبصارَ صەثەٛایە ثەگەٚٔە صەضەزی ٔیػەزّبٔپەرٚەرأی ەرۆِ
 ٌٛثٕبْ. رەجەزائیری، ئەٚە ٌێرە ئەٚە ثسأُ کە گەیػزٛٔە
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ی ضەٛریب رەٚأە کەرصٚٚەٚ صاٚای رگراِزەبْ ثەۆ دکەِٛەەضەرۆک: ثبغە ثەۆ رەٌ
 یبسیجٛٚە گیراٚەکبْ کرصٚٚە؟ٌێجٛرصْ ٚ ثەزەییزبْ ثۆ 

یّەبْ ثەۆ ررجبر: ٌەثەر ئەٚەی ئێّە، ٘ەِەٛٚ کەبد، ٘ەضەذ ٚ ضەۆز ٚ ٘بٚکبەرۆِ
 ثێکی غکطزشٛارصٚٚ ٘ەثٛٚە.رە٘ەِٛٚ عە

 ضەرۆک: ٚەک ئەِریکیەکبْ؟
 ەضەر دەق.ٌراضذ ٚ  یرجبر: ٔەسێر، ٚەکٛ ٘ەِٛٚ کەضێکەرۆِ

پەەبرەی پبرێسەرەکەەبْ یٓ ثەەْٛٚ ٚ، ئێەەٛەظ یبرِەریزبٔەەضاْ، ئضەەەرۆک: ئەٚاْ سەەب
ربْ ثۆ سێسأەکبٔیبْ رەٚأەکرص. ئەٚاْ سیبٔەرکبر ثْٛٚ. ثۆدی ەربئێٛە صاربْ، پ

 صاکۆکیبْ ٌێضەکەی؟
رۆِبرجەەەبر: ئەٚاْ رۀٙەەەب صۆڕاٚثەەەْٛٚ. صاٚای یبرِەریەەەبْ ٌێّەەەبْ کەەەرص، ٚاججەەەی 

 ەرەثی ثٛٚ یبرِەریبْ ثضەیٓ.عئەسخلی 
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 ئبزایەری صۆڕاٚەکبْ
 

رٚأگەی ضیبضەیەٚە، ئەٚ گفزەٛ گەۆ ٚ کەیطەی پەیّەبٔی  صٚای دۀضیٓ ضبي، ٌە
ٌە ٘ەۆٌی صاصگەبی گەي  –کە ئەٚکبد عێراق ثە ـەرِی صەرٔەدٛٚ ثٛٚ  –ثەؼضا 

رجەەبراْ ٚ ضەەەرۆکبیەری صاصاگەەبی پێەەٛە ەثەصٚا صادەەٛٚٔی ثەەۆ صەکەەرا، رۆ أە رۆِ
ضەرلبٌجْٛٚ گرٔگەی ٘ەیە جەبرێکیزر ثەبش ثکەیەٓ، ثە رەبیجەری رۆِەرەکەبْ زۆر 

ک ثەْٛٚ. یۀەکەبْ ٘ۀەضێجبر زۆر صڕاِبرٚ٘ەردۀضە رٚٚ ثەرٚٚثٛ ثْٛٚ.الٚاز 
ئەٚەرە ٘ۀەەەضێ ٌەٚ رۆِەرەەەبٔەی ئبراضەەەزەی ٚەزیەەەری صەرەٚە، ثەەەبظ ئەعیەەەبْ، 

ی سەۆَ رۆِبریەبْ کراثْٛٚ ٚ ضەسای ئیعەضاِی ثەۆ صەرکراثەٛٚ، کە رٛأیجەَٛٚ ال
 ثکەَ.

جەٛگراـی ثەٛٚ رۆِەرجبر: ئێّە دٛٚیٕە ٔبٚ پەیّبٔی ثەؼضا زیبرر ٌەثەر ٘ۆکەبری 
ٌەٚەی ضیبضەەەی، ٘ەٌەەەکەٚرەی عێەەەراق ٚاثەەەٛٚ، ٌە ثەەەبکٛر ئەەەێّەی صەسطەەەزە ثەر 
ِەررضی پەالِبرصاْ ٌە الیەْ یەکێزی ضۆتیەد، ئەٚەظ صاٚای ٌە ئەێّە صەکەرص، 
ثەەەۆ ثەر ەٚۀەەەضی رەٚاٚی رۆ ٘ەالرەەەی ٔبٚەڕاضەەەذ ٚ ٚالرەەەبٔی عەرەثەەەی، ثجیەەەٕە 

 .ثگریٓ ٔەِەررضیب ێگری ٌەَلەالیەک ٚ ر
ٌە کە ئەٚ ەی )زۆر ثە رٛڕەیەٚە رەلەیەٚە(، غەەرِەزاریە، ضەکبٔضصاٚاکبری گػز

ضەەەگە، ثە غەەبٔبزیەٚە صاکەەۆکی ٌە ئیّپریەەبٌیسَ ثکەەبد! ئەٚە ضەەٛکبیەریکرصٔە ثە 
صاصگەەبٚ ثە گەي، رەەبٚأە ٚ ٔەەبرٛأیٓ رێەەگەی پەەێ ثەەضەیٓ، صاٚا ٌە ضەەەرۆکی صاصگەەب 

ئەٚ رِبٔە ضەەٛکبیەریّبْ پەەێ ثکەەبد. غەەەصەکەَ رێەەگەی پەەێ ٔەصاد، ئەٚ٘ەەب ثەەێ 
گبری ٌە رۆ ٘ەالری ٔبٚەڕاضذ، سضەگە صەٌێ پەیّبٔی ثەؼضا ثۆ ئەٚە ثٛٚە پبرێ

، ئەٚە ِە٘ەسەٌەیە، ەکی لبیّیەرٚ ٚ ٌە صەضزضرێژی ضۆتیذ، ثکبد. ئەٚە چ دبٚ
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ئەٚە صرۆیەکی ثێ ثٕەِبیە دٛٔکە یەکێزی ضۆتیەد ضٕٛری ٌەگەي ٚالرەکەِەبْ 
ضەەزی ئیّپریەەبٌیسِی ەثەصٔەەیە. ٌە راضەەزی پەیّەەبٔی ثەؼەەضا ئەەبِرازێکی پەەیص ثەەٛٚ 

ئیٕگٍیەەەسی ٚ ئەِەریکەەەی. ئەِریکیەکەەەبْ، ثە ـەرِەەەی، ٌەثەر سەەەبرری ئیطەەەڕایً، 
 ا ٚ عەِەٌی ثەغیک ثْٛٚ ٌەَ پەیّبٔە.یٔەدٛٚٔە پبٌیەٚە ثەالَ ٌە ٚال

رۆِەرجبر )لطەی پەێ ثەڕی(، ئەٚەرە ئیطەڕایً ررضەی ٌە پەیّەبٔی ثەؼەضا ٘ەثەٛٚ. 
 ەٚۀضی گەالٔی عەرەثضاثٛٚ.ئەٚەظ ثەٌگەیە کە پەیّبٔی ثەؼضا ٌە ثەر 

ثەەێ ِبٔبیەەبٔە ٘ەەیچ پبضەەبٚێکیبْ ٔەەیە، لەەبثیٍە ٚ ضەەەرۆکی صاصگەەب: ئەٚ لطەەە لەەۆڕ 
پەیّبٔە ٚەرگرْ! ٌە راضزی پەیّبٔی  َئەِەریکب ٚ ئیٕگٍیس عەرەثٓ ٘ەرب ضٛص ٌە

ثەؼضا ئبِرازێکی ئیّپریبٌیطزی ثٛٚ، ثە پبضبٚێکی ثەێ ثەٕپ ٚ ثٕەِەبی ِەررضەی 
یەک ِەثەضەەەزی ضەەەەرەکی ٘ەثەەەٛٚ ئەٚیەەەع ثیەەەر ٚ رای  پەالِەەەبری ضەەەۆتیەد،

ەڕەغەەەی کٛغەەۀضەی ئیطەەڕایً، صٚٚر ٘عەرەثەەی ٌەضەەەر کێػەەەی ضەەەرەکی، 
 ثشبرەٚە.

رۆِەرجەەبر: ٌەثیەەر ٔەکەْ کە ئەەێّە، ٚەک دکەەِٛەری عێەەراق، ٌە ٔەەبٚ ٘ەِەەٛٚ ٚالرە 
ئەبگر ثەضەّبْ  ێکەٚرٕەیِبٔکرص ٚ رڕعەرەثەکبْ، ثە رۀٙب ٌە ص ی ئیطرایً غەە

 ر ٔەکرص.ٌەگەٌیبْ ِۆ
 بٚێکی ثێ ِەعٕەبیە. رٚضەیب ٘ەڕەغەەی ٌە عێەراقپبضصاٚاکبری گػزی: ئەٚەظ 

کەەەەی پەالِبرصەریەەەەبْ ٌە ص ی ێّپریبٌیطەەەەزەکبْ ثەەەەْٛٚ زٔجیرئیٔەصەکەەەەرص، ئەٚە 
ٚ، ئێٛەظ، ٌە رێگەی پەیّبٔی ثەؼضا، ئەٌمەیەکی صرٚضذ کرصٚیەکێزی ضۆتیەد 

 ثْٛٚ . یەئەٚ زٔجیرە
یبٌیطزەکبْ ٔەثٛٚ، دۆْ رثەکبْ ٌە الی ئیّپضەرۆکی صاصگب: ثەر ەٚۀضی عەرە

 ئەٚە صەضەٌّێٕی کە دٛٚٔە ٔبٚ پەیّبٔی ثەؼضا ضٛصی ٘ەثٛٚە؟
رۆِەرجبر: دّٛٚٔەبْ ثەۆ ٔەبٚ پەیّەبٔی ثەؼەضا ٘ۀگەبٚێکی ٔیػەزّبٔپەرٚەری ثەٛٚ 

رٛٚٔەەضی ٚەالِەەی صەصارەٚە ٌە ٘ەەۆٌەکە صەثەەزە لیەەژە لیەەژ ٚ  ە)ضەەەرۆکی صاصگەەب ث
پێەەەضاگری ٌەضەەەەر صەکەَ کە دەەەٛٚٔە ٔەەەبٚ  ٚ ە٘ٛربـەەەبد(. صٚٚثەەەبرەی صەکەِەٚ
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پەیّەەەبٔی ثەؼەەەضا کەەەبرێکی ٔیػەەەزّبٔپەرٚەرأە ثەەەٛٚ، ٌەٚ رێەەەگەٚە ٌە صاگیرکەەەبری 
ری سبٚەْ ئیٕزیەضاثی پێػەٛ ثە یەکطەبٔی ەصەٌٚ ڵئیٕگٍیس رزگبرِبْ ثٛٚ ٚ، ٌە پب

ی ٚ ٘ەیجەرەەەی عێرالّەەەبْ ثە٘ێسکەەەرص. ثەەەێجگە یرثەسۆەصاصۀیػەەەزیٓ. ثەٚەظ ضەەە
صەثەەٛایە ٌە سسِەرەەی یەکگررٕەەی ٘ەِەەٛٚ ٚالرەەبٔی عەرەثەەی ّەەبٔە یٌەٚەظ ئەٚ پە

یع رەزاِۀەەەضی ٌەضەەەەر ئەٚ پەەەڕۆ ەیە ڕٌەضەەەەرەربٚە ِطەەە راضەەەزیٌە  ثێەەەذ،
 ٔیػبٔضاثٛٚ.

٘ەٚایە، ٘ەِەەەەٛٚ ئێەەەەٛاراْ ئەٚ کۆِێەەەەضیە صەدەەەەٛٚە  ٚ ثەٚ زِەەەەبْ ٚ ٌەٚ کەظ
یەەەەبرە رەغەەەەەکبٔی ِەرگەەەەیع پێػەەەەٛەسزە، پەەەەێع صاصگەەەەبییکرصْ، ڕپێػەەەەەٚە، ث

کە  ەصٚٚثەەبرە صەثەەٛٚەٚ ِٛضەٌطەەەٌەیەرثەی ئێەەٛاراْ ئەٚ ئبِەەبصەکراثْٛٚ. زۆ
ٌە یبصِە جبرێک رۆِەرێکی ثێ ربَ سراثٛٚە ئەضزۆی  ٔەصەکرص.عەلً رەلەثٌٛی 

ضەەی راگەیبٔەەضٔی عێەەراق ٌە ٌٛثٕەەبْ ٚ ئەەٛرصْٚ گەەٛایە، ثەەۆ ٔەەبْ سەەٛارصٔی رثەرپ
صأیػەزٛأی ٘ەۆٌەکە، صیەبر ثەٛٚ، ثە  ، ثبٌٛێسی ئیٕگٍیەسی صاٚەد کەرصٚٚە!ەئێٛار

 ەکەەەەبْپرضەەەەیبر ٚ ٚەالِ ئی سۆیەەەەبْ پیػەەەەبٔض، ٌەگەٚۀگێکەەەەی ثەرز رٛڕەثەەەەٛص
بغەبیەری، ثەێ پەزایی سۆیبْ پیػبٔضا رب ئەٚکبرەی ٚەزیەری صارایەی پێػەٛی ڕٔب
ي ئەیخی ٚێضأە ٘ۆغضاریەکبٔی صاصگب، ثە ثەرصەٚاِەی ٔەبٚی ـەیطەەي ٚ عەثەضٛگ

صای صاصگەبی ەدثە "جەالٌەری ِەٌیک" ٚ "ٚەٌەی عە٘ەض" ٔەبٚ صەثەرص. ثە ئبغەکرا رە
ک ـەیطەي یصەکرص ٚ گەیػزە ئەر راصەیەی پێضاگری ٌەضەر ئەٚە ثکبد کە "ِەٌ

رٚ ثەێ ٚیەکی ٔەثٛٚ، زۆر ضیفەری ثبغی ٘ەثٛٚ، ئەٚ ٌەٚ غەزبٔە صٚە٘یچ سراپ
 ثەریە کە ئێطزب ٌێرە ثبضی صەکەْ".

رٛڕەثەٛٚٔی سۆیەبْ  ەٌە رٚاٌەد ٘ەِٛٚ صأیػزٛأی ٔەبٚ ٘ەۆٌی صاصگەب ٌەٚ لطەبٔ
پەي پەي صەکەەەرص، کەدەەەی ٌە  بریەەەبْجرۆِەر پیػەەەبٔضا ٚ ثەصەضەەەزیبْ ثەەەب کەەەبثرای

صەرەٚەی صاصگەەەب، ٌە ثەراِەەەجەر ئەٚ کەضەەەبٔەی ررضەەەیبْ ٌێیەەەبْ ٔەثەەەٛٚ زۆر ثە 
زەەر یٚ ٘ەٚایەک پۆزەریەەڤ ثبضەەی ِەٌیکیەەبْ صەکەەرص. ٌە ٔەەبٚ ٘ەەۆٌی صاصگەەب کەظ

ە ررضەەی ئەٚاْ ٌثێەەذ ٚ  ٘ەثەەٛٚ، صەثەەٛایە ئبگبیەەبْ ٌە "پبضەەەٚأەکبٔی غەەۆڕظ"
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ٚد. ٌەثیر ٔەکەی ئەٚ "غۆرظ"ە ٘ی کەٛرص ٚ عەرەة ثەٛٚ. ٘ەر ٚ٘ینیبْ ٔەصە
ثۆ ثەثیر ٘ێٕەبٔەٚە ٌە کەبری صاصگەبیکرصٔی ئەدەّەص ِٛسزەبر ثبثەبٔی کەٛرص، کەۆٔە 

ثەەەەٛٚە ِەەەەبیەی پێکۀەەەەیٓ ٚ  رەەەەب راصەیەک کە رٚصاٚێەەەەک ،ضەەەەەرۆک ٚەزیەەەەراْ
، ثە دیطەەەبثی سەەەۆی، ضەەەەرۆکبیەری صاصگەەەبی سطەەەزە صۆسێکەەەی ٔەەەبسۆظ. صاصگەەەب

، ضەرۆک ٚەزیرأی پێػٛ، ثٛٚ یەددبپغب٘یضێکی کبریگەری ٘ێٕبثٛٚ، ئەٚیع 
، ضەەثبرەد ثە گػەزی ثەالَ گٛێی گرأجٛٚ، ثەثبغی ٌە پرضەیبرەکبٔی صاٚاکەبری

٘ەِەەەەەٛٚ ٚ"ثرایەرەەەەەی کەەەەەٛرص ٚ عەرەة" ٔەگەیػەەەەەذ ٚ ـەلیەەەەەرەی، ٌە ٔەەەەەبٚ ئە
صرێژکەرصٚٚ  ْثەۆ ثبثەب رۆِەرجبرأەی ضەرصەِی پبغبیەری، ثە ٔبدبری پۀەجەی

 13عەثەضٚي ئەیخ ثەٛٚ کە ٌە  ٚ ٚ گٛری ثبثبْ ٔسیکزریٓ راٚێژکبری ٚەٌی عە٘ض
لەەەیفە، ٚ. ضەەەەرۆکی صاصگەەەب، ثەەەۆ صەردەەەْٛٚ ٌەٚ ِەْرەِەەەٛز پەەەبردە پەەەبردە کەەەرا

" کەەرص. ٚثەەبرە ثە صرٚغەەُ ثبضەەی "ثرایەرەەی کەەٛرص ٚ عەرەثەەی ٌەثەەٓ ٔە٘ەەبرٛٚصٚ
ِٛضزەـب ئەي ثەبرزأی کە ٌە ئەٚەظ ثٛٚە ٘ۆی زەرصەسۀەی یبریضەصەرەکبٔی 

 ضڕەی پێػەٚەی ٘ۆٌەکە صأیػزجْٛٚ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 خۆشناو د. جاسم: و - دەزارۆ فڕانز مەرییا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

173 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ثەغی دەٚرەَ
 

 طٕٛررکرصٔێکی ثێٛضەرک
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مەال مستەفا بارزانی و شۆڕشی ئەیلول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

174 

 
 
 

 ئبٚارەکبْ "پێػّەرگەثْٛٚ"
 

ٛۀضیە ِرۆییەکبٔی سەٌکەیع یکرص پەەکەیطەکبٔی ص غبیٌەٚ کبرەی صاصگب رەِب
یەبْ ٌە ٚٚرکبریگەریبْ پێٛە صیبر ثٛٚ، ِزّبٔەٚ صۆضەزبیەری، ٌەِەبثەیٕی یەکزەر، 

 یثەؼضا 1847ی صەکرص. ٌەٚ کبرەی "غێشی ضۆر"، ٌە کۆربیی ئۆکزۆثەری زاالٚ
پەەێع . جێٙێػەەذ ٚ ثەرەٚ زێەەضی سەەۆی، ٌە ٔەەبٚدە دیەەب دبضەەێکبْ، ثەرێەەکەٚد

ئیّزیەەبزێکی ٌە لبضەەُ ثەصەضەەذ ٘ێٕەەبثٛٚ،  ثەەبرزأی دۀەەض ثەٌەەێٓ ٚ ضەەەـەرکرصْ
ٚەک: گەڕأەەەضٔەٚەی ئەٚ ٌِٛەەەک ٚ ِەەەبٌەی ٌە الیەْ ر ێّەەەی ِەٌەکەەەی ٘بغەەەّی 

 ی٘ەزار صیٕەەبر 4صەضەەزی ثەضەەەرصاگیراثٛٚ، ثەەڕیٕەٚەی ِەەٛدەیەکی ِبٔگەەبٔەی 
ٌیەەرەی ئیزەەبٌی(، رێەەگەصاْ ثە گەرأەٚەی ئەەبزاصأەی ٘ەِەەٛٚ  641.111یکەەرصە ە)ص

أی کە ٌە یەکێزی ضۆتیەد  یبٔیەبْ ثەضەەر صەثەرص ٘بٚڕێ ٚ الیۀگرەکبٔی ثبرز
یبضەبییبْ صەگەي ثکرێەذ. ثە لطەەی ِەٛال  ٚ ثەثێ ئەٚەی ٘ەیچ ٌێپێنیٕەٚەیەکەی

یەکەَ  1848کەضەەە. ٌە ثە٘ەەبری  411ِٛضەزەـب ئەٌجەەبرزأی  ِەەبری ٘بٚڕێکەبٔی 
گەەەرٚو گەیػەەەزە ثەؼەەەضا ٚ ثەەەۆ ِەەەبٚەی دۀەەەض ٘ەـەەەزەیەک صەضەەەزە ثەصەضەەەزە 

ٌەراضەزی . ا ِبرەکەیبْ زۆررر ثٛٚ ٌەٚەی ثەبش صەکەر صەگەڕأەٚە، ٚاصیبر ثٛٚ
ئەٚەظ ثٛٚە ٘ۆی گِٛبْ پەیضاکرصْ کە  ،کەش کۆٔزڕۆٌی  ِبرەکبٔی ٔەکرصثٛ

ٌە ٔبٚ الیۀگرأی "غێشی ضۆر"  ِبرەیەک ٌە کەٛرصأی ضەۆتیەرییع ثە لبدەبر 
ەکەەرا کە ئەٚ ص ەبگۀەەضۆپ٘ەەبرجٕە عێەەراق. ئەٚەرە ٌە لەەب٘یرە زۆر ثە رٛٚٔەەضی پڕ

 ِەەەبرەیە رۀٙەەەب ئەٚ ئەەەبٚارە لٛڕثەضەەەەرأە ٔەەەیٓ ثەٌکەەەٛ زۆریەەەبْ غەەەەڕکەری 
سٛازەکەەبْ ٛصادەککەەراْٚ رەەبکٛ ٘یەەٛای کەەٛرصە جڕضەەۆتیەریٓ، را٘ێٕەەراْٚ ٚ پ
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ثجٛ ێٕەٚە ٚ صەٌٚەری کٛرصضزبْ، ثە زیبٔی سبکی ضٛریب ٚ رٛرکیب ٚ عێراق ٚ 
 ئێراْ، صاثّەزرێٕٓ.

اِی جەثەەەٙەی ٚەرۀەەەی، ەرکەەەبٔی عێەەەراق ٚ ئۀەەەضئئەٚە ثەەەٛٚ ئەـطەەەەری ثەەەبالی 
ڕأەٚەی ئبٚارە کٛرصەکبْ، پەیٛۀضی ٌەگەي لبضەُ ە، ٌەضەر گ11ص صٚڕەِٛەدّ

پنڕأض کە ئەٚکبد یەکێک ثەٛٚ ٌە الیۀگەرە ٔسیکەکەبٔی. صٚڕە رایکەرص ٚ دەٛٚە 
ضەەەەەەٛریب، ٌەٚێ ثەەەەەەبٔگەٚازێکی صراِەەەەەەبریکی ثخٚکەەەەەەرصەٚەٚ ٘ۆغەەەەەەضاریضا کە 

عێەەەراق، ِەررضەەەیەکی ضەەەۆتیەد، ثەەەۆ  ی"رەٚأەکرصٔەەەی کەەەٛرصە سۆثەسػەەەەکبٔ
کٛغەەۀضە، ٌەضەەەر گەالٔەەی رۆ ٘ەالرەەی ٔبٚەڕاضەەذ ٚ ٔبضەەیۆٔبٌیسِی عەرەثەەی، 
صرٚضذ صەکبد". ثە پێی لطەکبٔی صٚڕە رەٚأەکرصٔی ئەٚ کٛرصأەی ضۆتیەد 

٘یُ کەەەٛثە کەەراٚە. کەەەٛثە اثە رێکەٚرٕێکەەی ٔٙێٕەەەی، ٌە ِۆضەەکۆ، ثە ئیّەەەسای ئیجەەر
٘ەرە کۆِٛٔیطەەەزەکەی  ئەٚکەەەبد ٚەزیەەەری ئەەەبثٛری عێەەەراق ثەەەٛٚ ٚ ثە ٚەزیەەەرە

ەٚە گەەەٛایە ئەٚ ٚثەەەخٚ ثەەەٛ ظدکەەەِٛەری لبضەەەُ ٔبضەەەراٚ ثەەەٛٚ. صۀگەەەۆی ئەٚە
را٘ێٕەبْ ٚ  ثەۆ ئەٚەی کٛرصأەی ضۆتیەد ثۆ ئبِبٔجێکی رەبیجەد رەٚأەکەراْٚ،

 ،کۆِٛٔیطەەزە کٛرصەکەەبْ ثەەۆ ٔەک رۀٙەەب ،ئبیەەضیۆٌۆ ی ٚ ضەەەرثبزی ەیپەرٚەرص
 .ثکەْ ثەٌکٛ ٘ەِٛٚ کۆِٛٔیطزەکبٔی عێراق

ثەرصەٚاِەەەی ٚ ضەرغەەەێزبٔە ٘ەڕەغەەەەیبْ ٌە لبضەەەُ ثە عێەەەرالیع  یغەەەیٛعیەکبٔ
صەکەەرص رەەبکٛ پەیٛۀەەضیە صیجٍۆِبضەەیەکبْ ٌەگەي یەکێزەەی ضەەۆتیەد ٔٛێجکەەبرەٚە. 
کٛرصەکەەبٔیع، ثەەۆ ئەٚەی صۆزەکەیەەبْ ثە جیٙەەبٔی ثکرێەەذ، ٘ەِەەبْ صاٚایەەبْ ٌە 

 ٘بغەەەُ جەٚاص ٚ ،لبضەەەُ صەکەەەرص. ٘ەرصٚٚ ال صاٚای گەەەۆڕیٕی ٚەزیەەەری صەرەٚە
ٚ ضەـیری عێراق ٌە ٚاغٕزۆْ، عەٌەی دەیەضەر،  جێگری ٚەزیر، عجضاٌذك ـبزیً

ٚە زۆر ثْٛٚ، کۆِٛٔیطەزەکبْ گٍەیەی ەْ ٌەضەر ٚەزیری صەربصەکرص. رۆِەرەک
ئەٚەیبْ صەکرص کە جۀبثی ٚەزیر ضەرصأی ضەەـبرەری ٚالرەبٔی ضۆضیبٌیطەزی 
                                                           

 .165، ؼ 1852ص اٌضرە، اٌمضيٗ اٌىرصيخ ٚاٌمِٛيخ اٌعرثيخ ـخ ِعروخ اٌعراق، ثيرٚد، ِٛذّ 11
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ێەەەراق، ٌە ٔەکەەەرصٚە، ثە ئۀمەضەەەذ رێەەەگە ٌە صەضزٕیػەەەبٔکرصٔی ثبٌٛێسەکەەەبٔی ع
٘ەرٚە٘ەب پەیٛۀضی ٌەگەي دیٓ ٔەثەضەزٛٚە،  رێذ ٚٚالربٔی ضۆضیبٌیطذ، صەگ

ٌشبٔەی ضەٛریب ٛٔطٛٛۀضی ٌەگەي کبرِۀضأی کیضەرزۀػذ صەکرا ثەٚەی پە
 یػەەزجٛٚەگەٌەکەِەەبْ. گە ەکەەبٔیثە٘ێەەسە ٚ، رەەب صەگەەبرە رەـزەەبرە ص  ثە جەِبٚەری

ٚ، ضەـیری عێرالیع ٌە ئەٚ راصەیەی عەثضٚي دەق ثە "ٔبزی" ٚ "کۆٔەپەرضذ" 
ٕزۆْ ثە "ص ە غەەەۆڕظ ٚ ٔەەەۆکەری ئەِەریکەەەب" ٌە لەٌەَ ثەەەضەْ. ئەٚکەەەبرە اغەەەٚ

یەض ەکۆِٛٔیطزەکبْ صەضزیبْ صەڕۆیػذ، ٚایبْ صەزأی ٘ەردی صاٚا ثکەْ ثێ ل
زیرٚ ٚ صیپٍۆِبرکبرەکبْ ٌە غٛێٕی ٚەٚ غەرد ثۆیبْ جێجەجێ صەکرێ. کەدی 

 رەٚە، گەرۀزی ٚەرگررجٛٚ.ٌٚە صٚ سۆیبْ ِبٔەٚە، ٚا صیبرە لبضُ، ثە ٔٙێٕی ٚ
ٌە الیەک ٌەگەي گەڕأەٚەی کەەٛرصە ئبٚارەکەەبٔی ضەەەۆتیەد جەەۆرە گەەەر یەک ٌە 

ی صڕٔضە کرایە ضەەر ئەٚ سێەً ٚ رثبکٛری ٚالد ضەری ٘ەٌضا، ٘ێرظ ٚ پەالِب
 1834عەغیرەربٔەی کە پبٌپػزیبْ ٌە یبسیجٛٚٔە دەکضارەکەی ثبرزأی ضەبالٔی 

یە، پەەەبرری صیّەەەٛکراری ٚاالیەکیزەەەریع، ٌەَ کەظ ٚ ٘ۀەکرصثەەەٛٚ. ٌە  1836 –
صەضەزی ثە دەبالکی گەرَ ٚ گەٛڕ کرصثەٛٚ ٚ، "غەێشی ضەۆر"یع ثە  کٛرصضزبْ

ی" ئەٚ دیەەەەسثە دەەەەصرێژایەەەەی ئەٚ ِەەەەبٚەیەی ٌە ضەەەەۆتیەد ثەەەەٛٚ ثە "ثەەەەبٚکی رٚ
ٔیٓ ٌە رێەگەی اص. ک. ثە ٔبٚ صیّٛکراد ٚ ٌیجراي ثەٛٚ ثەالَ صەرەٛ .و ٔبضراثٛٚ.

 ر ثیٕبضیٓ:رەٚی ٔبٚسۆ زیبڕثەرٔبِە ٚ پەی
ری پػەەذ ثە صۆکزریٕەەی زأطەەزی یەٌە سەثەەبری ضیبضەەی ٚ کەەۆِەالْ "پبررەکەِەەب
ٌە  کەپرۆگراِەەی پەەبرری  ەیەِە ٌضەەێٌیٕیٕەەی صەثەضەەزێ"، ئەٚە سەەبٌی  –ِبرکطەەی 

ة، زۆر ثە رٚٚٔەەی ٔٛضەەراٚە  – 5 ثخٚکەەراٚەرەٚە. ٌە سەەبٌی 1851جەەبٔیٛەری 
ە ٚ صۆضەزبٔە ٚ ٘بریکەبری ٌەگەي پەبرری "ئێّە ثۆ ثە٘ێسکرصٔی پەیٛۀضی ثرایەبٔ

زەکبٔی ٛاکۆِٛٔیطەەەەزی عێەەەەراق ٚ ٘ەِەەەەٛٚ الیۀە صیّەەەەٛکراد ٚ پێػەەەەکەٚرٛٚس
پبررەکەِەەبْ ٚ الیۀە  عێەراق، سەثەەبد صەکەیەەٓ. ئەێّە سەثەەبد ثەەۆ ثرایەرەی ٔێەەٛاْ

صەکەیەەٓ. ئەەێّە صٚٚپەەبری صەکەیەەٕەٚە کە ٘ەٌٚەەی ثە٘ێسکرصٔەەی  بْکٛرصضەەزبٔیەک
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رەٚاٚی دیەەەسثە کۆِٛٔیطەەەزەکبْ ٚ رێکشەەەراٚە  ثرایەرەەەی ٔێەەەٛاْ دیسثەکەِەەەبْ ٚ
 صیّٛکراد ٚ پێػکەٚرٛسٛازەکبٔی جیٙبْ صەصەیٓ".

ٚ یەبسیجٛٚٔە ثەرصەٚاِەکەبٔی ٔبٚدەکەبٔی ثەبکٛری  راپەڕیەٓ ثۆ ئەٚەی ٌە ضەر
و. ص. ک. ثکەیٓ، سبٌی  یسبٌی ثەرٔبِە ٚاجگەیٓ ٚا ثبغزر ئبِب ە ثە صرێعێراق 

ٌە پبردەکەبٔیزری کٛرصضەزبْ،  ،ی کەٛرصصەٌێ "ئێّە پبٌپػزی ٌە سەثبری گەٌە 12
برثٛٚٔیبْ ٌە دەٚضبٔەٚە ٚ ٔیری ئیّپریبٌیسَ ٚ کۆٔەپەرضزی، صەکەیٓ، گثۆ رز

 برەی سۆٔٛضیٕی گەٌی کٛرص صەکەیٓ".دئێّە سەثبد ثۆ ِبـی 
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 ضۀزەری کٛرص ٌە ئەٚرٚپب
 

و. ص. ک ثەەەەەریزیە ٌە ضەەەەەۀزەری  یەکێەەەەەک ٌە ٌەەەەەك ٚ پەەەەەۆپە ٘ەرە دبالکەکەەەەەبٔی
سٛێٕەەضکبری کەەٛرص ٌە سەەۆ صەگرێەەذ کە ٌە  211کٛرصەکەەبٔی ئەٚرٚپەەب، ٔەەسیکەی 

الد، ضٛیطەەەەرا، ئیٕگٍەەەەزەرا، ٔەِطەەەەب، ەزأکۆکەەەەبٔی ئەٌّبٔیەەەەبی رۆ ئەەەەبٚا ٚ رۆ ٘
ٔەەەەەەبٚی "کەەەەەەۆِەٌەی  ەراٚشەەەەەەرێک ٚثٌٛگبریەەەەەەب، دیکۆضەەەەەەٍۆتبکیب صەسەەەەەەٛێٕٓ. ئە

ٔەەضڕەٚ، عیطەەّەد ٚسٛێٕەەضکبرأی کەەٛرص ٌە ئەٚرٚپەەب"یە ٚ ٌە الیەْ گۀجێکەەی رٛ
ثۀەەەەەبٚی  ،یەکەغەەەەەەریؿ تەەەەەبٍٔی، ضەەەەەەرۆکبیەری صەکەەەەەرێ. تەەەەەبٍٔی ثخٚکەەەەەراٚ

 صەرصەکبد کە ٌە ٌۀضەْ دبو صەکرێذ. ی"کٛرصضزبْ"، ثە زِبٔی ـەرۀط
بٚا، ئسٛێٕضکبرە کٛرصەکبْ ٌە غبری ٚێطجبصْ، ٌە ئەٌّبٔیبی رۆ  1845ٌە ئبثی 

پێەەک کۆثەەٛٚٔەٚە ٚ رێکشراٚێکیەەبْ، ثە ٔەەبٚی "کەەۆِیزەی رۆغەەٕجیری ثەرصەٚاَ" 
ٌە ٌۀەەەضەْ ٔەەەبٚەکەی گەەەۆڕا ثەەەۆ "کەەەۆِیزەی  1847٘ێٕەەەب، پبغەەەبْ ٌە جەەەبٔیٛەری 

ز، ٌە ِیٛٔػەەٓ، ٌە ئەٌّبٔیەەب، ٛرەِەە 13کٌٛزەەٛری". ٌە صٚای کۆصەرەەبی ضەەەرثبزی 
کۆٔگرەیەکیەبْ ثەضەەذ ٚ ٔبٚیەەبْ ثەەۆ "کەۆِەٌەی سٛێٕەەضکبرأی کەەٛرص" گەەۆڕی. ٌە 

ۆٔگرەی ک، صەثەضزرا ، ٌەٚ کبرەی ـيطزی بٌی الٚأی جیٙبْ، ٌە تیۀٕب1848ئبثی 
پەضەەۀضکرا ی سٛێٕەەضکبرأی کەەٛرص ٌەٚێ ثەضەەزرا، ٌە یەکێەەک ٌەَ صۆکِٛێٕزەەبٔە

"کەەۆٔگرە ضٛپبضەەی سەەۆی، ثەەۆ یەکێزەەی غەەۆتیەد، ئەرِیٕیەەب، جۆرجیەەب ٚ  صەٌەەێ
ثەەۆ پبٌپػەەزیبْ ٌە ثخٚکەەرصٔەٚەی کٌٛزەەٛری  برەٚەئبزەرثبیجەەبْ، صٚٚثەەبرە صەکەە

ٌە یەکێزەەەی ضەەەۆتیەد، ثە ی دەەەبپکراٚأەَ کەەەٛرصی. کەەەۆٔگرە صاٚا صەکەەەبد کە ئە
کٛرصی، ثخٚصەکرێٕەٚە جبرێکیزر ثۆ ٍِیۆٔبْ کٛرصی صەرەٚەی ضۆتیەد دبو 

 ێٓ ٚ ثخٚثکرێٕەٚە"،رثک
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ٔض ئبراضزەی ضٛریب، ئێراْ ٚ رٛرکیب کەراْ، ثەالَ ٌٚە کۆٔگرە رەسٕەی زۆر رٛ
ضەثبرەد ثە عێەراق ثە ٘یەٛاٚە دەبٚەڕٚأی پێػەٙبرەکبْ صەکەبد. ضەەثبرەد ثە 

ٔەرە لٛرثەبٔی دەٚضەبٔەٚەی ِٚب ەیبْ ثۆ ئەٚە کرص کە "کٛرصەکبْ ثٛضٛریب ئب
ی، یەەەەەەی"، ٌەثەر ئەٚە صاٚای کۆربیٙێٕەەەەەەبٔی ثە دەٚضەەەەەەبٔەٚەی ٔەرەٚەیەەەەەۀەرەٚە

ٔە٘ێػزٕی صیطکریّیٕبضەیۆْ، ئەبزاصکرصٔی زیٕەضأیە ضیبضەیەکبْ، گەڕأەضٔەٚەی 
 ئیەەەضاری ٚ ضەەەەرثبزی ٚ غەەەٛێٕی ضەەەەر پۆضەەەذ ثەەەۆکەەەٛرصە صٚٚرسراٚەکەەەبْ 

ۆٔگرەی سٛێٕەەەەضکبرأی کەەەەٛرص، ثە ٘ەِەەەەبْ غەەەەێٛە، ئەٚ کەەەە، کەەەەرص. پێػەەەەٛیبْ
ثە ە کەۆٔگر کەرص. یعصاسٛازیبٔەیبْ ثەۆ ثەغەەکبٔی کٛرصضەزبٔی رٛرکیەب ٚ ئێەرأ

پۆزەریەەەڤ ثبضەەەی ئەٚەی کەەەرص کە ٌە رەەەبراْ رۆ ٔەەەبِەیەک ثە زِەەەبْ کەەەٛرصی 
دکِٛەری ئێەراْ ٌە  .رەٚەاٚٔەصەرصەدێ، کۆٌێژی زِبْ ٚ ئەصەثیبری کٛرصی کر

ٚ ٌە ئێطەەەزب ئیٕکەەەبری ثەەەٛٚٔی کەەەٛرص ٔبکەەەبد ، رۀەەەبٔەد ٘بٚالریەەەبٔی راثەەەرصٚٚ 
 صەکرێٓ. ةٌٛرضزبْ ٚ ثەسزیبریع ثە کٛرص دیطب

ێەەەراْ ٚ رٛرکیەەەب، ثە ئ، ئەٚ کەەەبرەی 1851ی غەەەٛثبر 7ٌە ، دەەەبالکٛأە کٛرصەکەەەبْ
ٔبِەیەەەەبْ ثەەەەۆ  1٘ەەەەبرٕەٚە ِەیەەەەضاْ ٚ  ،رصیەەەەبْ کرصثەەەەٛٚٛک یەکەٚە ضەەەەەرکٛری

ٚأەکەەەرص. ٌە ٔەەەبِەی یەکەَ ەر UN ئەەەێٓ یەەەٛ ِەەەرۆڤ ٌە کۆِیطەەەیۆٔی ِبـەکەەەبٔی
کەش ٌە  511ثە ٔەەەەەب٘ەق  1848ٔەەەەەۆتەِجەری  2ئبِەەەەەب ە ثەٚە کراثەەەەەٛٚ کە ٌە 

دکەەِٛەری ئۀەەمەرە ضەەەصاْ  1851کٛرصضەەزبٔی ئێەەراْ گیەەراْٚ، ٌە جەەبٔیٛەری 
. ٌە ررەەەەٛٚەرصی ٌە گٛٔەەەەضەکبْ ٚ ٌە ئەضەەەەزەثۆي ٚ ئۀەەەەمەرە، ثە ٔەەەەب٘ەق، گٛکەەەە

ەکەەەبٔی یکەەەراٚە کە "صاسەەەٛازیە ٔەرەٚەیٔبِەکەەەبْ، ثە دەضبضەەەەٚە، ثبضەەەی ئەٚە 
ٔەبکەْ. یەکێزەی سٛێٕەضکبرأی عەرەة  یزرکٛرص" ٘ەڕەغە ٌە یەکپبردەیی ٚالرەبٔ

ٌە ئەٌّبٔیب ثەٚ ٘ەٌٛێطزەی کٛرصەکبْ زۆر رٛڕە ثْٛٚ، ٌەثەر ئەٚە ثەیبٔەکیبْ 
صەرکەەرص ٚ ئبِب ەیەەبْ ثەٚە کەەرص کە "دەەبالکی کەەۆِەٌەی سٛێٕەەضکبرأی کەەٛرص ٌە 

ەٚە یٕیەبیصڵگررٓ ٚ یەکێزی ٚالربٔی عەرەة" صەکبد. ثە کٌە یەئەٚرٚپب ٘ەڕەغە 
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ئەٚەظ ِبٔەەەەەبی ئەٚە صەگەیۀەەەەەێ کە صرٚغەەەەەّی "ثرایەرەەەەەی کەەەەەٛرص ٚ عەرەة" 
 ضذ لبضّەٚەیە دۀض الضۀگ ٚ ثێ ٔبٚەڕۆکە.ەثەص

گۀەجە کەٛرصە سٛێٕەضکبرەکبْ ئبِب ەیەبْ پێەضاثٛٚ کە ٌە راضزی ئەٚ گیراٚأەی 
ٛٚ کە ٌە ٔێەەٛاْ عەغەەیرەرەکبْ رەلیجەەٛٚەٚە. ثەر٘ەِەەی ئەٚ ثەگژیەکەەضادٛٚٔە ثەە

یەکبٔیبٔەەەەضاثٛٚ، ئەٚأەظ ٌە ررضەەەی ٘ێرغەەەەەکبْ رثبرزأیەکەەەبْ پەالِەەەبری زێجب
٘ۀضێک ٘ۆزیزریع ٌە ٔبٚدەی سەبٔەلیٓ، ٌەضەەر  ٔبیبْ ثرصثٛٚە ثەر رٛرکیب.ەپ

صادٛٚثەْٛٚ. رۀەبٔەد دکەِٛەری عێەرالیع ئەِەری  ضٕٛری ئێراْ، ثەگژ یەکزر
ضەەری رۆ ٔەبِەی سەثەبد، ٛٚئەٚ ضەرٔ ئەدەّەص صەرکەرص، لەثسی ثۆ ئیجەرا٘یُ

پەەبٌەٚأی "کەیطەەی صەضەەزٛر"ی  ٘ەەی ِەال ِٛضەەزەـب ثەەبرزأی، ثەەٛٚ، ئەٚ کەضەەە
 یپێػەەەٚە ثبضەەّبٔکرص. ئیجەەرا٘یُ ئەدەەّەص ثە رەەبٚأی، صەضەەز ٌە عێەەراق ثەەٛٚ کە

ثٛٚ  ەغیرەری سۆغٕبٚع٘ەثٛٚە ٌە کٛغزٕی ضەصیك لبصر ِیراْ، کە ضەرۆکی 
 بر کراثٛٚ.جرۆِەر ،"غێشی ضٛر"ٔەیبری ٚ 

ٔەٚە رەەەەەۆی ِەررضەەەەەیبْ ٚئەٚ کەەەەەٛرصأەی ٌە ئەەەەەبٚارەیی ضەەەەەۆتیەد گەڕاثەەەەەٛ
ٌەیەکەَ ثەصیەەبر کەٚرەەٓ، ٌە زۆرثەی ٔبٚدەکەەبْ، پێکەەضاصاْ ٌە ٔێەەٛ ەٚ ٘ێٕەەبثٛٚەٚ

عەغیرەرەکبْ ضەری ٘ەٌضا. ئەٚ پەالِبرٚ ٚ رەبالٔەی ٔێەٛاْ ٘ەۆزە کٛرصیەکەبْ 
ەکەی ِٛضً، ثە ضەرۆکبیەری ٔیبسیجٛٚ 1848رێگەیبْ سۆغکرص کە ٌە ئبزاری 

ی ثەبکٛر ثەٛٚ.  4ؾ، ثزەلێزەٚە، غەەٚاؾ ـەرِبٔەضەی ـیەرلەی اعجضاٌٛ٘بة اٌػٛ
رۆ   2یبسیجٛٚٔەکە، ٌەضەرەربٚە صیبرثٛٚ ضەر ثە ٔبضڕیەکبْ ثٛٚ، ٌە ِەبٚەی 

 ثەضەرکٛرکرا، ئەٚەظ ٔەک رۀٙب ثە ٘ۆی ٌەغەکر ٚ ـڕۆکەکەبٔی لبضەُ ثەٌکەٛ 
کە ِٛعەبِەٌەی سراپیەبْ ٌەگەي  ثەٛٚ ەر ثە ثەبرزأیعکٛرصەکبٔی ض یرەصەسٌٛ

ەکەی برئەٚ سەەەێٍە کٛرصیەەەبٔەکرص کە صاٚای کەەەۆِەک ٚ پبراضەەەزٕیبْ ٌە جەِبعەەە
 غەٚاؾ کرصثٛٚ.

پێع یەبسیجٛٚٔەکە دۀەض رٚصاٚی ال ثەال، ثە صەضەزی کەٛرص ٚ کۆِٛٔیطەزەکبْ، 
 ضەٛاری ضەریبْ ٘ەٌضاثٛٚ، کٛرصەکبْ ثە جٍی ِیٍٍی سۆیەبْ، ثەغەێکی زۆر ثە
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 یٚالر، رٚٚیەبْ ٌە ِٛضەً کرصثەٛٚ ثەەۆ ئەٚەی ثەغەضاری ٌە "ِٙرجەبْ اٌطەەخَ"
جۀگبٚەرأی ئبغزی ثکەْ. صەضەالرضارأی ثەؼضا ٘بٔی کۆِەالٔی سەٌکیەبْ صەصا 

9 ثەۆ 41 ۆیػەزٓ صاغەکبٔیڕ، ثە لیزەبر، صەأەی ٌە ثەؼضاثەغضاری ریب ثکەْ، ئەٚ
٘بٚکەەەبری ئەٚ  صەکەەەرا، صاٚا ٌە کبرثەصەضەەەزبٔی دکەەەِٛی کەەەرا ثەەەٛٚ کەەەۆِەک ٚ

٘ەِەەٛٚ  ثەەبرزأی، ثە یەکەٚە، یجەەبٔە ثەەکەْ. دیسثەەی غەەٛعی ٚ کٛرصەکەەبٔەِیٙر
ەصا دەررێکشراٚەکبٔی سۆیبْ، ثەۆ ضەەرکەٚرٓ، سطەزجٛٚە گەڕ، ئەٚأەظ ٚەک 

ثەراِجەر ثە عەضکەرەکبْ  ِبرەیەک کەِٛیزەی دبٚصێریەبْ پێەک ٘یٕەب ثەٛٚ، ٌە 
ٔەەبٚ غەەبری ِٛضەەً، سەەبٌی پػەەکٕیبْ  ەرێگەەب ٚ ثبٔەەبٔەی صەدەەٛٚٔ ٚ٘ەِەەٛٚ ئە

صا کە ٔەیبری ثبرزأی ثْٛٚ، ثە ەصأبثٛٚ، رێگبیبْ ثەٚ کەش ٚ عەغیرەربٔە ٔەص
جەۆرە ەِِٛضً کەٚرجٛٚە صەضزی کۆِٛٔیطزەکبْ. ث، ٘ەِبٔػذ ٌە ٔبٚ غبریع

صا ٚ ئیٙبٔەکەەەبْ ٘ەەەبرٕە ٚەالَ، صٌٕیەەەبثْٛٚ ٌە دەعەضەەەکەرەکبْ ٌە ثەراِەەەجەر رە
سەٌکەەی ِٛضەەً ٚ، کەەۆِەکی دەەبٚڕٚاْ ٔەکەەراٚی کەەۆِەک ٚ پبٌپػەەزی زۆرثەی 

ی کەرکەەٛک ثەەٛٚ، ثە ٘ەەۆی ەضەەەرکرصەی ـیەەرل کە جۀەڕاي ٔەەبزَ رەثەلنیٍەەی،
ضاکرصثٛٚ. ئەٚأە یۀسیکی ٌە لبضُ غٛ٘رەرێکی زۆری ٌە ٔبٚ ضٛپب ٚ سەٌەک پە

 یبسیجْٛٚ ثکبد. ەصەضذ ث ؾغەٚاکە ٘ۆی ئەٚەی  ٛٚٔەث
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 کٛ ی ِٛضً ٚ کەرکٛکڵکۆِە
 

ئبِەب ەی ٚ لبضُ ٌە راصیۆ ثەبٔگەٚازێکی سٛێٕەضەٚە  صەضزگیرکرصٔیغەٚاؾ ثۆ 
٘ەزار صیٕەەبر، ٚەک  11٘ەر کەضەەێ لبضەەُ ثکەەٛ ێ یەەبْ ثگرێەەذ کە  ثەٚە کەەرص

 51رۆ  ٌە ثەرگەەەری ثە سەەەۆی ٚ ٔەەەسیکەی  2، ٚەرصەگەەەرێ ثەالَ صٚای سەالد
رۆ ی سٛێٕەەەەبٚی ٘ێسەکەەەەبٔی لبضەەەەُ ٚ  2ئەـطەەەەەری ضەەەەٛپب کەەەەٛ راْ. صٚای 

رٛأیەەبْ صەضەەذ ثەضەەەر غەەبری ِٛضەەً ثگەەرْ.  ثەەبرزأی کۆِٛٔیطەەذ ٚ ِطەەزەـب
پبغەەەبْ صەضەەەذ ثە رەەەۆٌەکرصٔەٚەٚ گررٕەەەی ثە کەەەۆِەي ٚ صاصگەەەبیی ضەەەەرپێی ٚ 

رۆ ە سٛێٕەەبٚیە ثەرپرضەەێکی ثەەبالی دیسثەەی غەەٛعی،  2. ٌەَ کەەراکرصْ ئیعەەضاِ
ٌە ، ثە ئبالی ضەٛر، ثەغەضاریبْ رکبِیً لەزأنی، کٛ را، ٌە ثەؼضا سەٌکێکی زۆ

، ْکەەەرص ٚ ثە ثەراِەەەجەر ئۆـیطەەەەکەی لبضەەەُ رەرجەەەٛٚ یجۀەەەبزەکەِەڕاضەەەیّی 
. ٘ەِەەٛٚ ِەضەەیرەکە ٘ەەبٚاری صەکەەرص ٚ ْئەٚیەەع ثە صەضەەذ ضەەخٚی ثەەۆ ٔەەبرص

یٓ ٚ ٔۆکەرەکەەەبْ صەکەەەرص، ثە رەەەبیجەری ثەەەۆ ئەٚ ئصاٚای ٌە ضەەەێضارەصأی ثەەەۆ سەەەب
 کەضبٔەی، ٌە صەضزی ِٛلبٚەِەی غەعجی، رایبٔکرصثٛٚ.

گەەەٌٛ ە ثەەەبرأکراْ:  یی ٘ێەەەسی ئبضەەەّبٔدەەەٛار ئەـطەەەەری ثەەەبال 21/12/1848ٌە 
 عەثضٚال ٔبجی، لبضُ ِذّەص عٍی عەزاٚی، ئەدّەص عبغٛر، ـبزیً ٔبضر. 

ضەەەەُ ٚ ِە٘ەەەەضاٚی بِبٔەەەەگ ِػەەەەزِٛڕیەکی گەرَ ٌە ٔێەەەەٛاْ ل 16گەەەەٛایە رۆ ی 
ٌەضەەەەر  ٚٛجەەەرٚیەەەضاٚە، ئەٚەظ ثە ٘ەەەۆی ئەٚەی لبضەەەُ رەزاِۀەەەضی صەرٔەثڕی

ئەـطەەرە، صٚٚ صڵ ثەٛٚەٚ صاٚای  3پەضۀضکرصٔی ثڕیەبری ٌە ضەێضارەصأی ئەٚ 
٘ەٌطۀگبٔضْ. ضەرۆکی صاصگەبی ٚ عبری کرصٚە ثۆ ثیرکرصٔەٚە ەض 13ِۆٌەری 

عەضکەری، ِە٘ضاٚی، ثە ٘ۆی سسِبیەری ٌەگەي لبضُ، زۆر ثە رٛٔضی ٚەالِی 



 خۆشناو د. جاسم: و - دەزارۆ فڕانز مەرییا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

183 

بضەەّی صاٚەرەٚە کە ٔبکرێەەذ یەک صەلەەیمەظ کەەبد ثە ـیەەڕۆ ثەەضەیٓ ٚ ٘ەِەەٛٚ ل
بٔەەگ، ثەیەەەبٔیەکە، ثڕیەەەبرەکە جێجەجەەەێ ِ 21رۆ ی  ٛئبِبصەکەەبریەک کەەەراٚە رەەەبک

ٚ ٚرەٛیەری ٔبیەٚێەذ ثکەٚێەزە ثەر ئەِەری  کەرصیە بٚاری٘ە لبضەُ یەثکرێذ. گٛا
ٚالیەەەا ثەالَ ٘ەر زٚٚ ثەزٚٚ ِە٘ەەەضاٚی ٔەەەبِەیەکی ٌە جبٔزەەەبکەی صەرصێٕەەەێ ٚ 

کۆِٛٔیطەەذ، ثە ٔەەبٚی "رەٚاٚی  ییػەەبٔی صەصاد، ٔەەبِەکە ٌەالیەْ ضەەەرکرصەکبٔپ
 ٌە ضەەەەێضارەصأیصەِٛصەضەەەەزی جێجەجێکرصٔەەەەی ثڕیەەەەبری  گەي ٚ ضەەەەٛپب" صاٚای

 سبئیٕبٔی یبسیجٛٔەکەی ِٛضٍیبْ صەکرص. ئەٚ کبد لبضُ ٘ێٛر صەثێزەٚە.
ئەـطەەەەریزر، ٌە  12ئەـطەەەری ٘ێەەەسی ئبضەەّبٔی  3ٌە صٚای گەەٛڵٍە ثەەەبرأکرصٔی 

ضێپزەِجەر، صٚای صاصگبیەکی عەضکەری ٚ ثە ٔٙێٕەی، ئیعەضاَ کەراْ، ثە رەبیجەری 
 صا٘بد. ٚاەٌی رٛڕەی ٚ صۀگێکی زۆری ثە ص٘ی ٔبزَ رەثەلن

یەکێەک ٌە یبسیەکەبْ،  کە رٚصاٚە صڵزەزێٕبٔەی ئەٚ رۆ أە ئەٚە ثٛٚ َیەکێک ٌە
صیّەغەەەك رایکرصثەەەٛٚ ثەالَ ثە ٚ ِذەەەّەص ضەەەەیض غەەەە٘بة، ثە ثریٕەەەضاری ثەرە

دٛٚ. کٛرصەکبٔی ضٛریب صەیٕبضەٕەٚەٚ ٘ەال ثە٘ەالیەبٔکرصثٛٚ، ەضەالِەری صەرٔ
رێەەگە ٔەصرێ ِەیزەەی ئەٚ  ەزێکیەەبْ ثخٚکەەرصەٚە ٚ صاٚایەەبٔکرص کرۀەەبٔەد ثبٔگەٚا

سبئیٕە ٌە صیّەغك ثٕێژرێ، ئەٚ غبرەی گۆڕی لبرەِبٔی ئیطخَ، غکۆی گەٌی 
ئەیەەەٛثی ٌێەەەیە، ئەٚ کەضەەەەی ضەەەٛریب ٚ لٛصضەەەی ٌە ێەەەر  یکەەەٛرص، ضەەەەالدەصیٕ

صاگیرکبری سبدپەرضزەکبْ رزگبر کرصثٛٚ. ثەالَ صأیػزٛأی صیّەغك گٛێیەبْ 
ثە غەێٛەیەکی صراِبریەک ٚ گەٚازەکە ٔەصاٚ ثە کەۆِەي ر أە ضەرغەەلبَ ثە ثبٔ

پرۆرێطەەزی لبضەەُ ٚ کۆِٛٔیطەەزەکبٔی عێرالیەەبٔکرص. جەِەەبي عەثەەضٚي ٔبضەەر، ئەٚ 
ٔەەەض، ٌە ثەراِەەەجەر جەِەەەبٚەرێکی ثەەەێ ٚرۆ ە ٌە صیّەغەەەك ثەەەٛٚ، ٌە ٚرەەەبرێکی رٛ
کەەەەەەرص ٚ ئبِەەەەەەب ەی ثەٚەغەەەەەەضا کە ٔی ٘ە ِەەەەەەبر، ئبراضەەەەەەزەی کۆِٛٔیطەەەەەەزەکب

یع ـەرِەبْ ٌە پەبرری کۆِٛٔیطەزی عێەراق ٚەرصەگەرْ، ٌە ڕەکبْ ِطکۆِٛٔیطز
٘ەِبٔکەەەبد ثەرپەدەەەی ئەٚ رۆِەرەەەبٔەی لبضەەەّی صایەٚە کە گەەەٛایە دەکەەەی ثەەەۆ 

 یبسیجٛەکبٔی ِٛضً رەٚأەکرصثێذ.



 مەال مستەفا بارزانی و شۆڕشی ئەیلول
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کەضەەبیەری ثۀبٚثەەبٔگی  3ئەـطەەەرەی ئبِب ەِەەبْ ثەەۆکرص لبضەەُ  12 َثەەێجگە ٌە
ی ٔەەەبٚسۆ، ٌە ضەەەێضارەصا. ر ێّەەەی پبغەەەبیەری، ٌۀبٚیەەەبْ ضەەەەعیض لەزاز، ٚەزیەەەر

کرصٔەکە یٔسیکەکەەبٔی ثەەبرزأی کە ئبِەەبصەی صاصگەەب ەالیۀگەەر زضەەەثبرەد ثە لەزا
صگەەب ٚٚرەەی"رێگەَ اص ثەەْٛٚ، صاٚای ئەَ ضەەسایەیبٔکرص، ضەەەرۆکی کٛرصەکەەبْ ٌە

پێجەەضەْ رەەبکە ئبِەەب ە ثەٚە ثەەکەَ کە ئەٚ سەەبئیٕە غەەبیبٔی ٘ەەیچ ثەزەیەەیەک ٔەەیە"، 
ثەٚ صاصگبیە ٚ ضەرۆکەکەی ٘ەیە". ضەرۆکی پبغبْ گٛری "ثبٚەڕ ٚ ِزّبٔەِبْ 

صاصگەەەبظ، ِە٘ەەەضاٚی، ٌە ٚەالَ ضٛپبضەەەی ثەرپرضەەەە کٛرصەکەەەبٔیکرص ٚ ٚٚرەەەی 
ٚێٕە ثەۆ ئەٚ ٔەۆکەرە صەثەڕێزەٚە"، ٌە ٘ەِبٔکەبد ثێ  یجٓ عەصاٌەد ضسایەکیب"صڵٕ

رۆِەرجبر کەٚرجٛٚە ثەر غەپۆٌی جٛێٓ ٚ ضەٛکبیەری پێکەرصْ. ثەٚ جەۆرە، ٌەَ 
ا یەەەضیەکبْ ڕثە ثڕیەەەبرە ر یصرێەەەژە کەی صاصگەەەبییکرصٔەەٚایە، پڕۆضەەەەٚ ٘کەظ 

 .صەصا
ەک، ٚەک صیٍەەی صەضەەزی یٚە ٘ەصەـەەی ٘ەِەەٛٚ الٛەرجە لبضەەُ ثٛٚثەەٌِەَ ٘ەٌەەٛ

الرەەبٔی عەرەثەەی صاثڕاثەەٛٚ، ٌە ٚکۆِٛٔیطەەذ ٚ کٛرصەکەەبْ صە٘ەەبرە ثەردەەبٚ، ٌە ٚ
ەٚە ٚ ٚٔەەبٚسۆ ثە صٚ ِەەٓ ٚ ٔەیبرەکەەبْ صەٚرەصراثەەٛٚ. ٌەَ کەەبرە سەثەری ثەەٛ

سٚ الیۀگرەکەەبٔی ێەەررضەیکرص. ٌە الی سۆغەیەٚە "غەێشی ضەۆر" ٘٘ەضەزی ثە ِ
٘ەضەەزی ثە  1848سەەۆی سطەەزجٛٚە ئەٚپەڕی ئبِبصەثبغەەی. لبضەەُ ٌە رەِەەٛزی 

ئەٚأەی ٌە ثبکٛر ثەْٛٚ ٌە  ێەر صەضەەالری ، ِەررضی ِٛلبٚەِەی غەعجی کرص
٘ەزا دەکەضار، ثڕیبریەضا کە صەثێەذ  31کە  ِبرەیبْ گەیػزجٛٚە  ،ثبرزأی ثْٛٚ

صەضەالری ـەرِی ضەەرثبزی. ثەێجگە ٌەٚە لبضەُ دۀەض  رێسأە ثشرێٕە  ێئەٚ ٘
ثڕیبرێکیزریػی صەرکرص، ثە ربیجەد ثەۆ دەۆٔیەری یەبصکرصٔەٚەی ضەبٌی یەکەِەی 

 رەِٛز.  13غۆڕغی 
صۆضەەەەزبیەری ٚ الیۀگەەەەری  ثەراِەەەەجەرٌەَ کەەەەبرە ٔبضەەەەکە لبضەەەەُ ٘ەٌٛێطەەەەزی 

صا ِطزەـب ەٌەٚکبر ٚ ضەرکٛرکرصٔیبْ. یەریکۆِٛٔیطزەکبْ صەگۆڕێذ ثۆ صٚ ِٕب
راگەیبٔضٚ گەیػەزە  ثێ لەیضٚ غەرری، ثۆ پبٌپػزی ٌە زەعیُ، ،ییصەبِبثبرزأی ئ
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ەٚأەی ٘ەتەبالٔی ٌە و. ص. ک. ڕئەٚ راصەیەی ضەرکۆٔەی ٘ۀضێ رەـزبری رٛٔض
کە ٌە  ێرەٚە ٌە الیەْ سۆی ٘بٔەضراثْٛٚ. ئەٚ ٘ەٌٛێطەذ گەۆڕیٕە ٘ێەضی  ثکبد

پبرری کۆِٛٔیطەزی عێرالەی، ثە غەێٛەیەکی  ٘ێضی رٚٔزر صەثێ، ئەٚکبرەی ٌۀبٚ
ثەەۆ راگررٕەەی  صراِبریەەک، ٍِّخٔێکەەبٔی ٔێەەٛاْ ثەەبٌی ِەەۆصێراری ضەەەر ثە ِۆضەەکۆ

ٔێەەەەٛاْ لەەەەب٘یرە ٚ ثەؼەەەەضا راثگرێەەەەذ ٚ، ٌە الیەکیزەەەەریع ثەەەەبٌی  ە٘بٚضەەەەۀگی ٌ
 .ٚٔضڕەٚی ضەر ثە پەکیٓ، صەرەلٕەٚەٛر

یەک ضەەبٌەی ای گەررٕە ثەری رێٛغەٛیٕەکبْ، ٌە الیەْ لبضەەُ، ثەۆ یەبصی ڕەرضەە
ئب٘ۀگەکەەبْ ثە غەەێٛەیەکی ررا یەەضی کۆربییەەبْ پێٙەەبد، ثە  یەضەەّڕغەەۆڕظ رێٛ

ٚ رەبلّە کٛرصەکەبْ ٌە رۆ أەی  ربیجەد ٌە غەبری کەرکەٛک ئەٚ کەبرەی صەضەزە
ضیبْ ثخٚکرصەٚە. رٚصاٚەکبْ ئەٚکبرە رەلیٕەٚە کە ٘ۀەضێ ررەِٛز ر 18رب  13

سطەزٕەٚەی دەبکّی گرٚو ٌە کٛرصە ضەرگەرِەکبْ، پبظ ئەٚەی ٘ەٚاٌەی صٚر
ضەەْ کەٛرص ثەٛٚ، ڕەعەضکەری، عەِیض رٚکٓ صاٚص ضەەٌّبْ ئەٌجۀەبثی ، کە ثە

ئەٌجۀەەەبثی  یثەەەبزاری رٛرکّبٔەکبٔیبٔەەەضا. ٌە جێەەەٚ پەالِەەەبری صٚکەەەبْ  ثیطەەەذ
کّبٔیبْ صأب. کٛرصەکبْ رٛأیبْ کبریگەری ٌەضەەر لبضەّیع رئەـطەرێکزری رٛ

ثە پبضبٚی رەِەزاْ، ٔبیبٔەٚێەذ صاثٕێٓ، ئەٚەیبْ ثخٚکرصەٚە کە رٛرکّبٔەکبْ، 
 رەِٛز ثکۀەٚە.  13ضبٌیبصی  ٌە ثەغضاری

کەضیبْ ٌێ ثە صار  11ر ٚ ربالٔکرصٔی صٚکبٔی رٛرکّبٔەکبْ بٌە ضەرەربی پەالِ
، پبغەەبْ ثەەبرٚصۆسەکە ٌە صەضەەذ رۆیػەەذ ٚ ثەەٛٚ ثە یەەبسیجٛٚٔێکی ٓ٘ەٌٛاضەەی

بْ ٚ ٌەالیەْ ضەەەەەرثبزگەی عەضەەەەکەری پبٌپػەەەەزی ٌێکەەەەرا کە زۆرثەیەەەە یگػەەەەز
کٛرصثەەْٛٚ. ئەٚکەەبرەی گرٚپەکەەبٔی ِٛلەەبٚەِەی غەەەعجی ٘ێرغەەیبٔکرصە ضەەەر 

ٌە الیەْ ئەٌجۀەبثی کە ٚ صەضزیبْ ثەضەر دەک ٚ ججەسەبٔەصاگرد  پۆٌیطشبٔە
رێّٕبیەەەبٔەی، ضەەەەثبرەد ثە  ٚ ْ. ئەٌجۀەەەبثی صەثەەەٛایە ئەٚ ـەرِەەەبْثٛٚپەەەبرێسرا

ە ضەر ٔیبزی ِٛلبٚەِەی غەعجی، ثگەیۀیزە صەضزی دبکّی عەضکەری ٔٛێ ک
ی کەٚرجەەٛٚە ڕگێغەەثە رٛرکّبٔەکەەبْ ثەەٛٚ. ٌەَ ٘ەـەەزە رڕا یەەضیە صەضەەەالری غۆڕ
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کەەەبٔی غەەەەعجی، یەکێەەەک ٌە ضەەەەرکرصەکبْ ثەرپرضەەەی پەەەبرری یزەصەضەەەزی کۆِ
ئەـطەەری ثەبالی کەٛرصیع ٌە ـیەرلەی کەرکەٛک  5کۆِٛٔیطەزی غەبرەکە ثەٛٚ، 

 راثٛٚ. ئۀضاِی پبرری کۆِٛٔیطذ ثْٛٚ ٚ ٌە الیەْ ئەٌجۀبثی پبرێسگبریبْ ٌێک
صاصگەبی گەٌیەبْ پێکٙێٕەب ٚ ضەەصاْ ، ٚەک ٘ۀگەبٚی یەکەَ ،ئەٚ کۆِیزە غەعجیە

کەضەەی ثێگٛٔب٘یەەبْ ثە ِەرو ضەەساصا، ٘ۀەەضێکیبْ ثە زیٕەەضٚٚیی ٌە لەثەەر ٔەەبثٛٚ، 
 ێکیع ثە ئەضپی کٛرصەکبْ ثە جبصەکبٔی کەرکٛک راکێػراْ. ض٘ۀ

صٚٚ صٌەەیەی  ٌٚەگەي ئەٚ رٚصاٚە ٔەەبر ٘ە ێٕەەبٔە، کە ٘ۆغەەضاریەک ثەەْٛٚ ثەەۆ ئە
زریەەەبْ ٘ەٌگیرضەەەبْ. ٌە پبیزەسەەەذ کیلبضەەەُ، کۆِٛٔیطەەەذ ٚ کٛرصەکەەەبْ ئب اٚەی

گرٚپێک ٌەٚأە ٘ەٌٚیضاثٛٚ ثنیزە ٔبٚ دبپشبٔەی رۆ ٔبِەی "ثؽضاص" کە ِەرصأە 
گررجەەٛٚ، ئەٚ رۆ ەظ ئەەبزایەری  "کەەٛرصە ضەەۆرەکبْ"رەسەٕەی ٌە کۆِٛٔیطەەذ ٚ 

ٚضەەەەکبْ ٛصەٚیطەەەذ رەسەەەٕە ٌەٚأە ثگەەەری. کرێکبرەکەەەبٔی دبپشەەەبٔەٚ رۆ ٔبِۀ
رٛأیجٛٚیبْ سۆیبْ رزگبر ثەکەْ ٚ ٌەضەەر ثەبٔەٚە راکەْ، ضەرٔٛٚضەەرەکەظ 

شەبٔەکە بپبرصاثٛٚ ثەالَ کەٌٛپەٌی دغیەکی ٚ سۆی دەێٌی ٘بٚڕِبرایکرصثٛٚە 
برە ٘ۆغەەەەضاریەک ثەەەەٛٚ ثەەەەۆ ٘ەِەەەەٛٚ ٘ەِەەەەٛٚ رێەەەەک ٚ پێکەەەەضراثٛٚ. ئەٚ پەالِەەەە

رۆ ٔبِەکبْ، یەکێکیزر ثٛٚە ٘ەۆی ضەرٔجراکێػەبٔی ضەەرکرصە ضەەرثبزیەکبْ. 
ٌە ٘ەِبْ رۆ  گرٚپێکی پیەبٚکٛ ، ثە پبضەبٚێکی ثەێ ِبٔەب، ٘ەٌیکٛرەبثٛٚە ضەەر 

ضەەەەرثبزی کە ثە  ِەەەبٌی کۆٌۆٔێەەەً غەِطەەەەصیٓ عەثەەەضٚال، ضەەەەرۆکی صاصگەەەبی
ی ٔەگررجەەەەەٛٚ، رەٌٚەکە ضەەەەەەکەضەەەەەێکی ص  ثە کۆِٛٔیطەەەەەزەکبْ ٔبضەەەەەراثٛٚ. ٘

ٚ رەلەی  ەغەِطەەەەصیٓ ٌەضەەەەر ثەەەبٔی ِەەەبٌەکەی ثۆضەەەەی ثۆیەەەبْ صأەەەبثٛٚەٚ
 .ٌێکرصثْٛٚ، پۆٌیص ثە ٘بٔبیەٚە دٛثْٛٚ ٚ کۆِٛٔیطزەکبٔیع ٘ەالرجْٛٚ
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 ّەری لبضُ، ڵِۆضکۆ پبٌپػزی ٌە ٘ە
 ٌە ص ی کۆِٛٔیطزەکبْ، صەکبد

 
ٌە رۆ ێکەەی گەرِەەبی ثەؼەەضا لبضەەُ، ٌە  1848رەِەەٛزی  18ٛٚ، ثەەٛٚ ثەەجەەبَ پەەڕ 

ۆر رٛڕە، زٚەزارەری ثەرگری، کۆٔفرأطێکی ثۆ ضەرٔٛضەری رۆ ٔبِەکبٔکرص. 
ئەدەەەّەص ضەەەبٌخ ئەي  رٚٚ گەەەر  ٚ ثەردەەەبٚی ثە رەٚاٚی رەظ ثەەەٛٚ. جۀەڕاي

ی ٕەەەثە صٚ ِ کە عەثەەەضی، دەەەبکّی عەضەەەکەری ثەؼەەەضای ٌەگەي سەەەۆی ٘یٕەەەبثٛٚ
کبْ ٔبضەەرا ثەەٛٚ، ٌە کەەبری ٘ەرای کەرکەەٛک کٛرصەکەەبْ کٛ ی کۆِٛٔیطەەزەکثەەبٚ

ٔەەەبٚی ئەي  ٚـەرصەی کبیەەەبْ ثە ئەضەەەە ٚ ٚالسەکبٔیەەەبْ راصەکێػەەەبٚ ٚ ٚێەەەٕە 
، ر )اٌطەەّیر(عەثەەضیبْ پێٛەکرصثەەٛٚ. ئەٚ رۆ ە، ٌە رەک لبضەەُ، ـەیطەەەي ضەەەِی

ضەرۆکی ٔەلبثەی ِبِۆضزبیبٔی کۆِٛٔیطذ، ربزە ضەۀگەری گۆڕیجەٛٚ ثەۆ الی 
ئەەبرەلەی  ثەەٛٚ، لبضەەُ 37ػەەزجٛٚ. ٌە ٘ەەۆٌەکە پەەٍەی گەرِەەب لبضەەُ ٘ەەبرجٛٚ، صأی

ڕە صیەەبرثٛٚ، ٚاصیەەبرثٛٚ گەرِەەبکە کەەبری رێکرصثەەٛٚ، ئەٚ ٛیەکجەەبر رەە ٌێەەضەدۆڕا،
جەبرە یەکطەەر ٘ێرغەی کەرصە ەِرٚٚ ثە پێکۀیٓ ثەٛٚ، ئ ٚ ۆس ضەرە٘ەِیػە ٌ

ضەەەر کۆِٛٔیطەەزەکبْ ٚ ثەرپرضەەیبریەری کۆِەٌکەەٛ یەکەی سطەەزە ئەضەەزۆیبْ 
 ئەٚەی ٔبٚی کٛرصەکبْ ثجبد. ثێ ثە

لبضەەەُ ٌە کەەەبری لطەەەەکرصْ رٚٚیکەەەرصە ٔەەەبٚ دەەەبٚی ضەرٔٛٚضەەەەری رۆ ٔەەەبِە 
ثە دەِبضەەەەٚە ٚٚرەەەی "پێزەەەبْ صەٌەەەێُ گەي، ٘ەِەەەٛٚی  رکۆِٛٔیطەەەیزیەکبْ ٚ زۆ

یەک صەضذ ٚ ٘ێسە، ِٓ ِزّبٔە ٚ پبٌپػزی گەٌەُ ٌەگەٌەضایە ٔەک ٘ەی  ٚەثەیەکە
ک، ثە رۀٙب، ثنٛٚکە ٚ ِەیٍٍەد گرٚو ٚ دیسثێک. صەثێ ئەٚە ثسأی ٘ەر دیسثێ

صٔی ثەەەەەضاد. ئەٚە ثەەەەەسأٓ رر ٘ەٌٚەەەەەی ٌۀەەەەەبٚثەصەرەەەەەٛأی پەەەەەبٔی ثکەەەەەبرەٚە ئەگ



 مەال مستەفا بارزانی و شۆڕشی ئەیلول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

188 

، ٘ەر کەضەەەێک ئەٚ ٘ەٌٚە یەٚ غکطەەەزی ٌە صٚاٚە ص ایەریکرصٔەەەی گەي ِەدەەەبٌە
 ثضاد ئەٚە ضٛپب رێک ٚ پێکی صەغکێٕێ". 

ٌە کەەبری لطەەەکبٔی لبضەەُ، ٌە ٔبکەەبٚ، عەزیەەس ئەي دەەبج، ضەرٔٛضەەەری "ارذەەبص 
٘ەضەزبیە ضەەر پەێ ثەۆ  .ٌػعت"، ئۆرگبٔی پبرری کۆِٛٔیطەزی عێەراق، و. ک. عا

ئەٚەی ئەٚە صٚٚپبرجکبرەٚە کە رۆ ٔبِەکەی رۀٙب ثۆ سسِەری گەي ٚ ٔیػزّبْ 
ثەالَ ضەرۆک ٚەزیراْ ٘ۆغضاریەکی رٛٔضی پێضاٚ ٚٚری "ثێ صۀگ  ێصۀٛٚض

ٕەی کەرکەٛک ثٓ" ٚ صرێژەی ثە لطەکبٔیضا ٚ ئەٚەی ئبغکراکرص کە ئەٚ راپەڕی
ثەغەەێک ثەەٛٚە ٌە پڕۆ ەیەکەەی ـراٚأزەەر کە صەثەەٛایە ئەٚ ئەەب اٚەیە ٌە ٔبضەەریە، 

 ضەِبٚە ٚ ثەؼضاٚ ٚ غبرەکبٔزریع ثزەلٕەٚە. 

رۆ ی صٚایەەی، ئیزیذەەبصی غەەەعت ٌە ثبضەەی کۆٔفرأطەەەکەی لبضەەُ، ثە عەلٍەەی 
کەش ٔەصە٘بد، پبٌپػزی ٚ ٘بٚکەبری رەٚاٚی سەۆی ثەۆ لطەە ٚ ٘ەٌٛێطەزەکبْ 

رەد ثە کبرەضبری کەرکٛک، صەرصەثڕی، ٌە ٘ەِبْ کبد ثە رٛٔضی زەعیُ، ضەثب
ٚ  َضەەەەەرکۆٔەی، ثە لطەەەەەی رۆ ٔەەەەبِەکە، "٘ێسەکەەەەبٔی ئیّپریەەەەبٌیس ٚ ئیەەەەضأە

کۆٔەپەرضەەەزی ثەرپرضەەەیبری ضەەەەرەکی ئەٚ ئەەەب اٚەیەْ کە ئبضبیػەەەی گەي ٚ 
، صڵٕیەەەبیی ئەٚەی صەکەەەرص ٚ ئیطەەەزیمڕاری کۆِبرەکەِەەەبْ صەسۀە ثەر ِەررضەەەی"

صەصا، ٌە کەەبری ئەەب اٚەکە، کۆِٛٔیطەەزەکبْ ٘ەٌٚەەی ٘ێەەٛرکرصٔەٚەی صۆسەکەیەەبْ 
 رێس ٌە یبضب ثگیرێذ.  ەٚصاٚایبٔکرصٚ صاٚە ٚ

کەدەەی ِطەەزەـب ثەەبرزأی، ثە صڵٕیەەبیەٚە ثە زیرەکەەبٔە، ثە صۀگێکەەی ٌەضەەەر سەەۆ، 
ٚەک صۀگەەەی گەالی صارضەەەزبْ، ضەەەەرکۆٔەی رٚصاٚەکەی کەرکەەەٛکی کەەەرص، ثە 

ەٚاِەەەەی ٌەگەي ِۆضەەەەکۆ ٘بٚ٘ەٌٛێطەەەەذ ثەەەەٛٚ، ثەٚەظ رێگەەەەب راضەەەەزەکەی ثەرص
، 11 ریۆڤب٘ەٌجژارصثٛٚ. ئەٚەرە پبظ ِبٚەیەکی کەَ ثەۆریص ٔیکەۆالتئیچ پۆٔۆِە

ٔیطەزەکبٔی صەرەٚە" ٚ ئۀەضاِی ٛثەرپرضی "ثەغی پەیٛۀەضی ٌەگەي پەبررە کۆِ

                                                           
11 Boris Nicolaevic Ponomariov  
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ثبالی کۆِیزەی پبرری کۆِٛٔیطزی یەکێزی ضۆتیەد، ثە ٔەبِە، رەسەٕەی رٛٔەضی 
 ٌە و. ک. ع. گرد. 

ثبٌی  ٌٚەٚ ٔبِە صٚرٚ صرێژە، پۆٔۆِبریۆڤ، زۆر ثە رٛٔضی رەسٕەی ٌە رەـزبر 
پڕۆپبگۀەەضە ٔبثەجێیەەبٔەی کۆِٛٔیطەەەزەکبٔی  ئەٚ ٚ ڕەٚی ضەەەر ثە دەەیٓضرٛٚٔەە

دەکیّەەەبٔەی، ٌە سەثەەەبری گەیػەەەزٓ ثە  یعێەەەراق صەگەەەرد ٚ ئبِۆ گەەەبری رەەەبکزیک
ٌەٚ ٘ەٌٛێطەەەزبٔەی ص  ثە  ٔەەەضیٚصەضەەەەالد، صەکەەەرصْ. ثە رەەەبیجەری رەسەەەٕەی رٛ

لبضەُ  یلبضُ صەگرد ٚ صەیگٛٚد ئەٚ ٘ەٌٛێطەزبٔە صەثەٕە ٘ەۆی صٚرکەٚرەٕەٚە
ییە اٌەٚ ضیبضەەەەەەرەی رەەەەەبکٛ ئێطەەەەەزب ٌە ثەراِەەەەەجەر ٔبضەەەەەر ٚ ٘ێەەەەەسە رۆ ئەەەەەبٚ

صۀٛضێ "٘ێػزب ثبرٚ صۆر گٛٔجبٚ ٔیە"  کەئیّریبٌیطزەکبْ گرریزیە ثەر. ٌە ٔبِە
ٔەەەبٚ کۆِەەەٛٔیسَ، ئەٚە صەثێەەەزە ٘ەەەۆی  ثەەەۆ ثەەەۆ ئەٚەی "ثە یەک پەەەێ پەەەبز ثەەەضەی

کیەەەەٕەی ثەرەی ٔبضیۆٔبٌیطەەەەزەکبْ، ٘ەەەەی ضەەەەٛپب ٚ دەەەەیٓ ٚ  ٚرەلیەەەەٕەٚەی رق 
ەش رەِبغەەب صەکەْ، ڕْ لبضەەُ ٚەک لبرەِەەبْ ٚ ـریەەبصٚارٛێژەکەەبٔی گەي کە ئە

ٌە  یکەضەەەەیە کە ئیّپریبٌیطەەەزەکبٔ ٚٔیػەەەزّبٔیە، ئە یلبضەەەُ ثەەەۆ ئەٚاْ لبرەِەەەبٔ
 سبکی عێراق ثەصەرٔبٚە".

، زیکرێەەذ ثۆرجەەٛاەئبِەەب ە ثەٚە کەەراٚە کە ثە ضیبضەەەری  یەەرأە ص ٌە ٔەەبِەکە
٘ێەەسە دەکەەضارەکبْ، ٔبضیۆٔبٌیطەەزەکبْ ٚ رۀەەبٔەد رەەٛێژە ئبیٕەەضارەکبٔیع ثجەەٕە 

ٔەک رۀٙەەب ٌە عێەەراق ثەٌکەەٛ ٌە  َ٘ەەبٚڕێی ضەەەـەری سەثەەبد ٌە ص ی ئیّپریەەبٌیس
یەکبٔی ۆرەٚاٚی رۆ ٘ەالرەەەەی ٔبٚەڕاضەەەەذ. پۆٔۆِەەەەبریۆڤ ضەەەەەرکۆٔەی زێەەەەضەڕ

ٛکی صەکەرص ٚ ثە "٘ەٌەی دەپەکەبٔی" ٌە لەٌەَ صەصا، ضەەرکۆٔەی ثڕیەبر ٚ کەرک
رەـزەەەبری رەەەبک الیۀە ٚ غەسطەەەی ٌمەکەەەبٔی و. ک. ع. ٌە غەەەبرەکبْ، ثە ص ی 

دەٕە صەیص ٚ ئبضەبیع، صەکەرص ٚ صەیگەٛٚد "ئەٚ رەـزەبرأە ٌصاِٛصەزگبکبٔی پەۆ
ذ سەەبٔەی ضەەیکزبریسَ ٚ ٌێکەەضأەٚەی ضیبضەەی ضەەەر پێیەەبٔەیە. و. ک. ع. صەثێەە

پرٔطەەەیە ٚ ثڕیەەەەبری صەضەەەەزەجەِعی ثگەەەەرێزەٚە صەضەەەەذ ٚ رێەەەەگە ثەٚە ٔەصاد 
 ثٛرۆکرارەکبٔی ِذەٌی ٔبٚ ٚ ٔبٚثبٔگی دیسة ٌەکەصار ثکەْ".
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ٔەەەەض ٚ رەلجەەەەْٛٚ ثەالَ ثەەەەبظ دیطەەەەبثی ثەەەەۆ کراثەەەەٛٚ ٚ ٚرەسٕەکەەەەبْ زۆر رٛ
ثەغەەەەەێٛەیەک لبضەەەەەُ ٌە پێطەەەەەزی سەەەەەۆی صەرٔەدەەەەەێ. ثە صٚای ئەَ ٔەەەەەبِەیە 

ثرٚضەەکەیەکی یەکجەەبر  کۆِٛٔیطەەزی ضەەۆتیەد،، ضەەکررێری پەەبرری 11ڤسڕۆغەەۆ
گەرِٛگٛڕٚ صۆضزبٔە ثۆ لبضەُ رەٚأە صەکەبد. ٌە الیەکیزەریع دیسثەی غەٛعی 

ئەیٍەەٛي ِەکزەثەەی  13ەریکەەی رەسەەٕە ٌە سەەۆگررٓ ٚ پێەەضادٛٚٔەٚە ثەەْٛٚ، ٌە س
ثە ٔەەبٚی زێەەضەڕۆیی ٌە  –ڤ ۆضیبضەەی، ثەەۆ ٘ەٌطەەۀگبٔضٔی ٔەەبِەکەی پۆٔۆِەەبری

 ضزی ثە کۆثٛٚٔەٚەکرص. صە -پڕۆپبگۀضەٚ ربکزیکەکبْ 
ٌە کۆربیی کۆثٛٔەٚەکە، کە ٌە کەظ ٚ ٘ەٚایەکەی سەِجەبری ٚ کۆٔفۆڕِیطەّی، 
ثۆ ضیبضەری ضۆتیەد، ثەثەێ ئەٚەی کەش، رۀەبٔەد ئەٚأەی ثە ثەبٌی دیٕەیع 

ی ٚثە رەٚا .ٌە لەٌەِەەضراثْٛٚ، ئبزایەریەەبْ ٘ەثێەەذ رەسەەٕەیەک ٌە ٔەەبِەکە ثگەەرْ
ە صٚٚثبرەی صەکرصەٚە کە "زێضەڕۆیی ٌە صۀگەکبْ ثەیبٔی کۆربیی پەضۀضکرا ک

پبگۀەەەضەٚ ربکزیکەکەەەبْ"، ثە جەەەضی ِەررضەەەی ئەٚەیەەەبْ ٘ەثەەەٛٚ ثجەەەٕە ٘ەەەۆی ۆپڕ
ٔیطەەزەکبْ ٚ پەەبررە ضیبضەەیە ٛپەررەٚازەیەەی ٚ ٌێکەەضاثڕأێکی لەەٛي ٌە ٔێەەٛاْ "کۆِ

سراثەەٛٚٔە ئەضەەزۆی صەضەەذ ٚ رەەبلّە  ،ثە زۆری ،صیّٛکرارشٛازەکەەبْ". ٘ەٌەکەەبْ
 پۀجەیەبْ سەرایە ضەەر ٚ رەب، کشطزٕە جەِبٚەریەکبْئۀبرکیەکبٔی صٚٚر ٌە رێ

ثە ٘ەەۆی ثە ٔەەسَ رەِبغەەبکرصٔی  ەصەیەەک پبضەەبٚیبْ ثەەۆ ٘ێٕەەبٔەٚە کە ئەَ ٘ەالٔرا
ضەی برۆٌی دکِٛەد ٚ ئەٚ رێکشراٚە ٔیػزّبٔپەرٚەرأەی ثەغضاری  یبٔی ضی

ٚالریەەبْ صەکەەرص، ٚەک ئۀجەەبِی ئەٚ پڕۆپبگۀەەضە ٚ صاٚاکبریەەبٔەی ثەەۆ ثەغەەضار 
یطزەکبْ ٌە دکِٛەد رۆ أە ثخٚصەکرأەٚە. ٌە کۆرەبیی ثەیەبٔەکە ثٛٚٔی کۆِٛٔ

ضەرکۆٔەی ٘ەٌەی دەپشٛازەکبٔی صەکەرص ثەٚەی ثەٛٚٔەرە ٘ەۆی" پێػەێٍکرصٔی 
طیپەکبٔی ٌیٕیٕیسَ ثۆ ضەرکرصایەری ثە کۆِەي ٚ کەِکەرصٔەٚەی صەضەەالری ٔپر

، ضەەر٘ەٌضاْ ٚ ٌەسەۆگررٓ ٌیژٔەی ِەرکەزی، گەٛێ ٔەصاْ ثە رەسەٕە ٚ رەسەٕە
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 ی کە دیەەسة ۆگەغەەەکرصٔی ثەەبٌی ثەەٛرۆکراری ٌە ٔەەبٚ دیەەسة، الصاْ ٌە ئبیەەضیۆٌ
 صەیەٚێذ رێگەی ٌێجگرێذ ٚ راضزی ثکبرەٚە".

٘ێػەەزب ئبِەەب ە ثەٚە صەکەەرا کە "دیەەسة ثە رەٚاٚی دیطەەبثی ثەەۆ ٘ێەەسی سەەۆی 
ٔەکرصثٛٚ، زێضەڕۆی ٌە ٘ەٌطۀگبٔضْ ٚ رۆٌی سۆی کرصثەٛٚ". "رۆ ٔبِەکەِەبْ 

". "دیەەەسة ئیەەەضأەی ْراضەەەزگۆ ٔەثەەەٛٚٚ اٚ ٚالیەەەا ٌە ثبضەەەکرصٔی ٘ۀەەەضێ رٚص
ک صەکبد". "دیسة ٘ەٌطەۀگبٔضٔێکی ٘ەٌەی ثەۆ غۆڕغەی ٛزێضەڕۆیەکبٔی کەرک

 –عێەراق کەەرص، ٚایەضەزأی غۆڕغەەێکی غەەەعجیە کەدەی غۆڕغەەێکی صیّەەٛکراری 
 .رجٛازیە ..... ٘زضٛث
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 ٓێی دیٕی صەپػکٛڵگٛ
 

ٛٚٔەٚە ٌە رێەەەەسی پەەەەبرری ثثەەەەبٌێٓ ٚ جیەەەەبثەەەەبڵ  ییػەەەەبٔۀٌە راضەەەەزیضا یەکەَ 
ئبغەەکرا ئۀەەضاِەکبْ ە ضەەەری ٘ەٌەەضا، ث 1848کۆِٛٔیطەەزی عێەەراق ٌە رەِەەٛزی 

دەەبٚێکی صۆضەەزبٔە  ەەزاییەەبْ ثەراِەەجەر ضیبضەەەری غەەٛرەٚی صەرصەثەەڕی، ثڕٔب
یەد ٔەک ٘ەر ٘ەٌٛێطزی، ضەثبرەد ثە تصەکرص. ضۆ یبْرەِبغی ضیبضەری دیٕ

 یەٌکەەەٛ ٌە ثەراِەەەجەر ضیبضەەەزٔێەەەٛاْ ثەؼەەەضا ٚ لەەەب٘یرە، پیػەەەبْ ٔەصا ث یٍِّخٔێەەە
ٔیطەەەزەکبٔی عێەەەرالیع ثێەەەضۀگی ٔٛأەەەض، ٛصٚ ِٕکەەەبرأەی لبضەەەُ ثەراِەەەجەر کۆِ

ئەٚکبرەظ کە لبضُ زٔجیرە کەیطێکی ربٚأجبرکرصٔی کۆِٛٔیطەزەکبٔی  بٔەدرۀ
 سطزە ثەرصەَ صاصگب.

یەکێەەەەک ٌە ٘ەٚاٌە ٘ەر ٔبسۆغەەەەەکبْ ثەەەەۆ و. ک. ع. ثریزیجەەەەٛٚ ٌە ٘ەٌٛێطەەەەزی 
ضۆتیەد ثەراِەجەر لبضەُ، ثەبرزأی ٌە  یِبڕغبٌی ضٛپبی ضٛر"غێشی ضۆر"، 

رایگەیبٔەەضثٛٚ، ثە ٘ەِەەٛٚ  رەِەەٛز 13کەەبری ِەڕاضەەیّی یەک ضەەبٌەی غۆڕغەەی 
پبٌپػزی سۆی ٌە لبضُ ٚ دکِٛەرەی صەکبد. ثەبرزأی گەیػەزە ئەٚ  غێٛەیەک،

زەەەبری ٘ۀەەەضێ ٌە ثەرپرضەەەە ەـدەەەبالکی ٚ ر راصەیەی، ثە ئبغەەەکرا، ضەەەەرکۆٔەی
ک. ع.  و. ص. ک. ثکەەەبد کە ٘بٚضەەەۆزی ٚ الیۀگریەەەبْ ثەەەۆ و. صیبرەکەەەبٔی ٔەەەبٚ

٘ەثەەٛٚ. ئەٚە ٌەَ لۆٔەەبؼە ثەەٛٚ کە لبضەەُ ضیبضەەەری ثێخیۀەەی ٚ ٘بٚضەەۀگی ٌە 
یەکبْ، پەیەەڕەٚ صەکەەرص ثەەۆ ئەٚەی ئب٘ۀگەکەەبٔی ڕٔێەەٛاْ، کۆِٛٔیطەەزەکبْ ٚ ٔبضەە

یبصکرصٔەٚە ثە ثەێ گرـەذ رێپەرێەٕٓ ثەالَ ٚەک صیزّەبْ ثە کبرەضەبد کۆربییەبْ 
د. پێٛیطەەەەەەەزە صاْ ثەٚە ثٕێەەەەەەەیٓ، ٌەَ کەظ ٚ ٘ەٚایە، کە ضەەەەەەەەرکرصە پێٙەەەەەەەب

کۆِٛٔیطزەکبْ ٘ەٌٚێکی یەکجبر ص ٚاریبْ سطەزە گەڕ ثەۆ ئەٚەی لۀەبعەد ثە 
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ئەٚەی ِزّەەبٔە ٚ پبٌپػەەزی یەکێزەەی ضەەۆتیەد  ۆدیەەسة ٚ ئۀەەضاِەکبْ ثٙێەەٕٓ ثەە
پێٛیطەەەزە صاْ ثەسۆیبٔەەەضاثگرْ ٚ ثەرگەی رەەەبڵ ٚ ضەەەٛێریەکبْ  ثێەەەٕٓ ثەصەضەەەذ
 گرـزەکەەبْ زاڵ ثجیەەذ رەەبکٛ ثزەەٛأێ ثجێەەزەٌە یەەسة صەثەەٛایە ثەضەەەر زۆر ثگەەرْ. د

 ٘ێسی ثبالصەضذ ٌە عێراق.
ٌەَ ٘ەٌِٛەرجە ئەٚأەی لبزأجیبٔکرص ثەبٌی کۆِٛٔیطەزی ضەەر ثە دەیٓ ثەْٛٚ، 
ئەٚ کبرە ضەرصەِی "غیعری غۆڕغەگێری" ِەبٚ رطەی رۆٔەگ ثەٛٚ کە ثە لطەە، 

ضیبضەەری دەپەکە گەٛي"  – گەٛڵ 111ٔەک ثە کرصار، ثبٔگەغەی ثۆ "ضیبضەری 
ضەەەر ثە ثەەبٌی پەکەەیٓ، ٌە ثەراِەەجەر  یصەکەەرص. ٌەَ کەەبد ٚ ضەەبرە کۆِٛٔیطەەزەکبٔ

غەەەەەەەکرای دیەەەەەەەسة ٚ ضەرٌێػەەەەەەەێٛأی بٔەثەەەەەەەٛٚٔی ضیبضەەەەەەەەرێکی رْٚٚ ٚ ئ
 ْْ پزەٚرەر صەکەرص، ٘ێرغەەکبٔیببجەِبٚەرەکەیبْ، گەغەیبْ صەکرص ٚ ریسەکبٔیە

ٌیطەەەزەکبٔی ٔبضەەەریسَ زیەەەبص صەکەەەرص، ٌە رٚٚی ِەعەەەٕەٚەی بثەەەۆ ضەەەەر ٔبضیۆٔ
 یبرِەریەکی زۆریبْ، زیبرر ٌەٚەی ٌە ثبٌی ِۆضکۆ، ثە جەِبٚەر صەثەسػی. 

ی کەضەەەەەەکەکەی سڕۆغەەەەەەۆڤ ٚ ٔە رەسەەەەەەٕە ٌەسەەەەەەۆگررٕەٚثە ٘ەردەەەەەەبي ٔە ثر
ضەەُ ٌەٚ ضیبضەەزە ٔەەٛێ ٚ ضەەەرکٛرکبریە پبغەەگەز بٔی لاکۆِٛٔیطەەزەکبْ ٔەیەەبٔزٛ

ٌە ص ی  یضەەەەەۆتیەر یلبضەەەەەُ، ثە زأەەەەەبیی، کەەەەەبررثەەەەەکۀەٚە. ثە پەەەەەێنەٚأەٚە 
ە ٘ەٌٛەغەبٔەٚەی ٘ێسەکەبٔی ِٛلەبٚەِەی غەەعجی ث، ٘ێٕبکۆِٛٔیطزەکبْ ثەکبر 

صەضزی پێکەرص، ٌێجەٛرصٔی ثەۆ  ِەبرەیەک ٌە کەضەبیەریە گیراٚەکەبٔی ضەەرصەِی 
کەرکەەٛک ٔەەبرصە  1ضەەەرثبز ٚ ئەـطەەەری ٌە ـیەەرلەی  311پبغەەبیەری صەرکەەرص، 

ٔبٚ ضەٛپب ٚ پەۆٌیص ِەررضەی کۆِٛٔیطەزیبْ ٌێەضەکرا ِبٌەٚە، ئەٚ کەضبٔەی ٌە 
 صەرکرص.

ثەَ غێٛەیە ٌە ٘ەِٛٚ ٚالد ٘ەٌّەرێکی ص  ثە کۆِٛٔیطەزەکبْ صەضەزی پێکەرص. 
ٔەبڕەزایی، ثەراِەجەر ثەرپەرش ٚ  ٌە ٔبٚ  ِبرەیەک ٌە ٔەلەبثە جەۆراٚ جۆرەکەبْ

ٔبدبرکراْ صەضەذ ٌە کەبر  ، رەلیەٚە. ٌە صٚٚ ٔەلبثەغٛعی دیسثی ٔٛێٕەرەکبٔی
ٔٛێیەەەەبْ صەکەەەەرص ٚ صەیەەەەبٔٛٚد  یثکێػەەەەٕەٚە، ئەٚأیزەەەەریع صاٚای ٘ەٌجژارصٔەەەە
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کۆِٛٔیطزەکبْ ٌە رێگەی ٘ەڕەغە ٚ ضبسزەیی پٍەٚ پۆضەزیبْ صاگیەر کەرصٚٚە. 
صاسەەرا، ضەەەرۆکەکەیبْ، اٌفخدەەی، ثەەۆ ِەەبٚەی دۀەەض  عەِەيثبرەگەەبی ٔەلەەبثەی 

ەک ٌەٚ یەرۆ ێەەک سەەرایە زیٕەەضاْ ٚ صەضەەذ ثەضەەەر ِەەبي ٚ ِەەٌٛکی گیەەرا.  ِەەبر
ئۆپۆررەەۆٔیسَ، کە رەەب ئەٚ رۆ ە  –ٕزیٙبزیەەبْ یرۆ ٔبِەەبٔەی، ثە٘ەەۆی رەەرش یەەبْ ئ

ضەۀگەریبْ گٛاضەزەٚە  ٔیطزەکبْ صەکرص، گێڕیبْ گەۆڕی ٚٛپػزیٛأیبْ ٌە کۆِ
 –گۀەەپ "الٚأەەی صیّەەٛکراد  611کەٚرەەٕە پػەەزگیریکرصٔی دکەەِٛەری لبضەەُ.  ٚ

 11ئەٚەی  ٚە ٘ەەۆیٛاطیە" ثەەرصرأە ثەرصەَ صاصگەەب ٚ، ئەٚەظ ثەەرغەەجیجە اٌەەضیّم
٘ەزار گۀەەپ، ٌەَ رێکشەەراٚە، ئیطەەزیمبٌە ثەەکەْ. ٌە کەەبری ٘ەٌجژارصٔەەی ٔەلەەبثەی 
پەەبرێسەراْ ٌیطەەەزێکی ِیەەبٔڕەٚ، ثە پەەەێنەٚأەی ٘ەِەەٛٚ پێػەەەجیٕیەکبْ، زۆرثەی 
صۀگەکەەەبٔی ثەصەضەەەذ ٘ێٕەەەب ٚ کۆِٛٔیطەەەزەکبْ غکطەەەزێکی گەٚرەیەەەبْ سەەەٛارص. 

٘ەٌٛەغەەبیەٚە ٚ ٚ اٌەەٛطٕیە ثەیەکجەەبری پەرد ٚ ثەەخ ەجەەجٙ –ثەرەی ٔیػەەزّبٔی 
 ٔٙب، ِبٔەٚە.ەکٛرصەکبْ، ثە رٚ  رۀٙب کۆِٛٔیطزەکبْ

ثەِجەەۆرە، کەەبری سەەۆی دەەۆْ کۆِٛٔیطەەزەکبْ ئەضەەپی سۆیەەبْ رەەبٚصا ٚ ٘ێٕەەضەی 
ئبلەەەبرێکی ِەررضەەەیضار ثەرْ، ئێطەەەزب ثە ٘ەِەەەبْ غەەەێٛە  ەٚٔەِەەەبثٛٚ ٚالد ثەر

غەەەبالٚی ص  ثە کۆِٛٔیطەەەذ سەریەەەکە ٘ەِەەەٛٚ ٚالد ثگەەەرێزەٚە ٚ ٚالد ثەرەٚ 
ب ٌەَ کەەبد ٚ ضەەبرە زەعەەیُ عەثەەضٌٚکەریُ، ثە زأەەبیی، ئەەٛێرأیەکیزر ثجەەبد. ِەەبٌ

رۆ ٔبِەیەضا کە ثە  1رٛٚٔەض صەکەبرەٚە، ثڕیەبری صاسطەزٕی  ەجٍەٚی ئەٚ ٘ەٌەّەر
ریەبْ، ثەۆص ایەریکرصٔی کۆِٛٔیطەەزەکبْ، ەئبغەکرا، ثە غەیعر ٚ پەسػەەبْ، جەِبٚ

ی ٚەک ٔٛٚضەیجٌٛەٚ رۆ ٔبِبٔە "ـجر اٌجضیض" ثٛٚ کە ٌە ٚربر کجۆظ صەصا. یە
"کۆِٛٔیطزەکبْ صەیبٔەٚێذ ٚالرەکەِەبْ، عێەراق، ٌە ئەبیٕی پیەرۆزی ئیطەخَ، کە 
ٌە الیەْ ِەەٛدەِەصی عەرەثەەی، ثخٚکەەراٚەرەٚە صاثجەەڕْ ٚ ثّەەبْ سۀە ثبٚەغەەی 
صۆکزریٕی کبري ِبرکطی جٌٛەکە!". ئبغکراغەە ٌە ٚالرەبٔی عەرەثەی ثبضەکرصٔی 

ۀەکە غەمبررەیەک ثەشەیە ٔەبٚ ررضەیضارە، ٚەک صەکەیطی یە٘ٛصیەکبْ دۀەضە ِ
 ٚایە. صەریبیەک ٌە ثۀسیٓ
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، ٌە 12ر، ریڕۆریطەەەەزێکی ٔبصیەەەەب1848ئۆکزەەەەۆثەری  6صٚایەەەەی دۀەەەەض رۆ ەک، ٌە 
ثەرصەکەٚێەذ ٚ ڵٍەی گەٛ 2 ٚ غەلبِی رەغیضی لەٌەثبٌػ، رەلە ٌە لبضُ صەکەبد

زەٚە ضەر کبرەکبٔی سۆی ٚ ٌە ێثریٕضار صەثێ ثەالَ صٚای دۀض ِبٔگێک صەگەڕ
ثەەەەێ غەەەەِٛبر، ثە گەرِەەەەی، پێػەەەەەٛازی  زۆر ٚ جەِەەەەبٚەرێکی یەکجەەەەبرالیەْ 

ٌێەەضەکرێذ. صٚای ئەٚ پێػەەٛازیە گەرِە لبضەەُ ٌە سەەۆی صەرصەدەەێ ٚ صەیەٚێەەذ 
 .ٌەگەي ِطزەـب ثبرزأی رەضفیەی دیطبثبد ثکبد

 
  

                                                           
ٌە راضەەزی ئەٚ پەالِەەبرە ریڕۆریطەەزیە ٌە الیەْ دیسثەەی ثەعەەص ٚ ٔبضەەڕیە لەِٚیەکەەبْ ئۀجبِەەضرا ٚ ضەەەصاَ  12

دٛضەەێٕی صیکزەەبرۆریع زۆرغەەبٔبزی ثەٚە صەکەەرص کە ثەغەەضاری ریەەب کەەرصٚە. ئەصەثیەەبرێکی زۆر ٚ صەٌٚەِۀەەض 
 ٌەضەر ئەَ پەالِبرە ثخٚکراٚۀەرەٚە، ٚ.
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 صیجٍۆِبضی صٚٚ ـبلی ٌە ٔێٛاْ لب٘یرە 
 پەکیٓ –ِۆضکۆ ٚ ثەؼضا  –

 
ثەەەەراٚەیەک ثە لەٌەثەەەەبٌؽزریٓ غەەەەەلبِی ئەٚ رۆ ەی لبضەەەەُ ٚەک لبرەِەەەەبْ ٚ 

ەکی سراو، رەلەی یرەد صەثٛٚ، ٌە الیەْ رفۀگن ٌە غبریا رەغیض، رۆ ٘ەالد،
پیەەبٚە ثە رەەرش ٚ ـبزیەەً ِە٘ەەضاٚی، ٌێەەضەکرێ ضەەەرۆکی صاصگەەبی عەضەەکەری، 

ی ر ێّی لبضُ، ثە ضەرصاْ ٌە پەکیٓ ثەٛٚ، کە ٘ەٚاٌەکە صەثیطەزێ ەکبریگەرەک
ێەّەٚە". ئەٚە ثەٛٚە ضەەرەربی ڕ٘ەر ئێطەزب صەگەیەکطەر رەٌەگراِێک صۀێەرێ "

 غەپۆٌێکیزری ضەرکٛرکرصْ ٚ راٚٔبْ.
ثەۆدی  –ِە٘ەضاٚی پێەی سەۆظ ثەٚ ٔەبٚە ثٕبضەرێذ  –ضەرۆکی عبصیەً ٚ ثەبال 

 ضەرصأی پەکیٕی کرصثٛٚ؟
ٔێەەەەٛاْ کۆِٛٔیطەەەەزە  یٌەٚأەیە ٌە ٘ەەەەیچ لەەەەٛ ثٕێکیزری ئەَ جیٙەەەەبٔە ٍِّخٔێەەەە

ەٚکەەبْ یەەبْ ئبغەەزیشٛازەکبٔی ضەەەر ثە رٛٔەەضڕەٚەکبٔی ضەەەر ثە پەکەەیٓ ٚ ِیبٔڕ
ٌە ریک ٔەرەلیزەٚە ٚەک ئەٚەی باِڕٚٔضی ٚ صِٛۆضکۆ ئەٚ٘ب ثە ئبغکرا ٚ ثە ر

 ٔێٛاْ ٘ەرصٚٚ ثبٌی و. ک. ع.
یرأە لب٘یرە ٚ پەکیٕیع صێٕە ٔبٚ ِەیەضأەکە، ثەبٌی پەکەیٓ زۆر ەثە ٘ۆی ئەٚ ل 

ثەەۆ ضەەەر سۆ ضەەٛصی ٌە ٘ەٌّەرەەی لبضەەُ ەٚثە٘ێسرەەر ٚ سەەٛررر ثەەٛٚ، ثە ٔبڕاضەەز
ٔبضەەەریەکبْ صەثیٕەەەی. ئەٚ رۆ ەی سڕۆغەەەۆڤ ٌە ئەِەریکەەەب گەڕایەٚە ِۆضەەەکۆ 

ضەعبد گەغزێکی ثۆ پەکیٓ کرص، پێع رۆیػزٓ گفزٛگۆیەکی صٚٚرٚ  21صٚای 
، کەەرص کە ثەەۆ 13صرێەژی ٌەگەي ضەەەـیری ٚالرەکەی ٌە ثەؼەەضا، گرێگەۆری ریزەەۆتیچ

                                                           
13 Gregory Titovic Zaitzev 
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ێ ٌە ئەٚ ِەثەضەەزە گەڕاثەەٛٚەٚە. ٌەٚأەیە سڕۆغەەۆڤ ٚیطەەزیجێ ثە سەەۆی گەەٛ
ثبضی ٘ەٌە ٚ کەِٛکٛرری کۆِٛٔیطزەکبٔی عێرالی ثۆ ثەبش  ٛضەـیر ثگرێ ربک

ٔٙەەەەب ئەٚأەی پەیٛۀەەەەضیبْ ثە پێگەیػەەەەزٕی ئبضەەەەزی ئبیەەەەضیۆٌۆ ی ۀەک ر ثکەەەەبد
ێەەەراق یەەەبْ ئەٚ ثەەەبرٚصۆسە ضەەەەسذ ٚ ص ٚارە ضیبضەەەیەی عکۆِٛٔیطەەەزەکبٔی 

ی ٔێەٛاْ رەرجٛٚ ثەٌکٛ ئەٚەی پەیٛەضذ ثە ٍِّخٔێ ٚ ثۆدٛٚٔەکبٔ عێرالی پێضا
 ِۆضکۆ ٚ پەکیٕیع.

ٌەٚ کەەەەەبرەی ضەەەەەۆتیەد، ٚەک ٌە پێػەەەەەەٚە ئبِب ەِەەەەەبْ ثەەەەەۆکرص، ئبِۆ گەەەەەبری 
کۆِٛٔیطزەکبٔی عێرالی صەکرص کە ثەۆ گەیػەزٓ ثە صەضەەالد، ثەثەێ رٚسبٔەضٔی 
لبضُ، پێٛیطزە رێگبی لبٔٛٔی ٚ ضیبضەی ثگەرٔە ثەر ٚ ضەٛص ٌە ٘ەِەٛٚ جەۆرە 

ثزٛأێەەەذ ٘ەِەەەٛٚ الیۀەکەەەبْ  ٘بٚپەیّەەەبٔیەکی ص ە ئیّپریبٌیطەەەزی ٚەرثگەەەرْ کە
رجٛازی، ٔبضیۆٔبٌیطزەکبْ، عەضکەر ٚ ئبیٕضارەکبْ( ٌە سۆ ثگرێذ، ئەٚەظ ٛ)ث

صەرثێەٕٓ.  ڕکە ِۆٔۆپەۆٌی ٔبضەیۆٔبٌیسِی عەرەثەی ٌە صەضەزی ٔبضە ٛٚثۆ ئەٚە ثە
ٚٔەەض ٚ ریەەژ ر ێەەُ ثەەڕٚسێٕٓ. ٛکەدەەی پەکەەیٓ ٘ەەبٔی صەصاْ ٌە رێەەگەی دەەبالکی ر

ضەەەً ٚ ٛصٔی کۆِەٌکەەەٛ یەکەی ِر٘ەەەۆی ثەرپەەەبک ەرێّٕبییەکەەەبٔی پەکەەەیٓ ثەەەٛٚٔ
کەرکٛک، کە ثٛٚە ٘ۆی رەلیٕەٚەی رق ٚ کیٕە، ٔەک رۀٙب ٌە عێەراق ثەٌکەٛ ٌە 
٘ەِەٛٚ ٚالرەبٔی عەرەثەەی، ٌە ص ی کۆِٕیطەزەکبْ. ثە پەێجەٚأەٚە رێّٕبییەکەەبٔی 

٘ەەۆی ضەەەرکۆٔەکرصٔی زێەەضەڕۆیەکبْ ٚ رەسەەٕە ٌەسۆگررٕەکەەبٔی  ٚەِۆضەەکۆ ثەەٛ
ئەیٍەەەٛي ثەضەەەزرا ٚ ثەەەبٔگی ٌە ٘ەِەەەەٛٚ  13. ع. کە ٌە ٌیەەەژٔەی ِەرکەزی و. ک

 دیسة صەکرص ثۆ "راضزکرصٔەٚەی الصأە ِەررضیضارەکبْ". 
صڵٕیەەەبیی ثەەەضارە  یا رەەەٛأضپبٌپػەەەذ ثەٚ صۆکەەەِٛێٕزە ثەەەبٌٛێسی ضەەەۆتیەد ٌە ثەؼەەە

جەد ٚ کەەەەەەۆٔزڕۆٌی ضەەەەەەۆتیەد ثەضەەەەەەەر یەەەەەەە٘سڕۆغەەەەەەۆڤ ثەەەەەەۆ گەڕأەٚەی 
ثزەەەٛأێ ٌەَ صأٛضەەەزبٔە  عێەەەراق ٚ زۆر زأیەەەبری پێەەەضا رەەەبکٛ یکۆِٛٔیطەەەزەکبٔ

 ، ضٛصیبْ ٌێ ثجیٕێ.Mao Zedung ٔبضکەی، ٌەگەي ِبٚ رطی رۆٔگ
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ۆکزەۆثەری ئزٚٚ، ٌە  ەعێەراق زٚٚ ث یبریگەری پەکیٓ ٌەضەەر کۆِٛٔیطەزەکبٔک
یەکی گەٚرە ثەضەزرا، ەگرٔ، صەضزی پێکرص، ئەٚکبرە ٌە پەبیزەسزی دەیٓ کەۆ1847

یەەەەبْ جێگەەەەری ضەەەەەرۆک ٛریەەەەبکرصثٛٚ، ٌە ٔێ یبْکەش ثەغەەەەضار 1411زیەەەەبص ٌە 
، ثە ـەرِەەەی پێکٙیٕەەەبٔی Chen Yiی یەەە ەزیەەەری صەرەٚە، دەەەێٓٚٚەزیەەەراْ ٚ 

رێکشەەراٚ ٚ ٔەلەەبثەی  15ٔەەضرا. یەعێەەراق" راگە –صۆضەەزبیەری دەەیٓ  ی"کەەۆِەٌە
دیٕی ثەغضاریبْ ریب کرص، یۆ ٌێٓ یی ضەەرۆکی ـیضڕاضەیۆٔی ضەۀضیکبی دیٕەی 

 ٚالٔەی ئەـریمەب ٚ جێگری ضەەرۆکی ئۀجەِٛۀی دیٕەی ثەۆ ٘بٚکەبری ٌەگەي گە
ثە  Yo Len Yiی ئبضیب ثە ضەرۆکی ئەٚ کۆِەٌەیە صەضەذ ٔیػەبٔکرا. یەۆ ٌەێٓ ئە

صەیٛٚد "ٌە پبٌپػەزی ثرایەبٔەی گەٌەی ٚ غبٔبزیەٚە ثەٌێٕی ثە گەٌی عێراق صەصا 
 ٍِیۆْ ٘بٚالریەی دیٓ گەٚرەرریٓ ٘ێسە ٌە جیٙبْ". 541دیٓ صڵٕیبثٓ، ئەٚ 

 رضەکرصَ، زۆر ثە ٚرصی کەٚرجەٛٚە ثەؼەضا ثۆیەبْ ثبەکۆٔگرەکە، ٚەک ٌێرە ٌە ث
ضەەـبرەد،  یضی پەیٛۀضیەکبٔرۆتیەد ٌە پەکیٓ، ثەرپضدبٚەصێری ضەـبرەری 

سەبٔەی ضەۆتیەد، ٌە ثەؼەضا، سئۀزۆٔۆڤ، ثە ٚرصی راپۆرری ثۆ ِۆضەکۆ ٚ ثبٌٛێ
 رەٚأە کرصثٛٚ.

، 14ئەِەریکەەەەب، رۆٚٔزەەەەری یصٚای دۀەەەەض ِبٔگێەەەەک جێگەەەەری ٚەزیەەەەری صەرەٚە
ثە رێپێەەٛأی ٔەەبڕەزایی پێػەەٛازی ٌێکەەرا، ثە ٔبراضەەزەسۆ  ضەەەرصأی عێرالیکەەرص،

کۆِٛٔیطەەەەذ ٚ ٔبضیۆٔبٌیطەەەەزەکبٔیع ثەغەەەەضاریبْ ریەەەەبکرص ثەالَ ثە صڵٕیەەەەبیەٚە 
ضەەەـبرەری دیٕەەی، ثە زأەەبیی، صەضەەزی ریەەب ٘ەثەەٛٚ. صۆضەەزێکی ٔسیکەەی ٚەزیەەری 
صەرەٚەی عێەەراق، ٘بغەەُ جەٚاص، ٌە صەِەەی ٚەزیەەرەٚە ثەەۆی گێەەڕاِەٚە کە صەٌەەێ 

ی ضەەەۆتیەد ٌە صأیػەەەزٕەکبْ، ٘ەِیػەەەە، پێەەەضاگری ٌەضەەەەر ئەٚە صیپٍۆِبرەکەەەبٔ
صەکۀەٚە کە ئەٚاْ ثە رەـزبرٚ ثە لطە رێس ٌە ضەرٚەری عێراق صەگرْ ٔە ک 

دبٚضەەەٛرکرصٔەٚە"ی صۆضەەەزە دیٕیەکەەەبْ، ٌە  ی ٚثە غەەەێٛەی "الصێەەەی ٚ ٔەزأەەە

                                                           
14 William Manning Rountree 
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٘ەِەەبْ کەەبد پبضەەبٚیبْ ثەەۆ رەـزەەبرە "رٛٚٔەەضڕەٚی ِٕەەضاالٔەی ٌیٕیٕیەەسَ"ی ثەەۆ 
 .صە٘ێٕٕەٚە

ٌەَ کەەبرە لبضەەُ، ثە ضەەٛص ٚەرگەەررٓ ٌە ٍِّخٔەەێ ٔێەەٛاْ ِۆضەەکۆ ٚ پەکەەیٓ ٚ، 
٘ەۆز ٚ  یٔاضذ ثەٚەی کە گەڕأەٚەی کٛرصەکبْ ٌە ضۆتیەد ٚ پەالِبرصزجەپػ

عەغەەەیرەرە ٔەیبرەکەەەبٔی "ِەالی ضەەەۆر" ٚ رٚصاٚەکەەەبٔی ِٛضەەەً ٚ کەرکەەەٛک ٚ، 
ی ٘بٚپەیّبٔی ٔێٛاْ پەبرری ٚ دیسثەی غەٛعی ثەٛٚٔە ٘ەۆی پەبردە پەبردە ثەٛٚٔ

جەِەەەبٚەری کەەەٛرص. لبضەەەُ ثە ٘ەەەۆی ئەٚ رێپێەەەٛاْ ٚ سۆپیػەەەبٔضأە زۆرأەی، 
ثەثۆٔەی صەردەٛٚٔی ٌە ٔەسۆغەشبٔە، رۆ أە صەکەراْ ٘ەضەزی ثە ثە٘ێسثەٛٚٔی 
صەضەەەالد ٚ دکەەِٛەرەکەی صەکەەرص، ثەەۆ ئەٚەی ثەەبرزأی ٌە سەٌەەکەکە صاثجڕێەەذ، 
 ثیەەری ٌەٚە کەەرصەٚە، ٌە رێەەگەی ٘ۀەەضێ ِەەبؾ ٚ گۆڕأکەەبری، صٌەەی کٛرصەکەەبْ

 سۆظ ثکبد.
ٌەَ رٚأگەٚە لبضُ ثەسزی ثبظ ثٛٚ ٚ ئبضبٔکبری ثۆکرا، ثبرزأی ثە گەغزێک 

ٌەَ کەرص. ثە ضەٛٚص ٚەرگەررٓ  ضەرصأی ٘ۀەضێ ٚالرەی ئەٚرٚپەبی رۆ ٘ەالرەی
کەظ ٚ ٘ەٚایە لبضەەەەُ ِەەەەٛدەکەی ثەەەەبرزأی ثەەەەڕی کە ضەەەەبٌێک پێػەەەەزر ثەەەەۆی 

ثۆ کٛرصەکەبْ ثڕیجٛٚەٚە، ٌە ٘ەِبْ کبد ثە جضی ثیری ٌە پرۆ ەی ئۆرۆٔۆِی 
٘ەٌٚەەی ثەصەضەەزٙێٕبٔی ثەەۆ صەصەْ. ٌەَ کەەبرە لبضەەُ  کەەرصەٚە کە ضەەبالٔێکی زۆرە

ِۆٌەری ـەرِی، ثەۆ دەبالکی، ثە دیسثەکبٔەضا، ئەٚەی ضەەیر ثەٛٚ ِەۆٌەری ثە و. 
کە ٌە گەغەی جەِبٚەری ٚ ثەالی پەکیٓ صەدٛٚ، ثەٌکٛ  ک. ع. رەضۀەکە ٔەصا

طەەەبئیؽی، کە ضەەەەر ثە یەکێزەەەی ی صاٚص ئەٌایەرەەەثە یەکێکەەەی کەەەبررۆٔی، ثە راثەر
 . صا ضۆتیەد ثٛٚ

یەکێەەەک ٌە ٘ۆیەکەەەبٔی ئەٚ جیبکەەەبری ٚ صیطکریّیٕبضەەەیۆٔەی کۆِٛٔیطەەەزەکبْ 
ێەەزەٚە ثەەۆ صٚرٚ ٔسیکیەەبْ ٌە صۆزی کەەٛرص. ئەٚەرە ٌە پرۆگراِەەی دیسثەەی ڕصەگە

کۆِٛٔیطەەەزی کەەەبررۆٔی زۆر ثە ضەەەەر پێەەەی ٚ ثە گػەەەزی ئبِەەەب ە ثەەەۆ کەەەٛرص، ٌە 
عێەەەراق، صەکەەەرا. کەدەەەی ٌە دیەەەسثە غەەەٛعیە  دٛاردێەەەٛەی یەکێزەەەی ٔیػەەەزّبٔی
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ەرٔبِە غۆڕغگێریە رٛٔضڕەٚەکە پبٌپػزی ٌە سەثبری ٘بٚثەغەی ثکە ٌە ەرەضۀ
کۆِٛٔیطەەەزە عەرەثەکەەەبْ ٚ کٛرصەکەەەبْ، ٌە ص ی ئیّپریبٌیطەەەذ، صەکەەەرصەٚە ٚ 

ەٚایەری ٘ەِەەەٛٚ ڕ"ئەٚەظ صەثێەەەزە ٘ەەەۆی ئەٚەی کە کٛرصضەەەزبٔی عێەەەراق پێػەەە
کبد  ەیی ٘ەِٛٚ کٛرصضزبْ ثکبد، ٌە ٘ەِبْثسٚرٕەٚە رزگبریشٛازەکبٔی ٔەرەٚ

ضذ ۀبضیۆٔبٌیسِی کٛرص صەصاد ٘ەٌِٛەرجی ٌەثبر ئبِبصەثکبد ثۆ ثەص ەرێگە ث
٘ێٕەەبٔی ِەەبـی دەەبرەی سۆٔٛضەەیٓ، ثە صرٚضەەزکرصٔی صەٌٚەرێکەەی ضەەەر ثەسەەۆ 

 ٌەضەر ٘ەِٛٚ سبکی کٛرصضزبْ".
 1845کۆِٛٔیطەەەزەکبٔی عێەەەراق ٌە ضەەەبٌی  یٌە راضەەەزی ئەٚ صأپیەەەبٔە ـەرِەەەیە

صٚٚثەەەەبرە "ارذەەەەبص اٌػەەەەعت" جەەەەبرێکیزر  21/11/1848ثخٚکەەەەراٚەرەٚە ثەالَ ٌە 
دەەەەبپیکرصەٚە، ئەٚەظ ثەٚ ٘یەەەەٛایە ثەەەەٛٚ ٘بٚپەیّەەەەبٔی ٔێەەەەٛاْ کۆِٛٔیطەەەەذ ٚ 

ص. ک. ٚ ِەال ِطەزەـب ثەبرزأی.  و. کٛرصەکبْ ثە٘ێس ثکەبد، ثە رەبیەثەری ٌەگەي
 – ٌە "گۆتەەەبری عێەەەراق 13/15/1848ٚازە، ٌە جەەەێگەی ضەەەەرٔجە کە ئەٚ ثەەەبٔگە

Iraqi Review صٚٚثبرە ثخٚکرایەٚە ثەالَ رەلەبثە، ئەٚ ثەغەەی پەیٛۀەضی "ثە "
 ثڕیجٛٚ. ەٚە ٘ەثٛٚصرٚضزکرصٔی صەٌٚەری ضەرثەسۆی کٛرصضزبْ"

رب ئەٚ کبرە  صپڕۆ ەی لبضُ، کە دکِٛەری ثەؼضا ثە ٔٙێٕی ئبِبصەکبری ثۆ صەکر
ٚ ثەیبٔێکی ثۆ صەرٔەکراثٛٚ ثەالَ ثە ئەِری ٚالیا جۆرە ثە ـەرِی ٘یچ ئبِب ە 

ئۆرۆٔەەۆِیەکی ثەەۆ کٛرصەکەەەبْ ثەرجەضەەزە کرصثەەەٛٚ کە ٌە ٘ەەیچ پەەەبردەیەکزری 
. ٌە الی ئۀمەرە کٛرصضزبْ ٚجەٛصی ەثٛٚرٛرکیب ٚ ئێراْ ٚێٕەی ٔ یکٛرصضزبٔ

بؾ ٚ ِەۀەەیە، کٛرصەکەەبْ، ٘ەِٛٚیەەبْ ثە رەەٛرک دیطەەبثکراْٚ ٚ صەٌەەێٓ ٘ەِەەبْ 
ریبٔیزریەەبْ ٘ەیە. ئەَ ضیبضەەەرەظ صرێەەژە پێەەضأی ثەرەەٛرک کرصٔەەی ئەرکەەی ٘بٚال

 کٛرصەکبٔە کە ِبٚەیەکی زۆرە صەضزی پێکرصٚە.
ٌە ٚ  ٌەَ رۆ أە صاصگەەبی ضەەەرثبزی ٌە ئۀەەمەرە، ٌە پػەەذ صەرگەەب صاسراٚەکەەبْ

ٔەضی ضەەرکٛررکرصْ صەضەزی ثە صاصگەبیی  ِەبرەیەک ٌە ٚکەظ ٚ ٘ەٚایەکی رٛ
ری "٘ەٌٚضاْ ثۆ صرٚضەزکرصٔی صەٌٚەرێەک ٌۀەبٚ ئۀزەٌکزٛاٌی کٛرص کرص ٚ رۆِە
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ٌە کە پبٌیەەەبْ. ثەەەێجگە ٌەَ کەیطەەەە، رۆِەرجەەەبراْ،  ەسطەەەزجٛٚی سەەەبکی رٛرکیەەەب"
٘ەبرٕە پەێع  یعضەرصەِی ر ێّی عەصٔبْ ِێٕەضرێص، گیراثەْٛٚ کەیطەی ٔەٛێزر

ضەەەێً رٌەضەەەەرصەِی ر ێّەەەی جۀەڕاي جەِەەەبي گٛ ی جۆرثەجەەەۆررەەەۆِەرثە کە 
ثبضەەی ِەررضەەی کەەەٛرص صەکرێەەذ ٘ەِەەەٛٚ صەضەەذ ثەضەەەرکراْٚ. ٘ەر کەەەبرەک 

ر ێّەکەەبْ کەەۆک ٚ ٘بٚ٘ەٌٛێطەەزٓ. ٌە ضەەەرەربی صاصگەەبیکرصٔەکەی ئەَ صٚایەەیە 
صەٌٚەد  ٚ ثێجگە ٌە رۆِەری دبالکی ئەٚ کٛرصأە "ٌە ص ی یەک پبردەیی سبک

 ی"غیبْ ثۆ زیبصکرصْ. ڕئبضبیػی ٔیػزّبٔی" رۆِەری "دبالکی ضیشٛٚ 
رص ٔبکرێذ ثەالَ ٌە راضەزی ٚ ثە کەرصەٚە ـبرش ئیٕکبری ثٛٚٔی کٛ –ٌە ئێراْ 

ئەزِٛٔەکبٔی راثرصٚٚ ئەٚەِبْ پێضەٌێٓ کە ئەٚ ئۆرۆٔەۆِیەی کٛرصەکەبْ صاٚای 
صەثێەەزە ٘ەەۆی  ،صەکەْ، ٌە پەەرۆ ەی ِۆضەەکۆ ٚ ٔەەٛێٕەرەکەی ِطەەزەـب ثەەبرزأی

زکرصٔەەەەەی صەضەەەەەەالری ئێەەەەەراْ ٚ رٛرکیەەەەەب، صٚٚ ٚالد کە ضەەەەەٕٛریبْ ٌەگەي االٚ
بؾ ٚ ِەیٓ رٔیٓ ثٍێەیٓ کٛرصەکەبْ ٌە عێەراق زۆررەا٘ەیە. کەٚارە صەرەٛ دضۆتیە

رۆ ٔەەەەەەبِە ٚ گۆتەەەەەەبر ثە کەەەەەەٛرصی  14ٔەیەەەەەەبْ ٘ەیە، بئبزاصیەەەەەەبْ ٘ەیە: لٛربثش
ی دکەەِٛی ٚ ئیەەضاری ٚ ٌۀەەبٚ ضەەٛپب ٚ پەەۆٌیص ثەەبالی ثخصەکەەرێٕەٚە، پەەٍەٚ پەەبیە

صەثەەێ ٌە ئبیٕەەضەیەکی  ٘ەیە، ئەٚ ٘ەِەەٛٚ کێػەەە ٔبضەەکبٔە، ٌە ثەؼەەضا پەەێُ صەٌەەێٓ،
کە لبضەُ ثەٌێٕەی ثە  ئۆرۆٔۆِیەکی ئیضاری ٚ کٌٛزٛری یەکخ ثکەرێٕەٚۀسیک ٌە 

سەەێٍە ِەررضەەیضارەکبٔی پەرەەڕۆي صاثەەٛٚ دبرەضەەەری ئەَ کێػەەبٔە ثکەەرێٓ ثەالَ 
ٔبدبر ثٛٚ ثە ٚریبیی ٚ ثە لۆٔبغ، ثۆ ئەٚەی ٔبضیۆٔبٌیطزە عەرەثەکبْ ٌە سۆی 

 بد. ثک یٔیگەراْ ٔەکبد ٚ کۆٔزڕۆٌی ثبرزأیع ثکبد، کەَ کەَ جێجەجێ
ثەەەەەبرزأی صٚای گەڕأەٚەی ٌە گەغەەەەەزە صرێەەەەەژەکەی ٌە ٚالرەەەەەبٔی ئەٚرٚپەەەەەبی 
رۆ ٘ەالد رٚثەڕٚی ثەەەبرٚصۆسێکی ٔەەەٛێ ٚ ِەررضەەەیضار ثەەەٛٚ. ِەەەٛدەکەی ٌە 
الیەْ لبضُ ثڕاثٛٚ، پبرری کۆِٛٔیطذ، ئەٚ پەبررە ٔەِەبثٛٚ کە جێەی ٘ێػەزجٛٚ، 

ضاررر ەِٛٚیەەبْ ِەررضەەی٘ئێطەەزب ثە ٔٙێٕەەی دبالکیەکەەبٔی صەثەەرصە پێػەەەٚەٚ، ٌە 
 عەغیرەرە کٛرصەکبْ پۀبیبْ ثرصثٛٚە ثەر لبضُ. ٌە ئەٚە ثٛٚ ٘ۀضێ 
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 کبدە٘ەڕەغە ٌە کٛەیذ ص یعْ ٚ لبضّڕەکٛرصەکبْ راصەپ
 

ظ گەڕأەٚەی سەەەێٍە کٛرصەکەەەبْ ثبٔەەەگ صەکەەەبد، ٌە پێػەەەەٚە ئەٚ بثەەەبرزأی پەەە
ڕیٓ ئبِبصەکبد، ەجۀگبٚەرأەی کە ٌە رٚضیب را٘ێٕبٔیبْ پێکراثٛٚ، سۆی ثۆ راپ

ٌە ضەرەربٚە ٚەک ٍِّخٔێی ٔێەٛاْ عەغەیرەرەکبْ رەلەیەٚە. ٘ێسەکەبٔی "غەیشی 
ضۆر" پەالِبری ئەٚ سێخٔەیبٔەضا کە الیۀگریەبْ ثەۆ لبضەُ صەرثڕیجەٛٚ، ٔەسیکەی 

گٛٔض ٚێرأکراْ، ٘ێرغکرایە ضەر دۀەض ثٕکەیەکەی پەۆٌیص. ٘ەزاراْ کەٛرص  11
ثەرەٚ رٛرکیەب  کضێپەرظ ٚ ثخٚ ٚ ئبٚارەی ٔبٚ ئەٚ دیب دبضێیبٔە ثْٛٚ، ٘ۀە

 کرص. ٚ ئێراْ رایبٔکرص ٚ ٘ۀضێکیع صاٚای پبراضزٕیبْ ٌەضەرثبزگەکبٔی ِٛضً
ئەٚ ٘ەرایە ٌەَ ِبٔگەەبٔە ثەەٛٚ کە لبضەەُ ٌەغەەکرەکەی رەٚأەی ضەەەر ضەەٕٛری 
کٛەیەەذ کرصثەەٛٚ ٚ راغەەیگەیبٔضثٛٚ کە کٛەیەەذ "ثەغەەێکە ٌە صایکەەی ٔیػەەزّبٔی 

ێ. کٛەیەذ ٚالرێکەی صەٌٚەِۀەضە عێراق" ٚ ٔیبزی ئەٚەی ٘ەثٛٚ ثە عێرالی ثٍکێٕ
ثە ضەەبِبٔی ٔەٚد، لبضەەّیع دەەبٚی ثڕیجەەٛٚە ضەەبِبْ ٚ صەٌٚەِۀەەضیەکەی، ثە 

زیەبْ ثە  ٚ سەیبي پخٚی سەۆی ٚایەضأبثٛٚ ثە دبٚررٚکبٔەضٔێک صاگیەری صەکەبد
 یثەر ەٚۀەەەضی ئیّپریبٌیطەەەزەکبٔی رۆ ئەەەبٚا صەگەیۀەەەێ ٚ پبٌپػەەەزی ٚ ٘بٚکەەەبر

ێٕەەەێ. ثەالَ ٘ەەەیچ ٌە پێػەەەجیٕیەکبٔی ٘ەِەەەٛٚ ٚالرە عەرەثیەکەەەبٔیع ثەصەضەەەذ ص
، ٘ەڕەغەەەیبْ ٌە ڕ، ٌە پێػەەەٚەی ٘ەِەەٛٚاْ ٔبضەەەکەەبْعەرەثی ۀە٘ەەبرەصی، ٚالر

ئەٚ ٚەالِە  ێ.٘ەٌگرلبضُ کرص، ئبِۆ گبریبٔکرص صەضذ ٌەٚ پڕۆ ە صاگیرکبریە 
کەەەٛرەکەکی کەەەبریگەرثٛٚ ئبراضەەەزەی ٘ەیەەەجەد ٚ غەەەکۆی لبضەەەّکرا کە پێػەەەزر 

 کەٚرجٛٚٔە  ێر پرضیبر.
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لبضُ ٘ەٌٚی ئەٚەیضاثٛٚ کیبٔێکی دکِٛی ـەٌەضەزیٓ صرٚضەذ ثکەبد  زریعػپێ
ثەەەۆ ثەرٔگەەەەبر ثەەەەٛٚٔەٚەی دکەەەِٛەری رەي ئەثیەەەەت، ثەالَ زٚٚ ٔبدەەەەبر ثەەەەٛٚ ثە 

صٔی دکەەەِٛەرێکی کەەەبررۆٔی ـەٌەضەەەزیٕی رضەەەەرکسی ٚازی ٌێجٙێٕەەەێ. صرٚضەەەزک
صەثەەٛٚە ٘ەەۆی پەیەەضاثٛٚٔی گرـزەەی صەضزٕیػەەبٔکرصٔی ضەەٕٛرەکبْ، ٔەک ٘ەر ثە 

 –یطەەڕائیً، ثەٌکەەٛ ٌەگەي کۆِەەبری عەرەثەەی یەکگررەەٛٚی ضەەٛریب رۀیەەب ٌەگەي ئ
ٚ ئٛرصٔیع. ئەٚەثٛٚ ٌە  ێەر ـػەبری ئەٚ ٚالرەبٔە ٚازی ٌەَ پەرۆ ەیەظ  ڕِط

 ٘ێٕب. 
ثە ٘ەٌەی  ۆٌەٚ کبرەی ضٛپبی عێراق ثەرەٚ ضەٕٛری کٛەیەذ رەٚأەکەرا ِۆضەک

"پەیّەەەبٔی سەەەٛێٓ"ی ٔێەەەٛاْ کِٛٛٔیطەەەزەکبْ ٚ  زأەەەی کە کەەەبری ئەٚە ٘ەەەبرٛٚە
 32ەکەەبٔی عێەەراق صاثڕێژێەەذ. ثە پبضەەبٚی ثەغەەضاریکرصْ ٌە ئب٘ۀگەکەەبٔی کٛرص

پەەبرری کۆِٛٔیطەەزی  71غۆڕغەەی ئۆکزەەۆثەر ٚ کۆثەەٛٚٔەٚەی یەِەەیٓ ضەەبٌیبصی 
٘ەِەەٛٚ جیٙەەبْ "غەەێشی ضەەۆر"ی صاٚەرەەی رٚضەەیب کەەرص. رۆ ٔەەبِەی "پڕاتەەضا" ٌە 

ثبرزأیەەبْ  ظثبضەەی ئەٚ ضەەەرصأە صەکەەبد. ضەەۆتیەریەکبْ زۆر ثەەب 16/11/1851
ثە ئبضەەەبٔی صەضەەەزەِۆ ٔبکرێەەەذ، ٘ەِەەەٛٚ ٘ەٌٚێکیبٔەەەضا رەەەب صەیەەەبٔسأی ی صۀبضەەە

 َرازیەجکەْ ٚ ثەەۆ ئەَ ِەثەضەزەظ ئبِەەبصەْ گەٛێ ٌە صاسٛازیەکەەبٔی ثگەەرْ، ثەال
٘ەٌٚەکبٔیبْ ثێطٛٚص ثٛٚ. ئەٚ گفذ ٚ گۆ ٚ صأیػەزٕبٔە صەثەٛایە دۀەض رۆ ێەک 

ی سبیبٔەض. ِەبٔگ 2ثشبیۀێ ثەالَ ثە پێنەٚأەی ٘ەِٛٚ پێػجیٕیەکبْ، ٔەسیەکەی، 
ثبرزأی ثبٚەڕی ثە ثەٌێٕەکبْ ٔەصەکرص، صەیسأی کە ِۆضکۆ ٔبرٛأێ گۆڕٔکبری 

 یٌە ضیبضەەەەری لبضەەەُ ثکەەەبد کە ٌە ٔەەەبٚەٚە ضیبضەەەەری ص  ثە کۆِٛٔیطەەەزەکبٔ
 ٌە ضەر ئبضزی ٔێٛصەٌٚەری، ٘بٚ ٘ەٌٛێطەذ ٚ ،الیەکیرییع ەپەیڕەٚ صەکرص ٚ ٌ

 ضۆتیەد رەـزبری صەکرص. ٚەک 
ضا، سۆراگرثەەەٛٚ، ٌە رێەەەگەی ٘ەضەەەذ ضەەەۆزەٚە ٘ەٌٚیەەەضا ثەەەبرزأی زۆر ٘ەٌٚیەەە

رٚضەکبْ ٌە ٘ەٌٚێطزی کٛرصەکبْ دبٌی ثکبد ٚ صاٚای ٘بٚکبری ٌەٚ کەضەبٔە 
گبری سەۆی دیطەبة صەکەرصْ. ثەۆ ئەَ ِەثەضەزەظ سکرص کە ثە پبٌپػذ ٚ پبرێ
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کۆِەٌێەەک ثەٌەەگەٚ ـەەبکزی سطەەزجٛٚە ثەر صەضەەزی ضەەۆتیەریەکبْ ضەەەثبرەد ثە 
یػەەبْ صەصا دەەۆْ لبضەەُ ٌە ثەٌێٕەکەەبٔی پبغەەەگەز پەی رەـزبرەکەەبٔی لبضەەُ. ئەٚ

ەکەەەبٔی کەەەٛرص ٔەەەبگرێ، ٘ەر جەەەبرەی ثە یٔەرەٚەی ەثەەەۆرەٚە، گەەەٛێ ٌە سٛاضەەەز
زەٚە، ٘ەر کەەبرەکی یەەٕەەبْ ثە ئۆرۆٔەەۆِی کٛرصەکەەبْ صەصزٔپبضەەبٚێک سەەۆی ٌە صا

پێػەەەٚە ئەٚ سەەۆی ٌەەێ صەغەەبرێزەٚە. ثەەبرزأی گٍەیەەەی ٌەٚەظ  ەگٛٔجەەبٚ صێەەز
ٚ پێەەەەضاگری، رەەەەبکٛ ئێطەەەەزب دکەەەەِٛەری لبضەەەەُ  کەەەەبریاصەکەەەەرص، ضەەەەەرەڕای صاٚ

شەەبٔەیەکی ئبِەەبصەیی، زأکەەۆ یەەبْ ئەکبصیّیەەبی ئەصەة ٚ زأطەەزی کەەٛرصی ثلٛرب
صەرثڕیەەەٛٚەٚ ثە غەەەێٛەیەکی  یصرٚضەەەذ ٔەکەەەرصٚٚە، ٘ەِیػەەەە ص ایەرەەەی سەەەۆ

ئەٚە صەٌێەەەەزەٚە کە "عێەەەەراق ثەغەەەەیکە ٌە ٔەرەٚەی ، ٚەک ثەثەؼەەەەب ،ضەەەەٛکبیەری
 .15عەرەة"

ەزایی ثەراِجەر ثە لبضەُ صەرصەثەڕی ٚ ڕرٛٚٔضی ٔبٌە راضزی "غێشی ضۆر" ثە 
صەیەەٛٚد لبضەەُ ٚەک دکەەِٛەری پبغەەبیەری، کە سەەۆی رٚسبٔەەضی، ٘ەٌطەەٛکەٚد 

یەکەەەی  صەکەەەبد، صەیەٚێەەەذ ثە ٘ێەەەسی دەک کٛرصەکەەەبْ ثکەەەبرە عێرالەەەی.  ِەەەبرە
رۆ ٔەەەەەەەبِەی سەثەەەەەەەبد، زِبٔذەەەەەەەبٌی و.ص.ک.، پیػەەەەەەەبٔی  1851ئۆکزەەەەەەەۆثەری 

٘ەەەیچ رەِەەەٛز  13ی بي ٌە غۆڕغەەەضەەە 1ی "صٚای ٚضەەەۆتیەریەکبٔضا کە ٔٛٚضەەەیجٛ
پرۆ ەیەکەەی پێػەەکەٚرٕی ئەەبثٛری، کٌٛزەەٛری ٚ ضیبضەەی ٌە کٛرصضەەزبٔی عێەەراق 
جێجەجەەەێ ٔەکەەەراٚە. ٔە جەەەبصەٚ ثەەەبْ، ٔە ٘ێٍەەەی غەەەەِۀضەـەر ٚ ٔە کەەەبرگەیەک 

 صرٚضذ ٔەکراْٚ. 

                                                           
ِەەبٔگیەی ثەەبرزأی، ثەەۆ ِۆضەەکۆ، ٔەەیە،  2ثەظ ثە دەەبٌی سەەۆَ ٘ەەیچ جەەۆرە زأیەەبریەکُ ٌەضەەەر ئەٚ ضەەەرصأە  15

 .، ٚٔبزأیٓ ثبرزأی ثە رۀٙب ثٛٚە یبْ ضەرکرصەکبٔی پضک ٌەگەٌی ثْٛٚ ٚ صاٚای دیبْ ٌە غٛرەٚی کرصٚٚە
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زِبْ ئەٚە ثٛٚە کە کۆرضێکی زِبٔی کٛرصی ٌە زأکۆی  ریفۆرِی سٛێٕضْ ٚ 
ثە کەەەٛرصی  ،زۆر ثەصەگەەەّەْ ی،راصیەەەۆی ضەەەٍێّبٔ ئیەەەسگەیثەؼەەەضا کەەەراٚەرەٚە، 

 . 16ثەرٔبِەکبٔی پەسع صەکبد
، ٌە رٚاٌەد یگٍەیی ٚ پێػٕیبرە ٚرصٚ ثە صیمەرەکەبٔی ثەبرزأی ٘ۀەضێ ثەر٘ەِە

ٌەرٚٚی جەٚ٘ەری، ثەصەضەەەذ ٘ێٕەەەب، ئەٚەظ ثەەەٛٚە ٘ەەەۆی کەەەبررێکرصْ ٌە  ٔەک
پڕۆگراِەەەی پەەەبرری کۆِٛٔیطەەەزی عێەەەراق کە ٌە پێػەەەەکیەکەی، پێػەەەزریع صأەەەی 

ە "پێٛیطەەزە صاْ ثە ِەەبـە رەٚاکەەبٔی ٔەرەٚەیەەی گەٌەەی کەەٛرص ٚٔٛٚضەەرا پیەەبٔراٚە،
 ٚ ئەبزاص صەثێەزە دثٕێیٓ" ٚ "ئەزِٛٔی سەثبری ٘بٚثەغەی ثەۆ عێرالێکەی صیّەٛکرا

ِەەبیەی ٘بٔەەضاْ ٚ ئەەبزایەری گەٌەەی کەەٛرص ٌە پبردەکەەبٔیزر ثەەۆ رزگبرثٛٔیەەبْ ٌە 
 دەٚضبٔەٚەی ٔەرەٚەیی ٚەک ثراکبٔیبْ ٌە عێراق".

٘بٚثەغەی عەرەة  یػەزّبٔیٔ ثەئبِب ە  کەٌە پرۆگراِە ٔٛێیە 1، سبٌی 2ثۀضی 
 کٛرص صەکبد ٚ صەثێزە ٘ۆی: –

ێٛەثرصٔی  یبْ ٚ ئیەضارە ئەٌیؿ. رێگەصاْ ثە گەٌی کٛرص ثۆ ٘ەٌطٛڕأضْ ٚ ثەڕ
 ەکبْ.یٚ کٌٛزٛری سۆی، ئەٚەظ یەکەَ ِبـە ٌە ِبـە ٔەرەٚەی

بزاصیە صیّٛکراریەکەەبْ ٚ یەکطەەبٔی ٌە ٔێەەٛاْ کەەٛرص ٚ عەرەة. ئەەثەەب. صاثیٕکرصٔەەی 
یی ٚ ـۀەەەبریمی رەگەزی ٚ اڵثەەەبد ص ی ٘ەر جەەەۆرە صیطکریّیٕبضەەەیۆْ ٚ ثەەەبسە

صاٚای  بٔەییبٔەەەەۀەرەٚەیەەەەەی. سەثەەەەەبد ثەەەەەۆ پیػەەەەەبٔضأی رٚٚی ئەٚ کەش ٚ ال
 جٛصاسٛازی صەکەْ.

جەەیُ. گەغەەەپێضأی ضەەەرٚەد ٚ ضەەبِبٔی کٌٛزەەٛری پێػەەەکەٚرٛسٛازی گەٌەەی 
کٛرص. صأبٔی ِبِۆضزبی کٛرصی ٌە ٘ەِەٛٚ لٛربثشبٔەکەبٔی عێەراق. رێەگەصاْ ٚ 

 کٛرصی...٘زض. کٌٛزٛری٘بٔضاْ ٚ ثبیەسضاْ ثە گەغەپێضأی 

                                                           
 ٌەٚأەیە ئەٚە صاٚاکەبری کٛرصەکەبْ ثٛٚثێەذ، کەٚرجێزە کبر،ٔەِسأیٛٚە ئیسگەی راصیۆی کٛرصی ٌە ضٍێّبٔی  16
.ٚ 
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راضزی جەگە ٌە راگەیبٔەضٔی  ئەٚە صەضزکەٚرەکبٔی ثبرزأی ثْٛٚ ٌە ِۆضکۆ، ٌە
غەەیٓ ٔەثەەٛٚ. ثە پەەێنەٚأەٚەی ضەەبالٔی پێػەەٛ، پەەێع  ێصیّەەبگۆجی ٘ینیزەەری ٌەە

ئەٚەی ِۆضەەکۆ ضەەەرکۆٔەی زێەەضەڕۆیەکبٔی ثەەبٌی دەەیٓ ثکەەبد ٚ، صاٚایکەەرص ثە 
زٚرریٓ کبد الصأە ِەررضیضارەکبْ راضذ ثکۀەٚە، ٘ەٌٛێطذ ٚ صاٚکبریەکبٔی 

 ضۆتیەد پبغەکػەیەکی گەٚرەثٛٚ. 
ی ِۆضکۆ ٌە ضەر ٘ەٌٛێطزەکبٔی سۆی ثەرصەٚاِجەٛٚ، ِەررضەی ٚ صٚٚ ٌەراضز

ەکەەبٔی سەەۆی ثە کۆِٛٔیطەەزەکبْ گەیبٔەەضثٛٚ ٚ رکەەبی کرصثەەٛٚ ٘ەٌٚەەّەصەْ ڵیص
لبضەەەەُ رەەەەٛڕەٚ ٔەەەەیگەراْ ثەەەەکەْ، ٘ەٌٚەەەەّەصەْ ثەەەەیشۀە ِەٚلیفەەەەی ٔەەەەبسۆظ ٚ 

یەکبٔی، زیەەبرر، ٌەەێ غەەێذ ٚ ٘ەەبر ثەەکەْ. ٌە دٛادێەەٛەی ئەَ ٘ەٌِٛەرجەەبٔە ڕٔبضەە
بِۆ گبری ضۆتیەد ئەٚە ثٛٚ کە ِەضەٌەی کٛرص ثشرێزە  یەٕگەی پێػٕیبر ٚ ئ

"یەکێزەەەی عێەەەراق"، ٚارە ثەٌەەەێ ثەەەۆ ئۆرۆٔەەەۆِی، ٌەَ کەەەبد ٚ ضەەەبرە، ٔەسێەەەر ثەەەۆ 
 جیبثٛٚٔەٚە. 

ٔی زیبرری صەکرص، ٌە پێٕەبٚی اثبرزأی ٚا صەرکەٚد، ضەرەڕای ئەٚەی دبٚەڕٚ
. ثەالَ کە ضٔٛأەثەۆ صاٚاکەبٔی ضەۆتیەد  یثەر ەٚۀضی ئبیضیۆٌۆ ی ٘بٚثەظ ٍِە

ثەٚەکەرص  کەرەکەی ٘ەضەزیڕگەڕایەٚە کٛرصضزبْ ٚ دٛٚە ٔبٚ جەِبٚەرە غەە
ِۆصێرارەۆر ثجیٕەی، ئەٚ ٘ەِەٛٚ رق ٚ رەٛڕەییەی  –کە ئەٚ ٔبرٛأێ رۆٌەی ٔەرَ 

رصثەەەٛٚە صەثەەەٛایە ثزەلێەەەزەٚە. ثە رەەەبیجەد ٌەٚکەەەبد لبضەەەُ اٌە ٔەەەبسی پۀکەەەی سٛ
ضەەٕٛری کەەٛەیزی  رەٚأەی ضەەەر ٚ ە٘ێسەکەەبٔی ٌە ثەەبکٛری ٚالد کێػەەبثٛٚەٚ

ثبرزأی ریەری سەۆی ثبٚێەذ ٚ  رکرصثٛٚ رێگە سۆغکەرثٛٚ ثۆ ئەٚەی جبرێکیز
ٔەەضرر ٌە جەەبراْ دەسّەەبسەی راپەرێٕێکیزەەر صاگیرضەەێٕێ. ٌەٚ ٘ەِەەٛٚ ٚزۆر ثە رٛ

"غەێشی ضەۆر" رەڕاربٔێیەبْ صەکەرصٚ )پێػّەرگە، ٚ( ٔبٚدە ـراٚأە "رێگر"ەکبٔی 
کەضەی ثەێ ِەۆڕاي ثبضەی ئەٚە ێک ثْٛٚ. ٌە ثەؼضا ٘ۀەضێ زضبدیجی ٘ەِٛٚ غ

صەکەْ کە رەصەسٛي ٔەکرصٔی ضٛپبی عێراق ٌە کبری پێکضاصأی ٔێەٛاْ ثەبرزأی 
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 ٌٛە ٔێەە صٚ عەغەەیرەرە ٔەیبرەکەەبٔی ثەەۆ ئەٚە صەگەڕێەەزەٚە کە ٘ەر کەەبرەک کەەٛر
 سۆیبْ ٔبرەثبثْٛٚ صەثێزە ٘ۆی الٚازثٛٚٔی ثسٚرٕەٚەی جٛصاسٛازی.

رص، ٌە ضٛپبی ثەؼضا، دٛٚٔە ریەسی ئەـطەری کٛ 21ثەالَ ئەٚکبرەی، ٔسیکەی، 
یەەبسیجٛٚٔە دەکەەضاریەکەی "غەەێشی ضەەۆر" لبضەەُ ـەرِەەبٔی ثە ٌەغەەکر ٚ ٘ێەەسی 

 یػەئبضّبٔیکرص ضەرکٛریبْ ثکەْ، ٌە ٘ەِبٔکبد عەغیرەرە ٔەیبرەکەبٔی ثبرزأی
کّی عەضکەری، ئەدّەص ضبٌخ ئەي عەثضی، ثە بپڕ دەک کرص. ٌە ٘ەِبْ کبد د

ِەبٌی  ِەبرەیەک ٌە ضەەرکرصە کٛرصەکەبٔیکرص. ثٍۆکی پبرە ٚ ٌِٛک ٚ  کثڕیبرێ
، ٌە رێەگەی ثەکەبر ٘یٕەبٔی ٘ێەس، سەیەبي ْ٘ەٌٚضاْ ثەۆ ضەەرکٛرکرصٔی کٛرصەکەب

پخٚی ِەررضەیضار ثەٛٚ، ئەٚە ثەٛٚ غەەڕی پێػەّەرگبیەری زۆر ثە رٛٔەضٚریژرر 
 صەضزیپێکرصەٚە.

ضُ گررجٛٚیە ثەر ثۆ ضەرکٛرکرصٔی کٛرصەکبْ بٌۀبٚ ئەٚ ئبِرازٚ رێگبیبٔەی ل
بد ثەٛٚ، ٌە ٚربرێەک ، ثەۆ گەرِکرصٔەی رەٛڕەیی لبضەُ ەثصاسطزٕی رۆ ٔبِەی س

ٚەی عەرەة ئەٚە کٛرصضەەەەزبٔی ۀٛضەەەەیجٛٚی "ئەگەر عێەەەەراق ثەغەەەەێکە ٌە ٔەر
ضەەەەەەەر ٚ کبرِۀەەەەەەضەکبْ ٚعێەەەەەەرالیع ثەغەەەەەەێکە ٌە ٔەرەٚەی کەەەەەەٛرص". ضەرٔٛ

صەضزجەضەر کراْ. رۀبٔەد گر ی ٚ رٚٚثەڕٚٚثٛٔەٚەی دەکضاریع، ٌە ثەؼضا، 
ص.  ٚ دۀض کەضێکیع کٛ راْ. لبضُ زیبرر رٛڕە ثٛٚ ٚ دبالکیەکەبٔی و.رٚیضا 

 . طذ، ٌە غبرەکبْ، صاسیک. لەصەؼە کرص ٚ سطزیە صەرەٚەی یبضب، ثبرەگبکبٔ
ِطزی ئبضٕیٕی لبضُ دۀض کبریگەریەکی ثنٛکی ٘ەثٛٚ، لبضُ ثەٌێٓ ٚ پبرەی 

بْ ٘ەثەەەٛٚ، صا کە ٌە ِێژثەەەٛٚ صٚ ِٕبیەریەەەبْ ٌەگەي ثبرزأیەکەەەەثەٚ عەغەەەیرەربٔ
دەکەەضاری کەەرصْ ٚ رەٚأەی ثەرەکەەبٔی غەەەڕیکرصْ. ئەٚ ثیەەرۆکە ضەەزڕاریژی ٚ 

صراثەەْٛٚ  ٔەـطەەیەی لبضەەُ ضەەەریٕەگرد. زۆر ٌەٚ دەکەەبٔەی ثە عەغەەیرەرەکبْ
٘ەر زٚٚ کەٚرٕە صەضزی الیۀگرأی ثبرزأی. ئەٚە غکطزێکی جەرگجڕ ثٛٚ ثەۆ 

برەٚەٚ صەرگەەبی لبضەەُ، ٌەثەر ئەٚە ثڕیبریەەضا ـػەەبرەکبْ ٌەضەەەر کەەٛرص کەِجکەە
 ی جبرێکیزر کرصەٚە.ٔصأٛضزبٔض
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ٚغەک، ٘ەٚایەکەی سٕکێەٕەر ٚ  صایەٓ، گەرِەبیەکی 1851ئێطزب ٌە دٍەی ٘بٚیٕی 
. ٌە غەەبرەکبْ لیەڕی جبصەکەەبْ، ٌە  ێەەر ئەٚ رۆ ە ثەؼەەضای صاپۆغەیٛە ِبٔەضٚکەر

یەبْ ریەب ٔەِەبٚە، سزەکبْ ٘یبگەرِە، غً صەثێزەٚە، ٌە ضەەدرا ٚ دیبکەبْ ضەەرث
ٚ  ەکەەی ثێجەزەیەەی. ثەەبرزأی ِەەٛعجیسەی ٔەِەەریەیِێسۆپۆربِیەەب ثەەۆرە ـڕٔسەەبکی 

 ِەرگی ثەزأضٚٚە، ثۆیە ئبگر ثەضی، ثۆ دکِٛەری ثەؼضا، ٔبدبریە.ٛری ٕض
کۆِٛٔیطەەەەەزەکبْ زۆر ثە ٚریەەەەەبیی رەـزەەەەەبر صەکەْ، ٌە پۀەەەەەجەرە رەِبغەەەەەبی 

ٔٛٚضەیٓ ٚ پەسػەبٔی زۆر ٌەگەي ثە رٚصاٚەکبْ صەکەْ، ثە لطە، لطەەی زۆر، 
"ثرا کٛرصەکبْ"ْ. لبضُ صەزأێ ئبضبْ ٔەیە ثەبرزأی رازیجکەبد ٌەثەر  کبریصاٚا

ەٚە ٘ەەبٚار ثەەۆ ِۆضەەکۆ صەثەەبد ثەەۆ ئەٚەی ثە "ٔەەبٚثژیەکی صۆضەەزبٔە"ثبرزأی ئ
رازیجکەبد کۆرەبیی ثەٚ یەبسیجٛٚٔە ثٙێٕەەێ. ثەۆ ئەَ ِەثەضەزە ٔبضەەکەظ جۀەڕاي 

ٚی ثە رەٚأەی ِۆضەەەکۆ صەکەەەبد، دەەەب 1851ئەیٍەەەٌٛی  15جەٌیەەەً ئبٚلەەەبری، ٌە 
سڕۆغەەەەۆڤ ٚ ِبرغەەەەبي ِبٌیٕۆتیطەەەەکی صەکەٚێەەەەذ، ٘ەرصٚٚکیەەەەبْ ثەرێەەەەسەٚە 

ضەەەەەّکرص ثەالَ زۆر ثەضەەەەەبرصی پێػەەەەەٕیبرەکبٔیبْ بپێػەەەەەٛازیبْ ٌە ٔەەەەەٛێٕەری ل
 رەرکرصەٚە.

ثەالَ ٌەثەردی ئەٚ٘ب ثە ضەسزی ٚ ثە لٛرضی؟ ثبغە ثۆ  غەڕ صرێژەی ٘ەثٛٚ
 .؟٘یچ رێگبیەکیزر ٔەثٛٚ لبضُ پۀبی ثۆ ثجبد"

 
  



 خۆشناو د. جاسم: و - دەزارۆ فڕانز مەرییا
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 غێشەکبٔی پەرڕۆي 
 

٘ۀەەضێ ٌە دەەبٚصێراْ پێیەەبْ ٚاثەەٛٚ ٌە پػەەذ راپەڕیٕەەی کٛرصەکەەبْ غەەێشەکبٔی 
پەرڕۆي، ٌە کٛەیذ، صەضزیبْ ریب ٘ەثێ ٚ ٘بٔیبٔضاثٓ. ئبِب ەیبْ ثۆ ئەٚە صەکەرص 
کە ئەٚ ضەەەەر٘ەٌضأە لبضەەەّی ٔبدەەەبرکرص ضەەەٛپبکەی ٌەضەەەەر ضەەەٕٛری کٛەیەەەذ 

ی ئەٚ ثەەەٕکە ضەەەەرثبزی ٚ أەی ثەەەبکٛری ثکەەەبد رەەەب ثە ٘بٔەەەبٚٚ رە ثکێػەەەێزەٚە
الِبری کٛرصەکبْ. ثە ەطیبٔە ثنٓ کە ٌە ٔبٚدە دبضێکبْ کەٚرجٛٚٔە ثەر پیپۆٌ

، ٌە رێەەگەی پەەبرەٚ پەەٛي، ٘ەەبٔی پێەەی ئەٚ گریّەەبٔەیە ئەٚە پیبٚەکەەبٔی ئیٕگٍیەەسْ
صاٚە رەب پەالِەبری ٘ۆزەکەبی ضەەر ثە  ْیبٔبرزاثەیبری ٔعەغیرەرە کٛرصەکبٔی 

رۆِەری ثۆ ثبٌٛێسسەبٔەی ثەریزبٔیەب ثرصثەٛٚ ٚ بضّیع پۀجەی ثضەْ. ل یٔثبرزا
. ٌەَ دەبٌەرە پێٛیطەزە ٌەٚە ثەگەی صاٚە یە یبرِەری صارایەی یبسیجٛٚٔەکەیەبْاگٛ

ئەەەبسۆ ثەەەۆدی "غەەەێشی ضەەەۆر"، ٚەک رۆ ٔبِەکەەەبٔی عێەەەراق صۀٛٚضەەەٓ، گەەەٛایە 
غکطزی سٛارصٚٚەٚ رایکرصٚٚەٚ ٌە ضٕٛر پەڕیٛەرەٚە، ٘ۀەضێک صەٌەێٓ سەۆی 

ۀەەەضێکیزریع صەٌەەەێٓ ٔەسێەەەر ضەەەەر ٌە ٔەەەٛێ دەەەۆرەٚە ٌە ئێەەەراْ دەغەەەبرصاٚە، ٘
ثبغەەە ثەەبرزأی، ثەەبٚەڕی ثە کۆِەەٛٔیسَ ٘ەثەەٛٚ، ِبڕغەەبٌی ثبٚەغەەی ضەەۆتیەد. 

  ضٛپبی ضٛر ثٛٚ، عەجەة ئەٚڕۆ ثۆرە پیبٚی ئیٕگٍیس؟
ضی ثبالی ثەؼضا ر، ثێجگە ٌە لبضُ، ٌە الیەْ زۆر ثەرپسرۆِەرەکبْ ص  ثە ئیٕگٍی

ٔبدەبر  ،Humphrey Trevelyanْ بیەیەس، ررێ یٍصٚثبرە صەکرأەٚە، ثبٌٛێسی ئیٕگٍ
جەەەبر ثەرپەدەەەی ئەٚ  1ثەەەٛٚ ثێەەەزە صۀەەەگ، ثە ـەرِەەەی، ٌە ِەەەبٚەی ٘ەـەەەزەیەک 

ضەەُ رایگەیبٔەەض کە "ـەرِەەبٔجەرأی بصۀگۆیەەبٔە ثەەضارەٚە، ثە رەەبیجەد پەەبظ ئەٚەی ل
 .یجٛٚٔەکەی ثبکٛرصاْ"سئیٕگٍیس ٌە پػزی یب
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ٔٛٚضەەیٓ، رایگەیبٔەەض کە "ٌەَ ضەەەـیری ثەریزبٔیەەب، ثە  1851ئەیٍەەٌٛی  14رۆ ی 
 صٚٚە کەثەەۆ ئەٚە کەەر ی، ثە ـەرِەەی، الیۀەەی عێرالەەی ئبِەەب ەررۆ أە دۀەەض جەەب

چ ی٘ ،ەکەی ثبکٛری عێراق ٘ەیۀگٛایە غبٔػیٕی یەکگررٛٚ صەضزی ٌە یبسیجٛٚ
ثە ـەرِەەی ئەٚ غەەبئیعبربٔە  ٚ راضەەزیەک ٌەٚ لطەەبٔە ثەصی ٔبکرێەەذ، ثە ِەەٛرٍەلی

ری ئیٕگٍیس ثریزیە ٌەٚەی صەضذ ٌە کبرٚثەبری رەرضەکەیٕەٚە. ضیبضەری دکِٛە
. دکەەەِٛەری سەەەبٚەْ غەەەکۆ ٘ەٌٚەەەی ثە٘ێسکرصٔەەەی ادٚەرٔەەەبص ٔێٛسەەەۆی عێەەەراق

کٌٛزەەەٛری ٔێەەەٛاْ ٘ەرصٚٚ ٚالد صەصا، ئەٚەظ ٌەضەەەەر  ٚ پەیٛۀەەەضی ثبزرگەەەبٔی
ٔطەەەەیپی رێسگەەەەررٓ ٚ صۆضەەەەزبیەری ٘ەەەەبٚثەظ". ٌەثەر ئەٚ ٘ۆیەەەەبٔە ثەەەەبٌٛێسی رپ

جێگەەەری ٚەزیەەەری صەرەٚەی ثەؼەەەضایکرص ٚ ئەیٍەەەٛي ضەەەەرصأی  11ثەریزبٔیەەەب ٌە 
ەزایی سۆغەی ثەەۆ ئەٚ ڕئیٕگٍیەسی ثەۆ رٚٚٔکەرصٔەٚە ٚ ٔەب ی٘ەٌٛێطەزی دکەِٛەر
 ثٛسزبٔبٔە صەرثڕی. 

ضەەەەەر گەرِەەەەی ٚ ٘ەٌنەەەەٛٔی لبضەەەەُ ٌەَ رۆ أە پەیٛۀەەەەضی ثە صٚٚ رٚصاٚی 
ضەرٔجراکێػەەەٚە ٘ەثەەٛٚ کە ٌە کٛرصضەەزبْ ٚ ضەەٕٛری کەەٛەیزەٚە ٘ەثەەٛٚ. ٌە 

ٚ ٔبڕەزایی سۆیبْ  یصٌ ۆر ٌە ئەـطەرە کٛرصەکبْ صٚٚگۆڕەپبٔی کٛرصضزبْ ز
زۆر ٌە  یکرصْ پیػەەبٔضاثٛٚ، ٌە ضەەٕٛری کەەٛەیزیع گەەٛایە  ِەەبرەیەکڕثەەۆ غەەە

 ٚ.ثٛئەـطەر ٚ ضەرثبز ـیراریبٔکرص
ئیٕگٍیەس ٘ەِەٛٚ گِٛبٔەکەبٔی ٔەڕەٚأەضەٚە، ٘ەبٔی زۆر  یراگەیبٔضٔەکەی ضەەـیر

 ٚکەضیضا ثە ئبرەزٚی سۆیبْ ٌێکضأەٚەٚ ٘ەٌطۀگبٔضٔی ثۆ ثکەْ، ثە ربیجەری ٌە
ە پەەبیزەسزی ٚثەؼەەضا ثە جۆرێەەک ثٛٚثەەٛ ،ئەٚکەەبرە ەییڕ٘ەٚای پیخٔگێەەٚ کەظ 

 ضذ.اٌە ٘ەِٛٚ رۆ ٘ەالری ٔبٚەڕ بْپیخٔضأ ثۆ دٕیٕی رەٚٔی جبٌجبٌۆکە
کۆرەەەەبیی صەضەەەەەالری لبضەەەەُ ٚەک ئەَ لۆٔەەەەبسە ثە صیەەەەبر ٔەصەکەٚد.  ٘ەرگیەەەەس

ئەـطەەبٔەی ثەەٛرجی ثبثەەً، ٚەک ئێطەەزب ثە غەەێٛەیەکی رڕا یەەضی، ثەەبٚی ٔەثەەٛٚ. 
ضەرٌێػەەێٛأی ئبیەەضیۆٌۆ ی گەیػەەزجٛٚە لۆٔەەبؼی ٔەسۆغەەیەکی ثێەەضەرِبْ. ئەٚ 
رەـزەەبر ٚ رەەبکزیکەی کە رێەەگەی ثە ضەەەرۆک صاثەەٛٚ کە ثزەەٛأێ ئەٚ صەضەەەالرە 
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ٚ  ی رۆ ەک پبٌپػەەەەزی ٌەٚەێەەەەذ ثریزەەەەی ثەەەەٛٚ ٌەٚسالٚازەی ثپبرێ ٚ الضەەەەۀگ
رۆ ەکیزەەەر ٌەَ ثکەەەبد، ٘ەر یەکە ٌە ص ی ئەٚەیزەەەر ٘ەەەبْ ثەەەضاد، ثەەەٛٚە ٘ەەەۆی 
صاثڕأێکەەەی ِەررضەەەیضار ٚ ِبٔەەەضٚٚکرصْ ٚ ثێٙێسکرصٔەەەی سەەەٛصی ضەەەەرۆک کە 

پەەیخْ ٚ ٘ەٌٚەەی ریڕۆرکرصٔەەی کرصثەەٛٚ. دەەبٚی صەرپەڕیجەەٛٚ،  یرٛٚغەەی گرێەە
جەِەەبٚەر ٌە صەٚرٚپػەەزی  ئەٚە ثەەٛٚ ٘ەِەەٛٚ ٘ەٌٚەەی ،ٓصەٌەرزیەە یصەضەەزەکبٔ

ِەکەەزەثەکەی ٘ەِیػەەە صەِەەبٔنە ٚ  –ٌە  ٚرەکەی  ٚ ثکەەبد خیسەسەەۆی ِەەۆثی
کخغەەیٕکۆـەک ٘ەثەەٛٚ، زۆرثەی کبرەکەەبٔی ٌەَ  ٚرە ثەضەەەر صەثەەرص، غەەەٚأە 

 –رەٚێٍەیەکەەی ضەەەـەری ضەەبصە صۀٛٚضەەذ ،  ٚرەکە ثٛٚثەەٛٚە ؼەەبر ەٌەضەەەر ل
ٔەضاری ثە رۀٙەب. ٘ەِەٛٚ ٔیػەبٔەکبْ ئەٚەیەبْ بیّئەغکەٚرێکی سٛا پەرضزی ٚ ئ

ٌە  یەرەیپڕ یپێّبٔضەگٛٚد کە ئەٚ کبثرایە گەیػزۆرە صٚا لۆٔبؼبکبٔی ئەٚ  یبٔە
 رٚصاٚی ِەررضیضار ٚ ضۆرپڕایس.

سەۆی ٌە ٛێٕێک ٌە غەکە  یەئەٚ رڕا یەضیبیە لبضەُ ٚا ٘ەضذ صەکەرا کە ٔەضەیجی
ضەەەرۆکە رەەب صەضەەزی  ثۆضەەە ٔەەبٚەٚ دەەبٚەڕٚأی یەکەَ ٘ەٌە یەەبْ کەِزەرسەِەەی

ثەەەەۆٔی ٌە کە پەەەەڕە  ە ٚرەی َسەەەەۆی ثٛەغەەەەێٕێ. ٔەضەەەەیجە رەغەەەەەکە ٌێەەەەرەیە، ٌە
ٛٚک ثە ثەرصەٚاِەەەی دەەەبیەی نەەەرۆ ٘ەالد، پەەەڕە ٌە صاٚصەرِەەەبْ، رەثەەەبسێکی ث

ۀگەەەەبٚیەکەی  ٚ دەکە  ٌەضەەەەەرە، ٌەضەەەەەر ِێەەەەسە گنەەەەکەکەظ ئەٚ صەِەەەەبٔنە
 ثەرصەضزیەری. 

بالٔطەکەی راگررجەٛٚ سەراو ِیکبٔیسِی ئەٚ غبٌٚەی ثەٚال ٚ ئەِخ صەدٛٚ ٚ ث
ئێطەزب ٚ ٘ەِیػەە ِەضەەٌەی کەٛرص کەبریگەری، زۆری،  ،جٌٛە کەٚد ثٛٚ ٚ ٌە

 .یٕێثصەٌەضەر الٚازثْٛٚ ٚ ٌە ٔبٚدٛٚٔی لبضُ، 
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 صێزە ِەیضاْ Charles De Gaulle ي صێ گۆڵڕغب
 

لبضەەەەُ ٌە صٚا لۆٔەەەەبؼی صەضەەەەەالری ٘ەٌٚیەەەەضا صەرگەەەەبی پەیٛۀەەەەضیەکبٔی ٌەگەي 
ثکەەبرەٚە ٚ ٘یەەٛای صەسٛاضەەذ سەەۆی ٌە یەکەەبٔگیری ٚ صاثەەڕاْ رزگەەبر ـەڕۀطەەب 

ثکەەەبد، ٌە ٘ەِەەەبْ کەەەبریع، ٌەگەي ئەِەریکەەەب ٚ ئیٕگٍیەەەس، ٌە غەەەەڕە لطەەەەیەکی 
ثەرصەٚاِەەەەضا ثەەەەٛٚ. ثەالَ ئەَ ٘ەٌٚەی لبضەەەەُ صەِٛصەضەەەەذ ٌە الیەْ ثەەەەبرزأی 

سەەەەۆیی، ئەِیەەەەر ثەصرسەەەەبْ، رەٚأەی  غکطەەەەزی پێٙێٕەەەەرا، ٔەەەەٛێٕەری گەٚرەی
ٔەڕاي غەبري ەرسبٔیع ٔبِەیەکی ئبراضەزەی ضەەرۆک کۆِەبر، جپبریطکرص. ثەص

رەەب ک ٚ یەەبرِەری ٌە ـەڕۀطەەب ٚ یەەٛ ئەەێٓ صەکەەرص ەصێ گەەۆي کەەرص ٚ صاٚای کەەۆِ
ؼەەەەەەەەضا صەرثەەەەەەەەڕْ. ۀەەەەەەەەبڕەزایی ٌە ص ی ضەەەەەەەەەرکٛرکرصٔەکبٔی دکەەەەەەەەِٛەری ث

صەضزپێػەشەریەکەی "غەیشی ضەۆر" زیرەکەبٔە ٚ صەِٛصەضەذ ٚ ٌە جێەی سەۆی 
ە ٌە رۆ ٔبِەکەەبٔی ـەرۀطەەب ٚ ئب أەضەەەکبٔی ثەەٛٚ، ٘ەر ٘ەەیچ ٔەثەەێ ئەٚ ٔەەبِەی

ی جیٙبٔی ثخٚکرایەٚە، ثەِجۆرە ِەضەەٌەی کٛرصضەزبْ ٚ ررا یەضیەکەی، اٌ٘ەٚ
 صەٌٚەری. ٛگەیػزە ضەر غبٔۆی ٔێ، ضەر ٌە ٔٛێ

ٌە ٔبِەکە ئبِەب ە ثەٚە کراثەٛٚ کە "دکەِٛەری ثەؼەضا رٛأەبی ٔەیە ثەضەەر ٘ێەسە 
د ثەەەۆ ِەەەبـە ٔەرەٚەییەکبٔیەەەبْ ِەەەبٔگە سەثەەەب 5کٛرصیەکەەەبْ ضەەەەرکەٚێ کە ئەٚە 

ً صەڕ ێٕەێ. یصەکەْ، ثە پێنەٚأەٚە رق ٚ کیٕەی سۆی ثەضەر ٘بٚالریبٔی ضی 
)ٌەٚأەیە ٘ەٌەی دەبو  دٛارگۆغەە کەُ 7111ری کٛرصضەزبْ، ار دٛەٌەض کیە

، رۆ أە ٌە الیەْ صەکەْ، ٚ( کەُ ٘ەزار 71ثێذ ئەگەر ٔەب ٘ەِەٛٚ الیەک ثبضەی 
گٛٔەەەضٚ  418٘بٚێژەکەەەبْ ثٛرصِٚەەەبْ صەکرێەەەذ، ٚر ٘ێەەەسی ئبضەەەّبٔی ٚ رەەەۆپە ص

٘ەزار رەریکەەەرصٚٚە.  41غەەەبرۆدکە ٚێەەەراْ کەەەراْٚ،  ِەەەبرەی لٛرثبٔیەکەەەبْ ٌە 
ارصْ ٛسەەەە ٚ زۆرثەی صأیػەەەەزٛأی ئەَ ٔبٚدەەەەبٔە ثە ثەەەەێ ِەەەەبي ٚ صاٚ صەرِەەەەبْ
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، رەەبکٛ ئێطەەزب، ٌە UN ِەەبٚٔەرەٚە. ثە صاسەٚە، کەەۆِەٌگەی ٔێەەٛصەٌٚەری، یەەٛ ئەەێٓ
 . "٘ەضذ ٚ ضۆز ٚ کەڕە ێث ثەراِجەر ثبٔگەٚازەکبّٔبْ

ثەصرسەەەبْ صاٚا ٚ رکەەەبی ٌە صێ گەەەۆي صەکەەەرص ثەەەۆ ئەٚەی رێّٕەەەبیی ثەەەۆ  رئەِیەەە
رەەەەبکٛ را ٚ ضەەەەۆزی ئۆرگەەەەبٔە  صەرکەەەەبدئەەەەێٓ،  ٔەەەەٛێٕەرأی ـەرۀطەەەەب، ٌە یەەەەٛ

ٔێٛصەٌٚەریەکەەبْ ثەەۆ ضەەەر کۆِەٌکەەٛ ی ثەرصەٚاِەەی گەٌەەی کەەٛرص راثکێػەەٓ. ٌە 
کەەەبد صاٚای رەٚأەکرصٔەەەی "ٌیژٔەیەکەەەی ٌێکەەەۆٌیٕەٚە"ی ثەەەۆ کٛرصضەەەزبْ ْ ٘ەِەەەب

کە صاْ ثە ثکەبد صەکرص ٚ پێػەٕیبری "دبرەضەەرێکی عەبصیخٔە ثەۆ ئەٚ کێػەەیە 
 کبٔی کٛرصی عێراق ثٕێ".بـەِ

 یثەِجەەۆرە ـۆکٛضەەی رای گػەەزی، ثە غەەێٛەیەکی ثەرثەەخٚ، ٌە رێەەگەی ٔەەٛێٕەر
ٌە  یٌەکبٔٚضُ کرص ٘ەبٌە ل ثبرزأی کەٚرە ضەر ِەضەٌەی کٛرص، ئەٚەظ ٚای

کیەک ٚ ثە ٘ەر ئبراضەزەیەک، ٌە ، ٘ەر دەبالثێەذثبرٚ صۆسێکی یەکجەبر ص ٚارصا
ٔبٚەٚەٚ ٌە صەرەٚە، ثە ٘ەٌٛێطزی کٛرصەکبْ ثەضەزراٚەرەٚە. ئەَ ٘ەٌٛێطەزەی 

کەەەبریگەری ٌە ضەەەەر دەەەۆٔیەری  ٚ کٛرصەکەەەبْ، صەضەەەزی لبضەەەّی صەثەضەەەەرەٚە
پەیٛۀەەضیەکبْ، ثە ثەەبظ ٚ ثە سەەراو، ٌەگەي ِۆضەەکۆ، ٔبضیۆٔبٌیطەەزەکبْ ٚ پەەبْ 

صەسطزە رە٘ەٕەٚە. ٔەٚد، ثەۆ  یعەرەثیطزەکبْ صرٚضذ صەکرص ٚ ٔەٚری عێرال
صا٘ەبری  61. کٛرصەکبْ صاٚای 9ـرەدکٛرصەکبْ ثۆرە ضەردبٚەی ٔیعّەد ٚ ٔە

 صەریبیەکی ٔەٚد ٚایە".ٔبٚ صٚرگەی "کٛرصضزبْ ٚەک  ٓٔەٚد صەکەْ ٚ صەٌێ
ٚأی ٌە سەەۆی ٔەەیگەراْ ٛلبضەەُ، ٘ەر جەەبرەی ثە ٔەٚعێەەک ٚ ثە پبضەەبٚێک ٘ەِەە

، ٔبضەەەەەریەکبْ، ٔبضیۆٔبٌیطەەەەەزە عێرالیەکەەەەەبْ، ْکرصثەەەەەٛٚ: پەەەەەبْ عەرەثیطەەەەەزەکب
کۆِٛٔیطەەەزەکبْ، کٛرصەکەەەبْ، رۆ ئبٚاییەکەەەبْ، رٚضەەەەکبْ، کۆِپبٔیەەەبی ٔەٚرەەەی 

، ضەەەەرۆک کۆِەەەبرە یاسٛازیەکەەەبٔعێەەەراق کە ٔە دٛٚثەەەٛٚە  ێەەەر ٘ەڕەغەەەە ٚ ص
عەرەثیەکبْ، پبغبکبٔی صٌطۆزی ثٕەِبٌەی ٘بغّی ٚ کۆِکبری عەرەثی. ٌێرەصا 

لەپبٌی ررش ٚ ٌەرزکرص، دیطبثبری دکەِٛەرەکەی،  –بضُ ٘ەضزی ثە گەزەی ل
 ثەصەر، پڕ ثٛٚ ٌە ضەرکٛرکرصْ ٚ رەغە کٛ ی ٚ ٌە ضێضارەصاْ.ەصاٌە ر
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 ضزی عبرؾەکٛغزٕی لبضُ ثەص
 

اضەزی ڕٌە ٔبکبٚ عەثضٌٚطەالَ عەبرؾ، زاٚا ٚ صەضزە 1852ی غٛثبری 7رۆ ی 
رەِەەەٛز، دەکەەەی ثەصەضەەەذ ثەەەٛٚ، صەِٛدەەەبٚی ئەەەبگری  13لبضەەەُ ٌە کٛصەرەەەبی 

ٌێضەثبری، ثە غەێٛەیەکی ضەرضەٛڕ٘ێٕەر صەضەەالد صەگەرێزە صەضەذ ٚ ثەصیەبر 
ضەەەەرکەٚرٕە ثەەەٛٚ ثەضەەەەر ئەٚ  ٔەٚەی ئەٚبصەکەٚێەەەزەٚە. ئەٚە ثەصەضەەەذ ٘ێٕەەە

ٌەی کٛغەەەۀضەی کرصثەەەٛٚ ٚ ٌە عەەەبرؾ سەەەۆظ ثەەەٛٚ ثەەەٛٚ ٚ کەضەەەەی، کە ٘ە
بي ٚ ِٕەضاٌەکەی ٚ ثگەڕێەزەٚە پۆضەذ ٚ غەی ِەرێگەیضاثٛٚ ثگەڕێزەٚە ٔێەٛ ثبٚە

 پٍەکەی.
 ئەٚ ٌێجەەٛرصٔەی صەریکرصثەەٛٚ ٚ پەیٛۀەەضی سێسأەەی یلبضەەُ ثە ٌەثەردەەبٚ گررٕەە

ی ٌە عبرـکرص ثیجەسػی ٚ ٔەیکٛ ێ ثەالَ عەثٛصٌطەالَ صەِٛصەضەذ ٚ ثە اصاٚ
ەزەیەەەی، ثە زەثەەەری گەەەٌٛ ە ضەەەبرصی صەکەەەبرەٚە. پبغەەەبْ ٌە کۆٔفڕأطەەەیکی ثەەەێ ث

ٚ  راِەەەەەەەجەر ئەٚ رەسەەەەەەەٕەەرۆ ٔەەەەەەەبِەٚأی ثە رەەەەەەەٛڕەیی ٚ ٌەەەەەەەٛرجەرزی، ٌە ث
یبْ ثرصثٛٚ، گٛٚری "ِٓ ثێ ٚەـبَ؟"، ٚیبٔەی ٌە رۆ ئبٚا ثە ثێ ٚەـب ٔبەرایڕەزٔب

ئەٚەرە ٌەثەراِەەەجەر سەەەۆَ صإِەەەبٚ رۀەەەبٔەد پەرصاسە ئبٚەکیػەەەُ پێػکەغەەەکرص! 
ٌّبْ ٚ سٛاپەرضەەزُ، ٌەگەي ئەٚەظ ٌەٚ ِەەبٔگی ضەەٛصەِٕبضەەٓ کە کەضەەێکی ِٛ

 سۆَ پەرصاسە ئبٚەکُ صایێ!  یرەِەزأە ثە صەضز
رصٚی کٛصەرەەب ٌە الیەْ ارەِبغەەبکەْ صٚای ضەەبٌێک ٌەصٚای ٘ەٌٚێکەەی غکطەەزشٛ

گەٚرە ئەـطەەەری ضەەٛپب ٚ ضەەەر ثە کۆِٛٔیطەەزەکبْ، ضەەەٌیُ ـەسەەری، عەەبرؾ 
ثەەەەەۆ؟ گەەەەەٛایە ٌە کەەەەەبری الٚی ثەیەکەٚە  ٔەیکٛغەەەەەذ ٚ ٌێەەەەەی ثەەەەەٛری، صەزأەەەەەٓ

رەەبلیکرصٔەٚەی ضەەەرکرصایەری ئەرکبٔیەەبْ کەەرصٚٚە ٚ عەەبرؾ ٘ینەەی ٔەزأیەەٛەٚ 
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ـەسەەری یەەبرِەری صاٚە، ٚارە لەەۆپیەی کەەرصٚٚە. ٌەثەر ئەٚە عەەبرؾ ٌە ـەسەەری 
 سۆظ ثٛٚ ٚ ٔەیکٛغذ.

ی ثەضەر ثرص، ٌە پێػەٚە رڵ ٚ ٔبسۆغُ ٌەگەي ضەٌیُ ـەسبئەِٓ ئەزِٛٔەکی ر
ٛەثەری راصیەۆی ثەؼەضا ثەٛٚ، ثەرپرضەی رەلەبثە ێەثەڕ ثەۆ کەرصٚٚە، ئەٚئبِب ەَ 

ضەبرصٚ ضەڕٚ ثە رق ٚ کیەٕە ثەٛٚ. ٘ەِەٛٚ  ضەێکی رٚٚ گەر کەثٛٚ، ٌەگەي ِٓ 
رەەەب رەزاِۀەەەضی  ئەٚ یکەەەبُٔ ثجەەەرصایە ثەرصەضەەەزەٌارۆ اْ صەثەەەٛٚایە ٚرەەەبرٚ ٘ەٚ

. ٌەضەەەر ثەەضایە، ئەٚکەەبد صەِزەەٛأی رەٚأەی رۆ ٔەەبِەکەَ، ٌە ئیزبٌیەەب، ثکەەرصایە
ثریزەی ثەٛٚ ثەٛٚ ٚیبْ صەکرصَ، ئەٚەی ٌە ٘ەِٛٚی ٔبسۆغەزر ضٔبزأٓ دۀض ِبٔ

سبٌی پػکٕیٕی جەضزەیی رێپەڕَ، کە صەگەیػزّە الی  2 - 1ٌەٚەی صەثٛایە ثە 
ش یەک ثە یەک ٍِەەی ٚرەەبر ٚ ٘ەٚاٌەکەەبٔی ەئەٚیەەع، زۆرثەی جبرەکەەبْ، ثە ِەەم

ە ثە ثەر ەٚۀضی ٚ صەپەڕأضَ ٚ صەیگٛٚد ئەٚأە ٔبثێ ثخٚ ثکرێٕەٚە ٚ زیبْ ث
ئبضبیػەەەی عێەەەراق صەگەیۀەەەٓ. رۀەەەبٔەد ثەثەەەێ رەزاِۀەەەضی رەلەەەبثە، ٌە کەەەبری 
گەڕأەٚەغُ ثۆ ئیزبٌیب، ٔەِضەرٛأی ٘یچ ٔٛٚضیٓ ٚ ـۆرۆگراؾ ٚ ... ٘زض ٌەگەي 

 سۆَ ثەرَ. 
ـبزیەەەً  ،پەەەبظ کٛغەەەزٕی لبضەەەُ ٚ ٌە ٔەەەبٚثرصٔی ضەەەەرۆکی صاصگەەەبی عەضەەەکەری

ئەِەەیٓ کە ضەەەر ثە کۆِٛٔیطەەزەکبْ  صاٚاکەەبری گػەەزی، رە٘ەەب غەەێز ِە٘ەەضاٚی ٚ
ضٌٚطەەەالَ عەەبرؾ رٛٚغەەی ٔە سۆغەەی ثیەەرۆکەی "ٔەرەٚەی عەرەثەەی ثثەەٛٚ، عە

 ەالَ، ٔەب ثڕگەٚرە" ثٛٚ، زٚٚ ثە زٚٚ ٘ۀضێ ٘ۀگبٚی، ثۆ ٔسیکجٛٚٔەٚە ٌە ٔبض
ٚ  جەەەەٌٛەکە پێٛیطەەەەزە ، ثە ئبغەەەەکرا، صاٚای صەکەەەەرص ڕضٚي ٔبضەەەەثەەەەجەِەەەەبي عە
ئەٚەظ ثٛٚە ٘ۆی صڵػکبٔضْ ٚ ٔیگەرأەی ە ثەر، زٚریبیی ثگرێ ەث ی٘ۀگبٚەکبٔ

صۆکطەبي، اپەڕ یعێراق ٚ، ثە رێپەڕثٛٚٔی کبد، ثە غیٛەیەک یضەرۆکە ٔٛێیەکە
عەبرؾ "ٌە ص ی ٔبضەریسِی ٔبضەر"  ٚایکرص گٍەییەکبْ زۆر صەثْٛٚ ثە راصەیەک

 ثٛەضزێزەٚە.
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 عبرؾ ٘ەٌٚی صاثڕأضٔی ثبرزأی صەصاد
 

ی ەرٌە یەکەَ ثەیبٔەکبٔی راصیۆی ثەؼضا عبرؾ، ٌە دٛادێٛەی پرۆگراِی ضیبضە
سەۆی  یگػزی، ئبِب ەی ثە "پبرێسگەبری ٌە ِەبـی کەِیٕەکەبْ" کەرص کە ثە لطەە

"ثە ثەرصەٚاِی ٌەالیەْ صیکزبرۆریەری لبضەُ پێػەێٍکراثْٛٚ". کەٛرصە یبسیەکەبْ، 
ثبٚەڕی رەٚاٚیبْ ثەٚ لطبٔە ٔەصەکرص، پبٌپػەذ ثەٚ ثەٌێەٕە ٔەٛێیە ثە دۀضە ر٘ە

پۆزەریەەڤ ٚەالِەەی دکِٛەریەەبْ صایەٚە ثەالَ پێەەضاگریبْ ٌەضەەەر ئەٚە صەکەەرص کە 
"سەثەەەبد ٚ رێکۆغەەەبٔی لبرەِبٔەەەبٔەی گەٌەەەی کەەەٛرص ثەەەٛٚ" رێەەەگەی ثەەەۆ رٚسەەەبٔی 
 "صیکزبرۆری زاٌُ" سۆغکرص. ٌەٚەظ زیبرر کٛرصەکبْ ثبضەی ئەٚەغەیبْ صەکەرص

کە ضەەەەرکرصەکبٔی و. ص. ک. ٘بٚکەەەبرٚ یبرِەریەەەضەری ضەەەەرکەٚرٕی کٛصەرەەەبی 
 ثْٛٚ. ،ضجبط االدرار، ئەـطەرە ئبزاصەکبْ

ٌە ثەؼەەضا دەزیەەبْ ثەٚ ئبِەەب ە پێەەضأە ٔەصەکەەرص ثەالَ صٚای دۀەەض رۆ ێکەەی کەَ 
ضەەەرۆک سەەێٍە کٛرصیەکەەبْ پبٌپػەەزی سۆیەەبْ ثەەۆ دکەەِٛەری ٔەەٛێی غۆڕغەەگێر 

کە کبرکرصْ ٚ پػەزیٛأی  یبْ ٌەضەر ئەٚە صەکرصصەرثڕی، ٌە ٘ەِبٔکبد پێضاگر
ەٚەی ػەٌەَ دکِٛەرە ثەضزراٚەرەٚە ثە صإٔبْ ثە ِبـەکەبٔی گەٌەی کەٛرص، ٌە پێ

ٌە  ەکٛرصضەەەزبٔ یی ٚ پێکٙێٕەەەبٔی دکەەەِٛەری ٘ەرێّەەەِ٘ەِەەەٛٚاْ ِەەەبـی ئۆرۆٔەەەۆ
 ٚ صاسٛازیەکبٔیەبْ دٛاردیٛەی کۆِبری عێراق. کٛرصەکبْ ثۆ ئەٚەی پێػەٕیبر

ِێەەەەەەژٚٚ ٚ ٚەک ثەٌەەەەەەگە ثّێٕێەەەەەەزەٚە ٌە ثەیبٕٔەەەەەەبِەیەک ثشەەەەەەرێزە ئەرغەەەەەەی ی 
 یبْ:ٚٔٛٚضیجٛ
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غەەٛثبد صەرصەثەەڕێ کە کۆرەەبیی ثە  7"غۆڕغەەی کەەٛرص سۆغەەذبٌی سەەۆی ثەەۆ 
 َر ێّەەی لبضەەّی صٚ ِەەٓ ثە کەەٛرص ٚ عەرەة ٚ ٘ەِەەٛٚ گەٌەەی عێەەراق ٘ێٕەەب". ٌە

پێکٙێٕەبٔی  ثەیبٕٔبِە ٘برٛٚە "ثەالَ ٘ێػزب زٚٚە ثۆ پػزگیری ٌەٚ ٔیساِە ٔەٛێیە.
ضا ٌە ؼەەەرێکی کەەٛرصی ٌە کٛرصضەەزبٔی عێەەراق ٚ کػەەبٔەٚەی ٌەغەەکری ثەدکەەِٛ

بری ٘ەەکٛرصضەەزبْ ٚ صاثەغەەکرصٔێکی عەەبصیخٔەی ضەەبِبٔی عێەەراق، ثە رەەبیجەری صا
کیٓ ۀضی ٚ ٘ەرێُ ِەرجی ضەرەٚبضەردبٚە ٔەٚریەکبْ ٌە ٔێٛأی دکِٛەری ٔ

ثەەۆ ثە یەکەٚە کەەبرکرصٔێکی رۀضرٚضەەذ ٚ صرێژسەەبیەْ ٌە ٔێەەٛاْ پێکٙبرەکەەبٔی 
 ٚالد".

ٔیەکەبٔی کەٛرص اثەۆ ئەٚەی رەرش ٚ ٔیگەر ،عەثضٚي ضەالَ ٘ۀگبٚی یەکەِەی ٔەب
ثەەڕەٚێٕزەٚە کە پەیٛۀەەضیبْ ثە ٔسیکجەەٛٚٔەٚەی ثەؼەەضا ٚ لەەب٘یرە ٘ەثەەٛٚ ٘ەضەەزب 

، کەەٛڕی غەەیز یٌە دکەەِٛەرەکەی کەەرصە ٚەزیەەر، ئەٚیەەع ثەەبثە عەٌەە کەەٛرصێکی
پێضراثٛٚ ی زیرِەدّٛصی ثەرزٔجی، ثٛٚ کە ٌە ضەرصەِی لبضّیع پۆضزی ٚە

عەثضٚي ضەالَ رڕا یضی کرص.  سۆغجبٚەڕی ٚ ٚ رێکی ٘ەٌەەضبٚ، پەیڕەٚی ضی
ٚ  ێذ ٚ ثە رۀٙب ٌە گۆڕەپبٔەکە ثیٙێٍێزەٚەڕصەیٛضیذ کٛرصەکبْ ٌە ثبرزأی صاث

ضەەُ کە ٌەگەي ثەەبرزأی، ثە ص ی ثەر ەٚۀەەضی بئەٚەی صەسطەەزە پەەبي ل یرەەۆِەر
ٚثٛٚە ٘ۆی ٌێکزێٕەگەیػزٓ ٚ ئەٚەظ ثٛ ثرا کٛرصەکبْ، صەضزی رێکەي کرصثٛٚ

 ٌە ٔێٛاْ "٘ەرصٚٚ گەٌی ثرا ٌە صەٌٚەری عێراق". 
کەەبر ثەصەضەەزەکبٔی دکەەِٛەری ٔەەٛێ کەەۆِەٌێ لطەەە ٚ ٔٛٚضەەیٕیبْ، ضەەەثبرەد ثە 

ٔە ٘برجٛٚ "یەکێەک اگە ٔٛٚضراٌِٚەضەٌەی کٛرص، ثخٚکرصەٚە، ٌە یەکێک ٌەَ ثە
لبضەەُ، ثریزەەی ٌە ٘ۀگەەبٚە ضەەەرەربیەکبٔی دکەەِٛەد، ٌە صٚای رٚسەەبٔی ر ێّەەی 

گۆیبٔە ثەەۆ صاسٛازیەکەەبٔی ِطەەزەـب ثەەبرزأی ٚ زثەەٛٚ ٌە ثەصۀەەگەٚە دەەٛٚٔی راضەە
رێگەەبی ئبغەەزیبٔە ٚ  ەالیۀگرەکەەبٔی، ٘ەٌٚەەضاْ ثەەۆ دبرەضەەەری کێػەەەی کەەٛرص ث

گێەەڕأەٚەی ِزّەەبٔە ٌە ٔێەەٛاْ عەرەة ٚ کەەٛرص کە ثە٘ەەۆی ئیەەضارەیەکی سراپەەی 
 ر ێّی لبضُ پطبثٛٚ".
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صۆضەزبٔە ٌەگەي ثەرا عەرەثەکەبْ  ٚ ثە ئبغەزی "ضەصاْ ضبٌە کٛرصەکبٔی عێەراق
ثەیەکەٚە  یەەبْٚ ٚ کبریەەبْ ثەیەکە کەەرصٚٚە ٚ دبرۀٛضەەێکی ٘ەەبٚثەظ کۆیەەبْ 

 1852ئەەبزاری  8صەکەەبرەٚە. ٌەثەر ئەٚە ئۀجەەِٛۀی ضەەەرکرصایەری غەەۆڕظ ٌە 
 ریعٔی پڕۆ ەی الِەرکەزی، صەرکرص ٚ زۆرصثەیبٔێکی، ضەثبرەد ثە جێجەجێک

ربیجەد، ضەثبرەد ثە صرٚضزکرصٔی دکەِٛەرێکی  یبیەکپەٌەیەری کە پرۆ ە یبض
 الِەرکەزی، صەرثکبد".

ٚٔە ٔەەەەبٚ ئەٚ "ثەیبٕٔەەەەبِە ٛسراثەەەە یثە صڵٕیەەەەبیەٚە ئەٚ پرٔطەەەەیپە ضەەەەەرەربییبٔە
ٌەگەي ئەٚەغەەەضا ٚ ِەەەبیەی ٔرسبٔەەەضْ ثەەەْٛٚ ثەالَ  ظِێەەەژٚٚییە" ٘ۀگەەەبٚی ثەەەب

ؾ عەەەبر ،1852ی کە ٌە ٔیطەەەبٔ ،ص ی ئەٚ پەەەرۆ ەیە ثەەەْٛٚ کەضەەەبٔیزر ٘ەثەەەْٛٚ
أێ ٌەگەي ٔبضەەر ثگەٚێەەزە جەەۆرە رێکەٚرٕێەەک ٌەضەەەر ٛ٘ەٌٚەەی زۆریەەضا رەەب ثزەە

ٚ عێراق. کٛرصەکبْ صەیەبٔسأی ٚ ثبغەیع  ڕریب ٚ ِطٛعەرەثی ض یـیضڕاضیۆٔ
بٔە رۀٙەەب ِەرەکەثەەی ضەەەر کەەبؼەز ثەەْٛٚ. ثەەۆ ٔەەصەیەەبٔسأی کە ئەٚ ثەٌەەێٓ ٚ پەیّب

عبرؾ ثۆ  کەۀجە صەسەِە دۀض سبٌێکی ئەٚ پرۆ ەیەی پرٚٔکرصٔەٚەی زیبرر 
ضەزی ثە ٔیەبزی صاثڕأەضٔی ثەبرزأی ٌە اکٛرصەکبٔی پێػکەظ کرصثٛٚ ثەالَ ٌە ر

 1ۀەەضی صٚٚ، سەەبٌی ثگەٌەکەی ثەەٛٚ، رۀٙەەب ثبضەەی سەەبٌە ضەەەرەکیەکبْ صەکەَ. 
 ٔٛٚضراثٛٚ:

 یەرەٚەی ضەەەەەەرەکٔکۆِەەەەەبری عێەەەەەراق صەٌٚەرێکەەەەەی یەکگررەەەەەٛٚە، ٌە صٚٚ  –ا 
ٚەک یەکیەەەەەەبْ ٘ەیە، ثە  ِەەەەەەبْ ِەەەەەەبـیەپێکٙەەەەەەبرٛٚە  ...ە. عەرەة ٚ کەەەەەەٛرص ٘

 ی ثکەْ.رثڕیبریبٔضاٚە ثەیەکەٚە ثژیٓ ٚ دبرۀٛضیبْ صیب ەئبرەزِٚۀضأ
ٓ کە صەضەەەەەالری رێٌە صەضەەەەزٛری عێەەەەراق ثبضەەەەی ئەٚ صاِەزراٚأە صەکەەەە –ة 

یبضبصأبْ ٚ صەرکرصٔیبْ ٘ەیە: پەرٌەِبْ، ضەەرۆک کۆِەبر، ضەەرۆک ٚەزیەراْ 
ەٚەییەکەبٔی گەٌەی کەٛرص رٔە ٚ دکِٛەد. ئۆرگبٔێکی ربیجەد ضەەثبرەد ثە ِەبـە

 کە صەضەالری یبضبصاْ ٚ راپەڕأضْ ٚ لەزایی ٘ەثێذ، صرٚضذ صەکرێذ.
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دەەەەٛارەَ ئبِەەەەب ە ثەٚە کەەەەراٚە کە "گەٌەەەەی کەەەەٛرص، ٘ەِەەەەٛٚ ئەٚ  3 سەەەەبٌی ٌە
٘بٚالریەەەەبٔەی ٌە کٛرصضەەەەزبْ صە یەەەەٓ، ئۀجەەەەِٛۀێکی یبضەەەەبصأبْ، ٌە رێەەەەگەی 

ّەەەەبٔە ثە ئۀجەەەەِٛۀی ٘ەٌجژارصٔەەەەی ئەەەەبزاص ٚ ٔٙێٕەەەەی، ٘ەٌەەەەضەثژێرێ، ئەٚەظ ِز
راپەرأەەەضْ صەصاد ٚ ئەرکەەەی ثەڕێەەەٛەثرصْ ٚ ئیەەەضارەصأی ٘ەرێّەەەی کٛرصضەەەزبْ 

ٛەضەذ یصەثێ". ثەالَ ٘ەر ٌەَ سبٌە صەٌێ ئۀجِٛۀی یبضبصأبٔی کٛرصضزبْ پە
٘برەکەەەبٔی ای ٚ صیەەۀەەەض صەثێەەەذ ٚ ٌە کۆرەەەبیی ئبِەەەب ە ثە صاراەثە صەضەەەەالری ٔبٚ

 کٛرصضزبْ، ٌەَ رێگبیبٔەٚە، صەکرص:
 ا٘بری ٔبٚسۆی ٘ەرێُ، زەریجە ٚ ثبج ٚ رضِٛبد.ص – 1
پػکی کٛرصضزبْ، ثە پێی  ِبرەی صأیػزٛاْ، ٌە صا٘برە ٔەٚریەکبْ، ثبجی  – 1

سبٌە ضٕٛریەکبْ ٚ ـڕۆکەسبٔە ٚ ثۀضەرەکبْ، ثبٔمەکبْ، کۆِپبٔیەبی ٘ەبرٛدۆی 
 غەِۀضەـەر، پۆضزە، رەٌەگراؾ ٚ رەٌیفۆْ ٚ.. رض.

ٌە الیەْ کٛرصەکەبٔەٚە پێػەٛازیەکی ضەبرصٚ  ئەٚ صەضزپێػشەری ٚ پێػٕیبرأە
ٌە الیەْ "ثەرا کٛرصەکەبْ"  یەصەضەذ"ٛضڕیبْ ٌێکرا ٚ، ئەٚ "صەضەذ ٘بٚیػەزٕە ٔێ

رەرکرایەٚە. ثەالَ عەبرؾ کە رەبزە لبضەّی رٚسبٔەضثٛٚ ٚ ثە لۀەبعەرێکی گەرَ 
٘ەەبرەٚە ِەیەەضاْ ٚ ثەەبٚەڕی ثەٚە ٘ەثەەٛٚ ٌە ِەەبٚەیەکی کەەٛرد یەەبریەکە  ڕگەەٛ

ثەەەەەەەۆ ئەٚە صەدەەەەەەەٛٚ دەەەەەەەۆْ ثەەەەەەەبرزأی ٌە ِەەەەەەەیٍٍەرە  ثیەەەەەەەری ٘ەر ،ثجەەەەەەەبرەٚە
 پڕکێػّەکێػەکەی ضەر دیبکبْ ثکبرەٚە.

پبظ غکطذ ٘ێٕبٔە ِێژٚٚیەکەی پرۆ ەی ئۀجِٛۀی ضەەرکرصایەری غەۆڕظ 
صەصا ٚ عەثضٌٚطەەەالَ عەەبرؾ ٌەضەەەر صٚٚ رەٚەر صرێەەژەی ثە پڕۆپبگۀەەضەکبٔی 

 :صەیگٛد
ٚ رەبلّەکەی، کە ثە ضەرەڕای ٘ەٌٚەکبٔی دکِٛەد ِەال ِطەزەـب ثەبرزأی  – 1

 ڵٌە ٘ەٚ ْیبکٛرصەکبٔی عێراق ٔەبکەْ، پێػەٛاز یصڵٕیبیەٚە ٔٛێٕەرایەری زۆرثە
 ثە ٚ صٌطەەەەۆزی دکەەەەِٛەد ٔەکەەەەرص، ٘ەضەەەەزی ثە ثەرپرضەەەەیبریەری، ضەەەەەثبرەد
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پێػەەکەٚرٕی ئەەبثٛری ٚ کەەۆِەالیەری کٛرصەکەەبْ، ٔەکەەرص، ٔەیٛیطەەذ پەیٛۀەەضی 
 ثرایبٔەی عەرەة ٚ کٛرص پزەٚ ثکبد.

کە ٌە یبضەەب صەردەەْٛٚ، ٘ەڕەغەەە ٌە ی، رەەبلّەکەی صەٚرٚ پػەەز ثەەبرزأی ٚ – 1
ضەەەرثەسۆیی ٚ یەکێزەەی ٔەرەٚەیەەی ٚ ٘ەٌٚە غۆڕغەەگێریەکبٔی عێەەراق صەکەْ. 

جیەەەبٚاز ٚ  یصاٚاکبریەکەەەبٔی ثەەەریزیە ٌە: صرٚضەەەزکرصٔی ضەەەٛپبیەکی کٛرصضەەەزبٔ
 ٚەرگررٕی پۆضزی ٚەزیری صەرەٚە ثۆ کٛرصەکبْ.  ٚ، ضەرثەسۆ

ٚ جەِەەبعەرەکەی صەضەەزیبْ ثە دەەبالکی ٚ رەەبٚأی  ثەەێجگە ٌەِەەبٔە "غەەێشی ضەەۆر"
 ٌە سۆ صەگرێ: بٔەلێسەٚەْ، ٌە ص ی عەرەة ٚ کٛرص، کرصٚٚە کە ئەَ ربٚأ

سەەٛازەکەی پەالِەەبری ٘بٚالریبٔیەەبْ صاٚە، دۀەەضە٘ب ٛصاثەەبرزأی ٚ ثبٔەەضە ج –ا 
ٚ ِٕەەەەەەضاالٔەی ص ی جیەەەەەەبثٛٚٔەٚەٚ ٚ گٛٔەەەەەەضیبْ ضەەەەەەٛربٔضٚە، ئەٚ  ْ ٚ پیەەەەەەب

الِەبری ثٕکەکەبٔی ەالیەْ ئەٚ ربلّە، ثێ ثەزەییبٔە کەٛ راْٚ. پجٛصاسٛازیٓ، ٌە 
٘ێەەسە دەکەەضارەکبْ  ٚٚیڕرٚٚثەپۆٌیطەەیبٔضاٚە، ٘ێٍەکەەبٔی رەٌیفۆٔیەەبْ پطەەبٔضٚە، 

ە، پەالِەەەبری ئۆرەەەۆِجیٍی ٚثەەەٛٚٔەرەٚە، دۀەەەض ئەـطەەەەرێکی ضەەەٛپبیبْ ـڕأەەەضٚ
 .ْٚٚضەرثبزیبٔضاٚە ٚ ضەرٔػیٕەکبٔیبْ ـڕأض

٘ێرغەەیبْ کەەرصۆرە  7/15/1852بلّەکەی رۆ ی صٚا رەەبٚأی ثەەبرزأی ٚ رەە –ة 
 2ثە ِۆٌەد، صەگەڕأەٚە ِبٌەٚەٚ ئەـطەرێک ٚ کە ضەر کبرٚأێکی ضەرثبزی، 

 ضەیبرەغیبْ ضٛربٔضٚە. 3ثریٕضاریع ٘ەیە،  12ضەرثبزیبْ کٛغزٛٚەٚ 
ثبرزأی پیەبٚکٛ ، ربٚأجەبر ٚ کۆِٛٔیطەزەکبٔی گررەۆرە سەۆ کەدەی ئبِەبصە  –ج 

 ێراق ثکەٚێزە گفزٛگۆ.ٔەثٛٚ ٌەگەي دکِٛەری ع

 

 
  



 خۆشناو د. جاسم: و - دەزارۆ فڕانز مەرییا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

223 

 
 

 ِۆضکۆ ٘ۆغضاری صەصا
 

ِۆضەکۆ صێەەزە ِەیەەضاْ ٚ زۆر ثە رٛٚٔەضی ٚ ثە لەەبزأجی کٛرصەکەەبْ ٘ۆغەەضاری 
ٚرەبرێکی صرێەژ،  1852ِبیطەی  5ی ثەؼەضا. رۆ ٔەبِەی پڕاتەضا ٌە رصەصارە دکِٛە

ثۀبٚٔیػبٔی "کٛرصەکبْ سەثبد ٌە پێٕەبٚی ِبـەکبٔیەبْ صەکەْ"، ثخٚکەرصەٚە ٚ، 
کٛرصەکەەبْ صەکەەرص. ٚرەەبرەکە ئبِەەب ەی ثەٚەظ  ۀەەب، پبٌپػەەزی ٌەپەەێچ ٚپثەثەەێ 

کرصثٛٚ ثۆدی ٌە راثرصٚٚیەکی ٔسیک ٘ەٌٛێطزی یەکێزی ضۆتیەد ثەراِجەر ثە 
ی کٛرص "رۆغٓ ٔەثٛٚ"، ٌە الیەک پبٌپػەزیبْ ٌە کٛرصەکەبْ صەکەرص ٚ ثەالَ زصۆ

جٛٚە ٌەثەر سبرری لبضّیع ٔەصەٚێرا ثە ئبغکرا صەریجڕێەذ ٚ ـػبریػەی سطەز
عێراق کە گرـذ ثۆ لبضُ صرٚضذ ٔەکەْ. ٘ەرصٚٚ ال،  زیضەر پبرری کۆِٛٔیط

یەکێزەەی ضەەۆتیەد ٚ و. ک. ع. لبضەەّیبْ ثە صٚ ِٕەەی "ئیّپریەەبٌیسِی رۆ ئەەبٚا" ٚ 
 –ؼەەضا ەٚرەثێەژی "ثێخیۀەەی پۆزەریەەڤ" رەِبغەەب صەکەرص کە عێرالەەی ٌە پەیّەەبٔی ث

سەەەەۆ ٘ەٌٚەەەەی ٛ٘ەردۀەەەەضە ِۆضەەەەکۆ ٌەضەەەەەر ئبضەەەەزی ٔێ ضەەەەۀزۆ صەر٘ێٕەەەەبثٛٚ.
ضّی صاثەٛٚ، ئەٚەظ ٌە رێەگەی پبٌپػەزیکرصْ ٌە کۆِٛٔیطەزەکبْ بالٚازکرصٔی ل

ٚ ِەال ِطەەەەزەـب ثەەەەبرزأی، ئەٚەظ ثەٚ ٔیەەەەبزە ثەەەەٛٚ رەەەەب لبضەەەەُ ٔبدەەەەبر ثکەەەەبد 
یطذ ٚ پێػکەٚرٛسٛازەکبٔی ٔبٚسۆ ثجەضزێ ثەالَ ثە ٛٔ٘بٚپەیّبٔی ٌەگەي کۆِ

ەکرصثەەٛٚەٚە. ٘ەەیچ غەەیٛەیەک ثیریەەبْ ٌە رٚسبٔەەضٔی ر ێەەّەکەی ٚ کٛغەەزٕی ٔ
رٚضەکبْ ٚازیبْ ٌە پرۆ ەی صرٚضزکرصٔی ٚٚالرێکی کٛرصضەزبٔی ضەەرثەسۆ، 
ضەر ثە ٘ە ِٛٔی سۆیبْ، ٘ێٕب یبْ صٚایبٔشطذ ثەۆ لۆٔەبؼێکی گٛٔجەبٚرر ثەالَ 
صاکۆکیبْ ٌە دبرەضەەری صۆزی کەٛرص صەکەرص، ثە جۆرێەک لبضەّیبْ ٘ەبْ صەصا 
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ئەٚەظ ثەەەەەەٛٚ صاْ ثە ِەەەەەەبـی ئۆرۆٔەەەەەەۆِی کٛرصەکەەەەەەبْ ثٙێٕەەەەەەێ. ٘ەر ٌەثەرە 
 عێرالیع، ثە ثەرصەٚاِی، پبٌپػزیبْ ٌەَ صاٚایە صەکرص. یکۆِٛٔیطزەکبٔ

رٚسبٔی ر ێّی لبضُ ٚ لەصەؼەکرصٔی پەبرری کۆِٛٔیطەذ ٚ ضەەرکٛرکرصٔیبْ  
ٌە الیەْ ر ێّەەی ٔەەٛێی ثەؼەەضا گۆڕأکبریەەبْ ثەضەەەر ثۆدەەْٛٚ ٚ ٘ەٌٛێطەەزەکبٔی 

، گفزٛگۆیبْ ٌەگەي ضۆتیەد ٘ێٕب، صڵٕیبثْٛٚ ٌەٚەی کە ٔبضریەکبْ، ٚەک لبضُ
ٔەصەکەەرا ٚ ٘ەرگیەەسیع ثە صرٚضەەزکرصٔی صەٌٚەرێکەەی ئۆرۆٔەەۆِی ضەەەرثەسۆی 
کٛرصەکبْ رازی ٔبثٓ. ٌەثەر ئەٚە ثە غێٛەیەکی دبالکزر ٚ ئبغەکرارر ٘ەبرٕەٚە 
ِەیضاْ، ٚەک ٘ەڕەغە، صەضزی کۆِەک ٚ یبرِەریبْ ثەۆ ِەال ِطەزەـب ثەبرزأی 

ە رایگەیبٔەەەەەەض ئەگەر صرێژکەەەەەەرص، ئەٚیەەەەەەع پەەەەەەبظ صڵٕیەەەەەەبثْٛٚ ٌەَ پبٌپػەەەەەەزی
صاسٛازیەکبّٔبْ ٌە الیەْ دکِٛەری عبرؾ لەثەٛي ٔەکەرێٓ ئبِەبصەیٓ صەضەذ ثە 

 سەثبری دەکضاری ثکەیٕەٚە.
ۆر گەەرٔگە ٚ رۀگەەضأەٚەی ز ثەٌگەیەکەەی ئەٚ ٚرەەبرەی پڕاتەەضا، ٌە زۆر الیۀەٚە،

٘ەٌٛێطەەزی ـەرِەەی دکەەِٛەری ِۆضەەکۆ ثەەٛٚ، ٌەثەر ئەٚە ثە پێٛیطەەزی صەزأەەُ 
 ثٙێّٕەٚە:٘ەِٛٚی 

"رٚصاٚەکبٔی کٛرضزبٔی عێەراق ٚ ِەضەەٌەی کەٛرص، جەبرێکیزریع، رای گػەزی 
زێکی ٔەٛێ ٔەیە ٌە غەثەۆ الی سەۆی راصەکێػەێ. کێػەەی کەٛرص  ی٘ەِٛٚ جیٙەبٔ

کرصٔی ئیّرارەەەۆریەری دەە پەەەبردی جۀگەەەی جیٙەەەبٔی یەکەَ ٚ پەەەبرٚاعێەەەراق. ص
ٚیخیەرەەەەەەی ِٛضەەەەەەٍی صەٌٚەِۀەەەەەەض ثە ٔەٚد ٚ،  یەەەەەەبْعٛضەەەەەەّبٍٔی، ٔەەەەەەبٚدە 

ئیٕگٍیس ٚ  ئیٕزیضاثی - ٌە ضەرەرب کەٚرە  ێر ِۀضاد ،کٛرصْ کە أیػزٛأەکەیص
 پێػزر، ٌە ێر ِۀضاری ئیٕگٍیس ثٛٚ.کە پبغبْ صرایە صەضزی عێراق 

کٛرصەکەەەەبْ لەد ثە زٌّٚەەەەی ئیّپریبٌیطەەەەذ رازی ٔەثەەەەْٛٚ، زۆرجەەەەبر ٌە ص ی 
ِەٌەی ە، زیبص ٌە جبرێەک ئەٚ ِەضەەٌەیە ٌە کەۆٚدەٚضێٕەراْ راپەڕیٕیبْ کرصٚ

گەالْ لطەی ٌەضەر کراٚە. کٛرصەکبْ ثۆ رزگبری سۆیبْ ٌە ٔیری صاگیرکبری 
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ِەەەبـی دەەەبرەی سۆٔٛضەەەیٓ  ییەەەی ٚ ثەصەضەەەذ ٘ێٕەەەبٔەٚ دەٚضەەەبٔەٚەی ٔەرەٚ
 یْٛٚ.ەڕراپ

 1847ٌە غۆڕغەی رەِەٛزی  بْکە کٛرصەکبْ ثە گەرِی پێػەٛازی زۆر ئبضبییە
یبْ ریەەب کەەرص. رغەەضاکرصثێەەذ ٚ، ثە غەەێٛەیەکی دبالکەەبٔە، ٌەگەي عەرەثەکەەبْ، ثە

بیەری ٚ صاِەزرأەەضٔی کۆِەەبری عێەەراق ضەەەرکەٚرٕێکی غەەرٚسبٔەەضٔی ر ێّەەی پب
گەٚرە ثەەەٛٚ ثەەەۆ ٘ەِەەەٛٚ ئەٚ الیبٔەەەبٔەی سەثبریەەەبْ ثەەەۆ ئەەەبزاصی ٚالد صەکەەەرص. 
کٛرصەکبْ ٘یٛاصارثْٛٚ صۆزەکەیبْ ثە غێٛەیەکی عبصیخٔە دبرەضەەر ثکرێەذ. 

ەضەزٛری کەبری کۆِەبری صاسٛازی ٚ ٘یٛای ضەصاْ ضبٌەی کٛرصەکبْ ٌە ٔبٚ ص
عێراق غەٛێٕیبْ ثەۆ صۆزرایەٚە کە گەرۀزەی ِەبـە ٔەرەٚەییەکەبٔی کٛرصیەبْ، ٌە 

 کۆِەٌگبی عێراق، ِطۆگەر صەکرص. 
پەەضک، ٔەەٛێٕەری ٘ەِەەەٛٚ دەەیٓ ٚ رٛێژەکەەەبٔی  -ْزبپەەبرری صیّەەٛکراری کٛرصضەەە

ٌەگەي پبررە  کۆِەٌگب ٌە سۆ صەگرێ، پبٌپػزی زۆریٕەی کٛرصەکبٔی ٘ەیە. پضک،
ٛٚ ٌە جەثەەٙەی ٚەرۀەەی ٚ ثە دبالکەەبٔە پبٌپػەەزی ٌە ثەۀیػەەزّبٔیەکبْ، ثەغەەێک 

ثەەەبری ص  ثە ئیّپریەەەبٌیسَ ٚ کۆٔەپەرضەەەزی ەکۆِەەەبرە ضەەەبٚایەکەی عێەەەراق، ٌە س
 ٔبٚسۆ، کرص. 

گەٌەەەەەی کەەەەەٛرص ثە ٘یەەەەەٛا ثەەەەەٛٚ کە غۆڕغەەەەەی عێەەەەەراق الپەڕەیەکەەەەەی ٔەەەەەٛێ ٌە 
بـی ٚەک یەک، ٌە ِەەەەٚ  ثکەەەەبرەٚە ،ٌە ٔێەەەەٛاْ کەەەەٛرص ٚ عەرەة ،ۀەەەەضیەکبٔیٛیەپ

. کٛرصەکبْ دبٚەڕٚاْ ثەْٛٚ، ثە پێەی ثکبد زآِ ٘ەِٛٚ ثٛارەکبْ، ٌە ٔێٛأیبْ
 صەضەەزٛری کەەبری عێەەراق، ٚەک عەرەثەکەەبْ ِەەبـە صیّٛکراریەکەەبْ ٚ صاسەەٛازیە

ٔیػەەزّبٔیە رەٚاکبٔیەەبْ، ٌە دٛاردێەەٛەی کۆِەەبری عێەەراق، ثەصەضەەذ ثێەەٕٓ. ٌەَ 
یی ب ثەەبرزأی، ٌە ضەەەرەرب ئبِەەبصەرٚأەەگەٚە پەەضک ٚ ضەەەرۆکەکەی، ِەال ِطەەزەـ

سۆیبْ، ثەۆ ثە٘ێسکرصٔەی ثرایەرەی کەٛرص ٚ عەرەة، ٌە دٛاردێەٛەی کۆِەبرێکی 
صیّٛکراد ٔیػەبٔضا ٚ ٘ەِەٛٚ ٘ەٌٚە جٛصاسٛازەکبٔیەبْ رەرکەرصەٚە. کٛرصەکەبْ 
پێیبْ ٚاثٛٚ کە صإٔبْ ثە ِبـە ٔەرەٚەییەکبٔیبْ ٌە صەضزٛری کۆِبری عێراق ٚ 
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صرێژسەەبیۀە،  یەکطەەبٔی ٌە ٔێەەٛاْ کەەٛرص ٚ عەرەة صٚٚپەەبرکرصٔەٚەی پرٔطەەیپی
ە لبضەەُ ٚ کۆِەەبر کەەرص. ثەصاسەٚە ٌّەەبْ ٚ پبٌپػەەزیبْ یٌەثەر ئەٚە ثەەٛٚٔە ٘بٚپە

٘یچ ٘یٛایەک ٔەثٛٚ کە ئەٚ ثەٌێٓ ٚ ٘بٚپەیّبٔیە ضەرثگرْ. لبضُ ٌە ثەراِجەر 
گەغەەەەەەەکرصٔی دەەەەەەبالکی ٚ صاٚاکبریەکەەەەەەبٔی جەِەەەەەەبٚەری غەەەەەەەعجی رێەەەەەەگەی 

صیّٛکراریەکبٔی ٘ەٌجژارص ٚ، غەبالٚێکی ـراٚأەی گررٕەی  ضەرکٛرکرصٔی ئبزاصیە
، ٌۀێەەٛ ئەٚأە کٛرصەکەەبْ، صەضەەزی پێکەەرص. لبضەەُ ٚ ز٘بٚالریەەبٔی پێػەەکەٚرٛسٛا

الیۀگرأی، ٌە ٔبکبٚ، ٘ەٌٚەکبٔیبْ، ثۆ الٚازکرصْ ٚ ضەرکٛرکرصٔی ثەسٚرٕەٚەی 
یەبز رزگبریشٛازی کٛرصەکبْ، زیبرر کرص، ٌە ٘ەِبْ کبد ٌە رێەگەی پەبرەٚ ئیّز

کۆٔەپەرضزەکبْ کەرص ٚ  صەضزیبْ ثە کڕیٕی غێز ٚ ضەرۆک عەغیرەرە کٛرصە
 کٛرصە صیّٛکرارەکبٔیبْ ثەرثضەْ.  رب ٌە ضەرکرصە

ثۀضەکبٔی صەضزٛری کەبری پەیٛەضەذ ثە ِبـەکەبٔی گەٌەی کەٛرص پػەزگٛێشراْ. 
ثەۆ پەرەپێەضأی پڕۆ ەکەبٔی  کٛرص ڕێس صەیڕٚأیە صاٚاکبٔیێدکِٛەد ثە دبٚی ث

ٚ کەەەۆِەالیەری ٔبٚدەکەەەبٔی ثەەەبکٛری ٚالد. ٌەضەەەەرصەِی لبضەەەُ  ػەضەەەبزییپ
کٛرصەکەەبْ ٔەیبٔەەضەرٛأی ثەزِەەبٔی سۆیەەبْ ثشەەٛێٕٓ ٚ ٌە کەەبرٚ ثەەبری ئیەەضاری 

٘ەب ٚدکەِٛەد ثەکەبری ثٙێەٕٓ. ٌە ضەەرصەِی ر ێّەی پبغەبیەریع ئەٚ ِبـەبٔە ئە
ِۀضە کٛرصەکبٔی ٌە کٛرصضزبْ صٚرسطزەٚەٚ ثۆ رپێػێً ٔەکراثْٛٚ. لبضُ کب

کەەەەرصْ، ٌە جێەەەەی ئەٚأەظ کەضەەەەبٔی کۆٔەپەرضەەەەذ ٚ یٚالد رەٚأەثبغەەەەٛری 
 صأب.  یرۀبٔەد، ٔۆکەری ئیّپریبٌیسِ

، ثە پبضەبٚی ضەەرکٛرکرصٔی 1851دکِٛەری لبضەُ ثەٚە ٔەٚەضەزب، ٌە کۆرەبیی 
کە ٘ەر سەۆی ثەرپەبیکرصثْٛٚ،  ،ص  ثە دکەِٛەد یییەکەبٔاەزڕٚ ٔب ْسۆپیػبٔضا

ٔبٚدەکەبٔکرص  یٌە کٛرصضزبْ صەضزی ثە ئب اٚۀبٔەٚە کرص ٚ، ٌەغکری رەٚأە
کە ثە ثێسەییبٔە گٛٔەضٚ غەبرۆدکەکبٔیبْ ثۆرصِٚەبٔکرص. ٌێەرەصا کٛرصەکەبْ یەک 

گەەبری ٌە سەەبک ٚ ٔیػەەزّبٔی سثژارصەیەەبْ ثەەۆ ِەەبیەٚە، دەک ٘ەٌگەەررٓ ثەەۆ پبرێ
ەکبْ ٚ سێٍەکەبٔی کٛرصضەزبْ سۆیەبْ گەیبٔەضە ٘ێسە ضیبضی ٌەثەر ئەٚە سۆیبْ،
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صەکەیبْ، ِەال ِطەەەزەـب رٔەەەبٚدەکە ٚ صەضەەەزیبْ ثە سەثەەەبرکرص. پەەەضک ٚ ضەەەەرک
 ٚ کێػەەەەی کەەەٛرص ٚ ْثەەەبرزأی، زۆر ٘ەٌٚیبٔەەەضا رێەەەگە ٌە سەەەٛێٓ رغەەەزٓ ثگەەەر

دبرەضەەەر ثکرێەەذ. ثەەبرزأی ئەگەر ٔبدەەبر  ەصاسٛازیەکەەبٔی ثە رێەەگەی ئبغەەزیبٔ
 ِەری ٔەصەصا. ٔەکرایە پەالِبری ٌەغکری دکٛ

راق ٌە ثەراِجەر دەکضارە کٛرصەکبْ لبضەُ صەضەزی ێصٚای غکطزی ٌەغکری ع
ثە ضەرکٛرکرصٔی کەۆِەالٔی سەٌکەی ِەصۀیکەرص، گٛٔەضٚ غەبرەکبٔی ثە رەۆو ٚ 

ٔەەضأە ثەەٛٚٔە ٘ەەۆی کەەٛ رأی صڕئەَ رەـزەەبرە  .رەیەەبرە ثٛرصِەەبٔکرص ٚ ضەەٛربٔض
 ٔض. ْ ٘بٚالری ئبغزیشٛاز ٚ ٚێرأکرصٔی ضەصاْ گٛا٘ەزار

کە  ،لبضُ، ثە غێٛەیەکی گێخٔە، ٘ەٌٚیضا ثسٚرٕەٚەی رزگبریشٛازی کٛرصضزبْ
ثە صارٚصەضەەەزەی ئیّپریەەەبٌیسَ ٌە لەٌەَ  ،ٌە دیبکەەەبْ صەضەەەزی ثە سەثەەەبرکرصثٛٚ

ضەەەەری ٔەگەەەرد ٚ کەضەەەیع لۀەەەبعەری پێٕەکەەەرص. ٌە راضەەەزی ئەٚە ثەالَ  ثەەەضاد
عبصیخٔەی کەٛرص  ئیّپریبٌیسِی ئەِریکی ٚ ئیٕگٍیسثْٛٚ، ٌە ص ی دبرەضەرێکی

 ٚەضزبٔەٚە رەصەسٌٛیبٔکرص.
ٚٔی کەظ ٚ ٘ەٚایەکەی ئەٚرەۆ ٛثٛٚە ٘ەۆی صرٚضەزج ،ٌە ص ی کٛرصەکبْ ،غەڕ

کە یەەبرِەری صٚ ِٕەەبٔی کۆِەەبری عێەەراق ثەەضەْ ٚ ِەراِەکبٔیەەبْ جێجەجێەەجکەْ. 
ضیبضەری غەسطی لبضّی صیکزبرۆر ٚ ٘ەٌٚەکبٔی ثەۆ ضەەرکٛرکرصٔی ئەبزاصیە 

ص ی کەەٛرص پبٌپػەەزی جەِبٚەریەەبْ ٔەثەەٛٚ ٚ ثەەٛٚٔە صیّٛکراریەکەەبْ ٚ غەەەڕ ٌە 
 .ی ضەرربضەری ٚ کۆربیی ٘برٕی رڕا یضی لبضُی٘ۆی رەلیٕەٚەی ٔبڕەزا

کٛرصەکبْ سۆغذبٌی سۆیبْ ثەۆ رٚسبٔەضٔی ر ێّەی لبضەُ ٚ ٘ەبرٕی دکەِٛەری 
 ،گەیػەەەەزجٛٚە صەضەەەەەالد 1852غەەەەٛثبری  7ٔەەەەٛێ، کە ٌە ئۀجەەەەبِی کٛصەرەەەەبی 

ٚ ٘یٛای زۆریەبْ ٘ەثەٛٚ دکەِٛەری ٔەٛێ ثە  ضصەرثڕی ٚ ئبگر ثەضیبْ راگەیبٔ
ی ێکی کەەٛرص دبرەضەەەر ثکەەبد ٚ صاْ ثە دکەەِٛەرزغەەێٛەیەکی صاصپەرٚەرأە صۆ

 دێٛەی کۆِبری عێراق، ثٕێ. رئۆرۆٔۆِی، ٌە دٛا



 مەال مستەفا بارزانی و شۆڕشی ئەیلول
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صٚ ِٕەەبٔی ثرایەرەەی کەەٛرص ٚ عەرەة دبٚیەەبْ ثەٚە ٘ەٌٕە٘ەەبد، کٛرصەکبٔیەەبْ ثە 
ثەەەەەەٛٚ. ثەەەەەەسٚرٕەٚەی جٛصاسەەەەەەٛاز پیػەەەەەەبْ صەصا ثەالَ ئەٚە ٌە راضەەەەەەزی صٚٚر 

رزگەەبریشٛازی کٛرصضەەزبْ، ثە ضەەەرۆکبیەری ِەال ِطەەزەـب ثەەبرزأی، ٔبیەٚێەەذ 
کٛرصەکبْ ٌە کۆِبری عێراق ثکبرەٚە. صاٚاکەبریە ضەەرەکیەکبٔی کەٛرص ثەریزیٓ، 
ٌە پێػەٚە، پەیٛۀضی ثە الِەرکەزیەٚە، ثەۆ گەٌەی کەٛرص، ٘ەیە کە پێٛیطەزە ثە 

طەەزە ثۀەەضەکبٔی صەضەەزٛری کەەبری رێگەەبی صیّٛکراضەەی ٚ گفزٛگەەۆ ثێەەزەصی، پێٛی
ێ ثکەرێٓ، گێەڕأەٚەی ِەبـی ٚەک یەکجەْٛٚ ٌە ٔێەٛاْ کەٛرصٚ عەرەة ٌە ججێجە

  زآِ ثکرێ. راقێدٛاردێٛەی صەٌٚەری یەکگررٛٚی ع
ٚٔەرەٚە کٛرصەکەەبْ اثیبٔیەکەەبْ ثخٚکەەر ەثە پێەەی ئەٚ صۀگٛثبضەەبٔەی ٌە رۆ ٔەەبِ

کە رەعجیر ٌە ئیراصەٚ صاٚای پێکٙێٕبٔی دکِٛەد ٚ پەرٌەِبٔێکی سۆجێی صەکەْ 
کٛرصەکەبْ صاٚا  .ر دێەٛەی کۆِەبری عێەراق، ثەکەْاسٛاضزەکبٔی سۆیبْ، ٌە دٛ

صەکەْ ٔٛێٕەرەکبٔیەەەبْ ٌە دکەەەِٛەری ٔبٚۀەەەضی ثەغەەەضارثٓ ٚ پۆضەەەزە ٚەزاریە 
گرٔگەکبٔیەەەەبْ ثەرکەٚێ، صاٚاصەکەْ زِەەەەبٔی کەەەەٛرصی ثجێەەەەزە زِەەەەبٔی ـەرِەەەەی 

 ی سۆیبْ.ٚ صاِەزراٚەکبٔی صەٌٚەد ٌە ٔبٚدەکبٔ شبٔەثلٛرب
ٚەک ئبغەەەکرایە کٛرصضەەەزبْ ٌە سسِەرگٛزاریەکەەەبْ ثێجەغەەەکراٚە ٌەثەر ئەٚە ٌە 
دبٚ رەٚاٚی عێەراق، ٌە رٚٚی ئەبثٛریەٚە ٌە صٚاٚەیە. ثەۆیە صاٚای پەڕۆ ەی ثە 

٘ۀگەەی ٚ رێگەەبٚ ثەەبْ رپەٌەی پەرپێەەضاْ ٚ ئەەبٚەصأی پیػەضەەبزی، کػەەزٛکبي، ـە
صەکەْ. ثۆ ئەَ ِەثەضزە صاٚای پػکێکی عبصیخٔە ٌە صا٘بری ضبِبٔە ٔەٚریەکەبْ 
صەکەْ، زۆرثەی ثیرە ٔەٚرەکبٔیع ٌە کٛرصضزبٔٓ. کەٚارە صاٚای ئۆرۆٔەۆِیەک، 

 ێٛەی کۆِبری عێراق، صەکەْ.دٛار دٌە 
 ثٛٚ؟٘ەٌٛێطزی کبرثەصەضزبٔی عێراق، ٌە ثەراِجەر ئەٚ صاٚا رەٚایبٔە، دی 

غٛثبد ٌە پێٕبٚی جێجەجێکرصٔەی  7ئبغکرایە، ٚەک رایبْ گەیبٔضٚٚە، کٛصەربی 
رەِەەەٛز کەەەراٚە. کەٚارە ثە گەڕأەٚە ثەەەۆ  13پرٔطەەەیپە ثٕەڕەریەکەەەبٔی غۆڕغەەەی 

ضیبضەەەەەری ریەەەەڕۆر ٚ  پرٔطەەەەیپەکبٔی غۆڕغەەەەی رەِەەەەٛز ِبٔەەەەبی گەەەەررٕەثەری
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 ضەەەەرکٛرکرصٔی ئەٚ کەش ٚ الیۀەەەبٔەی ثەغەەەضاریبْ ٌە ضەەەەرکەٚرٕی کۆِەەەبرە
 ضبٚاکەی عێرالکرص، ٔبیەد. 

 ەی کێػەەەی کەەٛرص سەریەەکە ثە ثەەێ پبضەەبٚی ِۀزیمەەی صرێەەژٔەکرصٔەە دبرەضەەەر
رەبکزیکی دکەِٛەری ٔەٛێیە رەبکٛ  ەثکێػێذ، ضەرکرصە کٛرصەکبْ پێیبْ ٚایە ئەٚ

برەٚەٚ ٌەغەەەەکرەکەی صٚٚثەەەەبرە ئبِبصەثکەەەەەبرەٚە ٚ ٌە ص ی شەەەەسەەەەۆێ رێەەەەک ث
ێەەەژٚٚ پێّەەەبْ صەٌەەەێٓ کە ثەەەسٚرٕەٚەی کەەەٛرص ثەکەەەبری ثٙێٕەەەێ. ئەزِٛٔەکەەەبٔی ِ

ثەکبر٘ێٕبٔی ٘ێس ثۆ ضەرکٛرکرصٔی کٛرصەکبْ ٌە ثەر ەٚۀضی یەکگررٕی ٘ێەسە 
ٔیػەەەزّبٔپەرٚەرەکبْ ٔەەەیە، ثەٌکەەەٛ پەەەبردە پبردەیەەەبْ صەکەەەبد ٚ صەثێەەەزە ٘ەەەۆی 

زثٛٚٔی گەٌی عێراق ٚ ثە راصەیەک ٔەبرٛأێ، ٌە ثەراِەجەر صەضەزضرێژیەکبٔی االٚ
 ثکبد. سۆی کبٔیکۆٌۆٔیبٌیسَ، ثەرگری ٌە ثەر ەٚۀضیە

ضی، ٔەەسۆغەەکرصٔی ئەەبگری صٚٚثەرەکەەبیەری ٔێەەٛاْ کەەٛرص ٚ عەرەة ٌە ثەر ەٚە
ٔەک رۀٙب، ئیّپریەبٌیسِە ثەٌکەٛ ٌە لەبزأجی رەبلّە کۆٔەپەرضەزەکبٔی ٔێٛسۆغەە 
کە پەیٛۀضی ثە٘ێسیبْ ٌەگەي ٘ێسە ئیّپریبٌیەکبٔی ص  ثە کۆِبری عێراق ٘ەیە. 

رێکػەەەبٔضٔی یەکێزەەەی کەەەٛرص ٚ عەرەة ئەٚەرە رۀٙەەەب ئیّپریەەەبٌیسِە کە ضەەەٛص ٌە 
ٍِّخٔێەەەیە ٌە  ٘ەٌگیرضەەەبٔی ٚ صەثیٕەەەێ ٚ ٘ەِیػەەەە ٌە ٘ەٌٚەەەی ئەەەب اٚە ٔەەەبٔەٚە

 رۆ ٘ەالری ٔبٚەڕاضذ.
ئیّپریبٌیسَ ٚ کۆٔەپەرضزبٔی ٔێٛسۆ ٌەگەي ِۆٔۆپۆٌەکەبٔی ٔەٚد ثە ئبغەکبر ٌە 

 – ی ضەەەرەکی ئەٚ یەکێزەەیٕەەەکگررەەْٛٚ ٚ صٚ ِی، ٓسەِەەی ثەر ەٚۀەەضیەکبٔیبٔ
. ضەرٔٛضەەەەری زەەەی ٔێەەەٛاْ ِطەەەر ٚ ضەەەٛریب ٚ عێەەەراق، ٚ(ێ)یەکەرەْ ـیەەەضڕاٌی

کبد کە رێگبی ەکەي ثبضی ئەٚە صیرۆ ٔبِەی ئەي ئە٘راَ، ِذەِەص دەضەْ ٘ە
ئەٚ یەکێزیە "پێٛیطزی ثە سەثەبرێکی ضەەسذ ٘ەیە، ٌەٚأەیە سەثەبرێکی ضەەسزر 
ٌە ٘ەِەەٛٚ ئەٚأەی رەەبکٛ ئێطەەزب کرصِٚەەبٔە". ٘ەیەەکەي ضەەەثبرەد ثە ِەضەەەٌەی 

ِبٔگی صا٘برٛ ٌە ٔێٛاْ ضٛریب ٚ ِطر ٚ عێەراق  4یەکێزی کە لەرارە ٌە ِبٚەی 
ئۀجەەبَ ثەەضرێ ثبضەەی دبرەضەەەری گرـزەەی جەەۆر ثەجەەۆر صەکەەبد، ثەەۆ ّٔەەٛٚٔە 
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دبرەضەری "ئەٚ رٚصاٚە سٛێٕبٚیەی ثٛٚە ٘ۆی رٚسبٔضٔی لبضەُ، پبرێسگەبری 
بری پەیٛۀەەەضی ثرایەەبٔە ٌەگەي کٛرصەکەەەبْ، گێەەڕأەٚەی ثەەەٚ راق ێەەٌە یەکێزەەی ع

کە ثە٘ەەەۆی غەەەەڕی  ئبضەەەبیی، ئەەەبٚەصأکرصٔەٚەی ٔبٚدەکەەەبٔی ثەەەبکٛری عێەەەراق
دەکضاری زەرەرٚ زیەبٔێکی گەٚرەیەبْ ثەرکەٚرەٛٚە". "پێٛیطەزە ٘یەٛا ثشەٛازیٓ 

ٌە رێەەەگەی دبرەضەەەەرێکی عەەەبصیخٔە، ٌە دٛادێەەەٛەی ئەٚ  کە ِەضەەەەٌەی کەەەٛرص
 ."ە، دبرەضەر ثکرێذیصەٌٚەرە ـیضراٌ

ضی ثٛٚ، ثە صەگّەْ ِۆضەکۆ زِەبٔێکی ئەٚ٘ەب ٚربرەکەی پڕاتضا ٘ۆغضاریەکی ج
ٔض ثەکبر صێٕێ، ٌەثەر ئەٚە عبرؾ ٘ەبرەٚە ضەەرسۆ ٚ ثیرکەرصٔەٚە، ئەٚە ٌە ٚرٛ

کبرێەەک ثەەٛٚ لەەب٘یرەظ گەەٛێی ٌە پێػەەٕیبرٚ صاٚاکبریەکەەبٔی ٚەدەەضەی عەرەثەەی 
ۆ ٔبضەەریەکبٔی ڕپەە یٔەەضەەگپبٔەصەگەەرد ٚ پبصاغەەزی ئەٚ ٘ەِەەٛٚ پبٌپػەەزی ٚ پڕۆ

ئەٚەی ٘ەضەەزی ثە ٘ەٌەەِٛەرجێکی ص ٚاری ضیبضەەیکرص ٚە. عەەبرؾ پەەبظ ەیأەص
 ئەَ کە صەکرێەەەەەذ گۆڕأکەەەەەبری ثبغەەەەەزر ٌە پەەەەەرۆ ەی ثیەەەەەری ٌەٚە کەەەەەرصەٚە

، صثەٛٚرکپێػکەغی "غێشی ضۆری"  1852الِەرکەزیەی، کە ٌە ِبٔگی ئبزاری 
 5ٕیبری ئەٚەی صەکرص عێەراق، ٌە رٚٚی ئیەضاری، ثە ضەەر ػۆ ەکە پێڕپ ثکبد.

ٌیەٛای  2، ِٛضەً، کەرکەٛک، ثەؼەضا، دٍەٍە، ثەضەرە(، ٌیٛا صاثەغجکرێذ )ضٍێّبٔی
صٚاٚە ثبغٛر پێک صێٕٓ. ٌە ثبکٛر زِبٔی سٛێٕضْ ٚ  2یەکەَ ٘ەرێّی ثبکٛر ٚ 
ۆرثەی صأیػەەزٛأیبْ کەەٛرصە، کەەٛرصی صەثێەەذ. عەەبرؾ زئیەەضاری، ٌەٚ ٔبٚدەەبٔەی 

ئبِەەبصەیی سەەۆی ٔیػەەبٔضا ٌەضەەەر ئەٚ سەەبٌەی صٚاٚە، کە ثەالی کٛرصەکەەبْ زۆر 
 گۆڕأکبری پۆزەریڤ ثکبد. گرٔگ ثٛٚ، 

٘ەِەەٛٚ ٘ەٌٚەکەەبْ ثێطەەٛص ثەەٛٚ ِەال ِطەەزەـب ثەەبرزأی صاٚای زۆررەەری صەکەەرص، 
پێػەەٕیبرەکبٔی عەەبرؾ کەِزەەریٓ صاٚاکبریەکەەبٔی کەەٛرصی ٌەثەردەەبٚ ٔەصەگەەرد، 

ی ٌە عەغیرەرەکبْ کرص ٘ێرغەکبٔی پێػەّەرگە اٌەثەر ئەٚە "غێشی ضۆر" صاٚ
 دڕرر ثکۀەٚە. 
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 ەؼضا غکطذ صێٕێ٘ەٌّەری صیجٍۆِبضی ث

 
عەثەەضٚي ضەەەالَ عەەبرؾ  ێگەەٛریص گٛریطەەبٔ –ٌەَ یەەبری راکەەێع راوێػەەبٔە 

٘ەٌّەرێکەەەی پڕۆپبگۀەەەضەی، گەەەێخٔەی، راگەیبٔەەەض، ـەرِەەەبٔێکی دەەەڕ ٚ ٚرصی ثەەەۆ 
ثبٌٛێسەکەەبٔی عێەەراق، ٌە صەرەٚەی ٚالد، صەرکەەرص کە ٘ەٌٚەەی جەەضی ثەەضەْ ثەەۆ 

رٚٚٔجکۀەٚە ٚ لۀەبعەد ثە کێػەی کٛرص "ئەٚەی ضیبضەری عێراق ضەثبرەد 
 ەیبْ"، ٌەضەر ئەَ سبالٔەی سٛارەٚە ثێٕٓ. ثثە زۆر

ثٕکەکبٔی پۆٌیص ٚ ضٛپب، ئەگەر ٘ێرغیبْ ٔەکرێزە ضەر، صەضزپێػەشەری  – 1
ٔبکەْ. ئەٚە ریڕۆریطزەکبٔی ثبرزأیٓ، ٌە پػزەٚە سیەبٔەد صەکەْ ٚ پەالِەبری 

 بْ ثکەْ.ٌەغکری عێراق صەصەْ، ئەٚأیع ٔبدبرْ پبرێسگبری ٌە سۆی
ٚ ٔیەبزێکی، ثەۆ گفزٛگەۆی ثە ئبغەزیبٔە  ٚـب ثبرزأی ٘یچ جۆرە ئبرەزەِطز – 1

 صەیەٚێذ ثە پێنەٚأەٚە ٌە رێگەی ٘ەڕەغە ٚ رٛٔضٚریژی ٌەگەي دکِٛەد، ٔیە
 ٚالد ثە کەیفی سۆی صاثەظ ثکبد.

ئەٚ ٘ۀگەەبٚأەی دکەەِٛەد گەەرریزیە ثەر ِبٔەەبی غەەەڕی کەەٛرص ٚ عەرەة  – 2
ص ایەرەەەی ثەەبرزأی ٚ ٌە یبضەەەب صەردٛەکەەەبٔٓ کە ربٚأیەەەبْ ٔەەبگەیۀێ ثەٌکەەەٛ ثەەەۆ 

صەر٘ەق ثە ثراکبٔیەەەەەبْ، ثە کەەەەەٛرص ٚ عەرەة، ئۀجبِەەەەەضاٚە. پێٛیطەەەەەزە ئەٚەظ 
سەەۆثەسع )جەەبظ، ٚەرگێەەر( ثە  دەکەەضاری ٘ەزار 11ثێٕیەەٕەٚە ثیەەر کە زیەەبص ٌە 

 دەکەْ ٌە ریرۆریسِی ثبرزأی.ٚ٘بٚثەغی ضٛپب سەریکی پبکرصٔەٚەی ٔب
ر ئەٚەی کە ِەجٍیطی لیبصەی ضەەٚرە، پەبظ پەبکرصٔەٚەی پێضاگری ٌەضە – 3

ٔەەەەبٚدەکە ٌە رێکەەەەضەرەکبْ ٚ گەڕأەٚەی ئبغەەەەزی ٚ ئەەەەبراِی، ِکەەەەٛڕە ٌەضەەەەەر 
 جێجەجێکرصٔی پەڕۆ ەی الِەرکەزی. ثەِجەۆرە کٛرصەکەبْ ثە ثەصەضەذ ٘ێٕەبٔی

٘ەِٛٚ ٔەبٚدە کٛرصٔػەیٕەکبْ زِەبٔی  ەزۆررر غبص صەثٓ، ثە غێٛەیەک ٌ ِبـی
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ضەەبٌی یەکەَ، ثە کەەٛرصی صەثێەەذ ٚ ٌە ئیەەضارەکبٔی  8کەەبٔی سٛێٕەەضْ ٌە لۆٔبؼە
صەٌٚەرەەەەیع زِەەەەبٔی ـەرِەەەەی صەثێەەەەذ. ٘ەِەەەەٛٚ ئەٚ ٔبٚدەەەەبٔەظ ٌە ٘ەرێّێەەەەک 

ی ٘ەٌجژێەەەەرصراٚ ثەڕێەەەەٛە ٔکەەەەۆصەکرێٕەٚە ٚ ٌە الیەْ ئۀجەەەەِٛۀێکی راپەڕأەەەەض
 صەدێذ.

ٔەکەی ثەەبرزأی کە جەەگە ٌە ٛکۆِٛٔیطەەزەکبْ سۆیەەبْ سسأەەضۆرە ٔەەبٚ یەەبسیج – 4
ثسٚرٕەٚەیەکەەەی عەغەەەبیری یەەەبسی ٚ ثەەەۆ ثەر ەٚۀەەەضی ـیەەەٛصاٌی ٚ غەسطەەەی 

، ٌە ٓ، زۆرثەیەبْ، پبغەّبٚەی صەرەثەگەبیەریثەبرزأی غزێکیزر ٔیە. الیۀگرەکەبٔی
، ئیٕزیٙەەەەبزی ٚ کۆِٛٔیطەەەەزەکبٔٓ کە ٌە ثەرأەەەەجەر یبضەەەەب ٓیبضەەەەب صەردٛٚەکەەەەبٔ

 ٘ەالرْٛٚ. 
 ەکەی ثجەبرە ضەەر. ِەدبٌە ثبرزأی، ثەثەێ یەبرِەری صەرەکەی، ثزەٛأێ پەڕۆ – 5

٘ێسە ئیّپریبٌیطزە غەەڕأگێژەکبْ ٌە پػەذ ثەبرزأیٓ، ثەۆ ئەٚ یەبسیجٛٚٔە ٘ەبٔی 
 صەصەْ. 

کرصٔەٚەی ٔبٚدەکەبْ، کئۆپێڕاضیۆٔە ضەرثبزیەکبٔی ٌەغکری عێراق، ثۆ پب – 6
ٌە یبسیجٛٚەکەەبْ ریسەکبٔیەەبْ  ْی ثەەۆ پێػەەەٚە صەدەەٓ، ضەەەصارٛٚیثە ضەەەرکەٚ

 جێضێٍٓ ٚ سۆیبْ رەضٍیّی ٘ێسەکبٔی دکِٛەد صەکەْ.
دکەەەەِٛەد ٔیەەەەبزی ئەٚەی ٘ەیە ثە زٚرەەەەریٓ کەەەەبد ئبغەەەەزی ٚ ئەەەەبراِی ثەەەەۆ  -7

 ێٕێزەٚە.ڕٔبٚدەکبْ ثگە
رەەب  ەٌە ِەال ِطەەزەـب ثەەبرزأیەٚە ثگەەر ،ثبضەەی ٘ەِەەٛٚ کەش ٚ الیۀێەەک کراثەەٛٚ

ە ، کۆِٛٔیطەەزە ئیٕزیٙەەبزیوصی سەەراصەگەەبرە صەرەثەگەکەەبْ، کەەٛرصی ثەەبظ ٚ کەەٛر
ٔگێژەکبْ ٚ .. ٘زەەەض. ٚەک دێػەەەزی اێەەەسە ئیّپریبٌیطەەەزە غەەەەڕ٘ ، کبضەٌێطەەەەکبْ

کەەبرێکی ئبضەەبْ  . ٌەثەر ئەٚەِەـٙەەِٛی ص  ثەیەک ی ثەەٛٚ ٌەِجێەەٛر ٚاثەەٛٚ، پەەڕ
کبٔی رۀەثٛٚ لۀبعەد ثە کەش ثکرێذ. ٘ەر ٌەثەر ئەٚەثٛٚ ضەـیرە لٛڕ ثەضە

ٚ پەەڕۆ ەیە ٌەضەەەر ٘ەەیچ رۆ ٔەەبِەیەکی گەەراْ ٚ عێەەراق ٔەیەەبٔزٛأی ئەٚ ثەیەەبْ 
 ضۀگیٓ، ٔە ٌە رۆ ئبٚا ٚ ٔە ٌە رۆ ٘ەالری ضەر ثە ضۆتیەد، ثخٚ ثکۀەٚە.



 خۆشناو د. جاسم: و - دەزارۆ فڕانز مەرییا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

233 

 
 

 ٘ێرغی ضەرثبزی ثۆ ضەر کٛرصضزبْ
 

ئەب ٌێەەرەصا عەبرؾ ٘ێەەضی ٘ێەەضی رەٛڕەرر صەثەەٛٚ، ضەێجەری لبضەەُ ثەصٚای ثەەٛٚ ٚ 
ٔەثەەەٛٚ، ئەٚ زأەەەی ئەەەبزاری صەصا، ئەٚ ٘ەەەیچ کبریسِەەەب ٚ سەضەەەٍەرێکی لبضەەەّی 

٘بٚضەەۀگی ٘ێەەس ٚ الیۀەکەەبْ راثگرێەەذ، ٘ەر زٚٚ ثە زٚٚ  پێٕەەبکرێ ئەٚەغەەی
گرـزەکەبْ، ثە کەٛرری  ٚ کەٚرە صۆسێکی یەکجبر ص ٚار، کەٚرە ٔبٚ ٘ەِبْ لەٛڕ

ٚەک یەەەبْ سراپزەەەر ٌە لبضەەەُ، ئەٚ کەضەەەەی، ثە ٘ەەەۆی "ٔەەەب رٛأەەەبیی"، ـەرِەەەبٔی 
 کٛغزٕی ثۆ صەرکرصثٛٚ.

سۆی، دبرەضەری لەیرأەکە ثکبد، عەبرؾ کەضەێک  ثڕیبریضا، ٌە رێگەیعبرؾ 
ٚ ثٛٚ صەضەەالری ثەضەەر سەۆی ٔەثەٛٚ، زٚٚ رەٛڕە صەثەٛٚ، ثە ثەێ ثیرکەرصٔەٚە 

، ثڕیەەبری صەصا، کەضەەێکی زۆر ثە دەِەەبش ثەەٛٚ. رۆ ی ٚ٘ەٌطەەۀگبٔضْ، ٌە ٔبکەەب
یبر ٚ رێّٕبیەکی، ثۆ ٌۀبٚثرصٔی کٛرصە یبسیجٛٚەکبْ، ڕدٛزەیراْ کۆِەٌە ث 11

ضەەەعبد، ثە ثەەێ ِەرج، سەەۆی  13ای ٌە ثەەبرزأیکرص ٌە ِەەبٚەی صەرکەەرص ٚ صاٚ
لیەبصەی ضەەٚرە  یرەضٍیُ ثکبد. ثڕیبرەکبٔی عەثضٚي ضەەالَ ٌە الیەْ ِەجٍیطە

 ەٚە.أ"راگەیبٔضٔێکی ِێژٚٚیی" ثخٚکر ٚەک پەضۀضکراْ، پبغبْ
صەضەەەەالری  1852ی غەەەٛثبر 7ٌە رۆ ی  ظ"ئۀجەەەِٛۀی ضەەەەرکرصایەری غەەەۆڕ

ٚالری گررە صەضذ ٚ ثڕیبریضا ئەٚ ٘ەِٛٚ ٔب٘ەلیەی، ٌە الیەْ لبضُ، ثەراِەجەر 
یەبسیجٛٚٔەی ثەبکٛری  ٚەی ثیریضاثٛٚ کۆرەببثطڕیزەٚە. ثڕی کراٚەثە کٛرصەکبْ 

ٚالد ثٙێٕێ، زیٕضأیە ضیبضەیەکبٔی کەٛرص ئەبزاص ثکەبد، ئەٚ کەضەبٔەی ثە ٘ەۆی 
ْ صٚرسراثەەەٛٚٔەٚە ثگەڕێٕەەەزەٚە ٚ ئەٚ رٚصاٚأە ٌە پۆضەەەذ ٚ پەەەٍە ٚ کبرەکبٔیەەەب

 رەعٛیسیػیبْ ثکبرەٚە. 
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 -ئۀجەەِٛۀی ضەەەرکرصایەری غەەۆڕظ ثڕیەەبری ئەٚەغەەیضاثٛٚ کە ئەٚ ئیّجەەبرگۆ
ئەبثٛریەی لبضەُ سطەزجٛٚیە ضەەر ثەبکٛر ٘ەٌگەرێ. ٌە کۆرەبیی ثڕیەبری  ئبثٍٛلە

دکِٛی رەٚأە ثکبد ثۆ ئەٚەی ٌەگەي ثەبرزأی ٚ  غبٔضێکیئەٚەغی صاثٛٚ کە 
  ٌەٚ کەضبٔەی سٛارە پێکٙبرجٛٚ: کەبٔی صأٛضزبْ ثکەْ الیۀگرەک

ـەیطەەي ئەي  یبْ ـەیبي، دٛضێٓ جەِبي، رەجەة غەثیجی یبْ ِذەِەص رەلبة
 .ئەدّەص عٛضّبْٚ  عەثضٚي ئەي ثٛری، دەثیت ئەي سەیسەرأی، ضبِەڕائی

Mohamed Ragab Chabibi, Hussein Jamal, Feyel El Samarrai, 

Ahabbib El Khaizaran, Abdel El Bouri, Ahmed Osman, 

ئەرکەەی ئەٚ ٌیەەژٔەیە ثریزیجەەٛٚ ٌە صرٚضەەزکرصٔی پەیٛۀەەضیەکی ثەرصەٚاَ ٌەگەي 
صاثیٕکرصٔەەی ئبغەەزیەکی صرێژسەەبیەْ ٌە ٔبٚدەکەەبٔی  ثەەبرزأی ٚ الیۀگرأەەی ثەەۆ

ثبکٛر ٚ، گێڕأەٚەی پەیٛۀضی ثرایبٔەی ٔێٛاْ کەٛرص ٚ عەرەة ٚ کەبرکرصْ ٌە 
ٚۀەضی کٛرصەکەبْ، زیەبصکرصٔی ثەغەضاریکرصٔیبْ ٌە پەرەپێەضاْ ٚ پێٕەبٚی ثەر ە

 پێػکەٚرٕی عێراق.
ثەەۆ الی ثەەبرزأی ٚ  ، ثە رای دکەەِٛەری ثەؼەەضا،رەٚأەکرصٔەەی ئەٚ صێٍێگبضەەیۆٔە

کەەەەبٔی ِبٔەەەەبی ٚأەثەەەەٛٚ کە دکەەەەِٛەد ٔەزأەەەەێ کە ثەەەەبرزأی ٔەەەەبرٛأێ ەالیۀگر
ِٛەد ٔەیەضەرٛأی ٔٛێٕەرایەری ٚ پبٌپػزی ٘ەِٛٚ کٛرصەکبْ ثەصەضذ ثێٕێ. دک

الیۀگرأەەی ثەەبرزأی، ثە ٘ەِەەٛٚ ئبِرازێەەک، صاکۆکیەەبْ ٌە کە دەەبٚ ٌەٚە ثپۆغەەێ 
ر ێّی صیکزبرۆری لبضُ کرصٚٚە، ثە ربیجەد ٌە کۆِەٌکەٛ ی ٔبضیۆٔبٌیطەزەکبْ 
ٌە ِٛضەەەً ٚ کەرکەەەٛک. ئۀجەەەِٛۀی ضەەەەرکرصایەری ٔەیەەەضەرٛأی دبٚپۆغەەەی 

غەی ەەکبٔیبْ صاٚە، ئەٌٚەٚەظ ثکبد کە کٛرصەکبْ یەبرِەری زۆری کۆِٛٔیطەز
صەزأەەی کە ئەٚاْ ِەیٍیەەبْ ثەالی صەرەثەگەەبیەری صەڕٚاد ٚ پەیٛۀەەضیبْ ٌەگەي 

 ٘ەیە ٚ ص ایەری کٛرصەکبٔیزر صەکەْ. ئیّپریبٌیسَ، کۆٔەپەرضزی، ضە٘یۆٔیسَ
ضەەەڕای ئەٚەظ دکەەِٛەد، پػەەذ ئەضەەزٛر ثە ثرایەرەەی کەەٛرصٚ عەرەة، دەەبٚی 

ّخٔێکەەبٔی راثەەرصٚٚ ثەالٚە ثٕێەەذ، ٌەَ کێّبضەەیبٔە پۆغەەی ٚ ٘ەٌٚیەەضا ٘ەِەەٛٚ ٍِ



 خۆشناو د. جاسم: و - دەزارۆ فڕانز مەرییا
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گەیػەەزە ئەٚ ئبضەەەزەی ٔەەەٛێٕەری کٛرصەکەەەبْ ثشەەبرە ٔەەەبٚ ئەٚ ٚەـەەەضەی، کە ثەەەۆ 
٘ەِەەٛٚ  .18گفزٛگەەۆ ضەەەثبرەد ثە ٚەدەەضەی عەرەثەەی، ضەەەرصأی لب٘یرەیەەبْ کەەرص

کراثٛٚ رب کٛرصەکبْ ثزٛأٓ ٌەگەي ثەرپرضبٔی ٚالرەبٔی عەرەثەی،  ەکئبضبٔکبری
ێژ ثەەکەْ کە ئەٚکەەبد ٌەضەەەر ِەضەەەٌەی ٚەکەەٛ عێەەراق ٚ ضەەٛریب ٚ ِطەەر، ٚرەەٛ

 ٔٛضزبٔیبْ صەکرص.اٚەدضەی عەرەثی ص
کبریەکەەەەبٔی ثەەەەبرزأی ادکەەەەِٛەری غەەەەۆڕظ ثەٚەظ ٔەٚەضەەەەزب، پێػەەەەٕیبر ٚ صاٚ

ئۀجِٛۀی ضەرکرصایەری غەۆڕظ ثەیەبٔێکی  1852ِبرضی  18صیراضەکرص، ٌە 
ِێژٚٚیی، ضەەثبرەد ثە الِەرکەزیەد، صەرکەرص. ئەٚە ٌە ثەبرٚصۆسێکی یەکجەبر 

ی رۀٙەەب یەک ِبٔەەگ، غەەۆڕظ ٌە ٘ەِەەٛٚ الیەک ٘ەڕەغەەەی ٌەضەەەر ٚأبضەەک ص
ثەەٛٚ. یبضەەبی الِەرکەزیەد ثخٚکەەرایەٚە، دۀەەض ٌیژٔەیەکەەی ـەرِەەی ٚ غەەەعجی 
پێکٙێٕەەەەراْ رەەەەبکٛ صیراضەەەەەی پرٔطەەەەیپەکبٔی الِەرکەزیەد ثەەەەکەْ ٚ ٘ەٌٚەەەەی 

 صۆزیٕەٚەی ثبغزریٓ ِۆصێً ثضەْ".
ری صەکەەەرص کە ثە ٛی ئەەەبثئەٚ ثەیەەەبٔە صٚرٚ صرێەەەژە ثبضەەەی پەەەڕۆ ەی ریفەەەۆرِ

ِەثەضەەەەەەزی پەرەپێەەەەەەضأی ٔەەەەەەبٚدەکە ئبِەەەەەەبصەکراثٛٚ، ئبِەەەەەەب ەی ثەٚە صەصا کە 
ضەەُ ٚ بٔبٚدەکەەبٔی ثەەبکٛر ٌە ئۀجەەبِی غەەەڕٚ پێکەەضاصأەکبٔی ٔێەەٛاْ ر ێّەەی ل

الیۀگرأەەی ثەەبرزأی ثە رەٚاٚی ٚێەەراْ ثەەٛٚە، پبغەەبْ ثە صٚرٚصرێەەژی ثبضەەی 
سەەەٛازی ٛصاثەگەەەبیەری جرٚصاٚەکەەەبٔی صەکەەەرص. رەەەۆِەری ئبراضەەەزەی ثەەەبٌی صەرە

ٌێکەی ٔەصاٚە ثەۆ رێگەری ٌە رغەزٕی "سەٛێٕی کەٛرص ٚ ٚ٘ەیچ ثبرزأی کرص کە ٘ە
اسٛازی، صەرەثەگەیەبری ٚ ئیّپریبٌیطەزی" ٛصج"عەرەة" ٚ زیبصکرصٔی صاٚاکبریە 

 ٚ ئبِب ەی ثۆ رەـزبری "دەرەگەری کٛرصەکبٔی ثبرزأی" صەکرص. 
ۆکەکە ٚ ثە ڕٚەبٔەە ٚٚە ٔەەبرٚصرێەەژ "ثەیبٕٔەەبِەکە" صەدەەٛٚصٚای پێػەەەکیەکی صٚ

عێەەەراق  -دۀەەەض صێڕێەەەک رایضەگەیبٔەەەض کە "ئۀجەەەِٛۀی ضەەەەرکرصایەری غەەەۆڕظ
                                                           

ثبٔی ضەرۆکی غبٔضی کەٛرصی ثەٛٚ کە ضەەرصأی ثەؼەضا، لەب٘یرە ەثە پێی زأیبری ٚ ثەٌگەکبْ ِبَ جەالي ربٌ 18
 ٚ ئەٚرٚپبی کرص.
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ثڕیبریەەەضاٚە ٘ەِەەەٛٚ ٘ەرێّەەەی ثەەەبکٛر ٌە ثبٔەەەض ٚ الیۀگرەکەەەبٔی ثەەەبرزأی پەەەبک 
 13ثکبرەٚەٚ" ٚ "٘ەِٛٚ ربلّە سیبٔەرکبرەکبْ ٚ صٚ ِٕبٔی گەي ٚ دەکضارەکبْ 

٘یچ ِەرجێک، دەک صاثٕێٓ ٚ سۆیبْ ضەعبریبْ ٌەثەرصەضزبیە ثۆ ئەٚەی، ثەثێ 
 ، صیّٛکراضی ٚ غەعجی ثکەْ". یراصەضزی دکِٛەری ٔیػزّبٔ

ٌە ٘ەِەەەبْ کەەەبد ٌە راصیەەەۆ صۀگێکەەەی ثێەەەسارکەر، ٘ەر ٔیەەەٛ ضەەەەعبد جبرێەەەک، 
ی عەەبٌی" ثەەۆ ٘ەِەەٛٚ ضەەٛپبی عێەەراق، ثە ٔصٚٚثەەبرەی صەکەەرصەٚە کە ثە "ـەرِەەب

گەڕأەٚەْ ثۆ ِبٌەٚە" ثە  ضەرثبزە ئیعزیبص ٚ ئەٚأەی ٌە ِۆٌەرٓ ٚ ئەٚأەی ٌە
ە ریسەکەبٔی سۆیەبْ، ٘ەر کەضەیع کەِزەرسەِەی ٕزٚٚرریٓ کبد سۆیەبْ ثگەیٕە

 ثکبد ئەٚە رٚٚ ثەرٚٚی ضسای لٛڕش صەثێزەٚە. 
کەظ ٚ ٘ەٚای غەڕ، جبرێکزر، عێرالی ٘ێٕبثٛٚە جۆظ، ٌە ثەؼضا سۆپیػەبٔضاْ 

ٔیػەزّبٔی ی مبأی ضەر غێزبٔە ٘ەِٛٚ کۆالْ ٚ غەلبِەکبٔی، ثە ِۆضیێٛٚ رێپ
سۆغەەەکەر، گررجەەەٛٚەٚە. ٌە راصیەەەۆ ٘ەِەەەبْ رٚ ٚێەەەٕەی زەثەالح ٚ ٘ۆربـەەەبری ضە

رەزا لەەٛڕش ٚ ٔەەبسۆظ، ٔەەبٚەٚ ٔەەبٚە، ٌە ٔێەەٛاْ گەەۆرأی  یصۀگێکەەی ئبـرەرەەبٔە
د ٚر ئێطەمبْ ٘ەبٚاری صەکەرص ٚ صەیەٛەٚەرۀی ٚ ِۆضەیمبی عەضەکەری، رەب ضە

ٚ رٚٚ ثەرٚٚی یٓ ٚ ثەکرێگیەەراٚ دەک صأۀەەێ ئ"ئەگەر رەەب ثەیەەبٔی ثەەبرزأی سەەب
ضەەٛپبی لبرەِەەبْ ثجەەٕەٚە ئەٚە ثەەۆ سەەۆی ٚ یبسیجٛٚەکەەبْ ٚ ٘ەِەەٛٚ ئەٚأەی 

 گیریبْ ٌێضەکەْ ضەریبْ پبٔضەکرێزەٚە ٚ ٌۀبٚ صەثرێٓ".زپػ
ی  8زر، ػەەەئەٚە رۀٙەەەب ٘ەڕەغەەەەیەکی پخرەەەۆٔی، ثەەەێ ثٕەەەبؼە، ٔەثەەەٛٚ، رۆ ی پێ

ی ٚالد رٛؼضا رایگەیبٔضثٛٚ کە "ٌە ٔبٚدەکبٔی ثبکەراصیۆی ث 1852دٛزەیرأی 
صاِەزراٚەکەەەبٔی ٔەٚد، ٌە ِٛضەەەەً ٚ کەرکەەەٛک، کەٚرەەەەٛٔەرە  ێەەەر صەضەەەەەالری 

یبٔیە ەـەرِبٔضەییبْ صەکبد. ئەَ ث ضەرثبزی ٚ، جۀەڕاي ضەعیض عبضی ضەلبٌی
پیەەەب صەڕٚاد ِۀەەەعەد ئەٌەەەجەٚەي  بٌْە ٘ەِەەەٛٚ ئەٚ ٔبٚدەەەبٔەی ثەەەۆڕی ٔەٚریەەە

ضەەبزی ٚالرە. راگەیبٔەەضراٚە، ئەٚەظ ثەەۆ پبرێسگەەبری ٌە گرٔگزەەریٓ کەررەەی پیػە



 خۆشناو د. جاسم: و - دەزارۆ فڕانز مەرییا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

237 

ٌەٚ کەضەەبٔە ثەەکەْ کە  گەەٛڵٍە ێژیڕصەضەەز ەٌەٚ ٔبٚدەبٔە ضەەٛپب ـەرِەەبٔی پێکەەراٚ
 رپێنی صەکەْ".ەض

ضەەەەعبرە، ئٌٛزیّەەەبرَٛ، ٚەک ٘ەِەەەٛٚ پێػەەەجیٕیبْ  13 ٌەگەي رەٚاٚ ثەەەٛٚٔی ئەٚ
ُ ی"غێشی ضۆر" سۆی رەضەٍ ،ِرازی صٌی دبضً ٔەثٛٚ صەکرص، عەثضٚي ضەالَ

گەیبٔەض "ٌە ثەؼەضا صەیبٔەٚێەذ ٌۀبِٚەبْ ثەرْ. رزأی رایبپێنەٚأەٚە ث ۀەکرص. ث
ٌە  ٚ ثەەب سۆیەەبْ رەەبلیجکۀەٚە، ئەەێّە ثەرگەەری ٌە سۆِەەبْ صەکەیەەٓ". ٓێّە ٌێەەرەیئەە

٘ەِبٔکبد ٔٛێٕەرەکبٔی ثبرزأی ٌە ٌۀضەْ ٚ پبریص ٚ تیۀٕب ٌە دبٚپێکەٚرٓ ٚ 
ثەیبٕٔبِەکبٔیەەبْ ٘ەِەەٛٚ ثەرپرضەەیبریەری صەضەەزپێکرصٔەٚەی غەەەڕیبْ صەسطەەزە 

ٍِّخٔێەیە،  َصاٚایبْ ٌە ٚالربٔی عەرەثی صەکرص، ٌەٚ  کِٛەری عێراقضزۆی دەئ
 ٔجٓ.ەثێخی

ٌە ٌۀەەضەْ "کەەۆِیزەی ثەرگەەری ٌە ِبـەکەەبٔی کەەٛرص" ٌە ثبٔگەٚازێەەک صٚٚپەەەبری 
صەکرصەٚە کە "گەٌی کٛرص ٚ ٘ێسە دەکضارەکبٔی کە ٌە ص ی ر ێّی صیکزبرۆری 

ی ٚ رٛأەبی یئێطزبظ ئبِبصە ٚ یضٔیبْ کرصٚٚ ٚ ثٛٚٔە ٘ۆی رٚسبٔڕلبضُ غە
ر ێەّە  َئەٚەیبْ ٘ەیە، ٔەک ٘ەر پبرێسگبری ٌە سۆیبْ ثکەْ ثەٌکٛ، کۆربیی ثە

ریڕۆریطزیەظ ثٙێٕٓ کە ٌە رێگەی کٛصەرب ٌە ثەؼضا ٘ەبرۆرە ضەەر دەٛکُ. ئەێّە 
ئەگەر پبٌپػەزی ٌە ِیٍٍەرێەک  صاٚا ٌە زٌٙێسەکبٔی رۆ ٘ەالد ٚ رۆ ئبٚا صەکەیەٓ

ە رەٚاکەبٔی صەکەبد ثەالی کەِەی ٘ەٌٛێطەزی ثێخیۀەی ٔبکەْ کە سەثبد ثۆ ِەبـ
 ثٕٛێٕٓ".

عەەبرؾ ثەٌێٕەەی صاثەەٛٚ، ٌەثەر ئەٚە صەضەەزی ثە ٘ێرغەەجرصْ کەەرص، ثە صڵٕیەەبیەٚە 
ـراٚأزریٓ غبالٚی ضەرثبزی کە ِێژٚٚی ٍِّخٔێ، ٌە کٛرصضزبْ، ثە سۆیەٚە 

ئەي ضەەەعضی  خثیٕیجەەێ. جێگەەری ضەەەرۆکی ئۀجەەِٛۀی ٚەزیەەراْ، عەٌەەی ضەەبٌ
بٌی "صەضەالری رەٚاٚی" پێضراٚە ربکٛ ەلض عبضی ضیٔض کە جۀەڕاي ضەعرایگەیب

"ٔبٚدەکبٔی ثبکٛر"، ثە کەرکٛک، ضٍێّبٔی، ِٛضً ٚ ٘ەٌٚێر ٌە "جەِبعەرەکەی 
ثبرزأی" پبک ثکبرەٚە. راصیۆی ثەؼضاظ، ٌەالی سۆیەٚە، رایضەگەیبٔەض ٘ەرکەش 
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ٌە ٘ەِەبْ کەبد  ٘ەزار صیٕبری ٚەرصەگرێ. 111"ِەال ِطزەـب" ثکٛ ێذ سەالری 
ثٙێٕەی ک دبکّی عەضکەری ثبکٛر صەضزی ٚاال کرا رەب "صاصگەبی عەضەکەری" پێە

ٚەکبْ ٚ ئەٚأەی کۆِەکیبْ صەکەْ صاصگبیی ثکبد. ضسای ٛربکٛ دەکضارە یبسیج
ِەەەرصْ، ثەەەۆ ٘ەِەەەٛٚ ئەٚ کەضەەەبٔەی یەەەبرِەری ثەەەبرزأی صەصەْ، صیەەەبریکراثٛٚ. 

ٌێەەضا ٚ  1831، 1831 ،1828٘ەرٚە٘ەەب دکەەِٛەد ٔەـیەەر عەەبِێکی ثەەۆ ِەٚاٌیەەضی 
رب، ثە پبضەەەبٚی، ەرص. ٌە ضەەەەرزی کەەەصاٚای گەڕأەٚەی، ثەەەۆ سسِەرەەەی ضەەەەرثب

ِبٔەەەگ" ثەەەٛٚ کەدەەەی پبغەەەبْ رەٚأەی  5ٚ رەصریجکەەەرصْ ثەەەۆ ِەەەبٚەی  ْ"را٘ێٕەەەب
ٔبٚدەی ثیر ٚ صاِەزراٚە ٔەٚریەکبْ کراْ. ئەٚە ٌە کبریەه ثەٛٚ کٛرصەکەبْ، ٔە 

ێک، دۀەەەض ثیەەەرە ٔەٚریەەەبْ ررضەەەبٔە، ٘ەەەبرجٛٚٔە سەەەٛارەٚە ٚ، ثە دەەەبٚ ررٚکبٔەەەضٔ
کەەەُ ٌە ثبغەەەٛری  21 ٚرجەەەٛٚٔە ٔەەەبٚدەی جەِجەەەٛر ثە صٚریەرەلبٔەەەضەٚە کە ک

 کەرکٛک.
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 ٘ۆغضاری ضۆتیەد ٚ پیخٔگێڕی کۆِٛٔیطزەکبْ
 

عبرؾ ثڕیبریضاثٛٚ ثە زٚرەریٓ کەبد ٚ ثە٘ەر غەێٛەیەک ثێەذ یەبریەکە کۆرەبیی 
ِەررضەیضارٚ لڕکەرەکەبٔی پێ ثێٕەێ. ٌە ئبضەّبٔی گٛٔەضەکبٔی کٛرصضەزبْ ثۆِجەب 

ٚرەەٕە سەەٛارەٚە، لٛرثبٔیەکەەبْ ِٕەەبي ٚ ئەەبـرەد ٚ ثە ۀبپەەبٌُ، ٚەک ثەەبراْ، صەک
 .ضبالدٛٚەکبْ ثْٛٚ، صیّۀێکی یەکجبر پڕ ررش ثٛٚ

ٌێرە، ِۆضکۆ، ثە جضی، ٔەیگەراْ ثەٛٚ ٚ ثەێ صۀگەی غەکبٔض، صیطەبْ ٌە رێەگەی 
 11ٌە ، ڕرۆ  ٌە صەضەەەەەەەزپێکرصٔەٚەی غەەەەەەەە 11رۆ ٔەەەەەەەبِەی "پڕاتەەەەەەەضا"، صٚای 

صەٌەێ ئەگەر ثێەذ  ٚدٛزەیراْ، ثە رٛٚٔضی ٘ۆغضاری صەصارە دکەِٛەری ثەؼەضا 
ٚ ئەٚ دەک ٚ کەرەضە ضەرثبزیبٔەی ضۆتیەد ٌە ص ی کٛرصەکبْ ثەکەبر ثێەذ 

. ثشػەێٕێزەٚەئەٚە کرێٍّیٓ ٔبدبرە دبٚ ثە ٘ۀەبرصە ضەەرثبزیەکبٔی ثەۆ عێەراق 
ّەبرَٛ ثەضارە ثەؼەضا. ئەٚە یەکەِجبر ثٛٚ، ثە ئبغکرا، ِۆضکۆ ٘ۆغضاری ٚ ئٌٛزی

٘ەڕەغەەەەیە ثنێەەەزە ثەەەٛاری  ئەَ دکەەەِٛەری عێەەەرالیع ٌەٚە صڵٕیەەەبثٛٚ کە ئەگەر
، ثە ێەەزەٚەێکەەرصْ ئەٚە ضەەٛپبی عێەەراق رٚٚ ثەڕٚٚی گرـزەەی گەٚرە صەثججێجە

رەەەەەبیجەری ئەٚەی پەیٛۀەەەەەضی ثە کەرەضەەەەەەی ـەەەەەڕۆکە جۀگیەکەەەەەبْ ٚ رەەەەەۆپە 
 .ثٛٚ صٚر٘بٚێژەکبٔەٚە

-شئٌٛزیّەەەبرِٛە ئب أطەەی راگەیبٔەەەضٔی ضەەۆتیەد، "رەەەب ٘ۆغەەضاری ٚ صٚای ئەٚ
ATSS ٚٔضی ثخٚکرصەٚە، رەسٕەی ٌە ٘ێرغە ضەرثبزیەکەی، ثەۆ ٛ" ثەیبٔێکی ر

ضەر کٛرصضزبْ، گرد ٚ "ضۆتیەد پێیٛایە ئەِە ص ی پرٔطەیپەکبٔی کەبرری یەٛ 
ەکبْ سەەەەۆظ صەکەەەەبد .... ئەٚ ئۆپێڕاضەەەەیۆٔە طەەەەزئێەەەەٕە ٚ رێەەەەگە ثەەەەۆ ئیّپریبٌی
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٘ەِەەٛٚ رۆ ٘ەالرەەی  ضەەەر ٘ەەۆی ثەرپەەبثٛٚٔی ٘ەڕەغەەە ثەەۆ ضەەەرثبزیبٔە صەثەەٕە
 ."ٔبٚەڕاضذ ٚ، یەکێزی ضۆتیەد ٔبرٛأێ دبٚپۆغی ٌە رٚصاٚەکبٔی عێراق ثکبد

ٚرەەبرەکەی پڕاتەەضا، ضەەەثبرەد ثە ثۆرصِٚەەبٔی صێٙبرەکەەبٔی کٛرصضەەزبْ، ئبِەەب ەی 
ٙەەەبٔی یْ ٚ سەەەۆٌکرصٔە دەەەبٚی رای گػەەەزی جاثەٚە صەکەەەرص "پبضەەەبٚی ئەٚ رەەەبٚ

ی یپەەبردە کە کە گەەٛایە کٛرصەکەەبْ ٘ەڕەغەەە ٌە یەٕ٘ەٌجەضەەزە رەەۆِەد ػەە٘ەِی
دکەِٛەد،  ثە لطەی ٛصاسٛازیبْ ٘ەیە. ئەٚ کەضبٔە،جسبک صەکەْ ٚ پڕۆ ەی 

صەیبٔەٚێەەذ رێەەگە ٌە پێػەەکەٚرٓ ٚ ضەەەرثەسۆیی راضەەزەلیٕە ٚ ئەەبزاصی ثگەەرْ، 
ضەەەەەری کۆٔەپەرضەەەەزی ٚ ٔەەەەب بصەٌەضەەەەەکبٔیبْ صەیبٔەٚێەەەەذ ضی ٚ ئەٚأە ثە صرۆ

ثػبرٔەٚە. کٛرصەکەبْ ٌە ص ی دەٚضەبٔەٚەی ٚالد، ٌە الیەْ  یبْۆٔیػزّبٔی س
ێّێکەی صیّەٛکراد صەکەْ ر  بٔەصیْٛٚ، سەثبد ثۆ ٘ێٕیئیّپریبٌیطزەکبْ، راپەڕ
 کٛرصٚ عەرەة ثٕیبد ثٕرێذ". ٚ ٘ەِبئۀگی کە ٌەضەر کۆپێراضیۆْ

ثە صٚاٚە، ٌە رٚأەەەگەی  1837رەەەبش رٚصاٚەکەەەبٔی عێرالەەەی، ٌە ضەەەبٌی ئب أطەەەی 
ێٕەەبیەٚە ثیەەر، ٌەەۆِەی عەثەەضٚي ضەەەالِی صەکەەرص کە، ٚەک لبضەەُ، ضەەۆتیەد، صە٘

رەـزبر صەکبد، ٔبٚە ٔبٚە دکِٛەری ثەؼضا صەرگبی صأٛضزبْ ٌەضەر کٛرصەکبْ 
زر ئبِبصە ثکبد. "ئەٚ یصەکبرەٚە ثەالَ رۀٙب ثۆ ئەٚەی صٚثبرە سۆی ثۆ ٘ێرغێک

ْ راق ثەەەۆرە صەٌٚەرێکەەەی پۆٌیطەەەی، ٘ەزاراێەەەرەـزەەەبرە ٌە ٘ەەەی ٘یەەەزٍەر صەدەەەێ، ع
٘ەبٚالری زیٕەەضأیکراْٚ ٚ کەٚرەٛٔەرە  ێەەر ئەغەکۀجە ٚ ثە ثەەێ صاصگەبیی ئیعەەضاَ 

ٚە، ئەٚەظ ٚصەکرێٓ )....(. ٌە کٛرصضزبْ دکِٛەد صەضزی ثە کۆِەٌکٛ ی کرص
رەەەەبٚأی جیٕۆضەەەەبیضە. رێکشەەەەراٚی ٔەرەٚە یەکگررٛەکەەەەبْ زۆرجەەەەبر ئیەەەەضأەی 

ەضەێکی ثە کرصٚٚە کە ص  ثە ِبـەکەبٔی ِەرۆتە. ٘ەیچ ک بْضیبضەری جیٕۆضبیضی
س ٌە پرٔطیپەکبٔی یەٛ ئەێٓ ثگرێەذ ٔەبثێ، رۀٙەب ٚەک ێٚیژصاْ ٚ صەٌٚەرێک کە ر

رەِبغبکەرێکی ثێضۀگ، رەِبغب ثکبد ثەٌکٛ پێٛیطزە صۀگ ثەرز ثکەبرەٚە ٚ ثە 
ٚٔەەەەەەضی ئیەەەەەەضأەی ضیبضەەەەەەەد ٚ رەـزەەەەەەبرە لێسەٚۀەکەەەەەەبٔی ٛگەرِەەەەەەی ٚ ثە ر

 صەضەالرضارأی عێراق، ٌە ص ی گەٌی کٛرص، ثکەْ". 



 خۆشناو د. جاسم: و - دەزارۆ فڕانز مەرییا
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ەریەکبْ صۆضەەەەزبیەری ٚ رٚٚ یٚد "ضەەەەۆتٛەکەی رەەەەبش ٌە کۆرەەەەبیی صەیەەەەثەیەەەەبٔ
سۆغەەیبْ ثەەۆ گەالٔەەی عێەەراق ٘ەیە، پبٌپػەەزی رەٚاٚی سۆیەەبْ ثەەۆ گەٌەەی کەەٛرص 

ْ کە سەثەبد ثەۆ ِەبـە ٔەرەٚەییەکبٔیەبْ صەکەْ، دکەِٛەری عێەەراق ثەٚ ڕصەرصەثە
، کە ثۆرە سٛێٓ رغزٕی کەٛرص ٚ عەرەة، بدضیبضەرە پۆٌیطیەی پەیڕەٚی صەک

 ثەرپرضیبریەری ِێژٚٚیی صەکەٚێزە ئەضزۆ". 

ریگەر بضۆتیەد ٌە کبرٚثبری ٔێٛسۆی عێراق زۆر زەق ٚ کثە٘بٔب ٘برٕەی ئەٚ 
ثەەٛٚ. ثەالَ عەثەەضٚي ضەەەالَ صەیسأەەی ٌە پػەەذ ئەٚ ٘ەەبرٕە صۀەەگەی ضەەۆتیەد ٌە 

بکزەەەەبٚکرصٔی ص ی ٘ێرغەەەەەکەی ثۆضەەەەەر کٛرصضەەەەزبْ زیەەەەبرر پەیٛۀەەەەضی ثە پ
 صەضەەەزگیر ٚٚ ٌە صٚایەەەبْ صەگەڕا  ڵثە ِەەەب ڵکۆِٛٔیطەەەزەکبٔە کە دکەەەِٛەد ِەەەب

ئیعەەضاِی صەکەەرصْ. عەەبرؾ ٘ەِیػەەە ئەٚ لطەەەیەی صەگەەٛرەٚە "سەثەەبد ٌە ص ی 
کۆِٛٔیطەەەەزەکبْ ثەرصەٚاِە رەەەەبکٛ ٌە رەو ٚ ریػەەەەە صەریەەەەبْ صێٕەەەەیٓ" ٚ ئەٚ 

ەضیجە، عبرؾ ٚأەظ "رۀٙب ٚ رۀٙب ِەضەٌەیەکی ٔبٚسۆی عێرالە". ثەٚ ِاصٚر
ەد کە ٘ەەیچ یی ثەەضارە ٚالرەەبٔی ثەرەی ضەەەر ثە ضەەۆتییٛیطەەذ صڵٕیەەبەص ٌە الیەک

یەکیزەەەریع ٔکەەەبری ثەضەەەەر ضیبضەەەەری صەرەٚەی ثەؼەەەضا ٔە٘ەەەبرٛٚە، ٌە الاگۆڕ
صەیٛیطذ ثە صیپٍۆِبرەکبٔی ثەرەی ضۆتیەد ٚ ئەٚ ٘ەزاراْ پطپۆر ٚ رەکٕیکی 

سۆربْ ثە صٚر ثگەرْ ٌە ضەرثبزیەی ٌە ثەؼضاثْٛٚ ثٍێ "ثێضۀگجٓ ٚ ٚ ِەصۀی 
 کۆِٛٔیطزەکبٔی عێراق".

کەدی ٚەک صەثیٕیٓ ٌەضەر ٘ەرصٚٚ ئبضذ ئۀجبِی ٔەگەری ەی ثەصەضەذ ٘ێٕەب. 
دکِٛەرە کۆِٛٔیطزەکبْ، ثە ٘یچ غێٛەیەک، ئبراَ ٔەثْٛٚ، ِۀگۆٌیەب صاٚای ٌە 
کۆِەٌەی گػزی یۆ ئێٓ کرص "ضیبضەری جیٕۆضبیضی دکِٛەری عێەراق ٌە ص ی 

پەیٛٔەەەضی ٌەگەي  ثٍەەەۆکی ضەەەۆتیەد. ٛگەەەۆی ٌەضەەەەر ثکرێەەەذگەٌەەەی کەەەٛرص" گفز
 1852رەِەەەەەٛزی  2کۆِٛٔیطەەەەەزەکبٔی عێرالەەەەەی ثەرصەٚاَ ثەەەەەٛٚ، ئەٚەرە رۆ ی 

٘ەٚاٌگری ثەؼضا رایبٔگەیبٔض پیخٔی کٛصەربی کۆِٛٔیطزەکبٔیبْ، ٌە ضەرثبزگەی 
رۆ  ٌە  11رەغەەەیض، پەەەٛدەي کەەەرصۆرەٚە. ثە پێەەەی زأیبریەکەەەبٔی ثەؼەەەضا صٚای 



 مەال مستەفا بارزانی و شۆڕشی ئەیلول
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کررێری یەکەِەەەەەەی ٌێکەەەەەەۆٌیٕەٚەکە صەرکەٚد کە ثەرپرضەەەەەەی ئەَ پەەەەەەیخٔە ضەەەەەە
 Kostantinتە ۆٌە ثەؼەضا، ثە ٔەبٚی کۆضەزۀزیٓ ٔیکۆٌە یەثبٌٛێسسەبٔەی ثۆٌگبریەب

Nikolov گەەٛایە  ِەەبرەیەک ئەەبـرەری گۀەەپ، ثە ـەرِەەی رٛریطەەذ ثەەْٛٚ، ثەکەەبر .
ضەزی "پطەپۆڕثْٛٚ ضەەثبرەد ثە دەۆٔیەری رەـزەبرکرصْ ٌەگەي ا٘ێٕبٚە کە ٌە ر

ضەرثێٕٓ، ثە رەەبیجەری ضەەەثبرەد ثە ة" رەەبکٛ زأیەەبری ٚ ٔٙێٕیەەبْ ٌێەەەپیەبٚأی عەر
کۆٌیٕەٚەکەەەەەبْ گەیػەەەەەزٕە ئەٚ ێئۆپێڕاضەەەەەیۆٔە ضەەەەەەرثبزیەکبٔی کٛرصضەەەەەزبْ. ٌ

ضەەر ثە  ،ئەـطەری ثبالی ثەؼضا، ٌە پٍە ٚ پۆضزی ٘ەضەزیبر 4صەرۀجبِەی کە 
ەٚ ئەبـرەرە رٛریطەزبٔە، پەێع ئەٚەی ٌپبرری کۆِٛٔیطزی عێراق ثْٛٚ. ٘ۀەضێ 

یبْ، ضەەثبرەد ٘ەٚاٌەضەری کۆِٛٔیطەزەکبْ، صەرثکرێٓ ٘ۀضێ زأیبری ثە ضٛص
 صرکبٔضثٛٚ کە ٌە عێراق دبالکیبْ ئۀجبَ صەصا. 

گەەررٓ ٚ صاصگەەبیی ٚ کٛغەەزٕی  پەەبظ ئەٚ پیخٔەەی کٛصەرەەبیە ٘ەٌّەرێکەەی ـراٚأەەی
و. ک.  کۆِٛٔیطزەکبْ صەضزی پێکرص ٚ ٌیطزە کۆٔەکەی صرێژررکرص. ضکررێری

ئۀەضاِی  21گێڕ( ٚ ٔەسیکەی )ضەالَ عبصي، ٚەرّەص ئەي رەزی دئەع.، دٛضیٓ 
ئیعضاِکراْ،  ِبرەیەکی زۆر ٌە ئەـەضەری ثبال، دەبکّی گەٚرە،  ضەرکرصایەری

ٚەزیرەکبٔی پێػٛ صەضزگیرکراْ یبْ رایەبٔکرص. ٌە ٔێەٛ ئەٚأە ضەەرۆکی ٘ێەسی 
ئبضّبٔی جەالي ئەي ئەٚلبری، کۆٌۆٔێً رە٘ب غێز ئەدّەص، ثەڕێٛەثەری گػەزی 

بزیەەەً عەثەەەبش ِە٘ەەەضاٚی، ضەەەەرۆکی صاصگەەەبی ٚەزارەرەەەی ثەرگەەەری، کۆٌۆٔێەەەً ـ
ُ ٔەڕاي ِەجیەەەض ِەەەذەِەص، ئیجەەەرا٘یەغەەەەعت، جۀەڕاي ـەریەەەض زیەەەب ِەەەذەِەص، ج

ضەەرکرصەی  ییری کػەزٛکبي، ئەٌػەەیجەر ئەدەّەص، عەٚٔەی یٛضەفزکٛثجەی ٚە
 ٔیطزە کٛرصەکبْ ٚ زۆریزر.ٛکۆِ

کەش، ثەجٍەەی  ەکصەثەەٛایە  ِەەبرەی 1852رەِەەٛزی  2کٛصەرەەبی  پیخٔەەی ثە پێەەی
ضەرثبزی، ثە ٔٙێٕی ثنۀە ٔبٚ ضەرثبزگەی رەغیض ٚ صەضذ ثەضەر ِەسسۀی 

زاراْ زیٕەضأیبٔەی ضەەرثبزگەکە ئەبزاص ثەکەْ. ٌە ەدەک صاثگرْ ٚ پبغبْ ئەٚ ٘
 ضەرثبزگەکبٔیزریع ٘ەِبْ پخْ ٘ەثٛٚ. 



 خۆشناو د. جاسم: و - دەزارۆ فڕانز مەرییا
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ێژەری ڕ٘ەٌٚەی کۆضەەەزۀزیٓ ٔیکۆٌەەەۆڤ، پخٔەەەضا پەەەبظ غکطەەەذ پێٙێٕەەەبٔی ئەٚ
عەثضٌٚطەەەەالَ ٘ەەەیچ کەەەبرصأەٚەی ثەراِەەەجەر ضەەەەـیری ضەەەۆتیەد ٌە کۆصەرەەەبکە، 

راٚێژکەەبری، ثە  111، پیػەەبْ ٔەصا، ئەٚ زیەەبرر ٌە Yakovlev ضا، یەەبکۆتٍێڤؼەەثە
پەەٍەی صیپٍۆِبرکەەبر، ٌەصەٚرە ثەەٛٚ ٚ زۆر غەەبرەزای ثەەبرٚصۆسی عێەەراق ثەەٛٚ ٚ، 

صٚای ئەٚەی ٌە ٚالری کۆٔگەۆ، ثە پبضەبٚی  1851زۆر دبالکیع ثٛٚ. ٌە ضبٌی 
ٚ  ، صەرصەکرێەەەەەەذPatrice Lumumbaجە بٌپػەەەەەەزی ٌە پەەەەەەبرریص ٌِٛەەەەەەِٛپ

 صەگٛێسرێزەٚە عێراق.
ٌە الیەک ررضەی ٌە ٘ەٌٛێطەزی ضەۆتیەد ٘ەثەٛٚ، ثەالَ  ،عەثضٚي ضەالَ عەبرؾ

ۆی صەردەەەٛٚ ٚ ٚایەەەضەزأی ثە سەەەثە ٘ەەەۆی "پبکزەەەبٚکرصٔی کۆِٛٔیطەەەزەکبْ" ٌە 
 13سێەەەرایع ثەضەەەەر کٛرصەکەەەبْ زاي صەثەەەێ ثەەەۆیە ٌە ئەەەب٘ۀگی  ەئبضەەەبٔی ٚ ث

 رەِٛز، زۆر ثە کٛرری، ئەٚ٘ب ثبضی ثبرٚصۆسی ٚالری کرص.
ٌە ٚالد ثٕجڕکەرص.  ِْبٔگ، ثەۆ ٘ەرەب ٘ەرەبیە، کِٛٛٔیسِەب 4ٌە ِبٚەی رۀٙب  – 1

ثەٌێٕەەەەەی ئەٚەغەەەەەزبْ پەەەەەێ صەصەَ کە ٌە ِەەەەەبٚەیەکی کەَ ئەٚ رەەەەەبلّە ثنەەەەەٛکە 
 کرصٚٚە ٌۀبٚ صەثەیٓ.کۆِٛٔیطزبٔەظ کە رایبْ 

ەگێڕیەضاْ ثەۆ اٚصٚ ِٕبٔی گەٌە غۆڕغەگێڕەکەِبْ ٘ەِیػەە ٌە پەیخْ ٚ ئب  – 1
 .ئەٚەی عێراق ثکۀە صەٌٚەرێکی کۆِٛٔیطذ ٚ کبـر

یەکێەەک ٌەٚ پیخٔەەبٔە یەەبسیجٛٚٔی کٛرصەکەەبٔە ثەالَ ٘ێەەسە دەکەەضارەکبّٔبْ  – 2
بییەەەبْ زۆر پەەەبککرصۆرەٚە ٚ، کۆر ە صەضەەەزیبْیەەەبْ ٌرزۆرثەی ٔبٚدەکەەەبٔی ثبکٛ

 ٔسیکە.
ٌەثیر ٔەکەْ، ربکٛ ئێطزب، عێراق پبثۀضە ثە ثەیبٕٔبِەی لەب٘یرە ثەۆ یەکێزەی  – 3

 ٔێٛاْ ِطر ٚ ضٛریب ٚ عێراق.
 

ی ثە سەۆی ثێەذ ثەۆ جێجەجێکرصٔەەی ئەٚ ڕعەثەضٚي ضەەالَ ٚاصیەبرثٛٚ زۆر ثەبٚە
کیزەری یەلەیڕپڕۆ ە گەٚرەیەی ٌە ِێػکی صەسەٛالیەٚە. رۆ ەک صٚارەر دۀەض ـ
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رەٚأەی ثبکٛر کرص، ئەٚ ٘یٛای صەسٛاضذ ثجێزە پبٌپػزیەکی گەٚرە  ضەرثبزی
یەەبریەکە ٌەگەي ِەال ِطەەەزەـب، ٌە  ێثەەۆ ضەەٛپبکەی رەەەب ٌە ِەەبٚەیەکی کەَ ثزەەەٛأ

٘ەـەەزە، کۆرەەبیی پەەێ ثٙێٕەەێ. ثە سەیەەبٌی سەەۆی صەثەەٛایە پەالِەەبرێکی  3ِەەبٚەی 
ثەثەەەێ ی ثە یەەەبسیجٛٚٔەکە ثٙێٕەەەێ ٚ ی، ٚەک ٘ەٚرە رریػەەەمە، کۆرەەەبژٚٔەەەضٚ ریەەەٛر

ئەٚەی ٘یچ جۆرە ئیّزیبزێکیع ثە ضۆتیەد ثەضاد یەبْ ِەجەبٌی ِٕەبٚەراری ثەۆ 
 ثەجێ ثٙێٍێ.
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 ئۆپێراضیۆٔی دبرۀٛش ضبز ٚ غکطزێکیزر
 

دٛکّەضارأی عێەراق، ٌە ثە غێٛەیەکی ضەرضٛڕِبْ صٚر ٌە عبصاد ٚ رەلبٌیضی 
پەەەەەەبظ ٔیەەەەەەٛەڕۆیەکی زۆرگەرَ، ٌە گەرِەەەەەەبی جە٘ۀەِەەەەەەی ثەؼەەەەەەضا، ئەەەەەەێّەی 
رۆ ٔبِۀٛضەەبٔی ثیەەبٔی، ثەەۆ ٚەزارەرەەی ثەرگەەری، ثەەبٔگکرایٓ. پێیەەبْ گەەٛریٓ، ثە 
ٌەثەردبٚگررٕی ئەٚ ٘ەٚاالٔەی، ضەثبرەد ثە ٘ێرغەکەی ثۆ ضەەر کٛرصضەزبْ 

ضی الیۀەکەەەەبْ ثەەەەخٚ ٚ ئەٚ زأیبریەەەەبٔەی ٌێەەەەرە ٚ ٌەٚێ، ثە پێەەەەی ثەر ەٚۀەەەە
صەکەەەرێٕەٚە، صەرەەەٛأٓ ثە ئەەەبرەزٚی سۆرەەەبْ صاٚای ٘ەر زأیەەەبریەک ثەەەکەْ کە 
صەربٔەٚێذ. ئەثٍەلجٛٚیٓ، گِٛبْ ٚ ثێ ِزّبٔەیی ٌۀبِٚبْ جڕد ٚ ـڕری صەکرص. 

 ثە ٘ەر دبي ثەٚ صاٚەرە ٘ەِِٛبْ کەٚریٕە جۆظ ٚ سرۆظ.
صەصا،  ٚەزیەەری ثەرگەەری، ضەەبٌخ ِە٘ەەضی عەِەەبظ، سەەۆی زۆر ثە رێەەس پیػەەبْ

رۀبٔەد ثە سۆی جؽبرەٚ غەرثەد ثەضەرِبْ صاثەظ صەکبد، جۆڕٔبٌیطزەکبْ 
ِەکزەثەکەی سۆی، ئەٚ  ٚرەی لبضُ سەٛا پەرضەزی رێەضاصەکرص.  –صەثبرە  ٚر 

ٔەسػەیەکی ضەەرثبزی ضەەرۆکبیەری ئەرکەبٔی ثە صیەٛار ٘ەٌٛاضەیٛە ٚ، ثبضەی 
یەەبسیجٛٚٔەکە ئەٚە صەکەەبد ٌەثەردەەی ئەٚ ئۆپێڕاضەەیۆٔە، ٌە ِەەبٚەیەکی کەەٛرد، 

 ضەرکٛد صەکبد.
"جۆڕٔبٌیطەەزە ثەڕیسەکەەبْ، ضەەەردبٚەی زأیبریەکەەبٔی ئێەەٛە ٘ەر جۆرێەەک ثێەەذ، 

ضەەەەد ەصەزأەەُ ٘ۀەەضێک ٌە ئێەەٛە زأیبریزەەبْ ٌە ضەەەردبٚەی گِٛەەبٍٔێکراٚ ثەص
ی اڵگەیػەەەەەەزٛٚە، ثەالَ ِەەەەەەٓ پێزەەەەەەبْ صەٌەەەەەەێُ، ِەەەەەەٓ کە ثەرپرضەەەەەەیبریەری ثەەەەەەب

ضەەثبرەد ثە پخٔەی ٘ێرغەەکەی ئۆپێڕاضیۆٔەکبُٔ ٌەضەر غەبٔە، ِەٓ زأیەبریُ، 
ضەەەەٛپب ٚ پخٔەەەەی یبسیجٛٚەکەەەەبْ، ٌەثەرصەضەەەەزە. ثەڕێەەەەساْ ِەەەەٓ پێزەەەەبْ صەڵەەەەێُ 
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ضەەەەرکەٚرّٕبْ ٔەەەسیکە، زۆر ٔەەەسیکە، ثە صڵٕیەەەبیەٚە زۆر ٌەٚە ٔسیکزەەەرە کە ئێەەەٛە 
ثیەەەری ٌێەەەضەکۀەٚە یەەەبْ ٌەٚأەیە ٌێەەەی ثزرضەەەٓ". زەرصەسۀەیەکەەەی ٌەضەەەەرسۆ، 

ثەالی دەو صەجەەٌٛێٕی ٚ دیطەەبثی  زۆرزاْ ثەەٛٚ ٌەٚەی پەالِەەبرصەر، ٌێٛەکەەبٔی
لطەکبٔی صەکبد. کٛرصەکبْ ثە "ثبٔضەکبٔی ثبرزأی" ٔبٚ صەثبد ٚ لەد ٚٚغەی 
"پێػەەّەرگە کٛرصەکەەبْ"ی ٔە٘ەەبرە ضەەەر ٌێەەٛ، ئەٚەرە ثەالی عەثەەضٚي ضەەەالِیع 
٘یچ غەڕێک ٌە ٔێٛاْ کەٛرص ٚ عەرەة ٔەیە ثەٌکەٛ ٌە ص ی رەبلّێکی یەبسیجٛٚی 

 صەردْٛٚ. ثنٛک، ئەٚأەظ ثە ضٛصـە کٛرص
ٚٚری "٘ێسەکبّٔبْ گەیػەزٛٚٔەرە  ٌە صرێژەی لطەکبْ ٚەزیری ثەرگری عێراق

ضەەەەەەر زێەەەەەی گەٚرە، ٌە رۆ أەەەەەی صا٘ەەەەەبرٛٚ پیبضەەەەەەیەک صەکەْ ثەەەەەۆ ئەٚەی 
کەُ جەِەبعەری ثەبرزأی، رٛأەبی  11ثەرزایەکبٔی ثبرزاْ صاگیەر ثەکەْ، ثە پەبٔی 

ٛری رٛرکیەب، ٌە ثەرگریکرصٔیبْ ٔیە، ٌە پػەزەٚەیبْ دیەبی غەیریٕە، ٌەضەەر ضەٕ
پێػیبْ صەغزێکی کبکی ثە کبکیە ٚ رٛأبی غەڕکرصٔیبْ ٔبثێذ. ٌە الیەکیزەریع 

کُ ِبٚە ثگەٚێەزە ضەٕٛری ئێەراْ، غەبرۆدکەی رأەیە کەٚرەۆرە  11ضٛپبکەِبْ 
صەضەەەزی سۆِەەەبْ. پەەەبظ ئەٚەی ئەٚ دۀەەەض ثەەەٕکە کەِەەەبٔەی ٌیەەەٛای ٘ەٌٚێەەەر ٚ 

ٔەبٚ صەثەیەٓ ثەرەٚ ثەبرزأیع ضٍێّبٔی، ثە ربیجەد ٌە ثێزٛارە ٚ دەِی رێساْ، ٌە
صەڕۆیەەەەٓ کە زێەەەەضی عەغەەەەیرەری ِەال ِطەەەەزەـب ثەەەەبرزأیە کە ضەەەەەرکرصایەری 

 یبسیجٛٚٔەکە صەکبد، ٘ینی ئەٚرۆِبْ ٔەِبٚە". 
ٌەٚ کبرە یەکێک ٌە ئێّە گِٛبٔی زۆری ٌە لطەکبْ ٘ەثٛٚ ثەالَ ثۆ ئەٚەی صڵی 

ەزیەەری ٚەزیەەر سەەۆظ ثکەەبد ٚ ثە رەٚضەەەٚە ثە غەەبٔٛثبٌیضا ٘ەٌەەضەگٛٚد ثە "ٚ
ضەەەرکەٚرٓ" ثەەبٔگی صەکەەرص، ٌەَ کەەبد ضیبضەەیەکیزری گرٔەەگ، جێگەەری ضەەەرۆک 
ٚەزیەەراْ ٚ ٚەزیەەری ئەەیعخَ، عەٌەەی ضەەبٌخ ئەي ضەەەعضی ٘ەەبرە لطەەە ٚ ٔەەبثێ 
گِٛبٔی ٌێ ثکرێذ، ٘ەر ٘یچ ٔەثێ ثە رەضەْ کٛرصە. ضەەعضی، یەکەَ لطەەی، 

ەکەەبٔی ثریزیجەەٛٚ ٌەٚەی "پێٛیطەەزە ئەٚ ٘ەٌەیە ٔەکرێەەذ گەٌەەی کەەٛرص ثە پبرریسأ
ثەەەەەەبرزأی ٌە لەٌەَ ثەەەەەەضەْ"، ئەٚەرە ئەِەەەەەەڕۆ ٘ەزاراْ کەەەەەەٛرص، ٌە ٌیٛاکەەەەەەبٔی 
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"ـٛرضەەەەبٔەکبٔی ضەەەەەالدەصیٓ )جبغەەەەەکبْ، ٚ( " کە ضەەەەەر ثە عەغەەەەیرەرەکبٔی 
٘ەرکی، ڵەۆالْ، ٔەلػەەثۀضی، ضەٛردی، صزەیەی، ثێرترأەی  زێجبری، غەڕەـبٔی، 

. ضەعضی، "ٚ.. ٘زض غبْ ثەغبٔی ضٛپبی عێراق ٌە ص ی یبسیجٛٚەکبْ صەجۀگٓ
زۆر ثە ِزّەەبٔەٚە، صەڵەەێ "زیەەبرر ٌە ٔیەەٛەی کٛرصەکەەبْ، ٌە ص ی ثەەبرزأی، ٌەگەي 
ئێّەْ". ثۆ ئەٚەی لطەکبٔی ثجٕە جێی ثبٚەڕ پێکرصْ ضڵ ٌەٚە ٔبکبرەٚە ٚ ثٍەێ 

ۆظ ٚ سرۆغەەەەی ئەٚ کەەەەٛرصأە جەەەە"گرـزەەەەی ئێطەەەەزبِبْ ثەەەەریزیە ٌەٚەی دەەەەۆْ 
ررضەی ئەٚەِەبْ ٘ەیە صاثّرکێٕیٕەٚە کە ٌەگەي ئێّە ص ی ثبرزأی غەەڕصەکەْ، 

ئەٚکەەەبرەی صەگەٚٔە ٔبٚدەکبٔیەەەبْ رەەەۆٌەکرصٔەٚە صەضەەەذ پەەەێ ثکەەەبد ٚ لەرەەەً ٚ 
 عبِیبْ ثکەْ".

لطەەەەەەەکەی راضەەەەەەذ ثێەەەەەەذ ثەالَ ئەگەر ٚایە دەەەەەەۆْ "ِەالی ضەەەەەەۆر"  ٌەٚأەیە
رٛأیٛٚیەری ئەٚ پبٌپػزیە ـراٚأە ثەصەضذ ثٙێٕێ، ئبٚا ثجۀگٓ ٚ ئبزاثٓ، ئبسۆ 

 ٘ەِٛٚ ئەٚأە "رێگر ٚ دەرەْ؟".
ضەەەەەەعضی رٚی گەەەەەر  صەکەەەەەبد ٚ ثە رەەەەەٛڕەیەٚە گەەەەەٛری "ثەەەەەبرزأی کەضەەەەەێکی 

ٌیەەرەی  11ثەکرێگیەەراٚە، ٌە ضەەەرەرب ثەەۆ ئیٕگٍیەەس کەەبریکرص ٚ ئەٚأەەیع ِەەبٔگێ 
کەرص ٚ ٔەیبٔەضایێ، ٌە ثەر ئەٚە  111ضزێرٌیٕیبْ صەصایێ، پبغەبْ ثەبرزأی صاٚای 

ی . ثەبرزأی ضەٛٚص ٌە پەٍە ٚ ِەلەب21ِرٚی ٚەرگێڕاٚ دٛٚە سەسِەد رٚضەەکبْ
ثراکەی ٚەرصەگرێذ کە ضەرکرصەی ئبییٕی عەغیرەرەکەیبٔە، ِەکبٔەری ئەبییٕی، 
ٌە ص ی عەغیرەرەکبٔیزر، ثەکبر صێٕێ ٚ پەالِبریەبْ صەصا ٚ صەضەذ ثەضەەر  ْ 
ٚ ِٕەەەەضاٌیبْ صەگەەەەرێ ثەەەەۆ ئەٚەی پیبٚەکبٔیەەەەبْ ٔبدەەەەبر ثکەەەەبد ثنەەەەٕە رێەەەەسی 

ە پێػەٚە ٌەغکرەکەی. ئێطزب کەِّبْ ِبٚە، ٘ێضی ٘ێضی کە ضٛپبکەِبْ صەدێز
ئەٚ غەڕکەرە کٛرصأە، کە ثە ٘ەۆی ثیەرٚ ثۆدەٛٚٔی ئەبییٕی یەبْ ثە٘ێەس ٔبدەبر 
کراْٚ یبْ ثە ٘ۆی ٘ەضذ ٚ ضۆزی ٔبضیۆٔبٌیطزی ٚەگەر ثەبرزأی کەٚرەْٛٚ 

                                                           
 طذ ٚ صٚٚضەص ٌیرەی ضزێڕٌیٕی( ٔٛٚضراْٚ ثە ٔٛٚضیٓ )ثی 111ٚ  11ٌە صەلە ئیزبٌیەکە  21
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٘ەزار کەضیبْ ٌە جەِبعەری ثبرزأی  4سۆیبْ صەصۀە پبڵ ضٛپب ٚ ربکٛ ئێطزب 
 گررٛٚە". 

سەەۆی ٚەک کەضەەێکی ثە ٘ەیەەجەد جۀەەبثی ٚەزیەەر صەضەەذ ثە ضەەّێٍی صاصەیٕەەێ، 
پیػبْ صەصاد ٚ زۆر ٌەضەرسۆ لطە صەکبد ٚ پبغەبْ ثە صۀگێکەی ثەرز صەٌەێ 
"جۆڕٔبٌیطزە ثەڕێسەکبْ، صەرٛأُ صڵٕیبربْ ثکەَ کە زۆرثەی کٛرصەکبٔی عێراق 
ٌەگەي ثەەبرزأی ٔەەیٓ ٚ ئەٚ ٔٛێٕەرایەریەەبْ ٔبکەەبد". ٚەزیەەر ٘ەضەەذ صەکەەبد کە 

ی گر  صەکەبد ٚ رەٛڕەصەثێ. یەکێەک پرضەیبر کەضی پێ لبٔیا ٔەکراٚە ثۆیە رٚ
صەکەەبد ٚ صەپرضەەێ ٘ەەۆی دەەیە ِەضەەەٌەی کەەٛرص ثەٚ غەەێٛە ثە٘ێەەسە ٌە عێەەراق 
رەلیزەٚە ٌە کبرێک، ٌە ئێراْ،  ِبرەی کٛرصەکبْ صٚٚ ئەٚۀضەی عێرالە یەبْ ٌە 

 ٍِیۆْ کەضە؟. 3رٛرکیب  ِبرەیبْ 
صەٌەەێ "ئەٚأەی جۀەەبثی ٚەزیەەر، ثە ئبغەەکرا رٛڕەثەەٛٚٔی پێەەٛە صیەەبرە، ٌە ٚەالَ 

رۀٙب صیبرصەیەکی عەغبئیریە، ثە ٔبٚی  ٌەی کٛرص ٔبٚیبْ صە٘ێٕٓەئێٛە ثە ِەض
٘ەضەەەزی ٔەرەٚەیەەەی، ٌە الیەْ پەەەبرری صیّەەەٛکراری کٛرصضەەەزبْ، ثەەەۆ ِەثەضەەەزی 
جٛصاسەەٛازی، ثەکەەبر صە٘ێٕەەضرێٓ. ئەٚ دیەەسثە، پەەضک، کە ئیەەضیعبی ثیرٚثەەبٚەڕی 

کێەەک ٌە ضەەەرکرصەکبٔی کە ِبرکطەەیسَ صەکەەبد"، ثە رەعٍەەیمەٚە صەٌەەێ "کەدەەی یە
ٔەەەبٚی عەثبضەەەی ِبِۀەەەض ئبؼەەەبیە، کەضەەەێکی ـیەەەٛصاي ٚ گەٚرەرەەەریٓ صەرەثەگەەەی 

گٛٔەەضە. ٌە کۆرەەبیی ئەەێّە ئبگەەبصاریٓ کە ئیٕگٍیەەس ٚ  211ٔەەبٚدەکەیە ٚ سەەبٚۀی 
رٚضەکبْ، ثە پبرە، کۆِەکی ِەکزەثەکبٔی کٛرص ٌە صەرەٚە صەکەْ، ٘ەرصٚٚ ال 

ٚالد ٔەثەەەێ. ئیٕگٍیسەکەەەبْ صەیبٔەٚێەەەذ ثەر ەٚۀەەەضیبْ ٌەِەصایە ضەەەەلبِگیری ٌە 
ثەر ەٚۀەەضیەکبٔیبْ ٌە عێەەراق ثجپەەبرێسْ، رٚضەەەکبٔیع، زۆر ٌە ِێەەژە، دبٚیەەبْ 

 ثڕیٛەرە کٛرصضزبْ".
پرضەەەیبرێکیزر سەەەۆی لیەەەذ کەەەرصەٚە ٚ گەەەٛری ئەگەر راضەەەزە ضەەەٛپبی عێەەەراق 
٘ێرغەێکی ثەرثەخٚی، ثە ٘ەِەبْ ئەٚ ٌەغەکرەی ضەەرصەِی لبضەُ کە ٔەیزەەٛأی 

ثەصەضذ ثێٕێ، صەضذ پێکرصٚە ثۆ صەثێذ ئەٚ٘ەب ثە ئبضەبٔی  ٘یچ ضەرکەٚرٕێک
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ئێەەٛە ثزەەٛأٓ ضەەەرکەٚرٓ ثەصەضەەذ ثێەەٕٓ؟. عەٌەەی ئەي ضەەەعضی، ثەەێ صٚٚ صڵەەی 
ٚەالِی صایەٚە "پێع ٘ەِٛٚ غزەک ِەعٕەٚیبری ضٛپب جیەبٚازە، ئەِجەبرە صٚٚ 
صڵیّەەبْ ٔەەیە، غەەەڕی ئەەێّە ٌە ص ی ثرایەەبٔی کەەٛرص ٔەەیە، ثەٌکەەٛ ئۆپێڕاضەەیۆٔێکی 

ە ثەەەۆ رزگەەەبرکرصٔی عێەەەراق ٌە پەرەەەبی رێگەەەری ٚ دەرەیەەەی ثەەەبرزأی. ٔیػەەەزّبٔی
غزێکیزریع ٘ەیە، ئەٚیع دەک ٚ کەرەضەی ضەرثبزی ئێطەزبِبْ ِەۆصرێٓ ٚ 
کەەبریگەرررە. پێٛیطەەزە ئبِەەب ەظ ثەٚە ثکەیەەٓ کە ضیبضەەەری ضەەەرثبزی لبضەەُ 
ٔبڕێەەک ٚ پێەەک ثەەٛٚ، عەلخٔەەی ٔەثەەٛٚ، ٔەەب ِۀزیەەك ثەەٛٚ، ٘ەِیػەەە ضەەٛپبی ٌەٚ 

ەصاٚە کە ثیزٛأیجەەەبیە، ثە ئبضەەەبٔی، کەەەۆٔزڕۆٌی ثکەەەبد ٚ ررضەەەی غەەەٛێٕبٔە گەەەً ص
ئەٚەی ٘ەثەەٛٚ سەٌکەەی ئەٚ غەەبرأە ٌە ص ی ئەٚە راپەڕْ. ئەٚظ ثەەٛٚە ٘ەەۆی 

ـەلیرأەی، کە ٔەیبری ثەبرزأی ثەْٛٚ، یەبْ راثەکەْ یەبْ  ئەٚەی کە ئەٚ کٛرصە
رزأی. ئەێّە صەرضەّبْ ٌەٚ ٘ەالٔە ٚەرگررەٛٚە. صەرەٛأُ بثنٕە  ێر صەضەالری ث

ئەٚەظ ثٍێُ، ثەثێ ِٛغکیٍە، ئێّە ضٛصِبْ ٌە لۆٔبؼی ئبگر ثەضی ٚ صأٛضزبْ 
ٚەرگرد ثۆ ئەٚەی لۀبعەد ثە سێٍە ٔە یبرەکبٔی ثبرزأی ثکەیٓ ٚ ثەضۀە پەبي 
دکەەەەِٛەد، ثبغەەەەیع صەزأەەەەیٓ ٘بریکەەەەبری ٚ کەەەەۆِەکی ئەٚاْ زۆر گرٔەەەەگ ٚ 

صەکەیەٓ  یەکخکەرەٚەیە. دبٚەڕٚأی رەـزەبری ئەٚ عەغەیرەربٔە )جبغەەکبْ، ٚ(
ٚ ضەرکەٚرّٕبْ ثە ئەٚاْ ثەضزراٚە" صەضزگیری کرصٔەی ثەبرزأی، ثە زیٕەضٚیی 

 یبْ ثە ِرصٚیی".
 صٚای ضەرکەٚرٓ دی صەکەْ؟

ٚەزیەەری ثەرگەەری صێەەزە ٚەالَ، ٘ەِەەبْ رەەبش ٚ ٘ەِەەبْ دەِەەبَ، ٘ەِەەبْ لطەەەی 
ضەبٌە، ٌە ضەەرصەِی پبغەبیەری،  31کۆْ ٚ ضٛاٚە، دکِٛەرەکبٔی عێراق، ئەٚە 

ەثەگەی یەەبْ رەلەصِٚەی رۀٙەب لطەەیەک صەزأەٓ ٚ صەیٍێەٕەٚە "٘ەرەەب کۆِەبری، صەر
رۆ ی ضەرکەٚرٓ ضەرکرصەکبٔی عێراق دبٚپۆغەی ٌەٚە ٔەبکەْ کە ِەضەەٌەی 
کٛرص رۀٙب ٌە رٚأگەی ضەرثبزی دبرەضەەر ثەکەْ ثەٌکەٛ پێٛیطەزە ٌە رێەگەی 
دبرەضەەەرێکی گػەەزی کە زٔجیەەرە ریفەەۆرِی کەەۆِەالیەری ثگەەرێزە سەەۆ ٚ ثجێەەزە 
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کٛرصەکەەبْ  یەەبٔێکی ٔۆڕِبٌیەەبْ ٘ەثێەەذ. دکەەِٛەری ثەؼەەضا صێەەزە  ٘ەەۆی ئەٚەی
پێػەەەەەٚە کە یەەەەبرِەری ثەەەەرا کٛرصەکەەەەبْ ثەەەەضاد ثەەەەۆ ئەٚەی ٌە دٛاردێەەەەٛەی 

 یەبٔێکی  ق، ثە ربیجەری ثۆ کٛرصەکبْ،راضیطزەِێکی الِەرکەزی، ثۆ ٘ەِٛٚ عێ
سۆغیبْ ثۆ صاثیٓ ثکبد. ئەٚ ضیطزەِەظ صەثێزە ٘ەۆی گەغەەکرصٔی ئبثٛریەبْ 

ثە غەەێٛەیەکی ضەەەرثەسۆ،  یەەبٔی کٌٛزەەٛری سۆیەەبْ رێەەک ثەەشەْ ٚ  ٚ صەرەەٛأٓ،
 گەغەی پێ ثضەْ". 

ٚەزیەەر ٌە کۆرەەبیی صەٌەەێ پەەرۆ ەی "الِەرکەزی" ئەەێّە پەەێنەٚأەی پەەرۆ ەکەی 
٘برِۆٔی، صەٌٚەری کٛرص ی ثبرزأیە، پرۆ ەکەی ئێّە رێگە صەصاد، ثە غێٛەیەک

 ٌە ٔبٚ صەٌٚەری عێراق ئبٚێزە ثێذ ٚ گەغە ثکبد.
ەڕی ٚ سەٚٔی ضەٚزٚضٛری ئەٚ صٚٚ ضەەرکرصەیەی عێەراق ٘ێەضی سۆظ ثبٚ

٘ێضی صەثەٛٚە ثٍمەی ضەەر ئەبٚ، ئەٚ ضەەرکەٚرٕەی سەٚٔیەبْ پێەٛە صەثیٕەی رۆ  
صٚای رۆ  صٚٚر صەکەٚرەٚە ٚ صەثەەەٛٚە ضەەەەراة ٚ، غەەەەڕکەرە صێەەەریٕەکەظ، 

 1852ی ئەیٌٍٛی 1ثێجگە ٌەِەظ ٌە  ثبرزأی، ٘ەِیػە ثە ئبزاصی صەضٛڕایەٚە.
ی ٔب ئبضبیی ٔەرەٚەی کٛرصضزبْ" کە ٌە صەرەٚە، کٛرصەکبٔی رٛرکیب "ئۀجِٛۀ

ٚ عێراق ٚ ئێرأەی ٌە سەۆ صەگەرد، ثە ٔٙێٕەی ٌە غەٛێٕێکی ٔبصیەبر کۆثەٛٚەٚە ٚ 
 ثڕیبری "صەٌٚەری ضەرثەسۆیی کٛرصضزبْ"ی راگەیبٔض.

ئەیٍەەەەٛي ثبرەگەەەەبی گػەەەەزی ِەال ِطەەەەزەـب  5رۆ  ٌەٚ ثڕیەەەەبرە، رۆ ی  4صٚای 
کی ـەرِەەی، صأەەی ثە پەەرۆ ەکە صۀەەب ٚ صەیکەەرصە پەەرۆ ەی ٛەیەێثەەبرزأی، ثە غەە

جٛالٔەٚەکەی سۆی، دکِٛەری ثەؼضای ٌە سەٚی سۆظ راصەپەڕأض ٚ عەثضٚي 
رٛٚغەەی ٔەسۆغەەی ٘یطەەزریب صەکەەرص. ضەەەرۆکبیەری ئەٚ صەٌٚەرە، ثە  ضەەەالِی

غەەەیٛەیەکی کەەەبری، صرایە "غەەەێشی ضەەەۆر" ثەالَ ئبِەەەب ە ثەٚەکراثەەەٛٚ "ٌە صٚای 
گەەەەەبریشٛازی ٌە ٘ەِەەەەٛٚ ٔبٚدەکەەەەەبٔی کٛرصضەەەەەزبْ ضەەەەەرکەٚرٕی غەەەەەەڕی رز

 ٘ەٌجژارصٔی غەعجی صەکرێذ".
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کەضەەەەی ٌە ضەەەەەرکرصە  2کەش پێەەەەک ٘ەەەەبرجٛٚ،  14ئەَ دکەەەەِٛەرە کەەەەٛرصیە ٌە 
ٔبٚصارەکەەەبْ، ٚەک ضەەەەـیری گەڕۆک، صەضەەەذ ٔیػەەەبٔکرص ثەەەۆ ئەٚەی ثزەەەٛأٓ 

ٔێٛەصەٌٚەری رٚٚٔجکۀەٚە ِەثەضزی ئەٚ پرۆ ەیە ثۆ رای گػزی ٚ کۆِەٌگەی 
 ٚ پێضاگری ٌەضەر ئەَ سبالٔە ثکەْ:

"لۀبعەد ثە رای گػزی جیٙبٔی ثێٕٓ کە کٛرصەکبْ ٔبدبر کراْٚ ضەرثەسۆیی 
راثگەیۀٓ دٛٔکە ثەؼضا، ثە ثەرصەٚاِەی، صاٚاکەبری کٛرصەکەبٔی ثەۆ ئیەضارەیەکی 

ٔە، ئۆرۆٔەەەۆِی کٛرصضەەەزبْ، رەرکەەەرصەٚە ٚ ٌەثەراِەەەجەرصا، ثە غەەەێٛەیەکی ٔبزیەەەب
 ٘ەٌٚی ٌۀبٚثرصٔی گەٌی کٛرصی صاٚە".

ِبٔەەەەگ صٚای راگەیبٔەەەەضٔی صەٌٚەرەەەەی ضەەەەەرثەسۆی کٛرصضەەەەزبْ  5ٌە راضەەەەزی 
پێػەەەەّەرگەکبْ، ٌە ثەەەەبرٚ صۆسێکەەەەی ص ٚار، صرێژەیەەەەبْ ثە سەثەەەەبد صەصا. ئەٚ 
صەٚڵەرەظ کە ٌە صەٚرٚ پػزی ِبٚەد، ثە غێٛەیەکی ٔبڕێک ٚ پێک صەضزی ثە 

گٛٔەضٚ غەبرۆدکەکبْ "ئۀجەِٛۀی گٛٔەض" ٚ صرٚضزکرصٔی پبیەکەبٔی صەکەرص، ٌە 
ئیضارە ٚ صاصگبی غبرۆدکەکبْ، ثە پبٌپػەزی دیٕەی ٔبٚەڕاضەذ کە ٌە غەبرەکبْ 
٘ەەەەبرجٛٚٔە ریەەەەسی جەەەەٛالٔەٚەکە، صاِەزرأەەەەض. ٘ۀەەەەضێ ٌەٚ کەەەەٛرصأەی کە ٌە 
ئیضارەکبٔی  ێر صەضزی ثەؼضا کبریەبْ صەکەرص، رۀەبٔەد  ِەبرەیەک ٌە پسیػەکی 

پسیػەکیع ٌە  1غۆڕغەٚە کرص، ضبٌێک پێػەزر رۀٙەب کٛرصیع، ئیٍزیعبلیبْ ثە 
 ریسی غۆڕظ ٔەثٛٚ.
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 ثە صەضزەکبٔیبْ ضِٛجٍی سەثبد ثەرزصەکۀەٚە: لەٌەَ ٚ صەِبٔنەِٕبالٔی کٛرص، 
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ئەِیەەەەر کەەەەبِەراْ عەەەەبٌی ثەصرسەەەەبْ، ٔەەەەٛێٕەری ثەەەەبرزأی، ضەەەەەرصأی ٔەرەٚە 
یبصاغەەەەزێک  1857ٔەەەەۆتەِجەری  14یەکگررٛەکەەەەبْ صەکەەەەبد ٌە ٔیەەەەٛ یەەەەۆڕک، ٌە 

٘ەِەەەبْ ِبٔەەەگ ئەَ ٔەەەبِەیەی سەەەٛارەٚەظ  17ئبراضەەەزەی یەەەٛ ئەەەێٓ صەکەەەبد، ٌە 
 .21صەکبد unئبرضزەی ضکررێری 

  U Thantجۀبثی ـەسبِەری یٛ ضبْ 

 ئێٓ ضکررێری گػزی یٛ
 ٔیٛیۆڕک

 
 ـەسبِەری ثەڕێس،

 1857ٔەەەەەۆتەِجەری  14ٌەٚ یبصاغەەەەەزەی کە ِەەەەەٓ غەەەەەەڕەـی ئەٚەَ ٘ەثەەەەەٛٚ ٌە 
ئبراضەەزەی ثەرێسرەەبُٔ کرصثەەٛٚ ضەەەرٔجی ئێەەٛەَ ثەەۆ ثەەبرٚصۆسی ِەررضەەیضاری 
عێەەەراق، ٌە ٔێەەەٛاْ کەەەٛرص ٚ دکەەەِٛەری ثەؼەەەضا، راکێػەەەب. ئەِەظ ٌە ئۀجەەەبِی 

 بٔی. پبغەگەز ثٛٚٔەٚی دکِٛەری ثەؼضایە ٌە ثەٌێٕەک
پێٛیطەەزە ئبِەەب ە ثەٚە ثکرێەەذ، رەەب ـەسەەبِەری ئێەەٛە ثەەسأٓ، کە ٔیەەٛەی سەەبکی 

٘ەزار کیٍۆِەرر دٛارگۆغە صەثێذ( ٌە  ێەر صەضەەالری  71کٛرصاْ )پێٛأەکەی 
ەٚە ئیەضارەیەکی  1851رەٚاٚی کٛرصەکبٔە ٚ ثە غێٛەیەکی صێ ـبکزۆ ٌە ضبٌی 

 ێەەر ضەەەرٚەری  ضەەەرثەسۆی کەەٛرص ٚجەەٛصی ٘ەیە. ٌە ئۀجەەبَ ئەَ ٘ەرێەەّە ٌە
کٛرصایە، ثەثێ رەزاِۀەضی صەضەەالری کەٛرص ٘ەیچ کەش، رۀەبٔەد ٚەزیرەکەبٔی 

 ضبٌە صرێژەی ٘ەیە. 6عێرالیع، ٔبرٛأٓ پێ ثشۀە ٔبٚی. ئەَ ثبرٚصۆسە ئەٚە 
ٌە  ێر رٚغٕبی ئەٚ ـبکزبٔە ٘ەِٛٚ ثبٔگەغەکبٔی دکِٛەری عێرالەی صٚٚرْ ٌە 

 یە.راضزی کە صەٌێذ صۆزی کٛرص کێػەیەکی ٔبٚسۆ

                                                           
 رۀٙب صەلە ئیٕگٍیسیەکە ثخٚکراٚەرەٚەٚ ئێّەظ کرصِٚبٔە کٛرصی، 21
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٘ەِەەٛٚ ئەَ ـبکزەەبٔە ئەٚە صەضەەەٌّێٕٓ کە دکەەِٛەری عێەەراق رٛأەەبی ٔەثەەٛٚە ٚ 
ٔەەەەبرٛأی ئیەەەەراصەی گەٌەەەەی کەەەەٛرص، ثەەەەۆ ثەصەضەەەەذ ٘ێٕەەەەبٔی ِەەەەبـە رەٚاکەەەەبٔی ٌە 
دٛاردێەەەٛەی ئۆرۆٔەەەۆِیەکی راضەەەزەلیٕە، ٌۀەەەبٚ ثەرێەەەذ. رەەەبکە غەەەزێک کە ئەَ 

ئەٚەظ دکِٛەربٔە کرصٚٚیبٔە ثەریزیە ٌە ثخٚکەرصٔەٚەی ٘ە اری ٚ کبٌٚکەبری، 
ئەٚەی ثێەەەزە پێػەەەُ  ٌە رێەەەگەی ثۆرصِٚەەەبٔە ٚەدػەەەیگەریەکبٔی غەەەەٌُ کەەەٛێرَ

 ٔبیجٛێرَ. 
ئێّەی کٛرص ِیٍٍەرێکی ئبغزیشٛازیٓ، ـەسبِەری ثەڕێس ئێٛە کەضەێکٓ ٌە پەٍە ٚ 
پۆضەذ ٚ صەضەەەالرێکی ثەبالصاْ، ئەرکەەی ئێەٛە زإِکرصٔەەی عەصاٌەد ٚ ئبغەەزیە ٌە 

رکرصایەری غۆڕغەی کەٛرص" ٚ رەٚاٚی جیٙبْ. ثەۆیە ثە ٔەبٚی "ئۀجەِٛۀی ضەە
راثەرەکەی، ـەسبِەری جۀەڕاي ِطزەـب ثبرزأی، صاٚایەکی گەٚرە ٌە ثەڕیسربْ 
صەکەَ ثەەۆ ئەٚەی ٔەەبٚثژیٛأێکی یەەٛ ئەەێٓ صەضزٕیػەەبْ ثەەکەْ، ٘ەرٚەک دەەۆْ، 
دەکیّبٔە، ٌە ثەبرٚصۆسی ٘بٚغەێٛەی کەٛرص، صەضەذ پێػەشەریزبْ کەرصٚٚە ثەۆ 

یخٔە ٚ ثە ئبغزیبٔە ثۆ صۆزی کٛرص ئەٚەی صەسبٌەد ثکبد ٚ دبرەضەرێکی عبص
 ثضۆزێزەٚە.

 ئِٛێضەٚارَ ـەسبِەری ثەڕێسربْ رێس ٚ ضخَٚ لەثٛي ثکبد.
 صکزۆر ئەِیر کبِەراْ عبٌی ثەصرسبْ

 
 ئەصرێطی کبِەراْ ثەصرسبْ ٌە ٘ۆرێٍێک ٌە ٔیٛیۆڕک

St. Mortiz Hotel  

50 Central Park South 

New York, N. Y 

November 18, 1968 
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 پێػّەرگە ربکزیکی صەگۆڕێذ: 
 ٌە ثەرگریەٚە ثۆ پەالِبرصاْ

 
دکەەەِٛەری ٔەەەٛێی کەەەٛرصی رەزاِۀەەەضی صەرثەەەڕی رەەەبکٛ ضەەەەرکرصەکبٔی ٘ێەەەسی 

ثەربٌیۆٔی ٔٛێیەبْ  4صاڕێژْ، پێػّەرگە )ِەکزەثی عەضکەری، ٚ( پرۆ ەی ٔٛێ 
صأب،  ِبرەیەک صەضزەی ٘ێرغجەر، ثە ٔبٚی "سەثەبد" صرٚضەزکرص کە ئەرکیەبْ 
ئۀجبِەەضأی عەِەٌیەەبری گرٔەەگ ٚ پەەڕ ِەررضەەی ثەەٛٚ، ثەەۆ ئەٚەی ٘ێەەرظ ثەەکۀە 

 61غەەەٛێٕە گرٔەەەگ ٚ ٘ەضەەەزیبرەکبٔی  ێرصەضەەەەالری ثەؼەەەضا. ئەەەبِر ٌیەەەٛایەک ٚ 
ٚ ٚ دٛثەەەٛٚٔە ٔەەەبٚ ٘ێەەەسی ئەـطەەەەری کەەەٛرص ضەەەٛپبی ثەؼەەەضایبْ جێٙێػەەەزجٛ

پێػّەرگە ٚ رۆٌی کبریگەریبْ ٌەٚ ریفۆرَ ٚ ٔٛێکرصٔەٚەی ٘ێەسە کٛرصیەکەبْ 
٘ەثٛٚ ٚ ثیەرٚ ثەبٚەڕێکی پزەٚەیەبْ ثە ضەەرکەٚرٕی ٘ێەسی پێػەّەرگە ٘ەثەٛٚ. 
ئەٚأە غۆڕغێکی ٔەـطەی ٚ ربکزیکیەبْ ٌە غەەڕی پێػەّەرگبٔە ٘ێٕەبیە کەبیەٚە، 

یکرصْ، ثەٌکەٛ پێٛیطەزە ٘ێەرظ ٚ ثەضە غەڕی دبٚەڕأکرصٔی صٚ ِٓ ٚ ثەرگر
پەالِەەەەبرصاْ ٌە لەەەەٛالیی صەضەەەەەالری صٚ ِەەەەٓ صەضەەەەذ پەەەەێ ثکرێەەەەذ. ئەٚەظ 
ضەەەەۆرپڕایسێکی سراپەەەەی ثەەەەۆ ضەەەەەر ٘ێسەکەەەەبٔی عێەەەەراق ٘ەثەەەەٛٚ، کە ٌە صٚاٚە 
پەالِبرصەصرێٓ ٚەک دۆْ ٌە ٔبٚدەی سبٔەلیٓ ٚ ٘ەٌجەجە ٚ رێگەبی ضەەرەکی 

 ٔێٛاْ ثەؼضا ٚ ئێراْ رٚٚیضا.
ثبزی عێەەراق، ثە پەەێنەٚأەی پێػەەجیٕیە ضەەەرەربییەکبٔی ئۆپێڕاضەەیۆٔەکبٔی ضەەەر

عەثەەضٚي ضەەەەالَ عەەبرؾ، ٘ەەەیچ ضەەەەرکەٚرٕێکیبْ ثەصەضەەذ ٔە ٘ێٕەەەب ضەەەەرەڕای 
٘بٚکەەبری ٚ ثەغەەضاری ٌەغەەکری ضەەٛریب، کە چ ٌە رٚٚی دەک ٚ چ ٌە رٚٚی 
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. ثەؼەەەضا ٌەٚ ٘ێرغەەەە "ئۆپێڕاضەەەیۆٔی 21را٘ێٕەەەبْ، ٌە ٘ەەەی ثەؼەەەضا ثبغەەەزر ثەەەْٛٚ
کەەبٔی سەەۆی، ثە صەثەەبثە، ِەەٛصەرەعە، رەەۆپی صرێەەژ لەالدەەۆکرصْ" ثبغەەزریٓ ٘ێسە

٘بٚێژ ٚ ـڕۆکە جۀگیەکبْ، ثەکەبر ٘ێٕەب. ٌە ئۀجەبَ ضەەصاْ گٛٔەض سەبپٛرکراْ، 
صارضەەەزبٔەکبْ ضەەەٛرێٕراْ، ِەڕٚ ِەەەبالد ٚ ثەرٚثەەەِٛٚە کػەەەزٛکبٌیەکبْ ٌۀەەەبٚ 
دْٛٚ. ٘ەِٛٚی ثێطٛص ثٛٚ، پێػّەرگە ِەعٕەٚیبری زۆر ثەرز ثٛٚ، ثە گەٛرج 

صەضزیبْ ٌە ضەٛپبی عێەراق صەٚەغەبٔض ٚ صەگەڕأەٚە ضەەر ٚ گۆٌی ٚ دبپٛکی 
دیەەب ضەرکەغەەەکبٔی کٛرصضەەزبْ ٚ ٘ەەیچ ضەەەرثبزیىی ثەؼەەضا ؼیرەرەەی ئەٚەی 

پەێ ٔەصەکەرا. ٌەَ  ْٔەثٛٚ پێ ثشبرە ئەٚ غٛێٕبٔە، صەثبثەکەبٔی دکەِٛەد ٘ینیەب
دیبیبٔە، ٘ەِٛٚ ئێٛاراْ، پێػّەرگەکبْ صەضەزیبْ ثە گەۆرأی ٚ ضەرٚص صەکەرص، 

بکەەەەەبْ ٚ صەغەەەەەزبییەکبٔیع، عەضەەەەەکەرەکبْ، غەەەەەەٚأە سەٚیەەەەەبْ ٌە سەەەەەٛار دی
ٌێٕەصەکەٚد ٚ دبٚەڕأی رۆ ەکەی ٔەٛێی غەەڕکرصٔیبْ صەکەرص، ثە رێپەڕثەٛٚٔی 
کەەبد لۀبعەریەەبْ کەِزەەر صەثەەٛٚ ٚ ثبٚەڕیەەبْ ثەٚ غەەەڕە کەَ صەثەەٛٚەٚە. ٌەَ 
غەەەەڕە الیۀێەەەک ٚرەی ثەرز ثەەەٛٚ ٚ ثەەەبٚەڕی ثە رەٚایەرەەەی ٚ پرٔطەەەیپەکبٔی 

 ٔەظ کٛرصەکبْ ثْٛٚ.٘ەثٛٚ، ئەٚ الیە
عەثضٚي ضەالَ عبرؾ زٌ ەیەکیزری پێکەٚد، ٘ەٚاٌی ئەٚە ثخٚثٛٚەٚە کە غێز 
ِەدّٛص ئبؼب زێجبری، ضەەرۆکی عەغەیرەری زێجەبری، عەغەیرەرێکی ثە٘ێەس، کە 
ٌە کۆٔەٚە ٔەیەبری ثبرزأیەکەبٔٓ، ثەرەٚ رٛرکیەب رایکرصثەٛٚ ٚ، الیۀگرەکەبٔیع، 

ٚثەەٛٚٔە رێەەسی پێػەەّەرگە. ئەَ رٚصاٚە زیەەبرر ٌە ررضەەبْ ٔەک ثە ئەەبرەزٚ، دٛ
صڵەڕاٚکێی ٌە ئۀمەرە ثخٚکەرصەٚە. ٚەک ٌە پێػەەٚە ئبِب ەِەبْ پێکەرص رٛرکیەب 

 –صاْ ثە ثٛٚٔی کٛرصاْ ٔبٔێذ، ٌە رێگەی ضیبضەری ضەرکٛرکرصْ ٚ رەرریەک 
ئەضیّیٍیبضەەەیۆْ ثە "رەەەٛرکی غەەەبر"ی ٔبٚیەەەبْ صەثەْ ثەالَ صەزأەەەٓ کێػەەەەکە 

ەٚە دکەەِٛەری رٛرکیەەب زۆر ثە ٚریەەبیی رەِبغەەب ٚ دبرەضەەەر ٔەکەەراٚە. ٌەثەر ئ
                                                           

 ضەەرثبز پێەک ٘ەبرجٛٚ، رەٚأەی عێەراق کرصثەٛٚ، 2111ئەٚکبد ضٛریب ٌەغکرێکی ثە ٔبٚی "یەرِٛک" کە ٌە  21
.ٚ 
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دەەبٚصێری رٚصاٚەکەەبٔی ضەەەر ضەەٕٛر صەکەەبد ثەەۆ ئەٚەی ٘ەەیچ کەش ٚ الیۀێەەک 
 .کبریگەری ٌەضەر صأیػزٛأی ٔبٚدەکە ٔەکەْ

پێٛیطەەزە ئبِەەب ە ثەٚە ثکەیەەٓ کە ئەٚ ٘ەٌٛێطەەزەی زێجبریەکەەبْ پێػەەیٕەیەکیزری 
ئەٚەیەبْ ثخٚکەرصەٚە کە ٌە  کٛرصەکبٔی ٌۀضەْ ٘ەٚاٌی 1852٘ەیە. ٌە ٔیطبٔی 

ٔەەەبٚ عەغەەەیرەری ثبرزأیەکەەەبْ ٔەەەبکۆکی رٛٚٔەەەض ٘ەیە، ثبضەەەی ئەٚە صەکەەەرا کە 
پبٌپػزی ٘ۀضێ عەغیرەری کٛرصی  ٌێجێٕضاری ئەـطبٔەی کٛرص –ضەرکرصەی 

صۀگۆیەکەەەبْ ثبضەەەی ئەٚەیەەەبْ صەکەەەرص کە ضەەەەرۆکی عەغەەەیرەری  ٌەصەضەەەزضاٚە. 
کرصثەەەٛٚ کە پێػەەەٕیبرەکبٔی کبٔیەەەبْ ەزێجەەەبری ٚ سۆغەەەٕبٚ ئبِۆ گەەەبری الیۀگر

دکِٛەد، ثە پۆزەریەڤ، ٌەثەردەبٚ ثگەرْ ٚ دەبٚەڕأی ئەٚە ثەکەْ ئەبسۆ ثەؼەضا 
 ثەٌێٕی ئۆرۆٔۆِی ثۆ کٛرصاْ، جێجەجێ صەکبد. 

پێنەٚأەی ثۆدٛٚٔی ثەبرزأی ثەٛٚ کە پێەی  ،"دبٚەڕٚاْ ثکەیٓ" ،ئەَ ٘ەٌٛێطزە
ٚاثەەٛٚ ٘ەر ثەٌێٕێکەەی ٔەزۆکەەی ئۆرۆٔەەۆِی رۀٙەەب ثەەۆ رەجّیەەض کەەرصٔە ٔەک ثەەۆ 
دبرەضەەەەەەەرکرصْ. ئەٚکەەەەەەبد دکەەەەەەِٛەری ثەؼەەەەەەضا پەیٛۀەەەەەەضی ثە ضەەەەەەەرۆک 
عەغەەیرەرەکبٔی زێجەەبری ٚ سۆغەەٕبٚ کرصثەەٛٚ ٚ ثەٌێٕیػەەی پێەەضاثْٛٚ. ٍِّخٔێەەی 

صیطەەەەیۆٔەکبْ یەەەەبرِەری ئەٚ کەەەەۆٔی عەغەەەەبئیری، دەضەەەەبصەد ٚ ٔەریەەەەذ ٚ رڕا
 کۆٔزبکزە  ێر ثە ێرأەیبْ صاثٛٚ. 

 5ثێجگە ٌەٚأەظ رٚصاٚێکیزر ٘برە ئبراٚە کە ثبرزأی صەسطزە ثبرێکی ص ٚار، 
کەش ٌە ٔسیکەکەەەبٔی ثەەەبرزأی ضەەەەرصأی ِۆضەەەکۆیبْ کەەەرص ٚ صاٚای کەەەۆِەکی 
زیەەەەبرری دەک ٚ کەرەضەەەەەی ضەەەەەرثبزیبْ کرصثەەەەٛٚ. ثەالَ ئەٚکەەەەبد یەکێزەەەەی 

٘ەٌٚەەی ضیبضەەەرێکی ٘بٚضەەۀگی ثەەٛٚ ٌە رۆ ٘ەالرەەی ٔبٚەڕاضەەذ،  ضەەۆتیەد ٌە
ٌەثەر ئەٚە کۆغەەەکی کەەەرێٍّیٓ پێػەەەٛازیبْ ٌە صاٚاکبریەکەەەبٔی کەەەٛرصاْ ٔەکەەەرص. 
غەەبٔضە کەەٛرصیەکە ثە صڵػەەکبٚی ِۆضەەکۆیبْ ثەجەەێ ٘ێػەەذ، ثڕیبریبٔەەضا ٚاز ٌە 

 1جٛالٔەٚەی کٛرصی ثٙێٕٓ، ٔبزأیٓ ٌە ِۆضکۆ لۀبعەریەبْ پێکراثەٛٚ یەبْ ٔەب؟ 
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أە گەڕأەٚە ثەؼضا ٚ ٚەک ٘بٚالری ضەبصە صأیػەزٓ، ئەٚأیزەریع رٚیەبْ ٌە ٌەٚ
 . 22ئەٚرٚپب کرص ٚ صاٚای پۀب٘ۀضەییبْ کرص

رایکرصثەەەەەەٛٚ ٚ صاٚای کە صٚای ئەٚ رٚصاٚە، یەکطەەەەەەەر، ِەدّەەەەەەٛص زێجەەەەەەبری 
ری ٌە رٛرکیب کرصثٛٚ ٚ ٚازی ٌە سەثبد ٘ێٕب ثەالَ الیۀگرەکەبٔی دەٛٔە ەصەسبٌ

برزأی، ئەٚەظ ٘ۀەەەضێ گرـزەەەی ثەەەۆ ِطەەەزەـب ثەەەبرزأی پەەەبي عەغەەەیرەرەکەی ثەەە
صرٚضەەزکرص، ئەٚ دەکەەضارە ٔٛێیەەبٔە ِەررضەەیبْ صرٚضەەذ کەەرص، ثەەۆ ثەەبرزأی ٔە 

شەبرە ٔەبٚ ریسەکەبٔی پێػەّەرگە، ررضەی ٔئبضبْ ثٛٚ کۆٔزڕۆٌیبْ ثکەبد ٚ ٔە ثیب
 ئەٚەی ٘ەثٛٚ جۆرە دەضبصەریەک ثزەلێزەٚە.

رصثەەەٛٚ کە گٛٚرٛثەەەٛٚی ثەەەبرزأی لطەەەەکبٔی عەٌەەەی ئەي ضەەەەعضی ٌە ثیەەەر ٔەک
"صەرٛأُ ئەٚەظ ثٍێُ، ثەثێ ِٛغکیٍە، ئێّە ضٛصِبْ ٌە لۆٔەبؼی ئەبگر ثەضەی ٚ 
صأٛضزبْ ٚەرگرد ثۆ ئەٚەی لۀبعەد ثە سێٍە ٔە یبرەکبٔی ثەبرزأی ثکەیەٓ ٚ 
ثضۀە پبي دکِٛەد، ثبغیع صەزأیٓ ٘بریکەبری ٚ کەۆِەکی ئەٚاْ زۆر گرٔەگ 

 ٚ یەکخکەرەٚەیە".

گِٛەەەبٔی ئەٚەی ٘ەثەەەٛٚ کە ٘ەەەبرٕی زێجبریەکەەەبْ ثەەەۆ رێەەەسی  ٌە الیەک ثەەەبرزأی
پێػەەّەرگە ثە پەەخْ ٚ پیخٔەەی ثەؼەەضا ثێەەذ ٚ ٌە الیەکیزەەریع دکەەِٛەری عەەبرؾ 
ررضەەەی ئەٚەی ٘ەثەەەٛٚ کە زێجبریەکەەەبْ، صٚ ّٔەەەی صٚێٕەەەێ ٚ صۆضەەەزی ئەِەەەڕۆی 
ثبرزأی، کبریگەری ٚ ٘ەیجەد ٚ کبریسِبی "غێشی ضەۆر" ثە راضەزی، ثیبٔکەبرە 

ٚەکە ٚ ثە صٌطەەۆزی ٚ دەِبضەەەٚە غەەەڕی ثەەۆ ثەەکەْ. ٌێەەرە الیۀگەەری جەەٛالٔە
عەثەەەضٚي ضەەەەالَ کەٚرە صٚٚ صڵەەەی، پەەەبرەیەکی زۆری ثەضەەەەر عەغەەەیرەرەکبْ 
صاثەغەەەەەەکرصثٛٚ، ررضەەەەەەی ئەٚەی ٌێٕیػەەەەەەذ کە ثەٚ پەەەەەەبرەیە، ثە غەەەەەەێٛەیەکی 

 ٔبڕاضزەٚسۆ، کۆِەکی جٛالٔەٚەکەی ثبرزأی کرصثێذ.

                                                           
 .  ، ٚٔضە ٔیەئێّە ٘یچ زأیبریەکّبْ ضەثبرەد ثە پێکٙبرە ٚ صاٚاکبری ئەٚ غب 22



 مەال مستەفا بارزانی و شۆڕشی ئەیلول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

262 

ٔەٚەی جّٛجۆٌی ٚ صۀگۆ جٛالٔەٚەی کٛرص ٌە عێراق ثٛٚثٛٚە ٘ۆی ثخٚ ثٛٚ
ٌە ٔەەەبٚ کٛرصەکەەەبٔی رٛرکیەەەب، ئەٚەظ ثەەەٛٚە ٘ەەەۆی ئەٚەی دکەەەِٛەری ئۀەەەمەرە 
٘ەِٛٚ رێگەیەک ثگرێزە ثەر ربکٛ ٘ەضزی ٔەرەٚەیی، ثە ٘یپ غێٛەیەک، گەغە 

ِبیطەی  16ٔەکبد، ثە ربیجەری صٚای کٛصەرەبکەی جۀەڕاي جەِەبي گٛرضەێً ٌە 
ٌە غبری صیبرثەکر، پەبیزەسزی  ئۆکزۆثەری ٘ەِبْ ضبي، 13گٛرضێً ٌە  .1851

کٛرصضەەزبٔی رٛرکیەەب، ٚرەەبرێکی زۆر رٛٔەەض ٚ پەەڕ ٘ێرغەەی پێػکەغەەکرص ٚ ریبیەەب 
ٚٚرەەی "ثەەۆ ٘ەرەەب ٘ەربیەەب صەثەەێ ئەٚە ئبغەەکرا ٚ رْٚٚ ثێەەذ، ٌێەەرە گەٌەەی کەەٛرص 

 ٚجٛصی ٔیە!. ئێٛە ٘ەِٛٚربْ رٛرکٓ ٚ ثەضە ٚ ثڕایەٚە!".
 –ۆغەەەەضاری صٚای یەک ِبٔەەەگ گٛرضەەەێً ٘ەڕەغەەەەەکەی صٚثەەەبرە کەەەرصەٚەٚ ٘

ئۆٌزیّەەەبرَٛ صا ٚ ٚٚرەەەی "ئەگەر ئەَ رەەەٛرکە غەەەبسبٚیبٔە ٌەضەەەەر ِەەەبي ٚ دەەەبٌی 
سۆیەەەبْ، ثە عەەەبلخٔە صأۀیػەەەٓ، ضەەەٛپب صٚٚ صڵەەەی ٔبکەەەبد ٌە ثۆرصِٚەەەبٔکرصْ ٚ 
ٚێرأکرصٔەەەی گٛٔەەەض ٚ غەەەبرەکبٔیبْ. دەِەەەبِێکی سەەەٛێٓ صرٚضەەەذ صەکەیەەەٓ ٚ 

ەری ثەەۆ ئەٚەی گِٛەەبْ ٌەضەەەر ٔیەەبزی دکەەِٛ ٘ەِٛٚیەەبْ ریەەب ؼەرق صەکەیەەٓ".
ٔبضیٛٔبٌیطەەەزی کەەەٛرص، ٌە  611رٛرکیەەەب ٔەثێەەەذ یەکطەەەەر صٚای ئەٚ ٘ۆغەەەضاریە 

ٔبٚیەەەبْ دۀەەەض پەرٌەِۀزەەەبر، گیەەەراْ ٚ سەەەرأە زیٕەەەضأەٚە ٚ ثە ٘ەٌەەەگەڕأەٚە ٚ 
یەەبسیجْٛٚ رۆِەرجەەبرکراْ.  ِەەبرەیەک ٌەٚأە ثە رەەۆِەری یەەبسیجْٛٚ گٛٔب٘جەەبر 

ٔی کەەەٛرصی، کراثەەەْٛٚ گەەەٛایە دۀەەەض کزێجێکیەەەبْ، ضەەەەثبرەد ثە ـیرثەەەٛٚٔی زِەەەب
 ثخٚکرصۆرەٚە!.

پەەبظ ِەەبٚەیەک دکەەِٛەری رٛرکیەەب صٚای ئەٚەی کٛرصەکەەبٔی، ٌە ٘ەٌٚەەضاْ ثەەۆ 
سۆ رٛٔەەەەضٚریژیەکبٔی رثەصەضەەەەزٙێٕبٔی ِبـەکبٔیەەەەبْ، پبغەکػەەەەە پێکەەەەرص ٌەضەەەەە

ضەەبي دەەبٚی ٌە دبالکیەکەەبٔی کەەٛرص پۆغەەی ثەالَ  2کەِکەەرصەٚەٚ ثەەۆ ِەەبٚەی 
کەرأەٚەیە گەیػەزە ئەٚ راصەیەی ٘ەِیػە ٚەک ئێػکگر ضەیری صەکەرصْ. ئەٚ 

ِەەۆٌەد ثە ثخٚکەەرصٔەٚەی دۀەەض رۆ ٔەەبِەٚ گۆتەەبرٚ کزێەەت، ثە زِەەبٔی کەەٛرصی، 
ثەەضاد. ئەٚە جۆرێەەک ثەەٛٚ ٌە ئەەبگر ثەضەەێکی، رەەب راصەیەک، صرێژسەەبیەْ، ٌە  ێەەر 
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کۆٔزڕۆٌێکی رٛٚٔضٚ ریژ ثەالَ ثە رەزاِۀەضی ٚ ثێەضۀگی ٘ەِەٛٚ الیۀەکەبْ، ٚا 
ثەەەۆ ِەەەبٚەیەکی زۆر صرێەەەژە  ێەیٛۀەەەضیە ثزەەەٛأ٘ەضەەەذ صەکەەەرا کە ئەٚ جەەەۆرە پ

ثکێػەەێذ. ثەالَ ٌەگەي ٘ێرغەەەەکەی ثەەەبرزأی ٌە ثەەبکٛری عێەەەراق ٌە رٛرکیەەەبظ 
٘بٚکێػەەەەەکە کەٚرە ٌەرزیەەەەٓ ٚ ثخٚثەەەەٛٚٔەٚەی گەەەەر ی. ئەٚە ٘ەٌطەەەەبٔەٚە ٚ 
سرۆغەەەبٔی کٛرصەکەەەبٔی عێەەەراق ثەەەٛٚ ثەەەٛٚە ِەررضەەەی کە ئەَ کەظ ٚ ٘ەٚایە 

دکەەِٛەری ئۀەەمەرە کەەبری ٔە کٛغەەذ ٚ کٛرصەکەەبٔی رٛرکیەەبظ ثگەەرێزەٚە ثەالَ 
کەٚرە سۆ. ٌە ضەر ضٕٛری عێراق صەضزی ثە ٘ۀضێ گۆڕأکەبری ریػەەییکرص، 
ثخٚکراٚە کٛرصیەکبْ راگیراْ ٚ صاسراْ، ٌە ٘ەِٛٚ گٛٔەضٚ غەبرە کٛرصیەکەبْ 

زیەەەبصکرص. ٘ەردۀەەەضە ئۀەەەمەرە، ٌە رٚٚی  کەەەۆٔزڕۆٌی ضیبضەەەی ٚ عەضەەەکەری
ا ٘ەثەٛٚ ثەالَ ئەِجەبرەظ، ثەۆ ئەٚەی جەٚ٘ەری، جیبٚازی زۆری ٌەگەي ثەؼض

رێەەەەگە ٌەٚە ثگرێەەەەذ کە راپەریٕەەەەی کٛرصەکەەەەبٔی عێەەەەراق ٔەپەڕێەەەەزەٚە رٛرکیەەەەب، 
٘بٚپەیّەەبٔی دکەەِٛەری عێەەراق ثەەٛٚ. ئۀەەمەرە صەیسأەەی ٚ ثبغەەیع صەزأەەٓ کە 
ِەضەٌەی کٛرص ٌە رٛرکیب ٌە  ێر کۆٔزڕۆٌضایە، ئەٚەظ ٌەثەر ئەٚەیە ٌە رٛرکیب 

 ضەرکرصایەری ٔبضیۆٔبٌیسِی کەِیٕەی کٛرص ثکبد.ِطزەـب ثبرزأیەکیزر ٔیە 
ٌەٚ کبرەی ٌەغکری رٛرک، ٌەضەر ضٕٛری عێەراق، سەریکەی سەۆ لەبیّکرصْ ٚ 
رێگە ٚ ثبٔەکبٔی ٘بد ٚ دۆی ضەر غەبسەکبٔیبْ صاصەسطەذ ضەٛپبی ثەؼەضا ٌە 
غەەەەڕێکی ص ٚارصا ثەەەٛٚ، ٘ەر دۀەەەضی صەیکەەەرص ٔەیەەەضەرٛأی ثە "ئبِبٔجەکەەەبْ"ی 

زۆر ثە ٌە سۆ ثبیجٛٚٔەٚە ثبٔگەغەی ثەۆ صەکەرص. عەٌەی  ثگبد کە ٌە ِبٔگی ئبة
ضبٌخ ئەي ضەعضی، زۆر ثە ضەرضٛڕِبْ، ٘ۆیەکبٔی ضەەرٔەکەٚرٕی یەکجەبری 
صەسطەەەزە ئەضەەەزۆی ـڕۆکەٚأەکەەەبْ ٚ صەیگەەەٛد "ـەەەڕۆکەٚأە عێرالیەکەەەبْ ٌەثەر 
ئەٚەی ٌە یەکێزەەەەی ضەەەەۆتیەد صەرضەەەەیبْ سٛێٕەەەەضٚٚە ٚ را٘ێٕبٔیەەەەبْ کەەەەرصٚٚە 

ٔیبْ ثە زِبٔی رٚٚضیە ..... جەِبعەری ثبرزأی راصیەۆ ٚ کۆصەکبٔی پەیٛۀضیکرص
جیٙبزی پەیٛۀضیبْ ٘ەیە ٚ زِبٔی رٚضی ثەکبر صێٕٓ ٚ رەغٛیػیبْ سطزۆرە 
ضەەەەەر ـرۆکەکەەەەبْ ٚ جفرەکبٔیەەەەبْ کەەەەرصۆرەٚە ٚ ضەەەەەریبْ ٌە ـڕۆکەٚأەکەەەەبْ 
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ریەەۆری "زیەەبْ  رێکەەضاٚە". ئەٚ ضەەەر ٌێػەەبٚییە ّٔەەٛٚٔەیەکی ثەەبٚەڕپێٕەکراٚە ٌە
 ". Self-harmضْ ثەسۆ گەیبٔ

ٌە راضزی ثە ٘ۆی رەغٛیػی راصیۆی کٛرصەکبْ، زیبص ٌە جبرێەک، ـڕۆکەکەبٔی 
ثەؼضا ثۆرصِٚبٔی ٌەغکری سۆیبْ کەرصٚٚە. عەٌەی ضەبٌخ ئەٌطەەعضی ئبِەب ەی 
ثەٚەغەەکرص کە راصیەەۆیەکی کەەٛرصی، ثە زِەەبٔی رٚضەەی، رەغٛیػەەی سطەەزجٛٚە 

رێپۆغەەەکبٔیبْ ضەەەر جیٙەەبزی پەیٛۀەەضیکرصْ ٚ جفرەکەەبٔی ضەەٛپبی پیەەبصە ٚ ز
کرصثٛٚەٚە ٚ "پێػجیٕی ئەٚئۀجبِبٔەغّبْ ٔەکرصثەٛٚ". ثەۆ ّٔەٛٚٔە صٚٚ ٌیەٛای 
٘ەرە پێػەەەەٚە ـەرِبٔیەەەبْ ثەصەضەەەذ گەیػەەەزجٛٚ کە ثگەڕێەەەٕەٚە صٚاٚە ئەٚە ٌە 
کبرێک ثٛٚ ٘یچ ـەرِبٔی ٌەِػێٛەیە صەرٔەکراثٛٚ. ئەٌطەعضی سۆی پێ ٔەگیرا 

راٚی، دەکەەەی ِەەەۆصێرٔی ٚ ئەٚەغەەەی صرکبٔەەەض کە کٛرصەکەەەبْ، ثە رێەەەگەی ضەەەیذ
ئیٕگٍیەەەەسی، ـەرۀطەەەەی، ئەِریکەەەەی ٚ رٚضەەەەیبْ ثەصەضەەەەذ گەیػەەەەزٛٚە، ٌەٚأە 

٘ەرٚە٘ەەب ٚا   ِەەبرەیەک رەەۆو کە سەٚیەەبْ ٌە ضەەٛپبی عێەەراق دەراَ کرصثەەٛٚ.
صیەەبرثٛٚ کە کٛرصەکەەب ْ عیزەەبصێکی، ثەەێ ٘ە ِبریەەبْ، ٌە گەەٌٛ ە رەەۆو ٚ رفۀەەگ 

 ثەصەضذ گەیػزٛٚە.
ٚ غەبسە دبضەێیبٔە؟ کەێ ٘ێٕەبثٛٚی؟ کەێ دەۆْ گەیػەزٛٚٔە ٔەبٚ ئە ەئەٚ دەکبٔ

پەبرەکەی صاٚە؟ ئەٚە ِەرەٌەکە ثەٛٚ، دکەەِٛەری ثەؼەضا، ثە ـەرِەی، رەەۆِەرەکەی 
 صەسطزە ضەر ٘ەٚاٌگری ئیّپریبٌیطزەکبْ.

، ٔەەەەٛێٕەرێکی ثەەەەبرزأی ٌە پەەەەبریص، ئبِەەەەبری پێکەەەەضاصأی 1852ٌە دەەەەٛزەیرأی 
ئبِەەب ەی ٘ێسەکەەبٔی پێػەەّەرگەی کٛرصضەەزبْ ٚ ضەەٛپبی عێەەراق ثخٚکەەرصەٚەٚ 

ضەەٛریبْ، ٌە  1ـەەرۆکەی عیرالەەی ٚ  2ثەٚە کەەرص کە ٔیػەەزّبٔپەرٚەرأی کەەٛرص 
٘ەـەزەیەی  1ٌە صەرثۀضی ثبزیبْ، سطزۆرە سٛارەٚە. ٌەَ  1ٔبٚدەی ثبِەڕٔێ، 

صٚایی غەڕە لٛڕضەکبْ ٌە کەرکٛک، ضٍێّبٔی، ضەالدەصصیٓ، زاسەۆ ٚ ضەپیٍک 
 1231رکەٚرەەەٛٚە: "رٚٚیبٔەەەضاٚە، ٌە ئۀجەەەبَ ضەەەٛپبی ثەؼەەەضا زیەەەبٔێکی زۆری ثە

رفۀگ ٚ  111صۆغکە ٚ  153زرێپۆظ رێکػکێٕضراْٚٚ،  11صیً،  611ثریٕضار، 



 خۆشناو د. جاسم: و - دەزارۆ فڕانز مەرییا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

265 

ضەِیٕۆؾ کەٚرٛٚٔەرە صەضذ پێػەّەرگە. زیبٔەکەبٔی پێػەّەرگەظ ثەریزیە  71
 ثریٕضار". 162غە٘یض،  123ٌە: 

جەەێگەی ضەەەرٔجە کٛرصەکەەبْ، ثە ئۀمەضەەذ،  ِەەبرەی کٛ راٚەکەەبٔی ٌەغەەکری 
ثەٛٚ ثەالَ ئبِب ەیەبْ ثەٚە کرصثەٛٚ کە"ـرۆکەکەبٔی عێەراق  ثەؼضایبْ رأەگەیبٔەض

گٛٔضیبْ، ٌە ٔبٚدەکبٔی گەٌی عەٌی ثەو، ٘ەریر، غێشبْ، زاٚیزە، ِبٔگێع  156
ثریٕەەەەضار، ٌە  1218کەەەەٛ راٚ،  523ٚ ثیەەەەبرە ٚێرأکەەەەرصٚٚە ٚ، لٛرثبٔیەکەەەەبٔیع 

 ِٕضاٌی  ێر ضێ ضبٌی" ٘ەیە. 126ٔبٚیبْ 
ێکەضأەٚەٚ ٘ەٌطەۀگبٔضٔی ثێەضۀگی رای گػەزی ئەَ ثەیبٕٔبِەیە ٌە ٔێەٛاْ ٌێٍەی ٌ

غزێکی گرٔگ ٘ەیە کە پێٛیطزە ئبِب ەی پێجکرێذ، ئەٚیع ثەغضاری ضەٛریبیە 
ٌە ٘ێەەرظ ثۆضەەەر کٛرصەکەەبْ. پێٛیطەەزە ئەٚە صەضزٕیػەەبْ ثەەکەیەْ کە ضەەٛریب، 

ٚالرەی  4جەەگە ٌە عێەەراق ٚ ئێەەراْ ٚ رٛرکیەەب ٚ یەکێزەەی ضەەۆتیەد، یەکەەێکە ٌەٚ 
 ْ ثەضەر صاثەغکراٚە."کٛرصضزبٔی گەٚرە"یب

ئێطزب کبری ئەٚە ٘برٛٚە ثبضی کەضبیەریەکیزر ثکەیٓ، ئەٚیع جەالي ربٌەثبٔیە، 
جۀگەەەبٚەرێکی رەضەەەۀە، کەضەەەێکی کٌٛزەەەٛریە، ثە دەِبضەەەەٚە، ٌە راصەثەصەر، 
پبٌپػزی ٌە ثبرزأی کرصٚٚە، ئەٚکبرەی ٚەزیری ثەرگری ثەؼضا، ضبٌخ ِە٘ەضی 

کۆٔفڕأطەەە رۆ ٔەەبِەٚأیە ثەەێ ضەەەرٚ  عەِەەبظ "ٚەزیەەری ضەەەرکەٚرٓ"، ٌە کەەبری
ثەرەکە ٚٚرەەی "ئەەێّە ثە رەەٛرک ٚ ئێرأیەکبّٔەەبْ گٛٚرەەٛٚە ئەگەر رێەەگە ثەەضەْ 
ثەەەبرزأی ٌە ٔەەەبٚەٚەی ضەەەٕٛرەکبٔی ئێەەەٛە سەەەۆی دەغەەەبر ثەەەضاد ئەٚە ِەەەبیەی 
غەەەرِەزاریە ثەەۆ ئێەەٛە". ئەەب ٌەَ کەەبد ٚ ٌەٚ رۆ أە ربٌەثەەبٔی ٌە پەەبریص ثەصیەەبر 

ە "٘ێرغەەکەی عێەراق ٘ەٌٚێکەی ثەێ ٘یەٛایە ٚ صەکەٚد ٚ ئبِب ەی ثەٚە صەصا ک
غکطەەەەذ صە٘ێٕەەەەێ، رۀەەەەبٔەد زۆر ٌە ثەەەەەرا عەرەثەکبّٔەەەەبْ ٘ەەەەبرٛٚٔە رێەەەەەسی 

 غۆڕغەٚە".
ثبغەەەە ثەەەۆ ئەٚ ٘ەِەەەٛٚ عەرەثە دەەەٛٚیٕە الی کٛرصەکەەەبْ؟ ٚا ٘ەضەەەذ صەکەی 
جێگبی ثڕٚا ٔەثێەذ، کەدەی راضەذ ثەٛٚ، ٔەک ٌەثەر ئەٚەی دیسثەی ثەعطەی ٌە 
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گەڕا رەب ئەٚ رێکەٚرەٕە ضەێ لەۆٌیەی لەب٘یرە، ٌە صەضەالد ثە صٚای پبضبٚێک صە
ٔیطەەەبْ ٚا ۆکراثەەەٛٚ، جێجەجەەەێ ٔەکەەەبد ثەٌکەەەٛ ٌەثەر ئەٚەثەەەٛٚ کە ٘ێەەەسی  16

پێػەەّەرگە ئەٚکەەبرە رەەبکە ٘یەەٛا ثەەٛٚ کە ثزەەٛأێ رێەەگە ٌە ر ێّێکەەی صیکزەەبرۆری 
سٛێٕڕێژ ثگرێذ. ٌەٚأەیە ربٌەثبٔی ٔەبدەلی ٔەثەٛٚە کە صڵٕیەبیی ئەٚەی صەصا کە 

، پەبظ ئەٚەی صاٚاکەبری ڕۀضیەکبّٔبْ ٌەگەي جەِبي عەثضٚي ٔبض"ٌە کبری پەیٛ
ٚ صاسٛازیەکبّٔبْ ثۆ رٚٚٔکرصەٚە کە ثریزیجەْٛٚ ٌە "ر ێّێکەی صیّەٛکراری ثەۆ 
عێراق ٚ ِبـی دبرەی سەۆ ٔٛٚضەیٓ ثەۆ گەٌەی کەٛرص ٌە دٛاردێەٛەی کۆِەبری 

ثەەەۆ  ڕعێرالەەەی یەکگررەەەٛٚ، ٘ەضەەەزّبْ ثە رێگەیػەەەزٓ ٚ پبٌپػەەەزی ضەەەەرۆک ٔبضەەە
جەِطەرێک ثٛٚ ٘ەِٛٚ صٚٔیبی عەرەة  کٛرص کرص". ئەٚکبد لب٘یرەِەضەٌەی 

رێەەی صەڕٚأەەی ٚ پێػەەجڕکێ ثەؼەەضای صەکەەرص، ئەٚەظ رۆٌەەی کەەبریگەری ٌەضەەەر 
ضەەزڕاریژی ٔبضەەر ٘ەثەەٛٚ، ٔەک رۀٙەەب ٌەضەەەر ئبضەەزی صٚٔیەەبی ئیطەەخِی ثەٌکەەٛ 

ٚ یەکێزەەەەی ضەەەەۆتیەد. ٌەٚأەیە  ضەەەەەثبرەد ثە پەیٛۀەەەەضیەکبٔی ٌەگەي رۆ ئەەەەبٚا
ەکبٔی ربٌەثبٔی راضذ ثٓ ٚ ئەٚیع ٌەضەر دەق ثێەذ. ٘ەردۀەضە زۆر ٌێکضأەٚ

گِٛبٔی رەٚا صەِێٕێزەٚە ضەثبرەد ثە یبریکرصْ ثە "ِبـی دەبرەی سۆٔٛٚضەیٓ 
ٌە دٛاردێەەەٛەی کۆِەەەبری عێڕالەەەی یەکگررەەەٛٚ" ٚ ٌەگەي سەٚٔەەەی ٌە ِێەەەژیٕەی 
"صەٌٚەرەەەی ضەەەەرثەسۆی کٛرصضەەەزبْ"، سەٚٔێەەەک لٛرثەەەبٔی زۆری ثەەەۆ صراٚە ٚ 

 3ی ثەەۆ ٔەەیە. ئەٚەظ ئبِەەب ەیەکیزرە ثەەۆ ئەٚەی رێەەجگەیٓ ثەەۆدی ئەٚ ئەەبٚاثٛٚٔ
، ثەؼەەەضا صایٕەەەبثٛٚ ثەەەۆ ضەەەەرکەٚرٓ ٚ ٌۀەەەبثرصٔی 1853٘ەـەەەزەیەی، ٌە رەِەەەٛزی 

ِبٔگی صٚٚرٚ صرێەژی ثەضەەر رێەپەڕی. دیەبْ ثەصەضەذ  7راپەریٕی کٛرصەکبْ 
ثەەۆ "ئەەبگر ثەش"ی کەەبری ثەەٛٚ، ثەەۆ صٚریٕەەی  1853غەەٛثبری  11٘ێٕەەب؟ رێکەٚرٕەەی 

ٚرٕێکی ٔەٛێ، ٔٛأەضٔی کۆِێەضیبیە، پػەٛصاْ ٚ ٘ۀبضەە ٚەرگەررٕە یەبْ سەۆ رێکە
 رێکشطزٕەٚەٚ ٌە ٔٛێ صەضزپێکرصٔەٚەی غەڕە.

 
 



 خۆشناو د. جاسم: و - دەزارۆ فڕانز مەرییا
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 ئیطڕائیٍیەکبْ صێٕە ِەیضاْ
 

ٌە رەک ئۆپێڕاضەەەیۆٔە ضەەەەرثبزیەکبٔی کٛرصضەەەزبْ دۀەەەض صەضزپێػەەەشەریەکی 
 ضیبضەەی ضەەەریبْ صەرصە٘ێٕەەب ٚ، ٘ەِەەٛٚ دبٚیەەبْ ثڕیجەەٛٚە ضەەبِبٔی ٔەٚرەەی ٚ

گرٔگەەی ضەەزڕاریژی ٔەەبٚدەکە. ٌەٚ گەِە ئەەبٌۆزە صۆضەەزەکبٔی صٚێٕەەێ صەثەەٛٚٔە 
صٚ ِٕی ضجەیٕێ، رێکەٚرٕی زۆر ضەیر ٌە ٔێٛ گرٚپە جیٙبٔیەکەبْ صەثەضەزراْ، 

 ئەٚەرە ٌە ٔبکبٚ ئیطڕائیٍیەکبْ سۆیبْ صەسسێٕٕە ٔبٚ گەِەکبْ.
ٚ، ٘ۀضێ ٔبٚۀض ٚ کۆِەٌەی ئیطەڕائیٍی کە گرٔگیەبْ ثە ِەضەەٌەی کەٛرص صەصا 

ٌە رەي ئەثیت "کۆِیزەی ثەرگری ٌە  1852٘ەِٛٚ الیەکیبْ غۆک کرص، ٌە ئبثی 
گەٌەەەی کٛرص"یەەەبْ صرٚضەەەزکرص ٚ ٔەەەٛێٕەری  ِەەەبرەیەک پەەەبرری ضیبضەەەی ریبیەەەب 

، یەکێەەک ثەەٛٚ ٌە ضەەەرکرصەکبٔی Uri Avneryثەغەەضارثْٛٚ. ئەەٛری ئەتٕێەەری 
ەکەرص جٌٛەکە"، ثسٚرٕەٚەیەک ثٛٚ کە پێػەٕیبری ئەٚەی ص -"ثەرەی ضبِیەکبْ 

ئیطەەەەڕائیً ثجێەەەەزە ثەغەەەەیک ٌە ـیضراضەەەەیۆٔێکی گەٚرەی ٚالرەەەەبٔی رۆ ٘ەالرەەەەی 
ٔبٚەڕاضذ ٚ ثبکٛری ئەـریمیب. ئەتٕێەری ئەٚەغەی رٚٚٔەضەکرصەٚە کە ئبِەبٔجی 
کۆِیزەکەیەەبْ ثەەریزیە ٌە پبٌپػەەزیکرصْ ٌە صرٚضەەزجٛٚٔی ٘ەرێّێکەەی ئۆرۆٔەەۆِی 

 کٛرصی ٌە ٔبٚ جیٙبٔی عەرەثی.
ی ثەەبٔگەٚازەکەی، رۀٙەەب، رەو ٚ رٚسطەەبری ئەتٕێەەری ٘ەٌٚەەی زۆریەەضا ثەەۆ ئەٚە

کەضەەێزی ٚەرٔەگرێەەذ، ٌەثەرە ئەٚە صاٚای زۆری ٌە دکەەِٛەری ٚالرەکەی کەەرص 
ثۆ ئەٚەی ٘ەِەٛٚ ٘ەٌٚێەک ثشەبرە گەر، ثە رەبیجەری ٌەگەي رٛرکیەب ٚ ئیەراْ، ثەۆ 
ئەٚەی جەەۆرە ثەرەیەک صرٚضەەذ ثەەکەْ ٚ، ٌە ٔەرەٚە یەکگررٛەکەەبٔیع صاکەەۆکی 

غۆڕغگێڕی کٛرصضزبْ ثەکەْ. ٌە رٚأەگەی ٘ەضەذ ٚ  ٌە صاٚاکبٔی ثسٚرٕەٚەی
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ێریەەبْ، ثە پێػەەٕیبرێکی ٕکەی ئەتا، صاٚٓضەەۆز ٘ۀەەضێ ٌەٚ کەضەەبٔەی سەٚ صەثیەەٕ
صڵفڕێٓ ٌە لەٌەِضا ٚ پێیبْ ٚاثٛٚ ٘بٚپەیّبٔیەکی ٔەٚری ٚ ئۆرۆپیطەذ ٌە ٔێەٛاْ 
کەەەٛرص ٚ ئیطەەەڕائیً صەثێەەەزە ـەەەبکزێکی ٔەەەٛێی ِێژٚٚیەەەی ٚ رٚسطەەەبری ٘ەِەەەٛٚ 

 ڕاضذ صەگۆڕێذ.رۆ ٘ەالری ٔبٚە
ٌە ثەؼضاظ ئەٚ جۆرە رەصەسٌٛکرصٔبٔەی ئیطڕائیً ثٛٚثەٛٚٔە ٘ەۆی رٛڕەثەْٛٚ 
ٚ ٔیگەرأیەکەەی ٌە راصەثەصەر ٚ، ثەەۆ کەەۆکرصٔەٚەٚ جۆغەەضأی جەِەەبٚەر ثەکەەبر 
صە٘برٓ ٚ صأیبْ ثەٚەصۀب کە غبالٚی ٘ێرغەکبْ ثەۆ ضەەر کٛرصەکەبْ ٔە زٚٚ 

گٛٔب٘ەکبٔیػەیبْ صەسطەزە کۆربیی صێذ ٚ ٔە ضەەرکەٚرٕیع ئبضەبٔە، رەۆِەد ٚ 
ئەضەەەەزۆی "رێکەەەەضەرە ٔێٛصەٌٚەریەکەەەەبٔی ضەەەەەر ثە زایەەەەۆٔیسَ". ئەٚ رۆِەرەەەەبٔەظ 
زیەەبٔێکی زۆریەەبْ ثە جٌٛەکەکەەبٔی عێەەراق، ثە رەەبیجەری ٘ەەی ثەؼەەضا، گەیبٔەەض. ٌە 

ٌە راٚێژکەەەەەەبرٚ ٘بٚکەەەەەەبرە  راضەەەەەزی عەثەەەەەەضٚي ضەەەەەەەالَ رۆ  ثە رۆ  زیەەەەەەبرر،
عەبرؾ ثە  ، رەٛڕە صەثەٛٚ.رٛضەرثبزیەکبٔی، ضەثبرەد ثە ئۆپێڕاضیۆٔەکبٔی ثەبک

ثۆیە ٔبدبر  کەڵ ە رەلبٔە صٚٚپبری صەکرصەٚە کە رۀٙب ئۆپێڕاضیۆٔەکی پۆٌیطیە.
ثٛٚ دبٚ ثەٚ پخٔەی "ضەرکەٚرٕی یەکجبرەکی" ثشػێٕێزەٚە ٚ ثیەری ٌە جەۆرە 

ٚ ٘یخکەیە، ثکەبرەٚە، ٌەثەر ئەٚە ثْٛٚ صأٛضزبٔێک، ثۆ ئەٚ ٍِّخٔێ پڕ ِبٔضٚٚ 
ِێػەکی کە دەۆْ رەٌەیەک صاثٕێەزەٚەٚ ثە یەکجەبری ٌە  ثیرۆکەیەکی کەٚرجەٛٚە

 صەضذ "ِەالی ضۆر" رزگبری ثێذ.
عەثضٚي ضەالَ صەضزی ثە ئەبزاصکرصْ ٚ گێەڕأەٚەی ٌِٛەک ٚ ِەبٌی  ِەبرەیەک 
کەضەەبیەری کەەٛرصکرص ٚ، دەەبٚەڕٚأی ئەٚەی صەکەەرص ِطەەزەـب ثەەبرزأی رەلەەضیری 

صێەەریٓ ٚ دەکیّەەبٔە  ئەٚ "ٔیەەبز پەەبکی"ە ثگرێەەذ ثەالَ ئەٚ ٚەک پێػەەّەرگەیەکی
رەِبغەەەەبی ثەەەەبرٚصۆسەکەی صەکەەەەرص. ثەەەەبرزأی غەەەەبٔضێکی ٌە کەضەەەەە ٔسیەەەەک ٚ 
ثبٚەڕپێکراٚەکەەەەبٔی سەەەەۆی رەٚأەی ضەەەەٍێّبٔی کەەەەرص ثەەەەۆ ئەٚەی دبٚیەەەەبْ ثە 
ٔٛێٕەرأی ثەؼضا ثکەٚێذ کە پێک ٘برجْٛٚ ٌە ٚەزیری ثەرگری، ضەبٌخ ِە٘ەضی 

َ رەبکٛ ئێطەزب عەِبظ، ئەٚ ٚەزیرەی ثە "ٚەرزیری ضەرکەٚرٓ" ٔبضەراثٛٚ ثەال
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ئەٚ ضەەەرکەٚرٕەی ثەصەضەەذ ٔە ٘ێٕەەبٚەٚ ٌەگەي ٚەزیەەری ٔبٚسۆ،دەەبزَ جەٚاص. 
ثەەەبرزأی ـەرِەەەبٔی ثە ٔٛێٕەرەکەەەبٔی کرصثەەەٛٚ ٘ەەەیچ رێکەٚرٕێەەەک ِەەەۆر ٔەکەْ ٚ 
سۆیبْ ثشبـرێٕٓ ثۆ ئەٚەی ثسأٓ ٔیەرەی ثەؼەضا دەیە ٚ ٘ۀگەبٚی ئبیٕەضەی دەی 

کۆِەٌێەەک گرـەەذ ٚ صەثێەەذ. دکەەِٛەری ثەؼەەضا، ثە ئبغەەکرا صیەەبر ثەەٛٚ، رٛٚغەەی 
دەٌەِە ثەەٛٚ ثەەٛٚ، عەثەەضٚي ضەەەالَ ٘ەەیچ ٔیەەبزێکی ٔەثەەٛٚ ٌەگەي کٛرصەکەەبْ، ثە 
ئبغەەەزیبٔە، ثگەٚێەەەزە رێکەٚرەەەٓ ثەٌکەەەٛ ٘ەِەەەٛٚ ٘ەٌٚەەەی ئەٚەثەەەٛٚ ثە چ رێەەەگە ٚ 
ٚەضەەیٍەیەک کۆرەەەبیی ثە جەەەٛالٔەٚەی کەەەٛرص ثٙێٕەەەێ، ثە رەەەبیجەری ٌە ٔەەەبٚثرصٔی، 

ڕٚأی ئەٚەی صەکەرص ثسأەێ ـیسیکی، ضەرکرصەکەیبْ. ٌەثەر ئەٚە ثبرزأی دبٚە
 گەِە ٚ پخٔی ئبیٕضەی صٚ ِٕەکەی دیە.
ضەرصأی صیّەغمی کرص ٚ دۀض  1852ئەٚ کبرەی عبرؾ ٌە ضەرەربی ئەیٌٍٛی 

ٔیەەبز ٚ پخٔەکەەبٔی ثە ئبغەەکرا ثە صیەەبر کەٚرەەٓ.  ،رێکەٚرٕەەی ضەەەرثبزی ِەەۆرکرص
ەٚ ثەؼضا ٚ صیّەغەك "پەیّەبٔی ٘بریکەبری ضەەرثبزی"یبْ ِەۆر کەرص ٚ ثە پێەی ئ

رێکەٚرەەٕە ضەەٛپبی ضەەٛریب رایگەیبٔەەض کە ثە رەٚاٚی ٌەسسِەرەەی ضەەٛپبی عێەەراق 
ٚ ئبِەەبصەی ٘ەِەەٛٚ جەەۆرە ٘بریکەەبری ٚ ٘بٚکەەبریەکە. "غەەێشی ضەەۆر" ئەٚ  صایە

جبرەظ، دەکیّبٔە، ٌەضەر دەق ثٛٚ کە ثبٚەڕ ثە لطەٚ ثەٌێٕی عەبرؾ ٔەکەبد 
ی پێەٛە ٚ جبرێکیزریع  یبٔی سۆی رزگبر ثکبد، رەٌەی دکِٛەری ثەؼەضا کەضە

 ٔەثٛٚ، غبٔضە کٛرصیەکەظ ضٍێّبٔیبْ ثەجێٙێػزٛٚ ٚ جبرێکیزر ٔەگەڕأەٚە.
ٌێرەصا عەبرؾ، پەبظ ئەٚەی ٌە کەۆِەکی ضەۆتیەد ثەێ ٘یەٛا ثەٛٚ کە ٘ۀەبرصەی 
دەک ٚ رفەەەەبلی غەەەەەڕی ثەەەەۆ عێەەەەراق راگررجەەەەٛٚ ٚ، ٌە الیەکیزەەەەریع "گەِەی 

ەضەەەر ِٛسەەبثەراری ئیطەەرائیً" ئەگەری ئەٚەی ٘ەثەەٛٚ کە صەرگەەبی ئەِریکەەی ث
ٔەیەەبرەکەی، ِەالی ضەەۆر، ثکەەبرەٚە، ٌەثەرە ئەٚە ٔبدەەبر ثەەٛٚ ٘بٔەەب ثەەۆ جەِەەبي 

، ئەٚ پیبٚەی ثٛٚثٛٚە ضیّجٌٛی ٘ەِەٛٚ سەثەبد ٚ دبالکیەکەبٔی، ڕعەثضٚي ٔبض
ثجەەەەەبد. لطەەەەەەکبٔی عەەەەەبرؾ راضەەەەەزەٚسۆ ٚ ئبغەەەەەکراثْٛٚ، ٘ەٌٛێطەەەەەزی ص  ثە 
کۆِٛٔیطەەەەزەکبٔی عێەەەەراق ثەەەەٛٚ ثەەەەٛٚە ٘ەەەەۆی الٚازثەەەەْٛٚ ٚ ضەەەەبرصثٛٚٔەٚەی 
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یٛۀضیەکبٔی ٌەگەي ِۆضکۆ. ٌەثەرە ئەٚە دبٚەڕٚأی صەکرص ٔبضر، ٌە پێٕبٚی پە
کەیطی ٘بٚثەغی ٔەرەٚەی عەرەة، یبرِەری ثەضاد، عەبرؾ پێٛیطەزی ثە دەک 

٘ەثەەەەەٛٚ ثەەەەەۆ ئەٚەی ثزەەەەەٛأێ صرێەەەەەژە ثە ئۆپێڕاضەەەەەیۆٔە  ٚ کەرەضەەەەەەی غەەەەەەڕ
ضەەەەەرثبزیەکبٔی ٌە ص ی کەەەەٛرص ثەەەەضاد، ثە ثەەەەێ ئەٚ کەەەەۆِەکە ٔبدەەەەبر صەثەەەەٛٚ 

یۆٔەکبْ راگرێەەەذ ٚ ئەٚەظ زیەەەبٔێکی گەٚرەی ثە دکەەەِٛەری عێەەەراق ئۆپێڕاضەەە
 صەگەیبٔض.

ٔبضەەەڕ زۆر ثە ٚرصی گەەەٛێی ٌە لطەەەەکبْ گەەەرد ٚ ٚای پیػەەەبٔضا کە ٌە گەەەرـزە 
گەٚرەکەی عبرؾ صەگبد ٚ، ثە زِبٔێکی صۆضزبٔە ٚەالِی صایەٚە ٚ ٚری "ٚەک 

صا ثەەرایەک رەِبغەەبد صەکەَ" ثەالَ ٌەضەەەر ِەضەەەٌەی دەک ٘ەەیچ ثەڵێٕەەی پەەێ ٔە
کەدەەەی کەەەۆِەٌێ "ئبِۆ گەەەبری ئیەەەضیۆٌۆجی" کەەەرص ثەەەۆ ئەٚەی "ضۆضەەەیبٌیسَ ٌە 
ٔیػزّبٔی عەرەثی" پێگەی ثنەضپێ ٚ ثە٘ێس ثێذ. ئەٚە ثەٛٚ عەبرؾ، صٚای ئەٚ 

، ضەەثبرەد ثە ؾصیضارە ٌەگەي ٔبضڕ، ثە پڕۆ ەٚ صٚٔیبثیٕیەکیزر گەڕایەٚە. عەبر
، یەک رفۀگی، ضۆضیبٌیسَ ٌە ٔیػزّبٔی عەرەثی، ٘ەڕەی ٌەِەڕەی صەرٔەصەکرص

ثەەۆ ضەەەرثبزە ثەصەثەسزەکەەبْ، ٌەگەي سەەۆی ٔە٘یٕەەبیەٚە. ٔبضەەڕ ٔەیزەەٛأی عەەبرؾ 
، ضەەەەەثبرەد ثە دەک، ٚەک ٔەەەەبٚکە پەرەەەەک، ثە ضەەەەۆتیەد ڕرێجگەیٕەەەەی کە ِطەەەە

ثەضزراٚەرەٚە ٚ، ٔەیضەرٛأی یبرِەری "ثەراکەی" ثەضاد ٚ پەیٛۀەضیەکبٔی سەۆی، 
 ٌەگەي غٛرەی، ثشبرە ِەررضیەٚە.

ئەیٍەەەٌٛی ِێسۆپۆربِیەەەب رەەەب ثٍێەەەی سەِگەەەیٓ ثەەەٛٚ، ثەؼەەەضا  کەظ ٚ ٘ەٚای ِەەەبٔگی
ضەەەیّبیەکی رەغەەەی پۆغەەەی ثەەەٛٚ، ٌە دبیشەەەبٔەٚ دێػەەەزشبٔە ٚ ٔەەەبٚ ثەەەبزاڕ ٚ 
لەیطەەەەریەکبْ ثەەەۆْ ٚ ثریٕگەەەی ٔەەەبسۆظ صە٘ەەەبد، سەٌکەەەی گەەەٛێی ٌە ٔەغەەەیضی 
ٔیػەەزّبٔی ٚ عەضەەکەری، ثە صۀگەەی ثەرز، راصەگەەرد ٚ ٌە رەەبَ صەردەەٛٚ ثەەٛٚ ٚ 

ەکە ثە دبٚی گِٛبْ رەِبغبی یەکزریبْ صەکەرص، ٌێی ثیسار ثْٛٚ. ٘ەِٛٚ سەٌک
پرضیبرەکی ضبصەد ثکرصایە ٚەالِیبْ ٔەصەصایەٚە، ٘ەِەٛٚ دەبٚەڕٚأی غەزێکی 
سراپیەەبْ صەکەەرص ثەالَ ٔەیبٔەەضەزأی دەەیە یەەبْ ٔەیبٔضەصرکبٔەەض. کەغەەێکی لەەٛڕش، 
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٘ەِٛٚ سۆی رەضٍیّی لەصەر، ٌە ٔێٛاْ ئیطزب ٚ ٘یٛا، کرصثٛٚ. ٘یٛا ثە کێ؟ ثە 
ئبیٕضە؟ ٘ەٌِٛەرجێکی ٔەـطی پڕ ِەررضەی ثەٛٚ ثەۆ ر ێّەی عەبرؾ.  دی ٚ کبَ

ٌەَ ٔبٚە ٘ەر کبرەک گڕٚجۆغی جەِبٚەر، ثۆ پبٌپػزی ٌە صەضەالد، ٌە غەلبَ 
ٔەثیٕەەەەەرێ ئەٚە ٔیػەەەەەبٔەی ثەصثەسزەەەەەی دٛکّڕأەەەەەبٔە، ئەٚەظ ضەەەەەەرەربیەکی 
ِەررضیضارە، کۆصەکبْ ثە ئبضەبٔی ٔبسٛێٕەضرێٕەٚە ثەالَ ثە صڵٕیەبیەٚە ٔیػەبٔەی 

٘ەبرٕە ضەرغەەلبَ ئۆکطەیجیٕی  ٚ یرأێکی لٌٛە. جۆظ ٚ سرۆغی جەِەبٚەرلە
صەضەالرە، ٌەالیەک ٘ەڕەغە ٌەٚ کەش ٚ الیۀبٔە صەکرێەذ کە ثە ٔٙێٕەی ٔیەبزی 
گەڕأەٚەٚ ضەەەرکەٚرٕیبْ ٘ەیە، ٌە رٚأگەیەکیزەەریع ٚەک رەرِەەۆِەرر ٚایە ثەەۆ 

 ئەٚەی صڵطۆزی ٚ ٚەالئی جەِبٚەر ثۆ ر ێُ پیػبْ ثضاد.
بعەری ثەٚە ٘یٕەەەبثٛٚ کە صەثەەەٛایە غەەەزێک ثکەەەبد، ئەٚەی ٔیگەرأەەەی عەەەبرؾ لۀەەە

صەکرص ئەٚ رٛڕەثْٛٚ ٚ صڵە راٚکێیە ثٛٚ کە رۆ  ثە رۆ  ٌە ریسەکبٔی دیسثەی 
ثەعەەەص گەغەەەەی صەکەەەرص. ئەٚ زۆر لەٌیەەەك ثەەەٛٚ ثەالَ ٘یەەەٛای ثەٚە ٘ەثەەەٛٚ کە 
ٍِّخٔێکەەبٔی ٔەەبٚ دیەەسثەکەی الیەک ثەالیەک ثەەکەْ ٚ، ثەثەەێ ئەٚەی ثیەەر ٌەٚە 

برەٚە کە پەەبررەکەی، ضەەەرەڕای ٍِّخٔێکەەبٔی ٔێٛسەەۆ، ئەٚە دۀەەض ضەەبٌێکە، ثە ثکەە
عبرؾ سەریکی پخٔەضأبْ ثەٛٚ  ِطزێکی پۆالییٓ، دٛکّی ٘ەِٛٚ عێراق صەکبد.

٘ەِەٛٚ غەەٚ،  ثۆ ئەٚەی دۆْ ٌەٚ لەیەرأە صەردێەذ. پۀەجەرەی ئٛـیطەەکەی،
رٚپەک رٚٔەبک صیەبرثٛٚ. ئەـطەەرەکی ثەضەزەزِبْ، ثە ٔەبٚی ضەەالدەصیٓ کە گە

ضەەەەرثبزی، ٌە ٚەزارەرەەەی ثەرگەەەری، ٌەثەرصەضەەەزضا ثەەەٛٚ، غەەەەٚێک، ثەراِەەەجەر 
پۀجەرەی عبرؾ، ضەری ٘ەٌضەثڕی ٚ صەٌێ " ئبی سٛایە ئەٚ عەثضەی ئیطخَ 
دۀض ٌۆ عێەراق کبرصەکەبد!". ٌەضەەر ئەٚ لطەەیە رەٚأەی  ٚرە ئیٕفراصیەکەبٔی 

ثیرۆکەیەکەەەی  زیٕەەضأی ٚەزارەرەکەیەەبٔکرص. ٌەٚ غەەەٚٔشٛٔی ٚ ٘یخکەەیە عەەبرؾ
ِبٔەگ ثە ِەراضەیّێکی پرۆپبگۀەضە، کە عەبرؾ  15زیرەکبٔەی ثەۆ ٘ەبد، رۆ ی 

ٌێەەەی ِبِۆضەەەزب ثەەەٛٚ، رایگەیبٔەەەض کە "صٚا ضەەەۀگەری کەەەٛرصە یبسیجٛٚەکەەەبْ، ثە 
ەڕی پەێ ٚرەٚاٚی، صەضزی ثەضەر صاگیرا". صرۆیەکی زۆر ٘ە ار ثەٛٚ، کەش ثەب
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أێک سۆیەبْ ثەکٛغەذ ٔەکرص، رۀبٔەد ٌۀەبٚ ئەٚ گۀجەبٔەی ثە صەضەذ ٌەپػەزض
صەصا ٘ەەیچ کەەەبریگەری صرٚضەەەذ ٔەکەەەرص ٚ کەضەەەیع ٔە٘ەەەبرە ضەەەەر جەەەبصە ٚەک 
جەەبرأی پێػەەٛٚ ثە سۆپیػەەبٔضاْ ٚ ضەەرٚصی ٔیػەەزّبٔی سۆغەەذبٌی صەرثەەڕێ، 
کەش ئەەبالی عێرالەەی ٌە غەەەلبَ ٚ ٌەضەەەر ثبٌەسبٔەکەەبْ ثەرز ٔەکەەرصەٚە، کەش 
ِەضەەەەیرەی ضەەەەەرکەٚرٕی رێەەەەک ٔەسطەەەەذ. ئەٚ ٘ەِەەەەٛٚ ِۆضەەەەیمب ٚ ضەەەەرٚصە 

یػەەزّبٔیبٔەی ٌە راصیەەۆی ثەؼەەضا پەسەەع صەکەەراْ، ٌەگەي ٚرەەبری رۆ ٔبِەکەەبٔی ٔ
 دکِٛەد، لۀبعەریبْ ثە یەک کەضیع ٔە٘ێٕب.

ئەگەر ٌە غەلبِەکبْ، ٔەبٚە ٔەبٚە، گرٚپەکەی ثنەٛک یەبْ لەٌەثەبٌؽیەک صرٚضەذ 
صەثٛٚ ئەٚە سەٌکی ئبضبیی ثْٛٚ ٌە صەٚری جٛٔضیەکی پەڕپٛد ٚ ِبٔضٚٚ کەۆ 

ە ثەرەکەەەەەبٔی غەەەەەەڕی پێػەەەەەّەرگە گەڕاثەەەەەٛٚەٚە. ئەٚ صەثەەەەٛٚٔەٚە کە رەەەەەبزە ٌ
ضەەەرثبزأەی ٌە ثەرەکەەبٔی غەەەڕ صەگەڕأەٚە دیکەەبیەد ٚ ثەضەەەر٘بری ٚایەەبْ 
صەگێەەڕایەٚە کە رەٚاٚ پەەێنەٚأەی پەیەەبِٕێری رۆ ٔەەبِە ٚ راصیەەۆ ٚ رەٌەتسیەەۆٔی 
دکەەەِٛی ثەەەْٛٚ. ئەٚ ضەەەەرثبزأەی، ٌە ثەرەکەەەبٔی غەەەەڕ، صەگەرأەٚە ثریٕەەەضار، 

ثەەەەْٛٚ دیکەەەەبیەری ئەٚەیەەەەبْ صەگێەەەەڕایەٚە کە کەەەەٛرصە ٔەسەەەەۆظ یەەەەبْ ٔەلٍکرا
یبسیجٛٚەکبْ ٚەک ٘ەٚرٚ ضەێجەر صە٘ەبرٓ ٚ پەالِبریەبْ صەصا ٚ ثەسر صەثەْٛٚ، 

رەەٕە ثەرصەضەەذ ٚ غەەٛێٓ پێػەەیبْ ثەجەەێ ٔەصە٘ێػەەذ ٚ، سۆیەەبْ ٌەگەي ٚٔەصەکە
  یٕگەٚ ضرٚغزەکە رێکەالٚ کرصیە.

ە ٌە عەەەبرؾ، رۆ  ثە رۆ ، ٘ەضەەەزی زۆررەەەەری ثە ثەەەٛٚٔی ٘ەڕەغەەەە صەکەەەەرص ک
٘ۀبٚی کۆِەٌگب، ٚەک کۆرپەٌەیەک گەغەی صەکرص، ٌەٚە صەررضب کۆِٛٔیطەذ 
ٚ کەەٛرصٚ ٔەیبرەکەەبٔی، ٌە ٔەەبٚ دیسثەەی ثەعەەص، ثەر ٚۀەەضی ٘ەەبٚثەظ کۆیەەبْ 
ثکبرەٚە ٚئیزیخـێەک صرٚضەذ ثەکەْ. ثەۆیە ثڕیبریەضا صەضزپێػەشەریەک ثکەبد ٚ 

ە ِەضەەٌەی ثەڕە ٌە  ێر پێی ٔەیبرەکبٔی صەرثێٕەێ. ٌەگەي کٛەیەذ، ضەەثبرەد ث
ضەەٕٛر، گەیػەەزە رێکەٚرەەٓ، ٘ۀەەضێ کەضەەیع صەٌەەێٓ عەەبرؾ ٌە صاٚاکبریەکەەبٔی 

ٍِیەۆْ  21ضەرصەِی لبضُ، پەغیّبْ ثۆرەٚە. ٌە ثریزەی ئەٚ رێکەٚرەٕە کٛەیەذ 
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ٌیەەەەرەی ئٛضەەەەزەڕٌیٕی، ثە لەرز، ثە عێرالەەەەضا. ٌەگەي صیّەغەەەەمیع رێکەٚرٕێکەەەەی 
بي ٚ ئەەەەەبثٛری ِەەەەەۆرکرص ٚ، ضەەەەەٛصی زۆری، ٌە رٚٚی ثبزرگەەەەەبٔی ٚ کػەەەەەزٛک

پیػەضەەبزی ثە عێەەراق گەیبٔەەض. ٘ەرٚە٘ەەب عەەبرؾ "گەرۀزەەی" ٌە دیسثەەی ثەعطەەی 
ضٛریب، کە ٌە صەضەالد ثٛٚ، ثەصەضذ ٘ێٕب کە رەصەسەٛي ٌە کبرٚثەبری عێەراق 
ٚ دیەەەسثەکەی ٔەکەەەبد. عەەەبرؾ ثەٚە رأەٚەضەەەزب، گەیػەەەزە ئەٚ لۀەەەبعەرەی کە 

سەۆی ٌە  پێٛیطزە ٘ۀەضێ صەضەزکبری ٌە ٔەبٚەٚەی دیەسثەکەی ثکەبد، ثڕیبریەضا
ِیٍیػەەەەەبی "دەرەش لەِٚیەکەەەەەبْ" رزگەەەەەبر ثکەەەەەبد ٚ ٘ەٌیٛەغەەەەەبٔضٔەٚە. ئەٚە 
ِیٍیػیبیەکی دیسثی ثەعص ثٛٚ، ٌە الٚأی رٛٔضڕەٚ رٛٔضٚریس ٚ پڕ کێػەە پێەک 

 ٘برجٛٚ. 
ٔەەەۆتەِجەر، ثەثەەەێ ٘ەەەیچ  17عەەەبرؾ ثەِػەەەێٛەیە، پەەەبظ دۀەەەض ٘ەـەەەزەیەک، ٌە 

ە ٌە رۆ ٘ەالرەی ٘ۆغضاری ٚ ثە ثێ صۀگەی، رۀەبٔەد ِٛسەبثەراری ضەٛریبظ ک
ٔبٚەڕاضەەەذ ٌە ٘ەِەەەٛٚاْ زیرەکزەەەر ٚ ثە رٛأەەەبررْ ٌە الٔەەەک ٔەەەب ٚ، ثەرپەدەەەی 
کٛصەرەەبیەکی ثە پخٔەەی، ضەەەر ثە ثەەبٌی رٛٔەەضڕەٚی ثەعەەص، صایەٚە ٚ کەەبثیٕەکەی 
٘ەٌٛەغەەەەبٔضەٚە ٚ٘ەِەەەەٛٚ ٚەزیرەکەەەەبٔی صٚرسطەەەەزەٚەٚ کەەەەبثیٕەیەکی ٔەەەەٛێی 

ِێرێک ٘ەٌگەڕأضەٚە ضەرثبزی پێکٙێٕب. پخٔەکە، ٘ەِٛٚی، ٌە ِبٚەی دۀض کبرژ
کە ضەەەر ٌە ثەیەەبٔیەکەی ٚا ٘ەضەەذ صەکەەرا کە ٘ەڕەغەەیەکی کٛغەەۀضە ثێەەذ ثەەۆ 
ضەەەرعبرؾ. ٌە ثەرەثەیەەبٔیەکە یبسیجٛٚەکەەبْ دۀەەض گەەٌٛ ە رۆپێکیەەبْ ئبراضەەزەی 
کۆغەەەکی کۆِەەەبریکرص ٚ دۀەەەض رەلە ٚ رۆلێکیەەەبْ ٌە ٚەزارەرەەەی ثەرگریکەەەرص ٚ 

کەٚرٕێکی ٌە ٔبکەبٚ" ثەٛٚ، ٌە پبغبْ سۆیبْ ثەصەضزەٚەصا. ئەٚە، ثەراضزی، "ضەر
 پڕێکب ٘ەیجەد ٚ غکۆی عبرـی گەیبٔضە کەغکەالٔی ـەٌەک.

صأیػەەەزٛأی ثەؼەەەضا، ثەیەەەبٔیەکەی، ٌە سەٚێکەەەی لەەەٛڕش ثە ئبگب٘ەەەبرٓ، جەەەبرێکزر 
"جۆظ ٚ سرۆغی جەِبٚەر" ثۀبٚ جەبصەٚ ثبزاڕەکەبْ رەلەیەٚە ثەالَ ٘ەر زٚٚ 

ەثەەٕەٚە ٚ ئبِەەبصەْ رەلە ثە زٚٚ ٌەغەکر ٚ صەثبثەکەەبٔی عەبرؾ ثۀەەبٚ غەبر ثخٚص
ٌەٚ کەضەەبٔە ثەەکەْ کە پبٌپػەەزی ٌە کٛصەربدیەکەەبْ ثەەکەْ. ضەەەرثبزەکبْ، دەک 
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ثەصەضزەٚە، پرصەکبٔی ضەر رٚثبری صیجٍە صاگیر صەکەْ ٚ ٌە ٘ەِٛٚ گۆڕەپبْ 
ٚ ثەرصەرگەەبی صاِەزراٚە دکِٛیەکەەبْ ضەەۀگەر ٚ رەثەەبیە ٌێەەضەصەْ. ثەؼەەضا ثەەۆ 

ضەکەری ٚ عەبرـیع، ٌەٚ ِەەبٚەیە، ِەبٚەی صٚٚ رۆ  صەکەٚێەزە  ێەر دەەٛکّی عە
پخٔەکەی رەٚاٚ صەکبد ٚ پۆضزە ثبالکبْ صەصارە الیۀگر ٚ صڵطۆزەکبٔی سەۆی، 
رب٘یر یەدیبی ضەرۆک ئەرکبْ صەکبرە ضەرۆک ٚەزیر، ئەدّەص دەضەْ ثەکەر 
ٌە ضەەەرۆک ٚەزیەەراْ کە ضەەەر ثە ثەەبٌی ِیەەبٔڕەٚی ثەعەەص ثەەٛٚ کەەرایە جێگەەری 

رەەبکٛ صڵەەی دیسثەەی ثەعطەەی ضەەٛریب ضەەەرۆک کۆِەەبری، ئەٚەظ ثەەۆ ئەٚە ثەەٛٚ 
 ٌەسۆی ٔەڕۀجێٕێ. 

ظ ئەٚەی ٘ەڕەغە گەٚرەکەی ٌۀبٚثرص یەکطەر ثیری ٌە صاثیٕکرصٔی بعبرؾ پ
ضەەەلبِگیریەکی صٚٚر ِەٚصا کەەرصەٚە، صاِەزراٚەکەەبٔی پۆٌیطەەی ثە٘ێەەس کەەرص ٚ 
٘ەِەەەٛٚ پەەەبررە ضیبضەەەیەکبٔی یبضەەەبسکرص. راصیەەەۆی ثەؼەەەضا، رۆ أە، گەەەۆرأی ٚ 

ضەصا ٚ ٌەَ رێەەگەیەٚە ٘بٚالریەەبٔی ثەگڕٚجەەۆظ صەسطەەذ ٚ ٔەغەەیضی ٚەرۀەەی ٌێەە
صاٚای ٌێضەکرصْ "ٌە ص ی ئیّپریبٌیسَ ٚ کۆِۆٔیسَ پبرێسگبری ٌە عێراق ثکەْ". 
پبغبْ عبرؾ ـەرِبٔی "ضەر ِێری ثۆ جٌٛەکەکبْ" صەرکەرص. ثەِجەۆرە عەبرؾ 
صٚٚ ئۀجبِی ثەصەضەذ ٘ێٕەب، صەضزشۆغەی ر ێّەی صیّەغەك ٚ ٘ەِەٛٚ گەرٚپە 

بریمەکەەەەەبٔی ص  ثە ئیطەەەەەڕایً، ٌە الیەکیزەەەەەریع ٘ۆغەەەەەضاری ص ی ـۀ رٛٔەەەەەضڕەٚ
جٌٛەکبکبٔی عێرالضا ثۆ ئەٚەی ٔەکەْ ٘یچ پەیٛۀضیەک ثە "غێشی ضۆر" ثکەْ 
یبْ ٌە ٔبٚۀضەکبٔی ئیطرایً لطەی سێر ثۆ کٛرصەکبْ ثکەْ. ٌە کۆربیی عبرؾ 
صەضەەزی ثەەۆ کەەبرری "ئبغەەزەٚایی عەرەة"ی ثەەرص، ضەەٕٛرەکبٔی ٌەگەي کٛەیەەذ ٚ 

ْ کەەرصەٚە کە ٌە کەەبری کٛصەرەەب غکطەەزشٛارصٚەکە صاسراثەەْٛٚ، کەدەەی ئەەٛرصە
ضەەەەٕٛری ٌە گەي ضەەەەٛریب، رۀٙەەەەب ثە رەِەەەەسی، صاسراثەەەەٛٚ. ڵیەەەەرەصا عەەەەبرؾ، ثە 
ضەرکەٚرٛٚیی، پخٔەکبٔی جێجەجێکرص ٚ سەۆی ثە ثەراٚە صەزأەی ٚ، کەۆٔزڕۆٌی 

 ثبرٚصۆسەکەی کرص.
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 ئبغزەٚایی! گەِەیەکی صەضزشەڕۆ
 

٘ەِٛٚغەزێک  ێثٛٚ، ثەبٚەڕی ثەٚە ٘ەثەٛٚ کە صەرەٛأ عبرؾ زۆر ٌەسۆی ثبیی
ٔەەۆتەِجەر، ثە زِەەبٔێکی ثەەێ صٚٚ صڵەەی  18ثکەەبد، ثەەبرٚصۆسەکە ٌەثەەبرە، ثەەۆیە ٌە 

٘ۆغضاری صایە کٛرصەکبْ ثۆ ئەٚەی ثەثێ ِەرج سۆیبْ رەضٍیُ ثکەْ ئەگەرٔەب 
صەثێ دبٚەڕٚأی "ٌۀبٚثرصٔی یەکجبری" ثکەْ .٘ۀضێ کەش پێیبْ ٚایە ئەٚ ٌە 

کە گەەٛایە ثەبرزأی، ٌە رێەەگەی غەەێز  ەجٛٚٔەی عەبرؾ ٌەٚە ضەەەریگررٛٚسەۆ ثەەبی
ٔۆتەِجەر صٚٚثبرە کەراٚەرەٚە،  17ٔۆتەِجەر ٚ پبغبْ ٌە  8ئەدّەصی ثرای، ٌە 

صاٚای کرصٚە، پێع ٘ەر صأٛضزبٔێک، ٌێجٛرصٔی گػزی ثۆ کٛرصەکبْ صەرثکرێ 
لطەەیە ٚ ٚ، ثۆ ئەٚەی ثەسۆی ضەەرصأی ثەؼەضا ثکەبد. ثە صڵٕیەبیەٚە ئەٚە ٘ەر 

٘ەرگیس ثبرزأی صاٚای ئەٚ٘بی پێػکەظ ٔەکرصٚە ٚ ثبظ صەیسأی ٘ەر جەۆرە 
 کرصەیەکی ٌەِجۆرە صەیجرصە ضەر رەٌەیەکی کٛغۀضە.

ئەَ صۀگۆیەەەبٔە دۀەەەضی راضەەەزە ٚ دۀەەەضی صرۆیە؟ صەرـەرّەەەبْ ثەەەۆ ٔەڕەسطەەەب 
ثگەٚیٕە راضزیەکبْ. ضەرەڕای ٘ۆغضاری ٚ ثبٔگەٚازەکبٔی دکِٛەری ثەؼەضا ٌە 
کٛرصضزبْ، ٌە ٔبٚدەکبٔی غەڕ، ئۆپێراضیۆٔەکبْ ضبرص ٚ ضەڕیبْ ثەسۆیەبٔەٚە 
صەثیٕەەەی، ئەٚەظ ثە٘ەەەۆی ثەەەبرٚصۆسی ضەەەەسزی زضەەەزبْ ثەەەٛٚ. ٌەەەٛرکەی دیەەەب 

گەٛایە،  دبضێکبْ ثە ثەـر صاپۆغەراثْٛٚ، پەٍەی گەرِەب زۆر ٘ەبرجٛٚە سەٛارەٚە،
 ضبٌی راثرصٚٚ ضبرصی ئەٚ٘ب ٔەصیزراٚە.  11ئەِطبي زۆر ضبرصەٚ ٌە 

جەەۆرە رێکەٚرٕێەەک ٌە ٔێەەٛاْ ثەؼەەضا ٚ کٛرصەکەەبْ  1853غەەٛثبری  11 – 11ٌە 
ِەەۆرکرا، ئەەبگر ثەش راگەیۀەەرا. صیەەبرە ئەَ صأٛضەەزبٔبٔە، ثە ٔٙێٕەەی، صەدەەٛٚٔە 
پێػەەەەەٚە. راصیەەەەۆی ثەؼەەەەضا ثە ٘ەِەەەەبْ زِەەەەبٔی گڕٚجۆغەەەەەٚە ثبضەەەەی "کەەەەبرە 
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ی ِێژٚٚ"یەکبٔی صەکرصٚ ٔبٚەڕۆکی رێکەٚرٕەکەی ثخٚکرصەٚە ٚ ثە غبْ ٚ ثەبٌ
"ثرایەرەەی کەەٛرص ٚ عەرەة"ی ٘ەٌەەضەگٛد ٚ کە ئەٚە "ئیّپریبٌیطەەزەکبْ" ثەەْٛٚ 

 صەیبٔٛٚیطذ صەرز ٚ کەٌێٓ ثشۀە ٔێٛأیبْ. 
 سبٌی ثٕەڕەری رێکەٚرٕەکەیکرص: 2راصیۆی ثەؼضا ثبضی 

ثەەەەبرزأی ـەرِەەەەبٔی ثە پێػەەەەّەرگە کەەەەرصٚٚە غەەەەەڕ راگەەەەرْ ٚ ثگەڕێەەەەٕەٚە  -1
 گٛٔضەکبْ.

عبرؾ، ثەٌێٕیضاٚە صاْ ثە ِبـە ٔەرەٚەیەکبٔی ضەرۆک کۆِبر، عەثضٌٚطەالَ  -1
کٛرصەکبْ ثٕێذ ٚ ثشرێٕە ٔبٚ ئەٚ صەضزٛرە ٔٛێیەی کە صەثێذ ٌەَ ِبٚأە ثخٚ 

 ثکرێزەٚە.
ٚەزیەەەری راگەیبٔەەەض، جۀەڕاي عەثەەەضٚي کەریەەەُ ـەردەەەبْ، ٚٚرەەەی دکەەەِٛەد  -2

سەریکی صأبٔی کۆِەٌێک پڕۆ ەی گەٚرەیە ثۆ گەغە پێضاْ ٚ ثەرەٚپێػجرصٔی 
 زبْ.کٛرصض

ٌە راضەەزی عەەبرؾ پێٛیطەەزیەکی زۆری ثەٚە ٘ەثەەٛٚ، صٚٚ ِەثەضەەذ ثەصەضەەذ 
ثٙێٕێذ. یەکەَ، ٌەگەي کٛرصەکبْ ثگەٚێزە جۆرە رێکەٚرٕێک، ِەۆصٚش تی ێٕەضی 

Modus vivendi ْثەثێ ئەٚەی، ٌە جەٚ٘ەر، ٘ینیبْ پێجەضاد. صٚٚەَ، راکێػەب ،
ثەرەیەکەەی  ٚ کەەۆکرصٔەٚەی گەەرٚپە ٔبضەەڕیەکبْ ٚ ِیبٔڕەٚاکەەبٔی ٔەەبٚ ثەعەەص ٌە

 ٔیػزّبٔی. 
ئەَ صٚٚ ئبِبٔجە پێٛیطزیەکی  یبریجْٛٚ ثۆ ئەٚەی ثزەٛأێ دەٛکّی ئەٚ ٚالرە 
ئەەەبٌۆز ٚ پەەەڕ دەرِەضەەەەریە ثکەەەبد ثەەەۆ ئەَ ِەثەضەەەزەظ عەەەبرؾ ثەەەبٔگەٚازێکی 

ئبراضەزەی دەرکە  ٔیػزّبٔی، ثەثێ صۀگ ٚ ٘ب ٚ٘ۆ  ٚ پڕۆپبگۀەضەی ضیبضەی،
عرثەەی، دەەرکە اٌٛدەەضە اٌعەەرثیە ) اٌعەەرثیە، دەەسة االغەەزراکی اٌ اٌەەٛطٕیە )لەەِٛیە(

ثەەبٌێکی دیسثەەەی ثەعطەەەی ثەەەٛٚ(، دەەەسة اٌزذەەەرر، کەەەرص. ٌە ٘ەِەەەبْ کەەەبد عەەەبرؾ 
صەضەەەەالری کەضەەەە ٔسیەەەک ٚ صڵطەەەۆزەکبٔی سەەەۆی زیەەەبص ٚ ثە٘ێسکەەەرص، ٌەٚأە: 
عەثەەضٚي رەدّەەبْ عەەبرـی ثەەرای کەەرصە لبئەەض لەەٛاد اٌّطەەٍذەی ضەەٛپبی عێەەراق، 
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ضەّبٔی، رەب٘یر یەدیەبی کۆٌۆٔێً عبرؾ عەثضٚي رەزا کرایە ضەەرۆکی ٘ێەسی ئب
 ضەرۆک ٚەزیراْ پۆضزی ضەرۆکی ئەرکبٔی پێضرا.

کٛرصەکبْ، ٌە ثەراِجەر ئەَ ٘ەٌٛێطزبٔەی عەثەضٚي ضەەالَ، ٌە الیەک ئبِەبصەیی 
سۆیبْ، ثۆ ٘ەر پرۆضەیەکی ئبغزەٚایی، راگەیبٔض، ٌە الیەکیزریع ثێ ِزّبٔەیی 

کەەٛرری ئبِەەبصە  ثە ٚ گِٛەەبٔی سۆیەەبْ، ثەراِەەجەر ٘ەر ـەەڕد ٚ ـەەێٍەک، پیػەەبٔضا.
ثْٛٚ ثەراِجەر ٘ەر جٌٛەیەکی ثەؼضا ئەٌزەرٔبری ی سۆیەبْ ثەیەبْ ثەکەْ. یەکەَ 
کێػەی ئبٌۆز ٘ی ٔەـذ ثٛٚ. ِطزەـب ثبرزأی کە پێع ئێطزب "صەٌٚەری ـیضراٌی 

ثیەرە ٔەٚرەکەبٔی ِٛضەً ٚ کەرکەٛکی  21کٛرصضزبْ"ی راگەیبٔضثٛٚ صاٚای ٌە 9
ٍِیەەۆٔی ٘ەِەەٛٚ  82ٍِیەەۆْ رەەۆْ ٌە  53صەکەەرص، ٌەَ صٚٚ پبرێسگەەبیەظ ضەەبالٔە 

عێراق ثەر٘ەِیبْ ٘ەثٛٚ. عبرـیع، ثە ٔبڕاضزەٚسۆ، ٚەالِی صەصایەٚە ٚ سەۆی 
ثەەۆ جەەۆرە ضەەبزظ ٚ ٔیبزپەەبکی ئبِەەبصەکرص ٚ "کۆِپبٔیەەبی ٔیػەەەزّبٔی ٔەٚد"ی 

کۆِپبٔیەب ثیبٔیەکەبْ  2صرٚضذ کرص کە راضزەٚسۆ ثەۆ ص ایەرەی ٚ رکەبثەرایەری 
ەٚرەەەی عێەەەراق، کۆِپبٔیەەەبی ٔەٚرەەەی ِٛضەەەً ٚ ثەەەْٛٚ کە ئەِەەەبٔەْ: کۆِپبٔیەەەبی ٔ

 کۆِپبٔیبی ٔەٚری ثەضرە،

ئەَ رٚصاٚأە ٌە ِەەەبٔگی غەەەٛثبد ثەەەْٛٚ، ٌە ئەەەبزاریع ثەەەرای عەثەەەضٚي ضەەەەالَ، 
عەثەەضٚي رەدّەەبْ عەەبرؾ ٚ ٔەەٛێٕەری "غەەێشی ضەەۆر"، جەالي ربٌەثەەبٔی یەکزەەر 
صەثیەەٕٓ ٚ ٘ەٚي صەصەْ دبرەضەەەرێک ثەەضۆزٔەٚە. ٘ەر زٚٚ ثە زٚٚ صأٛضەەزبْ 

ٚی گرـذ صەثێ. کٛرصەکبْ ئبِبصەْ ٌەضەر صا٘بری ٔەـذ ٚ ِبٔەٚەی رٚٚ ثەرٚ
ضەەٛپبی عێەەراق ٌەکٛرصضەەزبْ ٔەرِەەی ثٕەەٛێٕٓ ثەالَ ئبِەەبصۀیٓ ضەەبزظ ٌەضەەەر 
کێػەەە ضەەەرەکیەکبْ ثەەکەْ، کە ثەەریزیە ٌە صاْ ٔەەبْ ثە ئۆٔەەۆِیەکی ـەەراٚاْ ثەەۆ 
کٛرصضەەزبْ. ٌەضەەەر ئەَ سەەبٌەی صٚایەەی صأٛضەەزبْ صەکەٚێەەزە ثەر ٘ەڕەغەەەی 

ٚ کٛرصەکەەەەەبْ، زۆر ثە رەلەەەەەی، رەسەەەەەٕە ٌە عەەەەەبرؾ صەگەەەەەرْ ٚ ثە  ٚەضەەەەەزبْ
ثبضەەەی صەکەْ کە  1853غەەەەگەزثٛٚٔەٚەٚ سیەەەبٔەد ٌە رێکەٚرٕەەەی غەەەٛثبری بپ

 راصیۆی ثەؼضا زۆر ثە جۆظ ٚ سرۆغەٚە ثخٚیکرصەٚە.
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رێکەٚرٕەکەی غٛثبد رۀٙب رێکەٚرٕێکی  -1ربٌەثبٔی رەسٕەی ٌەٚە صەگرد کە: 
ثەْٛٚ کەدەی ثەؼەضا، ثەثەێ ثۆدەٛٚٔی ئەێّە، ثە ضەرەربیی ثٛٚ، ٘ێٍە گػزیەکبْ 

ثەؼەەەضا رێکەٚرەەەٕەکەی ثە  -1ئبغەەەزەٚایی رەٚاٚی ثخٚکەەەرصەٚەٚ سطەەەزە رٚٚ. 
جیٙەەبْ ٔبضەەبٔض ثە ثەەێ پەەرش ٚ رای ئەەێّە، ئەٚەظ ثەەۆ ئەٚەی کەەٛرص ٌە سػەەزە 
ثجەەبد ٚ زیەەەبٔی پەەەێ ثگەیۀەەەێ. ٌە راضەەزی ئەگەر صأٛضەەەزبٔەکبْ غکطەەەذ ثێەەەٕٓ 

ری ثەؼضایە. عبرؾ صەرٛأی ثٍێذ کە ٌە رٛأبی ثەرپرضیبریەکە رۀٙب ٘ی دکِٛە
ٔەیە صاٚاکەبری کٛرصەکەبْ ٚ ئٌٛزیّەبری ِەضەزەـب ثەبرزأی جێجەجەێ ثکەەبد ثەالَ 

 ئەٚ صاٚاکبریبٔە، ثە رەٚاٚی، ٌە رێکەٚرٕی غٛثبد ئبِب ەیبْ پێکراٚە. 
ٌە راضزی ربٌەثبٔی، ٘ێػەزب، زۆر ریەری ٌە کەٚاْ ِەبٚە. ثەۆ ئەٚەی ٌە ٔیبزپەبکی 

ثگەیٓ ئەٚۀضە ثەضە ئەٚ ثەیبٔەی ثبرزأی، کە ثۆالیۀگرەکبٔی، ٌە راصیەۆ کٛرص 
سٛێٕضەٚە جبرێکیزر رەِبغب ثکەیٓ کە ٚٚری "ٌەضەر صەضزپێػشەری ضەەرۆک 
کۆِبری عێراق، ِبرغبي عەثضٚي ضەالَ عبرؾ ثڕیبرِبٔضا غەڕ راگریٓ ٚ صاٚا 

رٚ کەضەبثەری ٌە پێػّەرگە ثکەیٓ ثگەڕێٕەٚە ٔبٚ ِبي ٚ دبٌی سۆیبْ، ضەر کب
٘ۀگبٚی پێٛیطذ ثٕێ ربکٛ ئەِٓ ٚ  سۆیبْ رب رێگە ثە ضٌٛزەی ٚەرۀی ثضەیٓ

ئبضبیع ثگەڕیەزەٚە ِۀزەیمە ٚ دمەٛلی ٔیػەزّبٔی کەٛرص ئیعزراـەی پەێ ثکرێەذ". 
ربٌەثبٔی ثە رٛڕەییەٚە صەٌێ ئەٚەِبْ گەۆد ٚ ئەٚەغەّبٔکرص کەدەی ربکٛئێطەزب 

راگەیبٔەضٔی ثەؼەضا، عجەضاٌکریُ ثەؼضا ٘ینەی ٔەکەرصیە. ٌە ثیررەبْ دەٛٚ ٚەزیەری 
ـەردبْ، ٔەیگٛد ٘ەِٛٚ گیراٚەکبْ ئبزاص صەکەیٓ؟ ئیّجبرگۆی ئبثٛری ٌەضەەر 

٘ەِٛٚ ئەٚ ِبي ٚ ٌِٛکەی، پێػەّەرگەکبْ، کە  پبرێسگبکبٔی ثبکٛر ٘ەٌضەگریٓ؟
صەضزیبْ ثەضەرصاگیراٚە ثۆ سبٚۀەکبٔیەبْ صەگێەڕیٕەٚە؟ کەش دەی صیەذ؟ کەٛا 

یکەەرصەٚە.... ٚە، ٚەک پرۆپبگۀەەضە، ٌە صەرەٚە ثخثەٌێٕەکەەبٔی عەثەەضٚي ضەەەالَ ک
لەرارثٛٚ ِەدکەِەی ضەٚرە ٘ەڵٛەغەێٕزەٚە کەدەی رەبکٛ ئێطەزب صەضەزیبْ ثەۆ 
ٔەثرصٚٚە. ثەٌێٕیەبْ صاثەٛٚ ئەبزاصی رەٚاٚ ثەۆ جەٌٛە ٚ گەڕأەی ِطەزەـب ثەبرزأی 
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صاثیٓ ثکەْ. ئەٚە دۀض جبرە صاٚای ٔٛٚضیٓ ٚ ثخٚکرصٔەٚەی صەضزٛری ٔٛێ 
 اْ ثە ِبـە ٔەرەٚەیەکبٔی کٛرص ثٕێذ؟ ثکەیٓ کە ص

ئبغکرایە ٌەَ کەظ ٚ ٘ەٚایە صأٛضزبٔەکبْ ٔە صرێژە ٚ ٔە ثەر٘ەِیبْ صەثێەذ، 
ئەَ پرضبٔە پێٛیطزیبْ ثە رٚٚٔکرصٔەٚە ٚ ٌێکزێگەیػزٓ ٘ەیە کە ربٌەثبٔی ٚەک 
ئٌٛزیّبرَٛ رایبٔضەگەیۀێ. ثەالَ عەثضٚي رەدّبْ عبرـی ثرای عەثضٚي ضەالَ، 

ەری عێراق، صەیەٚێەذ کەبرەکە ثکەٛ ێ ٚ ثەثەێ پەرش ٚ رای ثەراکەی ٚەک ٔٛێٕ
رٛأەەەبی ٘ەەەیچ ثڕیەەەبرێکی ٔەەەیە. ربٌەثەەەبٔی زۆر ثە رەەەٛڕەیی ثەؼەەەضا جەەەێ صێٍێەەەذ ٚ 

 زەٚە ثبرەگبی ثبرزأی.ێصەگەڕ
ٌەَ ِبٚەیە "غەێشی ضەۆر" سەۆی ئبِەبصەکرصثٛٚ ثەۆ ٘ەر پێػەجیٕیەک، ئەٚەغەی 

گەیەکی ٔٙێٕی ٘ەثٛٚە کە ثە ئبغکرا کرص کە ٌە رێکەٚرٕەکەی غٛثبد "دۀض ثڕ
ٚرصی ثبضەەەی دەەەبٚپێکەٚرٓ ٚ صأٛضەەەزبٔەکبٔی ئبیٕەەەضەیبْ ٌە ٔێەەەٛاْ ٘ەرصٚٚ ال" 

ٚ ثەؼەەەضا رێەەەسی ٌێٕەگررەەەٛٚە. ٚارە ثەؼەەەضا صرۆیکەەەرصٚٚە: "رێکەٚرەەەٕە کەەەرصٚە 
ضەرەربییەکە رۀٙب ٔیبز پبکی ثٛٚە، پێٛیطزی ثە گفزٛگەۆی زیەبرر ثەٛٚە، پرضەە 

ٚە". ثبرزأی ٚٚری "ئەێّە غەەڕِبْ راگەرد، ضەرەکیەکبْ ثێ دبرەضەر ِبٚٔەرە
صاٚاَ ٌە پێػەەّەرگە کەەرص ثەگەڕێەەٕەٚە گٛٔەەضەکبٔیبْ، ٔەەبٚ ِەەبي ٚ ِٕەەضاٌیبْ رەەبکٛ 
ٔیەەبز پەەبکی ٌەەۆ ضەەٌٛزەی ثەؼەەضا پیػەەبْ ثەەضەیٓ ثەالَ ِەەٓ ـەرِەەبٔی دەک صأەەبُٔ 
ٔەکرصٚٚە. ٌە راضزی ِٓ ٘یچ صڵُ ثەٚ غەڕ راگررٕە سەۆظ ٔەیە. ـەرِەٛٚ ئەێّە 

کەش، ئەەەبزاصکرص ثەالَ دکەەەِٛەری ثەؼەەەضا  311صەٌٚەرّەەەبْ، ٘ەِەەەٛٚ صیٍەکەەەبٔی 
 زیٕضأیبٔی کٛرصیبْ ئبزاص ٔەکرصٚە رب ثگەڕێٕەٚە ٔبٚ ِبي ٚ ِٕضاٌەکبٔیبْ".

٘ەردەەەی پەیٛۀەەەضی ثە صأٛضەەەزبٔەکبْ ٘ەثەەەٛٚ کە ربٌەثەەەبٔی صەیجەەەرصە پێػەەەەٚە 
"غەەێشی ضەەۆر" ئبِەەبصەیی سەەۆی صەرثەەڕی، ٚەک "ئێػەەکگرێکی ٌێجەەٛرصە" زیەەبرر 

ەرەەەەی صرێەەەەژ ثکەەەەبد ٚ ثڕیەەەەبری ئەٚە ثەەەەضاد ٘ۀگەەەەبٚ ثە ٘ۀگەەەەبٚ صەضەەەەزی ثرای
ٌەغەەکرەکەی ٘ەٌٛەغەەبٔضثبیەٚە ثەٚ ِەرجەی دکەەِٛەری عێەەرالیع ثە کەەرصەٚە 
ٔیەەبز پەەبکی ٚ ثەٌێٕەکەەبٔی جێجەجەەێ ثکەەرصایە. ثەالَ دکەەِٛەری ثەؼەەضا ئەٚ ٔیەەبز 
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پەەبکیەی پیػەەبْ ٔەصا ٚ، ِەال ِطەەزەـبظ دیزەەر پەیٛەضەەذ ٔەثەەٛٚ ثە پبراضەەزٕی 
ضەەەەزبٔەکە، ئەٚەغەەەەی ئبغەەەەکراکرص کە صاٚایکرصثەەەەٛٚ صأٛضەەەەزبْ ٚ ٔٙێٕەەەەی صأٛ

رێکەٚرٕەکە ثە ئبِبصەثٛٚٔی ٔٛێٕەرأی یەکێزی ضۆتیەد ٚ ئەِەریکب ٚ کۆِبری 
عەرەثی یەکگررٛٚ ثەڕێٛە ثنٓ. کەدەی عەثەضٚي ضەەالَ زۆر ثە رٛٚٔەضی ص ی 

 ئەٚ ثژارصەیە ثٛٚ ٚ رایگەیبٔضثٛٚ کە "کێػەی کٛرص کێػەیەکی ٔبٚسۆیە...!!"
صٚٚثبرە ٔبکۆکیە ٘ەِیػەییەکە ضەر ٘ەٌضەصارەٚە، کٛرصەکبْ صاٚای ئۆرۆٔۆِی 
صەکەْ ٚ، ثە ٔٙێٕی ٚ ٌە صڵیػەٚە ٘ەٌٚی صرٚضەزکرصٔی صەٌٚەرێکەی ضەەرثەسۆ 
صەصەْ، ثەؼەەضا، ثە لطەەە، صەٌەەێ ئبِەەبصەیە ئۆرۆٔەەۆِی ثەەضاد ثەالَ لەد صأەەی پیەەب 

 ٔبٔێذ ٚ، صەزأێ پخٔی راضزەلیٕەی کٛرص دیە. 
ٚ دەەبٚ غەەبرکێیە صەیەەبْ ضەەبٌە صرێەەژە صەکێػەەێ، ٌە الیەک غەەۆڕظ ٚ  ئەٚ گەِە

کٛصەربی ضەەرثبزی، ٌە الیەکەی رەریع غەەڕ ٚ ئەبگرثەش ثەثەێ ئەٚەی ٘ەٌٚەی 
جضی ثضرێذ ٚ رێگە دبرەی ئەٚ کێػەەیە ثەضۆزرێزەٚە کە ثە ثەرصەٚاِەی ثەۆرە 

 ٘ۆی ٔبٔەٚەی ِرصْ ٚ ریڕۆر.
ّبْ، سەریکی صأٛضزبْ ثٛٚ ئەٚکبرەی ربٌەثبٔی، ٌەگەي ثراکەی عبرؾ، عجضاٌرد

ِطزەـب ثبرزأی، ثە ـیٍجبزی ٚ زیرەکی، رایگەیبٔض ئەگەر ثەٛٚٔی ئەٚ گرـەذ ثەۆ 
صاسٛازیەکبٔی کٛرص صرٚضەذ صەکەبد ئەٚە ئبِەبصەیە ٚٚالد جەێ ثٙێٍەێ، ئەگەر 
ئەَ لٛرثبٔیە ثجێزە ٘ۆی ئبضبٔکبری ٚ رەثبیی ٚ صاْ پیبٔبٔی ِبـەکبٔی کەٛرص ٌە 

ئەَ راگەیبٔضٔە صۀگێکی زۆریضایەٚە، ثە رەبیجەری ٌۀەبٚ الیەْ دکِٛەری عێراق. 
صیپٍۆِبرکەەبراْ کەدەەی صەضەەەالرضارأی ثەؼەەضا ثنەەٛکزریٓ کبرصأەٚەیەەبْ ٔەثەەٛٚ. 
عەثضٚي ضەەالَ سەۆی ٌەێ کەڕ کەرص، صٚٚ ِبٔەگ پەبظ غکطەزی صأٛضەزبٔەکبٔی 
ربٌەثبٔی، ضەرەڕای ئەٚ ٘ەِٛٚ ثەٌێٕبٔەی صراثْٛٚ ٌە صەضزٛری ٔەٛێی عێەراق، 

ەِەەەەبـی ئۆرۆٔەەەەۆِی کەەەەٛرصاْ ٔۀەەەەرا. ئەَ پەغەەەەیّبٔی ٚ ثەەەەێ ثەٌێٕەەەەیە ثە صاْ ث
٘ەٌٛێطەەەەەزەکی زۆر سەەەەەراو ٚ ٔەگەریەەەەەڤ ٌە لەٌەِەەەەەضرا، ثە رەەەەەبیجەری ٌۀەەەەەبٚ 
صیپٍۆِبرکەەەەبرأی رۆ ئەەەەبٚا ٌە ثەؼەەەەضا. کەەەەبری سەەەەۆی عەەەەبرؾ ثە ئبغەەەەکرا ٚ ٌە 
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راگەیبٔضٔەکبٔی راصیۆ ٚ رەٌفسیۆْ ثە غبْ ٚ ثبٌی "ثرایەری کٛرص ٚ عەرەة"یەضا 
 ٛرجٛٚ.٘ەٌگ

ٌێەەەرەصا عەەەبرؾ ٘ەضەەەذ ثەٚە صەکەەەبد کە رۆ أەەەی ٔبسۆغەەەزر ٚ ِەررضەەەیضاررر 
ٔی صەکبد، ثۆیە، ٚەکٛ ٘ەِٛٚ جبر، صڵەی ثەۆ غەکۆ ٚ ٘ەیجەرەی لەب٘یرە ادبٚەڕٚ

ٌێەەضەصا ٚ ٘ەِیػەەە ثیەەر ٌەٚە صەکەەبرەٚە پەیٛۀەەضیەکبٔی ٌە گەي جەِەەبي عەثەەضٚي 
گبٚەکەبٔی، ثەۆ ٔبضر ثە٘ێسرر ثکبد، ٘ەِەٛٚ ٘ەٌٚەی صەسەبرە گەر ثەۆ ئەٚەی ٘ۀ

سێرارەەر ثکەەبد ثەالَ ئەَ پەەڕۆ ەیە ٌە الیەْ  ڕـیضراضەەیۆٔی عەرەثەەی، ٌەگەي ِطەە
٘ەەبٚڕێ ٔسیکەکەەبٔی ٌە ثەؼەەضا گرـزەەی ثەەۆ صرٚضەەذ صەکرێەەذ. ٌە الیەکەەی رەەریع 

)ٔەۆ ٍِیەۆْ ٚ صٚٚضەەص ٚ  8141111عبرؾ، ثەۆ راکێػەبٔی ضەۆزی کٛرصەکەبْ، 
کٛری عێەەەراق صیٕەەەبری عێرالەەەی ثەەەۆ پەرەپێەەەضاْ ٚ گەغەەەەی ثەەەبپۀجەەەب ٘ەزار( 

 1853ضزەرٌیٓ ثٛٚ ٚ، ثۆ ضەبالٔی  1صیٕبر ثەراِجەر ثە  1رەرسبٔکرص، ئەٚکبرە 
 ی ثۆ ئەٚ ٔبٚدەیە رەرسبٔکرص.یزردً ِیۆْ صیٕبر 1858 –

٘ەەیچ ضەەٛصی ٔەەیە. ضەەەڕەرای ئەٚەی ٘ەضەەزی ثە رەغەەەثب کرصثێەەذ ٚ ِەەبٚەیەکە 
ەرەبیەکی ٚەک پبضەٚاْ ٌە ئەرکضا ثێذ ٌە ٔبکبٚ ٘ەڕەغەی ئەٚەی ٌێکرا ثە کٛص

رەغەەەثبیەکی گەرَ رٚٚ ٌە ثەؼەەضا  1853رەِەەٛزی  12ضەەەرثبزی راِبٌرێەەذ. ٌە 
صەکبد ٚ سۆي صەثبرێ ٚ صۀەکە ٌّەکەبْ پێطەزەی ِەرۆڤ صاغ صەکەْ، پۆٌیطەی 
ٔٙێٕی رایگەیبٔەض کە پخٔێکەی کٛصەربیەبْ پەٛدەي کەرصۆرەٚە کە ٔیەبزی کٛغەزٕی 

، 1853ئەیٍەەەٌٛی  4عەثەەەضٚي ضەەەەالِیبْ ٘ەثەەەٛٚە. پەەەخٔەکە، گەەەٛایە، صەثەەەٛایە ٌە 
ئەٚکەەەبرەی عەەەبرؾ ٌەگەي غەەەبٔضێک، ثەەەۆ ثەغەەەضاری ٌە کۆثەەەٛٔەٚەی کۆِکەەەبری 

 5صەکەٚێەەزە رێ، جێجەجەەێ ثکرێەەذ. صەثەەٛایە  ڕِطەە –عەرەثەەی ٌە ئەضەەکۀضەریە 
ـڕۆکە ٌە ضەرثبزگەی رەغیض ٘ەضزبثبْ ٚ ثۆرصِەبٔێکی سەضەزی ـڕۆکەسەبٔەی 

صەرەعە صەزگەەب ٚ ثەؼەەضا ثکرێەەذ ٚ ٌە ٘ەِەەبْ کەەبد کەریەەجەیەک ٌە صەثەەبثە ٚ ِەەٛ
ٔبٚۀەەەضە ٘ەضەەەزیبرەکبٔی ثەؼەەەضایبْ ثۆرصِٚەەەبْ ثکەەەرصایە ٚ کٛصەربدیەکەەەبٔیع، 

 ٘ەِٛٚیبْ ضەر ثە پبرری ثەعص ثْٛٚ، صەضەالریبْ ثگرربیە صەضذ.
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عەەەبرؾ زۆر ثە رٛٔەەەضی کەەەبرصأەٚەی ٔٛأەەەض، زۆر ٌە ضەەەەرکرصەکبٔی ثەعطەەەی، 
ە ثۆرصِٚبٔی ـڕۆکەٚاْ کە صەثٛای 4کبرثەصەضزبٔی ضەرثبزی ٚ ِەصۀی، گرد، 

ـرۆکەسبٔەیەەبْ ثکەەرصایە صەضەەزگیرکراْ ٚ ٌە صاصگەەبی ضەەەٚرە ثە گەەٌٛ ە ثەەبراْ 
ضەەساصراْ. ٌەٚ کەضەەبٔەی گیراثەەْٛٚ، ثەرپرضەەی ـرۆکەسەەبٔەی ثەؼەەضا، عەثەەضٚي 
جەثەەبر رەِەزاْ، ٚەزیەەری پێػەەٛ، عەثەەضٚي ٌەریەەؿ، ثەرێەەٛەثەری ٘ێٍەەی ئبضەەٕی، 

ٚي ئەٌججەەەٛری، ئەلەەەبٚی، ـەرِبٔەەەضەی ٌیەەەٛای یەەەبسیجٛٚ، ئەدەەەّەص عەثەەەض زیەەەبة
ضەەەەرۆک ٚەزیرأەەەی پێػەەەٛ، ئەدەەەّەص دەضەەەەْ ئەي ثەکەەەر کە ثە غەەەێٛەیەکی 
ضەرضٛڕ٘ێٕەر ٌە الیەْ عەثضٚي ضەەالَ ثەٛرصرا کە کەبری سەۆی ثەێ صٚٚ صٌەی 
عەثەەضٚي کەریەەُ لبضەەّی ٘ەەبٚڕێ ٚ سەزٚری کٛغەەذ. ئەي ثەکەەر کەضەەبیەریەکی 

ەغەیّبْ غەڕأگێژی غەیزبٔی ثٛٚ، یەکێک ٌەٚ کٛصەربدیەبٔە ثەٛٚ کە ٘ەرگیەس پ
ٔەصەثەەٛٚەٚە، ثە ضەەبغ ٚ ضەەەالِەری ٌێەەی ٔەجەەبد ثەەٛٚ ٚ، رۀەەبٔەد ٌە ٘ەٚي ٚ 

صەگەٚێزە ثەرزرریٓ پۆضەزی  1857رێکۆغبْ ثەرصەٚاَ ثٛٚ ٚ ربکٛ ٌە ٌە ضبٌی 
صەٌٚەد ٚ صەثێزە ضەرۆک کۆِبر، ٘ەِٛٚ جەبر سەۆی ٌە پەرەی ضەێضارە رزگەبر 

 پێٛە ثٛٚ.ٚٚالرە ٍِیبْ  صەکرص کە صەیبْ ثەرپرش ٚ ضەرۆکەکبٔی ئەَ
 ڕپبظ پٛدەٌکرصٔەٚەی کٛصەربکە عبرؾ ٘ۀگبٚەکبٔی ثەۆ یەکگەررٓ ٌەگەي ِطە

سێرارەەەر کەەەرص ثەالَ "ِەالی ضەەەۆر" ٌەضەەەەر دیبکەەەبْ دەەەبٚصێری ثەەەبرصٚصۆسەکە 
صەکبد، یبصاغزێک رەٚأەی ثەؼضا ٚ لب٘یرە صەکبد ٚ، ثە ثیر دکەِٛەری عێەراق 
صێٕێزەٚە کە ٌە غٛثبد ثەٌێٕەی ئەٚەیەضاثٛٚ کە ِبـەکەبٔی گەٌەی کەٛرص صەسەرێٕە 

ئەَ یبصاغزە صەضزٛری ٔٛێ ٚ، صاٚای ٘ۆکبری ئەٚ پبغەگەزثٛٚٔەٚەی صەکرص. 
ثەێ ٚەالَ صەِێٕێەزەٚە. ِٛضەەزەـب ثەبرزأی جەەبرێکیزر ٔەبِەیەک رەٚأە صەکەەبد ٚ 

یع صەکەٚێەەەزە ِەٚلیفێکەەەی ٔەەەبسۆظ. ٔبضەەەر ڕثەؼەەەضا ٚەالَ ٔەەەبصارەٚە ٚ، ٔبضەەە
پێػٕیبری ئەٚە صەکبد کە پێٛیطزە ٘ێەس ثەکەبر ثٙێٕرێەذ ثەالَ ٔبثێەذ رۀٙەب ص  

زە رٚٚ ثەرٚٚی ئەٚ گرـزەبٔە پێٛیطە ،ثٛٚاثەکٛرص ثەێ. ٘ەڕەغەەیەکیزر ٌە ئەبراص
 1853ئۆکزەەۆثەری  16ثجەەٕەٚە کە سەریەەکە صەثەەٕە ِەەبیەی ِەررضەەی. ٌە غەەەٚی 
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پبزصە ٘ەزار ضەەرثبز صەسەرێٕە ئبِبصەثبغەی ٚ رەٚأەی ضەٕٛرەکبٔی ضەٛریب ٚ 
ئٛرصْ کراْ، کەریجەیەکەی صەثەبثە ٚ ِەٛصەڕەعەی ِطەری پبرێسگەبری ٌە ثەؼەضا 

صەکرێ. ئەٚ ٘ەِٛٚ ئیطزیعرازە ثەۆ  صەکبد. ضٛپبی زیبرر رەٚأەی کٛرصضزبْ
دەەبٚ ضەەٛرکرصٔەٚەٚ ررضەەبٔضٔی "صٚ ِٕەکەەبٔی ٔەەبٚەٚەٚ صەرەٚەیە"، ثە رەەبیجەری 
ٔەیبرەکەەەبٔی ٔەەەبٚ پەەەبرری ثەعەەەص کە ضەەەەرەڕای غکطەەەزی کٛصەرەەەبکە ٘ێػەەەزب ٌە 

 صەرـەرێک صەگەڕاْ ثبرٚصۆسەکە، ثە لبزأجی سۆیبْ، ئبٚە ٚثکۀەٚە. 
ٚە ثٛٚ رب ثەعطیەکبٔی ضٛریب دبٚررضەب ئەٚ ّٔبیػە ضەرثبزیە گەٚرەیە ثۆ ئە

ثکەەبد، ٘ۆغەەضاری ثەەضارە ِەٌیەەک دٛضەەێٓ کە ص ایەرەەی ٔسیکجەەٛٚٔەٚەی ٚالرەەبٔی 
عەرەثی ٚ یەکێزی ضۆتیەری صەکرص، ثە ئبگب٘ێٕبٔی ٘ەِٛٚ ئەٚ ٚٚالربٔە ثٛٚ کە 

ٚ عێراق، رەعەصاکرصٔی  ڕصەیبٔٛٚیطذ گرـذ ٚ رەگەرە ثشۀە ضەر یەکێزی ِط
ە کەضەەێک کە ثەراِەەجەر ئەٚ ّٔبیػەەە صەضزەٚەضەەزبْ "غەەێشی ضەەۆر" ثەەٛٚ. رەەبک

ٔەثەەٛٚ، رەەبکە کەضەەێک کە ثە کەەبرایی ٚ ثە دەەبپٛکی ٚەالِەەی صایەٚە ِٛضەەزەـب 
ثەەبرزأی ثەەٛٚ. ئەٚ گٛریطەەە الٚازەی صأٛضەەزبٔەکبٔی غەەٛثبد جەەبرێکیزر ثەرەٚ 

ِبٔگی صأٛضزبٔی گەرَ ٚ پڕ کێػەّەکێع، کە رۀٙەب ضەٛصیبْ  7پطبْ صەدٛٚ. 
ش راثگەیٕەەرێ، ٌە پڕێکەەب ئەەبٚاثٛٚ. ٌەضەەەر دیەەب ثەرزەکەەبٔی ئەٚەثەەٛٚ ئەەبگر ثە

 کٛرصضزبْ رەپٍی غەڕ، جبرێکیزر، ثبٔگی پێػّەرگەکبٔی کرصەٚە.
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 صٚٚثبرە غەڕ صەضزپێضەکبرەٚە
 

پێػەّەرگە پەالِەبری  411ئۆکزەۆر  18راپەریٓ ضەرربضەری ٚ گػزیە، رۆ ی 
ضەەەرثبزەکبٔی ضەەەعبد ٌە ثەرگەەری پەەۆٌیص ٚ  3غەەبری زاسەەۆ صەصەْ ٚ صٚای 

عێراق ربرٚ ِبر صەکرێٓ ٚ غبر صەکەٚێزە صەضزی کٛرصەکبْ ٚ ربالْ صەکرێەذ. 
کٛرصەکەەەەەبْ ٘ەِەەەەەٛٚ رق ٚ رٛڕەییەەەەەبْ ثەضەەەەەەر صاِٛصەزگبکەەەەەبٔی دکەەەەەِٛەد 
٘ەٌەەەضەڕێژْ ٚ، رۆ ە ٔەەەبسۆظ ٚ صڵ رەزێٕەکەەەبٔی ٘ێەەەرظ ٚ رەەەۆٌەی ٌەغەەەکری 

زکەٚرێکی رەیّٛر ٌۀگّبْ ٘برەٚە ثیر. ٌە کۆربیی ٘ێرغەکە کٛرصەکەبْ ثە صەضە
ثەصەضذ ثەضەزراٚی ٌەگەي سۆیەبْ  یبْزۆر گەڕأەٚە صٚاٚە، جێگری لبیّە لبِ

٘ەزار ضەەر ِەڕیەبْ  6ثرص، دەک ٚ رەلەِۀی ٚ کەرەضەیەکی زۆری غەەڕ ٚ 
صەضەەەەزکەٚد. کٛرصەکەەەەبْ ثە ٚرەیەکەەەەی ثەرزەٚە ثەرەٚ گٛٔەەەەضەکبٔی سۆیەەەەبْ 

ثەضەەەر گەڕأەٚە ٚ ئەٚ صەضەەزکەٚربٔەظ "ٔیػەەبٔەی ضەەەرکەٚرٕی کٛرصەکەەبٔی 
عەرەثە دەٚضێٕەرەکبْ" پیػەبْ صەصا. ئەٚ ٘ۆغەضاریەی ثەبرزأی رێەگەی رۀٙەب 
ثەیەک ٌێکەەضأەٚە صەصا، ئەٚیەەع ثریزەەی ثەەٛٚ ٌەٚەی کە ٘ەڕەغەەەکبٔی عەثەەضٚي 

 ، ٚەالِێکی کەِەر غکێٕی ٚەرگررەٚە.ڕضەالَ، ٌەضەر پێػٕیبری ٔبض
 ٚە:دکِٛەری ثەؼضا صەثٛایە، ثە یەکجبری، دۀض سبٌێکی ثۆ رٚٚٔجێزە

. جێجەجێٕەکرصٔی ٘ەر ثەٌێٕێەک ثەراِەجەر ثە کٛرصەکەبْ ثە ٘ەڕەغەە دیطەبة 1
 صەکرێذ ٚ ٚەالِێکی جەرگجڕی ثەصٚاصاصێذ.

. پڕۆ ەٚ ٔیبزی عەثضٚي ضەالَ عبرؾ ثۆ ثەضزۀەٚەی دبرۀٛضی عێراق ثە 1
 ِبـە ضەرەکیەکبٔی کٛرصی پێػێً صەکرص.  ڕ٘ی ِط
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کٛرصەکەەەەبْ ٚ رێکەٚرٕەکەەەەبٔی . ثەؼەەەەضا ثەثەەەەێ ٌەثەردەەەەبٚگررٕی ٘ەٌٛێطەەەەزی 2
ٔەەبرٛأێ ثڕیەەبر ٌەضەەەر  صأیػەەزٛأی عێەەرالە( 2ٌەضەەەر  1ئیّساکراثەەْٛٚ )کەەٛرص 

 ، ثضاد.ڕیەکگررٓ، ٌەگەي ِط
ئۆکزۆثەر ٌە  15ضەرەڕای ئەٚەظ عبرؾ ٌەضەر ثۆدٛٚٔەکبٔی ضٛر ثٛٚ، ٌە  

کە ٌەَ ٔسیکەەەبٔە ٘ەرصٚٚ ضەەەەرکرصایەری  ضرایگەیبٔەەە Karka – ؟کەرکە / لەرکە
عێراق ٌە ثەؼضا کۆصەثٕەٚە ٚ یەکگررٕی ٘ەرصٚٚ ٚٚالد ثڕیبری ٌەضەر ِطر ٚ 

ێەەەٛەیە کە صەثەەەێ ئەٚ یەکگەەەررٕە پەضەەەۀض ثکەەەبد. ڕصراٚە، صەضەەەزٛرێکی ٔەەەٛێ ثە
ِطزەـب ثبرزأی ٚەالِێکی ئبِەبصەی ثەصەضەزەٚە ثەٛٚ، دکەِٛەرێکی کەٛرصی، ٌە 

کەش، صرٚضەەذ صەکەەبد ٚ، ٘ەِەەٛٚ ٘ەٌٚەکەەبٔی صەسەەبرە گەڕ ثەەۆ ثەصەضەەذ  11
بٔی ئەٚ ئۆرۆٔەۆِیەی ثەؼەضا ثەٌێٕەی پێەضاثْٛٚ ثەالَ، رەبکٛ ئێطەزب، جێجەجێەی ٘ێٕ

 ٔەکرصٚٚە. 
عبرؾ ثەٚ ٘ەٌٛێطزەی ثبرزأی رٛٚغی صڵەڕاٚکێ ثٛٚ، ررضی ئەٚەی ٌێٕیػذ 
کە ئەٚ ٘ەٚاٌە ثگبرە لب٘یرەٚ ثجێزە ٘ەۆی ضطەزجٛٚٔی پرۆضەەی یەکگەررٕەکە ٚ 

زۆر  ڕراق ٚ چ ٌە ِطەەالٚازثەەٛٚٔی پەەێگەی کەضەەبیەری سەەۆی. ئەٚکەەبد چ ٌە عێەە
کەش ٚ الیەْ ص ی ئەٚ یەکگەەەەررٕە ثەەەەْٛٚ. عەەەەبرؾ ٔبدەەەەبر صەثێەەەەذ غەەەەبٔضێک 

٘ێٛرکرصٔەٚەی گر یەکبْ  رەٚأەی الی "غێشی ضۆر" ثکبد ثۆ ئەٚەی ٘ەٌٚی 
ثضاد یبْ ٘ەر ٘ەیچ ٔەثێەذ کەبد ثەصەضەذ ثٙێٕەێ. ثەالَ ٘ەِەٛٚی ثێطەٛص ثەٛٚ، 

 کرص. 1853ثبری ثبرزأی صاٚای رێسگررٕی صەِٛصەضزی رێکەٚرٕەکەی غٛ
یبریەەەەەەضا ڕصٚٚثەەەەەەبرە عەەەەەەبرؾ سەەەەەەۆی ثەرۀیەەەەەەب صیەەەەەەزەٚە، ثەەەەەەۆیە جەەەەەەبرێکیزر ث

صەضزپێػەەشەریەک ثکەەبد ثەەۆ ئەٚەی ِەال ِطەەزەـب ٌە کەەۆِەالٔی سەٌکەەی کەەٛرص 
 ثەضەەەەرۆکبیەری رەەەب٘یر یەدیەەەب یٔەەەۆتەِجەر کەەەبثیٕەیەکی ٔەەەٛێ 15صاثجڕێەەەذ. ٌە 

ری صرٚضەەەزکرص ٚ راغەەەیگەیبٔض ٌە ِەەەبٚەی یەک ضەەەبي دکەەەِٛەری پەرٌەِۀزەەەب
صەگەڕێزەٚە ٚ کۆرەبیی ثە ثەبری ٔبئبضەبیی صێەذ. ٌەَ رٚأەگەیە صەکرێەذ، ئەگەر 
صۀگەەضەراْ ٚیطەەزیبْ، ٘ەرێّێکەەی ئۆرۆٔەەۆِی ثەەۆ پبرێسگبکەەبٔی ثەەبکٛر صرٚضەەذ 
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ثکرێەەەەەەذ ٚ، ثە صڵٕیەەەەەەبیەٚە ثە گەڕأەٚەی  یەەەەەەبٔی پەرٌەِبٔزەەەەەەبری ضەەەەەەٛپبظ 
د صەگەڕێەزەٚە ثەۆ ئەٚەی رۆٌەی سەۆی ثجیٕێەذ ٚ صەضەذ ٌە کبرٚثەبری ضیبضەەە

. ئەٚ جەەەەەەٌٛەیەی عەەەەەەەبرؾ، ضەەەەەەەرەڕای گِٛەەەەەەەبٔی گػەەەەەەزی ٌە ٔیەەەەەەەبزە ادٔەص
، جۆرە جّٛجۆٌیەکی سطەزە ِەیەضأەکە. ئەٚەظ ثەش ثەٛٚ ثەۆ یصیّٛکراریەکبٔ

عەبرؾ رەەبکٛ ثزەەٛأی ٌەگەي لەەب٘یرە، ٌەضەەەر ِەضەەەٌەی یەکگەەررٓ، ثگەٚێەەزە ٌێەەک 
ئۀەضاَ پێەک ٘ەبد ثەۆ  12رێگەیػزٕێک، ثۆ ئەَ ِەثەضزە "کەۆِیزەی ضیبضەی" ٌە 

ٚەی ٌە ِەەەەەبٚەی صٚٚ ضەەەەەبي پەەەەەرۆ ەی یەکگررٕەەەەەی ٔێەەەەەٛاْ ٘ەرصٚٚ ٚٚالد ئە
 ثٕٛٚضێذ.

ضەرەڕای ئەٚ صەضکەٚرەظ عبرؾ ٌەضەر ئەعطبة صە یب، ٌەثەراِجەر کێػەی 
کٛرص رەٚاٚ ٘یخک ٚ ِبٔضٚٚ ثەٛٚ، ررضەی کٛصەرەب ئەۆلرەی ٌێجڕیجەٛٚ، ٔەیگەراْ 
ثەەٛٚ ٌەٚەی کە ثەەبرٚصۆسی عێەەراق ِزّبٔەیەەبْ ثە ثەؼەەضا ٌەق کرصثەەٛٚ، ٘ەِیػەەە 

ٌە ٔێەٛاْ  ِبٔضٚٚ ثٛٚ، ثیری ٌەٚە صەکرصەٚە دۆْ ثزٛأێ ٘بٚضەۀگیٚ ٘یخک 
کە رٛٚغەی ٔەسۆغەی رٛڕەثەْٛٚ  ٘ێسە گەٚرەکبْ راگرێذ، ٚا صە٘ەبرە ثەردەبٚ

ثٛٚثێەذ ٚ گِٛەبٔی ٌە ٘ەِەەٛٚ کەش صەکەرص. ِەال ِطەزەـبظ کە رەـزەەبری رەق 
ٚرەلەەی، ٚەک دیبکەەبٔی کٛرصضەەزبْ، ٘ەثەەٛٚ کە ٌێەەی ٌەصایکجەەٛٚ ثەەٛٚ ثە عەەبلخٔە 

ەٚرٚپػەەەزەکبٔی صۀگەەەۆی ئەٚە ثەەەخٚ صەکەەەبرەٚە کە گەەەٛایە پەیٛۀەەەضی ٌەگەي ص
یەکی ٔەەب ِۀزیمەەیە ثەالَ ٌێەەرە ٘ەِەەٛٚ ەکەەرصیە. گریّەەبٔ ڕجەِەەبي عەثەەضٚي ٔبضەە

٘ەرٚەک  بدغزەک صەکرێ رٚٚ ثضاد، ئەٚ صۀگەۆیەظ زیەبرر عەبرؾ ٘ەبر صەکە
ئەٚ صۀگەەۆیەی ضەەەثبرەد ثە پەیٛۀەەضی ثەەبرزأی ٚ ٘ۀەەضێ گرٚپەەی ئیطەەڕایٍی 

غەۆکبٚثْٛٚ. عەبرؾ ثخٚکرصەٚە. راٚێژکبرەکەبٔی عەبرؾ، رەٚاٚ، ٔەیگەراْ ٚ پە
زیبرر رٛڕەٚ رٛٔض ثٛٚ ثەٛٚ، گِٛەبٔی ٌە ٘ەِەٛٚ الیەک صەکەرص، رۆ أە ثڕیەبری 
گٛاضزٕەٚە ٚ جێگۆڕکێی ـەخْ ٚ ـیطەبری صەصا، کەۆِەٌێ سەٌەک ٚ راٚێژکەبری 
عۀزەەەیکەی ٌەصەٚری سەەەۆی کۆکرصثەەەٛٚەٚە ٚ، دەەەبٚصێر ٚ راٚێژکبرەکەەەبٔی ثە 



 خۆشناو د. جاسم: و - دەزارۆ فڕانز مەرییا
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ە صە یەەەەب کە کەضەەەەێک ٔٙێٕەەەەی رەٚأەی لەەەەب٘یرە صەکەەەەرص ٚ، ٌە ررضەەەەێکی گەٚر
 صەضزڕێژی گٌٛ ەی ٌێجکبد یبْ  ە٘راٚی ثکەْ.

عەثەەضٚي ضەەەالَ ثە راٚێەەژ ٌەگەي ثەەراکەی، عەثەەضٚي  1854ٌە ضەەەرەربی ضەەبٌی 
رەدّبْ، ثە یەکەٚە ثڕیەبر صەصەْ ٘ێرغەێکی ـەراٚاْ ٌە ص ی کٛرصەکەبْ ثەکەْ 
ثەالَ ئەِجەەەەەبرە ثە ٔٙێٕەەەەەی ٚ صٚٚر ٌە دەەەەەبٚی راگەیبٔەەەەەضٔەکبْ، صەیبٔەٚێەەەەەذ 

کەەەبْ ٌە ؼەەەبـٍجْٛٚ، ٌە ٔبکەەەبٚ، ثگەەەرْ. ثەەەۆ رێگەەەررٓ ٌەَ سەیەەەبي پەەەخٚیە، کٛرصە
کٛرصەکبْ ٌە سبٌە دبٚصێرەیە جێگیرٚ ٚ ثەرصەٚاِەکبْ، ٚەک دیەب ضەرکەغەە 
ٔەِرەکبْ، دبٚەصێری جٌٛە ٚ ثسٚرٕەٚەی ٌەغکری عێرالیبْ صەکرص. ِٛضەزەـب 

ْ ثەەبرزأی، صەِٛصەضەەذ، پێػەەّەرگەکبٔی رەٚأەی سەەٛارەٚە کەەرص، ٌە غەەبسەکب
ثەرەٚە ضەەەٌٛەیّبٔی کە غەەەەڕێکی لەەەٛڕش ٚ سٛێٕەەەبٚی ٌەگەي ضەەەٛپبی ثەؼەەەضا 

ٚ ربرٚ  صەکەْ. پێػّەرگە ثە دەک ٚ ثە سۀجەر صەکەٚٔە ٔبٚ ٌیٛایەکی عێراق
ِبریبْ صەکەْ، ئەٚی کٛ را ٚ ئەٚی ثریٕضار ٚ ثە صیً گیرا ئەٚأیزەر ثەزیەٓ ٚ 

ٌە ثرضەبْ ٚ ثە ثەرەٚ سٛارٚ ٘ەالرٓ ٚ زۆریع ٌەٚأە ٌە رێگە ٌە ضەەرِبْ ٚ 
ثریٕەەضاری ِەەرصْ. ضەەٛپبی عێەەراق ثە جەەبرەک ٚرەی ٘ەەبرجٛٚە سەەٛارەٚە، ٘ەر 
٘ەٌٚێک ثۆ پەالِبرصاْ ٚ ٘ێرغکرصٔە ضەر کٛرصەکبْ ئۀجبِەکەی ثە کٛغزبر 
ٚ صۆڕأەەضٔی سۆیەەبْ کۆرەەبیی صە٘ەەبد. دۀەەض کەضەەێک رەسٕەیەەبْ گررجەەٛٚ ٚ ئەٚ 

ٔگەەەۆیەظ، ٌە ٔەەەبٚ ٘ێرغەەەەیبْ ثە "٘ەٌٚەەەی سۆکەەەٛ ی" ٌە لەٌەِەەەضاثٛٚ ٚ ئەٚ صە
 کۆِٛٔیزی صیجٍۆِبرکبراْ، صۀگی صاثٛٚەٚە.

ثەؼەەضا ئەەبٚارەسٛازە رەەۆٌەی ئەٚ صۆڕأەەضْ ٚ غکطەەزیە ثکەەبرەٚە، ئیەەضیعبی ئەٚە 
ە ٚ ثە ـێەً پەالِەبری ضەەرثبزگەکەیبْ ٚصەکبد کە کٛرصەکبْ سیبٔەریەبْ کەرصٚ

 صاٚە ٌە کبرێک ئێّە ٘یچ ٔیبزی غەڕ ٚ ٘ێرغەەکّبْ ٔەثەٛٚە ٚ ئەٚ پەالِەبرەی
کٛرصەکبْ ثێ پبضەبٚە. ثە سەیەبٌی ئەٚەی رەـەرەلە ثشەبرە ٔەبٚ کٛرصەکەبْ ٚ ٌە 

ضەٛثذی عەثەضٚي  ثەۆ ئەَ ِەثەضەزەظ "ِەالی ضۆر" صایبٔجڕی ٚەزیری ٔبٚسۆ،
، ثبٔگەٚازێک ئبراضزەی کٛرصەکبْ صەکبد ٚ صاٚایبْ (، 1111ٚ – 1813) دەِیض
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ەی ئەەبراِی ٚ ٌێەەضەکبد کە ٘بٚکەەبرٚ ٘بریکەەبری صەضەەەالری ثەؼەەضا ثەەکەْ ثەەۆ ئەٚ
ضەلبِگیری ثۆ ثبکٛری ٔیػزّبٔەکەِبْ ثگێریٕەٚە کە ٌە الیەْ "صەضزە ٚ ربلّە 
ریڕۆریطەەەەزەکبٔی ٌە سسِەرەەەەی ئیّپریەەەەبٌیسَ" کەٚرەەەەۆرە ِەررضەەەەیەٚە. دەِیەەەەض 
رایگەیبٔض کە دکِٛەری عێراق زۆر پەرۆغی جێجەجێکرصٔی رێکەٚرٕی غەٛثبری 

ۆ ئەٚ ٔبٚدەەبٔە، جێجەجەەێ ە ثەالَ ثە ثەەێ گەڕأەٚەی ئەِەەٓ ٚ ئبضەەبیع، ثەە 1853
 ٔبکرێ.

ثەەبٔگەٚازەکەی ٚەزیەەەری ٔەەەبٚسۆ، جەەەبرێکیزر، ٘یەەەٛایەکی ثنەەەٛک صەثەەەٛ ێٕزەٚە، 
کٛرصەکبْ ئەٚجبرەظ "ٚەسزەکی ِەعمٛي" صەصۀە ثەؼضا رەبکٛ ٔیبزپەبکی سەۆی 
پیػەەبْ ثەەضاد ٚ ئەەبگر ثەش راصەگەیۀەەٓ. ٘ەرصٚٚ ال ئیطەەزیؽخٌی ئەٚ ٘ەەٛصٔەیە 

جەەەبرەظ ٘ینەەەی ٌەەەێ غەەەیٓ ٔەەەبثێ ٚ صەضەەەذ صەکەْ ٚ لۀبعەریەەەبْ ٚایە کە ئەٚ
ثەغەەەڕ صەکەەرێزەٚە. ٘ەەبد ٚ دەەٛٚٔی غەەبٔضی ثەؼەەضا ٚ کٛرصەکەەبْ ضەەەثبرەد 
ثەٚەی کٛرصەکەەبْ صاٚای دەەی صەکەْ ٚ ثەؼەەضاظ ئبِەەبصەی دەەی ٘ەیە ثیەەضاد، 
ضەەەرکرصە عەضەەکەریەکبٔی ٘ەرصٚٚ الظ سۆیەەبْ ثەەۆ ئەگەری سراپزەەر ئبِەەبصە 

٘ەٌگەەررٓ، ٔەـیەەر عەەبَ، ٌە  صەکەْ، کەەۆِیزەی ٔیػەەزّبٔی کٛرصضەەزبْ صاٚای دەک
گەٚرەٚ گنکە صەکبد، صاٚای کۆکرصٔەٚەی ئەرزاق ٚ کەرەضەی غەڕ صەکەبد، 
ئەٚەظ ثە پبضەەەبٚی ئەٚەی کە کەەەبرێکی صرێەەەژ ٚ ِەررضەەەیضارِبْ ٌە پێػەەەە. ٌە 
الیەکی ررەٚە، ضەرکرصایەری ئەرکەبٔی ضەٛپبی عێەراق سەۆی ثەۆ ٘ێرغەێکیزری 

بٔەیی ٚ پەەەەڕ ٌە لەیەەەەرأە ـەەەەراٚاْ ئبِەەەەبصە صەکەەەەبد. ٌەَ ثەەەەبرٚصۆسە ثەەەەێ ِزّەەەە
صأٛضزبٔەکبْ زۆر ثە کسی صەدٕە پێػەٚە. ثەؼضا ثبضی پەڕۆ ەٚ پخٔەی ئبیٕەضە 

 صەکبد ٚ ِطزەـب ثبرزأیع صاٚای ثڕیبر ٚ یبضبی صەضذ ٚ ثرص صەکبد.
ٌەَ کەظ ٚ ٘ەٚا ضەەبسزەیە، ٘ەرصٚٚ ال ِزّبٔەیەەبْ ثەیەک ٔەەیە ٚ ٘ەٌٚەەی ئەٚە 

ٔیطبٔی  11ٛەیە صەگەٚٔە سبٌی کۆربیی. صەصەْ رەٌە ثۆ یەکزر صاثٕێٕەٚە، ثەِػێ
، ثەثەەەەەێ ٘ەەەەەیچ ٘ۆغەەەەەضاری ٚ ئبگەەەەەبصارکرصٔەٚەیەک، پخٔەەەەەی پەالِەەەەەبری 1854

ٌەغەەکری  4ضەەەرکرصایەری ئەرکەەبٔی ثەؼەەضا، زۆر ثە رٛٚٔەەضٚریژی صەرەلێەەزەٚە. 
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عێراق ثە صەثبثە ٚ ِٛصەرەعە ٚ رۆپی صٚر ٘بٚێژ پەالِبری کٛرصضزبْ صەصەْ، 
کبْ صەڕغەەەەێٕەٚە، ثە ضەەەەەصاْ رەەەەۆْ ثۆِەەەەت ٌە ئبضەەەەّبٔیع ـەەەەڕۆکە ضەەەەەرثبزیە

ـڕێضەصۀە ضەر ضۀگەری پێػەّەرگە ٚ گٛٔەضەکبٔی  ێەر صەضەزیبْ. ٘ێرغەێکی 
یەکجبر رٛٔض ٚ ـراٚأە، ٚا ٘ەضذ صەکرێ کە ثۆ یەکەِجەبر ثەؼەضا ضەەرکەٚرٓ 
ثەصەضەەذ ثٙێٕەەێ ٚ کٛرصەکەەبٔی ٌە سەٚ گررجەەێ. کٛرصەکەەبْ ٔبدەەبر صەثەەٓ ثەرەٚ 

ێٕەی صەثەەەبثە ٚ ِەەەٛصەڕەعەی ٔبگەەەبرێ، ئەٚ ضەەەەر دیبکەەەبْ ثکػەەەێٕەٚە، ئەٚ غەەەٛ
غٛێٕەی رۀٙب ِرۆڤ ٚ ٚالر صەرٛأٓ ضەرکەْٚ، پێػّەرگە ٌە غبری ص٘ەۆک 

 صەکػێزەٚە ٚ صەکەٚێزەٚە ثەرصەضزی دکِٛەد.
دکەەەِٛەری ثەؼەەەضا سەریەەەکە ثەٚ رٚصاٚە ضەرسۆغەەەجێ ٚ رەپٍەەەی "ضەەەەرکەٚرٓ" 

، راضەەزە ٌێەەضەصەْ. ثەالَ صٚای ِەەبٔگەک ضەەەرکەٚرٕەکە ٘ینەەی ٌەەی غەەیٓ ٔەثەەٛٚ
ص٘ۆک کەٚرە  ێر صەضزی ٘ێسەکبٔی ثەؼضا، ٔبرٛأٓ ثیپەبرێسْ، ٘ەِەٛٚ غەەٚێک 
کٛرصەکەەبْ پەالِەەبری ٘ێسەکەەبٔی صەٌٚەد صەصەْ ٚ  ِبرەیەکیەەبْ ٌەەێ صەکەەٛ ْ. 
ثەؼضا ثۆ ئەٚەی ثبرە سٛارەکە راضزکبرەٚە، ِەعٕەٚیبری سەٌک ثەرز ثکبرەٚەٚ 

، Hagi Khammasبش جٌٛەیەکیزر صەکبد ٚ ِٛصیری ئەِٕی عبِە، دبجی سەِە
٘ەِٛٚ رۆ ٔبِۀٛٚضە ثیبٔیەکبٔی ثەؼضا ثبٔەگ ثکەبد ٚ پێیەبْ ٛ راصەضپێرێ ربک

راثگەیۀەەەێ کە ٘بٚپەیّەەەبٔی رۆ ئەەەبٚا ٌە رۆ ٘ەالرەەەی ٔبٚەڕاضەەەذ، ٘بٚپەیّەەەبٔی 
ضۀزۆ، دیٍفی ثەؼضای پێػٛ، کەۆِەکی صارایەی ٚ دەک ٚ رفەبلی ثە یەبسیجٛٚٔی 

رەەبکٛ ٘ەضەەذ ٚ ضەەۆزی ِۆضەەکۆ ٚ کٛرصەکەەبْ کەەرصٚٚە. رەەۆِەرێکی ِٕەەضاالٔەیە 
 ، ثۆ الی عێراق راکێػێ.ڕٚالربٔی عەرەثی، ٌە پێػەٚەی ٘ەِٛٚاْ ٘ی ِط

ِطزەـب ثەبرزأیع صەِٛصەضەذ ٘ەٌٚەکەی ثەرپرضەی ئبضبیػەی ثەؼەضا پەٛدەي 
 ٔضە، ٚەالِی صەصارەٚە:ەصەکبرەٚە، ٌە رٚٚی راگەیبٔضْ ٚ پڕۆپبگ

راق گەبز ٚ ثەۆِجی ٔبپەبٌّی . ٌە رێگەی ربٌەثبٔیەٚە راصەگەیۀێ کە ضەٛپبی عێە1
 ٌە ص ی کۆِەالٔی سەٌکی کٛرصضزبْ، ضی یً، ثەکبر ٘ێٕبٚە.

 صەکبد. ڕ. صاٚای ٔبٚثژیٛأی ٌە جەِبي عەثضٚي ٔبض1



 مەال مستەفا بارزانی و شۆڕشی ئەیلول
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. غەەبٔضێکی کەەٛرصی رەٚأەی ٚالرە یەکگررٛەکەەبٔی ئەِەریکەەب صەکەەبد رەەب رای 2
گػەەزی ئەٚ ٚالرە ٌەضەەەر ِەضەەەٌەی کٛرصضەەزبْ ئبگەەبصار ثکەەبرەٚەٚ ضەەۆزیبْ 

 راکێػێذ.
ٌە راضزی ثبرزأی، زۆر ثبظ صەزأێ، ٌەٚ جٛالٔە ٘یچ غزێک ثەصەضذ ٔەب٘ێٕی 
ثەالَ ٘ەەەیچ ٔەثەەەێ ئەٚ صەضزپێػەەەشەریبٔە رەەەرش ٚ صڵەڕاٚکەەەێ صەسۀە صەرٚٔەەەی 

ثەبرزأی دەبک صەزأەی کە  عەثضٚي ضەالَ ٚ سەٚ ٚ ئەبراِی ٌەێ دەراَ صەکەْ.
ە ثەکەەبر ٘ێٕەەبٔی عەەبرؾ گەەٛێ ٌە صاٚا ٚ ئبِۆ گەەبری کەش ٔبگرێەەذ رەەبکٛ ٚاز ٌ

لەثەەٌٛی ئەٚە ٔبکەەبد سەەۆی  ڕ. ثەەبظ صەزأەەێ کە ٔبضەەثٙێٕەەێگەەبزٚ ثەەۆِجی ٔبپەەبٌُ 
رٛغی ثیٕە ٚ ثەرصەی ٔێٛاْ کٛرص ٚ عبرؾ ثکبد. ثبرزأی ئەٚەظ صەزأەی کە 
غەەەبٔضە کەەەٛرصیەکەی دەەەۆرە ئەِەریکەەەب، ضەەەەرەڕای ئەٚەی ٌە الیەْ کەضەەەێکی 

ری صەکرێەەەذ، ضەەەەرکرصایە زیەەەرەک ٚ ٌێٙەەەبرٛی ٚەک عیطەەەّەد غەەەریؿ تەەەبٍٔی
ٔەەەەبرٛأی غەەەەزێکی ئەٚرەەەەۆ ثەصەضەەەەذ ثٙێٕەەەەێ. ٚالرە یەکگررٛەکەەەەبْ ثە ضەەەەبرصی 
پێػەەٛازیبْ ٌێکەەرص، ثە ثەەێ ضەەۆز رەِبغەەبی گرـزەەی کەەٛرص ٚ عێرالیەکبٔیەەبٔکرص. 
ئەٚەظ ٌەثەر ئەٚەثەەەٛٚ کە ئەِەریکەەەب صەِەەەێکە رۆ ٘ەالرەەەی ٔبٚەڕاضەەەزی، ٚەک 

طەەەەپۆڕٚ ٔەەەەبٚدەی ٔفەەەەٛزی ئیٕگٍیسەکەەەەبْ رەِبغەەەەب صەکەەەەرص، ٌە الیەکیزەەەەریع پ
غەەبرەزاکبٔی ضیبضەەیەری صەرەٚەی ئەِەریکەەب ٌەٚ لۀەەبعەرەثْٛٚ کە پرضەەی پەەڕ 
ضەرکێػەەەی کەِەەبیەری کەەٛرص کەٚرەەۆرە صەضەەزی یەکێزەەی ضەەۆتیەد ٚ ٌە ص ی 

 ٘بٚپەیّبٔەکبٔی رۆ ئبٚا، ٚەک رٛرکیب ٚ ئێراْ، ثەکبریبْ صە٘ێٕێ.
 صەگێڕٔەٚە ٚ صەٌێٓ جبرێک عەثضٚي ضەالَ ثەضەەر ثەراکەی، عەثەضٚي رەدّەبْ

صەلیژێٕی ٚ صەٌێ "یبْ ئێطزب یبْ لەد ٔبثێ" ٚ صاٚای ٌێضەکبد زۆر ثە جضیزر ٚ 
ثە زەثررەەەر رٚٚ ثە رٚٚی کٛرصەکەەەبْ ثێەەەزەٚە "ئێطەەەزب کەەەبری ئەٚەیە ٌۀبٚیەەەبْ 
ثەریەەەٓ، صەرەەەٛأیٓ ٌۀبٚیەەەبْ ثەریەەەٓ ثە ِەرجێەەەک ضەەەەرثبزەکبٔی ئەەەێّەظ ثجەەەٕە 

ثەکەْٚ، صەضەذ  غبسەٚأی ٌێٙبرٛٚ ٚ دبٚ ٔەررش، ثزٛأٓ ثەضەر ئەٚ غەبسبٔە
ثەضەر ِۆٌگە ٚ دەغبرگەی کٛرصەکبْ ٌە گۆي ٚ ئەغکەٚرەکبٔضا ثگرْ". ثەالَ 
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ضەرثبزە ثەصثەسزەکبْ، ضەرەڕای صڵطەۆزیبْ ثەۆ دکەِٛەد، ٔەیبٔەضەرٛأی ثجەٕە 
غەەبسەٚاْ ٚ ٌەگەي ئەٚ  یەەبٔە ٌەەێ رأە٘ەەبرْٛٚ ٚ پێػەەیبْ ٔەەبکرێ. ضەەەرەڕای 

ٔیػزّبْ، پیب ٘ەٌگٛرٕیبْ ثەرزکرصٔەٚەی ٚرەیبْ، جۆغضأیبْ ثە سۆغەٚیطزی 
گٛایە ئەٚأە پەبٌەٚاْ ٚ جۀگەبٚەری ٚٚالرەٓ ٚ، ثەٌێٕەی پەبرەٚ پەٍە ٚ پۆضەزیبْ 
پێەەەضاثْٛٚ ٚ، ئەٚ ضەەەەرثبزأەظ ٘ەِەەەٛٚ ٘ەٌٚیەەەبْ صەسۀە گەر ثەەەۆ غکطەەەذ 
پێٙێٕەەەبٔی یەەەبسیجٛٚٔی کٛرصەکەەەبْ ثەالَ ٘ەِەەەٛٚ ئۀجبِەکەەەبْ غکطەەەذ صٚای 

ٔەٛێ صەکەبرەٚە، دیزەر رٚٚ ثە  غکطزجْٛٚ. دکِٛەری ثەؼضا ثیەر ٌە صا٘ێٕەبٔێکی
رٚٚ ٘ێرظ ٔەکبرە ضەر کٛرصەکەبٔی ثەبرزأی، ثیەر ٌەٚە صەکۀەٚە کٛرصەکەبٔی 
صۆي ٚ پێضەغزەکبْ ٌە ص ی یبسیجٛەکبْ ثەکبر ثٙێٕٓ،  ِبرەکی زۆر ٌە کٛرصە 

ٍەکبْ صەگرْ ٚ صٚٚ ثژارصەیبْ صەسۀە ثەرصەضەذ یەبْ دەک ٘ەٌگەررٓ ٚ یضی 
) جەەەەەبظ پەەەەەۆٌیص، ٚ( یەەەەەبْ  –"یٓ دەەەەەٛٚٔە رێەەەەەسی "ـٛرضەەەەەبٔی ضەەەەەەالدەصص

رەردیٍکرصٔیبْ ثۆ سٛارٚی عێراق. ثەٚجۆرە ضەٛپبی عێەراق کەٚرجەٛٚە ٔێەٛاْ 
صٚٚ ئەەبگر، ٌە ثەەبکٛر، ٘ەەێخٔەی ٘ەٌۆکەەبٔی کٛرصضەەزبْ، ٌە صۆڵ ٚ صەغەەزەکبٔیع 
ئەٚ کەەەٛرصأەی ٘ەڕەغەەەەی رەردیٍکرصٔیٕەەەبْ ٌێکراثەەەٛٚ. ضەەەەرثبزە عێرالیەکەەەبْ 

٘ەەیچ ٔەِەەبثٛٚ ٚ رٛٚغەەی ررضەەێکی ثە  ٘ەەیخک ٚ غەەەکەد ثەەْٛٚ، ِزّبٔەیەەبْ ثە
صاضزبٔی "غێشی ضۆر" ٌە الیەک پێی ئیعجبة ثەْٛٚ ٚ  –کۆِەٌجْٛٚ، ئەـطبٔە 

ٌە الیەکەەەیع ِەەەبیەی رەەەرش ٚ ریەەەڕۆر ثەەەٛٚ رەەەب ئەٚ راصەیەی دۀەەەضە٘ب کەریەەەجە 
ـیراریبْ صەکرص ٚ سۆیەبْ صەصایە پەبي پێػەّەرگەٚ ٌە ص ی "صیکزەبرۆری ثەؼەضا" 

 صەجۀگبْ.
راضەەزی، گەیػەەزجٛٚە صٚا لۆٔەەبؼی  یەەبٔی، ثە ثەرصەٚاِەەی  عەثەەضٚي ضەەەالَ، ثە

٘ەٌەکەەبٔی صٚٚثەەبرە صەکەەرصەٚە. ٌە ثەراِەەجەر ٔەەبڕەزایەری ئێەەراْ، ضەەەثبرەد ثە 
پێکەەضاصاْ ٚ جەەٌٛە ضەەەرثبزیەکبٔی ضەەەر ضەەٕٛر کە ثٛٚثەەٛٚٔە ِەەبیەی رێکەەضأی 

ٔەی ائبغەەەەزی ٔبٚدەکەەەەبْ، ثە رەلەەەەی ٚەالِەەەەی صەصایەٚە ٚ ئیٕکەەەەبری ئەٚ رٚصاٚ
ٛد ئەٚە ئۆپێڕاضەەەیۆٔی ئبضەەەبیی پۆٌیطەەەٓ ٌە ص ی ئەٚ دەرە ٚ صەکەەەرص، صەیگەەە
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رێگەەرأەی، ٌە پبرێسگبکەەبٔی ثەەبکٛر، سەریکەەی ٔەەبٔەٚەی ئەەب اٚەْ. ثبٌٛێسسەەبٔە ٚ 
ٔٛێٕەرایەریە صیجٍۆِبضەیەکبْ ثبضەی ئەٚەیەبْ صەکەرص کە عەبرؾ صرۆی ِٕەضاالٔە 

عەەەەبرؾ رٛٚغەەەەی  صەکەەەەبد، ئەٚەظ ٌە ٘ەیەەەەجەد ٚ راضەەەەزگۆیی کەِەەەەضەکبرەٚە.
رٚٔەەی ثەەٛٚە، ثەەبٔگی ضەەەرۆکی ٘ەٚاٌگەەری ٚ صەکەەبد ثەەۆ ئەٚەی ٌە ٔەسۆغەەی صە

ضەەەعبد راپەەۆررێکی، ضەەەثبرەد ثەٚەی دەەۆْ صیجٍۆِبرکەەبراْ ثبضەەی  13ِەەبٚەی 
راپەۆرری ثەصەضەذ  2ضەرۆکی عێراق صەکەْ، ثەۆ ئبِەبصە ثکەبد. صٚای رۆ ەک 

صەگبد: یەکێک ٘ی صیجٍۆِبرکبرأی ٚٚالربٔی عەرەثەی، یەک ٘ەی صیجٍۆِبرکەبرأی 
 ٔی کۆِٛٔیطذ، یەکیع ٘ی صیجٍۆِبرکبرأی ٚٚالربٔی رۆ ئبٚا. ٚٚالرب

٘ەر دۀضە ئەٚە کبرٚ پیػەی ئێّە ٔیە ثەالَ ثە دبٚ سػەبٔضٔێکی ثە پەٌە، ثەٚ 
صەرۀجەەەبِی صەضەەەذ  2راپۆررەەەبٔە، ثۆِەەەبْ صەرصەکەٚێەەەذ کە عەثەەەضٚي ضەەەەالَ 

 کەٚرجێذ:
زر، ئەٚ . ٘ەضزکرصْ ثە ثخٚثٛٚٔەٚەی ئەٚ ثۆدٛٚٔە کە ضیبضەری عبرؾ، دی1

پبٌپػەەەەزیە ثەەەەێ لەیەەەەض ٚ غەەەەەررەی ئەٚ گرٚپەەەەبٔەی صەٚرٚپػەەەەزی ٔەِەەەەبٚە. ٌە 
ثبرٚصۆسێکی ٌەِجەۆرە ٘ەِیػەە پێػەجیٕی ئەٚە صەکەرێ کە ئەِەڕۆ یەبْ ضەجەی 
کٛصەرەەەەبیەکی عەضەەەەکەری ثکرێەەەەذ. ٌەثەر ئەٚە ٚا ثبغەەەەە ٘ەەەەیچ جەەەەۆرە ثەٌەەەەێٓ 

 ئیٍزیساِێک صەگەي ر ێّی ئیطزبی عێراق ٔەثەضزرێذ.
ثخٚە کە ٘ەر ثِٛەٌەرزەیەکی ضیبضەی ٌە ضەەرکرصایەری  . لۀبعەرێکی گػزی1

عێراق، راضزەٚسۆ یبْ ٔبڕاضزەٚسۆ، ٌە  ێر کبریگەری ِەضەزەـب ثەبرزأیە. ٌەَ 
رٚأەەەگەٚە ٘ەِەەەٛٚ ٌەٚە صڵٕیەەەبْ کە ضەەەەرکرصەی کٛرصەکەەەبْ، ٘ەر کەضەەەێک ٚ 
ر ێّێەەەک ٌە عێەەەراق ٌە صەضەەەەالد ثەەەێ، صەرەەەٛأێ پەیٛۀەەەضی ٌەگەي کەضەەەبیەریە 

 یێ کە پێػەٛەسزە ٌە ٘ەر جەُ ٚ جەۆٌی ٚ ٔیەبزی ر ێّەی ئیطەزبگرٔگەکبْ ٘ەث
 ئبگبصاری صەکۀەٚە. ثەؼضا

. صیپٍۆِبرکبرأی رۆ ئبٚاظ ٚا ٘ەضذ صەکەْ کە ِٛضزەـب ثبرزأی ٌە رێگەی 2
ِطەەەەۆگەری پەیٛۀەەەەضی ٌەگەي کەضەەەەبیەریەکبٔی  پەیٛۀەەەەضیە غەەەەبراٚەکبٔی ثە



 خۆشناو د. جاسم: و - دەزارۆ فڕانز مەرییا
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ثە ٔرسەکەەەەەبٔی دکەەەەەِٛەری عێەەەەەراق ٘ەیە ٚ، صەرەەەەەٛأێ پػەەەەەزیع ثە یەەەەەبرِەریە 
 ثبٌٛێسسبٔەی ضۆتیەد ثجەضزێذ.

عەەبرؾ پەەبظ ئەٚەی ئەٚ راپۆررەەبٔە ٘ەٌضەضەەۀگێٕێ ٚ پەەٍەی گەرِەەی ٔبٚۀەەضە 
صیجٍۆِبضەەیەکبٔی ثەؼەەضا صەپێٛێەەذ پػەەزی سەەۆی ٌێەەضەکبرەٚە ٚ ٘ێەەٛر صەثێەەزەٚە. 

راٚێژکبرەکەەبٔی صەٚرٚپػەەزی کە ٚایەەبْ  ضەرضەەٛڕِبٔیئەٚەظ ثەەٛٚە ِەەبیەی 
ەالِەەضأەٚەیەکی رٛٚٔەەضٚ ریەەژ ثٕەەٛێٕێ. ٌە راضەەزی صەزأەەی ٚ پێػەەجیٕیبْ صەکەەرص ٚ

رر ٚ زۆررەەەەر ضعەەەەبرؾ ٌەٚ ثەەەەبٚەڕەصاثٛٚ کە ثۆدەەەەٛٚٔی صیجٍۆِبرکەەەەبراْ رٛٚٔەەەە
ٔەگەریڤ ثٛٚایە، یبْ ٌەٚأەیە ثیسأیبیە کە ٌەِە ثبغزر ٔەیەضەرٛأی ثەرگەری ٌە 
سۆی ثکبد، گەیػزجٛٚە ئەٚ لۀبعەرە کە ٔەیضەرٛأی ٌەِە زیەبرر ثکەبد، ئەٚەی 

ی، ثەەۆ رێگەەری ٌە ضەەۆرپرایسی ٔەگەریەەڤ، کرصثەەٛٚی، ٘ەِەەٛٚ غەەزێکی صەیزەەٛأ
پێػٛەسزە سطزجٛٚە گەڕ. جگە ٌە دبٚەڕٚأی ثژارصەی رەری ٌەثەرصەَ ٔەثەٛٚ، 
دبٚەڕٚأی ٘ەٌێک ثٛٚ ثۆ ئەٚەی ثەر٘ەِی ضیبضەد ٚ ربکزیکەکبٔی ثڕٔێزەٚە. 

ەکەبْ ٌەٚ ثبٚەڕەصاثٛٚ کە رەـزبرەکەبٔی ثە سێەرٚ پۆزەریەڤ، ٌە الیەْ رۆ ئبٚایی
ٚ ٚالرەەەبٔی عەرەثەەەی، پێػەەەٛازی ٌەەەێ صەکرێەەەذ. ٘ەردۀەەەضە ئەٚەظ زیەەەبٔی ثە 

بٌێکی زۆر سەەپەیٛۀەەضیەکبٔی ٌەگەي یەکێزەەی ضەەۆتیەد صەگەیبٔەەض کە پێػەەزر ٌە 
یەەەەری ٌەٚە صەکەەەەرصەٚە کە ئەٚە ثجێەەەەزە ٘ەەەەۆی ثسراپەەەەضاثْٛٚ. ٌەَ دەەەەبٌەرەظ 

 "دەرە"کبٔی ثبرزأی. ثە٘ێسکرصٔی پەیٛۀضی ٔێٛاْ ضۆتیەد ٚ
٘برە پێػەٚە، ئەٚکبرەی ٘ێسەکبی ئبضبیػەی  1854ەرە ٌە دٛزەیرأی ئەٚ صەرـ

عێراق گرٚپێکی رێکضەری کٛرص، ٌە ٔبٚدەی ِٛضً، صەضزگیر صەکەْ کە جً ٚ 
ثەرگەەی عبرەثیەەبْ ٌەثەر کرصثەەٛٚ. گەەٛایە عەەبرؾ ثە ٚەزیەەری ثەگەەری، ٔەەبٚسۆ ٚ 
ِەەٛصیری ئەِٕەەی گٛرەەٛٚە "ربکزیکّەەبْ صەگەەۆڕیٓ. ثبضەەی کٛرصەکەەبْ ٔەەبکەیٓ یەەبْ 

ضەەەزەظ لطەەەەی سەەەۆی ثەەەرصە ضەەەەر ٚ راصیەەەۆ ٚ ثەزۆر ثەکەِەەەی". ثەەەۆ ئەٚ ِە
رەٌەـسیەەەەۆْ ٚ رۆ ٔبِەکەەەەبٔی عێەەەەراق ثە ثەرثەەەەخٚی ثبضەەەەی صەضەەەەزگیرکرصٔی 
"ریڕۆریطەەزە کۆِٛٔیطەەزەکبٔیبْ" کەەرص کە پیخٔەەی "رێگەەری ٚ رێکەەضأی پخٔەکەەبٔی 



 مەال مستەفا بارزانی و شۆڕشی ئەیلول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

294 

پێػەەەکەٚرٕی ئەەەبثٛری پبرێسگبکەەەبٔی ثبکٛریەەەبْ ٘ەثەەەٛٚ کە ٌە الیەْ دکەەەِٛەری 
رەِبغەەبکەْ  -ی ثڕیەەبری ٌەضەەەر صراثەەٛٚ". ثە رەەبیجەری رێڕۆریطەەزەکبْ ٔبٚۀەەض

دیزر ٔەیبٔضەرٛأی ئیٕکبری ئەٚە ثکەْ کە ٘ەردۀضە کۆِٛٔیطزٓ ثەالَ کٛرصْ 
پیخٔی ئەٚەیبْ ٘ەثٛٚ کە رەرش ٚ رەۆلیٓ ثەخٚ ثەکۀەٚە، ئەٚەظ ٌە رێەگەی  –

را ص ی زٔجیەەرە پەالِەەبر ٚ رەلبٔەەضٔەٚە ٚ کٛغەەزٕی ئەٚ کەضەەبٔەی کە ثە ئبغەەک
 پرۆ ەی ئیٕفیطبٌی کٛرصەکبْ ثْٛٚ. 

ثەەەۆ ِەەەبٚەی دۀەەەض رۆ  ٌەضەەەەر یەک صەضەەەزە ٚ صایەرەی عەەەبرؾ صەضەەەزی ثە  
٘ەٌّەرێکەەەی پڕۆپبگۀەەەضەکرص، ٘ەِەەەٛٚ ٔٙێٕەەەی ٚ غەەەزە ٚرصەکەەەبٔی پیخٔەکەیەەەبْ 
ثخٚکرصەٚە، گەرەکیبْ ثٛٚ ثە راضزەٚسۆ ٚ ثە ثێ صٚٚ صٌی ثەرپرضیبریەرەکە 

کۆِٛٔیطەەەزە کٛرصەکەەەبْ، ثەٌکەەەٛ ثەەەیشۀە ٍِەەەی ثەەەشۀە ئەضەەەزۆی، ٔەک رۀٙەەەب 
غەەەەەٛعیەکبٔی عێەەەەەرالیع. ٌێکۆٌیٕەٚەکەەەەەبٔی ٘ەٚاٌگەەەەەری ٚ ئبضبیػەەەەەی ثەؼەەەەەضا 

 گەیػزجٛٚٔە ئەَ صەرۀجبِبٔە:
. پبرری صیّٛکراری کٛرصضزبْ پرۆ ەی جٛصاسٛازی صەثبرە پێػەەٚە، ئەٚەظ 1

پەەێنەٚأەی ثەٌەەێٓ ٚ راگەیبٔەەضٔەکبٔی ِطەەزەـب ثەەبرزأیٓ کە صەٌەەێ سەثەەبد ثەەۆ 
 ئۆرۆٔۆِی کٛرصضزبْ، ٌە دٛاردێٛەی کۆِبری عێراق، صەکبد.

. ِەکزەثەەی ضیبضەەی دیسثەەی غەەٛعی عێەەراق، کە ثە ٔٙێٕەەی کەەبرٚ دبالکیەکەەبٔی 1
ئۀجەەەەەبَ صەصا، ٌە الیەْ کەەەەەٛرصە جٛصاسٛازەکەەەەەبْ، ثە ضەەەەەەرۆکبیەری عەزیەەەەەس 

 ِٛدەِەص، کۆٔزڕۆي کراٚە.
اق، غەەەڕێکی . کۆِٛٔیطەەزە کٛرصەکەەبْ، ثە رێکەٚرەەٓ صەگەي غەەٛعیەکبٔی عێەەر2

سیبٔەد ٌەگەي ٔیػەزّبْ صەکەْ، ئەٚەظ ضەٛص ثە ئیّپریبٌیطەزەکبْ ٚ زیەبْ ثە 
 ثە ثەر ەٚۀضی ٔەرەٚەی عەرەة صەگەیۀێذ.

عبرؾ ٌەضەر ئبضزی صیجٍۆِبضی لۀبعەری ٚاثٛٚ کە کۆٔزڕۆٌی ثبرٚصۆسەکەی 
کەەرصٚٚەٚ ثڕیبریەەضا ضەەەرێک ٌە ضەەٛپب ٚ ثەرەکەەبٔی غەەەڕ ثەەضاد ثەٌکەەٛ ثزەەٛأێ 

رەکەی ثەرز ثکبرەٚەٚ ٘بٔیبْ ثضاد ٘ێرغێکی جەرگجڕ ثکۀە ضەر ٚرەی ٌەغک
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 31کەەٛرصە یبسیجٛٚەکەەبْ. ٌە ضەەەرصأەکەی ٚرەەبرێکی دەِبضەەبٚی ٌە ثەراِەەجەر "
٘ەزار ضەرثبزی لبرەِبٔی ٌەغکری عێراق" کە ٌە ص ی ئەٚ "دەرە ٚ رێگرأەی 

ٌە  ٌە پػزەٚە سۀجەر ٌە ٔیػزّبٔی عێراق صەصەْ" پێػکەظ کرص ٚ، پیرۆزثبیی
"ضەرثبزە عێرالیە غۆڕە ضٛارٚ ٌە سەۆ ثٛرصٚەکەبْ" کەرص کە "ضەەرکەٚرٕی ثە 
پەٌە ٚ ثە سێرای ٚەک ثرٚضەکەی ٘ەٚر"یەبْ ٌەٚ "سەثەبرە ضەەسذ ٚ ص ٚارەی 
ئیّپریەەبٌیسَ ٔەسػەەەی ثەەۆ صاڕغەەزٛٚە" ثەصەضەەذ ٘ێٕەەبٚە. ثەالَ ٌە راضەەزی ئەٚ 

 ضەرکەٚرٕبٔە ئەضً ٚ ئەضبضیبْ ٔەثٛٚ.
ا، ٌە ٚربرێەەک، رایگەیبٔەەض کە "ِەعٕەٚیەەبری ٌەغەەکەرە عەەبرؾ کە گەڕایەٚە ثەؼەەض

لبرەِبٔەکەِەەەبْ ئەٚۀەەەضە ثەرزە صەگەٚێەەەزە ثەرزی ئەضەەەزێرەکبْ"، ٌەثەر ئەٚە 
"ضەرکەٚرٓ ٔسیکە"، صڵٕیبیػضا کە "٘ەِٛٚ ٘ەرێّی کٛرصضزبْ ٌە ێر کەۆٔزڕۆٌی 
ضەەٛپبصایە". ئەٚ صرۆ ٚ صەٌەضەەبٔە، صەِٛصەضەەذ، ٌە الیەْ ٚٚرەثێژێکەەی کەەٛرص ٌە 

ص ثەرپەچ صرایەٚە ٚ ٚٚری پێنەٚأەکەی راضزە، ٚارە ٘ەِٛٚ کٛرصضەزبْ پبری
ٌە ێەەەر کەەەۆرڕۆٌی پێػەەەّەرگەیە ٚ "دکەەەِٛەری ثەؼەەەضا ثەەەۆِجی ٔبپەەەبٌُ، ٌە ص ی 
پێػّەرگە ٚ کۆِەالٔی سەٌکەی ضەی یً، ثەکەبر صێٕەێ". ئەٚ گەٛرەثێژەی ثەبرزأی 

ٚ صەٌەەەێ "ئەٚ رەـزەەەبرأەی ثەؼەەەضا ثەەەٛٚٔەرە ٘ەەەۆی ثە٘ێسکرصٔەەەی ئیەەەراصەی گەي 
 ثسٚرٕەٚەکەِبْ ثۆ ثەرگریکرصْ".

کٛرصەکبْ راضەذ صەکەْ، صەثبثەکەبٔی عێەراق ٌە غەبسە دبضەێکبْ ٘ینیەبْ پەێ 
ٔبکرێەەذ ٚ ِەدەەزەي صەثەەٓ ٚ لەضەەبثشبٔەکەظ ثەرصەٚاِە. ثەالَ گۆڕأکەەبریەکی 
ٔٛێ ضەەری ٘ەٌەضاٚەٚ ثەبرٚصۆسی عێرالیەکەبٔی سراپزەر ٚ ٔبسۆغەزر کەرصٚٚە، 

رکەی دیبکەەبْ دەکەەی ٔەەٛێ ٚ کەەبریگەر ئەٚیەەع ثەەریزیە ٌەٚەی کە ٌەضەەەر ٌەەٛ
ثەصەضذ کٛرصەکبٔەٚە ثەصەرکەٚرْٛٚ، رۆو، ٘بٚەْ، لبزیفە ٚ...٘زض کە زۆر ثە 
زأبیی ٚ غبرەزاییبٔە ثە کبری صێٕٓ. ثە صڵٕیبیەٚە ٚاصیەبرە ئەٚ غەەڕکەرأەیبْ 

بٚە ثەالَ کەەێ ئەٚ دەکەەبٔەی پێەەضاْٚ؟ ثەَ دەکەەبٔە کٛرصەکەەبْ عەِەٌیەەبری ٕەەرا٘ێ
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صەْ، ٌە جیەەبری ثەرگەەری صەضەەزیبْ ثە پەالِەەبر ٚ ٘ێرغەەکرصْ سەرەەر ئۀجەەبَ صە
 کرصٚٚە، ٘ۀضێجبر عەِەٌیبری ضەرضٛڕ٘ێٕەر صەکەْ. 

کەەەێ ئەَ دەکەەەبٔەی پێەەەضاْٚ؟ ثەؼەەەضا، ثە گػەەەزی، رەەەۆِەرەکە صەسەەەبرە ئەضەەەزۆی 
"ئیّپریبٌیطەەەزەکبْ" ثەالَ کٛرصەکەەەبْ صەٌەەەێٓ ئەٚأە صەضەەەزکەٚری غەەەەڕْ ٚ ٌە 

رٛٚە، ثۆ ّٔٛٚٔە ٌە کبری ٘ێرظ ثۆ ضەەر ضٛپبی عێراق صەضزّبْ ثەضەر صاگر
کەەُ ٌە ضەەٕٛری ئێەەراْ صٚٚرە، یەەب ٌە کەەبری پەالِەەبرصأی  21رەٚأەەضٚز، ٔەەسیکەی 

ـڕۆکەسبٔەی ِٛضً. صٚٚ عەِەٌیبری زۆر ثە ؼیرەد ٚ پەڕ ِەررضەی ثەْٛٚ. ٌە 
یەکەَ کٛرصەکبْ ٌە ٔبکەبٚ ٘ێرغەیبْ کەرصە ضەەر ضەەرثبزگەی غەبرەکە، رق ٚ 

بٔە کەرصەٚە کە ٌەٚێ ثەْٛٚ. ٌەٚ غەەڕی صەضەذ ٚ رۆٌەی سۆیبْ ٌەٚ ثەصثەسزە
یەسەیە ٘ەردی دەک ٚ رفبلی غەڕی ٔبٚ ضەرثبزگەکە ٌە الیەْ دەکضارەکبٔی 

 ثبرزأی صەضزی ثەضەرصاگیرا.
ئبغکرایە ثە لطەی کٛرصەکبْ، صەضزکەٚری غەەڕْ، ثەالَ رۀٙەب ثە لطەە کەبـی 

ێرٔەەەەبٔە ٚ ٔەەەیە ٚ ٔەەەبرٛأٓ لۀبعەرّەەەەبْ پەەەێ ثٙێەەەەٕٓ کە ئەٚ ٘ەِەەەٛٚ دەکە ِۆص
ثەکبر٘ێٕبٔیبْ ثە غێٛەیەکی غبرەزا ثەر٘ەِی غەڕثٓ. ٚا صیبرە دەک ٚ گٌٛ ە 
 ثە رێژەیەکەەەی زۆر گەیػەەەزٛٚٔە ٔەەەبٚدە جیەەەب جیبکەەەبْ. ٌەٚأەیە ٌە ئەٚرٚپەەەبی

رٛرکیەەەبظ،  رۆ ٘ەالد، ثە رێەەەگەی کۀەەەبٌی جیەەەب جیەەەب، ٚەک ئێەەەراْ ٚ رۀەەەبٔەد
ەٚ ٘ەِەەٛٚ کۀەەبي ٚ گەیػەەزجٓ. ٌەٚأەیە ِەدەەبي ٚ ثێطەەٛص ثێەەذ ٚ ثنیەەٕە ٔەەبٚ ئ

ضەرەصاٚی ئەٚەِبْ صەضزکەٚێذ ٚ چ الیۀێک  ربکٛ کۆالٔە رەضک ٚ رریطکبٔە
ئەٚ دەکەەەەەبٔەی رەٚأە کەەەەەرصٚٚە ٚ ثە چ رێەەەەەگەیەک؟ ئەٚ ٘ەِەەەەەٛٚ رٚثەەەەەبرٚ 
جۆگەالٔەی ثە  ێر زەٚی ئەَ ٔبٚدەیە رەرضەثٓ، ثە ربیجەری ئەٚ ضٕٛرأەی کە 

 ٘یچ صەزگبیەکی ئبضبیع ضەری ٌێضەرٔبکبد.
ێکی ٔەەٛێ ٚ ِطەەگۆر ثەەریزیە ٌەٚەی کە کٛرصەکەەبْ ثەٚ دەکەەبٔە، رەەۆو ٚ ـەەبکز 

٘بٚۀەکەەەبْ، ثەەەۆ یەکەِجەەەبر صەرەەەٛأٓ ٌە صٚٚرەٚەظ ِەررضەەەی ثەەەشۀە ضەەەەر 
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ضەەەەرثبزگەکبٔی ضەەەٛپبی عێەەەراق ٚ پەالِەەەبری رێگبکەەەبٔی ئیّەەەضاصاریبْ ثەەەضەْ ٚ 
 رێگەی گەیػزٕی یبرِەریبْ ٌێ ثگرْ.

غەەەەەبرەزایی رەەەەەۆو ٘بٚیػەەەەەزٕی ٘ەردەەەەەی پەیٛۀەەەەەضی ثە ئبضەەەەەزی را٘ێٕەەەەەبْ ٚ 
کٛرصەکەەبٔەٚە ٘ەیە کەش ثەەبٚەڕ ثەٚە ٔبکەەبد کە گەەٛایە ٌە الیەْ ئەٚ ئەـطەەەرە 
عێرالیەەبٔەی، کە ٌە ئەکبصیّیەەب ضەەەرثبزیەکبْ سٛێٕەەضٚیبٔە ٚ ئەزِەەٛٔی ثبغەەیبْ 

ضەەەەد ٘ێٕەەەبٚە ٚ، دەەەٛٚۀەرە ریەەەسی پێػەەەّەرگە ٚ را٘ێبٔیەەەبْ پێکەەەرصْٚٚ. صەثە
ا٘ێٕەەەبٔە ٌە ٔەەەبٚدە ٘ەِەڕۀەەەگ ٚ گِٛەەەبٔی ئەٚە صەکرێەەەذ کە ئەٚ کەەەۆِەک ٚ ر

رەکبٔی لەٚلبز گەیػزجێذ، گٛایە الٚأی کٛرص رٚٚ ٌەَ ٔەبٚدەیە صەکەْ ٚ بپێکٙ
 ٌێرە ٌە الیەْ ئەٚ ئەـطەرە کٛرصأەی ضٛپبی ضۆتیەد را٘ێٕبٔیبْ پێضەکرێذ.

عەثەەضٚي ضەەەالَ عەەبرؾ ٘ەضەەزی ثەٚەکەەرص کە دۀەەض ئەٚ ثە رٛٚٔەەضی رٚٚ ثە 
ضەظ ئەٚاْ سۆیەەەبْ ثە٘ێەەەس پیػەەەبْ صەصەْ، ێەەەزەٚە ئەٚۀەەەثجرٚٚی کٛرصەکەەەبْ 

ئەٚەظ جۆرە ٔەـرەرێکە کە الیەْ ـێٍجبزێک، "غێشی ضۆر"، ثەر ضٛپبی عێراق 
صەکەٚێەەەذ. ثەەەبرزأی کەەەبئیٕێکە کە ٌە ثەراِەەەجەر ٘ەر ٘ێەەەرظ ٚ راٚٔبٔێەەەک ٚزەٚ 
رٛأبکەەەەبٔی ضەەەەەص ئەٚۀەەەەضە صەکەەەەبد. ثەەەەۆیە ٘ێرغەەەەی ئەِجەەەەبرەی ثەؼەەەەضاظ ثە 

 غکطزەکی گەٚرە کۆربیی ٘بد.
ٔبٚەڕاضەەزی رەِەەٛز صۀگەەۆی دەەبٚپێکەٚرٓ ٚ ِٛـەەبٚەزاد ثخٚثەەٛٚەٚە ثەالَ  ٌە

ثەەەە ەیە ٚ کەش، ثە ئبغەەەەکرا، ٔەەەەبٚێرێ ثبضەەەەی ثکەەەەبد. ئەٚ صۀگۆیەەەەبٔە، زۆر ثە 
٘ەضزیبری، ٌە ثبسنە ٘ەٌٛاضەراٚەکبٔی ٘ەۆرێٍە گەراْ ثە٘بکەبٔی ضەەر رٚثەبری 
 صیجەەەٍە ٌە ثەؼەەەضا ٚ ِسگەٚرەکەەەبْ، دبیشبٔەکەەەبٔی غەەەبریا رەغەەەیض ٚ ِەیەەەضأی

، ِەیەەضأی پێػەەجڕکێ ئەضپطەەٛاری، صەکەٚرەەٕە ثەر گەەٛێ. ٌەٚ غەەٛیٕبٔە رِۀطەەٛ
ثەالَ ٌێەرە پێەی صەٌەێٓ "صۀگەی ئیخ٘ەی".  ەئەَ صۀگە ثە صۀگەی غەەعت ٔبضەراٚ

دەِیەض، ضەٛثذی عەثەضٚي رۀبٔەد ثبضی ئەٚە صەکرێذ گٛایە ٚەزیری ٔەبٚسۆ، 
ۀگری جەِبي ضەرۆکبیەری غبٔضی ثەؼضا صەکبد. دەِیض ثەٚە ٔبضراثٛٚ کە الی

عەثەەەضٚي ٔبضەەەر ثەەەٛٚ، ثەەەبرزأیع صاٚای ٌە ٔبضەەەر کرصثەەەٛٚ ثەەەۆ ٔەەەبٚثژیٛأی ٚ 
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ەرصە، رەبکٛ پصۆزیٕەٚەی دبرەضەرێک یبرِەریەبْ ثەضاد، جّٛجۆٌیەکەبٔی پػەذ 
ئیطەەزب ثە ٔٙێٕەەی ِەەبٚٔەرەٚە ٚٔبٔبضەەیٓ. راپەەۆررەکی ٘ەٚاٌگەەری لەەب٘یرە پػەەزی 

بْ صەصا کە ئەَ عەەبرـی ثە زەٚیەەضاثٛٚ ثەالَ پەەبظ ٘ەضەەزبٔەٚەی سەەۆی ٚا پیػەە
، ڕراپۆررە ٘یچ ثٕپ ٚ ثٕبٚأی راضزی ٔیە. ٌە راپەۆررەکە ٘ەبرٛٚە کە گەٛایە ٔبضە

رۆ  صٚای رۆ ، لۀەەبعەری ثەٚە ٘ەیە پبٌپػەەزی ٌە عەەبرؾ، ثە ص ی کٛرصەکەەبْ، 
ٔەکبد. ئەٚەظ ٌە صٚای ئەٚە صێذ کە ٘ێرغەەکبٔی ثەؼەضا ثەۆ ضەەر کٛرصەکەبْ 

ی الٚازکەەەەرصْ ٚ ٘ێٕەەەەبٔە ٘ەەەەیچ ضەەەەەرکەٚرٕی ثەصەضەەەەذ ٔە٘ێٕەەەەب ٚ ثەەەەٛٚە ٘ەەەەۆ
سٛارەٚەی ٚرەی ضٛپبی عێراق ٚ ثە ٘ەصەرصأی ضەەرِبیەکی زۆری ِرۆیەی، 

، ٔەەبٚثژیٛأی کەەٛرص ٚ ڕدەک ٚ رفەەبلی غەەەڕ ٚ صارایەەی ٚٚالد. ثیەەرۆکەی ٔبضەە
ثەؼەەضا، ٌە الیەک ِزّەەبٔە ٚ پبٌپػەەزی کٛرصەکەەبٔی ثەصەضەەذ صە٘ێٕەەب ٚ ٌە الیەکەەی 

صەگەڕأەەەضەٚە، ئەٚەظ، ٌەَ  رەەەریع ٘بٚکێػەەەەکەی ثە زیەەەبٔی ئێەەەراْ ٚ رٛرکیەەەب
ثبرٚصۆسە، ثە لبزأجی ئەِٛەی عەرەثەی رەٚاٚ صەثەٛٚ. ثە ٚارەبیەکزر ثەؼەضا ئەٚ 

ثەٌێٕەی پێەضاثْٛٚ ٚ پبغەەگەز ثەٛٚ  1853ِبـبٔە ثە کەٛرص ثەضاد کە ٌە غەٛثبری 
ثٛٚەٚە، ٚارە ئۆرۆٔۆِی ثۆ ٔەبٚدە کٛرصضەزبٔیەکبْ ٌە دەٛار دێەٛەی کۆِەبری 

 ٌطۆزی ثە ٔەرەٚەی عەرەة ثضەْ.عێراق ٚ کٛرصەکبٔیع ثەٌێٕی ص
، رێجگەیۀەەێ کە ڕکەی، ٔبضەەبعەەبرؾ دۀەەض ضەەبٌە ٘ەٌٚەەی ئەٚەی صەصا ِبِۆضەەز

ئۆرۆٔۆِی صاٚاکبریەکی ٌە سػزەثرصٔە، ٌە پػذ ئەٚ پەرصەیە پڕۆ ەیەک سەۆی 
، ثە ٘ەر غەەەەێٛەیەک ثەەەەێ دەغەەەەبرصاٚە کە ٔیەەەەبزی ئەٚەی ٘ەیە، ٘ەر دۆٔێەەەەک

ٕێٓ، ثۆ گەیػزٓ ثەٚ ِەثەضەزەظ صەٌٚەرێکی ضەرثەسۆی کٛرصضزبٔی ثٛٔیبد ث
ئبِەەبصەْ صەضەەذ ثەەۆ ٘ەِەەٛٚ ربکزیەەک ٚ ٘بٚپەیّەەبٔی ٚ پبضەەبٚێک ثەەجەْ. عەەبرؾ 

ثٙێٕەەەەێ کە ٘ەر ٘ەٌٚەەەەضأێک ثەەەەۆ گەیػەەەەزٓ ثە  ڕصەیٛیطەەەەذ لۀەەەەبعەد ثە ٔبضەەەە
رێکەٚرٕێک کٛررجیٕیەکی یەکجبر ِەررضیضارە، ٌە صٚٚر ِەٚصا جیٙبٔی عەرەثی 

ەیزٛأیجەٛٚ ٚ، ئێطەزبظ ئەٚ ئەرکە عبرؾ ٌە پێػەٛٚ ٔ ثبجە لٛڕضەکەی صەصاد.
لٛڕش ٚ ثێطٛٚصە، ٔسیکجٛٚٔەٚە ٌە کەٛرص ٌە کبرێەک رەغەەثبیەکی ٔەٛێ ٔسیەک 
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صەثێزەٚە. عبرؾ ٘ەضزی ثە زیبصثٛٚٔی ٔەیبرەکبٔی صەکرص کە دبٚەڕٚأی کەبد 
 ٌە ص ی ئەٚ ثٛەغێٕٓ.  ٚ ضبری الٚزیبْ صەکرص ربکٛ صەضزی سۆیبْ
٘ەەەەبرەٚە ضەەەەەەر غەەەەبٔۆ. ئبِەەەەەبٔجی ئەٚەرە، جەەەەبرێکیزریع کٛصەرەەەەبی ٘ەەەەەبٚیٓ 

کٛصەربدیەکەەبْ ثریزیجەەٛٚ ٌە صرٚضەەزکرصٔی دکەەِٛەرێکی ٘بٚپەیّەەبٔی کە ثزەەٛأێ 
کۆربیی ثەغەەڕ، ٌەگەي کەٛرصاْ، ثٙێٕەێ. کەٛرصە کۆِٛٔیطەزەکبٔی ٔەبٚ و. ص. ک. 
ئبِبصەثْٛٚ ثنٕە ٔبٚ ئەٚ ٘بٚپەیّبٔیە ثێجگە ٌە ٘ەِٛٚ ئەٚ گرٚو ٚ پبررەبٔەی 

راثەەەْٛٚ. ثە لطەەەە ٌە صٚا ٘ۀگبٚەکەەەبْ کٛصەرەەەبکە کە ٌە الیەْ عەەەبرؾ لەصەؼە ک
پٛدەي کرایەٚە ثەالَ عبرؾ گِٛبٔێکی کٛغۀضەی ال صرٚضذ ثٛٚ، ئەٚیع رۆ 

ی ٌە دکەِٛەرەکەی ڕٚەزیەری ٔبضە 5صەضزی ریب ٔەثەٛٚ ثێەذ؟ ثەۆیە  ڕثٍێی ٔبض
صٚٚر سطەەزەٚە، ٘ۀگبٚەکەەبٔی ٔسیکجەەٛٚٔەٚە ٌە ـیضڕاضەەیۆٔی عەرەثەەی، ِطەەر ٚ 

کرصەٚە، کە زۆر ثە جضی ٘ەٌٚی ثۆ صاثٛٚ، ٌە پڕ ٘ەِەٛٚ ضٛریب ٚ عێراق، سبٚ
ضەەەەەبرص ٚ ضەەەەەڕکرص، ٌە  ڕپەیٛۀەەەەەضی ٚ کۆٔزبکزەکەەەەەبٔی ٌەگەي رەئەەەەەیص ٔبضەەەەە

الیەکیزریع ٘ەِٛٚ جۆرە پەیٛۀضیەکی ٌەگەي ٔٛێٕەری ثبرزأی، غێشی ضۆر، 
 پنڕأض.

ِبٚ ٚالەەەی ٚڕِەەەب، کەضەەەێکی ٚەک عەەەبرؾ، ڕرای گػەەەزی عێەەەراق ضەەەەری ضەەەٛ
، ئەٚکەضەەی ٘ەِەٛٚ ڕٚ لٛربثیەکی گەٛێ رایەٌەی ٔبضە الیۀگرێکی ضەرضەسذ

غزێکی ٌە پێٕبٚی ئەٚ کرص، ثە غبْ ٚ ثبٌی ٘ەٌضەگٛد ٚ کەرصیە لبرەِەبْ ٚ رەب 
ئەَ ٔبٚثبٔەەەگ ٚ  ڕدەٚد رەثەلەی ئبضەەەّبْ ثەرزیکەەەرصەٚە، ثە جۆرێەەەک ٌە ِطەەە

٘ەیجەرەی ٔەثەٛٚ. عەبرؾ، ئەٚ کەش ٚ الیۀگەرەی ثەێ ضەێ ٚ صٚٚ پبٌپػەزی ٌە 
صەکرص ٚ ئەٚ کەضەی عەثضٌٚکەریّی، ثرای ٘بٚضەرکەی سەۆی، کٛغەذ  ڕٔبض

ثٛٚ. عبرؾ کبثرایەکی الیۀگر  ڕرۀٙب ٌەثەر ئەٚەی لبضُ ص ی ٘ێجۆِۆٔی ٔبض
ثەْٛٚ  ێٔەخٚ ـۀبریمی ئِٛەی عەرەثی ثٛٚ، ٌە کۆٔەٚە ثەؼەضا ٚ لەب٘یرە ٌە ٍِّ

غەی ٚ د، عبرؾ ثە صٌشۆبٌەضەر ئەٚەی کێ ضەرکرصایەری جیٙبٔی عەرەثی ثک
. عەبرؾ ئەٚ ضەەرثبزە ثەٛٚ کە ضەڕضیٕگێکی ـراٚاْ جٍەٚەکەی صایە صەضەزی ٔب
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زیەەبص ٌە جبرێەەک، ٌە پێٕەەبٚی ِبِۆضەەزبکەی، ریطەەکی ثە  یەەبٔی سەەۆی کرصثەەٛٚ، 
کەدی ئەٚڕۆ ٔبدبرە ئەٚ ِبِۆضزبیە رەالق ثضاد، ٌە راضزی ئەٚە رەاللی سۆی 

یٕیە ثەالَ ٔبکرێذ صەصاد. ئەٚەظ، ثۆ عبرؾ، ثڕیبرێکی یەکجبر ربٌە، زۆر سەِگ
سۆی ٔەیکبد ٚ سۆی ٌێ ثە صٚٚر ثگرێذ. سەربی ئەٚ ٘ەِٛٚ ضەەرگەرصأی ٚ 
ٔە٘ەەەەەبِەریەی عەەەەەبرؾ ٔەعٍەرەەەەەی "غەەەەەێشی ضەەەەەۆرە" کە ٌە رێەەەەەگەی پەەەەەیخْ ٚ 

عبرؾ، کە  – ڕضیشٛرەکبٔی رٛأی ئەٚ صۆضزبیەریە صٚٚرٚ صرێژەی ٔێٛاْ ٔبض
 رێک ٚ پێکی ثضاد. ٚاصیبرثٛٚ ٘ەرب ٘ەربیە ثەرصەٚاَ ثێذ، ٘ەٌٛەغێٕێزەٚە ٚ
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 کٛصەرب دبٚەڕٚاْ کراٚەکە
 

ضەەەر ئێػەەە ٚ گرـەەذ ٚ ثەەێ ٘یٛاثەەْٛٚ کۆربییەەبْ ٔە٘ەەبرٛٚە، عەەبرؾ جەەبرێکیزر 
، 1854صەکەٚێەەەزە ثەر غەەەەپۆٌێکی ِەررضەەەیضار، ٌە ضەەەەرەربی ِەەەبٔگی ئەیٍەەەٌٛی 

ئەٚکبرەی ضەرۆک ٚەزیراْ رەب٘یر یەدیەب صەضەذ ٌە پۆضەزەکەی صەکێػەێزەٚە، 
عەەەبرؾ ئەِجەەەبرە کەضەەەێکی صڵطەەەۆزی سەەەۆی ٚ ثۀبٚثبٔەەەگ، جۀەڕاي عەەەبرؾ 

ەزاق، صەضزٕیػبْ صەکبد ربکٛ کبثیٕەی ٔٛێ پێەک ثٙێٕەێ، ئەٚ کەضەە عەثضٚي ر
رٛأەەبیەکی ثەەبظ ٚ زۆری کەەبرکرصٔی ٘ەثەەٛٚ، جەەێگەی ِزّەەبٔەی عەەبرؾ ثەەٛٚ ٚ 
صەثٛایە پػزی پێ ثجەضزێذ ٚ ثزٛأێ پبرد ٚ الیۀە ِەررضیضارەکبْ رەێکەالٚی 
 یەکزەەر ثکەەبد. ثەالَ عەەبرؾ ثژارصەیەکەەی سراپەەی ٘ەٌجەەژارص، عەثەەضٚي رەزاق ٌە

جیەەەبری پێەەەک ٘ێٕەەەبٔی کەەەبثیٕەی ٔەەەٛێ زٚٚ ثە زٚٚ ثیەەەری ٌەٚە کەەەرصەٚە دەەەۆْ 
کٛصەرەەبی ثەضەەەر ثکەەبد، ثەەۆ ئەَ ِەثەضەەزەظ پػەەزی ثە ٔبضەەریەکبْ ثەضەەذ کە 
ٌەگەي عەەەبرؾ کەٚرجەەەٛٚٔە صٚٚ ثەرەی جیەەەبٚاز ٚ ص  ثەیەک. عەثەەەضٚي رەزاق 
پەیٛۀەەضی ثە ثەڕێەەٛەثەری پەەۆٌیص، ئبضەەبیع ٚ ئەکبصیّیەەبی ضەەەرثبزی صەکەەبد 

پەەەێع ضەەەەعبری ضەەەفر عەثەەەضٚي رەدّەەەبٔی ثەەەرای عەەەبرؾ پێەەەی صەزأەەەێ ٚ  ثەالَ
 صەِٛصەضذ پخٔی کٛصەربدیەکبْ پٛدەي صەکبرەٚە ٚ صەضزگیر صەکرێٓ. 

ٚەک صەرصەکەٚێەەذ ئەَ کٛصەرەەبیە پەیٛۀەەضیەکی راضەەزەٚسۆی ثە کٛصەربکەەبٔی 
پێػەەٛ ٘ەیە، ئەٚەظ ٔیػەەبٔەی ئەٚەیە کە ٔبضەەریەکبْ، ثە ئبضەەبٔی ٚاز ٔەەب٘ێٕٓ. 

صەربدیەکبْ ٌە ثەرٔبِەیبٔضا ثٛٚە دکِٛەرێک پێەک ثٙێەٕٓ کە "صەرگەبی گٛایە کٛ
یەکی پەڕاصۆکطەبي، ەثۆ کٛرصەکبْ کراٚەثێذ"، ِبٔبی ٚایە کە عبرـیع، ثە غێٛ
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سەەۆی ٌە صۆسەەی لبضەەُ صەثیٕێەەزەٚە، کە زۆر ص ایەرەەی لبضەەّی کەەرص ٚ رەەب ئەٚ 
 راصەیەی ثٛٚە لبریٍی سبٌی ِٕضاٌەکبٔی. 

ٔی کٛرصەکبْ، ٚارە ٔبڕاضەزەٚسۆ صەثەٕە ٘بٚپەیّەبٔی یەکبْ صەثٕە ٘بٚپەیّبڕٔبض
کۆِٛٔیطزەکبٔی عێراق ثۆ ئەٚەی دکەِٛەری عەبرؾ ثەڕۆسێٕٓ. ئەٚەظ ٘ەِەبْ 
ئەٚ پەەەەەرۆ ەیە کە ضەەەەەەری لبضەەەەەّی سەەەەەٛارص. گِٛبٔەکەەەەەبٔی عەەەەەبرؾ، ٌە ص ی 
ٔبضریەکبْ، زۆررر ٚ ثەرجەضزەررثْٛٚ ٌەَ کبرەی ٘ۀضێ ٌەٚ کٛصەربدیەبٔەی 

 بْ کرص ٚ رٚیبْ ٌە لب٘یرە کرص. صەضزگیر ٔەکراثْٛٚ ٚ رای
عەەبرؾ، ٚەک صەٌەەێ زەرەر ٌە ٔیەەٛەی ثگەڕێەەزەٚە لەەبزأجە، جێگەەرەکەی سەەۆی، 
عەثضٚي رەدّبْ ئەي ثەزازی راضپبرص کبثیٕەیەکی ٔٛێ پێەک ثٙێٕەێ ٚ صەضەزی 
ثە ٘ەِەەەەٛاری ریػەەەەەیی صەضەەەەزٛری عێرالکەەەەرص، ٌە ررضەەەەی پەەەەیخْ ٚ کٛصەرەەەەب 

ە ٘ەٌٚەەی ئەٚەصاثەەٛٚ کٛرصەکەەبٔیع صەضەەەالرەکبٔی رۀفیەەسی زۆر کەِکەەرصەٚە. ٌ
ئبغەەەەەذ ثکەەەەەبرەٚە، ثەەەەەۆیە ثڕیبریەەەەەضا صەضەەەەەزەٚا ەی "صەضەەەەەزٛر صاْ ثە ِەەەەەبـە 
ٔەرەٚەییەکەەبٔی کەەٛرص، ٌە دٛاردێەەٛەی یەکێزەەی ٚ ثرایەرەەی ٔیػەەزّبٔی، صۀێەەذ" 

ئەەبسۆ ئەٚ  . کەەێ صەزأەەێ کە؟ثەکەەبر ثێٕەەێ. ِٛضەەزەـب ثەەبرزأی ثەٚە رازی صەثێەەذ
بد ٚاز ٌە ٘بٚپەیّەەەبٔی ٌەگەي ٘ۀگەەەبٚەی عەەەبرؾ "غەەەێشی ضەەەۆر" رازی صەکەەە

ٔبضەەەڕیەکبْ ثٙێٕێەەەذ ٚ، ئەَ ٘ەٌە ثمەەەۆزێزەٚەٚ ثیەەەر ٌە لۆٔەەەبؼی ئبغەەەزی، ٌەگەي 
ثەؼضا ثکبرەٚە...!! عبرؾ رٛغی ثێ ٘یٛاییەکی گەٚرەرر ثٛٚ، ثبرزأی ٘یچ ٔەرر 
ٚ ثە٘بیەکی ثە ٘ەٌٛێطذ ٚ ٔەرِی ضەرۆک کۆِبر ٔەصا. ثبرزأی رایگەیبٔەض کە 

ە، رۀٙب لطەی رۆریٕیبد کە ٘یچ ئیٍزیساِبرێکی جضی "ٌە صەضزٛر ٘ینی ٔٛێ ٔی
ریەەەب ٔەەەیە کە دکەەەِٛەد ئەرکەەەضار ثکەەەبد". ٌەٚەظ زیەەەبرر ثەەەبرزأی عێرالیەکەەەبٔی 
غەرِەزار صەکرص ثەٚەی ٌە کٛرصضەزبْ صەضەزیبْ ثە غەەڕی ثەکزریۆٌەۆجییع 

 کرصٚٚە، "ئەٚەظ رەـزبرێکی ررضٕۆکبٔە ٚ ثێ ئەسخلیە کە ثە سەیبي ثێذ".
ۆی ثەکبر٘ێٕبٔی دەکی ثەکزریۆٌۆجی، ٌە ص ی کٛرص، ِەبٚەیەکە ٌە راضزی صۀگ

ضۆْ  ثخٚ ثۆرەٚە. یەکەَ کەش کە ثبضی کرص جۀەڕاٌێکی رٛرک ثٛٚ ثە ٔبٚی
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کە گێڕاثەەٛٚیەٚە گەەٛایە ٘ەزار پێػەەّەرگە گیبٔیەەبْ  Son Hvadis –٘ ەەبصیص 
ٌەصەضذ صاٚە، ئەٚەظ پبظ ئەٚەی ئبٚیەبْ سٛارصثەٛٚەٚە کە ٌە الیەْ پطەپۆر 

رەزاکبٔی عێەراق  ە٘ەراٚی کراثەٛٚ. کەبٔی ٚ جەۆگەٌە ٚ کەبرێس ٚ رٚثەبرٚ ٚ غب
ثیرەکبْ  ە٘ەراٚی کەراْٚ. رۆ ٔەبِەیەکی رەٛرکی ثبضەی ئەٚەغەی کەرصٚٚە کە 
عێرالیەکەەبْ ٘ەزاراْ ِػەەکیبْ ثە تبیرۆضەەی ریفەەۆ کٛرەەبٚەٚ ٌە ٔبٚدەکەەبٔی  ێەەر 

 رەٚە.ٚٔەصەضەالری کٛرصەکبْ ثخٚیبْ کرص
ثەرەٚ زضەەەزبْ ٔسیەەەک صەثیەەەٕەٚە، ٌە ثەؼەەەضای  ئێطەەەزب ٌە ِەەەبٔگی ئۆکزەەەۆثەریٓ،

پبیزەسەەذ، ٌە الیەک ٘ەضەەذ ثە ٘یەەٛای ٔەەٛێ ٚ، ٌە الیەکیزەەریع ٘ەضەەذ ثە سەەۆ 
٘ەٌشەٌەربٔضْ، صەکرێذ. ٘ەبرٕی ثەـەر رێگەبٚ ثبٔەکەبٔی ٔەبٚدە دبضەێکبٔی ثەبکٛر 
صاصەسەەبد، ئەٚەظ صەثێەەزە ٘ەەۆی ئەٚەی کە ضەەەرۆکبیەری ئەرکەەبْ پػەەەٛیەکی 

ظ پخٔی ٘ێەرظ ٚ پەالِەبری ٔەٛێ صاثڕێژێەذ. ثەالَ ئیخ٘ی ثضاد ٚ ٌەَ ِبٚەیە
ئەِجبرەظ عبرؾ دیطبثبرێکی ٘ەٌەی کرص، ٌە سەٚێکی لٛي ثە سەثەریبْ ٘ێٕب 

 - ٚ ٘ەٚاٌی پەالِبری ٌە ٔبکبٚی کٛرصەکبٔیبْ، ٌە ٔبٚدەی کەبرەصاْ / لەرەصاْ
پێراگەیبٔەەەەەەەض کە زەڕثەیەکەەەەەەەی گەٚرەیەەەەەەەبْ ٌە ضەەەەەەەٛپبی  Karadan لەرەصاغ؟

رەی کەەەەٛ راٚأی ٌەغەەەەکری ثەؼەەەەضا ٌە دیطەەەەبة ٔەصە٘ەەەەبد، عێرالەەەەضاثٛٚ.  ِەەەەب
کٛرصەکەەەبْ صەضەەەزیبْ ثەضەەەەر ِەسسۀەەەی دەک ٚ رەلەِۀیەەەضاگرد، ثە کەەەٛرری 
ربالٔێکی زۆریبٔکرص. صەِٛصەضذ ثەؼضا ٘ێرغی پێنەٚأەی صەضذ پێکەرص ثەالَ 
ئەِجبرەظ عەثضٚي ضەالَ ٔبدبر ثٛٚ پبغەکػە ثکبد، صۀگەۆی کٛصەرەبیەکیزر 

رصەکبٔی ضٛپب، ثەثێ ثەغضاری کەضەبٔی ضەی یً پخٔیەبْ ثەۆ ثخٚثٛٚەٚە، ضەرک
ئەـطەری ضٛپب صەضزگیر صەکرێٓ، ثەثێ ٘یچ پرۆضەیەکی صاصگبیی  21صأبثٛٚ. 

 دبرۀٛضیبْ ٔبصیبرەٚ کەش ٔبزأێ دیبْ ثەضەر ٘برٛٚە. 
یبریەەضا، پەەێع ثەـەەر ثەبریٓ ٚ صاسطەەزٕی رێگبکەەبْ ٚ ٌە پەٌٛپەەۆ کەٚرٕەەی ڕعەبرؾ ث

گەٚرەٚ ـەەەراٚاْ ثکەەەبد، ثە ٘یەەەٛای ئەٚەثەەەٛٚ جەەەۆرە ٌەغەەەکرەکەی، ٘ێرغەەەێکی 
ضەرکەٚرٕێک ثەصەضذ ثێٕێ ٚ پبغەبْ صاٚای ِٛـەبٚەزاد ٌە ِٛضەزەـب ثەبرزأی 
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ثکەەبد ٚ ٌە ِەٚلیعێکەەی ثە٘ێەەس ٚ ثبالصەضەەزی صأٛضەەزبٔضْ ثکەەبد. ٌە ضەەەرەربی 
ـەرِبْ ثە ضٛپب صەصاد ٘ێرظ ثکەْ ٚ ثە ٘ەر ٔرسێک ثێەذ  1854ٔۆتەِجەری 

، 23ٔەەضٚز صاگیەەر ثەەکەْ، کە غەەٛێٕێکی ضەەزراریجی گرٔەەگ ثەەٛٚثەرزاییەکەەبٔی رەٚا
کە  ٌێرەٚە کٛرصەکبْ کۆٔزڕۆٌی غبرەکەیبْ صەکەرص. ثەالَ "٘ەٌۆکەبٔی ثەبرزأی"

ثە ثەرصەٚاِەەەەی ٌە کەپەەەەک ٚ ٌٛرکەکەەەەبْ دەرەضەەەەبریبْ صەگەەەەرد ٘ەضەەەەزیبْ ثە 
جّٛجەەەۆٌی ضەەەٛپب، پێػەەەٛەسزە، کەەەرص ٚ ضەەەیذری پەالِەەەبری ٌە ٔبکبٚیەەەبْ ثە 

ریطەەەەکەیبْ ٌە عەەەبرؾ کەەەرصەٚە سەەەٛری. پێػەەەّەرگەکبْ سۆیەەەبْ رەەەبڵکرصەٚە، 
غەەبرصەٚە ٚ کەِیٕیەەبْ ٌە ضەەٛپبی عێەەراق صأەەبٚ ضەەەثر ضەەەثر ٌەغەەکری ثەؼەەضا 
صەدەەٛٚە پێػەەەٚە، ٌە ٔبکەەبٚ صیزیەەبْ ٌە ٘ەِەەٛٚ الیەک صەٚرە صراْٚ. غەەەڕەکی 
صەضزەٚ یەسەی سٛیٕبٚی صەضزی پێکرص، ٘ەردۀضە ضٛپبی عێراق ثە ـڕۆکەٚ 

صٚر٘بٚێژ کۆِەک صەکرا ثەالَ ٌەگەي ئەٚەظ زۆر سەراو غەکب  صەثبثە ٚ رۆپی
ٚ ثەزیٓ ٚ ٘ەالرٓ. صەٌێٓ "غێشی ضەۆر" ثە سەۆی ضەەرکرصایەری ئەٚ غەەڕەی 
کەەرصٚٚە، سەٚٔەەی عەەبرـی صزی، ئیطەەزب ئەٚ ٌە ِەٚلیعەەی ثە٘ێسیەەضایە ٚ ضەەەلفی 

 .24صاٚاکبریەکبٔی زیبص صەکبد
یەبْ ٔەب ٘ێرغەەکە صەثەێ ٌە ثەؼضا صاْ ثە غکطەزەکە ٔەبٔێٓ، صەٌەێٓ زضەزبْ ثیەذ 

 ثەرصەٚاَ ثێذ.
ٔبٚدەی غەڕ ٚ پێکەضاصأەکەی رەٚأەضٚز، ثە پەێنەٚأەی ٘ەِەٛٚ پێػەجیٕیەکبْ، 
ـراٚاْ صەثێ ٚ، کٛرصەکبْ، ضەٛپبش ثەۆ گەٛرج ٚ گۆٌیەبْ، ثە ئبضەبٔی صەرەٛأٓ 
ٌەٚ غەەبر ثەەۆ ئەٚ غەەبر ثنەەٓ، ضەەٛپبی عێەەراق ٔبدەەبر صەکەْ رەەب ضەەەر ضەەٕٛری 

بْ ئەٚ پێػەەەەڕەٚیەی ضەەەەٛپبی عێەەەەراق ثە ئێەەەەراْ ثنێەەەەزە پێػەەەەەٚە. کٛرصەکەەەە
 صەضزکەٚرێکی ضزڕاریژی صەزأٓ.

                                                           
 .، ٚصاضزبٔی دیبی کۆڕەک ثێذ –ٚا صیبرە ٔٛٚضەر ِەثەضزی غەڕ  23

ۆ ثخٚکەراٚٔەٚە ٔە ِەال ِطەزەـب ٚ ٔە کەٛڕٚ کەضەە ٔسیکەکەبٔی ڕثە پێەی ئەٚ زأیەبری ٚ ثەٌگەبٔەی رەبکٛ ئەِە 24
 .  ، ٚثەغضاری راضزەٚسۆی ٘یچ غەڕێکی صەضزەٚیەسەیبْ ٔەکرصٚٚە
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رەەبراْ، ٌە ثەراِەەجەر ئەٚ جّٛجەەۆالٔەی ضەەەر ضەەٕٛر ٚ ٌە ئەگەری ثەزأەەضٔیبْ، 
ٔیگەرأە، ٌە زۆر گٛٔضەکبٔی ضەر ضٕٛر صۀگەی رەۆو صێەذ، ٌەثەر ئەٚە ئێەراْ، 

٘رەٚە سەٛڕەَ غەە ثە صرێژایی ضٕٛری ٌەگەي کٛرصضزبٔی عێراق، ٌە ثۀضەری
ثگرە رب پبالٚرگەکبٔی عەثبصاْ ٌەغکری سۆی ثخٚصەکبرەٚە ثۆ ئەٚەی ئبِبصەی 
٘ەر ئەگەرێکەەجٓ. ئەٚ رەـزەەبرأەی رەەبراْ عەەبرؾ رەەٛڕە صەکەەبد. ٌە ثەؼەەضا صەٌەەێٓ 
دکِٛەری ربراْ ٘یچ ٘ۀگبٚێکی ٔۀبٚە رب رێگە ٌە کٛرصەکەبٔی ئێەراْ ثگەرێ ٚ 

ی ٔەکەەرصٚٚە ثەەۆ ئەٚەی یەەبرِەری ٚ کەەۆِەکی کٛرصەکەەبٔی عێەەراق ٔەکەْ، ٘ینەە
رێگە ٌەٚ صەضذ ٚ ربلّبٔەی، کە ٌە الیەْ ٘یسەکبٔی ثەؼضا راٚٔراْٚ، ثەپەڕٔەٚە 
ٚ پۀبگبٚ دەغبرگە ٌە سبکی ئێراْ ثضۆزٔەٚەٚ کۆِەکیبْ ٌە الیەْ کٛرصەکبٔی 
ئەٚ صیەەەٛ ثەصەضەەەذ ثگەەەبد ٚ، رەەەب ئێطەەەزب ٘ینەەەی ٔەکەەەرصٚٚە ثەەەۆ ریگریکەەەرصْ ٌە 

 ضٕٛر"."ثەیەکضاصأە ِەررضیضارەکبٔی ضەر 
"ضەەەثرِبْ گەیػەەزۆرە  ٚ گەەٛری ثەەۆیە عەەبرؾ ٘ۆغەەضاریەکی رٛٚٔەەضی صایە ئێەەراْ

جەەۆرە صەضەەزضرێژیەک ثکەەرێزە ضەەەر  ٘ەەیچضەەەر ئێطەەمبْ"، دیزەەر رێەەگە ٔەەبصەیٓ "
ضەرٚەری سبکەکەِبْ یبْ ٘یچ جۆرە صەضەزٛەرصأێک ٌە کبرٚثەبری ٔێٛسەۆی 

 ."ثکرێذ عێراق
أە٘ەەەبرٛٚەٚ ثەرگەی ٌە ٔبٚدەکەەەبٔی غەەەەڕ، ٚەک ئبغەەەکرایە، ضەەەٛپبی عێەەەراق ر

ضەەەرِب ٚ ضەەۆٌی زضەەزبْ ٔبگرێەەذ ٚ رۆ  صٚای رۆ  رٛغەەی غکطەەذ ٚ صۆڕاْ 
ٌەغەەەکرێکی عێەەەراق، کە ٌە صٚٚ ٘ەزار ضەەەەرثبز ٚ  1855صەثەەەێ. ٌە جەەەبٔیٛەری 

غەەەڕێکی ٌە ، ْئەـطەەەر پێکٙەەبرجٛٚ، ٌە الیەْ جۀگەەبٚەرە کٛرصەکەەبْ صەٚرەصرا
ثەالَ ٘ەٌٚەکبٔیبْ ثێطٛص سۆیبْ رزگبر ثکەْ ثْٛٚ، ٘ەٌٚیبٔضا  گەٚرە ثێ ٘یٛا

ثەەەەٛٚ، یبسیجٛٚەکەەەەبْ ثێٛیژصأەەەەبٔە پەالِبریەەەەبْ صەصەْ ٚ رەلەیەەەەبْ ٌەەەەێ صەکەْ، 
ئەٚکەەبرەی رەەۆو ٚ رەیەەبرە صێەەٕە ـریبیەەبْ، رەەبکٛ رێگەیەکیەەبْ ثەەۆ ثەەکۀەٚە، ٘ەر 
دۀەەض ضەەەص کەضەەێک رزگبریەەبْ صەثێەەذ. عەەبرؾ ٌە رٛڕەثەەْٛٚ ئبگەەبی ٌە سەەۆی 

ەکبد ٚ، رۀبٔەد ضەرۆک ٚەزیرأی ٔبِێٕێ ٚ پۀجەی رۆِەد ثۆ ئێراْ صرێژ ص



 مەال مستەفا بارزانی و شۆڕشی ئەیلول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

306 

رەەبراْ ثەٚە رۆِەرجەەبر صەکەەبد گەەٛایە ثە ٔٙێٕەەی دەەبٚی ثە ثەەبرزأی کەٚرەەٛٚەٚ 
رێگەی پێضاْٚ ربکٛ رەۆو ٚ ٘بٚۀەکەبٔی ٌۀەبٚ ضەٕٛری ئێەراْ، ٌە ص ی ثەؼەضا، 

 ثەکبر ثٙێٕٓ ٚ صڵٕیبغی کرصْٚٚ ٌە گەیبٔضٔی دەک ٚ رفبلی غەڕ.

رۆِبرەەەەبٔە صەصارەٚە ثەالَ گِٛبٔیەەەەک رەەەەبراْ، زۆر ثەرٛٚٔەەەەضی، ثەرپەدەەەەی ئەٚ 
صرٚضەەەذ ثەەەٛٚە ضەەەەثبرەد ثەٚەی رۆ ٔبِەکەەەبٔی ئێەەەراْ ثە گڕٚجەەەۆظ ثبضەەەی 

پێکضاصأەکبْ ثخٚصەکۀەٚە ثە جۆرێ، ئێطزب، ثٛٚٔەرە ربکە ضەەردبٚەی  غەڕٚ
زأیەەەەبری ٌەِەڕ ئۆپێڕاضەەەەیۆٔەکبٔی ضەەەەەر ضەەەەٕٛری ٘ەرصٚٚ ٚٚالد. ٘ەٚاٌەەەەی 

رۆ أە، زیەەەبٔی زۆر ثە ضەەەٛپبی  ئەٚەظ صەگەْ کە پێػەەەّەرگەکبٔی ثەەەبرزأی،
عێەەراق، صەگەیۀەەٓ، ٌە ٌیەەٛای ضەەٍێّبٔی ٌەغەەکری ثەؼەەضا ٘ەر سەریکەەی راکەەرصٔە، 
 ِەەبرەیەکی زۆر ٌە گٛٔەەضەکبْ کەٚرەەٛٔەرە صەضەەذ دەکەەضارأی کەەٛرص، ٌە ٔسیەەک 

ضەەرثبز ٚ دەکەضاری عێرالیەبْ  111پێٕجٛیٓ کٛرصەکبْ ثۆضەەیەکیبْ صأەبٚەٚ 
ِەەەەٛصەڕەعە ٚ  4جێەەەەت ٚ  41رەٚە، ـڕۆکەیەەەەبْ سطەەەەزۆرە سەەەەٛا 2کٛغەەەەزٛٚە، 

کەٌەەٛپەٌێکی زۆریەەبْ کەٚرەەۆرە ثەرصەضەەذ. جەەگە ٌەِەەبٔە کٛرصەکەەبٔی ئێەەرأیع 
ٚ ِبٔبصاریبْ پیػبٔضاٚە، گٛایە ثەٌێٕەی غەەڕەؾ ٚ ضەٛێٕضیبْ  ٘ەٌٛێطزی گرٔگ

ثە سەەەەٛێٓ سەەەەٛارصٚٚە کە ثەرگەەەەری ٌە سەەەەبکی ئێەەەەراْ ثەەەەکەْ ٚ ٌە ص ی ٘ەر 
  پەالِبرێکی صەرەکی سۆیبْ ئبِبصەکرصٚٚە.

ئەٚ دەەەەەبالکیە، ٌە الیەک، ئێرأەەەەەی ٌە رەصەسەەەەەٌٛکرصْ ثە صٚٚر صەگەەەەەرد ٚ، ٌە 
الیەکیزریػەەەەٚە ئەٚەی صٚٚپەەەبد صەکەەەرصەٚە کە ثەەەبرزأی صەرەەەٛأێ پػەەەذ ثە 
ثراکەەبٔی ئەٚ صیەەٛی ضەەٕٛر ثجەضەەزێ ٚ، ٌە راضەەزی ٘ێسەکەەبٔی، ٚەکەەٛ پێػەەبْ، ثە 

صەدەٓ کە دەرەٚ رێگر ٔبدٓ ثەٌکٛ ٌە ئبکبرٚ رەـزبر ثە ضەٛپبیەکی راضەزەلیٕە 
سبٚۀی رفۀگی ئۆرۆِبریک، ٘بٚەْ ٚ رەغبظ، صۆغکەی کبریگەرْ کە رٛأبی 

 ئەٚەیبْ ٘ەیە ـڕۆکەکبٔی عێراق رێک ٚ پێک ثػکێٕٓ. 
٘ێەەسی  غەەێشی ضەەۆر، ٌە ثەراِەەجەر ٘بٚکەەبری کٛرصەکەەبٔی ئێەەراْ، ٘ەضەەذ ثە ثە

صەکەەەبد، رۆ أەظ  ِەەەبرەیەکی زۆر ضەەەەرثبز ٚ ئەـطەەەەر ـیەەەرار صەکەْ، ثەەەۆیە 



 خۆشناو د. جاسم: و - دەزارۆ فڕانز مەرییا
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ثۆ لٛالیی صەجٌٛێٕێ ٚ ٘ەڕەغە ٌە کەرکٛکیع صەکبد. پبظ زٔجیرە  ٘ێسەکبٔی
 Said – ؟ضەەەەرکەٚرٕێکی سێەەەرا پێػەەەّەرگە صەٚرەی غەەەبری ضەەەەیض ضەەەبصق

Fadegh  ْصەصەْ، ِەثەضەەەەەزی ضەەەەەەرەکیبْ غەەەەەبری ٔەٚرەکەیە ثەالَ رێگەیەەەەەب
ٌێەەضەگیرێذ، ثەؼەەضا زۆر ثە ثەەخٚی گەەبزی  ە٘ەەراٚی ثەکەەبر صێٕەەێ. ٌە ثەؼەەضاظ 

ضە کەٚرۆرە کەبر ٚ ٘ەٌٚەضەصاد ثەبٚەڕ ثە ٘بٚالریەبْ ثێٕەێ کە ِەکیٕەی پڕۆپبگۀ
"٘ێرظ ثۆ ضەر یبسیجٛٚەکبْ ثە ضەەرکەٚرٛٚیی ثەۆ پێػەەٚە صەڕٚاد". عەبرؾ 
پێٛیطزی ثەٚ ضیٕبریۆیە ٘ەیە، پێٛیطزیەکی صڕاِبریک رب ثزٛأێ ٔەیبرەکبٔی، ٌە 

ەر ثەؼضا، ٘ەٌشەٌەرێٕێ کە سەریکی صأبٔی پخٔەی ِەررضەیضارثْٛٚ. عەبرؾ ٌەضە
٘ەِٛٚ ٚەرەرەکەبْ یەبری صەکەرص، ٌە کۆرەبیی ثڕیبریەضا سەۆی ٌە ِۆضەکۆ ٔسیەک 
ثکبرەٚە. ٌێرەصا ثەبرزأی، صەضەذ ٚ ثەرص، ٘ەٌٚەی ٌەثەبرثرصٔی جٌٛەکەبٔی عەبرؾ 

غزێک ثۆ ضەکررێری گػەزی ٔەرەٚە یەکگررٛەکەبْ، اصەصاد، ثۆ ئەَ ِەثەضزە یبص
 رەٚاْ صەکبد.کۆِیزەی ِبـی ِرۆڤ ٚ کۆِیزەی سەثبد ٌە ص ی کۆٌۆٔیبٌیسَ 

ِطەەزەـب ثەەبرزأی ٌەَ صۆکەەۆِێٕزە ثبضەەی ئەٚە صەکەەبد کە ٘ەِەەٛٚ ر ێەەّە یەک 
ٌەصٚای یەکەکەەەەبٔی ثەؼەەەەضا ٘ەٌٚیبٔەەەەضاٚەٚ ئێطەەەەزبظ ثەرصەٚاِەەەەٓ ٌە غەەەەەڕی 
کۆِەٌکٛ ی، راریطیسَ ٚ غۆتیٕی ٌە ص ی ئێّە. "گەٌی ئێّە لٛرثبٔی ضیبضەری 

ێرالیەکەەەەبْ ٔە اصپەرضەەەەزی ٔەـەەەەرەد ٌێکەەەەراٚە. ثە پبضەەەەبٚی ضەەەەەرکٛرکرصْ ع
کۆِەٌکەەەٛ ی ئێّەیەەەبْ کەەەرصٚٚە، گٛٔەەەضەکبْ رەەەبالْ صەکەْ ٚ ئەەەبگر ٌە ِەەەبي ٚ 
ثەر٘ەِەکبّٔەەەەبْ ثەرصەصەْ، سبٔٛەکبٔیەەەەبْ ثەضەەەەەر  ْ ٚ ِٕەەەەضاي ٚ پیرەکەەەەبْ 

......ضیبضەری ٔە اصپەرضزی عێرالیەکەبْ ٘ینەی کەِزەر ٔەیە ٌە ٘ەی  رٚسبٔضٚٚە.
 ( ".، ٚئێطزب دکِٛەری ئەـریمبی ثبغٛر ٚ رۆصێطیب )زیّجبثۆی

، زۆر U Than –ئبِب ەکرصْ ثەٚ صٚٚ دبٌەرە کە ئەِیٕەضاری گػەزی، یەٛ ضەبْ 
گرٔگەەی پێەەضەصاْ ٌە ئەـریمەەب، ٌەثەر ئەٚە ٔەثەەٛٚ کە ٌە ثەەبرٚصۆسێکی ررا یەەضی ٚ 
سراپزەەەرثٓ ٌەٚەی کٛرصضەەەزبْ، ئەٚە ٚەک پەالرٌێەەەضأێکی ثە ئۀمەضەەەذ ثەەەٛٚە. 

ٚەک رەدەصایەک  ئەٚەرە ثەەەبرزأی، غەەەێشی ضەەەۆر، ٌە یبصاغەەەزەکە، زیرەکەەەبٔە ٚ
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 League of Nations - ثبضی ئەٚە صەکبد، یٛ ئێٓ ِیرارگری کەۆِەٌەی گەالٔە
صأی ثە ِبـەکبٔی گەٌی کٛرص ٔبٚە، کەدەی ئێطەزب  1814صیطەِجەری  15ٌە  کە

ئەٚ رێکشەراٚە گەٚرەی جیٙەبْ  – 1855غەٛثبری  –رێٕبگەیٓ ثۆ صەثەێ ئەِەرۆ 
ٌێەەەرە ثەەەبرزأی ثە  –ٛرصەکەەەبْ ٔەرٛأێەەەذ صاْ ثە ٘ەِەەەبْ ئەٚ ِبـەەەبٔە ثٕێەەەذ؟ ک

رۀٙب صاٚای ئۆرۆٔۆِی،  –زیرەکی رەگەرە ضیبضی ٚ لبٔٛٔیەکبْ ثە الٚە صۀێ 
 .25ٌە دٛاردێٛەی کۆِبری عێراق، صەکەْ ٚ صاٚای ضەرثەسۆیی ٔبکەْ

پبغبْ ئەٚەی ثە ثیر ٘ێٕبیەٚە کە گەٌی کٛرص زِبْ ٚ رراصیطیۆٔی سۆی ٘ەیە، 
صەصارەٚە کە صەٌێٓ صۆزی کەٛرص کێػەەیەکی ثبرزأی ثەرپەدی رێسەکبٔی ثەؼضا 

ٔەەەەبٚسۆیە ٚ ٘ەەەەیچ کەش ٚ الیۀێکەەەەی ثێگەەەەبٔە ثەەەەۆی ٔەەەەیە، راضەەەەزەٚسۆ یەەەەبْ 
ٔبراضەەزەٚسۆ، سەەۆی رەەێ ٘ەٌمەەٛررێٕێ. ثەەبرزأی صەٌەەێ ئەٚ رێەەسأەی دکەەِٛەری 
عێەەراق ٘ەەیچ ثٕەەبؼەیەکی لەەبٔٛٔی ٔێٛصەٌٚەریەەبْ ٔەەیە ٚ غەەبیبٔی پبٌپػەەزی ٌێکەەرصْ 

سۆی ثە ِەضەٌەی کٛرصی عێراق  1814ضبٌی ٔیٓ، ئەٚەرە کۆِەٌەی گەالْ ٌە 
سەریەەک کەەرصٚٚە ٚ ٘ەٌٛێطەەزی ٘ەثەەٛٚە. کەٚارە ٔەرەٚە  )ٚیخیەرەەی ِٛضەەً، ٚ(

ٚ پێٛیطەەزە ٌەَ صۆزە ثکەەۆٌٕەٚە ٚ، ئەٚەرە  یەکگررٛٚەکەەبْ ِەەبـی ئەٚەیەەبْ ٘ەیە
  کۆٌۆٔیبٌیسَ. ضەرصەِی یٛ ئێٓ ثۆرە ضِٛجٌٛی کۆربیی ٘ێٕبْ ثە

اق ّٔەٛٔەیەکی یەکجەبر ٔەگەریەڤ ٚ ِەبٌٛێرأیە ٚ ٌەَ لۆٔبؼی کۆٌۆٔیبٌیسِە عێەر
ثبرزأی صەٌێ "دکِٛەری عێراق سەریکەی ثەرصٔە پێػەەٚەی پخٔەی جیٕۆضەبیضی 
گەٌەەی کەەٛرصە. ضەەەرۆکبیەری ئەرکەەبٔی عێەەراق رەەبکزیکی کٛغەەۀضە ثەکەەبر صێٕەەێ، 
٘ەِٛٚ ٘ێسی ضەرثبزی سۆی ٌە کٛرصضزبْ کۆکرصۆرەٚە، ثە صەثبثە ٚ رۆو ٚ 

بپەبٌُ ٚ ئەٚأەی صەثەٕە ٘ەۆی ضەٛربٔضْ ٚ کبٌٚکەبری ثەکەبر ربٔکەکبْ، ثۆِجبی ٔ
 صێٕێ ٚ صەیبٔەٚێذ ٔبٚدەکەِبْ سبپٛر ثکەْ ٚ ثیکۀە ثیبثبٔێکی دۆي ٚ ٘ۆي".

                                                           
ثە زِەەبٔی ئیزەەبٌی ثخٚکەەرصۆرەٚە، ٌێەەرە ثە صرێەەژی ثبضەەی ئەرکە لەەبٔٛٔی ٚ کزێجێکّەەبْ  1882ئەەێّە ٌە ضەەبٌی  25

ئەسخلیەکەەبٔی یەەٛ ئێّٕەەبْ کەەرصٚٚە ضەەەثبرەد ثە صۆزی کەەٛرص. ثٕەەٛاڕە ص. جبضەەُ سۆغەەٕبٚ، ِەضەەەٌەی کەەٛرصٚ 
 164 - 186، ثەغی دٛارەَ، ٌە ًٌ 411، ًٌ 1111یبضبی ٔێٛصەٌٚەربْ، ضٍێّبٔی، 
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ٌە یبصاغزەکەی ثبرزأی ئبِەب ە ثە دۀەض ـەرِەبٔێکی عەضەکەری کەراٚە کە ئەٚ 
 157کەەبرأە ئۀجەەبَ ثەەضەْ کە ٌە پێػەەەٚە ئبِب ەیەەبْ پێکەەراٚە. ٌیطەەزی ٔەەبٚی 

ٛٔەەضی کٛرصٔیػەەٕی ٌەگەٌە کە ٌە پبرێسگبکەەبٔی کەرکەەٛک، ضەەٍێّبٔی، ٘ەٌٚێەەر، گ
 ِٛضً ٚ صیبٌە ٚێراْ کراْٚ. 

یبصاغەەەزەکە ئەٚەظ غەەەەرِەزار صەکەەەبد کە دکەەەِٛەری ثەؼەەەضا ٘ەەەۆزە عەرەثە 
ثەصەٚیەکەەبْ ٌە گٛٔەەضەکبٔی کەەٛرص ٔیػەەزەجێ صەکەەبد ٚ رێەەگە ٔەەبصاد کەٌەەٛپەٌی 

 رۀضرٚضزی ثگەٚٔە ٔبٚدە کٛرصٔػیٕەکبْ. 
صەکەەبد ثە زٚٚرەەریٓ کەەبد کۆِیطەەیۆٔەکی  ە کۆرەەبیی ثەەبرزأی صاٚا ٌە یەەٛ ئەەێٌٓ

ٌێکۆٌیٕەٚە ثٕێرێزە ٔبٚدەکە ٚ ٌە راضەزی ٚ صرٚضەزی ئەٚ رۆِەرەبٔە ثکەۆٌێزەٚە. 
ثەالَ ثە صاسەٚە ٔەرەٚە یەکگررٛەکەەەبْ، ٌەثەر ئەـریمەەەبی ثبغەەەٛر ٚ رۆصیطەەەیب، 

 ٌەضەر کٛرصضزبْ کبریبْ ثە ـیڕۆ ٔبصەْ. 
ٌەریکرصٔی صۆزی کەەٛرصە ٚ ٌەٚ کەەەبرەی ٌٚٚەکەەبٔی ثە ٔێەەٛصەعەەبرؾ ٌە ص ی ٘ە

ٌەغکرەکەی رۆ أە، ٌەثەراِجەر غٛرەی پۆالییٕی پێػّەرگە، غکطذ ٌە صٚای 
ثەەەراکەی رەٚأەی ِۆضەەەکۆ صەکەەەبد  1855غکطەەەذ رۆِەەەبر صەکەەەبد ٌە ٔیطەەەبٔی 

ئەٚەظ صٚای ئەٚەی ضەەەۆتیەد رەزاِۀەەەضی ئەٚ ضەەەەرصأەی پیػەەەبٔضا. عەەەبرؾ 
ثەەٛٚ، ثە ٘ەرغەەێٛەیەک ثێەەذ، ٌە گەي ضەەۆتیەد ثگەٚێەەزە صاٚای ٌە ثەەراکەی کرص

جەەەۆرە رێکەٚرٕێەەەک، چ ٌەضەەەەر ئبضەەەەزی صیجٍۆِبضەەەی یەەەبْ ثەصەضەەەذ ٘ێٕەەەەبٔی 
گرێجەضزی دەک ٚ کەرەضەی غەڕ یەبْ ٚەرگررٕەی لەرز ٚ، ٔبثێەذ ثە صەضەزی 
ثەربڵ ثگەڕێزەٚە. ئەِەظ ثۆ ئەٚە ثٛٚ ربکٛ ٘ەیجەرەی دکەِٛەد ثەرز ثکەبرەٚە، 

ٚ ضیبضەەی ٚ رای گػەەزی ٔێٛسەەۆ، ٌە کبرێەەک ٘ەِەەٛٚ  ٘یەەٛایەک ثەەضارەٚە ضەەٛپب
 الیەک لۀبعەریبْ ٚاثٛٚ کە دیزر ٔبرٛأرێ پبٌپػزی ٌەَ ثبرٚصۆسە ثکرێذ.
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 ِرصٔی عەثضٚي ضەالَ عبرؾ 
 ٌە رٚصاٚێکی رەِِٛژاٚی ـڕۆکە

 
 13عەثەەضٚي رەدّەەبٔی ثەەرای عەثەەضٚي ضەەەالَ ثە پەٌە گەڕایەٚە ثەؼەەضا، غەەەٚی 

ِیەەەٛأی ٚەزیەەەری ثەرگەەەری ضەەەۆتیەد، ِبرغەەەبڵ  ، ئەٚ کەەەبرەی1855ٔیطەەەبٔی 
ثەەەٛٚ٘ەٚاٌی ِرصٔەەەی ثەەەراکەی پێگەیػەەەذ کە رۆ ی پێػەەەزر ٌە  26ِبٌیٕۆتطەەەکی

رٚصاٚێکی رەِِٛژاٚی ثە کەٚرٕە سٛارەٚەی ـرۆکەکەی گیبٔی ٌەصەضذ صاثٛٚ، 
 ربکٛ ئێطزبظ ٘ۆی ئەٚ رٚصاٚە ئبغکرا ٔەکراٚە.

ثب ٘ەٚرەکبٔی ثە  ٔیطبْ، غەٚێکی ِبٔگە غەٚ ثٛٚ، ئەٚ غەٚەی 13ٌە غەٚی 
 2سێرایەەەی صەجٛالٔەەەضەٚە ضەەەەرۆک کۆِەەەبر ثە ٘ەٌیکەەەۆپزەرێکی گەٚرە، ٌەگەي 

ـەەڕۆکەٚاْ ٚ، ٚەزیەەری پیػەضەەبزی، ِطەەزەـب عەثەەضٚي رە٘ەەب، ٚەزیەەری ٔەەبٚسۆ 
کەضەیزر ٌە گەڕأەٚەی ضەەـەرێک ثەْٛٚ. ٌە  6عەثضٚي ٌەریەؿ ئەي صەڕاجەی ٚ 

رێسگەەبی ثەضەەرە، ٌێەەرە ئەەب٘ۀگێکی ِیٍٍەەی ٌە گۆڕەپەەبٔی غەەبری ئەي لەەٛڕٔە، ٌە پب
ضەەەەرۆک کۆِەەەبر ٚرەەەبرێکی دەِبضەەەبٚی پێػکەغەەەکرص ٚ صاٚای پبٌپػەەەزیکرصٔی 
ضٛپبیکرص ٌە غەڕی ص  ثە یبسیجٛٚەکبْ. ثە صۀگێکەی زٚاڵي ٚرەی "ٌەَ کەبد ٚ 
ضەەەبرە رەثەەەبیی ٚ یەکڕیەەەسی ٘ەِەەەٛٚ رٛێژەکەەەبٔی کەەەۆِەالٔی سەٌەەەک، ٌە صەٚری 

ەغەی صاثەٛٚ کە "صٚای ضیبضەری ٚەدضەی ٚەرۀەی، زۆر پێٛیطەزە". ثەٌێٕەی ئەٚ
ضەرکەٚرٓ ثەضەر ئەٚ لۆٔبؼە ص ٚارە سێەرٚ ثێەر، ئبغەزی ٚ ضەەلبِگیری رٚٚ 

 ٌە ٘ەِٛٚ عێرالیەکبْ صەکەْ".

                                                           
26 Rodion Jakovlevic Malinovskj 
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ضەەەەەەەرصأەکەی عەەەەەەبرؾ ثەەەەەەۆ ثەرەکەەەەەەبٔی غەەەەەەەڕ، ئەگەر ٌە الیەک ثەەەەەەٛٚثێزە 
ثەرزکەەرصٔەٚەی ٚرەی ضەەٛپبکەی ئەٚە ٌە الیەکەیزەەر رق ٚ رەەۆٌەی کٛرصەکەەبٔی 

 زیبرر کرص.
ریزەەەی ثەەەٛٚ ٌەٚەی کە ئەٚ ٘ەٌیکەەەۆپزەرەی ضەەەەرۆک کۆِەەەبری ٌە ررا یەەەضیبکە ث

ٔەەەەبٚصاثٛٚ ثە رۀٙەەەەب ٔەثەەەەٛٚ، صٚٚ ٘ەٌیکەەەەۆپزەریزریع یبٚەریەەەەبْ صەکەەەەرص، ٌە 
گەڕأەٚە، ٌە ٔەەەەبٚدەی "٘ەەەەۆڕ ئەي دەِەەەەبر"، ٌە ٔسیەەەەک ئەٚ غەەەەٛێٕەی ٘ەرصٚٚ 
رٚثەەبری صیجەەٍە ٚ ـەەٛراد یەک صەگەەرْ، کەٚرە سەەٛارەٚە. ٌە راضەەزی ئەٚ کەەبرە 

بٚی ٌە ئەەەەبراصاثٛٚ، صەضەەەەەالرضارأی ثەؼەەەەضاظ ثە صرۀگەەەەی رەغەەەەەثبیەکی ٌّەەەە
٘ەٚاٌەکەیبْ راگەیبٔەض ٚ ٘ۆکبرەکەغەەیبْ ثەۆ ئەٚ رەغەەثبیە گەڕأەضەٚە. ثەالَ 

٘ەٌیکۆپزەرەکەیزر ثە ضەالِەری صەردْٛٚ؟ ئەٚەی گِٛبٔەکبْ زۆررر  1ثۆدی 
زر، ثە یصەکەەەەبد ٘ەِەەەەبْ رۆ  صۀگەەەەۆی پەەەەٛدەٌکرصٔەٚەی ٘ەٌٚەەەەی کٛصەرەەەەبیەک

ٚ عەثەەەضٚي  Saidi Salibiئەـطەەەەرأی، ٚەک ضەەەەیضی ضەەەەٌیجی  ضەەەەرۆکبیەری
ثخٚثەٛٚەٚە. ٘ۀەضێکیع صەٌەێٓ ثە دەبٚی سۆِەبْ  دەِیض لبصر ئەي ضەبِەڕائی،

صیّبْ ئبگر ٌە ٘ەٌیکۆپزەرەکە ثەرثٛٚ، ٘ۀضێک صەٌێٓ گٛێّبْ ٌە رەلیٕەٚەیەکی 
ە ثە٘ێسثەەٛٚە، ٘ۀەەضێکیزر ثبٚەڕیەەبْ ٚایە ثەەۆِجێکی رەٚلیزکەەراٚ ٌە ٔەەبٚ ـەەڕۆکەک

رەلیەەزەٚە. کٛرصەکەەبٔیع، ٌە الی سۆیەەبْ، صەیبٔەٚێەەذ ِرصٔەەی عەثەەضٚي ضەەەالَ 
ثەکۀە صەضەزکەٚری سۆیەبْ ٚ غەبٔبزی پێەٛە ثەکەْ، ثەۆیە راصیەۆی ٔٙێٕەی ثۀەەبٚ 
صەٌٚەرەەی ضەەەرثەسۆی کٛرصضەەزبْ رایگەیبٔەەض کە ثەەراکەی ثەەبرزأی، غەەێز دّیەەض 

Amid .غێز ئەدّەص، ٚ( ئەٚ زاٌّەی ٌۀبٚ ثرصٚٚە( 
ضبٌی رۆیػذ،  یبٔێکی پەڕ ٘ەٌەجەز ٚ صاثەز، زٚٚ  34عبرؾ ثە عەثضٚي ضەالَ 

زٚٚ لطەەەەی صەگەەەۆڕی، رەەەب راصەیەک ضەەەەر ٌێػەەەێٛاٚ ثەەەٛٚ،  یەەەبٔی ٔەک رۀٙەەەب 
ئیطزیزطەەٕبئی، ثەەٛٚ. دەلەەی سەەۆیەری ثە دۀەەض  –صڕاِبریەەک ثەەٛٚ ثەٌکەەٛ ثێەەٛێٕە 

صێرێک ثبضی ثکەیٓ. عبرؾ کەضێکی ِٛضٍّبْ ثٛٚ ٚ رب راصەی ـۀبریك ثەْٛٚ 
بیٕەکەی صەکرص، ٌە ریسی ضەٛپب گەٚرە ثەٛٚ ثەٛٚ ٚ پێگەیػەزجٛٚ، ٌە پەیڕەٚی ئ
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پەەخْ ٚ پەەرۆ ەی  گەي ضەەەرکرصەی ٌیەەٛاکەی،  ۀەڕاي عەثەەضٚي کەریەەُ لبضەەُ،
رەِٛزیبْ، صاڕغزجٛٚ ٚ ثە غێٛیەکی رڕا یضی ر ێّی پبغەبیەریبْ  13کٛصەربی 

رٚسبٔضٚ ِەٌیک ـەیطەي ٚ صارٚصەضزەکەیبْ ٌۀبٚثرص. عبرؾ جێگری ضەرۆک 
ەزیەەراْ ٚ ٚەزیەەری ٔەەبٚسۆی کۆِەەبرە ضەەبٚایەکەثٛٚ ثەالَ ٘ەر زٚٚ ٔەەبکۆکی، ٚ

ٌۀێەەٛاْ سەەۆی ٚ لبضەەُ، رەلەەیەٚە. لبضەەُ ضیبضەەەرێکی ٔەرِەەی گررجەەٛٚە ثەر ٚ 
ٔەیضەٚیطەەذ سٛاضەەزی ٔبضەەریەکبْ صەِٛصەضەەذ جێجەجەەێ ثکەەبد، ٌەثەرە ئەٚە 
عبرـی ٌە دەلی صەضەالد صٚٚر کرصەٚەٚ کرصیە ثبٌٛێس ٚ رەٚأەی ثۆٔی کەرص 
ٌە ئەٌّبٔیبی رۆ ئبٚا، ثەالَ عەثضٚي ضەالَ ثەٚە رازی ٔەثٛٚ، ثەێ رەزاِۀەضی 
دکەەِٛەد، ثە ٔٙێٕەەی، گەڕایەٚە ثەؼەەضا. عەەبرؾ زیەەبص ٌە جەەبرێ گیەەراٚە، دەەٛکّی 
ضێضارە یەبْ زیٕەضأی ئەثەصەی ثەۆ صەردەٛٚە، ٘ەِەٛٚ جبرەکەبْ لبضەُ ثڕیەبری 

زۆر ثە  ٌێجەەٛرصٔی ثەەۆ صەرکەەرصٚٚە. عەەبرؾ ٌەضەەەر ثۆدٛٚٔەکەەبٔی ضەەٛر ثەەٛٚ،
جەرثەزەیەی ٘ەٌٚیەەضا، ٌە کۆرەبیی ر ێّەەی لبضەّی رٚسبٔەەض ٚ ئەٚکەضەەی دۀەەض 
جبر گیبٔی ٌە ِرصْ رزگەبرکرصثٛٚ، ثێجەزەیەبٔە ٌە کٛرضەی ٘ێٕەبیە سەٛارەٚە ٚ 

 کٛغزی. 
عەەبرؾ ئەٚ رۆ ەی ٘ەەبرە ضەەەر دەەٛکُ رٚٚ ثەڕٚٚی ٘ەِەەبْ ئەٚ ثەەبرٚصۆر ٚ 

الٚازی ٚ رٚسەەبٔی لبضەەُ،  گرـەەذ ٚ ئبالٔگبریەەبٔە ثەەٛٚە کە پێػەەزر ثەەٛٚٔە ٘ەەۆی
ضەەەەٛصی ٌە ئەزِەەەەٛٔی پەەەەێع سەەەەۆی ٚەرٔەگەەەەرد، ٘ەەەەیچ رەـزەەەەبرێکی گەٚرەی 
صەٚڵەرضاری پیػبْ ٔەصا، ٚا ٘ەضذ صەکەرا کە غەیعبری "صڵ رەلەی ٚ ثێجەزەیەی 
سبضیەری پیبٚی ثە٘ێسە" پەیڕەٚ ثکەبد، ٘ەیچ کەبد ثە ثیەری ٔە٘ەبد، گِٛەبٔێکی 

رأە ٘ەی گیەبٍٔەثەر ٚ ثنٛکیػی ثەۆ صرٚضەذ ٔەثەٛٚ، کە ئەٚ سبضەیەد ٚ رەـزەب
ِرۆتە الٚازەکبٔٓ. عبرؾ ٌەٚ ضیبضەرە دی ثەجێ ٘ێػەذ؟ ٚٚالرێەک کەٚرەۆرە 
ضەر دۆک، ٌە ئۀجبِی غەڕی کٛرصضزبْ، پیخٔی کۆغەک، ٘ەٌەی کٛصەربکەبْ، 
ٍِّخٔێەەی ثبٌەکەەبٔی دیەەسة ٚ دکەەِٛەد، ضەەەرەڕای ضەەبِبٔی ٔەٚد ئەەبثٛریەکی 
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٘ە ارٚ صٚاکەٚرٛٚی ٌە صٚا ثە صارەپبٚ ٚلەیرأەکبٔی کۆِەالیەری کۆِەٌگبیەکی 
 جێّب. 

ٌەَ ثەەبرٚ صۆسە، ثە ئبضەەبٔی، پێػەەجیٕی ئەٚە صەکەەرا کە ٌە صٚای عەەبرؾ ٚٚالد 
ثکەٚێەەەەزە لۆٔەەەەبغ ٚ لەیرأێکەەەەی یەکجبرِەررضەەەەیضار ثەالَ زیرەکەەەەی ضەەەەەرۆک 
ٚەزیراْ، ئەي ثەزاز، رێگەی ٌێگرد ٚ رٛأی کۆٔزڕۆٌی صۆسەکە ثکبد، یەکطەر 

کبٔی صا، ِۀعەرەي جەٌٚی راگەیبٔض، عەضکەری ٌە ثڕیبری صاسطزٕی ـڕۆکەسبٔە
غەەٛێٕە ٘ەضەەزیبرەکبْ ثەؼەەضا ٚ ثەضەەرا ٚ غەەبرەکبٔیزر ثخٚەپێکەەرص. ئەٚە ثەزاز 
ثەەٛٚ، ثە صۀگێکەەی پەەڕ دەِەەبش ٚ راضەەزگۆی، ٘ەٚاٌەەی کەەۆدی صٚایەەی عەەبرـی 
راگەیبٔض، ٚربرەکەی کبریگەری زۆری ٌەضەر صأیػزٛاْ صرٚضزکرص. ٘ەٚاٌەکە، 

صەرٚٔەی سەٌکەی، ثە رەەبیجەد ٘ەی ثەؼەضا، ٘ە أەض ٚ ٚا ٘ەضەەذ  ثە راضەزی، صڵ ٚ
صەکەەرا ثە ٌە صەضەەزضأی عەەبرؾ گیەەبٔی ثرایەرەەی ٌۀەەبٚ گەٌەەی عێرالەەی ِبٔەەضٚٚ ٚ 

 غەکەد ثخٚصەثێزەٚە.
ئەٚ ، عەبرؾ ثەۆ گۆڕەپەبٔی ئەي غەەٚاؾ جۀەبزەیکە اٚەی  ِەڕاضیّی ٘ێٕبٔی

)ٌە  1851ئەـطەەەرەی ضەەەەرکرصایەری یەەبسیجٛٚٔی ِٛضەەەٍی کەەرص ٚ ٌە ِبرضەەەی 
ضەرکەٚرٕێکی  ،ٚ ٌە الیەْ لبضُ صاِرکبٔضرایەٚە ثٛٚ، ٚ( 1848راضزی ئبزاری 

زۆر گەٚرە ثەٛٚ. ٌەَ کەبرەصا ٚا ٘ەضەزُ کەرص کە ٔەبٚی عەثەضٚي ضەەالَ عەەبرؾ 
صەکەٚێەەزە ٔەەبٚ ِێەەژٚٚی عێەەراق، پبغەەبْ ٘ەضەەزەکەَ ثەەٛٚ ثە ِطەەۆگەر، ئەٚەظ 

ەثەٛ ؼرێەت. ئەٚەظ ٌەصٚای ٌە لەثرٔبٔی عبرؾ ٌە "ِسگەٚری سبْ ضەبر"" ٌە ئ
ٔیػەەبٔەی رێسٌێٕەەبْ ثەەٛٚ، رۀٙەەب ئەٚ ئیّزیەەبزە صەصرایە  ِەەبرەیەکی زۆر کەَ ٌە 
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 رٚثبری صیجٍە ٘برەصیپەیبِی  –ٚەدی 
 

ی ثەصیجەەەەٍە زۆرضەەەەکرصَٚ کە ٌە ثەرەی دەپەەەەی رٚثەەەەبری ثبزۆرجەەەەبر ثۆیەەەەبْ 
ظ ثە زۆری غەیعە. ثە لطەەی کەی ضەٕٛٔە صە یەٓ، ٌە ثەغەی راضەزۀٌّبِٛٛض

کەضەەبٔی غەەبرەزا ئەٚۀەەضە ثەضەەە رەِبغەەبی رەـزەەبر ٚ سٌٛەەك، رٛڕەثەەْٛٚ یەەبْ 
ثکەی ربکٛ پێػٛەسزە ثسأەی دەی ٌە ئەبراصایە ٚ ئبراضەزەی رٚصاٚە صڵشۆغیبْ، 

بِۆ گبریەەەەبٔە، ٚ ئ ضیبضەەەەیەکبْ ثە دەەەەی صەگەْ. ثەالَ ٌە راضەەەەزی، ئەٚ لطەەەەە
ری، ثەثەێ ٌەثەردەبٚگررٕی گەثٕبؼەیەکی عەلخٔیەبْ ٔەیەٚ رۀەبٔەد پیەبٚأی ٘ەٚاٌ

ئەٚ ر ێەەەّەی ٌە صەضەەەەالرە، پػەەەزیبْ ثەٚ لطەەەە ٚ لطەەەەٌۆکبٔە ٔبثەضەەەزٓ ٚ ثە 
کەەٛ گەەۆڕیٕی کەەبثیٕەی ە٘ۀەەضی ٚەرٔەەبگرْ. ٌێەەرە، ٌە عێەەراق، کٛصەربکەەبْ، ٘ەرٚ

ٚ صاصگەەبیکرصٔی ٔەیبرەکەەبْ،  ٚەپەەٍە ثەرزکەەرصٔە سطەەزٕەٚە ٚردکِٛەرەکەەبْ، صٚ
ٚەسزەەەی سەەەۆی، ضەەەەرصەِی پبغەەەبیەری، ٘ەٚرە ثرٚضەەەکە صێەەەٓ ٚ صەڕۆْ.  ٚەک

ضەەۀزەری رێکەالٚثەەٛٚٔی  2٘ەەب ٔەثەەٛٚ، ٘ەردۀەەضە ئەٚێ رۆ ێ ٚ ئێطەەزبظ ٚئە
ٌەٚأە ٌە ثەەەبکٛر ٚ  1ٚ ضەەەٛٔە ٘ەیە، ئەٚأەەەیع ٚێطەەەزگەکبٔی لیزەەەبرْ،  غەەەیعە
بٚا ٌە ثەرەی صەضەزە ئەرۆ  ٚ ئەٚیزەریع ٌە ٌە ثەغی دەپەی صیجەٍە ٓالرەرۆ ٘

پێع ضبڵ راضزە کە ٌە کەرر ثە یەکەٚە صەگەْ، کەرر ئەٚ غٛێٕەیە کە ٘ەزار 
ئەٚەی زیەەەەەەەبرر ئەٚ صٚٚ گەەەەەەەرٚپەی ٌە یەکزەەەەەەەر  ئێطەەەەەەەزب پبیزەسەەەەەەەذ ثەەەەەەەٛٚە.

کە ٌەَ ضەەەبالٔەی صٚایەەەضا  یەصٚٚرکەەەرصۆرەٚەٚ ئەەەبٌۆزرر کەەەرصٚە ئەٚ پڕۆضەەەەیە
، ثە صٚای ربٔی ثبغٛەک٘ەِرثەێکی، ٌە ٔبٚدە ثێ ڕسەٌکێکی یەکجبر زۆر، ثە ٔب

ٔەەبْ ٚ کەەەبرکرصْ، رٚٚیەەەبْ ٌە ثەؼەەەضا کەەەرصٚٚە. ئۀجەەەبِەکەی ئەٚەیە  ِەەەبرەی 
ئەٚۀەەضەی سەەۆی زیەەبصی کەەرصٚٚە،  1ضەەبي،  5صأیػەەزٛأی ثەؼەەضا، ٌە ِەەبٚەی 

صیجەٍە گەغەەی  ٌەضەەرکەُ  11گرـزی غبرەکەیبْ زیبص کرصٚٚە کە ثە صرێەژی 
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ثەر٘ەَ ٘ێٕەەەەبٚە. کەٚارە، کەەەەرصٚٚە ٚ ٌەگەي سەەەەۆی ٘ە اریەکەەەەی کٛغەەەەۀضەی 
ضەەثبرەد ثە پێکٙێٕەەبٔی دکەەِٛەری ٔەەٛێ، ٔەبرٛأیٓ پػەەذ ثە پێەەٛەری ٘ەضەەذ ٚ 

 جەضزیٓ.ٔەضذ ٚ رەـزبری غیعەٚ ضٕٛٔە ث
زر ضەەەرۆکی ئەرکەەبٔی ضەەٛپب ثەەٛٚ، ٌە کەەبری ػەەعەثەەضٚي رەدّەەبْ عەەبرؾ کە پێ

پێػەٚە ئبِب ەِبْ ثۆ کرص ٌە ِۆضکۆ ٌەگەي ٚەزیەری  ەِرصٔی ثراکەی، ٚەک ٌ
 ِبٌیٕۆتطکی ثٛٚ.  ، ضۆتیەد،یثەرگر

ٔیطەەبْ، گەڕایەٚە ثەؼەەضا، ٌە ٘ەِەەبْ  14عەثەەضٚي رەدّەەبْ صەِٛصەضەەذ، رۆ ی 
الرەکبٔی ضەرۆک کۆِبری گررە ەکبد ضەرۆک ٚەزیراْ، عەثضٚي رەزاق، صەض

کە ٌەَ ٘ەٌەەەِٛەرجە ٔەەەب ئبضەەەبییە رێەەەسی ٌێگیەەەراٚە،  ر،صەضەەەذ. ثە پێەەەی صەضەەەزٛ
ٔی ٚەزیەەراْ ٚ ئۀجەەِٛۀی ثەەبالی پێٛیطەەزە ضەەەرۆک کۆِەەبر ٌە الیەْ ئۀجەەِٛە

رۆ  ٘ەرصٚٚ ال  2٘ەٌجژێرصرێ. ئەِجبرە صٚای  2ٌەضەر  1ثەرگری، ثە صۀگی 
ٌە کۆثٛٔەٚەیەکی ٔب ئبضبییضا عەثەضٚي رەدّەبْ عبرـیەبْ، ثە ضەەرۆکی ٚٚالد، 

  ٘ەٌجژارص.
ثەزازی عەثەەضٚي رەدّەەبْ ئەي : عەەبرـی ٔەەٛێ زۆر ثە پەٌە ٘ۀەەضێ ٘ۀگەەبٚی ٔەەب

ٌە غٛێٕی سۆی ٘ێػزەٚە، عەصٔبْ پبدەدی کرصە ٚەزیەری ضەرۆک ٚەزیرأی 
صەرەٚە، ئۆرگبٔەکەبٔی صەٌٚەرەەی ثە٘ێسکەرص ٚ، پبغەەبْ ثە گەڕٚ جەەۆظ سەۆی ثەەۆ 

سەەەبٌی ئبِەەەبصەکرص ٚ ثەەەبرزأیع ثە  11صۆزی کەەەٛرص رەرسەەەبٔکرص. پڕۆ ەیەکەەەی 
صەیی صەرثەڕی ثەۆ بسۆغذبٌیەٚە پێػٛازی ٌێکرص ٚ ٌە ٔەبِەیەک، ثەۆ ثەزاز، ئبِە

 ەکبْ ٚ گەڕأەٚەی ئبغزی ٚ ضەلبِگیری ٌە ثبکٛری عێراق. دبرەضەری گرـز
ْ بگرـزە ریػەەیەکٚ پێکضاصأیبْ راگرد ثەالَ زۆری پێٕەدەٛٚ ٘ەرصٚٚ ال غەڕ

ثە زەلزەەر ضەەەریبْ صەر٘ێٕەەبٚە، کٛرصەکەەبْ صاٚایەەبْ صەکەەرص، ثە ـەرِەەی، صاْ ثە 
صەٚە، رێکپ یثۆ عبرؾ، صەضز ،ِیەی کٛرص ثٕێٓ. ثەِجۆرە رۆ ە ضەسزەکبْٚلە

٘ەٌٚێکەەەی کٛصەرەەەب پەەەٛدەٌکرایەٚە کە ٌە الیەْ  1855ٌە کۆرەەەبیی دەەەٛزەیرأی 
کەەەبد ٌە لەەەب٘یرە ٚکە ئە ،عەەەبرؾ عەثەەەضٚي رەزاق، ضەەەەرۆک ٚەزیرأەەەی پێػەەەٛ
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ثەەٛٚ، پخٔەەی ثەەۆ صأراثەەٛٚ. ٌە کۆرەەبی ِەەبٔگی ئەەبة ثەزازی الیۀگەەری  ضۀەەب٘ۀپە
صەضەەەزی کێػەەەبیەٚە. ئەٚ صٚٚ رٚصاٚە پەیٛۀەەەضیبْ ثە کەەەرأەٚەی عەەەبرؾ ثەەەۆ 

کێػەەەی کەەٛرص ٘ەثەەٛٚ کە ٌەگەي ثەەبرزأی ثگەٚێەەزە رێکەٚرٕێەەک.  ریدبرەضەەە
عەبرـیع پێیەبْ یبرەکەبٔی صەثْٛٚ، ٔە رصاٚاکبری کٛرصەکبْ، رۆ  ثە رۆ  زۆرر

ئەٚە زیەەەبْ ثە ضەەەەرٚەری عێەەەراق صەگەیۀەەەێ. عەەەبرؾ صەضەەەذ ٌەکەەەبر  ٚاثەەەٛٚ
ضەەەرۆک  ەربٌیەەت صەکەەبر بجیٔەە ەٚەی ثەزاز لەثەەٛي صەکەەبد ٚ جۀەڕائکێػەەب

صا ەە ٔبدەەبری رٚٚی ٌە کٛرصەکەەبْ صەکەەبد. ثەٌێٕەەی زۆریەەبْ پێەەضثٚەزیەەراْ ٚ، 
ثەەەۆ  ی. ئەٚ کەِە ِەەەبؾ ٚ صەضەەەزکەٚربٔەێ٘ەەەیچ یەەەبْ کەِیەەەبْ پەەەێ صەصارەەەثەالَ 

ثەضەەر  ضەذکٛرصأی صیبریکرص ثریزی ثْٛٚ ٌە: گەڕأضٔەٚەی ٌِٛک ٚ ِبٌی صە
کەەەٛرصأەی ثە  ی ٚ پیەەەبٚ ِەەەبلٛي ٚ ئبؼبکەەەبْ، ئەەەبزاصکرصٔی ئەٚگیەەەراٚی ثەەەبرزأ

رەەەەەۆِەری کٛصەرەەەەەبکەی رەزاق زیٕەەەەەضأی کراثەەەەەْٛٚ، ٘ەردەەەەەی پەیٛۀەەەەەضی ثە 
رەگٛریػەەەەی کێػەەەەکەٚە ٘ەثەەەٛٚ ثەەەۆ لۆٔەەەبؼێکیزری ِٛـەەەبٚەزاد صأراثەەەْٛٚ. 

کەەۆٔزڕۆٌی دەەبٌە ٔەٚرەکەەبٔی کەرکەەٛک، لەِٚەەیەی کەەٛرص، ، یِەضەەەٌەی ئۆرۆٔەەۆِ
صەضزٕیػەەەەبٔکرصٔی ٔەسػەەەەەی جەەەەٛگراـی کٛرصضەەەەزبْ کە ٌە الیەْ کٛرصەکەەەەبْ 

 . ەرب غەرٛي عەرەة صرێژ کرصثٛٚەٚ ئبِبصەکراثٛٚ ٚ کە ضٕٛرەکەیبْ
ضەرەڕای ٘ەِٛٚ گِٛەبْ ٚ گرـزێەک ثەؼەضا رایگەیبٔەض کە ثەرەٚ جێجەجێکرصٔەی 

سەەەبالٔەظ ٘ەِەەەبْ ئەٚ  َ. ٌە راضەەەزی ئەسەەەبٌیەکە ٘ۀگەەەبٚ صۀەەەێٓ 11پەەەڕۆ ە 
ٌەضەەەری رێکەٚرجەەْٛٚ ٚ ثەەٛٚ ثەەٛٚە  1853صۆکەەِٛێٕزەیە ثەەٛٚ کە ٌە غەەٛثبری 

 ـبٚەزاری ئەٚکبد. ٛراگررٓ ٚ ِ ِبیەی غەڕ
گرـەەەەذ ٚ ٌێکەەەەضأەٚە ٚ یەەەەبریکرصْ ثە کەەەەبد ثەەەەٛٚە ٘ەەەەۆی ئەٚەی غەەەەبٔضەکبٔی 

ضکبر ثجۀە رێگبیەکی صاسراٚ. ثەالَ ٘ەر جەۆرە ٌێکەضأەٚەیەکی ثەۆ ثکرێەذ ٛصأ
ٚ ثراٚە "غێشی ضۆرە"، ئەٚە ثبرزأیە کەی ٚ دۆْ  سیٓ کبرەکزەری ثە٘ێصەثیٕ

، ەثیەٚێەذ صەرەٛأێ ٘ەڕەغەە ٌە ثەؼەضا ثکەبد. ئەٚە ثەبرزأیە جۀگەبٚەری ٔەثەز
 جۀگێک کە سبِۆظ ٔبکرێذ. 



 خۆشناو د. جاسم: و - دەزارۆ فڕانز مەرییا
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 غەڕی ثە ٚەکبٌەد
 

ٌێرە دکِٛەری ثەؼضا صەضذ ثە پڕۆپبگۀضەیەکی ثەر ثخٚ صەکبد، ِەثەضزیەری 
ەراِەەجەر الیۀگرەکەەبٔی ثسڕێٕەەێ ٚ، ٔەەبٚ ٚ ثٔی، "غەەێشی ضەەۆر"، ٌە ٔەەبٚی ثەەبرزا

ە پبي. صە٘ۆٌی ئەٚە ٌێەضەصەْ برٔبرۆرەی "ثەکرێگیراٚی ئیّپریبٌیطزەکبْ"ی صەس
یساِێکەی ئبغەزیشٛاز ٚ ضۆضیبٌیطەذ" ٔگٛایە ئەٚە ثبرزأیە رێگە ٌە ثٛٔیبرٕبٔی "

پرۆضەەەەی "ثە ضا صەرەەەٛأرێ یٌە عێەەەراق صەگەەەرێ، ر ێّێکەەەی ٔەەەٛێ کە ٌە ضەەەبیە
ب یەثڕثڕەی پػەزی کۆِپبٔ ئۀجبَ ثضرێ ٚ سۆِبٌیکرصْ"ی ضبِبٔە ضرٚغزیەکبْ

! ثەەەەەەبرزأی پەیەەەەەەبِجەری یٓزەثەالدەکەەەەەەبٔی ضەەەەەەەرِبیەصاری جیٙەەەەەەبْ ثػەەەەەەکێٕ
چ کەبَ یر ٘ەسێە؟ ٔەیکەیەرەەکی ئەبزاصی ٔەرەٚێٔبضیۆٔبٌیسِی کٛرصە؟ جۀگەبٚەر

زی اٛپیەەەەبٚێکی ٘ەٌپەرضەەەەزی ٘ەضەەەەذ ٚ صاسەەەەثەەەەبرزأی ثەٌکەەەەٛ  !ەٌەِەەەەبٔە ٔەەەەی
 کە ٌە سسِەری زٌٙێسە ثیبٔیەکبٔی صٚ ِٕی عێرالە! ،ضەرثەسۆیی کٛرصە

٘ەٌّەرەەی پڕۆپبگۀەەضەی عێرالیەکەەبْ ثەر٘ەِێکەەی ثنەەٛٚک ثەصەضەەذ صە٘ێٕەەێ، 
ضەەەەزەظ ەثِە صەرزێکەەەەی ثنەەەەٛٚک صەسەەەەبرە ٔەەەەبٚ ثیبٔیەکەەەەبٔی ثەؼەەەەضا، ثەەەەۆ ئەَ

رۆ ٔبِۀٛضەەەەێکی ضٛیطەەەەری صۀٛٚضەەەەێ "ئەٚ کەەەەٛرصأەی ٌە پێػەەەەّەرگبیەری 
رصْٚٚ"، ثەالَ ِە پضا کرصٚٚە ٘ەرگیس ٔبزأٓ ثۆ کبَ ِەثەضذ ٚ ئبِبٔسۆیبْ ـی

َ. صەرٚێەع صەٌەێ "٘ەریەک ٌە ئەێّە،  ،٘ەٌٛێطزی سٛێٕضکبرێکی کٛرص جیەبٚازە
ی ضەەەرثەسۆی صەثەسػەەێ. ڕصەٌٚەِۀەەض یەەب ٘ە ار ثێەەذ، گیەەبٔی سەەۆی ثەەۆ غەەە

 ثەالِبٔەٚە گرٔگ ٔیە ئەگەر زۆرِبْ ٌێ ثّرێ، گرٔەگ ئەٚەیە ئەێّە سەثەبد ثەۆ
 کٛرصضزبٔێکی ئبزاص، ثۆ ٔەٚەکبٔی ئبیٕضە، صەکەیٓ".
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ئەٚە کێەەیە ئەەبگری غەەەڕ سەەۆظ صەکەەبد ٚ ٘ەەبٔی پێػەەّەرگە صەصاد؟ ٌە ثەؼەەضا 
تیەرە. گەەٛایە ِۆضەەکۆ کەەۆِەکی زۆری ۆگۆِبٔیەەبْ ٔەەیە کە ئەٚ الیۀە یەکێزەەی ضەە

عێرالیەکبْ دەکەی  گریپێػّەرگە صەکبد. ثە لطەی صەزگبی ئبضبیع ٚ ٘ەٚاٌ
کۆضٍۆتبکی )ثە زۆری رفۀگی ثڕٔەۆ( ٌە ئبضەّبٔەٚە ثەۆ کەٛرصاْ ئۆرۆِبریکی دی

 ـڕێضەصرێٓ.
ەڕای ئەٚ کەظ ٚ ٘ەٚایە ثەبرزأی ٘ەِەٛٚ صەرگبکەبْ صأبسەبد، ثە ٘یەٛای رضە

جۆرە رێکەٚرٕێکە. صەٚرٚ پػزەکبٔی عبرؾ، کە ثبظ ئبگبصارْ، ثە ثٕی زِبٔیبْ 
ٕی ثە گەغەەجیۆیە ئبِۆ گەەبری ِبرغەەبي ثەەبرزأی کەەرصٚٚە کە کصەٌەێٓ ئەٚە ِۆضەە

ئەٚە صٚٚپەەەەبد  صْ" ثکەەەەبد. ٌە کۆغەەەەکی کەرٍِیٕەەەەیع، ثە پطەەەەە پەەەەا"دەەەەبٚەڕٚ
 ی جیبٚازرر، ٌە ثبر ٔیٓ.ێکصەکۀەٚە کە ٘ەٌِٛەرجەکبْ، ثۆ دبرەضەر

ـب، ٌە راضزی، ٘ەٌٚی ئەٚە صەصاد جٍەٚی ٘ێسەکبٔی رٛٚٔض ثکەبد کە ەِەال ِطز
ذ ٘ەٌەّەد صەیبٔەٚێذ ضەرکەٚرٕی زۆررەر ثەصەضەذ ثٙێەٕٓ ٚ ٌە سٛایەبْ صەٚێە

رێەەەەگە ٔەەەەبصاد ٚ دەەەەبٚەڕێ صەکەەەەبد ٘ەەەەبٚیٓ ثەضەەەەەر ثنەەەەێ،  ٚثەرْ ثەالَ ئە
ثەالَ ٌە ِەەبٔگی ئەیٍەەٛي ئەٚ ثێەەضۀگیە  کبٔی ص  ثەیەک صێەەٕە ثەردەەبٚ.ە٘ەٌٛێطەەز

ثە صەضذ  ،صەغکێٕێ، ٌە ثەراِجەر صٚٚ صڵی ٚ ثێ ٘ەٌٛێطزی ثەؼضا، ٌە ضۀگەر
رۆِەرجەەەەبر صەکەەەەبد کە  ٚەٚ ثەەەەرص ٚ لەەەەبِەرەٚە، صێەەەەزە صەرەٚە ٚ دکەەەەِٛەد ثە

ثکەەەەەبد ٚ رەەەەەبکٛ ئێطەەەەەزب ٘ەەەەەیچ  ی کێػەەەەەەکەدبرەضەەەەەەر ،ثە جەەەەەضی ،ٔبیەٚێەەەەەذ
ەد ٚ رصەضزپێػەەشەریەکی ثەەۆ جێجەجێکرصٔەەی "رێکەٚرەەٓ"ەکە ٔەکەەرصٚٚە. عەغەەی

٘ۆزە کٛرصیەکبْ صەکەٚٔە سۆ، صەضزە دەکضارەکبْ ٌە دیبکەبْ صێەٕە سەٛارەٚە 
صەٌٚەد ثەضەْ رظ ٚ پەالِبری جەضٛرأەی ضەرثبزگە ٚ ضەٛکٕەکبٔی ٘ێ ٛربک

 ٚ پێػبٔیبْ ثضەْ دیبْ ٌەصەضذ صێذ.
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 جّٛجۆٌی ٌە ضٛریب ٚ پڕۆضەکبٔی صاصگبیی ٌە ثەؼضا
 

 ٚەکەٛ ٘ەِٛٚجەبراْ ٘ەر کەبرەک کٛرصەکەبٔی عێەراق صەضەذ ثە سۆپیػەبٔضاْ ٚ
ٔەەبڕەزایەری صەکەْ یەکطەەەر کەەٛرصی ٚٚالرەەبٔی صەٚرٚپػەەزیع، ٚەک ئەرکێکەەی 

ضەەٛریب  یثەِجەەۆر صەثیٕەەیٓ کٛرصەکەەبٔرٚدەەی، ثەغەەضاری ٌە "غەەۆڕظ" صەکەْ. 
ٌە سۆی صەررضێ. رۀٙەب ٌە پبیزەسەذ، صیّەغمیع  ،کەٚریٕە جۆظ ٚ سرۆظ ٚ

 –ێ کەش صەگیرێٓ. ضەەصاْ کەضەیزر ٌە لبِیػەٍۆ، ٌە ِبضەبد 711ٌە صیّەغك، 
Massache ٌە عەەەەەەبِٛصە، ٌە صەرثبضەەەەەەیب، ٌە ثەەەەەەبکٛری رۆ اٚای ضەەەەەەٛریب، ٌە ،

ەکەەراص ٚ صەٚرٚپػەەزی ئەي ئجەثەي  ەٌضەەٕٛرەکبٔی عێەەراق ٚ رٛرکیەەب، رۀەەبٔەد 
 دەٌەثیع.

ٌە عێەەەەراق رٚصاٚەکەەەەبْ ثە سێرایەکەەەەی یەکجەەەەبر زۆر صێەەەەٓ ٚ صەڕۆْ، ٌە صٚای 
رەق  صڵکٛغزٕی عەٌی ثەصرەصیٓ، پبرێسگبری پێػٛی ٘ەٌٚێەر، ئەٚکەضەەی ثە 

کٛرصەکەەبٔی ضەەەرکٛد صەکەەرص، ضەەەصاْ ٚ ثێەەٛیژصاْ ٔبضەەراثٛٚ ٚ ثەەێ ثەزەییەەبٔە 
بي ٌە صٚایەەبْ صەگەڕاْ. ەِەەکەرکەەٛک گیەەراْ، ِەەبي ث کەەٛرص ٌە ثەؼەەضا ٚ ِٛضەەً ٚ

ریەب  ضبي، 61ٌۀبٚ گیراٚەکبْ جۀەڕاٌی سبٔۀػیٓ رەغیض جەٚصەریع، رەِەْ 
ثەەبرزأی  یپەەبرەٚ کەەۆِەک ثەەۆ دەکەەضارەکبٔ یثەەٛٚ کە ثە رەەۆِەری کەەۆکرصٔەٚە

ئەٚ کبرەی کەٌەپنەیبْ سطزە صەضەذ ثە  ٓصەٌێٚ گٛٔب٘جبر کراثٛٚ. صەگێڕٔەٚە 
"ئەگەر ئێطەەەەزب گۀەەەەپ صەثەەەەَٛٚ ٌەضەەەەەر دیبکەەەەبٔی  رصضەەەەەر ثەرزی ٘ەەەەبٚاریک

  کٛرصضزبْ رفۀگ ثەصەضذ صەثَٛٚ".
ٌە ٘ەِەەەبْ کەەەبد ِەدەەەکەِەی ضەەەەٚرە، صاِەزراٚەی رەەەۆلێٕەری عێرالیەکەەەبْ، 

لبضەەەُ"  ر ثەضەەەە پڕۆضەەەەیەکی صاصگەەەبیی ٌە ص ی "صارٚصەضەەەزەی ئیّپریبٌیطەەەزی
پڕۆضەەەکبٔی پێػەەٛ رزگبریەەبْ ثەەٛٚ ثەەٛٚ. ٌۀەەبٚ ئەِەەبٔە  ٚ ٌە رٚصاٚکە  کەەرصەٚە
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ٚەزیری پێػٛی پۆضزە ٚ گەیبٔضْ، دەضەْ ربٌەثبٔی، سسِی جەالي ربٌەثبٔی ٚ 
 .ثٛٚریب کبری ِطزەـب ثبرزأی ژراٚێ

ئێەەسگەی راصیەەۆی کەەٛرصی،  ٌەَ کەظ ٚ ٘ەٚا ص ٚار ٚ رٚٚ ثە رٚٚ ثەەٛٚٔەٚەیە
گەەبرە ثەؼەەضا ٚ، صۀگەەۆی کۆٔزبکەەذ ٚ ەٚ رەغەەٛیع، صۀگەەی ص یضەەەرەڕای ڕێگەەر

چ ٘ەەی ٌەٚأەیە دەەبٚپێکەٚرٕی راضەەزەٚسۆی عەەبرؾ ٚ ثەرزأەەی ثەەخٚ صەثێەەزەٚە. 
 1غزێک ثە ئبغکرا صیبر ٔیە ثەالَ جێگەی ٘ەٌٛێطەزە ٌەضەەر کەرصٔە کە رۆ ی 

ضەەەەەرۆک کۆِەەەەبری عێەەەەراق، عەثەەەەضٚي رەدّەەەەبْ عەەەەبرؾ  1855ٔەەەەۆتەِجەری 
یی" ثخٚ صەکبرەٚە "صڵٕیبیی صەصارە گەي" کە "کێػەی کٛرص ِێژٚٚ ی"راگەیبٔضٔێک

 .ثە یەکجبری کۆربیی ٘بد"
رؾ ٚ "غەەێشی ضەەۆر" ِەەۆرکراٚە؟ ٌەٚأەیە. ثەالَ بٌە ٔێەەٛاْ عەە کئبیەەب رێکەٚرٕێەە

ٚ  ثجەضەەزێذ 6ٔەەۆتەِجەر و. ص. ک. صەثەەێ کەەۆٔگرەی  11رەەب  14رۆ أە، ٌە  ٌَە
ی کەەۆٔگرە یبصاغەەزێک رەٚأەی ثەەٓ. ئەٚەرە ٌە کۆرەەبیصە ثبثەرەکەەبْ زیەەبرر ئەەبٌۆز

دکەەِٛەد صەکەەبد کە رێەەسی ٌەٚ رێکەٚرەەٕە ٔە  یثەؼەەضا کەەراٚە کە ریەەبیە ٌەەۆِە
"ئبگر ثەش"ی. ٌەَ صۆکۆِێٕزە ٘ۆغضاری صراٚەرە ثەؼەضا ی ٘ۆ گررٛٚە کە ثۆرە

رأبٚیەی کٛرصضەزبْ" ٔەکەبد. یکە ثە دبٚێکی ٔسَ رەِبغبی "ئەٚ ثبرٚصۆسە لە
کەەەراٚە کە  ەصٚ ِٕکبریەەەبٔە ٚ غەڕـرۆغەەەزٕ ثە رەەەبیجەری ئبِەەەب ە ثەٚ ٘ەٌٛێطەەەزە

کەەەەەٛرصە ٔەیەەەەەبرٚ ٔەەەەەٛێٕەری دکەەەەەِٛەد ثە دەک ٚ پەەەەەبرە یەەەەەبرِەری  ێ٘ۀەەەەەض
 ەکضارەکبٔیبْ کرصٚٚە ربکٛ ٌە ص ی کٛرصە ٔیػزّبٔپەرٚەرەکبْ ثجٌٛێٕەٚە.د

ئەَ یبصاغەەەزە ٚەک ئٌٛزیّەەەبرۆیەک ٚایە ٚ  یەەەٓراضەەەزگۆیبٔە لطەەەە ثکە ەئەگەر ث
صاٚای صرٚضەەەەزکرصٔی "کەەەەۆِیزەیەکی ثەەەەبال" صەکەەەەبد کە ٘ەرصٚال "ٚەک یەک، ثە 
 ِبرەٚ صەضەالد ٘بٚثەغی ریەب ثەکەْ ٚ سەبٚەْ صەضەەالد ثێەذ ثەۆ ئەٚەی ثە 

 کەٚرٕەکە جێجەجێ ثکرێٓ".ێزٚرریٓ کبد ثۀضەکبٔی ر
راکێػەەبٔی جەەضی، ضەەبالٔێکی ضەەەرٔپ ٔە ثەەٛٚە ِەەبیەی  ،ەزئەَ یبصاغەەٌە ثەؼەەضا، 

ٚ،  ْصرێژی غەەرٚ پێکەضاصاْ، ئەبگر ثەضەی کەبری، کۆٔزبکەذ ٌە ٘ەِەٛٚ ئبضەزەکب
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ـبکزەەبٔە  َ٘ەِەەٛٚ ئە .ع، ثەرصەٚاِیەەبْ ٘ەیە٘ۀەەضێجبر ٌەضەەەر ئبضەەزی جیٙەەبٔی
ثەیەکەٚە ٔەثەەەەٛٚٔەرە ٘ەەەەۆی رێکػەەەەکبٔضٔی سەْٚ ٚ ئەەەەبٚاری کەەەەٛرص. ٚاصیەەەەبرە 

ک، پبغەکػەە ٌە صاٚاکبریەکبٔیەبْ کٛرصەکبْ ٔیبزی ئەٚەیبْ ٔیە، ثە ٘ەیچ جۆرێە
ثەرزی  اڵٚێەەەەذ ثەەەەبەثەەەەکەْ ٚ صەضەەەەزیبْ ٌەەەەێ ٘ەٌگەەەەرْ، ثە پەەەەێنەٚأەٚە صەیبٔ

صەضەەەالریبْ ٌە پبرێسگبکەەبٔی ثەەبکٛر صٚٚپەەبد ثەەکۀەٚە ٚ، ئبِبصەغەەٓ ٌە ِەەبٚەی 
یەک صەلەەەەیمە دەکەکبٔیەەەەبْ ثگەەەەرٔەٚە صەضەەەەذ ٚ سەثەەەەبد ثەەەەۆ پبرێسگەەەەبری ٌە 

صەزأەەێ دەەۆْ ثەەبرەکەی ٌە ئەەبٚ ٍٛ ٔبکەەب ٚ ێعەەبرؾ سەەۆی غەە ِبـەکبٔیەەبْ ثەەکەْ.
صەرثەەبز ثکەەبد ثەالَ ثە غەەێٛەیەکی ِبٔەەضٚ ٚ ٘ەەیخک عەرەثەەبٔەکەی راصەکێػەەێ. 

، ثە لەەبزأجی status quo –ۆ ، ضەەزبرٛش کەەٛەِەەری ٚالیەەائ یئەَ ثەەبرٚصۆسە
، ٘ەٌٚەەەضەصاد پەیٛۀەەەضیە ێثەەەبرزأیە، پػەەەٛیەک صەصاد ٚ ٘ۀبضەەەیەک ٘ەٌەەەضەِژ

جۀەەگ ثەصەضەەذ ثٙێٕەەێ ٚ  یرەضەەۀێٛصەٌٚەریەکەەبْ ثەگەەڕ ثشەەبرەٚە، دەک ٚ کە
ضەەەەرٌۀٛێ ٘ێسەکەەەبٔی پێػەەەّەرگە رێەەەک ثشەەەبرەٚە. ثەالَ دەەەبٚی رای گػەەەزی 

ٌە ضٕٛرەکبٔی ئیطرائیً صۀگی ٌە تێزٕبَ ٚ ٌە ـەٌەضزیٕە.  ،غٛێٕیزرە جیٙبٔی ٌە
ەرە ثمۆزێزەٚە ٚ ٘ەٌٚەضەصاد ثەبرزأی ـرەلە صێذ ٚ، عبرـیع صەیەٚێذ ئەٚ صەر

ثرایەرەی کەٛرص ٚ ی ب ثۆ ٘ەِبْ صرۆی دۀەض ضەبٌەێذ ٚ ٘بٔڕٌە الیۀگرأی صاثج
 عەرەة صەثبد.

جۀگبٚەری ثە ضبالٔضادٛٚ ٚەالَ صەصارەٚە صەٌێ "عەرەثەکەبْ لەد ـێەر ٔەبثٓ". 
 1856رکێٕەەێ کە "ٌە دەەٛزەیرأی صپبغەەبْ ٔٙێٕەەیەک ئبغەەکرا صەکەەبد ٚ ئەٚە صە

غەەڕ ص  دکِٛەری ثەؼضا ٔٛێٕەریبْ صۀێرٔە الَ ٚ صاٚای پبٌپػزیُ ٌێەضەکەْ ٌە 
ثەەۆ کەەرصْ کە ثەەۆ رێەەگە گەەررٓ ٌە ِەەبٌٛێرأی  َثە ئیطەەڕائیً. ئەِٕەەیع پێػەەٕیبر

 -رۀەەگەی رێەەگە ٌە ٘ەەبرٛدۆی کەغەەزیەکبٔی ئیطەەڕائیً، ٌە ثبغەەزرە عەرەثەکەەبْ 
ریەەراْ )ٌە کۀەضاٚی عەلەثە، ٚەرگێەەڕ( ٔەگەرْ. ٘ەِٛٚیەەبْ پەێُ پێکۀەەیٓ.  ِٛزیەك

رەٚأەی ثەؼەضا  جٌٛێکّپبغبْ صاٚایٕکرص ٘ێسێکی پێػّەرگە، ٚەکٛ رەِس ٚ ضەی
٘ەیە ئەٚۀەەەضەظ  سٛراـیەەەبدثە ثەەەکەَ. ِٕەەەیع ٚەالِەەەُ صایەٚە دۀەەەضە ثەەەبٚەڕَ 
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ثەبٚەڕَ ثە رەِەس ٘ەیە. ثە صاسەٚە عەرەثەکەەبْ غکطەزیبْ ٘ێٕەب ٚ صۆڕأەەضیبْ ٚ 
جکۀەٚە. ئەەێّەی کەەٛرص لەد ٔەەبرٛأیٓ ێەەئێطەەزب جەەبرێکیزر صەیبٔەٚێەەذ صەضەەذ پ

 ".ثڕۆیٓ گبیەک رێ ٌە ، عەرەة،ئەٚاْ ٌەگەي
ٌە ثەؼضا رۆٌەی سۆیبْ ٌە ثەبرزأی صەکۀەٚە، رۆ ٔبِەکەبْ ئەٚە صۀٛٚضەٓ کە 

 ٚ ئەٚ ئیطزیؽخٌی ئەٚەی کرصٚٚە کە ٌەغکری عێراق دەۆرە غەەڕی ئیطەڕائیً
کٛرصەکەەبٔیع ثە ٘ەٌیەەبْ زأیەەٛەٚ ٘ێەەرظ ٚ پەالِەەبر صەکۀە ضەەەر ضەەەرثبزگەٚ 

َ ٚ صەٌەەێ کبٔی پەەۆٌیص ٚ عەضەەکەر. ثەالَ ِطەەزەـب ثەەبرزأی صێەەزە ٚەالضەەٛکٕە
"ئەٚە راضەەەەەذ ٔەەەەەیە، صرۆیە ٌە الیەْ رێکەەەەەضەرەکبٔی ثەؼەەەەەضا ثخٚصەکەەەەەرێزەٚە ٚ 
ثەر ەٚۀەەضیبْ ٌەٚەصایە کە غەەەپۆٌێکیزری ثۆرصِٚەەبٔی ریڕۆریطەەزی ثەەۆ ضەەەر 

عبرؾ رەصاسٛي صەکبد ٚ ٘ەٌٚەی ٘ێەٛرکرصٔەٚەی  ئۀجبَ ثضرێ". ْگٛٔضەکبّٔب
راصەضەەەەەپێرێ ثەەەەەبرٚصۆسەکە صەصاد ٚ، ضەەەەەەرۆک ٚەزیەەەەەراْ، رەەەەەب٘یر یەدیەەەەەب، 

أێکی ٘ەٌٚێەەر ثکەەبد ٚ ثبضەەی ٔیەەبز پەەبکی دکەەِٛەد ثکەەبد. ئەٚ ضەەەرصأە صضەەەر
٘ۆی دبٚپێکەٚرٕی صٚٚ الیۀە ٚ ٌە ثەر ەٚۀضیبٔضایە. ثەؼضا دبٚەڕٚأی  ەصەثێز

گەي لەەەب٘یرەٚ ٚ ِۆضەەەکۆ، ٌە ِەەەبٔگی صٚٚ رٚصاٚ ٚ ثەرٚاری گرٔەەەگ صەکەەەبد، ٌە
 ِطر صەکبد.صیطەِجەر رب٘یر یەدیب ثۆ ِبٚەی ِبٔگێک ضەرصأی 

ەکێزەەی ضەەۆتیەد ٌە گەي ثەؼەەضا گرێجەضەەزێکی ٔەٚد ئیّەەسا صەکەەبد ٚ ئەٚەظ ی
٘ەبرٕە جەضەزە صەثێەزە ضەەرەربی ێگر ٚصەثێزە گِٛبْ ٚ ِمۆ ِمۆی کٛرصەکبْ، ئە

 ٔبٚەٚەی ضۆتیەد ثۆ گۆڕەپبٔێکی ٍِّخٔێی ٔێٛصەٌٚەری. 
ٛٚی رۆ ثٍێ ئەٚە راضذ ثێذ کە کەرێٍّیٓ ثیەٚێەذ ٚاز ٌە "ِبرغەبٌی ثە ضەبالد

" ثٙێٕێەەذ کە زۆر ثە ٔەەبز ٚ دەەٛرِەرەٚە ٌە الیەْ ضەەزبٌیٓ صاٌەەضە ضەەٛپبی ضەەٛر
 صراثٛٚ.

 یرێکەٚرٕەەی رٚضەەیب ٚ عێەەراق، ثە صڵٕیەەبیەٚە، زیەەبٔی ثە ثەر ەٚۀەەضی کۆِپبٔیەەب
ٔەٚری عێراق صەگەیبٔض، ٘ەر ئەٚەظ ثٛٚە ٘ۆی پنڕأی پەیٛۀضی صیجٍۆِبضەی 

 ثەؼضا ٚ ٌۀضەْ. 
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 ِێزبـۆڕەی عبرـی صٚٚەَ
 

کبد، ثەبرٚصۆسێکی ەٚەدەی صەضەذ پێەضی ٕصەرکەٚرثە ٔیػبٔەکبٔی  1857ضبٌی 
ٔەەض ٚە ثەەۆٔی زۆر رٛث ٔەەب جێگەەر. ٌە ٘ۀەەضێ ثەەبزاڕ ٚ صٚکبٔەکەەبٔی ثەؼەەضا ٘ەضەەذ

ا ٘ەضەەەەەەەذ صەکەی ِٛغەەەەەەەزەری ٚ ٚصەکەی، غەەەەەەەەرثەرەکبْ زۆر غەەەەەەەیریٕٓ، 
 ، ثە ٔٙێٕەی،ئەضپطەٛاری یِەدّیٍەکبْ صەدٕە ٘ۆٌی لِٛەبرکرصْ یەبْ پێػەجڕکێ

ٌەضەر ٘ەِٛٚ غزەک ثکەْ، ٌەٚأەغەە لِٛەبر ٌەضەەر ٚ گرەٚ ئبِبصەْ غەرد 
دبرۀٛضەەەی عەەەبرؾ ثەەەکەْ. ئەەەبسۆ صەضەەەەالرەکەی صرێەەەژە صەکێػەەەێ؟ رٛأەەەبی 

، ٚ صۆسەی ٘ەیە؟ رب دۀضیزر صرێژە صەکێػێ؟ ٌە راضزی ثەڕێٛەثرصٔی ئەٚ ثبر
کە ٌەضەەر زیەٕە ثەالَ ٘ەِەٛٚ ٔیػەبٔەکبٔی ئەٚەی پێٛەصیەبرە  1855ٌە ٔیطبٔی 

پێػەەجیٕیەکبْ ثەەۆ کۆربیٙێٕەەبْ ثە  ە"پیەەبٚێکی کەەبری" ثێەەذ کەدەەی ئەٚە صٚٚ ضەەبٌ
رٚصۆسی ضیبضەەەی زۆر غەەەٍۆلە ٚ عەەەبرـیع برەصی، ثەەۀەۆ٘ەەەبرەصەضەەەەالرەکەی ٔ

 ثجێزەٚە کە ٌە سۆی گەٚرەررْ. ەٚ ئەرکبٔئەەٚەی ٔیە رٚٚ ثەرٚٚی ئرٛأبی 
سێسأێکەی  ٌە 1815اضزی عەثضٚي رەدّبْ عبرؾ کێیە؟ ٌە ضەبٌی ڕثسأیٓ ثە ثب

سەبٚەْ ئیراصەیەکەی ثە٘ێسثەٛٚ ثەالَ  ثٛرجٛازی ثنٛک، ٌە ثەؼضا، ٌە صایکجٛٚە.
فەرەی ثە ثبغەەی ثە صیەەبر ٔەصەکەٚد. یئەَ ضەە ثەەٛٚ، ٌەثەر ئەٚەی زۆر غەەەرِٓ

صەدێەەزە ریەەسی ضەەٛپب ثەثەەێ ئەٚەی دەزٚ ئەەبرەزٚی ـەرِبٔەەضەٚ ضەەەرکرصەی 
غێٛەیەکی ئبضبیی،  ٘ەثێ، رۀٙب دبٚەڕٚأی ثەرزکرصٔەٚەی رٚرجەکبٔی ثٛٚ ثە

ئەرک ٚ ێ رایەٌی ٛی ضٛپب ثٛٚ، کەضێکی زۆر ثە صیػپٍیٓ ثٛٚ، گززۆر صڵطۆ
دکِٛەد ثٛٚ،  –ـەرِبٔەکبٔی ضەرثبزی ثٛٚ، ٘ەِٛٚ کبد صڵطۆزی صەضەالد 

صٌطەەەۆز ٚ گەەەٛێ رایەٌەەەی ر ێّەەەی پبغەەەبیەری ٚ کۆِەەەبری ثەەەٛٚ، لەد رەسەەەٕەی 
کەەرصٚٚە کە  1847رەِەەٛزی  13ٔەگررەەٛٚە. ٘ەردۀەەضە ثەغەەضاری ٌە کٛصەرەەبی 

عەثضٚي ضەالِی ثرای ٚ لبضُ ئۀجبِیبٔضا ثەالَ ئەٚ ٘یچ رۆٌێکەی ریەب ٔەثەٛٚە 
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 1852رۀٙەەب ـەرِبٔەکەەبٔی ضەەەرەٚەی سەەۆی جێجەجێکەەرصٚٚە. رۀٙەەب ٌە ضەەبٌی 
ٔەەبٚی صەکەٚێەەزە ٔەەبٚ ٔەەبٚاْ، ئەٚکەەبرەی یەەبرِەریەکی زۆری عەثەەضٚي ضەەەالِی 

کەۆِەکی ئەٚاْ  ەٚە کە ثٔەبثرایضا رەبکٛ صەضەەالد ٚ رۆٌەی ثەعطەیەکبْ کەِجکە
دکِٛەری لبضّیبْ رٚسبٔض. ٌێەرە پۆضەزەکەی ثەرزکەرایەٚەٚ کەرا ثە ضەەرۆکی 

یزەەەر ٚ، ٌێەەەرە ثە صٚاٚە ثەەەٛٚ ثە صەضەەەزە راضەەەزی ثەەەراکەی. ٌە صٚٚ رٚصائەرکەەەبْ
ٌٚێکەەی کٛصەرەەبی ە٘ 1854عەثەەضٚي رەدّەەبْ رۆٌەەی ثەردەەبٚی گێەەڕا، ٌە ضەەبٌی 

ِرصٔەی ثراکەغەەی رێەەگەی ٌە ئەـطەەرە ٔبضەەڕیەکبْ پەٛدەي صەکەەبرەٚە، ٌە صٚای 
٘ەٌگیرضەەەبٔی غەەەەڕی ٔێٛسەەەۆ گەەەرد. ٌە راضەەەزی ٘ەر ٌەٚ کەەەبرەی ٘ەەەبرە ضەەەەر 
کٛرضی پػزی ثە الیۀگەر ٚ صٌطەۆزأی ثەراکەی ٚ ثێخیۀەی ثەغەێکی گەٚرەی 
٘ێەەەسە ضیبضەەەی ٚ کەەەۆِەالیەری ٚ ضەەەەرثبزیەکبٔی ٚٚالد ثەضەەەذ، ئەٚأەەەیع ثە 

ثە "ضەرۆکێکی راگٛزەر"  ٚرصی دبٚەصێریبْ صەکرص. صەرٛأیٓ ثٍێیٓ، ثە گػزی،
 ٌە لەٌەِضراثٛٚ. 

پێٛیطزە ئەٚ راضزیە ثەضرکێٕیٓ کە عەبرـی صٚٚەَ ٌەَ صٚٚ ضەبٌەی دٛکّەضاری 
ٌە سەەۆی صەرٔەدەەٛٚ ٚ ثبضەەی ٘ەەیچ پەەخْ ٚ پرۆ ەیەکەەی، ٌە سەەۆی گەٚرەرەەری، 

ضەەەەرێکی ئبضەەەبیی، بپەیڕەٚکەەەرص، ٘ەٌٚیەەەضا ضی یٔەکەەەرص، ضیبضەەەەرێکی ِیەەەبٔڕەٚ
پێػەەەٚە. ضەەەثبرەد ثە ضیبضەەەری صەرەٚەظ ٌە  ٌەضەەەر ئبضەەزی ٔەەبٚەٚە، ثجەەبرە

 سەِی ثبغکرصٔی پەیٛۀضیەکبْ، ٌە گەي صەرٚ صراٚضێ، ثەٛٚ. ٔسیەک ٚ ٘بٚکەبر
  ە.گر یەکبٔی کەِکرصەٚ ٚ ٌەگەي ئێراْ ٚ رٛرکیب ٚ ضعٛصیە ثٛٚ

٘ۀگەبٚە ِەررضەیضار ٚ ٘ەٌەکەەبٔی ئەٚ کەبرە ٘ەٌێٕەب، ٌە  ێەەر ـػەبری راٚێژکەەبرە 
کۆِپبٔیبکبٔی ٔەٚد ٚەضزبیەٚە، صەیٛیطەذ ئەٚ ٘ەٌە کە ٌە ص ی رٛٔضڕەٚەکبْ، 

رۆ ئەەبٚا ٚ ضەەۆتیەد ٚەرثگرێەەذ. ٌەَ ٔێەەٛأەظ  یثمەەۆزێزەٚەٚ ضەەٛص ٌە ٍِّخٔێەە
، ثەەۆ ثەر ەٚۀەەضی کۆِپبٔیبکەەبٔی ـەڕۀطەەب، يغەەبري صێگەەۆضەەەرۆکی ـەڕۀطەەب، 

٘بٔی عبرـیضا. ثەالَ عبرؾ دیطەبثی کبرصأەٚەکەبٔی ٔەکرصثەٛٚ، صەِٛصەضەذ ٌە 
، کە ٌە صۆضەەذ ٚ الیۀگرأەەی صرٚضەەذ ثەەٛٚ کەەی ص  ثە ـەرۀطەەب"عێەەراق "گرٚپێ

ئەَ گەرٚپە، ٌە  ێەرەٚە، صەضەزی ثە پەیخْ ٚ  پێک ٘ەبرجٛٚ. بثەریزبٔیب ٚ ئەِەریک
رەٚٔی جبي جبٌۆکە کرص ٚ، پبرەیەکی یەکجەبر زۆریػەیبْ ثەصەضەذ صەگەیػەذ 
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کە ٔەیبرأی عبرؾ. ثبرصۆسە پبٌپػزیٚ صەضزکرا ثە کەِپیٕی گۀضەٌی ٚ کڕیٕی 
ەکبْ ٚ یگەیػزە ئبضزی رەلیٕەٚە، غبٔە ٔٛٚضزٛٚەکبٔی دیسثی غیٛعی، ثەعطە

یبْ ثەٚە سۆظ ثٛٚ کە ثزەٛأٓ رۆٌەک ڵٔبضریەکبْ صەکەٚٔە سۆ، ٌیجێڕاٌەکبْ ص
 بْثجیەەەەٕٓ، پەەەەبْ عەرەثیطەەەەزەکبٔیع ٌە سەٚ راصەپەڕْ ٚ ثە صٚای سەٚٔەکبٔیەەەە

صەکەْٚ. ثە کەەەٛرری ٘ەِەەەٛٚ الیەْ ٚ الیەکەەەبْ پێیەەەبْ ٚایە ثەەەبرٚصۆسەکە، ثەەەۆ 
 بٔضٔی ر ێّی عبرؾ، گٛٔجبٚە.سرٚ

ضەەەەرەرب ٔبڕەزایەریەکەەەبٔی ص ی عەەەبرؾ ثە ِەەەبٔگررٓ صەضەەەزی پێکەەەرص، ئەٚەظ 
صیەەبرصەیەکی ٔەەٛێ ثەەٛٚ ٌە عێەەراق، پبغەەبْ سۆپیػەەبٔضأی سٛێٕەەضکبرأی زأکەەۆی 

ٌە الیەْ دۀەەەەضە٘ب گەەەەرٚو ٚ ، ایّەەەەسثەؼەەەەضا، سۆپیػەەەەبٔضاْ ٚ کەەەەۆکرصٔەٚەی ئ
صاٚای گەڕأەەەضٔەٚەی ر ێّێکەەەی "صیّٛکراضەەەی کە  ،رێکشەەەراٚی جەەەۆر ثەجەەەۆر

. ئەٚە ثەثێ ثبضکرصٔی ِەضەەٌەی کەٛرص کە صەضزی پێکرص پەرٌەِبْ"یبْ صەکرص
 ەررضیضاررر ٚ زیٕضٚٚرر ثٛٚ. ِیبْ ٌە ٘ەِٛٚ

پیػەەبْ سەەۆی  ک، ٌە الیەثکەەبد یەەبری پەدعەەبرـی صٚٚەَ ٘ەٌٚیەەضا ٌەضەەەر صٚٚ 
جەجەەەێ ثکەەەبد، ٌە الیەکیزەەەریع ٘ەٌٚەەەی سەەەۆ ێصەصا کە ئبِەەەبصەیە صاٚکبریەکەەەبْ ج

ثە٘ێسکەەەەەەرصْ ٚ رێگەگەەەەەەررٓ ٌە ٘ەر ثەەەەەەبرێکی ٔبئبضەەەەەەبیی صەصا ثە جۆرێەەەەەەک 
 4ی ثە ڕثەەبرۆصۆسەکەی ٌە  ێەەر صەضەەذ صەرٔەدەەێ. ثەەۆ ئەَ ِەثەضەەزە ئەەبٌٛگۆ

ٚەزیەەەر صەکەەەبد: پەرٚەرصە، کەەەبر، رۀضرٚضەەەزی، الٚاْ ٚ ئەەەبثٛری. ٘ۀگەەەبٚێکی 
ٚ دبرەضەەەری گرـزەکەەبْ ٔبکەەبد، ثەەبرٚصۆسەکە سەریەەکە ثزەلێەەەزەٚە،  ضەەبصەیە

ئەٚەظ ٌە ضەەەبیەی دەەەبپٛکی کٛرصەکەەەبٔە، سۆیەەەبْ صەسەەەسێٕٕە ٘ەِەەەٛٚ کەەەْٛ ٚ 
ئەٚەظ صٚٚپەبری ئەٚ پۀەضە لٛ ثٕێک ٚ صەضزیبْ ٌە ٘ەِٛٚ رٚصاٚەکبٔضا ٘ەیە. 

کە صەٌێەەەەذ ٌە ثەؼەەەەضا، ثەثەەەەێ رەصەسەەەەٌٛی راضەەەەزەٚسۆ یەەەەبْ  کەەەەۆٔە صەکەەەەبرەٚە
 ٔکبریەک رٚٔبصاد.اضزەٚسۆی ثبرزأی، ٘یچ غزێک ٚ گۆڕاڕٔب
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 صێ گۆيغبڕي کەر ... ڕٌۀێٛاْ صٚٚ غە
 – Charles De Gaulle ثراٚەیە 

 
 ،عێەراق –ٌە پەیٛۀەضیەکبٔی ـەرۀطەب  ،ٚا٘ەضذ صەکەیٓ گۆڕأکەبریەکی گەٚرە

 1857یەکەِی ِبٔگی غٛثبری  ْ صەصاد ٌە ٘ەـزەیبؾ ٘رەظ عبٚثەڕێٛەیە، ئە
ضەەەرصأی پەەبریص ثکەەبد. ثەەەبرزأیع، صەِٛصەضەەذ، صەضەەذ ثە جەەٌٛەی سەەەۆی 
صەکەەبد ٚ لەد ٔبیەٚێەەذ رٛغەەی ضەەۆرپرایس ثێەەذ، ثەەۆیە ٔەەبِەیەک ثەەۆ ضەەەرۆکی 

ئبگبصاریٓ عبرؾ ـەڕأطب، غبري صێ گۆي، صۀٛٚضێذ ثۆ ئەٚەی پێی ثٍێ ئێّە 
ٍِیەۆْ  56، ثە ثە٘بی ڕەٌە پبریطە ٚ ٘برٛٚە گرێجەضزی دەک ٚ کەرەضەی غ

ٌە پەبي ئەٚەظ ئیّزیەەبز ثە کۆِپبٔیبکەەبٔی ٔەٚرەەی  ،ضەەزەرٌیٓ، ئیّەەسا ثکەەبدٌیەرەی 
"، ثەەضاد. ثەەبرزأی "ثە رێەەسەٚە Elf - Erap ئێەەڕەو –ـەرۀطەەی، گرٚپەەی "ئێٍەەؿ 

ی صۆزی کەٛرص ٔ٘ۆغضاری" صەصارە ضەرۆکی ـەرۀطەب کە "ثەثەێ دبرەضەەرکرص
ٚ کۆِەٌکەەٛ ی کەەۆِەالٔی سەٌکەەی  یکبٌٚکەەبرە ٘ەەۆی ثەەٕٙەەب، صۀە، رۀئەٚ دەکەەب

زەبْ ٌەٚە ٔەکەرص ثە ڵیزیشٛازی ِیٍٍەرەکەِەبْ، ثە  ْ ٚ ِٕەضاالْ. ئێەٛە صٚٚصغئب
. ٌە کۆربیی ٔبِەکە ثەبرزأی صەٌەێ 27"جٛاِێرأە ئیضأەی غەڕی ٘یٕضٚضیٕزبٔکرص

"صڵٕیەەەبِە کە دبرۀٛضەەەی گەٌەەەی کەەەٛرصیع، الی ئێەەەٛە، ٌە دبرۀٛضەەەی گەٌەەەی 
 ٔیە". ٘یٕضٚضیٓ ثێ ٔرسزر

                                                           
ضۆضەیٓ )تیزەبَ ٚ الٚش ٚ کەِۆجیەب(ی ٕغەەڕی ٚالرەبٔی ٘ی 1843 – 1835ئیطزیعّبری ـەڕۀطی ٌە ضبالی  27

غکطەەەزی ٘ێٕەەەب ٚ ئەٚ  ٘بٚپەیّبٔەکەەەبٔی، ثە رەەەبیجەد ٌە تیزٕەەەبَ، ٚ  USA 1864ٔیطەەەبٔی  21رەەەب  1844، ٌە کەەەرص
 ٚالربٔەظ رزگبریبْ ثٛٚ ٚ ضەرثەسۆییبْ ثەصەضذ ٘ێٕب، ٚ.



 خۆشناو د. جاسم: و - دەزارۆ فڕانز مەرییا
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ٚا صیەەبرە ٔەەبِەکەی ثەەبرزأی ٘ەەیچ کەەبریگەریەکی پەەۆزەری ی، ٌەضەەەر صێ گەەۆي، 
ٌە صیّۀەەەی ٔەگەەەۆڕی ِێسۆپۆربِیەەەب، ٌە ٔێەەەٛاْ دٛغەەەزر ٚ  ثەصەضەەەذ ٔە٘ێٕەەەبٚە.

رەغّبٌەکبْ، زٚٚ ثە زٚٚ، دەکە ِۆصێرٔەکبٔی ـەرۀطی، ٚەک ٘بٚەْ، دەکی 
ْ. ٌە ٚبر صەکەصٚٚر ٘بٚێژی ثە ضەٌیە، ـەڕۆکەی ٔبپەبٌُ ٘ەٌگەری لەڕکەر ثە صیە

 بِەەەبْ کەەەبد کەرەضەەەە ٚ ِەکیەەەٕەی صەر٘ێٕەەەبٔی ٔەٚد، ٘ەٌەەەجەرە ثەەەۆ کۆِپبٔیەەەە٘
 صەگەٚٔە عێراق. ٔطیەکبٔە!ەڕەـ

ەی ڵەەەٌٍە کە ،ضەەەرۆک صێ گەەۆي ٌْە الیە ،ک ٚ کەرەضەەەی غەەەەڕدەـرۆغەەزی 
ی ٔیطەەەبش ٚ ٔگی ِەەەبرِٔەەەبٔێەەەٛاْ . ٌە ْیەەەضا ٚ رەٚاٚ ضەرسۆغەەەیکرصٔعێرالیەکب

ە لطەەی ثئەٚجەبرە،  کەرصەٚە،ضەر پێػّەرگە  ٔەە ٘ێرغکرصیبْ ث، صەضز1857
ثەؼەەضا، دۀەەض ٘ەـەەزەیەک صەسەەبیۀێ، "ئەٚ پیەەرە یەەبسیجٛٚ ٚ ٔەـەەرەد ٌێکەەراٚە ٌە 

ثەالَ کٛرصەکبْ، ٚەک ئیجٍیطێکی ـێٍجبز، رٚٚ ثە  ٓ".ەیِبٚەیەکی کەَ ٌۀبٚ صەث
بی ٘ەٌٚێەر ٘ێرغەی عێرالیەکەبْ رێەک صەغەکێٕٓ، ٌە گرٚٚیبْ صەثٕەٚە. ٌە پبرێس

پەالِەەەبری سۆێٕەەەبٚی غکطەەەذ پەەەێ صێەەەٕٓ. ٘ێرغەەەێکی  2ی ضەەەٍێّبٔیع پبرێسگەەەب
کٛرصەکەەبْ،  " رێکػەەکێٕضرا.Shanshalay –ی ، ٌە ٔەەبٚدەی "غۀػەەەالـەەراٚأیع

کەبٚ پەالِەبری ببٔە، صەضزیبْ ثە ثۆضە ٚ کەِەیٓ صأەبٔەٚە کەرص، ٌە ٔکپٛبزۆر د
ضەەٛپبی عێرالیەەبْ صەصاٚ صەکػەەبٔەٚە، ٘ۀەەضێجبر ٌە پػەەزەٚەی صٚ ِەەٓ صەضەەزی 

٘ێرغەەیبٔکرصە ضەەەر صٚٚ زیٍەەی  "عەرەة غەەێٍجی"ْ صەٚەغەەبٔض. ٌە گٛٔەەضی سۆیەەب
کەضەەیع ثە ثریٕەەضاری رزگبریەەبْ  1غەەذ ٚ رۀٙەەب ٛکەضەەیبْ ک 5عەضەەکەری ٚ 

 ثٛٚ. 
کێػەەەەکە ٌە رێەەەگەی بي پەەەخٚی صەضەەەەالد ثەەەۆ دبرەضەەەەری سەیەەەرەظ ِجەەەبئە

عەەبرـی صٚٚەَ ٘ەِیػەەە  "ئۆپێڕاضەەیۆٔی ضەەەرثبزی" ٚەکەەٛ ثٍمەەی ضەەەر ئەەبٚ ثەەٛٚ.
ٌە صەرگەەبی  یزر٘ەٌٛێطەەزێکی صیەەبریکراٚی ٔەثەەٛٚ، ثەەۆیە جەەبرێک ثەەٛٚ، صٚٚ صڵ

ٚ صەضەذ ثە ِٛـەبٚەزاد صەکەبرەٚە. ثەالَ کٛرصەکەبْ ئەِجەەبرە،  اضیبضەەد صەص
٘ەر ثە رٚاٌەد، ٔەک ثە لۀەبعەد، صەدەٕە ٔەبٚ گەِەی ٌە سػەزە ثەرصْ. عەەبرؾ 
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ک پێػٕیبری کۆثٛٔەٚەیەک، ٌە دٛاردێٛەی "ٌیژٔەیەکی ٘بٚثەظ" صەکبد کە پێە
٘ەەەبرجێ ٌە ٔەەەٛێٕەرأی ثەەەبرزأی ٚ دکەەەِٛەری ثەؼەەەضا، ٌە ٔەەەبٚ ئەٚأە ضەەەەرۆکی 

 ، ٘ەثٛٚ. ، جۀەڕاي ئیجرا٘یُ ـەیطەي ئەي ئۀطبریْئەرکب
َ ٘یچ زأیبریەک ثەخٚ ٔەکەرایەٚە، ٘ەر ئەٚە صەضذ ثە کۆثٛٚٔەٚەکبْ کرا ثەال
رێکەٚرٕێکەەی ثە  –ثەەگەٚٔە کۆِپرۆِبیسێەەک  ذصەزأەەرا کە ٘ەرصٚٚ ال صەیبٔەٚێەە

، ثە 1855ثزەەٛأٓ ثەەگەٚٔەٚە رێکەٚرەەٕەکەی دەەٛزەیرأی  صٌەەی ٘ەرصٚٚ ال ثێەەذ ٚ
ەجێ ثکرێٓ. ِٛـەبٚەزارەکە، ثە ثەبظ ٚ ثە سەراو، جربیجەری ثرگە "ٔٙێٕیەکبْ" جێ

صەدەەەٛٚە پێػەەەەٚە. عەەەبرـیع ئەٚۀەەەضە ضەەەەر لەەەبي ثەەەٛٚ، ثە جۆرێەەەک ٘ەٌەی 
سەەۆی ٔەِەەبثٛٚ، دەەبٚصێری کەِکرصثەەٛٚەٚە، ثیەەرٚ کٛغەەۀضەیکرص ٚ ئبگەەبی ٌە 

ٔەثەەەٛٚ کە سەریەەەک ثەەەٛٚ ٌە  ێەەەر کٛرضەەەیەکەی ٘ۆغەەەی الی ئەٚ ثەەەبرٚصۆسە 
ثزەلێەەزەٚە. ثە رەەبیجەری ٌەَ کەەبرە ثرایەکەەی ٔەثەەٛٚ پػەەزی پەەێ ثجەضەەزێ ٚەک ئەَ 

رەِەٛزی  16 ٌە کبرەی عەثضٚي ضەالِی ثرای پػزی ثە ئەٚ صەثەضذ. ئەٚەثٛٚ
کٛرضەی صٚٚر  ، ٌە رێەگەی کٛصەرەبیەک ٌەێذەی صکۆربیی ثە صەضەالرەک 1857

صەسرێزەٚە. سۆغجەسزبٔە ئەِجبرە ٔبیکٛ ْ ٚ رێەگەی پێەضەصەْ ثەرەٚ ٌۀەضەْ 
ضەەەـەر ثکەەبد ٚ، پێػەەٛەسزەظ ِەەبي ِٕٚبٌەکەەبٔی رەٚأەی ئەٚێ کرصثەەٛٚ. ثە 

زٓ غەەە٘ەردەەەبي ئەٚە یەکەِجەەەبرە ٌە ِێەەەژٚٚی عێەەەراق ر ێّێەەەک ثەثەەەێ سٛێٕڕ
ٌە  ، ضەەرۆکێک ثەثەێ کٛغەزٓ 1847ٌٚە ضبٌی  صرێذ. ئەٚە یەکەِجبرە،ڕصەگۆ

ثٍێەی ئەٚە ضەەرەربیەک ثەێ،  رۆ، ٌە کٛرضیەکەی ثکەٚێزە سٛارەٚە. صاْضێضارە
 ثۆ پەڕیٕەٚە ثۆ ضیطزەِێکی ضی یً ٚ صیّٛکراضی؟ثۆ عێراق، 
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بٌیەکە، ضەەەەر ثە ثەغەەەی صەیەِە ثەالَ ثەەەۆ ئبضەەەبٔکبری ٚ ثبغەەەزر رێگەیػەەەزٓ ثە ئەَ ثەغەەەە، ٌە صەلە ئیزەەە 28

 ثبغّبٔسأی، ثە ٔبٚثڕێک، ٌەیەکزریبْ جیب ثکەیٕەٚە ٚ صەضزکبری پەڕەگراؾ ٚ ٔبٚەڕۆکەکە ٔەکراٚە.
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 گەڕأەٚەی ئەدّەص دەضەْ ئەي ثەکر 

 
ە صەضەزی کٛصەربدیەکەبْ ٚ، صایعبرـی صٚٚەَ عبلً ثٛٚ، ثەثێ ثەرگەری، سەۆی 

. صٚای صٚرسطەزٕەٚەی ٌە کٛرضەی کەش، کەرصسۆی راصەضزی ئیەراصەی ئەٚاْ 
، سەەەبٚۀی ثەەەۆ عەەەبرؾ، ٔەگریەەەب ٚ کەضەەەیع ثە رق ٚ لیەەەٕە رەِبغەەەبی ٔەکەەەرص

ەکەَ ٌە ێر ضێجەری عەثضٚي ضەالِی کەضبیەریەکی ثە٘ێس ٔەثٛٚ، صٚٚ ضبٌی ی
 ثرای ثٛٚ.

ئێطەەزب صەضەەەالد، ثە رەٚاٚی، کەٚرەەۆرە صەضەەزی جۀەڕاي ئەي ثەکەەر، ضەەەرۆکی 
رەٚرەەەی ِیەەەبٔڕەٚی دیسثەەەی ثەعەەەص، زۆر ثە زأەەەبیی ٚ ـێٍجەەەبزی کەغەەەزیەکەی 
ٌێشٛڕیجەەٛٚ، زۆر سەەۆی پیػەەبْ ٔەصەصا ٚ کەضەەێکی ثە ضەەەثر ثەەٛٚ، دۀەەض ضەەبٌە 

زبی صەکرصٚ ثە پبٌپػزی گرٚپێک ٌە الیۀگرەکبٔی دبٚەڕٚأی ٘ەٌێکی ٚەک ئێط
ئەٚ کٛصەرەەبیەی ئۀجبِەەضا. ثەکەەر، ٘ەِیػەەە، ٚجەەٛصی ٌە گۆڕەپەەبٔی رٚصاٚەکەەبٔی 
عێەەەراق ٘ەثەەەٛٚ، یەکێەەەک ثەەەٛٚ ٌەٚ ئەـطەەەەرأەی، ٌەگەي لبضەەەُ، ثە غەەەێٛەیەکی 

، ثە رێەەٛەگخٔی ٌە رٚسبٔەەض ،1847، ٌە رەِەەٛزی بیەریبْغەەسٛێٕەەبٚی، ر ێّەەی پب
ضەەەالَ ٌە ص ی لبضەەُ، ٌە ضەەٛپب صٚرسەەرایەٚە. ئەٚەثەەٛٚ ٌە  عەثەەضٚي کٛصەرەەبی

عەثەەەضٚي ضەەەەالَ ثەکەەەری کەەەرصە ضەەەەرۆک  1852غەەەٛثبری  7صٚای کٛصەرەەەبی 
ٚەکەەەٛ جێگەەری ضەەەەرۆک کۆِەەەبر ضەەەەرصأی  1852ٔیطەەەبٔی  16ٚەزیەەراْ ٚ ٌە 

لەەەب٘یرەیکرص رەەەبکٛ رێکەٚرٕەەەی "کۆِەەەبری عەرەثەەەی یەکگررەەەٛٚ" ِەەەۆر ثکەەەبد. کە 
رٕە سۆظ ٔەثٛٚ ٚ ٘ۀضێ گِٛبٔی، ضەثبرەد ثە کگریەثەٚ  ڵیگەڕایەٚە زۆر ص

 ەکەیضەزۆضیبضەری ٔبضر، ال صرٚضذ ثٛٚ، ئەٚەظ ثٛٚە ٘ەۆی ٌەصەضەزضأی پ
ٚ صٚٚرسطەەەەزٕەٚەی. پبغەەەەبْ ثەغەەەەضار صەثەەەەێ ٌە پەەەەٛدەٌکرصٔەٚەی ٘ەٌٚەەەەی 
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کٛصەربیەک ٌە ص ی عەثضٚي ضەالَ ٚ ئەٚیەع صەیگێەڕیزەٚە ٚ پۆضەزی جێگەری 
 ضەرۆک کۆِبری پێضەثەسػێ.

ثٛٚ، زیبرر پػزی ثە سەبٌە  ەکی ثبظنیکٚ ربکزی دەضەْ ثەکر یبریساْئەدّەص 
الٚازەکەەبٔی ٔەیبرەکەەبٔی صەثەضەەذ ٌە ثریزەەی ٘ێەەسٚ رٛأەەبی سەەۆی. دەزی ٌەٚە 
ٔەصەکرص ثڕیبر ٚ صەضزپێػەشەری ثە پەٌە ٚ ضەەرپێی ثکەبد، ٌە ٔێەٛاْ ٘ەرصٚٚ 

 رٛأیەەەٛٚیەری ثەەەێ ثەەەبٌی ثەعەەەص پیبضەەەە ٚ گەِەی صەکەەەرص، ٌەٚأەیە رەەەبلە کەش
 لٛرربر ثکبد.، کبْسۆی، ٌە ٍِّخٔێ سٛێٕبٚیە ە٘ەِیػ

ئێطزب ثەکر کە ٌە صەضەالرە زۆر دبک صەزأێ کە صەثێذ دبرەضەرێکی ثە پەٌە 
ِەضەەەەٌەی  اْثەەەۆ گەەەرـزە گەٚرەٚ لٌٛەکەەەبْ ثەەەضۆزێزەٚە، ٌە پێػەەەەٚەی ٘ەِەەەٛٚ

ثبظ صەزأێ کە ٔبثێذ کەبد ثە ـیەڕۆ ثەضاد، ٌەثەر ئەٚە یەک رۆ  ثەکر . ەکٛرص
ٛصەربکە ثەیەبٔێکی صەرکەرص ٚ ئبِەب ەی ثە "گەڕأەٚەی صیّٛکراضەی" ثەۆ صٚای ک

ٚٚالد راگەیبٔض. ئەٚ کٛصەربدیبٔە ٘ەِبْ گۆرأی صەٌێٕەٚە! ٌەٚ ثەیبٔە، ٌە سبٌی 
صٚٚەَ ثبضەەەی "پەەەێکەٚە  یەەەبْ ٚ دبرەضەەەەرێکی دەکیّەەەبٔەی صۆزی کەەەٛرص، ثە 

ەد ٚ غەێٛەیەکی ثٕەڕەرەی ٚ ٘ەِیػەەەیی، کە ضەٛٚصٚ سەەسِەد ثە ٚٚالد، صەٌٚ
ٌێکەضأەٚەی کەضەبٔی پطەپۆر ئەگەر ثە پێەی . کراٚە یەکێزی سبکی عێراق ثکبد"

٘ەەۆی ِەررضەەی  ەبکی کرصثەەبیە ئەٚە صەثەەٛٚسەەرۀٙەەب ثبضەەی صەٌٚەد ٚ یەکێزەەی 
صرٚضەەەزکرصْ ٌەضەەەە ثەەەبرزأی ٚ کٛرصەکەەەبْ. ثەالَ ثە ثەکبر٘ێٕەەەبٔی ٚٚغەەەەی 

کە ٌە ٔەەبٚ  ثێٕەەیثەٚأیزەەریع  ڕ"ٚٚالد" ٚیطەەزی ئەٚە صٚٚپەەبد ثکەەبرەٚە ٚ ثەەبٚە
صەٌٚەرێکەەەی یەکگررەەەەٛٚ "ٚٚالد"ێەەەەک ٘ەیە ٚ ٌە ٔەەەەبٚ ئەَ ٚٚالرەظ، ثەەەەێجگە ٌە 
عەرەة، پێکٙەەەەەەەبرەیزر ٘ەیە. ئەٚەظ زِەەەەەەەبٔی الضەەەەەەەزیکی عێرالیەکەەەەەەەبٔە کە ٌە 

 ٚەرگررٛٚە. ْثیسۀزیٕەکبٔیب
دۀض رەـزەبر ٚ ٘ۀگەبٚێکی ضەەر  ثە رۆ  14ئەدّەص دەضەْ ثەکر ٌە ِبٚەی 

سیکەکبٔی ٔەـی ثکبد، ٌەٚأە ضەرۆک ٚەزیەراْ، ٌە کەضە ٔ 1ضٛڕ٘ێٕەر رٛأی 
کە ضەەەەرکرصەی  یعەثەەەضٚي رەدّەەەبْ صاٚصئیجەەەرا٘یُ عەثەەەضٚي رەزاق ٔەەەبیؿ ٚ 
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ثەغەەضاری ئەٚ ِەەِٛکیٓ ٔەثەەٛٚ عەەبرـی  ێثەەٌیەەٛای دەرەش جّٙەەٛری ثەەٛٚ ٚ، ثە
کبٔی کٛصەرەەەبکە ەَ رٚسێٕەەەضراثب. ٘ەرصٚٚکیەەەبْ ٌە ثەغەەەضارثٛٚە ضەەەەرەکیەصٚٚ

صەضزجەضەر صەکرێٓ ٚ ثە ـەڕۆکە، یەکەَ ثەۆ  ثْٛٚ، کەدی ٌە ِبٚەیەکی کٛرد
. ئەَ ثڕیەەبر ٚ گۆڕأکبریەەبٔە ثە أْە کەەرِەؼریەەت ٚ صٚٚەِەەیع ثەەۆ ٌٛثٕەەبْ، رەٚا

رەۆِەری ئەٚەیەبْ صراثەٛٚە پەبي گەٛایە  رەِەِٛژاٚی ثەالَ ثە ـەرِەی یغێٛەیەک
ئەٚأەی ٘ەٌٚی "ثەرێ الثرصٔی ئبِبٔجەکبٔی غەۆڕظ"یبْ صاٚە. ٌە راضەزی ثەکەر 

کٛ ثگەەبرە صەضەەەالد، ثەکەەر ثەەبٚەڕی ٚاثەەٛٚ ِەەبٔەٚەی ئەٚ صٚٚ ثەکەەبر ٘ێٕەەب رەەب
ێەەەەزە ِەەەەبیەی گرـەەەەذ، ثە رەەەەبیجەری ٌە کەەەەبری صأٛضەەەەزبْ ٌە گەي ەثکەضەەەەبیەریە ص

ٛرصەکەەبْ دەەٛٔکە ٘ەرصٚٚکیەەبْ ضەەەر ثە "ثەەسٚرٕەٚەی غۆرغەەگێری عەرەثەەی ک
ر رٛٚٔەەضڕەٚرر ثەەْٛٚ. ئەٚەظ ثەەۆ رازیکرصٔەەی رلەِٚەەی" ثەەْٛٚ، ٌە ثەعەەص زیەەب

 ثٛٚ.  پێػکەغکرصٔی پێػٕیبری ثبٚەڕپێکراٚثبرزأی ٚ 
ئەٚ صٚٚ کەضەبیەریە  یئێطزب ٌە کۆربیی ِبٔگی رەِەٛزیٓ، پەبظ صٚٚرسطەزٕەٚە

ئەدەەّەص دەضەەەەْ ثەکەەر پۆضەەەزی ضەەەەرۆک ٚەزیەەراْ ٚ ضەەەەرۆکی ئەرکەەەبٔیع 
کیەکی صٚٚر ٚ صرێەەەژ ٌە ، ثە ٘ەەەۆی سەثەەەبد ٚ دەەەبالصەگەەەرێزە صەضەەەزی سەەەۆی

ەد ثە ربکزیەەەک ٚ ٘بٚضەەەۀگی ضەەەەثبر ،ریسەکەەەبٔی دیەەەسة غەەەبرەزایەکی ثبغەەەی
 ثبٌەکبٔی ِەصۀی ٚعەضکەری ٚ پەیٛۀضیەکبٔی صٚٔیبی صەرەٚە، پەیضا کرصثٛٚ.

ثەکەەر ئەٚ ثەەبٌە ِەررضەەیضارەی ٌۀەەبٚ ثەەرص کە ئەگەری ئەٚەیەەبْ ئەي ٌە راضەەزی 
٘ەثٛٚ کٛصەرەب ثەضەەر سەۆی ثەکەْ. ٌە ٘ەِەبْ کەبد کەبرری کٛرصەکەبٔی ثەکەبر 

ٚ گەڕأەٚەی ِزّەبٔە ثەیەکزەر کەرصْ ٌە  ٘ێٕب ٚ ئەٚەظ ثٛٚە ٘ۆی ثە٘ێسثْٛٚ
کبری صأٛضزبْ. ئەٚەیە صەٌێ ثە ثەرصێک صٚٚ دۆٌەکەی کٛغذ. ٘ەیچ کەضەێک 
ٚەک ثەکر ٔبزأێذ ئەگەر ثزەٚێ ٌە عێەراق صرێەژە ثەصەضەەالد ثەضەی پێٛیطەزە 

رۆ رب ئەٚ کەبرە  ِەجبٌێک ثۆ ضەرکرصەی کٛرصەکبْ ثٙێٍیەٚەٚ صەرگب ثکەیزەٚە.
ثّێٕیەەەزەٚە کە گر یەکەەەبْ ٌەگەي کەەەٛرص سەەەبٚ ثەەەکەیەٚە،  صەرەەەٛأی ٌە صەضەەەەالد

ر کێػەەەی کەەٛرص، ثە ٘ەِەەٛٚ لٛڕضەەبیی، رەلەەیەٚە ئەٚە صڵٕیەەبثە صەضەەەالرذ ەئەگ
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پەیڕەٚکرصٔەەی ضیبضەەەری "گۆپەەبي ٚ جێەەسەر"، ٚارە پێٛیطەەزە صەکەٚێەەزە ٌێەەژەٚە. 
٘ەٌٛێطزی ٔیٛ "ٔب" ٚ "ٌەٚأەیە" ثگریزە ثەر ٚ ٘ەگیس ثە رەٚاٚی ٔەٌێی "ٔەب" یەبْ 

 ٔبثێذ"."
ٌەَ ثەبرٚ صۆسە، ثەکەەر، ٌەضەەەر ئبضەەزی ٔەەبٚسۆ صەثەەێ زۆر ٚغەەیبر ثێەەذ ٚ ٔەەبثێ 

٘ەٌە ثٕێەەەەذ، ٌەضەەەەەر "ثەرەی کٛرصضەەەەزبْ" پێٛیطەەەەزە ضیبضەەەەەرێکی  ی٘ۀگەەەەبٚ
سەۆی  ِبَ ٔبٚۀەضی پەیەڕەٚ ثکەبد. ٌێەرە ضیبضەەرێکی ٔەٛێی عێەراق ٚ الضزیکی

ەگەرێکەەی ّٔەەبیع صەکەەبد، ثە ئبراضەەزەی ٔەرَ ٚ ٔیەەبْ ثەالَ ئبِەەبصە ثەەۆ ٘ەر ئ
ثە کەەەەٛرری ثەڕێەەەەٛەثرصْ ٚ ٘ەٌطەەەەٛڕأضٔی کبرٚثەەەەبری صەٌٚەد ٌە  .ٔەگەریەەەەڤ

ثەٚەظ صەٌەەەێٓ  صەضەەەزی پێکەەەرص، رێەەەگەی ثە غەسطەەەۀەکرصْ ٌە الیەْ ثەکەەەر
 ضیبضەری "ِطزێ ٌە ئبضٓ ثەالَ ٌۀبٚ پۀجەٚأەی ئبٚریػُ".
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 1862ثەؼضا، ئەدّەص دەضەْ ثەکر پێػٛازی ٌە ِٛعەِەر لەزاـی صەکبد ٌە ـرۆکەسبٔەی 
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 ئبِۆ گبریەک ٌە ِۆضکۆٚە
 

کی ٔەٛێ ٌە ضیبضەەری ثەکەر ئبِۆ گەبری ەئەٚەی ثٛٚە ٘ۆی ٘بٔضأی ئبراضەزەی
کە رۆ ٔەبِەی "پڕاتەضا" ٚرەبرێکی ثەخٚ کەرصەٚە  1857ِۆضکۆ ثەٛٚ، ٌە ئەیٍەٌٛی 

سۆظ ٘ۀەەضێ ٚەکەەبٔی کێػەەەی کەەٛرصی ٘ەٌەەضەصایەٚەٚ ثە ٔبڕاضەەزەڕریەەبیە الپە
کە یەکێزی ضۆتیەد ٌە  ەِێس. ئەٚە صٚٚپبد کراثٛٚەٚپێػٕیبری صەسطزە ضەر 

ێک ـڕێ صەصاد ثۆ ئەٚەی ثسأێ ٘ەٌٛێطزی صاسٛازیەکبٔی کٛرص صەگبد ٚ ثەرص
ثەؼەەەضا، ضەەەەثبرەد ثە گرێجەضەەەەزەکبٔی ٔەٚد، ثەەەٛٚٔی رەکٕیەەەک ٚ را٘ێٕەرأەەەەی 

 ضەرثبزی ضۆتیەد ٌە ٚٚالد ٚ ضیبضەری صەرەٚەی عێراق، دیە. 
ەرصاری ٌە جٍیٓ ئبِەبصەیە صەضەزّضێذ کە کەرێٌێە یٚەئە ی پڕاتەضا ثەۆٔیەٚربرەک 

صەثێەزە  ی ٔەرەٚەیەیثکەبد، ٌە کەضەبیەریەکی سەبٚەْ صۆز ِەال ِطزەـب ثەبرزأی
ئەەەبٌەرێکی ـػەەەبر. ضەەەەرصەِی ضەەەزبٌیٓ رەٚاٚ ثەەەٛٚە! رەەەۆ ثٍێەەەی ٌێەەەرەٚە سەەەۆری 

ضٛر" ثەرەٚ ئبٚاثْٛٚ ثەڕٚاد؟ ٘ەر ٌە ٚرەبرەکە ٘ەبرٛٚە کە  "ِبڕغبٌی ضٛپبی
ثبثەرێکە کە ثە ٘ەیچ غەێٛەیەک ٚ ثەۆ ٘ەیچ ِەثەضەزێک یەکێزەی ِەضەٌەی کٛرص 

 ضۆتیەد ٔبرٛأی صەضزجەرصاری ثێذ.
کەضێکی ٔٛٚضراٚە،  Evgenij Primakov ٚربرەکە ٌە الیەْ ئێ گیٕی پریّبکۆڤ

غەەەبرەزای کبرٚثەەەبری رۆ ٘ەالرەەەی ٔبٚەڕاضەەەزە ٚ ٌێەەەرە ٘ەٌٛێطەەەزی دکەەەِٛەری 
ەڕۆک، صەٌەێ صڵەڕاٚکەێ ٚ ٔەب ضۆتیەد ثەیبْ صەکەبد. رۆ ٔەبِەی پڕاتەضا، ٌە ٔەبٚ

براِی کەەۆِەالٔی سەٌکەەی کەەٛرص "ررضەەیبْ ٌەٚە ٘ەیە کە ٌە دەەبٌەری ٔەثەەٛٚٔی ئەە
ئبغەەەەەزی ٚ ضەەەەەەلبِگیری ٔبٚدەکەیەەەەەبْ ئیّپریەەەەەبٌیسَ ٚ کۆٔەپەرضەەەەەزی ٚ ئەٚ 
کەضبٔەی سۆیبْ ثە ـریبصڕەضی صۆزی کٛرص پیػبْ صەصەْ ٘بْ ثضەْ صەضەذ 
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ضەەبٌی  صەکەیەەٓ کە رێکەٚرٕەەی ثەەشۀە کێػەەەکە". ٌێەەرەصا ئبِۆ گەەبریەکی ثە پەٌە
ثکرێەەذ، ثە جۆرێەەک ثجێەەزە ٘ەەۆی پەرەپێەەضاْ ٚ  ێجەەٌە کٛرصضەەزبْ جێجە 1855

 گەغەکرصٔی پەیٛۀضیە صۆضزبیەریەکبٔی ٔێٛاْ ثەؼضا ٚ ِۆضکۆ.
کٛرصەکەەەبْ ٌە الیەک ٌێەەەرە ثەەەبرٚصۆسەکە، ٚەک رڕاجیکۆِیەەەک، صێەەەزە ثەردەەەبٚ، 

صەکەەرا ٘ۆغەەەضاری صٌشۆغەەجْٛٚ ثە ثەرگەەەری ضەەۆتیەد ٌە ِبـەکبٔیەەەبْ ثەالَ ٔە
ٔەصەْ کە ٘ەر جەەەۆرە رێکەٚرٕێەەەک ٔبثێەەەذ ٌەضەەەەر سەەەٛێٕی کەەەٛرصاْ ثێەەەذ، ٌە 
دەەەەەبٌەرێکی ئەٚ٘ەەەەەب ٔبدەەەەەبرْ، ٌە ص ی ثەؼەەەەەضا، صەضەەەەەذ ثە غەەەەەەڕ ثەەەەەکۀەٚە. 

ٌە گەي ِۆضەەەکۆ  یعێرالیەکەەەبٔیع صڵگەەەرأٓ ٚ ٔبیبٔەٚێەەەذ ئەٚ صەرگەەەب ثنەەەٛکە
، ٌەثەر ئەٚە دکەەەِٛەد رایگەیبٔەەەض کە ٘ەەەیچ جەەەۆرە شرێەەەذثکەەەراٚەرەٚە زٚٚ صا

پێکەەضاصاْ ٚ ئۆپێڕاضەەیۆٔی ضەەەرثبزی ٌە پبرێسگبکەەبٔی ثەەبکٛر رٚٚیەەٕەصاٚەٚ ٌە 
ثە ـەرِەەەی  ئی،اڕضەەەبِە يَ ئەالەٚەزیەەەری رۆغەەەٕجیری، عەثەەەضٚي ضەەەئەەەبراصأیە. 

زۆر کەٛرد "دەٛکّی زارەی ثە کٛرصەکەبْ" صەصەیەٓ.  رایگەیبٔض کە ٌە ِەبٚەیەکی
 ثە زۆر، ، ٌە ِێسۆپۆربِیەبصیەبر ٔەیە. ٌێەرە یچاثْٛٚ کەدەی ٘ەرەٚ 11ٚ  8ی گِبٔ

کۆرەەبیی صێەەذ ٚ ٔە کەەبرەکەظ رەٚاٚ  برێگەۀە ٚەکەەٛ پێەەٛأەی ثیبثەەبْ،  ی،کەەٛرر
 صەثێذ.
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 رۆ أی ریڕۆر ٌە ثەؼضا
 

ِبٔگی ٔۆتەِجەریع سەریکە رەٚاٚ صەثێ، ٘ەیچ رٚصاٚێەک ٌە ئەبراصأیە، ثەالَ ٌە 
صیەەەبرصەیەک، غەەەبری ثەؼەەەضا ٔەەەٛلّی ریڕۆرثەەەٛٚ. رۆ أەەەی کۆرەەەبیی، ثەثەەەێ ٘ەەەیچ 

 ٘ۆیەکبْ غبراٚەْ، ئەٚکەضبٔەی ثەَ کەبرە ٘ەٌطەبْٚ ٔبصیەبرْ، لبریٍەکەبْ صەَ
صەضەزی ثەێ ثەزەیەی  ٚٚدبٚیبْ صیبر ٔەیە. رۆ أەی ضەەسذ ٚ پەڕ ٌە صڵ رەلەی 

پڕە ٌە سەٚٔی کبثٛضی. ثۆ ئێّەی ئەٚرٚپی رۆ أێکی پڕ ٌە رەرش ٚ ، پێکرص ٚ
، ٔب ثەٌکٛ ِٛضزەدیٍە ثزٛأیٓ ـڕۆکە ٚەرگریٓ ٚ سۆِەبْ ٌەرزە، زۆر زەدّەرە

زیٕەضأێکی ربریەک، رٛأەبی  صٚٚر ثشەیٕەٚە ٌەَ غبرە کە ٌە ٔبکەبٚ ثۆِەبْ ثەۆرە
٘ۀبضەەەصأی ریەەب ٔەِەەبٚە، غەەبرێکە ثەەۆٔی ِرصٔەەی ٌەەێ صێەەذ. ٍِّخٔەەێ ٚ غەەەڕە 
سۀجەری الیەْ ٚ ثبٌەکەبْ لێەسەْٚ ِٚبضەکضارە، ٌە گۆڕەپبٔەکەبْ ٘ەضەذ ثەٚ 

ٚەگێڕی ٌە ئەەەبراصأیە. ثەالَ کٛغەەەزٕی ئەەەب اضەەەیراعە ٔبکرێەەەذ، سۆپیػەەەبٔضاْ ٚ 
ثبٌەکەبٔی دیسثەی ثەعەص سەریکەی . ثێضۀگ ٘ەِٛٚ کْٛ ٚ لٛ ثٕێکی گررەۆرەٚە

ٌۀبٚثرصٔی یەکزرْ، ٌە ٔێٛأیبْ کٛرصەکبٔیع، دەی ٚەک الیۀێکەی کەبرا ٚ دەی 
 ٚەک لٛرثبٔی، رێٛە گخْٚ. 

گەەەەررٓ، کٛغەەەەزٓ ٚ ئەغەەەەکۀجە ثٛٚثەەەەٛٚٔە صیەەەەبرصەی رۆ أە. ٌە گەڕەکێکەەەەی 
صەرەٚەی غبر، ٌە کۀەبٌێکی ئەبٚی پەیص ٚ پۆسەً الغەەی ٘ۀجەٓ ٘ۀجٕکەرای 

ێع پەەۀبضەەەڕ ئەٌذەەبٔی، صۆزرایەٚە. ئەٚ ثەصثەسەەەزە رەٚەی پێػەەەیٛ، ٚەزیەەری صە
، ـڕێٕەضراثٛٚ. ٘ەچ ٚدۀض رۆ ێک ٌە ِبٌەکەی سۆی، ٌە الیەْ کەضەبٔی ٔۀبضەرا

چ ٌێکەەەۆٌیٕەٚەیەک ٌەضەەەەەر یکەش ثە صٚای پیەەەبٚ کٛ ەکەەەبْ ٔەدەەەٛٚ ثەەەٛٚ، ٘ەەە
ئەٚکٛغەەەزٕە ٔەکەەەرا. ٔبضەەەڕ ثەەەۆ ِەەەبٚەیەک ثەەەبٌٛێسی عێەەەراق ثەەەٛٚ ٌە ٚاغەەەٕزۆْ، 
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ضەرۆک ئەدّەص دەضەْ ثەکر، ثەۆ ضیبضەەری صەرەٚە، ثەٛٚ ثەالَ راٚێژکبری 
ٔەەەەٛێ گەەەەرد ٚ صەضەەەەزی ٌە  زٚٚ رەسەەەەٕەی ٌە ضیبضەەەەەری صەرەٚی دکەەەەِٛەری

پۆضزەکەی کێػبیەٚە. غک ٚ گِٛبٔەکبْ یەکە، ثب ٘ەر کەضە ٌە ٔبٚ صڵی سۆی 
زیەەەەەبصەڕۆی ٚ کەِزەرسەِەەەەەیەک صەثەەەەەٕە ِەەەەەبیەی . ٌەَ رۆ أە ٘ەر ێ٘ەٌیگەەەەەر

ری رەـزبر ٚ گٛـزەبرد ثیەذ. غەەٚأە اثبغزرە زۆر ئبگبصضەرٔگَٛ ثْٛٚ، ثۆیە 
صێەذ،  ، لەضەری ٔیٙەبئی،صۀگ ٚ ٘ەبٚاری ئەغەکۀجەصاْ ٌە کۆغەکی پبغەبیەری

ِەٌیەەەک ـەیطەەەەي ٚ ئۀەەەضاِبٔی سێەەەسأەکەی ٚ  1847ٌەٚ غەەەٛێٕەی ٌە ضەەەبٌی 
صارٚصەضزکەیبْ کۆِەٌکٛ کرص، ئێطزب ثۆرە زیٕضأی کەضبیەریە ضیبضەیەکبْ، ثە 

 عەثەەضٚي عەزیەەسەرە ثبالکەەبْ، ٌەٚأە ٚەزیەەری پێػەەٛی ثەرگەەری، رەەبیجەری ئەـطەە
ئەي عەکەیٍەەی. صیەەبرە ئەغەەکۀجەکبْ زۆر ررضەەٕبک ٚ لێەەسەٚۀٓ، ئەٚ کەضەەەی 

ضی ٘ەضەرپەرغزی رۆ أی ریڕۆر صەکبد ٚەزیری ٔەبٚسۆیە ثە ٔەبٚی ضەبٌخ ِە
طەذ"ی یەلبٔە ٘ێرغی ثۆ ثٕجڕکرصٔی "کۆضەّۆپۆٌی ئیّپریبٌڕعەِبظ کە زۆر صڵ

ِبِۆضەزبی  11یەکێک ٌەٚ ثڕیبرأەی ِەبیەی ضەەرٔجە صەرکرصٔەی . ٚەثەرپبکرص
ەَ یکەەەەەئەٌّەەەەبٔی ٚ ئەِریکەەەەی ثەەەەٛٚ کە صەرضەەەەی لبٔٛٔیەەەەبْ ٌە زأکەەەەۆی ئەي د

ٌەضەەر ئبضەزی کە ٛرەٚە، ئەٚ زأکۆیەظ صٚا زأکۆی ئەٍ٘ی ثٛٚ ٌە عێراق گصە
 جیٙبٔی ٔبضراٚثٛٚ. 

ئەي عەثەەضٚاڵ ٚ ٚەزیەەری رۆغەەٕجیری،  کریُ اٌػەەیشٍیٌاضثەەٚەزیەەری صەرەٚە، عە
غەەەەپۆٌێکی عەِەەەبظ ٘بریکبریەەەبْ صەکەەەرص، ضەەەبٌخ ِە٘ەەەضی ضەەەبِەڕائی ٌەگەي 

غۆتیٕیطزی صەضزی پێکرص، ٘ەرضێکیبْ کەٌەٍە رەق ٚ ـۀەبریك ثەْٛٚ، ٌە ثڕیەبر 
ئەي رکریزەەەی  عجەەەضاٌؽفبر ٚ لطەەەەی سۆیەەەبْ پبغەەەەگەز ٔە صەثەەەٛٚٔەٚە، دەرصاْ

 –  ی ئەٚەیە "دەەەبٚصێری ضیبضەەەی٘ەٌٚەەەضەصاد ثە رٚٚیەەەبْ ثٛەضەەەزێزەٚە ٚ ص
" دیسثی ثەعص ٌۀبٚ ضٛپب ثخٚەیبْ پێجکرێذ ثەالَ ٌە کۆرەبیی رٛجیە اٌطیبضی

 1857ئەٚیع سۆی رەضٍیُ صەکبد ٚ سۆی صەگٛٔجێٕێ. ٌە ِبٔگی صیطەِجەری 
٘ەٌّەری راٚٔبْ ٚ گررٕەی جەٌٛەکە صەضەزی پێکەرص، رۆِەرجەبر کراثەْٛٚ ثەٚەی، 
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ەیبْ ثەۆ بْ ثە سراپە ثبضیبْ صەکرا ٚ ٔبرۆرجگە ٌەٚەی ٚەک زۆرثەی سێسأەک
اضەەەزەٚسۆی ِەال ِطەەەزەـبی ڕ٘ەٌضەثەضەەەزرا، گەەەٛایە "کەەەۆِەکی راضەەەزەٚسۆ ٚ ٔب

 ٚە".کرصٚثبرزأیبْ 
کە ثبرزأی لۀبعەری ٚاثٛٚ کە ٌە ثەر ەٚۀضی  ٓپێٛیطزە ئبِب ە ثۆ ئەٚە ثکەی

ەکبْ ٍە کٛرصەکەەبْ کیەەبٔێکی سۆیەەبْ ٘ەثەەێ. ٌە راضەەزی ٘ەِەەٛٚ ٌێکەەضأەٚئیڕائیطەە
ٌەضەەەەر ئەٚە کۆکجەەەْٛٚ کە ٌە لەەەبزأجی ئیطەەەڕائیٍە ضەەەٛپبی عێەەەراق سەریکەەەی 

ی ثەەرا عەرەثەکەەبْ ٚ ٌە ضەەٕٛرەکبٔی بکٛرصەکەەبْ ثیەەذ ثبغەەزرە ٌەٚەی ثێەەزە ٘بٔەە
 ٔسیک ثێزەٚە. 

کەەبرەی ثەەبرزأی، "غەەێشی ضەەۆر"، پێػەەّەرگەکبٔی کۆصەکەەبرەٚە ٚ پەالِەەبری  ٌَە
ٚ ضٛکٕەکبٔی ٌەغکری عێراق صەصا ٌەٚ کبرە "راٚە جٌٛەکە" صەضەذ  ضەرثبزگە

پێەەەضەکبد، ثە رەەەبیجەری ٌە ثەؼەەەضا ٘ێرغەەەێکی ثەر ثەەەخٚ صەکەەەرێزە ضەەەەر سێەەەسأە 
 جٌٛەکەکبْ. 

ٚ رەـزەبری یەک  ضێک ثٛٚ سبٚۀی لطەی سۆی ثٛٚ، لطەەدەرصاْ رکریزی ک
بضەّبٔەٚە، ٚأەی، ٌە ئا٘ێرغەیکی ـر 1857ثٛٚ، ئەٚەرە ٌە کۆرەبیی صیطەەِجەری 

ثە ٔبپبٌُ، کەرصە ضەەر ٔبٚدەکەبٔی  ێەر صەضەەالری پێػەّەرگە، لەرەً ٚ عەبِێکی 
ّەرەی ـڕۆکەکەبْ صڵشەۆظ ٌکرص. ٘ێسی پیبصەظ ثەٚ ٘ەیگەٚرەی گٛٔضٔػیٕەکبٔ

ٚ ضەر ِەضذ ثەْٛٚ، ثە یەبرِەری رەۆو ٚ صەثەبثە ٘ێرغەیبْ صەضەذ پێکەرص. ٚا 
ەٚەی کەٛرص ثٙێەٕٓ. رەکە ثێەذ کۆرەبیی ثە ثەسٚرٕعصٚا ِە ٘ەضذ صەکرا کە ئەٚە

لٛڕضەزریٓ  . ئەِەٚٚی ضەسزریٓ غەڕ ثەْٛٚڕرٚٚ ثە پێػّەرگەکبٔی ثبرزأی
 ،Hamidiyeh –ە ٌە ٔەبٚدەی دەِیەضی کە ثێەزە ثیەر. ٘ێسەکەبٔی دکەِٛەد ەغەڕ

ٔەەەضێ غەەەٛێٕیزر ٚ ٌە ٘ە کەەەُ ٌە ثەەەبکٛری رۆ ٘ەالرەەەی ضەەەٍێّبٔی صٚٚرە 74 کە
ثە الپەڕەی رۆ ٔبِەکەەەەەبٔی ثەؼەەەەەضا  ضەەەەەەرکەٚرٕێکی گەٚرە ثەصەضەەەەەذ صێەەەەەٕٓ.

کبیەری ۆضەرٚربری گەٚرە، ثە ربِی ضەرکەٚرٓ، رازاثٛٚٔەٚە، ثەیبٔەکبٔی ضەر
ئەرکبٔیع، ثە ٘ەِبْ غێٛە، ٌە راصیۆ ٚ رەٌەتسیۆْ صەسٛێٕضرأەٚە، غەلبِەکبْ 
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ٌە سۆپیػەەەەبٔضاْ ٚ ِەضەەەەیرەی ٚەرۀەەەەی جّەیەەەەبْ صە٘ەەەەبد. پبغەەەەبْ ٌە ٔبکەەەەبٚ 
 ٚٔضیبْ سطزە ضەر ٘ەٚاٌەکبْ.ٛکی رثێضۀگیەکی ررضٕبک، رەلبثەیە

صٚای  کٛرصەکەەەەەبْ، ٚەالِەکە زۆر ئبضەەەەەبٔە،دەەەەەی ثەەەەەٛٚەٚ دەەەەەی رٚیەەەەەضاٚە؟ 
کرصٔیبْ ٌە رۆ أەەەی یەکەَ سۆیەەەبْ رێەەەک سطەەەزەٚە ٚ رێگریەەەبْ ٌە کػەەەەپبغە

پێػٛەدٛٚٔی ٌەغکری ثەؼضا کرص ٚ، رۀبٔەد پەالِەبر ٚ ٘ێرغەی پێنەٚأەیەبْ 
یەەبْ ئۀجبِەەضاٚە. بٔەزۆر ئبزایصەضەەذ پێکەەرصٚٚە، ٌە ٘ۀەەضێ غەەٛێٓ عەِەٌیەەبری 

ئەٚ غەبسە "ئەٚەرە ضٛپبی عێراق ٌە دیبکبْ راٚصۀەێٓ کە صەیبٔەٚێەذ ثەضەەر 
ٚ رٚٚ ثە رٚٚی کەِیٕەی پێػەّەرگە صەثەٕەٚە ٚ  ضەەرکەْٚ "ٔەأەـرەد ٌێکراٚ

ٚٔە ەثە پێەەەی ئەٚ صۀگۆیەەەبٔەی صەگ. زۆرجەەەبریع ٌە پػەەەزەٚە پەالِەەەبر صەصرێەەەٓ
جەضەەٛرأە ٘ەٌەەّەد صەثەْ کە رەەبکٛ ئێطەەزب ٚ  ثەؼەەضا کٛرصەکەەبْ زۆر ئبزایەەبٔە

عەِەٌیەەەبری ئەٚ٘ەەەەب ثە ریطەەەەکیبْ ٔەکەەەەرصٚٚە. ٌە زۆر غەەەەٛێٓ ئەٚ رێگبیەەەەبٔەی 
ٚ رێەگەی ٘ەبرٕی ئیّەضاصاد صەگەرْ. کٛرصەکەبْ  صەدٕەٚە کەرکٛک صەرەلێٕەٕەٚە

ثْٛٚ ٚ رەەبریکی ٚائەەبربکزیەەک صەگەەۆڕْ، ٔەک رۀٙەەب ثە غەەەٚ، ثەٌکەەٛ ٌەگەي رۆ 
ەکبْ ٚ ررش ٚ ِەرصْ صەدێەٕٓ، صەضەذ ثەضەەر ٘ەٌّەد صەثۀە ضەر ضەرثبزگ

صا صەگەەرْ ٚصەضەەٛرێٕٓ ٚ رەەبالْ صەکەْ. ٘ۀەەضێجبر ثە ڕدەک ٚ کەرەضەەەی غەەە
کە  یٛێٕبٔەغەثبغەٛری ثەؼەضا، ئەٚ  بیەیّی غەڕیبْ صە٘ێٕەبجەضٛری ٚ دبٚ ل

ە ٌە ٔٛعّەەەەەەبٔیئەٚەرە  ٛٚ،جەەەەەەبٚ ٔەکەٚردەەەەەەرەث یٛرص٘ەرگیەەەەەەس ضەەەەەەێجەری کەەەەەە
Naamaniyah

 131ٌیەکیبْ ئۀجبِضا ٚ صۀگێکی زۆری صایەٚە، ٔٛعّەبٔیە ەعەِ 
کەەُ ٌە ثبغەەٛری ثەؼەەضایە، ٌەضەەەر رٚثەەبری صیجەەٍەیە، ئێەەرە ٔبٚۀەەضێکی دەەبالکی 

 دیسثی غٛعیە. 
زۆر رٛڕە ثٛٚ، ٌەثەر ئەٚە دۀض کەضەێک ٌە ثەراِجەر ئەٚ دبالکیبٔە ئەي ثەکر 

رص. ڵکٌە سەٌەک رەبٌە ثەؼضا ضەریبْ ٌەضەەر صأەب. کەظ ٚ ٘ەٚای ریەڕۆڕ  یەبٔی 
رەلەبثە رۆ ٔبِۀٛضەەبْ ٌە پەٌٛپەۆ صەسەەبد. ثە پەٌە یبضەبیەکیبْ صەرکەەرص، کەش 
ٔبثێەەذ ٚرەەبر ٚ ٘ەٚاي، ثە ٘ەەیچ غەەێٛەیەک، ثخٚثکەەبرەٚە کە زیەەبْ ثە ضەەەرۆک 
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کۆِەەبرٚ ٚەزیرەکەەبْ ثگەیۀێەەذ، زیەەبْ ثە ثەر ەٚۀەەضی غەەۆڕظ ثگەیۀێەەذ یەەبْ 
ایەەۆٔیسَ ٚ ٔە اصپەرضەەزی ، زییەەبرِەری ثخٚثەەٛٔەٚەی جٛصاسەەٛازی، ٔەەبٚدەگەر

ضەسای  یثضاد. ٘ەر رۆ ٔبِۀٛضێک رێس ٌەَ یبضبیە ٔەگرێذ ئەٚە رٚٚ ثەرٚٚ
ر عێرالەەەی ثێەەەذ ەئەگەر ثیەەەبٔی ثەەەێ ئەٚە صەرصەکەەەرێ، ئەگ ،لەەەٛڕش صەکەەەرێزەٚە

ئەٚەرە ٘ۀضێ رٚصاٚ کە ِەبیەی صٌگرأەی ٚصڵە راٚکەێٓ، کەبر صەضزگیر صەکرێ. 
رەی ِٕضاٌەکبٔی صەثرصە لٛربثشبٔە، ٌە کب ٚصأیّبرک، ٌەثەڕێکەری ثبٌٛێسسبٔەی 

ثەەٛٚ؟ ثە  دەەیضەەەعبد صەریەەبٔکرص، ٘ەەۆیەکەی  13ٌە ِەەبٚەی  ،جەەبصە گررجٛٚیەەبْ
جەٌٛەکە" ٌە لەٌەِەضراثٛٚ.  یچ ٘ەۆیەک ٔەکەرا ثەالَ ثە "صۆضەزیـەرِی ثبضەی ٘ە

رەەەەەەۆِەری ثە ضەەەەەەەرۆک ٚەزیرأەەەەەەی پێػەەەەەەٛظ، ئەي ثەزاز، صەضەەەەەەزگیرکرا ٚ، 
رۆ ئەەبٚا رۀٙەەب ثە لطەەە ٔەەبڕەزایی " گٛٔب٘جەەبر کەەرا. یسَێگیەەراٚی ضەەە٘یۆٔر"ثەک

پیػبٔضا، دۀەض رۆ ێەک رەسٕەیەبْ گەرد ٚ پبغەبْ ثێەضۀگ ثەْٛٚ. کەش ثبضەی 
کەضەەبٔە ٔبکەەبد کە ثە ٘ەر ٘ەەۆیەک ٌە رۆ أەەی ریەەڕۆڕ ٌە ثەؼەەضا ٚررا یەەضیبی ئە

ٔٛٚضەێ ەصّەص دەضەەْ ثەکەر ئەدەصە یبْ. رۀٙب رۆ ٔبِەی "ربیّس" ٌە ٚەضفی 
 . ٘ەیە یەکی ئۆریجیٕبٌی غێزبٔەی"ەلیٕەٚ"رٛڕەثْٛٚ ٚ رە

ئەٚ ٘ەٌەەّەرەی دکەەِٛەری ٔەەٛێ صەضەەزکەٚری پەەێنەٚأەی ٌەەێکەٚرەٚە. راٚٔەەبٔی 
جەەٌٛەکە ٚ غەەەڕی ـراٚأەەی ص  ثە کٛرصەکەەبْ ثەەٛٚە ٘ەەۆی ئەٚەی ٘ەرصٚٚ ال 

ێەراق ثگەرٔە ثەر. ئەٚ عپەیٛۀضیبْ ثە٘ێسرر ثکەْ ٚ ٘ەٌٛێطزێکی رٛٔەض ٌە ص ی 
ٔەگەری ەەی کەەرصە ضەەەر پەیٛۀەەضیەکبْ ٌەگەي ٚٚالرەەبٔی ئۀجەەبِەظ کەەبریگەری 

 عەرەثی.
ثەالَ ٌە راضەزیضا صەیزەٛأی ئەدّەص دەضەْ ثەکر رۀٙب ضٛریبی ٌەگەٌەضا ثەٛٚ، 

ْ ٛٚث ثێضۀگی" ِۆضکۆظ ٚەکٛ پػزگیری ٌێک ثضارەٚە ٚ، رێگبغی ثەرەٚ ٌێژ"
کبری رۆ ە ربریکەکبٔی پڕ ریڕۆر رەٚاٚ ثکبد. ٌێرە ٚاججی  ٚٚ صەثٛ صەڕۆیػذ

 1858یٛەری ٔجەەەب 18ضەەەذ پێەەەضەکبد ٚ زۆر صەسەەەبیۀێ. رۆ ی ەجەالصەکەەەبْ ص
ەر ٚ لێەەسەٚەْ. لێٕصەگەٚێەەزە ئبضەەزێکی یەکجەەبر رەەۆغەەبٔۆگەری پەد ٚ ضەەێضارە 
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ِەغەٙەصی ٌە ضەەێضارەصاْ زٚٚ زٚٚ صٚثەبرە صەثێەەزەٚە، صاصگبییکرصٔەکەبْ صەثەەٕە 
ەڕثەریەد، ٌێەەەرە کەش یبضەەەب ٔبٔبضەەەێذ ٚ جەِەەەبٚەریع ثەٚ صیەەەّۀە ثەەەبزاڕی ث

ررضەەٕبکبٔە ضەەەرسۆظ صەکرێەەذ. ٌەضەەەر الغەەەی ٌە ضەەێضارەصراٚەکبْ الـیەەزە 
٘ەٌضەٚاضەەەٓ ٚ رۆِەرەکەەەبْ، ثە ثڕیەەەبری صاصگەەەبی عەضەەەکەری، ٘ەٌضەٚاضەەەٓ ٚ 

ضە ٘یبئەِەظ ٚەکەەەٛ ثەکەەەبر ٘ێٕەەەبٔی پبضەەەبٚ ثەەەۆ ضەەەسای ٌە ضەەەێضارەصأیبْ. "غەەە
ربکٛ ٚەک کرێگەررە ثبٔەگ ثکەرێٓ. ئەٚۀەضە ثەضەە صەگرْ،  ثەسػەکبْ" ضڕەۆس

غب٘یضأە ثٍێ ـەخْ "پیەبٚی ئیطەرایٍە" ٚ ئیزەر ئەٚ لەٛڕ ثەضەەرە  َکە یەکێک ٌە
رەٚاٚ ٚ ٌە ضێضارە صەصرا. سەٌکی رۆلیجٛٚ، ٌە ٔبٚ ِەبٌەٚە سۆیەبْ صەغەبرصەٚە، 

ی رٛٚغە بْ، ثە ٘ۆی ئەٚ ررش ٚ رۆلیٕەی ٔبٚ صڵیّْی لەزاٚ لەصەر ثٛٚیرەضٍ
ە  ێەەر ئەٚ ثەبرٚصۆسە. پەەبظ ِەەبٚەیەک ٔ، ثە ٔبدەبری کەٚرجەەْٛٚ٘ەەبرجٛٚ ەيغەەٌ

ٚێەەەەٕە ٚ صیّۀەەەەەی ٌە ضەەەەەێضارەصراٚەکبْ صەگەٚٔە رۆ ئەەەەەبٚا، رۆ ٔبِەکەەەەەبْ، ثە 
کۆِێٕزی پڕ رەسٕە، ثخٚیەبْ صەکۀەٚە، ٌە ٘ەِەٛٚ الیەک ئیەضأەی ئەٚ رەـزەبرە 

صەکەەبد، کەەبر  ٚەدػەەیگەریبٔە صەکەْ، ثە رێپەڕثەەٛٚٔی کەەبریع ئیەەضأەکبْ زیەەبص
صۀگەەەەضأەٚەیە ٔەرەٚە یەکگررٛەکەەەەبْ ٌە سەٚی  ٚئەگەیػەەەەزە ئەٚ راصەیەی کە 

 ەـٍەد ٚ لٛي ثە ئبگب ثٙێٕٓ.ؼ
ثەکەەر گەیػەەزە ئەٚ لۀەەبعەرەی کە پێٛیطەەزە لطەەەیەک ثەەۆ رای گػەەزی جیٙەەبٔی 

صەزأی ٘ەِٛٚ صٚٔیب ص یەری ٚ ثێضۀگی ِۆضکۆظ، ثە رۀٙەب، ثەش  یثکبد، ٚا
صا کەەەۆٔگرەیەکی ەص ٔەەەیە ثەەەۆ صرێەەەژەصاْ ثە پػەەەزگیریکرصٔی. ٌەثەرە ئەٚە ثڕیەەەبر

ثکەەبد  "راضەەزی رٚصاٚەکەەبْ ثبضەەی"رۆ ٔەەبِەٚأی ثجەضەەزێ، صەیەٚێ، ثەەۆ جیٙەەبْ 
ٔبرۆرەیەەەەبْ ثخٚکرصثەەەەٛٚەٚە. ثە ٚ  ەٚەی ضەەەەە٘یۆٔیەکبْ ٔەەەەبٚئئەٚەظ صٚای 

، غیریٓ ٚ سۆ سۆغەٚیطزکرصْ صێەزە کەۆٔگرەکە، پردێکەی زٛەیەکی لیزٛلۆغێ
لەـیەبْ  ەلەکەبٔیڕکەَ ثەالَ جٛاْ غبٔەکراٚە، ضّێٍێکی ثبریک ثەضەر ٌێەٛە صڵ

، جەەەٍە ضەەەەرثبزیەکبٔیع ثە ثەەەۆٔی ٔەەەبسۆظ ٚ لەەەٛڕش رغەەەێٕراثْٛٚ، گررەەەٛٚە
یەکطەەەر گٍەیەەی ئەٚە صەکەەبد کە "٘ۀەەضێ الیۀەەی ٔێەەٛصەٌٚەری ثە غەەێٛەیەکی 



 خۆشناو د. جاسم: و - دەزارۆ فڕانز مەرییا
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ٌە" دبٌی ثْٛٚ، صەیەٚێذ ثە پػەذ ثەضەزٓ ثە "غبرضەزبٔیەری کەۆٔی عێەراق" ٘ە
٘ەٌطۀگبٔضْ ثۆ رٚصاٚەکەبْ ثکەبد. ٌە راضەزی صەکەرێ، ثەۆ گەبٌزە پێکەرصْ، ئەٚ 
ئبِب ە کرصٔە لەثٛي ثکەیٓ، ئەٚ کبرەی ٔەیبرەکبْ، ثەێ غەەڕٚ غەۆڕ، یەکزریەبْ 

اٚەکبْ سەٌکەی رەصٛ ٌە ضەێضارێەٌۀبٚ صەثرص، ثەکر ئبِب ە ثۆ ئەٚ صەکبد کە ٌۀ
ٚ جەەەەێگەی ثەەەەبٚەڕ پێکەەەەرصْ ٔەەەەیٓ ئەٚ  ِٛضەەەەٍّبٔیع ٘ەیە، ٚارە راضەەەەذ ٔەەەەیە

صۀگۆیەەەەبٔەی ثبضەەەەی ٘ەٌّەرەەەەی ص  ثە جەەەەٌٛەکە صەکەْ، ثەالَ ئەٚە راضەەەەزە کە 
٘ەِٛٚیبْ ثە رۆِەری پیبٚ یبْ ثەکرێگیراٚی ئیطڕایً ٌە ضەێضارە صراْٚ. ثەکەر 

ّە صەرصەثەڕێ. پێزەبْ صەٌێ "رای گػەزی جیٙەبٔی صۆضەزبیەریەکی زۆرکەَ ثەۆ ئەێ
ٔەەەبٌێُ کە گرٔگەەەەی ثەٚ صۆضەەەزبیەریە ٔەەەەبصەَ، ثە پەەەەێجەٚأەٚە، ثەالَ ئەگەر رای 

صۆضەزبیەریەکی کەِّەبْ ثەۆ رەرسەبْ ثکەبد ِبٔەبی ٚایە ٌە الیەْ ٘ۀەضێ  گػزی
 صەضزشەڕۆ ْ ٚبضیٓ، ثە رێگبیەکی ٘ەٌە ثرصرإٚٔبٚۀضی پڕۆپبگۀضە، کە صەیبٔ

 ". ْکراٚ
سەَ ٌەٚە ثشەەەٛاد یەەەبْ طەەەزە عێەەەراق ێٛیٚأەەەیە کە پرۆ ٔبِۀٛضەەەێک: پێزەەەبْ 

 پەغیّبْ ثێزەٚە ٌەٚەی کە ٘ەضذ ٚ ضۆزی جیٙبٔی ضی یٍی ٌە صەضزضاٚە؟
ئەي ثەکر: ثە پرضیبریک ٚەالِەذ ئەصەِەٚە. ثبغەە ثەۆدی رای گػەزی جیٙەبٔی، 
ثە٘ەِبْ رٛڕەیی، کبرصأەٚەی ٌە ثەراِجەر ئەٚ ـبکزبٔە ٔەثٛٚ کە ضیشٛرەکبٔی 

 ؟ئۀجبِی صەصەْٚالرەکەِبْ ٌە ٚ ،ئیطڕائیً
ٚ ٘ەەەەەیچ ٚەالِێکەەەەەی  ثەەەەەٛٚ ٌٓە راضەەەەەزی کۆٔفرأطەەەەەەکە زۆر ضەەەەەبصەٚ رۆرەەەەەی

ٌە الیەەەەەەبْ ٘ۀەەەەەەضێ کە ثەەەەەەبٚەڕپێکراٚی ٔەصایەٚە. ٘ۀەەەەەەضێ ٌەٚ صۀۆگیەەەەەەبٔەی 
کبرثەصەضذ، ٌە رەالرەکبٔی دکِٛەد، ٌە رێگەی صۆضزبیەری ثەصەضذ ٘ەبرْٛٚ 

ثە یەەەەەەبرِەری  ەکبٔی ئیطەەەەەەڕائیً"ڕکەیطەەەەەەی "ضەەەەەەیشٛ کە ثبضەەەەەەی ئەٚە صەکەْ
ثەرٔەبِەی، ٌە ە ٔٙێەی ث ەیکراْٚٚ. ٘ەرٚە٘ەب ئەٚ راصیەۆی ضۆتیەریەکبْ ئبغکرا

 .ِسگەٚرێکی ثەضرا، پەسع صەکرص ئەٚیع ثە یەبرِەری ضەۆتیەد صۆزراٚەرەٚە
ۀضەری ثەضەرا ٌۀەگەری گررجەٛٚ، ثە ضەٛرفە، ثگٛایە پبپۆڕێکی ضۆتیەد کە ٌە 
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ضەەەۆتیەد، ٌە ثەؼەەەضا،  ی صەکەٚێەەەزە صەضەەەذ ٚ ٌە رێگەەەبی ضەەەەـبرەریٔکۆصەکەەەب
غەەەٛێٕەکە "ِەەەسگەرەکە"  کەَ ەٚەٚ ٌە ِەەەبٚەیەکیٕبگەەەبصار صەکەەەرێئ ْعێرالیەکەەەب

صەضزٕیػەبْ صەکەْ ٚ رەەۆڕە، ثۀەبٚ، ضەەیشٛڕیەکە ئبغەکرا صەکەەرێٓ ٚ صەگیەەرێٓ. 
کرصْ ٚ پرۆپەگبٔەضە رۆِەرەکەبْ یٓ "ثۀبٚ" ضیشٛر دٛٔکە ٌە کەبری صاصگەبییصەٌێ

سۆیەبْ  ەٚێەذٌە عێراق ٘ەرکبرەک ثیبٔ بٚەڕپێکراٚ ٔەضەٌەِێٕضراْ.ثثە ثەٌگەی 
ٌە ٔەیەەەبرە ضیبضەەەیەکبْ رزگەەەبر ثەەەکەْ یەکطەەەەر رەەەۆِەری "ضەەەیشٛر ٚ صەضەەەزی 

ضەٛش ٔبٚیەبْ صەثەْ. گِٛبٔەکبّٔەبْ ثەێ ٘ەۆ ٚ صەرەکیبْ" صەسۀە پبي ٚ ثە جب
ارە ێضثەٌەەگە ٔەەیە، ٘ەرٚەک دەەۆْ گۆِبّٔەەبْ ٌەضەەەر ئەٚ ٘ەِەەٛٚ دەەٛکّی ٌە ضەە

صەریکەەەرص ثەەەۆ ئەٚەی ٘ۆغەەەضاری ثەەەضارە ّەص دەضەەەەْ ئەي ثەکەەەر ئەدەەە٘ەیە کە 
 کٛرصەکبْ ٚ ثیبٔزرضێٕێ کە زۆر جبر ثە "ضیشٛر ٚ سبئیٓ" ٔبٚی ثرصْٚٚ.

ثەالَ ئەٚ ٘ۆغضاریضأە ثە ص ی کٛرصاْ ثە ِەررضی ثەضەر سۆی صەغکێزەٚە، 
ەرێەەەذ دەەەٛٔکە ثجەەەبٚ ٔەەەیە رەەەبکٛ صەضەەەذ ثەەەۆ کەیطەەەی کەەەٛرصاْ ٔکبرەکەغەەەی گٛ

ەیی ٚ ٔەەەەبڕەزایەریەی ٔەەەەبٚسۆ ٚ کٛرصەکەەەەبْ ٌەٚ ثەەەەبٚڕەصاْ ئەٚ ٘ەِەەەەٛٚ رەەەەٛڕ
، ٌە ئۀجەەەبِی ئەٚ غەەەەپۆٌی ٌە ضەەەێضارەصأە، ٌە ئەەەبراصایە ثە لەەەبزأجی صەرەکەەەیە

سۆیبْ ثەکبری ثٙێٕٓ. ٌەثەر ئەٚە ثەکر یەکطەەر ٘ەضەذ ثەٚ ٘ەٌەیە صەکەبد ٚ 
صەٌەەێ "صیەەبٌۆو ٌەگەي  ێەەکٌە ثەیبٔ 1858ی ٌە رۆ أەەی یەکەِەەی ِەەبٔگی غەەٛثبر

ە ئبغزیبٔە ثگەٚیٕە رێکەٚرٕێکی ثێٕبٚی ئەٚەیە ەرصەٚاِە، ئەٚەظ ٌە پثکٛرصاْ 
 ٌە ثبکٛری ٚٚالد". 

ەؼەەضا رۀٙەەب ثثەەبرزأی ثەەبٚەڕ ثە یەک لطەەەظ ٔبکەەبد، زۆر ثەەبظ رێەەضەگبد کە 
کۆِەالٔی سەٌکی کەٛرص  پخٚی سۆی ثزٛأێ يٕە، ثە سەیبزەضزی کبد کٛغثِە

ێەەی گەٚێەەزە جەەۆرە رێکەٚرٕێەەک ٚ ثە پیەەبْ ثێەەذ ٚ ٌەگەٌڕٌە ضەەەرۆکەکەیبْ صاثج
 ضاد. جِبـێکیبْ پێپخٔی ثەکر جۆرە 

ثەەبرزأی "غەەێشی ضەەۆر" صەیەٚێەەذ صەضزپێػەەشەری ثکەەبد ٚ ئیّزیبزەکەەبٔی ٘ێەەس 
ٌەصەضەەەذ ثەؼەەەضا صەرثێٕەەەێ، ٔیەەەبزی ئەٚەغەەەی ٘ەیە ثە ِۆضەەەکۆ ثٍێەەەذ کە کەەەبری 
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ثڕیەەەبری  ٚ "گۆپەەەبي ٚ ٌەلەثەەەی ِبڕغەەەبٌی ضەەەٛپبی ضەەەٛر" ثٙێٕەەەێ ئەٚەیە ٚاز ٌە
ئبزا ٚ را٘برٛٚەکبٔی ٘ێرظ  ەصەضزپێکرصٔەٚەی غەڕ صەصاد. ٘ۀضێ ٌە ِەـرەز

صٚکەٌەەی ەٚرەەی عێەەراق ٌە کەرکەەٛک. ٔیەەبی ٔە ضەەەر ثیەەرە ٔەٚرەکەەبٔی کۆِپبٔصەکە
ئبضّبٔی ٔبٚدەکە صاصەپۆغی، زیبٔەکبْ  ،ۆ ِبٚەی دۀض رۆ ، ثئبگرێکی گەٚرە

ەکرصٔی ٔەٚد، ثۆ ثۀەضەری رەٚأ راصەیەی کە صەگەٚێزە ئەٚر ثێ ٘ە ِبرْ. کب
 ٛەضزێ. ث ،ٚ رەڕاثٍٛش ٌەضەر صەریبی ٔبٚەڕاضذ، ثۆ ِبٚەیەک شثبٔیب

ِەضەەەیجەکەی ثەەەبرزأی رْٚٚ ٚ ئبغەەەکرایە، ئەدەەەّەص دەضەەەەْ ثەکەەەر صەثەەەێ 
٘ۀەبرصەی ٚە ثکبد کە ٔەٚد ٌە سبکی کٛرصأە ٚ، ئەگەر صەیەٚێذ ەلۀبعەد ث

ەٚێەەزە رێکەٚرەەٓ، دەەٛٔکە ٔەٚد ثەرصەٚاَ ثێەەذ ئەٚە پێٛیطەەزە ٌەگەي کەەٛرص ثگ
ئیخ٘ەی" ٚ رەبکە غەەرعی ئەٚ ضەبِبٔە ثە ٔەرسەْ. ٚ  ئەٚاْ "سبٚۀی ضرٚغەزی

ِەضیجەکەی ثبرزأی رٚٚٔزریػە ئەگەر ثێذ گٛێ ٌەٚ صۀگۆیبٔەظ ثگریٓ کە 
کە گەەەٛایە ِۆضەەەکۆ صەیەٚێەەەذ صەضەەەذ ثەضەەەەر ثیەەەرە  صەکەەەرێٕەٚەٌٚە ثەؼەەەضا ثخ

ٔەٚرەکەەبٔی کەرکەەٛک ٚ ِٛضەەٍضا ثگرێەەذ دەەٛٔکە ضەەەردبٚەی ضەەەرەکی ٚزەی 
ظ ئەٚەِەەبْ پەەێ بٔەٚٚالرەەبٔی ٔەەبرۆ ٚ صەریەەبی ضەەپی ٔبٚەڕاضەەزٓ. ئەٚ صۀگۆیەە

صەٌێەەذ کە ثەەبرزأی کەەبرری ئەٚەی ٌەثەر صەضەەزبیە کە ٔەک رۀٙەەب گەِە ٌەضەەەر 
کۆِەەەٛٔیسَ ثکەەەبد ثەٌکەەەٛ صەضەەەذ ثەەەۆ ضەەەەر  ئیەەەضیۆٌۆ ی ٚ بضەەەییٍِّخٔێەەەی ض

ثەر ەٚۀەەضیەکبٔی رۆ ئەەبٚاظ ثجەەبد. ئەٚ گِٛەەبٔە ثە٘ێسرەەر صەثێەەذ ٌەٚ کەەبرەی 
ثە صیمەد، پەالِبری صاِەزراٚە ٔەٚریەکبْ صەصەْ ٚ کٛرصەکبْ، ئەٚ٘ب ٌە ٔبکبٚ 

ٓ صەثەەەەێ جەەەەۆرە کۆٔزبکزێکیەەەەبْ ٔەیەەگٚ ئەٚ زەرەر ٚ زیەەەەبٔە زۆرەیەەەەبْ پێەەەەض
د ٘ەثەێ. ئەگەر رەِبغەبی ئەٚ رەضەبصٚـە ثکەیەٓ کە ٌۀبٚەٚەی کۆِپبٔیبی ٔەٚ

ثەری ٔەٚرەەەی کەرکەەەٛک، دیٍّەەەی ەض رۆ ێەەەک پەەەێع ئەٚ ٘ێرغەەەە ثەڕێەەەٛٔەەەدە
ەڕائی، صەضەەزگیر صەکەەرێ، ٌەثەردەەێ؟ ثەەێ رەەۆِەد ٚ ثەەێ رٚٚٔکەەرصٔەٚەیە. ضەەبِ

 . ادە رٚٚ صەصٚییەکێکە ٌەٚ رٚصاٚە ضەیرٚ ضەِەرأەی ٌەَ رۆ ە رەِِٛژا
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ی ەەٚٔۆ ضەەەەر صاِەزراٚە ٔەٚریەکەەەبْ کەەەبرصاْ ثەەەٌە صٚای پەالِەەەبری کٛرصەکەەەب
 ٘ەِٛٚ ٘ێسی ئبضّبٔی ٘ێرغی دڕ 1858عێراق زۆر رٛٚٔضٚ ریژە، ٌە ِبرضی 

جی ٚێرأکەر، صەکبرە ضەر کٛرصضزبْ ٚ، ٌە الیەکیزریع ضٛپبیەکی ِ، ثە ثۆڕٚپ
ِەەەبری ەال٘ێرغەەەی ثە٘ەەەبرە" پ -ِعەەەرکە اٌرثیەەەا کەضەەەی، ثە ٔەەەبٚی "٘ەزار  51

 کٛرصەکبْ صەصەْ.
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 ثە ٘ێرغی پێنەٚأە ٚەالَ صەصارەٚەِەال ِطزەـب ثبرزأی 
 
ِەٛی ثەسْ صرٚضەزکراٚە ٌە  ٌە ثبرزأی، غێشی ضۆر، ٌە  ێر رەغّبٌەکەی کە 

رٚاٌی پەبْ ٚ ەرصایە، غەەجٍی غەەڕی ٌەث ،ضاٚەٌیرٚثبرێک ٘ە -ٌە رۆسی جۆگە
ٚ  پەضەەەەزەکەک، کخٚجبِەەەەبٔەی ضەەەەٛر ٚ رەغەەەەی ٌەضەەەەەرە، صەِەەەەبٔنەثەریەەەەٓ، 

صۆٌە صٚٚرأە صە یەەەذ ثەالَ دیەەەب ٚ  ٌەثەر پػەەەزێٕە. ٘ەردۀەەەضە ٌەَسۀەەەجەری 
ٚٔەٚەی ضەەەەەرکرصە ضەەەەەرثبزی ٚ ثەەەەٛئبگەەەەبصاری ٘ەِەەەەٛٚ غەەەەزەکە. صاٚای کۆ

ثە ٔەـزەی کەۆصەثٕەٚە ٚ  یبکی درا رەغکەیەکٔەر رٚثضیبضیەکبْ صەکبد ٚ ٌە 
عەزیس عەلراٚیع ثەغضاری ریب صەکبد کە ضەٛپبی ثبرصۆسەکە ٘ەٌضەضۀگێٕٓ، 

زٛٚەٚ دەەەۆرە رێەەەسی پێػەەەّەرگە. ثەەەبرزأی پخٔەەەی سەەەۆی ػەەەەجەەەێ ٘ێث یثەؼەەەضا
ٚ  ٔەٚەەثەرپەدەەەی ٘ێرغەەەەکبٔی دکەەەِٛەری ٔبٚۀەەەضی ثەەەض ْدەەەۆصاڕغەەەزٛٚە کە 

صۀگەەی ٔەعەەرەرەی ٘ەٌەەّەد  . ٌەضەەەر ٌەەٛرکەی دیەەب ثەرزەکەەبٔەٚەکرایػەەپەضۀض
٘ەِەٛٚ سۆیەبْ ثەۆ ٘ێەرظ ئبِەبصەکرص. ئەَ جەبرە ٘ێەسی ٔەٛێ ٚ  ە،ثەرز ثٛٚەٚ

گۀەەەپ ئیٍزیذبلیەەەبْ ثە پێػەەەّەرگەٚە کرصثەەەٛٚ، ٔەەەبزأرێ ٌەکەەەێ ٘ەەەبرْٛٚ ثەالَ 
زە، ثە رق ٚ رەەەەەۆٌەیەکی ثەەەەەێ ٚێەەەەەٕە سۆیەەەەەبْ ر٘ەِٛٚیەەەەەبْ ٚرەیەەەەەبْ زۆر ثە

ئبِبصەکرصٚٚە. صۀگۆی ٘ێسی ٔٛێ ٌەپػزەٚەی ثەرەکبٔی غەڕ ثخٚ ثەۆرەٚە ٚ 
گەڕاٚٔەرەٚە ثۆ  رەٚاٚیبْ کرصٚٚە ضکبرە کٛرصأەی ٌە ئەٚرٚپبگٛایە ئەٚ سٛێٕ

ٌە "ٔبٚدە رزگبرکراٚەکبْ" کۆِەک ئەٚەی ثەغضاری ٌە غەڕی رزگبری ثکەْ، 
ەْ کە ئبٚارە ثْٛٚ ٚ ثەٛٚٔەرە "لٛرثەبٔی ک٘ەزار سێسأبٔە ث 15ٚ یبرِەری ئەٚ 

 غەڕ".
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ەکرێەذ ی ضٛپبی عێراق ضزۆپی پێ صیرٕێکی ضەرەربٚئەٚجبرەظ پبظ ضەرکە
ٌە دیەەەب  رز صەیگرێەەەذ ٚ ِەعٕەٚیەەەبری صێەەەزە سەەەٛارەٚە.ەٚ، ٘ەر زٚٚ رەەەرش ٚ ٌ

ثەرزەکەبْ پێػەّەرگە، ٚەک ربرِەبیی غەەٚ، صێەٕە سەٛارەٚەٚ پەالِەەبر صەصەْ ٚ 
صەضەەەزی سۆیەەەبْ صەٚەغەەەێٕٓ ٚ صەگەڕێەەەٕەٚە غەەەٛێٕی سۆیەەەبْ. ئێطەەەزب گەەەٛایە 

صەضزە ثە صیبرصەیەکی ٔٛێع، ثە رۆ ، پەیضا ثٛٚە، دەکضارە کٛرصەکبْ، صەضزە 
دەکەٚە ثە ضەرثەرزی ٚ ثە صڵٕیەبیی رٚٚ ٌە غەبرەکبٔی کەرکەٛک ٚ ضەٍێّبٔی 

، ئەٚەظ ٚ رأیە صەکەْ، ٌێرە غزِٛەک صەکڕْ ٚ صەگەڕێەٕەٚە ضەۀگەرەکبٔیبْ
رەکبْ، ٘ێسەکبٔی دکِٛەد سۆیبْ گێەً صەکەْ ٚ ەزیٚەک رەدەصا ثەراِجەر ضە

رٚٚ ٔەصاد. ٘ۀەضێک ٚٚ ثەْٛٚ ڕثە دبٚیبْ صەپۆغەٓ ثەۆ ئەٚەی ٌەگەٌیەبْ رٚٚ
رەلیەەٕەٚە ئۀجەەبَ  ٌە پێػەەّەرگەکبْ ٌە ٔەەبٚ غەەبر صەِێٕەەٕەٚەٚ ٌە رەەبریکی غەەەٚ

ەکەەبٔی کبرەثەەب یەەبْ ثیەەرە ٔەٚرەکەەبْ. ثە یٍصەصەْ یەەبْ ٘ێەەرظ صەکۀە ضەەەر ِذبٚ
 ذ.یطزرێثەِٛٚ غەٚێک صۀگی رەلە ٚ رەلیٕەٚە صەلطەی غبیەرذبٌەکبْ ٘

ۆر جەەێگەی ٔیگەرأەەی ٚ ئەەبگر زٔەی ٌە جەثٙەکەەبٔی غەەەڕەٚە صەگەْ ئەٚ ٘ەٚاال
سۆغکرصٔٓ، ئەٚەظ ٌەثەر ئەٚەی ٌیژٔەیەکی دکەِٛی ثەؼەضا ثەۆ ٌێکەۆٌیٕەٚە ٌە 

ٌە ٘ێرغەەی ضەەەر ثیەەرە ٔەٚرەکەەبٔی کەرکەەٛک راپەەۆرری سەەۆی ئبِەەبصەکرصٚٚە. 
ٔەکبیەبْ، ٚەئبِەب ە ثەٚە کەراٚە کە کٛرصەکەبْ زۆر ثە غەبرەزایی ٘براپۆررەکە 

ضەەەەەرثبزی  14گەیە کەەەەرصٚٚە کە کەەەەُ صٚٚری، ئبراضەەەەزەی ئەٚ ضەەەەەرثبز 1ثە 
کە ٌە ئۀجەبِی ریبثٛٚە ٚ ئبِبٔجەکبٔیبْ پێکبٚە. ضۆرپرایسێکیزر ثەریزیە ٌەٚەی 

پەەەەبردە رەەەەۆو ٚ ضەەەەبدّەکبْ صەرکەٚرەەەەٛٚە کە ئەَ دەکەەەەبٔە  ەٌێکٍەەەەۆٌیٕەٚە ٌ
ٔبیەەبثی ٌە  یضەەۆتیەریٓ. ٌە کۆرەەبیی ئبِەەب ە ثەٚە کەەراٚە کە پێػەەّەرگە ئبضەەزێک

را٘ێٕەەەبٔی ئەٚ جەەەۆرە دەکەەەبٔە ثەصەضەەەذ ٘ێٕەەەبٚە کە زۆر ثە صیەەەمەد ثەکبریەەەبْ 
صە٘ێٕەەێ ٚ ثە ئبضەەبٔی صەرەەٛأێ ٌە غەەٛێٕێک ثەەۆ غەەٛێٕێکیزریبْ ثەرێەەذ. کەٚارە 
دەکەەەەضارەکبٔی ثەەەەبرزأی دیزەەەەر رێگەەەەر ٚ دەرە ٔەەەەیٓ ٚەک دکەەەەِٛەری ثەؼەەەەضا 

کەەەی ٚ دە ٓػەەەپٍیٕیثبٔگەغەەەەی ثەەەۆ صەکەەەبد ثەٌکەەەٛ ٘ێسێکەەەی ضەەەەرثبزی ثە ص
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پێػکەٚرٛیبْ ٘ەیە ٚ صەرٛأٓ ٌە پػزەٚە ٘ێرظ ثەکۀە ضەەر ٌەغەکری عێەراق 
ٚ ٌە لەەەەەەٛالی پەالِەەەەەەبری صاِەزراٚەی ضەەەەەەزراریجی ٔەٚد ثەەەەەەضەْ، ٔەٚرەەەەەەیع 

 راق ٚ ضٛپبکەیەری.ضەردبٚەی صارایی عێ

 1858رٚصاٚأە پێٛیطەەزە ئبِەەب ە ثەٚەظ ثکەیەەٓ، ئێطەەزب ٌە ثە٘ەەبری  َثەەێجگە ٌە
، رۆ  صایٓ، پەیٛٔضیەکبٔی ٔێەٛاْ عێەراق ٚ ئێەراْ رٚٚ ٌە سراپەی صەکەْ. عێەراق

گە ریەەبرِەری پێػەەّەکە گەەٛایە  ئێەەراْ ثەٚە رۆِەرجەەبر صەکەەبد، رۆ  زیەەبرر، ەث
ی جیەبٚاز ثە صۀگ ٚ رەۆٔێک راصیۆی ثەؼضا 1858صەصاد. ٌە ٔبٚەڕاضزی ٔیطبٔی 

ٌە جەەبراْ ضەەٛپبی ئێرأەەی ثەٚە رۆِەرجەەبر کەەرص گەەٛایە ٘ەەبرٛٚٔەرە ٔەەبٚ سەەبکی 
عێەەەراق. رەەەبرأیع صەِٛصەضەەەذ ٘ەەەبرە ٚەالَ ٚ "ثە ثەٌەەەگە ثەرپەچ"ی صایەٚەٚ ثە 

کە ٘ێسی ٔیساِی ئێراْ ضەٕٛریبْ ثەزأەضثێ.  رەٚاٚی ئەٚەی "ثە صرۆ سطزەٚە"
ثێەەضۀگی رەەبکٛ ئێطەەزب  ثٍێەەذ، کە یثەالَ ٌە ٘ەِەەبْ کەەبد صەیەٚێەەذ ثە رای گػەەز

ٌێکراٚە کە "ٔبکرێذ ئەٚە ٌەثەر دبٚ ٔەگریٓ کە کۆِەالٔی سەٌکی ضەر ضەٕٛر، 
ۆکەکەبٔی عێەراق ثە ٔبپەبٌُ کە ٌە ص ی ڕکە رۆ أە صەثٕە لٛرثەبٔی ثۆرصِٚەبٔی ـ

٘ێسەکەەبٔی ثەەبرزأی ثەکەەبری صێەەٕٓ، پەڕیجەەٕەٚەٚ ثەغەەضاری غەەەڕ ٚ پێکەەضأبٔیبْ 
ِٛەری ئێراْ رٚٚیضاٚەٚ ٔبکرێذ ئەێّە ٌێەی کرصثێذ. ئەٚەظ ثەثێ ئبگبصاری دک

ثەرپرش ثیٓ. ثە ٘ەر غێٛەیەک ثێذ ٔبکرێذ ئەٚأە ثە ٘ێسی ٔیساِەی ئێەراْ ٌە 
 لەٌەَ ثضرێٓ".

ثەؼەەضا ضەەٛرە ٌەضەەەر رۆِەرەکەەبْ ٚ ثەەۆ ئەٚ ِەثەضەەزەظ ٌە رەٌەـسیەەۆْ ٘ۀەەضێ 
یعزراؾ ثەٚە صەصاد، ئەٚأەظ ئ ٌەٚ ثۀبٚ "صیٍە گیراٚەکبٔی کٛرصضزبْ" پیػبْ

ە ضەر ثە ضٛپبی ٔیساِی رەبرأٓ ثەالَ لطەە ٚ رەٌەـٛزیەبْ زۆر ثە یصەکەْ گٛا
ئەٚەظ ثەضە رب پێػکەغەکبر ٚ کۆِێٕزەبری ثەرٔەبِەکە زۆر ثە  ئێرأیبْ ٔبدێ.

زأەیٓ ٘ەر ەئێّە ص رٛڕەیەٚە ٘بٚار ثکبد ٚ ث ێ "ئەٚەظ پڕۆتە، ئەٚەظ ثەٌگە!
ِەەەرصْ پێػەەەٛازی کە پیرۆزەکەِەەەبْ ئەٚە سەەەبضەەەەر کەضەەەێک پەەەێ صرێەەەژ ثکەەەبرە 

ٌێەەضەکبد، ثە ٘ەِەەبْ غەەێٛە پێػەەٛازی ٌە کۆٔەپەرضەەذ ٚ ٘ەر کەضەەێک ثەثەەێ 



 مەال مستەفا بارزانی و شۆڕشی ئەیلول
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ئیجبزە ضٕٛرِبْ ثجەزێٕێ صەکەیەٓ. گەٌەی ئەێّە ٌە ٘ەِەٛٚ صٚ ِٕەبْ ثە٘ێسرەرە، 
 ٘ەٌگررٛٚەدەکی  عِەزٔی ئێّە ثە صەضزێک کبر صەکبد ثە صەضزێکیی غۆڕغ

ضاٚە یەەرضەزبٔی ئێرأٚ رێضەکۆغێ. ضٛپبکەِبْ ٌێەضأێکی کٛغەۀضەیبْ ٌە کۆٔەپ
پریبٌیطەذ ٚ صەزگەبی ٘ەٚاٌگەری ئەِریکەی، ّثەکرێگیراٚی ئی ي ثبرزأیکە ٌەگە

، ٔیبزیەەبْ ٚاثەەٛٚ دەکەەضاراْ ثٕێەەرٔە ٔەەبٚ سەەبکی عێەەراق". ئەٚ CIA ضەەی ئەەبی ئەی
یەەبْ ٔەەیە، رٚسطەەبر ٚ ٔٚ ِەەێع ِیٛا ْٚثۀەەبٚ صیەەخٔەظ ثەثەەێ صۀگەەی راٚەضەەزب

 .یعضاِیبْ صراثێذصەِٛدبٚیبْ ٌەٚ کەضبٔە ٔبدێذ کە دٛکّی ئ
صەکػەەەەێزەٚە کە  1826رەەەبراْ ثێەەەەضۀگی صەغەەەەکێٕێ ٚ ٌە رێکەٚرٕەەەی رەِەەەەٛزی 

ی ثەیەک گەیػزٕی ٘ەرصٚٚ رٚثبری صیجٍە ٕپەیٛۀضی ثە غەرٛي عەرەة، غٛێ
ثە ئەەبٚ ٚ ، ٚ ـەەٛراد، ٘ەثەەٛٚ. عێەەراق ٚەالَ صەصارەٚەٚ ٘ەِەەٛٚ غەەەرٛي عەرەة

 . سبکی سۆی صەزأێ. لەیرأەکە ثەرەٚ ئبٌۆزثْٛٚ صەدێ
عێەەەراق، ٌە رٚٚی ٔەـطەەەیەٚە، ٌە ثەەەبرٚصۆسێکی ص ٚار صە ی، ثەرەی غەەەەڕی 

ە راٚکەەێ، ٌەضەەەر ڵکٛرصەکەەبْ ٔەگەرەەی ە، ٌە ضەەەر ئبضەەزی ٔێٛسەەۆ پڕیەرەەی ٌە ص
ٍۆِبضەەی ثەەبرٚصۆسەکە ِەەبیەی ٔیگەرأەەیە. ثەەۆیە جەەبرێکیزر صەضەەەذ جئبضەەزی صی

ٚٔەەەەض صەسەەەەرێزە ضەەەەەر ٛەیەکی رثصەکرێەەەەذ، رەلەەەەب ْٚ ٌە ضەەەەێضارەصا ٓثەگەەەەرر
کٛرصضزبْ  ڕیرەلبثە ضٛصی ٔیە، ٘ەٚاٌەکبٔی ثەرەی غە ثەالَ یبٔضٔەکبْ.راگە

رۆ أە صەگەْ ٚ جەەێگەی ٔیگەرأەەیٓ. ئەٚ زأیبریەەبٔە، ٔبزأرێەەذ ثە چ رێگەەبیەک، 
بِە، ٕەصەگەٚٔە پبریص ٚ ثە ٔبٚی "ثبرەگبی گػزی کٛرصەکبْ"، ثە غەێٛەی ثەیبٔ

 ْٛرصەکەبْ ٘ێرغەیبثخٚ صەکرێٕەٚە صۀگ صەصارەٚە. ثبضەی ئەٚە صەکرێەذ کە ک
ێکی زۆریەبْ پێگەیبٔەضٚٚە. ٔزیەب ٚ ەٚد ٌە ٔبٚدەی زِٚبڕٔۆڕی ثکرصۆرە ضەر 

 .رەصاغ ثٛٚە ئەٚ پەالِبرەی ئۀجبِضاٚەەگٛایە ئەٚە ٘ێسی ل
ٔەٚەیەکی ضەەرۆکبیەری ٛثەکر، کۆثە ٌْە ثەؼضا ضەرۆک کۆِبر، ئەدّەص دەضە

ٔبیەٚێەەذ گەەٛێ ، پێػەەٕیبری کەەۆکرصٔەٚەی ٘ێەەسی ٔەەٛێ صەکەەبد، ئەرکەەبْ صەکەەبد
صاٚا صەکبد ثە زٚرەریٓ کەبد ٚ ثە ٘ەر غەێٛەیەک ٚ ٘ەر ٔرسێەک ثێەذ  ثگرێذ،
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سیجٛٚٔی کٛرصەکەەبْ ثێٕەەیٓ، ئەگەر پێٛیطەەذ ثێەەذ ثەەبٔگی ثە یەەبپێٛیطەەزە کۆرەەبیی 
. پەبظ دۀەض ضەەعبرێک سەثەرەکە ەکبْ ٚ ؼەیرە ٔیساِی ثکەْرضەرثبزە ئیذزیب

برەٚە رب پێیبْ راثگەیۀێ صەگەٚێزە ثبرزأی، ئەٚیع ِەکزەثی عەضکەری کۆصەک
، ثەۆیە پەێع پخٔەی ثەؼەضا ەکە دکِٛەد ثە ٔیبزی ٘ێرغەێکی ثە ٘ێەس ٚ ثەرثەخٚ

 صەضذ پێجکبد ئەٚاْ پخٔی ٘ێرغی سۆیبْ صەضذ پێضەکەْ.
پخٔەەەی کٛرصەکەەەبْ صەِٛصەضەەەزە، ٌە ٔبکەەەبٚ ٚەک ثرٚضەەەک ٚایە، پێػەەەّەرگە، ثە 

ێەەراق. ئەٚە کەەُ، ٘ێەەرظ صەکۀە ضەەەر ضەەەرثبزگەٚ ضەەٛکٕەکبٔی ع 171صێەەژی 
ضەەبٌی غەەەڕ دەکەەضارأی "غەەێشی ضەەۆر" دەەبالکیەکی  7یەکەِجەەبرە ٌە ِەەبٚەی 

ئەٚ٘ب ـراٚاْ ٚ ثە رەٚلیذ ئۀجبَ ثضەْ. عێرالیەکەبْ رٛٚغەی ضەرٌێػەێٛاْ ٚ 
٘ەالرٓ صێٓ، دکەِٛەد ثەٌێٕەی کەۆِەک ٚ رەٚأەکرصٔەی ٘ێسیەبْ پێەضەصاد ثەالَ 

ثٕکەی ضەرثبزی، یەک ٌە  2گرْ، ثٔضە ٚٔبرٛأٓ ثەرگەی ئەٚ پەالِبرە رْٛ ئەٚا
ی ضٚز ٚ ئبِێەضٔە، رەٚاگێەڕۆ ٌە ضەر سەری گۆزیگ، ئەبڵی گەٛڵی،  -صٚای یەک 

Kosig, Aly Gully, Geroge, Rawanduz, Imadia -  صەکەٚٔە صەضەەەزی
ەزیٛەکبٔی دکِٛەد ثەرەٚ ِٛضەً ٚ کەرکەٛک صەکػەێٕەٚە. ث٘ێسە  پێػّەرگە.

ئبضّبٔی، پێػّەرگە صەرٛأێ ٘ێسی ئەٚەی جێگبی ضەرضٛڕِبٔە کە ضەرەڕای 
ئەٚ٘ەەب ثە ئبضەەبٔی ٚ ثە سێرایەەی ٘ێەەرظ ثکەەبد ٚ ضەەەرکەٚرٓ ثەصەضەەذ ثێٕەەێ. 

 2رٚٚ صەکۀە ٔبٚدەکبٔی غەەڕٚ پێکەضاصاْ،  یجبرە ـرۆکەکبٔیع ثە ٚغیبرِئە
ٔەکبٔیع ثەصیً گیراْٚ. کٛرصەکبْ ٚاۆکەی ِیک سراٚٔەرە سٛارەٚەٚ ـرۆکەڕـ

، ئێطەەزب صەثەەٓ ٛ راٚەکەەبٔی عێەەراقک 2ٌەضەەەر  1زۆر،  کەەٛ راٚێکیای ڕضەەەرە
ثە٘ێسررْ، صەضزکەٚرێکی زۆریػیبْ، ٌە ٘بٚەْ، رۆو، ضەیبرەی عەضەکەری ٚ 

 جۆرە٘ب دەکی ضٛک، ثەصەضذ کەٚرٛٚە. 
 پػەٛیەک ثەەضاد،ٚ ٔەیەٌێەذ صٚ ِەٓ  ێثەبرزأی ثڕیەبرصەصا ٘ەٌّەرەکەبٔی رأەگەر

پێػەەەّەرگە ثە ضەەەەسزی ٘ێەەەرظ ثەرەٚ غەەەبری ضەەەٍێّبٔی ٚ ثیەەەرە ٔەٚرەکەەەبٔی 
کەرکٛک صەثبد. دکِٛەری ثەؼضاظ ثەێ رەدّەبٔە گٛٔەضەکبْ رۆپجەبراْ صەکەبد، 
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ۆٌی، ثەغەەێکی زۆری، یەکە ئیەەضاریەکبٔی ثەەبکٛر ثکەەبد ٚ، دەەبٌە ڕٔەەبرٛأێ کەەۆٔز
 ، ضبٔطەۆر ٘ەردۀەضە زۆرْٔەٚرەکبْ کەٚریٕە ثەر ٘ەڕەغەٚ رەدّەری کٛرصا
 رٛٚٔضٚ ریژە ثەالَ ٔبرٛأێ راضزیەکبْ ثػبرێزەٚە.

ثرایەری کٛرص صۆي ٚ زٚڕٔبی دکِٛەد صیطبْ  ێپێع ئەٚەی کبر ٌەکبر ثزراز
صەضەەەەزپێکرصەٚەٚ ثەٌێٕەەەەی ئەٚەیەەەەضا ثە ئبغەەەەزیبٔە کێػەەەەەی ثەەەەبکٛر  یەرەثەەەەعٚ 

دبرەضەەەر ثکەەبد ٚ ئۆرۆٔەەۆِی راضەەزەلیٕەیبْ پەەێ ثەەضاد. ثەەۆ ئەَ ِەثەضەەزەظ 
رصەی ـیەەەڕلەی ثەؼەەەضا، پەیەەەبِێکی ئبراضەەەزەی "پیەەەبٚ ضەەەەعضْٚ ؼێەەەضاْ، ضەەەەرک

دکەِٛەری عێەراق ئبِەبصەیە ٚ ِبلٛالٔی ٘ەٌٚێر" کرص ٚ صٚٚپەبری صەکەرصەٚە کە 
 1855دٛزەیرأی  18یضاٚە ثە غێٛەیەکی "ئبغزیبٔە" ٚ ثە پێی "رێکەٚرٕی ریبڕث

 ثکبد. ی کێػەی کٛرص" دبرەضەر
پێٛیطەزیبْ ثە پػەٛیەک  ضاصأەکبْ راصەگیرێٓ، کٛرصەکبٔیعکیەکطەر غەڕٚ پێ

ی گِٛەبٔ ٚ ٘ەیە. ثبرٚ صۆسەکە، ثە ٘یچ غێٛەیەک، رْٚٚ ٔیە، ٘ەر یەکە رەرش
ئەي ثەکەر، ٌە  ێەەرەٚە ثە صەرزی ٚ صٚرِەبْ، سەریکەەی ٚیزەەر ٘ەیە. ئەپیخٔەی  ٌە

ئەٚەیە ٌە ٘ەیجەری ثبرزأی کەِجکەبرەٚە. ٌە راضەزی کەِێەک ئبِەبٔجی ثەصەضەذ 
یەەبْ ٘ەثەەٛٚ، ٘ەضەەزب ٘ۀەەضێ "ٌیەەٛای ص ە رٌە رٚٚی ِەعەەٕەٚەی کبریگە کە٘ێٕەەب 

پێک ٘ێٕب کە ٌە پڕێکب سۆیبْ  ، ٚ(ی جەالٌی)جبغەکبٔ پێػّەرگە"ی ٌەٚ کٛرصأە
گەەٛایە ئەٚ دەکەەضارأە ٌە الیەْ جەالي ربٌەثەەبٔی، کە کەەبری صاثەەٛٚە پەەبي ثەؼەەضا. 

 سۆی جێگری ثبرزأی ثٛٚ، ضەرکرصایەری صەکرێٓ.
، کەٚرەۆرە کەبرٚ صەیەٚێەذ ثەبٚەڕ ثە ِەکیٕەی پڕۆپبگۀەضەی ثەؼەضا، زۆر ثە٘ێەس

کٛرصەکەەبْ ثٙێٕەەەێ کە دکەەەِٛەد ٔیەەەبزی پەەەبکی ٘ەیە: ئەگەر ٌەثەر ئەٚ دەرەیە، 
 ی "ثرایەرەی کەٛرصجِەال ِطزەـب ثبرزأی، ٔەثێذ ئێطزب ٘ەِٛٚ غەزەک، ثە لەبزأ

پەەەێع ٘ەِەەەٛٚ  ،ٚعەرەة" دبرەضەەەەر صەکەەەرا. ثە چ جەەەۆرەک؟ زۆر ثە ئبضەەەبٔی
" گرـزی الیەک کە رۀٙب ٚ رۀٙب "غێشی ضۆرغزەک لۀبعەد ٘ێٕبْ ثە ٘ەِٛٚ 

ضەەەەەرەکیە ٌە ثەراِەەەەجەر "ٔیەەەەبز پەەەەبکی ٚ جەەەەضیەری ِٛـەەەەبٚەزاد" کە صەکرێەەەەذ 



 خۆشناو د. جاسم: و - دەزارۆ فڕانز مەرییا
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"رێکەٚرٓ"ێکەەی ٌێجکەٚێەەەزەٚە ٚ ٘ەِەەەٛٚ گەٌەەی عێەەەراق ئبغەەەذ ثکەەەبرەٚەٚ ثەرەٚ 
لۆٔەەبؼێکی گەغەەەکرصْ ٚ ٘ەەبڕِۆٔی ٚ ثە یەکەٚە  یەەبْ، ثە ثەغەەضاری ٘ەِەەٛٚ 

َ ٌە ئیەەەضارە رثەؼەەەضا صەٌەەەێ ئبِەەەبصەیە ریفەەەۆ پێکٙبرەکەەەبْ، ثجەەەبد. زیەەەبص ٌەِەظ
ٚ صەضەەالرەکبٔیبْ زیەبرر ثکەبد،  15ٌیٛا ثکبرە  13سۆجێیەکبْ ثکبد، عێراق ٌە 

ٛەثجرێٓ ٚ، ێٌەَ ٌیٛایبٔە "٘ەٌٚێر، ضٍێّبٔی ٚ ص٘ۆک" ٌە الیەْ کٛرصەکبْ ثەڕ 2
 کەرکٛکیع ثە ٘بٚثەغی ٌە ٔێٛاْ کٛرص ٚ عەرەة. 

، رازیکەەرصْ ٚ رەرسەەبٔکرصٔی  ێەەر ثە ێرەکەەبْپڕۆپبگۀەەضەی دکەەِٛەد ٚ پەەیخٔە 
ەٚەی ثەبرزأی. پێٛیطەەزە ئەٚە ٌە ٕٕکەٌێٕێەەک صەسۀە ٔەبٚ ثەەسٚٚر ،ٍِیۆٔەبْ صیٕەبر

ثیر ٔەکەیٓ کە ٘ۀضێ ٌەٚ کٛرصأەی ٌە غبر ٔیػزەجێجْٛٚ ٌە ٔێٛاْ  یبٔی پڕ 
٘یخکی ٚ ِەررضی پێػّەرگبیەری ٚ  یبٔی دەضبٚەٚ ِطۆگەری غەبر ئەٚەی 

 رْ. صٚٚەَ ٘ەٌضەثژێ
ثەەەەەۆ ئەَ ِەثەضەەەەەزەظ ئەٚەرە رۆ ٔەەەەەبِەی "إٌەەەەەٛر" کە ٌە الیەْ گرٚپێەەەەەک ٌە 

 یثخٚکەەرصۆرەٚەٚ ثە صڵٕیەەبی یێ ٚرەەبرێکدەەئیٕزێٍێکزەەٛاٌی کەەٛرص، ٌە ثەؼەەضا، صەرصە
ی دکەەِٛەد ثەەۆ ەپێػەەٕیبرە ٔەەٛێیەکصٌەەی دکەەِٛەد سەەۆظ صەکەەبد ٚ صۀٛضەەێ "

ٚ ٔکەەەەرصْ ٚ صاثەغەەەەکرصٔی صەضەەەەەالری پبرێسگبکەەەەبْ ٘ۀگەەەەبٚێکی گرٔەەەەگ اـراٚ
ع ٌە رێەەەگەی صإٔەەەبْ یەەەضەەەەرەکیە ثەەەۆ دبرەضەەەەرکرصٔی کێػەەەەی کەەەٛرص، ئەٚ

 ".ەثە٘ەِٛٚ ِبـە ٔەرەٚەیەکبٔی گەٌی کٛرص
ی کەضەرۆک کۆِەبر، ئەدەّەص دەضەەْ ثەکەر، ٌەٚ ثەبٚەڕەصایە کە رێەگە راضەزە

صۆزیزەٚە، صاثڕأضٔی ثبرزأی ٌە کێػەەی کەٛرص، ثنەٛکرصٔەٚەی ثەبرزأی رۀٙەب 
کی سبٔۀػەەەیٕکراٚ ٚ الٚازکرصٔەەەی ٘ێەەەسی ٚەک ضەەەەرۆک عەغەەەیرەرێکی ثنەەەٛ

لبضەەُ ٚ ٘ەرصٚٚ عەەبرـی ثەەرا  پێػەەّەرگە. ئەٚە پڕۆ ەیەکەەی یەکجەەبر گەٚرەیە،
٘ەٌٚێکەەی زۆریەەبْ، ثەەۆ ئەَ ِەثەضەەزەصا ثەالَ ثە صەضەەزی ثەرەەبٌی ِەەبٔەٚە. ئێطەەزب 

رەٚاٚ ثکەبد  ثەکر گەیػزۆرە ئەٚ ثبٚەڕەی کە صەرەٛأێ "غەبکبر"ە ضیبضەیەکەی
ٕەێ، ٌە کەبرەکەی، ثەٌێٕەی زۆر ثە کەٛرصاْ صەصا، صاٚ ٚ ضەرکەٚرٓ ثەصەضذ ثٙێ



 مەال مستەفا بارزانی و شۆڕشی ئەیلول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

356 

ٚ رەەۆڕیکی زۆر صاصۀێەەەزەٚە، ثە لطەەەە ٚ ثە رەـزەەبر )ثە ضەەەەرصاْ ٚ ثە صەضەەەذ 
گٛغەەەەیٓ ٚ صەضەەەەذ ٌەضەەەەەر ضەەەەیٕگ صأەەەەبْ ( رێسێکەەەەی زۆر ٌە پیبِٚەەەەبلٛي ٚ 

ٚ ثەٌێٕەی پۆضەذ ٚ پەٍەی ثبالیەبْ ٌە، ئیەضارەی  کەضبیەریە کٛرصیەکەبْ صەگرێەذ
 ەصاد.ٔٛێی کٛرصضزبْ، پێض

صڵٕیەەبثٛٚ ٌەٚەی کە ، پەەبظ ئەٚەی 1858یٍەەٌٛی ەئەدەەّەص دەضەەەْ ثەکەەر، ٌە ئ
ثبرٚصۆسەکە ٌە ثبرە ٚیطزی گٛرزی کٛغۀضەی سەۆی ثٛەغەێٕێ، ـەرِەبٔی ثە 

ٚ ٘ێەسی ئبضەّبٔیکرص صەضەذ ثە ٘ێەرظ ثەکەْ. ٌە ٔبکەبٚ ٚ ثە ـراٚأەی  ـیڕلە 1
ْ، ٘ەِەەەەٛٚ پەالِەەەەبری کٛرصضەەەەزبٔیبٔضا، ٔیبزیەەەەبْ ٚاثەەەەٛٚ ثەەەەبرزأی ٌەسەٚ ثگەەەەر

ئێەەراْ  –٘ەٌٚێکیەەبْ گەەررە ثەر رەەبکٛ ثزەەٛأٓ کەەۆٔزڕۆٌی ضەەٕٛری ٔێەەٛاْ عێەەراق 
ٔیەەب رێەەگەی ٘ەالرەەٓ ٚ صەرثبزثٛٚٔیەەبْ، ثەەۆ ەثەەکەْ، ئەٚەظ ثەەۆ ئەٚە ثەەٛٚ ٔەک ر

ئەٚ صیەەٛی ضەەٕٛر، ٌە پێػەەّەرگە ثگەەرْ ثەٌکەەٛ رێەەگەی ٘یّەەضاصاد ٚ کەەۆِەکی 
٘ەِبْ کەبد دکەِٛەری ئێرأیػیبْ ٌێ ثجڕْ ٚ ثیبٔشۀە ٔێٛاْ صٚٚ ثەرصاظ. ٌە 

، ثە ٘یچ غەێٛەیەک، ثبضەی ٚثەؼضا ـەرِبٔی ثە راصیۆ، ری ی ٚ رۆ ٔبِەکبْ صاثٛ
ەْ، دکِٛەد ٔەیضەٚیطذ ئەٚ ٘ێرغە ـراٚأە ۆٔە ضەرثبزیبٔە ٔەکیاضڕئەٚ ئۆپێ

ۆرە ِٛـبٚەزارە" ثکەبد کە ٌە ثەؼەضا ٌەگەي ٘ۀەضێ الیەْ ٚ جئەٚ "ضەر  ٌە کبر
صأٛضبٔضٔەکبْ ثبضی دیبْ صەکەرص؟ دکەِٛەد کەضبیەری کٛرصی ٌە ئبراصاثٛٚ. 

٘ەیچ کەش ٚ دکِٛەرێەک پێػەزر  ثەٌێٕی غزی زۆر گەٚرەی ثە کٛرص صاثٛٚ کە
، ٌە ە زۆر زۆربٔئەٚ ثەٌێٕەەەەەەەەبٔەی ٔەصا ثەەەەەەەەٛٚ ثەالَ ٌە راضەەەەەەەەزی ئەٚ ثەٌێٕەەەەەەەە

 .ثنٛکزرثْٛٚ صاٚاکبریەکبٔی ثبرزأی،
گۀەەضە، ثبضەەی رۆ ٔبِەکەەبٔی ثەؼەەضا، ثە غەەێٛەیەکی پڕۆپبٚ راصیەەۆ، رەٌەـسیەەۆْ  

ە سەەۆی کثەٌێٕەکبٔیەەبْ صەکەەرص ٚ ثە "صەضەەزکەٚری ِێژٚٚی"یەەبْ ٌە لەٌەَ صەصا 
 ەٚە:ێزٌەِبٔەی سٛارەٚە صەثیٕ

، ئبِەەەەبصەیی، زأکەەەەۆ ٚ سٛێٕەەەەضْ ثە زِەەەەبٔی کەەەەٛرصی ٌە لۆٔبؼەکەەەەبٔی ٔبٚۀەەەەضی
 کۆٌێژەکبٔی پەرٚەرصە ٚ ئەکبصیّیبی پۆٌیص ٚ ضەرثبزی.



 خۆشناو د. جاسم: و - دەزارۆ فڕانز مەرییا
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سەۆ رێکشطەزٕیبْ ثە  ٚ ٔٛٚضەەرأی کەٛرص"صرٚضزکرصٔی "یەکێزی رێگەصاْ ثە  
ئبزاصأە رب ثزٛأٓ صیٛأی غبعیراْ ٚ کبرە ئەصەثیەکبْ دبو ثەکەْ. صەزگەبیەکی 

 بد.بٔیبْ دبو صەکەکدبپەِۀی، ربیجەد ثە سۆیبْ، صرٚضذ صەکرێ ٚ ثەر٘ەِ
ثە زِەەبٔی کەەٛرصی کە  ِبٔگەەبٔە صراٚە یەکێکەەی ی ٚیەەرێەەگە ثە گۆتەەبرێکی ٘ەـزە

 صەرثنٓ.
ٚ ئیەەضارە سسِەرگٛزاریەکەەبْ ٔەەبٚی کٛرصیەەبْ  ٔی عێەەراق لٛربثشەەبٔەٌە کٛرضەەزب

 ٌێضۀرێ ٚ ٌە ضەر صەرگبکبْ ٘ەٌضەٚاضرێٓ.
 زِبٔی کٛرصی ٌە ٘ەِٛٚ لۆٔبؼەکبٔی سٛێٕضْ صەثێزە ـەرِی.

کەەرصارە" ٚ ئەٚاْ  ێئەٚ ثەٌێٕەەبٔە "رۀیەەب لطەەەی ثەە ٓالیۀگرأەەی ثەەبرزأی صەٌەەێ
کبریەکەەەەبٔی ارْ ٌە صاٚٚصاسٛازیزریەەەەبْ ٘ەیە. ٌە راضەەەەزی ئەٚ ثەٌێٕەەەەبٔە زۆر صٚ

ی ثەبرزأی پێػکەغەی کەرصٚٚە، صاثەیٓ ێجەکٛرص، کەِزریٓ ِبـی کٛرص، ٌەٚ پبک
ثێضۀگی ثبرزأی  ٔبکبد. ثب ثسأیٓ ثبرزأی دی صەکبد ٚ دۆْ ٚەالَ صەصارەٚە؟

گیەەس ٘ەٌەی ٚای رجەری ئەي ثەکەەر کە ٘ە٘ەِەەٛٚأی سطەەزۆرە گِٛەەبٔەٚە، ثە رەەبی
غەیزبٔی  ٌێٙبرٛیەکیێ. ئەٚەرە ثبرزأی ثە ڕٔەکرصٚٚە ثە دبٚی ثێٕرر ٌێی ثٕٛا

ثێ کۆربیی، ثەثێ صۀگی، سەریکی ٚەالِضأەٚەیە. ٌە کبرێک ئەي ثەکەر رٚٚی ٚ 
ٚێەەذ صۆزەکەی ثە ٔێەەٛصەٌٚەری ەٌە رای گػەەزی ٔەەبٚسۆی عێەەرالە ثەەبرزأی صەی

رای گػەزی جیٙەبٔی. ٌە رێەگەی ٘ۀەضێ کۀەبٌی ضەیذراٚی  کبرەەثکبد ٚ رٚٚص
سۆی صەگەیۀێزە پبریص ٚ، ٘بٔی الیۀگر ٚ ٔٛێٕەرەکبٔی صەصاد،  ٚثە ِٛعجیسە

ٔەەبزأیٓ ٚ دەەۆْ؟ کە ٌە رێەەگەی رۆ ٔەەبِەی "ٌەەٛ ِۆٔەەض" ٘ێەەرظ ثکەەرێزە ضەەەر 
کەضەەبیەری سەەۆی، ثەالَ رۆ ٔەەبِەکە ٌە پەەخٔەکە ثەەێ سەثەرە. کەضەەێک ثۀەەبٚی 

" ٚرەەبرەک ٌەضەەەر ٌەەٛ ِۆٔەەض ثەەخٚ صەکەەبرەٚەٚ Prof Shawiبٚی "پرۆـیطەەۆر غەە
"ضەرۆک عەغەیرەرێکی رێٕەۆ ثە صەضەەالد ٚ ٘ێرظ صەکبرە ضەر ثبرزأی ٚ ثە 

 . ٚەضفی صەکبد "... ٘زضثەرپرضی پەالِبرٚ رێگری ٚ ربالْ..
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ئەٚ ٚربرە ثۆ ئەٚ ِەثەضزە ٔٛٚضراثٛٚ رەبکٛ "ِەبـی ٚەالِەضأەٚە" ثە ٔەٛێٕەری 
ثەصرسەبٔە،  رپبریص، ثضرێذ ٚەالَ ثضارەٚە. ٔەٛێٕەری ثەبرزأی ئەِیەثبرزأی، ٌە 

ٌە الیەْ ضیبضەەەەرّەصار ٚ صیجٍۆِبرکەەەبرأی پەەەبریص ٔبضەەەراٚە، ٌە ٔەەەبِەیەک کە 
سبْ صۀٛٚضێ "٘ەِٛٚ ئەٚ رۆ ٔبِۀٛضە رٌەضەر ٌٛ ِۆٔض ثخٚکراٚەرەٚە ثەص

 یٔبٚدەکەبٔ ٛیەبٔە ثەگەٚٔەیعێەراق ٚ رٛأ ەثیبٔیبٔەی، ٌەَ ضبالٔە، رێیبْ کەٚرەۆر
ثە راثەرایەرەەەی  ،غەەەەڕ ٚ پێکەەەضأبْ غەەەبیەری ئەٚەیبٔەەەضاٚە کە سەثەەەبری کەەەٛرص

بٔەیە، ٘ەِەەٛٚ ٌەغەەکری کەەٛرص ٚ سەثەەبرێکی لبرەِبٔەە ،ِطەەزەـب ثەەبرزأی يجۀەڕا
 رصەکەیبْ صەکەْ. ئەگەرگەٌەەەی کەەەٛرص ثە رٚح ٚ ثە گیەەەبْ پبٌپػەەەزی ٌە ضەەەەرک
ی گەٌەی ەەٚرٕبٔٚ ضەەرک ٚأەثێ دۆْ صەکرێ رەـطیری ئەٚ ٘ەِٛٚ ِٛلەبٚەِە

کەەەٛرص، ٌە ثەراِەەەجەر ضەەەٛپبی عێەەەراق کە ٘ەِەەەٛٚ جەەەۆرە دەکێکەەەی ِەەەۆصێرٔی 
 ە، ثکەیٓ؟".یٌەثەرصەضزب

پێکرصْ، ٌەثەر ئەٚە ئەِیەر ثەصرسەبْ ڕصەثٕە جێگەی ثبٚەٚالیعیٓ ٚ ئەٚ لطبٔە 
صەرٛأی کۆٔزبکەذ ٌەگەي ٘ۀەضێ ثبٌٛێسسەبٔەی ٚٚالرەبٔی رۆ  ئەبٚا، ٌە پەبریص، 

ری عێەەەەراق ٌە پەەەەبریص )ٌە گەەەە. ٘ەٚاٌصەگیەەەەرێصرٚضەەەەذ ثکەەەەبد ٚ گەەەەٛێی ٌەەەەێ 
غەەەەٛێٓ پێیەەەەبْ جەەەەێ ٔەەەەب٘ێٍٓ(  زۆر دەەەەبالکٓ ٚ ظپبیزەسزەکەەەەبٔیزری رۆ ئەەەەبٚا

گِٛبٔەکەەبٔی ضەەەثبرەد ثە جّٛجەەۆٌی ثەصرسەەبْ ثە ثەؼەەضا صەگەیۀەەٓ، ٌێەەرەظ 
 ٚیطەەەەەڕائیً ئِطەەەەەزەـب ثەٚە رأەٚەضەەەەەزبٚە کە  کە ِەال ەصۀگەەەەەۆی ئەٚە زۆر

ـەڕۀطەب راپێنەەی کێػەەەکبٔی ٔێٛسەەۆی عێەراق ثکەەبد ٚ ئەٚە ٘ەضەەذ ٚ ضەەۆزی 
ضذ ٘ێٕبٚە. صۀگۆیەکبْ، ثە رێپەڕثٛٚٔی کبد، زیبرر صەثٓ ەزٌٙێسیکیزریػی ثەص

ٚ پەەبظ دۀەەض رۆ ێەەک رۆ ٔبِەکەەبٔی ثەؼەەضا، ثە رەەٛڕەیی، پەالِەەبری ئەٌّبٔیەەبی 
صا. ٌە ـیەەەەەەضڕاٌی صەصەْ ٚ ربٚأجەەەەەەبری صەکەْ کە یەەەەەەبرِەری یبسیجٛٚەکەەەەەەبْ صە

جەٚ٘ەرصا ثەؼەەضا رەەۆِەری ئەٚەی صەسطەەزە ضەەەر دکەەِٛەری ثەەۆْ کە رێەەگە ٌەٚ 
ثەەەۆ پػەەەزیٛأی ٚ  ،ی رۆ ئەەەبٚادبالکیەەەبٔە ٔبگرێەەەذ کە ٌەضەەەەر سەەەبکی ئەٌّبٔیەەەب

ٚ ئۀجەەبَ صەصرێەەٓ.  ٓضەەبز صەکەەرێ ،کەەۆکرصٔەٚەی کەەۆِەک ثەەۆ "غەەێشی ضەەۆر"



 خۆشناو د. جاسم: و - دەزارۆ فڕانز مەرییا
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دکەەەەِٛەری ثەەەەۆْ ثەرپەدەەەەی ئەٚ رۆِەرەەەەبٔەی صایەٚە ثەالَ دکەەەەِٛەری ثەؼەەەەضا 
ٔێەٛصەٌٚەری"  ێکەیۀبعەری ثە ٚەالِەکە ٔەصەکرص ٚ سەۆی ٚەک لٛرثەبٔی "پیخٔل

ص ی ٘ەِەەەٛٚ ئەٚ ٚٚالرەەەبٔە  ی ٌەپیػەەەبْ صەصا ٚ ٘ێرغەەەی ثەرثەەەخٚی راگەیبٔەەەضٔ
عێرالەەی،  یصەضەەذ پێکەەرص کە ٘بٚضەەۆزیبْ ثەەۆ ئەٚ لەیەەرأە گەٚرەیەی ٔەەبٚسۆ

 پیػبْ ٔەصەصا. 
ٌە ثەؼضا صەضەزگیر صەکەرێٓ ٌە ئۀجبِی ئەٚ پڕۆپبگۀضەیە دۀض لٛڕ ثەضەرێک 

ثەۆ ضەی  ،ٌە ِەدکەِەی ضەەٚرە ثە رەبٚأی "ضەیشٛڕی" 1858ٚ ٌە ٔۆتەِجەری 
ضەەەێ ٚ صٚٚ ضەەەسای ٌە ضەەەێضارەیبْ ثەەەۆ  ێگٛٔب٘جەەەبر صەکەەەرێٓ ٚ ثەەە ،ئەەەبی ئەی

صەرصەکرێەەذ. ثەالَ ٌە راضەەزی رەەبکٛ ئێطەەزب ٔبزأرێەەذ ئەەبسۆ ثڕیەەبرەکە جێجەجەەێ 
 کراٚە یبْ ٔب.

ەکەر، ثەەۆ ئەٚەی ئەبٚەکی ثە ئەبگرەکە ثکەەبد، ٌە ٘ەِەبْ کەبد ئەدەەّەص دەضەەْ ث
نی ٌەضەر ٔەصەکەٚد یٌێجٛرصٔی ثۆ  ِبرەیەک ٌە زیٕضأیبْ صەرکرص، ئەٚەظ ٘

ی ەصۆسی ٔبٚەٚٚٚ، ثێ گرـذ ٌەضەر کٛرضی ثٛٚ ٚ ثە رەٚاٚی کۆٔزڕۆٌی ثبر
کەضەەەبٔەی ثەر ٌێجەەەٛرصٔە کەٚرەەەٓ جۀەڕاي رەەەب٘ر یەدیەەەب، ٚ صەکەەەرص. ٌۀەەەبٚ ئە

ٌە ضەرصەِی عبرـی صٚٚەَ ٚ صٚٚ ٚەزیریزر کە ثە ضەرۆک ٚەزیرأی پێػٛٚ 
کە ثە سۆغەەەیبْ  زرکەضەەەی 11٘ەەەۆی گۀەەەضەٌی ضەەەساصراثْٛٚ، ٌەگەي ٔەەەسیکەی 

 ٔەیبٔضەزأی ٌەثەردی گیراْٚ.
ٌە ٘ەِبْ کەبد ٌە غەبسەکبْ غەەڕێکی سٛێٕەبٚی ٚ لێەسەٚەْ صرێەژەی ٘ەثەٛٚ، 

ٔی غەەڕ ـڕۆکەکبٔی ثەؼضا، ٌە ررضەی رەۆپە رەیەبرە غەکێٕەکبٔی کەٛرص، ٌە ِەیەضا
 . ػذٚ رق ٚ کیٕەی سۆیبْ ثەضەر گٛٔضەکبْ صەڕێ ٕەٚەٚرصٚٚر صەکە

ٔی ضەەەرکەٚرٕی پەسەەع رارەپەەً کەەرص، گەەۆ ضأیٌێەە ثە راصیەەۆی ثەؼەەضاظ صەضەەزی
ی یػەەزّبٔی ٌێەەضەصاد کە ٌە الیەک صڵٕیەەبٔی صەکەەرص، ثە الـەەبٚ ضەەرٚص ٚ ِبرغەەی

 صەصارە ٘بٚٚالریبْ ٚ ٌە الیەکیزریع صەیبٔزۆلێٕێ. 



 مەال مستەفا بارزانی و شۆڕشی ئەیلول
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ٌە رۆٌی گرٔگ ٚ کبریگەری راصیەۆ صەگەبد، دەکێکەی کٛغەۀضەیە ٌێرە ثبرزأی 
ٚٚی ئەٚ ڕٚ صەثێەەەزە ـەەەبکزۆری یەکەەەخکەرەٚە، ٌەثەر ئەٚە صاٚا صەکەەەبد رٚٚ ثە

ی رەکٕیکەەەەەی زەەەەەدەکە ثجەەەەٕەٚە. پەەەەەبظ ضەەەەەەرکەٚرٓ ثەضەەەەەەر ٘ەزاراْ گیرٚگرـ
صاِەزرێەەٕٓ ٚ ثە٘ێەەسی ثەەکەْ،  ی ثبغەەزرکٛرصەکەەبْ صەرەەٛأٓ ئێسگەیەکەەی راصیەەۆ

ٔی کەەەٛرصیع، کە پەەەێنەٚأەی عێەەەرالە، ثگەیٕەەەٕە رای گػەەەزی. صۀەەەگ ٚ ثۆدەەەٛٚ
د ٚ گۀجەەبٔی ەئۀجبِەکەەبٔیع پڕیەرەەی ٌە ضەەۆرپرایس. زۆر ٌە ٘ەەۆز ٚ عەغەەیر
اٌە زۆر ٚثەٚ ٘ە کٛرص پەیٛۀضی ثە پێػّەرگە صەکەْ. ئەدەّەص دەضەەْ ثەکەر

ٌە  یەئەٚ ئیەسگەکە زۆر رٛڕە صەثێ، ثە ربیجەری پبظ ئەٚەی ثۆی ثەبش صەکەْ 
ٌٛێسسبٔەکەەبْ گەەٛێی ٌێەەضەگیرێذ. ِەال ِطەەزەـب ثەەبرزأیع ثەَ ٘ەٚاالٔە الیەْ ثب

 ئیٕگٍیەەسیع ٚ صەزأەەێ ٚ ٘ەٌٚەەضەصەْ راصیۆکەیەەبْ ثە٘ێسرەەر ثەەکەْ، ثە ـەرۀطەەی
ٚغەەەەەِٛاْ ٌە  ەپەسەەەەع صەکەْ، ٘ەِەەەەٛٚ رۆ أەەەەی دٛارغەەەەەِ ثەرٔبِەکبٔیەەەەبْ

سەەٌٛەکیع ثە  14، دەەبرەکە ضەەبعبرێک ثە ئیٕگٍیەەسی ٚ 12:21رەەبکٛ  12ضەەەعبری 
٘ەٚاٌەکبٔیبْ د ەپۆٌی کٛرغَ 17َ ٚ  111ۀطی، ٌەضەر غەپۆٌی صرێژی ـەر

 پەسع صەکرص.
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 ِۆضکۆ یڵصٚٚ ص
 

صەضزپێػشەری ٚ دبالکیەکەبٔی کەٛرص کەبرصأەٚەی ٌەضەەر ضیبضەەری ِۆضەکۆ 
 ثەضەر ضٕٛرەکبٔی یەکێزەی ضەۆتیەد کەِەبیەری کەٛرص ٘ەیە ٚ ەپەیضا صەکبد، ٌ

سەٚٔەەی  –جەەۆظ ٚ سرۆغەەەٚە گەەٛێ ٌە ئیەەسگەکەی ثەەبرزأی صەگەەرْ. ـبغەەیٓ 
ٚ رٛرکیەب ٚ  ْکٛرصضزبٔی گەٚرە، کە ٔبٚە ٔبٚە ٌە الیەْ ضۆتیذ، ٌە ص ی ئێەرا

ٚ  ثەر صێەەزەٚە ئێطەەزب، ٌەٚأەیە، ثجێەەزە ِەەبیەی ضەرئێػەەە عێەەراق ٘ۀبضەەەی ثە
صۆضزبٔە ثەۆ ٌە الیەک پەیبِی گرـذ. ٌێرەصا ِۆضکۆ ٔبدبرە ٘ەٌٛێطزی ثگۆڕێ، 

"٘ەەبٚڕێ ثەەبرزأی" رەٚأە صەکەەبد، ٌە الیەکیزەەریع ثە ٔٙێٕەەی پەیەەبَ ثەەۆ ثەؼەەضا 
ە ص ی کٛرص ثەکەبر ٌ یرەٚأە صەکبد ٚ ئبِۆ گبریبْ صەکبد کە دەکی ضۆتیەر

 ٔەیێذ.
ثەەبرزأی "غەەێشی ضەەۆر" پەیەەبِەکەی "٘بٚڕێیەەبٔی غەەٛرەٚی" ٌە ئبضەەّبٔەٚە، ثە 

ضٛپبضەیبْ صەکەبد ٚ ئبِەب ە  دەِبش ٚ جۆرێک ٌە ضەەرکەٚرٓ، صەلەۆزێزەٚەٚ
ضٛپبش ثۆ ضیبضەری ضۆتیەد کٛرصەکبْ رٛأیٛٚیبٔە زِبْ ٚ ثەٚە صەکبد کە 

زەەەەٛری سۆیەەەەبْ گەغەەەەە پێجەەەەضەْ، ٌە کبرێەەەەک ٌە ضەەەەەصەکبٔی پێػەەەەٛٚ ئەَ ٌکٛ
 ێکیزر،پػەەز ێک ثەۆپػەز ، ٌەصەرـەرەیەبْ ثەۆ ٔەڕەسطەەب ثەٛٚ ٚ رۀٙەب ثە گێەەڕأەٚە

کٛرصەکەەبْ، ثە  ٚ رێکۆغەەبٔی ْٛٚپبرێسگبریەەبْ ٌێکرصثەەٛٚ. ضەەٛپبش ثەەۆ ِبٔەەضٚٚث
بْ پبراضەەەەەزٛٚە کە ٌە الیەْ ٘ەەەەەۆزٚ یەەەەەضەەەەەەرثەرزی، ئەٚ ضەەەەەبِبٔە ٔەرەٚەیەی

 ثە صڵ ٚ ثە گیبْ پبرێسگبری ٌێکراٚە. عەغیرەرەکبْ، 
ئێەەەسگەی "صۀگەەەی کٛرصضەەەزبْ" ثەەەۆ ثە ثیر٘ێٕەەەبٔەٚە ٚ ـێٕکەەەرصٔەٚەی ِیّەەەۆری 

یەکێزەەەی  ٌەکە ضەەەۆتیەد ئبِەەەب ەی ثەیەک ٌیطەەەزی صٚرٚصرێەەەژی ئەٚ کزێجەەەبٔەی 
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صەسطەەەزە ِەٚلیفێکەەەی  یضەەەۆتیەد دەەەبپکراثْٛٚ صەکەەەرص ٚ دکەەەِٛەری ِۆضەەەکۆ
 ٚ، ئەِەظ ّٔٛٔەیەک ٌە کزێجەکبْ: دەپەضبٔضْ

ٌە الیەْ رػێرکەضەەی  1856 ضەەبٌیِۆضەەکۆ، ، رٚضەەی – ی. ـەر٘ۀگەەی کەەٛرص1
 ٘ەزار ٚٚغەی ٌەسۆ صەگرد، دبپکراٚە. 13، کە Tcherkesi Beko -ثێکۆ

، ٌە الیەْ ـبریطەەەەۆڤ یە٘ەزار ٚٚغەەەەە 21رٚضەەەی،  –. ـەر٘ۀگەەەی کەەەەٛرصی 1
 ئبِبصەکراٚە.

ٌە الیەْ  18صاة ٚ ٔەریزەەەەی کەەەەٛرصی، ثە زِەەەەبٔی رٚضەەەەی، کە ٌە ضەەەەەصەی  .2
 دبپکراٚە. 1852، ٌە ضبٌی ِەدّٛص ثبیەزیضی ٔٛٚضراٚە

. ٔٛٚضەرأی کٛرص ٌە یەکێزەی ضەۆتیەد، ٌە الیەْ جبضەّی جەٌیٍەی، ئێری ەبْ، 3
1843 

  1852، سبٌفیٓ، ِۆضکۆ، ْ. سەثبد ٌە رێی کٛرصضزب4
کراٚە، ەصب. کٛرصٌەەۆجی ٌە یەکێزەەی ضەەۆتیەد، ٌە الیەْ ک. ک. کٛرصیێەەڤ ئبِەە5

 1851ِۆضکۆ، 
 1853رێؿ، ِۆضکۆ، ا. کٛرصضزبْ ٚ کێػەی کٛرص، َ. ش. الز6
رٚصێٕکەۆ،  .کەٛرصی، ٌە الیەْ َ. ةثەۆ َ ٚ زیٓ، ثە رٚضەی ٚ ٚەرگێڕأەی ە. 7ِ

 1851ِۆضکۆ، 
ٚرەٛٔەرە جەۆظ ٚ سەرۆظ، ِۆضەکۆظ ەسۆغە ٚ ک کٛرصەکبٔی ضۆتیەد صڵیبْ

ٔێ چ ثٍەەێ، ئەدەەّەص دەضەەەْ ثەکەەر رەەٛڕەیە ٚ سەەٛای ٔەِەەبٚە. ادەپەضەەبٚەٚ ٔەەبز
جەەەبرێکیزریع یەەەبریەکە کەٚرەەەۆرە صەضەەەزی ِطەەەزەـب ثەەەبرزأی. ئێەەەسگەی "صۀگەەەی 

ٔەەەەسیٓ ثە ئەەەەبگر صەکەەەەبد ٚ ثەرصەٚاَ پێەەەەضاگری ٌەضەەەەەر "٘ەٚي ەکٛرصضەەەەزبْ" ث
ی گەٌەی کەٛرص ٌە ص ی ئیّپریەبٌیسَ، ٌە ٚکۆغع ٚ کۆِەکی ضۆتیەد ثۆ سەثبر

ەکەبْ ثەرجەضەەرە صەثێەذ" ٚ یرێگەی دبپکرصْ ٚ ثخٚکرصٔەٚەی غبکبرە کٛرص
 ٌیطزێکیزری کزێجی کٛرصی صەکبد.ثە پبغبْ ئبِب ە 
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ثەەبرزأی پەەبظ ئەٚەی، ثەالی کەِەەی، ثێخیۀەەی صیجٍۆِبضەەی یەکێزەەی ضەەۆتیەد 
ەکەی، ئەِیەەر ثەصرسەەبْ، ڕۀطەەب، صاٚا ٌە ٔەەٛێٕەرثەصەضەەذ صێٕەەێ رٚٚ صەکەەبرە ـە

صەکەەبد ثنیەەزە ِەیەەضاْ. ثەصرسەەبْ ٘ەضەەذ ٚضەەۆزی ٔبٚۀەەضە ٔێٛصەٌٚەریەکەەبٔی 
پبیزەسزی ـەرۀطب، ثۆ الی صۆزی کٛرص، راصەکێػێ ٚ راپۆررێکی رێەک ٚ پێەک 

، ٚارە ر"ٚ پەەەەڕ زأیەەەەبری ثە ٔەەەەبٚی "راپۆررێەەەەک ٌەضەەەەەر کٛرصضەەەەزبٔی ثبغەەەەٛ
کٛرصضەەزبٔی عێەەراق ثەەخٚ صەکەەبرەٚە. ٔەەبٚی راپەەۆررەکە ٘ەِەەٛٚ غەەزێک ٌە سەەۆ 

، رۀٙەەەب، ٘ۀگەەەبٚێکە ثەەەۆ گەیػەەەزٓ ثە سەٚٔەەەی یصاٚاکرصٔەەەی ئۆرۆٔەەەۆِصەگرێەەەذ، 
 "کٛرصضزبٔی گەٚرە". 

ثەصرسەەەەبْ، ٌە رێەەەەگەی ئەٚ صۆضەەەەیەیە، صەیەٚێەەەەذ صۆزی کەەەەٛرص ٌە ٔبٚۀەەەەضە 
 ذ ثێٕەەێ، ثٕەەبؼەیەکی لەەبٔٛٔیٔێٛصەٌٚەریەکەەبْ ثەەٛرٚ ێٕێ ٚ پبٌپػەەزی ثەەۆ ثەصەضەە

 ی گەٌی کٛرص ِطۆگەر ثکبد.یضیبضی ثۆ ضەرثەسۆ
راپەۆررەکە ثە ئبِەب ەکرصْ ثە رٚصاٚەکەبٔی ِێەەژٚٚ صەضەذ پێەضەکبد ٚ رٚٔەەبکی 

رۆری عٛضّبٔی ٌە پبڵ یەک ٘ەٌضەٚەغێزەٚە ائەٚ کبرەی کە ئیّپڕضەر صەسبرە 
ری ٌۀضەْ ٚ دکِٛە 1811ٌە ضبٌی  .صۆزی کٛرص صەگەٚێزە ئبضزی ٔێٛصەٌٚەری

ثەصرسبْ رٚصاٚەکبْ، . 31ثەؼضا، ثە ئبغکرا، ثەٌێٕی ئۆرۆٔۆِی ثە کٛرصاْ صەصەْ
کە زۆرثەِەەبْ پێەەی ئبغەەٕبیٓ، غەەیضەکبرەٚەٚ صەگەەبرە ئەٚ ئبضەەزەی صۀٛٚضەەێ 

،  ِەەبرەی صأیػەەزٛأی صٚجەەبیە ٘ەزار کەەُ 411پێەەٛأەکەی  ی گەٚرە:کٛرصضەەزبٔ

                                                           
دکەِٛەری ثەریزبٔیەب ٚ عێەراق  13/11/1811جگە ٌە ثۀضەکبٔی پەیّبٔی ضی ەر ضەثبرەد ثە صۆزی کٛرص، ٌە  31

ٌە راپۆررێەەک ثەەۆ کەەۆِەٌەی گەالْ رایبٔگەیبٔەەض کە "دکەەِٛەری سەەبٚەْ غەەکۆی ثەریزبٔیەەبی ِەزْ ٚ دکەەِٛەری 
رێکی ضەەەەرثەسۆ ٌەٚ عێەەەراق صاْ ثە ِەەەبـی ئەٚ کەەەٛرصأەصا صۀەەەێٓ کە ٌە ضەەەٕٛری عێرالەەەضا صە یەەەٓ، رەەەب دکەەەِٛە

ٔبٚدەەبٔەصا کە زۆرثەیەەبْ کەەٛرصْ صرٚضەەذ ثەەکەْ. ثەٚ ٘یەەٛایەی کە رەگەزە جیبکەەبٔی کەەٛرص ٌە ٔسیکزەەریٓ کبرەەضا 
ٌەضەر غێٛەی ئەٚ دکِٛەرەی کە صەیشٛازْ رێک ثکەْٚ ٚ ٔٛێٕەری سۆیبْ ثٕێەرٔە ثەؼەضا رەب گفزٛگەۆ ٌەضەەر 

یٕگٍیەەس ٚ عێرالەەضا ثەەکەْ". ئەَ صۆکەەِٛێٕزە ٌەَ پەیٛۀەەضیە ضیبضەەی ٚ ئبثٛریەکبٔیەەبْ ٌەگەي ٘ەرصٚٚ دکەەِٛەری ئ
، ضەۀزەری 1111کزێجە ٚەرگیراٚە. صکزۆر جبضُ سۆغٕبٚ، ِەضەەٌەی کەٛرص ٚ یبضەبی ٔێٛصەٚڵەرەبْ، ضەٍێّبٔی 

 ثە زِبٔی ئیزبٌی دبپکراٚە.  1883. ئەَ کزێجە ٌە ضبٌی 161ٌێکۆڵیٕەٚەی ضزڕاریجی کٛرصضزبْ، ي. 
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کٌٛزەەٛری ٚ زِەەبٔی ٘ەیە ٚ، ٍِیەەۆْ کەضەەە، کیەەبٔێکی جەەٛگراـی، ِێژٚٚیەەی،  13
ی ٘ەیە. گەٌەی کەٛرص صەرەٛأێ پػەذ یِبـی رەٚاٚی ثۆ ضەرٚەری ٚ ضەرثەسۆ

ثەٚ ضبِبٔە ضرٚغزیبٔە )ئێطزب، ثە غێٛەیەکی کبری، ٌە الیەْ صٚ ِٕبْ صەضزی 
بیەی ئبضبٔکبری ثۆ گەیػزٓ ِثەضەرصاگیراٚەٚ زەٚرکراٚە( ثجەضزێذ ٚ صەثێزە 

ەصرسەەەبْ، کەضەەەێکی ٚغەەەیبرەٚ صەزأەەەی ثە رزگەەەبری ٚ ضەەەەرثەسۆیی. ئەِیەەەر ث
ٚ ضیبضەەد ثکەەبد، ثە غەەێٛەیەکی صیجٍۆِبضەیبٔە پێەەضاگری ٌەضەەەر ئەٚە صەکەەبد 

، ذضەرثەسۆیی ثەصەضذ صێە، ٌە سێرٚثێرەی صەٌێ "ئێّە ثبٚەڕِبْ ٚایە کە ئەٚ
ەٚە، ثۆ ثەر ەٚۀضی ٚ لبزأجی پێکٙبرەکبٔیزریع صەثێەذ". ثەصرسەبْ، یثە صڵٕیبی

اٌی ٌە گەي عێەەراق ثە ڕەٚرەەٓ ٚ کۆِپرۆِەەبیس ٚ ـیەەضٌێەەرە، صەرگەەبی جەەۆرە رێک
 ِبـی ٚەک یەکیبْ ٘ەثێذ. کجێک ٘ەِٛٚ الیەرکراٚەیی جێضە٘ێٍێذ ثە ِە

٘ێٕەر ٚ رڕا یضی، ضەثبرەد ثە پەالِبر ٚ ڕپبغکۆیەکی ضەرضٛ ثە راپۆررەکە 
ٚ ئەٚ ۆکەکەەبٔی عێەەراق ثەەۆ ضەەەر گٛٔەەضٚ صێٙبرەکەەبٔی کٛرصضەەزبْ ڕ٘ێرغەەی ـ

ٚ دکەِٛەری ٚٚالرەبٔی جەۆر ثەجەۆر رەٚأەکەراْٚ ٚ،  UN ٔبِبٔەی ثەۆ یەٛ ئەێٓ
ٚ ٚربرأەی ٌە رۆ ٔبِەکبْ، ضەثبرەد ثە لەرً ٚ عبَ ٚ جیٕۆضەبیض ٌە ەٌەگەي ئ

 کۆربیی پێضێذ. ،کٛرصضزبٔی عێراق
صەثسٚێٕەەێ ٚ صەثێەەزە  ضەەیەکبْئەٚ راپەەۆررە ٘ەضەەذ ٚ ضەەۆزی ٔبٚۀەەضە صیجٍۆِب

ثەەۆ ئەٚە صەکەْ، ٌە  ِەەبیەی لطەەە ٌەضەەەر کەەرصْ ٚ کەەبرصأەٚەی صەثەەێ، ئبِەەب ە
یەکەَ، ثەثەەەێ راضەەەزیضا، صۆزی کەەەٛرص، رەەەبکە صۆزە، ٌە صٚای جۀگەەەی جیٙەەەبٔی 

دبرەضەەەەەر ِەەەەبٚەرەٚە. ٘ەِەەەەٛٚ الیەک ثبضەەەەی ئەٚە صەکەْ ٚ ثە غەەەەێٛەیەکی 
 پبڕاصۆکص صەٌێٓ ئەٚە رێکۆرصێکی غەرِەزاریە. 

کبریگەریەکبٔی ئەٚ جّٛجۆٌیبٔەی کٛرص صەگەٚێەزە ثەؼەضا. زیرەکەی ٚ ٌێٙەبرٛی 
جٍۆِبضەەیەری ثەەبرزأی ٘ۆغەەضاری صەصۀە عێەەراق کە ثەەۆ ئەٚەی ثە ئبگەەبییەٚە صی

ٔبٚ ئەٚ جیٙەبٔەی کە ضەۀگی رەـزبر ثکەْ دٛٔکە کٛرصەکبْ سۆیبْ صەسسێٕٕە 
 ٘ەیە ٚ دیطبثی ثۆ صەکرێذ.



 خۆشناو د. جاسم: و - دەزارۆ فڕانز مەرییا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

365 

. 1852ٔە ئبغەزیضایٓ، ٘ەِەبْ ئەٚ لۆٔەبؼەی ضەبٌی  ٚ ئێطزب ٌە لەۆاؼی ٔە غەەڕ 
، ثە ٔٙێٕەەی، ٚەـەەضێک رەٚأەی رئەدەەّەص دەضەەەْ ثەکەەر کەەۆي ٔەەبصاد ٚ جەەبرێکیز

صۀگەۆی ثبکٛر صەکبد ثەۆ ئەٚەی ٌەگەي ٔەٛێٕەرأی ِەال ِطەزەـب گفزگەۆ ثەکەْ. 
 صەثەێ کۆرەبیی یەئەٚە ٘ەیە کە ئەَ کۆٔزبکزە ٘یٛا ثەسػە، ئەٚ غەڕ ٚ ِبٌٛێرأ

ئەٚ کٛغەەزبرە زیەەبْ ثە ٘ەرصٚٚ ال صەگەیۀەەێ. ٌەثەر ئەٚە ثەەۆ ٘ەٚي ثێەەذ،  پەەێ
ْ ٌەَ لەیەەەەەەەرأە ٚٔەصرێ، ثە غەەەەەەەێٛەیەکی عبلٍّۀەەەەەەەضأە، رێەەەەەەەگەی صەردەەەەەەەٛ

 ەصۆزرێزەٚە؟.ٔ
گفزٛگۆکەەبْ ثە ٔٙێٕەەی ٚ صٚٚر ٌە دەەبٚی رۆ ٔبِەکەەبْ صەدەەٕە پێػەەەٚە، کەش 

کەبٔی ثبضی ٘یچ ٔبکبد، رۆ ٔبِەکبٔی دکِٛەریع ثبضەی پێکەضاصأی ٔێەٛاْ ٘ێسە
 ثبرزأی ٚ دکِٛەد، کە ٌە راضزی ٚجٛصی ٔیە، صەکەْ.

 ک ثێذ ثۆ گەیػزٓ ثە ئبگر ثەضی ٚ ِٛـبٚەزاد؟ەرۆ ثٍێی ئەٚە رێگەی
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"ی 1861ئبزاری  11غە رۀٙب "ثرایەریەکی کبری" ثٛٚ، ثە ثبغّبٔسأی "ثەیبٔی ٌە صەلە ئیزبٌیەکە ربیزٍی ئەَ ثە 31

 ثۆ زیبص ثکەیٓ
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  ِبٔگ ٌە ثرایەریەکی "کبری" 5
 

کەەبالْ ثەالَ ٌەثەر پػەەزێّٕبْ  ٚە ٔەەبٚۀصەسەیە "سۀجەرەکبّٔەەبْثەەبرزأی صەٌەەێ 
ی ٌەگەي ڵ، ئەٚ ثە ٘ۆی ئەزِٛٔی رەب٘ەر کبد پێٛیطذ ثێ ثەکبری صێٕیٓ صەثێ"

ضەەر سەۆی "ئبغەزی ە٘ەِیػە ٚەک ئێػەکگر ٚ ریەۆریکی ٌ دکِٛەرەکبٔی ثەؼضا
"ٔیەبز دەکضار" صەِێٕێزەٚە، ثبظ صەزأی کە ئەگەر ثۆ یەک سٌٛەکیع ثەبٚەڕ ثە 

. ٌەثەر ئەٚە پەەەبکی" دکەەەِٛەری ثەؼەەەضا ثکەەەبد ئەٚە ـێٍەەەی ٌێەەەضەکرێذ ٚ صۆڕاٚە
ثەغەەضاری یەەبریەکە صەکەەبد ثەالَ ٌە صٚٚریەکەەی ِەعمەەٛي، ثە سەەۆی ثەغەەضاری 
ِٛـبٚەزاد ٔبکەبد، ٌە رێەگەی ٔٛێٕەرەکەبٔی ئبگەبصاری ٘ەِەٛٚ غەزێکە، صۀگەۆی 

ەکەەەریع ەص دەضەەەەْ ثّئەٚە ٘ەیە کە رۀەەەبٔەد رازی ٔەثەەەٛٚە دەەەبٚی ثە ئەدەەە
 ٚ، یبری ثە لطەٚ صەضزەٚا ە صەکبد.  ثکەٚێذ

ضەگەیۀێ، ٚەک "ٚاججێک" پێٛیطزە ثەبٚەڕ یثبرزأی، ٌە رێگەی ٔٛێٕەرەکبٔی، را 
ثەٚە ثکەیٓ کە ٌەَ کبد ٚ ضبرە ثەؼضا ٔیەری ئبغزی ٘ەیە ٚ ثەٚ ٘ەٌٛێطەزەظ 

"ثەەەبظ صەزأەەەُ کە ٘ێػەەەزب زۆر کەش ٚ الیەْ ٔبیبٔەٚێەەەذ ٚ  سۆغەەەذبٌیٓ ثەالَ
ئەٚأە ثەر ەٚۀەەضیبْ ٌە ٌەثەرصەَ پڕۆضەەەی ئبغەەزی صرٚضەەذ صەکەْ،  رێگەەری

غەڕ ٘ەیە، ِەثەضزُ ٘ۀضێ کەضبیەریە کە پٍە ٚ پۆضەزی ثبالیەبْ ٌە دکەِٛەد 
ٚ ٌەضەر ثبرزرگبٔی دەک ٚ کەرەضەی غەڕ صە یٓ، رۀبٔەد ٘ۀەضێ ٌە  ٘ەیە

 جبغەکبٔیع کە الیەْ دکِٛەرەٚە پبرەیبْ پێضەصرێ."
جەەبرە، ئبِەەبصەیە ٘ۀەەضێ ِبـیەەبْ ِصەزأەەێ کە دکەەِٛەد، ئەثەەبرزأی زۆر ثەەبظ 

 پێجضاد کە زۆرررە ٌەٚأەی ٌە راثرصٚٚ ثەٌێٕیبْ پێضاثْٛٚ ثەالَ ٌەٚەظ صڵٕیبیە
 ٔی کٛرص ٔبصارەٚە. کبەصاٚاکبری ٚ ِبـە ضەرەکی٘ەِٛٚ ٚەالِی کە 
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ئەٚ ِٛـەەبٚەزارە دۀەەض صەسەەبیۀێ؟ ثەەبرزأی ٚەالَ صەصارەٚە ٚ صەٌەەێ "ئەثەصیە!". 
ِبٔەگ  5ر ثەضی دۀض صەسبیۀێ؟ ثبرزأی ٌە ٚەالَ صەٌێ "ٌە گئب یەصی لۆٔبؼئ

ِەەبي ٚ  ٚزۆر ٌە پێػەەّەرگەکبُٔ، ثە دەکەٚە گەڕاٚٔەرەٚە ٔەەب زیەەبرر ٔبسەەبیۀێ.
ٌِٛکی سۆیبْ ٌە گٛٔەضەکبْ ٚ ئبِەبصەْ ثەۆ ٘ەِەٛٚ ئەگەرێەک. ئەگەر دکەِٛەد 

یەەبْ صەگەٚٔەٚە پەالِبرِەەبْ ثەەضارەٚە ئەٚە، ٌە ِەەبٚەی دۀەەض ضەەەعبرێک، ٘ەِٛٚ
 ضۀگەرەکبٔی سۆیبْ". 

ٚ  صلطەەەکبٔی ثەەبرزأی راضەەذ صەردەەْٛٚ، ئەٚ لۆٔەەبؼە ٔەەٛێیەی "ثرایەرەەی کەەٛر
 ِبٔگی سبیبٔض. 5عەرەة"  یبٔی کەَ ثٛٚ ٚ ٘ەر 

کەظ ٚ ٘ەٚایەکەی پەڕ ٌە جەۆظ ٚ سەرۆظ  1861کەدی ٌە ِەبٔگی جەبٔیٛەری 
سا صەکەْ، ثەٚ ِبٔگ ٘ەرصٚٚ ال رێکەٚرٕێکی گرٔەگ ئیّە 15صەضذ پێضەکبد، ٌە 

ٚ چ  ْپێیە ٌێجٛرصٔێکی ـراٚاْ ثۆ کەٛرصاْ صەرصەکرێەذ کە چ کەضەە ِەصۀیەکەب
. دکەەِٛەری ثەؼەەضا ئەٚأەی ثەغەەضاری سەثەەبری دەکەەضاریبْ کەەرصٚٚە صەگەەرێزەٚە

صاٚە، ثەٌێٕەەەی ٔٛٚضەەەیٕەٚەی  1855ثەٌێٕەەەی جێجەجێکرصٔەەەی رێکەٚرٕەەەی ضەەەبٌی 
ضەەەرۆک کۆِەەبر ثەەضرێزە ضاٚە، ثەٌێٕەەی صاٚە پۆضەەزی جێگەەری یەەصەضەەزٛرێکی ٔٛێ

ثبزی ٌە ر٘ێسێکەەەەەی ضەەەەەە ،ثەغەەەەەێٛەیەکی کەەەەەبری ،٘ێػەەەەەزٕەٚەی ، صاٚایکەەەەەٛرص
، صإٔبْ ثە ِبـی ئۆرۆٔەۆِیەکی ـەراٚاْ، کەٛرص ثە سەۆی ٚ ثە صەکبد کٛرصضزبْ

 ئبزاصأە لٛربثشبٔەٚ زأکۆ ٚ راصیۆ ٚ کۀبٌەکبٔی ری ی ثەڕێٛەثەرێذ.
ثەەەٛٚ ثەالَ ٌە ثەەەبرٚصۆسێکی ضەرِەضەەەزی ٚ کەیەەەؿ ٚ ضەەەەِب  ثەؼەەەضا ٔەەەٛلّی

غەەەبسەکبْ ٘ەەەیچ کەش ٘ەي ٘ەٌەی ٌێەەەٕەصەصا، ثەەەبرزأی، ٚەک ٘ەِەەەٛٚ جەەەبراْ، 
سەەەۆظ ثەەەبٚەڕ ٔەەەیەٚ دەەەبٚەڕٚأی ئۀجبِەکەەەبْ صەکەەەبد. صیەەەبرە ثەەەبرزأی، ٚەک 

ئەٚ رۆ أە ثە ئبضەەبٔی ٌەثەر  یٔەکەەبسرۆغەەی رٚصاٚ ٚجەەۆظ  ر، ٌەثەرئەٚأیزەە
زأیبریبٔەی ثە ٘ۀض ّٔٛٚٔە ئەٚ  ٔەثٛٚەٚ ٌێکضأەٚەی ثۆ کرصٚٚە. ثۆ دبٚ ثسر

 111کە ثبرێکی  " صەکە14ْٚەرگررٛٚە کە ثبضی کەغزیەکی عێرالی "رەِەزاْ 
 -غ ؽجٛێکەرەضەەەەی ضەەەەرثبزی ٌە ثۀەەەضەری ـەرۀطەەەی "غەەەرەەەۆْ دەک ٚ 
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Cherbourg ثۆ ثۀەضەری ثەضەرە گٛاضەزۆرەٚە. دۀەض رۆ ێەک پێػەزر ٘ۀەضێ "
بٔکرصثٛٚ، ثەەۆ ؽجٛغ رایەەێکەغەەزی ضەەەرثبزی ئیطەەڕائیٍی ٌە ٘ەِەەبْ ثۀەەضەری غەە

ئەەەبثٍٛلەیەی ٌە  –ئەٚەی رٚٚ ثە رٚٚی کەەەۆٔزڕۆي ٔەثەەەٕەٚە ٚ، ئەٚ ئیّجەەەبرگۆ 
 .ً ٔەکرێذێ، پێػ، ثڕیبری ٌێضراٚەثۆ ضەر ئیطڕائیً الیەْ غبري صێگۆي

غبٔضێکی عێرالی، ثە ٔٙێٕەی، صەگەٚٔە  1861ەظ ٘ەر ٌە جبٔیٛەری ٔثێجگە ٌەٚا
ِیراجەی ـەڕۀطەی کە  ـەڕۆکەیپبریص، ثە ِەثەضزی لطەکرصْ ٌەضەر کڕیٕەی 

 1856دەەەٛزەیرأی  11 – 4رۆ ەی ئیطەەەڕائیً ٚ عەرەة )  5 یٌە کەەەبری غەەەەڕ
ٚ ثبالصەضەەزی ٚ ٔبٚثبٔگیەەبْ، ٌە ثەراِەەجەر  ٚەرگێەەڕ( ٘ەِەەٛٚ کەەبریگەری ٚ ٘ێەەس

 ـڕۆکەی ضیشۆی رٚضی، پیػبٔضاثٛٚ. 
ثبرزأی پێٛیطزی ثەٚە ٔیە سۆی ٘یخک ٚ ِبٔضٚٚ ثکبد. عێراق ئەٚ دەکبٔە ٌە 

ثەکەەبر صێٕەەێ؟ ٌە ص ی ئیطەەڕئیً؟ ٌە راضەەزی عێەەراق ٘ەرگیەەس ثە جەەضی  ص ی کەەێ
 ثەغضاری غەڕی ئیطڕائیٍی ٔەکرصٚٚە. کەٚارە ٌە ص ی کێ ثەکبریبْ صێٕێ؟ 

ٌە ثەەبرزأی پبضەەبٚێکی ٚالیعەەی ٌەثەرصەضەەزە ثەەۆ ئەٚەی سەەۆظ ثەەبٚەڕ ٔەثێەەذ ٚ 
کەەەبد، ٌە سەِەەەی ئەٚەصایە صەثەرزایەەەی ثە صٚٚرثەەەیٓ کەەەۆٔزڕۆٌی ثەەەبرٚصۆسەکە 

ٕەەبْ ثە پێػەەّەرگە ثکەەبد ثەەۆ ئەٚەی ثزەەٛأٓ صەضەەذ ثەضەەەر دەک ٚ رفەەبلی را٘ێ
 غەڕی صٚ ِٓ ثگرْ، ٌە راضزی ٌەَ ثٛارە ئەزِٛٔی ثبغیبْ ٘ەیە.

زی ثەەەبرزأی ئەٚەیە کە طەەەزیەەەبرر ٌە دبٚصێرێەەەک ٚا ٘ەضەەەذ صەکرێەەەذ کە ٘ەٌٛێ
ٌە کەغەێکی پۆزەریەڤ  ،صأٛضەزبٔەکبْ کەدەی لۀبعەری ثە ِٛـبٚەزارەکە ٔەثێذ

ٌە ثەؼضا ٚا ٘ەضذ صەکرێذ کە غەزێک  ثەالَ ە، ثەرەٚ پێػەٚە صەدٓٚ صۆضزبٔ
، ثە ئبغەکرا ٘ەضەذ ثە گِٛەبْ صەکەبدجٌٛەیەکی گِٛبٔبٚی  ٘ەیە ٚ ٌە  ێرەٚە

 صەکرێذ، ئەٚەظ ضیفەری ئەٚ غبرەیە کە پڕیەری ٌە ضڕ ٚ ربریک ٚ ٔبصیبر.
ٚ  یضەەەەرثبز کەضەەەی 18ئەٚەرە، ٌە ٔبکەەەبٚ جەەەٌٛە گِٛبٔەەەبٚیەکە صەرەلێەەەزەٚە، 

رەەەۆِەری پەەەیخْ ٌە ص ی دیسثەەەی ثەعەەەص ٚ  ثە ،ِەصۀەەەی صەضەەەزگیر صەکەەەرێٓ ٚ
ر ثٍێەیٓ ئەٚ ەٚ سیبٔەری عٛزِب ربٚأجەبر صەکەرێٓ. ثێطەٛصە ئەگ ضەرۆک کۆِبر
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پیخٔگێڕأە ٌە الیەْ پیبٚأی ضی ئبی ئەی صەضزەِۆکراْٚ ٚ ٘بٔضراْٚ، کەدی، 
ٚالرە، ثە رۆِەری صیجٍۆِبرکبری ئەٚ ٚ 3ثە ضەرضٛڕِبٔیەٚە، ضەـیری ئێراْ ٚ 

پەیٛۀضی ٌەگەي سبئیٕەبْ، صەرصەکەرێٓ ٚ رەٚأەی ٚٚالرەی سۆیەبْ صەکەرێٕەٚە. 
 ثگەڕیزەٚە ٚٚالد. بدثەؼضا صاٚا ٌە ضەـیری عێراق صەک ٌە ٘ەِبْ کبد

ضەەەسای  اْربٚأجەەەبرٌە  18صیطەەەبْ ئیػەەەی ٔەەەٛێ ثەەەۆ جەٌخصەکەەەبْ پەیەەەضا ثەەەٛٚ، 
ٌە ضەەەێضارەصراْ.  ەغەەەکراْ ٚگەەەرٚو صاث 4ثەەەۆ ضەەەەر  ئیعەەەضاِیبْ ثەەەۆ صەردەەەٛٚ،

ێژی گەٌٛ ە ڕِەصۀیەکبْ پەرەی لٕبرەیەبْ سەرایە ِەً ٚ ضەەرثبزەکبٔیع ثە صەضە
ڕاي ە: جۀکەەەەٛ راْ. ٌەَ لەضەەەەبثشبٔەیە کەضەەەەبیەری ثۀبٚثەەەەبٔگی ریەەەەبثٛٚ، ٚەک

ِەەذەِەص ئەي جۀەەبثی، کۆٌۆٔێەەً ضەەبٌخ ِە٘ەەضی ضەەبِەڕائی، جۀەڕاي رەغەەیض 
ضەیڕی ِٛضٍا )ٚەزیەری ٔەبٚسۆ ٌە کەبثیٕەی رەب٘یر یەدیەب(، جۀەڕاي ِەصدەد 

. 1847رەِەەەٛزی  13ی غۆڕغەەەی ٔبزیەکبثکە یەکێەەەک ثەەەٛٚ ٌەضەەەەرکرصە ضەەەەر
ضٚي ؼەەبٔی ثەەی ضەەسای ٌە ضەەێضارەیبْ ثەەۆ صەرکەەرا، ٌەٚأە، عەثە ؼیەەبثضێکیع ٔەە٘ە

ٚ کەش ٔبزأێ دی ٌێ ۀبضراٚ ئەٌڕاٚی ٚ غبًِ ِذەِەص دەضەْ، کەضێکی ٔ
 ٘بد.  رثەضە

د. پەەبظ دۀەەض رۆ ێەەک ِەدەەکەِەی بٔەضەەیجی جەالصە ٚ ٔەەبثێ ئیطەەرادەد ثکەە
ثەضەر کۆِەٌێکیزر، ثە ثیبٔۆی پیخٔگێەراْ، ضەەپبٔض ٚ  ِبرەیەبْ  یضەٚرە ضسا

راٚەضزبْ، ئیعضاَ کراْ ٚ . یەکطەر ٌە صٚای ثڕیبرەکە، ثەثێ کەش 33گەیػزە 
ِەری ئەٚ کۆِەٌکەەٛ یە ۆٌِٛەەک ٚ ِەەبٌی ٘ەِٛٚغەەیبْ صەضەەزی ثەضەەەر صاگیەەرا. رەە

ەراری ئەِریکەەی ٚ ثسیبٔەریەەبْ کەەرصٚٚە"، پیەەبٚی ِٛسەەبثریزیجەەٛٚ ٌەٚەی گەەٛایە "
ئێرأیٓ، پخٔی کٛغزٕی کەضبیەریەکبٔی دکِٛەد ٚ دیسثیبْ صاڕغزجٛٚ، ٔیەبزی 

 .ْثٛٚ بْبْ ٘ەثٛٚ. ئەٚە رۆِەرەکیطزکۆٌۆٔیبٌیٚ گەڕأەٚەی صیکزبرۆری 
ەر ٘ەٌٛێطەەذ ٚ جەراِەەڕی ثثەەی سەەۆی صەرٔئەدەەّەص دەضەەە ثەکەەریع پەرێػەەب

ەٚەی ٚٚالرەەبٔی رۆ ئەەبٚا ٚ عەرەثەەی ٚ، صەٌەەێ زۆر ثە صاسەٚە ئەٚأە ٌە ٔکەەبرصا
ٌێّبْ رێٕەبگەْ، عێەراق ٌە ثەراِەجەر ٘ەڕەغەەی ثبرٚصۆسی عێراق ئبگبصارٔیٓ ٚ 
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 33ە ٌەگەي ئەٚ کٔبکەەەبد  ە. ثەالَ ثبضەەەی ئەٚص ە غەەەۆڕظ ٚ ئیّپریبٌیسِەەەضایە
کەضبٔەی ص ی ٔیسیکجٛٚٔەٚەی ٚکەضە ضەرکرصە صیبرەکبٔی ئۆپۆزیطیۆْ ٚ ئە

 ٌۀبٚثراْ. کبِپی رۆ ٘ەالد ثْٛٚ ٌە گۆڕەپبٔەکە، ثە یەکجبری، 
 2ئەٚەی ضەەەەیرە ثەەەریزیە ٌەٚەی کە دۀەەەض رۆ ێەەەک پەەەێع گررٕەەەی ئەٚ گەەەرٚپە 

ثەؼەەضاثْٛٚ، ضەەبٌخ یٛضەەفی، صارا عٛضەەّبْ ٚ صارا ٔەەٛێٕەری ثەەبالی ثەەبرزأی ٌە 
ثەالَ ضٛرفەیەکی ٔەٛێ  ،یەەفە ثٛٚثێذ؟ ٌەٚأٛررۆـیك. رۆ ثٍێ ئەٚە رۀٙب ثە ض

صارٚ جێێ گِٛبٔە. ئەٚەرە، ثە صرێژایی ئەَ ضبالٔە، ٘ەِٛٚ جبر کە ثبضی بٚ ِبٔ
کٛصەرب ٚ پیخٔگێڕی صەکرێذ، ٌە ثەؼضا ٔبٚی ثبرزأی صێزە گەۆڕێ ٚ ثە ثەبظ ٚ 
ثە سراو صەضزی ئەٚی رێضایە. ئەٚجبرەظ ٔبٚی ثەبرزأی ٘ەبرۆرەٚە ٔەبٚ ٔەبٚاْ 
ثەالَ ئەِجەەبرە، ثەەۆ یەکەِجەەبر دکەەِٛەری عێەەراق ثە رٛٚٔەەضی ثەرپەدەەی ئەٚە 

چ یثە ٘ە صەصارەٚە کە جۀەڕاي ثبرزأی )ضەرٔپ ثضەْ دیزر ٔبٌێٓ رێگرٚ دەرە(
 غێٛەیەک صەضزی ٌەگەي پیخٔگێڕاْ ٔەثٛٚە.

صۀگێکەەی زۆری صاٚە، رەەب ئەِەەڕۆ دکەەِٛەری عێەەراق ٘ەٌٛێطەەزێکی ئەَ رٚصاٚە 
رەرریػەەەەەی ٚئەٚ٘ەەەەەب ئبغەەەەەکرای ٔەثەەەەەٛٚە. ئەٚە ٘ۀگەەەەەبٚی یەکەِە ٚ ٘ەەەەەی گە

ۆ ثە رە جەالي ربٌەثبٔی، صەضزە راضزی ثەبرزأی "غەێشی ضەۆر"ەثەصٚاصاصێذ، ئەٚ
صەرەٚەی عێەەراق ٔەـەەی صەکەەبد، ربٌەثەەبٔی، کە ضەەۀگەری ثەەۆ الی عێرالیەکەەبْ 

 ٚ صەکەەبد ئەٚەثەەٛٚ کە ثەەبرزأی "صاٚای ِەدەەبي" یٚ پبضبٚیػەە ٚەگٛاضەەزجٛٚە
رٕێکەەەی ٚثەەەبٚەڕی ثەٚە ثەەەٛٚ کە صەکرێەەەذ ٌەگەي ثەؼەەەضا ثگەٚیەەەٕە رێکە ئەٚیەەەع

 ٘بٚضۀگ. 
بٌەثەبٔی کرصثەٛٚ کە "ضەەگێکە ٚ دەۆرە سسِەرەی رٚەضەفی ثەِػەێٛەیە ثەبرزأی 
 صٚ ِٓ".

ٚ صەڕۆیػەەەەزٓ، ٚا ٘ەضەەەەذ صەکەەەەرا کە  ٓرٚصاٚەکەەەەبْ زۆر ثە سێەەەەرای صە٘ەەەەبر
ثبرٚصۆسەکە، ثۆ رێکەٚرٕێکەی ٔەٛێ، گٛٔجەبٚە، ئەٚەرە ثەیەبٔێکی صٌشۆغەکەر ٌە 

ەٚ صاٚا صەکەەبد ٘ەِەەٛٚ ئەٚ کەضەەبٔەی، ٘ەِەەٛٚ راصیۆکەەبٔی عێەەراق ثخٚکەەرایەٚ
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ضەەەەرثبزی ٚ ضەەەی یً، کە ثە ٘ەەەۆی رٚصاٚەکەەەبٔی ثەەەبکٛر )ثە ئبگەەەبییەٚە ٔەەەبٚی 
ٚر سەەراٚٔەرەٚە ثە زٚٚرەەریٓ کەەبد، ثەثەەێ کٛرصضەەزبْ ٔەەب٘ێٕٓ( صەرکەەراْٚ ٚ صٚ

ِەرج، ثگەڕێەەەەەەٕەٚە غەەەەەەٛێٕی کبرکرصٔیەەەەەەبْ ٚ صاٚای گەڕأەەەەەەضٔەٚەی دەک ٚ 
رەلەِۀیػەەەیبْ ٌێٕبکرێەەەذ. ثەەەێجگە ٌەٚە، ٘بٚکەەەبد ٌەگەي ئەَ ثەیەەەبٔە ضەەەەرۆکی 

 33ٚی کە دۀەەض رۆ ێەەک پێػەەزر ، رە٘ەەب جەزرای رەەۆلێٕەرِەدەەکەِەی ضەەەٚرە
دبالکیەکەەبْ راصەگەەریٓ ٚ "پەیەەبَ ٚ  کەضەەی ثە ئیعەەضاَ ضەەسا صاثەەٛٚ، رایگەیبٔەەض

 ئەرکەکبُٔ ثۆ ئێطزب کۆربیی صێذ". 
رێضەگبد کە صەٌێ "ثۆ ئێطەزب" دبالکیەکبّٔەبْ  کەثبرزأی ٌە صٚٚرەٚە ٌە پەیبِە 

ٔٙەەب ە٘ۆریەەبیە ثەەۆ ئەٚەیە رراصەگەەریٓ. ئەٚ ٘ەِەەٛٚ جەەۆظ ٚ سەەرۆظ ٚ ٘ەراٚ 
ٚ ٚ صاٚاکەەەبریە گرٔەەەگ  ثنەەەٛک ٚضەەەەرەربیی ثکرێەەەذ ٚ ِەەەبؾ کیثبضەەەی غەەەزە

ثٕەڕەریەکەەبْ ثػەەبرصرێٕەٚە. ثەەۆیە ثەەبرزأی صەضزشۆغەەی ٌەَ ثەیەەبٔە صەکەەبد ٚ 
ٛایە ٘ێػەەزب زۆر ِەەبٚە. کەدەەی ٌە یەەثەالَ دەەبٚەڕٚأی ٘ۀگەەبٚی کەەۆٔکرێزە ٚ پێ

 کەثەؼەەەضا ثۆدەەەٛٚٔی جیبٚازیەەەبْ ٘ەیەٚ صەٌەەەێٓ راضەەەزە ٚ ثەیەەەبْ ٚ رێکەٚرەەەٕە
رؾ، ، ثەۆ ضەەرصەِی عەثەضٚي رەدّەبْ عەب1855رەگەکەی ثۆ رێکەٚرٕی ضەبٌی 

ٚ  صەگەڕێەەەەزەٚە ثەالَ ئێطەەەەزب صاٚاکەەەەبری ٚ ِەەەەبـێکی زیەەەەبرری ٌەسەەەەۆ گەەەەرریە
ەکی کۆٔکرێەەەەەذ ٚ صەِٛصەضەەەەەذ صەکەٚٔە ثەەەەەبری جێجەجێکەەەەەرصٔەٚە. ەیثەغەەەەەێٛ

ئەگەر ٘ەرصٚٚ ال ، ثەبرٚصۆسی ٚٚالد ثەضەزٛٚە ٚ ٚالیەاثە  یە پػەزرٕەێکٚرێکە
 11یٕەی کەٛرصاْ ثٙێٕەضرێ کە ئەٚە ڕرێسی ٌێجگرْ ئەٚە صەکرێ کۆربیی ثە راپە

رێکەٚرەەٕە َ ئە یضەەبٌە ٌە ئەەبراصایە. ثەەێجگە ٌەٚە ئبِەەب ە ثەٚە صەکرێەەذ کە گرٔگەە
ٌەٚەصایە کە ِبـی کٛرصەکبْ ٌە الیەْ دیسثی ثەعطی عەرەثی صأی پیبصۀرێذ، 
ئەٚ دیسثەی سەثبد ثۆ یەکێزی جیٙبٔی عەرەثەی، ٌە سەٌیجەی ـبرضەەٚەٚ رەبکٛ 

 ئۆلیبٔٛضی ئەرٍەضی، صەکبد. 
ا زۆر دبالکٓ ٚ ٘ەِیػە ٌەثەراِجەر رۆ ٔبِە ٔٛٚش ٚ پیبٚأی دکِٛەری ثەؼض

ئەٚەصەکەیەٓ کە پەێع ضەەرۆک  یِبیکرۆـۆٔەکبْ لطە صەکەْ ٚ صەٌێٓ رەدەصا



 مەال مستەفا بارزانی و شۆڕشی ئەیلول
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کەٛرصاْ بٔەی کۆِبر، ئەدّەص دەضەەْ ثەکەر، کەضەێکیزر صأەی ثەٚ ٘ەِەٛٚ ِبـە
ٔبثێذ. ثە لطەی سۆیبْ ئەٚ ِبـبٔەظ ثریزیٓ ٌە "ئۆرۆٔۆِی ئیضاری کٛرصضزبْ 

 ٌە ٔەرەٚەی گەٚرەی عەرەة".ەی صەٌٚەری عێراق کە ثەغێکە ٌە دٛاردێٛ
ثبرزأی، ٌەضەەر دیبکەبْ، ثە ئبگەبصاریەٚە صەڕٚأێەزە ثەبرٚصۆسەکە ٚ، صەیەٚێەذ 
ئەٚ صەرـەرە ثمەەەەۆزێزەٚە ٚ زۆررەەەەریٓ صەضەەەەزکەٚد ثەصەضەەەەذ ثٙێٕەەەەێ ٚ صٚای 
دۀەەەضە٘ب ضەەەبي ٌە غەەەەڕٚ پێکەەەضاصاْ کەظ ٚ ٘ەٚایەکەەەی ئەەەبراَ ثەەەۆ گەٌەکەی 

٘ەزار کەەەەٛرص، دەکەەەەضار ٚ ضەەەەی یً،  24یە ە. ئەٚەرە ٌەَ ِەەەەبِٚطەەەەۆگەر ثکەەەەبد
ثە رەٚاٚی  غبرۆدکە )پێٕجٛیٓ، ِەرگە، ضٛرصاظ ٚ غیٛا پیراْ( 3کٛ راْٚ، 

گٛٔەەەەەەضیع ثە لٛڕضەەەەەەی  16ٌەالیەْ ـرۆکەکەەەەەەبٔی ثەؼەەەەەەضا سەەەەەەبپٛر کەەەەەەراْٚ، 
 5ٌشۆغەەکەر ثەەۆ کٛرصەکەەبْ ثەەریزیە ٌەٚەی کە ٌەَ ثۆرصِٚەەبٔکراْٚ. غەەزێکی ص

ۆکەی عێرالەی رێەک ٚ ڕـە 14یبٔە ٚرەیبرە غکێٕەکبْ رٛأیِٛبٔگەی صٚایی رۆپە 
 پێک ثػکێٕٓ.

ەٌکی کٛرصضزبْ زۆر ٔبٌەثەبرەٚ ٘ەِیػەە ٌە ێەر سکەدی ثبرٚصۆسی کۆِەالٔی 
ضی یً کە  56٘ەڕەغەی ثۆرصِٚبٔی ٌەغکری عێراق ثٛٚە. ٌە ٔبٚدەی صٚکبْ 

ضاثْٛٚ ٚ ٘ەِٛٚیەبْ ضەٛربْٚٚ، یەسۆیبْ ٌە ئەغەکەٚرێک دەغەبرصاثٛٚ رەۆو ٌێ
کۆِەٌکٛ  کراْٚ. ثێجگە ٌەِبٔە رڕا یەضیبی  Sorya –؟ گٛٔضٔػیٕی ضۆریە  81

ٌە  ، ثە ٘ەزار ـەەبریذە ٚ لەەٛي ٚەٌەەٍە،ثریٕەەضارەکبٔە کە ٌەٚ ثەەٕکە رۀضرٚضەەزیبٔەی
ٔبٚدەکەەەبٔی  ێرصەضەەەزی پێػەەەّەرگە صێەەەٕە دبرەضەەەەرکرصْ. ضەەەەرەڕای ئەٚأە 

ەیە کە ضەەەرثبز یەەبْ ِەصۀەەیٓ ٚ ـیراریەەبْ ِەضەەەٌەی دبرۀٛضەەی ئەٚ عەرەثەەبٔ
کرصٚٚەٚ سۆیبْ صاٚەرە صەضزی پێػّەرگە، ٘ەردۀضە ثەؼضا ٌێجەٛرصٔی گػەزی 
صەرکرصٚٚە ثەالَ صەثێ کبرێکی ٚاثکرێەذ ئەٚ عەرەثەبٔە  یبٔیەبْ پبرێسراٚثێەذ. 

ضەەرثبزی  111ئەٚە ِەضەەٌەی غەەڕەؾ ٚ غەکۆیە، ثە رەبیجەد کە  ثۆ ثبرزأی
غەلخٚە دٛٚٔەرە پبي پێػەّەرگە. ثەٌەێ ئەٚە ِەضەەٌەی ٌە  11ضەر ثە ٌیٛای 

ثجەەیٓ، ثە رەەبیجەد ئەگەر  یسەەبٔەصأی ٚ غەەەرەـە ٚ صەکەەرێ ثە ئبضەەبٔی ٌێەەی دەەبٌ
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صیٕەەبر ٚەرصەگرێەەذ ٚ  1رۀٙەەب  گێگەیەک ِەەبٔرثگریٓ کە پێػەەّەٚئەٚە ٌەثەردەەب
صە ئەٚۀەەەضە زیبرریەەەبْ  ، ٚ(بغەەەەکبْج ) –کەەەضارە کٛرصەکەەەبٔی دکەەەِٛەریع ەد

 پێضەصرێذ. 
ٌەَ کەظ ٚ ٘ەٚایە ثەەەەەەەبرزأی ٔیبزپەەەەەەەبکی ٚ ئیەەەەەەەراصەی دکەەەەەەەِٛەری ثەؼەەەەەەەضا 
٘ەٌضەضەەۀگێٕێ، ضەەەثبرەد ثە صەضزٕیػەەبٔکرصٔی ضەەٕٛری جٛگراـیەەبی ئیەەضارەی 
ئۆرۆٔەەۆِی کٛرصضەەزبْ صەرز صەکەٚێەەزە ٔێٛأیەەبْ. ٘ەٌەەجەرە ثەەبرزأی صەیەٚێەەذ 
ٔبٚدە ٔەٚریەکبٔی کەرکٛک ثشرێٕە ٔبٚ ئیضارەی کٛرصی کەدی ثەؼضا ـڕرٛـێەً 

ٚرەۆرە ە٘ێػەزب رێکەٚرەٕەکە ٔەکەٚەٚ گرـەذ صرٚضەذ صەکەْ ٚ صەٌەێٓ "یززصەصۆ
ی ثەەۆ ثکەیەەٓ، ٔبضەەیۆٔبٌیسِی کەەٛرصی، ثەەۆ ئەٚەی ثە ەکەەبرٚ پێٛیطەەزە ٌێکەەضأەٚ

ثە کٍێػەەیەکی جەٛگراـی صیەبریکراٚ ٔەیە  ٘ەِٛٚ ِبـەکبٔی غبص ثێەذ، پێٛیطەزی
ەی دٛاردێەەەٛەیەکی صەضەەەزٛری ٚ ئیەەەضاری ٘ەیە ثەەەۆ ئەٚثەٌکەەەٛ پێٛیطەەەزی ثە 

د، ئەٚەظ ٔەک رۀٙەب ٌە ثەبکٛر ثەٌکەٛ ٌە بِبـەکبٔی ثپبرێسێ ٚ کبریەبْ پەێ ثکە
 ٘ەِٛٚ ئەٚ غٛێٕبٔەی کٛرصیبْ ریب صە ی، جب ٌە ثەؼضا ثێ یبْ ٌە ثەضرە".

جۆرە ٘ەٌطۀگبٔضٔەی ٔبضیۆٔبٌیسِی کٛرص کە ثەؼضا ثبضی صەکبد ثە صٌەی ئەَ 
ئەدەّەص  صەسەبرە ثەرصەَٚی ٌە کەرکەٛک ثڕیەٛٚە، رەۆپەکە بثبرزأی ٔیە، ئەٚ د

ٌە راصیەۆی ثەؼەضا رایەضەگەیۀێ  1861ئەبزاری  11دەضەْ ثەکر ٚ ٌە ئێەٛارەی 
ثەضەێکی کەبری ٔەیە ثەٌکەٛ  رکە ٌە گەي "ثرا کٛرصەکبْ" گەیػزیٕە رێکەٚرٓ، ئەبگ

 "دبرەضەرێکی لبٔٛٔی ٚ ضیبضی ٘ەِیػەییە". 
ْ، ەغەەەڕی ثراکەەٛ ی کە دۀەەضە٘ب ضەەبٌە یەسەی عێرالەەی گررەەٛٚە، ٚە ئەسیەەر

ڕاضەزی غەەڕ کۆرەبیی ەکۆربیی ٘ەبد. ثەالَ ٌێەرە کەش لۀەبعەری ثەٚە ٔەیە کە ث
 ٌەضەر یەک صیٕبریع ثکبد. گرەٚئبِبصە ٔیە پێ ثێذ ٚ کەش 

صەدەٓ  ٚضکە صێەٓ ٚصٚٔیب ٘ەِٛٚی ثە جۆظ ٚ سرۆظ ٘بریە، رٚثبرێک ٌە ثر
ٚ ثە غەەبْ ٚ ثەەبٌی "ثرایەرەەی کەەٛرص ٚ عەرەة" ٘ەٌەەضەٌێٓ. ٌە ٘ەِەەٛٚ غەەٛێٕەک 

صأە، غەەەەلبَ ٚ گۆڕەپبٔەکەەەبْ جّەیەەەبْ صێەەەذ، رەەەبر ٚ صیەەەٛار ثە الـیەەەزە ٚ ٚرەەەبر
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، ثە یەەبٚەری ضەەەرۆکی غەەبٔضی رەرەٚە. ئەدەەّەص دەضەەەْ ثەکەۀغەەیعبراد رازاٚ
ٌەغکری ئێەٛە، ٌە ـەٌەضەزیٓ ٚ غەٛێٕە کٛرصی، صێزە ضبدەی رەدریر ٚ صەٌێ "

َ صەثێذ". ضەرۆکی غبٔضی کەٛرصیع ٚەال بْصاگیرکراٚەکبْ، رۆٌێکی کبریگەری
صەصارەٚەٚ صەٌێ "کٛرصەکبْ، ثە صڵطۆزیەٚە، ثەغێکٓ ٌە کۆِبری عێراق. کٛرص 

 صٚ ِٕی ٘بٚثەظ ثکەْ". یٚ عەرەة ثڕیبریبٔضاٚە دەکەکبٔیبْ رٚٚ ثەرٚٚ
ئەصی سەٚٔەەەەی کٛرصضەەەەزبٔی گەٚرە دەەەەی ثە ضەەەەەر صێەەەەذ؟ ٚا ٘ەضەەەەذ صەکەی 

ئیٕفیطبٌیٓ؟ ئەٚە کێیە ئەٚ  ێّەثبرزأی ئبگبی ٌە ٘یچ ٔەثێ ٚ ٚەالَ صەصارەٚە "ئ
سسِەرەەی ی، زطەەۆڵذ، ثە صثٛسزبٔەِەەبْ ثەەۆ ٘ەٌضەثەضەەزێ؟ ئەەێّە رۀٙەەب صەِبٔەٚێەە

. عەرەة ٚ کٛرص ٌەَ ٔیػەزّبٔە سۆغەٚیطەزە ثەراْ ٚ، ئەێّە عێراق ثکەیٓ گەٌی
ی سبکی عێراق صەکەیٓ. ثۆ ثەر ەٚۀضی زثە سٛێٕی سۆِبْ پبرێسگبری ٌە یەکێ

صەضەزّبْ ثە سەثەبد کەرص، ئەێّە یەبسی ٔەیٓ، ٚ لبزأجی گەٌەی کەٛرص ٚ عەرەة 
 رۀٙب ثۆ پبرێسگبری ٌە غۆڕظ صەضزّبْ ثە سەثبد کرص".

رٚ ضەِەرەیە، ٔەصەکرا زۆر ثشەبیۀێ ٚ، ثەبرٚصۆسەکە رٚٚ ٌە یکۆِێضیەکی ضە
صەضەەزگیر کەش  161دکەەِٛەری ثەؼەەضا  1861ئەەبٌۆزی صەکەەبد، ٌە دەەٛزەیرأی 

ەضەەری ٔیٙەەبئی" کە رضەەەکبٔی "لٚ ثە ر کبٔشەەبرە  ێەەرزەِیٕە ربریەەیصەکەەبد ٚ صە
رۀٙەەب سەەٛا صەزأەەێ چ رٚصەصاد ٚ دیەەبْ ثەضەەەر صێەەذ. کٛرصەکەەبْ زۆر ثەەبظ 

زأٓ ئەٚ ئۆپێراضیۆٔەی ص  ثە غٛعیەکبْ کبر صەکبرە ضەر رێکەٚرٕی ئەبزار ەص
ضەەەزٓ ٌە ەٚ صەیبٔشەەەبرە ِەٚلیفێکەەەی ٔەەەبسۆظ ٚ ٔەەەبرٛأٓ پػەەەذ ثەٚ ثەەەرایەریە ثج

راٚصۀرێٓ ٚ دبٚەرێی ٘بٚکەبری ٚ  کبرێک صۆضذ ٚ ٘بٚڕێ کۆِٛٔیطزەکبٔیبْ
پػەەزگیریبْ ٌێەەضەکەْ. ئەٚەرە جەەبرێکیزر ثەەبرزأی پۀەەجەی سەەۆی صەگەزیەەذ ٚ 

  ٘ەضذ صەکبد کە، ثە پیخٔێکی غەیزبٔی، ـێٍی ٌێکراٚە.
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 ەی ضەر ِێریڵرە
 

ضەەەەەٍێّبٔی )ٌە  ٌە Perwerdan –ْ او. ص. ک. ٌە پێەەەەەرٚەرص 1861ٌە رەِەەەەەٛزی 
ٔەٛێٕەر کەۆٔگرەی ثەضەذ.  311(، ثە ثەغەضاری ٚ، ە٘ەٌٚێەر –راضزی ٔەبٚپرصاْ 

غەەەەبٔضێکی دیسثەەەەی ثەعطەەەەیع ئبِەەەەبصەی کەەەەۆٔگرە ثەەەەْٛٚ. یەکێەەەەک ٌە ثبضەەەەە 
کٛرصەکبْ صاٚایەبْ صەکەرص ضەرەکیەکبٔی کۆٔگرە ِەضەٌەی "ضەر ِێر"ی ثٛٚ، 

بْ ػەەەپێٛیطەەەزە ضەەەٕٛری جٛگراـیەەەبی ئیەەەضارەی ئۆرۆٔەەەۆِی کٛرصضەەەزبْ صەضزٕی
ٔەٚریەکەەەبْ ثشەەەرێٕە ٔەەەبٚ ضەەەٕٛری ثکرێەەەذ، ثە رەەەبیجەری صەیبٔٛیطەەەذ ٔەەەبٚدە 

 ئیضارەکەیبْ. 
ثە پێی رێکەٚرٕەکە صەثٛایە دکِٛەری ثەؼضا صەِٛصەضذ ٔیبزپبکی پیػبْ ثەضاد 
ٚ ٘ەِٛٚ ٔبٚدە کٛرصضزبٔیەکبْ، ٚەک کٛرصەکەبْ صاٚایەبْ صەکەرص، ثشەبرە  ێەر 

ٚ  کۆٔزڕۆٌی ئیضارەی ئۆرۆٔەۆِی ثە رەبیجەری ٌەَ کەبرەی کٛرصەکەبْ، ثە ئبغەکرا
صڵطەەۆزی سۆیەەبْ ثەەۆ عێەەراق ٚ ئبِبصەییەەبْ ثەەۆ سەثەەبد ٌە ص ی  ثە ٔٛٚضەەیٓ،

 زایۆٔیسَ راگەیبٔضٚٚە.
خٔێک ثٛٚ ثۆ ئەٚەی ییە، ٌە  ێرەٚە سەریکی پەئەدّەص دەضەْ ثەکر، ٌەَ ِبٚ

صێرزەِەەبٔەٚە ٌە عەرەة، رٛرکّەەبْ، ئبغەەٛری ٚ کٍەەضأی، کە  یزۆررەەریٓ سێسأەە
ٔەٚرەیە، پێٛیطەزە، ثە  غەبرێکی ،ەٚە غبری کەرکەٛکیزٔەیبری کٛرصأٓ، ثگەڕێٕ

سێک ثێذ، ثجێەزە غەبرێکی عەرەثەی، ثەۆیە دکەِٛەری عێەراق صەضەزی ثەۆ ر٘ەر ٔ
رە ثەؼضا پەیبِێکی گەرِگٛڕی ئبراضزەی ِبر ەصەثرص. ئەٚ ک٘ەِٛٚ ـڕد ٚ ـێٍێ
کە ٌە ٚٚالرە یەکگررٛەکەبْ  ،رریەبرکی ئبغەٛریەکبٔی عێەراقەئێفرَ غەەِعْٛ، پ

گەڕێەەەزەٚە ٔیػەەەزّبْ ٚ، ثە ئەەەبزاصأە، ثە ٘ەِەەەبئۀگی ، ثەەەۆ ئەٚەی ثب، کەەەرصصە یەەە
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دکِٛەد، سسِەری پەیبِی "ثرایەری ئیطخَ ٚ ِەضەیذیەد" ثکەبد.  ِەبرەیەکی 
زۆر ٌە سێسأە کریطزیبٔەکبْ، ٌە ررضی غەڕ ٚ پێکضاصاْ، جێگب ٚ ِبٌی سۆیەبْ 

ثەٌێٕەی سەالد ٚ ئیّزیەبز صاٚای ثە ثەجێٙێػزجٛٚ، ئێطزب زۆر ثە رٚٚسۆغەی ٚ 
 یبْ ٌێضەکرێذ.ەٚگەڕأە

ِبغەبی رٚصاٚ ٚ ثەبرٚصۆسەکە صەکەبد، ەٌە ٘ەِبْ کبد ِۆضکۆ، ٌە صٚٚرەٚە، ر
، ثەۆ ئەٚ رێکەٚرەٕە، صاثەٛٚ، ٌەثەر ئەٚە ٔەیضەٚیطەذ ی٘بٔی کەٛرص ٚ عێرالیەکەبٔ

ثکبد ٚ ٌە ئەگەری ضەرٔەکەٚرٕی ئەٚ  یبْی ٌە یەکێکرد ٚ الیۀگکبرەصەسٛي ث
ٌەَ کەظ ٚ ٘ەٚایە  ،زۆر ٔبضەەەکەرێکەٚرەەەٕە سەەەۆی ثکەەەبرە رەڕەؾ. ِەضەەەەٌەکە 

ثەر ەٚۀضیە ٔەٚریەکبٔی ئیٕگٍیسیع ٘ەبرٛٚٔە پێػەەٚە، کە ٌەگەي ثەر ەٚۀەضی 
عێەەەراق یەکەەەضەگرٔەٚە ٚ صەیبٔەٚێەەەذ ثیەەەرە ٔەٚرەکەەەبٔی کەرکەەەٛک ٔەکەٚٔە  ێەەەر 

رٚصۆسەکە ٘ەر رٚٚ ٌە ٔبضەکی صەکەبد. ئەَ بٌە راضزی ثکۆٔزڕۆٌی کٛرصەکبْ. 
 ضەەەەجەیۆ ٔەەەەب ڕِەررضەەەەی، صەکەەەەرێ ئەٚ٘ەیە کەٚرەەەەۆرە  ێەەەەر  ی٘بٚضەەەەۀگیە

 ٘ەٌجٛەغێزەٚە. 
ـەبکزۆرێکیزری ٔەٛێ ٘ەبرۆرە ئەبراٚە، ثەؼەضا  ەٌەَ پەیٛۀضیە ئبٌۆز ٚ پەڕ ٌە گەرـز

ثۆ جێگری ضەرۆک کۆِبر، دەثیت کەریُ، رەرکەرصۆرەٚە ٚ  . ص. ک.ی وضکبٔضی
ثەٚە گٛٔب٘جەەەبری صەکەْ کە گەەەٛایە پەیٛۀەەەضی ٌەگەي "ر ێّەەەی کۆٔەپەرضەەەزی 

ِەعەەرٚؾ ِذێەەضیٓ ٌە غەەٛێٕی ئەٚ رەزاِۀەەضیبْ ٌەضەەەر رە٘ەەب ئێەەراْ" ٘ەیە ٚ، 
ٚ ثە ئبضەەەبٔزر  ە کە زیەەەبرر ِەیٍەەەی ثەالی دکەەەِٛەری ِەرکەزی ٘ەیەٚصەرثڕیەەەٛ

 .31ەي صەکرێذەٌەی ٌەگِِٛعب
ِەال ِطزەـب "غێشی ضۆر" کە زۆر ثە گەرِی دەثیت کەریّی کبٔضیەض کرصثەٛٚ 

ئەەبزار ٌە لەٌەَ صەصاد،  11ئەٚ ٘ەٌٛێطەەزەی ثەؼەەضا ثە پێػەەێٍکرصٔی رێکەٚرٕەەی 
سة رەبکٛ کبٔضیەضێکی ٔەٛێ یثەالَ ٌە ٘ەِبْ کبد ئبزاصی رەٚاٚ صەصارە صەضذ د

                                                           
 Habil Karim, Sayid ٌە صەلە ئیزبٌیەکە ٔبٚی دەثیت کەریُ ٚ رە٘ب ِذێضیٓ ِەعرٚؾ ئەٚ٘ب ٔٛٚضەراٚە  31
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غزەک صەگەڕێزەٚە سبٌی  ٘ەِٛٚثۆ جێگری ضەرۆک کۆِبر صەضزٕیػبْ ثکبد. 
ە ث٘ەٌپەضەێرصراٚە. ، ثە غەێٛەیەکی کۆٔکرێەذ، ربزائە 11ضەرەربیی، رێکەٚرٕەی 

ەی پێػجیٕیەکبْ پیرە ِەال کۆٔزڕۆي ٌەصەضذ ٔەبصاد ٚ ثەضەەر رەٛڕەیی ٔپێنەٚا
أی ٚبٚەڕدەەەەدەکیّەەەەبٔە پیػەەەەبْ صەصاد ٚ سەەەەۆی زاي صەثەەەەێ ٚ ٘ەٌٛێطەەەەزێکی 

 ٔبیەرە سٛارەٚەٚ ثە ثەرصەٚاِی جێگبیپێػٙبرەکبْ صەکبد. ثبرزأی ٌە دیبکبْ 
برٚصۆسەکە ثەەەصەگەەەۆڕێ، ٌە رێەەەگەی ٔەەەٛێٕەرٚ لبضەەەیضەکبٔی دەەەبٚەصێری  سەەەۆی

ِەبي، ٌە صیٍّەبْ، ٌەضەەر  14ضێکی ثنٛکی ٌٔە گٛ 1861 صەکبد، ٌە صیطەِجەری
 ضۆٌی زضزبْ صەپبرێسێ.ٚ ٛری عێراق ٚ ئێراْ سۆی ٌە ضەرِب ٕض

ثێەضۀگی صەغەکێٕێ  1861ٌە ِبیطەی ثبرزأی ثێضۀگە، ثۆ ِبٚەی دۀض ِبٔگێک 
ٔب٘جبر صەکەبد ٛٚ ٔبِەیەک ثۆ ضەرۆک کۆِبر رەٚأە صەکبد، دکِٛەد ثەٚە گ

"ئبغەزی  1861کە ٘ەر جبرەی ثە ثیەبٔٛیەک، جێجەجێکرصٔەی رێکەٚرٕەی ئەبرازی 
ئەثەصی ٌە کٛرصضەەەزبْ" صٚا صەسەەەبد ٚ، ثە ئۀمەضەەەذ ٚ غەەەعٛر ثریٕەەەضارکرصْ 

بی کەرکٛک صەصرێذ. ٌە ثەراِجەر ئەدەّەص ّۆگراـیبی پبرێسگی٘ەٌٚی گۆڕیٕی ص
دەضەْ ثەکر زۆر ثە رٛٚٔەضی ٚەالَ صەصارەٚە ٚ ثە ئبغەکرا ٘ەڕەغەە صەکەبد، 

ضەەەەڵ ٌەٚە ثەەەەبرزأی ثە ثەرپطەەەەیبر صەزأەەەەی ٚ  ٌە ئەگەری ثنەەەەٛکزریٓ ئەەەەب اٚە
ٔبکبرەٚە ضٛپب ثۆ "رێسگررٓ ٌە یبضب ٚ پبراضەزٕی یەک پەبردەی سەبکی عێەراق" 

 ثگەڕێٕێزەٚە کٛرصضزبْ.
بضەەبیی پەەضک صەکەەبد، ئثەەبرزأی زۆر رەەٛڕەیە، یەکطەەەر صاٚای کۆثەەٛٚٔەٚەی ٔەەب 

ٚەزیەری کەٛرص ٚ ٔەٛێٕەرە پەٍە  4یەکبْ رجگە ٌە ضەرکرصە ضیبضەی ٚ عەضەکە
ثبالکبٔی کٛرص ٌە دکِٛەد ٚ ئیضارەی صەٌٚەد ثەغضاری ریب صەکەْ کە ثە پێی 

ثٛٚ، رێکەٚرٕەەی ئەەبزار ثەر کەەٛرص کەٚرجەەْٛٚ ٚ پۆضەەزی گرٔگیەەبْ پەەێ ضەەپێرصرا
ٌە  کئەٚەظ ٚەک ٔیبز پبکی ثۆ "ئبغەزەٚایی ٚ یەکێزەی ٔیػەزّبٔی" ثەٛٚ. ٘ۀەضێ

صەضزی غەەڕیبْ ئەٚ کۆثٛٚٔەٚەیە صاٚای صەضزپێکرصٔەٚەی صەِٛ ثٛأیەغضارث
کرصثەەٛٚ، ٘ۀەەضێکیع ئبِۆ گەەبری ٘ەٌٛێطەەزی ٔەرَ ٚ ٔیبٔیەەبْ کرصثەەٛٚ، صاٚای 
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کرصثەەٛٚ. ٘ەٌٛێطەەزی صەضەەزەی صٚٚەَ زاي ثەەٛٚ  بْدەبٚەڕٚأکرصٔی رٚصاٚەکبٔیەە
ثەالَ ٌە ٘ەِەەبْ کەەبد صاٚایەەبْ کرصثەەٛٚ کە "پێٛیطەەزە کەەٛرص ئبِەەبصەی ٘ەِەەٛٚ 

 پێػٙبرەکبْ ثێذ".
 17زێکی ٔٛێی دکِٛەد کە کبریگەری سەۆی ٘ەثەٛٚ ثەریزیە ٌەٚەی کە ط٘ەٌٛێ
ر ێەەەُ، ضەەەەصاَ دٛضەەەێٓ رکریزەەەی، ضەەەکررێری  یکەضەەەی ثە٘ێەەەس 1861ی ِبیطەەە

ەعەص ثە ٔٙێٕەی دەبٚی ثە صٚٚ ٔەٛێٕەری ثەبرزأی صەکەٚێەذ. صٚٚەِی دیسثی ث
، ضەەەەصاَ ٓکی پێػەەەجیٕی ٔەکەەەراٚ ثەصەضەەەذ صێەەەٕٕێکٛرصەکەەەبْ دۀەەەض ضەەەەرکەٚر

ثەٌێٕیەەبْ پێەەضەصا کە ٌە ِەەبٚەی ِەەبٔگی دەەٛزەیراْ ٘ەِەەٛٚ ـەٚج ٚ ِەـەەرەزەی 
ٕٕەٚە، ئەٚأە دەکەەەضاری ێٚ(" ٘ەٌجٛەغەەە، جبغەەەەکبْ )"ـٛرضەەەبٔی ضەەەەالدەصصیٓ 

 ەڕیبْ صەکرص.غ ی پێػّەرگە ثەغضاری کٛرص ثْٛٚ ٚ ٌە ص
ٚا ٘ەضەەەذ صەکەەەرا کە پڕۆضەەەەکە ٚ پەیٛۀەەەضی ٔێەەەٛاْ کەەەٛرص ٚ عێەەەراق ثەرەٚ 

، گەٛایە ثبغجْٛٚ ثڕٚاد کەدی ٌە ٔبکبٚ رٚصاٚێکی صڵزەزێٓ ٚ لێسەٚەْ رٚٚیضا
ثە  ( ِەیەزەکەی؟کەش ٔەیسأەی کێەیە ،سسِێکی ٔسیکی ثەبرزأی )کەٛڕ یەبْ ثەرازا

لێەەەەسەٚٔە ٌە الیەْ  رەەەەبٚأە صۆزرایەٚە. ثە لطەەەەەی کٛرصەکەەەەبْ ئەٚ کەەەەٛ راٚی
 کەضبٔی غبرەزا ٚ ضەر ثە پۆٌیطی ٔٙێٕی ئۀجبِضراٚە.

 
  



 خۆشناو د. جاسم: و - دەزارۆ فڕانز مەرییا
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 ثبرزأی یکرصٔریڕۆر٘ەٌٚی 
 

صەصا، لبئیّمبِی لەزای ضٕجبر ٌە  ْر رٚصاٚی ضەیرٚ ضەِەرە رٚیبثر ضەثضە
)ضەەەردبٚە  21الِبرێەەک کەەٛ را، رۀەەبٔەد ٘ەٌٚەەی کٛغەەزٕی ثبرزأیػەەضرا. ٌە ەپ

کە سەەۆی ثە رۆ ٔەەبِۀٛش  ،کەضەەێک 1861ی ئەیٍەەٌٛ، ٚ( 18کٛرصیەکەەبْ صەٌەەێٓ 
صاٚای دبٚپێکەٚرٕی ٌەگەي ِەالِطزەـب کرصثەٛٚ، ٌە کەبری پػەکٕیٕی  ،ٔبضبٔضثٛٚ

صٚٚر ِەٚصا  صصەی رەلیٕەٚەیەی ٌێگیراثەٛٚ کە ثە کەۆٔزرۆٌیکیبکیٍۆ ِ 2ئبضبیی 
کە ٌە ثەؼەضاٚە رەٚأە  بٌیطەذ صأەی ثەٚەصأەبثٛٚٔلیذ کراثٛٚ. کەبثرای جۆڕٚرە

کەەەٛرصٚ عێرالیەکەەەبْ ئەٚ ِێزۆصەیەەەبْ ٌەثەر صەضەەەزبیە کە ثە  کەەەراٚە. ٘ەٌەەەجەرە
ٚ ثە ئبضەەەبٔی ئەٚ ئیعزەەەراـەی  ئبضەەەبٔی گەەەۆرأی ثە گیەەەراٚ ٚ ربٚأجەەەبراْ ثٍەەەێٓ

 صەیبٔەٚێذ ثەصەضذ ثێٕٓ.
گەٚرەی صایەٚە، دکەەِٛەری عێەەراق ٌە ِەٚلیفێکەەی ثەەبظ  ئەٚ رٚصاٚە صۀگێکەەی

بی ، غۀەثٛٚ، ربٚأی ئەٚ ٘ەٌٚەی سطەزە ئەضەزۆی صارٚ صەضەزەی ئیّپریەبٌیسَ
ریەکەەەەبْ، ئەِریکیەکەەەەبْ، گ، کۆِپبٔیەەەەب ثیبٔیەکەەەەبٔی ٔەٚد، صەزگەەەەب ٘ەٚاٌئێەەەەراْ

 . "ر ێّی پبغبیەری ..... ٘زض"کۆٔەپەرضزبٔی 
ٌەەەی ٌٚەٚەغەەەکرص کە ٌەٚأەیە ئەَ ٘ەدکەەەِٛەری ثەؼەەەضا، ثە ئۀمەضەەەذ، ثبضەەەی 

کٛرصەکەبْ پخٔەی ثەۆ صاڕێژراثێەذ ثەۆ  ەٌە الیەْ ٘ۀضێ ٌە ضەەرۆک ریڕۆرکرصٔە
ص. ک. کە ٘ەضذ  ەٚە، یبْ ٌە الیەْ ثبٌی دەپی و.ٔئەٚەی غٛێٕی ثبرزأی ثگر

ٚەک کەبری سەۆی ئەٚ پەیٛۀەضیە  ٚ صەکەْ ثبرزأی ٌە رێجەبزی دەو الیەضایەٚە
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ی ضەەۆتیەد ٔەِەەبٚە، رۀەەبٔەد ثبضەەی ئەٚەظ کەەرا کە ضەەۆزصاریەی ٌەگەي یەکێزەە
 . 32ەٚە ثێذیػئبـرەد ٚ غەڕەـ یٌەٚأەیە پەیٛۀضی ثە ِەضەٌە

ٌێرە، ٌە عێراق، لطەٚ لطەٌۆک کبریگەریبْ زۆرررە ٌە ضەر ـبکذ ٚ ربکزیک ٚ 
جۀەڕاي  1861ئۀجەەەەبِیع ثەصەضەەەەذ صێەەەەٕٓ، ئەٚەرە ٌە ِەەەەبٔگی ٔەەەەۆتەِجەری 

ٌە  ـەٚج 11، رایگەیبٔەەەەض کە دکەەەەەِٛەد ضەەەەەعضْٚ ؼێەەەەضاْ، ٚەزیەەەەەری صەرەٚە
کە ٌە پێػەەەەەّەرگە  یە پبضەەەەەەٚأی ضەەەەەٕٛر ثێەەەەەذە"پبضەەەەەەٚأی ٔیػەەەەەزّبْ )ٌەٚأ

                                                           
ە ٚ ٘ەٌطەەۀگبٔضٔی، ٌە راضەەزی ٘ەٌٚەەی ریڕۆڕکرصٔەەی ثەەبرزأی زۆر کەِەەی ٌەضەەەر ٔٛٚضەەراٚە ٚ غەەیکرصٔەٚ 32

رۀبٔەد ٌە الیەْ سٛصی و. ص. ک.، ثەۆ ٔەکەراٚە. ـڕأەس ِەرییەب صەزارۆ ثبضەی رۆ ٔبِۀٛضەیه صەکەبد ٚ گەٛایە 
ٔەکەەٛ راٚە ٚ ئیعزراـەەی کەەرصٚٚە ٚ کەدەەی ثە پێەەی ئەٚ کەِە ٔٛٚضەەیٕبٔەی ثە کەەٛرصی ثخٚکەەراٚٔەرەٚە گەەٛایە 

ضەرصأی ثبرزأیبْ کرصٚٚە ثەالَ ٔەبزأرێ غەبٔضەکە کەێ ضەیبرە، صاٚای  2غبٔضێکی پیبٚأی ئبییٕی ٔبٚصار، ثە 
ثْٛٚ، ٌە کێ ٚ ٌە کێٕضەر ِۆٌەد ٚ ضەـەرەکەیبْ ثۆ ضەبزکراٚە؟ ئەٚکەبد ٌمەی پەبرری ٌە ثەؼەضا زۆر دەبالک ٚ 

ٚەزیەرٚ ضەەەصاْ کبرِۀەضی پەٍە ثەەبالی ٌە پۆضەذ ٚ ئیەەضارەکبٔی ثەؼەضا ٘ەثەەٛٚ.  4 ِبرەغەیبْ زۆر ثەٛٚ، پەەبرری 
ثٛٚە رب ٘ەٚي ٚ رۆڵی سۆیەبْ ثەۆ ٔەبٚثژی کەٛرص ٚ دکەِٛەری ٔبٚۀەضی ثەشۀە گەڕ. رەبکٛ ضەرصأەکە ثۆ ئەٚە 

 ئێطزب ٔبٚ ٚ ئەصرێطی ئەٚ غبٔضە ثخٚٔەکراٚەرەٚە یبْ ئێّە ٔەِبْ ثیٕیٛٚە.
کەەُ ٌە غەەبری ثەؼەەضا صٚٚرە،  411ئەٚکەەبد ثبرەگەەبی ثەەبرزأی، گەەٛایە، ٌە دەەبجی ئەەۆِەراْ ثەەٛٚە، ٚارە ٔەەسیکەی 

ئەصرێطەیبْ ٔەزأەێ. ئەٚکەبد ثڕیٕەی ئەٚ رێگەبیە ٚ ە صٚرٚ صرێژەیەبْ ثڕیجێەذ ٚ کەش ٔەبٚ ِەعمٛي ٔیە ئەٚ رێگ
پێٛیطزی ثە صەیبْ ضەعبد صەکرص، ِەعمٌٛە ثەثەێ پػەٛصاْ ٚ راٚەضەزبْ ٚ ٔەبٔشٛارصْ کەٚرجەٕە رێ؟ ِەعمەٌٛە 

 ثەٚ ِبٔضٚٚ ثْٛٚ ٚ ضەـەرە صرێژە یەکەضەر ٌەگەي گەیػزٕیبْ دبٚیبْ ثە ثبرزأی کەٚرجێ؟
 18ِەال ٚ غەەٛـێرەکبْ پێەەک ٘ەەبرجْٛٚ، صەگەٚٔە دەەبجی ئەەۆِەراْ ٚ رۆ ی  5کەش،  11غەەبٔضە، گەەٛایە ٌە ئەَ  

ئەیٍٛي صەدٕە ثبرەگبی ثبرزأی، ٔبزأرێ کێ ٌە ئۀضاِبٔی ِەکزەثی ضیبضەی ٚ پیبِٚەبلٛي ٚ زأبیەبٔی ئیطەخِی 
ثە ثەێ ئەٚەی سۆیەبْ ئبگەبصار  کٛرصضزبْ ئبِبصەثْٛٚ؟ ثە کٛرری، گٛایە، ٌەکبری صأیػزٓ ٚ ٚرەٛٚێژ غەبٔضەکە،

ثٓ، رۀسیٍیبْ پێ ثەٛٚە ثەۆ ئەٚەی گفزٛگەۆکە رۆِەبر ثەکەْ، کەدەی رۀسیٍەکەبْ، ثە رەٚلیەذ، رەلیەٕەٚەٚ ٘ەِەٛٚ 
غەبٔضەکە، ثە پیەبٚأی ئەەبییٓ ٚ غەٛـێرٚ ٚ یبریەەضەصەرەکبْ، ٘ەِٛٚیەبْ، پەبرجە پەەبردە ثەْٛٚ ٚ ثە صەضەەزضرێژی 

 کٛ راْٚ. گٌٍٛەی صەضذ ٚ ثرصی پبضەٚأەکبٔی ثبرزأی
ضەیر ٚ ٔٙێٕیەکە ٌەٚەصایە ٔە ٚێٕەی غبٔضەکە ٚ ٔە ٘ی ضەیبرەکبْ ثخٚ ٔەکراٚۀەرەٚە، ئبسۆ کەش ٌە سەسَ ٚ 
کەش ٚ کبری ئەٚ غەبٔضە ضەۆراسی کەٛ راٚ ٚ ِەیزەکبٔیەبْ کەرصٚٚە؟ ٚەک ثەبش صەکرێەذ ثەبرزأی ثە ضەٛکی 

 .ثریٕضاریع  ثخٚثۆرەٚە 1ٚ  پێػّەرگەصۀگۆی کٛ رأی یەک  ثریٕضار ثٛٚە ٚ
 ضبي زأیبری زیبرر ثخٚ ثکبرەٚە، ٚەرگێڕ. 41دەلی سۆیەری پبرری صیّٛکراری کٛرصضزبْ، صٚای 
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ثە ضٛپب ٔیٓ ثەٌکٛ ، ٚەرگێڕ(" پێکٙێٕبٚە کە ضەر ش دضٚصڕەەد – پێکٙبرجْٛٚ
 سۆی عێرالٓ.ٚضەر ثە ٚەزارەری ٔب

ثەەەۆ ئەٚ رٚصاٚ ٚ ٘ەٌٛێطەەەزبٔە ثەغەەەی ئەٚە صەکەْ کە ثەەەبرزأی ٔەـیەەەر عەەەبَ، 
پێػەەّەرگەکبٔی ٌێجەەضاد ٚ صەضەەذ ثە غەەەڕ ثکەەرێزەٚە. ٘ەر ٌەَ رۆ أە ثەؼەەضا 

صەکبد. ٌە کۆربیی ِبٔگی ٔەۆتەِجەر  ِەبرەیەک کەٛرص، ثە  ذضٚکێػەیەکیزر صر
رەەەەبٚأی یەەەەبسیجْٛٚ ٚ رێکەەەەضاْ، رەٚأەی ِەدەەەەکەِەی عەضەەەەکەری صەکەەەەرێٓ. 

یبْ، غزٕی ضەرکرصەکبٔی دیسثەی ثەعطەٛرۆِەرەکبْ زۆر گرأٓ، گٛایە پخٔی ک
ضەەرثبزی ٚ  یرێکەضاْ ٚ پەالِەبرصأی صاِەزراٚە ٘ەٌٚی غزٛٚە،ڕٌە ٘ەٌٚێر، صا

 . یبْ صاٚەـڕۆکەسبٔەی کەرکٛک
کٛرص صەضەزگیرکراْ، گەٛایە ٘ێرغەیبْ کەرصۆرە ضەەر  18صٚای دۀض رۆ ێکیزر 

 یەەەبِْەثبرەگەەەبیەکی پەەەۆٌیص ٚ ـەرِەەەبٔجەرێکی پەەەٍە ثەەەبالی ئیەەەضارەی لەەەبصر کەر
صڵە راٚکێ ٌۀبٚ کٛرصأی ثەؼضا ثخٚصەثێەزەٚە ٚ  ـڕأضٚٚە. ثەِػێٛەیە ررش ٚ

 ٘ۀضێکیبْ غەٚأە ٌە ِبٌەکبٔیبْ ٔبسەْٚ. 
ٚ، ٌە ٔەبٚدەی  پێػّەرگەکبٔی ثبرزأی صەضذ ٚ ثەرص ٚەالِەی رٛٚٔەض صەصۀەٚە

پەۆٌیص صەکەٛ رێٓ ٚ  11٘ێەرظ صەکۀە ضەەر ثبرەگەبیەکی پەۆٌیص،  33ضٍێّبٔی
صەضەذ ٚ کەضیع ٌە ٘ەرصٚٚ ال ثریٕضار صەثەٓ. ثەؼەضا کەبرصأەٚەی صەثێەذ  34

، صەکەەەەبد ثە ثەصەرٔەەەەبٔی ئەٚ کەەەەٛرصأەی، ثە ٔەەەەبٚ، رەثەعەەەەیەی ئێرأیەەەەبْ ٘ەیە
 ِەەەەبرەی کەەەەٛرصاْ ٌە کەرکەەەەٛک  ٌەٚەی کە ِەثەضەەەەزی ضەرەکیػەەەەی ثەەەەریزیە

ٌە کبری ضەر ِێری، ئەگەر کرا،  ِەبرەی عەرەة ٌە ٘ەی کەٛرص  کەِجکبرەٚە ٚ،
 زیبرر ثێذ. 

                                                           
ٔٛٚضەەراٚە ٚ گِٛەەبْ ٌەضەەەری ٘ەیە ٚ ٚاصیەەبرە ِەثەضەەزی  Spmeouanyaٌە دەەبپە ئیزەەبٌیەکە ٔەەبٚەکە ثە  33

 ضٍێّبٔی ثێذ، ٚەرگێڕ. 
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ە صەدەێ، رۀەبٔەد ٚراٚٔبْ ٚ ضەرکٛرکرصٔی کٛرصاْ، ثێ راٚەضەزبْ، ثەۆ پێػەە
ٌە سسِەرەی ثەؼەضاصاْ ٚ ص ی ثەبرزأیٓ، ٌە یرەری زێجبری، کە ربکٛ ئێطەزب غعە

 دکِٛەد یبسی صەثٓ. 
دەلەی سەۆیەری ، صەثێەزە ِەبیەی ٔەبڕەزاییرٚصاٚێکیزری ٔبر ٘ە ێٓ ٌەَ رۆ أە 

ِبیطەەی  5ئەٚ رٚصاٚە ثگێەەڕیٕەٚە، دەەٛٔکە ّٔەەٛٚٔەیەکی زەلە ٌە صاپٍۆضەەیٓ. ٌە 
ِیەەض ٌە گٛٔەەضی ەدضەەبالْ ثە ٔەەبٚی ئەدەەّەص  64پیەەرە پیەەبٚێکی کەەٛرصی  1861
ثرلیەکەەی ٌە الیەْ ٘ەەبٚڕێیەکی ِەجیەەضی کەەٛڕی ثەصەضەەذ  Dardan -اْ صەرص

ُ ی، ٌەگەي ثەیبٔی ئبزار سەۆی رەضەٍەگە ثٛٚر، ِەجیض کبری سۆی پێػّەصەگبد
ٚەک ثبضەّبٔکرص دکەِٛەری  .ٚە ئەـطەر ٌە ضٛپبی عێەراقٛثٛٚث ٚ ەکرصثٛٚەٚ

ثەؼەەەضا ٌێجەەەٛرصٔی گػەەەزی ثەەەۆ ٘ەِەەەٛٚ کٛرصەکەەەبْ صەرکرصثەەەٛٚ. ٌە ثرٚضەەەکەکە 
ٚ ٌە ٔەسۆغەەشبٔەی غەەبری کەەٛرە. ِەەبِە پیەەرە  ٔٛٚضەەراٚە کە ِەجیەەض ٔەسۆغەەە

یە یەکطەەەر صەکەٚێەزە رێ، ٌە ٔیەەٛەی رێگەەب ی ئەٚ ٔەبِەزٌٕەگەي ثەصەضەذ گەیػەە
ضەەیزەرە،  –یە رەـیمەی ِەجیەضی کەٛڕیەری، ٌە سەبٌی پػەکٕیٓ ٛائەٚ کەضەی گ

سۆی پێضۀبضێٕێ ٚ صەٌێ ِٓ ٌەگەٌذ صێُ ثۆ الی ِەجیض. ٌە راضزی ئەٚ کەضە 
دەەەْٛٚ ثبرەگەەەبیەکی  ضەەەەر ثە ٘ەٚاٌگەەەری ثەؼەەەضایە، ئەٚ ٔەسۆغەەەشبٔەی ثەەەۆی

ٔی ٌەثەردەەی ٚ ا، ٔەەبزپیەەبٚەکە صەضەەزگیر صەکەْ رەدمیمەەی ِٛسەەبثەرارە ٚ، پیەەرە
ٌەثەر دەەی رۆِەرێەەک گیەەراٚە؟ کەش ٔەەیە ٚەالِێکەەی ثەەضارەٚە. ٌە پبغەەبْ ثەەبٚکی 
ِەجیض صەگەٛازرێزەٚە گررٛسەبٔەی ئەثەٛ ؼرێەت ٚ صەثەرێزە ثەرصەَ ِەدەکەِەی 
ضەەەەەٚرە. رٚصاٚێکەەەەی رەەەەب ثٍێەەەەی پەەەەڕ ضەەەەڕ ٚ ضەەەەەِەرەیە ٚ پێەەەەی صەٌەەەەێٓ "ثە 

ەی غەەەەعت ثەزەیەەەی پێەەەذ صێەەەذ ٚ ئەەەبزاصد ٌەثەردەەەبٚگررٕی رەِۀەەەذ ِەدەەەکەِ
صەکبد" سبٌۆی پیرە، ثە ثێ لطە کرصْ ٚ ضبؼکرصٔەٚەی رەۆِەرەکەی ٚ ثسأەی 
ثەەۆ ٚایەەبْ ٌێکەەرصٚٚە، ئەەبزاص صەکەەرێ ٚ ثە صڵێکەەی پەەڕ ٌە ئەەبزار ٚ ِەیەەٕەد ثەرەٚ 

 گٛٔضەکەیبْ صەگەڕێزەٚە.



 خۆشناو د. جاسم: و - دەزارۆ فڕانز مەرییا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

385 

ی ثەصەضەذ ڕِیض ٔەبِەیەکیزری ٌە ِەجیەضی کەٛەدئەدّەص ٘ەـزە سبٌە  1صٚای 
کەەبد ضەەەرصأی ثکەەبد ٌە ثۀەەضیشبٔە ٚ لٛرئبٔێەەک ٚ ەٚ صاٚا ٌە ثەەبٚکی ص صەگەەبد

ئەثەەٛ ؼرێەەت صٚگرصێکەەی ثەەۆ ثەرێەەذ. پیەەرە ثەەبة، ثە ٔبدەەبری، جەەبرێکزر رێگەەبی 
صەگەەەرێزە ثەر ثەالَ ئەِجەەەبرە  ٔەکەی ٚ کەەەنەکەی ٚ ثەەەٛکەکەی صەگەي سەەەۆی 

 صەثبد. سۆزیب ٘ەر ٔەڕۆیػزجبیە!
 ٌەێٓ ٘ەیچ کەش ثەٚ ٔەبٚە ٌێەرە زیٕەضأیؼرێەت صە ٌٛە صەرگبی ثۀەضیشبٔەی ئەثە

کەەراٚەٚ کەش ضەەۆراسی ٔەەبزأێ. ٌە ثەراِەەجەر ئەَ ٚەالَ رەـزەەبرە ِەەرۆڤ، ثە ٔە
ؼرێەت  ٌٛە پەۆٌیص ٚ زیٕەضأیەکبٔی ئەثە ێراضذ، غێذ صەثێ. ثەالَ صیبرە ٘ۀض

ضیٍەی رەدّیبْ صەجٌٛێ ٚ پێی صەٌێٓ کٛڕەکەربْ ٌە  ێر رەعسیەت ِەرصٚٚە ٚ 
یە ٚ دەەەبٚەڕێی ئەٚە صەکەْ ثەٌەصیە ثیػەەەبرێزەٚە، ِەیەەەزەکەی ٌە ٔەسۆغەەەشبٔە

 ٚەک دۆْ ٘ەِٛٚ ئەٚ ِرصٚٚأەی ثێکەش ٚ کبرْ غبرەٚأی صەیبٔػەبرێزەٚە.
ئبـرەد، ثە پەٌە سۆیبْ  2ض، ثە سۆی یسبٌۆ دەِپێٛیطزە کبد ثە ـیڕۆ ٔەصرێ، 

صەگەیۀەەەەٕە ٔەسۆغەەەەشبٔە ٚ، ٚە ئەسیەەەەرەْ، دبٚیەەەەبْ ثە ِەیزەەەەی کٛرەکەیەەەەبْ 
 کی ررضٕبک.صەکەٚێذ، ِەغٙەصێ

 ٔەکە، ثە پەەبڕأەٚەٚ رکەەبٚ ٔەەسا، ِەیەەزەکە  2ِەەبِە پیەەرەٚ یەک ثێەەذ ەثە ٘ەرغەەێٛ
گٛٔەەەەەضەکەیبْ صەکەٚٔە رێ، پەەەەەێع کفەەەەەٓ ٚ صـەەەەەٓ ٚ  ەگەەەەەرٔەٚە ٚ ثەرەٚصٚەر

غەەبرصٔەٚە ثەەبٔگی صکزۆرێەەک صەکەْ ثەەۆ ئەٚەی رەِبغەەبیەکی ثکەەبد ٚ ثسأەەی ثە 
رەِبغەبکرصٔی ِەیەکیەبْ ثەۆ ثٕٛٚضەی. صکزەۆریع پەبظ ٕبدی ِەرصٚٚە ٚ ٚەـبرٕ

ضێ ٘ەِٛٚ گیبٔی ضۆر ٚ ِۆر ثٛٚە ٚ پڕ ثریٕە، ٔیػبٔەی ئەغکۀجە ثە ٚصۀٛ
ٌەغیەٚە صیبرە، دبٚیبْ صەر٘ێٕبٚە، زِبٔیبْ ثڕیەٛٚە، سەٛێٓ ٌە ِەً ٚ گەٛێنکە 

غەەەٛێٕی صاؼکەەەرصْ ٌەضەەەەر ِەەەً ٚ  ٚ صەَ ٚ ٌەەەٛد ٚ ضەەەیٕگ ٚ پػەەەزی ٘ەەەبرٛٚە،
 ثبضکی دەو ٚ غبٔەکبٔی ثە ئبغکرا ثەجێ ِبٚە. 

رٚصاٚە لێسەٚٔەەەبٔەی ٔەەەبٚە ٔەەەبٚە ثە ثێەەەضۀگی رٚٚ صەصەْ ٚ  َەکەەەێکە ٌەئەٚە ی
ٌەثەر دەەەی؟ کەضەەەیع ٔەەەیە ٌەثەراِەەەجەر صاصگەەەب ئەٚ رەـزەەەبرە  ؟کەش ٔەەەبٌێ ثەەەۆ
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ری ەرێزە ئەضزۆ ٚ، ٌەضەر ئبضزی جیٙبٔیع کەش صۀگی ٔبڕەزایگلێسەٚٔبٔەی ث
 ثەرز ٔبکبرەٚە.

 
، ثە زِبٔی 1861ٌی ٛیٍئە 1 ئەدّەص دەِیض، ٌە راپۆرری پسیػکی ضەثبرەد ثە ئەغکۀجەٚ کٛغزٕی ِەجیض

 ، ٌە الپەڕەی پێػٛٚ ثە کٛرری ئبِب ەی ثۆکراٚە.ـەڕۀطی
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 ، ٌەضەەەر، کەدەەی ٌە پێػەەەٚەْئەٚ ٘ەِەەٛٚ رٚصاٚأە ٌە پػەەذ پەرصە رٚٚصەصە
غبٔۆ کۆِەٌێک کەضبیەری سۆیبْ پیػبْ صەصەْ ٚەک ئەٚەی ٔە ثبیبْ صیجەێ ٚ 

ضەەرۆک ٚەزیرأەی یەکێزەی ضەۆتیەد،  1861ٔیطبٔی  11ٔە ثبراْ. ثۆ ّٔٛٔە ٌە 
ٚ ٘بریکەەبری ٔێەەٛاْ عێەەراق ٚ  یپەیّبٔەەبِەی صۆضەەزبیەر 34ئەٌێکطەەی کۆضەەیگەْ

ئبضزی ٚ، زۆر صەضزکەٚری ثۆ رٚضیب ِطۆگەر کرص. ٌەضەر  ِۆرکرص یضۆتیەر
ی عەرەثەی ٚ ٌە ٔاریجی جیٙەبزڕە ٘بٚپەیّبٔێکی ضثٛٚ ئیضیۆٌۆجی ضۆتیەد ثٛٚ

٘ەِٛٚ ئەٚأیزەر ِەبیەی پػەذ پێجەضەزٓ ثەٛٚ، غەٛێٓ پێەی سەۆی ٌە ٔەبٚدەیەک 
ضزراریجی  صەتەرێکی رٛٚٔض صەکرص کە ٔرر ٚ ثە٘بیەکی، ثێ لەیض ٚ غەرری، ٌە

 ٔەٚری ٘ەیە. 
یەکجەەبری رٚٚ ٌە ئەەبٚاثْٛٚ  ضەەەرصەِی ٘بٚپەیّەەبٔی ٌەگەي "غەەێشی ضەەۆر" ثە

. ئێطەەەزب عێەەەراق ٔەٚرەەەی ثیرەکەەەبٔی رۆِەەەێٍە رەٚأەی یەکێزەەەی ضەەەۆتیەد صەکەەەبد
 Iraqضەی  صەکبد، کە کبری سەۆی ٌە الیەْ کۆِپبٔیەبی ٔەٚرەی ثەبکٛر، ئەبی پەی

Petroleum Company - IPC ثە پێی رێکەٚرٕێک ثۆ ِەبٚەی  ٚ صۆزراثٛٚٔەٚە
ٚ ٚ، ئێطەزبظ ثە یەبرِەری ِۆضەکۆ ضبي صا٘ەبرەکەی ثەۆ ئەٚ کۆِپبٔیەبیە ثەٛ 31

 41سۆِبٌیکراٚە ٚ، ٌە  ێر ئەٚ پەیّبٔی صۆضزبیەریە یەکێزی ضۆتیەد لەرزێکی 
 ٍِیۆْ رٚثٍی ثە عێرالضاٚە.
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 ِۆضکۆ صەضزجەرصاری "غێشی ضۆر" صەثێ
 

ەرصاری جکە یەکێزەەەی ضەەەۆتیەد صەضەەەز کەْەٚە صەثئبِەەەب ە  ْەکبٔیػەەەبٔ٘ەِەەەٛٚ 
ی ٔەٚری ٔ. سۆِبٌیکرصْەضیی سۆیبٔضارە صەضذ لەصەرٚ ٔێذ ٚ صەیبثصە ْصارکٛ

ٚارە دکەِٛەری  .جەبِی ٘ێٕەبیە ئەبراٚۀیەبی ئەبی پەی ضەی کۆِەٌێەک صەرۀکۆِپب
گرێ ٚ ثبرزأی ثە ئبٚارەکەی ٔبگبد، دکِٛەری ٕبعێراق صەضذ ٌە کەرکٛک ٘ەٌ

پػەەەذ ثە دەک ٚ کەرەضەەەەی غەەەەڕی ضەەەۆتیەد  ێعێەەەراق ٌە ئێطەەەزبٚە صەرەەەٛأ
بٔەەەبی ٚایە ـػەەەبر ٚ ِەررضەەی ٌەضەەەەر پێػەەەّەرگە زیەەەبرر ثجەضەەزێ ٚ ئەٚەظ ِ

ی، ٌەضەر ئبضزی ٔبٚسۆ رئەدّەص دەضەْ ثەکر غکۆ ٚ ٘ەیجەرێکی زۆصەثێذ، 
ٚ صەرەٚە، ثەصەضەەەذ ٘ێٕەەەبٚە. ٘ەِەەەٛٚ ئەِەەەبٔە ثە زیەەەبٔی کەەەٛرص رەٚاٚ صەثەەەٓ. 
ثەەبرٚصۆسەکە، ثەەۆ یەکەِجەەبر، صەر٘بٚیػەەزەی ٔەەٛێی ٌەگەي سەەۆی ٘ێٕەەبٚە. ئەٚ 

ٔێەەەٛاْ ثەؼەەەضا ٚ ِۆضەەەکۆ ثە ئبغەەەکرا صەرۀجبِیەەەبْ ٘ەیە. ەی یپەیٛۀەەەضیە ٔەەەٛێ
عێەەراق ٌە زیٕەەضاْ ئەەبزاص صەکەەرێٓ ٚ، صٚٚ  ی ِەەبرەیەکی زۆر ٌە کۆِٛٔیطەەزەکبٔ

ٌەٚأە ٌە دکِٛەد ثەغەضاریبْ پێەضەکرێذ. عەزیەس ِەذەِەص، ضەکررێری دیسثەی 
ثۆرە کەضبیەریەکی ضەرەکی ئەَ ٚٚالرە ٚ، ٘ەرصٚٚ صەضەذ ٚ ثبضەکی غٛعی، 

 . ە ٚ رەٚاٚی ٘بٚکبری ثۆ دکِٛەد صٚٚپبد صەکبرەٚەثەرز صەکبرەٚ
، ثە کرأەٚەی صەرگبیەکی ٔٛێ، کۆربیی پێضێذ ٚ ٔەبکرێ 1861ثەِجۆرە ضبٌی 

 ٌەٚا ٘ەضەذ صەکرێەذ  1862ثەرە ثەیەبٔی ضەبٌی ەپێػجیٕی رٚصاٚەکبْ ثکەیٓ. ٌ
یەەبری ٔێەەٛاْ ثەؼەەضاٚ کەەٛرص صاغەەەکبٔی صاِە جێگبیەەبْ صەگۆڕصرێەەذ. ڕیکەٚرٕەەی 

زی صەدٓ، کەش ٔبٚێرێ ٌێکضأەٚە اگر ثەضی رۆ  ثە رۆ  ثەرەٚ الٚئبزار ٚ ئب
٘ەر رٚصاٚێکەەی ٔەگەریەەڤ کە ٌەٚە صڵٕیەەبْ  ٚثەەۆ رٚصاٚەکەەبْ ثکەەبد ثەالَ ٘ەِەەٛ
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ٚٚالد صەثێ. ئەٚەی ٘ەضەزی پێەضەکرێذ  یکبرصأەٚی سراپی ٌەضەر دبرۀٛض
تیەد ثریزیە ٌەٚەی کە "پیرە غیز"، ثبرزأی، کە ثە ٔبزٚ ٔیعّەد ٌە یەکێزی ضۆ

ثەسێٛکراثٛٚ ٚ رۀبٔەد پٍەی ِبرغبٌی ضٛپبی ضٛری پێضراثٛٚ، ضەثر ضەثر، 
ئەٚ سەثەەبرە صٚٚرٚ صرێەەژ ٚ پبٌپػەەزی ٚ صۆضەەزبیەری ِۆضەەکۆ ٌەصەضەەذ صەصاد. 

رەبکٛ ئێطەزب، ئەگەر کەبد ٚ ضەبری  ثەٛٚ،لبرەِبٔەی ٌە ص ی ثەؼضا صەضزی پێکرص
ی ضەەەۆتیەد پێػەەەجیٕیکراٚ ٌەثەر دەەەبٚ ثگەەەریٓ، ضەەەٛٚصی ثە ضەەەزراریجی یەکێزەەە

ٔەگەیبٔەەضٚٚە، ثە پەەێنەٚأەٚە زۆرجەەبر ثەەۆرە رەگەرە ثەەۆ ثٛٔیبرٕەەبٔی پەیٛۀەەضی 
ثە رەبیجەری صٚای پنڕأەی پەیٛۀەضی ٔێەٛاْ ِۆضەکۆ ٚ  ،ٔێٛاْ ثەؼەضا ٚ ِۆضەکۆ

لەەەب٘یرە، ٌە صٚای ئەٚ پنەەەڕأە ئەدەەەّەص دەضەەەەْ ثەکەەەر ثە سەەەۆی ٚ غەەەبٔضێکی 
 گەٚرە ضەرصأی ِۆضکۆی کرص.

ەي ثەکەر ثە ٌێسأەبٔە رەٛأی، ٌە رێەگەی ئثگیرێ کە  پێٛیطزە ئەٚەظ ٌەثەر دبٚ
ٌێکزێگەیػەەزٕی ئبغەەزەٚایی" ثەصەضەەذ ثٙێٕەەێ ٚ، ثەەبرزأیع ثە  و. ص. ک. جەەۆرە "

رٛٚٔضی ٔەیبری ئەٚ ٘ەٌٛێطەزە ثەٛٚ. کەٚارە ثەکەر ثە صەـەزەری پەبکەٚە رٚٚی 
ٌە ِۆضەەەکۆ کەەەرص ٚ، ِۆضەەەکۆظ ٘ەِەەەٛٚ ٘ەٌٚەەەی سطەەەزە گەڕ ثەەەۆ ئەٚەی ئەَ 

ثەراِەەەەجەر لەەەەب٘یرە، ٌە ثەر ەٚۀەەەەضی سەەەەۆی ثمەەەەۆزێزەٚە. ئەٚەرە صەرـەرە، ٌە 
 یە صەصاٚ جەسزیبْ ٌەضەەررۆ ٔبِەکبٔی ِۆضکۆ ئبِب ەیبْ ثەَ ٘بٚپەیّبٔیە ٔٛێ

 ، ٌە جیٙەەبٔی عەرەثەەی،ێٌە ئێطەەزب ثە صٚاٚە غەەٛرەٚی صەرەەٛأصەکەەرص کە  ئەٚە
صۆضەزەکبٔی ثجەضەزێذ ٚ رۆي ٚ ضەۀگێکی گرٔگیەبْ صەصایە عێەراق کە پػذ ثە 

ٚ ثەەٛٚە یەکەَ ٘بٚپەیّەەبْ. رۀەەبٔەد ضەەەرۆکی ئۀجەەِٛۀی ثەەبالی ضەەۆتیەد، ثەەٛ
ٌەکەەەەبری پێػەەەەٛازیکرصْ ٌە ئەي ثەکەەەەر ثە رێکۆغەەەەەرێکی ٘ێٍەەەەی  35پۆصگەەەەۆرٔیچ

ٚ، پێەەەەضاگری ئەٚەی کەەەەرص کە ٌەَ  ٚەضەەەەفکرص یپێػەەەەەٚەی ص  ثە ئیّپریەەەەبٌیسِ
ی ضەەۆتیەد ٔیەەبزی ٚایە ثەرەیەکەەی عەرەثەەی ـەەراٚاْ زەەلۆٔەەبؼە ِێەەژٚٚییە یەکێ
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. صٚٚ ٚٚالد کە ٌە رٚی ثٓثکەەەبد کە کۆٌەگەکەەەبٔی عێەەەراق ٚ ضەەەٛریب صرٚضەەەذ
ئبیەەضیۆٌۆ ی پػەەزیبْ پەەێ ثجەضەەزیٓ. ضەەەرٔپ ثەەضەْ ٘ەرصٚٚ ٚٚالرەەیع گرـزەەی 

 صۆزی کٛرصیبْ ٘ەیە.
ثێجگە ٌەَ رٚصاٚ ٚ صیبرصأەی ثبضەّبٔکرص پێٛیطەزە ئبِەب ە ثەٚەظ ثکرێەذ کە 

ی ٌە کٛرصضەەزبٔی یەکێزەەی ضەەۆتیەد ثە٘ەەۆی سەثەەبری ئبزایەەبٔەی ِطەەزەـب ثەەبرزأ
کەِەەەبیەریە کەەەٛرصأەی ٌە ٔەەەبٚەٚەی  ٚعێەەەراق صەضەەەزی ثە گٍەیەەەی کەەەرص کە ئە

ضەەٕٛرەکبٔی ضەەۆتیەرٓ کێػەەەی ثەەۆ صرٚضەەذ صەکەْ. ٘ەِەەٛٚ ئەٚ پێػەەٙبربٔە، 
صایٓ، پێّبْ صەٌێٓ کە ِۆضکۆ "٘ێەضی ٘ێەضی، ٔەک  1862ئێطزب ٌە ِبٔگی یەکی 

 ٌە "غێشی ضۆر".  ثە یەکجبری، صەضذ ٌە کٛرصەکبْ ٘ەٌضەگرێ"، ثە ربیجەری
ضەثبرەد ثە ٘ەٌٛێطزی ضۆتیەد ٌە ئەگەری رێکنەْٛٚ ٚ ٘ەٌٛەغەبٔەٚەی ئەٚ 

ٌە ٔێەەٛاْ ثەؼەەضا ٚ ثەەبرزأی  1861رێکەٚرەەٕە ئەەبٌۆز ٚ ثێطەەەرٚ ثەرەی ٌە ضەەبٌی 
٘ەثێذ زٚٚ ثۆِەبْ ثەصیەبر صەکەٚێەذ. ئەٚەرە ِۆرکراٚە دی صەثێذ؟ ضەثرِبْ 

 ْئەٚە ثکبد کە ٘یٛای جێجەجێکرصئەٚۀضە ثەضە کە رۆ ٔبِەی اٌزآسی گٍەیی 
ٚە ریەەەەۆریە ٚیٚ صاثیٕکرصٔەەەەی ئۆرۆٔەەەەۆِی ثەەەەۆ کەەەەٛرصاْ کە دکەەەەِٛەد "ٌە رٚ

ٚ، ثە غەەەەەەێٛەیەکی  ێٕیەەەەەەضاثٛٚ" رٚٚ ٌە الٚازی ٚ ضەەەەەەیص ثەەەەەەْٛٚ صەکەەەەەەبدثەٌ
کرصثٛٚ. رۆ ٔبِەی "ئەي  ڕٔبڕاضزەٚسۆ ثبضی ٌە ئەگەری ٘ەٌگیرضبٔەٚەی غە

زۆر ثە رٛٚٔەضی، صێەزە ٚەالَ ضەٚرە"ی زِبٔذبٌی دیسثی ثەعطی صەضەالرضار، 
ٔٛٚضەەەێ ٌە دەەەبٌەرێکی ئەٚ٘ەەەب ضەەەٛپبی ەصٚ ٚ ٘ۆغەەەضاری ٚ ٘ەڕەغەەەە صەکەەەبد 

یەکی رٛٚٔضٚ ریژ ٚ ریػەیی ثەرپەچ صەصارەٚە. ثە ٔبڕاضەزەٚسۆ ەعێراق ثە غێٛ
ػذ ثە کۆِەک ٚ پئبِب ەی ثەٚە صەکرص کە ئەِجبرە دکِٛەری عێراق صەرٛأێ 

 یبرِەری ضۆتیەد ثجەضزێ.



 خۆشناو د. جاسم: و - دەزارۆ فڕانز مەرییا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

391 

ی، یەک ٌە صٚای یەک، صێەەٕە یەەثە سێرا ْرٚصاٚەکەەب 1862ەیرأی ٌە ِەەبٔگی دەەٛز
ضەەەەرصأی ، ضەەەەرۆکی غەەەٛرەٚی، 36ضەەەەر غەەەبٔۆ. ٌەٚکەەەبرەی ٌیۆٔیەەەض ثرزٔێەەەڤ

ئەِەریکەەبی کەەرص ٚ دەەبٚی ثە ضەەەرۆک رینەەبرص ٔیکطەەۆْ کەٚد ـەەبکزێکی ٔەەٛێ 
رٚیەەضا. ثەەبرزأی کە ثە سسِەرکەەبرێکی صڵطەەۆزی ضەەۆتیەد ٚ ِبرغەەبٌی ضەەٛپبی 

، ضەەٛصی ثەەۆ ثەەٛٚ لبرەِەەبٔێکی ٔەثەزیەەٛٚی راپەڕیٕەەی کەەٛرصثٛٚ، ضەەٛر ٔبضەەرا
ٚ ضەۆز  ثەر ەٚۀضی ضەزڕاریژی ضەۆتیەد ٘ەثەٛٚ، ٌە ٔبکەبٚ، پەیەبِێکی پەڕ ٔەسا

ئبراضزەی ئەِەریکب صەکەبد ٚ ئەٚەظ ٘ەِەٛٚ الیەکەی غەۆک کەرص. ثەبرزأی ٌە 
ثەەبٔگەٚازەکەی صاٚای کەەۆِەکی صۆزی گەٌەەی کەەٛرصی کەەرص، ثە ئبغەەکرا یەەبْ ثە 

 . 37ٔٙێٕی

ە ثەەەۆ ثەؼەەەضا ضەەەۆرپرایسەکی گەٚرە ثەەەٛٚ ثەالَ ئەَ ثەەەبٔگەٚازە ثە الٚازی ئەٚ.
ثەێ  یصاثڕأەضٚٚە ٚ ٚەک ضەەگێک جیٙبّٔبْثبرزأی ٌێک صەصۀەٚە ٚ صەٌێٓ "ٌە 

ٔەەبیە، ٚەک ِػەەک ثە رەٌەٚە ثەەٛٚە ٚ صەیەٚێەەذ سەەۆی رزگەەبر ثکەەبد، ەپػەەذ ٚ پ
ئەٚ غەبیی ٌی صەکەبد....". ٛ٘ەرکەضەک، رۀبٔەد غەیزبٔیع، یبرِەری ثضاد لەثە

 ٚ راٚێژکەەبرأی ٚ ٌۆؼەەبْ ٚ ضەرِەضەەزی ٚ ٘ەٌطەەۀگبٔضٔبٔە ٌە  ٚری ٘بٚکەەبر
 ئەدّەص دەضەْ ثەکر صۀگیبْ صاٚەرەٚە. 

ئیەەسگەی راصیەەەۆی کەەەٛرصیع زیەەەبص ٌە جبرێەەک ئەَ ثەەەبٔگەٚازەی ثەەەبرزأی ثەەەخٚ 
صەکەەبرەٚە کە ٌە الیەْ ضەەەرکرصە ثبالکەەبٔی ر ێّەەی ثەؼەەضا گەەٛێی ٌەەێ صەگیرێەەذ. 

کە ِەکەی کە ئبراضزەی ئەِریکبی کرصٚٚە ئبِب ە ثەٚە صەکبد ثبرزأی ٌە پەیب
ئەٚ کەەەۆِەکە صەکرێەەەذ ضیبضەەەی، ئیٕطەەەبٔی ٚ ضەەەەرثبزی ثێەەەذ ٚ، ثە کۀەەەبٌی 

ثگەەبد. ْ ە صەضەەزیبث رەەبیجەریع، ثە رێگەەبی ئیطەەڕایً کە ٔەەبزأرێ دەەۆْ دەەۆٔیە،
ەکبْ صەٌێ ئێٛە سۆربْ ئبزاصْ دەۆْ ٚ ثە چ رێەگەیەک ئەَ یثە ئەِریک ثبرزأی
ربکٛ سبکی کٛرصضزبْ ٌە صەضزی "گٛرگەکبٔی  صەکەْیبٔەِبْ ثۆ رەٚأە یبرِەر

                                                           
47 Leonid Il’ic Breznev 

 .، ٚئێّە ئبگبصاری ئەَ ٔبِە ٚ ثبٔگەٚازە ٔیٓ ٚ ٔەِبْ سٛێٕضۆرەٚە 37
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ثەؼەەەضا" رزگەەەبر ثکەیەەەٓ ٚ ٌەثەراِەەەجەر ثیەەەرە ٔەٚرەکەەەبٔی کەرکەەەٛک صەسەیەەەٕە 
 . زبْسسِەر

ٌە ثەؼضا ٍِّخٔێی ضەسذ ٌە ٔێەٛاْ ثەبٌی ضەەرثبزی ٚ ِەصۀەی دیسثەی ثەعەص 
ی ثەبرزأی ضەر صەرصێٕەێ، ثەبٌی ضەەرثبزی پێػەٕیبری ٘ێرغەێکی ـەراٚاْ ٌە ص 

پێیەٛایە ٔبیە. کەدی ثبٌی ِەصۀەی ەصەکبد، صەٌێٓ ئێطزب کبریەری ٚ ثێ پػذ ٚ پ
کە پێٛیطزە پڕۆضەی ئبغزەٚایی سێرارر ثکرێذ ٚ ثبٚەڕیبْ ٚایە کە ئەٚە ربکە 

دیسثەەی  ٔەەبٚ یرێەەگەیە ثەەۆ ئەٚەی "غەەێشی ضەەۆر" ثەالٚە ثٕرێەەذ. ئەٚ صیجەیەەزە
ثەعص ٌە کبرێکە کە ضەرۆک کۆِبر، ئەدّەص دەضەْ ثەکر، ثە ضەرصاْ دەۆرە 
ئەٚرٚپەەبی رۆ ٘ەالد ٚ دەەبٚەڕٚأی ئەٚ صەکەْ ثەەۆ ئەٚەی ثڕیەەبر ثەەضەْ. ثەالَ 
٘ۀەەضێ ضەەەرکرصەی ضەەەرثبزی، ثە پبضەەبٚی پەالِەەبری کٛرصەکەەبْ ثەەۆ ضەەەر 

ْ ثۆرصِٚەەەبٔی ەٚ صەثەەەبثە صەکثٕکەیەکەەەی ضەەەەرثبزی عێەەەراق، ـەرِەەەبْ ثە رەەەۆو 
. ثەبرزأی ٚەالِەی رٛٚٔەض صەصارەٚەٚ راْ ثەکەْئێۀضەکبٔی ضٕٛری رٛرکیەب ٚ گٛ

 ەبرأجەەەرۆپئەَ  صەِٛصەضەەەذثەەەۆ ئەٚەی ٘ۆغەەەضاری صەصارە دکەەەِٛەری عێەەەراق 
راگرێەەەەذ ٚ ضەەەەٛپبکەی ثکػەەەەێٕێزە صٚاٚە ئەگەر ٔەەەەب رٚٚ ثەرٚٚی "غەەەەەڕێکی 
ضەرربضەەەەری" صەثێەەەزەٚە. ٌە ٘ەِەەەبْ کەەەبد ثەەەبرزأی ثەەەبٔگەٚازێکی صراِبریەەەک 

 ثۆ ئەٚەی سۆیبْ ئبِبصە صەکبد٘ەِٛٚ ٘ێسٚ پبررەکبٔی گەٌی کٛرص ەی ئبراضز
 .الی٘ەر ئەگەرێکی ٘ێرغی دکِٛەری عێرثکەْ ثۆ 

٘ەٌٚەی  یعثبصأەٚەی ٌە ٔبکبٚی ثبرزأی ثەالی ئەِریکب ٌەالیەک ٚ ٌە الیەکیزر
ثەصەَ دەەەٛٚٔی پێػەەەٕیبری ثەؼەەەضا ثەەەۆ "رێگەەەبی  ضەەەەرکرصەکبٔی و. ص. ک. ثەەەۆ

٘ێسەکەبٔی پێػەەّەرگە صەغەێٛێٕٓ ٚ صەثێەزە ِەبیەی غەەەڕٚ ئبغەزەٚایی" ضەەر ٌە 
ٔەەضیشبٔی ٔسیەەک ضەەٕٛری رثەپێکەەضاصاْ ٌە زاسەەۆی ضەەەر ضەەٕٛری رٛرکیەەب ٚ صە

دەەەەەەٛزەیراْ  16رۆ  ثەرصەٚاَ صەثەەەەەەێ. پبغەەەەەەبْ ٌە  2ئێەەەەەەراْ، ثەەەەەەۆ ِەەەەەەبٚەی 
ضەەەرکرصەکبٔی ٘ەرصٚٚ ثەەبي صەگەٚٔە رێکەٚرٕێەەک ٚ لۀەەبعەد ثە ٔیبزپەەبکی ٚ 
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ثەەۆرە ٘ەەۆی ئەٚەی ئەٚ ٘ەٌٛێطەەزە ٔەەٛێیە ثگەەرێزە ضەەزراریجی ثەەبرزأی صێەەٕٓ کە 
 . 38ثەر

زۆر ثە٘ێسرەەەر ٌە  ێەەەر سۆٌەِێػەەەەکە سۆیەەەبْ  یخٔێەەەیٌە راضەەەزیضا گرـەەەذ ٚ ٍِّ
ٌضأی گرـذ ٚ لەیراْ ٌە ٔێٛاْ دکِٛەری ثەؼضا ٚ "غەێشی ەدەغبرصاٚە، ضەر٘

ضۆر" صەثەٕە ٘ەۆی رەلیەٕەٚەی رٚصاٚی صراِبریەک ٚ، ئەٚە صەضەەٌّێٕێ کە ٘ەر 
ێکرصٔەٚەی غەەەەەڕ ٌە ص ی کەەەەٛرصاْ صەثەەەەٕە ٘ەەەەۆی پٚ صەضەەەەز ٔەەەەبکۆکیجەەەەۆرە 

 ضەرکرصایەری ر ێُ. ٔبٚ لٌٛکرصٔەٚەی ٔبکۆکیەکبٔی 
 

  

                                                           
ٔەیە،  1862ئێّە ٘یچ زأیبریەکّبْ ضەثبرەد ثە ٍِّخٔێی ٔبٚ و. ص. ک. ٚ ثەیەکضاصأی ضەەرثبزی ٌە ٘ەبٚیٕی  38

 .، ٚەگەر راضزجٓ، ثبضی ثکۀْبٚ رٚصاٚەکبْ، ئ ی٘یٛاصاریٓ کەضبٔی غبرەزا
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 50پیخٔی ٔبزَ گسار
 

دەی گەرِەەەەەەب ثەەەەەەٛٚ صارٚ ثەرصی رلەەەەەە، 1862ئەٚەرە یەکەَ رۆ ی رەِەەەەەەٛزی 
صەضەەەەٛربٔض ٚ ٘ۀبضەەەەەی ٌە ِرۆتەکەەەەبْ ثڕیجەەەەٛٚ، راصیەەەەۆی ثەؼەەەەضا ٌە ٔبکەەەەبٚ 

ِگیٕەی رایگەیبٔەض کە "ٌە ە ٔێەک ثە صۀگێکەی پەڕ ضەۆز ٚ ؼثەرٔبِەکبٔی راگرد، 
صٚای دۀض سٌٛەکێکیزر ٘ەٚاٌێکی گرٔگ ثخٚ صەکەیٕەٚە"، پبغبْ ِٛضەیمبیەکی 

ثە ثە رەەەەرش ٚ سەِجەەەەبری صەضەەەەزیپێکرص، ٘ەِەەەەٛٚ ئەٚ دەەەەبٚەڕٚأیە ٌە ـەەەەیٍّە 
رۀەەبٔەد ثەەبزاڕی ٚ ررضەەەکبْ صەدەەٛٚ. ثێەەضۀگی ثە ٘ەِەەٛٚ ثەؼەەضا ثخٚثەەٛٚەٚە 

کە ٘ەِەەٛٚ کەەبد ثە صۀەەگە صۀەەگ ٚ ٘ەراٚ ٘ۆریەەبیە، ٌەَ ثەەبزاڕە  ضەەٛق –کەەۆْ 
ٌەثەر گەرِەەەب ٚ ٔەثەەەٛٚٔی ٘ەٚایەکەەەی ـێٕەەەک ٚ ٌەثەر ثەەەۆْ ٚ ثەراِەەەی ریەەەژی 

کٛرە کٛری ضەـبردیەکبْ پیبٚ ٌە ٘ۆظ سۆی صەدێ. ٌەَ ثبزاڕە  رۆ ٘ەالد ٚ
ی ٍِەی ٌەَ کەد کە ثە سۆی صۆٌەکە٘بٔب عرۀبٔەد صۀگی کبثرای لبٚە ـرۆغی

 ٚ ثەەەەۆ ئەٚ کەەەەۆالْ ثەەەەبٔگی لەەەەبٚەی ثۆٔشۆغەەەەی صەکەەەەرص ٚ ثە صەضەەەەذکەەەەۆالْ 
لەەەبٚەی ٌەیەک صەصا رەەەبکٛ دەزی سەٌەەەکەکە ثەەەۆ الی  یپۀجەکەەەبٔیع ـٕجبٔەکەەەبٔ

 .لبٚەکەی راکێػێ
اٚکەێ ثخٚثەۆرەٚە. صیەبرە ڕیع ررش ٚ صڵەەرٌە ٔبٚ ربکطی ٚ صائیرەکبٔی دکِٛ

ٌە  رٚصاٚێکەەەی زۆر ٔەەەبسۆظ رٚیەەەضاٚە. رەەەرش ٚ کبثٛضەەەی ئیعەەەضاِی ثە کەەەۆِەي
 جبرە ٔۆثەی کێ صێذ؟ِئە .ێگۆڕەپبٔەکبٔی ثەؼضا جبرێکزر عێرالیەکبْ صەرۆلێٕ

صٚای دەەەەەبٚەڕٚأیەکی زۆر راصیەەەەەۆ ثەؼەەەەەضا کەٚرەٚە پەسػەەەەەکرصْ "ثە صار ٚ 
پەەەەەب ارەیەکی لەەەەەٌٛەٚە ئۀجەەەەەِٛۀی ضەەەەەەرکرصایەری غەەەەەۆڕظ ٚ دکەەەەەِٛەد 
                                                           

ٌە صەلە ئیزبٌیەکە ئەَ ربیزٍە ٔیە ٚ، ٘ەِٛٚ ٔٛٚضیٕەکە ثەرصەٚاِی ٘ەیە، ثەثبغّبٔسأی رۀٙەب ٔەبٚەکە "پیخٔەی  41
 ٔبزَ گسار" زیبص ثکەیٓ.
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رایضەگەیۀٓ کە ئەِڕۆ غە٘یض دەِبص غە٘بة، ئۀضاِی ئۀجِٛۀی غەۆڕظ ٚ 
ررضێکی یٓ ٚ ثەکرێگیراٚ کٛ را". ئٚەزیری ثەرگری، ثەصەضزی زِٚڕەیەکی سب

سٛێٕضٔی  یزۆر ثبٌی ثەضەر ٚٚالد صاگرد ٚ، یەکطەر راصیۆ صەضذ ثە پەسػ
ئبیبری لٛرئبْ صەکەبد. ئەٚەظ ٔەریزەێکە ٚ ٘ینەی ثبغەی ریەب ٔەیە، ثە پەێنەٚأە 

ثە رٛٚٔەەضی یٕەەبْ" زۆر ئئبِەەب ە ٚ ٘ۆغەەضاریەکی ررضەەٕبکە ٚ پێّەەبْ صەٌەەێ "سب
 ضساصەصرێٓ.

ئەرکەەی ئەٚ ضەەسا لٛڕضەەەظ کەٚرە ثەر صەضەەذ "صاصگەەبی رەەبیجەری" کە ٘ەر زٚٚ 
ثەزٚٚ صرٚضەەزکرا ٚ، ضەەەرۆکی صاصگەەبکەظ عیەەسەد صٚریە کە پێػەەزر ٚەزیەەری 

الرێکیبْ پێەەەەضرا ثەەەەٛٚ ثەثەەەەێ ئەٚەی ەکػەەەەزٛکبي ثەەەەٛٚ، ٘ەِەەەەٛٚ جەەەەۆرە صەضەەەە
کەڕەِیەەەەبْ ٕەەەبئی عێەەەراق ٌەثەر دەەەەبٚ ثگەەەرْ، صەضەەەزٛڕی ِٛیئەدکبِەکەەەبٔی ج

پێەەەضراثٛٚ، صەضەەەەالری ئەٚەیەەەبْ ٘ەثەەەٛٚ ٘ەِەەەٛٚ جەەەۆرە ثڕیبرێەەەک صەرثەەەکەْ ٚ 
شػەەبٔضٔەٚەی ریەەب ٔەثەەێ، رۀٙەەب ثەەۆ ٌە ضەەێضارەصاْ پێٛیطەەزی ثە ئیّەەسای ێدبٚپ

ر ٚ ەضەەعبد صاصگەب، ثەثەێ ثەٛٚٔی پەبرێس 37ە ِبٚەی . ٌ٘ەثٛٚ ضەرۆک کۆِبر
ّە، ِ ی غەەرۆٌەٚأە  12کەش صەرکەرص،  25ثەۆ  یثەرگری، ضسای ٌە ضێضارە

رەِەەٛز، ئیعەەەضاِکراْ.  6ی یەکػەەەَ،  کەضەەیزر رۆ 12 رەِەەٛز جێجەجێکەەرا ٚ 5
ەٚەی کە ٌە گۆڕەپبٔەکەبْ ئەِجبرە غزێکی ٔٛێ ٚ ِبیەی صەضزشۆغیە ثریزیە ٌ

ەد ٚ لٕبرەیەەبْ صأۀەەب ٚ صەضەەزڕێژی گٌٍٛەیەەبْ ٌە کەش ٔەکەەرص. ئەِجەەبرە ٌە پ
ٚرە ربریکەکبٔی زیٕەضاْ ضێضارەصأەکبْ ٌەثەر دبٚی سەٌک ٔەثٛٚ، ثەٌکٛ ٌە  ٚ

ثٕکەکبٔی ضەەرثبزی ٚ پەۆٌیص ثەْٛٚ. ئەِجەبرە جەالصەکەبٔی ثەؼەضا، ئەٚأەی  ٚ
 .ٚ صەرٔەدْٛٚپیػەیبْ ئیعضاِکرصٔە، ٌە ِبٌەکبٔی سۆیبْ ِبٔەٚە

یزەەر ٔەەیە، ئەِجەەبرەظ، ٚەکەەٛ نٚە؟ ثەەێجگە ٌە ٘ەٌٚێکەەی کٛصەرەەب ٘یدەەی رٚٚیەەضا
گەەٛایە پیەەبٚی ٘ەِەەٛٚ جەەبرأیزر، ِەضەەەٌەی کەەٛرص پػەەکی غەەێری ثەرکەٚرەەٛٚە. 

ار، صەضزە راضەزی پیەبٚی ٘ەرە ثە٘ێەسی سگَ ز، ضەرۆکی ِٛسبثەراد، ٔبسثە٘ێ
ر ێەەُ، ضەەەصاَ دٛضەەێٓ رکریزەەی )جێگەەری ضەەەرۆک کۆِەەبرٚ ضەەکررێری دیسثەەی 



 مەال مستەفا بارزانی و شۆڕشی ئەیلول
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ٛکّی پۆضەزی ضەەرۆکی ثەعص( ٘ەٌٚەی کٛصەرەبیەکی ثێطەەر ٚثەریەضاٚە. ثە دە
ٌگەەەەری ٌە صٚای ٚەزیەەەەری ٔەەەەبٚسۆ صە٘ەەەەبد ٚ، صەیزەەەەٛأی پػەەەەذ ثە زۆر ا٘ەٚ

جەِەەەبٚەر ثجەضەەەزێ، رەەەۆڕێکی کبرِۀەەەضٚ ئەـطەەەەری ثە رٛأەەەب ٚ  یضەەەەردبٚە
سار ئۀضاِی ئۀجِٛۀی گثٛٚ. ٔبزَ  ٌێٙبرٛی پۆٌیص ٚ ٘ەٚاٌگری ٌەثەر صەضذ

گەیبٔەەەضە دیسثەەەی ثەعطەەەی  1857 ضەەەەرکرصایەری غەەەۆڕظ ثەەەٛٚ کە ٌە ضەەەبٌی
 یصەضەەەالد ٚ، الیۀگەەری ضەرضەەەسزی ضەەەصاَ دٛضەەێٓ ثەەٛٚ ٌە کەەبری ٍِّخٔێەە

ثەەەبٌی ضەەەەرثبزی ٚ ِەصۀەەەی ثەعەەەص، ضەەەەصاَ ٌەگەي ثە ثەعطەەەیکرصٔی ٘ێەەەسە 
 ضەرثبزی ٚ پۆٌیطیەکبٔی ٚٚالد ثٛٚ.

صەضذ  کەدٛزەیراْ پیخٔی کٛصەرب 21سار ٌە گثە پێی گێڕأەٚەکبْ گٛایە ٔبزَ 
رەِەٛز ٌە  1ەدەّەص دەضەەْ ثەکەر صەثەٛایە رۆ ی پێضەکبد، ضەرۆک کۆِەبر، ئ

ضەرصأەکەی ٌە ٚٚالرەبٔی ئەٚرٚپەبی رۆ ٘ەالد ثگەڕێەزەٚەٚ ٌە ثەؼەضا ٘ەِەٛٚ 
پێػەەەەەٛازی ٌێەەەەەجکەْ، ٌە ٔبٚیبٔەەەەەضا ضەەەەەەصاَ دٛضەەەەەێٓ. ٌە  بْضەەەەەەرکرصە ثبالکەەەەە

ؼەەضا ٘ەِەەٛٚ غەەزێک، ثەەۆ ضەەەعبری ضەەفر، ئبِەەبصەیە ثەەۆ کٛغەەزٕی ـڕۆکەسەەبٔەی ثە
کبری گەڕأەٚە، ٌە ئبضّبٔی عێراق ثەکر، ضەثبرەد  ثەکرٚ ٘بٚڕێکبٔی. ثەالَ ٌە

ثە ٔبکۆکی ٚ ٍِّخٔێی ضەرکرصەکبٔی دیسثی ثەعص ٚ گەررٕەثەری رێٛغەٛێٕی 
 ئبگبصار صەکرێزەٚە.  ،ربیجەد ثەراِجەر ثە کێػەی کٛرص

ۆکەٚأەەی ضەەەرثبزگەی رەغەەیض، ثە ڕکەەبد ٚ ضەەبرێکی ٌەثەەبر ثەەٛٚ،  ِەەبرەیەک ـ
ەری رەٚاٚیەەەبْ ثە پەیبِەکەیەەەەبْ ٘ەیە، ٚریەەەبیی صەضزٕیػەەەەبْ کەەەراْٚ ٚ لۀەەەەبع

، رصەثٛایە ٌە کبری گەیػەزٕی کە اٚەی ِەراضەیّی پێػەٛازی ٌە ضەەرۆک کۆِەب
ێژی ثەەکەْ ٚ کۆِەٌکٛ یەەبْ ڕٌە ِەەبٚەی دۀەەض سٌٛەکێەەک ثٛرصِٚەەبْ ٚ صەضەەز

 ضەری صەگرد. یبْثکەْ ٚ کٛصەربکە
سار ٚەزیەەری ثەرگەەری، دەِەەبص غەەە٘بة ٚ ٚەزیەەری گەەئێەەٛارەی پێػەەٛ، ٔەەبزَ 

ٚ  ِەەبرەیەک کەضەەبیەریزر صاٚەرەەی ِەەبٌەکەی سەەۆی  ، ضەەەعضْٚ ؼێەەضأْەەبٚسۆ
ثکەەبد ثەەۆ ئەٚەی پبٌپػەەزی ٌە پەەیخٔەکەی  صەکەەبد. ٌەٚأەیە ٚیطەەزجێزی رازیەەبْ
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ضەەەەذ گەیػەەەەزجێذ ٚ ەثەص ەثەەەەکەْ، یەەەەبْ ٌەٚأەیە پەیەەەەبِێکی ٔٙێٕەەەەی ٌە صەرەٚ
ضەەێٕێ ٚ ریەەبْ رۀٙەەب ٔیەەبزی ٚاثەەٛٚە ثە ٘ەڕەغەەە ثیبٔز ٚیطەەزجێزی پێیەەبْ ثٍەەێ ٚ

کۆِەک ٚالیۀگریبْ ثەصەضذ ثێٕەێ. ثەالَ ٘ەرصٚٚ ٚەزیەر ثە رٛٚٔەضی ٚەالِەی 
ساریع ـەرِەەبْ ثە پیبٚەکەەبٔی گەەەٚەضەەزٕەٚە ٚ، ص کەٌە ص ی پەەیخٔەٚ  صەصۀەٚە

صەکبد، کە پێػەٛەسزە ئبِەبصەثْٛٚ، ثیەبٔگرْ ٚ ٘ەر ٌە ِەبٌەکەی سەۆی صەضەذ 
 ثەضەریبْ ثکەْ.

ەڕۆْ، ضەەەصاَ دٛضەەێٓ کە ٌە رٚصاٚەکەەبْ، ثە سێرایەەی، یەک ٌە صٚای صێەەٓ ٚ ص
ـڕۆکەسەەبٔە دەەبٚەڕێی ضەەەرۆک کۆِەەبر صەکەەبد گِٛەەبٔی ال صرٚضەەذ صەثێەەذ، 
رەِبغەەەەب صەکەەەەبد ٔە ٚەزیەەەەری ثەرگەەەەری ٚ ٔە ٘ەەەەی ٔەەەەبٚسۆ ٚ ٔە ضەەەەەرۆکی 

یەکطەەەەەر  ٚ ئەٚیەەەەع ضەەەیّی پێػەەەەٛازیکرصْ ٔەەەیٓاِٛسەەەبثەراد ئبِەەەەبصەی ِەڕ
ٚ  گِٛبٔەکەەبٔی ثە٘ێسرەەەر صەثەەەٓ، یەکطەەەەر رەٌیفەەەۆْ ثەەەۆ ِەەەبٌی دەِەەەبص غەەەە٘بة

ضەعضْٚ ؼێضاْ صەکەبد ٌە ٚەالَ ٘بٚضەەرەکبٔیبْ ٚەالَ صەصۀەٚە ٚ صەٌەێٓ ٌە 
ّەبْ زۆر لەٌەیمە. ٌەَ کەبد ثەرپرضەێکی ڵصٚێٕێ ئێٛارە ٘ەیچ سەثەریەبْ ٔەیە ٚ ص

٘ەٚاٌگەەری صێەەزە الی ضەەەصاَ ٚ پێەەی صەٌەەێ ٌە ضەەەرثبزگەی رەغەەیض ٘ەضەەذ ثە 
ضەەصاَ دٛضەێٓ ثە جٌٛەی گِٛبٍٔێکراٚ صەکرێەذ، ٌە پەبظ ثیطەزٕی ئەَ ٘ەٚاٌە 

ٚ ٌە رێەگەی راصیەۆ صٚٚ  پەٌە سۆی صەگەیۀێەزە ثەٛرجی دەبٚصێری ـڕۆکەسەبٔە
پەیبَ رەٚأە صەکبد، یەکێک ثۆ ـڕۆکەٚأەکەی ضەرۆک کۆِەبری ٘ەٌگررەٛٚەٚ 

رەەب پەیەەبِێکیزر ٌە ئبضەەّبْ ثّێٕێەەزەٚە، ئەٚیزریەەبْ ثەەۆ  ٚ پێەەی صەٌەەێ ٔە ٔیػەەێزەٚە
 ەٚە. ٔشبرە ئبِبصە ثبغییب٘ێسە دەکضارەکبْ ٚ صە

 14ە، ٌە ٔبکبٚ، صەدەٕە ٔەبٚ ضەەرثبزگەی رەغەیض ٚ عصەڕەٛٚ ِ ٌیٛایەکی صەثبثە
. ثەِجەەۆرە پەەیخٔەکە ثەەْٛٚ ٓی٘ەٌفەەڕ یـەەڕۆکەٚاْ صەضەەزگیر صەکەْ کە سەریکەە

سارْ ٚ گەەەثەەەبرِزەی صەضەەەزی ٔەەەبزَ  پەەەٛدەي صەکەەەرێزەٚە ثەالَ صٚٚ ٚەزیەەەرەکە
ۆک ڕاضەەەیّی گەیػەەەزٕی ضەەەەرەەِەەەیع، ٌە رێەەەگەی رەٌەـسیەەەۆْ، دەەەبٚصێری ِئ

کۆِەەبری صەکەەرص، کە زأەەی ٔیػەەزٕەٚەی ـەەڕۆکەی ضەەەرۆک کۆِەەبر صٚاکەٚرەەٛٚە 
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ٚەزیەەرٚ  1یەکطەەر ثە سەەۆی ٚ  ٚ صەکەەبدکە ثە ئبغەەکرا ثەٛٚٔی پەەیخٔە ٘ەضەزی
طەەەی ئەدەەەّەص دەضەەەەْ ثەکەەەرٚ ـەرِبٔەەەضەی پبضەەەەٚأەکبٔی سضەەەکررێری غە

ضەەەەرۆک کۆِەەەبرٚ صارٚصەضەەەزەکەی، ثە ضەەەەیبرە، ثەرەٚە ضەەەٕٛرەکبٔی ئێەەەراْ 
 راصەکبد. 

ی ثەعەص سثەسار ٌە کبری راکرصْ ثە راصیۆ پەیٛۀضی ثە ضەرۆکبیەری دیگٔبزَ 
جەجەێ ٔەکرێەذ ێصاٚاکەبریەی ج 2صەکبد ٚ صاٚاصەکبد ئەگەر، ثەالی کەِی، ئەَ 

 ئەٚە ٘ەِٛٚ ثبرِزەکبْ صەکٛ ێذ:
 غەڕکرصْ ٌەگەي کٛرصەکبْ. یصەضزپێکرصٔەٚەی صەِٛصەضز .1
رصأەی ص ی کرثەرپەەەەەەەەەەرش ٚ ضەەەەەەەەەەە ٚصٚٚرسطەەەەەەەەەەزٕەٚەی ٘ەِەەەەەەەەەەٛٚ ئە .1

 ٌە پٍە ٚ پۆضزەکبٔیبْ. ٘ەٌگیراضٕەٚەی غەڕی کٛرصْ
 ثەٌێٕی ٔبرصٔی صەِٛصەضزی ضٛپبی عێراق ثۆ غەڕکرصْ ٌە ص ی ئیطڕائیً. .2

٘ەٌیکەۆپزەری ضەەرثبزی صٚایەبْ صەکەْٚ ٚ ٌە  1سار گەٌە کبری راکرصٔەی ٔەبزَ 
ٌە ٔێٛاْ ٘ەٌیکۆِپزەر ٚ کە اٚەی  ،ٌە ٔسیک ضٕٛری ئێراْ ،ثبریە"ڕٔبٚدەی "زٚ

. گٌٛ ە ێژیڕصەضز ٚصەثێزە غەڕە رەلە، ٘بد ٚ ٘بٚار سار گضەرثبزەکبٔی ٔبزَ 
ٌە ئۀجەەەبَ ٚەزیەەەری ثەرگەەەری، دەِەەەبص غەەەب٘بة صەکەەەٛ رێ، ٌە ثەؼەەەضا صەٌەەەێٓ 

سار کەەٛ راٚە، ضەەەعضْٚ ؼێەەضاْ ثریٕەەضار صەثێەەذ ٚ ٌە کۆرەەبیی ٔەەبزَ گەەثەصەضەەزی 
 ر صەکرێٓ. گیزثەرپرضی ثبال صەض 11کسارٚ 

ٚأەکبٔی ئێرأەەی ەصۀٛٚضەەێ کە گەەٛایە پبضەە "اٌطیبضەەە" رۆ ٔەەبِەیەکی کەەٛەیزی
سار ٚ ٘ەالرٛٚەکەبْ گەرەلەیبْ ٌە عێرالیەکبْ کرصٚٚە ثۆ ئەٚەی یبرِەری ٔەبزَ 

ثضەْ کە ٘ەِٛٚیبْ دبکەری گٌٛ ە ٔەثڕیەبْ ٌەثەر ثەٛٚە. صۀگەۆیەکیزریع ٘ەیە 
ی ئێەەراْ ٔسیەەک صەثەەٕەٚە ٚ گەەٛایە ٌەَ کەەبرەی راکرصٚٚەکەەبْ ٌە ٔسیەەک ضەەٕٛر

ۆکەیەکەەەی ضەەەەرثبزی ئێرأەەەی صەگەٚٔە ڕٚەیە دۀەەەض ـا٘ەٌیکۆپزەریػەەەیبْ ثە صٚ
عێرالەی ئبضەّبٔی ئبضّبٔی ٔەبٚدەکەٚ ـەرِبٔیەبْ پێەیە ئەگەر ٘ەٌیکۆپزەرەکەبٔی 

 جەزێٕٓ ئەٚە صەضزڕێژیبْ ٌێجکەْ.ثئێراْ 
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صەضەذ سار، صٚای صەضزگیرکرصٔی، صەثرێزەٚە ثەؼەضاٚ ثەپەێ سٛاضەزی ٚ گٔبزَ 
رەەبٔە صەثەرێزە ثەرصەَ ئەي ثەکەر ٚ ثە ٘ەەیچ ەٚ ٌە ضەەرسۆ ٚ ثەێ ِٕ نەثەثە کەٌە

غەێٛەیەک ثەرگەری ٌە سەەۆی ٔبکەبد. ئەَ دەەبٚپێکەٚرٕە، ثە سێرایەی ٚ ثە دۀەەض 
 لطەیەکی کٛرد کۆربیی پێضێذ:

رد ٌەَ کبرە کرصەٚە؟ چ ٘ۆیەک پبٌی پێٛۀبی؟ یبي ٔبزَ دۆْ ثت: ٘ەرثەک ئەي
 بْ صاڕغذ؟ییخٔەکەکێٓ ٌەگەي رۆ پ ەئەِبٔ

: ثەڕێەەەس ضەەەەرۆک کۆِەەەبر پێٛیطەەەذ ثە پرضەەەیبریزر ٔبکەەەبد. ثە رۀٙەەەب، ثە سارگەەە
 غەسطی سۆَ، ٘ەِٛٚ ثەرپرضیبرەری رٚصاٚەکە صەگرِە ئەضزۆ.

ثەکەەر: ثەالَ ثەەۆ ٚارکەەرص؟ رەەۆ ٘ەِیػەەە ٘ەتەەبٌێکی صٌطەەۆزی ثەعەەص ثٛٚیەەذ،  ئەي
رەۆ  رێکی ٌەِجەۆرەی ٌەبکە ی٘ەِٛٚ دیسثەذ رٛٚغەی غەۆککرص. کەش دەبٚەڕێ

 ، ئەرۆ دۆْ ئەَ کبرەد کرص؟ٔەصەکرص
غیذ ثٛٚثُ. ئەٚە ٘ەِٛٚ ٚەالِەکەِە، ئەرٛأُ  یەسار: ثەصاسەٚە کرصَ. ٌەٚأەگ

 صەرەٚە؟ ثنّە
جێٙێػەەەزٛٚە، ثە ر ثەکەەە ەرٌەضەەە گەەەٛایە ئەَ رٚصاٚە کەەەبریگەریەکی زۆر لەەەٌٛی

ئەٚەی جێگەەبی گِٛەەبٔە ئەەبسۆ سار. گەەٚ ئەەبراِی ٔەەبزَ  رەەبیەری ٘ەیەەجەد ٚ ٘ێّٕەەی
سار، کە الیۀگەەری ضەرضەەەسذ ٚ ثەەێ ِەرجەەی ثەەبٌی ضەەەصاَ گەەٌەثەردەەی ٔەەبزَ 

دٛضەەێٓ ثەەٛٚ، ثەەبٌی ِەصۀەەی، ٌە ثەراِەەجەر ثەەبٌی ضەەەرثبزی کە صاٚای غەەەڕی 
پٍە ثبیضاٚەٚ پػزگیریبْ  171ضەرربضەریبْ ٌە ص ی کٛرصەکبْ صەکرص ٚ ئێطزب 

صاْٚ ٚ ٘ەبٔی صاْٚ؟ ٌە کەبری ٌە پػەذ  یٌێ صەکبد. ٘ۆیەکەی دیە؟ کێ صەضەز
سار ٚٚغەیەکی ٔەصرکبٔض ٚ رۀٙب ئەٚەی صٚٚپبرکرصەٚە کە گصاصگبیەکەظ ٔبزَ 

رۀٙب ئەٚ ثەرپرضیبری ضەرەکیە ٚ ئبِبصەغەە ٔەرسەکەی ثەضاد. ثەالَ ٌە صاصگەب 
ثە کەِزەەر  ثە ئەثەصی ٚ کەش ثە ئیعەەضاَ ٚ  ِەەبرەیەکیع 25ثەەبٚەڕی پێٕەەبکەْ، 

ەیبٔیەکەی صاصگەبیکرا ٚ ٔیەٛەڕۆ ٌە ٔسیەک لەضەری سار ثگضسایبْ ثۆ صەرصەدێ. 
 ٚ( ئیعضاِکرا.، یبْ لەضری ٔیٙبئیکۆغکی پبغبیەری )اٌردبة 
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سار ثەریزیە ٌەَ "٘ۆغەضارییەی" گیەکێک ٌەَ رۆِەربٔەی صەسرێزە ئەضزۆی ٔبزَ 
ئبراضەەەەەزەی ضەەەەەەرکرصەکبٔی ثەعطەەەەەیکرصٚٚە کە ص ی ٘ێرغەەەەەی ضەەەەەەرثبزی 

ئەٚەغەەەی صەسەەەرێزە ئەضەەەزۆ کە رەەەۆِەری ضەرربضەەەەریٓ ثە ص ی کٛرصەکەەەبْ. 
ئەەبزار ثکەەبد ٚ ثەِجەەۆرە  11ٚیطەەزٛٚیەری رێگەەری ٌە جێجەجێکرصٔەەی ثەیەەبٔی 

پبضەەبٚی صاٚەرە کٛرصەکەەبْ صەضەەذ ثەەۆ ٘ەٌگیرضەەبٔەٚەی غەەەڕ ثەەجەْ. ئەٚەی 
گِٛەەبٔی ٌێٕبکرێەەذ ثەەریزیە ٌەِەی کە ٌۀەەبٚ کٛصەربدیەکەەبْ ٔەعەەیُ دەصاص ٘ەیە، 

رەەۆ ثٍێەەی سیەەبٔەد ٌە صۆزی کەەٛرص ثکەەبد؟ ئەِەظ ٔٙێٕەەی ٚ  ،ضەەەْ کەەٛرصەڕەثە
 کۆصە غبراٚەکبٔی ئەَ رٚصاٚەیە.

یع صەرکرصثەەٛٚ، ئٌە راضەەزی صاصگەەب ضەەسای ِرصٔەەی ثەەۆ عەثەەضٚي سەەبٌك ضەەبِەڕا
، ثە کەضی ضەێیەَ، ثٛٚ یەکێک ٌە ضەرکرصە ثبال ٚ ٔبضراٚەکبٔی دیسثی ثەعص

ٚەْ پەێگەٚ ِەکەبٔەری ەکرا. کەضبیەریەکی سەبصٌەصٚای ثەکر ٚ ضەصاَ، دیطبة 
، ٌە ٔەەبٚ دیەەسة ٚ یسەەۆی ثەەٛٚ، کٛغەەزٕی ضەەبِەڕائی کەەبرصأەٚەی زۆر ٔەگەری ەە

ئۀەضاِی  ظ ٌەثەر ئەٚەیەئەٚ، صەثێذ ەکبْیرۀبٔەد ٌە ٔێٛۀضە جیٙبٔیە عەرەث
لیەەبصەی لەِٚەەی ثەعەەص ثەەٛٚ، ٘ەرٚە٘ەەب ثەرپرضەەی پەیٛۀەەضیەکبْ، ٌەگەي ٘ێەەسە 

بیجەری ٌەگەي ـیەەەەەضاییەکبٔی پێػەەەەەکەٚرٛسٛازەکبٔی جیٙەەەەەبٔی عەرەثەەەەەی ٚ ثە رەەەەە
ـەٌەضەەزیٓ ثەەٛٚ. زۆر کەش ٌەٚ ثەەبٚەڕەصاْ کە یەکێەەک ٌە صاٚاکبریەکەەبٔی ٔەەبزَ 

سار، ثەٌێٕی ٔبرصٔی ضٛپبی عێەراق ثەۆ غەەڕی ئیطەڕائیً، ٌە الیەْ ضەبِەڕائی گ
ٚەی ٘ەر جەۆرە ەپێػٕیبر کراثٛٚ. ٌێرەصا ئەدّەص دەضەەْ ثەکەر ثەۆ صٚرسطەزٕ

 یضا ئیعضاَ ٔەکرێذ ٚ ثشرێزە زیٕضأەٚە.لێکی دیسثی ثڕیبربلەیراْ ٚ ئیٕػم
ئەٚەی صەِێٕێەەەزەٚە ئەَ پرضەەەیبرەیە، کە ئەەەبزاری ٚیژصأەەەی زۆر کەش صەصاد، 

سار ئەٚ ٘ەِەەٛٚ پەیخٔەی رۀٙەب ثە سەۆی ئبِەبصە کرصثەەٛٚ؟ گەئەبسۆ راضەزە ٔەبزَ 
ٔٙەب ثە سەۆی ثەرپرضەیبری رٚصاٚەکەیە؟ ٘ەردۀەضە ٌە ەئبسۆ ئەٚە راضزە کە ر
ٚ  ثەەەەۆدی ٌەثەرصەَ صاصگەەەەب ٔٙێٕەەەەی ٚ ضەەەەەردبٚە ثەالَ ئیعەەەەضاِکرصْ صڵٕیەەەەبثٛٚ
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ئبِبٔجی ئەَ کٛصەربیەی ثەیبْ ٔەکەرص؟ ئەَ ٘ێەسٚ الیۀەبٔە کێجەْٛٚ کە صەثەٛایە 
 جبٔە ِەیضاْ؟رکرصْ، ٘بیٌەگەي ضەعبری ضفر، ثۆ پبٌپػز

٘ەِەٛٚ غەزێکی ثەرۀٙەب ر ساگٔبکبد کە ٔبزَ ە ٌە ثەؼضا ٘یچ کەضێک ثبٚەڕ ثەٚ
ێذ غە یەٚی "ٌەٚأەٛثبٚەڕ ثە لطەکەی ٔبکبد کە گٛٚرجکرصثێذ، ٘ێپ کەضیع 

ثەەٛٚثُ". ٌە  یەەٕگەی کۆغەەکی کۆِەەبری صۀگەەۆیەک ٌە ئەەبراصایە ٚ ٌە ثبٌەسەەبٔەی 
ـطەەەکە ـطەەەکی  ەٌە گۆڕەپەەەبٔی رەدریەەەر یع کە"کۆِپبٔیەەەبی ٔەٚرەەەی ٔیػەەەزّبْ"

ٌێضەکرێذ، ٌێرە جگە ٌە ضیبضەری ٔەٚد ٚ ِەضەٌە رەکٕیکیەکبْ ٘یچ ثبضێکیزر 
سار جێجەجێکەەبری پیخٔێەەک ثەەٛٚە کە ٌە گەەپێەەی ئەَ صۀگەەۆیە ٔەەبزَ ٔبکرێەەذ. ثە 

ەٚە ٌە ئێەەەەەەەراْ کە ٌەَ ضەەەەەەەبالٔە یژراٚە، ثە صڵٕیەەەەەەەبیێەەەەەەەصەرەٚەی عێەەەەەەەراق صاڕ
پەیٛۀضیەکبٔی ٌەگەي عێراق رٚٚیبْ ٌە گەر ی کەرصٚٚە، ٌە رٚٚی صیجٍۆِبضەی 

 ـبکزەرأەغەٚە ثٛٚە: ثەَ ٔضیەٛی. ثێجگە ٌەِە کٛصەربکە پەپەیٛۀضیبْ پنڕاٚە
ی ئێراْ ٚ عەرەثطزبٔی ضعٛیضی ٌە ص ی دەکضارە ێزِطەٌەی کٛرص، ٘بٚپەیّبٔ

عەرەثەکەەبْ کە ثە صرێەەژی کۀبرەکەەبٔی عەرەثەەی دەەبالک ثەەْٛٚ، ٘ەٌٛێطەەذ ٚ 
یەرأەظ ەزیەٚأی ٌە غەەرٛي عەرەة، ئەٚ لغثڕیبری ئێراْ ثۆ رێگەگررٓ ٌە کە

صٚرگەی ئیّبراری عەرەثی ٌە  2ئەٚکبرەی ئێراْ  ،رەلیەٚە 1861ٌە ٔۆتەِجەری 
 رۀگەی عِٛبْ صاگیرکرص. 

رۆ ی کٛصەرب ضەرٔەکەٚرٛٚەکە ضەەرۆک پێٛیطزە ئەِەظ ثە ثیر ثێٕیٕەٚە کە 
پەەەەەبی رۆ ٘ەالد ٚکۆِەەەەەبر، ئەدەەەەەّەص دەضەەەەەەْ ثەکەەەەەر، ٌە ضەەەەەەرصأێکی ئەٚر

ی صەگەڕایەٚە، کۆِەٌێک گرێجەضزی دەک ٚ رفبلی ضەرثبزی، ثە لبزأجی ضٛپب
کە غەبی ئێەراْ  ٚەٚەثەٛکبد صۀگەۆی ئەٚە ثخٚ عێراق، ِۆرکرصثٛٚ. ٌە ٘ەِبْ

ٍِیەەەبرص صۆالر، ٌەگەي ٚٚالرەەەبٔی رۆ ئەەەبٚا  2 ِەەەبرەیەک رێکەٚرٕەەەی، ثە ثە٘ەەەبی 
٘ەر  یِەەەەۆرکرصٚٚەٚ ثە ٔەٚد پبرەکەیەەەەبْ ثەەەەضارێ ٚ ثەٌێٕیػەەەەیضاٚە ٌە ئەگەر

ەرە غەەبی لەیرأێکەەی رۆ ٘ەالرەەی ٔبٚەڕاضەەذ ٘ۀەەبرصەی ٔەٚد رأەگرێەەذ. ئەٚ
، ئێراْ ٌە ِبٔگی ِبیص ٌە دبٚپێکەٚرٕێک ٌەگەي گۆتبری "ٔیٛزٚیک"ی ئەِریکی
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ثە غەەەەەەەێٛەیەکی ریەەەەەەەبٌیسَ ٚ ٌە سەەەەەەەۆ ثەەەەەەەبیجْٛٚ، رایگەیبٔەەەەەەەضثٛٚ کە ٚٚالرە 
یەکگررٛەکەەبٔی ئەِەریکەەب ٔەەبرٛأٓ ٘ەرەەب ٘ەرەەبیە رۆٌەەی جۀەەضرِەی ٔێەەٛصەٌٚەری 

 ٚ ی ئەَ ئەرکِەەبْ ثە سۆِەەبْ ٘ەیە ثەەۆ ئەٚەٚثگێەەڕْ ٚ، ئەەێّەظ ثەەبٚەڕی رەٚا
9 یەصەکەی ٔەٚرەی جیٙەبْ " 51رۆٌە گەٚرەٚ ضەەسزەی "پبضەەٚاْ ٚ پەبرێسەری 

 ثگێڕیٓ.
ئەٚەرە جەەەبرێکیزر ٔەـرەرەەەی ٔەٚد صێەەەزەٚە ضەەەەر غەەەبٔۆ ٚ، ٌە پػەەەذ پەرصەظ 

٘ەِیػەەیی  یدۀضە٘ب ٔٙێٕی سۆی ِەالش صاٚە، یەکێک ٌەِبٔە ثریزیە ٌە کێػە
. ئەەب ٌەَ کەەٛرص کە ٌە کەەبد ٚ ضەەبری گٛٔجەەبٚ ٚەک ضەەیٕی صەسەەرێزە ضەەەر سەەٛاْ

ثەەەەەبرزأی، ٌە پڕێکەەەەەب، رٚٚ ٌە  ەگۆڕأکبریەکەەەەەبٌٔە ٔەەەەەبٚ جەرگەی ئەَ کەەەەەبرە ٚ 
سار گضۆتیەد ٚەرصەگێڕێ ٚ ِەیٍی ثەالی ئەِەریکب صەڕٚاد. رەِبغبکەْ ٔبزَ 

ٌەکەەبری غکطەەزی رٚٚ ٌە صەیەٚێەذ ٌەگەي کەەٛرص صەضەەذ ثەغەەڕ ثکەەبرەٚە ثەالَ 
رەرضەثێ کە ٌە  ێەر صەضەەالری کەٛرصأە. ئێەرأیع  بٔەْ صەکبد ٚ ثەٚ ٔبٚدارئێ

گۆِەبْ ثەۆ ٌە پڕێکب ٔەرِی ثەراِجەر کٛرصأی عێراق صۀەٛێٕێ رەب ئەٚ راصەیەی 
کبری رۀگبٔە  ەسۆی صرٚضذ صەکبد کە ثە دەک کۆِەکی کٛرصەکبْ ثکبد ٚ ٌ

ٌە ثبٚەغیبْ ثگرێەذ. ثەؼەضاظ ئەٚ کەضەبٔە  ٚ پەڕیٕەٚەیبْ ثۆ ٔبٚ سبکی ئێراْ
ی صەضەەزپێکرصٔەٚەی غەەەڕێکی ضەرربضەەەری ایٓ ٌە لەٌەَ ئەصاد کە صاٚئثە سەەب

. ٌەَ کەظ ٓثەغەڕصێٌە ٔێٛسۆ  بٚ، کٛرصەکبٔیع ٌە ٔبکٌە ص ی کٛرصاْ صەکەْ
ئەَ  ٚ ٘ەٚاٚ رٚصاٚەکەەبٔی پػەەزی پەرصە ئبضەەبٔە ثەەبٚەڕ ثەٚە ثکەیەەذ کە ٘ەٌٚەەی

یەٚە ئەٚیەع یبسار ئۀجەبَ ٔەصراٚە، ثە صڵٕیەگەٌەالیەْ ٔەبزَ ، ثە رۀٙب ،کٛصەربیە
صاغی صاِەی صەضزی کەضبٔیزر ثٛٚە کە سەریکی گەِەیەکەی ئەبٌۆز ثەْٛٚ. ٌەَ 

رصەٚاِەەەی صٚٚثەەەبرە صەکەەەرێٕەٚە، ەیەەەبریە، ثە پطەەەە پەەەص، ٔەەەبٚی صٚٚ کەش ثە ث
ضبٌخ ِە٘ضی عەِبظ، ثبٌٛێسی پێػٛی عێراق ٌە ِۆضەکۆ ٚ عەثەضٚي ئەٚأیع 

ٚەزیەری پێػەٛی  ٘ەرصٚکیەبْ ەي غێشٍی، ثبٌٛێسی عێراق ٌە یٛ ئێٓ ٚکەریُ ئ
صەرەٚە ثْٛٚ. ٘ەرصٚٚ ئەَ کەضەبیەریەظ ضەەر ثە ثەبٌی پێػەکەٚرٛسٛازەکبٔی 



 خۆشناو د. جاسم: و - دەزارۆ فڕانز مەرییا
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، ٌە ئۀجەبِی ٍِّخٔێەی ٘ەرصٚٚ ثەعص ثْٛٚ. پەبظ ئەٚەی ٌە ٔەبٚەٚەی ٚٚالد
سار ضەەصاَ دٛضەێٓ ثەٛٚە ضەەرۆکی گثەعص کە ثە پبٌپػزی ٔبزَ دیسثی ثبٌی 

ٚەک ٔەریزیىی  ٚ، پۆضزی دکِٛیبْ ٌێطۀضراثٛٚەٚە لەیضٚ غەرری دیسة، ثێ
 . یبْ کرصثْٛٚەئەَ ٚٚالرە، رەٚأەی صەرەٚ

ٌێرەصا جەالص ٚ لٛرثبٔیەکبْ ضەەر ثە دیسثەی ثەعطەٓ، پرضەیبرێکی ضەبصە صێەزە 
اٚێکەەەەەەەەی ضیبضەەەەەەەەیە کە سەەەەەەەەۆی ثە ثەەەەەەەەبٌی ٘ەرە رپێػەەەەەەەەەٚە، ئەِە چ رێکش

یەکی ەٌە لەٌەَ صەصاد ٚ ثە غەەەەێٛپێػەەەەکەٚرٛسٛازی ضۆضەەەەیبٌیسِی عەرەثەەەەی 
ثێجەزەییەەەەەەبٔە ٔەٚەکەەەەەەبٔی سەەەەەەۆی ضەەەەەەەرصەثڕێ؟ صیجٍۆِبرکەەەەەەبرێکی رۆ ئەەەەەەبٚا 
ٌێکەەضأەٚەیەکی  یەەرأەی ثۆصەکەەبد ٚ صەٌەەێ "رەـزەەبر ٚ رەٚغەەزەکبٔی ثەعەەص ٌە 

( ضەەصاَ دٛضەیٓ Padrino -ضەرۆکی ئەٚ ثبٔضەظ )پبصریٕۆ ٘ی ِبـیب صەدٓ". 
پیبٚ کٛ  یبضب ٚ ثڕیەبر صەرصەکەبد  ٚاٌگری ٚەرکریزیە کە ٌە رێگەی رۆڕێکی ٘

. ضەەەەرکٛد ٚ ثێەەەضۀگی صەکەەەبد یەٚێەەەذ رێەەەگەی ٌێجگرێەەەذث یعٚ ٘ەرکەضەەەێک
 ٚرە ٘ەرکەضێکیػەەی ثەرەٚ رٚٚی ثٛٚەضەەزێزەٚە یەەبْ صەکٛ رێەەذ ٚ یەەبْ ٌە 

کۆغەەکی پبغەەبیەری  –لەضەەری اٌردەەبة  -يەەخ إٌٙب صەەرلرۀەەگ ٚ ربریکەکەەبٔی 
سار ثۆ کٛصەرب ٚ کٛرەکی ئبضٕیٕی گثە ٔەسۆغی صەِرْ. ٘ەٌٚی ٔبزَ  )ٚەرگێڕ(

طەزیەری یسار ٚگەئبِبصە ٌە الیەْ ضەصاَ دٛضێٓ رکریزی ئەٚەِبْ پێ ئەٌەێ کە 
ثبٔەەضێک صرٚضەەذ ثکەەبد کە رٛأەەبی رٚٚ ثەرٚٚ ثەەٛٚٔەٚەی ثبٔەەضی صەضەەەالری 

سار ٌەٚأەیە ٌە صەرەٚە کەۆِەکی صارایەی ثەۆ صاثەیٓ کراثێەذ، گ٘ەثێذ. پخٔەکەی 
طبثبری ثبٔضێکی ِبـیب ثە کٛغەذ ٚ ثەڕیٓ کۆرەبیی ٌە کۆربیی ٚەک رەضفیەی دی

 ٘بد.
ساری گەثکەیٓ کە ضەصاَ دٛضەێٓ صٚای ئەٚەی ٔەبزَ  ظپێٛیطزە ئبِب ە ثەِە 

ٌۀبٚ ثرص کە صاٚای صەضزپێکرصٔەٚەی غەڕی ٌەص ی کەٛرص صەکەرص پبٌپػەزی ٚ 
ی ٔەەبثێ ئەٚە ٌەثیەەر دەەضٛپبضەەگٛزاری "غەەێشی ضەەۆر"ی ثەصەضەەذ ٘ێٕەەب، ئەگەر

پۆٌۆٔیب ٚ ٘ۀگبریەب صاٚای  ثۆٌە ضەرصأەکەی  دەضەْ ثەکرثکەیٓ کە ئەدّەص 
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کەەی صەکەەرص ثەەۆ ئەٚەی ٌە ص ی کەەەٛرصاْ ثەکەەبری ثٙێٕێەەذ ٚ کٛرصەکەەەبٔیع دە
صاٚای کۆِەکیەەەبْ ٌە ئەِەریکەەەب صەکەەەرص. ٚٚالرێکەەەی عۀزەەەیکەیە ٚ کەش ضەەەەری 

 ٌێضەرٔبکبد!
ٔبٌیطەەزە ثیبٔیەکەەبْ ڕصٚای دۀەەض رۆ ێەەک ضەەەصاَ دٛضەەێٓ ٌە  ێەەر ـػەەبری جۆ

صەصزیەٚەٚ ٌە کۆرەبیی ٚٚرەی "ٌێکۆٌیٕەٚەکەبْ ئەٚەیەبْ پیػەبْ ٔەصاٚە کە سۆی 
صەضەەزی ٚٚالرەەبٔی صەرەکەەی ٌە پػەەذ ئەَ پەەیخٔەٚە ثێەەذ" ٚ "ثە ٘ەر دەەبي ئەَ 

ثەعەەەص گێڕی غەەە، گیەەەبٔی غۆڕصاثەصەضەەەزّبٔەٚە  یرٚصاٚە ئۀجەەەبِێکی پەەەۆزەری
 ٘ێسرر ثٛٚە". ئەِە کۆربیی لطەکبٔی ثٛٚ.ثە

کەضە ر ێّی ئەي ثەکر صەثێزە یەکێک ٌە ر ێەّە  25ٌە صٚای ئیعضاِکرصٔی ئەٚ 
سەبئیٓ  121 ربکٛ ئێطەزب، 1857٘ەر صڵڕەلەکبْ، ٌە ٘برٕە صەضەالرەٚە، ٌە ضبٌی 

ٌە ضێضارە صراْٚ. ئەٚە ثەێجگە ٌەَ کەضەبٔەی، ٌە رێگەب ٚ رٚصاٚی رەِەِٛژاٚی 
 1858 ٌۀەەەبٚ ثەەەرصراْٚ یەەەبْ ٌە زیٕەەەضأەکبْ ثە ٔەسۆغەەەی ِەەەرصْٚٚ! ٌە ضەەەبٌی

 13، ثە رەۆِەری صٚ ِٕەی گەي ٌە ضەێضارە صراْ، ٌە ٔبٚیەبْ کەضی 41پێکی ٚگر
کەضەەەی ثە رەەەۆِەری  31صەضەەەزەیەکزری  1861جەەەٌٛەکەی ریەەەب ثەەەٛٚ. ٌە ضەەەبٌی 

 ریبٌیسِی ئێرأی، ثە ٘ەِبْ دبرۀٛش، ئیعضاِکراْ. پجبضٛضی ثۆ ئیّ
زر، ٌە ثەراِەەەجەر "صٚ ِٕەەەبٔی گەي" غەەەئێطەەەزب دەەەۆْ صەکرێەەەذ ثە غەەەێٛەیەکی ثب

ثەضەەزە صەضەەزٛری عێەەراق رەعەەضیً ِەثەەۆ ئەَ ۆڕظ ثکرێەەذ؟ پبرێسگەەبری ٌە غەە
کرێەەەذ، ثەغەەەێٛەیەک زیەەەبرر "صیّٛکراضەەەی" ثێەەەذ ٚ ئەدەەەّەص دەضەەەەْ ثەکەەەر صە

صەضەالری زۆررری ثەۆ صیەبریی صەکرێەذ: ضەەرۆک کۆِەبر، ضەەرۆک ٚەزیەراْ، 
ئەي ثەکەر . ٘ەر ثە پەێ ئەٚ ریفەۆرِە صەضەزٛریە ەـەرِبٔضەی ٘ێسە دەکضارەکبٔ

ی ٚ یەک پەەەەەبردەیی ٚٚالد ٚ یسگەەەەەبری ٌە ضەەەەەەرثەسۆثەرپرضەەەەەیبریەری "پبرێ
پبراضەەزٕی ئبضەەبیع ٚ ضەەەلبِگیری" صەکەٚێەەزە ئەضەەزۆ ٚ صەضەەەالری صأەەبْ ٚ 

سگبرەکەەەەبْ، ێ، صاصٚەراْ، پبڕجێگەەەەری ضەەەەەرۆک کۆِەەەبر، ٚەزیرەکەەەەبْ یگەەەۆڕیٕ
پٍە ثبالکبٔی صەٌٚەد، صیجٍۆِبرکەبراْ، غەبٔضەکبٔی عێەراق  ـەرِبٔجەر ٚ ئەـطەرە
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ی یکەەەۆٔفڕأص ٚ رێکشەەەراٚە ٔێٛصەٌٚەریەکەەەبٔی ٘ەیە. ٌە کۆرەەەبثەەەۆ ثەغەەەضاری ٌە 
ئەدّەص دەضەْ ثەکر صەضەالری ئەٚەی ٘ەیە، کەی ٚیطزی، پٍەٚ پۆضەزی ثەبال 

شٛازێەذ، یەبْ ٚەرثگەرێزەٚە، ثە ٘ەِەبْ یسػێذ، ثۆ ٘ەر کەضێک کە سۆی ثەثج
 !گرێزەٚەثسػێذ یبْ ٚەرەغێٛە ِەصاٌیب ثج

صیبرەکەەەەەبٔی گەٌەەەەەی عێەەەەەراق. ٌەَ ٌەثیردەەەەەٛٚٔەٚە یەکەەەەەێکە ٌە ضەەەەەیفەرە ٘ەرە 
کەبرە ٚ ئەٚەی ٌە ثیەر ثێەذ، ئەرٚأگەیەٚە زۆر زەدّەرە کەضێک ثضۆزیەٚە کە 

گەیػەەزە صەضەەخد ٚ  رئەي ثەکەە 1857ی ٔگی رەِەەٛزبِەە ەضەەبي پەەێع ئێطەەزب، ٌ 4
ی صەصا کە ضەەەەەرۆک کۆِەەەەبری ٔەەەەٛێ صەضەەەەذ ثە یپڕۆپبگۀەەەەضەی ر ێەەەەُ صڵٕیەەەەب

 11کەەبد ٚ، ٌە صەێەەراق ع یەەبٔی ضیبضەەی ٚ کەەۆِەالیەری  ٌە ریفەەۆرِێکی ٌیجڕاٌەەی
٘ەِەەبْ ِبٔەەگ صەضەەزٛری کەەبری ثە گەەرٔگیەٚە ثبضەەی ضیبضەەەری ٔەەٛێی ٚٚالرەەی 
صەکەەرص ٚ ئبِەەب ەی ثەٚەصەکەەرص کە ٌەِەصٚا ضیبضەەەری صەضەەزەجەِعی پەیەەڕەٚ 

 ەٚە.ٕصەکرێذ ٚ صەضەالرەکبٔی ضەرۆکی صەٌٚەد کەِضەکرێ
کۆِەبر  کرری صیکزبرۆری ثۆ ضەەرۆثەغێٛەیەکی "صیّٛکراضی" صەضەالری زۆر

سۆی ثۆ کێػەی کٛرص رەرسەبْ صەکەبد، ثەبرزأی صٚای صیبریکراْٚ، ئەي ثەکر 
غکطزی کٛصەربکە ثرٚضکەیەک ثۆ ضەرۆک کۆِبر رەٚأە صەکبد ٚ ضٛپبضەی 
صەکەەەەبد ثەەەەۆ ٌۀەەەەبٚثرصٔی ئەٚ کەضەەەەەی صاٚای صەضەەەەزپێکرصٔی ئۆپێڕاضەەەەیۆٔە 

ص دەضەەەەەْ ثەکەەەەریع ثە ضەەەەەرثبزیەکبٔی ٌە ص ی کەەەەٛرصاْ صەکەەەەرص. ئەدەەەەّە
ضکەکەی ثبرزأی ٚەرصەگرێ ٚ ثەرزی صۀرسێٕێ ٚ، گەیػزۆرە ٚسۆغذبٌی ثر

ثەەەۆ ئەٚەی ثە لەەەبزأجی ْ ەئەٚ ثەەەبٚەڕەی کە ئۀجەەەبِی رٚصاٚەکەەەبْ رێەەەگە صەص
"ئبغزەٚایەکی گەٚرە" ضٛصیبْ ٌێٛەرثگیرێذ. ثەالَ ثەۆ ئەَ ِەثەضەزە پێٛیطەزی 

ثکەبد ٚ  ک. بر ٌە ضەەر و. ص.ثە پبٌپػزی پبرری کۆِٛٔیطذ ٘ەیە ثەۆ ئەٚەی کە
 یبْ جّکی یەکزرْ.ک٘ەرصٚٚ
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 51ٔبٚثژی پبرری کۆِٛٔیطزی ئیزبٌیب غکطذ صێٕێ
 

ضەکررێری پەبرری کۆِٛٔیطەذ، عەزیەس ِەذەِەص، زٚٚ  ٚئەدّەص دەضەْ ثەکەر 
زٚٚ یەکزر صەثیٕٓ ٚ راٚێژ ثەیەکزری صەکەْ ٚ ٚا٘ەضذ صەکرێذ ئەَ صیضارأە 

پػزی ثەٚە صەثەضەذ کە ەکی زۆر صەصا ٚ یثە ثەر٘ەِجٓ. عەزیس ِذەِەص صڵٕیبی
ٚ ثەەەەەەەگەٚٔە  ثەەەەەەەبرزأی رازیجکەەەەەەەبد ،ثە ئبضەەەەەەەبٔی ،ێٌەٚ ثەەەەەەەبٚەڕەصایە ثزەەەەەەەٛأ

کەەەەۆِیزەی ٔبٚۀەەەەضی پەەەەبرری  1861غەەەەٛثبری  11ٌە ٌێکزێگەیػەەەەزٕێکی گػەەەەزی. 
ضەەبٌەی صرٚضەەزجٛٚٔی یەکێزەەی  41کۆِٛٔیطەەزی یەکێزەەی ضەەۆتیەد، ثە ثەەۆٔەی 

ٚ، ٘ەر صەٌێی ثۆ عێراق ٔٛٚضەراٚە ٚ ریەبیە  صغٛرەٚی، راپۆرریێکی پەضۀضکر
راپەەۆررەکە  ٘ۆغەەضاری صەصارە "ِبڕغەەبٌی ضەەٛپبی ضەەٛر )ٚارە ثەەبرزأی، ٚ(". ٌە

صۆزی گەالْ یەکەەێکە ٌە رێگەەب ٘ەر ضەەەسزەکبٔی سەثەەبری ِبرکطەەی ٚ ٘ەەبرٛٚە "
یبٌیطەەەەزی کە رٌیٕیٕەەەەی ٌە ص ی ئیەەەەضیۆٌۆ ی ثٛرجەەەەٛازی ٚ ری یسیەەەەۆٔیسِی ئیّپ

پڕۆپبگۀەەضەی ثٛرجەٛازی پەالِەەبر صەیبٔەٚێەذ پەێگەی ضۆضەەیبٌیسَ الٚاز ثەکەْ. 
ٚیژصأەەەی  ٘ەضەەەذ ٚ ضەەەۆزی ٔبضیۆٔبٌیطەەەزی ثشەەەبرە ٔەەەبٚصەصاد ٚ صەیەٚێەەەذ 

ٚ کەەەۆِەالٔی صەٌٚەرەەەی ضۆضیبٌیطەەەزی ٚ رەەەب ثیەەەرٚ ثۆدەەەٛٚٔی ٔبضیۆٔبٌیطەەەزی 
ٚ  ە)....( پێٛیطەەەز زیەەەبْ ثە ضۆضەەەیبٌیسَ ثگەیۀەەەٓ ٚٔەەەبٚدەگەری ثجەەەٛٚ ێٕٕەٚە 

 ئەرکی ضەرغبّٔبٔە ثۆ ئەٚەی ثە ٘ەِٛٚ رٛأبکبّٔبْ پەدە ٌەضەر ئیەضیۆٌۆ ی
 یبْ ثکەیٓ".ص  ثە کۆِٛٔیسَ ٘ەٌضەیٕەٚە ٚ غەرِەزار ٚ ری یسیۆٔیسِی

                                                           
ئەَ رەەبیزٍە صەضەەزکبری کەەراٚە، ٌە صەلە ئیزەەبٌیەکە ٔٛٚضەەراٚە "ٔەەبٚثژی جەەبْ کەەبڕٌۆ پەیێزەەزە غکطەەذ صێٕەەێ".  41

ئۀضاِی ِەکزەثی ضیبضی پبرری کۆِٛٔیطزی ئیزبٌی ٚ کەضبیەریەکی ثۀبٚثبٔگی ئەٚکەبد ثەٛٚ. ئەٚکەبد پەیێززە 
 پبرری کۆِٛٔیطذ صٚٚەَ پبرری ئیزبٌیب ثٛٚ، ٌە زۆرثەی غبرە گەٚرەکبٔی ئیزبٌیب ٌە صەضەالد ثٛٚ.
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ٌەَ رێّٕبیەەبٔەی کۆِەەٛٔیسِی ِۆضەەکۆ ثە رای عەزیەەس ِەەذەِەص ثەەبرزأی گەەٛێ 
گرێذ، ثە ربیجەد کەضەێک ثە صۆکزریٕەی ضەزبٌیٕی گۆغەکراثێذ ٔبرٛأێەذ رێەس صە

 گرٔگ ٚ ثبالٚە صەردٛٚە.  یٌەَ راگەیبٔضٔە ٔەگرێذ کە ٌە صاِەزراٚەیەک
صەرٛأێەذ کەبریگەری ثە ثۆدٛٚٔی ئەدّەص دەضەْ ثەکر رۀٙب دیسثی غەٛعی 

ٌەضەەەر "غەەێشی ضەەۆر" ٘ەثێەەذ ٚ رێیجگەیۀێەەذ کە "ثٛ أەەضٔەٚەی ٔبضەەیۆٔبٌیسِی 
ٔەەبٚدەگەری" ٘ەٌە ٚ زیبٔجەسػەەە. ثەالَ ثەەبرزأی ٌەثەر ئەٚەی ٌە لٛربثشەەبٔەی 
ضەەەەەزبٌیٓ پەرٚەرصە کەەەەەراٚە ثەەەەەبٚەڕی ثەَ راپەەەەەۆررە ٔەەەەەیەٚ صەٌەەەەەێ "عەزیەەەەەس 

ی ئەَ دەەبالکی ٚ جەەٌٛە کۆِٛٔیطەەزێکی ثەەێ ئەزِەەٛٔە" ٚ ئەَ راپەەۆررە ئبراضەەزە
دەکەرە صەکەْ )ٚەک ٌە ٔبٚ سبکی یەکێزی ضەۆتیەد  کراٚە کە یٛٔبٌیطزبٔەضٔب
ثەسٚرٕەٚأەی کە  ئەٚطەزبْ ٚ ... ٘زەض( ٔەک سٔطزبْ، ئٛزثەکطەزبْ، کبزاەرکّٛر

 "ٌە صەرەٚەی ٚٚالربٔی ضۆضیبٌیطذ" کبرٚ دبالکی ئۀجبَ صەصەْ.
ە جەەبْ کەەبرٌۆ پەیێزەەز ٚەک پەەبرری کۆِٛٔیطەەزی ئیزەەبٌی، ەکیرۀەەبٔەد ضەەەرکرصەی

Gian Carlo Pajetta (1911 – 1990) ٘ەبرە عێەراق ٚ  1862 ٛثبریغە، کە ٌە
ئەٚۀضە ثبٚەڕی ثە سۆی ٘ەثەٛٚ ثزەٛأێ ٔەبٚثژیٛأی ثەبرزأی ٚ ثەکەر ثکەبد ٚ 

ئیػەەی ِەەٕە ٚ سەِزەەبْ ٔەثێەەذ" سەەۆی  ٚەٚەک کەضەەێکی ثەـیەەس ٌێەەضاْ ثٍێەەذ "ئە
الَ ٘ینی ثەصەضذ ٔە٘ێٕب، ئەدّەص دەضەْ ثەکر زۆر ٘یٛای ثە پیػبٔضاثٛٚ ثە

ٔبٚثژیٛأی ضەرکرصەی کۆِٛٔیطزی ئیزبٌی ٘ەثٛٚ، جەۆظ ٚسەرۆظ کەٚرجەٛٚە 
ٚە ٔبضەەراثٛٚ کە ەپەیێزەەزە ثجەەبْ کەەبرٌۆ ص ٚ کۆِٛٔیطەەزەکبٔی عێەەراق. عەۀەبٚ ثە

ثەالَ پەەەبظ ئەٚەی  بٔەیە.کەضەەەێکی غەەەبرەزاٚ کەەەبراِەی ئەٚ جەەەۆرە ٔبٚثژیٛأیەەە
پەیەبِەکەی ٔیبزپەبکی  ئەٚ ثە غکطزیکرص زۆر سەِجبرٚ پەرێػبْ ثەٛٚ،٘ەضزی 
. زۆر کەش ٚ الیەْ ئەٚ ثەەەەەۆ ئبغەەەەەزەٚایی صەثٛٚٔی ئیراصەیەەەەەی ثەەەەەٛٚبٚ ئبِەەەەە
ەیبْ، ثە غێٛەیەکی ثێطەر ٚ ثەر، ثەرز ٔرسبٔض ٚ ئبِب ەیەبْ ثەٚە کەرص یٔبٚثژی

ٌە رۆ ٔەبِەی  ُ٘ب صٚٚثبرە ٔبثێزەٚە. ئەٚ رۆ ەی صأەیەکٚکە صەرـەرێکیزری ئە
، 1973غەەەٛثبری  16"ٌٛٔیزەەەب"ی زِبٔذەەەبٌی پەەەبرری کۆِٛٔیطەەەزی ئیەەەبٌی، رۆ ی 
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پەیێززە صەٌێ "ٌە  ،ثەصەضذ گەیػذ، ٌە ثەؼضا، ضەثبرەد ثە غکطزی ضەرصأەکە
زیبرەرەکی ثبرزأی، ٌە دیبکبْ، ثکەیەْ ثەالَ  ەضەرەرب ثیرِبْ ٌەٚە کرصثٛٚەٚ

 . 41"ثەصاسەٚە ئەٚ صەرـەرەِبْ ثۆ ٔەڕەسطب.....
 

 
 1862 غٛثبری 16صیضاری ضەصاَ دٛضێٓ ٚ جبْ کبڕٌۆ پەیێززە، ٌەرۆ ٔبِەی ضەٚرەی ثەؼضا، ٌە

 
 
 

                                                           
ٚ ٘ەٚاٌەکەەُ  پەەبرری ٚ دیسثەەی غەەٛعی عێەەراق ٘ەەیچ زأیەەبری –ٌە ئەصەثیەەبری پەەبرری صیّەەٛکراری کٛرصضەەزبْ  41

 ضەثبرەد ثەٚ ضەرصأەی جبْ کبڕٌۆ پەیێزە ٚ ٘ۆی غکطزٙێٕبٔی صەضزپێػەسەریەکە ٔەکەٚرە ثەردبٚ، ٚ. 
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  53جەثٙەی ٚەرۀی –ثەرەی ٔیػزّبٔی 
 

ثە ٘ەردەەەبي ثە پێەەەی ئەٚ ٔەسػەەەەیەی ٌە الیەْ ئەي ثەکەەەر پػەەەزیٛأی ٌێەەەضەکرا، 
ٔەەب ـەرِەەی، ثە ٔبڕاضەەزەٚسۆ پەەبرری  یێٛەیەکغەۀەەسیکەی صٚٚ ضەەبي صەثێەەذ، ثە 

ٌە دکەەِٛەری ثەؼەەضا ثەغەەضارە ٚ ٌە پڕێکەەب ثەەۆرە ٘بٚثەغەەی  ی عیەەراقکۆِٛٔیطەەز
ضەەەەەەەەەرەکی ثەعەەەەەەەەص ٌە "ثەرەی ٔیػەەەەەەەەزّبْ"ی کە صەرگەەەەەەەەبی ثەەەەەەەەۆ ٘ێەەەەەەەەسە 

ثۆ  ەکە"ضەرەربی ەپێػکەٚرٛسٛازەکبْ ٚاالکرصٚٚە. ئەٚ ثەرەیە، ٘ەر ٌە ئێطزبٚ
پێکٙبرەکەەبٔی گەي ٌە ئەەبِێس  پێػشطەەزٕی ثسٚرٕەٚەیەکەەی صیّەەٛکراد کە ٘ەِەەٛٚ

، "ـکەەەر اٌجضیەەەض" ،ی غەەەٛعیثەەەسثگرێەەەذ ٚ ٚٚالد ثەڕێٛەثەرێەەەذ". رۆ ٔەەەبِەی دی
ِەەٛٚ جیٙەەبٔی عەرەثەەی، صۀٛٚضەەێ کە پێکٙێٕەەبٔی ئەَ ثەرەیە صەرـەرەەێکە ثەەۆ ٘ە

کەەەەەەەبریگەرە ثەەەەەەەۆ ئەٚەی رٚٚ ثەرٚٚی ئیّپریەەەەەەەبٌیسَ ٚ  ەکیرەەەەەەەبکە رێگەەەەەەەبی
 ثجیٕەٚە. ەکبٔیصەضزضرێژی

ٙەی ثەجەبِەی پێکٙێٕبٔی "ِٕەڕاضیّێکی گەٚرە، پەیّبٔ ٌە 1862رەِٛزی  15ٌە 
ِەۆرکرا ٚ،  برری کۆِٛٔیطەذثەرەی ٔیػزّبٔی" ٌە ٔێەٛاْ ثەعەص ٚ پە -ٚەرۀی 

ئەِەظ ضەەۆرپرایس ) ثەەێ ٘یەەٛا(ی ثەەۆ ٘ۀەەضێ ٌەٚأە صرٚضەەزکرص کە صڵٕیەەبثْٛٚ 
پەەەبظ رۆ ێەەەک، ثە غەەەێٛەیەکی ٌەٚەی کە و. ص. ک. صەدێەەەزە ٔەەەبٚ ئەَ ثەرەیە. 

ٌەٚە صڵٕیەبثٛٚیٕەٚە کە و. ص. ک. ٔبیەٚێەذ ثەغەضاری ئەَ ثەرەیە ٔبڕاضزەٚسۆ، 
صاد. ثەِجەەۆرە ٔەەبٚثژیٛأی پەەبرری بثکەەبد ٚ سەەۆی صەیٕەەێ ٚ صەثەەب ٚ ثڕیەەبر ٔەە

ٌەکەی جەەبْ کەەبڕٌۆ پەیێزەەزە، ئۀجەەبِی پەەۆزەری ی ٚکۆِٛٔیطەزی عێەەراق، ٚەک ٘ە

                                                           
ئەَ ربیزٍە ٌە صەلە ئیزبٌیەکە ٔیە، ثەثبغەّبٔسأی رۀٙەب ٔەبٚی"ثەرەی ٔیػەزّبٔی" ثٕٛٚضەیٓ ٚ پەڕەگراـەکەبْ ٌە  42

 .، ٚیەکزر جیب ثکەیٕەٚە
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ثەصەضەەذ ٔە٘ێٕەەب. ئەٚەرە ئەدەەّەص دەضەەەْ ثەکەەر، ثە سەەۆی، صاٚا ٌە و. ص. ک. 
کەەبد ٔیەەبز پەەبکی پیػەەبْ ثەەضاد ٚ صەٌێەەذ "ئەەێّە ثەرەیەکّەەبْ ٔبٚێەەذ ئەِەەڕۆ صە

صرٚضەەەذ ثێەەەذ ٚ ثەیەەەبٔی ٘ەٌجٛەغەەەێزەٚە، ٚەک دەەەۆْ ٌە راثەەەرصٚٚ زۆرجەەەبر 
ٔجی ضزراریجی برٚیضاٚە. ئێّە ثەرەیەکی ثە٘ێس ٚ صرێژسبیۀّبْ صەٚێذ کە ئبِ

گەٚرەی ٘ەثێذ. ثەرەیەک کە ثزٛأێ ثجێزە ِۆصیٍێک ثۆ ٘ەِٛٚ ٘ێسە ٔیػەزّبٔی 
 ٘ەِٛٚ ٔیػزّبٔی عەرەثی". ٚ پێػکەٚرٛسٛازەکبٔی 

ضەرەڕای لطەکبٔی ضەرۆک کۆِبر کە ثە پۆزەریڤ ثبضی رێکەٚرەٕەکەی کەرص 
ٚ ثە گەغەەەەەجیٕی رەِبغەەەەەبی ئبیٕەەەەەضەیکرص ثەالَ ٘ێػەەەەەزب زۆر کەش ثە دەەەەەبٚی 

. ٌەثەر ئەٚە عەزیەەەەەەەس ِذەەەەەەەّەص، ثە ی ٘ەٌطەەەەەەەۀگبٔضٔی ثەەەەەەەۆ صەکەْجیٕغەەەەەەەرە
ٌەثەردبگررٕی ئەٚ ثۆدٛٚٔەی ثەراِجەر کۆِٛٔیطزەکبْ ٌە ئەبراصایە، صێەزە لطەە 
ٚ صاْ ثەٚەصۀەەەەەەەێ کە صأٛضەەەەەەەزبٔەکبْ ٌەگەي و. ص. ک.، رەەەەەەەبکٛ ئێطەەەەەەەزب، ئەٚ 

٘ەِەی ٔەثٛٚە کە ٘یٛاِبْ ٌەضەەری سٛاضەزجٛٚ ثەالَ گفزٛگۆکەبْ زۆر ثە رثە
دەەەٕە پێػەەەەٚە ٚ پێٛیطەەەزیبْ ثە کەەەبد ٚ ٌێکەەەضأەٚەی زیەەەبرر ٘ەیە. ٌە ەصی جەەەض

راضزی "ئێّە پێػجیٕی ئەٚ صەرۀجبِەِەبْ کرصثەٛٚ، ثەٌەێ راضەزە کە رێکەٚرٕەی 
ٚ صەثەەەێ رەٚاٚی ثکەیەەەٓ". ثەالَ  و. ک. ع. ٚ ثەعەەەص رۀٙەەەب ٔیەەەٛەی رێگەەەبکەیە

عەزیەەس ِذەِەصیەەع ثەەبٚەڕی رەٚاٚی ثە لطەەەکبٔی سەەۆی ٔەەیە ٚ، کٛرصەکەەبٔیع 
ِٛٚ ٘ەٌٚێک صەصەْ ثۆ ئەٚەی پیػبْ ثضەْ کە ئەٚاْ ٌەَ رێکەٚرٕە صٚٚرْ ٘ە

ئەٚەرە کٛرصەکبْ سۆیبْ ٌەَ  یبْ رێٕبکبد.رٚ ٔە ثە ضبرصی ٚ ٔە ثە گەرِی کب
ثە صٚٚر  "٘ەراٚ ٘ۆریەەەبی ٔیػەەەزّبٔپەرٚەری"ەی غەەەەلبَ ٚ کۆالٔەکەەەبٔی ثەؼەەەضا

ی ربپەەب ضەەەر ضەەەعبد ٌە راگەیبٔەەضٔی جەثەەٙەی ٚەرۀەەی، 37صٚای  گررەەٛٚە کە
ەٚ ٔە ثەەبراْ. ئەٚ ٚصاگیەەر کەەرصٚٚە، ٚەک ثٍێەەی ٔە ثبیەەبْ صیەەٛ ،غەەبری ثەؼەەضایبْ

ضەبٌەی  4ٚ  1847 یضبٌەی غۆڕغە 14سرۆغبٔەظ ٌەگەي ئب٘ۀگ ٚ ٘ەِٛٚ 
یەکەەضەگرٔەٚە. ٘ەٌەەجەرە کەش ثبضەەی صەضەەزکەٚرەکبٔی لبضەەُ ٚ  1857غۆڕغەەی 

 ی ٌە دبٌی ئەٚ کەضبٔەی ٔبٚیبْ صە٘ێٕٓ. اعبرؾ ٔبکبد، ٚ
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کٛرصەکبْ ثە غبٔضێکی زۆر ثنەٛک ثەغەضاری ئب٘ۀگەکەبْ صەکەْ ثەالَ ٚەکەٛ 
یەبرأە ٚ ثەراِجەرەکەیەبْ رەٛڕە صەکەْ، ثە جٍەٛ ە٘ەِٛٚ جبر ثە ٘ەٌٛێطزێکی ٔ

ثەرگەەەی ـۆٌکٍەەەۆری رۀگەەەبٚ رۀگەەەی کەەەٛرصی ٚ سۀجەریػەەەیبْ ٌەثەر پػەەەزێٓ 
ٚ ٚەک صاصۀێٓ، زۆر ثەسۆیبْ صۀبزْ، ثە ضەر ثەرزی ضیٕگیبْ صەرصەپەڕێٕٓ 

پی ثەەکەْ. ٌە یبریگەەبی غەەەعت، ثەەێجگە ٌە ّئەٚەی ثەغەەضاری ٌە ِەضەەیرەی ئەەۆٌی
ی دەک ثەصەضەذ ئبِەبصەی ئەب٘ۀگە الیۀگرأی ر ێُ،  ِبرەیەکی زۆر ضەرثبز

 جەِبٚەریەکەْ.
غبٔضی کٛرصەکبْ، ٌە یبریگب، ٚێٕەیەکی گەٚرەی ثبرزأیبْ ثەصەضزەٚە گررٛٚە 

ەَ ٌەص دەضەەەْ ثەکەەر صایەەضۀێٓ. صەدەەٓ ٌە رۀیػەەذ ٚێەەٕە گەٚرەکەی ئەدەەّ ٚ
 ی غەەەەەعتسۆیەەەەبْ ٘ەیە، ٌە یەەەەبریگە صأەەەەبٔە کٛرصەکەەەەبْ ِەثەضەەەەزی رەەەەبیجەری

کٛرضەەی غەەەڕەـیبْ ثەەۆ  ٌە ریەەسی پێػەەەٚە ،ثیەەبٔی یغەەبٔض ٌە ِەەبرەیەکی زۆر
رەرسبٔکراثٛٚ، صأیػزجْٛٚ، ٌە ٔبٚ ئەِەبٔەظ غەبٔضی یەکێزەی ضەۆتیەد ٘ەثەٛٚ 

 غزێکی ثنٛکیع صەکرص.کە دیطبة ٚ کزبثیبْ ثۆ ٘ەِٛٚ صیبرصەٚ 
ی رٚصاٚەکەی یەەبریگەی غەەەعت صەثێەەزە ِەەبیەی لطەەەٚ لطەەەٌۆک ٚ یەەرۆ ی صٚا

پۆٌێّیەەەک ٚ ثە ٘ەِەەەٛٚ غەەەەبری ثەؼەەەضا ثەەەەخٚ صەثێەەەزەٚە. ٌەثەر ئەٚە جێگەەەەری 
کۆٔفرأطەەێکی رۆ ٔەەبِەٚأی ضەەبز  ، ضەەەصاَ دٛضەەێٓ،ضەەکررێری دیسثەەی ثەعەەص

 ٔبِۀٛضەکبْ ٚێذ لۀبعەد ثە رۆەصەکبد ٚ زۆر ثە ٚریبیی ٚ رٚسۆغی صەی
ەصاٚە ٚ صەٌێ ئەگەر رەبکٛ ئێطەزب و. ص. ک. ٕثکبد کە ٘یچ غزێکی ٔەگەریڤ رٚی

 .ٔە٘برۆرە ٔبٚ ثەرەی ٔیػزّبٔی ِبٔبی ٚأیە کە صأٛضەبٔەکبْ کۆربییەبْ ٘ەبرٛٚە
ضەەزبٔەکبْ زۆر جەەضیٓ ٚ ثەرەٚ ئبِەەبٔجی ثەەبالٚ گرٔەەگ ٛٚارە صأثە پەەێنەٚأەٚە 

ثە صٚای  رێکەٚرٕێەەەک ٔەەەیە ثەٌکەەەٛ بْ ٘ەِەەەٛٚ جەەەۆرەّ٘ۀگەەەبٚ صۀەەەێٓ، ِەثەضەەەز
پێەەەضەصاد ٚ صەٌەەەێ "ئەەەێّە ٌەٚ سەەەبٌە صەضەەەذ  یکەرٕێکەەەی پێەەەرـێکزیٓ. صرێەەەژەێر

سثەەەی ثەعەەەص، یپەەبرری ضەەەەرەکی ٚجٛصیەەبْ ٘ەیە، د 2پێەەضەکەیٓ کە ٌە عێەەەراق 
غٛعی عێراق ٚ پبرری صیّٛکراری کٛرصضزبْ. ثبٚەڕی رەٚاِٚەبْ ثەٚە  یدیسث
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ثٕەەٛێٕٓ ئەٚە زٚٚ ثە زٚٚ صەگەٚیەەٕە  ٘ەیە کە ئەگەر ئەَ ضەەێ الیۀە ٔیبزپەەبکی
رێکەٚرٕێەک. ئەَ رێکەٚرەٕەظ صەثێەزە ثڕیەەبرصەر ثەۆ کۆربیٙێٕەبْ ثەَ ٍِّخٔەێ ٔەەب 

 ثۆرە ِبیەی سٛێٓ رغزٓ ٌە ٘ەرێّی ثبکٛری ٚالرەکەِبْ". کە ِەعمٌٛەی 
ٔطەەەی" ەڕغەەەبٔۆگەریەکبٔی "کۆِێەەەضیبی ـەٌە ە ٌە ثەؼەەەضا بٔئەِجەەەۆرە کۆٔفرأطەەە

ٚ، رۆ ٔبِۀٛضەەەەەکبْ غەەەەێذ صەکەْ ٚ ٘ەرگیەەەەس ٚەالِەەەەی ِەعمەەەەٌٛی  صەدەەەەٓ
ٚ  ْٛٚثەەەەەەسۆغەەەەەیەٚە رەِبغەەەەەبی رٛڕەث پرضەەەەەیبرەکبْ ثەصەضەەەەەذ ٔەەەەەب٘ێٕٓ.

ۆ ثەەەەبٚا صەکەَ کە ئەەەەرۆ  ەکەەەەبٔیٛٚضەەەەە الٚٔبِۀضەرٌێػەەەەێٛاٚی ٘ەەەەبٚڕێ رۆ 
ثەٓ، پڕۆپبگۀەضەی رڕاِەبی پطەیکۆٌۆجی صە ٚ یەکەِجبرە رٛٚغی صەرصەضەەری

ٛضێ ٚ ٔەبزأی دەۆْ سەۆری ٌەێ رزگەبر ثکەیەذ. عێراق ٚەک ثٕێػذ پێٛەد ئۀ
طەەزی ضەەەر ٌێػەەێٛأضْ. ِەەبیەی ضەەەر ٔیکەی عێەەراق غەەبکبرێکە ٌە زازکبئەَ رەە

ضەەەٛڕِبٔە ثەەەۆ ٘ەر کەضەەەێک، ضەەەەر غەەەێزبٔە، ثیەٚێەەەذ ثە غەەەێٛەیەکی ِۀزیمەەەی 
 ریٕزێەەەەکثٌۀەەەەبٚ ال کە ٚەک ئەٚ کەضەەەەەی ٌێەەەەضێذثگەٚێەەەەزە ئۀجبِەکەەەەبْ یەەەەبْ 

Labyrinth .ثێذ ٚ ٔەزأێ دۆْ ثنێزە صەرەٚە 
ٔێەەٛاْ رۆ ٔبِۀٛضەەبْ ٚ ضەەەصاَ  یئەٚە دۀەەض ّٔەەٛٚٔیەک ٌە پرضەەیبرٚ ٚەالِەە

 دٛضێٓ رکریزی:
ٌەضەر چ ثٕەِبیەک دیسثی ثەعص ٚ کۆِٛیطەذ ٌەٚ ثەبٚەڕەصاْ رۆ ٔبِۀٛش: 

 ٌەگەي پبرری صیّٛکراری کٛرصضزبْ صەگەٚٔە رێکەٚرٓ؟
کە ٌە الیەْ  1861ئەەبزاری  11ٌەضەەەر ئەضبضەەی ثەیبٕٔەەبِەی ضەەەصاَ دٛضەەێٓ: 

صەردەەەٛٚەٚ صأەەەی ثە ِەەەبـی ئۆرۆٔەەەۆِی  غەەەۆڕظضەەەەرکرصایەری ئۀجەەەِٛۀی 
 .ٚەردێٛەی صەٌٚەری عێراق، ٔباکٛرصەکبْ، ٌە دٛ

ۆرۆٔۆِیّەبْ "پەێ ئضەرٔپ ثضەْ ضەصاَ دٛضێٓ دۆْ ثە ـەسرەٚە ٔبٌێذ ِەبـی 
 صەٌێ "صإٔبْ ثە ثە ِبـی ئۆرۆٔۆِی". ٛثەسػیْٛٚ" ثەٌک
ارە صاْ ثەٚ ِبـبٔە صۀێٕٓ کە ٘ەِٛٚ دکِٛەرەکەبٔی عێەراق، ٌە رۆ ٔبِۀٛش: ٚ

 ربکٛ ئێطزب صأیبْ پیبٔبٚە؟ 1847ضبٌی 
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ئۀجبِەەضرا ثەالَ ٔیػەەزّبٔی  1847غەەۆڕظ ٌە ضەەبٌی ٔەەب، ٔەەب. : ٓضەەەصاَ دٛضەەێ
ە ثەعەص، ثی دیسثەی ضەبڵ ٌە صایەک ثەٛٚە، ٌەٚکەبرە 11صٚای کە عێراق ئەٚەیە 

ضەرۆکبیەری ضەرکرصە ٚ راثەری ٔەثەزِبْ، ضەرۆک ئەدّەص دەضەەْ ثەکەر، 
 ئەدّەص دەضەْ ثەکر! ضەرۆک ژیثصەضەالری گررە صەضذ. 

ٚە ئبغەزی صاثەیٓ ٛزٛأیەیۀربکٛ ئێطزب  1861ثبغە ئەگەر ثەیبٔی رۆ ٔبِۀٛش: 
 ضبي صەثێ ِٛعجیسەیەک رٚٚثضاد؟ 2کبد ٌەضەر چ ثٕەِبیەک صٚای ث
ئەٚەظ ٌەثیر ٔەکەیٓ کە ئیّپریبٌیطەزەکبْ ٘ەِیػەە سەریکەی ضەصاَ دٛضێٓ:  

 ثۆضە صأبٔٓ....
 کبَ ئیّپریبٌیسَ ؟

الیۀەەبٔەی ٌە ص ی عێەەراق پەەیخْ صەگێەەڕْ! ثبضەەی ئەٚەَ صەکەەرص ٚ ٚ٘ەِەەٛٚ ئە
٘ەرگیەس ثیرِەبْ ٌەٚە  1861صەِەٚێذ ئبِەب ە ثەٚەظ ثەکەَ کە ئەێّە ٌە ضەبٌی 

ریػەّبْ ثیک ٘ەِەٛٚ رێگریەکەبْ الثەریەٓ ٚ ەبٕٔەبِەیٔەکرصەٚە کە رۀٙەب ثە ثەی
بز پبکی ثزٛأیٓ دبرەضەی کێػەکە ثکەیٓ. ثۆ ٔیەکرصەٚە کە رۀٙب ثە ٌٔەٚەظ 

پێٛیطەەزیّبْ ثە ئیەەراصەٚ ٔیبزپەەبکی ثەەرا کٛرصەکبٔیػەەّبْ  رگەیػەەزٓ ثە دبرەضەەە
 ٘ەیە، ٌە ثیر ٔەکەیٓ کۆِبری عێراق ٘ی کٛرص ٚ عەرەثە.....

 ... ثی ثێذ ٔەک کٛرصیعەرە ٌەٚأەیە زیبررٛش: ٔرۆ ٔبِە
ضەەەەەەصاَ دٛضەەەەەێٓ: گەەەەەٛێ ثگەەەەەرە ئەٚأە ثٛسزەەەەەبٔٓ ٚ ٌە الیەْ ٔبٚۀەەەەەضەکبٔی 

 خٚصەکرێٕەٚە.ث پرۆپبگۀضەی ئیّپریبٌیطزەکبْ
رۆ ٔەەەبِۀٛش: ٌەثەردەەەی ثەەەبرزأی صاٚای یەەەبرِەری ٌە ٚٚالرە یەکگررٛەکەەەبٔی 

دیسثی ثەعص، ثە ربیجەری ە، رۀبٔەد ثەٌێٕی ٔەٚریػی پێضاْٚ؟ ٚئەِەریکب کرصٚ
پەەەەبرری کۆِٛٔیطەەەەذ، دەەەەۆْ ئەٚ ثەەەەبصأەٚەی ثەەەەبرزأی ثەەەەۆ الی ئەِریکیەکەەەەبْ 

 ٘ەٌضەضۀگێٕٓ؟
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ضەصاَ دٛضێٓ: ئەٚ ـبکزبٔە ٘یچ کبریگەریبْ ٌەضەر صأٛضەزبٔەکبْ ٔەیە. سەبٌی 
ە کە ثەرصی ثٕەبؼەیە، ئەٚأیزەر ٘ەیچ ی 1861ەکی ئەێّە ثەیبٕٔەبِەی ئەبزاری ضەر

 ئێّە گرٔگە ٔیػزّبٔی عێرالە.ٔیٓ، ئەٚەی ثەالی 
 ضززبْ دیە ٌە ثەرصی ثٕبؼە؟ِەثەرۆ ٔبِۀٛش: 

 ضەصاَ دٛضێٓ: ٚارە ٌە ئەضبش ٔبثێذ گرـذ ٌە ٔێٛاْ کٛرص ٚ عەرەة ٘ەثێذ.
رۆ ٔەەەەەەەبِۀٛش: ثەالَ ٚەک صیەەەەەەەبرە ئەٚ گرـزەەەەەەەبٔە ٚجٛصیەەەەەەەبْ ٘ەیە ..... ئەٚ 

 ئۆرۆٔۆِیەی کٛرصاْ ثە چ غێٛەیەک صێزە جێجەجێکرصْ؟
 گٛٔجێ.ثضێٓ: ثە غێٛەیەک ٌەگەي ثەر ەٚۀضی عێراق ضەصاَ دٛ
جیڕەجیەڕی ئەٚ پەبٔکە گەٚرەیەی ، گەرَزۆر ضەعبد ٌە ٘ەۆٌێکی  1ثۆ ِبٚەی 

، غەەڕە لطەەی ٚ ثە ثّٕینی ٘ەۆٌەکەٚە ثەٛٚ زۆر ثە ضەەثری صەضەٛڕایەٚەکە 
ٚاٚ ثێزەەبلەری کەەرصَ. ٌە ِەِەڕەکەەبْ ەٚ ضەەەصاَ دٛضەەێٓ ر بْێەەٛا رۆ ٔبِۀٛضەۀ

 ْیەبٔ٘ەراضەبٔیبْ کەرصیٓ، ٘ەرەب صصا تۀگە صۀگ ٚ ؼەٌجە ؼەٌضەرثبزەکبْ ثە ص
غەەێٛەیەک ٌە غەەٛێێک صەضەەزی گەرِەەبیە ٚ ٘ەر یەکە ثە  َپەەڕ دەک ثەەْٛٚ، ثە

ی ثەٛٚ، ٘ەر صەرەٛٚد ئەٚە ٌەضەۀگەری پێػەەٚەی کەالپیزکەی دەکەەٌەضەر پ
 غەڕْ، ئبِبصەْ پبٌپػزی یبْ ثەر پەدی ٌە غۆڕظ ثکەْ.
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  54غەڕ صەضزی پێکرصەٚە 1863 اریزئبٌە 
 

، ٌە ٔبکەەبٚ، دکەەِٛەری عێەەراق پڕۆ ەیەکەەی راگەیبٔەەض کە ریبیەەب 1863غەەٛثبری  ٌە
صەصرێەەەزە  ، ٌە پبرێسگبکەەەبٔی ثەەەبکٛر،ئۆرۆٔەەەۆِی 1863ئەەەبزاری  11رٛٚە ٌە ب٘ەەە

 یەغەەەەێٛەیەکیزر ٘ەِەەەەٛٚ ئەٚ ٔبٚدەەەەبٔەی زۆریەەەەٕەث ْیەەەەب ،کەِەەەەبیەری کەەەەٛرص
ٌە  ەکٛرصٔػیٕٓ صەکرێٕە ٘ەرێّی ئۆرۆٔۆِی کٛرصضزبْ ٚ پبردەیەکی صأەثڕاٚ

ـەەبکزێکی ٔەەٛێ سەەۆی دەغەەبرصاٚە، ٌێەەرەٚە کۆِەەبری عێەەراق. ثەالَ ٌە  ێەەرەٚە 
ـێٍەکە صەضذ پێضەکبد. ثە پێی پرۆ ەکەی ثەؼضا ٘ەِٛٚ ئەٚ ٔبٚدبٔەی، ثە پێی 

ە ضەەەەر ٕەی صایػەەەزٛأیبْ کەەەٛرصە، صەسەەەرێٕ، زۆریەەە1856ضەەەەر ِێری ضەەەبٌی 
پڕیەرەی ٌە کەِٛکەٛرری ٚ  1856ریەی ضبٌی ِێ٘ەرێّی کٛرصضزبْ. ئەٚ ضەر 

ٔەەەضی ئەَ ضەەەەر ِێریە رەرەەەضەکبرەٚە، ثە پەٌە ٚیع زۆر ثە رٛٔرەزٚیەەەر. ثەەەبرزا
ضۆرە زۆر ال ٚ رۀەبٔەد ٔەگەی گەیبٔەری، صەج، ٌە رێەگەی کۀەبٌی رەبیکەٚرۆرە سۆ

ۆٌی ڕٔەٛێ، ٌە  ێەر کەۆر، صاٚای ضەەر ِێریەکی بریکِەی ئۀٚٚالرە یەکگررٛەکب
 ٌەضەر صاربی ضەر ِێری، زیەبرر ٌە دەبٚ ْ، صەکبد. ٌێرە ٔبکۆکیەکبUN یٛ ئێٓ

 ِبرەیەەەەبْ ٌە ْ . ثەؼەەەەضا صەٌەەەەێ کٛرصەکەەەەبە، زۆر گەرِٛگەەەەٛڕٕێکیزرغەەەەٛێ ٘ەر
 3ٌەضەەر  1ئەٚە صٚٚپبد صەکبرەٚە کە کٛرصەکبْ ەک کەِزرە، ثبرزأیع ٍِٔیۆ

 یۆٔە.ٍِ 8صأیػزٛأی عێرالٓ، ٘ەِٛٚ عێرالیع 
، ثەثەەەێ ٌەثەر دەەەبٚگررٕی ئەٚەی کە کٛرصەکەەەبْ 1863ئەەەبزاری  11ٌە غەەەەٚی 

 ٘ەضزیبْ ثە صەضزجڕیٓ کرصٚٚە، ضەرۆکی دکِٛەد، ثە٘ەِەبْ زِەبٔی ِٕەضاالٔە

                                                           
 یزٍە ٔیە، ثۆ ئبضبٔکبری ٚ جیبکرصٔەٚەی رٚصاٚەکەبْ، ثە ثبغەّبٔسأی، زیەبصی ثکەیەٓ،ٌە صەلە ئیزبٌیەکە ئەَ رب 43
.ٚ 
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ضەگەیۀێذ کە ٘ەِەٛٚ ئەٚ یەٚ ثرصٔەٚە، ٌە رێگەی راصیۆ ٚ رەٌەٌەـیسیۆٔەکبْ را
ضەەەر ٘ەرێّەەی  ٔبٚدەەبٔەی زۆریٕەیەەبْ کەەٛرص ٔػەەیٕە، ثە پێەەی یبضەەب، صەسەەرێٕە

ۆرۆٔۆِی. ثە پێی کبَ یبضب؟ یبضەبیەک کە رەبکٛ ئێطەزب کٛرصەکەبْ ئبگبیەبْ ٌەێ ئ
"رۆ ٔەبِەی  ٌە ی ٔبٔبضٓ. ضەرۆک کۆِەبر صەٌەێ ٌەَ زٚٚأەۀیە ٚ ٔبٚەڕۆکەک

ەیە ٌە کۆرەبیی ٔ"ٌەٚا. کەی ثخٚصەکەرێزەٚە؟ ٚەٚەلبئیعی عیرالەی" ثەخٚ صەکەرێزە
 ئەَ ِبٔگە".

گ ۀەثە دەبٚەڕٚأی ٔەیە، پیبٚەکەبٔی ٚ ئەٚأەی ص ثەالَ "غێشی ضۆر" پێٛیطزی
ی صەٌٚەد ٚ کەەْٛ ٚ ٔبضەەی پێەەضەگەیۀٓ ٌە ٘ەِەەٛٚ صاِەزراٚە ٘ەضەەزیبرەکبثٚ 

صەضەذ، ثە  ٔەی یەک رۆ  صەلی یبضبکەی صەصەاصٌٚە لٛ ثٕەکبْ پەررٛ ثخْٚ، 
 پێ ئەَ پرۆ ەیە:

ق، . ٔبٚدەکبٔی ضەر ضٕٛری ئێراْ ٚ رٛرکیب، ٌە دٛاردیەٛەی کۆِەبری عێەرا1
 ئیضارەی ئۆرۆٔۆِی.صەسرێٕە ضەر

 ٘بٚالریبٔی ئەَ ٘ەرێّە ثەغێکی صأەثڕاْٚ ٌە کۆِەالٔی سەٌکی عێراق. .1
ٔبٚۀەەەض )ٔەک پبیزەسەەەذ(ی ئەَ ٘ەرێەەەّە غەەەبری ٘ەٌٚێەەەرە، صەکەٚێەەەزە ٔەەەبٚ  .2

 جەرگەی ثیرە ٔەٚرەکبٔی ثبکٛر.
کەش، پێک  21ٌە  ِجٍص اٌزػریعی، – ئۀجِٛۀێکی یبضبصأبٔی کٛرصضزبْ .3

صە٘ێٕرێەەەەذ کە ثە صۀگەەەەضأی گػەەەەزی ٘ەٌەەەەضەثژێرصرێٓ. پێٛیطەەەەزە کبٔضیەەەەضەکبْ 
 ضبي کەِزر ٔەثێذ. 14رەگەزٔبِەی عێرالیبْ ٘ەثجێذ ٚ رەِۀیبْ ٌە 

جەجێکەەەەبری ێکەش پێەەەەک صێەەەەذ ٚ صەثێەەەەزە ئۆرگەەەەبٔی ج 11ک ٌە ئۀجِٛۀێەەەە .4
 .ِجٍص اٌزٕفیسی – صەضەالری ئۆرۆٔۆِی

ی ئیەضارەی کٛرصضەزبْ ٔە ثەالَ صۆکەِٛێٕزە ـەرِیەکەبزِبٔی رەضّی عەرەثەی .5
ە ث یۆِٔەەی ٘ەرێّەەی ئۆرۆٔصەرەەٛأٓ ثە زِەەبٔی کەەٛرصی ثٕٛٚضەەرێٓ ٚ ثریبرەکەەب

 ٘ەرصٚٚ زِبٔی عەرەثی ٚ کٛرصی ثخٚصەکرێٕەٚە.
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٘ەِەەەٛٚ ئەٚ کەەەٛرصأەی ثەٚ یبضەەەبیە رازیەەەٓ ٌێجەەەٛرصٔێکیی زۆر ثە ئیّزیەەەبز  .7
 دبٚەڕٚأیبْ صەکبد.

ٚ صاِەزراٚەکەبٔی صەٌٚەد ٌەضەەر ئبضەزە جیبٚازەکەبْ، ثەۆ پێٛیطزە ئۆرگبْ  .8
گی ثەکەْ ٚ ثەۆ ئەَ ِەثەضەزەظ ٚەزیرێکەی ٔە٘ی ئەَ یبضبیە، ٘ەِەبٔجێەجێکرص

 صەٌٚەد صیبری صەکرێذ.
صۀگۆی ئەٚە ٘ەیە کە دۀض ثڕگەیەکیزر، رب ئێطەزب، ثخٚٔەکەراٚٔەٚەٚ ثە ٔٙێٕەی 

، ٌە دٛاردیٛەی یۆرۆٔۆِِبٚٔەرەٚە. ثەٌێٕی ثٛجەیەکی صیبریکراٚ ثە ٘ەرێّی ئ
ٚارە ثەەٛجەی رەەبیجەری سەەۆی ٔبثێەەذ ثەٌکەەٛ ثە جەی گػەەزی صەٌٚەد، صراٚە. ٛثەە

ِەەەبٌیەی دکەەەِٛەری ٔبٚۀەەەض گرێەەەضراٚە. ٘ەٌجەەەژارصْ ٚ صیەەەبریکرصٔی ضەەەەرۆکی 
الری ەدکەەِٛەری ئۆرۆٔەەۆَ، ٌە ٔێەەٛ ئۀەەضاِبٔی ئۀجەەِٛۀی یبضەەبصأبْ، ٌە صەضەە

ثەثەێ ئەٚەی پێٛیطەزی ثە  ضەرۆک کۆِبری عێرالە ٚ ٘ەر کبرێکیع ٚٚیطەزی،
٘ێٕەەەەبٔەٚەی پبضەەەەب ٚ ٘ەەەەۆیەک ٘ەثێەەەەذ، ثیگۆڕێەەەەذ. ٌەِەظ زیەەەەبرر صاصگەەەەەبی 
پیەەبدٛٚٔەٚە ثەؼەەضایە ثەەۆ ئەٚەی کەەۆٔزڕۆٌی صەضەەزٛری ٚ ٘ەِەەٛٚ ثڕیبرەکەەبٔی 

الیەْ ئۆرگبٔەکەەبٔی ٘ەرێّەەی ئۆرۆٔەەۆَ  ەئیەەضاری ٚ ضیبضەەی ثکەەبد کە ٌصاصگەەب ٚ 
 صەرصەکرێٓ.

صەٌٚەِۀەەەضەکبٔی صەٚرٚپػەەەزی ثە یەک ٚٚغەەەەظ ثبضەەەی کەرکەەەٛک ٚ ٔەەەبٚدە 
ٔەکراٚە کە کٛرصەکەبْ صەیبٔەٚێەذ ثشەرێزە ضەەر ٘ەرێّەی کٛرصضەزبْ. ثە یەک 
ٚٚغەەەەەەظ ثبضەەەەەی صا٘ەەەەەبد ٚ سێەەەەەرٚ ثێەەەەەری ٔەٚد ٔەکەەەەەراٚە کە ٌە ٔەەەەەبٚدە 
کٛرصٔػەەەەەیٕەکبْ صەرصە٘ێٕرێەەەەەذ. ثبضەەەەەی ضەەەەەٛپبی کٛرصضەەەەەزبْ، رۀەەەەەبٔەد ٌە 

ضەەەرۆک دٛاردێەەٛەی ضەەٛپبی عێەەرالیع، ٔەکەەراٚە. ثبضەەی ٔبضەەٕبِەی جێگەەری 
دەەبپە،  ییە، ٘ەٌە 1861) 1858کە ثە پێەەی ثەیەەبٔی ئەەبزاری  کۆِەەبریع ٔەکەەراٚە

 ٚەرگێڕ( صەثێ کٛرص ثێذ. 
ە ٚ کەەەبـیە ثەەەەۆ ئەٚەی ئەٚە ِػەەەزێک ٌە سەرِەەەبٔی کەِٛکەەەەٛرری ٚ ٔبکۆیەکەەەبٔ

رٛڕەیی ثبرزأی ٚ ٘ەتبٌەکبٔی ثزەلێزەٚە، ئەٚاْ ئەَ پڕۆ ەیەی ئبغزەٚاییبْ ثە 
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دکەِٛەد سیەبٔەری ٌە ثەٌێٕەکەبٔی ەٌێٓ ، صٓٔضْ صەزأگبٌزە پێکرصْ ٚ ٘ەٌشەٌەرب
 سۆی کرصٚٚە. 

ئەەبزار ثەەبرزأی، ٌە رێەەگەی ئیەەسگەی راصیەەۆ ٔٙێٕەەی، ٔەەبٚەڕۆکی  11ٌە ئێەەٛارەی 
پڕۆ ەکەی ئبغەکراکرص ٚ ثەِجەۆرەظ ثە پەێع دکەِٛەد کەٚد کە لەرارثەٛٚ، 

 ٌە کۆربیی ِبٔگ ثخٚیبْ کرصاثبیەٚە.یە، ەٌەٚأ
ِٛـەبجەئە ثەٛٚ، زۆر رەٛڕە  ثەکەر ۆ ئەدّەص دەضەەْثثخٚثٛٚٔەٚەی پڕۆ ەکە 

ثٛٚ ٚ رلی زۆری ٌەَ سبئیٕبٔە ٘ەضزب کە پڕۆ ەکەیبْ صزە پێکرصثٛٚ، صەضەزی 
جەەەٌٛەیەک کەەەرص، ٌە الیەک ٘ەٌٚیەەەضا پبٌپػەەەزی کٛرصەکەەەبٔی ثەؼەەەضا  ەثە کەەەۆِەٌ

ییبْ، ثەۆ راگەیبٔەضٔی ئۆرۆٔەۆِی، ثە ە، سۆپیػبٔضأیکی پڕۆپبگۀضثەصەضذ ثٙێٕێ
ێەەراق، ثەەۆ ضەەبزکرص. ٌە الیەکیزەەریع ثەکەەر رایگەیبٔەەض کە دکەەِٛەری عٌە پەي پە

ضبٌە ثەرۆکی ٚٚالرەکەِبٔی  14کە زیبص ٌە  ،٘ێٕبْ ثە غەڕی ثراکٛ ی کۆربیی
گررەەٛٚە، ثە یەک الیۀەەبٔە ثڕیبریەەضا ئۆرۆٔەەۆِی، ٚەک ٌە ٌە ثەیبٕٔەەبِەی ئەەبزاری 

یع، ٚەک ئێّە ئبِب ەی پێکراٚە، جێجەجێ ثکەبد. ثەالَ ئەدەّەص دەضەەْ ثەکەر
ضەەەەەەرۆکەکبٔی پەەەەەێع سەەەەەۆی، ضەەەەەەرکەٚرٓ ثەصەضەەەەەذ ٔەەەەەب٘ێٕێ. راضەەەەەزە ٌە 

 ِبرەیەکی زۆر ٌە کٛرصەکبْ ثەغضاریبْ ریب کرص ٚ ٌە سۆپیػبٔضأەکەی ثەؼضا 
 یەبْالـیزەکبٔیبْ ثە غبْ ٚ ثەبٌی صۆضەزبیەری کەٛرصٚعەرەة ٚ ضەەرۆک کۆِبر

ْ ئەِەظ غکطەەذ صێٕەەێ. ئەٚکەەبرەی یەکێەەک ٌە ٚربرصەرەکەەب٘ەٌەەضەگٛد ثەالَ 
ٔبٚی ثەبرزأی صێٕەێ ٘ەِەٛٚ ثەیەکەٚە، صەضەذ ثە دەپەٍە ٌێەضاْ صەکەْ ٚ ٚەک 

، ضەرکرصەی ثبرزأی ... ثبرزأی ....ثە جۆظ ٚ سرۆغەٚە ٔبٚی  ٘ۆغضاریەک،
 جۀگبٚەر صێٕٓ.

ئەدەەّەص دەضەەەْ ثەکەەر، ٚەک ٘ەِەەٛٚ ضەەەرۆکەکبٔی پەەێع سەەۆی، سەٚٔێکەەی 
صەضەالرێکی ٔەرِزر ٚ ریبٌیطزی گەٚرەرری ٘ەیە، سەْٚ ثەٚە صەثیٕێ ثزٛأێذ 

ٚ پەێگەی صەضەەالری ضیبضەەی  کەٛرصی ٌە ثەبکٛر صاِەزرێٕێەذ ٚ، ثزٛأێەەذ جەێگە
ٚ ئەگەر ثکەەرێ ئەٚ  ڕێی صاثجەەەثەەبرزأی پەەڕ ثکەەبرەٚە، ثەەبرزأی ٌە جەِەەبٚەرەک
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صەٚێەەذ کە  یصەضەەەالرێکی کەەٛرصئەي ثەکەەر ثەرێەەذ.  ٌۀەەبٚ ضەرضەەەسزەیەەبسیە 
د، ثەٚ ئۆرۆٔەۆِیە رازیجێەذ کە دکەەِٛەد ٘بریکەبری ٚ ٘ەِەبئۀگی صەگەٌەضا ثکەەب

 ئەٚ ئبِەەبصەیە صأەەی پیەەب ثٕێەەذ. ئەٚە دۀەەض ضەەبٌە دکەەِٛەری عێەەراق کەەبر ٌەضەەەر
صەکەەەەبد ثەەەۆ ئەٚەی کٛرصەکەەەەبْ ثەظ ثەظ ثکەەەبد ثەالَ رەەەەبکٛ ئێطەەەەزب  ەپەەەیخٔ

کە ثە صڵەەەی ضەەەەرکەٚرٕی ثەصەضەەەذ ٔە٘ێٕەەەبٚە. ئێطەەەزب ٔەەەبٚی صٚٚ کەش صێەەەذ 
، ٘ەرصٚٚکیەەەبْ، کەەەبری ٓ٘بغەەەُ عەلەەەراٚی، ئەٚأەەەیع جەالي ربٌەثەەەبٔی ٚ ْثەؼەەەضا

سۆی، زۆر ٔسیک ثْٛٚ ٌە ثبرزأی. ٘ەرصٚٚکیبْ ٌە ٘ینیبْ کەَ ٔیە، ثێگِٛەبْ 
ئبگەبییەٚە، سۆیەبْ  ەثەؼضا ٘ەِٛٚ غزێکی ثۆ صاثیٕکرصْٚٚ، ثەالَ ربکٛ ئێطەزب، ث

 ثە صٚٚر گررٛٚە.
پێٛیطەەزە صاْ ثە ٘ەٌە ٚ دیطەەبثبری  1ٚ  1رـی بٌێەەرەصا ثەکەەر، ٚەک لبضەەُ ٚ عەە

ئبضزی ضەەرثبزی یەبْ ضیبضەی. "غەێشی ضەۆر" ٔبیەٚێەذ  رسۆی ثێٕێ، چ ٌەضە
ئبِەەبصە پخٔێکەەی رەەۆکّەی ضەەزراریجی  ثەەۆیە یەک ثێەەذ،ئەرٛٚغەەی ٘ەەیچ ِٛـەەبجە

ثبغەەەی ەصبئبِ صەکەەەبد، گٛٔەەەض ثە گٛٔەەەض ٘ەەەبٚاری غەەەەڕ صەثیطەەەزرا ٚ پێػەەەّەرگە
ـیرلەی  2کرصثٛٚ ثۆ ئەٚەی ثەرپەدی پەالِبری ضٛپبی عێراق ثضارەٚە. ثەؼضا 

 صەکبد ثەالَ ٌە رێگب زۆر ِبٔضٚ غەکەد صەثەٓ ْضەرثبزی رەٚأەی کٛرصضزب
ٚ، ثە ئبضەەەبٔی ٔەەەبگەٚٔە دیبکەەەبْ، ئەەەب ٌێەەەرەصا، ٌە ٔبکەەەبٚ، صەکەٚٔە ثەر ثۆضەەەە ٚ 
پەالِبری پێػەّەرگە، کە ثە غەێٛەیەکی سێەرا ٚ ضەۆرپرایس ٚ ثێەضۀگی ئۀجەبَ 

 صەصرێٓ. 
، ٘ەٌیکۆپزەرێەک صە٘ێٕەٕە یبرەغکێٕیع ثەکبر صێٕٓەئەِجبرە کٛرصەکبْ دەکی ر

صەکەەٛ رێٓ ٚ ئەٚأیزەەر ثە صیٍەەی صەکەٚٔە  3ضەەەرثبزی ریەەبثٛٚ،  15سەەٛارەٚە، 
صەضەەەزی پێػەەەّەرگە.  ِەەەبرەیەک ضەەەەرثبزیع ٌە کەەەبری پەڕیەەەٕەٚە ٌە رٚثەەەبری 
سبثٛر، ٌەضەر ضٕٛری رٛرکیب، ٌە پػزەٚە صەضزضڕێژی گٌٍٛەیەبْ ٌێەضەکرێذ ٚ 

ٓ، ئەٚە ٌە کبرێکەضایە کە ٘ێسێکەەی  ِەەبرەیەک ثە صیەً صەکەەرێزە لەضەبثشبٔە. ێەصەث
پێػّەرگە، ثە ضەرۆکبیەری ثبرزأی، غبری زاسۆ صاگیر صەکبد ٚ ثە جەۆظ ٚ 



 مەال مستەفا بارزانی و شۆڕشی ئەیلول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

420 

. ثبرزأی، ٌە زاسۆ، لطە 44ٛازیبْ ٌێضەکرێذػسرۆغەٚە ٌە الیەْ ٘بٚٚالریبْ پێ
ثۆ سەٌکەی صەکەبد ٚ صاٚایەبْ ٌێەضەکبد ثنەٕە ریەسی "پێػەّەرگەی کٛرصضەزبْ". 

گە رٚە ثریزیە ٌەٚەی کە لبیّمبَ، صەدێزە پبي پێػّەئەٚەی کە زۆر صۀگی صایە
 ٚ صەِٛصەضزیع ثبرزأی صەیکبرە ئبِیر ٘ێس. 

ْ ٚ ٛضەزبٔصاٌە ، ْٚەی ٘یٛاکەبٔەپٛکەبٌە ضەبي  3صٚای دۀض رۆ ێەک، ٌە صٚای 
ٚەک غەەبٔە  ْضەەبي سەەۆ پبراضەەزٓ، ئێطەەزب کٛرصەکەەب 3، ٌە راضەەزی دەەبٚەڕٚأی

بٚدەکەبْ صەکەْ. ٔ یەٚەٚ کەۆٔزڕۆٌثەٕخٚصەثٛری رٛرکیەب ٕ٘ۀگ ثە صرێژایی ض
ضەکبْ، ٔەەە، ٌە الیەکیزەەەر، ٌە گْٛەظ صەکەثەضەەەەر ٘بٚالریەەەبْ صاثٌە الیەک دەک 

ۆرصِٚەەەبْ ٚ ثۆ ئەٚەی سۆیەەەبْ ٌە ثەەەٌێەەەضەصەْ ِەٌجەەەآ  - دەەەبٌی سەەەۆ پبراضەەەزٓ
ە ریسەکەبْ ٕثپبرێسْ. ئەٚە ٌە کبرێکضایە کە ٘ەزاراْ  ْ ٚ پیەبٚ صەدە ْـڕۆکەکب

 ِبرەیەبْ زیەبص  ەکبٔی ِەال ِطەزەـب ثەبرزأیسۆثەسػ ٚ جۀگبٚەرە پێػّەرو
  صەکبد.

ٚ  ٓبظ ثەصەضذ صێەٕثی ٌٕە ِبٚەی ٔیٛەی صٚٚەِی ئبزار کٛرصەکبْ ضەرکەٚر
صەکەْ. زۆرثەی ٔبٚدەکەەبٔی ضەەەر ضەەٕٛری  یبْپبرێسگەەبری ٌە صەضەەزکەٚرەکبٔ

ە سەەٛارەٚە ٚ ٘ەەی ٕرٛرکیەەب صەکەٚٔە صەضەەذ کٛرصەکەەبْ ٚ ئەەبالی عێەەراق صە٘ێٕەە
سیەەک ٔٛ رێٓ، ٌە کەەثبز صەرغەەٛێٕیبْ، ثەرزصەکەەرێزەٚە، ضەەەصاْ ضەەەکەەٛرصاْ، ٌە 

بر٘ەٌگری ضەەرثبزی رێەک صەغەکێٕضرێٓ ٚ ـڕۆکەیەکیزەر ثی ـڕۆکە 1کەرکٛک 
ی ضەەەەەرەکی کٛرصەکەەەەبْ، ثە ٘ەٌە دەک ٚ رفەەەەبق ثبرەگەەەەبٌە ٔەەەەبٚدەی گەالٌە، 

ِّەی  11ـڕیضەصاد ٚ صەکەٚێزە صەضزی کٛرصاْ، ٌە گەالٌە رۆپی رەیبرە غکێٕی 
صأەەراْٚ ثەەۆ ئەٚەی پبرێسگەەبری ٌە ئیەەسگەی "صۀگەەی  دیکۆضەەٍۆتبکیرٚضەەی ٚ 

 کٛرصضزبْ" ثکەْ.

                                                           
 .، ٚثە پێی ثەٌگە ٚ زأیبریەکبْ ِەال ِطزەـب ثبرزأی لەد ثەغضاری ٚ ضەرکرصایەری غەڕی ٔەکرصٚٚە 44
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ە ٘ەۆی صزە ثضەرۆک کۆِبر، ئەدّەص دەضەْ ثەکر، ضەەثری ٔەبِێٕێ، پێػەزر، 
 ەثەەەەەۆ ثبرەگەەەەەبی ثەەەەەبرزأی ٔەیەەەەەبری ٘ەر ْپێکرصٔەەەەەی زأیەەەەەبریە ٘ەضەەەەەزیبرەکب

ثەۆٌێزیٕە ٌە ٘ەـزەی یەکەِی ٔیطەبٔیٓ،  ضەرضەسزی، زۆر رٛڕە ثٛٚ ثٛٚ. ئێطزب
ٚ رەغەەجیٕیٓ. ثەەۆیە ثیەەر ٌە صەضزپێػەەشەریەکی  یغکطەەز ڕ ٌەضەەەرثبزیەکبْ پەە

)رۆ ی صاِەزرأەەەضٔی دیسثەەەی ٔیطەەەبْ  6 ٌە ضەەەەرکەٚرٛأە صەکەەەبرەٚە، ئەٚەرە
ی ٌە دکِٛەد صەرصەکبد، ٔبرزاثە ثٚەزیرەکەی پبرری ضەر  4 ثەعص، ٚەرگێڕ(

ٔەٚە ٚٛثەەەەزجٛٚ ٚ گەڕاػەەەەصأەیەەەەبْ پێػەەەەزر پۆضەەەەزەکبٔیبْ جێٙێ 2ٌە راضەەەەزی 
اٌزەآسی، زِبٔذەبٌی  ی. ئێطزبظ صارا رۆـیەك، ضەرٔٛضەەری رۆ ٔەبِەْکٛرصضزب

ٚەزیەری کەٛرصی ضەەەر ثە  4ذ. ٌە غەەٛێی ئەٚاْ ػەو. ص. ک. پۆضەزەکەی جێٙێ
دکەەِٛەد ٌە غەەٛێٕیبْ صأەەراْ، ٌۀەەبٚ ئەَ ٚەزیەەرە ٔٛێیەەبٔە، رۀەەبٔەد کەەٛڕێکی 

 –بظ جەٌێەرە ثە  برزأیە کەثەیضٌٚخ ثەصەضزٕیػبْ کراٚە، ئەٚیع عٛە یثبرزأ
ثٍێەی صاغەی صاِەی صەضەزی ضەەرۆکە غەەڕکەرەکە بٚی صەثەْ یبْ رەۆ ٔیٓ ئسب

ْ ضەڕ ٚ پۀٙەبٔی ئەٚ ثەبرٚ صۆسە ئەبٌۆزەی أەثێذ؟ ئەٚەظ یەکەێکە ٌەٚ ٘ەزار
ثەەبرزأی، ئیەەضریص ٚ عٛضەەّبْ  یکە کۆصەکەەبٔی ٔبسٛێٕەەضرێزەٚە. صٚٚ کەەٛڕیزر

ەرگێەەەڕ( ٘ەِیػەەەە، یە ٘ەٌەی دەەەبو ثێەەەذ ٚ ِەثەضەەەزی ِەضەەەعٛص ثێەەەذ، ٚە)ٌەٚأ
 ثەضەر ثەرزأە، ٌەرەک ثبٚکیبٔٓ.

کەظ ڕەغەەەە رەرازٚیٌەثەر ئەٚەی پەیٛۀەەەضیەکبْ ٌەگەي کەەەٛرص رێکنەەەْٛٚ ٚ 
گەریڤ صەکبرە ضەر ٔبٚسۆی عێراق، ثۆیە ەثەالی کٛرصأە، ئەِەظ کبریگەری ٔ

ثەکر ثیر ٌەٚە صەکبرەٚە ٌەضەر ئبضزی صیجٍۆِبضی ضەرکەٚرٓ ثەصەضذ ثێٕەێ، 
 Donaldٔەەضِێزخبٔضێکی ثەریزەەبٔی، ثە ضەەەرۆکبیەری صۆٔبٌەەض ٔیطەەبْ غەە 11ٌە 

Maitland  کە ٌە ٔەەەٛێ صەکۀەٚە یجٍۆِبضەەەیصصەگەٚێەەەزە ثەؼەەەضا ٚ پەیٛۀەەەضی ،
ٌە  رگەٚص 2ثە ٘ەەۆی ٔەەبڕەزایی عێەەراق ٌە ثەراِەەجەر صاگیرکرصٔەەی  1861ضەەبٌی 

ثەکر صەرٛأێ ٘ۀەضێ ثەٌەێٓ ٌە ئەي الیەْ ئێراْ ٌە کۀضاٚی ـبرضی پنرا ثٛٚ. 
 ثەریزبٔیب، ضەثبرەد ثە ٘ەِبئۀگی ئبثٛری ٚ رەکٕیکی، ثەصەضذ ثێٕێ. 
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ٔیطەەەبْ، ثەؼەەەضا ٚ ِۆضەەەکۆ ثرٚضەەەکەی پەەەڕ ٌە صۆضەەەزبیەری  11رۆ ، ْ ٌە ٘ەِەەەب
ئەەبڵٛگۆڕ صەکەْ، ٌە ٘ەرصٚٚ پبیزەسەەذ ئبِەەب ەٚ پێەەضاگری ثە گرٔگەەی رێکەٚرٕەەی 

 1861ٔیطەەبٔی  8 ٔیەەبْ صەکەْ کە ٌەضەەبٌەی ٔێٛا 14صۆضەەزبیەری ٚ ٘ەِەەب٘ۀگی 
 .45ِۆرکراٚە

پەیٛۀەەضی ٌەگەي ٌۀەەضەْ ٔەەٛێکرایەٚە، ٌە صۆضەەزبیەری ٚ ٘ەِەەب٘ۀگی ِۆضەەکۆ 
ٌێەک ٔەصا ثەۆ ئەٚەی رێەگە ٌە ٚصڵٕیبکراٚە ئێطزب ثەکر ثیر ٌەٚە صەکبرەٚە ثەۆ ٘ە

ثگیرێەذ؟ ئەٚەرە ئەدەّەص کۆِەکی کٛرصەکبْ ٌە ضەر ضٕٛری ئێراْ ٚ رٛرکیەب 
٘ەِٛٚ ٘ەٚي ٚ رٛأب صیجٍۆِبضی ٚ پڕۆپبگۀضەکبٔی صەسبرە گەڕ دەضەْ ثەکر 

بْ ثگەیۀەەێ کە ئبِەەبٔجی یەەثەەۆ ئەٚەی ٘ۆغەەضاری ثەەضارە رٛرکیەەب ٚ ئێەەراْ ٚ رێ
کۆربیی ثبرزأی ئەٚە ٔیە کە ثبضی صەکبد، ٚارە ئۆرۆٔۆِی ٔیە ثەٌکٛ ٌە راضزی 

ٚ کە ٔەەەبٚدەیەکی ـراٚأەەەی رٛرکیەەەب  ثەەەریزیە ٌە صەٌٚەرەەەی کٛرصضەەەزبٔی گەٚرە
ٔی، ثەالی کەَ، اصەٌٚەرێەەک کە  ِەەبرەی صأیػەەزٛ ەئێەەرأیع صەگەەرێزە سەەۆ، ٚار

د، صۆٌە راٍِیەەەۆْ کەش صەصاد، ٘ەِەەەٛٚ ٔبٚدەکەەەبٔی دیەەەبی ئەەەبرا 11سەەەۆی ٌە 
ثەرزەکبٔی صیجەٍە ٚ ـەٛراد، ئەبراش، ٔێەٛاْ گەۆِی ٚاْ ٚ ٚرِەێ، ثەرزایەکەبٔی 

ٛضەً ٌە سەۆ ِ ئبزەرثبیجبٔی ئێراْ ٚ رب صەگبرە ٔبٚدە ٔەٚریەکەبٔی کەرکەٛک ٚ
 صەگرێ. 

ثەالَ رەەبراْ ٚ ئۀەەمەرە ٌەِە صڵٕیەەبثْٛٚ کە صەرەەٛأٓ کەەۆٔزڕۆٌی ثەەبرٚصۆسەکە 
ثکەْ ضەرەڕای ئەٚەی کە  ِبرەی کٛرصی ئەَ صٚٚ ٚٚالرە زۆر زیبرر ثٛٚ ٌە 

عەغەیرەرە کەٛرصە ٘ی کٛرصأی عێراق. ٌە راضەزی ئەَ صٚٚ ٚٚالرە کەیفیەبْ ثە 
رصەٚاِەی ٌەگەي ە، ٔە صە٘ەبد کە ثە ث، ثە سۆ ٔبز ٚ ثە غەکۆی عێەراقکبْدیبیە

ئەَ صٚٚ صەٌٚەرەظ ٔێٛأیەەەەبْ  ئەِەظای ڕعەرەثەکەەەەبْ ٌەغەەەەەڕصاْ ٚ، ضەەەەەرە
 ثبْ ثبظ ٔیە. ەٌەگەي عبر

                                                           
 ضبي ثٛٚ. 14ِۆرکراٚە ثەالَ ثۆ ِبٚەی  1861ٔیطبٔی  8پەیّبٔەکە ٌە  45
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پەەڕۆ ەکەی ثەکەەر ٘ەەیچ ثەصەضەەذ ٔەەب٘ێٕێ. ٔەەۆثەی جێگەەری ضەەەرۆک کۆِەەبرە 
)ضەەەصاَ دٛضەەێٓ، ٚ( ٚ کۆٔفرأطەەێکی رۆ ٔەەبِەٚأی ضەەبز صەکەەبد ٚ صەِەلەەبٌی 

گەٛایە  کە ٚیع ثە غەسطی غبی ئێراْ ثەٚە رۆِەرجەبر صەکەبدپەیضا صەثێذ، ئە
الیۀگرأەەی ثەەبرزأی، ٌە کەەبری رەلیەەٕەٚەٚ  ٚ "سبئیٕەەبْ" دەکێکەەی زۆری صاٚەرە

 ٘ەڕەغە صەٌێ:ٚ ثە ٘بٚارکرصْ رٛڕەثٛٚٔی 
یبرِبٔضاٚە ئەگەر ثە غێٛەیەکی ضیبضی ٔەرٛأیٓ کۆرەبیی ڕضٛریٓ ٚ ث ئێّە .1

 ٘ێس کۆربیی پێضێٕیٓ. ثەٚ یبسیجٛٚٔە ثٙێٕیٓ ئەٚە ثە
سبکی  ٔبٚ ەٕثکەیٓ ٚ سەثبرّبْ ثجەی ڕصەیٓ ٌەضەر زۆر ثەرەصا غەبئێّە ئبِ .1

 ئەٚ ٚٚالربٔەی ٘ەڕەغەِبْ ٌێ صەکەْ. 
صٚای دۀض ضەەعبرێک، پەبظ ئەٚەی ئەَ ٘ەڕەغەەیە صەگەٚێەزە رەبراْ یەکطەەر 
ضەەەٛپبکەیبْ ٌەضەرضەەەٕٛری عێەەەراق صەسۀە ئبِبصەثبغەەەی ٚ ٘ێەەەسی زیەەەبرریع 

یە کە ثەەەبرزأی پێەەەی سەەەۆظ ثەەەٛٚ ٚ ئێطەەەزب ەە صەکەْ. ئەَ رٚصاٚەظ ئەٚرەٚأ
پػەذ ثە  ێزیبرر ٘ەضذ ثە صڵٕیبیی صەکبد، ثە ربیجەری ٌە کەبری رۀگەبٔە صەرەٛأ

ثەؼەەەەەەضا، ثە پبٌپػەەەەەەزی  7ەضەەەەەەزێ، ئەٚە ٌە کبرێکەەەەەەضایە کە ـیەەەەەەڕلەی جئێەەەەەەراْ ث
گػەەەزی ثەەەبرزأی، ٘ەٌیکەەەۆپزەری جۀگەەەی، ثەرەٚ رەٚأەەەضٚز، ٔسیەەەک ثبرەگەەەبی 

 ڕێکەٚرٛٚە. ثە
أێکی ثە٘ێەەەس ضەەەەر دیبکەەەبٔی ڕثەەەبراْ ٚ ثەەەۆ ٚ ٌە کۆرەەەبیی ِەەەبٔگی ٔیطەەەبْ ثەەەب

کٛرصضزبٔیبْ گررەٚە، ئەِەظ ٌە الیەک رێگەی ثە پێػّەرگەصا پػٛیەک ثەضاد 
، ٌە الیەکیزەەەریع رێەەەگەی ٌە پێػەەەڕەٚیەکبٔی ضەەەٛپبی ێٚ ٘ۀبضەەەەیەک ٘ەٌّەەەژ

صیجٍۆِبضیەکبْ، عێراق کرص. ئەَ ٚدبٔە رێگەی سۆغکرص ثۆ ثٛ أەٚەی ٘ەٌٚە 
جەەۆرە رێکەٚرٕێەەک ٌە ٔێەەٛاْ ثەەبرزأی ٚ  ۆی. صۀگەثە ٔٙێٕەی ثەەێ یەەبْ ثە ئبغەەکرا

غبی ئێراْ ثخٚصەکرێزەٚە، ثە لطە ئێراْ کۆِەکی جٛالٔەٚەی ثبرزأی صەکبد 
 ثە ِەرجێک کٛرصەکبٔی ئێراْ گیرٚگرـذ صرٚضذ ٔەکەْ ٚ ئبراِی ثپبرێسْ.
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برزأی ٌەٚە صڵٕیەەەب ثەەەۆرەٚە کە ٘ەرصٚٚ ال رێەەەسی ئەَ پەیّبٔەیەەەبْ گررەەەٛٚە. ثەەە
، دیزر، پػذ ثە کەۆِەکی ِۆضەکۆ ثجەضەزێذ ٚ کۆغەکی کەرٍِیٓ ٌە ٔێەٛ ٔێأبرٛ

ی زأیٛە ٌەگەي ثەؼضا رێەک ثکەٚێەذ. ٌە ٘ەِەبْ کەبد غەبی غثژارصەکبٔی ثە ثب
ئێەەراْ، ثە ئبغەەکرا، دەز ٔبکەەبد ر ێّێکەەی ضۆضیبٌیطەەزی ٔەیەەبر ٌە ضەەٕٛرەکبٔی 

ٚەظ ٘ەیە کە گەەەەٛایە غەەەەبی ئێەەەەراْ صەثێٕەەەەێ. صۀگەەەەۆی ئە رۆ ئەەەەبٚای ضەەەەەر
 ەی عێەەەراق ٌە پێەەەی صەرصێٕەەەێ ٚصڕکٚٚرەەەٛٚیەری ئەگەر پێٛیطەەەذ ثکەەەبد ٚ ئەٚ 

٘ەڕەغەەەەکبْ ثەرصەٚاِەەەجٓ ئەٚە ئبِەەەبصەیە ٔەەەبٚدەیەکی ئەەەبراَ ٌە ٔێەەەٛاْ  ئەگەر
-"کەٛرص  پبراضەزٕی ئێراْ صرٚضذ ثکبد ، ثیەرۆکەی –٘ەرصٚٚ ٚٚالد، عێراق 

پەەڕۆ ەکەی ٘یٕضضەەزبْ صەدەەێ کە دەەۆْ ٌە " ئێەەراْ –ع ٌە ٔێەەٛاْ عێەەراق صأەەی
 گررە ئەضزۆ. یصێػ –پبراضزٕی ثۀگخ 

ٌێرەصا رۀٙب ٌە غزێک صڵٕیبیٓ کە ثریزیە ٌەٚەی کە ثبرزأی ٘ەِٛٚ صەضەالد ٚ 
کٛرصەکەەبٔی ئێەەراْ، رۀەەبٔەد ئەٚأەی یسِەەبی سەەۆی صەسەەبرە گەڕ ثەەۆ ئەٚەی رکب

ثە ٘ەۆی سەثەبری زۆر رٛڕەْ ٚ صەیبٔەٚێذ صەضذ ثەدبالکی ثکەْ، ثە رەبیجەری 
 ظ کەٚرەْٛٚ، رازیجکەبد ٚ ثە ئەبراِی صأیػەٓ.ۆثرا کٛرصەکبٔیبْ ثە جۆظ سر

رەەەٛأی ٘ەٌٚەەەی ٘ۀەەەضێ ٌە کەضەەەبیەریە کٛرصەکەەەبٔی ئێەەەراْ ِەال رۀەەەبٔەد پیەەەرە 
ـەغەي پێ ثێٕێذ کە ثە ٔیەبزثْٛٚ کەۆٔگرەیەک ضەبز ثەکەْ ثەۆ ئەٚەی ئیەضأەی 

 رزأی ٚ غبی ئێراْ ثکەْ. ئەٚ رێکەٚرٕە، راضذ ثێذ یبْ گِٛبٔبٚی، ٔێٛاْ ثب
الیۀێکیزری ئەَ کێػە ئبٌۆزە ثەریزیە ٌەٚەی کە ئەٚ راپەریەٕە دەکەضاریە رۀٙەب 

 ،ٌە ٔێٛ کٛرصەکبٔی عێرالضایە، ئەٚ صەیەبْ ٍِیەۆْ کەٛرصەی کە ٌە رٛرکیەب، ئێەراْ
 ضٛریب، ٌٛثٕبْ ٚ یەکێزی ضۆتیەد صە یٓ ثێضۀگٓ.

  ێر ثە ێرەْ، ضٛپبی عێەراق ٌەَ کبرەی الیۀەکبْ سەریکی رێطیٕی ئەٚ گەِە
دبضێ ثٛٚەٚ ٔبرٛأی پێػڕەٚی زیبرر ثکبد، ٌە ثەؼضا رەرِۆِەرری رٛڕەثْٛٚ 

ی ِەەبیص، ٔسیەەک صەثێەەزەٚە ٚ 1ثەرزی ٘ەٌضەکػەەێ. جە ٔەەی کرێکەەبراْ،  ٚثەرە
ر ێّی ثەؼضا ٘ەٌٚی ضبزصأی ئەب٘ۀگێکی گەٚرەٚ ـەراٚأە ٚ صەیەٚێەذ ٘ەِەٛٚ 
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الیۀەکبْ )کۆِٛٔیطەزەکبْ، لەِٚیەکەبْ، پەبْ عەرەثەکەبْ ٚ کەٛرصە ٔەیبرەکەبٔی 
 ثەەەی ثەعەەەص کۆثکەەەبرەٚەٚ پبٌپػەەەزیبْ ثەصەضەەەذ ثێٕەەەێ.سثەەەبرزأی( ٌە صەٚری دی

دکِٛەد ٔیبزی ئب٘ۀگ گێرأێکەی گەٚرەی ٘ەیە ٚ ٚەک پەیەبِێکی ٘ۆغەضاری 
 ثخٚی ثکبرەٚە. 

ٚەالِەەەەی ئەٚ  ، ثەەەەبرزأی،جۀگەەەەبٚەرە ثەضەەەەبال دەەەەٛٚەکەصیطەەەەبْ ئەِجەەەەبرەظ 
. ٌە ثەؼەەەضا ٘ەِەەەٛٚ ضەرِەضەەەزی ئەەەب٘ۀگێڕأی صەصارەٚە دکەەەِٛەدرەدەصایەی 

پڕێکەب ثەبٔگی ثەۆ ٙب ِەدکەِەی ضەٚرە ٔەثەێ، ئەٚیەع ٌە رۀ ٓجە ٔی کرێکبرأ
پێػەەەّەرگەکبٔی ثەەەبرزأی، ثەەەٛٚە؟  کۆثەەەٛٔەٚەیەکی ٔەەەب ئبضەەەبیی کەەەرصٚٚە. دەەەی

ٚ پەەڕ ِەررضەەیبْ، "  ٌیەکەەی گەٚرەەئەَ راپەریەەٕە، عەِ یثۆیەکەِجەەبر ٌە ِێەەژٚٚ
جەرگەی ثەؼەەضا" ئۀجبِەەضاٚە. دەەبالکیەکی گەریەەخی رێڕۆریطەەزی، ٌەضەەەر ٌٚۀەەب

 -ک ثە "ثریگەبرێ رۆضەێ ڕ، ئبِبصە کرصٚٚە کە ِٛدٚاِۆصیٍی ئەٚرٚپبی رۆ ئب
 . 46"ی ئیزبٌیب صێٕٓ ربثٛرە ضٛرەکبْ

ٌەیخ لبضُ غە٘یض کەیطی پیبٚ ٚ  ٔێک ) 3ِەدکەِەی ضەٚرە صەثێذ صاصگبیی 
 رەلیەٕەٚەی پەالِەبری 1٘ەٌٚی  ۆِەرەکبْ گٛایەر ٚ ٘بٚڕێکبٔی، ٚەرگێڕ( ثکبد،

لێسەٚۀیەەەبْ صاٚە، یەکێکیەەەبْ رەلبٔەەەضٔەٚەی "ضەەەیٕەِبی ئەرەەەٍەش"  رێڕۆریطەەەزی
ٌەکبری پیػەبٔضأی ـەیٍُ ٚ، صٚٚەِەیع صأەبٔی ِەٚاصی رەی ئەێٓ رەی ٌە رەٚاٌیزەی 
ـڕۆکەسەبٔەی ثەؼەضا. صاصگەب ثە "رێکەەضەری پڕۆـیػەٕبي ٚ ثەکرێگیەراٚی ثەەبرزأی" 

بری ٕبضەەێٕێ ٚ "عەصاٌەرەەی ضۆضیبٌیطەەزی" صەٌٚەرەەی عێەەراق صەضەەزٛثرص ثڕیەەیبٔصە
، ٘ەردۀەەەەەضە گِٛبٔیەەەەەبْ سراثەەەەەٛٚە ئەضەەەەەزۆ ٚ سۆیەەەەەبْ صەصەْ. ربٚأجبرەکەەەەەبْ
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جۀەڕاٌی ضٛپبی ٔەبرۆ،  ثٛٚ، دۀضە٘ب کەضبیەری ضەر ثەصەٌٚەد، دبکُ، پەرٌەِۀزبر، ئەـطەری ثبالی پۆٌیص،
ە ئیزەەبٌی ٔبٚیەەبْ رۆ ٔەەبِە ٔەەٛٚش ٚ رۀەەبٔەد ضەەەرۆک ٚەزیرأەەی پێػەەی ئیزبٌیبیەەبْ رـبٔەەضٚ ریەەڕۆر ٚ کٛغەەذ. ث

 یە، ٚەرگێڕ. Brigate Rosse -ربثٛرە ضٛرەکبْ" –"ثریگبرێ رۆضێ 
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صاصگب ضسای ٌە ضێضارەصأی ثۆ صەرکەرصْ.  جێجەجێ ٔەکرصثٛٚ ثەالَ بْپخٔەکەی
 صیطبْ کبرێکی ٔٛێیبْ ثۆ جەالصەکبْ صیزەٚە، ثب ـێری رەِجەٌی ٔەثٓ.

ٔەبکرێ  ئەَ رٚصاٚە گەٚرەیە، کبریگەریەکی یەکجبر گەٚرەظ صرٚضذ صەکبد،
ذ ٚ ثەەەەڕیٓ رەِبغەەەەب ثکرێەەەەذ. رای گػەەەەزی غەەەەثە ئبضەەەەبٔی ٚەک ٘ەٚاٌێکەەەەی کٛ

پبیزەسەەەذ، ثە رەٚاٚی، ٘ە اٚە، ٘بٚالریەەەبْ ررضەەەێکی زۆریەەەبْ کەٚرەەەۆرە صڵەٚە، 
ٌە ثەؼەضا  ەیەکبْ دۆي ٚ ٘ۆٌٓ. ئەَ رٚصاٚە ثە زۆر غێٛزضیٕەِب ٚ غٛێٕە گػ

یەکێەک ضەٛێٕض ررش ٚ پبٔیک ثە غێٛەیەک صەکەٚێزە ٔبٚ غبر، ، ْصێزە ثبضکرص
صەسەەەٛاد ٚ صەٌەەەێ "کٛرصەکەەەبْ گەیػەەەزٛٔەرە ٔسیەەەک ثەؼەەەضا". غەەەٛ٘رەری رەەەۆڵە 

کێػەبٚە. ئەٚ ـەبکزەی  اضۀضٔەٚەی کٛرصەکبْ ٚ صڕٔضەییبْ ثبٌی ثەضەر غەبرص
ی کە ضبٔطەەۆر رێەەگە ثە ەثەەۆرە ٘ەەۆی ثەەخٚ ثەەٛٚٔەٚەی صڵە راٚکەەێ ثەەریزیە ٌەٚ

ی رٚصاٚەکە ۆکی راضەەەەزەلیٕەڕٔەەەبٚەرۆ ٔەەەبِە ٚ راصیەەەۆ ٚ رەٌەـسیەەەەۆْ ٔەەەبصاد 
 ثخٚثکۀەٚە.

، ثە غەسطەەی سەەۆی، صێەەزە پێػەەەٚەٚ ثڕیەەبر صەصاد، ثە رکۆِەەب کئەٚەرە ضەەەرۆ
ئەدەّەص . ثەضەەر٘برە ثگێەڕێزەٚەئەَ ئبغکرا، ثە غێٛەیەکی راضەذ ٚ صرٚضەذ 

ی ثضارە ٘بٚالریبٔی ثەؼضا ٚ ٘ەِٛٚ گەٌی عێراق یدەضەْ ثەکر ٘ەٌٚضەصاد صڵٕیب
گەٚرەیەەەبْ ٌە ئۆپێڕاضەەەیۆٔەکبٔی ثەەەبکٛر کە ٘ێەەەسە دەکەەەضارەکبْ ضەەەەرکەٚرٕی 

٘ەەەبرٛٚە کە "ٌەَ رۆ أە  ەدثەصەضەەەذ ٘ێٕەەەبٚە. ٌە راپەەەۆررێکی ـەرِەەەی دکەەەِٛ
ِەەەەەەڕەی ثەەەەەەبرزأی ٚصەضەەەەەەزەی زٚٔەەەەەەبٚدەیەکی گەٚرە ٌە کٛرصضەەەەەەزبْ ٌە صار

یەەبٔە ٚرٛأٛ لەەیپەەبککراٚەرەٚە. ئەِەەٓ ٚ ئیطەەزیمرار گەڕاٚٔەرەٚە ٚ ٘ەزاراْ عێرا
ِەالٔی سەٌەک، ثە کەٛرص ٚ عەرەة، ٌەگەي . کەۆِبڵ ٚ ٌِٛکیەبْ رثگەڕێٕەٚە ضە

ٚ زیەبٔێکی  ثٛٚٔەرەٚەٚ زەرەر ەِڕە ثەکرێگیراٚٚٚٚی ئەٚ زڕرٚٚ ثەٚا ضٛپب 
 ە".ٚثێ ٘ە ِبریبْ ثە صٚ ِٓ گەیبٔضٚ

دکەەِٛەری ثەؼەەضا ثبٔگەغەەەی ثەەۆ  یجیەەبیە ٌەٚە رٌە راضەەزی ثەەبرٚصۆسەکە زۆ
یەەەضأی صەکەەەبد، ئەٚ راضەەەزگۆیی ٚ صەضەەەزپبکیەی ئەدەەەّەص دەضەەەەْ ثەکەەەر ٌە ِە
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یبٕٔبِەکەەەبٔی رەەەبیجەد ثە ئۆپێڕاضەەەیۆٔە ۀبثیٕرێەەەذ، ٔە ٌە ثغەەەەڕٚ پێکەەەضاصأەکبْ 
 کەضەەەەەرثبزیەکبْ ٚ ٔە ٌەَ ثەغەەەەەی پۀەەەەجە ثەەەەۆ ثەەەەبثەری ضیبضەەەەی ِەضەەەەەٌە

ّەەەبٔی یکە صەٌەەەێ "ِبـەکەەەبٔی گەٌەەەی کەەەٛرص ٌە دٛاردێەەەٛەی ٘بٚپە راکێػەەەراٚە
ٔیػەەەەزّبٔی ٚ صاِەزراٚەکەەەەبٔی ئۆرۆٔەەەەۆِی زۆررەەەەر ٚ ثە٘ێسررثەەەەْٛٚ کەدەەەەی 

اٚی، ٌە جەِبٚەی کٛرص ٚ ٘ێەسە پێػەکەٚرٛسٛاز ٚصارٚصەضزەی ثبرزأی، ثە رە
 بْ صاثڕاٚە".ەکٚ ئبزاصیشٛاز

ثەبرزأی ٚ پێػەّەرگەکبٔی رۆ   ،ی ثەؼەضا ٔەیەجٌە لەبزأٌە راضزی ٘بٚکێػەەکە 
ثەرۆ  ضەەەرکەٚرٓ ٌەضەەەر ضەەەرکەٚرٕی ضەەەرثبزی ٚ ضیبضەەی رۆِەەبر صەکەْ. 

رۆ أە صٚٚثەەبرە  ضەەٛپبی عێەەراق ثەەۆ ضەەەر ضەەەرثبزگەکبٔی ٘ێرغەەی ٌە ٔبکەەبٚ
صەثٕەٚە. ٌە الیەکیزریػەەٚە، ثە رێپەڕثەٛٚٔی کەبد، رای گػەزی، ٔەک رۀٙەب ٘ەی 
کٛرص ٚ عەرەة ثەٌکٛ جیٙبٔیع ٘ەضذ ٚ ضەۆز ٚ پبٌپػەزیبْ ثەۆ صۆزی کەٛرص 

ضەەرەڕای رەِەْ ثەبرزأی  رر صەرصەثەڕْ.ٚ ضەرکرصەکەیبْ، "غێشی ضۆر" زیەب
 گٛرجٛگۆي ٌەضەر پێیە. ٚ ثٍیّەد ٘ێػزب ثە غێٛەیەکی ضەرضٛڕ٘ێٕەر ٚ

ٌەَ رۆ أە ضەەەەرۆک کۆِەەەبری ضەەەٛریب )دەەەبـس ئەضەەەەص، ٚ( ثەضەەەەرصاْ دەەەۆرە 
ِۆضەەەکۆ، الیۀگەەەری ٚ پبٌپػەەەزی ثەەەۆ ضیبضەەەەری ضەەەۆتیەد، ٚەک ٘ەەەی ئەدەەەّەص 

. ثەراٚرصکرصٔەەەی ئەٚ صٚٚ ٚٚپەەەبد کەەەرصەٚەدەضەەەەْ ثەکەەەر، زۆر ثە ئبغەەەکرا ص
ئەەەبِرازە کۆٔەکەەەبٔی ضەەەەرۆک کۆِەەەبرە گەەەرٔگە، ٌە کبرێەەەک ِۆضەەەکۆ صەضەەەزی ٌە 

ثەالٚە ٔەەبٚە، ثەەۆ ّٔەەٛٚٔە ئەگەر ثبضەەی ثەەبرزأی،  ٚ ٔضْ ٘ەٌگررەەٛٚەب٘ەٌطەەۀگ
"ثەرەی گەٌەی  ی، ضەرکرصەی ِبرکطەظِبڕغبٌی ضٛپبی ضٛر ٚ جۆرج دەثە

ثەالی  ەثۆ رزگبری ـەٌەضزیٓ" ثکەیٓ صەثیٕیٓ ثبرزأی ثەالی رەبراْ ٚ ٌەٚأەغە
، ثە ظرە جەەۆرج دەثەەیٓ. ئەٚەثەغەەیع ثەالی پەکەەدزەٚە ٚ، ثێئەِەریکەەب ثبیەەضا

ئەٚە ِبٔەەبی  ئەەێّە یثە ثەەبٚەڕ دەەٛٔکە ئبغەەکرا، صەٌێەەذ "ئەەێّە ئبغەەزیّبْ ٔبٚێەەذ،
رێگەەری ٌە ٘ێەەس ٚ رٛأبِەەبْ ٘ەیە  یکەەبرەٚ. رەەب ئەە٘ەِەەٛٚ ٘یٛاکەەبٌٔۀەەبٚدٛٚٔی 

یەٓ، رۀەبٔەد ئەگەر رٚضەیبظ صاٚاِەبْ کەٌێکەی صأٛضەزبْ صەٚ٘ەِٛٚ جۆرە ٘ە
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ە جۀگێکی غۆرغگیرأە. ئەێّە، ثە پػەذ ثەضەزٓ ٌێجکبد. ئبِبٔجی ئێّە ثریزیە ٌ
ثە پرٔطیپەکبٔی غۆڕغەی کٌٛزەٛری دیٕەی، صەِبٔەٚێەذ ٌە ـەٌەضەزٓ ر ێّێکەی 

ئەەەبگر ٌە ٘ەِەەەٛٚ رۆ ٘ەالرەەەی  ەضٛضیبٌیطەەەذ ثٕیەەەبد ثٕێەەەیٓ. ئەەەێّە ِەثەضەەەزّبٔ
ئەَ ئەەبگرە کۆغەەک ٚ رەالری دکەەِٛەرە  یٔبٚەڕاضەەذ ثەرثەەضەیٓ ٚ ثە ِەغەەشەٌ

 .47ٓ"یعەِبْ .... ثطٛرێٕ کۆٔەپەرضزەکبٔی لب٘یرەٚ
زرْ ٌە صٚٚ ضەەرکرصەی غەئێطزب ٌە ضزراریجی ِۆضکۆ صٚٚ ضەرۆک کۆِبر ثب

 ثسٚرٕەٚەی دەکضاری.
 

  

                                                           
ٌێەرە ثبضەی پڕۆضەەی صأٛضەزبْ ٚ (، ضەەرۆکی جەثەٙەی غەەعجی ـەٌەضەزیٓ 1117 - 1815)جۆرج دەثەظ  47

ئبغەەزی ٔێەەٛاْ عەرەة ٚ ئیطەەڕائیً صەکەەبد ٚ ص ایەرەەی سەەۆی ثەەۆ ئەَ پڕۆضەەەیە ٔیػەەبْ صەصاد کە ثە ثۆدەەٛٚٔی 
ِٛەرە کۆٔەپەرضذ ٚ کۆٔطێرتبرۆرە عەرەثیەکبْ رازیجٛٚٔیبْ ٔیػبٔضاثٛٚ ثەگەٚٔە رێکەٚرٕەی ئبغەزی، سۆی دک

 ٚەرگێڕ
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 ثبٌٛێسێک رەٚأەی ثبرزأی 
 صەکبدئیزبٌیب  – Torinoغبری رۆریٕۆ

 
ەضەەەر صێەەذ ثەەبرزأی ث ٌەَ کەەبرەی پەیٛۀەەضیەکبْ، ٌەگەي ِۆضەەکۆ، گۆڕأکبریەەبْ

ثەەەەضاد. ثەەەەۆ ئەَ  ْگەغەەەەە ثە پەیٛۀەەەەضیە صیجٍۆِبضەەەەیەکبثیەەەەر ٌەٚە صەکەەەەبرەٚە 
ٛایە دەلەی سەۆیەری ٘ەٌٚێەک صەگەي یەٌە ِێژٚٚ، پێە ِەثەضزەظ، ثۆ یەکەِجبر

د کە صیەەەبرە اٚ صٚٚر ٌە صۆزی کەەەٛرص، ثە ٔەەەبٚی ئیزبٌیەەەب، ثەەەض ٚٚالرێکەەەی ال ثەال
جەەبْ کەەبڕٌۆ  ێضەەۀگێکی ٘ەیە ئەگیٕەەب ئەدەەّەص دەضەەەْ ثەکەەر ٘بٔەەبی ثەەۆ ٘ەەبٚڕ

صاٚەرەی  ٚپبرری کۆِٛٔیطزی ئیزبٌی، ٔەصەثرص  کبٔیضەرکرصەە ٌیەکێک پەیێززە، 
 ٔەصەکرص. عێرالی 

ٔبٚثبٔگەکەەەبٔی سەەەۆی ٌە ئەٚرٚپەەەب، پرۆـیطەەەۆر ەثەەەبرزأی یەکێەەەک ٌە ٔەەەٛێٕەرە ث
عیطەەەّەد غەەەەریؿ تەەەبٍٔی، رەٚأەی ئیزبٌیەەەب صەکەەەبد کە راثرصٚٚیەکەەەی پەەەڕ ٌە 

ێٕەەەەەضکبرأی رێسگررٕەەەەەی ٘ەیە. تەەەەەبٍٔی ٌە ضەەەەەەرەرب ضەەەەەەرۆکی رێکشەەەەەراٚی سٛ
کٛأی کەۆِیزەی ثەرگەری ٌە غۆڕغگێڕی کٛرصەکبٔی عێەراق ثەٛٚ، پبغەبْ دەبال

راٚٔبْ ٚ رۆلبٔضْ صەثەێ ٚ  یسثی ثەعص رٛٚغگەٌی کٛرص، پبغبْ ٌە الیەْ دی
صێزە پبریص ٚ، ٌە زأکۆی ضۆرثۆْ صەثێزە ٚأەثێژ ثەالَ سۆی پێڕأگیرێ ٚ ثە 

ضەەۀگەری سەثەەبری  صڵ ٚ ثە گیەەبْ سەەۆی ثەەۆ صۆزی کەەٛرص رەرسەەبْ صەکەەبد ٚ
ازێزەٚە ثەەەۆ غەەەبری  ٔێەەەڤ ٚ، ٌێەەەرە پەیٛۀەەەضیەکی رٛٚٔەەەض ٚ رەەەۆڵ ٌەگەي ٛصەگەەە

 ەرێکشراٚە ٔێٛصەٌٚەریەکبْ صرٚضذ صەکبد ٚ صەثێەزە یەکێەک ٌە "ثەبٌٛێس"ە ٘ەر
 ٔبٚصارەکبٔی "غێشی ضۆر". 
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 صەضذ پێضەکبد 48پرۆـیطۆر تبٍٔی ٌە ضەرصأەکەی ثۆ ئیزبٌیب ٌە غبری رۆریٕۆ
صەثێزەٚە ٚ ثە صڵػکبٚی ئیزبٌیب ثەجەێ صێٍێەذ، پبغەبْ ٌە  صضبرثەالَ ٘ەر زٚٚ 

راپۆررێک صۀٛٚضەێ "ئیزبٌیەب ٌە ثەراِەجەر رڕاجیەضیبی کەٛرص کەڕٚ الڵە"، کەدەی 
کەەەەەبْ زۆر ٘بٚضەەەەەۆزیبْ صەگەي کێػەەەەەەی ـەٌەضەەەەەزیٓ ٘ەیە کە ٌە زۆر ەبٌیزئی

دەلەەی سەەۆیەری ٘ەضەەذ ثە  ەکەکەەٛرص ەرٚٚەٚە ٌە ٘ەەی کەەٛرص صەدەەێ. ثەەبٌٛێس
ثەڕێٛە  1863زەیرأی ٛد 6کۆٔفڕأطەکە ٌە رۆ ی  ،رەغجیٕی ثکبدصڵػکبْ ٚ 

 Movimento Sviluppo e –ی دٛٚ، ٌە الیەْ رێکشەراٚی "پێػەکەٚرٓ ٚ ئبغەز

Paceەکەەرص" ئبِەەبصەکراثٛٚ کە سەەۆی ثە کێػەەەکبٔی جیٙەەبٔی ضەەێیەَ سەریەەک ص .
ەکی ئیزەەبٌی یرۆ ٔەەبِەکە ٘ەەیچ ذ ٍٔی ٌەٚە ضەەەردبٚە صەگرێەەتەەبرەغەەجیٕیەکەی 

 ثبضی ئەٚە کۆٔفرأطە ٔبکبد. 
ٌە راضزی پرۆـیطەۆر عیطەّەد غەەریؿ تەبٍٔی ثەبظ صەضەزی ثە کۆٔفڕأطەەکە 
کرص ثەالَ ثە سراپەی کۆرەبیی پێٙێٕەب. ٌە ضەەرەربی صیجەیەزەکە ئبِەب ەی ثەٚکەرص 

ی ٚ ِەبـی یٍِیۆْ کٛرصی ضٛریب، رٛرکیب، ئێراْ ٚ عێراق ضەرثەسۆ 14 ثۆکە "
زی ضەبصە ٚ ٘یەٛای صٚارۆ ثەْٛٚ، ثەالَ ئەِەڕۆ، ٌە ٔطێپسۆٔٛٚضیٓ کۆ دبرەی

٘ەضزبٚەرە ضەەرپێ ٚ ئیەراصەی  ی رٚصاٚە ضیبضیەکبْ گەٌی کٛرصی ێر رۆغٕب
سەثەەەبری صۆزیەەەزەٚە، ثەەەۆیە صەکەەەرێ صٚٚپەەەبری ثکەیەەەٕەٚە ٌەَ لۆٔەەەبؼە گەەەرٔگەی 

ی صۀەەێ، ثەەۆ گەیػەەزٓ ثەَ یِێژِٚٚەەبْ گەٌەەی کەەٛرص ٘ۀگەەبٚ ثەرٚە ضەەەرثەسۆ
ثە کەەۆِەک ٚ ٘ەِەەبئۀگی ٘ەِەەٛٚ ئەٚ الیۀەەبٔە ٘ەیە کە  ئبِەەبٔجە پێٛیطەەزیّبْ

                                                           
صەکەٚێزە ثبکٛری ئیزبٌیب، غبرێکی گەٚرەیە، وۆِپبٔیبی ـیەبد ٌەَ غەبرە صاِەزرا، ٌە  Torinoغبری رۆریٕۆ  48

ئیزبٌیەەب، غەەبریىی کرێکەەبری ٚ ٌە  صٚای جۀگەەی جیٙەەبٔی صٚٚەَ صەثێەەزە یەکێەەک ٌە غەەبرە ٘ەر پیػەضەەبزیەکبٔی
 1111 – 1861الیەْ دەپەکەەبْ، ثە رەەبیجەری پەەبرری کۆِٛٔیطەەزی ئیزەەبٌی، ئیەەضارە صەکرێەەذ. ٌە کۆرەەبیی ضەەبالٔی 

 ِبرەیەکی زۆر سٛێٕضکبری کٛرصضزبٔی، ثبغٛر ٚ رۆ ٘ەالد، ٌەَ غبرە سٛێٕضٔی زأکۆیەبْ رەٚاٚ کەرص ٚ ثە 
ئۀجبِەەضا ٚ ٘ەضەەذ ٚ ضەەۆز ٚ ٘بٚکەەبریەکی زۆریەەبْ ثەەۆ گەٌەەی ضەەەصاْ دبالکیەەبْ، ضەەەثبرەد ثە صۆزی کەەٛرص، 

 کٛرصضزبْ ثەصەضذ ٘ێٕب.
 



 خۆشناو د. جاسم: و - دەزارۆ فڕانز مەرییا
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ثبٚەڕیەەبْ ثە صیّٛکراضەەی ٚ ئەەبزاصی راضەەزەلیٕە ٘ەیە. ئەٚەیە پەیەەبِی ئەەێّە ثەەۆ 
 گەٌی ئیزبٌیب".

ثەەبٔگەٚازەکەی پرۆـیطەەۆر تەەبٍٔی صەکەٚێەەزە سەەٛارەٚە ٚ کەش ٘ەٌیٕەەبگرێزەٚە  
ٔەٚد ئەٚەظ ٌەثەر ئەٚە ثەەەٛٚ ٌە کۆرەەەبیی ٚٚرەەەی "ضەەەەردبٚە ضرٚغەەەزیەکبٔی 

 ٚٚالرەی پەێ ثجەٛ ێٕیٕەٚەصەرٛأٓ، ثۆ ئێّە، ثجٕە ثبغزریٓ دەکی صەضزّبْ ربکٛ 
ثەالَ ئێطەەزب ئەٚ سێەەرٚ ثێەەرە، ٌە الیەْ دکِٛەریەەک، ٌە ئەەێّە  پێػەەی ثشەیەەٓ. ٚ

ەکێزی ضۆتیەد پػزیٛأی ٌێضەکرێذ، دکِٛەرێک کە یدەراَ کراٚە کە ٌە الیەْ 
َ ٌە ثەٌێٕەکەەبٔی پبغەەەگەز رێکەٚرٕەەی ئبغەەزی ٚ ٘ەِەەب٘ۀگی ِەەۆر صەکەەبد ٚ ثەال

 ، ٚ(".1861ئبزاری  11صەثێزەٚە )صیبرە ِەثەضزی پرۆـیطۆر تبٍٔی ثەیبٔی 
ٚ ٔەەبزأێ ثە چ  پرۆـیطەەۆر تەەبٍٔی ٔەەبزأێ ٚ ئبگەەبصاری ثەەبرٚصۆسی ئیزبٌیەەب ٔەەیە

صەثێەەەذ )ـڕأەەەضٔی لەەەبزی  ڕضیبضەەەی ٚ پطەەەیکۆٌۆجی رێەەەپە یلۆٔەەەبؼێکی ٍِّخٔێەەە
( ٚ ٘ەر ٘ەٌٛێطەەذ ٚەرگەەررٓ، ەغەەزبری غەەبری ثرێػەەٛضۆضەەی، ریفرأەەضۆَ، ک

 ضەەۆتیەد،یەکێزەەی ، ٌەضەەەر ۆ ٚ ٌە ثەەٓ زِەەبْسثە ٔبڕاضەەزەٚ ەیٕ، رەسەەرۀەەبٔەد
 .51ئۀزی کۆِٛٔیطذ ٚ گِٛبٔی ـبغیسِی ٌێضەکرێذ ەیصەثێزە ٘ۆی ٌێکضأەٚ

                                                           
، پبرری کۆِٛٔیطەذ صٚٚەَ گەٚرەرەریٓ پەبرری ئیزبٌیەب ثەٛٚ ثەالَ ٌە ئۆپۆزیطەیۆْ ثەٛٚ، دەپە 1863ئەٚکبد،  51

کرصثەٛٚ، ریڕۆریطەزی  –رٛٚٔضڕەٚەکبٔی ٚەک ثریگبرێ رۆضێ ٚ پرۆٌیزبریەکبْ صەضزیبْ ثە سەثبری دەکضاری 
ٔیطەەبْ ثریگەەبرێ  17ـبغەەیسَ، ٌە  –دەو ٚ راضەەزڕەٚ  –ئیزبٌیەەب ثەضەەەر صٚٚ ثەرە صاثەظ ثەەٛٚ، کۆِٛیٕیطەەذ 

 –ٔەٚەی یبضەبی جیەبثٛٚٔەٚە بِبیص رێفڕأضۆَ ثۆ ٘ەٌٛەغ 12 – 11رۆضێ لبزی ِبریۆ ضۆضی صەـڕیٕٓ، ٌە 
ێەگە ثە جیەبثٛٚٔەٚەی  ْ ٚ ِێەرص ثە یبضەب ر 1861رەالق صەکرا کە ثەۆ یەکەِجەبر ٌە ِێەژٚٚی ئیزبٌیەب ٌە ضەبٌی 

دەپەکبْ الیۀگری ِبٔەٚەی یبضبکەیبْ صەکرص ٚ ٌە ثەراِجەریع کبرۆٌیەک  –صرا. ٌەَ ریفرۆٔضۆِە کۆِٛٔیطذ 
ٌە غەەبری  1863ِبیطەەی  17ٚ راضەزڕەٚ ـبغیطەەزەکبْ ثبٔگەغەەەی ٘ەٌٛەغەبٔەٚەی یبضەەبی رەاللیەەبْ صەکەرص. ٌە 

 کەضیزر. 111کەش ٚ ثریٕضار ثٛٚٔی  7ٚە ٘ۆی کٛ رأی ثرێػە رەلیٕەٚەیەکی رێکشراٚە ـبغیطزەکبْ ثٛ
ٌەَ ثبرٚصۆسە ٔبضەکە، ٘ەرٚەک ٔٛٚضەەر ئبِەب ەی پێەضاٚە، ثنەٛکزریٓ رەسەٕە ٌە یەکێزەی ضەۆتیەد ٌە  یەٕگەی 
ڕیکشەەراٚە ِەصۀەەی ٚ ئەٚأەی ٘بریکەەبری ٚ ٘بٚکبریەەبْ ٌەگەي ثسٚرٕەٚەکەەبٔی رزگەەبریشٛازی ٚ ِەەبـی ِەەرۆڤ 

ە. ثەەەۆیە رەلەال ثە ضەەەٛٚصەکەی پڕۆـیطەەەۆر تەەەبٍٔی، ٚەک پێٛیطەەەذ، پێػەەەٛازی صەکەەەرص ثە ٔەگەریەەەڤ صەغەەەکبیەٚ
ٌێٕەکەەەەراٚە. غەەەەبری رۆریٕەەەەۆ ضەەەەٕٛری ثە ـەڕۀطەەەەب ٚ ضٛیطەەەەرا ٌکێٕەەەەضراٚە، ثە صڵٕیەەەەبیەٚە ئەٚکەضەەەەبٔەی ئەَ 
کۆٔفڕأطەیبْ ضبزکرصثٛٚ ثە ٔیبز پبکی ٚ صاکۆکی ٌە صۆزی کٛرص ثٛٚە ثەالَ پرۆـیطەۆر تەبٍٔی، ٚەک ٘ەِەٛٚ 
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صەضەەەزکەٚرەکبٔی ئەِە ثێەەەذ ئەٚە ٘ەەەی یجٍۆِبضەەەی کەەەٛرص، ٌەَ جەٌٚەیە، صئەگەر
ٚ رٚٚ ثەرٚٚی ِطەەزە کەەۆٌەی لەەب٘یرەٚ رەەبراْ صەثێەەزەٚە. ٌە  ەعێەەراق کەِزریػەە

کطۆْ، ضەەرصأی لەب٘یرە صەکەب ٚ زۆر ثە یرینبرص ٔ ،الیەک ضەرۆکی ئەِەریکب
یع غەەەبی ئێەەەراْ ر، ٌە الیەکیزەەەٚ ثە ئەەەب٘ۀگێڕاْ پێػەەەٛازی ٌێەەەضەکرێذ یگەرِەەە

ضەەەرصأی پەەبریص صەکەەبد ٚ ثە جەەۆظ ٚ سەەرۆظ، ٚەک "پەیەەبِجەری ٔەٚد" ٌە 
 .ئبِێسی صەگرْ

                                                                                                                                                    

رأی کٛرصضزبٔی ئەٚ ضەرصەَ زأیبری کەبـی ضەەثبرەد ثە ثەبرٚصۆسی ضیبضەی ئیزبٌیەب ٌەثەرصەضەذ صیجٍۆِبرکب
 ٔەثٛٚە.

ئەَ ثبرٚ صۆسەی ئیزبٌیب، ٚارە ٘ەٌٛێطزی کۆِٛٔیطذ ٚ دەپەکبْ ثەراِجەر ثە صۆزی کٛرص، رەب کەٚرٕەی ر ێّەی 
دبالکیەبْ، ثەۆ پػەزگیری ٌە  ضەصاَ دٛضێٓ صرێژەی کێػەب ثەالَ ثە ٘ەزاراْ کەضەبیەری ئەَ ثەرەیە ثە ضەەصاْ

 صۆزی کٛرصضزبْ، ئۀجبِضاٚە ٚ ثرصۆرە ٔبٚ پەرٌەِبٔی رۆِب ٚ پەرٌەِبٔی ٘ەرێّەکبْ. 
 ِبرەیەک ٌە کٛرصأی ئیزبٌیەب، ئەێّە ثە زِەبٔی کەٛرصی ٚ ئیزەبٌی، ثە رێەرٚ رەضەەٌی ثبضەی رۆي ٚ دبالکیەکەبٔی 

 رەٚۀضی کٛرصضزبٔی ٌەَ ٚٚالرە کرصٚٚە.
رب کەٚرٕی ر ێّی ضەصاَ دٛضێٓ زۆرثەی ضبٌەکبْ ئب٘ۀگی ٔەٚرۆز ٌە غبری رۆریٕەۆ  1871ئەٚەرە ٌە ضبٌی 

ضەبٌە ٌەَ غەبرە صە ی رەبکٛ ئێطەزب ثە  73کە ئیطەزب رەِۀەی  Laura Schradarکراٚە. سەبُٔ الٚرا غەڕاصەر 
ٚربرێکّەبْ، ثە ثەۆٔەی  1117ئەێّە ٌە رەِەٛزی  صەیبْ کزبة ٚ ضەصاْ ٚربری ٌەضەر صۆزی کەٛرص ٔٛٚضەیٛٚە. 

 ضبي ٌە رەِۀی سبُٔ غڕاصەر، ٔٛٚضی ٚ ئەِەظ ٌیٕکی ٚربرەکەیە. 71
https://www.kurdistanpost.nu/?mod=news&id=85359&authorid=2412 

کەەبک جەثەەبر ِطەەزەـب ثەەبسەٚاْ ٚ سەثەەبد عەزیەەس غەەێز ثسێٕەەی، ٘ەرصٚکیەەبْ ٌە غەەبری رۆریٕەەۆ  1113ٌە ضەەبٌی 
زۆر دەەەبالکیع ثەەْٛٚ ٚ ئێطەەەزبظ ثەرصەٚاِەەٓ، کزێجێکیەەەبْ ثە ٔەەبٚی "ئیزبٌیەکەەەبْ: سٛێٕەەضٔیبْ رەٚاٚ کەەرصٚٚەٚ 

صۆضزی گەٌی کٛرصْ"، ٌە رۆریٕۆ ٚ کەرکٛک دبپکراٚە، ٔٛٚضیٛٚە. ِەثەضزی ضەرەکیبْ ثریزیە ٌە گێەڕأەٚەی 
. ثەَ کزێەەەجە صەیبٔەٚێەەەذ ضٛپبضەەەی ئەٚ ئیزەەەبٌیە 1881 – 1871ثەەەبرصۆسی صۆزی کەەەٛرص ٌە ئیزبٌیەەەب ٌە ضەەەبالٔی 

اِێرٚ ِبٔضٚٚ ٔۀبضبٔە ثکەْ کە ٌە رۆ أەی رەبریکی ٚ رۀگەبٔە، سۆثەسػەبٔە، ٚزەٚ ٚ رٛأەب ٚ کەبری سۆیەبْ جٛ
ثۆ صاکۆکی ٌە ِبـەکبٔی کەٛرص رەرسەبٔکرصثٛٚ. ٌە الیەکەی رەریع ئەَ ـبکەذ ٚ ثەضەەر٘بربٔە ثە ٔەٚەی ئێطەزب ٚ 

کە جەگە ٌەٚەی ئۀەضاِی ی. ْ. ک.  ٔٛٚضەیٛٚیبٔە "٘ەبٚڕییەکیزریع 11ئبیٕضەی کٛرصضزبْ ثٕبضەێٕٓ. ٌە الپەڕە 
ثٛٚ ثە یەکێ ٌە کٛرصە ٘ەرە دبالکەکبٔی ئیزبٌیب صاصۀرێ. ثێجگە ٌەٚەی رۆٌێکی ثبالی ٘ەثەٛٚ ٌە ثخکەرصٔەٚەی 
صۆزی گەٌەەی کەەٛرص ثە ثەضەەزٕی کەەۆڕٚ ضەەێّیٕبر ٚ ثخٚکەەرصٔەٚەی ٔەەبِیٍکە ٚ کزێەەت ٚ ٔٛٚضەەیٕی ٘ەِە رۀەەگ 

ػەەی ٌەگەي رێکشەەراٚە ئیزەەبٌی ٚ ضەەۀضیکبکبٔضا صرٚضەەذ کرصثەەٛٚ. ٌەضەەەر صۆزی گەٌەکەِەەبْ پەیٛۀەەضیەکی زۆری
ئەٚ ٘بٚڕێیەظ جبضُ سۆغەٕبٚە کە ٌە زۆرثەی ٘ەرە زۆری ئب٘ۀگەکەبٔی ٔەٚرۆز ٚ ثەۆٔە ربیجەریەکەبٔی کە ٌە 

 ئیزبٌیب ثۆ کٛرصضزبٔیبْ ضبز صەکبْ ئبِبصەثٛٚ. جبضُ رۆـیمیع یەکێکە ٌەٚأەی کە ٌە ثیر کراٚە".
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ئەَ صٚٚ رٚصاٚە ضەەەەرأی عێەەەراق رەەەٛڕە صەکەْ، ٚەزیەەەری صەرەٚە، ِەەەٛررەزا 
ٚ ثە ثڕیەەەبری  یئەي دەصیطەەەی، صەثێەەەزە ثسٔەەەی لٛرثەەەبٔ یضٚي ثەەەبلثەەەضەەەەعیض عە

دٛزەیراْ ٌە پۆضزەکی صٚٚرسرایەٚە ٚ غەبزەي  12ضەرۆک کۆِبر ٌە رۆ ی 
غەەەەبزەي ئەرکەەەەی ئەٚە ثەەەەٛٚ گەەەەڕٚ رەەەەیٓ ثە جبضەەەەُ رەەەەبلە ٌە غەەەەٛێٕی صأەەەەرا. 

ضیەکبٔی عێەەراق ثەەضارەٚە، ثە ٌەثەر دەەبٚگررٕی پەیٛۀەەضیەکبٔی ٔێەەٛاْ ثەر ەٚۀەە
ثەؼضا ٚ ِۆضکۆ کە ٌەضەر ثەر ەٚۀضی ٘ەبٚثەظ ثٕیەبرٕراْٚ ثەۆ ئەٚەی رێەگە 

 ،ٌە رۆ ٘ەالرەەەی ٔبٚەڕاضەەەذ ،ئەِەریکەەەب ٘ێجێّەەەۆٔی –ی زٌە ثە٘ێسثەەەٛٚٔی ٔفەەەٛ
کرا ئەٚکبد ئەَ ٔفٛزە رٚٚی ٌە ـراٚٔکرصْ ثٛٚ، ئەٚەرە ٚا ٘ەضذ صە .ثگیرێذ

رەکٕیکەەەەی  71 ،1863سەەەەۆی گەیبٔەەەەضثێزە رۀەەەەبٔەد ضەەەەٛریبظ کە ٌە رەِەەەەٛزی 
ضەەۆتیەری ٌە ٚٚالد صەرکەەرص کە ٌە ضەەەرثبزگەکبٔی ِٛغەەەک ٚ راصار کبریەەبْ 

 صەکرص.
زیەری ٔەٚرەی عێەەراق، ضەەعضْٚ دەِەبصی، ٘ەٌٛێطەەزێکی ەٚایە ٌٚەَ کەظ ٚ ٘ە

ەر٘ەَ ثضیبضەەەەری ٔەٚرەەەی راگەیبٔەەەض کە ثە ص ی ضیبضەەەەری ٚٚالرەەەبٔی  یٔەەەٛێ
رە ٔەەٛێیە زۆر رٛٚٔەەض ٚ ثە ص ی ثەر ەٚۀەەضی ەئەَ ضیبضەە ٘ێەەٕەری ٔەٚد ثەەٛٚ.

 -ە )ضەیە، ئێٕەی، غەێً ٚ تەێ اکۆِپبٔیبکبٔی ٔەٚری ٚٚالربٔی ئەٚرٚپەبی رۆ ئەبٚ
Cip, Eni, Shell, Vebeٚٛەضەەەەزی ٌەگەٌیەەەەبْ جٚ،  ِەەەەبرەیەک گرێ ( ثەەەە

٘ەِەەٛٚ  ٘ەٌٛەغەەبٔضەٚە. ئەَ ٘ەٌٛێطەەزەی ثەؼەەضا، ئبغەەکرایە، ثەەۆ ئەٚە ثەەٛٚ رەەب
گِٛبٔەکبٔی ِۆضکۆ ثڕەٚێٕێزەٚە ٚ ٌە٘ەِبْ کبد صاٚای ٌە ِۆضکۆ کرصثٛٚ ثۆ 

رٚثەەەبری ـەەەٛراد، ثە ثە٘ەەەبی ٔیەەەٛ ٍِیەەەبر صۆالر ثەەەۆ  ئەٚەی ثۀەەەضاٚێک، ٌەضەەەەر
رۆ ئەبٚا صەثێەزە ی صرٚضذ ثکبد. کەدی ٘ەر ٔسیکجٛٚٔەٚەیەک ٌەگەي ئەٚرٚپەب

 کێػّە کێػە. ٘ۆی ثە٘ێس ثٛٚٔی ٔفٛزی ئەِەریکب ٌەَ ٔبٚدە ئبٌۆز ٚ پڕ
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 رۆٌی عٛثەیضٚال ثبرزأی
 

ای ثەبرٚصۆسی ٔەب٘ەِٛاری کەۆِەالٔی سەٌەک، ثە ڕ، ضەرە1863ەری جٌە صیطەِ
رصەکەەبْ ثە ٛثە ٘ەەۆی ضەەەرِب ٚ ضەەۆٌی زضەەزبْ، ک ،ەری ٘ەەی  ْ ٚ ِٕەەضاالْجرەەبی

سۆغەەیەٚە پێػەەٛازی ٌە ثەـەەر ثەەبریٓ صەکەْ. ٌەَ ـەضەەٍە، ثەالی کەِەەی، رۆ أە 
ْ ٚ ٔەەەبیٍۆْ، ثە ٘ەزار ۆکٛسەەبٔەی ثە کەەەبررٚ کەەۆرپەٌە، ٌە  ێەەەر ئەٚ کەپەەەر  21

صەرصەضەەەری پێکیەەبْ ٘ێٕەەبٚە، صەِەەرْ. جۀەڕاٌەەی زضەەزبْ، ٚەک ٘ەِەەٛٚ جەەبر، 
 رۆپۆٌەڤ ۆکەٚأەکبٔیـڕرێگە ٌە پێػڕەٚیەکبٔی ضٛپبی عێراق صەگرێذ. رۀٙب 

- Tupolev 22  .ٌْٚەثەر ئەٚەی ئەَ ٌە دەەبالکیە کٛغەەذ ٚ ثڕیەکبٔیەەبْ ٔەەبکە
کبد ٌەثەر صەضذ ٔەثٛٚە را٘ێٕبْ ثە ٌەٚ ثبٚەڕەصایٓ ـڕۆکبٔە ِۆصێرْ ٚ ٔٛێٓ 

عێرالیەکەەەبْ ثەەەکەْ ثەەەۆیە گِٛەەەبٔی ئەٚە ٘ەیە ـڕۆکەٚأەکەەەبٔیع ضەەەۆتیەریجٓ. 
، ئەَ دیەب دبضەێیبٔە، ثە صەغەذ ٚصۆٌە پیبٚەکبٔی ثیبثبْ رەبکٛ گەیػەزٛٚٔە ئێەرە

رەق ٚ رەلەکەەبٔی ِێسۆپۆربِیەەب رەرجەەْٛٚ، ٔەەبرٛأٓ ثەرگەی زضەەزبٔی ضەەیجێری 
ەـەر صەسەسْ ٚ زۆرجەبر ثکٛرصضزبْ ثگرْ. زرێپۆظ ٚ ِٛصەرەعەکەبْ ٌەضەەر 

صەدەلەەەەٓ ٚ ٔەەەەبرٛأٓ پێػەەەەڕەٚی ثەەەەکەْ، ئەٚ دەکە ِۆصێرٔەەەەبٔەی ٌە ثٍەەەەۆکی 
ْ غەەەەەەکەد ٚ ِبٔەەەەەضْٚٚ، . ضەەەەەەرثبزەکبْضەەەەەۆتیەریع کەەەەەڕاْٚ ئەەەەەیع ٔەەەەەبکە

 رێرِۆِەرر ٘برۆرە سٛارەٚە.  جیٛەی ٚەک ، ثە سێرایی،ِەعٕەٚیبریبْ
ئەٚە ضەبٌە٘بی  ە،ٌە ثەؼضا کەظ ٚ ٘ەٚا زۆر لٛڕضە، رای گػزی ِبٔەضٚٚ ثەٛٚ

ثرصٔی یبسیجٛٚەکبٔی ثەبکٛر ٚکە صەٌێ "ٌۀب صەثێذ ضبٌە گٛێجیطزی ئەٚ گۆرأیە
ِەضەٌەی دۀض ٘ەـزەیەکە". ضەەرۆک ئەي ثەکەر، ثە ئبغەکرا، رٛڕەثەٛٚٔی پێەٛە 
صیبرە، ٔێٛأی ٌەگەي ضەـیری ضۆتیەد ثبظ ٔەیە، کەۆِەک ٚ دەکەی ضەۆتیەری، 
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ثێڕاٚەضەەزبْ، ثەصەضەەذ صەگەەبد کەدەەی ئەٚ کەەٛرصە ٔەـرەرٍێکەەراٚأە ٔەک ٘ەر 
 . ە٘ێٕبٚی پڕ دەکی ثەؼضا ثەرگری صەکەْ ثەٌکٛ دۆکیػیبْ ثە ضٛپب

 ەـەڕۆکەی جۀگەی ٌ 1٘ەٚاٌەکی صڵزەزێٓ ثخٚ ثٛٚەٚە،  1863صیطەِجەری  14
صەسەەرێٕە سەەٛارەٚە. رەەۆ  HAWK"51 -ک ۆپبرێسگەەبی کەرکەەٛک، ثە ِٛغەەەکی "٘ەە

ثٍەەەێ پێػەەەّەرگە ئەٚ دەکە ِەەەۆصێرْ ٚ ثە٘ێەەەسەی ثەصەضەەەذ گەیػەەەزجێ؟ ئەگەر 
ٌە ثەؼەضا ٚەالِێکەی  ٘ێٕەبٚە؟ کبریەبْەکەێٓ کە ث ەٚاثێذ ئەٚ رەکٕیک ٚ پطەپۆڕأ

دبزریەەەبْ ٌەصەضەەەزە ٚ ئێەەەراْ ربٚأجەەەبر صەکەْ، ٌە راگەیبٔەەەضٔێکی صیجٍۆِبضەەەی 
، ٌە ٚەزارەری صەرەٚە صٚٚپەبد صەکۀەٚە کە "صەضەزضرێژیەکی پەڕ غەەرِەزاری

الیەْ ئێەەراْ، صەکەەرێزە ضەەەر عێەەراق. پێػەەێٍکرصٔی ضەەەرٚەری عێەەراق، ٌە الیەْ 
رەکبٔی ئێەراْ ٌەضەەر ضەٕٛرەکبّٔبْ ٌەَ کبرەبٔە ئێراْ، ٌە ٘ە ِبر ٔبیەد. پەالِب

رۆِەبر صەکەْ ثەۆ ئەٚەی  ی گەٚرەجێجەجێ صەکرێٓ کە ضٛپەکەِبْ ضەرکەٚرٕ
، ثە رەبیجەری ٌەَ کبرەبٔەی جێجەجێ ثکرێەذیبضبی ئۆرۆٔۆِی ٌە ثبکٛری ٚٚالد 

 دٓ".صەی ثبرزأی غکطذ صەسۆْ ٚ ثەرەٚ کۆربیی ەربلّەک
، گەەٛایە ئێەەراْ ثخثەەۆرەٚە کثەؼەەضا صۀگەەۆیەٌە ٔێەەٛ رۆ ٔبِۀٛضەەە ثیبٔیەکەەبٔی 

 Bell –ً " ٚ کەەەۆپزەری "ثێەەە Winchester -ر رفۀگەەەی ِەەەۆصێرٔی "ٚیٕنطەەەزێ

Helicopter  ر زەٚی "ـەەەۆئە –ٚ ِٛغەەەەکی زەٚی  27/ " ٚ صەِەەەبٔنەی پەەەی– 
Foar رۀبٔەد ٔەبٚی رینەبرص  صەصارە کٛرصەکبْ. ئبضّبْ – زەٚی" ٚ ِٛغەکی
صێذ، گٛایە  ciaضی ئبی ئەی  پێػٛٚی ضەرۆکی، Richard Helms -ص ٘ێٍّ

 ، ضەرصأی ربرأی کرصٚٚە.س٘ەضزیبر، ثە پٍەی ثبٌٛێ یئێطزب ثە ئەرکێک
ع، ٌۀەەبٚ ریسەکەەبٔی پێػەەّەرگەی ثەەبرزأی، یثبضەەی رەکٕیەەک ٚ ئەـطەەەری ئێەەرأ

ئەَ صۀگۆیبٔە غک ٚ گِٛبٔەکبْ ٔەبڕەٚێٕٕەٚە. راضەزی، دەۆْ لطەەی  صەکرێذ.
                                                           
61 HAWK: Homing All the Way Killer. 

کەُ  31صرٚضەزکراٚە ٚ رٛأەبی ئەٚەی ٘ەثەٛٚ ٌە ِەٚصای  1851ئەَ ِٛغەکە ثە "٘ەڵۆ" ٔبضراٚثٛٚ، ٌە ضبالٔی 
 صٚٚری ـڕۆکەی جۀگی ثپێکێذ، ٌە کبری سۆی زۆر ثۀبٚثبٔگ ثٛٚ.
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ٌەضەر ثکەیذ، ثریزیە ٌەٚەی کە ضەٛپبی عێەراق ٔەبرٛأێ ضەەرکەٚرٓ ثەصەضەذ 
ٚرەی ٘ەبرۆرە سەٛارەٚە. ثەۆیە پێٛیطەزە ثە زٚٚرەریٓ  عێەراق ثێٕێ. رای گػەزی

کبٔی پڕۆپبگۀەەضە ثێەەٕە کەەبد غەەزێک ثکرێەەذ. ثەەۆیە کەەبری ئەٚە ٘ەەبرٛٚە غەەبرەزا
زیەەب، ٘ەِەەبْ کەەۆٔە ِێزۆصەکەەەبٔی بەیەەضاْ، ئەٚأەظ ثە ثەەێ ثەکەەبر ٘ێٕەەبٔی ـۀزِ

یۆْ راصەگرْ، ِۆضیمب ٚ ضرٚصی سراثرصٚٚ ثەکبر صێٕٓ. پەسػی راصیۆ ٚ رەٌەت
ِەەەٛعجیسەکە "ِطەەەزەـب ثەەەبرزأی ضەەەەرثبزی ثەەەخٚ صەکۀەٚە ٚ پبغەەەبْ ٘ەٚاٌە 

کەبٔی ثەبکٛر کٛ راٚە .... ثەکرێگیراٚی ئیطڕائیً ثەیەکجبری ٌۀەبٚ دەٛٚ. دەرە
 2صەثەەێ دەک صاثٕەەێٓ ٚ سۆیەەبْ رەضەەٍیُ ثەەکەْ". پڕۆپەگۀەەضەدیەکبْ ثە ٔیەەبزْ 

 :ٓئبِبٔپ ثپێک
 بضەەەەەەێکبْ پەررەەەەەەٛدکبْ کە ثەضەەەەەەەر دیەەەەەب . ضەرٌێػەەەەەێٛأضٔی پێػەەەەەەّەرگە1

 ثخٚثٛٚٔەرەٚە.
 گێڕأەٚەی ِزّبٔە ثۆ رای گػزی عێراق. .1
٘ێەرظ ئبِەبصە ٘بٔضاْ ٚ جۆغەضأی ضەەرثبزەکبْ ثەۆ ئەٚەی سۆیەبْ ثەۆ صٚا  .2

 ثکەْ
ثەالَ ٘یچ غزێک ٌەٚأە رٚٔبصاد، پێػّەرگە ٌە غٛێٕی سۆیبْ، ٌەضەر دیبکبْ 

، ٚەکٛ جبرەکبٔی پێػەٛ، ثەۆ گٛرج ٚ گۆي ٌە دبٚەڕأیضاْ، صأیػزٛأی ثەؼضاظ
ٚ ضەەەرثبزەکبٔیع ٌە  ئەەب٘ۀگێڕاْ، ثە کەەٛ رأی ثەەبرزأی، ٔەەبیۀە ضەەەر غەەەلبَ

صەکەْ پێػەەّەرگە ٘ێەەرظ ٔەکەەبرە ضەەۀگەرەکبْ سۆیەەبْ غەەبرصۆرەٚە ٚ صٚعەەب 
 ضەریبْ.

ە ٚەالَ ـْ ثەەەەبرزأی ثە ـەٌطەەەەەەٌە الی ثەیەەەەبٔی کەەەەٛ رأی رراجیەەەەضی ثەەەەبرزأی
صەصرێەەەەزەٚە. ٌەَ کەەەەبرەی ثێەەەەژەری عێەەەەراق ثە جەەەەۆظ ٚ سرۆغەەەەەٚە ٘ەٚاٌەەەەی 

صەسٛێٕەەەەضەٚە ثەەەەبرزأی ٌە گەالٌە ٌەضەەەەەر  ""کەەەەٛ رأی ثەەەەبرزأی ثەکرێگیەەەەراٚی
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گفزٛگەەۆی صەکەەرص ٌەگەي رۆ ٔبِۀٛضەەێکی رۆ ئەەبٚایی  ٚ ەثٛٚەٚاکٛرضەەی پبٌیەەض
 .51کە پێع دۀض ضبٌێک دبٚپێکەٚرٕی ٌەگەي کرصثٛٚ

"دکەِٛەد، ثە ئبضەبٔی،  ثبرزأی صەٌێ "ئەٚە ثیطەزەَ جەبرە ِەٓ صەکەٛ ْ" ثەالَ
یەٚە رۆ ێەەەک صەِەەەرَ ٚ ئەٚکەەەبد بسەٚٔەکەەبٔی ثە ٚالیەەەا صەگەەەۆڕیزەٚە. ثە صڵٕیەەە

. رۆ ەک ٘ەر صەِرَ ثەالَ کەی سٛا دکِٛەد دەلی سۆیەری دی صەٌێ ثب ثٍێ
. ثە ٘ەر دەەبي ثە ِرصٔەەی ِەەٓ ٘ەەیچ دەز ثکەەبد، رۀٙەەب سەەٛا ثەەۆ سەەۆی صەزأەەێ

ضەەبصەی  یکەەبرێکرەثەەبری ئەەێّە ثەرصەٚاَ صەثەەێ. ئەِەەٓ رۀٙەەب سسِەسذ، ێەۀبگۆڕ
 ِیٍٍەرەکەَ ... رۀٙب سسِەرکبرَ".

راِجەر ئەٚەی زۆر ئبزاری ثبرزأی صەصا ئەٚ ـبکزە ثٛٚ کە ٘ەِٛٚ جیٙبْ ٌە ثە
ی ثێەەضۀگ ثەەٛٚ، ٘ەضەەذ ٚ ضەەۆزیبْ ٔەصەجەەٛال ضەەەرەڕای ەرڕا یەەضیبی گەٌەک

ئەٚەی ٌە ٘ەِەەٛٚ غەەٛێٕێک ٘ەر ثبضەەی ِەەبـی کەِبیەریەکەەبْ صەکرێەەذ. کەدەەی 
 سەریکە غزێک رٚثضاد.....

، ٌە پڕێکب، ـەبکزێکی دەبٚەڕٚاْ ٔەکەراٚ رٚصەصاد 1864ٌە ضەرەربی جبٔیٛەری 
ٚ ٘ەضەەذ ٚ ضەەۆزی رای گػەەزی ثەەۆ الی صۆزی کەەٛرص صەثەەسٚێٕٓ. سەِجەەبری ٚ 

 ێسٛێٕەەضکبرأی کەەٛرص ٌە دیکۆضەەٍۆتبکیب، ٌەثەراِەەجەر ئەٚ ٘بٚکەەبریە ثەەرەەٛڕەیی 
ٌە  ،کەەٛرص٘ەِەی ثٍەەۆکی کۆِەەٛٔیسَ، صەرەلێەەزەٚە. ٔەەبڕەزایی سٛێٕەەضکبرأی رثێەەجە

ثەرجەضەەەزە صەثێەەەذ کە ریبیەەەب دکەەەِٛەری پەەەراو ثەٚە  ،یەکەرێەەەگەی ثخٚکەەەراٚ
رۆِەرجەەەەبر صەکەْ کە کەەەەۆِەک ٚ پبٌپػەەەەزی ٌە دکەەەەِٛەری عێەەەەراق صەکەەەەبد کە 

ئەٚەیە کە سەثەبد ثەۆ  یعی کٛرصەکەبٔکۆِەٌکٛ ی کٛرصاْ صەکبد، ربکە گٛٔب٘
 ئۆرۆٔۆِی صەکەْ. 

ِبٔگ ـبزیٍە  16ٚ، رۆ ی  ەٚەدکِٛەری دیکۆضٍۆتبکیب ثە رٛٚٔضی ٚەالَ صەصار
ثە ٘بٚڕێکەبٔی صەضەذ رەغی ضەەرۆکی سٛێٕەضکبرأی کەٛرص صەضەزگیر صەکەبد. 

                                                           
یەەبْ  ٚا ٘ەضەەذ صەکرێەەذ کە ـرٔەەبز ِەرییەەب صەزارۆ سەەۆی ثێەەذ ئەٚ دەەبٚپێکەٚرٕەی ٌەگەي ثەەبرزأی کرصثێەەذ 51

 ، ٚەرگێڕ.ئبِبصە ثٛٚثێذ
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ْ دەەەبالکی جیەەەب جیەەەب صەکەْ، ٘ۀەەەضێکیبْ صەضەەەذ ثە ئیّەەەسا کەەەۆکرصٔەٚە صەکە
٘ۀەەضێکیزر، ٚەک ٔەەبڕەزایی، ثبٌٛێسسەەبٔەی ضەەٛیض صاگیەەر صەکەْ، ثەَ غەەێٛەیە ٚ

رۆ  ـەبزیٍە رەظ ئەبزاص صەکرێەذ  4صیجٍۆِبرکبرێکی ثبال صێزە ضەەرسەد، صٚای 
جەەەەەەبٔیٛەری، صەگیەەەەەەرێزەٚە.  14، رۆ ی رضەەەەەەەعبد جەەەەەەبرێکیز 61ثەالَ صٚای 

یً صەکەْ ٚ زـبگەي کبرثەصەضزبٔی دیکۆضٍۆتبکیب، ثەثێ پبرێسەر، ٌێکۆٌیٕەٚە ٌە
ضەەەەەصاْ پرضەەەەیبری ٌێەەەەضەکەْ ٚ ٌە کۆرەەەەبیی، ثەثەەەەێ ئەٚەی رێەەەەگەی پێجەەەەضەْ 

ٚ  ثکەبد، ضەٛاری ـڕۆکەیەکەی صەکەْ ثگەڕێزەٚە ِبٌەٚە ٚ صەضزە جٍێەک ٌەثەر
ثەرەٚ ثەرٌیٕەەەەەی رۆ ٘ەالد صەریەەەەەضەکەْ. ٌێەەەەەرەظ، ٘ەر ثە ـەەەەەڕۆکە، رەٚأەی 

ئەب ثەِػەێٛەیە کێػەەی کەٛرص، ثەۆ دکەِٛەری پەراو، . ذثەرٌیٕی رۆ ئبٚا صەکرێ
 دبرەضەر کرا.

دکِٛەری عێراق ثۆ کەِکرصٔەٚەی ئەٚ٘ەضذ ٚ ضۆزەی ٌە ئەٚرٚپب، ثەراِجەر 
پێەەەەک صە٘ێٕەەەەێ ثەەەەەۆ  کثە پەٌە پەي غەەەەەبٔضێ ەەٌەەەەضاٚ٘ صۆزی کەەەەٛرص، ضەەەەەری

ٚٚرصٚسەەەبظ  ئٛضەەەزٛڕەی ثەەەبرزأیی ٚٚالد رەەەبکٛ ثەەەۆ صەرەٚە یرەٚأەکرصٔەەە
کە رایکەرصٚٚەٚ ە ی ثبرزأیػەی ریەبیڕ. ٌۀەبٚ ئەَ غەبٔضە عٛثەیەضٚالی کەٛثکبد

پبٌی صاٚەرە الی دکِٛەری ثەؼضا. عٛثەیضٚاڵ ثۆ ئەٚ سەسِەرە پۆضەزی ٚەزیەری 
ٚ ٘ەِەەەبْ  یغەەەبٔضەکە صەگەٚێەەەزە ٌۀەەضەْ ٚ ٘ەِەەەبْ گەەەۆرأصەٌٚەرەەی پێەەەضراٚە. 

ِۆضەەەیمب صٚٚثەەەبرە صەکەەەبرەٚە: جۀەڕاي ثەەەبرزأی صەضەەەزی ٌەگەي کەپیزەەەبٌیسِی 
ئەِەریکەب، ێەسە کۆٔەپەرضەزە ثیبٔیەکەبْ )ثەۆ سسِەرەی ٘جیٙبٔی رێکەي کەرصٚٚە، 

. ئەَ رۆِەربٔە ٘یچ کبریگەریەک صرٚضذ ٔبکەْ، کبر صەکبد (ٚ ئێراْ ًئیطڕائی
ۀٛضەەەەکبْ، ثە ئبغەەەکرا، ِبٔەەەضٚٚثْٛٚ ٚ ثەەەێ زەٚلیەەەبْ پێەەەٛە صیەەەبرە، رۆ ٔبِ

ثەراضەەزی ٘ینیەەەبْ غەەەزێکی ٔٛێیەەەبْ ٔەٚد غەەبیبٔی ٔٛٚضەەەیٓ ثێەەەذ. کەەەٛڕەکەی 
ثەەبرزأی ثێەەضۀگی صەغەەکێٕێ ٚ صێەەزە لطەەە ٚ ثە صۀگێکەەی غەەێزبٔە صەٌەەێ "ئەگەر 

ثراکەَ کە ٌەگەٌیەضاْ ثگیەرێٓ ئەٚە دبرۀٛضەیبْ ٚەکەٛ ٘ەِەٛٚ ئەٚ  1ثبٚکُ ٚ 
ثێەضۀگیەکی پەڕ ِەررضەی ". کۀْە صەثێذ کە سیبٔەد ٌە گەي ٚ ٚٚالد صەکەضب
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ی ثەبرزأی ەٚاٛێ. ئەٚ کەٛڕە ضەرٌێػەذثبي ثەضەر پرێص کۆٔفرأطەەکە صەگرێە
 . یەەکبٔی سۆی ٔبگبد یبْ رٛأبی رێگەیػزٕی ٔلطٌە 

عەەەەبصاد ٚ ٔەریزەەەەی سەەەەۆی ٚەالَ ثە کەرە ثە ضەەەەبالدٛٚەکە ڕضەەەەەرکرصە غەەەەە
لۆڕأەی عٛثەیضٚالی کٛڕی ٔبصاد ٚ ثیەر ٌە جەٌٛە ٚ صەصارەٚە، گٛێ ثەٚ لطە 

دەەەبالکیەک صەکەەەبرەٚە کە ٚەالِەەەی غەەەبٔضە پرۆپبگۀەەەضەدیەکە ثەەەضارەٚە. ثەەەۆ ئەَ 
ِەبْ کبؼەز ٚ ٔبِەیەکی صرێەژ ثەۆ ثرۆٔەۆ پیزەرٚ ِەثەضزە صەضذ صەصارە لەٌەَ 

- Bruno Pitterman، (پەەەەبرری ضۆضەەەەیبي صیّەەەەٛکراد ٚ  ی گػەەەەزیرضەەەەکررێ
ئیٕزەرٔبضەەەەەیۆٔبي ضۆضیبٌیطەەەەەذ ٚ ضەەەەەەرکرصەکبٔی  راٚێژکەەەەەبری ٔەِطەەەەەب، ٚ(

ۆضەەبیض" ٌە ص ی گەٌەەی کەەٛرص صەکەەبد. ٕٚ ریبیەەب ثبضەەی "غەەەڕی جی صۀٛٚضەەێ
ە ضەەیفەری ضەەەرۆکی و. ص. ک.، ٌە راثەەرصٚٚظ کەەۆِەٌێ صاٚاکەەبری ثی، ٔبرزاثەە

بری ثەەبضەەی سەث کەبِۀەەٛٚ. ٌە ثەەئبراضەەەری ئیٕزەرٔبضەەیۆٔبي ضۆضیبٌیطەەذ کرص
ەضەزٙێٕبٔی ەصثضەسزی گەٌەی کەٛرص صەکەبد، ثەالی کەِەی، ثەۆ  ٚ ٚ صرێژ رٚصٚ
 غبْ ثبرزأی صەدیزە ٔبٚ کڕۆکی ِەضەٌەکە:بئۆرۆٔۆِی. پ یِبـ
ثەر پەالِەەەبری  ٛٚٔەرەکەەەۆِەالٔی سەٌکەەەی کەەەٛرص کەٚرەەە 1863ئەەەبزاری  11"ٌە 

ٚ ٌە الیەکیزەەەەەرەٚە ثۆرصِٚەەەەەبٔی  ْثەەەەەبرا رەەەەەۆو کەرصەٚاَ. ٌەالیەثضەەەەەەسذ ٚ 
ٙەب ۀی ـڕۆکەکبْ. رٚغبر کەٚرٛٚٔەرە ثەرصەَ غباڵ ـڕۆکەکبْ. ٘ەزاراْ گٛٔضٚ

کەش کەەەەٛ راْٚ، ٘ۀەەەەضی ٌە گٛٔەەەەضەکبْ ثە رەٚاٚی  123 ێٌە غەەەەبری لەالصز
ثۆرصِٚەەبٔی ـەەڕۆکە کەەراٚرە ضەەەر  2111ٚێەەراْ کەەراْٚ، رەەبکٛ ئێطەەزب زیەەبص ٌە 

ٚ، دکِٛەد ئبثٍٛلەی سطزۆرە ضەر  کٛرصضزبْ. ثبغ ٚ ثێطزبٔەکبْ ضٛرێٕراْٚ
سەەبکی کٛرصضەەزبْ )....( ٌەٚأەیە الی کەضەەبٔی صیّەەٛکراری ئەَ جیٙەەبٔە غەەزێکی 

کە دکِٛەری عێراق ئەٚ جۀەگە ِەبٌٛێرأیەی ٌە غۆک ٘ێٕەر ثێذ ئەگەر ثسأٓ 
ص ی کەەٛرص ثەرپەەبکرصٚٚە رۀٙەەب ٌەثەر ئەٚەی ئەەێّە صاٚای ِەەبـی ئۆرۆٔەەۆِی، ٌە 

ەررەەرە ٕەکەیەەٓ. ثەالَ ئەٚەی ٌە ٘ەِەەٛٚ غەەۆک ٘ێٔەەبٚ ٘ەرێەەّەکەی سۆِەەبْ، ص
یزبریەکەبْ ٚ رۀەبٔەد ئەٚ ٘ێەس ٚ ٔٚ رێکشەراٚە ِ٘ٛب ٓریزیە ٌە ثێضۀگی یٛ ئەێث
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ەی کە ٌە رٚٚی ئیەەضیۆٌۆجی ٚ ضیبضەەی ٌە ئەەێّە ٔەەسیکٓ، ٘ەەیچ ٔپەەبررە ضیبضەەیب
یەکێەەەەەک ٌەَ الیۀەەەەەبٔە، رەەەەەبکٛ ئێطەەەەەزب، صۀگیەەەەەبْ ٌە ص ی ئەَ ربٚأەەەەەبٔە ثەرز 

 کۆکیبْ ٌە صۆزەکەِبْ ٔەکرصٚٚە".ٔەکرصۆرەٚە ٚ صا
بِەکەی صەصاد ٚ صەٌەەەێ "پەەەبرری صیّەەەٛکراری کٛرصضەەەزبْ ٔەەە ثەی صرێەەەژە ٔبرزاثەەە

ەر جەٚە ٘ەیە کە ئیٕزەرٔبضەەەیۆٔبي ضۆضیبٌیطەەەذ ٔەەەبرٛأی، ٌە ثەراِەەەثلۀەەەبعەری 
ربٚأەکەەەبٔی دکەەەِٛەری عێەەەراق ٌە ص ی گەٌەکەِەەەبْ، دیزەەەر ثێەەەضۀگ ثێەەەذ. ئەٚ 

ِەەبْ ثە ئیٕزەرٔبضەەیۆٔبي صەثەضەەزٕەٚە ٘بّٔەەبْ پبررەکە صۆضەەزبیەریەیپەیٛۀەەضیە 
صەصاد ئەَ ثبٔگەٚازە ئبراضزەی ٘ەِٛٚ پبررەکبٔی ئۀضاَ ثکەیٓ ثۆ ئەٚەی ٘ەر 
کەەۆِەکێکی ِبرریەەبٌی ٚ ِرۆیەەی ٚ ِەعەەٕەٚەی کە ٌە صەضەەزیبْ صێەەذ پێػکەغەەی 
گەٌەکەِبٔی ثکەْ ٚ ٌە ٘ەِبْ کبد ـػبری ضیبضی ٚ صیجٍۆِبضی ثشۀە ضەەر 

ێکشراٚە ٔێٛصەٌٚەریەکبْ ٚ دکِٛەربْ ثۆ ئەٚەی کۆِەکی ٙبْ، ررای گػزی جی
 گەٌەکەِبْ ثکەْ". 

ثبرزأی ٌە ٔەبِەکەی ثەۆ پیزەرِەبْ ثبٔگەٚازێەک ئبراضەزەی یەکێزەی ضەۆتیەریع 
صەکبد ٚ صاٚایبْ ٌێضەکبد دەک ٚ رفبلی ضەرثبزی ثۆ عێراق راثگرْ. ثەالَ ثە 

ٔی، ٘ەضەەەەذ ٚ صاسەٚە ئیٕزەرٔبضەەەەیۆٔبٌی ضۆضیبٌطەەەەذ، ثە ٘ەِەەەەٛٚ ئۀەەەەضاِەکب
 ضۆزیبْ ثەراِجەر ثە ررا یضیبی گەٌی کٛرص ٔبثسٚێ.
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 پەغیّبْ ثٛٚٔەٚەی ئێراْ: 
 )ئبظ ثەربڵ، ٚ( کۆربیی ٘ەِٛٚ غزێک

 
، ٚەرگێەەەڕ( زارە،ئەەەب 5ٌە راضەەەزی ) 1864 ئەەەبزاری 4گەیػەەەزیٕە رۆ ێکەەەی رەظ، 

٘ەرگیەەس ثیەەر ٌەٚە ٔەصەکەەراٚە ئەَ ثەرٚارە ثکەٚێەەزە ٔەەبٚ رەلەەٛیّی ثەەسٚرٕەٚەی 
صەیەەبْ  ەیە کەپرۆضەەەیئەٚ ئەَ رۆ ە ضەەەرەربی کۆرەەبیی رزگەەبریشٛازی کەەٛرص. 

. ٌە جەزائیەر، ٌە کەبری ، ثەۆ صەکەرێثۆ ضەەرثەسۆیی ،سەثبری لبرەِبٔبٔەی ەضبٌ
کەب ئیەڕاْ ێٌە پڕ ،ئۆپک - ٙێٕەری ٔەٚدکۆثٛٚٔەٚەی ضەرأی ٚٚالربٔی ثەر٘ەِ

غزجٛٚٔەٚە صەصەْ. غبی ئێراْ ٚ جێگری ضەرۆک کۆِبری بٚ عێراق ثڕیبری ئ
صەٌٚەد، ضەەەصاَ دٛضەەێٓ رکریزەەی رێکەٚرەەٕەکە ئیّەەسا  یعێەەراق، پیەەبٚی ثە٘ێەەس

یەبرِەری کٛرصەکەبٔی عێەراق ٔەبصاد،  ،دیزر، صەکەْ. ثە پێی ئەَ رێکەٚرٕە ئێراْ
ەی صیجەەەٍە ٚ ٕ، ئەٚ غەەەٛێةەٌە ثەراِەەەجەر ِەەەبـی کەغەەەزیەٚأی ٌە غەەەەرٛي عەر

برەکەبٔی ٔٛری ئێەراْ ٌە ضەەر کەٕـٛراد یەکضەگرْ، ثەصەضذ صێٕێ. پێػەٛٚ ضە
یبْ، ثە صرێژایی غەەرٛي عەرەة کۆرەبیی صە٘ەبد ٚ ِەبـی کەغەزیەٚأی ۆالی س

ٚ کەغزیەکبٔی رب ٔیٛەی لەٛالیی  زب ئەٚ ِبـەی ثەصەضذ ٘ێٕبطٛٚ، کەدی ئیثٔە
صەثێەەەزە ضەەەٕٛری ٔێەەەٛاْ ٘ەرصٚٚ  صەڕۆْ، ئەَ ٘ەەەێٍە ئەەەبٚیەظغەەەەرٛي عەرەة 

گرٔگیەکەی  ،ۆ ئێەراْثە ،ٚٚالد. کۆربیی ثە گر یەکبْ ٘بد ٚ ئەَ صەضەزکەٚرەظ
یػەەەٚە رەٚەی کۀەەبٌی ضەەٛێص. ٌە الیەکیزٔ یەەبری ٘ەیە، ثە رەەبیجەد ٌەگەي کەەرا

ِەەەەەبٚەیەکە دکەەەەەِٛەری غەەەەەب ٌە جّٛجەەەەەۆٌیەکی گەرَ ٚ گەەەەەٛڕەٚ صەیەٚێەەەەەذ 
ر ثکبد، ٚارە ٘ەٌٚی ثە٘ێسکرصٔەی ی عەرەثی ثبغزٌٔەگەي ٚٚالرب یضیەکبٔٔپەیٛە

 ٚ ضزڕاریژی ٔەٚد صەصاد. سۆی غٛێٓ ٚ پێگەی ٔێٛصەٌٚەری



 مەال مستەفا بارزانی و شۆڕشی ئەیلول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

442 

ٌە ٘ەٌٛێطزی ئێراْ، ثە رەبیجەری ٌە ثۆ رێگەیػزٓ ، ٘ەرجۆرە پبضبٚێک صەرٛأیٓ
براْ، رگێرأەی رەەثەالَ رٚٚ ٚثێٕیەٕەٚە دٛاردێٛەی ئەٚ پێػەٙبرە ضیبضەیبٔەٚە 

زر ٘ەٌٕەەبگرێ. ئەٚە ی٘ەەیچ ٌێکەەضأەٚەیەک ،ٌە کێػەەەی کەەٛرص ،ە "سیەەبٔەد"ثەەێجگە ٌ
کۆربیی ٘ەِٛٚ سەْٚ ٚ ٘یٛای کٛرصەکەبٔە. دیزەر دەک ٚ رفەبق ٚ سەۆراک ثەۆ 

 رەٚأە ٔبکرێذ ٚ، ضٕٛریػیبْ ٌەضەر صاصەسرێذ. ْکٛرصەکب
ثەەبرٚصۆسەکە زۆر ثە سێرایەەی گەەۆڕا، ٘ەِەەٛٚ غەەزێک ٌۀبکەەبٚ ٌە ضەەەرەٚە ثەەۆ 

ێکەٚرٕەەی ٔێەەٛاْ رەەبراْ ٚ سەەٛری. ر ٚەەٚسەەٛارەٚە گٍەەۆر ثەەۆٚە ٚ ریطەەەکە ثەەٛ
ٚٚی ضەەٛپبیەکی ثەەێ ڕثەؼەەضا، ثەەۆ پێػەەّەرگە، گەەٛرزێکی کٛغەەۀضەیە، رٚٚ ثە

٘ەِٛٚ جۆرە دەکێکی ِۆصێرٔی یەکێزەی ضەۆتیەری  غِٛبری عێراق ثۆرەٚە کە
  .پێیە

ِەالی ثە ضەەبالْ صادەەٛٚ، ثە صۀگێکەەی  18/12/1864ئەٚەرە رۆ ی دٛارغەەەَ، 
ەی سەۆی ٌە دەبجی ئەۆِەراْ لطەە ٔٛٚضبٚ، ضەرٚضیّبیەکی گەر ، ٌە ثبرەگەبک

غکطەزیبْ ثە ثۆ ٘ۀضێ رۆ ٔەبِۀٛش، کە ٌەٚێ ئبِەبصەثْٛٚ، صەکەبد ٚ صەٌەێ 
یەبٔە ٚٚە. ضٛپبی دکِٛەد، ثە یبرِەری ـڕۆکە ٚ صەثبثە رٛأیٛب٘ێسەکبّٔبْ ٘ێٕ

، ٘ۀضرێٓ ٚ زۆزک ٚ Radi –ی رەٚأضٚز ٚ ضەری دەضەْ ثەو، ضەری راص
 ثەرزایەکبٔی ِبٚیخْ ثگرْ. 

 62 یرەِۀەجۀگبٚەرە کە کبد ٚ ضبرەکی یەکجبر ٔبسۆظ ٚ سەِٕبکە ثۆ ئەٚ 
٘ەرگیەەس صەضەەزی ثەرز ٔەکەەرصۆرەٚەٚ سەەۆی رەضەەٍیُ ٔەکەەرصٚٚە، ئەٚ  ە ٚضەەبٌ

کەضەەەی ثە صرێژایەەی  یەەبٔی سەثەەبری ثەەۆ ٚەصیٙێٕەەبٔی سەٚٔەەی کٛرصضەەزبٔێکی 
ضەەەرثەسۆ، کەەرصٚٚە. رەِەْ، غکطەەذ، رەغەەجیٕی ثە ٘ەەۆی "سیەەبٔەری رەەبراْ" ٚ 

ضەەەەبیی ئەٚ ٘ەِەەەەٛٚ ئەرکەەەەبٔەی ٌەضەەەەەر غەەەەبٔیەری ٚ پٛکەەەەبٔەٚەی ٘یەەەەٛاٚ لٛڕ
ئبٚارەکەەبٔی سەریەەکە کبریگەریەەبْ ٌەضەەەری ٘ەثەەێ ٚ دەەۆکی پێەەضاثٕێٓ. زۆر ثە 
ضەرثەرزی ٚ غکۆِۀضی ئەٚ غزە رباڵٔە صەٌێذ، ٌەٚأەیە ٌە ٔبسی صەرٚٔەیەٚە 

٘ەثەەەێ. ئیعزەەەڕاؾ ثەٚە  ێکیزر٘ێػەەەزب ثەەەبٚەڕی ثە ثرصٔەٚەیەکیزەەەر ٚ ضەەەەرکەٚرٕ
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ثەرگەی ـػەبرەکبٔی ضەٛپبی عێەراق ثگرێەذ کە  ێەکبد کە ِیٍٍەرەکەی ٔەبرٛأص
ێضاٚیٓ ٌثە پػزیٛأی ـڕۆکە ٚ رۆپە صٚٚر ٘بٚێژەکبْ زەرەرٚ زیبٔێکی زۆریبْ 

ثەالَ ئەٚەی ٌە ٘ەِەەٛٚی ٔبسۆغەەزر ٚ کەەبریگەررر ثەەریزیە ٌە ثڕیٕەەی کەەۆِەک ٚ 
ٚ سەِجەەبری  پبٌپػەەزی ئێەەراْ. ئەَ سەەبٌەی صٚایەەع زۆر ئەەبزاری ثەەبرزأی صەصاد

صرێەژەی  "،ٚ صەٌێ "ٌە کبری ئیّساکرصٔی ئەٚ رێکەٚرٕە ئێّەیەبْ ـرۆغەذ صەکبد
، ٓپێەەضەصاد ٚ ثە صۀگێکەەی پەەڕ ٌە ئەەبزارەٚە صەٌەەێ "پەەبظ ئەٚەی یبرِەریەەبْ صایەە

ْ ٌێکرصیٓ. ئەَ رێکەٚرەٕە ثە سەٛێٕی گەٌەی کەٛرص ػیبکرصیٓ سیبٔەری ْکۆِەکیب
ی ئەەێّە صەضەەذ پێەەضەکبد، ٔیەەٛ ریشەەەئئیّساکەەراٚە. ئێطەەزب لۆٔەەبؼێکی رەظ ٌە ر

 . "ی ٌەضەرەجیٕۆضبیضِەررضی ٍِیۆْ کٛرص 
 ئبراضزە صەکبد ْپیبٚە پیرەکە دبٚ ٌە ئەِەریکبظ ٔبپۆغێ ٚ رەسٕەی رٛٚٔضیب

 ٘ەر ٌەَ .کەەی زۆر سەەراو ئێّەیەەبْ ثەجێٙێػەەذ"ە صاسەٚە ٌە ٚەسزەث" ٚ صەٌەەێ
٘ەر  الیۀگرأەی سەۆی ثەجێەضێٍێذ. )تیزٕەبَ، ٚ( دیٓٚ٘یٕض ٌەرۆ أەظ ئەِریکب 

ئەِەریکەەب رێەەگە ثە کەٛرصە ئبٚارەکەەبْ ثەەضاد  ٌەثەر ئەَ ٘ەۆیە ثەەبرزأی ٘یەٛاصارە
ر ثە زیٕەضٚٚی ثگەبرە ە، ئەگئەٚەی ٔەغەبرصەٚە ثەبرزأیع ثنٕە ئەٚێ، رۀەبٔەد

 ئەٚەی ئەٚ ۆصەکەەەبد ثەەە غەەەٕزۆْا، صاٚای پۀب٘ۀەەەضەیی ٌە دکەەەِٛەری ٚئێەەەراْ
دەد ٔە ائێطەزب ثە ئیطەر ِٛبٚیەری ثە ئیطڕادەد ثژی دٛٔکە رەبک ەرەِۀەی ک

ٔەەبدّە ئەِەریکەەب، صاٚای  ،ٚ صەٌەەێ "ٔەەب، ٔەەب ێ یەەبٚە. ثەالَ پبغەەبْ رای صەگەەۆڕ
الجیئەەی ٌە صأیّەەبرک صەکەَ..." ٌە کۆرەەبیی، ٚەکەەٛ صەثیٕرێەەذ، ٌە ئێەەراْ صەثێەەزە 

ٔی ٘ێػەزب ٌە ئەٚ کەبرەی ئەَ کزێەجە ثەخٚ ثەۆرەٚە ثەبرزا ٓ)ٌە ثیەر ٔەکەیە .ئەبٚارە
 ئێراْ ثٛٚ، ٚ(.

ثە ٘ەردبي ٌەَ رۆ أە رٚثبرێک ٌە کٛرصأی ٘یەٛا ثەڕاٚ ثەرەٚ ضەٕٛری ئێەراْ 
رەەریٓ کەەبد سۆیەەبْ لٛررەەبر ثەەکەْ. ثە پێەەی ٚٚکەٚرەەٛٔەرە رێ، صەیبٔەٚێەەذ ثەز

ٔیطەەەبْ صاصەسرێەەەذ ثەالَ  1ریکەٚرٕەەەی جەزائیەەەر ضەەەٕٛری ٘ەرصٚٚ ٚٚالد ٌە 
 پبغبْ ثۆ دۀض رۆ ەکیزر ثە کراٚەیی صەِێٕێزەٚە. 
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٘ێەەەەسی پێػەەەەّەرگە ثڕیبریبٔەەەەضاٚە دەک صأۀەەەەێٓ ٚ  3ئەٚە ٘ەیە کە  صۀگەەەەۆی
ی عێەراق، ثجۀگەٓ. ٌە ص ی ضەٛپب ،ِەیضاْ دۆي ٔەکەْ ٚ رەب صٚا رٕەۆکی سەٛێٓ
صێەەٕە دیەەب پەەڕ ثە ـرەکەەبْ، ٌٛرکەی ئەٚأەی ثە غکطەەزەکە رازیجەەْٛٚ، ٌە ضەەەر

سٛارەٚە ٚ سۆیبْ راصەضزی ضەرثبزأی عێراق صەکەْ کە ٌە زۆر غٛێٓ ثەٕکە 
ٍٛ ثەرگی کٛرصی جّەرگبٔە ثە ػٚ ثبرەگبیبْ، ثۆ پێػٛازیکرصْ، صأبٚە. ئەٚ پێ

ثەرصەَ ِێسێک، دۀەض ئەـطەەرێک، ٔەبٚ ٘ەِەدەغٕە ریسیبْ گررٛٚەٚ صەگەٚٔە 
( ِەـەرەزەپەي ٚ  ٚ ٚ غٛیٕی پێػەّەرگبیەری ٚ )ضەەر ثە ٘ێەس، ثەرەبٌیۆْ ٚ ٌەك

صەضەەەذ پێەەەضەکبد،  ەٚەضەەەیّی دەک رەضەەەٍیّکرصٔاْ ِەڕغەەەبرۆِەەەبر صەکەْ، پب
زۆرثەی دەکەکبْ ٔٛێٓ، ِیٕی ص  ثە صەثبثەغیبْ ریبیە کە ئەِریکیٓ ٚ ٌەالیەْ 

 عێرالەەی صیٕەەبری 141ْ سەالد ثەسػەەیٓ، ٘ەر یەکە ، پبغەەبەئێەەرأەٚە پێیبٔەەضراٚ
 پێضەصرێذ. 

ضەرکرصە ضەرثبزیەکبْ ٚ ضەرۆک عەغیرەرەکبٔی ٔەبٚ پێػەّەرگە کە سۆیەبْ 
ەٚلەیەک صەگەي جۀەڕاي رە٘ب ر رەضٍیُ صەکۀەٚە ئیّزیبزی ئەٚەیبْ پێضەصرێذ

ـسیەۆٔی ر ێەُ ئیػەێکی ەبکبرأی رەٌیْ. ئەٚ رۆ أە ٚێٕەگر ٚ ِیضەکردی ثکەغ
زۆریبْ کەٚرجٛٚە ئەضزۆ. یەکێک ٌەٚ ضەرکرصأەی پێػّەرگە صێەزە لطەە ٚ ٌە 

 ٚەالَ صەصارەٚەرۆ ٔبِۀٛضەەەەی پرضەەەیبر ٌێەەەضەکرص ثەَ غەەەێٛەیە  ئەٚٚەالِەەەی 
ۆرۆٔەەەەەۆِیەی ئ"دەق ٔەثەەەەٛٚ ئەٚ٘ەەەەب کۆرەەەەبیی پەەەەێ ثێەەەەذ، ٌەٚأەیە ئەگەر ئەٚ 

ئەٚە ٔەثەٛٚ کە ئەێّە صاٚاِەبْ ە ثبغزر صەثٛٚ، راضزە یکرصاثدکِٛەرّبْ لەثٛي 
 صەکرص ثەالَ ٌە ٘یچ ثبغزر ثٛٚ".

 یٚ پێػەەەەّەرگەکبٔ ێ، ثە رەٚاٚی، ثە رۀٙەەەەبیە. زۆر ٌە ٘ەەەەبٚڕیئێطەەەەزب ثەەەەبرزأ
گٛریطەەەەکەی زۆر راکێػەەەب ٚ رەەەب ئەٚ صەڵەەەێٓ رەسەەٕەی ٌێەەەضەگرْ ٌەثەر ئەٚەی 

دبرۀٛضەەەەی "غەەەەێشی ضەەەەۆر" سەِٕەەەەبکە ثەالَ ٔە٘بِەریەِەەەەبْ ثەضەەەەەر ٘ەەەەبد. 
لەٛڕٚ دٍپەبٚ ٚ،  ٚٚ ٘ەِٛٚ پێػّەرگە ٚ ئبٚارأەی ثە ٔبٚ ثەـەر دبرۀٛضی ئە

ثەثێ سٛارصْ، رێگەی ٘بد ٚ ٔە٘بری ضٕٛریبْ گررۆرەثەر سراپزەرە. رٚثبرێەک 
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ثە رێگەەبیەکی پەەڕ ٌە رەٌە ٚ ، ، زۆرثەیەەبْ  ْ ٚ ِٕەەضآٌٌەٚ سەٌەەکە ثەغەەّەیٕەرە
زەدّەرەەەەی صەڕۆْ. ئەٚەرە رٛرکیەەەەبظ ضەەەەٕٛری ٌەگەي کٛرصضەەەەزبٔی عێەەەەراق 

ک گٛٔەەەضە کٛرصٔػەەەیٕەکبْ ٔەەەبرٛأٓ یەەەبرِەری ٚ کەەەۆِەک ێەەەٛٚە ثە جۆرصاسطەەەز
ثگەیۀٕە ئبٚارەکبٔی ئەٚ صیٛی ضٕٛر. رٛرکیب ررضی ٌە رێکنەٛٚٔی ثەبرٚصۆسی 

ٍِیەۆْ کەضەەە.  3ٔەبٚدە کٛرصٔػەیٕەکبٔی سەەۆیەری کە  ِبرەیەبْ، ثەالی کەِەەی، 
 ضٛپبی رٛرکیب، ثە پبٌپػەزی کەۆپزەر، پبضەەٚأی ضەٕٛری 2صٚٚ ٌیٛای ـیڕلەی 

٘ەرصٚٚ ٚٚالد صەکەْ ٚ رێەەەەگە ٌە پەڕیەەەەٕەٚە ٚ کەەەەۆِەکی ئەٚ ثەەەەێ پػەەەەذ ٚ 
ی ئێەەەراْ بِٚەەەبٚأە ثە ٔبدەەەبری، ثە ریەەەس، رێگەەەەثەەەۆیە ئەَ ٌێم صەگەەەرْ. ،پۀبیەەەبٔە

کەُ صەثەێ ثە پەێ ثەڕۆْ ٚ، ٔەبٚدەیەکی  111٘ۀضێکیبْ ٔسیکەی . صەگرٔەٚە ثەر
ثەۆ ، ثجەڕْ ەبضێ ٚ کەظ ٚ ٘ەٚایەکی پڕ ٌە ضەرِب ٚ ضۆٌدغبسبٚی یەکجبر 

ئەگەر ٔەیەەبٔزٛأی  زەەٛأٓ پەەێع صاسطەەزٕی ضەەٕٛر سۆیەەبْ رزگەەبر ثەەکەْ.ثەٚەی ئ
ێکی ثێ لەیەض سۆیبْ صەرثبز ثکەْ؟ صٚٚ رێگەیبْ ٌە پێػە: یبْ سۆ رەضٍیّکرصٔ

ِەەرصْ  یٚ غەەەرد، زۆریەەع ٌەٚأەی سۆیەەبْ رەضەەٍیُ کەەرصۆرەٚە رٚٚ ثەرٚٚ
 ثەەەەٛٚٔەرەٚە. ثەەەەژارصەی صٚٚەِەەەەیع سەەەەۆ کٛغەەەەزٕە، ضەەەەەصاْ کەش، ٌە ثریزەەەەی

زٕی سەەەەبک ٚ ٔیػەەەەزّبْ ٚ راصەضەەەەزکرصٔەٚەی دەک ثە صٚ ِەەەەٓ، ئەٚ ػەەەەجێٙێ
ثەرزی رێػەّەرگە، ثە ضەەپ 411رێگەیبْ ٘ەٌجژارصٚٚە. صۀگۆی ئەٚە ٘ەیە کە 

 71کۆِۀضأەی سۆیەەەەبْ ٘ێٕەەەەبٚە. غەەەەکۆربییەەەەبْ ثە  یەەەەبٔی  ،ٚ غەەەەەڕەـّۀضأە
 ئبـرەریع ئبگریبْ ٌەسۆیبْ ثەرصاٚە. 

 گػزی ٔێٛصەٌٚەری ثێضۀگە!!ٌە ثەراِجەر ئەٚ رڕا یضیبیە رای 
ٌزیّەەبرِٛی صاسطەەزٕی ضەٕٛر ضەەکررێری پەەبرری صیّەەٛکراری ئٌٛە ٔسیکجەٛٚٔەٚەی 

کٛرصضزبْ، ِەدّٛص عٛضّبْ، ثە لٛڕگێکی پڕ ٌە گریبٔەٚە صەٌێ ٌە ضەەرەربی 
کەش ثە ٘ەۆی ثرضەێزی ٚ ضەەرِبٚ  411ئبزار ربکٛ ضەەرەربی ٔیطەبْ زیەبص ٌە 

ەیػەەزٕە ضەەٕٛری ئێەەراْ، گیبٔیەەبْ ضەەۆي ٚ رەغەەەثب، ثەەۆ سەەۆ صەرثەەبزکرصْ ٚ گ
ص ِٕٛەەەضاي ٚ پیەەەرٚپەکەٚرەْ. ِەدّەەە ٚرثبٔیەکەەەبْ  ْ ٌٛەصەضەەەزضاٚە. زۆرثەی ل
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 ە،کە سۆیەەەبْ رەضەەەٍیّکرصثٛٚەٚ ،پێػەەەّەرگە 1111عٛضەەەّبْ صەٌەەەێ زیەەەبص ٌە 
 کۆِەٌکٛ کراْٚ. 

 
صەٌێ ٌە  1864، ٌە ٔیطبٔی ضکررێری پبرری صیّٛکراری کٛرصضزبْ ٛص عٛضّبْ،ص. ِەدّ
ٌە  ٚ رێگب ثۆ گەیػزٓ ثە ضٕٛری ئێراْ ٌە ضەرِب ٘ەزار کٛرص ٌە 4ار ٚ ٔیطبْ ٔێٛاْ ئبز

 ثرضبْ گیبٔیبْ ٌەصەضزضاٚە.
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ضەەەەرۆکبیەری ثەرەی ئۀجەەەِٛۀی ٌە ثەؼەەەضا گەەەۆرأی ضەەەەرکەٚرٓ صەٌێەەەٕەٚە. 
ثە ضەەەرۆکبیەری ضەەەصاَ دٛضەەێٓ، کەەۆصەثێزەٚەٚ ٌە ٔیػەەزّبٔی پێػەەکەٚرٛسٛاز، 

ضەگەیۀێذ "غکطەەەزی رەٚاٚی یبسیجٛٚەکەەەبْ یەەەاثەیبٕٔەەەبِەیەک، ثە غەەەبٔبزیەٚە ر
 ئەٚە صٚٚپەەەەەەەەەەبد صەکەەەەەەەەەەبرەٚە کە ٘ۀگەەەەەەەەەەبٚ ٚ ِێزەەەەەەەەەەۆصە صیّەەەەەەەەەەٛکراد ٚ

 پێػکەٚرٛسٛازەکبٔی صەٌٚەد ثە رێگبیەکی راضذ رۆیػزْٛٚ".
، ئێەەەەراْ کە سەەەەۆی ثە پەەەەبرێسەری 1864ی ٔیطەەەەبٔ 6 صٚای دۀەەەەض رۆ ێەەەەک، ٌە

رێکەٚرٕەی جەزائیەر ەٚەی ِزّبٔەیەبْ ثە ٔکٛرصەکبْ پیػەبْ صەصا ثەۆ صٚٚپەبرکرص
عێرالیەەەبْ، ٌە کەەەبری  626ٕگی ۆکەیەکەەەی ثەەەۆیڕئەٚ صٚٚ گۀەەەجە کەەەٛرصەی کە ـ

 14 ،ٛٚ گٌٛ ەثبراْ کەرص. ـەٛاص ِذەّەصثگەغزێک ٌە ٔێٛاْ ِٛضً ٚ ثەؼضا، ـڕأض
ٌە کەەبری گەغەەزەکە  ضەەبالْ 11رەِەْ  Naimiی ضەەبالْ ٚ رە٘ەەب دٛضەەێٓ ٔەیّەە

ٚ، صڵٕیبثْٛٚ ٌەٚەی پۀبگەیەک بر کرصثٛٚ ٌە ربراْ ثٕیػێزەٚە دکبپزٕەکەیبْ ٔب
. ٌە ثریزەەی ئەەبزاصکرصٔی ضەرٔػەەیٕەکبٔی ٚ ضەەەالِەری  یبٔیەەبْ ِطەەۆگەر ثەەکەْ

ٌەگەي  ثەٛٚ ٚکرص زیٕضأی کٛرصیبْ، ٌە عێەراق، 74ـڕۆکەکە صاٚای ئبزاصکرصٔی 
 . 52یەک ٍِیۆْ صیٕبری عێرالی ثۆ سسِەری صۆزی کٛرص

ۆکەیەک ئیعەەضاَ ثکەەرێٓ. ڕـڕأەەضٔی ـەە بٔیئەٚە یەکەِجەەبرە ٌە ِێەەژٚٚ ثەرپرضەە
، ٌە کەبری ضسای ضێضارەیبْ جێجەجێ ٔەکەرصٚٚە رۀبٔەد صاصگبکبٔی ضۆتیەریع

 ٌەکەبری عەِەٌیەکەەی، 53جەٌٛەکە، کٛضەەٕێسێڤ ٚ صیّطەیکجەی ٔگەضەساصأی صٚٚ 
)ٌە راضەەزی  1863صیطەەەِجەری  13ٌە رۆ ی غکطەەزشٛارصٚی ـەەڕۆکە ـڕأەەضْ، 

یەکەِجەبر ثە ضەێضارە ضەساصراْ ٚ  (ٚدبو ثێەذ،  ی، ٌەٚأەیە ٘ەٌە1861ضبٌی 
 ضبي، کەِکرایەٚە.  14پبغبْ ضساکەیبْ، ثۆ 

صەٌەەەەێ  ی صەکۀەٚە ٚپۀەەەەضێکی صێەەەەریٓ کە ٌەَ ٔەەەەبٚدەیە زٚٚ زٚٚ صٚٚثەەەەبرە
"کٛرصەکەەبْ صۆضەەزیبْ ٔەەیە". ٘ەەیچ کەەبد ٚەک ئێطەەزب ئەَ لطەەەیە راضەەذ ٔەثەەٛٚە. 
                                                           

 .، ٚیەکەِجبرە گٛێُ ٌەَ کرصەٚەٚ ثەضەر٘برە رڕاجیضیبیە صەثێ 52
64 Edward Kuznetsov, Mark Dymshits 
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ٔەەبٔەد ٚارە ئەٚە کۆرەەبیی سەثەەبری گەٌەەی کەەٛرصە؟ ٌێەەرە کەش ثەەبٚەڕ ٔبکەەبد، رە
 .ەڕیبْ ثە کۆربیی سەثبری کٛرص ٔیەٚٚەکبٔیع ثباثر

سەثەبرێکی ٘ەِیػەەیی ثەِػەێٛەیە کۆرەبیی پێجێەذ،  –ٔبدێزە عەلەٍەٚە کە غەەڕ 
ئبضبْ ٔیە ثێٕیٕە پێع دبِٚبْ کە گەٌێک، کە رەگێکی لٌٛی ٌە ِێەژٚٚی ئێەراْ 

و. ز. ٌێەەرە ٚجەەٛصی ٘ەیە ٚ، ٌەٚ کەەبرەٚە ٘ەِیػەەە ٌەگەي  6٘ەیە، ٌە ضەەەصەی 
رٛرکەکەەەبْ(، ٌە پێٕەەەبٚی ، عەرەة ٚ ْەکەەەبۆِبٔەکەەەبْ، ثیسۀزیٕیەکەەەبْ، ِۀگۆٌ)ر

ثە  ەٚ٘ەەەب، ئۀەەەێ ٚ غەەەەڕٚ غەەەۆڕصاثٛٚخئەەەبزاصی ٚ یەکێزەەەی سەەەبکەکەی، ٌە ٍِّ
ئبضبٔی سۆی رەضٍیُ ثکبد. ثەڕاضزی ئەضزەِە لۀبعەد ثەٚە ثکەیەٓ کە گەٌەی 

ضەەبٔبیی، ثە صاضەەزبٔێکی ؼەریەەت ٌە صایکجەەٛٚە، ئەٚ٘ەەب ثە ضەەٛک ٚ ٌە کە ، کەەٛرص
ئێطەزب، ٌەثەراِەجەر ثێەضۀگی  یغێٛەیەکی رڕا یضی ٚەک ئەَ رۆ ە سٛێٕبٚیەبٔە

 ٚ ثێٙەضزی ثۀبٚ "صٚٔیبی غبرضزبٔی" ٌۀبٚ ثنێ.
ئەٚ صاضزبٔە ثەِػێٛیە ثبضی ٌەصایکجٛٚٔی گەٌی کٛرص صەکبد: صەگێڕٔەٚە کبری 

ٚ ئە ضەد ٘ێٕبٔیصەسۆی دەزرەری ضٍێّبْ دەزێکی ؼەریت صەیگرێذ ٚ ثۆ ثە
یەەبْ ٌێەەضەکبد ٌەَ ٔەەبٚدە اِٚرۆتەەی ثبٌەەضار صۀێەەرێزە رۆ ئەەبٚا ٚ صا 411 دەزە

ْ، جەەەەٛأزریٓ کنەەەەی ٛاکنەەەەی زۆر جەەەە 411 ٚ ێەەەەٓڕسەەەەۆظ ٚ صڵڕـێٕەەەەبٔە ثگە
ثۆ ثٙێەٕٓ. ئەٚأەیع ثە صرێەژی ٚ  ،ئەٚرٚپب پێیضەڵێٓی کە ٌە ئبیٕضە دەیەئەٚٔبٚ

ەٚە ٚٚالری پبٔی، ٌەِطەر ثۆ ئەِطەر صەگەرێٓ ٚ پەیضایبْ صەکەْ، کە صەگەڕێٕ
دەزرەری ضٍێّبْ صەِێکە ِرصٚٚە، پیبٚە ثبٌضارەکبٔیع ٌەٚە ثبغەزریبْ سۆیبْ 

ٌەگەي ئەٚ پەەەەەبکیسأە راثەەەەەٛێرْ ٚ ئەٚ ِٕەەەەەضاالٔەی ٌەِەەەەەبٔە  کە صەضەەەەەزٕبکەٚێذ
 پەیضاصەثٓ ئەٚە ثبٚ ٚ ثبپیرەی کٛرصەکبٔٓ.

 ئێٛە دی صەٌێٓ ئەگەر ٔٙێٕی ٔەِری "غێشی ضۆر" ٌەَ صاضزبٔەصاثێذ؟
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